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 السادسة عشرةاحملاضرة 
 -رضي هللا عنه–للقرآن وهو ما حصل يف عهد أيب بكر الصديق  المع الثاين

*** 
 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا

 :أما بعد
 .اجلمع الثاين للقرآن :ففي هذه احملاضرة إبذن هللا تعاىل سنتحدث عن

بعد غروب مشس النبوة  -هللا عنه رضي-يقول الزرقاين: ألقت اخلالفة قيادها إىل أيب بكر 
وقعة اليمامة سنة هذه أحداث شداد ومشاكل صعاب منها م وواجهت أاب بكر يف خالفته

الردة من أتباع مسيلمة  اثنيت عشرة للهجرة وفيها دارت رحى احلرب بني املسلمني وأهل 12
استشهد فيها كثري من قراء الصحابة وحفظتهم للقرآن  الكذاب وكانت معركة حامية الوطيس

ولقد  موىل أيب حذيفة عددهم إىل السبعني وأهناه بعضهم إىل مخسمائة من أجلهم سامل ينتهي
فدخل على أيب بكر وأخربه اخلرب واقرتح عليه أن  هال ذلك املسلمني وعز األمر على عمر

األمر ألنه كان وقافا  خشية الضياع مبوت احلفاظ وقتل القراء فرتدد أبو بكر أول جيمع القرآن
خياف أن جيره التجديد إىل التبديل  -هللا عليه وسلم صلى-عند حدود ما كان عليه الرسول 

واالبتداع ولكنه بعد مفاوضة بينه  يسوقه اإلنشاء واالخرتاع إىل الوقوع يف مهاوي اخلروج وأ
ذلك  املصلحة فاقتنع بصواب الفكرة وشرح هللا هلا صدره وعلم أن وبني عمر جتلى له وجه

الوسائل النافعة إىل حفظ الكتاب  اجلمع الذي يشري به عمر ما هو إال وسيلة من أعظم
 الضياع والتحريف وأنه ليس من حمداثت األمور اخلارجة وال من فظة عليه منالشريف واحملا

وضعها الرسول بتشريع كتابة  البدع واإلضافات الفاسقة بل هو مستمد من القواعد اليت
  .ما كتبوه عنده حىت مات صلوات هللا وسالمه عليه القرآن واختاذ كتاب للوحي ومجع

يندب لتحقيقها رجال من خرية رجاالت  ورأى بنور هللا أنفاهتم أبو بكر بتحقيق هذه الرغبة 
مجع  ألنه اجتمع فيه من املواهب ذات األثر يف -رضي هللا عنه- الصحابة هو زيد بن اثبت

القرآن ومن كتاب الوحي لرسول هللا  القرآن ما مل جيتمع يف غريه من الرجال إذ كان من حفاظ
 صلى هللا عليه-ة للقرآن يف ختام حياته وشهد العرضة األخري  -صلى هللا عليه وسلم-

أمانته وكمال خلقه واستقامة  وكان فوق ذلك معروفا خبصوبة عقله وشدة ورعه وعظم -وسلم



5 

 

 هذا فوافقه وجاء زيد فعرض أبو بكر عليه الفكرة ورغب إليه دينه فاستشار أبو بكر عمر يف
به يعاجل شكوكه ويبني له وجه  الأن يقوم بتنفيذها فرتدد زيد أول األمر ولكن أاب بكر ما ز 

بصواب ما ندب إليه وشرع جيمع وأبو بكر وعمر وكبار  املصلحة حىت اطمأن واقتنع
 َوََيََْب اَّللهُ ِإال} أرادوا يشرفون عليه ويعاونونه يف هذا املشروع اجللل حىت مت هلم ما الصحابة

 .{َأْن يُِتمه نُوَرُه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ 
أهِل اليمامِة، فإذا عمُر بُن اخلطاِب عنَده،  يٍد قال: أرَسَل إيله أبو بكٍر الصديُق مقَتلَ فعن ز 

اْسَتَحره يوَم اليمامِة بقراِء  : إن عمَر أاتين فقال: إنه الَقْتَل قد-رضي هللا عنه– قال أبو بكرٍ 
القرآِن، وإين أرى أن  رٌي مناسَتَحره القتُل ابلقراِء ابملواِطِن فيذهَب كث القرآِن، وإين أخشى إن

؟ -وسلم صلى هللا عليه–كيَف نفعُل شيئاً مل يْفَعْله رسوُل هللا  :أتمَر جَبْمِع القرآِن. قلُت لعمرَ 
يراجُعين حىت َشرََح هللا صدري لذلَك ورأيُت يف ذلك  قال عمُر: هذا وهللِا خرٌي. فلْم يزْل عمرُ 

،رأى عمُر. قال زيٌد: قال أبو بكٍر:  الذي عاقٌل، ال نَ تهِهُمَك، وقد كنَت  إنَك رجٌل شابٌّ
فوهللا لو َكلهفوين نقَل  .، فتَ تَ بهْع القرآَن فامْجَْعه-صلى هللا عليه وسلم– تكتُب الوحَي لرسوِل هللا

شيئًا مل  عليه مما أمرين به من مجِع القرآِن. قلُت: كيف تفعلونَ  جبٍل من اجلباِل ما كاَن أثقلَ 
وهللا خرٍي، فلم يزْل أبو بكٍر يراجُعين حىت  صلى هللا عليه وسلم؟ قال: هو–هللا  يفعْله رسولُ 

فتتبعُت القرآَن  .-رضي هللا عنهما-صدري للذي شرَح له صدَر أيب بكٍر وعمَر  شرَح هللا
 الرجاِل، حىت وجدُت آخَر سورِة التوبِة مع أيب خزميةَ  أمَجُعه من الُعُسِب واللِ خاِف وصدورِ 

أنفسكم حىت خامتة براءة. فكانت  ريِ  مل أجْدها مع أحٍد غريِه: لقد جاءكم رسول مناألنصا
رضي - توف اه هللا، مث عنَد عمَر حياتَه، مث عند حفصَة بنِت عمرَ  الصحُف عنَد أيب بكٍر حىت

  .-هللا عنها
ن مجَع القرآَن، منهم أيبُّ بُن كعٍب وغريُه مم وقد كاَن آخَر براءٍة حمفوظاً لدى مجٍع من الصحابةِ 

 .مكتوبةً  نفُسه الذي َعِلَم بنْقِصها، ولكن كان املطلوُب وجوَدها ومنهم زيدٌ 
األمِر، ووجَدها زيٌد عنَد أيب خزميَة   ومَثه آيٌة أخرى من سورِة األحزاِب حصَل فيها نفسُ 

  .كذلكَ 
ضرة القادمة، كما سيأيت يف احملا وأصل الرواية عند البخاري مدرجة يف آخر قصة مجع عثمان

 .بكر والصواب أهنا يف مجع أيب
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كبار الصحابة ابحملافظة على  قال الزرقاين: فهذا احلديث كما ترى يدل على مبلغ اهتمام
 وعمر بزيد بن اثبت وعلى جدارة زيد هبذه الثقة لتوافر تلك القرآن وعلى مبلغ ثقة أيب بكر

قوله فوهللا لو كلفوين نقل جبل من  أمانتهاملناقب اليت ذكرها فيه أبو بكر ويؤيد ورعه ودينه و 
أول  مما أمرين به من مجع القرآن ويشهد بوفرة عقله تردده وتوقفه اجلبال ما كان أثقل علي

بوجه الصواب وينطق بدقة حتريه قوله  األمر ومناقشته أليب بكر حىت راجعه أبو بكر وأقنعه
 وأرضاه ورضي -رضي هللا عنه-. العسب واللخاف وصدور الرجال فتتبعت القرآن أمجعه من

 .عنهم وعنا أمجعني.ا.ه 
من كان  :قدم عمر فقال :قال وأخرج ابن أيب داود من طريق حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب

ذلك يف  شيئاً من القرآن فليأت به وكانوا يكتبون -هللا عليه وسلم صلى-تلقى من رسول هللا 
حىت يشهد شهيدان وهذا يدل على  من أحد شيئاً الصحف واأللواح والعسب وكان ال يقبل 

 وجدانه مكتواًب حىت يشهد به من تلقاه مساعًا مع كون زيد أن زيدًا كان ال يكتفي مبجرد
 .كان حيفظ فكان يفعل ذلك مبالغة يف االحتياط

 :أن أاب بكر قال لعمر ولزيد وأخرج ابن أيب داود أيضًا من طريق هشام بن عروة عن أبيه
 .جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب هللا فاكتباه ا على ابب املسجد فمناقعد

 .قال السيوطي: رجاله ثقات مع انقطاعه
أن ذلك املكتوب كتب على يدي  املراد أهنما يشهدان على :قال السخاوي يف مجال القراء

نزل  لوجوه اليتأو املراد أهنما يشهدان على أن ذلك من ا -وسلم صلى هللا عليه-رسول هللا 
 .هبا القرآن

صلى هللا -كتب بني يدي النيب  وكان غرضهم أن ال يكتب إال من عني ما :قال أبو شامة
 .احلفظ ال من جمرد -عليه وسلم

أي مل أجدها مكتوبة مع غريه ألنه   :غريه مل أجدها مع :ولذلك قال يف آخر سورة التوبة :قال
 .لكتابةابحلفظ دون ا كان ال يكتفي
صلى هللا عليه -على النيب  أو املراد أهنما يشهدان على ذلك مما عرض :قال السيوطي

 عام وفاته -وسلم
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من مجع القرآن أبو بكر  أول :وقد أخرج ابن أشتة يف املصاحف عن الليث بن سعد قال
ن آخر اثبت فكان ال يكتب آية إال بشاهدي عدل وإ وكتبه زيد وكان الناس َيتون زيد بن

صلى هللا عليه -رسول هللا  اكتبوها فإن :مل توجد إال مع أيب خزمية بن اثبت فقال سورة براءة
فكتب وإن عمر أتى آبية الرجم فلم يكتبها ألنه كان  جعل شهادته بشهادة رجلني -وسلم
 .وحده

َد شاهديِن على ما اشرتاِطهم يف اجلمِع وجو  شارحًا لآلاثِر الواردِة يف-قال احلافُظ ابُن َحَجَر 
املكتوُب بنَي يدْي  كأنه املراَد ابلشاهديِن احلفُظ والكتاُب، أو أن ذلك هو ] :- سجهلوه

 املراَد أهنما يشهدان على أن ذلَك من الوجوِه اليت نَ َزلَ  ، أو-صلى هللا عليه وسلم-رسوِل هللا 
صلى هللا عليه –بني يدْي النيبِ   ُكِتبَ  هبا القرآُن. وكان غرُضهم أال ُيْكَتَب إال من عنِي ما

  .[ جمرهِد احِلْفظِ  ال من -وسلم
 :يف رواية.العسب واللخاف قال السيوطي: وقد تقدم يف حديث زيد أنه مجع القرآن من

 :.ويف أخرىواألضالع :. ويف أخرىواألكتاف :ويف أخرى.األدمي وقطع :ويف أخرى.والرقاع
 .واألقتاب

 .ويكتبون يف الطرف العريض ب مجع عسيب وهو جريد النخل كانوا يكشطون اخلوصوالعس
خلفة بفتح الالم وسكون اخلاء  واللخاف بكسر الالم وخباء معجمة خفيفة آخره فاء مجع

 .صفائح احلجارة :اخلطايب . وقالوهي احلجارة الدقاق
 .والرقاع: مجع رقعة وقد تكون من جلد أو ورق أو كاغد

  .إذا جف كتبوا عليه ألكتاف مجع كتف وهو العظم الذي للبعري أو الشاة كانواوا
 .لريكب عليه واألقتاب مجع قتب وهو اخلشب الذي يوضع على ظهر البعري

مجع  :عبد هللا بن عمر قال ويف موطأ ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب عن سامل عن ابن
بن اثبت يف ذلك فأَب حىت استعان عليه بعمر سأل زيد  أبو بكر القرآن يف قراطيس وكان

 .ففعل
املسلمون ابليمامة فزع أبو بكر  ملا أصيب :ويف مغازي موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال

 طائفة فأقبل الناس مبا كانوا معهم عندهم حىت مجع على عهد وخاف أن يذهب من القرآن
 .املصحف يفأيب بكر يف الورق فكان أبو بكر أول من مجع القرآن 
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فأمرين أبو بكر فكتبته  :اثبت قال ووقع يف رواية عمارة بن غزية أن زيد بن :قال ابن حجر
 فلما تويف أبو بكر وكان عمر كتبت ذلك يف صحيفة واحدة فكانت يف قطع األدمي والعسب

 .عنده
بكر مث مجع يف أن جيمع يف عهد أيب  واألول أصح إمنا كان يف األدمي والعسب أواًل قبل :قال

 .كما دلت عليه األخبار الصحيحة املرتادفة الصحف يف عهد أيب بكر
وضعها له أبو بكر وعمر فيها ضمان  قال الزرقاين: وانتهج زيد يف القرآن طريقة دقيقة حمكمة

مبا حفظ  يليق به من تثبت ابلغ وحذر دقيق وحترايت شاملة فلم يكتف حلياطة كتاب هللا مبا
جعل يتتبع ويستقصي آخذا على نفسه أن  مبا كتب بيده وال مبا مسع أبذنه بل يف قلبه وال

عليه  صلى هللا-مصدرين أثنني أحدمها ما كتب بني يدي رسول هللا  يعتمد يف مجعه على
مبالغته يف احليطة واحلذر أنه مل  والثاين ما كان حمفوظا يف صدور الرجال وبلغ من -وسلم

 صلى هللا-يشهد شاهدان عدالن أنه كتب بني يدي رسول هللا  يقبل شيئا من املكتوب حىت
 .-عليه وسلم

احلفِظ يف الصدوِر، والكتابِة يف السطوِر،  :قلت: وهكذا مته مجُع املصحِف مع توافِر الشرطنيِ 
 .العاملنيَ  واحلمُد هلل ربِ 

ت مسع :عن عبد خري قال قال السيوطي: وأخرج ابن أيب داود يف املصاحف بسند حسن
مجع   املصاحف أجراً أبو بكر رمحة هللا على أيب بكر هو أول من أعظم الناس يف :عليًا يقول
  .كتاب هللا

صلى هللا عليه -ملا مات رسول هللا  :قال علي :لكن أخرج أيضًا من طريق ابن سريين قال
 .ردائي إال لصالة مجعة حىت أمجع القرآن فجمعته آليت أن آلخذ علي -وسلم

فمراده جبمعه حفظه يف صدره  هذا األثر ضعيف النقطاعه وبتقدير صحته :قال ابن حجر
  .صح فهو املعتمد وما تقدم من رواية عبد خري عنه

حدثنا بشر بن موسى  :فضائله قد ورد من طريق آخر أخرجه ابن الضريس يف :قال السيوطي
 ملا كان بعد بيعة :عن عكرمة قالعون عن حممد بن سريين  حدثنا هوذة بن خليفة حدثنا

 :كره بيعتك فأرسل إليه فقال قد :أيب بكر قعد علي بن أيب طالب يف بيته فقيل أليب بكر
فيه فحدثت  رأيت كتاب هللا يزاد :ما أقعدك عين؟ قال :وهللا قال ال :أكرهت بيعيت؟ قال
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فإنك نعم ما رأيت قال  :و بكرله أب نفسي أن ال ألبس ردائي إال لصالة حىت أمجعه قال
 ؟ألفوه كما أنزل األول فاألول :لعكرمة فقلت :حممد
 .التأليف ما استطاعوا لو اجتمعت اإلنس واجلن على أن يؤلفوه هذا :قال

مراسيله ضعيفة ابإلضافة إىل أن  قلت: هذا األثر من مراسيل عكرمة وقد نص العلماء أن
 :الذي عند ابن الضريس هو

  .عن حممد بن سريين، عن عكرمة، فيما أحسب... فذكره
 .فيضاف إىل ذلك الشك يف إسناده أيضا

وفيه أنه كتب يف مصحفه  وأخرجه ابن أشتة يف املصاحف من وجه آخر عن ابن سريين
 تطلبت ذلك الكتاب وكتبت فيه إىل املدينة فلم أقدر :قال الناسخ واملنسوخ وأن ابن سريين

 .عليه
من أخربه بذلك متصال إىل علي  اجتمعت الطرق يف ابن سريين رمحه هللا وال نعرفقلت: قد 

ابن حجر ضعيف النقطاعه ولو صح قول ابن سريين األخري   فهو كما قال -رضي هللا عنه–
 .الكتاب دليال على عدم ثبوت هذه القصة فإنه واضح يف عدم وجود هذا كان

وال تعكر صفو موضوعنا فقصاراها أهنا  ال تغري حبثناوقال الزرقاين: إن هذه الرواية وأشباهها 
 الصحابة كان قد كتب القرآن يف مصحف لكنها ال تعطي هذا تثبت أن عليا أو بعض

اليت للصحف أو املصحف اجملموع  املصحف تلك الصفة اإلمجاعية وال ختلع عليه تلك املزااي
 ال هذه املزااي وإذا كانت قدفردية ليست هلا تلك الثقة و  يف عهد أيب بكر بل هي مصاحف

من نوعه على كل حال وقد  سبقت يف الوجود وتقدم هبا الزمان فإن مجع أيب بكر هو األول
احلقيقة يف احلديث الذي أخرجه ابن أيب داود يف  اعرتف علي بن أيب طالب نفسه هبذه

ى أيب هللا عل بسند حسن إذ قال أعظم الناس أجرا يف املصاحف أبو بكر رمحة املصاحف
صريح من أيب احلسن ابألولية جلمع أيب بكر  بكر هو أول من مجع كتاب هللا فهذا اعرتاف

 .رضوان هللا عليهم أمجعني. ا.ه  على النحو اآلنف
كانت مع   :كتاب هللا فقيل وأخرج ابن أيب داود من طريق احلسن أن عمر سأل عن آية من

 .املصحف ر جبمع القرآن فكان أول من مجعه يفإان هلل وأم :فقال .فالن قتل يوم اليمامة
 .مجعه أي أشار جبمعه قال السيوطي: إسناده منقطع واملراد بقوله فكان أول من
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أشتة يف كتاب املصاحف من طرق   ومن غريب ما ورد يف أول من مجعه ما أخرجه ابن :قال 
ىل أيب حذيفة أقسم ال من مجع القرآن يف مصحف سامل مو  أول :كهمس عن ابن بريدة قال

ذلك  :مسوه السفر قال :برداء حىت مجعه فجمعه مث ائتمروا ما يسمونه فقال بعضهم يرتدي
مثله ابحلبشة يسمى املصحف فاجتمع رأيهم على أن  رأيت :تسمية اليهود فكرهوه فقال

 .املصحف يسموه
  .أبمر أيب بكر اجلامعني قال: إسناده منقطع أيضاً وهو حممول على أنه كان أحد

  -صلى هللا عليه وسلم-مبحدثة فإنه  كتابة القرآن ليست  :وقال احملاسيب يف كتاب فهم السنن
بنسخها  كان مفرقًا يف الرقاع واألكتاف والعسب فإمنا أمر الصديق كان َيمر بكتابته ولكنه

صلى هللا - وجدت يف بيت رسول هللا من مكان إىل مكان جمتمعًا وكان ذلك مبنزلة أوراق
 .منتشراً فجمعها جامع وربطها خبيط حىت ال يضيع منها شيء فيها قرآن -عليه وسلم

 الرجال؟ كيف وقعت الثقة أبصحاب الرقاع وصدور  :فإن قيل :قال
صلى -شاهدوا تالوته من النيب  قيل ألهنم كانوا يبدون عن أتليف معجز ونظم معروف قد

تزوير ما ليس منه مأموان وإمنا كان اخلوف من ذهاب  فكان عشرين سنة -هللا عليه وسلم
 .من صحفه شيء

 :وقد امتاز هذا اجلمع مبزااي
 على أدق وجوه البحث والتحري وأسلم أصول التثبيت العلمي كما أهنا مجعت القرآن :أوهلا

 .سبق شرحه
  .على ما مل تنسخ تالوته أهنا اقتصر فيها :اثنيها
 .مة عليها وتواتر ما فيهااأل أهنا ظفرت إبمجاع :اثلثا

سورة براءة مل يوجد إال عند أيب  قال الزرقاين: وال يطعن يف ذلك التواتر ما مر من أن آخر
كثرة غامرة  يوجد مكتواب إال عنده وذلك ال ينايف أنه وجد حمفوظا عند خزمية فإن املراد أنه مل

يه وقتئذ كان هو احلفظ إن املعول عل من الصحابة بلغت حد التواتر وقد قلنا غري مرة
يف  على الكتابة كمصدر من املصادر زايدة يف االحتياط ومبالغة واالستظهار وإمنا اعتمد

لألحرف السبعة اليت نزل هبا  الدقة واحلذر وال يعزبن عن ابلك أن هذا اجلمع كان شامال
  .اإلسالمية كما كانت األحرف السبعة يف الرقاع كذلك القرآن تيسريا على األمة
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 صحف أو مصحف على ذلك النمط اآلنف مبزاايه السابقة اليت مجع القرآن يف :مالحظة
وذلك ال ينايف أن الصحابة   -رضي هللا عنه-ذكرانها بني يديك مل يعرف ألحد قبل أيب بكر 

فيها القرآن من قبل لكنها مل تظفر مبا ظفرت به  كانت هلم صحف أو مصاحف كتبوا
االقتصار على ما مل  يب بكر من دقة البحث والتحري ومناجملموعة على عهد أ الصحف

إمجاع األمة عليها ومن مشوهلا لألحرف السبعة كما  تنسخ تالوته ومن بلوغها حد التواتر ومن
  .تقدم

 كلهم وابإلمجاع القطعي هذا العمل وهذا املصحف الذي مجعه قد اعتمد الصحابة :وأخريا
الراشدون كلهم واملسلمون كلهم من  ابع عليه اخللفاء، وتت-رضي هللا عنه-أبو بكر الصديق 

 .الصديق منقبة فاضلة عظيمة من مناقبه وفضائله بعده، وسجلوها أليب بكر
 .حممد وعلى آله وصحبه وسلم نكتفي هبذا القدر يف هذه احملاضرة وصلى هللا على نبينا
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 سابعة عشرةالاحملاضرة 
 -رضي هللا عنه–ما حصل يف عهد ذي النورين عثمان للقرآن وهو  المع الثالث

*** 
  

 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
 :أما بعد

 .اجلمع الثالث للقرآن :فموعدان يف هذه احملاضرة مع
 :قال الزرقاين

العمران وتفرق املسلمون يف  واستبحر -رضي هللا عنه–اتسعت الفتوحات يف زمن عثمان 
جديدة كانت حباجة إىل دراسة القرآن وطال عهد الناس  ةشيء ار ونبتت اناألمصار واألقط

من أقاليم اإلسالم  والوحي والتنزيل وكان أهل كل إقليم -صلى هللا عليه وسلم– ابلرسول
الصحابة فأهل الشام يقرؤون بقراءة أيب بن كعب وأهل  َيخذون بقراءة من اشتهر بينهم من

موسى األشعري فكان بينهم   بن مسعود وغريهم يقرأ بقراءة أيبيقرؤون بقراءة عبد هللا الكوفة
 القراءة بطريقة فتحت ابب الشقاق والنزاع يف قراءة القرآن اختالف يف حروف األداء ووجوه

سبعة أحرف بل كان هذا  أشبه مبا كان بني الصحابة قبل أن يعلموا أن القرآن نزل على
بينهم  -صلى هللا عليه وسلم–م وجود الرسول وعد الشقاق أشد لبعد عهد هؤالء ابلنبوة

بعضا  حكمه ويصدرون مجيعا عن رأيه واستفحل الداء حىت كفر بعضهم يطمئنون إىل
الطغيان عند حد بل كاد يلفح بناره  وكادت تكون فتنة يف األرض وفساد كبري ومل يقف هذا

 .على سواء حىت احلجاز واملدينة وأصاب الصغار والكبار مجيع البالد اإلسالمية
ملا كانت خالفة عثمان جعل  أخرج ابن أيب داود يف املصاحف من طريق أيب قالبة أنه قال

 يعلم قراءة الرجل فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون حىت ارتفع املعلم يعلم قراءة الرجل واملعلم
فقال أنتم عندي  ذلك إىل املعلمني حىت كفر بعضهم بعضا فبلغ ذلك عثمان فخطب

 .اختالفا ن فمن أنى عين من األمصار أشدختتلفو 
من املدينة واحلجاز وكان الذين  وصدق عثمان فقد كانت األمصار النائية أشد اختالفا ونزاعا

 تلك األمصار إذا مجعتهم اجملامع أو التقوا على جهاد يسمعون اختالف القراءات من
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ما مسعوا زايدة يف اختالف كل أعدائهم يعجبون من ذلك وكانوا ميعنون يف التعجب واإلنكار
وتيقظت  التعجب إىل الشك واملداجاة مث إىل التأثيم واملالحاة طرق أداء القرآن وأدى هبم

وتقود املسلمني إىل مثل اختالف اليهود  الفتنة اليت كادت تطيح فيها الرؤوس وتسفك الدماء
أن  ف إىل ذلككما قال حذيفة لعثمان يف احلديث اآليت قريبا أض والنصارى يف كتاهبم

تلك األمصار ومل يكن من السهل  األحرف السبعة اليت نزل هبا القرآن مل تكن معروفة ألهل
 يتحاكموا إليها فيما خيتلفون إمنا كان كل صحايب يف إقليم عليهم أن يعرفوها كلها حىت

 يكن بني أيديهم مصحف جامع يقرئهم مبا يعرف فقط من احلروف اليت نزل عليها القرآن ومل
 هذا اخلالف والشقاق البعيد هلذه األسباب واألحداث رأى يرجعون إليه فيما شجر بينهم من

على الراقع وأن يستأصل  عثمان بثاقب رأيه وصادق نظره أن يتدارك اخلرق قبل أن يتسع
الصحابة وذوي البصر منهم وأجال الرأي بينه وبينهم  الداء قبل أن يعز الدواء فجمع أعالم

فأمجعوا أمرهم على  الفتنة ووضع حدا لذلك االختالف وحسم مادة هذا النزاعهذه  يف عالج
وأن يؤمر الناس إبحراق كل ما عداها وأال  استنساخ مصاحف يرسل منها إىل األمصار

العثمانية الرمسية  وبذلك يرأب الصدع وجيرب الكسر وتعترب تلك املصاحف يعتمدوا سواها
ومصباحهم الكشاف يف ليل تلك الفتنة وحكمهم  فنورهم اهلادي يف ظالم هذا االختال

  .النزاع واملراء وشفاءهم الناجع من مصيبة ذلك الداء العدل يف ذاك
 .عثمان واجلمع الثالث هو ترتيب السور يف زمن :قال احلاكم

اليماِن قدَم إىل عثماَن، وكان يغازي  أن حذيفَة بنَ  -رضي هللا عنه–فروى البخاري عن أنٍس 
اختالُفهم يف القرآِن، فقال  أرمينية وأذربيجان مع أهِل العراِق، فأفزََع حذيفةَ  الشاِم يف أهلَ 

اختالَف اليهوِد  املؤمننَي، أدرْك هذه األمَة قبَل أن خيتلفوا يف الكتابِ  حذيفُة لعثماَن: اي أمريَ 
صاحِف مث أرِسلي إلينا ابلصحِف ننَسُخها يف امل والنصارى. فأرسل عثماُن إىل حفصَة أن

اثبٍت وعبَد هللا بَن الزبرِي وسعيَد  إليِك. فأرسلْت هبا حفصُة إىل عثماَن، فأمَر زيَد بنَ  نردُّها
وقال عثماُن للرهْهِط  الرمحِن بَن احلارِث بِن هشاٍم، فَنسخوها يف املصاحِف، بَن العاِص وعبدَ 

قريٍش  شيٍء من القرآِن فاكتبوه بلسانِ أنتم وزيُد بُن اثبٍت يف  الُقَرِشي ني الثالثِة: إذا اختلفتم
املصاحِف رده عثماُن الصحَف إىل  فإمنا نزَل بلساهنم. ففعلوا حىت إذا نسخوا الصحَف يف



14 

 

يف كلِ   أُُفٍق مبصحٍف مما نسخوا، وأمَر بكلِ  ما سواه من القرآنِ  حفصَة، فأرسَل إىل كل ِ 
  .صحيفٍة أو مصحٍف أن حيرهقَ 

 :تنبيه
األحزاب حني نسخنا املصحف قد   ه الرواية قوله: قال زيد: ففقدت آية منجاء يف آخر هذ

يقرأ هبا فالتمسناها فوجدانها مع خزمية بن  -عليه وسلم صلى هللا-كنت أمسع رسول هللا 
فأحلقناها يف سورهتا يف  {رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اَّللهَ َعَلْيهِ  ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ } األنصاري اثبت

 .صحفامل
اثبت: هذا هو الصحيح  قال ابن حجر يف رواية الزهري حديث مجع أيب بكر عن زيد بن

بكر وعمر عن عبيد بن السباق عن زيد بن اثبت،  عن الزهري أن قصة زيد بن اثبت مع أيب
سورة  عثمان عن أنس بن مالك  وقصة فقد زيد بن اثبت اآلية من وقصة حذيفة مع

اثبت عن أبيه  وقد رواه إبراهيم  ن السباق عن خارجة بن زيد بناألحزاب يف رواية عبيد ب
السباق   الزهري فأدرج قصة آية سورة األحزاب يف رواية عبيد بن بن إمساعيل بن جممع عن

خارجة بن زيد بن اثبت عن أبيه"  وأغرب عمارة بن غزية فرواه عن الزهري فقال: "عن
 بكر وعمر; مث قصة حذيفة مع عثمان أيضا قصة زيد مع أيب :وساق القصص الثالث بطوهلا

الطربي وبني اخلطيب يف "املدرج"  مث قصة فقد زيد بن اثبت اآلية من سورة األحزاب أخرجه
 .أدرج بعض األسانيد على بعض أن ذلك وهم منه وأنه

 ."أيب خزمية األنصاري قوله: "حىت وجدت آخر سورة التوبة معوقال ابن حجر أيضا: 
ة عبد الرمحن بن مهدي عن إبراهيم بن سعد "مع خزمية بن اثبت" أخرجه أمحد وقع يف رواي

 "عن الزهري كما تقدم يف سورة التوبة "مع خزمية األنصاري والرتمذي. ووقع يف رواية شعيب
اليمان عن شعيب فقال فيه: "خزمية  وقد أخرجه الطرباين يف "مسند الشاميني" من طريق أيب

 أخرجه ابن أيب داود من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب بن اثبت األنصاري" وكذا
تقدم البحث فيه يف تفسري  وقول من قال عن إبراهيم بن سعد "مع أيب خزمية" أصح وقد

 سورة التوبة غري الذي وجد معه اآلية اليت يف األحزاب سورة التوبة وأن الذي وجد معه آخر
ئل "مع خزمية" ومن قائل "مع أيب خزمية" ومن فاألول اختلف الرواة فيه على الزهري، فمن قا

خزمية  أيب خزمية" واألرجح أن الذي وجد معه آخر سورة التوبة أبو شاك فيه يقول "خزمية أو
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وأبو خزمية قيل هو ابن أوس بن يزيد بن  .ابلكنية والذي وجد معه اآلية من األحزاب خزمية
اثبت ذو  زمية، وأما خزمية فهو ابندون امسه  وقيل هو احلارث بن خ أصرم مشهور بكنيته

 .الشهادتني كما تقدم صرحيا يف سورة األحزاب
إنين أتعجب من حماولة  قلت: هكذا قال احلافظ ابن حجر وهذا كله فيه نظر واسع بل

مع وضوح استحالة ذلك. والصواب أهنا قصة واحدة  اجلمع على أهنا قصتان وأهنما رجالن
فبعضهم ذكر التوبة  ة بن اثبت أواخر التوبة وآية األحزاباجلميع عند خزمي وأن زيدا وجد

 األسانيد واالسم خلط أو وهم من بعض الرواة، والبعض اآلخر ذكر األحزاب واالختالف يف
 :ما يلي والدليل على ذلك

الصدور إمنا كان يف مجع أيب بكر  اجلمع مبعىن تتبع آايت القرآن مكتوبة وحمفوظة يف :أوال
 واتفقت األمة على أن ما مجع هو القرآن وأمجعت على ذلك فال ما يف عهدهوانتهى ذلك متا

 .زايدة فيه وال نقصان
كان يف الصحف عند  نص حديث مجع عثمان واضح يف أن األمر ال يعدو نسخ ما :اثنيا

 .واآلايت مرة أخرى حفصة وال يوجد إعادة للبحث عن السور
وحديث مجع عثمان إمنا هو من  زيد بن اثبتحديث مجع أيب بكر إمنا هو من رواية  :اثلثا

أدرج جزءا من حديث زيد يف هناية حديث أنس ومل يذكر هل   رواية أنس ويالحظ أن الراوي
اجلزء من حديث زيد بعد  ذلك يف مجع أيب بكر أم يف مجع عثمان إال أن سوقه هلذا كان

 .عثمان وليس كذلك حديث أنس أوهم أن ذلك كان يف مجع
زيد حافظا هلا وأن كل آية ال  ل أن يتكرر يف اجلمعني أن تفقد آية وأن يكونأيعق :رابعا

من الرجلني يكون امسه فيه لفظ خزمية وأن يكون كل رجل  توجد إال عند رجل واحد وأن كل
 .شهادته تعدل شهادة رجلني؟ منهما

 عليه صلى هللا–لرسول هللا  وكيف هذا واحلديث الوارد يف ذلك إمنا يتعلق برجل واحد شهد
 .-وسلم

اشرتى فرسا من سواد  -وسلم صلى هللا عليه-فقد أخرج الطرباين وغريه عن خزمية أن النيب 
بن اثبت، فقال له: مب تشهد ومل تكن حاضرا؟ قال:  بن احلارث فجحده  فشهد له خزمية
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من شهد له خزمية  :-صلى هللا عليه وسلم-فقال النيب وأنك ال تقول إال حقا.  بتصديقك
 .و عليه فحسبهأ

اْستَ ْنَسَخها إىل األمصاِر، لَيْحُسَم  وهكذا استنسَخ عثماُن املصاحَف، وبعَث ابملصاحِف اليت
التفسرِي أو  يقُع بسبِب مصحٍف كتبه بعُضهم لنفِسه، فأْدرََج فيه بعضَ  هبا أيه اختالفٍ 

قه  ألفاظًا منسوخًة أو خطأ وقَع منه أثناءَ  األخطاَء  ِة، ويدفُع هبا أيضاً الكتابِة بسبِب َعَدِم الدِ 
  .ذلك َة عن الوهِم يف حفِظ بعِض احلفاِظ، وحنوَ شيء النا

 .وكان ذلك يف سنة مخس وعشرين :قال ابن حجر
 .ثالثني ومل يذكر له مستنداً انتهى وغفل بعض من أدركناه فزعم أنه كان يف حدود سنة :قال

رجل من بين عامر يقال له أنس  حدثين :بة قالوأخرج ابن أشتة من طريق أيوب عن أيب قال
ذلك  القرآن على عهد عثمان حىت اقتتل الغلمان واملعلمون فبلغ اختلفوا يف :بن مالك قال

أنى عين كان أشد تكذيباً  عندي تكذبون به وتلحنون فيه فمن :عثمان بن عفان فقال
اختلفوا  امًا فاجتمعوا فكتبوا فكانوا إذااجتمعوا فاكتبوا للناس إم وأكثر حلنًا اي أصحاب حممد

فالانً فريسل إليه وهو  -صلى هللا عليه وسلم- وتدارءوا يف أي آية قالوا هذه أقرأها رسول هللا
آية كذا  -وسلم صلى هللا عليه-من املدينة فيقال له كيف أقرأك رسول هللا  على رأس ثالث

 .مكاانً لذلك  وكذا فيقول كذا وكذا فيكتبوهنا وقد تركوا
ملا أراد عثمان أن  :قال وأخرج ابن أيب داود من طريق حممد بن سريين عن كثري بن أفلح

رجاًل من قريش واألنصار فبعثوا إىل الرقعة اليت يف بيت  يكتب املصاحف مجع له اثين عشر
 .أخروه فجيء هبا وكان عثمان يتعاهدهم فكانوا إذا تدارءوا يف شيء عمر

عهدًا ابلعرضة األخرية فيكتبونه على  ننت أمنا كانوا يؤخرونه لينظروا أحدثهمفظ :قال حممد
 .قوله

علي  ال تقولوا يف عثمان إال  قال :وأخرج ابن أيب داود بسند صحيح عن سويد بن غفلة قال
 يف املصاحف إال عن مأل منا قال ما تقولون يف هذه القراءة خريًا فوهللا ما فعل الذي فعل

فما ترى  :يكاد يكون كفراً قلنا  أن بعضهم يقول إن قراءيت خري من قراءتك وهذهفقد بلغين
 فنعم ما :على مصحف واحد فال تكون فرقة وال اختالف قلنا أرى أن جيمع الناس :قال

 .رأيت
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أن مجع أيب بكر كان خلشية أن  الفرق بني مجع أيب بكر ومجع عثمان :قال ابن التني وغريه
محلته ألنه مل يكن جمموعًا يف موضع واحد فجمعه يف  القرآن شيء بذهاب يذهب من

ومجع عثمان   -وسلم صلى هللا عليه-مرتبًا آلايت سوره على ما وقفهم عليه النيب  صحائف
حىت قرؤوه بلغاهتم على اتساع اللغات فأدى ذلك  كان ملا كثر االختالف يف وجوه القراءة

مصحف  فاقم األمر يف ذلك فنسخ تلك الصحف يفختطئة بعض فخشي من ت بعضهم إىل
قريش حمتجًا أبنه نزل بلغتهم وإن كان  واحد مرتبًا لسوره واقتصر من سائر اللغات على لغة

احلاجة إىل ذلك  بلغة غريهم رفعًا للحرج واملشقة يف ابتداء األمر فرأى أن قد وسع يف قراءته
 .قد انتهت فاقتصر على لغة واحدة

عثمان وليس كذلك إمنا محل  املشهور عند الناس أن جامع القرآن :احملاسي وقال احلارث
 واحد على اختيار وقع بينه وبني من شهده من املهاجرين عثمان الناس على القراءة بوجه

حروف القراءات فأما قبل  واألنصار ملا خشى الفتنة عند اختالف أهل العراق والشام يف
القراءات املطلقات على احلروف السبعة اليت أنزل هبا  منذلك فقد كانت املصاحف بوجوه 

وليت لعملت ابملصاحف  لو :فأما السابق إىل مجع اجلملة فهو الصديق وقد قال علي   القرآن
 .اليت عمل هبا عثمان

على قراءة واحدة فهذا  قلت: إذا كان مقصد قائل هذا الكالم أن مجع عثمان اقتصر فيه
 -صلى هللا عليه وسلم–القراءات الثابتة عن رسول هللا  يه عثمان أوجهخطأ بني وإمنا ضبط ف

  .ما عداها مما ظهر خطؤه أو نسخه وسيأيت مزيد كالم عن ذلك وترك
بكر يف مجع نفس القرآن بني  مل يقصد عثمان قصد أيب :قال القاضي أبو بكر يف االنتصار

 -صلى هللا عليه وسلم-وفة عن النيب القراءات الثابتة املعر  لوحني وإمنا قصد مجعهم على
وال أتويل أثبت مع تنزيل،  وإلغاء ما ليس كذلك وأخذهم مبصحف ال تقدمي فيه وال أتخري،

رمسه ومفروض قراءته وحفظه، خشية دخول الفساد  وال منسوخ تالوته كتب مع مثبت
  .من َييت بعد والشبهة على
 :قال الزرقاين

هذه املصاحف إال ما حتققوا أنه  بة أهنم كانوا ال يكتبون يفومما تواضع عليه هؤالء الصحا
عليه  صلى هللا-يف العرضة األخرية وما أيقنوا صحته عن النيب  قرآن وعلموا أنه قد استقر
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فامضوا إىل ذكر هللا بدل كلمة فاسعوا  مما مل ينسخ وتركوا ما سوى ذلك حنو قراءة -وسلم
وإمنا   صاحلة غصبا بزايدة كلمة صاحلة إىل غري ذلك َيخذ كل سفينة وحنو وكان وراءهم ملك

إرسال ما وقع اإلمجاع عليه إىل  قصد -رضي هللا عنه-كتبوا مصاحف متعددة ألن عثمان 
 األخرى متعددة وكتبوها متفاوتة يف إثبات وحذف وبدل وغريها أقطار بالد املسلمني وهي

وجعلوها خالية من النقط  قصد اشتماهلا على األحرف السبعة -رضي هللا عنه-ألنه 
فكانت بعض الكلمات يقرأ رمسها أبكثر من وجه عند  والشكل حتقيقا هلذا االحتمال أيضا

فإهنا  {فَاِسٌق بِنَ َبٍأ فَ تَ بَ ي هُنوا ِإْن َجاءَُكمْ } :النقط والشكل حنو فتبينوا من قوله تعاىل جتردها من
كلمة ننشرها  ي قراءة أخرى وكذلكفتثبتوا عند خلوها من النقط والشكل وه تصلح أن تقرأ
 فإن جتردها من النقط والشكل كما ترى {َكْيَف نُ ْنِشُزَها َواْنظُْر ِإىَل اْلِعظَامِ } :من قوله تعاىل

واردة أيضا وكذلك كلمة أف اليت  جيعلها صاحلة عندهم أن يقرؤوها ننشزها ابلزاي وهي قراءة
عند خلوها  ت اليت ال تدل على أكثر من قراءةوثالثني وجها أما الكلما ورد أهنا تقرأ بسبعة

فإهنم كانوا يرمسوهنا يف بعض املصاحف  من النقط والشكل مع أهنا واردة بقراءة أخرى أيضا
 ويف بعض آخر برسم آخر يدل على القراءة الثانية كقراءة وصى برسم يدل على قراءة

 {صهى هِبَا ِإبْ رَاِهيُم بَِنيِه َويَ ْعُقوبُ َووَ } :ابلتضعيف وأوصى ابهلمز ومها قراءاتن يف قوله سبحانه
من يف قوله تعاىل يف سورة  قراءة حتتها األهنار وقراءة من حتتها األهنار بزايدة لفظ وكذلك

 .ومها قراءاتن أيضا {جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأَلهْنَارُ  هَلُْم َجنهاتٍ } :التوبة
كانوا يرمسونه بصورة واحدة ال  القراءاتوصفوة القول: أن اللفظ الذي ال ختتلف فيه وجوه 

 وجوه القراءات فإن كان ال ميكن رمسه يف اخلط حمتمال لتلك حمالة أما الذي ختتلف فيه
مث يكتبونه برسم آخر يوافق  الوجوه كلها فإهنم يكتبونه برسم يوافق بعض الوجوه يف مصحف

لرمسني يف مصحف وكانوا يتحاشون أن يكتبوه اب بعض الوجوه األخرى يف مصحف آخر
كذلك بل مها  يتوهم أن اللفظ نزل مكررا ابلوجهني يف قراءة واحدة وليس واحد خشية أن

الثانية بوجه آخر من غري تكرار يف واحدة  قراءاتن نزل اللفظ يف إحدامها بوجه واحد ويف
يف  يتحاشون أن يكتبوا هذا اللفظ يف مصحف واحد برمسني أحدمها منهما وكذلك كانوا

لألول أضف إىل ذلك أن كتابة  صل واآلخر يف احلاشية لئال يتوهم أن الثاين تصحيحاأل
احلاشية دون العكس حتكم أو ترجيح بال مرجح وذلك حنو   أحدمها يف األصل واآلخر يف
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فيه القراءات ويدل  وصى ابلتضعيف وأوصى ابهلمز كما سبق أما اللفظ الذي ختتلف كلمة
االختالف ويساعدهم عليه ترك اإلعجام والشكل حنو  ل هذاعليه الرسم بصورة واحدة حتتم

اللفظني املنقولني شبيهة  وننشرها كما سلف بيانه فتكون داللة اخلط الواحد على كال فتبينوا
اخلطة  املعنيني املعقولني والذي دعا الصحابة إىل انتهاج هذه بداللة املشرتك اللفظي على كال

جبميع  -صلى هللا عليه وسلم-هللا  لقوا القرآن عن رسوليف رسم املصاحف وكتابتها أهنم ت
ابلقرآن  حروفه اليت نزل عليها فكانت هذه الطريقة أدىن إىل اإلحاطة وجوه قراءاته وبكافة

قراءاته أو منعوا أحدا من القراءة أبي  على وجوهه كلها حىت ال يقال إهنم أسقطوا شيئا من
ورسول  -وسلم صلى هللا عليه- متواترا عن النيب أهنا كلها منقولة نقال حرف شاء على حني

أصبتم فال متاروا وكان من الدستور الذي  يقول فأي ذلك قرأمت -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
إذا اختلفتم  هلم يف هذا اجلمع أيضا أنه قال هلؤالء القرشيني -هللا عنه رضي-وضعه عثمان 

بلسان قريش فإمنا نزل بلساهنم ففعلوا حىت إذا  أنتم وزيد بن اثبت يف شيء من القرآن فاكتبوه
مبصحف  يف املصاحف رد عثمان الصحف إىل حفصة وأرسل إىل كل أفق نسخوا الصحف

 .مصحف أن حيرق.ا.ه  مما نسخوا وأمر مبا سواه من القرآن يف كل صحيفة أو
ألمصاِر. إىل أن اشتهرْت يف ا -صلى هللا عليه وسلم–فهذا شأُن كتابِة القرآِن من عهِده 

أمجَع عليها  املصاحِف، واملسماُة ابلرسِم العثماين ِ هي عيُنها اليت والكتابُة املوجودُة اآلَن يف
عثماَن، وقد ُحِفَظْت لنا حفظاً عجيباً، حىت  يف عهدِ  -صلى هللا عليه وسلم–أصحاُب النيبِ  

دان، واأللَف احملذوفَة حمذوفٌة عن الساقطَة فيها ساقطٌة عندان، والواَو الزائدَة زائدةٌ  إن اهلمزةَ 
عنَدان، وهلمه جرا.  املتصَلني متصالِن عندان، واحلرفنِي املنفِصَلنِي منفصالن عندان، واحلرفنيِ 

وذلك  صغرِي، ونُ بِ َه على احلروِف الزائدِة بعالماٍت معينة، وقد أحلَِقْت احلروُف الساقطُة خبطٍ 
ِِ لتيسرِي القراءةِ  وكانْت قبَل ذلَك تلَحُق ابملداِد األمحِر. فأما  على الناِس، يف الطبعاِت احلديِثِة

أصحاهبا أبسانيِدهم عمن  فُيسم ى علَم رسِم املصَحِف وقد ُصنِ َفْت فيه الكتُب وروى األولُ 
َِ املصحف، وفيه رَأْوا مصاحَف عثماَن وكيفيةَ  كيفيُة  كتابٍتها. وأما الثاين فُيسمهى علَم ضبِط

  .األوىل مل تكْن منقوطًة وال مِشكهلةً  ِل وغرُي ذلَك، حيُث إن الكتابةَ الن هْقِط والشهكْ 
 :ثالثة وقد اختلفت آراء العلماء حول الرسم العثماين على آراء
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، ولكنه اصطالح -عليه وسلم صلى هللا-أن الرسم العثماين ليس توقيفًا عن النيب  :األول
  .مه واألخذ به، وال جيوز خمالفتهابلقبول، فيجب التزا ارتضاه عثمان وتلقته األمة

  .خمالفته أن رسم املصحف اصطالحي ال توفيقي، وعليه فيجوز :الثاين
  .أنه توقيفي ال جيوز خمالفته، وهو مذهب اجلمهور :الثالث

يكتبون الوحي، وقد كتبوا القرآن   كان له ُكتاب  -صلى هللا عليه وسلم-واستدلوا أبن النيب 
-على كتابتهم وقضى عهده  -صلى هللا عليه وسلم-الرسول  قرهمكله هبذا الرسم، وقد أ

  .وال تبديل والقرآن على هذه الكتبة مل حيدث فيه تغيري -هللا عليه وسلم صلى
الناس من قواعد اإلمالء،  وقد ذهب مجهور العلماء إىل منع كتابة املصحف مبا استحدث

  .لذي كتبه الصحابةعلى الرسم نفسه ا للمحافظة على نقل املصحف ابلكتابة
مصحف عثمان يف ايء أو واو أو  وقد صرح اإلمام أمحد فيه ابلتحرمي فقال: حترم خمالفة خط

 .ألف أو غري ذلك
اهلجاء؟ فقال: ال، إال  وسئل اإلمام مالك: هل تكتب املصحف على ما أخذته الناس من

  .على الكتبة األوىل
 .تبعةوجاء يف الفقه الشافعي: إن رسم املصحف سنة م

  .العثماين وجاء يف الفقه احلنفي: أنه ينبغي أال يكتب بغري الرسم
  .األمة وقال اإلمام أبو عمرو الداين: وال خمالف له من علماء

عصران هذا، كما قال البيهقي  وهكذا اختذت األمة اإلسالمية الرسم العثماين سنة متبعة إىل
 كالسنن القائمة اليت ال جيوز ألحد أناملصاحف عندان   يف "شعب اإلميان": واتباع حروف

  .يتعداها
اإلشاراِت السريعِة، ومن أراَد الفهَم الكامَل  واعلم أن هذا الباَب ابٌب واسٌع اكتَ َفْينا فيه هبذهِ 

  .ابملطوهالت املخصصة لذلك فعليه
عَلِمها من إعجازًا من وجوٍه عدهٍة،  وهناَك مجاعًة من أهِل العلِم ذهبوا إىل أن الرسم يتضمنُ 

 .جهلها َعلمها وَجِهَلها من
أربعَة عشَر قرانً متمسكًة مبا كان عليه سلُفها  وما زالْت األمُة اإلسالميُة إىل اآلَن بعَد انصرامِ 

، وهذا يف حد ِ  من املنعِ  ذاتِه طعنٌة يف حنوِر أعداِء هذا  من كتابِة املصحِف بغرِي الرسِم العثماين ِ
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فما ابُلَك  أعلى من ذلَك يف احلفِظ، وإذا ُحِفَظْت طريقُة الكتابةِ  الديِن، حيث إنه ال درجةَ 
 ابملكتوِب؟

اعتماداً على السليقة العربية اليت ال  وقد كانت املصاحف العثمانية خالية من النقط والشكل
إىل  وظلت هكذا حىت دخلت العجمة بكثرة االختالط، وتطرق اللحن حتتاج إىل مثل ذلك،

كتابة املصاحف ابلتنقيط والشكل  عندئذ أحسه أولو األمر بضرورة حتسنياللسان العريب، 
 .القراءة الصحيحة واحلركات مما يساعد على

قال: أبو األسود الدؤيل  واختلف العلماء يف الذي قام بوضع الشكل للمصحف فمنهم من
مسع قارائً العربية أبمر من علي بن أيب طالب. يروى أنه  الذي ينسب إليه وضع ضوابط اللغة

، فغري املعىن، ففزع {ِمْن اْلُمْشرِِكنَي َوَرُسولُهُ  َأنه اَّللهَ بَرِيءٌ } :الالم من رسوله يف قوله تعاىل جير
بوضع ضوابط التشكيل حفاظاً  اللحن وقال: عز هللا وجل أن يربأ من رسوله، فعندئذ قام هلذا

  .عليه من اللحن
وحيىي بن يعمر، ونصر بن  ف: احلسن البصري،ومن العلماء من قال: أول من شكل املصح

 .عاصم الليثي أبمر من احلجاج
  .وللتفصيل يف هذا األمر يراجع الكتب املعنية

 :فائدة
 .املشهور أهنا مخسة اختلف يف عدة املصاحف اليت أرسل هبا عثمان إىل اآلفاق

  .صاحفعثمان أربعة م أرسل :وأخرج ابن أيب داود من طريق محزة الزايت قال
سبعة مصاحف فأرسل إىل مكة  كتب  :مسعت أاب حامت السجستاين يقول :قال ابن أيب داود

 .وإىل البصرة وإىل الكوفة وحبس ابملدينة واحداً  والشام وإىل اليمن وإىل البحرين
 :حتريق عثمان للمصاحف والصحف املخالفة

إرساهلا وإنقاذها إىل األقطار  لىبعد أن أمت عثمان نسخ املصاحف ابلصورة السابقة عمل ع
 مما خيالفها سواء كانت صحفا أم مصاحف وذلك ليقطع عرق وأمر أن حيرق كل ما عداها

من انحية أخرى فال َيخذوا إال  النزاع من انحية وليحمل املسلمني على اجلادة يف كتاب هللا
 :هذه املزااي هيفيها من املزااي ما مل يتوافر يف غريها و  بتلك املصاحف اليت توافر

 . االقتصار على ما ثبت ابلتواتر دون ما كانت روايته آحادا -1
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 .إمهال ما نسخت تالوته ومل يستقر يف العرضة األخرية -2
رضي هللا -أيب بكر  ترتيب السور واآلايت على الوجه املعروف اآلن خبالف صحف -3

 .فقد كانت مرتبة اآلايت دون السور -عنه
واألحرف اليت نزل عليها القرآن  ة كانت جتمع وجوه القراءات املختلفةكتابتها بطريق -4

مل  إعجامها وشكلها ومن توزيع وجوه القراءات على املصاحف إذا على ما مر بك من عدم
 حيتملها الرسم الواحد

الصحابة يف مصاحفهم اخلاصة  جتريدها من كل ما ليس قرآان كالذي كان يكتبه بعض -5 
 .ومنسوخ أو حنو ذلك ياان لناسخشرحا ملعىن أو ب

على املصاحف العثمانية  وقد استجاب الصحابة لعثمان فحرقوا مصاحفهم واجتمعوا مجيعا
أنه أنكر أوال مصاحف عثمان وأنه أَب أن حيرق  حىت عبد هللا بن مسعود الذي نقل عنه

ة واجتماع العثماني وعاد إىل حظرية اجلماعة حني ظهر له مزااي تلك املصاحف مصحفه رجع
 .األمة عليها وتوحيد الكلمة هبا

مصحف ابن مسعود ومصحف  وبعدئذ طهر اجلو اإلسالمي من أوبئة الشقاق والنزاع وأصبح
ومصحف سامل موىل أيب حذيفة أصبحت   أيب بن كعب ومصحف عائشة ومصحف علي

اْلُمْؤِمِننَي اْلِقَتاَل وََكاَن  وََكَفى اَّللهُ } مغسولة ابملاء أو حمروقة ابلنريان كلها وأمثاهلا يف خرب كان
ُ َقِواي ً  ربه وحافظ على القرآن  ورضي هللا عن عثمان فقد أرضى بذلك العمل اجلليل {َعزِيزاً  اَّلله

وال يربح املسلمون يقطفون من مثار صنيعه هذا إىل اليوم  ومجع كلمة األمة وأغلق ابب الفتنة
 .بعد اليوم وما

للمصاحف العثمانية فقد  حرق املصاحف والصحف املخالفةولن يقدح يف عمله هذا أنه أ
يفعل ما فعل من هذا األمر اجللل إال بعد أن استشار  علمت وجهة نظره يف ذلك على أنه مل

ذكران قبل ذلك قول  واكتسب موافقتهم بل وظفر مبعاونتهم وأتييدهم وشكرهم وقد الصحابة
 .ومدحه لذلك -رضي هللا عنه-علي 

صلى -عهوده الثالثة عهد النيب  مما سبق أن تفرق بني مرات مجع القرآن يف فذلكة: تستطيع
-فاجلمع يف عهد النيب  -رضي هللا عنهما-بكر وعهد عثمان  وعهد أيب -هللا عليه وسلم

ووضعها يف مكاهنا اخلاص من  كان عبارة عن كتابة اآلايت وترتيبها  -هللا عليه وسلم صلى
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وتفرقها بني عسب وعظام وحجارة ورقاع وحنو ذلك حسبما  سورها ولكن مع بعثرة الكتابة
للقرآن وإن كان التعويل أايمئذ   أدوات الكتابة وكان الغرض من هذا اجلمع زايدة التوثق تتيسر

 .كان على احلفظ واالستظهار
نقل القرآن وكتابته يف  فقد كان عبارة عن -رضي هللا عنه-أما اجلمع يف عهد أيب بكر 

على ما مل تنسخ تالوته مستوثقا له ابلتواتر واإلمجاع  ت أيضا مقتصرا فيهصحف مرتب اآلاي
خشية ذهاب شيء منه مبوت  الغرض منه تسجيل القرآن وتقييده ابلكتابة جمموعا مرتبا وكان

 .محلته وحفاظه
نقل ما يف تلك الصحف يف  فقد كان عبارة عن -رضي هللا عنه-وأما اجلمع يف عهد عثمان 

ترسل إىل اآلفاق اإلسالمية مالحظا فيها تلك  م واستنساخ مصاحف منهمصحف واحد إما
الفتنة اليت اشتعلت  ذكرها مع ترتيب سوره وآايته مجيعا وكان الغرض منه إطفاء املزااي السالف

القرآن ومجع مشلهم وتوحيد كلمتهم واحملافظة على كتاب  بني املسلمني حني اختلفوا يف قراءة
 .{َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ  ال تَ ْبِديَل ِلَكِلَماِت اَّللهِ } بديلمن التغيري والت هللا
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 الثامنة عشرةاحملاضرة 
 من مسألة ترتيب اآلايت والسور وجهات نظر العلماء

*** 
  

 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
 :أما بعد

قد مجع القرآن مرتب  -رضي هللا عنه- اب بكرفقد قدمنا يف احملاضرة السابقة وسابقتها أن أ
 قد مجع القرآن مرتب اآلايت والسور وحان اآلن يف -هللا عنه رضي-اآلايت وأن عثمان 

  :هذه احملاضرة أن نعرج على
  .املسألة وهي مسألة ترتيب اآلايت والسور وجهات نظر العلماء من تلكم

 :فنقول
  :أوال: تعريف اآلية

  .{آيََة ُمْلِكِه َأْن ََيْتَِيُكْم التهابُوتُ  ِإنه } :العالمة، ومنه قوله تعاىل أصلها مبعىن :لغة
  .مجل ولو تقديراً، ذو مبدأ و مقطع، مندرج من سورة فهي قرآن مركب من :اصطالحا

  :اثنيا: تعريف السورة
  .من السورة مبعىن املرتبة واملنزلة الرفيعة من سور املدينة، أو :لغة

 .ذوات فاحتة وخامتة . وأقلها ثالث آايت آن يشمل على آيٍ قر اصطالحا: 
 :سور وآايت اثلثا: حكمة تقسيم القرآن إىل

يف آخر كان أنشط له، وأبعث  منه: أن القارئ إذا ختم سورة أو جزءا من الكتاب مث أخذ
  .الكتاب بطوله على التحصيل منه لو استمر على

كتاب هللا طائفة مستقلة، فيعظم عنده  أنه أخذ منومنه: أن احلافظ إذا َحَذق السورة اعتقد 
  .أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا أي عظم ما حفظه، ومنه حديث

 :أما ابلنسبة لرتتيب اآلايت
 .اآلايت توقيفي ال شبهة يف ذلك قال السيوطي: فاإلمجاع والنصوص املرتادفة على أن ترتيب
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وأبو جعفر بن الزبري يف مناسباته  واحد منهم الزركشي يف الربهانأما اإلمجاع فنقله غري 
خالف  وأمره من غري -صلى هللا عليه وسلم-يف سورها واقع بتوقيفه  ترتيب اآلايت :وعبارته

 .يف هذا بني املسلمني انتهى
 :عليه وأما النصوص فمنها وسيأيت من نصوص العلماء ما يدل

 .القرآن من الرقاع نؤلف -هللا عليه وسلمصلى -حديث زيد كنا عند النيب 
 :حبان واحلاكم عن ابن عباس قال ومنها ما أخرجه أمحد وأبو داود الرتمذي والنسائي وابن

من املئني  على أن عمدمت إىل األنفال وهي من املثاين وإىل براءة وهي ما محلكم :قلت لعثمان
الرمحن الرحيم ووضعتموها يف السبع الطوال  فقرنتم بينهما ومل تكتبوا بينهما سطر بسم هللا

العدد فكان إذا  تنزل عليه السورة ذات -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا  :فقال عثمان
ضعوا هؤالء اآلايت يف السورة اليت يذكر  :فيقول نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب

من آخر القرآن نزوالً  دينة وكانت براءةوكذا وكانت األنفال من أوائل ما نزل ابمل فيها كذا
ومل  -صلى هللا عليه وسلم-منها فقبض رسول هللا  وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أهنا

بسم هللا الرمحن الرحيم  أهنا منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ومل أكتب بينهما سطر يبني هلا
 .ووضعتها يف السبع الطوال

كنت جالساً عند رسول   :العاص قال إبسناد حسن بن عثمان بن أيبما أخرجه أمحد  :ومنها
أن أضع  أاتين جربيل فأمرين :إذ شخص ببصره مث صوبه مث قال -وسلم صلى هللا عليه-هللا 

ابلعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرَب إىل  هذه اآلية هذا املوضع من هذه السورة إن هللا َيمر
 آخرها
لعثمان والذين يتوفون منكم ويذرون  قلت :اري عن ابن الزبري قالما أخرجه البخ :ومنها

شيئاً منه من  اي ابن أخي ال أغري :األخرى فلم تكتبها أو تدعها قال أزواجاً قد نسخها اآلية
 .مكانه
عن شيء أكثر  -هللا عليه وسلم صلى-ما رواه مسلم عن عمر قال ما سألت النيب  :ومنها

تكفيك آية الصيف اليت يف آخر  :أبصبعه يف صدري وقال لة حىت طعنمما سألته عن الكال
 .النساء سورة
  .األحاديث يف خواتيم سورة البقرة :ومنها
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من حفظ عشر آايت من أول سورة الكهف )) :ما رواه مسلم عن أيب الدرداء مرفوع :ومنها
 .((عصم من الدجال

 .من سورة الكهف((ألواخر  من قرأ العشر)) :ويف لفظ عنده
لسور  -صلى هللا عليه وسلم- ومن النصوص الدالة على ذلك إمجااًل ما ثبت من قراءته

والنساء يف حديث حذيفة واألعراف يف صحيح البخاري أنه  عديدة كسورة البقرة وآل عمران
 .يف املغرب قرأها

وهارون أخذته سعلة ذكر موسى  وقد أفلح روى النسائي أنه قرأها يف الصبح حىت إذا جاء
 .فركع

 .روى الطرباين أنه قرأها يف الصبح :والروم
 .يقرؤمها يف صبح اجلمعة وأمل تنزيل وهل أتى على اإلنسان روى الشيخان أنه كان

 .وق يف صحيح مسلم أنه كان يقرؤها يف اخلطبة
 بعدهم .وعلى الصحابة  أنه قرأها على اجلن :يف املستدرك وغريه :والرمحن
 .والكفار وسجد يف آخرها يف الصحيح أنه قرأها مبكة على املسلمني :والنجم

 .عند مسلم أنه كان يقرؤها مع ق يف العيد :واقرتبت
 .صالة اجلمعة يف مسلم أنه كان يقرأ هبما يف :واجلمعة واملنافقون

قرأها عليهم حني  -يه وسلمهللا عل صلى-يف املستدرك عن عبد هللا بن سالم أنه  :والصف
 .أنزلت حىت ختمها

هلا مبشهد من الصحابة أن  -صلى هللا عليه وسلم-يف سور شىت من املفصل تدل قراءته 
يقرأ  -صلى هللا عليه وسلم-الصحابة لريتبوا ترتيبًا مسعوا النيب  ترتيب آايهتا توقيفي وما كان

 .على خالفه فبلغ ذلك مبلغ التواتر
طريق حممد بن إسحاق عن  ذلك ما أخرجه ابن أيب داود يف املصاحف من نعم يشكل على

أتى احلارث بن خزمية هباتني اآليتني من  :عن أبيه قال حيىي بن عباد بن عبد هللا بن الزبري
ووعيتهما  -هللا عليه وسلم صلى-أشهد أين مسعتهما من رسول هللا  :سورة براءة فقال آخر

 لو كانت ثالث آايت جلعلتها سورة على حدة :مسعتهما مث قال لقدوأان أشهد  :فقال عمر
  .فانظروا آخر سورة من القرآن فأحلقوها يف آخرها
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ابجتهادهم وسائر األخبار تدل  ظاهر هذا أهنم كانوا يؤلفون آايت السور :قال ابن حجر
 .ذلك إال بتوقيف على أهنم مل يفعلوا شيئاً من

طريق أيب العالية عن أيب بن كعب  يعارضه ما أخرجه ابن أيب داود من :قال السيوطي: قلت
قلوهبم أبهنم  انتهوا إىل اآلية اليت يف سورة براءة مث انصرفوا صرف هللا أهنم مجعوا القرآن فلما

 -صلى هللا عليه وسلم-أيب  إن رسول هللا  قوم ال يفقهون ظنوا أن هذا آخر ما أنزل فقال
 .ني لقد جاءكم رسول إىل آخر السورةآيت أقرأين بعد هذا

-عبد هللا بن الزبري مل يدرك عمر  وأقول: الرواية اليت ذكرها ابن حجر منقطعة ألن عباد بن
 .معروف عن ابن إسحق من تدليس وبعض األوهام ، مع ما هو-رضي هللا عنه

ومل َيمر  -وسلمصلى هللا عليه -النيب  ترتيب اآلايت يف السور أبمر من :وقال مكي وغريه 
 .فرتكت بال بسملة بذلك يف أول براءة

واجب وحكم الزم فقد كان جربيل  ترتيب اآلايت أمر :وقال القاضي أبو بكر يف االنتصار
 .موضع كذا ضعوا آية كذا يف :يقول

 أنزله هللا وأمر إبثبات رمسه ومل ينسخه الذي نذهب إليه أن مجيع القرآن الذي :وقال أيضاً  
مل  نزوله هو هذا الذي بني الدفتني الذي حواه مصحف عثمان وأنه وال رفع تالوته بعد

نظمه هللا تعاىل ورتبه عليه رسوله  ينقص منه شيء وال زيد فيه وأن ترتيبه ونظمه اثبت على ما
 صلى هللا-ذلك مؤخر وال منه مقدم وإن األمة ضبطت عن النيب  من آي السور مل يقدم من

ضبطت عنه نفس القراءات  ترتيب آي كل سورة ومواضعها وعرفت مواقعها كما -عليه وسلم
قد رتب سوره وأن يكون  -صلى هللا عليه وسلم-الرسول  وذات التالوة وأنه ميكن أن يكون

 .ذلك إىل األمة بعده ومل يتول ذلك بنفسه قد وكل
  .وهذا الثاين أقرب :قال 

القرآن على ما كانوا يسمعون من  إمنا ألف :ًا يقولمسعت مالك :وأخرج عن ابن وهب قال
  .وسلم النيب صلى هللا عليه

مجعوا بني الدفتني القرآن الذي  -رضي هللا عنهم-الصحابة  :وقال البغوي يف شرح السنة
 غري أن يزيدوا أو ينقصوا منه شيئًا خوف ذهاب بعضه بذهاب أنزله هللا على رسوله من

من غري أن يقدموا شيئاً  -وسلم صلى هللا عليه-ا مسعوا من رسول هللا حفظته ، فكتبوه كم
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رسول هللا  وكان -صلى هللا عليه وسلم-ترتيباً مل َيخذوه من رسول هللا  أو يؤخروا أو يضعوا له
نزل عليه من القرآن على الرتتيب الذي  يلقن أصحابه ويعلمهم ما -صلى هللا عليه وسلم-

اآلية  قيف جربيل إايه على ذلك وإعالمه عند نزول كل آية أن هذهبتو  هو اآلن يف مصاحفنا
كان يف مجعه يف موضع واحد ال  تكتب عقب آية كذا يف سورة كذا فثبت أن سعي الصحابة

السماء  يف اللوح احملفوظ على هذا الرتتيب وأنزله هللا مجلة إىل يف ترتيبه فإن القرآن مكتوب
  .النزول غري ترتيب التالوة وترتيب احلاجةالدنيا مث كان ينزله مفرقاً عند 

-إمنا كان ابلوحي كان رسول هللا  ترتيب السور ووضع اآلايت مواضعها :وقال ابن احلصار
 ضعوا آية كذا يف موضع كذا وقد حصل اليقني من النقل :يقول -صلى هللا عليه وسلم

ومما أمجع الصحابة على  -وسلم صلى هللا عليه-املتواتر هبذا الرتتيب من تالوة رسول هللا 
 .وضعه يف املصحف

القرآن كل  --هللا عليه وسلم صلى-–قلت: ال ننسى يف هذه املسألة معارضة جربيل النيب 
 فيه عارضه مرتني وكان ذلك يف رمضان وبني ذلك وبني وفاته عام مرة مث يف العام الذي قبض

األشهر األخرية ؟؟ وبناء  ل خالل هذهحوايل ستة أشهر فماذا نز  --صلى هللا عليه وسلم-–
يثبت ترتيب اآلايت والسور ابلتوقيف ما عدا ما جد  على ذلك فأقل تقدير أن هذا احلديث

 .هذه األشهر الستة ويبقى اخلالف منحصرا فيها وهللا أعلم نزوله يف
 السور هل هو توقيفي أو اجتهادي؟ وننتقل إىل اخلالف يف ترتيب

 .والقاضي أبو بكر يف أحد قوليه لعلماء على الثاين ومنهم مالكقال السيوطي: مجهور ا
  .توقيفي، وليس ابجتهاد من الصحابة وقال غريه: مجاهري العلماء على أن ترتيب سورة القرآن

السور كتقدمي السبع الطوال وتعقيبها  أحدمها أتليف :مجع القرآن على ضربني :قال ابن فارس
 .ولته الصحابةت ابملئني فهذا هو الذي

  -صلى هللا عليه وسلم-تواله النيب  وأما اجلمع اآلخر وهو مجع اآلايت يف السور فهو توقيفي
 .أمر ربه كما أخرب به جربيل عن

فمنهم من رتبها على  ومما استدل به لذلك اختالف مصاحف السلف يف ترتيب السور
 املزمل مث تبت مث التكوير وهكذا املدثر مث نون مث النزول وهو مصحف علي  كان أوله اقرأ مث

 .املكي واملدين إىل آخر
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على اختالف شديد وكذا  وكان أول مصحف ابن مسعود البقرة مث النساء مث آل عمران
 .مصحف أيب  وغريه

الرتتيب بل إن هذا  قلت: ترتيب مصاحف بعض الصحابة ليس حجة يف عدم توقيف
فما اتفق عليه  -رضي هللا عنه-مع عثمان جل الرتتيب اخلاص من بعضهم كان من األسباب

 .العمدة ومسألة الرتتيب كمسألة أوجه القراءات وهللا أعلم يف هذا اجلمع هو
 .أحد قوليه منهم القاضي يف :قال السيوطي: وذهب إىل األول مجاعة

عشرين مساء الدنيا مث فرقه يف بضع و  أنزل هللا القرآن كله إىل :قال أبو بكر ابن األنباري
عليه  صلى هللا-حيدث واآلية جوااًب ملستخرب ويوقف جربيل النيب  فكانت السورة تنزل ألمر

-اآلايت واحلروف كلها عن النيب  على موضع اآلية والسورة فاتساق السور كاتساق -وسلم
 .قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن فمن -صلى هللا عليه وسلم

هللا يف الكتاب احملفوظ على هذا  ترتيب السور هكذا هو عند :وقال الكرماين يف الربهان
 يعرض على جربيل كل سنة ما كان جيتمع عنده -هللا عليه وسلم صلى-الرتتيب وعليه كان 

اآلايت نزواًل واتقوا يومًا ترجعون  منه وعرضه عليه يف السنة اليت تويف فيها مرتني وكان آخر
 .ها بني آييت الراب والدينجربيل أن يضع فيه إىل هللا فأمره

احملفوظ إىل السماء الدنيا مث نزل مفرقاً  أنزل القرآن أواًل مجلة واحدة من اللوح :وقال الطييب
 .احملفوظ مث أثبت يف املصاحف على التأليف والنظم املثبت يف اللوح على حسب املصاحل

القائل ابلثاين يقول إنه رمز إليهم  ألن واخلالف بني الفريقني لفظي :قال الزركشي يف الربهان
على ما كانوا  إمنا ألفوا القرآن :نزوله ومواقع كلماته وهلذا قال مالك ذلك لعلمهم أبسباب

قوله أبن ترتيب السور ابجتهاد منهم فآل  مع -صلى هللا عليه وسلم-يسمعونه من النيب 
وسبقه إىل  هلم فيه جمال للنظربتوقيف قويل أو مبجرد إسناد فعلي حبيث  اخلالف إىل أنه هو

 .ذلك أبو جعفر ابن الزبري
مرتبًا سوره  -صلى هللا عليه وسلم- كان القرآن على عهد النيب  :وقال البيهقي يف املدخل

 .إال األنفال وبراءة حلديث عثمان السابق وآايته على هذا الرتتيب
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  -صلى هللا عليه وسلم-بها يف حياته ترتي ومال ابن عطية إىل أن كثرياً من السور كان قد علم
األمر فيه إىل  واحلواميم واملفصل وأن ما سوى ذلك ميكن أن يكون قد فوض كالسبع الطوال

 .األمة بعده
عليه ابن عطية ويبقى منها قليل ميكن  اآلاثر تشهد أبكثر مما نص :وقال أبو جعفر بن الزبري

 .ن البقرة وآل عمران رواه مسلمكقوله اقرأوا الزهراوي أن جيري فيه اخلالف
الطوال يف ركعة رواه ابن أيب  ابلسبع -صلى هللا عليه وسلم-وكحديث سعيد بن خالد قرأ 

 .الصالة والسالم كان جيمع املفصل يف ركعة شيبة يف مصنفه وفيه أنه عليه
إهنن  :والكهف ومرمي وطه واألنبياء وروى البخاري عن ابن مسعود أنه قال يف بين إسرائيل

  .من تالدي فذكرها نسقاً كما استقر ترتيبها من العتاق األول وهن
فراشه كل ليلة مجع كفيه مث نفث فيهما  ويف البخاري أنه صلى هللا عيه وسلم كان إذا أوى إىل

  .واملعوذتني فقرأ قل هو هللا أحد
صلى -من رسول هللا  هذا الرتتيب املختار أن أتليف السور على :وقال أبو جعفر النحاس

اإلجنيل  واثلة أعطيت مكان التوراة السبع الطوال ومكان املائني حلديث -هللا عليه وسلم
 .ومكان املثاين الزبور وفضلت ابملفصل

وأنه  -صلى هللا عليه وسلم-النيب  فهذا احلديث يدل على أن أتليف القرآن مأخوذ عن :قال
 ى شيء واحد ألنه جاء هذا احلديث بلفظ رسوليف املصحف عل يف ذلك الوقت وإمنا مجع

 .على أتليف القرآن -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
 .إمنا كان ابلوحي ترتيب السور ووضع اآلايت موضعها :وقال ابن احلصار

  .ال ميتنع أن يكون توفيقياً  ترتيب بعض السور على بعضها أو معظمها :وقال ابن حجر
وأبو داود عن أوس بن أيب أوس عن  ى أن ترتيبها توفيقي ما أخرجه أمحدومما يدل عل :قال

 الوفد الذين أسلموا من ثقيف ... احلديث وفيه فقال لنا رسول حذيفة الثقفي قال كنت يف
أن ال أخرج حىت أقضيه فسألنا  طرأ على حزيب من القرآن فأردت :هللا صلى هللا عليه وسلم

سور  خنربه ثالث :كيف ختربون القرآن قالوا  :قلنا -عليه وسلم صلى هللا-أصحاب رسول هللا 
وحزب املفصل من ق حىت  ومخس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة وثالث عشرة

 .خنتم
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املصحف اآلن كان على عهد رسول  فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو يف :قال
 ن الذي كان مرتبًا حينئذ حزب املفصل خاصةوحيتمل أ :قال -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

  .خبالف ما عداه
احلواميم رتبت والء وكذا الطواسني ومل  ومما يدل على أنه توفيقي كون :قال السيوطي: قلت

بل فصل بني سورها وفصل بني طسم الشعراء وطسم القصص بطس  ترتب املسبحات والء
والء وأخرت طس عن   لذكرت املسبحاتأهنا أقصر منهما ولوكان الرتتيب اجتهادايً  مع

البيهقي وهو أن مجيع السور ترتيبها توفيقي  القصص والذي ينشرح له الصدر ما ذهب إليه
سورًا والء على أن  -صلى هللا عليه وسلم-واألنفال وال ينبغي أن يستدل بقراءته  إال براءة

  .ترتيبها كذلك
ترتيب السور يف القراءة ليس  ل عمران ألنوحينئذ فال يرد حديث قراءته النساء قبل آ

 .اجلواز بواجب ولعله فعل ذلك لبيان
مسعت : سليمان بن بالل قال وأخرج ابن أشتة يف كتاب املصاحف من طريق ابن وهب عن

أنزلتا  وآل عمران وقد نزل قبلهما بضع ومثانون سورة مبكة وإمنا مل قدمت البقرة :ربيعة يسأل
ألفه به ومن كان معه فيه واجتماعهم على  قدمتا وألف القرآن على علم ممن :ابملدينة ؟ فقال
 .ينتهى إليه وال يسأل عنه علمهم فهذا مما

 :خامتة 
وقيل الكهف والصواب أن السابعة  السبع الطوال أوهلا البقرة وآخرها براءة كذا قال مجاعة

 .حماضرات فضائل القرآن يونس على ما بيناه يف
  .على مائة آية أو تقارهبا ما وليها مسيت بذلك ألن كل سورة منها تزيد :واملئون
 .بعدها فهي هلا ثوان واملئون هلا أوائل أي كانت :ما وىل املئتني ألهنا ثنتها :واملثاين

 .ألهنا تثىن أكثر مما يثىن الطوال واملئون هي السورة اليت آيها أقل من مائة آية :وقال الفراء
 .وقيل لتثنية األمثال منها ابلعرب واخلرب حكاه النكزاوي

وقد تطلق على القرآن كله وعلى  هي السور اليت تثنيت فيها القصص :وقال يف مجال القراء
 .الفاحتة كما تقدم

 .لكثرة الفصول اليت بني السور ابلبسملة ما وىل املثاين من قصار السور مسي بذلك :واملفصل
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 :روى البخاري عن سعيد بن جبري قال املنسوخ منه وهلذا يسمى ابحملكم أيضاً كماوقيل لقلة 
 .هو احملكم وآخره سورة الناس بال نزاع إن الذي تدعونه املفصل

  :قوالً  واختلف يف أوله على اثين عشر
 .الفضائل وهو الصحيح كما قدمناه يف حماضرات .السابق قريباً  ق حلديث أوس :أحدها

 .النروي احلجرات وصححه :ثاينال
 .املاوردي لألكثرين القتال عزاه :الثالث
  .القاضي عياض .حكاهاجلاثية :الرابع

 .الصافات :اخلامس
 .الصف :السادس
 .الصيف اليمىن يف نكته عن التنبيه الثالثة ابن أيب تبارك حكى :السابع
 .ماري يف شرح التنبيهالكمال الذ الفتح حكاه :الثامن
 .ابن السيد يف أماليه على املوطأ الرمحن حكاه :التاسع
 .اإلنسان :العاشر

 .حكاه ابن الفركاح يف تعليقه على املرزوقي :سبح :احلادي عشر
 .ووجهه أبن القارئ يفصل بني السور ابلتكبري.اخلطايب الضحى حكاه :الثاين عشر

 .األخري املفصل من القرآن السبع :يف مفرداتهوعبارة الراغب 
إىل عم وأوساطه منها إىل  فطواله :فائدة للمفصل طوال وأوساط وقصار قال ابن معن

 .هذا أقرب ما قيل فيه الضحى ومنها إىل آخر القرآن قصاره
 :تنبيه

 :فصل فقالأنه ذكر عنده امل أخرج ابن أيب داود يف كتاب املصاحف عن انفع عن ابن عمر
  .قولوا قصار السور وصغار السور وأي القرآن ليس مبفصل ولكن

كره ذلك مجاعة منهم أبو  وقد استدل هبذا على جواز أن يقال سورة قصرية وصغرية وقد
 .أيب داود العالية ورخص فيه آخرون ذكره ابن

 إان سنلقي} :عاىل يقولخفيفة فإنه ت ال تقل سورة :وأخرج عن ابن سريين وأيب العالية قاال
 .ولكن سورة يسرية {عليك قوالً ثقيالً 
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 :فائدة
ابلتفصيل وأتليف مصحف عبد هللا  أتليف مصحف أيب   أخرج ابن أشتة يف كتاب املصاحف

 .رواايت منقطعة ال يثبت مبثلها حجة بن مسعود ابلتفصيل أيضا وهي
 .حممد وعلى آله وصحبه وسلم انكتفي هبذا القدر يف هذه احملاضرة وصلى هللا على نبين
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 التاسعة عشرةاحملاضرة 
 (1) املغرضني حول قضية مجع القرآن ما أثري من شبهات من

*** 
  

 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
 :أما بعد

ل قضية شبهات من املغرضني حو  ففي هذه احملاضرة إبذن هللا تعاىل نتعرض ل بعض ما أثري من
  .مجع القرآن

املسألة الشيخ  احلال كل ما قيل وإمنا ابملثال يتضح املقال وقد اهتم هبذه لن نستوعب بطبيعة
 :ونقتبس من كالمه ما يلي يف كتابه مناهل العرفان -رمحه هللا-الزرقاين 

 :قال رمحه هللا
 :الشبهة األوىل

 :وهي تعتمد على سبع شبه
سقط منه شيء وأنه ليس اليوم  رآن ومجعه دليال على أنه قديقولون إن يف طريقة كتابة الق

 :واعتمدوا يف هذه الشبهة على املزاعم اآلتية أنزل عليه أبيدينا على ما زعم حممد أنه
آية كنت أسقطتهن ويرى أنسيتهن  أن حممدا قال رحم هللا فالان لقد أذكرين كذا وكذا :أوال

 .نه أسقط عمدا بعض آايت القرآن أو أنسيهاالنيب نفسه أب فهذا احلديث فيه اعرتاف من
يدل بطريق  {تَ ْنَسى * ِإال َما َشاَء اَّللهُ  َسنُ ْقرُِئَك َفال} :أن ما جاء يف سورة األعلى :اثنيا

يتفق له من يذكره  الواقع فيه على أن حممدا قد أسقط عمدا أو أنسي آايت مل االستثناء
 .إايها
حذفه فمن ذلك آية املتعة  ن كل ما رأوا املصلحة يفأن الصحابة حذفوا من القرآ :اثلثا

يضرب من يقرؤها وهذا مما شنعت عائشة به عليه  أسقطها علي بن أيب طالب بتة وكان
 .جيلد على القرآن وينهى عنه وقد بدله وحرفه فقالت إنه

م اليوم يف املصحف وهو الله أن أيب بن كعب حذف من القرآن ما كان يرويه وال جنده :رابعا
ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثين عليك اخلري   إان نستعينك ونستهديك ونستغفرك
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نصلي ونسجد وإليك  نشكرك وال نكفرك وخنلع ونرتك من يفجرك اللهم إايك نعبد ولك كله
 .عذابك اجلد ابلكفار ملحق نسعى وحنفد نرجو رمحتك وخناف عذابك إن

وكان بعضهم قد قتلوا يف  قيد سوى حتفظ الصحابة أن كثريا من آايته مل يكن هلا :خامسا
وحروب خلفائه األولني وذهب معهم ما كانوا  -صلى هللا عليه وسلم–مغازي حممد 

أن جيمع  أن يوعز أبو بكر إىل زيد بن اثبت جبمعه فلذلك مل يستطع زيد يتحفظونه من قبل
 .سوى ما كان يتحفظه األحياء

مكتواب عليها بال نظام وال  العظام وغريها فإنه كان أن ما كان مكتواب منه على :سادسا
العلماء إىل الزعم أن فيه آايت نسخت حرفا ال حكما  ضبط وقد ضاع بعضها وهذا ما حدا

الذي كانت مكتوبة  غريب املزاعم وحقيقة األمر فيها أهنا سقطت بتة بضياع العظم وهو من
 .صدورهم عليه ومل يبق منها سوى املعىن حمفوظا يف

مجعه وأسقط منه أشياء كثرية قد  ملا قام احلجاج بنصرة بين أمية مل يبق مصحفا إال :سابعا
 ليست منه وكتب ستة مصاحف جديدة بتأليف ما أراده ووجه هبا نزلت فيهم وزاد فيه أشياء

املتداول اليوم وعمد إىل  إىل مصر والشام ومكة واملدينة والبصرة والكوفة وهي القرآن
 نسخة إال أغلى هلا اخلل وطرحها فيه حىت تقطعت وإمنا رام قدمة فلم يبق منهااملصاحف املت

 .يسوءهم مبا فعله أن يتزلف إىل بين أمية فلم يبق يف القرآن ما
أبيدينا انقص سقط منه ما  نقض هذه املزاعم الباطلة: ملخص هذه الشبهة أن القرآن الذي

 إذن فلنمحص بني يديك هذه املزاعم لنأيتسقناها أمامك و  سقط بدليل املزاعم السبعة اليت
 .بنيان هذه الشبهة من القواعد

حجة هلم فيما زعموا من  وهو احلديث الذي أوردوه فإنه ال ينهض :أما احتجاجهم األول
القرآن ومجعه بل األصل سليم قومي وهو وجود هذه  الشك يف األصل الذي قامت عليه كتابة

ووجودها حمفوظة  -وسلم صلى هللا عليه–ستكتبها الرسول مكتوبة يف الواثئق اليت ا اآلايت
والذين بلغ عددهم مبلغ التواتر وأمجعوا مجيعا على  يف صدور أصحابه الذين تلقوها عنه

على أن قراءة  عرف ذلك يف دستور مجع القرآن إمنا قصارى هذا اخلرب أنه يدل صحته كما
ا وكان قد أنسيها أو أسقطها أي إايه -صلى هللا عليه وسلم-ذلك الرجل ذكرت النيب 

يشكك  وال -صلى هللا عليه وسلم–النسيان ال يزعزع الثقة ابلرسول  نسياان وهذا النوع من
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كان قد حفظ هذه اآلايت   -وسلم صلى هللا عليه-يف دقة مجع القرآن ونسخه فإن الرسول 
 ظوها عنه ومنهممث استكتبها كتاب الوحي وبلغها الناس فحف من قبل أن حيفظها ذلك الرجل

يف ذلك اخلرب الذي ذكروه  على ما روي وليس -رضي هللا عنه-رجل الرواية عباد بن بشر 
 ابحملفوظات اليت كتبها كتاب الوحي وليس فيه ما يدل على أن رائحة أن هذه اآلايت مل تكن

ا أمثاهلا الضياع وخيشى عليه أصحاب الرسول كانوا قد نسوها مجيعا حىت خياف عليها وعلى
 املصحف اإلمام كما يفرتي أولئك اخلراصون بل الرواية نفسها السقوط عند اجلمع واستنساخ

منه مث  -صلى هللا عليه وسلم– تثبت صراحة أن يف الصحابة من كان يقرؤها ومسعها الرسول
 آنفا يؤيد أهنم مل يكتبوا يف املصحف إال ما تظاهر احلفظ إن دستور مجع القرآن وقد مر

عليها الكالم هنا من غري ما شك  اإلمجاع على قرآنيته ومنه هذه اآلايت اليت يدوروالكتابة و 
 أمران أحدمها أن كلمة أسقطتهن يف بعض رواايت هذا احلديث وال يفوتنك يف هذا املقام

الرواية األخرى وحمال أن يراد  معناها أسقطتهن نسياان كما تدل على ذلك كلمة أنسيتهن يف
 ال ينبغي له وال يعقل منه أن يبدل -صلى هللا عليه وسلم- ن الرسولهبا اإلسقاط عمدا أل

خائنا أعظم اخليانة واخلائن ال ميكن  شيئا يف القرآن بزايدة أو نقص من تلقاء نفسه وإال كان
هللا إذ  حكم العقل اجملرد من اهلوى وهو أيضا حكم النقل يف كتاب أن يكون رسوال هذا هو

ُقْل َما َيُكوُن } :وإذ يقول جل ذكره {الذ ِْكَر َوِإانه َلُه حَلَاِفظُونَ  ُن نَ زهْلَناِإانه حنَْ } :يقول سبحانه
َلُه ِمْن تِْلَقاءِ   .{نَ ْفِسي ِإْن أَتهِبُع ِإاله َما يُوَحى ِإيَله  يل َأْن أَُبدِ 

هللا صلى –اليت مسعها الرسول  أن رواايت هذا اخلرب ال تفيد أن هذه اآلايت :األمر الثاين
من عباد بن بشر قد احمت من ذهنه الشريف مجلة غاية ما تفيده أهنا كانت  -عليه وسلم

الذهن أو غفلة الذهن  عنه مث ذكرها وحضرت يف ذهنه بقراءة عباد وغيبة الشيء عن غائبة
احلافظ منا ألي نص من النصوص يغيب عنه هذا النص  عن الشيء غري حموه منه بدليل أن

حبيث إذا دعا إليه داع  غريه وهو يوقن يف ذلك الوقت أبنه خمزون يف حافظتهذهنه ب إذا اشتغل
 النسيان التام املرادف الحماء الشيء من احلافظة فإن الدليل استعرضه واستحضره مث قرأه أما
بوظيفة الرسالة والتبليغ وإذا  فيما خيل -صلى هللا عليه وسلم-قام على استحالته على النيب 

ال جتيء إال لتزول وال ريب أن نسيان الرسول هنا كان  إنه سحابة صيفعرض له نسيان ف



37 

 

ابلرسالة والتبليغ قال البدر  أدى وظيفته وبلغ الناس وحفظوا عنه فهو نسيان مل خيل بعد أن
 :من شرحه لصحيح البخاري ما نصه العيين يف ابب نسيان القرآن

فيما ليس طريقه  -عليه وسلم صلى هللا-وقال اجلمهور: جاز النسيان عليه أي على النيب 
وأما  عليه بل ال بد أن يذكره وأما غريه فال جيوز قبل التبليغ البالغ والتعليم بشرط أال يقر

اه  هذا ولقد كنت يف الطبعة  نسيان ما بلغه كما يف هذا احلديث فهو جائز بال خالف
ضع ولكن تبني يل بعد يف اهتام هذه الرواية ابلدس والو  األوىل اتبعت بعض الكاتبني هنا

ففي صحيح البخاري  النظر وتنبيه بعض ذوي الفطن أن اخلرب صحيح رواه الشيخان إعادة
 -صلى هللا عليه وسلم-قالت مسع النيب  -عنها رضي هللا-عن هشام عن عروة عن عائشة 

ية كذا زاد يف روا املسجد فقال يرمحه هللا لقد أذكرين كذا وكذا آية من سورة رجال يقرأ يف
صحيح مسلم عن هشام عن أبيه عن عائشة  أخرى وقال أسقطتهن من سورة كذا وكذا ويف

أذكرين كذا  مسع رجال يقرأ من الليل فقال يرمحه هللا لقد -عليه وسلم صلى هللا-أن النيب 
النووي يف كتابه التبيان يف آداب محلة  وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا وقال

هللا  صلى-أن النيب  -رضي هللا عنها-يف الصحيحني أيضا عن عائشة  ثبتالقرآن ما نصه و 
أذكرين آية كنت أسقطتها ويف رواية يف  لقد -رمحه هللا-مسع رجال يقرأ فقال  -عليه وسلم

 .{ال َيِضلُّ َريبِ  َوال يَ ْنَسى} اه  سبحان ريب، الصحيح كنت أنسيتها
َسنُ ْقرُِئَك َفال تَ ْنَسى * ِإال َما } :يف قوله سبحانهوهو االستثناء الذي  :وأما احتجاجهم الثاين

فيه أن يعلن هللا  فال يدل على ما زعموا ألنه استثناء صوري ال حقيقي واحلكمة {َشاَء اَّللهُ 
الذي وعده هللا إايه يف قوله فال تنسى إمنا هو  -وسلم صلى هللا عليه-عباده أن عدم نسيانه 

ذلك االستثناء الصوري  اء سبحانه أن ينسيه ألنساه ويففضل من هللا وإحسان ولو ش حمض
حيث يشعر دائما أنه مغمور بنعمة  -هللا عليه وسلم صلى-فائداتن إحدامها ترجع إىل النيب 

-أمته حيث يعلمون أن نبيهم  وعنايته ما دام متذكرا للقران ال ينساه والثانية تعود على هللا
فال  ه من العطااي واخلصائص مل خيرج عن دائرة العبوديةهللا ب فيما خصه -صلى هللا عليه وسلم

والدليل على أن هذا االستثناء صوري ال  يفتنون فيه كما فنت النصارى يف املسيح ابن مرمي
 :أمران حقيقي
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كان يتعب نفسه   -وسلم صلى هللا عليه-ما جاء يف سبب النزول وهو أن النيب  :أحدمها
الوحي خمافة أن ينساه ويفلت منه فاقتضت رمحة هللا  بكثرة قراءة القرآن حىت وقت نزول

هذه اآلية كما نزلت آية:  أن يطمئنه من هذه الناحية وأن يرحيه من هذا العناء فنزلت حببيبه
َنا مَجَْعُه َوقُ ْرآنَهُ  } ال حُتَر ِْك ِبِه ِلَساَنكَ  ْن قَ ْبِل َوال تَ ْعَجْل اِبْلُقْرآِن مِ } وآية { لِتَ ْعَجَل ِبِه * ِإنه َعَلي ْ

 .{يُ ْقَضى إِلَْيَك َوْحُيُه َوُقْل َربِ  زِْدين ِعْلماً  َأنْ 
النسيان على مشيئة هللا إايه واملشيئة مل تقع  يعلق وقوع {ِإال َما َشاَء اَّللهُ } :أن قوله :اثنيهما

َنا مَجَْعُه َوقُ ْرآنَهُ } :بك من حنو قوله بدليل ما مر ع للعلم أبن عدم وإذا فالنسيان مل يق {ِإنه َعَلي ْ
يف  يستلزم عدم حصول املعلق فالذي عنده ذوق ألساليب اللغة ونظر حصول املعلق عليه

الرسول يقرئه هللا فال ينسى وعدا منه  وجوه األدلة يرتدد يف أن اآلية وعد من هللا أكيد أبن
ئنة له مطم غري استثناء حقيقي لوقت من األوقات وإال ملا كانت اآلية على وجه التأييد من

ولغو الكالم قال العالمة املرحوم الشيخ  عليه الصالة والسالم ولكان نزوهلا أشبه ابلعبث
وجه التأبيد  تفسريه لالستثناء يف هذه اآلية ما نصه: وملا كان الوعد على حممد عبده عند

وأن ذلك خارج عن إرادته جل شأنه جاء  واللزوم رمبا يوهم أن قدرة هللا ال تسع غريه
فالقصد  فإنه إذا أراد أن ينسيك شيئا مل يعجزه ذلك {ِإال َما َشاَء اَّللهُ } :تثناء يف قولهابالس

لصاحبه أنت سهيمي فيما أملك إال  هو نفي النسيان رأسا وقالوا إن ذلك كما يقول الرجل
جاء  استثناء شيء وهو من استعمال القلة يف معىن النفي وعلى ذلك ما شاء هللا ال يقصد

َما َداَمِت  الهِذيَن ُسِعُدوا َفِفي اجْلَنهِة َخاِلِديَن ِفيَها َوأَمها} :ء يف قوله تعاىل يف سورة هوداالستثنا
فاالستثناء يف مثل  أي غري مقطوع {َربَُّك َعطَاًء َغرْيَ جَمُْذوذٍ  السهَماَواُت َواأَلْرُض ِإال َما َشاءَ 

 ن هللا وسعة جود ال بتحتيم عليه وإجيابوالتخليد بكرم م هذا للتنبيه على أن ذلك التأبيد
صلى هللا عليه -من أنه  وأنه لو أراد أن يسلب ما وهب مل مينعه من ذلك مانع وما ورد

صح فهو يف غري ما أنزل هللا من الكتاب واألحكام  نسي شيئا كان يذكره فذلك إن -وسلم
جازت على عقول  اليت بتبليغها وكل ما يقال غري ذلك فهو من مدخالت امللحدين اليت أمر

صلى هللا عليه -مبن يعرف قدر صاحب الشريعة  املغفلني فلوثوا هبا ما طهره هللا فال يليق
 .بكتاب هللا أن يتلق بشيء من ذلك اه  ويؤمن -وسلم
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استثناء حقيقي غري أن املراد به  ذلك رأي يف معىن االستثناء ومثة وجه آخر فيه وهو أنه
ما شاءه  ويكون معىن اآلية أن هللا تعاىل يقرئ نبيه فال ينسيه إال منسوخ التالوة دون غريه

العلماء يف مبحث النسخ والدليل على  وهو ما نسخت تالوته حلكمة من احلكم اليت بينها
َها َأْو ِمْثِلَها َما نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نُ ْنِسَها} :سورة البقرة هذا قوله سبحانه يف  {أَنِْت خِبَرْيٍ ِمن ْ

ننسك من آية أو  السعود يف تفسريه وقرئ ما ننسخ من آية أو ننسكها وقرئ ما عالمة أبوال
تقتضيه احلكمة واملصلحة من إزالة لفظها أو  ننسخها واملعىن أن كل آية نذهب هبا على ما

خري للعباد  معا إىل بدل أو إىل غري بدل أنت خبري منها أي نوع آخر هو حكمها أو كليهما
بقلب اهلمزة ألفا أو مثلها أي فيما ذكر من   النوع والثواب من الذاهبة وقرئحبسب احلال يف

 .اه  ما أردان نقله النفع والثواب
فإنه ال يفهم  {تَ ْنَسى * ِإال َما َشاَء اَّللهُ  َسنُ ْقرُِئَك َفال} :وأاي ما يكن معىن االستثناء يف آية

بتالوته وتبليغه للخلق  مما أمر نسي حرفا واحدا -صلى هللا عليه وسلم-الرسول  منه أن
من غري نسخ وذلك على أن املراد من النسيان احملو التام  وإبقاء التشريع على قراءته وقرآنيته

قريبا وال حتسنب أن دواعي  الذاكرة أما إن أريد به غيبة الذهن عنه فقد سبق القول فيه من
فإنه دواع شريفة على حد ما  ونسيانه تنال من مقامه -صلى هللا عليه وسلم–سهو الرسول 

 :قيل
 

 والسهو من كل قلب غافل الهي عن رسول هللا كيف سها ايسائلي
 عما سوى هللا فالتعظيم هلل سها عن كل شيء سره فسها

 :وأما احتجاجهم الثالث والرابع
يف حذفه ومنه آية املتعة وصيغة  أبن الصحابة قد حذفوا من القرآن عند مجعه ما رأوا املصلحة

 قائم على إمهال النصوص الصحيحة املتضافرة على أن الصحابة القنوت فهو احتجاج ابطل
وكانوا أيقظ اخللق يف حراسة  كانوا أحرص الناس على االحتياط للقرآن  -رضوان هللا عليهم-

ألنه غري  القرآن إال ما ثبت ابلتواتر وردوا كل ما مل يثبت تواتره القرآن وهلذا مل يعتربوا من
ما ليس بقطعي وقد سبق لك ما وضعوه  وَيَب عليهم دينهم وعقلهم أن يقولوا بقرآنيةقطعي 

على  الرشيدة يف كتابة الصحف على عهد أيب بكر وكتابة املصاحف من الدساتري احملكمة
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املبطلني يف التجين والضالل  ت لتعرف مدى إمعان هؤالءشيء عهد عثمان فارجع إليها إن 
لكتاب هللا  يريدون أن يلمزوا الصحابة ويعيبوهم هبذه احليطة البالغة نوإذا كان هؤالء الطاعنو 

األخرية وما نسخت تالوته وكان يقرؤه من مل  حىت أسقطوا ما مل يتواتر وما مل يكن يف العرضة
فاألوىل هلم أن يلمزوا  نقول إذا كانوا يريدون أن يلمزوا الصحابة والقرآن بذلك يبلغه النسخ

يف   املسلمني كانوا وال يزالون أكرم على أنفسهم من أن يقولوا ا سوأهتم ألنأنفسهم وأن يوارو 
حجة قاطعة وأن يسلكوا ابلقرآن  كتاب هللا بغري علم وأن ينسبوا إىل هللا ما مل تقم عليه

يرددوهنا هم وهي  واألانجيل املبدلة وإننا نذكر هؤالء بتلك الكلمة اليت مسلك الكتب احملرفة
 .ابحلجارة زجاج فال يرمجن الناسمن كان بيته من 

وصيغة القنوت اليت حيكمون مل يثبت  وكلمة الفصل يف هذا املوضوع أن آية املتعة اليت يزعمون
َهاُتوا بُ ْرَهاَنُكْم  ُقلْ } عداد القرآن وإن ادعوا قرآنيتهما فعليهم البيان قرآنيتهما حىت يكوان يف

ُتْم َصاِدِقنيَ   .{ِإْن ُكن ْ
بن كعب أثبته يف مصحفه مل  ار ما نصه: إن كالم القنوت املروي أن أيبقال صاحب االنتص

 ضرب من الدعاء وأنه لو كان قرآان لنقل إلينا نقل القرآن تقم احلجة أبنه قرآن منزل بل هو
منزال مث نسخ وأبيح الدعاء  وحصل العلم بصحته مث قال وميكن أن يكون منه كالم كان قرآان

 ذلك عنه إمنا روي عنه أنه أثبته يف مصحفه وقد أثبت يف مل يصحبه وخلط مبا ليس بقرآن و 
 .مصحفه ما ليس بقرآن من دعاء أو أتويل ا ه 

  -رضي هللا عنه-ذكر أن أبيا  وهذا الدعاء هو القنوت الذي أخذ به السادة احلنفية وبعضهم
توجيه  عرفتاخللع واحلفد لورود مادة هاتني الكلمتني فيه وقد  كتبه يف مصحفه ومساه سورة

 .ذلك
ألنفسهم يف مصحف أو مصاحف  أن بعض الصحابة الذين كانوا يكتبون القرآن :واخلالصة

بقرآن مما يكون أتويال لبعض ما غمض عليهم من معاين  خاصة هبم رمبا كتبوا فيها ما ليس
اإلتيان به يف الصالة عند  أو مما يكون دعاء جيري جمرى أدعية القرآن يف أنه يصح القرآن

ذلك كله ليس بقرآن ولكن ندرة أدوات الكتابة وكوهنم  القنوت أو حنو ذلك وهم يعلمون أن
على أنفسهم اللبس  القرآن ألنفسهم وحدهم دون غريهم هون عليهم ذلك ألهنم أمنوا يكتبون
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أن كل ما كتبوه فيها إمنا كتبوه على أنه قرآن مع  واشتباه القرآن بغريه فظن بعض قصار النظر
 .يقة ليست كذلك إمنا هي ما علمتاحلق أن

من الدهر هنى عن كتابة غري  أتى عليه حني -صلى هللا عليه وسلم-أضف إىل ذلك أن النيب 
فيما يرويه مسلم ال تكتبوا عين ومن كتب عين شيئا  -وسلم صلى هللا عليه-القرآن إذ يقول 

 .قرآن الكرميال القرآن فليمحه وذلك كله خمافة اللبس واخللط واالشتباه يف غري
قيد سوى حتفظ الصحابة  أبن كثريا من آايت القرآن مل يكن هلا :وأما احتجاجهم اخلامس

وقد قتل بعضهم وذهب معهم ما كانوا يتحفظونه فال يسلم هلم ألن نفس ما كان يتحفظه 
يستشهدوا ومل ميوتوا  القراء كان يتحفظه كثري غريهم أيضا من األحياء الذين مل الشهداء من

يف سائر املواطن ومعىن هذا أن القراء مل ميوتوا كلهم  ليل قول عمر وأخشى أن ميوت القراءبد
وكذلك عمر وعثمان  املسألة مسألة خشية وخوف ومعلوم أن أاب بكر كان من احلفاظ إمنا

حىت مجع القرآن يف الصحف وعاش منهم من  وعلي وزيد بن اثبت وغريهم وهؤالء عاشوا
تفلت منه   احف وحينئذ فكتابة زيد ما كتبه هي كتابة لكل القرآن ملاملص عاش حىت نسخ يف

شرحه وبيانه حىت إن الصحابة يف مجعه   كلمة وال حرف وكان القرآن كله مكتواب كما سبق
وكانوا فيما  يعتمدوا على احلفظ والكتابة معا دون االكتفاء أبحدمها كانوا يستوثقون له أبن

 -صلى هللا عليه وسلم-بني يدي النيب  ون من أنه كتبيعتمدون عليه من الكتابة يتأكد
 .شاهدين كما سلف إيضاحه ويطلبون على ذلك

العظام وحنوها كان غري منظم  أبن ما كان مكتواب من القرآن على :وأما احتجاجهم السادس
وأن  أثبتناه آنفا يف مجع القرآن من أن ترتيب آايته كان توقيفيا وال مضبوط اخل فينقضه ما

يضعوا آية كذا يف مكان كذا من  كان يرشد كتاب الوحي أن  -صلى هللا عليه وسلم-رسول ال
كذلك وحيفظها اجلميع ويكتبها من شاء منهم لنفسه على  سورة كذا وكان يقرئها أصحابه

الصحابة حفظا وكتابة  النحو حىت صار ترتيب القرآن وضبط آايته معروفا مستفيضا بني هذا
من القرآن مرتب اآلايت كذلك يف   -عليه وسلم صلى هللا–لرسول ووجدوا ما كتب عند ا

قرران غري مرة أن  وإن كانت العظام والرقاع منتشرة وكثرية مبعثرة على أننا كل رقعة أو عظمة
شيء ومل يكن التعويل على املكتوب وحده فال جرم   التعويل كان على احلفظ والتلقي قبل كل

 .للنظام والرتتيب والضبط واحلصر احلفظ والكتابة معا ضمان كان يف
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استندوا يف ذلك إىل ما ورد من  وأما قوهلم يف هذا االحتجاج وقد ضاع بعضها فيظهر أهنم
 براءة فلم جيدوها إال عند خزمية بن اثبت فظن هؤالء أن هذا أنه فقدت آية من آخر سورة

ملعىن أن الصحابة مل فهموا بل ا اعرتاف منا بضياع شيء من مكتوب القرآن وليس األمر كما
 عند خزمية خبالف غريها من اآلايت فقد كانت مكتوبة عند عدة جيدوا تلك اآلية مكتوبة إال

ويعرفوهنا بدليل قوهلم فقدت  من الصحابة ومع ذلك فقد كان الصحابة يقرؤوهنا وحيفظوهنا
 .من الكتابة لو مل حيفظوها آية وإال فما أدراهم أهنا فقدت

الصحابة إىل دعوى النسخ  ا االحتجاج أيضا إن ضياع ذلك البعض دعاوأما قوهلم يف هذ
أرادوا به الطعن على النسخ وإنكاره وسيأتيك الكالم  وهو من غريب املزاعم فهو قول أثيم

 .النسخ وحكمته ودفع الشبه عنه يف مبحث خاص إن شاء هللا على
ال برهان هلم هبا وال دليل  ةمبا نسبوه إىل احلجاج فهي نسبة كاذب :وأما احتجاجهم السابع

 لنا منه بسلطان مبني على أن احلجاج مجع املصاحف فضال عن عليها وها هو التاريخ فليأتوا
متواترا ألن هذا مما تتوافر الدواعي  أنه نقص منها أو زاد فيها ولو أنه فعل ذلك لنقل إلينا

 ن املوجودون يف عهدهيفعل ذلك واألمة كلها تقره وأئمة الدي على نقله وتواتره وكيف
  .إن هذا إال اختالق كاحلسن البصري يسكتون وال ينكرون وال يدافعون وال يستقتلون
فأىن له أن جيمع املصاحف  مث إن احلجاج كان عامال من العمال على بعض أقطار اإلسالم

 والشوكةعامل عليها وإذا فرضنا أن احلجاج كان له من القوة  وحيرقها فيما عدا واليته اليت هو
اإلسالم والقرآن فما الذي  ما أسكت به كل األمة يف زمانه على هذا اخلرق الواسع يف

 .احلجاج؟ أسكت املسلمني بعد انقضاء عهد
فيها ابلزايدة والنقص فكيف  وإذا كان احلجاج قد استطاع التحكم يف املصاحف والتالعب

العهد حىت ميحو منها ما وهم آالف مؤلفة يف ذلك  استطاع أن يتحكم يف قلوب احلفاظ
على جرأة  ما أراد هذه دعاوى ساقطة حتمل أدلة سقوطها يف ألفاظها وتدل شاء ويثبت

السالمة مبنه  نسأل هللا {ُيْضِلِل اَّللهُ َفَما لَُه ِمْن َهادٍ  َوَمنْ } القوم وإغراقهم يف اجلهل والضالل
  وكرمه آمني

الشبهات يف احملاضرة القادمة  ديثنا عن هذهنكتفي هبذا القدر يف هذه احملاضرة ونستكمل ح
 .إن شاء هللا تعاىل
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 لعشروناحملاضرة ا
 (2) املغرضني حول قضية مجع القرآن ما أثري من شبهات من

*** 
 

 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
 :أما بعد

حول مجع  الشبهات اليت أثريت ففي هذه احملاضرة إبذن هللا تعاىل نستكمل حديثا عن بعض
 .القرآن وفندها الشيخ الزرقاين

 .اليت أثريت حول مجع القرآن تكملة احلديث عن بعض الشبهات
 :-رمحه هللا-يقول 

  :الشبهة الثانية
 :زايدة يقولون إن القرآن كما حصل فيه نقص عند اجلمع حصلت فيه

ما هو من كالم  القرآن وأن يف القرآن والدليل على ذلك إنكار ابن مسعود أن املعوذتني من
 .أيب بكر وكالم عمر
 :وننقض هذه الشبهة

من  يصح عنه هذا النقل الذي متسكتم به من إنكاره كون املعوذتني أبن ابن مسعود مل :أوال
القرآن مع متحيصها واجلواب عليها  القرآن واملسألة مذكورة يف كثري من كتب التفسري وعلوم

نقل من  ى وجوب تواتر القرآن ويشكل على هذا مااملسلمني أمجعوا عل وخالصة ما قالوه أن
أنه حك من مصحفه املعوذتني زعما منه  إنكار ابن مسعود قرآنية الفاحتة واملعوذتني بل روي

املهذب ما  وقد أجابوا عن ذلك مبنع صحة النقل، قال النووي يف شرح أهنما ليستا من القرآن
من القرآن وأن من جحد شيئا منها كفر وما  نصه: أمجع املسلمون على أن املعوذتني والفاحتة

 .ابطل ليس بصحيح ا ه  نقل عن ابن مسعود
مسعود وموضوع بل صح عن  وقال ابن حزم يف كتاب القدح املعلى: هذا كذب على ابن

املعوذاتن والفاحتة ويف صحيح مسلم عن عقبة بن عامر  ابن مسعود نفسه قراءة عاصم وفيها
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وجه آخر عن عقبة بن عامر  قرأمها يف الصالة زاد ابن حبان من -صلى هللا عليه وسلم- أنه
 .قراءهتما يف صالة فافعل أيضا فإن استطعت أال تفوتك

صلى هللا عليه -الصحابة أن النيب  وأخرج أمحد من طريق أيب العالء بن الشخري عن رجل من
 .حيحوقال له إذا أنت صليت فاقرأ هبما . وإسناده ص أقرأان املعوذتني -وسلم
قبل علمه  ابن مسعود لقرآنية املعوذتني والفاحتة على فرض صحته كان حيتمل أن إنكار :اثنيا

وانعقد اإلمجاع على قرآنيتهما كان يف مقدمة من  بذلك فلما تبني له قرآنيتهما بعد مت التواتر
 .من القرآن آمن أبهنما

ومل  -صلى هللا عليه وسلم- النيب قال بعضهم: حيتمل أن ابن مسعود مل يسمع املعوذتني من
والواجب  أمرمها وإمنا مل ينكر ذلك عليه ألنه كان بصدد البحث والنظر تتواترا عنده فتوقف يف

 .عليه التثبت يف هذا األمر ا ه 
عاصم عن ابن مسعود ثبت فيها  ولعل هذا اجلواب هو الذي تسرتيح إليه النفس ألن قراءة

 .ها عن ابن مسعود صحيحونقل املعوذاتن والفاحتة وهي صحيحة
حجر إذا فليحمل هذا  وكذلك إنكار ابن مسعود للمعوذتني جاء من طريق صححه ابن

بني الروايتني وما يقال يف نقل إنكاره قرآنية  اإلنكار على أوىل حاالت ابن مسعود مجعا
البطالن  الفاحتة أدخل يف يقال يف نقل إنكاره قرآنية الفاحتة بل نقل إنكاره قرآنية املعوذتني

كل ركعة  الفاحتة أم القرآن وأهنا السبع املثاين اليت تثىن وتكرر يف وأغرق يف الضالل ابعتبار أن
البن مسعود أن يكون قد خفي  من ركعات الصالة على لسان كل مسلم ومسلمة فحاشى

 قرآنيتها وقصارى ما نقل عنه أنه مل يكتبها يف مصحفه وهذا عليه قرآنيتها فضال عن إنكاره
 .ال يدل على اإلنكار

لظنه أهنا ليست من القرآن  قال ابن قتيبة ما نصه: وأما إسقاطه الفاحتة من مصحفه فليس
 القرآن إمنا كتب ومجع بني اللوحني خمافة الشك والنسيان معاذ هللا ولكنه ذهب إىل أن

 .والزايدة والنقصان ا ه 
سببه وضوح أهنا من القرآن  كانومعىن هذا أن عدم كتابة ابن مسعود للفاحتة يف مصحفه  

  .والنسيان والزايدة والنقصان وعدم اخلوف عليها من الشك
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كله فإن  ابن مسعود أنكر املعوذتني وأنكر الفاحتة بل أنكر القرآن أننا إن سلمنا أن :اثلثا
ينقض تواتر القرآن وال يرفع العلم القاطع  إنكاره هذا ال يضران يف شيء ألن هذا اإلنكار ال

والعلم اليقيين املبين عليه  على التواتر ومل يقل أحد يف الدنيا إن من شرط التواتر ثبوته القائمب
 ألمكن من هدم كل تواتر وإبطال كل علم قام عليه مبجرد أن أال خيالف فيه خمالف وإال

 .خيالف فيه خمالف ولو مل يكن يف العري وال يف النفري
املعوذتني ليستا من القرآن ألنه رأى النيب  بن مسعود أنقال ابن قتيبة يف مشكل القرآن: ظن ا

أصاب يف  يعوذ هبما احلسن واحلسني فأقام على ظنه وال نقول إنه -وسلم صلى هللا عليه-
 .ذلك وأخطأ املهاجرون واألنصار اه 

اخل من   {ُسلُ َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِه الرُّ  َوَما حُمَمهٌد ِإال َرُسولٌ } :آية أن ما زعموه من أن :رابعا
جاء يف الرواايت  أيب بكر فهو زعم ابطل ال يستند إىل دليل وال شبه دليل وقد كالم

على  -صلى هللا عليه وسلم-أصحاب رسول هللا  الصحيحة أهنا نزلت يف واقعة أحد لعتاب
غزوة أحد مبا  وأهنا ليست من كالم أيب بكر وذلك أنه ملا أصيب املسلمون يف ما صدر منهم

وشج وجهه الشريف وجحشت ركبته  -وسلم صلى هللا عليه-وا به وكسرت رابعية النيب أصيب
املسلمني  قد قتل هنالك قال بعض -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  وشاع بني املقاتلة أن

أماان من أيب سفيان وبعضهم جلسوا وألقوا  ليت لنا رسوال إىل عبد هللا بن أيب فيأخذ لنا
فقال أنس بن  من املنافقني إن كان حممد قد قتل فأحلقوا بدينكم األول أبيديهم وقال أانس

حممد مل يقتل وما تصنعون ابحلياة بعد  النضر عم أنس بن مالك إن كان حممد قتل فإن رب
عليه مث قال  فقاتلوا على ما قاتل عليه وموتوا على ما مات -عليه وسلم صلى هللا-رسول هللا 

املسلمني وأبرأ إليك مما قال هؤالء يعين املنافقني مث  قال هؤالء يعين اللهم إين أعتذر إليك مما
 .-رضي هللا عنه-بسيفه فقاتل حىت قتل  شد

بن مالك فقد ورد أنه قال  كعب  -صلى هللا عليه وسلم-وروي أن أول من عرف رسول هللا 
هذا رسول فناديت أبعلى صويت اي معشر املسلمني أبشروا  عرفت عينيه حتت املغفر تزهران

ينافحون عنه  -هللا عنهم رضي-فاحناز إليه ثالثون من أصحابه  -صلى هللا عليه وسلم- هللا
 أصحابه على الفرار فقالوا اي رسول هللا فديناك آبابئنا -صلى هللا عليه وسلم-مث الم النيب 

 َوَما} :اآلية فأنزل هللا تعاىل هذه وأبنائنا أاتان اخلرب أنك قتلت فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين
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ُتْم َعَلى حُمَمهٌد ِإال َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلهِ  َأْعَقاِبُكْم َوَمْن  الرُُّسُل أَفَِإْن َماَت َأْو قُِتَل انْ َقَلب ْ
َقِلْب َعَلى َعِقبَ ْيِه فَ َلنْ    .اخل من سورة آل عمران {َيُضره اَّللهَ َشْيئاً  يَ ن ْ

كالم أيب بكر يعتمدون فيما طعنوا  ة هذه اآلية وأهنا منوالظاهر أن هؤالء الطاعنني بزايد
هبذه  ومن رد أيب بكر عليه -صلى هللا عليه وسلم-وفاة رسول هللا  على ما كان من عمر يوم

أيب بكر إمنا هي من كالم رب العزة  اآلية فزعموا أهنا من كالم أيب بكر وما هي من كالم
بكر  ببضع سنني واملسلمون مجيعا ومنهم أبو -وسلمصلى هللا عليه - أنزهلا قبل وفاة الرسول

هلول احلادث وشدة الصدمة  وعمر حيفظوهنا ويعرفوهنا غري أن منهم من ذهب عنها كعمر
وكان من آاثر ذلك أن  -صلى هللا عليه وسلم-وهادي األمة  وتصدع قلبه مبوت رسول الرمحة

فقام  -هللا عليه وسلم صلى- غفل عن هذه اآلية يوم تويف رسول هللا -رضي هللا عنه- عمر
تويف وإن  -صلى هللا عليه وسلم-يزعمون أن رسول هللا  يومئذ وقال إن رجاال من املنافقني

ذهب موسى بن عمران  ما مات ولكنه ذهب إىل ربه كما -صلى هللا عليه وسلم-هللا  رسول
-عن رسول هللا إليهم بعد أن قيل مات وهللا لريج فقد غاب عن قومه أربعني ليلة مث رجع

-أن رسول هللا  كما رجع موسى فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا  -عليه وسلم صلى هللا
ينقذ املوقف فقال على رسلك اي عمر  مات هنالك هنض أبو بكر -صلى هللا عليه وسلم

مات ومن   عليه مث قال أيها الناس من كان يعبد حممدا فإن حممدا قد أنصت فحمد هللا وأثىن
اآلية وما حممد إال رسول قد خلت من قبله  عبد هللا فإن هللا حي ال ميوت مث تال هذهكان ي

حىت تالها أبو  قال الراوي فوهللا لكأن الناس مل يعلموا أن هذه اآلية نزلت الرسل إىل آخرها
ما هو إال أن مسعت أاب بكر تالها فعقرت  بكر يومئذ فأخذها الناس من أيب بكر وقال عمر

قد  -صلى هللا عليه وسلم-ما حتملين رجالي وعرفت أن رسول هللا  على األرضحىت وقعت 
كالم أيب بكر بلى هي حتمل يف  مات ا ه  وهذه اآلية كما ترى ال يشم منها رائحة أهنا من

هبم  وأن الصحابة يعلمون أهنا من كالم هللا نزلت قبل أن ينزل طيها أدلة كوهنا من كالم هللا
َا} أعماهم اهلوى والتعصب بضع سنني ولكن ما احليلة فيمنهذا اخلطب الفادح ب ال  فَِإهنه

 .{الهيِت يف الصُُّدورِ  تَ ْعَمى األَْبَصاُر َوَلِكْن تَ ْعَمى اْلُقُلوبُ 
 آية واختذوا من مقام إبراهيم مصلى من كالم عمر مردود أيضا أن ما ادعوه من أن :خامسا

اخل بل زعمهم هذا أظهر يف  وما حممد إال رسولمبثل ما رددان به زعمهم السابق يف آية 
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لو اختذان من مقام  -صلى هللا عليه وسلم-قال للنيب  البطالن ألن الثابت عن عمر أنه
وهناك فرق بني كلمة  مصلى فنزلت واختذوا من مقام إبراهيم مصلى يف سورة البقرة إبراهيم

ازلة بذلك السبب فأنت ترى أن كلمة القرآن الن عمر يف متنيه الذي هو سبب النزول وبني
فجاء الفعل فيه بصيغة  فيها الفعل بصيغة األمر ومل يقرن بلفظ لو أما متين عمر اآلية جاء

أمنية أو أمنيات لعمر ال يدل على أن ما نزل حتقيقا  املاضي وقرن بلفظ لو وحتقيق القرآن
 .عيدب التمنيات يعترب من كالم عمر بل البعد بينهما شاسع والبون هلذه

  :الشبهة الثالثة
أيضا حرفوا القرآن وأسقطوا كثريا  يزعم بعض غالة الشيعة أن عثمان ومن قبله أبو بكر وعمر

إىل  هشام بن سامل عن أيب عبد هللا أن القرآن الذي جاء به جربيل من آايته وسوره ورووا عن
نه أنه قال  حممد بن نصر ع كان سبعة عشر ألف آية وروى  -صلى هللا عليه وسلم-حممد 

رجال من قريش أبمسائهم وأمساء آابئهم وروى حممد بن  كان يف سورة مل يكن اسم سبعني
يف سورة النحل ليس   {أُمهةٍ  أُمهٌة ِهَي أَْرََب ِمنْ } :اهلاليل وغريه عن أيب عبد هللا أن لفظ جهم

 .عن موضعه وحقيقة املنزل أئمة هي أزكى من أئمتكم كالم هللا بل هو حمرف
الوالية وأهنا أسقطت بتمامها وأن  هم من قال إن القرآن كانت فيه سورة تسمى سورةومن

 .أهنا كانت مثل سورة األنعام فأسقطوا منها فضائل أهل البيت أكثر سورة األحزاب سقط إذ
وأسقطوا لفظ  {َمَعَنا ال حَتَْزْن ِإنه اَّللهَ } وكذلك ادعوا أن الصحابة أسقطوا لفظ ويلك من قبل

ُمْ } الية علي من بعدعن و   َمْسُؤوُلوَن { وأسقطوا لفظ بعلي بن أيب طالب من بعد َوِقُفوُهْم ِإهنه
إىل  {َوَسيَ ْعَلُم الهِذيَن ظََلُموا} وأسقطوا لفظ آل حممد من بعد {وََكَفى اَّللهُ اْلُمْؤِمِننَي اْلِقَتالَ }

 .غري ذلك
حتريفا عند هؤالء الشيعيني من التوراة  فالقرآن الذي أبيدي املسلمني اليوم شرقا وغراب أشد

ُ َأىنه يُ ْؤَفُكونَ } أتليفا منهما وأمجع لألابطيل واإلجنيل وأضعف  .{قَاتَ َلُهُم اَّلله
 :وننقض هذه الشبهة مبا َييت

 عن السند والدليل وكانت ال تستحق الذكر لوال أن رددها بعض أهنا اهتامات جمردة :أوال
أهنم مل يستطيعوا ولن يستطيعوا أن  عض املفتونني ويكفي يف بطالهنااملالحدة ورمبا خيدع هبا ب

 .شبه برهان يقيموا عليها برهاان وال
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  بينات أبناؤها أدعياء والدعاوى ما مل يقيموا عليها
 ِمْن ُمْكرٍِم ِإنه اَّللهَ يَ ْفَعُل َما َوَمْن يُِهِن اَّللهُ َفَما لَهُ } :ولكن هكذا شاءت محاقتهم وسفاهتهم

 .{َيَشاءُ 
إليهم  الشيعة أنفسهم تربأ من هذا السخف ومل يطق أن يكون منسواب أن بعض علماء :اثنيا

وغاب عنهم الصواب. قال الطربسي  وهو منهم فعزاه إىل بعض من الشيعة مجح هبم التفكري
 فمجمع على بطالهنا وأما النقصان -أي القرآن-الزايدة فيه  يف جممع البيان ما نصه: أما

وهو الذي نصره املرتضى  روي عن قوم من أصحابنا وقوم من احلشوية والصحيح خالفه فقد
 ..ا ه  واستوىف الكالم فيه غاية االستيفاء

يف القرآن فمجمع على بطالهنا وأما  وقال الطربسي أيضا يف جممع البيان ما نصه: أما الزايدة
ابلبلدان واحلوادث  رآن كالعلماستحالة. مث قال: إن العلم بصحة نقل الق النقصان فهو أشد

وأشعار العرب املسطورة فإن العناية اشتدت  الكبار والوقائع العظام والكتب املشهورة
ألن القرآن  على نقله وحراسته وبلغت إىل حد مل يبلغه شيء فيما ذكرانه والدواعي توفرت

قد بلغوا يف حفظه الدينية وعلماء املسلمني  مفخرة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية واألحكام
وآايته فكيف جيوز  حىت عرفوا كل شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه ومحايته الغاية

  .الصادقة والضبط الشديد ا ه  أن يكون مغريا أو منقوصا مع العناية
هللا من  واإلمجاع قد انعقد على أن املوجود بني دفيت املصحف كتاب أن التواتر قد قام :اثلثا
طريق واضحة من طرق العلم واإلمجاع سبيل  زايدة وال نقصان وال تغيري وال تبديل والتواترغري 

 .{الضهاللُ  َفَماَذا بَ ْعَد احلَْقِ  ِإاله } قومي من سبل احلق
 وهو الذي يزعمون أهنم يناصرونه -رضي هللا عنه–أيب طالب  أن اإلمام علي بن :رابعا

القرآن على عهد أيب بكر مث عهد  قل عنه بتحبيذ مجعويتشيعون له هبذه اهلذايانت صح الن
يف مجع أيب بكر ما نصه أعظم الناس أجرا يف املصاحف أبو  عثمان ولعلك مل تنس أنه قال

يف مجع عثمان ما نصه:  رمحة هللا على أيب بكر هو أول من مجع كتاب هللا وكذلك قال بكر
وقولكم حراق مصاحف فوهللا ما حرقها إال  والغلو يف عثمان اي معشر الناس اتقوا هللا وإايكم

كنت الوايل وقت عثمان  وقوله لو -صلى هللا عليه وسلم-مأل منا أصحاب رسول هللا  عن
وهبذا قطع اإلمام ألسنة أولئك املفرتين ورد   لفعلت يف املصاحف مثل الذي فعل عثمان
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َورََأُوا اْلَعَذاَب  اتُِّبُعوا ِمَن الهِذيَن ات هبَ ُعوا َترَبهَأ الهِذينَ  ِإذْ } حنورهم خمذولني فأين يذهبون كيدهم يف
َوَهْب لََنا ِمْن َلُدْنَك َرمْحًَة ِإنهَك  َرب هَنا ال تُزِْغ قُ ُلوبَ َنا بَ ْعَد ِإْذ َهَديْ تَ َنا} {َوتَ َقطهَعْت هِبُِم اأَلْسَبابُ 

 .{اْلَوههابُ  أَْنتَ 
فماذا  بعد أيب بكر وعمر وعثمان - عنهرضي هللا–انتهت إىل علي  أن اخلالفة قد :خامسا

ما أخطأ فيه أسالفه على هذا الزعم  منعه أن جيهر وقتئذ ابحلق يف القرآن وأن يصحح للناس
حفظة  املعصوم يف عقيدة أولئك املبطلني ومع أنه كان من سادات والبهتان مع أنه اإلمام

ر األمر بعده إىل ابنه احلسن ولقد صا القرآن ومن أشجع خلق هللا يف نصرة الدين واإلسالم
لألمة  منعه اآلخر من انتهاز هذه الفرصة كي يظهر حقيقة كتاب هللا فماذا -رضي هللا عنه-

 .مأفون هذه مزاعم ال يقوهلا إال جمنون وال يصدق هبا إال
نسخ  ورد أن عبد هللا بن مسعود قال اي معشر املسلمني أعزل عن :يقولون :الشبهة الرابعة
قالوا وهو يعين   كافر اه . يتواله رجل وهللا لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجلاملصاحف و 

على  ويريد بذلك الكالم الطعن على مجع القرآن وهذا يدل ابلتايل هبذا الرجل زيد بن اثبت
 .حد التواتر أن القرآن املوجود بني أيدينا ليس موضع ثقة ومل يبلغ

 :وننقض شبهتهم هذه
أنه   هذا إذا صح ال يدل على الطعن يف مجع القرآن إمنا يدل على ودأبن كالم ابن مسع :أوال

ألنه كان يثق بنفسه أكثر من ثقته  كان يرى يف نفسه أنه هو األوىل أن يسند إليه هذا اجلمع
إليه  ال ينايف أنه كان يرى يف زيد أهلية وكفاية للنهوض مبا أسند بزيد يف هذا الباب وذلك

تقديرية وال ريب أن تقدير أيب بكر  كفأ وأجدر غري أن املسألةوإن كان هو يف نصر نفسه أ
 من تقدير ابن مسعود له كيف وقد عرفت فيما سبق جمموعة وعمر وعثمان لزيد أصدق

بتنفيذ هذه الغاية السامية أضف إىل  املؤهالت واملزااي اليت توافرت فيه حىت جعلته اجلدير
 هور الصحابة مشرفني عليهم مراقبني هلمثالثة مث كان هو ومج ذلك أن عثمان ضم إليه

اجلواب أن اعرتاض ابن  وانهيك يف عثمان أنه كان من حفاظ ومعلمي القرآن وخالصة هذا
طريقة أتليف جلنة اجلمع ال على صحة نفس  مسعود على فرض صحته كان منصبا على

بزمن طويل  اابن مسعود السالفة ال تدل على أكثر من أنه كان يكرب زيد اجلمع مع أن كلمة
مسترتا يف صلب أبيه وليس هذا مبطعن يف زيد  إذ كان عبد هللا مسلما وزيد ال يزال ضمريا
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كلمة ابن  لآلخر ولو كان األمر ابلسن الختل كثري من نظام الكون مث إن فكم ترك األول
أابه كان كافرا ولكن هذا ليس مبطعن  مسعود رمبا يفهم منها الطعن يف زيد من انحية أن

وهللا  كانوا يف مبدأ أمرهم كفارا وخرجوا من أصالب آابء كافرين ثري من أكابر الصحابةفك
تَ ُهوا يُ ْغَفْر هَلُْم َما  ُقْل لِلهِذيَن َكَفُروا ِإنْ  } :ويقول {َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى َوال َتزِرُ } :تعاىل يقول يَ ن ْ

 .{ َقْد َسَلفَ 
 مسعود وسلمنا أنه أراد الطعن يف صحة مجع صحة ما نقل عن ابن أننا إذا سلمنا :اثنيا

صح عنه أنه رجع إىل ما يف  القرآن ال نسلم أنه دام على هذا الطعن واإلنكار بدليل ما
األمر حني تبني له أن هذا هو احلق وبدليل ما صح  مصحف عثمان وحرق مصحفه يف آخرة

 .تقدم قراءة عاصم عن زرعة وقد عنه من
 هذا على تسليم صحته وأنه أراد به الطعن يف صحة اجلمع وأنه أن كالم ابن مسعود :اثلثا

القرآن فإن التواتر كما أسلفنا  دام عليه ومل يرجع عنه ال نسلم أنه يدل على إبطال تواتر
أن ينقل عن مجع يؤمن تواطؤهم على الكذب بشروطه وليس  يكفي يف القطع بصحة مرويه

خيالف فيه ابن مسعود أو  تواتر القرآن أن شروطه أال خيالف فيه خمالف حىت يقدح يف من
الصحابة قد أقروا مجع القرآن على هذا النحو يف عهد  غري ابن مسعود ما دام جم غفري من

 .مرة ويف عهد عثمان مرة أخرى أيب بكر
يدحضها كبعض ما يتعلق بفقدان  وهناك شبهات أخرى قد مر يف ما ذكرانه عن اجلمع ما

اثبت وكذلك مبا يتعلق بكتابة القرآن يف اللخاف والعسب  ة بناآلية اليت وجدت عند خزمي
 .يصح ألي شبهة من هذه الشبه وجه واحلمد هلل وال
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 احلادية والعشروناحملاضرة 
 التفسري أسباب االختالف يف

*** 
  

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
 أما بعد

حلديث عن مبحث مهم من مباحث علوم القرآن وهو ففي هذه احملاضرة إبذن هللا تعاىل نبدأ ا
 أسباب االختالف يف التفسري .

وقد اهتم أهل العلم هبذا الفن من فنون علوم القرآن حىت أفرد مؤخرا برسائل علمية مستقلة 
 بعد أن كان ضمن مباحث علوم القرآن ويف غضوهنا يف كتب املتقدمني .

 ومما كتب يف ذلك على وجه االستقاللية :
اختالف املفسرين _ أسبابه وآاثره . رسالة دكتوراه لألستاذ الدكتور سعود بن عبد هللا 

 الفنيسان
 .بقلم : أ.د/ أمحد سعد اخلطيب مظاهره وأسبابه رسالة خمتصرة -اخلالف بني املفسرين

 حقيقته وأسبابه . رسالة خمتصرة د.وسيم  فتح هللا . -االختالف يف التفسري 
 كتيب لطيف حملمد بن عبد الرمحن الشايع .  –سرين أسباب اختالف املف

 
 ونالحظ أن موضوع االختالف يف التفسري يعاجل الكالم فيه من أوجه ثالثة :

 األول : تعريفه وحقيقته وإثبات وقوعه .
 الثاين : أسبابه .
 الثالث : آاثره .

عه وأما آاثره وموضوعنا هنا هو أسبابه لكننا سنعرج ال حمالة على تعريفه وحقيقته ووقو 
فتحتاج إىل أن تفرد مبحاضرات أخرى ولذا نشري إليها إشارات سريعة يف تضاعيف 

 حماضراتنا.
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ولكون كتاب الدكتور الفنيسان هو أمجع ما كتب يف ذلك حيسن بنا أن نستعرض 
 موضوعات حبثه :

 قال وفقه هللا :
 يقول الفنيسان :

ودقيق; يعتمد على اجلهد ودقة االستنباط إن موضوع "اختالف املفسرين وأثره" موضوع هام 
أكثر من اعتماده على مجع النصوص، وترتيب األقوال. ولذا اقتصرت يف حبثي على األسباب 
الرئيسية واألساسية الختالف املفسرين; مع بيان أثر هذا االختالف بينهم يف العقائد 

 واألحكام. 
صلى هللا عليه  –كيف كان رسول هللا ففي التمهيد: بينت نشأة التفسري، واتريخ تدوينه، و 

 يفسر القرآن لصحابته، وهل فسر هلم القرآن كله كامالً أو ال؟.  –وسلم 
كما بينت طريقة الصحابة والتابعني يف تفسري القرآن، مع توضيح ذلك بنماذج وأمثلة 

 مناهج املفسرين واجتاهاهتم يف القدمي واحلديث.  –ابختصار  –عديدة، وأوضحت 
 باب األول: "األسباب العامة الختالف املفسرين"; حتدثت فيه عن:ويف ال

( قراءات القرآن، وشروط قبوهلا، وكيف كانت سببا لالختالف بني املفسرين، ومثرة هذا 1)
االختالف; كما بينت االختالف يف األحرف السبعة اليت نزل هبا القرآن مع ترجيح ما ظهر 

يقتصر على حرٍف  –اليوم  –الذي بني أيدينا يل رجحانه. وحبثت مسألة: هل املصحف 
واحٍد، أو هو شامٌل لألحرف السبعة كلها؟ وبينت أيضًا إبجياز اتريخ تدوين القراءات، وهل 

 يشرتط التواتر يف القراءة أو ال؟. 
( كما بينت كيف يكون إعراب الكلمة أو االشرتاك اللفظي سببًا لالختالف بني 2) 

أن محل "الكلمة" على احلقيقة عند  –أيضًا  –سري القرآن، وبينت العلماء، وأثر ذلك يف تف
قوم، وعلى اجملاز عند آخرين، تكون سببًا لالختالف يف تفسري اآلية بني املفسرين; كما 
بينت أثر هذا يف أتويل آايت األمساء والصفات عند القائلني ابجملاز يف القرآن، ورددت على 

أيضًا أن عموم اللفظة عند قوم  –لف، كما بينت أدلة املؤولني، وقررت عقيدة الس
وخصوصها عند آخرين; هو أحد أسباب االختالف بني املفسرين، وبينت أثر هذا 

 االختالف يف أكثر من آية، وكذلك يف اإلطالق والتقييد والبيان واإلمجال.



53 

 

النسخ،  ( وكثرياً ما نسمع عن السلف: أن اآلية منسوخة نسختها آية )كذا( فبينت معىن3) 
 وحقيقته عند السلف، ومن جاء بعدهم ومنشأ اخلالف وأثره يف أكثر من آية.

معىن التشابه يف القرآن وحقيقته، واخلالف فيه، وموقف  –أيضًا  –( وأوضحت 4) 
املفسرين قدميًا وحديثًا من التفسري ابلرأي والعقل، وأثر هذا يف تفسري آايت القرآن الكرمي يف 

 مواضع كثرية. 
 الباب الثاين: تتبعت األسباب اخلاصة الختالف املفسرين، فتحدثت عن:  ويف
كوصول احلديث جملتهد دون آخر، أو   –مما يفسر به القرآن  –. ما له صلة بسند الرواية 1

ثبوته عنده دون غريه، واخلالف يف ختصيص اآلية ابحلديث، إذا أنكر الراوي روايته عنه، أو 
 إذا خالف روايته، أو كان راوي احلديث مستور احلال.  خصص يف اآلية بعمل الرواية

وقد سقت اخلالف بني العلماء يف هذا كله، ورجحت ما ابن يل رجحانه، وبينت أثر 
 االختالف بني املفسرين يف مواضع كثرية من القرآن. 

 –مما له صلة مبنت الرواية  –األسباب اخلاصة الختالف املفسرين  –أيضًا  –. كما بينت 2
ثل: التفاوت بني املفسرين يف الفهم; نظرًا لتفاوهتم يف حفظ السنة النبوية، واللغة العربية، م

يف  –وداللتهما على احلكم الشرعي، وأثر ذلك يف تفسري القرآن، ومثل وجود التعارض 
بني أدلة الكتاب والسنة. وقد فصلت يف هذا وبينت خالف العلماء، ومنشأه،  –الظاهر 

 الف يف آايت القرآن الكرمي .وأثر هذا االخت
ومثل: ختصيص اآلية ابحلديث الضعيف، وقد حكيت خالف العلماء يف ذلك، ومنشأه،  

 وأثره يف تفسري القرآن الكرمي .
كالقياس واملصاحل املرسلة،   –التبعية  –. كما بينت االختالف يف مصادر التشريع 3 

خالفة، وتعليل األحكام، وحكم الزايدة واالستحسان، وشرع من قبلنا، واالحتجاج مبفهوم امل
على النص. فبينت خالف العلماء يف هذا ومنشأه، ومثرته يف تفسري القرآن الكرمي يف أكثر 

 من آية. 
. ويعترب االختالف يف العقيدة مسة ابرزة يف كتب التفسري، فاخرتت تفسريين جعلتهما 4

سي الشيعي[، وتفسري الكشاف منوذجني لالحنراف يف العقيدة، مها: جممع البيان]للطرب 
يف هذا مع النقد والتوجيه لكل مسألة  –بعض الشيء  –]للزخمشري املعتزيل[، وقد أفضت 
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سقتها، سواء كانت يف العقيدة أو األحكام، وبينت خالف املفسرين يف هذا، ومنشأه ومثرته 
 يف أكثر من آية من آايت القرآن الكرمي.

 من أبرز أسباب االختالف بني املفسرين; لذا فقد درست ( كما يعترب االنتماء املذهيب5) 
فيه منوذجني من التفسري، مها: تفسري القرطيب املالكي، وتفسري اجلصاص احلنفي، وقد 
اخرتهتما على غريمها لظهور التعصب املذهيب فيهما أكثر من غريمها ولشموهلما ألكثر 

رت حمل النزاع وبينت أثره يف آايت  األحكام الفقهية، وقد سقت اخلالف يف كل مسألة، وحر 
 كثرية. 

لبيان أثر االختالف بني املفسرين يف العقائد واألحكام ففي العقيدة  -خاصاً  –وعقدت ابابً 
 حبثت ثالث مسائل: 

 األوىل: زايدة اإلميان ونقصانه. 
 الثانية: حكم االستثناء يف اإلميان، وتعليقه ابملشيئة.

 يان. الثالثة: احلسن والقبح العقل
فبينت منشأ اختالف العلماء، ودليل كل قول، وحترير حمل النزاع وبيان مثرة اخلالف يف آايت 

 من القرآن الكرمي. 
أما أثر االختالف يف األحكام الفقهية فقد اخرتت آايت األحكام يف سورة احلج; الشتماهلا 

 على أهم مناسك احلج، فبينت خالف العلماء يف هذا ومنشأه. ومثرته.
وأخرياً: إن هذا جهد املقل، فإن وفقت فمن هللا، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وما  

 توفيقي إال ابهلل.
 انتهى كالم الدكتور الفنيسان ومن أراد االستزادة يف هذا املبحث فعليه ابلرجوع إىل كتابه 

إن شاء وسوف حناول عرض زبدة ما كتبه بعض من تقدم ذكرهم يف هذه احملاضرة وما يتبعها 
 هللا تعاىل .

 فنقول :
مما ال شك فيه أن علوم القرآن والتفسري من أشرف العلوم إن مل تكن أشرفها، ذلك أن 
مرادها التوصل إىل فهم أشرف كالم وأحسنه على اإلطالق، كالم اخلالق سبحانه وتعاىل إىل 

رآن أم على قلوب عباده وعبيده، ولقد أمران عز وجل بتدبر كتابه فقال :" أفال يتدبرون الق
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أقفاهلا، فكان االشتغال بذلك من أفضل ما ُقضيت فيه األوقات وفنيت فيه األعمار، وإن 
الناظر يف علم التفسري وكتب التفسري ليقف على ما ال مفره من اإلقرار به أال وهو وقوع 

ال االختالف يف هذا التفسري، إذ إن وقوع االختالف يف تفسري كتاب هللا عز وجل حقيقة 
ينكرها إال مكابر أو عدمي االطالع على كتب التفسري واملفسرين، ولكن ما يهمنا يف هذا 

 املقام هو حترير مسألة االختالف يف التفسري هذه من جهتني :
 أوالمها : هي كون هذا االختالف الواقع يف التفسري حقيقياً أم متومهاٌ .

ن الكرمي أم ال، وحنن نعلم جواب اجلهة واثنيهما : هي كون هذا االختالف مطعنًا يف القرآ
الثانية وهو السلب حتمًا حيث قال تعاىل :" أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غري هللا 
لوجدوا فيه اختالفًا كثرياً" وملا كان هذا االختالف الواقع يف التفسري ميثل موردًا من موارد 

 ويثريون الفنت من خالهلا ويشككوهنم يف  الشبهات اليت يُلبِ س هبا املغرضون على املسلمني
كتاب رهبم كان واجبًا علينا حترير هذه املسألة من أجل الرد على هؤالء املغرضني حىت ال 

 يفتنت هبم عامة املسلمني أو طالب العلم وحنوه.
التفسري، خاصة الكتب اليت عنيت بنقل أقوال الصحابة والتابعني، وهى  وإن الذي يقرأ كتب

التفسري ابملأثور كجامع البيان للطربي وغريه، الذي يقرأ يف هذه الكتب  ميها كتبالىت نس
حني يقف على هذا الكم اهلائل من األقوال حول تفسري اآلايت القرآنية،  َيخذه العجب

  :حتيك بصدره هذه األسئلة والبد من أن
 ملاذا كل هذه اآلراء املتعددة ؟ -
   التفسري ؟جيمعوا على رأى واحد يف ملاذا مل -
 بينها ؟ وهل هذه األقوال متعارضة أم ميكن اجلمع -
 وأهم سؤال يف ذلك هو : ما السبب يف هذا االختالف ؟ -
 

 املطلب األول : معىن االختالف يف التفسري :
 

 -بسكون السني  –االختالف لغًة من اختلف ضد اتفق، أما التفسري فهو لغًة من الفسر 
، والتفسري لغًة أيضًا نظر الطبيب إىل بول املريض )ليستدل على أي اإلابنة وكشف املغطى
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املرض(، وقال اجلرجاين : التفسري يف األصل الكشف واإلظهار، ويف الشرع : توضيح معىن 
 اآلية وشأهنا وقصتها والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه داللة ظاهرة. 

ه عن القرآن الكرمي من حيث داللته وميكن تعريف التفسري اصطالحًا أبنه " علم يبحث في
 على مراد هللا تعاىل بقدر الطاقة البشرية".

وعلى هذا يكون املراد ابالختالف يف التفسري عدم اتفاق الباحثني يف القرآن الكرمي  على 
 –داللة اآلية أو اللفظ القرآين على مراد هللا تعاىل منها، حبيث يتوصل املفسر إىل معىن مغاير 

 ملا توصل إليه غريه. –لظاهر ولو يف ا
وملا كان التفسري ينقسم عمومًا إىل قسمني كبريين مها التفسري ابملأثور والتفسري ابلرأي، وإن 
حقيقة وأسباب االختالف قد تتباين يف كل منهما،  فإان نتناول هذين القسمني بكلمة 

 موجزة فيما يلي:
 

 أوالً : التفسري ابملأثور :
 

التفسري الكشف والبيان، وأنه يف االصطالح البحث يف كتاب هللا تعاىل  تقدم معنا أن معىن
بغية التوصل إىل مراد هللا تعاىل بقدر الطاقة البشرية. أما التفسري ابملأثور فحاصل كالم أهل 
التفسري فيه أنه :" تفسري القرآن الكرمي مبا جاء يف القرآن الكرمي أو السنة أو كالم الصحابة"، 

ًا من أهل التفسري على أن من مل جيد من القرآن أو السنة أو كالم الصحابة ما مث إن كثري 
يقف به على مراد هللا تعاىل فإنه َيخذ أبقوال التابعني على اختالف بني املفسرين يف قيمة 
هذا التفسري أو مدى إلزامه للمفسر، ولعل الراجح ابلنسبة للتفسري املأثور عن التابعني أن ما 

ه حجة، وأن ما اختلفوا فيه ليس حبجة على من خالفهم، مث يُنظر إىل من أُثر عنه أمجعوا علي
فإن كان ممن َيخذ عن أهل الكتاب فال يعتمد عليه وإن كان ممن ال َيخذ عنهم فُتعترب 

 أقواهلم ، وهللا تعاىل أعلم.
ه صحيح، وإن من انفلة القول أن نقرر أن تفسري القرآن ابلقرآن حجة قطعًا ألن القرآن كل

فكذلك،  وكذلك   –وهو الصحيح واحلسن  –وأما السنة فاملقصود ما هو مقبول منها 
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احلال ابلنسبة للمنقول عن الصحابة رضوان هللا تعاىل عليهم. واخلالصة ها هنا أن العمدة 
 على علوم الرواية يف هذا اللون من التفسري للقرآن الكرمي.

 
 اثنياً : التفسري ابلرأي : 

 
لغًة االعتقاد، واصطالحًا : االجتهاد ، وأصحاب الرأي : أصحاب القياس ألهنم الرأي 

 يقولون برأيهم فيما مل جيدوا فيه حديثاً أو أثراً. 
واحلاصل من هذا أن التفسري ابلرأي يعتمد على النظر واالجتهاد أو على " الدراية" سواء 

ماد على اللغة العربية وحنو ذلك، أكان االجتهاد يف الرتجيح بني احتماالت اللفظ أو االعت
وال خيفى أن هذا النوع من التفسري ال بد له من آلة شأنه شأن أي لون من ألوان االجتهاد، 
فإذا ما حص ل املفسر ابلرأي هذه اآللة والتزم بضوابطها ومبنهجها الصحيح كان تفسريه من 

وأما إذا ما  ما اقتحم من  –ي وعليه حُيمل قول من يرى جواز التفسري ابلرأ –النوع املقبول 
ينتسب إىل التفسري هذا البحر العباب بدون آلة سليمة ومل يلتزم بضوابط االجتهاد والنظر 

 –الصحيح يف كتاب هللا عز وجل فال شك أنه خيرج من دائرة القبول إىل حيز الذم والرفض 
كما قال الشيخ   -أيوعلى مثل هذا التفسري املذموم حُيمل قول من يرى حرمة التفسري ابلر 

الزرقاين :"فإن كان االجتهاد موفقًا أي مستندًا إىل ما جيب االستناد إليه بعيدًا عن اجلهالة 
 والضاللة فالتفسري به حممود وإال فمذموم"، 

وأرى أن أختم هذه اإلشارة املوجزة ببيان مجلة الضوابط اليت جيب على املفسر أن يلتزمها يف 
 اجتهاده ابلرأي وهي :

البحث عن تفسري اآلية يف القرآن الكرمي أواًل والسنة الصحيحة اثنيًا فإن وجده  -1
 فيهما فال يعدل إىل رأيه البتة.

فإن مل جيد حبث يف أقوال الصحابة فإن صحت فلها حكم املرفوع إذا كانت مما ال  -2
وهلا حكم املوقوف على الصحايب فيما عدا ذلك  –كأسباب النزول   –جمال للرأي فيه 

كنها أيضًا حجة لقوة احتمال مساعها من الرسول صلى هللا عليه وسلم ولوفرة ما هتيأ ول
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للصحابة رضوان هللا تعاىل عليهم من أسباب فهم كتاب هللا تعاىل كشهود تنزيله وبيان النيب 
 صلى هللا عليه وسلم هلم إايه وسالمة لغتهم ومعايشة مالبسات الوحي وغري ذلك.

لغة العربية خصوصًا معاين األلفاظ والرتاكيب عند العرب وقت مراعاة ما تقتضيه ال  -3
 التنزيل، وعدم اخلروج عن قواعد اللغة عند التفسري ابلرأي.

مراعاة ما يقتضيه الشرع وما تدل عليه أصول الشريعة فال حيكم مبجرد املعىن اللغوي  -4
هللا تعاىل أوحاه  بل يراعي ما يناسب مقاصد وأصول الشريعة، وأن هذا القرآن الكرمي كالم

إىل نبيه صلى هللا عليه وسلم ليأمر الناس وينهاهم به وليخربهم عن رهبم جل يف عاله، فينبغي 
 مراعاة ذلك.

أال خيوض يف ما استأثر هللا تعاىل بعلمه كاملشتبهات اليت ليس إىل حتديد مرادها من  -5
 سبيل سوى النقل وال نقل.

 تدبر والنظر هو مراد هللا تعاىل.أال يقطع أبن ما توصل إليه ابلرأي وال -6
أال يعتقد رأاًي وحيمل آايت القرآن عليه، فال جيعل هواه حكمًا على القرآن بل  -7

 العكس.
يف  –فهذه حملة موجزة عن التفسري ابلرأي، وخالصة أمره أنه تفسري قائم على الدراية، وهو 

وابجتماعهما تكتمل حلة جزء متمم للنوع األول من التفسري القائم على الرواية،  –نظري 
 التفسري ما بني رواية قائمة على النقل الصحيح ودراية قائمة على تدبر العقل الصريح. 

 
 املطلب الثالث : وقوع االختالف يف تفسري القرآن الكرمي: 

 
إن من املفيد قبل االستطراد يف هذا البحث أن نقرر وقوع هذا االختالف يف التفسري حقيقًة، 

م مبنيًا على الواقع ال جمرد النظرية واالحتمال، وإن األمثلة على اختالف تفسري ليكون الكال
القرآن أكثر من أن حتصى، وهلذا أكتفي بعرض أربعة مناذج هاهنا، دون تفصيل يف أسباب 

 هذا االختالف فلهذا موضع آخر من البحث إن شاء هللا، وفيما يلي هذه النماذج: 
 



59 

 

بين إسرائيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم " جند أن  عند قراءة قوله تعاىل :" اي -1
تفسري السلف هلذه النعمة جاء أبكثر من وجه، فعن جماهد قال : فج ر هلم احلجر وأنزل 
عليهم املن والسلوى، وأجناهم من عبودية آل فرعون. وقال أبو العالية: نعمته أن جعل منهم 

 األنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب. 
له تعاىل :"اهدان الصراط املستقيم" تعددت أقوال السلف رمحة هللا عليهم فعن يف قو  -2

ابن مسعود أن " اهدان الصراط املستقيم " هو اإلسالم، وعن أيب العالية : هو النيب صلى هللا 
أنه كتاب  –مرفوعاً وموقوفاً ويف كليهما ضعف  –عليه وسلم وصاحباه من بعده، وعن علي 

 هللا تعاىل. 
وله تعاىل :" الرمحن على العرش استوى"، جند أن السلف يفسرون اآلية بظاهرها يف ق -3

الذي يدل عليه اللفظ بال تكلف وال أتويل غري سائغ، فيفسرون  االستواء مبعىن : عال، 
 واستقر. 

قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا يف تفسري اآلية : استوى مبعىن : عال اه . ولكن ال يكيفون 
ين، كما سئل ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن قوله تعاىل:" الرمحن على العرش استوى"  هذه املعا

كيف استوى ؟ قال : االستواء غري جمهول، والكيف غري معقول ومن هللا الرسالة وعلى 
كاجلهمية واملعتزلة ومن حنا حنومها   –الرسول البالغ املبني وعلينا التصديق. أما أهل التعطيل 

ا االستواء ابالستيالء وصرفوه عن معناه اللغوي احلقيقي، فيقولون: معىن فقد فسروا هذ –
 "استوى على العرش " أي استوىل عليه. فهنا وقع اختالف يف التفسري كما هو واضح.

ومثال آخر يف قوله تعاىل :" وجوه يومئذ انضرة. إىل رهبا انظرة" اختلف يف  -4
رهبا انظرة" أي : تراه عياانً كما رواه البخاري يف تفسريها، فقال ابن كثري يف قوله تعاىل :"إىل 

صحيحه :" إنكم سرتون ربكم عياانً"، مث ذكر إمجاع السلف من الصحابة والتابعني على 
ابلرجاء والتوقع  –كما هو ظاهر النص   –هذا املعىن،  يف حني يفسر املعتزلة النظر إىل هللا 

اآلية مرده إىل التفسري ابلرأي عند أحد للنعمة والكرامة ، فهذا اختالف يف تفسري هذه 
 الفريقني.
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فهذه أربعة مناذج من االختالف يف التفسري، تبني وتؤكد لنا أن هذا االختالف حقيقٌة ال 
مرية فيها، وال شك أن مثل هذا االختالف قد يوهم البعض بوجود التناقض الذي قد يزعزع 

حناول سرب أسباب هذا االختالف بغية الثقة بكثري من التفسري،  ولقد حان األوان ألن 
الوقوف على حقيقته; أهو اختالف تنوع غري متعارض أم اختالف تعارض يناقض بعضه 
بعضاً؟ وما أتثري ذلك كله على فهمنا وثقتنا بكتاب هللا عز وجل؟ هذا ما حناول اإلجابة 

 عليه يف املبحث التايل إن شاء هللا.
 

 فسري : املبحث الثاين : االختالف يف الت
 

إن أسباب االختالف يف تفسري القرآن الكرمي متنوعة وكثرية، وعند النظر يف النماذج األربعة 
املتقدمة ميكن أن نالحظ أن النموذجني األوليني يعرضان أقوااًل متعددة يف تفسري اآلية ولكن 

آخر من  مرد  هذه األقوال كلها إىل النقل، يف حني أن النموذجني األخريين حيمالن نوعاً 
التفسري املختلف فيه مرده إىل العقل أو الرأي، وقد أرجع  شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا 
أسباب االختالف يف التفسري إىل أمرين اثنني، فقال :"االختالف يف التفسري على نوعني : 

استدالل منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يُعلم بغري ذلك، إذ العلم إما نقل مصدهق، وإما 
حمقهق" وعند التأمل يف النماذج املعروضة آنفًا ميكن مالحظة أن مستند االختالف يف 
النموذجني األوليني هو النقل مثاًل، يف حني أن النموذجني األخريين يعرضان للنوع الثاين من 
االختالف املستند على الرأي واالستدالل، وبكالم آخر نقول أسباب االختالف تتباين 

ار التفسري ابملأثور والتفسري ابلرأي، وإن فهم هذا التباين كما سنعرض إن شاء هللا يعني ابعتب
 على تصور حقيقة هذا االختالف وأثره على التفسري.

 
 

 : االختالف ينقسم إىل قسمني
  االلتقاء مطلقاً  أحدمها : اختالف تضاد وتناقض. وهو املعارضة من كل وجه حبيث ال ميكن

 خالف اآلخر يف اإلتقان أبنه ما يدعو فيه أحد الشيئني إىل وقد جاء تعريفه
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القراءات و ال يف غريها ، إال ما   ومثل هذا النوع ال وجود له يف القرآن الكرمي مطلقًا ، ال يف
ال يسمى اختالفا أصال بعد رفع  كان من الناسخ واملنسوخ والقارئ بصري أبن مثل هذا

  .حملهالسابق من احلكمني و إحالل الالحق 
وجوه  اختالف تالزم. ومن أمثلته فيما يتعلق ابلقرآن الكرمي االختالف يف -اثنيهما 
  .القراءات

كاختالف وجوه القراءة  قال السيوطي يف اإلتقان : اختالف التالزم هو ما يوافق اجلانبني
.… 

منا على جهة التعارض و التضاد و إ إذن فاالختالف يف القراءات ليس من قبيل االختالف
حملها . أو أنه اختالف فيما يبدو  هو اختالف تنوع له العديد من الفوائد سنذكرها يف

 .أدىن تدبر وهو ما يسمى مبوهم االختالف للناظر بعني غري مبصرة. وهو سريعاً ما يزول عند
به ، بدليل أن القراء حني اختار كل منهم ما يقرأ  ومثل ذلك ال يعد يف احلقيقة خالفًا يعتد

إنكار غريه ، بل على إجازته ، واإلقرار بصحته ، وإمنا وقع  " مل يقرأوا مبا قرأوا به علىبه 
 اخلالف بينهم يف االختيارات وليس ذلك يف احلقيقة ابختالف".

النحويني ومن تبعهم من املفسرين لبعض القراءات الثابتة ، أو  وال يرد على ذلك إنكار بعض
أ ذلك هو عدم يقينهم أبن هذه القراءات توقيفية ، ،فإن منش ترجيح بعضها على البعض

 .عدم اإلملام الكامل بكل وجوه العربية وليست اجتهادية إضافة إىل
مبا يفحم ، لكن ما يثري العجب أن َييت يف زماننا  وكل ما أاثروه يف هذا املقام مردود عليه

يف قراءاته املختلفة ، فيدعى وجود اللحن يف القرآن  هذا من اليعرف من النحو إال قشوراً 
 .حني أجاب العلماء املخلصون. عما أثري يف هذا املقام فاحتًا بذلك صفحة طويت من قدمي

  .قال: لو سكت من ال يعرف لقل االختالف وهلل در اإلمام الغزايل حني
سلفا فأقول : لعل هذا العجب احلاصل بسبب  مث أعود إىل اإلجابة عن األسئلة املطروحة

اآلايت القرآنية أن يزول حني نطلع على  اهلائل بني املفسرين يف تفسري بعضاالختالف 
 أسباب اخلالف بني املفسرين
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 ثانية والعشرونالاحملاضرة 
 اخلالف من أقوال املفسرين الكالم عما ظاهره

*** 
 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا

 :أما بعد
  .من أقوال املفسرين ما ظاهره اخلالف:دث عنففي هذه احملاضرة إبذن هللا تعاىل نتح

 :التفسري ابملأثور وهو يف احلقيقة ليس كذلك وجل ذلك يف قسم
فإن مظاهر االختالف ها هنا  وعلى هذا فإن مرد االختالف يف التفسري ابملأثور هو النقل،

 يث جتد أنالتعبري عن املراد ابآلية أو اللفظ القرآين، حب هو تعدد املنقول وعدم اتفاقه يف
األقوال اليت يبدو التعارض فيها ظاهراً،  اللفظ القرآين الواحد أو اآلية قد أُثر فيهما كثرٌي من

عدة أسباب  والتدقيق يف هذه املأثورات جند أن اخلالف فيها راجع إىل ولكن ابلتمحيص
 .ابن تيمية ميكن تصنيفها على النحو الذي بينه شيخ اإلسالم

التضاد أو التعارض، وهذه هي  ختالفات يف الغالب إىل التنوع ال إىلفرتى أن مآل هذه اال
 والتابعني فاالختالف -رضوان هللا عليهم-سيما الصحابة  السمة العامة لتفسري السلف ال

ابن تيمية رمحه هللا:"اخلالف بني  احلقيقي يف التفسري قليل عندهم عند النظر والتحقيق، قال
 فهم يف األحكام أكثر من خالفهم يف التفسري، وغالب ماوخال السلف يف التفسري قليل،

وال غرابة يف ذلك ألن  ،"يصح عنهم من اخلالف يرجع إىل اختالف تنوع ال اختالف تضاد
 االجتهاد فيتصور وقوع االختالف يف الفهم واالستنباط، أما األحكام املخَتلف فيها مسلكها

هو القول ابملأثور أو التعبري  ابلرأي وإمنا التفسري فمعلوم مدى تورع السلف عن القول فيه
 .ميكن أن يؤداي إىل تناقض أو تعارض حقيقي يف الغالب حسب أصول اللغة وهذان ال

 :وهلذه صور عديدة منها
 :الصورة األوىل

شيء أو عن أحد من  يف ذلك -صلى هللا عليه وسلم-أن يذكر يف التفسري عن النيب 
ما يشمله اللفظ، مث يذكر غري ذلك القائل  نقول بعضأصحابه أو غريهم ويكون ذلك امل
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فيظن أنه  هو داخل حتت اللفظ املفسر كذلك فينص املفسرون على القولني أشياء أخرى مما
 .خالف بني املفسرين

 :وهذه الصورة هي اليت عرب عنها ابن تيمية بقوله
االسم العام من  -السلف أي-أن يذكر كل منهم  -أي من خالف التنوع-الصنف الثاين 

 التمثيل وتنبيه املستمع على النوع ال على سبيل احلد بعض أفراده أو أنواعه على سبيل
 .املطابق للمحدود يف عمومه وخصوصه

إىل التمثيل هلذا العام بذكر بعض  فقد يصعب أحياانً تعريف العام ابحلد املطلق فيلجأ املفسر
الظامل لنفسه واملقتصد  ف السلف حول تفسريخبال -رمحه هللا-وقد مثل له ابن تيمية  أنواعه،

َنا ِمنْ } :والسابق ابخلريات يف قوله تعاىل ُهْم ظَاملٌ  مُثه َأْوَرثْ َنا اْلِكَتاَب الهِذيَن اْصطََفي ْ ِعَباِداَن َفِمن ْ
ُهمْ  ُهْم َساِبٌق اِبخلَْرْيَاتِ  لِنَ ْفِسِه َوِمن ْ أصحاب  فيه أن الظامل لنفسه حيث جاء {ُمْقَتِصٌد َوِمن ْ

 .امليمنة والسابق ابخلريات السابقون مة، واملقتصد أصحابشيء امل
واملقتصد: الذي يصلي يف  .ومن املفسرين من قال: السابق: الذي يصلي يف أول الوقت

 .العصر إىل االصفرار أثنائه. والظامل لنفسه: الذي يؤخر
الظامل آكل الراب، أو مانع الواجبات، و  ومنهم من قال: السابق، احملسن أبداء املستحبات مع

التايل للقرآن وال  الذي يؤدي الزكاة املفروضة، وال َيكل الراب، وقيل: الظامل :الزكاة، واملقتصد
 :به والسابق التايل للقرآن العامل به ويعمل به، وقيل يعمل به، واملقتصد التايل للقرآن ويعمل

ال يفوته الوقت ولكن تفوته  ملقتصدالظامل الغافل عن الصالة فيفوته الوقت واجلماعة، وا
الوقت واجلماعة، وقيل: السابق الذي يدخل املسجد قبل  اجلماعة، والسابق حيافظ على

من يدخل بعد إقامة  املؤذن واملقتصد من يدخل املسجد بعد أتذين املؤذن، والظامل أتذين
 .الصالة، وقيل غري ذلك

اآلية لتعريف املستمع، وتنبيهه  يتناوله نص فكل قول من هذه األقوال، إمنا يذكر نوعًا مما
 .ذكره غريه على نظائره، وال يضاد ما

يتناول املضيع مجيع الواجبات  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: "فمعلوم أن الظامل لنفسه
يتناول فاعل الواجبات واترك احملرمات، والسابق يدخل فيه  واملنتهك للمحرمات، واملقتصد

يذكر هذا يف  -املفسرين أي-نات مع الواجبات، .. مث إن كاًل منهم سبق فتقرب ابحلس من
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فيه ذكر نوع داخل يف اآلية لتعريف املستمع بتناول  نوع من أنواع الطاعات... فكل قول
 ."وتنبيهه به على نظريه اآلية له

 َعَلْيُكُم اْلَمنه َوأَنْ زَْلَنا } :قوله تعاىل يف {اْلَمنه } ومثل له الشاطىب خبالف املفسرين حول تفسري
زجنبيل. وقيل: الرتجنبني. وقيل: شراب  :حيث قال بعضهم املن خبز رقاق. وقيل {َوالسهْلَوى

هو صمغة  :أن بعضهم قال الشاطيبمن أقوال املفسرين عما اقتصر عليه  مزجوه ابملاء. وأزيد
 .حلوة وقيل: عسل

 :ولذلك جاء يف احلديث يهم: هذا كله يشمله اللفظ، ألن هللا من به علالشاطيبيقول 
 فيكون املن مجلة نعم مث ذكر الناس منها ((بين إسرائيل الكمأة من املن الذي أنزل هللا على))

  .آحاداً 
 .من  هللا به جممالً  ولذلك قال ابن عطية : وقيل "املن" مصدر يعىن به مجيع ما

للفظ وقد ذكر  العام فكل قول من هذه األقوال هو عبارة عن نوع داخل حتت اإلطار
 وتنبيهه به على نظريه، حيث إن التعريف ابملثال قد يسهل لتعريف املستمع بتناول اآلية له

كما يتفطن إذا أشري له إىل  أكثر من التعريف ابحلد املطابق، والعقل السليم يتفطن للنوع
  .هكذا قال ابن تيمية رغيف فقيل له: هذا هو اخلبز،

كما يعرب أحيااًن يف -كذا  ملفسرين : هذه اآلية نزلت يفمث أدخل يف ذلك أيضًا قول ا
 أو سبب نزول هذه اآلية كذا أو نزلت يف -نصاً يف السببية أسباب النزول وهى عبارة ليست

اآلية خمتص أبولئك األعيان دون  فالن يقول ابن تيمية الذين قالوا ذلك مل يقصدوا أن حكم
  .على اإلطالقمسلم وال عاقل  غريهم، فإن هذا ال يقوله

اآلية مبن نزلت فيه هو  وهذا الذي قاله ابن تيمية من كون سبب النزول ال خيصص حكم
 .قرروا أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب الذي درج عليه مجهور العلماء حيث

اآلية نزلت يف فالن أو يف  واحلاصل أن قول املفسرين أو أصحاب كتب أسباب النزول: هذه
 هذه اآلية ما هو إال فرد من عموم أفراد وقعت منهم نفس فهذا الذي نزلت فيهقصة كذا، 

اجلميع، وال يعد من اخلالف كذلك  الواقعة اليت نزلت بسببها اآلية أو اآلايت، واحلكم يعم
نزلت  لفظ اآلية حيتمل اجلميع، فإن كانت اآلية أو اآلايت قد تعدد أسباب النزول ما دام
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األسباب واملنزل واحد، مبعىن  تعددة، حكم أبن ذلك من ابب تعددعقب هذه األسباب امل
 .نزلت بسبب هذه الوقائع مجيعها أن تكون اآلية أو اآلايت قد

أَنْ ُفُسُهْم  َأْزَواَجُهْم َوملَْ َيُكْن هَلُْم ُشَهَداُء ِإال َوالهِذيَن يَ ْرُمونَ } ومثال ذلك سبب نزول آية اللعان
إىل قوله تعاىل: }ِإْن َكاَن ِمَن  {اِبَّللِه ِإنهُه َلِمَن الصهاِدِقنيَ  ْربَُع َشَهاَداتٍ َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم أَ 

عند البخاري أن اآلية نزلت يف هالل بن أمية حني  الصهاِدِقنَي{، فقد ورد بطريق صحيح
امرأته، ويف طريق صحيحة أخرى عنده أيضًا أهنا نزلت يف عومير العجالين، فهذا  قذف

 حقيقياً وإمنا هو من قبيل التمثيل للعام ببعض أفراده. قال ف الظاهري ليس اختالفاً االختال
ينايف قول اآلخر: نزلت يف كذا،  ابن تيمية: "وإذا عرف هذا فقول أحدهم: نزلت يف كذا، ال

 .إذا كان اللفظ يتناوهلما
ا هو من تعارض وتضاد وإمن ومرة أخرى نقول إن هذا االختالف يف حقيقته ليس اختالف

 .نوع اختالف التنوع والتعدد أيضاً 
 :الصورة الثانية

والتعبريات بينما ترجع يف الواقع  أن يذكر يف النقل أشياء تتفق يف املعىن مع اختالف األلفاظ
 .ذلك كله على أنه خالف وهو يف احلقيقة تفسري واحد إىل معىن واحد، فينقل

وال يعين ذلك تعدد ذواهتا،  عاين أو صفاتوبيان ذلك أن املسمى الواحد جتتمع فيه عدة م
 تعارض بني التعبري عن هذه الذات مبعىن أو آبخر طاملا أن بل الذات واحدة وليس هناك أي

واحد ولكن قد يُعرب عنه مبعان  املعنيني متحققان فيها، ومثال ذلك يوم القيامة، فاملسمى
من  ويوم احلشر ويوم التغابن، فكلاملسمى كقولنا : يوم الدين  خمتلفة كلها متحققة يف هذا

يف األول عن الثاين ويف الثاين  هذه التعبريات تدل على مسمى واحد ولكن ذكر معىن خمتلف
 .اختالفاً حقيقاً  عن الثالث، وهذا ليس

 وهو هللا-، فإن املدعو {احْلُْسىَن فَاْدُعوُه هِبَا َوَّللِِه اأَلمْسَاءُ } :وكذلك عندما نتأمل قوله تعاىل
الزم كل اسم من أمسائه أن  ولكن ملا كانت أمساؤه احلسىن متعددة وكان مسمى واحد -عاىلت

 الصفة املتضمنة، كان دعاء العبد ربه ابمسه العليم أو يدل على الذات املسماة ويدل على
-هللا عز وجل ويدل  القدير أو السميع سائغاً، فكٌل من هذه األمساء يدل على ذات

االسم اآلخر; فاسم العليم يدل على هللا وعلى معىن  زائد ال يدل عليهعلى معىن  -ابللزوم
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دل عليه اسم العليم  العلم، واسم القدير يدل على ذات هللا وعلى معىن غري الذي آخر هو
  .أال وهو معىن أو صفة القدرة، وهكذا

خالف  وإشارة إىل أهنا من وقد قال يف ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية حكاية هلذه الصورة،
 :التنوع قال

عن املراد بعبارة غري  -املفسرين من-أن يعرب كل واحد  -ومما يرجع إىل اختالف التنوع:-
 يف املسمى غري املعىن اآلخر مع احتاد املسمى. وذلك كما قيل عبارة صاحبه تدل على معىن

 عليه صلى هللا-وأمساء رسوله  يف اسم السيف: الصارم واملهند.ومثاله أمساء هللا احلسىن
من  فأمساء هللا احلسىن كلها على مسمى واحد، فليس دعاؤه ابسم وأمساء القرآن، -وسلم

اسم من أمساء هللا تعاىل احلسىن  أمسائه احلسىن مضادًا لدعائه ابسم آخر، واحلاصل: أن كل
اآلخر  االسم من صفاته، ويدل أيضًا على الصفة اليت يف االسم يدل على ذاته وعلى ما يف

مثل حممد وأمحد واملاحي  -وسلم  صلى هللا عليه -ق اللزوم، وكذلك أمساء النيب بطري
 .أمساء القرآن كالفرقان واهلدى والشفاء والكتاب والعاقب واحلاشر.وكذلك

فقال بعضهم هو اإلسالم وقال  {الصِ رَاَط اْلُمْسَتِقيمَ } :وميثل لذلك ابخلالف حول تفسري
أهنما يف  القوالن وإن كان ظاهرمها االختالف والتعارض إال فهذان بعضهم هو القرآن الكرمي،

شيء واحد، وإمنا نبه كل منهما على وصف  احلقيقة متفقان; ألن دين اإلسالم واتباع القرآن
 ": اتفاق املسمى وهو هنا " الصراط املستقيم"، قال ابن تيمية غري الوصف اآلخر مع

واجلماعة وقول من قال هو طريق  السنة -أي الصراط املستقيم-وكذلك قول من قال: هو 
 وأمثال ذلك كلهم -صلى هللا عليه وسلم-طاعة هللا ورسوله  العبودية وقول من قال هو

 ."أشاروا إىل ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاهتا
 اْلَمنه َوأَنْ زَْلَنا َعَلْيُكمُ } :آية وقد مثل له الشاطيب خبالف املفسرين حول تفسري "السلوى" من

صفته كذا، وقيل:  فقال: بعضهم عنه: هو طري يشبه السماين، وقيل: طري محر ،{َوالسهْلَوى
  .يصح محله على املوافقة وهو الظاهر فيها طري ابهلند أكرب من العصفور، فمثل هذا

ذلك فإنه ال يعترب خالفًا ما  فهذه األقوال كلها راجعة إىل مسمى واحد وهو الطري، وألجل
 أمسيناه خالفاً فهي تسمية جمازية ألن صورته صورة اخلالف م مرجعه إىل مسمى واحد فإندا

 .واحلقيقة أنه ال خالف
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 :الصورة الثالثة
يتجه إىل تفسري اللغة مبعىن أن  أن تذكر أقوال متعددة حول تفسري اآلية، بعض هذه األقوال

وبعضها  عىن األصلي للفظ،وضعها يف اللغة، وهو ما يسمى ابمل يذكر معاين األلفاظ حسب
 .هذا اللفظ يتجه إىل التفسري املعنوي يعىن املعىن املستعمل فيه

 فإن القواء هي األرض القفر، {َوَمَتاعًا لِْلُمْقوِينَ  حَنُْن َجَعْلَناَها َتْذِكَرةً } :ومثاله قوله تعاىل
اللفظ يف اللغة وفسر  على أصل معىن  ولذلك يفسر "املقوين" ابلنازلني ابألرض القواء، نزوالً 

خالفاً  هذا اللفظ صار يستعمل هبذا املعىن، ومثل هذا ال يعد كذلك ابملسافرين ; ألن
يقال: أقوى الرجل أي نزل ابألرض  فالذين ينزلون األرض القواء هم املسافرون إليها حيث

 إذا سافر إليها؟ القواء، وكيف ينزهلا إال
تعاىل: }َوال يَ زَاُل الهِذيَن َكَفُروا  بلفظ "قارعة" يف قولهومنه أيضًا خالف املفسرين حول املراد 

هنا الداهية أو النكبة تفجؤهم،  مبَا َصنَ ُعوا قَارَِعٌة{ حيث قال بعضهم: املراد ابلقارعة ُتِصيبُ ُهمْ 
السرااي  أصابه، وأصل القرع الضرب. وقال بعضهم: بل املراد ابلقارعة يقال: قرعه األمر يعىن

 . صلى هللا عليه وسلم واملعىن تصيبهم سرية من سرااي رسول هللاوالطالئع. 
مستعمل فيه، فالعرب  فاألولون فسروا اللفظ حسب أصل وضعه، واآلخرون فسروه مبعىن

بعد  الشوكايناحلرب ومثل هذا ال يعد خالفاً، ولذلك قال  استعملوا املقارعة مبعىن الضرب يف
 .ذلك تطلق على ما هو أعم من حكى القولني: وال خيفي أن القارعة أن

املنخفض، وقد كانت العرب تقصده  ويدخل يف ذلك لفظ "الغائط" إذ هو يف األصل املكان
 .أعني الناس، مث مسي احلدث نفسه هبذا االسم لقضاء احلاجة تسرتاً عن

صار مستعماًل فيها جيوز أن  فإن قيل: فهل يفهم من ذلك أن اللفظ الذي له حقيقة شرعية
 الذي هو أصل وضعه، كما جيوز أن يفسر مبعناه الشرعي، وال يف القرآن مبعناه اللغوييفسر 

  يعد ذلك خالفاً؟
عن اللفظ الذي له أصل يف اللغة  واجلواب ابلنفي املؤكد، فكالمنا يف الصورة املرتجم هبا هو

 هةإال أنه غلب بعد ذلك استعماله يف معىن آخر من ج -كذلك وكل ألفاظ اللغة-وضع له 
مع تفسريه ابملعىن الذي استعمل  اللغة كذلك، فتفسريه ابملعىن األصلي ال يتعارض وال خيتلف
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احلال يف  من عالقة بني املعىن األصلي واملعىن املستعمل فيه كما هو فيه لغة كذلك، ألنه البد
 .اجملاز واالستعارة

و الفعل الذي دخله االسم أ ولعل ما يقرب هذا املفهوم فكرة التضمني يف اللغة، إذ إن
 األصلي ولكن يضيف إليه معىن جديداً، فمثاًل قول هللا التضمني ال يلغي التضمني معناه

حقيق" معىن حريص، " ضمن فيه لفظ {أَُقوَل َعَلى اَّللِه ِإال احلَْقه  َحِقيٌق َعَلى َأْن ال} :تعاىل
قول على هللا إال احلق فصار املعىن: جدير أبال أ ومل يلغ مع ذلك املعىن األصلي للكلمة

الفعل كذلك،  ذلك فلن أخل به. وإذا كان هذا هو التضمني يف االسم فهو يف وحريص على
 "حيث ضمن الفعل "يشرب" معىن "يروى {َعْينًا َيْشَرُب هِبَا ِعَباُد اَّللهِ } :اقرأ قول هللا تعاىل

هى الشرب، فجمع الفعل هو منت ولذا عدى ابلباء، ومل يُلغ مع ذلك املعىن األصلي إذ الري
 .يلغ أحدمها اآلخر ومل يعارضه هبذا التضمني بني معنيني مل

 :نعود إىل السؤال املطروح والذي أجبت عنه ابلنفي
اللغوية واحلقيقة الشرعية، فإن التفسري  وتقرير هذا اجلواب هو أن اللفظ إذا دار بني احلقيقة

اللفظ من  ; ألن الشرع قد نقل هذاحيمل اللفظ على حقيقته الشرعية الصحيح هو الذي
وذلك كألفاظ الصالة والزكاة والوضوء  معناه اللغوي إىل معىن شرعي جديد فوجب التزامه،

املفسر  األلفاظ معان يف اللغة واصطالحات أو حقائق يف الشرع، وعلى وغريها، فلهذه
 .مقرراً للشرع حينئٍذ تقدمي احلقيقة الشرعية ألن القرآن جاء

مستعماًل يف اللغة واآلخر مستعمالً  رره العلماء، قال املاوردى: إذا كان أحد املعنينيهذا ما ق
 .على املعىن الشرعي أوىل من محله على املعىن اللغوي ألن الشرع انقل يف الشرع، فيكون محله

الزم وذلك كلفظ الصالة يف قوله  لكن إن دل دليل على إرادة احلقيقة اللغوية فالنزوع إليها
فاملراد هنا أصل املعىن اللغوي للصالة،  ;{َعَلْيِهْم ِإنه َصالَتَك َسَكٌن هَلُمْ  َوَصل ِ } :انهسبح

قال: "كان النيب  - والدليل هنا هو حديث عبد هللا بن أَب أويف يف الصحيح أي: ادع هلم،
 اللهم)) :صلى عليهم فأاته أَب بصدقته، فقال إذا أتى بصدقة قوم -صلى هللا عليه وسلم-

 ."((أويف صل على آل أَب
تعاملنا مع القرآن الكرمي، وكذلك السنة  واحلاصل أن تقدمي احلقيقة الشرعية على اللغوية أثناء

وضع هذه  القرآن والسنة مها املعربان عن لسان الشرع والشرع هو الذي النبوية ألن
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صطالح. قالوا: ال مشاحة يف اال االصطالحات فوجب املضي مع ما اصطلح عليه، وكما
به   تقدمي اللغوية يف حمل معني يلزم كذلك املصري إليه والقول لكن إذا قام دليل خاص على

 .كما قدمنا
 :الصورة الرابعة

بعد البحث والنظر إىل رأي  اختالف املفسر مع نفسه، أبن يكون قد ذكر رأايً مث عدل عنه
من رأييه هو األخري احلقيقة ليس كذلك; ألن املستقر  آخر، فينقل على أنه خالف وهو

 .أي كصورته-متاماً كالنسخ يف األحكام  فقط
عبارة: هذا الرأي رواية عن أمحد، أو  ومثل هذا يتحقق بكثرة يف أقوال الفقهاء، فكثرياً ما تقرأ

له ابألقوال  القدمي، أو اجلديد. وقد يوجد منه يف التفسري شيء، وميثل هو قول الشافعي يف
 الطربيفإننا نقرأ كثرياً يف تفسري ابن جرير  -عنهما رضي هللا-بن عباس الكثرية املنسوبة إىل ا

 .عباس يذكر التأويلني والثالثة ويذكر حتت كل أتويل رأايً البن فنراه
التنوع قبلناه أمجعه يف املوضع  أقول: ما كان من هذه اآلراء وتلك التأويالت من ابب خالف

 د فالبد من أن يكون أحد الرأيني متأخراً ابب خالف التضا الواحد. وما كان منها من
 يقال يف غريه، -رضي هللا عنهما  - فيحكم أبنه رفع به رأيه املتقدم، وما يقال يف ابن عباس

 :اختياره ابلذات دون غريه سببان لكن الذي دعاان إىل
ه مدلوالهتا بغض النظر عن كون كثرة املروايت املروية عن ابن عباس واملختلفة يف :أحدمها

 .خالف تنوع أو تضاد
 :أن ابن عباس قد ثبت عنه شيء من هذا القبيل :واثنيهما

القرآنية واألحاديث النبوية براب  ورد عنه أنه كان يفسر الراب احملرم املنصوص عليه يف فقد -أ
ذلك  الفضل. لكن ثبت أنه رجع عن ذلك ومن مث فال جيوز أن ينقل النسيئة ويقول جبواز راب

الفضل كذلك، إذ رجوع املفسر أو  ما دام أنه قد استقر على رأى حرمة راب على أنه خالف
 إلغاء له وإثبات لرأي آخر هو وحده الباقي والذي ينبغي أن الفقيه عن رأيه السابق هو

 .ينسب إليه
 :قوله تعاىل يف سورة النساء ثبت عنه كذلك أنه كان يقول حبل نكاح املتعة، ويفسر -ب
ُهنه َفآُتوُهنه ُأُجوَرُهنه  ُتْم بِهِ َفَما اْسَتْمتَ عْ } نكاح املتعة وأنه حالل معتمداً  يفسرها أبهنا يف {ِمن ْ
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إىل  زائدة على تلك املذكورة حيث فيها: "فما استمتعتم به منهن يف ذلك على قراءة لآلية
 ."أجل مسمى

اء العشر. وما األربع اليت ور  وهي قراءة ليست موجودة يف القراءات العشر بل غري موجودة يف
  .تعلم أن ابن عباس قد رجع عن ذلك يعنينا هنا يف هذا املقام أن

يف املتعة حىت قال فيها  فقد روي عن سعيد بن جبري قال: قلت البن عباس لقد كثر القول
 :الشاعر

 ابن عباس اي صاح هل لك يف فتيا بنا معاً  أقول وقد طال الثواء

 ثواك حىت مصدر الناستكون م يف رخصة األطراف آنسة هل لك

كامليتة والدم وحلم اخلنزير،  فقام ابن عباس من جملسه ومجع الناس وخطب فيهم: "إن املتعة 
 ."فيها فقد ثبت نسخه -هللا عليه وسلم صلى-فأما إذن رسول هللا 

 :الصورة اخلامسة
تهاد يف ذلك، ال عمل هلم وال اج اختالف القراء فيما ينقلون من رواايت ال يعد اختالفاً ألنه

-جمموعة سالسل عملت على نقل القراءات عن رسول هللا  فهم جمرد حلقة يف سلسلة من
كل واحد من القراء مل يقرأ  وإذا كان اختالف القراءات غري معترب ألن -هللا عليه وسلم صلى

يف  مبا قرأ به وهو ينكر غري قراءته، بل يقر إبجازته وصحته، ومل يقع اخلالف بني القراء إال
 .منقوالً ما دام مستوفياً شروط القبول االختيار فقط مع اتفاقهم على مبدأ قبول الكل لكونه

 -أي عن الثابتة منها-عنها  شيء أقول إذا كان هذا االختالف غري معترب، فإن اخلالف النا
فيما هو آت تعدد القراءات مل خيل فقط من التناقض  غري معترب كذلك ولسوف يبني لك

املفسرين ابملعىن  ابملعىن املفهوم، كما مل يكن أيضًا سببًا يف حدوث ذلك بني فواالختال
يف إثراء التفسري من جهة كون تعدد القراءات  املتبادر إىل الذهن كذلك، بل كان سبباً 

مبا تضيفه هذه  إيضاح املعىن حني تبني قراءة عن معىن قراءة أخرى، وكذلك يساعد على
 .من فوائد تعدد القراءات واختالفها وغري ذلك مما قد ذكر القراءات من معان جديدة
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َرْت أَْبَصاُراَن َبْل حَنُْن قَ ْومٌ  لََقاُلوا} :مثال ذلك قوله تعاىل َا ُسكِ  ، فقد قُرأت {َمْسُحوُرونَ  ِإمنه
ابلتخفيف، ففسرت  {ُسِكَرت} :قراءة جماهد واحلسن ويف {ُسكِ َرت} بتشديد الكاف

عن تعدد  شيء ان القراءة الثانية ابلسحر، فاالختالف يف التفسريابلسد وفسرت  األوىل
 .القراءات

املفسرين، أن اختالف املفسرين  وحاصل هذه الصورة فيما يتعلق مبا ال يعتد به من اختالف
 لكون االختالف بني القراءات نفسها غري معترب، بل إن لذلك بسبب القراءات غري معترب،

 .هافوائده املذكورة يف مواضع
 :الصورة السادسة

مجيعها حيتملها نص اآلية، وال دليل  أن يذكر أحد املفسرين أقواالً يف تفسري آية، هذه األقوال
  .على ترجيحه على غريه لقول واحد منها يبعث

حيث ال مانع مينع من ذلك، وال  يف هذه احلالة حنم ل اآلية مجيع هذه الوجوه كتفسري هلا،
 ذلك خالفًا ما دام النص القرآين قد ضم هذه األقوال املفسرة دمرجح لرأى منها، وال نع

 .مجيعها بني شاطئيه
نصور هلا هنا مثااًل هو تفسري  وهذه الصورة موجودة بوفرة يف كتب التفسري، ونستطيع أن

تعددة احملرر الوجيز أقوااًل م نقل ابن عطية يف {َولِلر َِجاِل َعَلْيِهنه َدَرَجةٌ } :العلماء لقوله تعاىل
 .هللا للرجال على النساء يف تفسري الدرجة اليت جعلها

حظها يف اجلهاد واملرياث وما  فنقل عن جماهد وقتادة، قاال: ذلك تنبيه على فضل حظه على
  .أشبهه

  .وليس عليه أن يطيعها وقال زيد بن أسلم وابنه: ذلك يف الطاعة عليها أن تطيعه
 .إن قذف وحتد إن قذفت يعطي الرجل وأنه يالعنوقال عامر الشعيب: ذلك الصداق الذي 

العشرة والتوسع للنساء يف  وقال ابن عباس: تلك الدرجة إشارة إىل حض الرجال على حسن
 .ينبغي أن يتحامل على نفسه املال واخللق، أي أن األفضل

 .وقال ابن إسحاق: الدرجة اإلنفاق وأنه قوام عليها
  .أن الطالق بيدهوقال ابن زيد: الدرجة ملك العصمة و 
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مينع من إرادهتا كلها، ولذلك  ذكر ابن عطية هذه األقوال مجيعها وكلها صحيحة وال مانع
فإنه جيئ  تعليقًا عليها: وإذا أتملت هذه الوجوه اليت ذكر املفسرون قال ابن عطية بعد ذلك

  .من جمموعها درجة تقتضى التفضيل
 .حتبس. ويقول اآلخر: ترهتن، وحنو ذلك {ْبَسلَ َأْن ت ُ } :ومثاله: أن يفسر أحدهم قوله تعاىل

 :قال الزركشي
للتفسري بعبارات متباينة األلفاظ،  يكثر يف معىن اآلية أقواهلم، واختالفهم، وحيكيه املصنفون

 يف ذلك اختالف، فيحكيه أقوااًل، وليس كذلك، بل يكون كل ويظن من الفهم عنده أن
أظهر عند ذلك القائل، أو لكونه  منا اقتصر عليه ألنهواحد منهم ذكر معىن ظهر من اآلية، وإ

 بعضهم خيرب عن الشيء بالزمه، ونظريه واآلخر: مبقصوده أليق حبال السائل، وقد يكون
وليتفطن لذلك، وال يفهم من  ومثرته، والكل يؤول إىل معىن واحد غالباً، واملراد اجلميع،

 .املرادات اختالف العبارات اختالف
 :عةالصورة الساب

مث خيتلفون يف كيفية داللة اآلية  أن يتفق املفسرون على أصل معىن واحد تدور أقواهلم حوله،
حيمل  بعضهم داللة اآلية على هذا املعىن بطريق اجملاز، بينما على هذا املعىن كأن حيمل

 .غريهم ذلك على احلقيقة
  ِمَن اْلَميِ ِت َوخُتْرُِج اْلَميِ َت ِمنَ احلَْيه  َوخُتْرِجُ } :ومن أمثلة ذلك خالفهم يف تفسري قوله تعاىل

 :ما يلي فقد ذكر املفسرون هنا أقواالً يف تفسريها منها {احلَْي  
املؤمن، وداللة احلي على املؤمن،  قال بعضهم: املعىن خترج املؤمن من الكافر والكافر من

 .داللة جمازية وامليت على الكافر
النطفة من الرجل وهي ميتة وهو حي،  ان، واملعىن أنه خيرجوقيل: املراد احلياة واملوت احلقيقي
 .ميتة، وينسب هذا الرأي إىل ابن مسعود وخيرج الرجل منها وهي

ميتة، وخيرج البيضة وهى ميتة  وقيل: بل املراد أنه خيرج الدجاجة وهي حية من البيضة وهي
  .هذا الرأي إىل عكرمة من الدجاجة وهي حية وينسب

الرأيني على أصل املعىن وهو قدرة  لة هنا حقيقية وليست جمازية، مع اتفاقوعلى كل فالدال
  .احلي من امليت وامليت من احلي هللا عز وجل على إخراج
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أحد معنييه، مع اتفاقهم على  أو أن يكون اللفظ مشرتكًا لفظيًا فيحمله كل منهم على -1
إذ  {َفَأْصَبَحْت َكالصهرميِ } :هكاختالفهم حول تفسري قوله سبحان ما يدل عليه ويهدف إليه

أي اجلنة -وبياض النهار، ولذلك قيل: املعىن أهنا  إن لفظ "الصرمي" مشرتك بني سواد الليل
أصبحت كالنهار بيضاء  أصبحت سوداء كالليل ال شيء فيها، وقيل: بل -يف السورة الواردة

ذين ال يلتقيان. وذلك ال وإن شبه ابملتضادين الل وال شيء فيها. فاملقصود هنا شيء واحد
 .يعتد به التفاقهم على املقصود يعد خالفاً 

فكلمة قسورة قيل هو األسد، وقيل هو الرامي،  ،{فَ رهْت ِمْن َقْسَوَرةٍ } :ومثاله أيضا قوله تعاىل
واحداً منها يؤدي إىل  وكلها معاٍن حمتملة للفظ الواحد، فذكر كل من املفسرين وقيل الصائد،

املعاين املختلفة للفظ املشرتك قد ال تكون قريبة من  فسري اللفظ، ال سيما أنالتنازع يف ت
التفاسري. ومن املفيد  البعض حبيث يقع نوع من التضاد والتعارض احلقيقي بني هذه بعضها

 تكون مرادة يف مواضع خمتلفة من القرآن الكرمي إذا تكرر التنبيه إىل أن كل هذه املعاين قد
املعاين يكون هو املراد يف موضع بينما  كر ابن تيمية رمحه هللا،مبعىن أن أحدوقوع اللفظ كما ذ 
 .نفس املوضع هو املراد يف املوضع اآلخر وهكذا، ال أهنا كلها مرادة يف يكون املعىن اآلخر

 .ولفظ: "عسعس" يراد به: إقبال الليل وإدابره
 .ولفظ: "القرء" يراد به احليض والطهر

السلف وقد ذكر بعض الباحثني  ريره مما ظاهره اخلالف بني املفسرين منهذا هو ما أحببنا تق
 الظاهري لكنها بني اخللف وهي أن يقع اخلالف يف التأويل صورة الثامنة من االختالف

فإن مقصود كل متأول الصرف  وصرف الظاهر عن مقتضاه إىل ما دل عليه الدليل اخلارجي،
ليل املوجب للتأويل ومجيع التأويالت يف ذلك سواء الد عن ظاهر اللفظ إىل وجه يتالقى مع

  .خالف يف املعىن املراد فال
هبا وإمرارها كما جاءت   اإلميان ومثل لذلك آبايت الصفات ومعلوم أن اجتاه السلف فيها هو

اْلَعْرِش  إذ سئل عن معىن قوله سبحانه: } الرهمْحَُن َعَلى -هللا رمحه-كما قال اإلمام مالك 
واإلميان به واجب والسؤال عنه بدعة .. يف  { فقال: االستواء معلوم والكيف جمهول اْستَ َوى

 .الرواايت ألفاظ اخرى حسب
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وحاصله اللجوء إىل أتويل هذه  أما اجتاه اخللف وهو مذهب أهل التأويل فهو ابطل ومذموم
 مثل ذلكوجالل هللا تعاىل وقد اختلفوا يف أتويل االستواء و  الصفات مبا يليق يف نظرهم

الوجه الذي أوجب التأويل عندهم  االختالف مما ال يعتد به يف اخلالف لكوهنم متفقني حول
 .مشاهبة احلوادث وهو تنزيه هللا سبحانه عن

كتب التفسري، وقد يقاس  وبعد، فهذه صور مما ال يعتد به يف اخلالف وهى موجودة يف
التفسري   لنا أن كثريًا مما نقرأه يف كتبوقد ذكرانها كي يتبني عليها غريها مما هو يف معناها،

 .على أنه خالف ال يعترب كذلك يف احلقيقة
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 لثة والعشروناحملاضرة الثا
 املفسرين يف نظر العالمة ابن جزى أسباب االختالف بني

*** 
  

 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
 :أما بعد

نظر العالمة  أسباب االختالف بني املفسرين يف : تعاىل نتكلم عنففي هذه احملاضرة إبذن هللا
 :التنزيل" حيث حصرها يف اثين عشر سبباً هي ابن جزى يف مقدمة تفسريه "التسهيل لعلوم

 .اختالف القراءات -1
 .اختالف وجوه اإلعراب وإن اتفقت القراءات -2
 .اختالف اللغويني يف معىن الكلمة -3
 .ني معنيني فأكثراشرتاك اللفظ ب -4
 .احتمال العموم واخلصوص -5
 .احتمال اإلطالق والتقييد -6
 .احتمال احلقيقة أو اجملاز -7
 .احتمال اإلضمار أو االستقالل -8
 .احتمال أن تكون الكلمة زائدة -9

 .والتأخري احتمال محل الكالم على الرتتيب أو على التقدمي -10
 .أو حمكماً احتمال أن يكون احلكم منسوخاً  -11
رضي هللا -وعن السلف  -وسلم صلى هللا عليه-اختالف الرواية يف التفسري عن النيب  -12

  .-عنهم
 :تفصيل الكالم عن هذه األسباب

 .اختالف القراءات أما ابلنسبة للسبب األول: وهو
 أسباب اخللف بني املفسرين تناوله فكما تناوله ابن جزى يف مقدمة تفسريه جاعال إايه أحد

  .املوافقات أيضا الشاطىب يف
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يرتتب عليه أن تتعدد اآلراء يف  ويتصور ذلك يف اآلية اليت ترد بقراءتني أو أكثر فإن ذلك
مما ليس  القراءات; ألن هذه القراءات كثرياً ما تضيف معاين جديدة تفسريها تبعًا لتعدد هذه

على ذلك أن يتناول بعض  اآلية، فيرتتب موجودًا يف غريها من القراءات الواردة يف نفس
أخرى فيحدث  خالل قراءة معينة، بينما يتناوهلا غريهم من خالل قراءة املفسرين اآلية من

 .اخلالف
واختالفًا يف األوجه التفسريية، قد ال تكون  وننبه هنا إىل أن هذه القراءات اليت حتدث تعدداً 

كما أهنا تكون  وبعضها شاذاً،يف بعض األحيان، كأن يكون بعضها متواتراً  يف درجة واحدة
التواتر، ولكل حالة من هاتني احلالتني حكمها  يف كثري من األحيان يف درجة واحدة من

 .وقواعدها اليت تضبط تعامل املفسرين معها اخلاص
  :القراءات هي كاآليت وبناًء عليه فإن صور اخلالف بني

 .اخلالف بني قراءة متواترة وأخرى شاذة -1
 .ني قراءتني متواترتنياخلالف ب -2

صورة اخلالف بني املفسرين بسبب  هااتن صوراتن تتجهان إىل القراءة ذاهتا، وأحيااًن تكون
وذلك مثل  راجعًا إىل القراءات ذاهتا، وإمنا إىل اعتبارات العلماء، القراءات السبب فيها ليس

 .اختالفهم حول حكم االحتجاج ابلقراءة الشاذة
الرتتيب والوضع أو احملل، أو عدم  رتاط التواتر يف إثبات القرآنية يفومثل اختالفهم حول اش
 .أخراين، يقع فيهما اخلالف بني املفسرين اشرتاطه. فهااتن صوراتن

 ما الذي يؤثر على التفسري من القراءات؟
بني هذه القراءات يسبب االختالف يف أوجه التفسري،  ينبغي أن يعلم أنه ليس كل اختالف

 :اءات من هذه الناحية تنقسم إىل قسمنيالقر  بل إن
 .يف التفسري حبال أحدمها: قراءات ال يؤثر اختالفها

كمقادير املد واإلماالت،  وذلك كاختالف القراء يف وجوه النطق ابحلروف واحلركات،
 .واجلهر واهلمس، والغنة واإلخفاء والتخفيف والتسهيل والتحقيق

أبناء اللغة العربية ما مل حيفظه  ىل أهنا حفظت علىومزية القراءات من هذه اجلهة راجعة إ
 نطق العرب ابحلروف يف خمرجها وصفاهتا، وبيان اختالف العرب غريها، وهو حتديد كيفيات
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ابلتفسري لعدم أتثريه يف اختالف  يف هلجات النطق، وهذا غرض مهم جداً لكنه ال عالقة له
 .معاين اآلي

 :التفسرييف  اثنيهما: قراءات يؤثر اختالفها
ينِ } :وذلك مثل اختالف القراء يف حروف الكلمات مثل َمِلِك يَ ْوِم } و {َماِلِك يَ ْوِم الدِ 

ينِ  سبحانه: " وملا  وكذلك اختالف احلركات، الذي خيتلف معه معىن الفعل كقوله {الدِ 
حيث قرأ انفع "يُصدون" بضم الصاد، وقرأ  " ضرب ابن مرمي مثاًل إذا قومك منه يصدون

 .الصاد ة "يِصدون" بكسرمحز 
صدودهم يف أنفسهم، وكال املعنيني  واألوىل مبعىن يصدون غريهم عن اإلميان، والثانية مبعىن

 يف التفسري، ألن ثبوت أحد اللفظني يف قراءة قد يبني املراد حاصل منهم. مثل ذلك مؤثر
يف ألفاظ القرآن اختالف القراءات  عن نظريه يف القراءة األخرى أو يثري معىن غريه، وألن

 .الواحدة يكثر املعاين يف اآلية
 قد تدبران اختالف القراءات فوجدانه ال خيلو من ثالثة :وقال احملقق ابن اجلزرى يف ذلك

 :أحوال
 املعىن كاالختالف يف ألفاظ الصراط، يؤوده، القدس وحنو ذلك اختالف اللفظ ال :أحدمها

 .مما يطلق عليه أنه لغات فقط
 مالك{، }ملك{} :مع جواز اجتماعهما يف شيء واحد مثل فهما مجيعاً اختال :الثاين

 مالك يوم الدين وملكه، ومنه قراءة )ننشزها وننشرها ( ألن قراءاتن املراد هبما هللا تعاىل فهو
وأنشزها أي رفع بعضها إىل بعض حىت  املراد يف القراءتني العظام فاهلل أنشرها مبعىن أحياها،

 .املعنيني يف القراءتني التأمت، فضمن هللا
واحد، لكن يتفقان من وجه  الثالث: اختالفهما مجيعًا مع امتناع جواز اجتماعهما يف شيء

 .آخر ال يقتضى التضاد
ُْم َقْد ُكِذبُوا َوظَنُّوا} :ومثاله قوله تعاىل  والتخفيف يف لفظ حيث قرئ ابلتشديد {َأهنه

بوا "، و" كِذبوا" فأما {كذبوا} وتيقن الرسل أن قومهم قد   :وجه التشديد فاملعىن هكذا " ُكذِ 
كذبوا  أي-فاملعىن: وتوهم املرسل إليهم أن الرسل قد كَذبوهم  كذ بوهم، وأما وجه التخفيف
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والضمائر الثالثة للرسل، والظن يف القراءة  فيما أخربوهم به، فالظن يف األوىل يقني -عليهم
  .موالضمائر الثالثة للمرسل إليه الثانية شك،

بفتح الالم األوىل ورفع  { َكاَن َمْكرُُهْم لِتَ ُزوَل ِمْنُه اجْلَِبالُ  َوِإنْ  } :ومنه أيضًا قوله تعاىل
فعلى   األوىل وفتح الثانية فيها أيضاً، فأما وجه القراءة األوىل األخرى يف كلمة "لتزول" وبكسر

ببه اجلبال الراسيات من تقتلع بس كون " إْن" خمففة من الثقيلة أي وإن مكرهم كامل الشدة
ليزول منه  الثانية " إن " انفية أي: ما كان مكرهم وإن تعاظم وتفاقم مواضعها، ويف القراءة

 .ودين اإلسالم -صلى هللا عليه وسلم-أمر حممد 
  .جمازاً  ففي األوىل تكون اجلبال حقيقة، ويف الثانية تكون

عن الشيخ احملقق ابن اجلزرى ما  تنويروبعد ففي هذين النقلني عن صاحب تفسري التحرير وال
فقط  منها ما يكون له أتثري على التفسري، ومنها ما يتعلق ابللفظ يوضح جبالء أن القراءات

 .بصدده يتعلق ابلقسم األول وهيئة أدائه وهو ال يؤثر على التفسري، وحبثنا الذي حنن
 اءات، فمثاله اختالفهماختالف أوجه اإلعراب وإن اتفقت القر  وهو :وأما السبب الثاىن

يف الضمري  حيث اختلفوا {َوِإَذا َكاُلوُهْم َأْو َوزَنُوُهمْ } :حول الضمري "هم" يف قوله سبحانه
 :"هم" يف املوضعني على وجهني

أي: وإذا كالوا الناس أو وزنوا  قيل: هو ضمري نصب فيكون مفعواًل به ويعود على الناس -أ
 .… الناس

 .املطففني ؤكد للواو والضمري عائد علىوقيل: هو ضمري رفع م -ب
 .هذا خالف حول اإلعراب مع احتاد القراءة

  .{َسنُ ْقرُِئَك َفال تَ ْنَسى} :ومنه أيضاً اختالفهم حول "ال" من قوله تعاىل
ال  - -صلى هللا عليه وسلم- -نبيه  فقيل: "ال " انفية، واآلية إخبار من هللا تعاىل أبن

 .ينسى
القرآن، يعىن ال تتعاط أسباب  : ال تنس اي رسول هللا ما نقرئك إايه منوقيل:هي انهية، أي

 .النسيان
أي  -تقدم "ال" الناهية عليها  وقد أجاب هؤالء عن األلف الالزمة يف قوله "تنسى" مع

يف  املضارع بعدها، أجابوا عن ذلك أبن األلف هنا لإلشباع، كما ومن شأهنا جزم -الكلمة 
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كون القراءة  ، وقد حلظنا أن هذا اخلالف كائن مع{َوال خَتَْشى اُف َدرَكاً ال ختََ } :قوله تعاىل
 .واحدة

معىن  اختالف اللغويني يف معىن الكلمة، فمثاله، اختالفهم حول وهو :وأما السبب الثالث
 .{َيطُوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن خُمَلهُدونَ } :لفظ "خملدون" من قوله تعاىل

واحد، وشكلهم شكل الولدان دائماً،  بداً، وال يتغريون فهم يف سنفقيل: معناه ال يهرمون أ
  .يشب: إنه ملخلد والعرب تقول ملن كرب ومل

 .ابخللدة وهى القرطة وقيل معناه مقرطون من قوهلم: خلد جاريته إذا حالها
 :وقيل: خملدون منعمون ومنه قول امرئ القيس

 د خملدوهل ينعمن إال سعي قليل اهلموم ما يبيت أبوجال
 :وقيل: خملدون أي مستورون ابحللية. ومنه قول الشاعر

 وخملدات ابللجني كأمنا أعجازهن أقاوز الكثبان
 يف اللغة، وهى كما {خملدون} :وقيل غري ذلك. وهذه األقوال كلها تدور على معاىن لفظ
يمن يتصدى كان شرطًا رئيسًا ف نعلم ثرية جدًا أبلفاظها، غنية مبعانيها وأسرارها، ومن مث

- معرفة واسعة بلغة العرب شعرًا ونثراً، ولذلك قال مالك لتفسري كتاب هللا أن يكون على
 .هللا إال جعلته نكاالً  ال أوتى برجل غري عامل بلغة العرب يفسر كتاب -رمحه هللا

 :وأما السبب الرابع
 يف قوله {الصرمي} :حول لفظ وهو اشرتاك اللفظ بني معنيني فأكثر; فمثاله: اختالفهم

 .فهو مشرتك لفظى بني سواد الليل وبياض النهار ،{َفَأْصَبَحْت َكالصهرميِ } :تعاىل
أِبَنْ ُفِسِهنه  َواْلُمطَلهَقاُت َيرَتَبهْصنَ } :ومنه أيضًا اختالفهم حول معىن " القرء " يف قوله تعاىل

 .مشرتك لفظى بينهما املراد به احليض أو الطهر، إذ هو هل {َثالثََة قُ ُروٍء ثالثة قروء
 :وأما السبب اخلامس

 أَمْ } :ابلناس يف قوله تعاىل وهو احتمال العموم اخلصوص، فمثاله: اختالفهم حول املراد
ُ ِمنْ  عليه  صلى هللا- -فقيل املراد ابلناس هنا حممد  {َفْضِلهِ  حَيُْسُدوَن النهاَس َعَلى َما آاَتُهُم اَّلله

أعطاه النبوة. وعليه فاللفظ هنا  ألن هللا تعاىل -ود أي اليه -فقد حسدوه  - -وسلم
 .خاص
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هو  -صلى هللا عليه وسلم-الرسول  وقيل املراد ابلناس هنا العرب وقد حسدهم اليهود ألن
 .وعلى ذلك فاللفظ عام النيب اخلامت كان منهم،
  :وأما السبب السادس

، ويف  {َرقَ َبةٍ  فَ َتْحرِيرُ } :الظهار كفارة وهو احتمال اإلطالق والتقييد فمثاله: قوله تعاىل يف
 .املوضعني ومل يقيدمها بوصف حيث أطلق الرقبة يف {َأْو حَتْرِيُر َرقَ َبةٍ } :كفارة اليمني

  {فَ َتْحرِيُر َرقَ َبٍة ُمْؤِمَنةٍ } :ويف كفارة القتل اخلطأ قيدت الرقبة بوصف اإلميان هكذا
مؤمنة يف اجلميع وهو رأى  كون الرقبةفقيل: حيمل املطلق على املقيد فيتحصل لزوم أن ت

 .أطلق اجلمهور. وقيل: ال يلزم ذلك فيما
مٍ  َفَمنْ  } :ومنه أيضًا قوله تعاىل ْد َفِصَياُم َثالثَِة َأايه اآلية أطلقت صيام األايم  ، فهذه{ ملَْ جيَِ

 .تفريق الثالثة ومل تقيدهن بتتابع وال
هكذا:)فصيام ثالثة أايم متتابعات;  وجاءت قراءة شاذة البن مسعود مقيدة ابلتتابع

وذهب  القراءة للتقييد أم ال؟ فذهب أبو حنيفة والثورى إىل األول، فاختلفوا: هل تصلح هذه
 .الشافعي إىل الثاين

 :وأما السبب السابع
َحىته ِإَذا } :املراد ابلتنور يف قوله تعاىل وهو احتمال احلقيقة أو اجملاز، فمثاله: اختالفهم حول

 .{ أَْمُراَن َوفَاَر الت هنُّورُ َجاءَ 
كان بدار نوح عليه السالم، وقد جعل  فقيل: املراد به التنور احلقيقي الذي خيتبز فيه، وقد

 .منه عالمة على الطوفان الذي أغرق قومه هللا تعاىل فوران املاء
 .أي برز نور الصبح {الت هنُّورُ  َوفَارَ } :وقيل: بل معىن قوله

  .شتد غضب هللاوقيل: بل معناه ا
 .والثالث فالتعبري جمازى فعلى األول فالتعبري حقيقي وهو الراجح وعلى الثاىن

 َوأَنهُه ُهَو َأْضَحكَ } :تعاىل ومنه كذلك اختالفهم حول املراد ابلضحك والبكاء يف قوله
  {َوأَْبَكى

على ذلك ابن آدم. فالتعبري  فقيل: معناه أنه خلق الضحك املعروف والبكاء املعروف يف
 .حقيقي وهو الراجح
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 .ابملطر وعليه فالتعبري جمازى وقيل: بل املعىن: أضحك األرض ابلنبات، وأبكى السماء
 :وأما السبب الثامن

 {آَمُنوا خُيَاِدُعوَن اَّللهَ َوالهِذينَ } :وهو احتمال اإلضمار أو االستقالل، فمثاله: قوله تعاىل
أن يوهم صاحبه خالف ما يريد  إلخفاء واإلهبام، وهومن اخلدع وهو ا {خُيَاِدُعونَ } :فقوله

ألنه ال  تقتضى املشاركة من اجلانبني، وهللا سبحانه منزه عن ذلك; به من املكروه، واملخادعة
 .خيادعون رسول هللا :خيدع. وأجيب عن ذلك أبنه من ابب اإلضمار أي

مع  -يعىن املنافقني- صنيعهم وقيل: هو من االستقالل وليس اإلضمار، واملعىن: إن صورة
إبجراء  ابإلميان وهم كافرون، وصورة صنيع هللا معهم، حيث أمر هللا تعاىل حيث يتظاهرون

النار، وصورة صنيع املؤمنني معهم حيث  أحكام املسلمني عليهم وهم يف الدرك األسفل من
 .تعاىل فيهم، فأجروا ذلك عليهم، تشبه صورة املخادعة امتثلوا أمر هللا

أبن املفاعلة ليست على ابهبا، فإن فاعل  كالم إما استعارة تبعية أو متثيلية يف اجلملة أوففي ال
  .مثل: عافاين هللا، وقاتلهم هللا قد َييت مبعىن فعل

 :وأما السبب التاسع
الهِذيَن  ِإنه } :من" يف قوله تعاىل" وهو احتمال الكلمة زائدة، فمثاله: اختالفهم حول كلمة

 .{ِمْن َورَاِء احْلُُجرَاتِ يُ َناُدوَنَك 
ليؤدى لنفس املعىن  فقط {َورَاِء احْلُُجرَاتِ } فقيل: هى زائدة فكان يكفي يف التعبري أن يذكر

 .{َورَاءِ } الذي أداه بدخول "من" على
توجد لوالها. وذلك أن لفظ  وقيل: بل إن احلرف "من" هنا قد أدى فائدة جليلة ما كانت

جعلته أكثر مشوالً  {َورَاءِ } واخللف، فلما دخلت "من" على مام"وراء" مشرتك لفظي بني األ
الوارد يف اآلية  األربع األمام واخللف واليمني والشمال. إذ ليس احلكم واتساعاً فغطى اجلهات

أمامها، بل من أي جهة من اجلهات احمليطة  املذكورة مفيدًا ابلنداء خلف احلجرات أو
 .ابحلجرات

يعًا ِإال} :قوله تعاىل ونظري هذه اآلية كذلك يف قُرًى حُمَصهَنٍة َأْو ِمْن َورَاِء  ال يُ َقاتُِلوَنُكْم مجَِ
أيضًا اختالفهم  ففائدة "من" هنا كفائدهتا يف آية احلجرات، ويندرج حتت ذلك ،{ُجُدرٍ 
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أصيلة. أو "الباء" يف خرب "ما" ويف خرب  حول "ال" قبل الفعل "أقسم" هل هي زائدة أم
 .يف حمله نظر ذلك"ليس". وي

 :وأما السبب العاشر
َوِإْذ  } :والتأخري فمثاله: قوله تعاىل وهو احتمال محل الكالم على الرتتيب أو على التقدمي

 .{ ََيُْمرُُكْم َأْن َتْذحَبُوا بَ َقَرةً  قَاَل ُموَسى لَِقْوِمِه ِإنه اَّللهَ 
نَ ْفساً  َوِإْذ قَ تَ ْلُتمْ } :ى قوله تعاىلعل قال بعض العلماء: هو مقدم يف التالوة، مؤخر يف املعىن

القتل  لقومه أبن يذحبوا بقرة كان يف الرتتيب الزمين بعد قصة ألن أمر موسى {فَادهارَْأمُتْ ِفيَها
قصة البقرة مؤخرة يف النزول عن قصة  املذكورة يف اآلية الثانية. ولذا جوز هؤالء أن تكون

 .القتل
تالوهتا، فكأن هللا أمرهم بذبح  رتيب نزوهلا على حسبقال الشوكاىن: وجيوز أن يكون ت

بقوله:  ما وقع من أمر القتل فأمروه أن يضربوه ببعضها، مث علق البقرة حىت ذحبوها، مث وقع
علم العربية أهنا جملرد اجلمع من دون  هذا على فرض أن الواو تقتضى الرتتيب، وقد تقرر يف

  .ترتيب وال معية
تعاىل لعيسى عليه السالم،  وهو قول هللا {ُمتَ َوفِ يَك َورَاِفُعَك ِإيَله  ِإين ِ } :ومنه أيضًا قوله تعاىل

 :اختلف فيه على أقوال
على أساس أن املراد ابلتويف هنا  فقيل: هو من املقدم واملؤخر، أي رافعك إىل ومتوفيك وهذا

ُ إِلَْيهِ يَِقيناً * بَ  َوَما قَ تَ ُلوهُ  } يف آية أخرى املوت، إذ قرر القرآن ذلك القرآن  فنفى { ْل َرفَ َعُه اَّلله
 .عنه القتل، وأثبت له الرفع، فدل على أنه رفع حياً 

بل هو استيفاء احلق أي موفيك  وقيل: ليس املراد ابلتويف هنا قبض الروح وانتهاء األجل،
 .حقك ورافعك

ُ } :قال تعاىليؤيد هذه التسمية،  وقيل: إن التويف هنا هو النوم، ويف القرآن الكرمي ما اَّلله
 .{ملَْ مَتُْت يف َمَناِمَها يَ تَ َوىفه األَنْ ُفَس ِحنَي َمْوهِتَا َوالهيِت 

 .الرأيني اآلخرين فالكالم على ترتبيه فعلى الرأي األول يكون يف الكالم تقدمي وأتخري، وعلى
 :وأما السبب احلادي العشر
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 } :اختالفهم حول قوله تعاىل :الهوهو احتمال أن يكون احلكم منسوخًا أو حمكماً، فمث
  { الهِذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة طََعاُم ِمْسِكنيٍ  َوَعَلى

 :معىن اآلية على قولني قال ابن اجلوزي: اختلف املفسرون يف
الذين  بني الصوم واإلفطار مع اإلطعام; ألن معىن الكالم وعلى أنه يقتضى التخيري :األول

 فمن شهد منكم):منسوخًا بقوله تعاىل . فعلى هذا يكون الكالميطيقونه وال يصومونه فدية
 .وهو منقول عن كثري من السلف (الشهر فليصمه

أو  منسوخ وأن فيه إضمارًا تقديره: وعلى الذين كانوا يطيقونه أنه حمكم وغري :الثاين
  .فدية -هذا تقدير آخر  -اليطيقونه 

واحلامل اليت تتأذى ابلصوم واملرضع.  لصوموأشري بذلك إىل الشيخ الفاين الذي يعجز عن ا
  .السلف وهو رأى منسوب إىل بعض

يصلح كذلك لصورة السبب الثامن  وهذا املثال كما صلح لصورة السبب الذي معنا اآلن فإنه
  .االستقالل وهو احتمال اإلضمار أو

 :على قولني { ِدهِ َوَجاِهُدوا يف اَّللِه َحقه ِجَها } :ومنه أيضاً خالفهم حول قوله تعاىل
 ما فيه وفاء حلق هللا ال يتصور من أحد إذ ال قدرة ألحد على هي منسوخة ألن فعل :األول

أو قوله  {ُوْسَعَها ال ُيَكلِ ُف اَّللهُ نَ ْفسًا ِإال} :أداء حق هللا كما ينبغي، والناسخ هو قوله تعاىل
 .{فَات هُقوا اَّللهَ َما اْسَتطَْعُتمْ } :تعاىل
 اجلهاد يكون يف اجملاهدة وبذل اإلمكان مع صحة املقصد. فعلى هي حمكمة ألن حق :الثاين

 .هذا تكون اآلية حمكمة وغري منسوخة
فَات هُقوا اَّللهَ َما } :مع قوله تعاىل {اَّللهَ َحقه تُ َقاتِهِ  ات هُقوا} :ومثل ذلك أيضًا قوله تعاىل

 .{اْسَتطَْعُتمْ 
 :وأما السبب الثاين عشر

رضي هللا -وعن السلف  -وسلم صلى هللا عليه-ف الرواية يف التفسري عن النيب وهو اختال
َا } :حول تفسري قوله تعاىل فمثاله: ما حكى من خالف -عنهم ، فقد { اْلُمْشرُِكوَن جَنَسٌ  ِإمنه

 .األبدان، ولذلك قال احلسن: من صافحهم فليتوضأ قيل "جنس" يعىن أجناس
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رضي هللا -مردويه عن ابن عباس  أخرج أبو الشيخ وابن قال السيوطي يف الدر املنثور:
فليتوضأ أو ليغسل   من صافح مشركاً )) :-هللا عليه وسلم صلى-قال: قال رسول  -عنهما
 .((كفيه

صلى هللا -استقبل رسول هللا )) :أخرج ابن مردويه عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده قال
فقال: اي جربيل ما منعك أن  فأَب أن يتناوهلا،جربيل عليه السالم فناوله يده  -وسلم عليه

يهودي فكرهت أن متس يدي يداً قد مستها يد كافر،  أتخذ بيدي؟ فقال: إنك أخذت بيد
 .((فتناوهلا مباء فتوضأ فناوله يده -صلى هللا عليه وسلم-هللا  فدعا رسول

وليس أخبث وال وسوء النية،  وقيل: ليست النجاسة هنا جناسة األبدان بل هو خبث الطوية
 .صدورهم وظهر على أعماهلم شيء أسوأ من الشرك الذي انطوت عليه

 :قال ابن اجلوزي
اجلنابة، وإن مل تكن أبداهنم أجناساً،  وقيل: إهنم كاألجناس لرتكهم ما جيب عليهم من غسل

 .قاله قتادة
كاألجناس.   صاروا حبكم االجتناب وقيل: إنه ملا كان علينا اجتناهبم كما جتتنب األجناس،

  .الصحيح هكذا قال ابن اجلوزي وهذا قول األكثرين، وهو
توضأ من مزادة مشركة ومل  -وسلم صلى هللا عليه-ويتأيد هذا الرأي مبا ورد من أن النيب 

  .دروعاً ومل يغسلها يغسلها، واستعار من صفوان
لسلف الذي وعن ا -عليه وسلم صلى هللا-هذا مثال واضح الختالف الرواايت عن النيب 

 .ينتج عنه اختالف املفسرين
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 رابعة والعشرونالاحملاضرة 
 املفسرين يف التفسري ابلرأي االختالف بني

*** 
  

 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
 :أما بعد

 .التفسري ابلرأي االختالف بني املفسرين يف :ففي هذه احملاضرة إبذن هللا تعاىل نتكلم عن
ولقد قدمنا منوذجني لذلك يف  ع االختالف يف هذا النوع من التفسري أمر مستفيض،وإن وقو 

 استعراض األسباب املؤدية إىل وقوع هذا النوع، وهو الذي حماضرة سابقة، وسنحاول ها هنا
مستندي االختالف وهو ما يعلم  أشار إليه شيخ اإلسالم حيث قال: "وأما النوع الثاين من

 االستدالل يقوم على االجتهاد والتفكر واالستنباط ويكون ل"، وهذاابالستدالل ال ابلنق
يف معاين ودالالت النصوص  مظهر االختالف ها هنا هو توصل املفسرين إىل آراء متباينة

االجتهادية املفضية إىل هذا االختالف إىل جهتني اثنتني   القرآنية، وميكن رد معظم األخطاء
 :حيث قال بينه شيخ اإلسالم ابن تيمية كما

 .معاين مث أرادوا محل ألفاظ القرآن عليها قوم اعتقدوا :إحدامها
بلغة العرب  القرآن مبجرد ما يسوغ أن يريده بكالمه من كان من الناطقني قوم فسروا :والثانية

 .واملخاطب به من غري نظر إىل املتكلم ابلقرآن واملنزل عليه،
 .ألفاظ القرآن من الداللة والبيان إىل ما تستحقهفاألولون: راعوا املعىن الذي رأوه من نظر 

العريب من غري نظر إىل ما يصلح  واآلخرون: راعوا جمرد اللفظ، وما جيوز عندهم أن يريد به
 مث هؤالء كثريًا ما يغلطون يف احتمال اللفظ لذلك املعىن يف .للمتكلم به، وسياق الكالم

 .اللغة كما يغلط يف ذلك الذين من قبلهم
فسروا القرآن، كما يغلط يف ذلك  أن األولني كثريًا ما يغلطون يف صحة املعىن الذيكما 

 .األولني إىل املعىن أسبق.اه  اآلخرون. وإن كان نظر
 :عليه الصنف األول: اعتقاد معىن ما ومحل ألفاظ القرآن الكرمي
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د أسرهتم اعتقادات يفسروهنا ابجتهاداهتم ق إن فريقًا من الذين عمدوا إىل آايت القرآن الكرمي
إىل ما تستحقه  على ألفاظ القرآن الكرمي مراعاًة ملا اعتقدوه ومل ينظروا ومعان فسلطوها

الزم اتباع هذا املنهج تعدُد التفاسري بتعدد  األلفاظ القرآنية من الداللة والبيان. وإن
تالف التفاسري من اخ واألهواء واملذاهب الفاسدة، وإذا ُعلم هذا مل يعد للتعجب االعتقادات

  !اتفقت هذه التفاسري اهلوائية يف شيء البتة ابلرأي مكان، بل كان حمل العجب فيما لو
أي  -التفسري ابلرأي املذموم: "ومنها  يف سياق كالمه على -رمحه هللا-قال الشيخ الزرقاين 

اسدة"، الف محل كالم هللا على املذاهب –البعد عنها يف التفسري ابلرأي  األمور اليت جيب
هؤالء اعتقدوا رأايً مث محلوا ألفاظ القرآن  :" واملقصود أن مثل-رمحه هللا-وقال شيخ اإلسالم 

املسلمني ال يف  سلف من الصحابة والتابعني هلم إبحسان، وال من أئمة عليه، وليس هلم
ف النظر يف هؤالء وجدان أن هذا الصنف من االختال رأيهم وال يف تفسريهم.."، وإذا أمعن ا

إال وحاولت يله  مالزٌم للبدع واألهواء; فما من فرقة مبتدعة أو صاحبة هوى يف التفسري
 -تلبيسًا منها-زورًا على صحة مذهبها، أو لتدفع  أعناق آايت القرآن الكرمي إما لتستدل

التفسري عند هؤالء  اآلايت اليت تنقض أصول بدعتهم. وبناء عليه فإن االختالف يف ظواهر
 :ومها -هللا رمحه-مرين بيهنهما ابن تيمية انجم عن أ

ما تقدم معنا يف النموذج الثالث  سلب اللفظ القرآين مما يدل عليه ويراد به: ومثال ذلك -1
 يف التفسري، حيث عمد املعطلة إىل سلب لفظ "استوى" ما يدل والرابع من مناذج االختالف

ملذهبهم الفاسد يف الصفات، وعمد  انتصاراً عليه من العلو وأو لوه ابالستيالء زورًا وهبتااًن 
مذهب  انظرة " مما تدل عليه من الرؤية احلقيقية ابلبصر كما هو " املعتزلة إىل سلب لفظ

  .ملذهبهم يف عدم جواز الرؤية يف اآلخرة أهل احلق فراراً من مصادمة اآلية ومعناها الصحيح
فاسدة ليفسر آية من القرآن  وإذا ُعرف هذا تبني أنه كلما جاء صاحب مذهب وعقيدة

 يوافق هواه وينتصر لرأيه، فيحصل االختالف يف التفسري وهو الكرمي خرج لنا برأي وتفسري
مر معنا يف التفسري  هنا اختالف حقيقي متناقض ومتعارض وليس اختالف تنوع كالذي

 .ابملأثور
ذا أقبح من سابقه، فإن معاين: وه حتميل اللفظ القرآين ما ال يدل عليه وال يراد منه من -2

معىن قد  جر دوا اللفظ القرآين مما يدل عليه وحاولوا أن يتأولوا له أصحاب الصنف السابق قد
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متعسفاً، أما أصحاب هذا الصنف فلم  يكون مستساغًا لغًة بوجٍه من الوجوه مهما كان
يدل عليها  ن أنعلى إثبات معاٍن للفظ القرآين ال يدل عليها وال ميك يكتفوا بذلك بل جترأوا

النوع من االختالف ما زعم الباطنية  ال من قريب وال من بعيد، ولعل أوضح مثال على هذا
األصل، فهم  ألفاظ القرآن الكرمي ذات الداللة الظاهرة احملكمة يف من أنه تفسري لبعض

، و"الباب" علي، و"الصفا" هو -وسلم صلى هللا عليه-يقولون:" إن "الكعبة" هي النيب 
عليه،  ، و"املروة" علي، و"انر إبراهيم" هي غضب النمروذ-وسلم صلى هللا عليه-نيب ال

 .و"عصا موسى" هي حجته
َعَشَر َكوَْكبًا َوالشهْمَس  قَاَل يُوُسُف ألَبِيِه اَي أََبِت ِإين ِ رَأَْيُت َأَحدَ  ِإذْ } :وأتمل تفسري قوله تعاىل

يوسف نفس الرسول ومثرة  قولون: وقد قصد الرمحن من ذكري {يل َساِجِدينَ  َواْلَقَمَر رَأَيْ تُ ُهمْ 
مشهوداً.. إذ قال حسني ألبيه يؤمًا إين رأيت أحد  البتول حسني بن علي بن أيب طالب

ُسجدًا وأن هللا قد أراد  كوكبًا والشمس والقمر رأيتهم ابإلحاطة على احلق هلل القدمي عشر
 ."..احلق يف أم الكتابوابلنجوم أئمة  ابلشمس فاطمة وابلقمر حممداً 

العقول الفارغة والقلوب العفنة،  وإن مثل هذا الكالم الرخيص ال ينتج إال عن مثل تلك
 املقيتة االجرتاء على كالم هللا عز وجل مبثل هذه التأويالت حيث سوغت ألصحاهبا أنفسهم

ألخذ بظاهر الباطنية قوم رفضوا ا" اليت يسموهنا تفسريًا أو علم الباطن كما يزعمون، ألن
 :تعاىل ظاهر وابطن واملراد منه ابطنه دون ظاهره، ويستدلون بقوله القرآن وقالوا: للقرآن

نَ ُهمْ } ال  ، وإن العجب{َوظَاِهرُُه ِمْن ِقَبِلِه اْلَعَذابُ  ِبُسوٍر َلُه اَبٌب اَبِطُنُه ِفيِه الرهمْحَةُ  َفُضِرَب بَ ي ْ
فسروا القرآن أبنواع ال يقضي العامل  :" فإهنم-رمحه هللا-ينقضي من هؤالء كما ذكر ابن تيمية 

مها أبو بكر  {َأيب هَلٍَب َوَتبه  تَ بهْت يََدا} :الرافضة كقوهلم منها عجبه، فتفسري
َوطُوِر } عمر، {َوالزهيْ ُتونِ } أبو بكر، {َوالتِ نيِ } :من ذلك قول بعضهم وعمر،...وأعجب

تفسري اللفظ  علي، وأمثال هذه اخلرافات اليت تتضمن {نيِ اأَلمِ  َوَهَذا اْلبَ َلدِ } عثمان، {ِسيِننيَ 
 ."مبا ال يدل عليه حبال

والبدع الباطلة اليت محلت أصحاهبا  واخلالصة يف هذا الصنف أن من أعظم أسبابه املعتقدات
ذلك  مواضعه ونسبة معاٍن غري مرادة هلل عز وجل إىل كالمه وتسمية على حتريف الكلم عن
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يهوي به يف أودية اجلهل والتيه  قيقة البارزة يف كل صاحب هوى أن هواهتفسرياً، وإن احل
 .هللا تعاىل عافاان هللا من ذلك فتسوغ له االفتئات على كالم

نظر إىل  القرآن مبجرد ما يسوغ أن يريده املتكلم ابلعربية من غري تفسري :الصنف الثاين
 :املتكلم ابلقرآن واملنزل وعليه واملخاطب به

يراعوا سوى ما ميكن أن يكون مراداً  خللل عند هؤالء أهنم نظروا إىل جمرد اللفظ وملومصدر ا
وأنه  أن ينتبهوا إىل أن هذا اللفظ هو كالم الرب سبحانه وتعاىل للفظ من جهة اللغة دون

لإلنس واجلن عامة، وإن عدم  وأنه خطاب -صلى هللا عليه وسلم-أنزله على رسوله حممد 
 إىل تفسري اللفظ القرآين تفسرياً بعيداً عن الصواب، يقول ارات قد يفضيمراعاة هذه االعتب

أسباب التنزيل مثاًل وكيف أنه  اإلمام الشاطيب رمحه هللا يف سياق الكالم عن أمهية معرفة
يف  الكرمي:" الوجه الثاين وهو أن اجلهل أبسباب التنزيل ُموقع ضروري لصيانة فهم القرآن

حىت يقع االختالف وذلك مظنة  د للنصوص الظاهرة مورد اإلمجالالشبه واإلشكاالت ومور 
 :إبراهيم التميمي قال:" خال عمر ذات يوم فجعل حيدث نفسه وقوع النزاع" مث ذكر ما رواه

عباس: اي أمري املؤمنني إان  كيف ختتلف هذه األمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة، فقال ابن
يدرون  فيم نزل، وإنه سيكون بعدان أقوام يقرأون القرآن والوعلمنا  أُنزل علينا القرآن فقرأانه

اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا". ولعل مراعاة  فيم نزل، فيكون هلم فيه رأي فإذا كان هلم فيه رأي
 -هللا عليه وسلم صلى-يف تفسري القرآن الكرمي هي من مجلة ما دعا به النيب  مقتضى الشرع

 ."وعلمه التأويل فقهه يف الدين البن عباس يف قوله:" اللهم
ابلرأي وقد تبني معنا أن هذا  وهكذا نكون قد استعرضنا أهم أسباب االختالف يف التفسري

يعود يف مجلته إىل اختالف  –يف التفسري ابملأثور  على خالف ما تقدم –االختالف 
عثة على أمثال البا والتضاد، ولرمبا كان ذلك بسبب االضطراب يف األهواء واآلراء التعارض

 .هذا التفسري
االنتماء الفقهي وقد أفرد الدكتور  ومن األسباب أيضا الختالف املفسرين يف التفسري ابلرأي

كثرية  مبحثا خاصا كما ذكران عند سوقنا ملقدمته واألمثلة على ذلك الفنيسان لذلك السبب
ه تعاىل أو ال مستم يف تفسري قول نذكر منها هنا مثاال واحدا يدل على غريه وهو اخلالف

 .النساء فلم جتدوا ماء
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َدٌة لِْلُعَلَماِء، فقد اختلف يف تفسريها فقال ابن العريب: ِفيَها ِخالفٌ   َكِثرٌي، َوأَق َْواٌل ُمتَ َعدِ 
َنا َما ِفيهِ  َوُمتَ َعلِ َقاٌت خُمَْتِلَفاٌت، َوِهَي ِمْن َمَساِئلِ  رُِقِه اْلَبِديَعِة، ِبطُ  اخلِْالِف الطهوِيَلِة; َوَقْد اْستَ ْوفَ ي ْ

 اللهْمِس إْلَصاُق اجْلَارَِحِة اِبلشهْيِء، َوُهوَ  قُ ْرآنِيًّا َبِديًعا; َوَذِلَك َأانه نَ ُقوُل: َحِقيَقةُ  َوُخُذوا اآلَن َمْعىًن 
َا آلَُتُه اْلَغالَِبُة; قَاَلْت طَائَِفٌة: اللهْمُس  َقدْ َوَقْد ُيْستَ ْعَمُل ِكَنايًَة َعْن اجلَِْماِع. وَ  ُعِرَف يف اْلَيِد; أِلَهنه

 :َفَأمها اللَُّغُة فَ َقْد قَاَل اْلُمرَب ِدُ  ُأْخَرى: ُهَو اللهْمُس اْلُمْطَلُق لَُغًة َأْو َشْرًعا; ُهَنا اجلَِْماُع. َوقَاَلتْ 
ُتْم، َواَلَمْسُتْم: قَ ب هْلُتْم; َا ال َتُكوُن إال ِمْن اثْ َننْيِ  َلَمْسُتْم: َوِطئ ْ َيُكوُن ِبَقْصٍد َوِفْعٍل ِمْن  ، َواَلهِذيأَلهنه

َواللهْمُس  ِفيِه. قَاَل أَبُو َعْمرٍو: اْلُمالَمَسُة اجلَِْماُع، الت هْقِبيُل، َفَأمها اْلَوْطُء َفال َعَمَل هَلَا اْلَمْرأَِة ُهوَ 
الن هْقِل أَنهُه ُكلهُه َسَواٌء; "َوِإْن  ِب. َوَحِقيَقةُ اْسِتْقرَاٌء ال نَ ْقَل ِفيِه َعْن اْلَعرَ  ِلَسائِِر اجلََْسِد، َوَهَذا ُكلُّهُ 

يًعا، َكَقْولِهِ  "َلَمْسُتمْ  الرهُجِل َشْيٌء ِمْن  اَلَمْسُتْم، َوِلَذِلَك اَل ُيْشرَتَُط لِِفْعلِ  :حُمَْتِمٌل لِْلَمْعنَ َينْيِ مجَِ
َكىنه اِبللهْمِس َعْن اجلَِْماِع. َوقَاَل  :ِييٌّ َكرمٌِي يَِعفُّ َعبهاٍس: إنه اَّللهَ تَ َعاىَل حَ  اْلَمْرأَِة. َوَقْد قَاَل اْبنُ 

َلُة الرهُجِل اْمَرأََتُه َوَجسَُّها اْبنُ  َمْسُعوٍد، َوُهَو  بَِيِدِه ِمْن اْلُماَلَمَسِة، وََكَذِلَك َقاَل اْبنُ  ُعَمَر: قُ ب ْ
 خُمَْتِلَفنْيِ جَلََعْلَنا ِلُكلِ  ِقَراَءٍة ُحْكَمَها، َمْعىَن اْلِقرَاَءَتنْيِ  َخاَلَفُه، َوَلْو َكانَ  ُكويفٌّ، َفَما اَبُل َأيب َحِنيَفةَ 

ُدُه  يَ تَ َناَقْض َذِلَك َواَل تَ َعاَرَض; َوَهَذا مَتِْهيدُ  َوَجَعْلَنامُهَا مبَْنزَِلِة اآْليَ َتنْيِ، َوملَْ  اْلَمْسأَلَِة. َويُْكِمُلُه َويُ ؤَكِ 
 َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمنْ } :أَفَاَد اجلَِْماَع، َوَأنه قَ ْوله تَ َعاىَل  {َوال ُجنُ ًبا} :َأنه قَ ْوَلهُ  َويُ َوضِ ُحهُ 

 اللهْمَس َواْلُقَبَل; َفَصاَرْت َثاَلَث مُجَلٍ  أَفَادَ  {أَْو اَلَمْسُتمْ } :أَفَاَد احْلََدَث، َوَأنه قَ ْوَلهُ  {اْلَغاِئطِ 
ْعاَلِم، َوَلْو َكاَن اْلُمرَاُد اِبللهْمسِ  ٌة يف اْلِعْلمِ لَِثاَلثَِة َأْحَكاٍم، َوَهَذا َغايَ  اجلَِْماَع َلَكاَن َتْكرَارًا،  َواإْلِ

َسبَ بَ َها، فَ َلمها  ذََكَر اَّللهُ ُسْبَحانَُه اجْلََنابََة َوملَْ َيْذُكرْ  :يَ تَ نَ زهُه َعْنُه، َوَاَّللهُ أَْعَلُم. فَِإْن ِقيلَ  وََكاَلُم احلَِْكيمِ 
َوُهَو اْلُمالَمَسُة لِْلِجَماِع;  اْلَمِجيُء ِمْن اْلَغاِئِط ذََكَر َسَبَب اجْلََنابَِة، َر َسَبَب احْلََدِث َوُهوَ ذَكَ 

 اْلَماِء، َكَما أَفَاَد بَ َياَن ُحْكِمَها ِعْنَد ُوُجودِ  بَ َياَن ُحْكِم احْلََدِث َواجْلََنابَِة ِعْنَد َعَدمِ  لُِيِفيَد أَْيًضا
َحقهْقَنا َذِلَك يف  اجلَِْماِع َواللهْمِس، َويُِفيُد احْلُْكَمنْيِ، َوَقدْ  ْلَنا: اَل مَيَْنُع مَحُْل اللهْفِظ َعَلىاْلَماِء. ق ُ 

  .ُأُصوِل اْلِفْقهِ 
الن هَواِقِض،  ِبُصوَرتِِه َكَسائِرِ  َوَجَعَلُه الشهاِفِعيُّ اَنِقًضا لِلطهَهاَرةِ  قال: رَاَعى َماِلٌك يف اللهْمِس اْلَقْصَد،

 يف اْعِتَباِر احْلُْكِم ُهَو الهِذي يَ ْلَزُمهُ  َواَلهِذي َيدهِعي اْنِضَماَم اْلَقْصِد إىَل اللهْمسِ  َوُهَو اأَلْصُل;
لِيُل; فَِإنه اَّللهَ تَ َعاىَل أَنْ َزَل اللهْمسَ  َننْيِ اْلُمْفِضي اخْلَِتا اْلُمْفِضي إىَل ُخُروِج اْلَمْذي َمْنزَِلَة اْلِتَقاءِ  الده

 .َوَذِلَك ُمَقرهٌر يف َمَساِئِل اخلِْالفِ  َفَأمها اللهْمُس اْلُمْطَلُق َفال َمْعىَن َلُه، .إىَل ُخُروِج اْلَميِن ِ 
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ابآلية وقوى جانب نقض  فرتى ابن العريب نقل شيئا من خالف الفقهاء يف االستدالل
 والذي تدل عليه األدلة املتكاثرة أن املراد هنا أن الراجح الوضوء مبجرد اللمس أتثرا مبذهبه مع

 .اجلماع وحترير ذلك يف حمله
سابقة: ليس كل ما صورته  بقيت نقطة حنب أن نلفت النظر إليها فكما قلنا يف حماضرة

 املفسرين يعد خالفًا معترباً. بل إن كثريًا من هذه األقوال اخلالف مما نالحظه على أقوال
نستطيع أن نعتربه خالفًا معتدًا به،   إطار واحد وما ميكن التقاؤه الأغلب األحيان تلتقي يف

 : األقوال إذا أمكن-رمحه هللا-خالف التنوع" يقول الشاطىب " ولذلك أمسيناه سابقاً 
يصح نقل اخلالف فيها عنه  اجتماعها والقول جبميعها من غري إخالل مبقصد القائل فال

فيها احلقيقة خطأ كما أن نقل الوفاق موضع  خالف فإن نقل اخلالف يف مسألة ال……
 .يصح اخلالف ال

املفسرين وهو ما كان ظاهره  هذا هو األصل األول ملا ال يعتد به من صور اخلالف بني
 .اخلالف وليس احلقيقة كذلك

من األقوال خمالفًا ملقطوع به  ما كان-واألصل الثاين هو ما يتعلق مبحاضرتنا اليوم وهو 
أن نعترب  رأاًي أصاًل فضاًل عن أن نعتد به اخلالف فال نستطيع مثال ال نعتربه الشريعة. فهذا

ويعتقده، وال رأي من ينكر الصالة أو الزكاة أو  رأي من ينكر البعث خمالفاً لرأي من يؤمن به
النوع يف تفسري أصحاب  احلج خمالفًا لرأي من يعتقدها ويقوم أبدائها ويظهر هذا الصيام أو

بعيدًا عن شاطئ أهل احلق، فهذا رجل يتالعب  نحرفة الذين جرفهم التياراملذاهب امل
ويتأول اآلايت  ويفسر آايهتا حسب هواه، وهذا آخر ينكر معجزات األنبياء ابحلدود الشرعية

اجلن واملالئكة وينكر احلدود الشرعية ويفسر  الدالة عليها على غري أتويلها، وينكر وجود
واحلاضر ممن يعترب  هواه فهل يكون هذان وأمثاهلما كثري يف املاضيعليه حسب  اآلايت الدالة

  . كال رأيهم تفسري القرآن الكرمي؟ كال وألف
وكتابه أبعد ما يكوانن منه فقد أمساه  والعجيب أن هذا األخري قد اختار لتفسريه عنواًن هو

 ."تفسري القرآن ابلقرآن "اهلداية والعرفان يف
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وجاء احلكم على مؤلفه أنه  ة من علماء األزهر، فندت آراءهعرض هذا الكتاب على جلن
 ير وسيلة أهون عليه وأوىف بغرضه من اإلحلاد يف الدين "أفاك خراص، اشتهى أن يعرف فلم

 .احلديث يف شأنه وترديد سريته بتحريف كالم هللا عن مواضعه، ليستفز الكثري من الناس إىل
يف تفسري القرآن الكرمي أكثر  جتاهات املنحرفةولن نستطرد يف احلديث عن أصحاب هذه اال

 ،أو هنتم أبفكارهم ويكفي أن نعرف أنه ال نعىن بكالمهم من هذا، فشأهنم أحقر من أن
 .اعتداد خبالفهم

 .حممد وعلى آله وصحبه وسلم نكتفي هبذا القدر يف هذه احملاضرة وصلى هللا على نبينا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 

 

 عشرونامسة والاخلاحملاضرة 
 اختالف املفسرين التحقيق يف مسألة

*** 
  

 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
 :أما بعد

االختالف يف التفسري ابلتحقيق يف هذا  ففي هذه احملاضرة إبذن هللا تعاىل خنتم كالمنا عن
 :االختالف فنقول

 .املفسرين التحقيق يف مسألة اختالف
أنه واقٌع فعاًل وأنه  إن التحقيق يف مسألة االختالف هو :نقولميكننا بناء على ما تقدم أن 

 :يؤول إىل أحد وجهني
 .تناقض فيه اختالف تنوع ال :أحدمها
 متعارض بل ومتناقض يف بعض األحيان حبيث ال ميكن اجلمع أو اختالف حقيقي :والثاين

ثور عن السلف رضوان االختالف املأ التوفيق بني أفراده أبي حال. كما ميكننا القول إن مجلة
االختالف  األول كما نبه شيخ اإلسالم ابن تيمية، يف حني أن مجلة هللا عليهم هو من النوع

الثاين املتعارض املتناقض وال عجب يف ذلك  يف التفسري بني أهل األهواء والبدع هو من النوع
 .مرد هذا االختالف إىل اهلوى واالجتهاد املذموم بعد أن رأينا أن

هللا عز وجل حمكٌم مرتابٌط ال  عرف ذلك، أصبح سهاًل علينا أن نعلن ثقتنا أبن كتابوإذا 
بعضه بعضاً، وإدراك هذا األمر سهٌل يسري على من اتبع  ينقض بعضه بعضًا وال يكذب

عقليًا صرحياً، وصدق هللا  التفسري الصحيح سواء أكان نقاًل أثراًي صحيحًا أم اجتهاداً  منهج
، {َكِثرياً  ِعْنِد َغرْيِ اَّللِه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالفاً  أََفال يَ َتَدب هُروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمنْ } :تعاىل إذ يقول

فقد روى اإلمام أمحد بسنده عن  -عليه وسلم صلى هللا-وعلى هذا كانت وصية رسول هللا 
به  أن يل أبيه عن جده قال: لقد جلست أان وأخي جملسًا ما أحب عمرو بن شعيب عن

 -صلى هللا عليه وسلم-هللا  محر النعم،أقبلت أان وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول
 أن نفرق بينهم فجلسنا َحجرة إذ ذكروا آيًة من القرآن جلوٌس عند ابب من أبوابه فكرهنا
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مغضبًا قد  -صلى هللا عليه وسلم-فخرج رسول هللا )) فتماروا فيها حىت ارتفعت أصواهتم
من قبلكم ابختالفهم على  ه يرميهم ابلرتاب ويقول مهاًل اي قوم هبذا أُهلكت األمموجه امحر

إن القرآن مل ينزل يكذب بعضه بعضًا بل يصدق  أنبيائهم وضرهبم الكتب بعضها ببعض،
فمن الواضح يف هذا  ،((عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم به فردوه إىل عامله بعضه بعضًا فما

القول على هللا تعاىل بال علم، وقد جاء النهي عن  ختالف املذموم هواحلديث أن مرد اال
منهج تفسري كتاب  ، وميكن حتديد{َعَلى اَّللِه َما ال تَ ْعَلُمونَ  َوَأْن تَ ُقوُلوا} :قوله تعاىل ذلك يف

تفسري كتاب هللا إىل من يعلم; فإن كان مما للعلماء  هللا وفق هذا احلديث برد ما ال نعلم من
توقفنا، وهبذا نسلم من التهجم  سبيل رددانه إليهم وإن كان مما استأثر هللا تعاىل بعلمه إليه

 .القرآن من نسبة التعارض إليه زرواً وهبتاانً  على مراد هللا تعاىل ويسلم
أملمنا يف هذا املباحث املوجزة  وختاما ميكننا أن نقول: إن من توفيق هللا عز وجل أن قد

الفوائد  القرآن وأبهم أسبابه، وأشري يف هذه اخلامتة إىل أهم فسريحبقيقة االختالف يف ت
 :واالستنتاجات، فأقول وابهلل التوفيق

واقعة ال جمال لغض الطرف  تبني لنا يف هذا البحث أن االختالف يف التفسري حقيقة -1
ه عليه من املفاسد والشبهات ما يوجب حترير القول في عنها، وأن هذا االختالف قد يرتتب

 .أسبابه من أجل تفنيد هذه الشبهات ووقاية املسلمني منها وضبط
وليس اختالفًا حقيقيًا بل  إن من االختالف يف التفسري ما هو اختالف حبسب الظاهر -2

 بل رمبا كان وقوعه -تعارض فيه، وهذا ال ضرر من وقوعه  هو من اختالف التنوع الذي ال
وال يعين هذا أن يتحرى  –للمستمع  يلها وتقريبهامطلوابً من جهة كمال عرض املعاين وتفص

كما أنه ال  وإمنا املعىن أن ما وقع منه اتفاقاً ال يقدح يف املفسِ ر هذا االختالف ويطلب لذاته
 .يقدح يف املفسهر قطعاً 

إىل التعارض الذي ال ميكن  إن من االختالف يف التفسري ما هو اختالف حقيقي مآله -3
 يف أسباب هذا االختالف جيد أن البدع واألهواء وحتكيم الرأي ه، وإن املتدبرالتوفيق بني أفراد

االختالف، وابلتايل فإنه  يف النصوص وتقدمي العقل على النقل ميثل أهم أسباب هذا
 والوسائل واملآالت، وهذا النوع من االختالف يقدح يف اختالف مذموٌم من جهة الدوافع

 .هللا تعاىل من كالمه نسبٌة مدهعاة فسهر، بل إن نسبته إىل مراداملفسِ ر ولكنه ال يقدح يف امل
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اخلطأ مبجرد االعتماد على ما يسوغ  تبني معنا أيضاً أن تفسري القرآن الكرمي ال يسلم من -4
 مراعاة مقتضيات الشرع وأصوله من حيث معرفة أن هذا القرآن يف اللغة، بل ال بد من

القرآن جاء هلداية البشر فرياعى  عى خصائص املتكلم، وأن هذاالكرمي هو كالم هللا تعاىل فريا
 .املقام ما يليق مبقتضيات هذا

احلايل وفرة وانتشار املطبوعات من  وأخريًا أقول إن من السلبيات املشاهدة يف عصران -5
 هذا املطبوع املختلفة بني العامة، وهم ال ميلكون أدوات التمييز ما بني تفاسري القرآن الكرمي

عقالً، وهذا يؤدي إىل بلبلة شديدة يف عقول  من جهة صحته إن كان نقاًل أو صوابه إن كان
يطلعون عليه من  وضياع ورمبا فقدان الثقة يف علم التفسري واملفسهر بسبب ما العامة وتشتيت

وحقيقته، ولذا أرى وأقرتح أنه ال بد من اجتماع   تناقض وتعارض وتعدد دون متيز أسبابه
الصحيح الذي يلزم  العلم وجهودهم على إخراج تفسري للقرآن الكرمي يراعي احلد لكلمة أه

متداواًل بني العامة ويوفر يف املكتبات وحنوه، يف حني  العامي معرفته واإلطالع عليه فيكون
العلم وطالب العلم  طباعة ابقي املدوانت مقتصرة على الكميات اليت تسد حاجة أهل تكون

فأنت ال ترى يف املكتبات العامة كتبًا طبية  د وممارس يف كل العلوم،وحنوه، وهذا مشاه
وحنوه، ولقد   بغري ما يناسب حاجاهتم ومستوايهتم وكذا يف غريها من العلوم ختاطب العامة

يوزعون العلوم هكذا على غري هدى بل كانوا  كان السلف سباقني يف هذا اجملال فلم يكونوا
 .ل هذا العلم، وهللا أعلمالطالب لتحم ينظرون يف أهلية

 :خلامتة رسالة الدكتور الفنيسان حيث قال وحيسن بنا أيضا هنا أن نعرض
 :إليها يف هذا البحث ما يلي ولعل أهم النتائج اليت توصلت

إال ما كانت تدعو احلاجة  مل يفسر من القرآن --صلى هللا عليه وسلم- -أن الرسول -1
 .إىل تفسريه

األثر والرواية أكثر من العقل  الصحابة والتابعني كان يعتمد علىأن التفسري يف عهد -2
جمملة  كاماًل مرتباً، بل كان يقتصر على بيان ما غمض منه، ببيان والدراية،ومل يفسر القرآن

دخيل اللهم إال يف الرواايت  أو كشف معىن لغوي أبخصر لفظ وأوجزه، فلم يتطرق إليه
 .اليت هيأ هللا هلا نقدة احلديث فبينوا احلق فيهاالتابعني  اإلسرائيلية يف آخر عهد



95 

 

كرواية احلديث، حىت هيأ هللا له جمموعة  أن التفسري يف فرتة الصحابة والتابعني كان يروي -3
جرير  يف كتب خاصة به، عرفت بكتب التفسري ابألثر، كتفسري ابن من العلماء مجعوه

 .الطربي وحممد إبراهيم النيسابوري وابن ماجه
 -ضعف يف حلقة من حلقاته رغم ما شابه من -أن االعتماد يف التفسري على املأثور -4

العصر العباس حني انتشرت املذاهب الفقهية والعقدية و  التارخيية ظل هو السائد إىل أواسط
ابلرأي، وبعضهم راح يلوي  الصوفية والعلوم التخصصية فراح كل فريق يفسر القرآن الطرق

 .عقيدته ويزعم أن ما قاله هو تفسري للقرآن وأتويل له ق مذهبه أوعنق اآلية حىت تواف
والعلمية، مع العناية ابالكتشافات  أن السمة الغالبة على التفسري احلديث اإلنشائية -5

 .اللغوية االجتماعية والنفسية، أكثر من عنايته ابألثر والدالالت العلمية والظواهر
العربية ولو بوجه ووافقت أحد  كل قراءة وافقتأن ضابط القراءة الصحيحة، أهنا   -6

 .احتماال وصح سندها املصاحف العثمانية ولو
 :أقسام أن قراءات القرآن ثالثة -7

العربية وخط املصحف، فيقطع  ما اجتمع فيه ثالثة شروط، وهي صحة السند وموافقة -أ
 .بقرآنيته وكفر منكره

فهذا ال يقرأ به، وإمنا  ف العثماين،ما صح سنده ووافق العربية وخالف خط املصح -ب
 .ابب القرآن يعمل به ألنه من ابب السنة ال من

 .املصحف مامل يصح سنده، فهذا ال يقبل ولو وافق العربية وخط -ج
 .أحرف أن سبب االختالف يف القراءات نزول القرآن على سبعة -8
ن الصحابة يقرأون هبا معروفة كا أن الراجح أن األحرف السبعة هي سبع لغات توقيفية -9

 .على مصحف عثمان يف أول األمر، مث أمجعوا
ولكن بقي متفرقاً يف  -عليه وسلم صلى هللا-أن كتابة القرآن بدأت يف عهد رسول هللا  -10

عمر  خالفة أيب بكر ووقعت املقتلة يف الصحابة يف اليمامة اقرتح اجلريد والعسب، فلما كانت
فأمر زيد بن اثبت األنصاري جبمعه  ب القرآن بذهاب القراءعلى أيب بكر مجعه حىت ال يذه

وصدور الرجال، فلما كانت خالفة عثمان وبدأ الصحابة  فجمعه من اجلريد والعسب
الفتنة بني الناس اقرتح  يف البالد وظهر اخلالف بني القراء يف األمصار، وخشيت ينتشرون
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واحد فكلف بذلك جمموعة من  القرآن يف مصحف حذيفة بن اليمان على عثمان أن جيمع
أمصار  زيد بن اثبت األنصاري فكتبوا املصحف وأرسل منه ستة نسخ إىل الصحابة برآسة

ابملصحف اإلمام، فأخذ أهل كل مصر  اإلسالم واحتفظ منه بنسخة واحدة مسيت فيما بعد
 اليت أقرأهم هبا الصحابة، وأمجع أهل كل مصر على صحة مبايف مصحفهم وفق القراءة

اختالف كاد أن جير األمة  وايتهم وقبوهلا، ومن هنا نشأ علم القراءات، وظهر بسبب ذلكر 
 فجمعوا احلروف والقراءات وعزوا الوجوه والرواايت، وميزوا إىل الفتنة حىت قيض هللا العلماء

القراءات يف كتاب واحد  بني املشهور والشاذ والصحيح والضعيف، وكان أول من صنف يف
بن جبري الكويف مث إمساعيل بن إسحاق املالكي، مث جاء  اسم بن سالم، مث أمحدأبو عبيد الق

قراءة القراء السبعة مث  بكر أمحد بن موسى املعروف اببن جماهد وهو أول من اقتصر على أبو
 .تتابع التأليف

من األحرف السبعة  اقتصر على حرف واحد -رضي هللا عنهما-أن مصحف عثمان  -11
 -صلى هللا عليه وسلم-العرضة األخرية اليت عرضها النيب  لقرآن، وهو ما كان يفاليت نزل هبا ا

 .جربيل على
للعمل هبا، بل يعمل هبا إن كانت  أن التواتر شرط لعد القراءة قرآان، وليس شرطاً  -12
 .آحاداً 

 مامل يتواتر عند اآلخر، وهلذا مل أن تواتر القراءات نسيب فقد يتواتر عند أحد القراء -13
 .ما ثبت عنده ابلتواتر، ومل يثبت عند غريه يكفر بعضهم بعضا يف إنكار

غريها، وإمنا كان يؤتى هبا للفصل بني  أن الراحج أن البسملة ليست آية من الفاحتة وال -14
 .السور

ترجع إىل اخلالف يف اإلعراب  أن األسباب العامة للخالف يف التفسري بني العلماء -15
واملقيِ د،  األلفاظ، والقول ابجملاز واالختالف يف املخصِ ص، إىل اشرتاكأحيااًن كما ترجع 

 .أحياانً أخر واملبنيِ  وداللة األمر والنهي واعتبار الناسخ
عند التعارض خبالف املعتزلة  أن مذهب أهل السنة واجلماعة تقدمي الشرع على العقل -16

نكار املعجزات واجلن والسحر ومما ترتب على ذلك إ الذين يقدمون العقل على الشرع،
 .ابلعني واإلصابة
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 :املفسرين يف التفسري ترجع إىل أن األسباب اخلاصة الختالف -17
 .اختالف مقاييس النقد لسند الرواية -أ

 .اختالف مقاييس النقد ملنت الرواية -ب
 .االختالف يف مصادر التشريع فيما ال تنص فيه -ج
 .االنتماء العقدي -د
 .املذهيب الفقهي االنتماء -ه 

ذكر فيها إال أهنا ألقت لنا الضوء  انتهت خامتة الدكتور الفنيسان ومع حتفظنا على بعض ما
 .حبثه املاتع فمن أراد التوسع فلريجع إليها على معلومات قيمة ضمنها

 .وصحبه وسلم نكتفي هبذا القدر وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله
 
 
 

هلل وصلى هللا على نبينا حممد  املستوى الثاين واحلمدمت 
 له وصحبه وسلمآوعلى 
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هى ماوقفنا عليه من التسجيالت حيث ذهب إىل هنا انت
بعض متعلقايت فيما سرقته مباحث اململكة وماصادرته 
عند اعتقايل ومل جند التسجيالت لدى الامعة حيث 

الثالث وكان مقررا  ستوىارأتت أن يبدأ أستاذ آخر ابمل
بعد مخسني حماضرة لعجزي عن إكمال التسجيالت 

كتوبة حمفوظة بسبب االعتقال ولكن احملاضرات امل
 واحلمد هلل .
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 لثاملستوى الثا
*** 
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 األوىلاحملاضرة 
 (1) احملكم واملتشابه

*** 
 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد
فحديثنا يف هذه احملاضرة عن علم دقيق من مباحث علوم القرآن زلت يف األقدام وحارت فيه 

 ب غياب الوجه الصحيح فيه األمة إىل فرق وأهواءاألفهام وتفرقت بسب
 هذا العلم هو علم احملكم واملتشابه وأساس الكالم عن هذا الفن هو قوله تعاىل 

 } ُهَو الهِذي أَنْ َزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آاَيٌت حُمَْكَماٌت ُهنه أُمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاٌت َفَأمها 
َنِة َواْبِتَغاَء أَتِْويِلِه َوَما يَ ْعَلُم أتَْ الهِذيَن  ُ يف قُ ُلوهِبِْم َزْيٌغ فَ يَ تهِبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفت ْ ِويَلُه ِإاله اَّلله

 { ] ال وُلو اأْلَْلَبابِ َوالرهاِسُخوَن يف اْلِعْلِم يَ ُقوُلوَن آَمنها ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َرب َِنا َوَما َيذهكهُر ِإاله أُ 
 [  7عمران / 

 
 يقول ابن كثري رمحه هللا :

خيرب تعاىل أن يف القرآن آايت حمكمات هن أم الكتاب أي بينات واضحات الداللة ال 
التباس فيها على أحد ومنه آايت أخر فيها اشتباه يف الداللة على كثري من الناس أو بعضهم 

وحكم حمكمه على متشاهبه عنده فقد اهتدى ومن عكس فمن رد ما اشتبه إىل الواضح منه 
انعكس وهلذا قال تعاىل " هن أم الكتاب " أي أصله الذي يرجع إليه عند االشتباه "وأخر 
متشاهبات" أي حتتمل داللتها موافقة احملكم وقد حتتمل شيئاً آخر من حيث اللفظ والرتكيب 

 ال من حيث املراد. 
 شابه فروي عن السلف عبارات كثرية وقد اختلفوا يف احملكم واملت

فعن ابن عباس رضي هللا عنهما: احملكمات انسخه وحالله وحرامه وأحكامه وحدوده 
 وفرائضه وما يؤمر به ويعمل به .
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وعن ابن عباس أيضًا أنه قال احملكمات قوله تعاىل: " قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن 
وقوله تعاىل: " وقضى ربك أن ال تعبدوا إال إايه " إىل  ال تشركوا به شيئا " واآلايت بعدها.

 ثالث آايت بعدها . 
 .احملكمات هي أوامره الزاجرة :وعن الربيع قال

وعن إسحاق بن سويد أن حيىي بن يعمر و أاب فاختة تراجعا يف هذه االية وهي " هن أم 
ىي بن يعمر : الفرائض الكتاب وأخر متشاهبات " فقال أبو فاختة : فواتح السور وقال حي

 واألمر والنهي واحلالل واحلرام. 
 وعن سعيد بن جبري : هن أم الكتاب ألهنن مكتوابت يف مجيع الكتب 

 وقال مقاتل بن حيان : ألنه ليس من أهل دين إال يرضى هبن 
ن وقيل يف املتشاهبات: عن ابن عباس املنسوخة واملقدم واملؤخر واألمثال فيه واألقسام وما يؤم

 به وال يعمل به 
 وقيل هي احلروف املقطعة يف أوائل السور قاله مقاتل بن حيان .

 .احملكمات ما مل ينسخ منه واملتشاهبات ما قد نسخ :وعن الضحاك قال 
وقد روى عن عكرمة وقتادة وغريمها أن احملكم الذي يعمل به واملتشابه الذي يؤمن به وال  

 .يعمل به
ات يصدق بعضها بعضًا قال ابن كثري : وهذا إمنا هو يف تفسري قوله وعن جماهد املتشاهب

"كتاابً متشاهباً مثاين" هناك ذكروا أن املتشابه هو الكالم الذي يكون يف سياق واحد واملثاين 
هو الكالم يف شيئني متقابلني كصفة اجلنة وصفة النار وذكر حال األبرار وحال الفجار وحنو 

 ذلك. 
تشابه هو الذي يقابل احملكم وأحسن ما قيل فيه هو الذي قدمنا وهو الذي وأما ههنا فامل

نص عليه حممد بن إسحاق بن يسار رمحه هللا حيث قال منه آايت حمكمات فهن حجة 
الرب وعصمة العباد ودفع اخلصوم الباطل ليس هلن تصريف عما وضعن عليه قال: 

ل ابتلى هللا فيهن العباد كما ابتالهم واملتشاهبات يف الصدق ليس هلن تصريف وحتريف وأتوي
 يف احلالل واحلرام أال يصرفن إىل الباطل وحيرفن عن احلق.



102 

 

  
وهلذا قال تعاىل "فأما الذين يف قلوهبم زيغ" أي ضالل وخروج عن احلق إىل الباطل "فيتبعون 

الفاسدة ما تشابه منه" أي إمنا َيخذون منه ابملتشابه الذي ميكنهم أن حيرفوه إىل مقاصدهم 
وينزلوه عليها الحتمال لفظه ملا يصرفونه فأما احملكم فال نصيب هلم فيه ألنه دافع هلم وحجة 
عليهم وهلذا قال هللا تعاىل: "ابتغاء الفتنة" أي اإلضالل ألتباعهم إيهاماً هلم أهنم حيتجون على 

نطق أبن  بدعتهم ابلقرآن وهو حجة عليهم ال هلم كما لو احتج النصارى أبن القرآن قد
عيسى روح هللا وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه وتركوا االحتجاج بقوله "إن هو إال عبد 
أنعمنا عليه" وبقوله "إن مثل عيسى عند هللا كمثل آدم خلقه من تراب مث قال له كن فيكون" 
وغري ذلك من اآلايت احملكمة املصرحة أبنه خلق من خملوقات هللا وعبد ورسول من رسل 

 .هللا
وقوله تعاىل "وابتغاء أتويله" أي حتريفه على ما يريدون وقال مقاتل بن حيان و السدي  

 يبتغون أن يعلموا ما يكون وما عواقب األشياء من القرآن 
وعن عائشة رضي هللا عنها قالت: قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "هو الذي أنزل عليك 

وأخر متشاهبات" إىل قوله " أولو األلباب "  الكتاب منه آايت حمكمات هن أم الكتاب
 فقال: " فإذا رأيتم الذين جيادلون فيه فهم الذين عىن هللا فاحذروهم" 

 ويف لفظ : "إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مسى هللا فاحذروهم" 
ن يف قلوهبم زيغ وعن أيب أمامة عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله تعاىل: "فأما الذي

فيتبعون ما تشابه منه" قال "هم اخلوارج". ويف قوله تعاىل: "يوم تبيض وجوه وتسود وجوه" 
 قال "هم اخلوارج" 

قال ابن كثري : وهذا احلديث أقل أقسامه أن يكون موقوفاً من كالم الصحايب ومعناه صحيح 
ب الدنيا حني قسم النيب فإن أول بدعة وقعت يف اإلسالم فتنة اخلوارج وكان مبدؤهم بسب

صلى هللا عليه وسلم غنائم حنني فكأهنم رأوا يف عقوهلم الفاسدة أنه مل يعدل يف القسمة 
ففاجؤوه هبذه املقالة فقال قائلهم وهو ذواخلويصرة   بقر هللا خاصرته  : اعدل فإنك مل تعدل 

دل أَيمنين على فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "لقد خبت وخسرت إن مل أكن أع
أهل األرض وال أتمنوين". فلما قفا الرجل استأذن عمر بن اخلطاب  ويف رواية خالد بن 
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الوليد  رسول هللا يف قتله فقال "دعه فانه خيرج من ضئضىء هذا أي من جنسه قوم حيقر 
أحدكم صالته مع صالهتم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءهتم ميرقون من الدين كما ميرق 
السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن يف قتلهم أجراً ملن قتلهم" مث كان ظهورهم أايم 
علي بن أيب طالب رضي هللا عنه وقتلهم ابلنهروان مث تشعبت منهم شعوب وقبائل وآراء 
وأهواء ومقاالت وحنل كثرية منتشرة مث نبعت القدرية مث املعتزلة مث اجلهمية وغري ذلك من 

ع اليت أخرب عنها الصادق املصدوق صلى هللا عليه وسلم يف قوله "وستفرتق هذه األمة البد 
على ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة قالوا: من هم اي رسول هللا ؟ قال: من كان 

 على ما أان عليه وأصحايب" 
 يقرؤون القرآن وعن حذيفة  عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه ذكر "إن يف أميت قوماً 

 ينثرونه نثر الدقل يتأولونه على غري أتويله" 
وقوله تعاىل "وما يعلم أتويله إال هللا" اختلف القراء يف الوقف ههنا. فقيل: على اجلاللة كما 
عن ابن عباس رضي هللا عنه أنه قال: التفسري على أربعة أحناء: فتفسري ال يعذر أحد يف 

لغاهتا وتفسري يعلمه الراسخون يف العلم وتفسري ال يعلمه إال  فهمه وتفسري تعرفه العرب من
 هللا ويروى هذا القول عن عائشة و عروة وأيب الشعثاء وأيب هنيك وغريهم. 

وعن أيب مالك األشعري  أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول "ال أخاف على أميت 
تتلوا وأن يفتح هلم الكتاب فيأخذه املؤمن إال ثالث خالل: أن يكثر هلم املال فيتحاسدوا فيق

وأن يزداد  اآليةيبتغي أتويله "وما يعلم أتويله إال هللا والراسخون يف العلم يقولون آمنا به" 
 علمهم فيضيعوه وال يبالون عليه"  قال ابن كثري : غريب جداً. 

نزل ليكذب بعضه وعن ابن العاص  عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "إن القرآن مل ي
 بعضاً فما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به" 

 وكان ابن عباس يقرأ: وما يعلم أتويله إال هللا ويقول الراسخون آمنا به 
وكذا رواه ابن جرير عن عمر بن عبد العزيز و مالك بن أنس أهنم يؤمنون به وال يعلمون 

 بن مسعود : إن أتويله إال عند هللا والراسخون أتويله وحكى ابن جرير أن يف قراءة عبد هللا
 يف العلم يقولون آمنا به وكذا عن أيب بن كعب  واختار ابن جرير هذا القول.
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ومنهم من يقف على قوله: "والراسخون يف العلم" وتبعهم كثري من املفسرين وأهل األصول 
 وقالوا: اخلطاب مبا ال يفهم بعيد 

 من الراسخني الذين يعلمون أتويله  وعن ابن عباس أنه قال: أان
 وعن جماهد : والراسخون يف العلم يعلمون أتويله ويقولون آمنا به 

 وكذا قال الربيع بن أنس  
وعن الضحاك قال الراسخون يف العلم يعلمون أتويله لومل يعلموا أتويله مل يعلموا انسخه من 

 .منسوخه وال حالله من حرامه وال حمكمه من متشاهبه
وقال حممد بن إسحاق عن حممد بن جعفر بن الزبري : "وما يعلم أتويله" الذي أراد ما أراد 
"إال هللا والراسخون يف العلم يقولون آمنا به" مث ردوا أتويل املتشاهبات على ما عرفوا من 
أتويل احملكمة اليت ال أتويل ألحد فيها إال أتويل واحد فاتسق بقوهلم الكتاب وصدق بعضه 

  فنفذت احلجة وظهر به العذر وزاح به الباطل ودفع به الكفر بعضاً 
ويف احلديث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دعا البن عباس  فقال "اللهم فقهه يف الدين 

 وعلمه التأويل" .
هل املتشابه مما ميكن االطالع على علمه أوال يعلمه إال هللا على  :قال السيوطي : اختلف

هل هو معطوف ويقولون حال  { والراسخون يف العلم} ا االختالف يف قوله قولني منشؤمه
 أو مبتدأ خربه يقولون والواو لالستئناف ؟

 .قال : وعلى األول طائفة يسرية منهم جماهد وهو رواية عن ابن عباس
مبا  واختار هذا القول النووي فقال يف شرح مسلم إنه األصح ألنه يبعد أن خياطب هللا عباده

 .ال سبيل ألحد من اخللق إىل معرفته
 .إنه الظاهر :وقال ابن احلاجب 

 } : الوقف على قوله وخلفها على أن سلف األمة قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : ومجهور
وغريهم  وابن عباس وابن مسعود بن كعب أيب وهذا هو املأثور عن { أتويله إال هللا وما يعلم

من كالمها  العرب أربعة أوجه تفسري تعرفه أنه قال : التفسري على عباس ابن وروي عن .
العلماء وتفسري ال يعلمه إال هللا من ادعى علمه  وتفسري ال يعذر أحد جبهالته وتفسري تعلمه

  فهو كاذب
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عرضت  : جماهد وقد قال الراسخني يف العلم يعلمون أتويله وطائفة : أن جماهد وقد روي عن
  تفسريها من فاحتته إىل خامتته أوقفه عند كل آية وأسأله عن اسابن عب املصحف على
 القولني عند التحقيق . وال منافاة بني

 مث ذكر كالما يف معاين التأويل عند أهل العلم كما سيأيت ذكره عن ابن كثري بعد قليل .
أهل قال السيوطي : وأما األكثرون من الصحابة والتابعني وأتباعهم ومن بعدهم خصوًصا  

 .السنة فذهبوا إىل الثاين وهو أصح الرواايت عن ابن عباس
وقد كان  :مل يذهب إىل القول األول إال شرذمة قليلة واختاره العتيب قال :قال ابن السمعاين

وال غرو فإن لكل جواد كبوة  :. قاليعتقد مذهب أهل السنة لكنه سها يف هذه املسئلة
 .ولكل عامل هفوة

الرزاق يف تفسريه  ويدل لصحة مذهب األكثرين ما أخرجه عبد :طي : قلتقال السيو 
تدركه عن ابن عباس أنه كان يقرأ وما يعلم أتويله إال هللا ويقول والراسخون يف واحلاكم يف مس

العلم آمنا به فهذا يدل على أن الواو لالستئناف ألن هذه الرواية وإن مل تثبت هبا القراءة 
كون خربًا إبسناد صحيح إىل ترمجان القرآن فيقدم كالمه يف ذلك على من فأقل درجتها أن ت

دونه ويؤيد ذلك أن اآلية دلت على ذم متبعي املتشابه ووصفهم ابلزيغ وابتغاء الفتنة وعلى 
 .مدح الذين فوضوا العلم إىل هللا وسلموا إليه كما مدح هللا املؤمنني ابلغيب 

كان الكتاب األول ينزل   :النيب صلى هللا عليه وسلم قالواخرج احلاكم عن ابن مسعود عن  
زاجر وأمر  :من ابب واحد على حرف واحد ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف

وحالل وحرام وحمكم ومتشابه وأمثال فأحلوا حالله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرمت به وانتهوا 
 .ا مبحكمه وآمنوا مبتشاهبه وقولوا آمنا به كل من عند ربناعما هنيتم عنه واعتربوا أبمثاله واعملو 

 .وأخرج البيهقي يف الشعب حنوه من حديث أيب هريرة 
نؤمن ابحملكم وندين به ونؤمن  :وأخرج ابن أيب حامت من طريق العويف عن ابن عباس قال 

 .ابملتشابه وال ندين به وهومن عند هللا كله
 .كان رسوخهم يف العلم أن آمنوا مبتشاهبه وال يعلمونه  :التوأخرج أيًضا عن عائشة ق

 .إنكم تصلون هذه اآلية وهي مقطوعة :واخرج أيًضا عن أيب الشعثاء وأيب هنيك قاال
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وأخرج الدارمي يف مسنده عن سليما بن يسار أن رجاًل يقال له صبيغ قدم املدينة فجعل 
 :من أنت قال :وقد أعد له عراجني النخل فقاليسأل عن متشابه القرآن فأرسل إليه عمر 

 .أان عبد هللا بن صبيغ فأخذ عمر عرجواًن من تلك العراجني فضربه حىت دمى رأسه
فضربه ابجلريد حىت ترك ظهره دبرة مث تركه حىت برأ مث عاد مث تركه حىت برأ  :ويف رواية عنده

 قتاًل مجياًل فأذن له إىل أرضه وكتب إىل أيب إن كنت تريد قتلي فاقتلين :فدعا به ليعود فقال
 .ال جيالسه أحد من املسلمني :موسى األشعري

انس جيادلونكم مبشتبهات القرآن  سيأتيكمإنه  :وأخرج الدارمي عن عمر بن اخلطاب قال
 .فخذوهم ابلسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب هللا

ل على أن املتشابه مما ال يعلمه إال هللا وأن قال السيوطي : فهذه األحاديث واآلاثر تد
 اخلوض فيه مذموم .  

قال ابن كثري : ومن العلماء من فصل يف هذا املقام وقال: التأويل يطلق ويراد به يف القرآن 
معنيان: أحدمها التأويل مبعىن حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه ومنه قوله تعاىل: "وقال اي 

من قبل" وقوله "هل ينظرون إال أتويله يوم َييت أتويله" أي حقيقة ما أبت هذا أتويل رؤايي 
أخربوا به من أمر املعاد فإن أريد ابلتأويل هذا فالوقف على اجلاللة ألن حقائق األمور وكنهها 
ال يعلمه على اجللية إال هللا عز وجل ويكون قوله "والراسخون يف العلم" مبتدأ و "يقولون آمنا 

 به" خربه 
ا إن أريد ابلتأويل املعىن االخر وهو التفسري والبيان والتعبري عن الشيء كقوله "نبئنا وأم

بتأويله" أي بتفسريه فإن أريد به هذا املعىن فالوقف على "والراسخون يف العلم" ألهنم يعلمون 
ويفهمون ما خوطبوا به هبذا االعتبار وإن مل حييطوا علمًا حبقائق األشياء على كنه ما هي 

ليه وعلى هذا يكون قوله: "يقولون آمنا به" حااًل منهم وساغ هذا وأن يكون من املعطوف ع
دون املعطوف عليه كقوله " للفقراء املهاجرين الذين أخرجوا من دايرهم وأمواهلم " إىل قوله " 

وقوله تعاىل: "وجاء ربك وامللك صفًا صفاً" أي  اآليةيقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا " 
 ت املالئكة صفوفاً صفوفاً.وجاء

وزاد شيخ اإلسالم ابن تيمية عن كالم تلميذه ابن كثري معىن اثلثا للتأويل عند أهل العلم وهو 
 أن ) التأويل هو صرف -اصطالح كثري من املتأخرين من املتكلمني يف الفقه وأصوله  وهو
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 وهذا هو الذي عناه اللفظ عن االحتمال الراجح إىل االحتمال املرجوح ; لدليل يقرتن به
 أكثر من تكلم من املتأخرين يف أتويل نصوص الصفات وترك أتويلها ; وهل ذلك حممود أو

 مذموم أو حق أو ابطل ؟
قال ابن كثري : وقوله إخبارًا عنهم "يقولون: آمنا به" أي املتشابه "كل من عند ربنا" أي  

صدق االخر ويشهد له ألن اجلميع من احملكم واملتشابه حق وصدق وكل واحد منهما ي
اجلميع من عند هللا وليس شيء من عند هللا مبختلف وال متضاد لقوله: "أفال يتدبرون القرآن 
ولو كان من عند غري هللا لوجدوا فيه اختالفًا كثرياً" وهلذا قال تعاىل: " وما يذكر إال أولو 

العقول السليمة والفهوم  األلباب " أي إمنا يفهم ويعقل ويتدبر املعاين على وجهها أولوا
 املستقيمة 

وعن أيب الدرداء أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سئل عن الراسخني يف العلم فقال: "من 
برت ميينه وصدق لسانه واستقام قلبه ومن أعف بطنه وفرجه فذلك من الراسخني يف العلم" 

 عليه وسلم قوماً وعن عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده قال: مسع رسول هللا صلى هللا
يتدارؤون فقال "إمنا هلك من كان قبلكم هبذا ضربوا كتاب هللا بعضه ببعض وإمنا أنزل كتاب 
هللا يصدق بعضه بعضًا فال تكذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه إىل 

 عامله" 
هللا عليه وسلم قال "نزل وعن أيب سلمة  قال: ال أعلمه إال عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى 

القرآن على سبعة أحرف واملراء يف القرآن كفر   قاهلا ثالاًث   ما عرفتم منه فاعملوا به وما 
 جهلتم منه فردوه إىل عامله جل جالله" 

 وهذا إسناد صحيح ولكن فيه علة بسبب قول الراوي ال أعلمه إال عن أيب هريرة  
خون يف العلم املتواضعون هلل املتذللون هلل يف مرضاته ال وعن انفع بن يزيد  قال: يقال: الراس

 يتعاظمون على من فوقهم وال حيقرون من دوهنم 
مث قال تعاىل خمربًا أهنم دعوا رهبم قائلني "ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا" أي ال متلها عن 

غون ما تشابه من القرآن اهلدي بعد إذ أقمتها عليه وال جتعلنا كالذين يف قلوهبم زيغ الذين يتب
ولكن ثبتنا على صراطك املستقيم ودينك القومي "وهب لنا من لدنك" أي من عندك "رمحة" 

 تثبت هبا قلوبنا وجتمع هبا مشلنا وتزيدان هبا إمياانً وإيقاانً "إنك أنت الوهاب".
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لى وجه هينا من توضيح معىن اآلية وننتقل إىل التعريف ابحملكم واملتشابه عإىل هنا انت

 االختصار فنقول :
 تعريف احملكم.  1-

يتطرق إليه اخللل أو اإلْحكام لغة: اإلتقان البالغ، ومنه البناء احملكم الذي أتقن، فال  -أ
 الفساد. أما اصطالحاً فقد اختلف األصوليون يف تعريفه على أقوال منها: 

 أن احملكم ما عرف املراد منه، إما ابلظهور أو ابلتأويل. 1-
 أن احملكم ال حيتمل من التأويل إال وجهاً واحداً. 2-
 أن احملكم هو الواضح الداللة الذي ال حيتمل النسخ.  3-
 حملكم ما استقل بنفسه ومل حيتج إىل بيان أبن يرد إىل غريه . أن ا 4-
 أن احملكم هو الذي ال يتطرق إليه اإلشكال.  5-

 احملكم ما كان معقول املعىن   -6 
 احملكم ما أتويله تنزيله  -7
 احملكم ما مل تكرر ألفاظه . -8
 احملكم الفرائض والوعد والوعيد . -9
 

 تعريف املتشابه: 2-
لغة: مأخوذ من الشهَبه، وهو التماثل بني شيئني أو أشياء. وملا كان التماثل بني األشياء  -أ

وقع يف االلتباس، توسعوا يف اللفظ، وأطلقوا عليه اسم " املتشابه يؤدي إىل الشك واحلرية، ويُ 
 ". يقال: اشتبه األمر عليه، أي التبس عليه. 

 أما اصطالحاً فقد اختلف فيه أيضاً على أقوال وهي عكس ملا تقدم يف احملكم فقيل هو : 
قطعة يف أوائل ما استأثر هللا بعلمه، كقيام الساعة، وخروج الدابة والدجال واحلروف امل 1-

 السور على قول . 
 ما احتمل أكثر من وجه.  2-
 ما كان غري واضح الداللة وحيتمل النسخ. 3-
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 ما مل يستقل بنفسه واحتاج إىل بيان برده إىل غريه.  4-
 هو ما يتطرق إليه اإلشكال . -5
ما مل يعقل معناه كأعداد الصلوات واختصاص الصيام برمضان دون شعبان قاله  -5
 .اورديامل
 .ما ال يدرك إال ابلتأويل -6
 ما تكررت ألفاظه . -7
 .القصص واألمثال  -8
 

هذا جمموع ما ذكره العلماء يف التفريق بني احملكم واملتشابه ويالحظ أن يف بعض ذلك 
 تداخال أو تكرارا .

 
 نكتفي هبذا القدر وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .
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 احملاضرة الثانية
 (2) احملكم واملتشابه

*** 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد

 نستكمل حديثنا عن موضوع احملكم واملتشابه فنقول :
قد اهتم هبذا الفن العلماء فمنهم من أفرده ابلتصنيف ومنهم من أدرجه ضمن تصنيفه يف 

يه هنا أنه قد أفرد يف عصران ببعض الرسائل اجلامعية علوم القرآن ومما جيدر بنا اإلشارة إل
 واألحباث واحملاضرات ونذكر من ذلك على سبيل املثال ال احلصر  .

رسالة للدكتوراة بعنوان " احملكم واملتشابه يف القرآن " لألستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرمحن 
 حممد خليفة

 اد د/ حممود عبد الرازق األستاذ املساعدحبث بعنوان احملكم واملتشابه وقضية التفويض إعد
 بقسم العقيدة واملذاهب املعاصرة كلية الشريعة وأصول الدين جامعة امللك خالد

 حبث بعنوان احملكم واملتشابه حملمد صاحل كابوري 
 حماضرة بعنوان دروس تربوية يف احملكم واملتشابه للدكتور عابد السفياين

التفسري رسالة ماجستري للشيخ حامد بن عبد هللا العلي  يفمعرفة احملكم واملتشابه وأثره 
 وسوف نستعرض هنا ملخصا تعريفيا هلذه الرسالة :

 فقد قسم الباحث رسالته إىل مقدمة، ومتهيد، وثالثة أبواب، وخامتة. 
الباب األو ل: التعريفات اللغوية واالصطالحية ملفردات العنوان وما يتصل هبا، وفيه ثالثة 

ىن احملكم واملتشابه يف اللغة، معىن احملكم واملتشابه يف القرآن وذكر معاين التأويل فصول: مع
 واملراد منها، االختالف يف احملكم واملتشابه اخلاصني. 

الباب الثاين: حترير أهم مسائل هذا النوع من أنواع علوم القرآن، وحتته ثالثة فصول: أوائل 
 املتشابه وموقف املفسر منه. السور، آايت الصفات، احلكمة من إنزال 

الباب الثالث: أثر معرفة احملكم واملتشابه يف تفسري آايت القرآن، وحتته ثالثة فصول: أثرها يف 
 تفسري آايت الصفات، أثرها يف تفسري آايت القدر، أثرها يف تفسري آايت الوعيد. 

  مث ختم الباحث رسالته بذكر أهم النتائج الهيت توصل إليها، ومنها:
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أن املتشابه هو ما ال تتضح داللته بسبب من األسباب. وهو ممها يعلم الراسخون معناه 
جبملتهم وإن خفي على بعضهم بعضها. وأما قول من يرى اشتمال القرآن على ما ال سبيل 
إىل معرفة معناه فهو قول جمانب للصواب، إال  يف حقيقة األمور الغيبية الهيت اختص هللا 

 ئق الصفات وحنوها فهي ممها ال ميكن إدراكه وأما معانيها فمعلومة. بعلمها، وحقا
وأن التأويل يف اللغة والقرآن يطبق على احلقيقة اخلارجية وعلى شرح معاين األلفاظ سواء 
وافق الظاهر أو خالفه، فتفسري املتشاهبات مبا يراد به خالف ظاهره قول خمالف للصواب، 

صفات إجراؤها على ظاهرها الالئق هبا، وال جيوز أتويلها وأن القول الصحيح يف آايت ال
 حبجة أهنا من املتشابه. 

وأن هلذا النوع من علوم القرآن أثر كبري يف التفسري، فكثرياً ما تفسر اآلايت وفق املذهب، مث 
 يدعى أن ما يوافقه حمكم وما خيالفه متشابه.

بوري حول اتريخ تدوين احملكم واملتشابه وننقل هنا على سبيل االستفادة مبحثا جيدا حملمد كا
 ابتداء من القرن الثاين وفيه :

ه  وهو مؤلف  150مقاتل بن سليمان بن بشري األزدي البلخي أبو احلسن املتوىف سنة  -
 كتاب: "كتاب اجلواابت من القرآن"، وله كتاب:"الرد على القدرية".

 متشابه القرآن".ه ، كتابه: "117الكسائي علي بن محزة املتوىف سنة  -
 القرن الثالث:

 ه ، وكتابه: "أتويل مشكل القرآن".276عبد هللا بن مسلم بن قتيبة، توىف سنة  -
 القرن الرابع:

ه ، وكتابه: "توضيح 302سعيد بن حممد بن صبيح النسائي بن احلداد، املتوىف سنة  -
 املشكل يف القرآن".

ه ، وكتابه: "أتويالت 333ي، املتوىف سنة حممد بن حممد بن حممود، أبو منصور املاتريد -
 القرآن".

 ه ، وكتابه: "متشابه القرآن".336أبو احلسني بن جعفر بن حممد بن املنادي، املتوىف سنة  -
 القرن اخلامس:

 ه ، وكتابه: "حل اآلايت املتشاهبات".406حممد بن احلسن بن فورك، املتوىف سنة  -
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احلسني بن موسى العلوي النقيب البغدادي املتوىف الشريف الرضي أبو احلسن حممد ين  -
 ه ، وكتابه:"املتشابه يف القرآن".406سنة 

 ه ، وكتابه: "متشابه القرآن".406القاضي عبد اجلبار بن أمحد اهلمذاين ، توىف سنة  -
ه ، وكتابه: "درة التنزيل وغرة التأويل يف بيان اآلايت 420اخلطيب اإلسكايف، املتوىف سنة  -
 تشاهبات يف كتاب هللا العزيز".امل
ه ، وكتابه: 454حممد بن أمحد بن مصرف الكناين، أبو عبد هللا بن مطرف، املتوىف سنة  -

 "مشكل القرآن".
ه ، 494أبو املعايل عزيز بن عبد امللك بن منصور اجليلي، املعروف بشيدلة املتوىف سنة  -

 وكتابه: "الربهان يف مشكالت القرآن".
 س:القرن الساد

ه ، وكتابه: "حل 502الراغب األصفهاين، احلسني بن حممد، أبو القاسم املتوىف سنة  -
 املتشاهبات يف القرآن وله: "غريب القرآن".

ه ، وكتابه: "الربهان يف توجيه متشابه 505حممود بن محزة بن نصر الكرماين، املتويف سنة  -
 القرآن".

ه ، 511اخلثعمي، الضرير األندلسي، املتويف سنة السهيلي، عبدالرمحن بن عبدهللا بن أمحد  -
وكتابه: "التعريف واإلعالم فيما أهبم يف القرآن من األمساء واألعالم"، وله "اإليضاح والتبيني 

 ملا أهبم من تفسري الكتاب املبني".
 ه ، وكتابه: "أتويل متشاهبات القرآن".577ابن شهر آشوب، املتوىف سنة  -
ه ، وكتابه : 597إمساعيل بن يوسف الطالقاين رضي الدين املتوىف  القزويين، أمحد بن -

 "التبيان يف مسائل القرآن".
ه ، وكتابه: 597ابن اجلوزي ، عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي البغدادي املتوىف سنة  -

 "جمالس يف املتشابه من اآلايت القرآنية".
 القرن السابع:

ه ، وكتابه: "الربهان يف 620ماعيلي املقدسي، املتوىف سنة عبدهللا بن أمحد بن قدامة اجل -
 مسائل القرآن".
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ابن بقي، أمحد بن يزيد بن عبدالرمحن بن بقي بن خملد اآلمدي أبو القاسم رئيس القضاة  -
 ه ، وكتابه: "اآلايت املتشاهبات".625يف املغرب 

األصل مث  االسكندري، عيسى بن عبدالعزيز بن عبدالواحد اللخمي الشريشي -
 ه  وكتابه: "بيان مشتبه القرآن".629االسكندري، موفق الدين أبو القاسم، املتوىف سنة 

ه  634أبو حممد عبدهللا بن عبد الرمحن بن حممد األنصاري األندلسي، املتوىف سنة  -
 وكتابه:"ري الظمآن يف متشابه القرآن".

ه ، وكتابه: "التقريب 636توىف سنة الصفراوي، عبدالرمحن بن عبد اجمليد بن امساعيل، امل -
 والبيان يف معرفة شواذ القرآن".

مشس الدين، أبو بكر حممد بن أيب بكر الرازي صاحب خمتار الصحاح املتوىف سنة  -
 ه ، وكتابه: "أسئلة القرآن وأجوبتها".660

 ه ، وكتابه:"هدية643السخاوي، علي بن حممد بن عبد الصمد اهلمذاين، املتوىف سنة  -
 املراتب".

أمحد بن إبراهيم بن الزبري الثقفي العاصمي الغرانطي، وكتابه:"مالك التأويل القاطع لذوي  -
 اإلحلاد والتعطيل يف توجيه املتشابه اللفظ من آي التنزيل".

 القرن الثامن:
ه ، وكتابه: "التبيان يف مبهمات 733ابن مجاعة، بدر الدين حممد بن إبراهيم، املتوىف سنة  -
 قرآن".ال
ابن اللبان، حممد بن أمحد بن عبد املؤمن األسعردي الدمشقي، مشس الدين بن اللبان،  -

ه ، وكتابه: "رد معاين اآلايت املتشاهبات إىل معاين اآلايت احملكمات"، وله 749املتوىف سنة 
 "إزالة الشبهات عن اآلايت واألحاديث املتشاهبات".

 القرن العاشر:
ه  وكتابه: "متشابه 911ن بن أيب بكر جالل الدين، املتوىف سنة السيوطي ، عبد الرمح -

 القرآن".
 القرن احلادي عشر:
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مرعي بن يوسف املقدسي، املتوىف سنة ... وكتابه:"أقاويل الثقات يف أتويل األمساء  -
 والصفات واآلايت احملكمات واملتشاهبات".

ه ، 1085النجفي املتوىف سنة  الطرحيي، فخر الدين بن حممد بن علي بن أمحد بن طريح -
وكتابه: "كشف غوامض القرآن" ، وله: "جممع مقطع النهرين يف تفسري غريب القرآن 

 واحلديث".
 القرن الثالث عشر:

ه ، 1203حممد أمني بن خري هللا بن حممود بن موسى اخلطيب العمري املتوىف سنة  -
 وكتابه: "تيجان التبيان يف مشكالت القرآن".

ه  وكتابه:" هداية 1204عمر بن أمحد املبهي املقري الشافعي، املتوىف سنة علي بن  -
 الصبيان لفهم بعض مشكل القرآن".

 القرن الرابع عشر:
ه ، 1305عبد اهلادي بن رضوان النحوي األبياري املصري الشافعي، املتوىف سنة  -

 وكتابه:"حسن التبيان يف نظم مشرتك القرآن".
 ه ، وكتابه: "إيضاح املشكالت".1321الكاشاين، املتوىف سنة حممد تقي الدين حسني  -
حممد األمني الشنقيطي املتوىف سنة ......، وكتابه:" دفع إيهام االضطراب عن آايت  -

 الكتاب".
واحلديث عن اصطالح احملكم واملتشابه يف القرآن عاجله أهل العلم من وجهات نظر خمتلفة 

بقة عن معىن احملكم واملتشابه لغة واصطالحا جند هنا أن ففي حني تكلمنا يف احملاضرة السا
 الدكتور إبراهيم خليفة يتحدث عن معىن التشابه اصطالحا من وجهة أخرى فيقول :

 يطلق املتشابه، ويراد به عدة إطالقات:
القرآن بلفظه البتة; وهو ما يقصده علماء القرآن من وقوع النظم يف  أحدها: وهو ما مل َيت

أخرى، ومن مث يطلقون عليه متشابه يف  أمور، وختتلفيف  الواحد على صور شىت، وتتشابه
 إيراد القصص واألنباء، وحكمته التصرفيف  النظم، أو متشابه اللفظ، قال الزركشى: "ويكثر

هم عجزهم عن مجيع طرق ذلك مبتدأ به ومتكررا. الكالم، وإتيانه على ضروب; ليعلميف 
واتقوا يوما ال جتزى نفس عن نفس شيئا وال يقبل منها  ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل: 
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واتقوا يوما ال جتزى نفس عن نفس  ( مع قوله 48)البقرة  شفاعة وال يؤخذ منها عدل 
قد عىن بتوجيه هذا اللون من ( و 123)البقرة  شيئا وال يقبل منها عدل وال تنفعها شفاعة 

تفسريه يف  األلوسيتفاسريهم، ومنهم: شهاب الدين حممود يف  نظم القرآن قلة من املفسرين
 تفسريه املوسوم ابلتحرير والتنوير.يف  ، وعالهمة املغرب الطاهر بن عاشوراملعايناملعروف بروح 

: "أفرده ابلتصنيف، خلق: -رمحه هللا -السيوطيكما أفرده بعض العلماء ابلتصنيف، يقول 
 643: الكسائى، ونظمه على بن عبد الصمد السخاوى املتوىف سنة -فيما أحسب -أوهلم

املتشابه من الكتاب": وهى منظومة تعرف "ابلسخاوية"، يف  كتابه "هداية املراتبيف   ه 
التنزيل وغرة متشابه القرآن" وأحسن منه "درة يف  كتابه "الربهانيف   الكرماينتوجيهه يف  وألهف

كشف يف   ... وىف كتاب أسرار التنزيل املسمى: "قطف األزهارالرازيالتأويل" ألَب عبد هللا 
 األسرار" اجلم الغفري

يف  اثنيهما: أن يطلق املتشابه صفة مدح جلميع القرآن، ولفظ املتشابه هبذا املعىن هو الوارد
 (23)الزمر  هللا نزهل أحسن احلديث كتااب متشاهبا  قوله تعاىل: 

أن صوغ  اجلليأما تبيان كيف أن املتشابه هبذا اإلطالق نعت كمال جلميع القرآن، فإنه من 
هذه اآلية على صورة التفاعل يقضى أبن الكتاب الكرمي ذو أجزاء كلها يف  مادة التشابه

 صورة التفاعل.يف  يشبه بعضه بعضا على ما هو الكثري الغالب
يف  تتشابه فيها أبعاض الكتاب العزيز، ومن خري وأسد ما اليتت وقد بني املفسرون الكماال

مشاهبة يف  تفسري اآلية: " )ومتشاهبا( مطلقيف  ، فقد قالالزخمشرياملقام من عبارات عبارة 
الصحة واإلحكام والبناء على احلق والصدق يف  بعضه بعضا، فكان متناوال لتشابه معانيه

يف  التخري واإلصابة، وجتاوب نظمه، وأتليفهيف  اسقهماومنفعته اخللق، وتناسب ألفاظه وتن
 اإلعجاز والتبكيت "

والتشابه هبذا املعىن الذى يعم مجيع القرآن على حنو ما رأينا ال يتناىف حبال مع وصف 
( والذى يعم هو 1)هود  كتاب أحكمت آايته... قوله تعاىل: يف  اإلحكام املذكور

كتاب هللا عز وجل دون يف   جيب األخذ بكال الوصفني مجيعااآلخر القرآن الكرمي أبسره، بل 
ذلك ابطل من بني يديه أو من خلفه; ذلك أبن التناقض إمنا يلزم إذا  يف  كالم احلق  َييتأن 

هاتني اآليتني تقابل التضاد، وكيف وكل منهم صفة مدح ال ميكن أن يف  كان بني املادتني



116 

 

صفته يف  اتيهما ويشد من أزرمها وابنطوائهما معاو ما يضاد األخرى، وإمنا على ما ي تدل على
 شاهد صدقه وآية تنزيل رب العاملني.

القرآن كلها قد نظمت نظما حمكما ال يعرتيه إخالل من جهة  يوأما اإلحكام فمعناه أن آ
اللفظ، وال من جهة املعىن، وال من جهة اهلدف والغاية، أو أهنا أحكمت ابحلجج والدالئل، 

فنقول حكم إذا صار حكما; ألهنا مشتملة على أمهات احلكم النظرية  أو جعلت حكمة
إحكامه على حنو ما أحملت يف  تشاهبه، متشابهيف  وإذن فالقرآن هبذا املعىن حمكم )والعملية

 السابقة. الزخمشريإليه عبارة 
 القرآن مقوال على بعض منه خمصوص، مقابال وقسيمايف  اثلثهما: أن يَرَِد لفظ املتشابه

يف  للبعض اآلخر الذى يقال عليه وصف احملكم، وحبيث ال جيتمع هذان الوصفان املتقابالن
هو الذى أنزل عليك الكتاب منه  قوله تعاىل: يف  واحد البتة، وذلك هو ما جاء شيء

(. وهذا املعىن هو الذى 7)آل عمران آايت حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات 
هذين الوصفني يف  عند اإلطالق والتجرد من القرينة. وإن الناظر ينصرف إليه لفظ املتشابه

املتقابلني واللذين ال يصدق واحد منهما على ما يصدق عليه اآلخر من الكتاب اجمليد، لريى 
 تبيان هذا املعىن.يف  اختالفا عظيما بني العلماء
نه عبارة الفخر شرح حقيقة القسمني الكرميني ما أفصحت عيف  وأمثل ما اختاره احملققون

، إذ يقول: "اللفظ الذى جعل موضوعا ملعىن: إما أن يكون حمتمال لغري ذلك املعىن، الرازي
 وإما أن ال يكون. فإذا كان اللفظ موضوعا ملعىن وال يكون حمتمال لغريه فهذا هو النص.

ر، وإما وأما إن كان حمتمال لغريه فال خيلو: إما أن يكون احتماله ألحدمها راجحا على اآلخ
أن ال يكون كذلك بل يكون احتماله هلما على السواء، فإن كان احتماله ألحدمها راجحا 
على اآلخر مُسِ ى ذلك اللفظ ابلنسبة إىل الراجح ظاهرا، وابلنسبة إىل املرجوح مؤوال، وأما إن  

حد كان احتماله هلما على السوية كان اللفظ ابلنسبة إليهما معا مشرتكا، وابلنسبة لكل وا
 منهما على التعيني جممال.

فقد خرج من التقسيم الذى ذكرانه أن اللفظ إما أن يكون نصا أو ظاهرا أو مؤوال أو مشرتكا 
حصول الرتجيح إال أن النص راجح مانع من يف  أو جممال، أما النص والظاهر فيشرتكان

 ابحملكم. الغري، والظاهر راجح غري مانع من الغري، فهذا القدر املشرتك هو املسمى
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أن داللة اللفظ عليه غري راجحة، فاجململ إن مل يكن يف  وأما اجململ واملؤول فهما مشرتكان
راجحا لكنه غري مرجوح، واملؤول مع أنه غري راجح فهو مرجوح ال حبسب الدليل املنفرد، 

ا فيه مشاهب النفيفهذا القدر املشرتك هو املسمى ابملتشابه; إما ألن الذى ال يعلم يكون 
الذهن، وإما ألجل أن الذى حيصل فيه التشابه يصري غري معلوم، فأطلق لفظ يف  لإلثبات

يف  املتشابه على ما ال يعلم إطالقا السم السبب على املسبب، فهذا هو الكالم احملصل
 احملكم واملتشابه"

وخالصة هذا القول أن احملكم ما كان راجح الداللة على معناه بنفسه، احتمل مرجوحا  
الظاهر أو مل حيتمل كالنص، وهذا القيد إلخراج املؤول فإنه راجح الداللة على معناه، ك

 ولكن ذلك ليس بنفسه، بل بسبب املوجب للحمل على املعىن املؤول إليه.
ما كان غري راجح الداللة بنفسه مرجوحا كان كاملؤول، أو  أي -واملتشابه ما ليس كذلك
على ما تفهمه اآلية الكرمية  -سديد، ألن مدار اإلحكاموهو كالم  -مستوى الداللة كاجململ

على الزائغ، وكذلك شأن النص والظاهر اللذين  يإمنا هو على الوضوح والتعاص -سهانف
على عود  -حسبما صرحت -جعل احملكم هو القدر املشرتك بينهما، وأن مدار التشابه

اجململ واملؤول يف  الزائغ هبذه الطلبةالكالم خفيا ومتبعا للزائغ يبتغى به الفتنة، وإمنا يظفر 
 اللذين جعل املتشابه هو القدر املشرتك بينهما كذلك . 

ومن قبل نقل لنا السيوطي وجهات نظر جلمع من العلماء يف تقسيم القرآن إىل حمكم 
 ومتشابه فقال :

  .حكى ابن حبيب النيسابوري يف املسألة ثالثة أقوال
  .م لقوله تعاىل كتاب أحكمت آايتهأن القرآن كله حمك :أحدها
  .كله متشابه لقوله تعاىل كتااًب متشاهبًا مثاين  :الثاين

  .انقسامه إىل حمكم ومتشابه لآلية املصدر هبا :الصحيح الثالث وهو
واجلواب عن اآليتني أن املراد إبحكامه إتقانه وعدم تطرق النقص واالختالف إليه وبتشاهبه  

  .عضه بعًضا يف احلق والصدق واإلعجازكونه يشبه ب
اآلية ال تدل على احلصر يف شيئني إذ ليس فيها شيء من طرقه وقد قال  :وقال بعضهم

  .تعاىل لتبني للناس ما نزل إليهم واحملكم ال تتوقف معرفته على البيان واملتشابه ال يرجى بيانه
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تشابه خبالفه ألن اللفظ الذي يقبل معىن إما أن املراد ابحملكم ما اتضح معناه وامل :قال الطييب
  .حيتمل غريه أو ال ; والثاين النص

  .واألول إما أن تكون داللته على ذلك الغري أرجح أوال واألول هو الظاهر
والثاين إما أن يكون مساويه أو ال واألول هو اجململ والثاين املؤول فاملشرتك بني النص 

ملشرتك بني اجململ واملؤول هو املتشابه ويؤيد هذا التقسيم أنه أوقع احملكم والظاهر هو احملكم وا
  .مقاباًل للمتشابه

فالواجب أن يفسر احملكم مبا يقابله ويعضد ذلك أسلوب اآلية وهو اجلمع مع التقسيم  :قالوا
رد ألنه تعاىل فرق ما مجع يف معىن الكتاب أبن قال منه آايت حمكمات وأخر متشاهبات وأ

أن يضيف إىل كل منهما ما شاء فقال أواًل فأما الذين يف قلوهبم زيغ إىل أن قال والراسخون 
وأما الذين يف قلوهبم استقامة فيتبعون احملكم  :يف العلم يقولون آمنا به وكان ميكن أن يقال

لكنه وضع موضع ذلك والراسخون يف العلم واإلتيان بلفظ الرسوخ ألنه ال حيصل إال بعد 
التثبت العام واالجتهاد البليغ فإذا استقام القلب على طرق اإلرشاد ورسخ القدم يف العلم 
أفصح صاحبه النطق ابلقول احلق وكفى بدعاء الراسخني يف العلم ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ 

وفيه  { الذين يف قلوهبم زيغ} هديتنا اخل شاهًدا على أن الراسخون يف العلم مقابل لقوله 
إشارة إىل أن الوقف على قوله إال هللا اتم وإىل أن علم بعض املتشابه خمتص ابهلل تعاىل وأن 

العقل مبتلي  :من حاول معرفته هو الذي أشار إليه يف احلديث بقوله فاحذرهم وقال بعضهم
ااًن ابعتقاد حقيقة املتشابه كابتالء البدن أبداء العبادة كاحلكيم إذا صنف كتااًب أمجل فيه أحي

  .ليكون موضع خضوع املتعلم ألستاذه وكامللك يتخذ عالمة ميتاز هبا من يطلعه على سره
أشرف البدن الستمر العامل يف أهبة العلم على التمرد فبذلك  لومل يبتل العقل الذي هو :وقيل

عرتاًفا موضع خضوع العقول لبارئها استسالًما وا يستأنس إىل التذلل بعز العبودية واملتشابه هو
  .بقصورها

يعين  :ويف ختم اآلية بقوله تعاىل وما يذكر إال أولوا األلباب تعريض للزائغني ومدح للراسخني
من مل يتذكر ويتعظ وخيالف هواه فليس من أويل العقول ومن مث قال الراسخون ربنا ال تزغ 

استعاذوا به من الزيغ  قلوبنا إىل آخر اآلية فخضعوا لباريهم الستنزال العلم اللدين بعد أن
  .النفساين
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  .أحدمها ما إذا رد إىل احملكم واعترب به عرف معناه :املتشابه على ضربني :وقال اخلطايب
واآلخر ما ال سبيل إىل الوقوف على حقيقته وهو الذي يتبعه أهل الزيغ فيطلبون أتويله وال 

  .يبلغون كنهه فرياتبون فيه فيتفتتون
قسم هللا آايت القرآن إىل حمكم ومتشابه وأخرب عن احملكمات أهنا أم  :احلصاروقال ابن 

الكتاب ألن إليها ترد املتشاهبات وهي اليت تعتمد يف فهم مراد هللا من خلقه يف كل ما 
تعبدوهم به من معرفته وتصديق رسله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وهبذا االعتبار كانت 

  .أمهات
عن الذين يف قلوهبم زيغ أهنم هم الذين يتبعون ما تشابه منه ومعىن ذلك أن من مل مث أخرب 

يكن على يقني من احملكمات ويف قلبه شك واسرتابة كانت راحته يف تتبع املشكالت 
  .املتشاهبات

ومراد الشارع منها التقدم إىل فهم احملكمات وتقدمي األمهات حىت إذا حصل اليقني ورسخ 
  .بال مبا أشكل عليكالعلم مل ت

ومراد هذا الذي يف قلبه زيغ التقدم إىل املشكالت وفهم املتشابه قبل فهم األمهات وهو 
عكس املعقول واملعتاد واملشروع ومثل هؤالء مثل املشركني الذين يقرتحون على رسلهم آايت 

جهاًل منهم وما جاءهتم آايت أخر آلمنوا عندها  غري اآلايت اليت جاؤوا هبا ويظنون أهنم لو
  .علموا أن اإلميان إبذن هللا تعاىل
حمكم على  :اآلايت عند اعتبار بعضها ببعض ثالثة أضرب :وقال الراغب يف مفردات القرآن

  .اإلطالق ومتشابه على اإلطالق وحمكم من وجه متشابه من وجه
هة املعىن فقط ومن متشابه من جهة اللفظ فقط ومن ج :فاملتشابه ابجلملة ثالثة أضرب

  .جهتهما
 أحدمها يرجع إىل األلفاظ املفردة إما من جهة الغرابة حنو األب و يزفون أو :فاألول ضرابن

  .االشرتاك كاليد واليمني
ضرب الختصار الكالم حنو وإن  :واثنيهما يرجع إىل مجلة الكالم املركب وذلك ثالثة أضرب

انكحوا ما طاب لكم وضرب لبسطه حنو ليس كمثله شيء خفتم أن ال تقسطوا يف اليتامى ف
  .ألنه لو قيل ليس مثله شيء كان أظهر للسامع
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أنزل على  :وضرب لنظم الكالم حنوه أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوًجا قيًما تقديره
  .عبده الكتاب قيًما ومل جيعل له عوًجا

ىل وأوصاف القيامة فإن تلك األوصاف ال تتصور واملتشابه من جهة املعىن أوصاف هللا تعا
  .لنا إذ كان ال حيصل يف نفوسنا صورة ما مل حتسه أوليس من جنسه

األول من جهة الكمية كالعموم واخلصوص حنو اقتلوا  :واملتشابه من جهتهما مخسة أضرب
  .من النساءاملشركني والثاين من جهة الكيفية كالوجوب والندب حنو فانكحوا ما طاب لكم 

والثالث من جهة الزمان كالناسخ واملنسوخ حنو اتقوا هللا حق تقاته والرابع من جهة املكان 
واألمور اليت نزلت فيها حنو وليس الرب أبن أتتوا البيوت من ظهورها إمنا النسيء زايدة يف 

  .الكفر فإن من مل يعرف عادهتم يف اجلاهلية يتعذر عليه تفسري هذه اآلية
وهذه  :اخلامس من جهة الشروط اليت يصح هبا الفعل ويفسد كشروط الصالة والنكاح قالو 

اجلملة إذا تصورت علم أن كل ما ذكره املفسرون يف تفسري املتشابه ال خيرج عن هذه 
  .التقاسيم

ضرب ال سبيل إىل الوقوف عليه كوقت الساعة وخروج  :مث مجع املتشابه على ثالثة أضرب
ذلك وضرب لإلنسان سبيل إىل معرفته كاأللفاظ الغريبة واألحكام القلقة وضرب  وحنوالدابة 

املشار  مرتدد بني األمرين خيتص مبعرفته بعض الراسخني يف العلم وخيفي على من دوهنم وهو
بقوله صلى هللا عليه وسلم البن عباس اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل وإذا عرفت هذه 

والراسخون } ووصله بقوله  { وما يعلم أتويله إال هللا} الوقوف على قوله اجلهة عرفت أن 
  .جائزان وإن لكل واحد منهما وجًها جسيًما دل عليه التفصيل املتقدم { يف العلم

 ويقسم آخرون القرآن الكرمي من هذه احليثية أبسلوب آخر خمتصر فيقولون :
متشاهبًا كله أو اعتبار بعضه حمكمًا وبعضه متشاهباً ميكن اعتبار القرآن حمكمًا كله أو 

 وتفصيله التايل: 
القرآن كله حمكم: مبعىن إحكام ألفاظه وعدم وجود خلل فيه، املراد إبحكامه أيضاً:  1-

إتقانه، وعدم تطرق النقص واالختالف إليه. قال تعاىل: }الر ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آاَيتُُه مُثه 
 [.1ْن َحِكيٍم َخِبرٍي{ ]هود: ُفصِ َلْت ِمْن َلدُ 
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القرآن كله متشابه: مبعىن أن آايته متشاهبة يف احلق والصدق، واإلعجاز، واهلداية إىل  2-
ُ نَ زهَل َأْحَسَن احْلَِديِث ِكَتااًب ُمَتَشاهِبًا َمثَاينَ{ ]الزمر:   [.23اخلري. قال تعاىل: }اَّلله

اآلايت احملكمة هي أم الكتاب أي أن هذه  بعض القرآن حمكم وبعضه متشابه: مبعىن أن 3-
اآلايت مجاع الكتاب وأصله، فهي مبنزلة األم له، ال غموض فيها وال التباس، كآايت احلالل 
واحلرام اليت هي أصل التشريع، خبالف اآلايت املتشاهبة اليت ختتلف فيها الداللة، على كثري 

اهتدى. قال تعاىل: }ُهَو الهِذي أَنْ َزَل  من الناس، فمن رد املتشابه إىل احملكم الواضح فقد
ْم َزْيٌغ َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آاَيٌت حُمَْكَماٌت ُهنه أُمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاٌت َفَأمها الهِذيَن يف قُ ُلوهبِِ 

َنِة َواْبِتَغاَء أَتِْوي  [.7ِلِه{ ]آل عمران: فَ يَ تهِبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه ابِْتَغاَء اْلِفت ْ
 

 نكتفي هبذا القدر يف هذه احملاضرة وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .
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 لثةاحملاضرة الثا
 (3احملكم واملتشابه )

*** 
 ة والسالم على رسول هللا أما بعداحلمد هلل والصال

شيخ اإلسالم ابن تيمية يوضح فيه معىن فنفرد هذه احملاضرة إن شاء هللا تعاىل لكالم مجيل ل
 احملكم واملتشابه واختالف الناس فيه توضيحا فريدا فيقول رمحه هللا تعاىل :

دليل  { الذين أوتوا العلم أنه احلق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوهبم وليعلم } : يف قوله
كما يتومهه   -ة اإلميان ارتفعوا عن درج] اإلميان ليس أن أهل العلم على أن العلم يدل على

الراسخون يف العلم  لكن } : بل معهم العلم واإلميان كما قال تعاىل - طائفة من املتكلمة
وقال الذين أوتوا  } : وقال تعاىل { منهم واملؤمنون يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك

 اآلية { العلم واإلميان لقد لبثتم يف كتاب هللا
نظري هذه اآلية  { والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا } : وعلى هذا فقوله

 هنا أن الذين أوتوا العلم يعلمون أنه احلق من رهبم وأخرب هناك أهنم يقولون يف فإنه أخرب
وكال املوضعني موضع ريب وشبهة لغريهم ; فإن  { آمنا به كل من عند ربنا } : املتشابه
 وهنا فيما يلقي الشيطان مما ينسخه هللا مث حيكم هللا آايته وجعل هناك يف املتشابه الكالم

املتقدمني  احملكم هنا ضد الذي نسخه هللا مما ألقاه الشيطان ; وهلذا قال طائفة من املفسرين
فينسخ هللا ما  } : قوله : إن " احملكم " هو الناسخ و " املتشابه " املنسوخ . أرادوا وهللا أعلم

  الشيطان ال رفع ما شرعه هللا والنسخ هنا رفع ما ألقاه . {  حيكم هللا آايتهيلقي الشيطان مث
مقابل املتشابه اترة ومقابل  وقد أشرت إىل وجه ذلك فيما بعد وهو : أن هللا جعل احملكم

كل ظاهر ترك ظاهره   -العام  - السلف املنسوخ أخرى . واملنسوخ يدخل فيه يف اصطالح
ويدخل  [ وتقييد املطلق فإن هذا متشابه ألنه حيتمل معنيني امملعارض راجح كتخصيص الع

رفع ما يتوهم فيه من املعىن الذي ليس مبراد وكذلك ما رفع  فيه اجململ فإنه متشابه وإحكامه
نسخا ملا يلقيه الشيطان يف معاين القرآن ; وهلذا كانوا يقولون :  حكمه فإن يف ذلك مجيعه

فإذا عرف الناسخ عرف احملكم . وعلى هذا فيصح أن املنسوخ ؟  هل عرفت الناسخ من
  كما يقال احملكم واملتشابه يقال : احملكم واملنسوخ
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اآلايت حمكمة حمكمها ومتشاهبها كما  جعل مجيع { هللا آايته مث حيكم } وقوله بعد ذلك
 تلك آايت الكتاب احلكيم } : وقال { أحكمت آايته مث فصلت كتاب } { الر } : قال
  أحد القولني على {

منه آايت حمكمات هن أم  } : وهنالك جعل اآلايت قسمني : حمكما ومتشاهبا كما قال
أنزله الرمحن ال مما ألقاه الشيطان ونسخه  وهذه املتشاهبات مما . { الكتاب وأخر متشاهبات

مبا نسخه  هللا واترة يقابل احملكم يف القرآن اترة يقابل ابملتشابه واجلميع من آايت هللا . فصار
  هللا مما ألقاه الشيطان

هذه اآلية حمكمة ليست  : ومن الناس من جيعله مقابال ملا نسخه هللا مطلقا حىت يقول
 فينسخ هللا } : اتباعا لظاهر قوله منسوخة وجيعل املنسوخ ليس حمكما وإن كان هللا أنزله أوال

  هللا آايته حيكم } و {
  . التفطن هلا معان تقابل احملكم ينبغي فهذه ثالث

مقابلته ما يلقيه الشيطان  ومجاع ذلك أن " اإلحكام " اترة يكون يف التنزيل فيكون يف
االشتباه بغريه وفصل منه ما ليس منه ;  فاحملكم املنزل من عند هللا أحكمه هللا أي فصله من

انه ; والتحديد الذي به يتحقق الشيء وحيصل إتق فإن اإلحكام هو الفصل والتمييز والفرق
  احلد فاملنع جزء معناه ال مجيع معناه وهلذا دخل فيه معىن املنع كما دخل يف

ابلنسخ الذي هو رفع ما شرع وهو  واترة يكون " اإلحكام " يف إبقاء التنزيل عند من قابله
سواء كان  كانوا يسمون كل رفع نسخا - السلف وهو أشبه بقول -اصطالحي أو يقال 

لفظ املبلغ وقد  ظاهرة . وإلقاء الشيطان يف أمنيته قد يكون يف نفسرفع حكم أو رفع داللة 
السماء ماء فسالت أودية  أنزل من } : يكون يف مسع املبلغ وقد يكون يف فهمه كما قال

  اآلية { بقدرها
فإنه يلقي الشيطان يف تلك  ومعلوم أن من مسع النص الذي قد رفع حكمه أو داللة له

به حيصل رفع احلكم وبيان املراد .  سوخ فيحكم هللا آايته ابلناسخ الذيالتالوة اتباع ذلك املن
  . املنسوخ هبذا االعتبار وهللا أعلم وعلى هذا التقدير فيصح أن يقال : املتشابه

غريها حىت ال  املقصودة من احلقيقة واترة يكون " اإلحكام " يف التأويل واملعىن وهو متييز
وتشبه هذا فتكون  حملكمات اآلايت املتشاهبات اليت تشبه هذاتشتبه بغريها . ويف مقابلة ا
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ليس فيه اختالف واملتشابه الذي  احملكم " الذي " بن حنبل أمحد حمتملة للمعنيني . قال
  يكون يف موضع كذا ويف موضع كذا

 { أتويله إال هللا وما يعلم } : يعلم تفسريه ومعناه إال هللا وإمنا قال ومل يقل يف املتشابه ال
 فصل اخلطاب بني املتنازعني يف هذا املوضع فإن هللا أخرب أنه ال يعلم أتويله إال هو وهذا هو

 والوقف هنا على ما دل عليه أدلة كثرية وعليه أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .
  ومجاهري األمة التابعني ومجهور

 { ناه إليك مبارك ليدبروا آايتهكتاب أنزل } : ولكن مل ينف علمهم مبعناه وتفسريه بل قال
 } : واآلايت املتشاهبات وما ال يعقل له معىن ال يتدبر : وقال وهذا يعم اآلايت احملكمات

شيئا منه هنى عن تدبره . وهللا ورسوله إمنا ذم من اتبع  ومل يستثن { يتدبرون القرآن أفال
م واملتشابه كما أمره هللا وطلب فهمه وابتغاء أتويله فأما من تدبر احملك املتشابه ابتغاء الفتنة

  معناه فلم يذمه هللا بل أمر بذلك ومدح عليه ومعرفة
على عهد النيب صلى هللا  ابملدينة الذين كانوا اليهود يبني ذلك أن التأويل قد روى أن من

اهلجاء اليت يف أوائل السور أتويل  طلب من حروف وغريه من أخطب كحيي بن عليه وسلم
موافقة للصابئة املنجمني وزعموا أنه  األمة كما سلك ذلك طائفة من املتأخرينبقاء هذه 

للحروف يف حساب اجلمل بعد إسقاط  ستمائة وثالثة وتسعون عاما ألن ذلك هو عدد ما
  القرآن يف اليوم اآلخر املكرر وهذا من نوع أتويل احلوادث اليت أخرب هبا

من أتول )  جنران وفد هللا عليه وسلم يف  صلىالذين وفدوا على النيب النصارى وروي أن من
 حنن على أن اآلهلة ثالثة ألن هذا ضمري مجع . وهذا أتويل يف اإلميان ابهلل فأولئك ) إان و

املتشابه فإنه يراد  أتولوا يف اليوم اآلخر وهؤالء أتولوا يف هللا . ومعلوم أن : ) إان و ) حنن من
أعوانه وإن مل يكونوا من  ويراد هبا الواحد الذي معه هبا الواحد الذي معه غريه من جنسه

غريه لتنوع أمسائه اليت كل اسم  جنسه ويراد هبا الواحد املعظم نفسه الذي يقوم مقام من معه
  واحد واملعىن متنوع منها يقوم مقام مسمى فصار هذا متشاهبا ألن اللفظ

 " املتواطئة " أيضا من املتشابهاألمساء املشرتكة يف اللفظ " هي من املتشابه وبعض  " و
يف  ويسميها أهل التفسري " الوجوه والنظائر " وصنفوا " كتب الوجوه والنظائر " فالوجوه

يف ذلك أن  األمساء املشرتكة والنظائر يف األمساء املتواطئة . وقد ظن بعض أصحابنا املصنفني
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عتبار اللفظ ووجوه ابعتبار املعىن مجيعا يف األمساء املشرتكة فهي نظائر اب والنظائر :] الوجوه
  األمر على ما قاله بل كالمهم صريح فيما قلناه ملن أتمله وليس

 إنين أان } { وإهلكم إله واحد } احملكم الذي ال اشتباه فيه مثل قلوهبم زيغ يدعون والذين يف
ولدا  ومل يتخذ } { إله ما اختذ هللا من ولد وما كان معه من } { هللا ال إله إال أان فاعبدين

 ويتبعون { له كفوا أحد ومل يكن } { مل يلد ومل يولد } { ومل يكن له شريك يف امللك
وهو احلقيقة  املتشابه ابتغاء الفتنة ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على غري مواضعه وابتغاء أتويله

  اليت أخرب عنها
يل األمر هو نفس الفعل املأمور به  فتأو  وذلك أن " الكالم نوعان " : إنشاء فيه األمر وإخبار

رضي هللا عنها   عائشة قالت } . إن السنة هي أتويل األمر السلف كما قال من قال من
صلى هللا عليه وسلم يقول يف ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وحبمدك اللهم  كان رسول هللا
    ن تواابفسبح حبمد ربك واستغفره إنه كا } : تعين قوله { القرآن اغفر يل يتأول

  األمر املخرب به إذا وقع ليس أتويله فهم معناه وأما اإلخبار فتأويله عني
 ولقد } : غري موضع وهذا معناه قال هللا تعاىل وقد جاء اسم " التأويل " يف القرآن يف

هل ينظرون إال أتويله يوم  } { جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورمحة لقوم يؤمنون
فقد أخرب أنه فصل  { ول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا ابحلقأتويله يق َييت

إال  } أي ينتظرون { هل ينظرون } : ال يشتبه مث قال الكتاب وتفصيله بيانه ومتييزه حبيث
من القيامة  إىل آخر اآلية . وإمنا ذلك جميء ما أخرب القرآن بوقوعه { أتويله يوم َييت أتويله

وطلوع الشمس من مغرهبا وجميء ربك وامللك صفا  ومأجوج جوجوأشراطها : كالدابة وَي
اآلخرة من الصحف واملوازين واجلنة والنار وأنواع النعيم والعذاب وغري ذلك  صفا وما يف

نرد فنعمل  قد جاءت رسل ربنا ابحلق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو } : يقولون فحينئذ
وقته وقدره  أخرب به القرآن من هذه األمور ال يعلموهذا القدر الذي  { غري الذي كنا نعمل

 } : ويقول { نفس ما أخفي هلم من قرة أعني فال تعلم } : وصفته إال هللا ; فإن هللا يقول
 وقال { رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني

ء ; فإن هللا قد أخرب أن يف اجلنة مخرا ولبنا اجلنة إال األمسا ليس يف الدنيا مما يف : ابن عباس
وفضة وغري ذلك وحنن نعلم قطعا أن تلك احلقيقة ليست مماثلة هلذه بل  وماء وحريرا وذهبا
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على أحد القولني أنه  { وأتوا به متشاهبا } : التشابه كما يف قوله بينهما تباين عظيم مع
ائق أمساء هذه احلقائق كما أشبهت ما يف الدنيا وليس مثله فأشبه اسم تلك احلق يشبه

احلقائق من بعض الوجوه . فنحن نعلمها إذا خوطبنا بتلك األمساء من جهة القدر  احلقائق
 بينهما ولكن لتلك احلقائق خاصية ال ندركها يف الدنيا وال سبيل إىل إدراكنا هلا لعدم املشرتك

هللا  هي عليه هي أتويل ما أخربإدراك عينها أو نظريها من كل وجه . وتلك احلقائق على ما 
والصابئني من املتفلسفة وغريهم فإهنم ينكرون أن يكون  والنصارى اليهود وهذا فيه رد على به
 اجلنة أكل وشرب ولباس ونكاح ومينعون وجود ما أخرب به القرآن . ومن دخل يف اإلسالم يف

 عيم الروحاين إن كان منوانفق املؤمنني أتول ذلك على أن هذه أمثال مضروبة لتفهيم الن
األجساد  املتفلسفة الصابئة املنكرة حلشر األجساد . وإن كان من منافقة امللتني املقرين حبشر

والروائح العطرة .  أتول ذلك على تفهيم النعيم الذي يف اجلنة من الروحاين والسماع الطيب
  فكل ضال حيرف الكلم عن مواضعه إىل ما اعتقد ثبوته

للمتشابه إذ األمساء تشبه األمساء واملسميات تشبه املسميات ولكن  أيضا متبعاوكان يف هذا 
مبا يوردونه من  { ابتغاء الفتنة } املتشابه] تشاهبها . فهؤالء يتبعون هذا ختالفها أكثر مما

 لريدوه إىل املعهود { أتويله وابتغاء } على امتناع أن تكون يف اجلنة هذه احلقائق الشبهات
احلقائق قال  فإن تلك { أتويله إال هللا وما يعلم } : ونه يف الدنيا . قال هللا تعاىلالذي يعلم

  مرسل ال ملك مقرب وال نيب { أعني فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة } : هللا فيها
فإن    إما أن يكون الضمري عائدا على الكتاب أو على املتشابه { وما يعلم أتويله } : وقوله

ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء  فيتبعون } على الكتاب كقوله ) منه و ) منهكان عائدا 
اليت فيها إخبار عن الغيب  فهذا يصح ; فإن مجيع آايت الكتاب احملكمة واملتشاهبة { أتويله

إال هللا . وقد يستدل هلذا أن  الذي أمران أن نؤمن به ال يعلم حقيقة ذلك الغيب ومىت يقع
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه  } بقوله تأويل للكتاب كله مع إخباره أنه مفصلهللا جعل ال

فجعل  { ينظرون إال أتويله يوم َييت أتويله هل } { على علم هدى ورمحة لقوم يؤمنون
  التأويل اجلائي للكتاب املفصل
ن بعض يعلمه وقتا وقدرا ونوعا وحقيقة إال هللا وإمنا نعلم حن وقد بينا أن ذلك التأويل ال

َيهتم  بل كذبوا مبا مل حييطوا بعلمه وملا } : نظريه عندان وكذلك قوله صفاته مببلغ علمنا لعدم
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 التأويل للكتاب كله واملراد به ذلك ارتفعت الشبهة وصار هذا مبنزلة قوله وإذا كان] { أتويله
إال هو ثقلت  جيليها لوقتها يسألونك عن الساعة أاين مرساها قل إمنا علمها عند ريب ال } :

يسألك  } : وكذلك قوله { علمها عند هللا إمنا } : إىل قوله { يف السماوات واألرض
فأخرب أنه  { لعل الساعة تكون قريبا الناس عن الساعة قل إمنا علمها عند هللا وما يدريك

هتا علمنا من صفا ليس علمها إال عند هللا وإمنا هو علم وقتها املعني وحقيقتها وإال فنحن قد
واضح بني . وال ينايف كون  ما أخربان به . فعلم أتويله كعلم الساعة والساعة من أتويله وهذا

علمناه وأن نفسر النصوص املبينة  علم الساعة عند هللا أن نعلم من صفاهتا وأحواهلا ما
  ألحواهلا فهذا هذا

خرب به من الوعد الناس فألن امل وإن كان الضمري عائدا إىل ما تشابه كما يقوله كثري من
العمل مبحكمه واإلميان مبتشاهبه "  " : والوعيد متشابه خبالف األمر والنهي وهلذا يف اآلاثر

املخرب به من الوعد والوعيد فيه من التشابه ما  ألن املقصود يف اخلرب اإلميان وذلك ألن
األمثال والوعد ] قال بعض ] العلماء [ : " املتشابه "  ذكرانه خبالف األمر والنهي ; وهلذا

والنهي فإنه متميز غري مشتبه بغريه فإنه أمور نفعلها قد علمناها  والوعيد [ و " احملكم " األمر
  نرتكها ال بد أن نتصورها ابلوقوع وأمور

بل كذبوا مبا مل حييطوا بعلمه وملا َيهتم  } ومما جاء من لفظ " التأويل " يف القرآن قوله تعاىل 
أو على ما مل حييطوا بعلمه وهو يعود إىل القرآن . قال  عائدة على القرآن والكناية { أتويله
هذا القرآن أن يفرتى من دون هللا ولكن تصديق الذي بني يديه وتفصيل  وما كان } : تعاىل

أم يقولون افرتاه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من  } { فيه من رب العاملني الكتاب ال ريب
َيهتم أتويله   بل كذبوا مبا مل حييطوا بعلمه وملا } { إن كنتم صادقنيمن دون هللا  استطعتم

يؤمن به  ومنهم من } { كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظاملني
 ومنهم من ال يؤمن به وربك أعلم ابملفسدين .

 ويقول رمحه هللا :
ابه ويف موضع آخر جعل منه القرآن كله أبنه حمكم وأبنه متش ومما يوضح هذا أن هللا وصف

متشابه فينبغي أن يعرف اإلحكام والتشابه الذي يعمه ; واإلحكام  ما هو حمكم ومنه ما هو
فأخرب  { الر كتاب أحكمت آايته مث فصلت } : هللا تعاىل] بعضه قال والتشابه الذي خيص
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فأخرب  { ا مثاينهللا نزل أحسن احلديث كتااب متشاهب } : وقال تعاىل  أنه أحكم آايته كلها
  أنه كله متشابه

الشيئني فاحلاكم يفصل بني اخلصمني  واحلكم فصل بني املتشاهبات  واحلكم هو الفصل بني
بني احلق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار وذلك يتضمن فعل  علما وعمال إذا ميز

وحكمت الدابة فيقال : حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يديه  النافع وترك الضار
  حكمة وهو ما أحاط ابحلنك من اللجام وإحكام الشيء إتقانه وأحكمتها إذا جعلت هلا

بتمييز الصدق من الكذب يف أخباره ومتييز الرشد من الغي يف أوامره   فإحكام الكالم إتقانه
آايت الكتاب  الر تلك } : حمكم مبعىن اإلتقان فقد مساه هللا حكيما بقوله والقرآن كله

القرآن يقص على بين  إن هذا } : فاحلكيم مبعىن احلاكم ; كما جعله يقص بقوله { احلكيم
يفتيكم فيهن وما  قل هللا } : وجعله مفتيا يف قوله { إسرائيل أكثر الذي هم فيه خيتلفون

 } : قوله أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن وجعله هاداي ومبشرا يف { يتلى عليكم يف الكتاب
  يعملون الصاحلات قرآن يهدي لليت هي أقوم ويبشر املؤمنني الذينإن هذا ال

ولو كان من عند غري  } : ضد االختالف املنفي عنه يف قوله وأما التشابه الذي يعمه فهو
 { إنكم لفي قول خمتلف } : االختالف املذكور يف قوله وهو { اختالفا كثريا هللا لوجدوا فيه

هو متاثل الكالم وتناسبه : حبيث يصدق بعضه  : به هنافالتشا . { من أفك يؤفك عنه }
موضع آخر ; بل َيمر به أو بنظريه أو مبلزوماته ;  بعضا ; فإذا أمر أبمر مل َيمر بنقيضه يف

موضع آخر بل ينهى عنه أو عن نظريه أو عن ملزوماته إذا  وإذا هنى عن شيء مل َيمر به يف
  مل يكن هناك نسخ

مل خيرب بنقيض ذلك بل خيرب بثبوته أو بثبوت ملزوماته وإذا  شيءوكذلك إذا أخرب بثبوت 
بل ينفيه أو ينفي لوازمه خبالف القول املختلف الذي ينقض بعضه  أخرب بنفي شيء مل يثبته

وينفيه أخرى أو َيمر به وينهى عنه يف وقت واحد ويفرق بني  بعضا فيثبت الشيء اترة
  ويذم اآلخر املتماثلني فيمدح أحدمها

 املختلفة هنا : هي املتضادة . واملتشاهبة : هي املتوافقة األقوالف
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املعاين وإن اختلفت األلفاظ فإذا كانت املعاين يوافق بعضها بعضا  وهذا التشابه يكون يف
ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا :   ويعضد بعضها بعضا
 ناقض الذي يضاد بعضه بعضاخبالف الكالم املت ; كان الكالم متشاهبا

املتقن  احملكم] له فإن الكالم فهذا التشابه العام : ال ينايف اإلحكام العام بل هو مصدق 
 يصدق بعضه بعضا ال يناقض بعضه بعضا خبالف اإلحكام اخلاص ; فإنه ضد التشابه

 حبيث اخلاص والتشابه اخلاص هو مشاهبة الشيء لغريه من وجه مع خمالفته له من وجه آخر
  يشتبه على بعض الناس إنه هو أو هو مثله وليس كذلك

وهذا التشابه إمنا يكون بقدر  واإلحكام هو الفصل بينهما حبيث ال يشتبه أحدمها ابآلخر
  مشرتك بني الشيئني مع وجود الفاصل بينهما

 للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه ومنهم من يهتدي إىل ذلك ; مث من الناس من ال يهتدي
معه قد يكون من األمور النسبية اإلضافية حبيث يشتبه على بعض  فالتشابه الذي ال يتميز

يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا االشتباه كما إذا اشتبه  الناس دون بعض ومثل هذا
وعدوا به يف اآلخرة مبا يشهدونه يف الدنيا فظن أنه مثله فعلم العلماء أنه  على بعض الناس ما

  وإن كان مشبها له من بعض الوجوه مثلهليس 
ما يشتبه فيها احلق والباطل حىت تشتبه  وهي اليت يضل هبا بعض الناس الشبه ومن هذا الباب

هذا وهذا مل يشتبه عليه احلق ابلباطل  على بعض الناس ; ومن أويت العلم ابلفصل بني
بعض األمور مبا ال يشبهه  تشبيه للشيء يف والقياس الفاسد إمنا هو من ابب الشبهات ألنه

  فيه
الفاسد ; وما  والقياس االشتباه فمن عرف الفصل بني الشيئني : اهتدى للفرق الذي يزول به

وافرتاق من وجه  من شيئني إال وجيتمعان يف شيء ويفرتقان يف شيء فبينهما اشتباه من وجه
  :اإلمام أمحد قال كما  فلهذا كان ضالل بين آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد ال ينضبط

جهة التأويل والقياس ; فالتأويل : يف األدلة السمعية  والقياس : يف  أكثر ما خيطئ الناس من
 ة  والقياس اخلطأ إمناوهو كما قال والتأويل اخلطأ إمنا يكون يف األلفاظ املتشاهب األدلة العقلية

  يكون يف املعاين املتشاهبة

http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12251
http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12251
http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12251
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الضالالت حىت آل األمر إىل من  وقد وقع بنو آدم يف عامة ما يتناوله هذا الكالم من أنواع
عليهم وجود الرب بوجود كل موجود  يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إىل أن اشتبه

اخلالق مع أنه ال شيء أبعد عن مماثلة  دفظنوا أنه هو فجعلوا وجود املخلوقات عني وجو 
  من اخلالق مع املخلوق شيء وأن يكون إايه أو متحدا به ; أو حاال فيه

فهم أعظم  ; بوجود املخلوقات كلها حىت ظنوا وجودها وجوده فمن اشتبه عليه وجود اخلالق
أوا الوجود املوجودات تشرتك يف مسمى الوجود فر  الناس ضالال من جهة االشتباه . وذلك أن

 والواحد ابلنوع واحدا ومل يفرقوا بني الواحد ابلعني
التشبيه والرتكيب ] تومهوا أنه إذا قيل : املوجودات تشرتك يف مسمى الوجود لزم وآخرون 

مقول ابالشرتاك اللفظي فخالفوا ما اتفق عليه العقالء مع اختالف  فقالوا : لفظ الوجود
  دمي وحمدث وحنو ذلك من أقسام املوجوداتالوجود ينقسم إىل ق أصنافهم من أن

املوجودات تشرتك يف مسمى الوجود لزم أن يكون يف اخلارج عن  وطائفة ظنت أنه إذا كانت
وزعموا أن يف اخلارج عن األذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق  األذهان موجود مشرتك فيه

ع وجعلوا ما يف األذهان وحنو ذلك فخالفوا احلس والعقل والشر  وحيوان مطلق وجسم مطلق
 كله من نوع االشتباه اثبتا يف األعيان وهذا

هداه هللا فرق بني األمور وإن اشرتكت من بعض الوجوه وعلم ما بينهما من اجلمع  ومن 
 والتشابه واالختالف ; وهؤالء ال يضلون ابملتشابه من الكالم ألهنم جيمعون بينه وبني والفرق

 ا بينهما من الفصل واالفرتاقاحملكم الفارق الذي يبني م
يتكلم هبا الواحد له شركاء يف  وهذا كما أن لفظ ) إان ( و ) حنن ( وغريمها من صيغ اجلمع

صفة مقام واحد وله أعوان اتبعون  الفعل ويتكلم هبا الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل
  له ; ال شركاء له

تعدد اآلهلة كان احملكم   وحنوه على { نزلنا الذكر إان حنن } : فإذا متسك النصراين بقوله تعاىل
حيتمل إال معىن واحدا يزيل ما هناك  وحنو ذلك مما ال { إله واحد وإهلكم } : كقوله تعاىل

من العظمة واألمساء  االشتباه ; وكان ما ذكره من صيغة اجلمع مبينا ملا يستحقه] من
 والصفات وطاعة املخلوقات من املالئكة وغريهم
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من حقائق األمساء والصفات وما له من اجلنود الذين  حقيقة ما دل عليه ذلك وأما
وهذا من أتويل  { وما يعلم جنود ربك إال هو } إال هو يستعملهم يف أفعاله فال يعلمهم

امللك من البشر إذا قال : قد أمران لك بعطاء فقد  املتشابه الذي ال يعلمه إال هللا خبالف
وحاجبه وخادمه وحنو ذلك أمروا به وقد يعلم ما صدر عنه  ل كاتبهعلم أنه هو وأعوانه مث

  وإراداته وحنو ذلك ذلك الفعل من اعتقاداته
ال يعلم عباده احلقائق اليت أخرب عنها من صفاته وصفات اليوم  -سبحانه وتعاىل  - وهللا

نه من وال يعلمون حقائق ما أراد خبلقه وأمره من احلكمة وال حقائق ما صدرت ع اآلخر
  والقدرة املشيئة

 التشابه يكون يف األلفاظ املتواطئة كما يكون يف األلفاظ املشرتكة اليت ليست وهبذا يتبني أن
فيها  : مبتواطئة وإن زال االشتباه مبا مييز أحد النوعني : من إضافة أو تعريف كما إذا قيل

  وبني ماء الدنياأهنار من ماء فهناك قد خص هذا املاء ابجلنة فظهر الفرق بينه  
مما  -املاء غري معلوم لنا وهو مع ما أعده هللا لعباده الصاحلني  لكن حقيقة ما امتاز به ذلك

 من التأويل الذي ال يعلمه إال هللا -مسعت وال خطر على قلب بشر  ال عني رأت وال أذن
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 احملاضرة الرابعة
 (4احملكم واملتشابه )

*** 
ن شاء هللا تعاىل نتحدث عن بعض املباحث يف موضوع احملكم واملتشابه يف هذه احملاضرة إ

 ومن ذلك :
 منشأ التشابه

نشأ التشابه من خفاء مراد الشارع يف كالمه، فمرة يرجع إىل اللفظ، ومرة يرجع إىل املعىن، 
 ومرة يرجع إىل اللفظ واملعىن. 

 [.93َيِمنِي{ ]الصافات: اللفظ: قوله تعاىل: }فَ رَاَغ َعَلْيِهْم َضْراًب اِبلْ  1-
فلفظة: اليمني حتتمل استعمال يده اليمىن غري الشمال، وحتتمل أيضًا أن الضرب كان بقوة، 
ألن اليمني أقوى اجلارحتني، وحتتمل أن الضرب كان بسبب اليمني اليت حلفها إبراهيم، ويف 

 [. 57قوله تعاىل: }َواَتَّللِه أَلِكيَدنه َأْصَناَمُكْم{ ]األنبياء: 
 املعىن: مثل ما استأثر هللا بعلمه من أهوال يوم القيامة، وعالمات الساعة، واجلنة والنار.  2-
َها َوَلِكنه اْلربه َمْن ات هَقى اللفظ واملعىن: قوله تعاىل: }َولَْيَس اْلربُّ أبَِْن أَتُْتوا اْلبُ ُيوَت ِمْن ظُُهورِ  3-

[ فهذا اخلفاء يف املعىن ويف اللفظ معًا إذ ال ميكن 189َوْأُتوا اْلبُ ُيوَت ِمْن أَبْ َواهِبَا{ ]البقرة: 
معرفة معىن هذه اآلية إال ابلرجوع إىل تفسريها، فقد كان أهل اجلاهلية يعتقدون أن الرجل إذا 

بل خيرق خرقًا أو يدخل من وراء البيت، فرد عليهم  أحرم ابحلج مل يدخل من ابب البيت
 القرآن وبنيه أن ليس شيء من ذلك من أبواب الرب ولكن الرب هو التقوى. 

وما ذكره الراغب من أقسام أو أنواع هي أسباب لوقوع التشابه حيث جيري التشابه يف اللفظ 
أو البسط أو النظم، كما يكون أو املعىن أو مها مًعا بسبب الغرابة واالشرتاك أو االختصار 

 بسبب الكمية أو الكيفية أو الزمان أو املكان أو الشروط.
 وفيما يلي أسباب التشابه اليت ذكرها الراغب مع بعض اإلضافة أو الرتتيب:

 العموم واخلصوص. -
 اإلطالق والتقييد. -
 اإلهبام والتبيني. -
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 اإلمجال والتفصيل. -
 الناسخ واملنسوخ. -
 ناء وخباصة املنقطع.االستث -
 االختصار والبسط وقد يعربون ابلزايدة والنقص. -
 األمر للوجوب أو لغريه. -
 النهي للتحرمي أو لغريه. -
 القراءات واألحرف. -
 التكرار والرتادف. -
 الغرابة واالشرتاك. -
 النظم كالتقدمي والتأخري. -
 اإلعراب كرفع اسم إن. -
 كيفيات الغيبيات.  -
 سباب النزول.جهالة أ -
 الشروط اخلارجة عن املاهية. -

ولدى املذاهب الفقهية والفرق العقدية وأصحاب امللل والنحل كثري من قضااي التشابه، 
األثر يف االتفاق  -وال يزال لبعضها  –اشتهرت يف التاريخ العلمي والسياسي، وكان هلا 

 واالفرتاق واخلالف واالختالف ومن ذلك:
 .صفات هللا عز وجل 

 العصمة والتكليف. -
 الوالية واإلمامة. -
 الروح والنفس. -
 القدر والتوكل. -
 العدل والفضل. -
 خلق القرآن وقدمه. -
 الوعد والوعيد. -
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 مغفرة الكبائر. -
 الصالة الوسطى. -
 حكم ترك الصالة. -

 :ومن أوجه التشابه ننتقل إىل احلل الناجع إلزالة هذا التشابه وهو رده إىل احملكم 
فنذكر مثالني هنا لرد املتشابه إىل احملكم وسوف نفرد احملاضرة القادمة ملا قيل من تشابه يف 

 آايت سورة البقرة إن شاء هللا تعاىل :
يعً  1-  [.53ا{ ]الزمر: قال تعاىل: }ِإنه اَّللهَ يَ ْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ

 هذه اآلية متشاهبة حتتمل معنيني: 
 املعىن األول: غفران الذنوب مجيعاً ملن اتب. 

 املعىن الثاين: غفران الذنوب مجيعاً ملن مل يتب.
رد اآلية املتشاهبة إىل احملكمة: وهي قوله تعاىل: }َوِإين ِ َلَغفهاٌر ِلَمْن اَتَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا{ 

[. تبني من اآلية احملكمة أن هللا يغفر الذنوب مجيعًا ملن اتب وهو مؤمن واتبع 82]طه: 
 طريق اهلدى . 

 [. 9قوله تعاىل: }ِإانه حَنُْن نَ زهْلَنا الذ ِْكَر َوِإانه لَُه حَلَاِفظُوَن{ ]احلجر:  2-
 هذه اآلية حتتمل معنيني.

 املعظم نفسه وهو حق.  املعىن األول: إن كلمة }ِإانه حَنُْن{ حتتمل الواحد
املعىن الثاين: أهنا للجماعة، وهو ابطل، وحتتمل أيضًا الواحد ومعه غريه، فهي آية متشاهبة 

 متسك هبا النصارى الذين قالوا ابلتثليث. 
 [. 22رد اآلية املتشاهبة إىل احملكمة: وهي قوله تعاىل: }ِإهَلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد{ ]النحل: 

[. وقوله تعاىل: }ُقْل ُهَو اَّللهُ َأَحٌد{ 91اختهََذ اَّللهُ ِمْن َوَلٍد{ ]املؤمنون: وقوله تعاىل: }َما 
 [. 1]اإلخالص: 

 تبني من اآلايت احملكمة أن املراد بقوله: }ِإانه حَنُْن{ هو هللا الواحد املعظم نفسه.
 ولكن هناك شبهة تتعلق مبسألة رد املتشابه إىل احملكم :

  .من امللحدة من طعن يف القرآن ألجل اشتماله على املتشاهبات :ينقال اإلمام فخر الد
إنكم تقولون أن تكاليف اخللق مرتبطة هبذا القرآن إىل قيام الساعة مث إان نراه حبيث  :وقال
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 يتمسك به صاحب كل مذهب على مذهبه فاجلربي متمسك آبايت اجلرب كقوله تعاىل 
  .{ قهوه ويف آذاهنم وقرًاوجعلنا على قلوهبم أكنة أن يف}

هذا مذهب الكفار بدليل أنه تعاىل حكى ذلك عنهم يف معرض الذم يف  :والقدري يقول
ويف موضع آخر وقالوا قلوبنا  { وقالوا قلوبنا يف أكنة مما تدعوان إليه ويف آذاننا وقر} قوله 
  .غلف

  .ومنكر الرؤية متمسك بقوله تعاىل ال تدركه األبصار
  .من فوقهم الرمحن على العرش استوى { خيافون رهبم} ومثبت اجلهة متمسك بقوله تعاىل 

مث يسمى كل واحد اآلايت املوافقة  { ليس كمثله شيء} والنايف متمسك بقوله تعاىل 
ملذهبه حمكمة واآلايت املخالفة له متشاهبة وإمنا آل يف ترجيح بعضها على البعض إىل 

خفية ووجوه ضعيفة فكيف يليق ابحلكيم أن جيعل الكتاب الذي هو املرجوع إليه  ترجيحات
 يف كل الدين إىل يوم القيامة هكذا ؟ 

  .قال : واجلواب أن العلماء ذكروا لوقوع املتشابه فيه فوائد
  .أنه يوجب مزيد املشقة يف الوصول إىل املراد وزايدة املشقة توجب مزيد الثواب :منها
أنه لوكان القرآن كله حمكًما ملا كان مطابًقا إال ملذهب واحد وكان بصرحيه مبطاًل  :هاومن

لكل ما سوى ذلك املذهب وذلك مما ينفر أرابب سائر املذاهب عن قبوله وعن النظر فيه 
واالنتفاع به فإذا كان مشتماًل على احملكم واملتشابه طمع صاحب كل مذهب أن جيد فيه ما 

ينصر مقالته فينظر فيه مجيع أرابب املذاهب وجيتهد يف التأمل فيه صاحب كل يؤيد مذهبه و 
مذهب وإذا ابلغوا يف ذلك صارت احملكمات مفسرة للمتشاهبات وهبذا الطريق يتخلص 

  .املبطل من ابطله ويتصل إىل احلق
ت وترجيح أن القرآن إذا كان مشتماًل على املتشابه افتقر إىل العلم بطريق التأويال :ومنها

بعضها إىل بعض وافتقر يف تعلم ذلك إىل حتصيل علوم كثرية من علم اللغة والنحو واملعاين 
والبيان وأصول الفقه ولومل يكن األمر كذلك مل حيتج إىل حتصيل هذه العوم الكثرية وكان يف 

  .إيراد املتشابه هذه الفوائد الكثرية
ص والعوام وطبائع العوام تنفر يف أكثر األمر عن أن القرآن مشتمل على دعوة اخلوا :ومنها

  .درك احلقائق



136 

 

فمن مسع من العوام يف أول األمر إثبات موجود ليس حبسم وال متحيز وال مشار إليه ظن أن 
هذا عدم ونفي وقع يف التعطيل فكان األصلح أن خياطبوا أبلفاظ دالة على بعض ما يناسب 

  .طًا على احلق الصريحما تومهوه وختيلوه ويكون ذلك خملو 
  .فالقسم األول وهو الذي خياطبون به يف أول األمر يكون من املتشاهبات

  .والقسم الثاين وهو الذي يكشف هلم يف آخر األمر من احملكمات
ولنضرب مثاال لكيفية تالعب أهل األهواء بقضية احملكم واملتشابه إلثبات أهوائهم بكالم 

 نصر فيه مذهب الباطل بتلك الدعوى :للدكتور حممد عمارة ي
 قال : 

ولقد كان لزامًا على املنهج الذي يعتمد على احلجج القرآنية اعتماده على احلجج العقلية، 
ان يتخذ موقفًا من اآلايت اليت توحي ظواهرها بوجود تناقض بينها وبني ظواهر آايت أخرى 

جعلهم يفصلون يف أمر تقسيم  تناولت ذات القضااي ونفس املوضوع.. وهو املوقف الذي
القرآن آايته إىل )حمكمة ومتشابه(، وقالوا ان يف هذه اآلايت ما هو )واضح( وما هو 
)خفي(، وما هو )أصل( وما هو )فرع(; ومن مث فإن علينا أن نفسر املتشابه واخلفي والفروع 

 على ضوء احملكم والواضح من األصول اليت جاء هبا القرآن الكرمي.
 : مث يقول

أما اإلمام حيىي فإنه حيدثنا عن )أن القرآن: حمكم ومتشابه، وتنزيل وأتويل، وانسخ ومنسوخ. 
وخاص وعام، وحالل وحرام، وأمثال وعرب، وأخبار وقصص، وظاهر وابطن، وكل ما ذكران 
يصدق بعضه بعضا، فأوله كآخره، وظاهره كباطنه، ليس فيه تناقض.. فإذا فهم الرجل ذلك، 

حكم القرآن، وأقر مبتشاهبه، أنه من هللا، كما قال هللا "سبحانه: )هو الذي أخذ حينئذ مب
أنزل عليك الكتاب منه آايت حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات فأما الذين يف 

 قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه(.. فلذلك جعل احملكم اماماً للمتشابه".
 ن األمثلة التوضيحية لآلايت احملكمة واملتشاهبة:مث نراه بعد هذا التحديد يورد لنا عدداً م

ففي ابب )التوحيد(، وبصدد قضية )الرؤية( من اخللق للخالق، جند من اآلايت احملكمة، 
مثال، قوله تعاىل: )ومل يكن له كفوًا أحد( و )ليس كمثله شيء(، و )ال تدركه األبصار وهو 
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تعاىل: )وجوه يومئذ انضرة إىل رهبا انظرة(، يدرك األبصار(، ومن اآلايت املتشاهبة مثال قوله 
 )فمن كان يرجو لقاء ربه(.

وكمثال على كيفية رد املتشابه إىل احملكم، هنا يقول اإلمام حيىي: إن اآلية األوىل تفسر على 
معىن )ان الوجوه يومئذ تكون نضرة مشرقة انعمة، إىل ثواب رهبا منتظرة، وعلى أن املراد من 

  اآلية الثانية، هو رجاء لقاء ثوابه. وليس لقاء ذات هللا.رجاء لقاء هللا يف
ومثال آخر يف ابب "العدل" يسوق لنا فيه من اآلايت احملكمة قوله تعاىل: )ان هللا ال َيمر 
ابلفحشاء( و )ال يرضى لعباده الكفر( ومن اآلايت املتشاهبة قوله تعاىل: )وقضينا إىل بين 

رض( و )قضينا إليه ذلك االمر( و )قضى ربك أن ال اسرائيل يف الكتاب لتفسدن يف األ
 تعبدوا إال إايه( و )فقضاهن سبع مسوات يف يومني(.

مث يقدم التفسريات اليت ترد هذه اآلايت املتشاهبات إىل اآلايت احملكمات، فيقول: ان معىن 
ألخرية )لتفسدن يف األرض( "أي ختتارون اسم الفساد"، ومعىن "القضاء" يف اآلايت الثالث ا

هو: التعليم، واألمر، واخللق.. على الرتتيب فال جرب هنا، ومن مث فال جتوير، واملعىن هنا متفق 
مع معىن اآلايت احملكمة اليت تشهد ابلعدل للخالق سبحانه وتعاىل. وهكذا حيل االشكال، 

ي وينفي عن هللا سبحانه أن يكون قد "قضى وحكم" بفعل االنسان للفساد وغريه من املعاص
 واملنكرات.

قال : وليس اجملربة من املتكلمني فقط هم الذين رفضوا احلكم على بعض القرآن ببعضه 
اآلخر، وتفسري خفيه بواضحه، ومتشاهبه وحمكمه، بل لقد ذهب إىل ذلك )ابن رشد(  
كذلك، عندما رأى أن )التعارض( قائم بني ظواهر النصوص، بل )رمبا ظهر يف اآلية الواحدة 

هذا املعىن، وان األدلة العقلية )تتعارض( هي األخرى يف هذه املسألة، وان  التعارض يف
الواجب ليس تفسري جانب آبخر، وآية أبخرى، وامنا هو اختاذ املوقف الوسط الذي )جيمع( 
بني طريف اخلالف، وان ذلك )هو الذي قصده الشرع بتلك اآلايت العامة واألحاديث اليت 

 يظن هبا التعارض(.
إن موقف أهل العدل والتوحيد هذا متميز عن كثري من املواقف اليت وردت يف هذا ومن مث ف

املقام. وهو املوقف الوحيد الذي ينفي شبهة التناقض والتعارض عن آايت القرآن، ويفسر 
 )املتشابه( )ابحملكم( استناداً إىل معايري العقل ومقاييس لغة القرآن.
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ق ابطال والباطل حقا عن طريق العبث هبذه أقول : ولك أن تتعجب كيف أمكن قلب احل
القضية وكيف اهتم أهل السنة ابلتشبيه واجلرب وما إىل ذلك ولكن عند التدقيق والتأمل يظهر 

 جليا اخلداع ويتجلى احلق فعلى سبيل املثال : 
 يف مسألة الرؤية : 

ا انظرة . فهي اآلية اليت ادعى فيها التشابه وهي قوله تعاىل : وجوه يومئذ انضرة إىل رهب
صرحية يف رؤيته سبحانه وأتويلها املذكور متكلف جدا من جهة اللغة وظاهر اآلية يؤيده قوله 
تعاىل كال إهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون واألحاديث املتواترة يف التصريح برؤية العباد لرهبم يوم 

 التشابه املدعى .القيامة واآلاثر املتكاثرة يف ذلك هي من احملكم الذي نرد إليه هذا 
وأما ما ادعى أنه احملكم ورد به ما دلت عليه اآلية فال يوجد فيه ما يوحي بذلك على 
اإلطالق ألن قوله ليس كمثله شيء ينفي مشاهبة هللا خللقه وهذا ال يبطل الرؤية وكذا قوله ومل 

ار ال يتعارض يكن له كفوا أحد ألنه ينفي الكفء ال ينفي الرؤية وأيضا قوله ال تدركه األبص
مع الرؤية ففرق كبري بني اإلدراك الذي هو اإلحاطة الكاملة والتامة وبني الرؤية فاملؤمنون يرون 
رهبم يوم القيامة بكيفية ال حنيط هبا علما وهو سبحانه يف نفس الوقت منزه عن الشبيه واملثيل 

 والند وال ميكن ألحد أن حييط به علما .
ف يتبني لنا عند كالمنا يف مسألة الصفات توضيحات أخرى وهكذا يف سائر ما ادعاه وسو 

 تتعلق بتلك املسألة .
ومن أشنع ما قيل يف عكس احلقائق كالم الشيخ الزرقاين يف مناهل العرفان حول تلكم 

 القضية ولن نطيل هنا بذكر ما قال ولكن من أرد النظر فلريجع إليه .
م يف مسألة فوائد وحكم وجود املتشابه فقال وننتقل من هذه اجلزئية إىل ما ذكره أهل العل

 بعضهم يف ذلك :
إن هللا سبحانه احتج على العرب ابلقرآن، إذ كان َفْخرُهم ورايستهم ابلبالغة وحسن  1-

البيان، واإلجياز واإلطناب، واجملاز والكناية واإلشارة والتلويح، وهكذا فقد اشتمل القرآن على 
 ازاً هلم. هذه الفنون مجيعها حتدايً وإعج

أنزل هللا سبحانه اآلايت املتشاهبات اختباراً ليقف املؤمن عنده، ويرده إىل عاِلِمِه، فيَ ْعظُم  2-
 به ثوابه، ويراتب هبا املنافق، فيستحق العقوبة.
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ُه ولقد أشار هللا تعاىل يف كتابه إىل وجه احلكمة يف ذلك بقوله: }َفَأمها الهِذيَن آَمُنوا فَ يَ ْعَلُموَن أَنه 
[ مث قال: جواابً 26احلَْقُّ ِمْن َرهبِ ِْم َوأَمها الهِذيَن َكَفُروا فَ يَ ُقوُلوَن َماَذا أَرَاَد اَّللهُ هِبََذا َمَثال{ ]البقرة: 

هلم: }ُيِضلُّ ِبِه َكِثريًا َويَ ْهِدي ِبِه َكِثريًا{ . فأما أهل السعادة فيعملون مبحكمه، ويؤمنون 
 فيستوجبون املالمة.  ، محة والفضل، وأما أهل الشقاوة فيجحدوهنا، فيستوجبون الر  مبتشاهبه

أراد هللا عز وجل أن يشغل أهل العلم برد ه إىل احملكم، فيطول بذلك فكرهم، ويظهر  3-
ابلبحث اهتمامهم، ولو أنزله حمكمًا الستوى فيه العامل واجلاهل، فشغل العلماء به ليعظم 

 هللا مآهبم. ثواهبم وتعلو منزلتهم، ويكرم عند 
أنزل املتشابه لتشغل به قلوب املؤمنني ، وتتعب فيه جوارحهم وتنعدم يف البحث عنه  4-

 أوقاهتم، ومدد أعمارهم، فيحوزوا من الثواب حسبما كابدوا من املشقة. 
 وهكذا كانت املتشاهبات ميدان سباق تنقدح فيه األفكار والعلوم. 

 وقال الدكتور إبراهيم خليفة :
القرآن والسنة ما ذكره صاحب الكشاف فقال: يف  ة ورود املتشابه هبذا اإلطالقومن حكم

لو كان كله )يعىن القرآن( حمكما لتعلق الناس به لسهولة مأخذه وألعرضوا عما حيتاجون فيه 
إىل الفحص والتأمل من النظر واالستدالل. ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطريق الذى ال يتوصل 

املتشابه من االبتالء والتمييز بني الثابت على احلق يف  يده إال به، وملاإىل معرفة هللا وتوح
استخراج معانيه، ورده إىل احملكم من يف  تقادح العلماء، وإتعاهبم القرائحيف  واملتزلزل فيه، وملا

يف   الفوائد اجللية والعلوم اجلمة ونيل الدرجات عند هللا. وألن املؤمن املعتقد أن ال مناقضة
ظاهره وأمهه طلب ما يوفق بينه وجيريه على يف  هللا وال اختالف إذا رأى فيه ما يتناقضكالم 

سنن واحد ففكر وراجع نفسه وغريه ففتح هللا عليه، وتبني مطابقة املتشابه احملكم ازداد 
 إيقانه.يف  طمأنينة إىل معتقده وقوة

 وقال السيوطي :
  :شابه ممن أراد لعباده البيان واهلدى قلناإن قيل ما احلكمة يف إنزال املت :قال بعضهم

  .إن كان مما ميكن علمه فله فوائد
احلث للعلماء على النظر املوجب للعلم بغوامضه والبحث عن دقائقه فإن استدعاء  :منها

 .اهلمم ملعرفة ذلك من أعظم القرب
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ا ال حيتاج إىل أتويل ظهور التفاضل وتفاوت الدرجات إذ لوكان القرآن كله حمكمً  :ومنها 
 ونظر الستوت منازل اخللق ومل يظهر فضل العامل على غريه .

  .وإن كان مما ال ميكن علمه فله فوائد
ابتالء العباد ابلوقوف عنده والتوقف فيه والتفويض والتسليم والتعبد ابالشتغال به من  :منها

ة احلجة عليهم ألنه ملا نزل بلساهنم جهة التالوة كاملنسوخ وإن مل جيز العمل مبا فيه وإقام
ولغتهم وعجزوا عن الوقوف على معناه مع بالغتهم وإفهامهم دل على أنه منزل من عند هللا 

  .وأنه الذي أعجزهم عن الوقوف
 وقال الشيخ كابوري

 للمتشابه فوائد أو حكم ذكر منها:
ذلك أن هللا عندما جتلى ذكر املتشابه وعدم بيانه فيه ختفيف على املكلفني ويشهد ل - 1

للجبل بذاته أو بصوته جعله دكا، فإذا مل يتحمل اجلبل التجلي فكذلك قد ال يتحمل 
 اإلنسان التصريح ابلتشابه.

إشباع رغبة النفس ابجلمع يف اإلميان بني املشاهد احملسوس مما ال خيتلف فيه الناس وما  - 2
 يتميز به املؤمنون بفضيلة اإلميان ابلغيب.

 االبتالء ابلتسليم يف ابب االعتقاد والتفويض بدفع الشك النفساين والزيغ الشيطاين.  - 3
 ظهور عجز اإلنسان وجهله، وذلك مينعه من الغرور ويبعده عن الكرب. - 4
التشابه إذا كان بسبب البسط.. ففائدته بذل املزيد من اجلهد واملشقة واألجر على قدر  - 5

 املشقة.
ن جنس ما ذكران موافقة ومداخلة كاالستدالل ابملتشابه على يسر وهناك فوائد أخرى م

الدين ومساحته حيث راعى التخفيف يف األحكام وعدم التكليف ابحملال، ومراعاة حال 
 املكلفني، حيث اكتفى يف املتشابه ابإلميان يف اإلثبات والتفويض يف الكيفيات.

رازي من أن املتشابه الذي يتضمن وهناك فوائد خبالف ما ذكران.. ومن ذلك ما ذكره ال
احتماالت ختتلف حوهلا االجتهادات وتتكون املذاهب الفرقية واملذهبية والطرقية فيجد كل ما 

، فليس شيء يراه من رأي حيث جيد دليله الذي يؤيده وهذا القول ليس من الفوائد يف 
 التفرق واالحتماالت مقصوداً وال حمموداً.
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م، وال يصار إىل التشابه إال إذا تعني ابلدليل وابلعجز عن التفسري واألصل يف الكالم اإلحكا
والتأويل، ولذلك ينظر يف أسباب التشابه إلزالة التشابه ما أمكن بطريق قواعد البيان اللغوية 
 وضعًا واستعمااًل، و كذلك القواعد األصولية يف اجلمع والتوفيق والرتجيح والتخريج والتأويل.

كثرية يظهر فيها التشابه بصورة وأبخرى، وهو يف أغلب األحيان تشابه   ويف القرآن شواهد
 مظنون ال يثبت، وإمنا يتحقق فيه اإلحكام بعد النظر والتدبر والتأويل. ا.ه 

 وقد أورد بعضهم سؤاال وهو أنه هل للمحكم مزية على املتشابه أو ال ؟
أصلكم يف أن مجيع كالمه فإن قلتم ابلثاين فهو خالف اإلمجاع أو ابألول فقد نقضتم 

  .سبحانه وتعاىل سواء وأنه منزل ابحلكمة
وأجاب بعضهم أبن احملكم كاملتشابه من وجه وخيالفه من وجه فيتفقان يف أن االستدالل هبما 

  .ال ميكن إال بعد معرفة حكمة الواضع وأنه ال خيتار القبيح
جه الواحد فمن مسعه أمكنه أن يستدل به وخيتلفان يف أن احملكم بوضع اللغة ال حيتمل إال الو 

  .يف احلال
  .واملتشابه حيتاج إىل فكرة ونظر ليحمله على الوجه املطابق

 .وألن احملكم أصل والعلم ابألصل أسبق وألن احملكم يعلم مفصاًل واملتشابه ال يعلم إال جمماًل 
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 احملاضرة اخلامسة
 (5احملكم واملتشابه )

*** 
 مد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعداحل

يف هذه احملاضرة إن شاء هللا تعاىل نذكر مواضع دعوى التشابه يف سورة البقرة حسب ما 
ذكره كابوري وبطبيعة احلا ل ال يسلم بكل ما قاله وال يوافق على كل توجيهاته لوجه 

 ة نظر لبعض أهل العلم قال :اإلحكام وإمنا نذكر ذلك لالطالع على أمثلة متكاثرة ووجه
 .1قوله تعاىل: }أمل{ اآلية - 1

 وجه التشابه:
وجه التشابه يف هذه الفاحتة ومثلها الفواتح يف تسع وعشرين سورة، وقد ورد فيها أكثر من 

أربعني قواًل، بني نقلي مل يسلم سنده، وعقلي مل يثبت برهانه، وال يزال مفسرون يغوصون 
 ابه، يعلمه هللا وحده.وخيوضون، ومثل هذا متش

 قلت : سوف نفرد للحروف املقطعة حماضرة مستقلة إن شاء هللا تعاىل .
 وجه اإلحكام:

وجه اإلحكام أن }أمل{: ألف الم ميم أمساء حلروف هجائية معروفة ، ويكفي يف إثبات 
 اإلحكام بيان معىن اللفظ نفسه.

 .2قال تعاىل: }الذين يؤمنون ابلغيب{ اآلية - 2
 لتشابه:وجه ا

الغيب مفصول حباجز الزمان املستقبل أو حاجز املكان البعيد أو قيام حاجز فاصل مينع 
 احلاسة من العلم.

والناس مجيعاً يشرتكون يف اإلميان ابحملسوس، وإمنا يتميز املؤمنون ابإلميان ابلغيب، ويقع 
 التشابه يف املغيبات لعدم القدرة على تكييف الكميات زماانً ومكاانً.

 وجه اإلحكام: 
اآلية حمكمة أي مفهومة من حيث أن اللفظ حيمل مضمونه ومعناه وأما حتقيق ذلك ووقوع 

 املغيب وحضور الغائب وإدخاله يف مفهوم التشابه فهو حتكم ال وجه له.
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 . 15قال تعاىل: }هللا يستهزئ هبم...{ اآلية - 3
 وجه التشابه:

مبا حيسن عقاًل، وملا كان االستهزاء غري  يتصف هللا بصفات كثرية وال خالف يف اتصافه
 حسن يف العقول.. لذا كان الوصف به متشاهباً.

قلت : سوف نفرد ملوضوع الصفات حماضرة مستقلة بل رمبا أكثر من حماضرة إن شاء هللا 
 تعاىل .

 وجه اإلحكام:
لعقاب على إن هللا ال يسأل عما يفعل فال اعرتاض عليه أو هو من ابب املعاملة ابملثل أو ا

 الفعل فال يوصف ابلذم.
بفتح أن،  106. وكذا اآلية 20قدير{، اآلية شيء قال تعاىل: }إن هللا على كل  - 4

 قدير. شيء ، وهللا على كل 284، 259، 148، 109واآلايت
 التشابه:

 تعميم القدرة على إجياد عموم األشياء وليست األشياء كلها خملوقة.
 اإلحكام:

 مكنات، فالعموم خمصوص حسب املشيئة فما شاء كان وما مل يشأ مل يكن.القدرة تتعلق ابمل
 .24قال تعاىل: }فاتقوا النار اليت وقودها الناس واحلجارة...{ اآلية - 5

 وجه التشابه:
 اختلف يف احلجارة.. فقيل أهنا األصنام املعبودة وأدخلت يف النار مع عابديها.

 اإلحكام:
عبود يدخل النار مىت رضي ابلعبادة لكونه شريكاً للعابد، وملا  هذا القول ليس بالزم.. فامل

كانت األحجار ال يتحقق فيها هذا الشرط فمن املستبعد هذا القول، وال تكون احلجارة 
 مقيدة ابألصنام املعبودة.

 .31قال تعاىل: }وعلم آدم األمساء...{ اآلية  - 6
 التشابه:

 ونقلية يتعذر إثباهتا والتسليم هبا. اختلفوا يف األمساء على أقوال بني عقلية
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 اإلحكام:
األمساء وهي حروف اهلجاء اليت تصلح جلميع األمساء، وهذا استدالل عقلي حاصر، ودونه 
يف احلصر أن تكون أمساء األشياء مما حيتاجه آدم يف معاشه قياساً على محل نوح ملا حيتاجه 

 من حيوان.
. قال تعاىل: }قلنا اهبطوا منها 36بطوا...{ اآلية قال تعاىل عن آدم وحواء: }وقلنا اه - 7

 .38مجيعاً...{ اآلية 
 وجه التشابه:

ذهب اجلمهور إىل أن اهلبوط من علو إىل دنو، أي من السماء إىل األرض، وهذا يعين أن 
جنة آدم وحواء كانت يف السماء، وأن األبوين سكنا السماء مث أمرا ابلنزول إىل األرض، 

كل، ألن هللا سبحانه تعاىل قد خلق اإلنسان من األرض، وجنته فيها مث وهذا متشابه مش
 أخرج منها.

 اإلحكام:
اهلبوط يف األرض يتحقق دون تقييد بوقوعه من السماء ويف القرآن قوله تعاىل لبين إسرائيل 

 الذين عربوا فلسطني: }اهبطوا مصرا...{ اآلية، وكان املراد دخول املدينة.
 نة وهو نزيلها أي ساكنها وداخلها.وقولنا نزلت املدي

قال تعاىل: }اي بين إسرائيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم، وأين فضلتكم على  - 8
 .122العاملني..{ اآلية 

 التشابه:
املراد ابلعاملني.. الناس، وقد فضل هللا بين اسرائيل عليهم ويدخل املتقدمون واملتأخرون، 

 مة حممد: }كنتم خري أمة أخرجت للناس..{ اآلية...والتشابه يف معارضة قوله عن أ
 اإلحكام: 

املفاضلة يف اخلريية ليست بني بين اسرائيل واألمة اخلامتة، وإمنا بني املؤمنني والكافرين، 
فاملؤمنون املتقدمون واملتأخرون أمة واحدة، واملسلمون كلهم حزب واحد ألهنم أتباع دين 

لقوله تعاىل: }إن الدين عند هللا اإلسالم{ ويف مقابل واحد، وأفضليتهم بسبب داينتهم، 
 املسلمني.. الكافرون من كل األمم.
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قال تعاىل: }واتقوا يوما ال جتزي نفس عن نفس شيئا وال يقبل منها شفاعة وال يؤخذ  - 9
 . 123منها عدل وال هم ينصرون..{ اآلية 

ن قبل أن َييت يوم ال بيع فيه وال خلة وقال تعاىل: }اي أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم م
 .252وال شفاعة والكافرون هم الظاملون..{ اآلية 

 .255وقال تعاىل: }من ذا الذي يشفع عنده إال إبذنه{ اآلية
 التشابه:

اآلايت تنفي الشفاعة يوم القيامة، مع أهنا اثبتة للمؤمنني يشفع بعضهم لبعض ويشفع 
حلة، مع الشفاعة العظمى اليت أوتيها خامت األنبياء.. عليه املالئكة، والكتب، واألعمال الصا

 وعليهم صلوات هللا وسالمه.
 اإلحكام:

الشفاعة املنفية هي اليت مل تستوف شروطها، ومن هذه الشروط إذنه تعاىل كما يف قوله: 
}من ذا الذي يشفع عنده إال إبذنه{ وهناك شرط آخر وهو الرضى كما يف قوله تعاىل:}إال 

 د أن َيذن هللا ملن يشاء ويرضى{.، وقوله تعاىل:} ورضي له قواًل{.من بع
قال تعاىل: }إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئني من آمن ابهلل واليوم  - 10

 .63اآلخر وعمل صاحلاً فلهم أجرهم عند رهبم وال خوف عليهم وال هم حيزنون{ اآلية 
 التشابه:

مع اليهود والنصارى والصابئة، إذا حتقق فيهم اإلميان ابهلل واليوم  يف اآلية أن مؤمين األمة
اآلخر مع العمل الصاحل كانوا انجني مجيعاً، ومعلوم أن الناجني هم املؤمنون من أهل 

اإلسالم، وأن اليهود والنصارى والصابئة كفرة ال ينفعهم إمياهنم ابهلل واليوم اآلخر وعملهم 
 م يف اآلخرة من أهل النار.الصاحل هباء ال يعتد به وه

 اإلحكام:
املراد ابإلميان ابهلل واليوم اآلخر والعمل الصاحل هو اإلسالم، وليس اليهودية والنصرانية 

والصابئة، يعين أن اليهود والنصارى والصابئة وغريهم هلم أن يدخلوا هذا الدين ويؤمنوا به 
 ويسلموا إليه فليس قصراً على شعب وزمان أو مكان.

قال تعاىل لبين إسرائيل: }ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم يف السبت فقلنا هلم كونوا  - 11
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 .65قردة خاسئني{ اآلية 
 التشابه: 

مسخ بعض الناس من الصورة اآلدمية اإلنسانية إىل الصورة القردية، وهو مشكل ألنه غري 
 مألوف.

 اإلحكام:
 يوان.القردية عقاب من هللا، أو أن طباعهم تشبه هذا احل

قال تعاىل: }والذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك أصحاب اجلنة هم فيها  - 12
 . 82خالدون{ اآلية 

 التشابه:
يف حصر البقاء بذات هللا وصفاته الذاتية ولغريه اهلالك والفناء كما يف قوله: )كل شيء 

 كرام{.هالك إال وجهه(، ولقوله:}كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإل 
 اإلحكام:

خلود املكان متعلق ابلزمان الذي خلقه هللا، ومن املكان اجلنة والناس فكاان ابقيان بقاء 
 الزمان وفانيان إذا فين الزمان ودوام البقاء هلل وحده.

ِِ خبري منها أو مثلها{ اآلية  - 13  .106قال تعاىل: }ما ننسخ من آية أو ننسها أنِت
 التشابه:

 ت القرآن ونسياهنا، مع اخلالف حىت يف ثبوت النسخ فكثريون ينفونه.النسخ هو نسخ آاي
 اإلحكام:

النسخ يف اآلية ينصرف إىل اآلية الكونية املعرضة لإلزالة والنسيان أو اإلنساء، وليس يعين 
هذا نفي النسخ ومضمونه اثبت آبية التبديل لقوله تعاىل: }وإذا بدلنا آية مكان آية وهللا 

 قالوا إمنا أنت مفرت{، وتسميته نسخاً اصطالحاً وال مشاحة يف االصطالح. أعلم مبا ينزل
قلت : بل النسخ موجه لآلايت القرآنية والكالم فيه يطول وسندرسه مستقال إن شاء هللا 

 تعاىل .
قال تعاىل: }وال تقولوا ملن يقتل يف سبيل هللا أموات بل أحياء ولكن ال تشعرون{  - 14

 .154اآلية 
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 ه:والتشاب
 أن القتل موت والقتلى أموات وليسوا أبحياء.

 اإلحكام:
املراد إن قتله كان يف سبيل هللا وعمله ابق مستمر مع األحياء فهو ميت يف جسده حي يف 

 عمله وقيمة احلياة يف العمل.
قال تعاىل: }إن الصفا واملروة من شعائر هللا فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح  - 15

 .158هبما..{ اآليةعليه أن يطو ف 
 التشابه:

 االكتفاء بنفي اجلناح عن الطائف ابلصفا واملروة، والطواف من أركان احلج والعمرة.
 اإلحكام:

إن نفي اجلناح كان بسبب صنمني مها إساف وانئله على جبلي الصفا واملروة، وكان 
 ية.املسلمون يتحرجون من السعي بسبب ذلك، وال يعين عدم الوجوب أو نفي الفرض

قال تعاىل: }إمنا حرم عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير وما أهل به لغري هللا{ اآلية  - 16
173. 

 التشابه:
يف اآلية حصر للتحرمي يف أكل حلم اخلنزير، ويفيد إابحة ما عداه، ويف السنة حترمي احلمر وكل 

 ذي انب من السباع ونص على الكلب بسبب غسل ولوغه سبعاً مباء وتراب.
 اإلحكام:

ظاهر اآلية صريح على قصر التحرمي على حلم اخلنزير ومثله ال يعارض ابلسنة واليه ذهب 
 املالكية.

 قلت : بل ال معارضة بني ما يف السنة وبني اآلية ومحله البعض على ما كان يف أول األمر .
أولئك ما  قال تعاىل: }إن الذين يكتمون ما أنزل من الكتاب ويشرتون به مثنا قليالً  - 17

َيكلون يف بطوهنم إال النار وال يكلمهم هللا يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم{ اآلية 
174. 

 التشابه:
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 يف نفي كالم هللا يوم القيامة ألهل النار، ويف آايت أخرى إثبات الكالم.
 اإلحكام:

ن يكلمهم ومنهم يوم القيامة يوم طويل، يسع السكوت والكالم، وأهل النار كثريون منهم م
من ال يكلمهم، أو يكلمهم حيناً مث ال يكلمهم حيناً آخر كما يف قوله:}اخسئوا فيها وال 

 تكلمون{.
قال تعاىل: }كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن ترك خرياً الوصية للوالدين  - 18

 .180واألقربني ابملعروف حقا على املتقني..{ اآلية 
 التشابه:

 مشروعية الوصية للورثة، ويف احلديث ال وصية لوارث.يف اآلية األوىل 
 اإلحكام:

 جيمع بني الكتاب والسنة أبن الوصية لألقربني ممن مل يرث.
قال تعاىل يف صيام رمضان: }وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني فمن تطوع  - 19

 .184خرياً فهو خري له وأن تصوموا خري لكم إن كنتم تعلمون..{ اآلية
 ابه:التش

 املعلوم أن الذين يطيقونه يصومونه، أما الذين ال يطيقونه فهم الذين يفطرون ويفدون .
 اإلحكام:

 يطيقونه: أن يقدرون عليه مبشقة جتلب التيسري ابلفطر والفدية من ابب اإلحلاق ابلعاجز. 
 قال تعاىل: }شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن{. -20

 التشابه:
مضان، ويف موضع آخر يف ليلة القدر أو يف ليلة مباركة، قال القرآن أنزل يف شهر ر 

 تعاىل:}إان أنزلناه يف ليلة القدر..{ وقال: }إان أنزلناه يف ليلة مباركة..{ اآلية.
ومعلوم أن القرآن أنزل ال يف ليلة وال يف شهر، بل يف سنني طويلة عديدة ال تقل عن مثاين 

 واملشهور هو ثالث وعشرون سنة. عشرة سنة وقد تصل إىل مخس وعشرين سنة،
 اإلحكام:

التوفيق أن بداية النزول يف ليلة القدر، وهذه الليلة من ليايل شهر رمضان، وكان االعتبار 
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ابلبداية، فال مينع أن ينزل يف ليلة أخرى أو شهر آخر خالل سنني نزول القرآن، وقيل نزوله 
لسماء الدنيا مث نزل به جربيل منجماً يف ليلة أو شهر يعين من اللوح إىل بيت العزة يف ا

 حسب احلوادث وأسباب النزول.
قال تعاىل: }وقاتلوا يف سبيل هللا الذين يقاتلونكم واقتلوهم حيث ثقفتموهم..{ اآلية  - 21

 .193. وقال : }قاتلوهم حىت ال تكون فتنة..{ اآلية 191
، وقال تعاىل: 194اآلية  وقال}فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم..{

 .244}وقاتلوا يف سبيل هللا واعلموا أن هللا مسيع عليم{ اآلية 
وقال : }أمل تر إىل املأل من بين إسرائيل إذ قالوا لنيب هلم ابعث لنا ملكاً نقاتل يف سبيل 

 .246هللا..{ اآلية 
 التشابه:

وهم حيث ثقفتموهم{، الذين يرون أن اجلهاد قتال الكفار كما هو مفهوم قوله }واقتل
 واآلايت هبذا املعىن معروفة آبايت السيف، وهي تعارض منع اإلكراه يف الدين.

 اإلحكام:
 العموم أو اإلطالق مقيد مشروط ابملقابلة )الذين يقاتلونكم(،قوله:}وال تعتدوا{.

وشرط: }أخرجوهم{ مقابل بشرط }من حيث أخرجوكم{، وشرط مدافعة الفتنة :}والفتنة 
 القتل{، }وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة{. أشد من

وكذلك هنى عن املبادأة كما ذكر عند املسجد احلرام:}وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام حىت 
يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم{. وكذلك رد العدوان ابملثل دون زايدة، والقتال يف سبيل 

 كما يف قوله تعاىل:}ال إكراه يف الدين{ هللا ال يعين إكراه الناس على الدخول يف دين هللا
 .286، وقوله:}ال يكلف هللا نفسا إال وسعها..{اآلية256اآلية 
 .21قال تعاىل: }هل ينظرون إال أن َيتيهم هللا يف ظلل من الغمام{ اآلية  - 22

 التشابه:
لوم أنه ال إن اإلتيان فعل زماين له بداية وهناية، و)يف( ظرف، واملظروف )ظلل الغمام(، ومع

 شيء يظله أو يقله.
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 اإلحكام:
 اإلتيان فعل من أفعال هللا فوق الزمان واملكان أو حيمل اإلتيان على املبالغة واملراد إتيان أمره.

 قلت َييت الكالم يف الصفات إن شاء هللا .
 . 212قال تعاىل: }وهللا يرزق من يشاء بغري حساب..{ اآلية  - 23

 التشابه:
 رض آبايت تقرر ان كل شيء بقدر وحسبان.نفي احلساب معا

 اإلحكام:
 تتوجه اآلية إىل الرزق الدنيوي أو األخروي ال حساب عليه وال مسؤولية.

 .221قال تعاىل: }وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن..{ اآلية - 24
 التشابه:

 والنهي عن املشركات على العموم يشمل الكتابيات من اليهودايت والنصرانيات.
 كام:اإلح

هذا العموم يف النهي خمصص فيما عدا الكتابيات لقوله: }واحملصنات من الذين أوتوا 
 الكتاب من قبلكم..{.

 .223مت{. اآلية شيء قال تعاىل: }نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن  - 25
 التشابه:

 قد يفهم بعضهم إابحة النساء من الدبر بداللة )أىن(.
 اإلحكام:

  يف املوضع، والقبل متعني نقالً وعقاًل.اإلابحة يف اجلهة ال
 .229قال تعاىل: }الطالق مراتن{ اآلية  - 26

 التشابه:
 بعض املذاهب يرى وقوع الطالق مرة واحدة.

 اإلحكام:
 ال يعتد ابملخالف.

 .238قال تعاىل: }حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى{ اآلية  - 27
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 التشابه:
هو وسط الصلوات فتكون العصر أو وسط النهار فتكون  اختلفوا يف الصالة الوسطى هل

 الظهر.
 اإلحكام:

الصلوات أي اخلمس املفروضة يف اليوم والليلة والصالة الوسطى قد تكون يف األسبوع كصالة 
 اجلمعة وهللا أعلم.

 قلت : دلت األدلة املتكاثرة على أهنا العصر .
منهم من كلم هللا ورفع بعضهم  قال تعاىل: }تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض - 28

 .253درجات..{ اآلية 
 التشابه:

اآلية تقرر املفاضلة، ويف هناية السورة معادلة يف قوله: }ال نفرق بني أحد من رسله..{ اآلية 
285. 

 اإلحكام:
 الرسل فيهم الفاضل واألفضل ولكن اإلميان هبم مجيعاً واجب مفروض على حد سواء.

 .260م عن طريه األربعة: }فصرهن إليك{ اآلية قال تعاىل إلبراهي - 29
 التشابه:

 تقطيع الطري على املشهور عند اجلمهور وهو متشابه 
 اإلحكام:

صرهن: هو: "أملهن" يؤكده السياق على ظاهره يف التعدية إبىل، والتقطيع ال حيتاج إىل 
 تعدية.

 .272ية قال تعاىل: }ليس عليك هداهم ولكن هللا يهدي من يشاء{.. اآل - 30
 التشابه:

ومثله قوله:}إنك ال هتدي من أحببت ولكن هللا يهدي من يشاء{ واملعارض قوله:}إنك 
 لتهدي إىل صراط{ ، وقوله}لكل قوم هاد{

 اإلحكام:
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القول اجلامع إن اخللق ومن ذلك خلق اهلداية هو هلل وحده، أما اهلداية مبعناها اللغوي وهو 
 اه.البيان فهو مشرتك ينسب هلل ولسو 

قال تعاىل: }الذين َيكلون الراب ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من  - 31
 .275املس{ اآلية

 التشابه:
 تشبيه اجملهول ابجملهول ال يكسبه تعريًفا.

 اإلحكام:
ليس التشبيه مبجهول بل هو معلوم فالشيطان ميس اإلنسان ابجلنون واألمراض فتظهر 

 كما يف قوله: }مسين الشيطان بنصب وعذاب{.األعراض على املمسوس  
 .275قال تعاىل عن املرايني: }قالوا إمنا البيع مثل الراب..{ اآلية  - 32

 التشابه:
 الظاهر أن يقولوا إمنا الراب مثل البيع.

 اإلحكام:
 يبقى الظاهر على ظاهره ألن أصل التعامل عندهم أو أغالب التعامل كان ربوايً.

}إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة هلم أجرهم قال تعاىل:  - 33
 .277عند رهبم وال خوف عليهم وال هم حيزنون..{ اآلية 

 التشابه:
 اإلميان عند مجهور أهل السنة جيمع ما بعده من العمل والصالة والزكاة.

 اإلحكام:
اإلسالم فال تكرار وكوهنا من األعمال اإلميان ابطن الدين والصالة والزكاة حال ظهورمها من 
 الصاحلة من ابب ذكر العام واخلاص للتنبيه والتأكيد.

 
 .284قال تعاىل: }وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به هللا{ اآلية  - 34

 التشابه:
 احملاسبة على كل ما بدا أو اختفى مقابل ابآلية اخلامتة من السورة يف أن التكليف وما بين
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 عليه من حماسبة قائم على الوسع وعدم النسيان واخلطأ.
 اإلحكام:

ال تعارض، والعموم خمصوص واإلطالق مقيد ، فاحملاسبة ابتداء ليست على عمومها 
 واطالقها، والتكليف كله مرهون ابلقدرة واالستطاعة.
 قلت : دلت األحاديث على أن آخرها نسخ أوهلا .
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 السادسة احملاضرة
 (6احملكم واملتشابه )

*** 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد

موعدان يف هذه احملاضرة مع احلروف املقطعة يف أوائل السور وهي كما سبق أن ذكران مما ذكر 
أنه من املتشابه وقد فصلنا القول فيها يف آخر حماضرتني من املستوى األول من مادة علوم 

 وكذا يف حماضرات التفسري يف أول سورة البقرة فمن أراد االستزادة فلرياجع ما ذكرانه . القرآن
 قال السيوطي رمحه هللا :

  .ومن املتشابه أوائل السور واملختار فيها أيًضا أهنا من األسرار اليت ال يعلمها إال هللا تعاىل
 السُّور: فمنهم َمن قال: هي مم ا قلت : اختلف املفس رون يف احلروف املقط عة اليت يف أوائل

  .استأثر هللا بعْلمه، فرد وا عْلمها إىل هللا، ومل يُفسِ روها
، بصيغة التمريض. وذكره الرازي، فقال: وقال أبو بكر  ذكره القرطيب، عن أيب بكر وعلي 

; وسر ه يف-رضي هللا عنه-الصديق  -علي  القرآن: أوائل السَُّور". وقال  : "يف كلِ  كتاب ِسر 
  ."هذا الكتاب: حروف التهجي : "إن  لكلِ  كتاب َصفوة، وصفوة-رضي هللا عنه

  .وال أراه إال  موضوعاً  ومل أقف له على إسناد،
أبو الليث السمرقندي، عن  وأم ا عمر، وعثمان، وابن مسعود، فذكره القرطيب  قائال: وذكر

ِمن املكتوم الذي ال يفسهر". اه .  عةعمر، وعثمان، وابن مسعود: أهنم قالوا: "احلروف املقط  
 .هكذا بدون إسناد، وال أراه يصح  

وقال القرطيب أيضاً: قال عامر الشعيب، وسفيان الثوري، ومجاعة ِمن احملدِ ثني: هي سر هللا يف 
; فهي ِمن املتشابه الذي انفرد هللا بعْلمه، وال جيوز أن  القرآن، وهلل يف كل كتاب ِمن ُكتبه ِسر 

 م فيها، ولكن نؤمن هبا وتُقرأ كما جاءت. اه  .وليس يف تفسري سفيان شيء ِمن ذلك. نتكل  
التفسري"، من طريق داود بن " أم ا الشعيب، فقد روى ذلك عنه: ابن املنذر، وأبو الشيخ يف

اي داود، إن  لكلِ  كتاب سراً، وإن   :أيب هند، قال: كنت أسأل الشعيب عن فواتح السَُّور، قال
ومل أقف على بقي ة سنده، للنظر  !عما بدا لك ا القرآن: فواتح السَُّور، فدْعها، وسلسر  هذ

يعارض ما صح  عن الشعيب يف تفسريها، وسوف َييت. أم ا سفيان، فلم أر َمن  فيه. وهذا
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  .عنه أسند ذلك
ه أثراً كما ذَكر، وإمنا ذَكر عن وقد ذكر ابن كثري: أن  القرطيب نقله عن الربيع بن خثيم، وليس

عنه، قال: "إن هللا تعاىل أنزل هذا القرآن،  يف املتشابه; وهو ما رواه أبو بكر األنباري بسنده
فلسُتم بنائلني،  استأثر به لنفسه شاء، وأطلعكم على ما شاء. فأم ا ما فاستأثر عنه بعْلم ما

وما بكل   وختربون به. فال تسألوا عنه. وأم ا الذي أطلعكم عليه، فهو الذي تسألون عنه
  .القرآن ما تعلمون تعملون". وإسناده صحيح

بن  وهذا القول مل يثبت فيه شيء عن أحد ِمن السلف. وأخرجه ابن أيب حامت، عن مقاتل
 .{الر}، و{املر}، و{املص}، و{امل} :-فيما بلغنا-حيان، قال: املتشاهبات 

 ِمْنُه آاَيٌت حُمَْكَماٌت ُهنه أُمُّ } :املذكور يف قوله وأصحاب هذا القول اعتربوا ذلك ِمن املتشاِبه
 .{اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاتٌ 

بعد أن ذكر -إليه، حيث قال  وقد اختاره أبو حامت ابن حب ان، وكأن  احلافظ ابن كثري مال
فقال: ال شك  أن  هذه احلروف مل  : ِمن ها هنا، حلظ بعضهم يف هذا املقام كالماً،-اخلالف

ِمن اجلهلة: إنه يف القرآن ما هو تعب د ال  عبثاً وال ُسًدى. ومن قال -حانه وتعاىلسب-يُنزهلا 
فتعني  أن  هلا معىًن يف نفس األمر. فإن صح  لنا عن  معىن له ابلكلية، فقد أخطأ خطأ كبرياً;

ومل  .{ب َِنارَ  آَمنها بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعْندِ } :وقْفنا حيث وقفنا، وقلنا املعصوم فيها شيء قلنا به، وإال
، وإمنا اختلفوا; فَمن ظهر له بعض األقوال بدليل فعليه  جُيمع العلماء فيها على شيء معنيه

 .ات باعه، وإال  فالوقف حىت يتبني  
 قال السيوطي :

وخاض يف معناها آخرون فأخرج ابن أيب حامت وغريه من طريق أيب الضحى عن ابن عباس يف 
  .أان هللا أعلم :قوله امل قال

  .أان هللا أفضل :ويف قوله املص قال
  .أان هللا أرى :ويف قوله الر قال

  .وأخرج من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس يف قوله امل وحم ون قال اسم مقطع
 وأخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس قال الر وحم ون حروف الرمحن مفرقة 

  .رظي قال الر من الرمحنوأخرج أبو الشيخ عن حممد بن كعب الق
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وأخرج أيًضا عن .وأخرج عنه أيًضا املص األلف من هللا وامليم من الرمحن والصاد من الصمد
  .الضحاك يف قوله املص قال أان هللا الصادق

  .معناه املصور :وقيل املص
  .وقيل الر معناه أان أعلم وأرفع حكاها الكرماين يف غرائبه

الكاف من   :وغريه من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس يف كهيعص قال وأخرج احلاكم
  .كرمي واهلاء من هاد والياء من حكيم والعني من عليم والصاد من صادق

وأخرج ابن أيب حامت من طريق السدي عن أيب مالك وعن أيب صاحل عن ابن عباس وعن مرة 
هوهجاء مقطع الكاف من امللك  :ابن مسعود وانس من الصحابة يف قوله كهيعص قال

  .واهلاء من هللا والعني من العزيز والصاد من املصور
  .والصاد من الصمد :وأخرج عن حممد بن كعب مثله إال أنه قال

وأخرج سعيد بن منصور وابن مردويه من طريق آخر عن سعيد عن ابن عباس يف قوله  
  .كبري هاد أمني عزيز صادق  :كهيعص قال

 :وأخرج ابن مردويه من طريق الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس يف قوله كهيعص قال
  .الكاف الكاىفء واهلاء اهلادي والعني العامل والصاد الصادق

سئل الكليب فحدث عن كهيعص عن أيب صاحل عن  :وأخرج من طريق يوسف بن عطية قال
  .كاف هاد أمني عامل صادق  :أم هاين عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال

يقول أان الكبري أان اهلادي على أمني  :وأخرج ابن أيب حامت عن عكرمة يف قوله كهيعص قال
  .صادق

  .الطاء من ذي الطول :وأخرج عن حممد بن كعب يف قوله طه قال
مليم من الطاء من ذي الطول والسني من القدوس وا :وأخرج عنه أيًضا يف قوله طسم قال

  .الرمحن
حاء اشتقت من الرمحن وميم اشتقت من  :وأخرج عن سعيد بن جبري يف قوله حم قال

  .الرحيم
واحلاء وامليم من الرمحن والعني من العليم  :وأخرج عن حممد بن كعب يف قوله محعسق قال

  .والسني من القدوس والقاف من القاهر
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  .ور كلها هجاء مقطوعفواتح الس :وأخرج عن جماهد قال
  .وأخرج عن سامل بن عبد هللا قال امل وحم ون وحنوها اسم هللا مقطعة

  .فواتح السور أمساء من أمساء الرب جل جالله فرقت يف القرآن :وأخرج عن السدي قال
  .وحكى الكرماين يف قوله ق أنه حرف من امسه قادر وقاهر

وهذه األقوال كلها راجعة إىل قول .امسه تعاىل نور وانصر وحكى غريه يف قوله ن أنه مفتاح
واحد وهوأهنا حروف مقطعة كل حرف منها مأخوذ من اسم من أمسائه تعاىل واالكتفاء 

  .ببعض الكلمة معهود يف العربية
  .قلت هلا قفي فقالت ق أي وقفت :قال الشاعر

  .وإن شرًا فشر وإال أن تشاء :أن ات أراد وقال ابخلري خريان وإن شرافًا وال أريد الشر إال
  .تنطق ابحلرف الواحد تدل على الكلمة اليت هومنها :وقال العرب.وهذا القول اختاره الزجاج

  .وقيل إهنا االسم األعظم إال أان ال نعرف أتليفه منا كذا نقله ابن عطية
  .سم هللا األعظمهوا :وأخرج ابن جرير بسند صحيح عن ابن مسعود قال

وأخرج ابن أيب حامت من طريق السدي أنه بلغه عن ابن عباس قال امل وطسم وص وأشباهها 
أي أهنا برمتها أمساء هللا  :قسم أقسم هللا به وهومن أمساء هللا وهذا يصلح أن يكون قواًل اثلثًا

  .ويصلح أن يكون من القول األول ومن الثاين
طية وغريه ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه يف تفسريه من طريق انفع بن وعلى األول مشى ابن ع

اي   :أيب نعيم القاري عن فاطمة بنت علي بن أيب طالب أهنا مسعت علي بن أيب طالب يقول
  .كهيعص اغفر يل

  .اي من جيري وال جيار عليه :وما أخرجه ابن أيب حامت عن الربيع بن أنس يف قوله كهيعص قال
ما أراه  :سألت مالك بن أنس أينبغي ألحد أن يتسمى بيس قال :عن أشهب قال وأخرج

  .ينبغي لقول هللا يس والقرآن احلكيم يقول هذا اسم تسميت به
  .وقيل هي أمساء للقرآن كالفرقان والذكر أخرجه عبد الرزاق عن قتادة

  .أمساء القرآنكل هجاء يف القرآن فهواسم من   :وأخرجه ابن أيب حامت بلفظ
وقيل هي أمساء للسور نقله املاوردي وغريه عن زيد بن أسلم ونسبه صاحب الكشاف إىل 

  .األكثر
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  .وقيل هي فواتح السور كما يقولون يف أول القصائد بل وال
أخرج ثور بن جرير من طريق الثوري عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال امل وحم واملص وص 

  .تح هللا هبا القرآنوحنوها فواتح يفت
  .قال جماهد امل الر املر فواتح افتتح هللا هبا القرآن :وأخرج أبو الشيخ من طريق ابن جرير قال

  .أمل يكن يقول هذه هي أمساء قال ال :قلت
  .وقيل هذا حساب أيب جاد لتدل على مدة هذه األمة
ابن عباس عن جابر بن عبد هللا بن وأخرج ابن أيب إسحاق عن الكليب عن أيب صاحل عن 

مر أبوايسر بن أخطب يف رجال من يهود برسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :رابب قال
وهويتلوفاحتة سورة البقرة امل ذلك الكتاب ال ريب فيه فأتى أخاه حيي بن أخطب يف رجال 

 :امل ذلك الكتاب فقالتعلمون وهللا لقد مسعت حممًدا يتلوفيما أنزل عليه  :من اليهود فقال
  .نعم :أنت مسعته قال

أمل تذكر أنك تتلوفيما  :فمشى حيي يف أولئك النفر إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا
لقد بعث هللا قبلك أنبياء ما نعلمه بني لنيب  :أنزل عليك امل ذلك الكتاب فقال بلى فقالوا

ك األلف بواحد والالم بثالثني وامليم أبربعني فهذه منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غري 
إحدى وسبعون سنة أفندخل يف دين نيب إمنا مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعوسنة مث 

األلف بواحد والالم  :هذه أثقل وأطول :نعم املص قال :اي حممد هل مع هذا غريه قال :قال
 :إحدى وستون ومائة سنة هل مع هذا غريه قال بثالثني وامليم أبربعني والصاد بتسعني فهذه

األلف بواحد والالم بثالثني وامليم أبربعني والراء مبائتني هذه  :هذه أثقل وأطول :نعم املر قال
لقد لبس علينا أمرك حىت ما ندري أقلياًل أعطيت أم   :إحدى وسبعون ومائتا سنة مث قال

ما يدريكم لعله قد مجع هذا كله  :وايسر ألخيه ومن معهقوموا عنه مث قال أب :كثريًا مث قال
حملمد إحدى وسبعون وإحدى وستون ومائة وإحدى وثالثون ومائتان وإحدى وسبعون 

لقد تشابه علينا أمره فيزعمون أن هؤالء  :ومائتان فذلك سبعمائة وأربع وثالثون سنة فقالوا
آايت حمكمات هن أم الكتاب وأخر  اآلايت نزلت فيهم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه

  .متشاهبات
  .أخرجه ابن جرير من هذا الطريق وابن املنذر من وجه آخر عن ابن جريج معضاًل 
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هذه األحرف الثالثة من  :وأخرج ابن جرير وابن أيب حامت عن أيب العالية يف قوله امل قال
إال وهومفتاح اسم من أمسائه األحرف التسعة والعشرين دارت هبا األلسن ليس منها حرف 

تعاىل وليس منها حرف إال وهومن آالئه وبالئه وليس منها حرف إال وهويف مدة أقوام 
وآجاهلم فاأللف مفتاح اسم هللا والالم مفتاح امسه لطيف وامليم مفتاح امسه جميد فاأللف آالء 

  .مليم أربعونهللا والالم لطف هللا وامليم جمد هللا فاأللف سنة والالم ثالثون وا
 ونقل السيوطي عن بعضهم قوله : 

وقد استخرج بعض األئمة من قوله تعاىل امل غلبت الروم أن البيت املقدس يفتحه املسلمون 
لعل عدد احلروف اليت يف  :وقال السهيلي.يف سنة ثالث ومثانني ومخسمائة ووقع كما قاله
  .اء هذه األمةأوائل السور مع حذف املكرر لإلشارة إىل مدة بق

وهذا ابطل ال يعتمد عليه فقد ثبت عن ابن عباس رضي هللا عنه الزجر عن  :قال ابن حجر
عد أيب جاد واإلشارة إىل أن ذلك من مجلة السحر وليس ذلك ببعيد فإنه ال أصل له يف 

  .الشريعة
روف املقطعة يف ومن الباطل علم احل :وقد قال القاضي أبو بكر بن العريب يف فوائد رحلته

أوائل السور وقد حتصل يل فيها عشرون قواًل وأزيد وال أعرف أحًدا حيكم عليها بعلم وال 
يصل منها إىل فهم والذي أقوله أنه لوال أن العرب كانوا يعرفون أن هلا مدلواًل متداواًل عنهم 

صلت ص لكانوا أول من أنكر ذلك على النيب صلى هللا عليه وسلم بل تال عليهم حم ف
وغريها فلم ينكروا ذلك بل صرحوا ابلتسليم له يف البالغة والفصاحة مع تشوقهم إىل عثره 

  .وحرصهم على زلة فدل على أنه كان أمرًا معروفًا بينهم ال إنكار أه
  .وقيل هي تنبيهات كما يف النداء عده ابن عطية مغايرًا للقول أبهنا فواتح والظاهر أنه مبعناه

  .امل افتتاح كالم :يدةقال أبوعب
وقيل إن هذه احلروف ذكرت لتدل على أن القرآن مؤلف من احلروف اليت هي أ ب ت ث 
فجاء بعضها مقطًعا وجاء متامها مؤلًفا ليدل القوم الذين نزل القرآن بلغتهم أنه ابحلروف اليت 

أن يعلموا أنه منزل  يعرفوهنا فيكون ذلك تقريًعا هلم وداللة على عجزهم أن َيتوا مبثله بعد
 .ابحلروف اليت يعلموهنا ويبنون كالمهم منها
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  .وقيل املقصود هبا اإلعالم ابحلروف اليت يرتكب منها الكالم
  .فذكر منها أربعة عشر حرفًا وهي نصف مجيع احلروف وذكر من كل جنس نصفه

ومن احلرفني الشفهيني  فمن حروف احللق احلاء والعني واهلاء ومن اليت فوقها القاف والكاف
امليم ومن املهموسة السني واحلاء والكاف والصاد واهلاء ومن الشديدة اهلمزة والطاء والقاف 

والكاف ومن املطبقة الطاء والصاد ومن اجملهورة اهلمزة وامليم والالم والعني والراء والطاء 
نخفضة اهلمزة والالم وامليم والقاف والساء والنون ومن املستعلية القاف والصاد والطاء ومن امل

  .والراء والكاف واهلاء والياء والعني والسني واحلاء والنون
ومن القلقلة القاف والطاء مث إنه تعاىل ذكر حروفًا مفردة وحرفني حرفني وثالثة ثالثة وأربعة 

  .أربعة ومخسة ألن تراكيب الكالم على هذا النمط وال زايدة على اخلمسة
رة جعلها هللا ألهل الكتاب أنه سينزل على حممد كتااًب يف أول سور منه حروف وقيل هي أما

  .مقطعة
  .قال السيوطي : هذا ما وقفت عليه من األقوال يف أوائل السور من حيث اجلملة

إن طه ويس مبعىن اي رجل أواي حممد أواي إنسان وقد تقدم يف  :ويف بعضها أقوال أخر فقيل
  .املعرب

  .هي امسان من أمساء النيب صلى هللا عليه وسلم وقيل
  .ويقويه يف يس قراءة يس بفتح النون وقوله آل ايسني :قال الكرماين يف غرائبه

مبدلة من  للسكت أو اطمئن فيكون فعل أمر واهلاء مفعول أو وقيل طه أي طأ األرض أو
  .اهلمزة

هوكقولك  :ابن عباس يف قول طه قالأخرج ابن أيب حامت من طريق سعيد بن جبري عن 
  .افعل

وقيل طه أي اي بدر ألن الطاء بتسعة واهلاء خبمسة فذلك أربعة عشر إشارة إىل البدر ألنه 
  .يتم فيها ذكره الكرماين يف غرائبه

  .وقال يف قوله يس أي اي سيد املرسلني
  .انع الصادقأقسم ابلصمد الص :وقيل.صدق هللا :ويف قوله ص معناه

  .أمر من املصادة أي عارضه به فهو :صاد اي حممد علمك ابلقرآن :وقيل معناه
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  .يعين انظر فيه :صاد حادث القرآن :وأخرج عن احلسني قال
  .عارض القرآن :كان احلسن يقرؤها صاد القرآن يقول  :وأخرج عن سفيان بن حسني قال

  .ش الرمحنوقيل ص اسم حبر عليه عر 
  .وقيل اسم حبر حييي به املوتى

  .صاد حممد قلوب العباد حكاها الكرماين كلها :وقيل معناه
  .أمل نشرح لك صدرك :وحكى يف قوله املص أن معناه

  .ويف حم أنه صلى هللا عليه وسلم
  .كائن  وقيل معناه حم ما هو

  .ويف محعسق أنه جبل ق
  .ط ابألرضوقيل ق جبل حمي

  .أخرجه عبد الرزاق عن جماهد وقيل أقسم بقوة قلب حممد صلى هللا عليه وسلم
  .دلت على بقية الكلمة { قضي األمر} وقيل هي القاف من قوله 

  .قف اي حممد على أداء الرسالة والعمل مبا أمرت حكامها الكرماين :وقيل معناها
  .وقيل ن هو احلوت

ما  :اكتب قال :أول ما خلق هللا القلم واحلوت قال :طرباين عن ابن عباس مرفوًعاأخرج ال
  .أكتب قال كل شيء كائن إىل يوم القيامة

  .وقيل هو اللوح احملفوظ.القلم :احلوت والقلم :مث قرأ ن والقلم فالنون
  .أخرجه ابن جرير من مرسل ابن قرة مرفوًعا

  .وقيل هو الدواة
  .أخرجه عن احلسن وقتادة

  .وقيل هو املداد حكاه ابن قتيبة يف غريبه
  .وقيل هو القلم حكاه الكرماين عن اجلاحظ

  .وقيل هو اسم من أمساء النيب صلى هللا عليه وسلم حكاه ابن عساكر يف مبهماته
كل فرقة تكون   السني :ويف احملتسب البن جين أن ابن عباس قرأ حم سق بال عني ويقول

  .كل مجاعة تكون  :والقاف
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كانت أمساء هللا   ويف هذه القراءة دليل على أن الفواتح فواصل بني السور ولو :قال ابن جين
مل جيز حتريف شيء منها ألهنا ال تكون ح أعالًما واألعالم تؤدي أبعياهنا وال حيرف شيء 

  .منها
  . املوقال الكرماين يف غرائبه يف قوله تعاىل

  .أحسب الناس االستفهام هنا يدل على انقطاع احلروف عما بعدها يف هذه السورة وغريها
 

من إيرادها،  ويعرض لنا سؤال، وهو، بغض النظر عن معاين هذه احلروف: ما هي احلكمة
 غري ما قدمناه يف حكمة املتشابه؟

  .جرير قال بعضهم: إمنا ذُكرت لنعرف هبا أوائل السور. حكاه ابن
وفيما ذكرت فيه  قال ابن كثري: وهذا ضعيف، ألن الفصل حاصل بدوهنا، فيما مل تذكر فيه،

  .البسملة تالوة وكتابة
الستماعها أمساَع املشركني، إذ تواَصوا ابإلعراض عن  وقال آخرون: بل ابُتِدئ هبا لَتفتح

  .ير أيضاً تال عليهم املؤلف منه. حكاه ابن جر  القرآن; حىت إذا استمعوا له،
ألنه لو كان كذلك، لكان ذلك يف مجيع السَور، ال يكون  قال ابن كثري: وهو ضعيف أيضاً،

ولو كان كذلك أيضاً ال نبغي االبتداء هبا يف أوائل  يف بعضها; بل غالبها ليس كذلك،
أعين: -سورة أو غري ذلك. مث إن هذه السورة واليت تليها  الكالم معهم، سواء كان افتتاح

  .ليستا خطاابً للمشركني، فانتقض ما ذكروه هبذه الوجوه مدنيتان، -قرة وآل عمرانالب
  .فواتح للسَور، كما يقولون يف أول القصائد: بل، وال بل ومثل ذلك، من قال: هي

ذكرت هذه احلروف يف أوائل السور اليت ذكرت فيها، بياانً إلعجاز  وقال آخرون: بل إمنا
ون عن معارضته مبثله. هذا مع أنه )رُك ب( من هذه احلروف املقط عة عاجز  القرآن، وأن اخلْلق

  .هبا اليت يتخاطبون
احملققني.  قال ابن كثري: وقد حكى هذا املذهب: الرازي يف تفسريه عن املرب د، ومجع من
أمت نصر، وإليه  وحكى القرطيب عن الفراء وقطرب، حنو هذا. وقرره الزخمشري يف كتابه، ونصره

احلافظ اجلهبذ  يخ العالمة أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية، وشيخناذهب الش
  .اإلمام أبو احلجاج املزي، وحكاه يل عن أيب العباس
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ومل ترد كلها جمموعة يف أول القرآن، وإمنا كررت، ليكون أبلغ يف التحدي  :قال الزخمشري
  . أماكنكما كررت قصص كثرية، وكرر التحدي ابلصريح يف والتبكيت،

وحرفني، وثالثة، وأربعة، ومخسة، كما سبق أن فص لناه،  وقد جاء منها على حرف واحد،
من الكلمات ما هو على حرف، وعلى حرفني، وعلى  :ألن تركيب كالم العرب على هذا

  .من ذلك ثالثة، وعلى أربعة، وعلى مخسة، ال أكثر
االنتصار للقرآن،  بد أن يذكر فيها قال ابن كثري: وهلذا، كل سورة افتتحت ابحلروف، فال

امل * َذِلَك } :يقول تعاىل وبيان إعجازه وعظمته; وهذا معلوم ابالستقراء، وهو الواقع; وهلذا
ُ ال إِلََه ِإاله ُهَو احلَْيُّ } .[2،1البقرة:] {اْلِكَتاُب ال َرْيَب ِفيهِ  اْلَقيُّوُم * نَ زهَل َعَلْيَك  امل * اَّلله

قاً ِلَما َبنْيَ اْلِكَتاَب اِبحلَْ  إِلَْيَك َفال  املص * ِكَتاٌب أُْنزِلَ } ،[3-1آل عمران:] {َيَدْيهِ  قِ  ُمَصدِ 
 الر ِكَتاٌب أَنْ زَْلَناُه إِلَْيَك لُِتْخرَِج النهاَس ِمنَ } ،[2-1األعراف:] {َيُكْن يف َصْدرَِك َحرٌَج ِمْنهُ 

امل * تنزيل الكتاب ال ريب فيه من رب } ،[1إبراهيم:] {الظُُّلَماِت ِإىَل النُّوِر إبِِْذِن َرهبِ ِمْ 
حم * }، [2-1فصلت:] {الرهِحيمِ  حم * تَ ْنزِيٌل ِمَن الرهمْحَنِ } ،[2،1السجدة:] {العاملني

ُ اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ  عسق * َكَذِلَك يُوِحي [، 3-1الشورى: ] {إِلَْيَك َوِإىَل الهِذيَن ِمْن قَ ْبِلَك اَّلله
  .وهللا أعلم اآلايت الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤالء ملن أمعن النظر، وغري ذلك من

بينهم، لكانوا أول من أنكر  وقال غريه: لوال أن العرب كانوا يعرفون أن هلا مدلوالً متداوالً 
 ، وغريمها،{ص}فصلت و {حم} :، بل تال عليهم-صلى هللا عليه وسلم-ذلك على النيب 

وغريها،  وا ابلتسليم له يف البالغة والفصاحة، مع تشو فهم إىل عثرةفلم ينكروا ذلك، بل صر ح
 .فيه وحرصهم على زلة; فدل على أنه كان أمراً معروفاً بينهم، ال إنكار

فواتح، والظاهر أنه  وقيل: وهي تنبيهات كما يف النداء; عد ه ابن عطية مغايراً للقول أبهنا
  .مبعناه

كالم عزيز، وفوائده عزيزة، فينبغي أن  ت جي د، ألن القرآنوقال بعضهم: القول أبهنا تنبيها
-هللا قد علم يف بعض األوقات كون النيب  يرِد على مسع متنب ه; فكان من اجلائز أن يكون

 {امل} :فأمر جربيل أبن يقول عند نزوله يف عامل البشر مشغواًل، -صلى هللا عليه وسلم
 .قبل عليه ويصغي إليهجربيل، في ، ليسمع النيب صوت{حم}و {الر}و

التنبيه، ك "أال" و"أما"، ألهنا من األلفاظ اليت  قال: وإمنا مل تستعمل الكلمات املشهورة يف
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كالم ال يشبه الكالم، فناسب أن يؤتى فيه أبلفاظ تنبيه  يتعارفها الناس يف كالمهم، والقرآن
  .مسعه مل تُعهد، لتكون أبلغ يف قرع
البديع ليعجبوا منه،  عوا القرآن لَغْوا فيه، فأنزل هللا هذا النظموقيل: إن العرب كانوا إذا مس

الستماع ما بعده، فرتق  القلوب  ويكون تعج بهم منه سبباً الستماعهم، واستماعهم له سبباً 
  .وتلني األفئدة

الكتاب، أنه سينزل على حممد كتاابً يف أو ل سَور منه  وقيل: هي أمارة جعلها هللا ألهل
 .عةحروف مقط  

اآللوسي يف ذكر كثري من الغرائب حول هذه احلروف، وال نطيل بذكر شيء منها،  وقد أطال
 .اعتبارها يف احلقيقة لعدم

 وقد طرح الزرقاين شبهة تتعلق ابحلروف املقطعة ورد عليها فقال :
السور، إما أن يكون  قول بعضهم: إن احلروف العربية غري املفهومة، املفتتح هبا أوائل بعض

 خميف َصد منها التعمية، أو التهويل، أو إظهار القرآن يف مظهر عميقق
ال ينايف وصف القرآن أبنه بيان للناس  قال إن اشتمال القرآن على كلمات غري ظاهرة املعىن،

ثبوهتا للقرآن ابعتبار مجلته وجمموعه، ال  :وهدى ورمحة; فإن هذه األوصاف يكفي يف حتققها
  .فيه لشامل لكل لفظابعتبار تفصيله وعمومه ا

املقصود غري معلوم  وهذا اجلواب مبين على أحد الرأيني يف فواتح تلك السَور، وهو: أن املعىن
أحد من خلقه، وذلك حلكمة  لنا، بل هو من األسرار اليت استأثر هللا بعلمها، ومل يطلع عليها

مييز اخلبيث من الطيب لعباده حىت  من ِحَكمه تعاىل السامية، وهي ابتالؤه سبحانه ومتحيصه
بيانه، ودالئل هدايته، وشواهد رمحته، يف  وصادق اإلميان من املنافق، بعد أن أقام هلم أعالم

كثرية ال تعترب تلك الفواتح يف جانبها إال قطرة  غري تلك الفواتح من كتابه، بني آايت وسَور
اتح حق من عند رهبم، الذين آمنوا فيعلمون أن هذه الفو  من حبر، أو غيضًا من فيض. فأما

يدركوا مغزاها، ثقًة منهم أبهنا صادرة من لدن حكيم عليم، عم ت  ولو مل يفهموا معناها، ومل
من معاين كتابه، ووسع علمه كل  شيء عرفه اخللق أو مل يعرفوه  حكمته ما خفي وما ظهر

َفَأمها الهِذيَن } .[255البقرة:] {ءَ َوال حيُِيطُوَن ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإال مبَا َشا} .من أسرار تنزيله
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َنِة َواْبِتَغاءَ  يف قُ ُلوهِبِْم َزْيغٌ  آل ] {أَتِْويِلِه َوَما يَ ْعَلُم أَتِْويَلُه ِإال اَّللهُ  فَ يَ تهِبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفت ْ
  .[7عمران:

تقف على مدى انتباه تالميذك،  تكون أستاذاً معلماً، وتريد أن قال : ونظري ذلك أيضاً: أن
علمك، بعد أن زودهتم منك بدراسات واسعة وتعاليم واضحة، فإنك  ومبلغ ثقتهم فيك ويف

بكلمات فيها شيء من اإللغاز واخلفاء، ليظهر الذكي من الغيب،  ختتربهم يف بعض األوقات
ثق فيك، من املتشكك فيك املرتدد يف علمك وفضلك. فأما الوا والواثق بك الوامق لك
واملعم يات صدرت عن علم منك هبا، وإن مل يعلم هو تفسريها،  فيعرف أن تلك األلغاز

إيرادها على هذه الصورة من اخلفاء، وهي: االختبار واالبتالء.  ويعرف أن لك حكمة يف
فيقول: ماذا أراد هبذا؟ وكيف ساغ له أن يورده؟ وما مبلغ العلم الذي  وأما املتشكك فيك،

تلك املعارف الواسعة الواضحة اليت زودَته هبا من قْبِل ذلك، وكلها من أعالم  نسىفيه؟ مث ي
 وآايت الفضل. وال يفوتنك يف هذا املقام، أن تعرف أن ابتالء هللا لعباده ليس املراد العلم

 منه: أن يعلم سبحانه ما كان جاهاًل منهم، حاشاه حاشاه! فقد وسع كل شيء علماً. إمنا
يف  إظهار مكنوانت اخللق، وإقامة احلجج عليهم من أنفسهم، فال يتهمون هللااملقصود منه: 

 {َوال َيْظِلُم رَبَُّك َأَحداً } عدله وجزائه إذا جعل من الناس أهاًل لثوابه وآخرين لعقابه،
  .[49الكهف:]

اية، هد الثاين يف فواتح السور: أن هلا معىن مقصودًا معلوماً، قالوا: ألن القرآن كتاب والرأي
واالستنباط منه، وهذا ال  واهلداية ال تتحقق إال بفهم املعىن، خصوصًا أننا أُمران بتدب ر القرآن

تشعبت أقواهلم يف بيان هذا املعىن  يكون إال إذا ُفهم املعىن أيضاً. غري أن أصحاب هذا الرأي
  املقصود بفواتح تلك السور

 .كالمهم فال نعيده وقد تقدم ذكر أوجه
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 اضرة السابعةاحمل
 (7احملكم واملتشابه )

*** 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد

موعدان يف هذه احملاضرة مع أهم وأخطر موضوعات احملكم واملتشابه وهو آايت الصفات 
 ومبحثه األساس يف مادة العقيدة لكننا نعرض له هنا على عجالة .

 يقول الدكتور إبراهيم خليفة :
القرآن ما يعرف لدى العلماء آبايت الصفات اخلربية، أو يف  أبرز املتشابه هبذا اإلطالقومن 

متشابه الصفات كاآلايت الىت جاء فيها ذكر الوجه واليد واجلنب والروح والنفس واالستواء 
والفوقية والرضا والغضب وما إىل ذلك من كل ما فيه نسبة البعض أو العرض إليه تعاىل 

 ذلك أو نفسانيا.جسمانيا كان 
 وقال غريه :

إهنا حمكمة لكوهنا صفات هللا تعاىل، متشاهبة ابلنسبة لنا من حيث كيفيتها مثل صفة: 
االستواء على العرش، فهي معلومة يف معناها، ولكن الكيف مرفوع كما قال اإلمام مالك: 

م، ونثبت له  اإلستواء معلوم، والكيف مرفوع، والسؤال عنه بدعة. أي معىن االستواء معلو 
 كيفية، فصفات هللا منز هة عن الكيف، والسؤال عن اآلايت املتشاهبات. 

 يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية :
أمسائه وصفاته الذي خيتص هبا اليت هي حقيقة ال يعلمها إال هو ; وهلذا كان  وكذلك مدلول

الكلم عن  رفونمن الذين حي -وأمثاهلم  اجلهمية وغريه ينكرون على كاإلمام أمحد األئمة
يف كتابه الذي  : أمحد أتويل ما تشابه عليهم من القرآن على غري أتويله كما قال -مواضعه 

فيما شكت فيه من متشابه القرآن وأتولته على غري  واجلهمية الزاندقة صنفه يف الرد على
  أتويله

عناه وإن كان ال على غري أتويله وذكر يف ذلك ما يشتبه عليهم م وإمنا ذمهم لكوهنم أتولوه
على أهنم أتولوه على غري أتويله ومل ينف مطلق لفظ التأويل كما  يشتبه على غريهم وذمهم
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 فذلك ال يعاب بل حيمد ويراد لفظ التأويل يراد به التفسري املبني ملراد هللا به تقدم : من أن
 ابلتأويل احلقيقة اليت استأثر هللا بعلمها فذاك ال يعلمه إال هو.

 قال : 
هذا : اضطربت أقواله مثل طائفة يقولون إن التأويل ابطل وإنه جيب إجراء  ومن مل يعرف

وحيتجون هبذه اآلية  { وما يعلم أتويله إال هللا } : ظاهره وحيتجون بقوله تعاىل اللفظ على
 إبطال التأويل وهذا تناقض منهم ; ألن هذه اآلية تقتضي أن هناك أتويال ال يعلمه إال على
  وهم ينفون التأويل مطلقاهللا 

 . احلقيقة اليت ال يعلمها إال هو وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر هللا بعلمه هو
 قال :
أهل البدع والشبهات :  : جماهد هم كما قال الضالل الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وأهل

قال : هم  م أمحداإلما كما قال فيهم مبا هو بدعة يف الشرع ومشتبه يف العقل يتمسكون
خمالفة الكتاب حيتجون ابملتشابه من  خمتلفون يف الكتاب خمالفون للكتاب متفقون على

واملفرتقة من أهل الضالل جتعل هلا دينا وأصول  . الكالم ويضلون الناس مبا يشبهون عليهم
ادا ذلك القرآن واحلديث فإن وافقه احتجوا به اعتض دين قد ابتدعوه برأيهم مث يعرضون على

الكلم عن مواضعه ويتأولونه على غري أتويله وهذا فعل  ال اعتمادا وإن خالفه فتارة حيرفون
ويقولون : نفوض معناه إىل هللا وهذا فعل عامتهم . وعمدة  أئمتهم واترة يعرضون عنه

جاء به الرسول جيعلون أقواهلم البدعية حمكمة جيب اتباعها  الطائفتني يف الباطن غري ما
إما كافر وإما جاهل ال يعرف هذا الباب وليس له علم ابملعقول  موجبها واملخالفواعتقاد 

كالم هللا ورسوله الذي خيالفها من املتشابه الذي ال يعرف معناه إال  وجيعلون وال ابألصول
معناه إال الراسخون يف العلم والراسخون عندهم من كان موافقا هلم على  هللا أو ال يعرف

 متسك مبا تشابه عليه من آايت الكتاب وترك احملكم الء أضل ممنوهؤ  ; ذلك القول
وجعلوه حمكما  وغريهم ; إذ كان هؤالء أخذوا ابملتشابه من كالم هللا واخلوارج كالنصارى

  وجعلوا احملكم متشاهبا
 - وكالفالسفة وغريهم املعتزلة ومن وافقهم من اجلهمية كنفاة الصفات من  -وأما أولئك 

برأيهم هو احملكم الذي جيب اتباعه وإن مل يكن معهم من األنبياء  بتدعوه همفيجعلون ما ا
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يوافقه وجيعلون ما جاءت به األنبياء وإن كان صرحيا قد يعلم معناه  والكتاب والسنة ما
من املتشابه ; وهلذا كان هؤالء أعظم خمالفة لألنبياء من مجيع أهل البدع  ابلضرورة جيعلونه

 أن : أمحد أصحاب وغريمها كطائفة من وعبد هللا بن املبارك باطبن أس يوسف حىت قال
 الشيعة : وأصوهلا أربعة : نفاة الصفات خارجون عن الثنتني وسبعني فرقة قالوا اجلهمية
منه آايت  } تعاىل قوله وقد ذكران يف غري هذا املوضع أن يف . والقدرية واملرجئة واخلوارج

أهنا آايت  " أحدمها " يف املتشاهبات قوالن { اتحمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهب
أمر نسيب فقد  أن التشابه -وهو الصحيح  -بعينها تتشابه على كل الناس . و " الثاين " 

فيها على أحد  يتشابه عند هذا ما ال يتشابه عند غريه ولكن مث آايت حمكمات ال تشابه
 } : كما قال بل القول كله حمكموتلك املتشاهبات إذا عرف معناها صارت غري متشاهبة ; 

مث فصلت { وهذا كقوله : " } احلالل بني واحلرام بني وبني ذلك أمور أحكمت آايته 
وقد  . { تشابه علينا إن البقر } : وكذلك قوهلم " {مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس 

به القرآن فيما شكت فيه من متشا " واجلهمية الزاندقة كتااب يف " الرد على أمحد صنف
وفسر تلك اآلايت كلها وذمهم على أهنم أتولوا ذلك املتشابه على  وأتولوه على غري أتويله

 آايت معروفة قد تكلم العلماء يف تفسريها ; مثل اآلايت اليت سأل عنها غري أتويله وعامتها
م فيم إال وهو حيب أن يعل ما أنزل هللا آية : البصري احلسن قال عباس ابن انفع بن األزرق

فقد أصاب  املتشابه ال يعلم أتويله إال هللا إن السلف أنزلت وماذا عين هبا . ومن قال من
ابلتأويل ما استأثر هللا بعلمه مثل وقت الساعة وجميء أشراطها ومثل كيفية نفسه  أيضا ومراده

  أعده يف اجلنة ألوليائه وما
إان و ) حنن وهذا  ) : ليهم كقولهمبا تشابه ع النصارى وكان من أسباب نزول اآلية احتجاج

به أن اآلهلة ثالثة فتأويل هذا  يعرف العلماء أن املراد به الواحد املعظم الذي له أعوان ; مل يرد
فيه : ) إايي وما قيل فيه ) إان لدخول  الذي هو تفسريه يعلمه الراسخون ويفرقون بني ما قيل

كونه هو املعبود اإلله فهو له وحده وهلذا ال   وأما املالئكة فيما يرسلهم فيه ; إذ كانوا رسله
فارهبوا بل مىت جاء األمر ابلعبادة والتقوى واخلشية والتوكل  يقول : فإايان فاعبدوا وال إايان

فتحنا  إان } : اخلاص وإذا ذكر األفعال اليت يرسل فيها املالئكة قال ذكر نفسه وحده ابمسه
 { ابحلق نتلوا عليك من نبإ موسى وفرعون } { رآنهفإذا قرأانه فاتبع ق } { لك فتحا مبينا
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وهو حقيقة ما دل عليه من املالئكة وصفاهتم وكيفية إرسال  -أتويل هذا  وحنو ذلك مع أن
يعلمه إال هللا كما قد بسط يف غري هذا املوضع . و " املقصود هنا " أن  ال -الرب هلم 

 دبر معناه ويعقل ويعرف برهانه ودليله إماجيعل ما قاله هللا ورسوله هو األصل ويت الواجب أن
قد  العقلي وإما اخلربي السمعي ويعرف داللة القرآن على هذا وهذا وجتعل أقوال الناس اليت
كذا  توافقه وختالفه متشاهبة جمملة فيقال ألصحاب هذه األلفاظ : حيتمل كذا وكذا وحيتمل

وهذا مثل لفظ "  . ادوا هبا ما خيالفه رديوافق خرب الرسول قبل وإن أر  وكذا فإن أرادوا هبا ما
العرض " وحنو ذلك  " املركب " و " اجلسم " و " املتحيز " و " اجلوهر " و " اجلهة " و

والسنة ابملعىن الذي يريده  ولفظ " احليز " وحنو ذلك فإن هذه األلفاظ ال توجد يف الكتاب
ابلتعبري هبا على معان مل يعرب  أهل هذا االصطالح ; بل وال يف اللغة أيضا بل هم خيتصون

املعاين بعبارات أخرى ويبطل ما دل عليه  غريهم عن تلك املعاين هبذه األلفاظ فيفسر تلك
االستفسار والتفصيل تبني احلق من الباطل وعرف  القرآن : ابألدلة العقلية والسمعية وإذا وقع

ن اللفظ املشرتك يف إحدى مقدمات مشرتكة َيخذو  وجه الكالم على أدلتهم فإهنا ملفقة من
مبعىن آخر فهو يف صورة اللفظ دليل ويف املعىن ليس  املقدمتني مبعىن ويف املقدمة األخرى
أيها  : الثراي ال جيوز أن يقرتن هبا وال يتزوجها والذي قال بدليل كمن يقول : سهيل بعيد من

عمرك هللا كيف  : مث قال امسها الثراي ورجال امسه سهيل . أراد امرأة  املنكح الثراي سهيال
  يلتقيان

  استقل ميان وسهيل إذا        شامية إذا ما استقلت هي               
 وقال السيوطي :

من املتشابه آايت الصفات والبن اللبان فيها تصنيف مفرد حنو الرمحن على العرش استوى  
ق أيديهم كل شيء هالك إال وجهه ويبقى وجه ربك ولتصنع على عيين يد هللا فو 

والسموات مطوايت بيمينه ومجهور أهل السنة منهم السلف وأهل احلديث على اإلميان هبا 
أخرج أبو  :وتفويض معناها املراد منها إىل هللا تعاىل وال نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها

ه القاسم الاللكائي يف السنة من طريق قرة بن خالد عن احلسن عن أمه عن أم سلمة يف قول
الكيف غري املعقول واالستواء غري جمهول واإلقرار به  :تعاىل الرمحن على العرش استوى قال

  .من اإلميان واجلحود به كفر
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 { الرمحن على العرش استوى} وأخرج أيًضا عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن أنه سئل عن قوله 
الرسالة وعلى الرسول البالغ املبني اإلميان غري جمهول والكيف غري معقول ومن هللا  :فقال

  .وعلينا التصديق
الكيف غري معقول واالستواء غري جمهول  :واخرج أيًضا عن مالك أنه سئل عن اآلية فقال

  .واإلميان به واجب والسؤال عنه بدعة
  .هوكما وصف نفسه وال يقال كيف وكيف عنه مرفوع :وأخرج البيهقي عنه أنه قال

اتفق الفقهاء كلهم من املشرق إىل املغرب على  :ال لكائي عن حممد بن احلسن قالوأخرج ال
  .اإلميان ابلصفات من غري تقسيم وال تشبيه

وقال الرتمذي يف الكالم على حديث الرؤية املذهب يف هذا عند أهل العلم من األئمة مثل 
نروي هذه األحاديث   :أهنم قالواسفيان الثوري ومالك وابن املبارك وابن عيينة ووكيع وغريهم 

  .كما جاءت ونؤمن هبا وال يقال كيف وال نفسر وال نتوهم
  .وذهبت طائفة من أهل السنة إىل أننا نؤوهلا على ما يليق حبالله تعاىل وهذا مذهب اخللف

ا الذي نرتضيه دينً  :وكان إمام احلرمني يذهب إليه مث رجع عنه فقال يف الرسالة النظامية
  .وندين هللا به عقًدا أتباع سلف األمة فإهنم درجوا على ترك التعرض ملعانيها

على هذه الطريقة مضى صدر األمة وساداهتا وإايها اختار أئمة الفقهاء  :وقال ابن الصالح
وقاداهتا وإليها دعا أئمة احلديث وأعالمه وال أحد من املتكلمني من أصحابنا يصدف عنها 

  .وَيابها
ومنشأ اخلالف بني الفريقني هل جيوز أن يكون يف  :واختار ابن برهان مذهب التأويل قال

إذا كان  :القرآن شيء مل نعلم أواًل بل يعلمه الراسخون يف العلم وتوسط ابن دقيق العيد فقال
أريد  بعيًدا توقفنا عنه وآمنا مبعناه على الوجه الذي التأويل قريًبا من لسان العرب مل ينكر أو

  .به مع التنزيه
وما كان معناه من هذه األلفاظ ظاهرًا مفهوًما من ختاطب العرب قلنا به من غري  :قال

توقيف كما يف قوله تعاىل اي حسريت على ما فرطت يف جنب هللا فنحمله على حق هللا وما 
  .جيب له
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 وقضية تفويض الكيفية ونظرا لوجود خلط كبري فيما تقدم من كالم بني قضية تفويض املعىن
 سوف نعرض هنا لبحث قيم وهو قضية احملكم واملتشابه وأثرها على القول ابلتفويض

وهو حبث من إعداد د/ حممود بن عبد الرازق األستاذ املساعد بقسم العقيدة واملذاهب 
 املعاصرة كلية الشريعة وأصول الدين جبامعة امللك خالد

ملتشابه وأثرها على القول ابلتفويض ، أو بتعبري آخر العالقة وقد تناول البحث قضية احملكم وا
ُهَو الهِذي أَنْ َزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آاَيٌت  "بني احملكم واملتشابه الذي ورد يف قوله تعايل : 

 ( ، وأثر ذلك على القول7)آل عمران: "حُمَْكَماٌت ُهنه أُمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاٌت 
ابلتفويض ، والبحث مقسم بعد املقدمة إيل مبحثني وخامتة ، تناول املبحث األول موقف 
السلف واخللف من احملكم واملتشابه وقضية التفويض ، وقد اشتمل على ذكر املقصود 
مبصطلح السلف واخللف ، سواء ابلنسبة للعامل الزمين أو العامل املنهجي مث تعريف احملكم 

لغة واصطالحا ، وحصر اآلراء اليت فسرت معىن احملكم واملتشابه يف  واملتشابه والتفويض
القرآن الكرمي ، مث تناول املبحث طرح الرؤية السلفية يف فهم املعىن والكيفية وعالقته ابحملكم 

 واملتشابه أبسلوب بسيط .
، وقد  أما املبحث الثاين فقد تناول العالقة بني فهم احملكم واملتشابه وقضية التفويض     

اشتمل على ذكر حقيقة مذهب اخللف يف نصوص الصفات ، وأمثلة معاصرة على اعتقاد 
اخللف أن مذهب السلف هو التفويض ، مث تناول احلديث عن أثر عقيدة التفويض يف 
الدعوة إىل عدم الكالم يف نصوص الصفات عند العوام ، وأيضا أسباب القول ابلتفويض 

 ولوازمه .
خلامتة على أبرز النتائج ، وكان من أمهها التنبه إىل خطورة القول ابلتفويض وقد اشتملت ا    

، وسلب كالم اَّلله عن معناه ، أو حماولة تقبيح إثبات الصفات يف نفس السامع ، حتت 
مسمى التجسيم وإثبات األعضاء واجلوارح هلل ، وأنه ابملقارنة بني موقف السلف واخللف من 

وعالقتها مبسألة التفويض ، يظهر أن الفهم الصحيح ملعىن احملكم قضية احملكم واملتشابه 
 واملتشابه سوف يؤثر إجيااب أو سلبا على ظهور احلق يف قضية التفويض .

 ونسوق هنا ما كتبه الباحث يف مقدمة حبثه ملا له من أمهية عظيمة يف هذا املوضوع قال :
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خري يف كل ما يبذلونه خلدمة دينهم  الذين حنسبهم على -قد اشتبه على كثري من إخواننا  
حقيقة مذهب السلف يف قضية التفويض ، حيث ظنوا أن مذهب السلف  -ورفعة إسالمهم 

أو ما يطلقون عليه الصفات اخلربية أو النصوص املومهة للتشبيه  -يف نصوص الصفات 
يف  هو تفويض معاين النصوص والكف عن طلب العلم هبا ، وجيعلون دليلهم -واجلسمية 

ذلك ، ما ثبت عن اإلمام مالك بن أنس رمحه اَّلله ، أن رجال جاءه وقال له : اي أاب عبد اَّلله 
، كيف استوى ؟! فقال : االستواء معلوم ، والكيف جمهول  "الرهمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوى  ": 

 به فأخرج. ، واإلميان به واجب ، والسؤال عنه بدعة ، فإين أخاف أن تكون ضاال وأمر
واحلقيقة أننا إذا دققنا النظر يف قول اإلمام مالك رمحه اَّلله ، علمنا أنه فرق يف جوابه بني  

أمرين أساسيني ، مها أصل الفهم الذي امتاز به السلف الصاحل عن غريهم يف ابب الصفات 
السمعية يف ابب ، أوهلما : معىن االستواء على العرش ، أو معاين األلفاظ اليت ورد هبا األدلة 

الصفات وسائر الغيبيات بوجه عام ، واثنيهما : كيفية االستواء على العرش أو الكيفية 
الغيبية اليت تؤول إليها داللة هذه األلفاظ ، فاملعىن الوارد يف نصوص الكتاب والسنة يستوعبه 

املدلول احلقيقي الذهن من خالل فهمه لأللفاظ العربية اليت نزل هبا الوحي ، أما الكيفية فهي 
الذي ينطبق عليه اللفظ ، فلفظ االستواء يف اآلية السابقة ، لفظ ينطبق على صفة من 

صلى هللا عليه  صفات أفعال هللا ، هلا كيفية حقيقية غيبية تليق جبالله ، ما رأيناها ، لقوله 
ِمْنُكْم َربهُه َعزه َوَجله َحىته  : ) تَ َعلهُموا أَنهُه َلْن يَ َرى َأَحدٌ  من حديث عبد هللا بن عمر  وسلم 

 مَيُوَت (.
وكذلك الكيفية ال ختضع ألقيستنا التمثيلية والشمولية ، ألننا ما رأينا هلا مثيال نصفها أو  

، فاللفظ  "لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء  "حنكم عليها من خالله ، وذلك ما نص عليه قوله تعاىل : 
صف هللا عز وجل ابالستواء على العرش ، وقد أمران  احتوى على  مدلول حقيقي يثبت و 
 أمر هللا ابإلميان به والتصديق بوجوده.

وملا غضب اإلمام مالك على السائل ، غضب ألنه جاء يسأل عن كيفية االستواء الغيبية 
اليت خترج عن إدراك أجهزة احلواس البشرية ، وال ميكن لإلمام مالك رمحه هللا أن خيرتع له 

صف فيه الكيفية اليت عليها استواء اَّلله على العرش ، لعلمه أن ذلك قول على اَّلله بال جوااب ي
َوال تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنه السهْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ  "علم ، وقد قال هللا عز وجل : 
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َها َوَما قُ  "، وقال أيضا :   "أُْولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوال  َا َحرهَم َريبِ  اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ ْل ِإمنه
وا َعَلى اَّللِه َما ال َبَطَن َواإِلمْثَ َواْلبَ ْغَي ِبَغرْيِ احلَْقِ  َوَأْن ُتْشرُِكوا اِبَّللِه َما ملَْ يُ نَ ز ِْل ِبِه ُسْلطَااًن َوَأْن تَ ُقولُ 

 ."تَ ْعَلُموَن 
له عن معىن االستواء يف لغة العرب اليت خاطبنا اَّلله هبا ، أو أما لو جاء السائل مالكا يسأ

، ما الذي تضيفه للمسلم يف موضوع اإلميان  "الرهمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوى  "سأله عن اآلية : 
ابَّلله ؟ ملا غضب عليه مالك ، إذ أن حق السائل على أهل العلم ، البيان والفهم ، وأن يدرك 

ُتْم ال  "القرآن والسنة ، وقد أمره اَّلله بذلك فقال : معاين نصوص  فَاْسأَُلوا أَْهَل الذ ِْكِر ِإْن ُكن ْ
 .  "تَ ْعَلُموَن 

واجلواب عند ذلك بنيِ  واضح ، ومعىن الكالم معلوم مفهوم ، ولن يعجز اإلمام مالك عن 
يف اللغة العلو  اإلجابة ، إذ أن استواء اَّلله على عرشه ، له وجود حقيقي غييب ، ويعىن

واالرتفاع ، متاما مثلما يسأل صاحب اللسان األعجمي عن ترمجة هذه اآلية ، فإن املرتجم 
لن يرتجم له ما مل يره من الكيفية اليت عليها االستواء ، وال ميكنه ذلك حبال من األحوال ، 

ثله شيء يف استوائه وإمنا سيشرح له بلغته معىن العلو واالرتفاع على العرش ، وأن اَّلله ليس كم
، ويبني له ضرورة اإلميان بوجود حقيقة االستواء ، وأن له كيفية معينة تليق جبالل اَّلله ، 

 يعلمها هللا عز وجل وال نعلمها حنن  إىل غري ذلك مما يبني مراد هللا من اآلية .
وعلى ذلك ، فاآلية أوجبت اإلميان ابستواء حقيقي ، ال نعلم كيفيته وجيب أن نسلم هلل به  

فإن معتقد اإلمام مالك الذي ميثل مذهب السلف الصاحل ، هو تفويض العلم ابلكيفية 
الغيبية فقط ، أما املعىن فهو معلوم ظاهر من لغة العرب ومراد مفهوم من اآلية ، وهذا واضح 
 بنيِ  يف كالمه ، حيث قال : االستواء غري جمهول أي معلوم املعىن ، والكيف غري معقول أي

 جمهول للعقل البشرى بسبب عجزه عن إدراكه .
ومن مث لو قلنا كما قال اخللف من األشعرية ، أبن مالكا فوض العلم ابملعىن ال الكيفية ، فإن 
ذلك يؤدى إىل لوازم عديدة ، أبرزها القول أبن كالم اَّلله بال معىن ، وسبب ذلك هو اخلطأ 

هم حقيقة املذهب السلفي ، قال شيخ اإلسالم يف  فهم اعتقاد مالك ، أو عدم التوفيق يف ف
ابن تيمية رمحه اَّلله معقبا على قول مالك يف االستواء : ) وقد تلقى الناس هذا الكالم 
ابلقبول ، فليس يف أهل السنة من ينكره ، وقد بني أن االستواء معلوم ، كما أن سائر ما 
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ال عنها ، ال يقال : كيف استوى ؟ ومل أخرب به معلوم ، ولكن الكيفية ال تعلم وال جيوز السؤ 
 يقل مالك رمحه هللا الكيف معدوم ، وإمنا قال الكيف جمهول (.

 نكتفي هبذا القدر يف هذه احملاضرة وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



175 

 

 احملاضرة الثامنة
 (8احملكم واملتشابه )

*** 
 والسالم على رسول هللا أما بعداحلمد هلل والصالة 

 فنستكمل يف حماضرة اليوم كالمنا عن الصفات وتعلقها مبوضوع احملكم واملتشابه :
فيقول شارح الطحاوية يف وصف حال املفوضة يف ابب الصفات : ) يقرون مبا يوافق رأيهم 

ا أن يقولوا هذا   من اآلايت وما خيالفه إما أن يتأوله أتويال حيرفون فيه الكلم عن مواضعه وإم
متشابه   ال يعلم أحد معناه فيجحدوا ما أنزله من معانيه وهو يف معىن الكفر بذلك ألن 

َمَثُل الهِذيَن  "اإلميان ابللفظ بال معىن هو من جنس إميان أهل الكتاب ، كما قال تعاىل : 
ُهْم أُمِ يُّوَن ال  "ِمُل َأْسَفارًا ( ،  وقال تعاىل : مُحِ ُلوا الت هْورَاَة مُثه ملَْ حَيِْمُلوَها َكَمَثِل احلَِْماِر حيَْ  َوِمن ْ

أي إال تالوة من غري فهم معناه ، وليس هذا   "يَ ْعَلُموَن اْلِكَتاَب ِإال أََماينه َوِإْن ُهْم ِإال َيظُنُّوَن 
ا كاملؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به واشتبه عليه بعضه ، فوكل علمه إىل هللا كم

بقوله : ) فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إىل صلى هللا عليه وسلم أمره النيب 
 عامله فامتثل ما أمر به  ( .

وسبب ذلك كما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية ، اعتقادهم أنه ليس يف نفس األمر صفة  
الصفات يف نفس األمر دلت عليها هذه النصوص ابلشبهات الفاسدة ، فلما اعتقدوا انتفاء 

، وكان مع ذلك البد للنصوص من معىن ، بقوا مرتددين بني اإلميان ابللفظ وتفويض املعىن 
وهي اليت  -وبني صرف اللفظ إىل معان بنوع تكلف  -وهي اليت يسموهنا طريقة السلف  -

 فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل وتعطيل السمع ، فإن -يسموهنا طريقة اخللف 
النفي إمنا اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات ، والسمع حرفوا فيه الكلم 
عن مواضعه ، فلما ابتىن أمرهم على هاتني املقدمتني الكاذبتني كانت النتيجة استجهال 

مل السابقني األولني واستبالههم ، واعتقاد أهنم كانوا قوما أميني ، مبنزلة الصاحلني من العامة ، 
يتبحروا يف حقائق العلم ابهلل ، ومل يتفطنوا لدقائق العلم اإلهلي ، وأن اخللف الفضالء حازوا 

 . قصب السبق يف هذا كله
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َوَما يَ ْعَلُم أَتِْويَلُه  "ويذكر ابن القيم رمحه هللا ، أننا لو قلنا كما قال اخللف : إن قوله تعاىل : 
 ُ نبياء واملرسلون ال يعلمون معاين ما أنزل هللا عليهم من هذه يتناول املعىن ، يكون األ "ِإال اَّلله

النصوص وال الصحابة والتابعون هلم إبحسان ، بل يقرؤون كالما ال يعقلون معناه ، فهم 
متناقضون أفحش تناقض ، فإهنم يقولون النصوص جتري على ظاهرها وأتويلها ابطل ، مث 

 يقولون هلا أتويل ال يعلمه إال هللا  . 
قول هؤالء ابطل فإن هللا سبحانه أمر بتدبر كتابه وتفهمه وتعقله ، وأخرب أنه بيان وهدى و 

وشفاء ملا يف الصدور ، وحاكم بني الناس فيما اختلفوا فيه ، ومن أعظم االختالف اختالفهم 
يف ابب الصفات والقدر واألفعال ، واللفظ الذي ال يعلم ما أراد به املتكلم ، ال حيصل به 

 . ال هدى وال شفاء وال بيان حكم و 
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : ) واعلم أن من املتأخرين من يقول : مذهب السلف إقرارها 
على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غري مراد ، وهذا اللفظ جممل ، فان قوله ظاهرها 

أن يراد بكون هللا  غري مراد حيتمل أنه أراد ابلظاهر نعوت املخلوقني وصفات احملدثني ، مثل
قبل وجه املصلى أنه مستقر يف احلائط الذي يصلى إليه ، وأن هللا معنا ظاهره أنه إىل جانبنا 
، وحنو ذلك ، فال شك أن هذا غري مراد ، ومن قال من السلف إن هذا غري مراد ، فقد 

هذا أصاب يف املعىن لكن أخطأ إبطالق القول أبن هذا ظاهر اآلايت واألحاديث ، فان 
احملال ليس هو الظاهر ، إال أن يكون هذا املعىن ممتنع ، وصار يظهر لبعض الناس ، فيكون 

 القائل لذلك مصيبا هبذا االعتبار ، معذورا يف هذا اإلطالق (.
إذن وبعد ما تقدم آن لنا أن نتساءل ما هي األسباب والدوافع للقول ابلتفويض وجييبنا عن 

 د الرازق فيقول :هذا السؤال الدكتور حممود عب
 أسباب القول ابلتفويض :_

أوال : األصول العقلية املستمدة من الفلسفة اليواننية كقوهلم بنفي حلول احلوادث ليتوصلوا 
إىل تعطيل الصفات الفعلية كاالستواء والنزول والرضا والغضب ، وقوهلم بنفي اجلسمية 

غريها ، وقوهلم بنفي التحيز واجلهة ليتوصلوا إىل تعطيل الصفات اخلربية كالوجه واليدين و 
 ليتوصلوا إىل تعطيل العلو والفوقية .
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اثنيا : ومن األسباب الرئيسية أيضا ، دعوى اخلوف على عقائد العوام ، وإلزام قطاع كبري من 
املسلمني ابنتحال هذه املذاهب ، كتبين بعض املؤسسات التعليمية هلذا األمر ، كما قال 

 : صاحب جوهرة التوحيد 
 وكل نص أوهم التشبيه    :   أو له أو فوِ ض ورم تنزيها              

فيدعى أن مذهب السلف الصاحل هو التفويض ، ومن مث يشب طالب العلم من             
مهده على ذلك وهو ال يعرف غري هذا االعتقاد ، حىت يصبح أستاذا كبريا يف اجلامعة ، أو 

رسه بقوة ، ظنا منه أنه على شيء ، وإذا ظهر هلم احلق يف هذا مدرسا يف املادة يدافع عما د
 املوضوع  فقل من ال أتخذه عزة املكانة ، فيرتاجع عن عقيدته ليلحق يف ركب السلف .

اثلثا : تقليد بعض املشاهري الذين تبنوا القول ابلتفويض عن حسن نية ، كتبين بعض 
أو متحيص ، وحماولتهم اخللط بني قضية  اجلماعات اإلسالمية لعقيدة مؤسسيها ، دون نظر

 التفويض ومذهب السلف . 
رابعا : اجلهل مبذهب السلف من انحية وانعدام القناعة ابملذهب األشعري من انحية أخرى 
، إذ أن اخللف من األشعرية وغريهم قاموا بلى  أعناق النصوص بصورة ال ختفي على عاقل ، 

تواء ابالستيالء والقهر والغلبة ، وإذا أقر به على مضد ، فأغلبهم ال يقر يف نفسه تفسري االس
أقر به ليتملص من إثبات صفة االستواء اليت ظاهرها عنده ابطل قبيح ، فإذا خال بنفسة 
تردد على ذهنه سؤال ال يفارقه ، ومن الذي انزع اَّلله على العرش حىت قهره واستوىل عليه ؟! 

ابلسكوت والتفويض وترك األمر برمته مدعيا أن هذا فال جيد جوااب شافيا ، فرُيضى نفسه 
 مذهب السلف .

 مث يقول : 
 لوازم القول ابلتفويض :_

فوجب على العقالء من املسلمني التنبه إىل خطورة القول ابلتفويض ، وسلب كالم اَّلله عن  
معناه ، أو حماولة تقبيح إثبات الصفات يف نفس السامع ، حتت مسمى التجسيم وإثبات 
األعضاء واجلوارح هلل ، ألن القول ابلتفويض يؤدى إىل إلزامات قبيحة ،  يتمثل أبرزها فيما 

 يلي : 
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أن القرآن ملئ ابحلشو الذي ال فائدة منه ، مما حيتم حذفه ليوصف ابلكمال ، وهذا  -[ 1]
يٍد ال ََيْتِيِه اْلَباِطُل ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوال ِمْن َخلْ  "ابطل لقوله تعاىل :    . "ِفِه تَنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم محَِ

أن اَّلله خاطب عباده ابأللغاز واألحاجي ، وهو قادر على عكس ذلك ، وهذا  –[ 2]
ُْم يَ ُقوُلوَن  "ابطل ألنه يؤدى إىل القول أبن كالم اَّلله بال معىن ، فقال تعاىل :  َوَلَقْد نَ ْعَلُم َأهنه

َا يُ َعلِ ُمُه َبَشٌر ِلَساُن  ، وقال سبحانه :  "الهِذي يُ ْلِحُدوَن إِلَْيِه أَْعَجِميٌّ َوَهَذا ِلَساٌن َعَريبٌّ ُمِبنٌي ِإمنه
ُمْ  " مُثه تَِلنُي  اَّللهُ نَ زهَل َأْحَسَن احْلَِديِث ِكَتااًب ُمَتَشاهِبًا َمثَاينَ تَ ْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الهِذيَن خَيَْشْوَن َرهبه

ْم ِإىَل ذِْكِر اَّللِه َذِلَك ُهَدى اَّللِه يَ ْهِدي ِبِه َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضِلْل اَّللهُ َفَما لَُه ِمْن ُجُلوُدُهْم َوقُ ُلوهبُُ 
 ، فوصف كالمه أبنه أحسن احلديث . "َهاٍد 

أن الرسول صلى هللا عليه وسلم بلغ ما ال يعلم ومل يفهم ما جاء يف التنزيل ، وهذا  -[ 3]
َ هَلُْم فَ ُيِضلُّ اَّللهُ َمْن َيَشاُء وَ  "ابطل ، لقوله :  َما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإال بِِلَساِن قَ ْوِمِه لِيُ َبنيِ 

 .  "َويَ ْهِدي َمْن َيَشاُء َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم 
 صلى هللا عليه وسلم  أن الصحابة خدعوا أنفسهم ابدعائهم الفهم ، وموافقة النيب  -[ 4] 

أُْولَِئَك ُهْم اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّا هَلُْم  "علمون حقيقته ، وهذا ابطل لقوله تعاىل عنهم : يف إميان ال ي
َا اْلُمْؤِمُنوَن الهِذيَن ِإَذا ذُِكَر اَّللهُ َوِجَلْت قُ ُلوهُبُْم َوِإَذا تُِلَيْت  "ولقوله :  "َمْغِفَرٌة َورِْزٌق َكرمٌِي  ِإمنه

 بتالوة ما ليس له ، فكيف يزدادون إمياان "ِإميَااًن َوَعَلى َرهبِ ِْم يَ تَ وَكهُلوَن َعَلْيِهْم آايتُُه زَاَدهْتُْم 
 ؟ .معىن

أن القول ابلتفويض يلزم منه أن ظاهر النصوص حيمل معىن مستهجن خياف  -[ 5] 
املفوض من مواجهته ، وهذا ابطل ألن اَّلله عز وجل أمران بتدبر آايته وفهمها يف حدود 

أََفال يَ َتَدب هُروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ اَّللِه َلَوَجُدوا ِفيِه  "قال جل ذكره : مدركاتنا ، ف
 .   "اْخِتالفًا َكِثريًا 

ويف احلقيقة إن القول ابلتفويض ما هو إال حماولة للهروب من مواجهة األدلة لقوة ما ورد  
 فيها من إثبات الصفات .

 ول :ويف خامتة حبثه يق
ابملقارنة بني هذين موقف السلف واخللف من قضية احملكم واملتشابه وعالقتها مبسألة 
التفويض ، يظهر لنا أن الفهم الصحيح ملعىن احملكم واملتشابه سوف يؤثر إجيااب أو سلبا على 
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ظهور احلق يف قضية التفويض ، فاللفظ العريب أو النص الذي نزل به القرآن ، حيمل معين 
ه الذهن ، وهو واضح بني مراد يف حق من قيد به ، فهو حمكم غري متشابه ومعلوم يستوعب

غري جمهول ، والقول بتفويض املعين عند ذلك عبث وقدح يف البالغ عن هللا ،  أما احلقائق 
والكيفيات الغيبية أو املشهودة اليت دلت عليها النصوص واأللفاظ ، فإن تعلق ذلك 

يف حدود مدارك اإلنسان ، فإن الكيفية حمكمة أيضا غري جمهولة  ابملخلوق يف عامل الشهادة
ألن مرئية معلومة ، أما إن تعلق ذلك ابخلالق أو ابملخلوقات يف عامل الغيب ، فالكيفية من 
املتشابه اجملهول الذي استأثر هللا بعلمه ، وينبغي علينا تفوضها إيل هللا ، والراسخون يف العلم 

دعي أحدهم أنه يعلم كيفية احلقائق يف الغيبيات أو كيفية الذات مهما بلغ علمهم فلن ي
 والصفات ، فهذه عقيدة السلف يف العالقة بني احملكم واملتشابه ومسألة التفويض .

أما عقيدة اخللف فإهنم جعلوا املعين املتبادر من نصوص الصفات معين ابطل يدل على 
متصورين الذات اإلهلية يف صورة الذات التشبيه والتجسيم وإثبات اجلوارح واألعضاء ، 

اإلنسانية ، مث استقبحوا هذه الصورة اليت ختيلوها من داللة النصوص ، وأوجبوا أتويل املعين 
أو تفويضه ، ألنه تعارضت يف أذهاهنم بزعمهم األدلة السمعية والعقلية ، أو الظواهر النقلية 

ية ،  فجعلوا املعين متشاهبا جمهوال كبديل والقواطع العقلية ، أو حنو ذلك من عبارات األشعر 
 عن أتويلهم لكتاب هللا .

وحنن إذا نظران إىل كتاب هللا واستقرأان مجيع األدلة النقلية اليت تتعلق ابألمور الغيبية على وجه 
العموم وبذات هللا وصفاته على وجه اخلصوص ، ال جند آية واحدة أو حديثا يتحدث عن  

، أو كيفية املوجودات اليت يف عامل الغيب ، وكل ما ورد كان اهلدف كيفية الذات وصفاهتا 
منه إثبات وجود ذات هللا وصفاته وأفعاله على التفصيل الوارد يف الكتاب والسنة ، وبكيفية 

 تليق ابهلل يعلمها هو وال نعلمها حنن ، وهذا يتطلب كالما حيمل معىن مفهوما .
نصوص الصفات وسائر الغيبيات :  الصاحل يف وعلى هذا املفهوم جاءت أقوال السلف 
 أمروها كما جاءت بال كيف (.)
قال شيخ اإلسالم ابن تيميه رمحه هللا معقبا : ) قوهلم أمروها كما جاءت يقتضى إبقاء  

داللتها على ما هي عليه فإهنا جاءت ألفاظ دالة على معان ، فلو كانت داللتها منتفية 
لفظها مع اعتقاد أن املفهوم غري مراد أو أمروا لفظها مع  لكان الواجب أن يقال : أمروا
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اعتقاد أن هللا ال يوصف مبا دلت عليه حقيقة وحينئذ فال تكون قد أمرت كما جاءت وال 
، وعلى ذلك  يقال حينئذ : بال كيف ، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول (

االستواء معلوم ، والكيف جمهول ، أيضا جاء قول اإلمام مالك بن أنس رمحه هللا : ) 
 واإلميان به واجب ، والسؤال عنه بدعة ( . 

ورمبا زعم بعضهم أن قول السلف يف االستواء معلوم ، يعىن أن آية االستواء موجودة يف 
القرآن ، وقد رد شيخ اإلسالم جميبا عن هذه الشبهة : ) فإن قيل معىن قوله : االستواء 

ظ يف القرآن معلوم كما قاله بعض أصحابنا الذين جيعلون معرفة معلوم أن ورود هذا اللف
معانيها من التأويل الذي استأثر هللا بعلمه !! ، قيل : هذا ضعيف ، فإن هذا من ابب 
حتصيل احلاصل ، فإن السائل قد علم أن هذا موجود يف القرآن ، وقد تال اآلية ، وأيضا مل 

وال إخبار هللا  -يعىن معلوم   -واء يف القرآن  ذكر االست -يعىن اإلمام مالك   -يقل  
وإمنا قال االستواء معلوم .. وأيضا فإنه قال : والكيف جمهول ،  -يعىن معلوم   -ابالستواء 

ولو أراد ذلك لقال : معىن االستواء جمهول ، أو تفسري االستواء جمهول ، أو بيان االستواء 
ستواء ، ال العلم بنفس االستواء ، وهذا شأن مجيع غري معلوم ، فلم ينف إال العلم بكيفية اال

 ما وصف هللا به نفسه (.
وبعد ما قدمناه من فساد القول ابلتفويض مل يبق إال التأويل ملن خالف طريقة السلف الصاحل 
من إثبات املعىن ونفي اإلحاطة ابلكيفية وسوف نفرد احملاضرة القادمة إن شاء هللا ملا قيل من 

صفات هللا سبحانه وتعاىل كما أفاده السيوطي رمحه هللا إال أننا هنا خنتم  أتويل يف بعض
حماضرتنا ابملنهج الصحيح يف التعامل مع صفات هللا سبحانه وتعاىل علما أبن االستفاضة يف 
ذلك حملها كتب العقيدة مثل العقيدة الطحاوية وشروحها والعقيدة الواسطة وشروحها وغري 

 ذلك .
سنة واجلماعة يف ابب األمساء والصفات قائم على النفي واإلثبات فينفون إن منهج أهل ال

مشاهبة هللا خللقه ويثبتون له ما أثبته لنفسه من صفات يف كتابه وعلى لسان رسوله صلى هللا 
 عليه وسلم 

فيعتقدون أن من اإلميان ابهلل اإلميان مبا وصف به نفسه يف كتابه ووصفه به رسوله حممد   
  .عليه وسلم   من غري حتريف وال تعطيل، ومن غري تكييف وال متثيل صلى هللا
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 قال الشيخ الفوزان :
وذلك أبن نثبتها له كما جاءت يف الكتاب والسنة أبلفاظها ومعانيها من غري حتريف 

وأن نعتمد يف إثباهتا على  .أللفاظها وال تعطيل ملعانيها وال تشبيه هلا بصفات املخلوقني
  .لسنة فقط ال نتجاوز القرآن واحلديث ألهنا توقيفيةالكتاب وا
  :وهو نوعان .احنرف عن كذا إذا مال :يقال .هو التغيري إبمالة الشيء عن وجهه :والتحريف

حتريف اللفظ وهو العدول به عن جهته إىل غريها إما بزايدة كلمة أو حرف أو  :النوع األول
 {الرهمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوى} :أهل الضالل يف قوله تعاىل نقصانه، أو تغيري حركة كقول

أمر ربك،  :أي {َوَجاء َربُّكَ } :وكقوهلم يف قوله تعاىل .استوىل، فزادوا يف اآلية حرفًا :أي
صب لفظ اجلاللة فغريوا بن {وََكلهَم اَّللهُ ُموَسى َتْكِليًما} :وكقوهلم يف قوله تعاىل .فزادوا كلمة

  .احلركة اإلعرابية من الرفع إىل النصب
حتريف املعىن، وهو العدول به عن وجهه وحقيقته وإعطاء اللفظ معىن لفظ آخر   :النوع الثاين

  .وإن معىن الغضب إرادة االنتقام .إرادة اإلنعام :إن معىن الرمحة :كقول املبتدعة
أخاله واملراد به هنا نفي الصفات عن هللا  :عطله، أي :ء، يقالاإلخال :والتعطيل لغة

أن التحريف هو نفي املعىن الصحيح الذي  :والفرق بني التحريف والتعطيل .سبحانه وتعاىل
هو نفي املعىن الصحيح  :والتعطيل .دلت عليه النصوص واستبداله مبعىن آخر غري صحيح

  .فكل حمرف معطل وليس كل معطل حمرفًا .، كفعل املفوضةمن غري استبدال له مبعىن آخر
كيف الشيء إذا جعل له كيفية معلومة، فتكييف   :يقال .هو تعيني كيفية الصفة :والتكييف

صفات هللا هو تعيني كيفيتها واهليئة اليت تكون عليها وهذا ال ميكن للبشر ألهنا مما استأثر هللا 
ىل الوصول إليه، ألن الصفة اتبعة للذات، فكما أن ذات هللا ال ميكن تعاىل بعلمه فال سبيل إ

وهلذا ملا سئل اإلمام مالك    .للبشر معرفة كيفيتها، فكذلك صفته سبحانه ال تعلم كيفيتها
االستواء معلوم،  :كيف استوى فقال  {الرهمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوى} :رمحه هللا   فقيل له

  .وهذا يقال يف سائر الصفات .جمهول، واإلميان به واجب، والسؤال عنه بدعة والكيف
إن صفات هللا مثل صفات املخلوقني، كأن يقال يد هللا   :هو التشبيه أبن يقال :والتمثيل

 :من سورة الشورى (11)كأيدينا ومسعه كسمعنا، تعاىل هللا عن ذلك، قال تعاىل يف اآلية 
فال يقال يف صفاته إهنا مثل صفاتنا أو شبه صفاتنا  {َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السهِميُع الَبِصريُ   لَْيسَ }
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إن ذات هللا مثل أو شبه ذواتنا، فاملؤمن املوحد يثبت الصفات   :أو كصفاتنا، كما ال يقال
واملشبه املمثل  .واملعطل ينفيها أو ينفي بعضها .كلها على الوجه الالئق بعظمة هللا وكربايئه

  .يثبتها على وجه ال يليق ابهلل وإمنا يليق ابملخلوق
فأهل السنة واجلماعة يؤمنون أبن هللا   سبحانه   ليس كمثله شيء وهو السميع البصري فال 

  .وال حيرفون الكلم عن مواضعه .ينفون عنه ما وصف به نفسه
رد على  {َوُهَو السهِميُع الَبِصريُ } :وقوله .رد على املمثله {لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ } :فقوله تعاىل

املعطلة ألن فيه إثبات السمع والبصر، فاآلية الكرمية دستور واضح يف ابب األمساء والصفات 
  .ألهنا مجعت بني إثبات الصفات هلل ونفي التمثيل عنها

فإنه سبحانه  . يقاس خبلقه سبحانه وتعاىلألنه سبحانه ال مسي له وال كفؤ له وال ند له وال
  .أعلم بنفسه وبغريه وأصدق قياًل وأحسن حديثًا من خلقه

 قال الفوزان : 
 :من سورة مرمي (65)ال نظري له يستحق مثل امسه، كقوله تعاىل يف اآلية  :أي (ال مسي له)
يًّا  }  (وال كفؤ له)ال أحد يساميه أو مياثله  :النفي أي استفهام معناه {َهْل تَ ْعَلُم َلُه مسَِ

َوملَْ َيُكن لههُ  } :يف سورة اإلخالص :ال مثل له كقوله تعاىل :أي .الكفؤ هو املكافئ املماثل
 :لبقرةمن سورة ا (22)قال تعاىل يف اآلية  .هو الشبيه والنظري :الند (وال ند له) {ُكُفًوا َأَحٌد 

  .{َفالَ جَتَْعُلواْ َّللِِ  أَنَداًدا}
ال يشبه وال ميثل هبم، قال سبحانه يف اآلية  :التمثيل، أي :القياس يف اللغة (وال يقاس خبلقه)

فال يقاس سبحانه خبلقه ال يف ذاته وال يف  {َفاَل َتْضرِبُوْا َّللِِ  اأَلْمثَالَ } :من سورة النحل 74
تعاىل هللا عن  ! ؟ائه وصفاته وال يف أفعاله، وكيف يقاس اخلالق الكامل ابملخلوق الناقصأمس

وهذا تعليل ملا سبق من وجوب إثبات ما أثبته  .(فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغريه)ذلك 
لنفسه من الصفات ومنع قياسه خبلقه، فإنه إذا كان أعلم بنفسه وبغريه وجب أن يثبت له من 

  .الصفات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله   صلى هللا عليه وسلم  
واخللق ال حييطون به علًما فهو املوصوف بصفات الكمال اليت ال تبلغها عقول املخلوقني، 

وهو  .فيجب علينا أن نرضى مبا رضيه لنفسه فهو أعلم مبا يليق به وحنن ال نعلم ذلك
فما أخرب به فهو صدق وحق جيب علينا  (حديثًا من خلقهأصدق قياًل وأحسن ) :سبحانه
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أن نصدقه وال نعارضه، وألفاظه أحسن األلفاظ وأفصحها وأوضحها وقد بني ما يليق به من 
 .األمساء والصفات أمت بيان فيجب قبول ذلك والتسليم له

 
 حبه وسلم . نكتفي هبذا القدر يف هذه احملاضرة وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وص
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 احملاضرة التاسعة
 (9احملكم واملتشابه )

*** 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد

ففي حماضرة اليوم نسوق كالم اإلمام السيوطي يف بعض الصفات وما قيل فيها مع العلم أبن 
يف ردها ابألدلة والرباهني وقد قدمنا  ما ذكره من وجوه التأويل قد رد عليها العلماء وأفاضوا

خر ايف احملاضرة السابقة منهج أهل السنة واجلماعة يف التعامل مع الصفات وسوف نبني يف أو 
حماضرة اليوم كيفية الرد على شبهات املؤولة إال أننا نشري قبل سوق كالم السيوطي رمحه هللا 

ية وما يفهم منها وبني داللة اللفظ على إىل نقطة جوهرية وهي الفرق بني املعىن اإلمجايل لآل
 الصفة ألن أهل التأويل قد خلطوا خلطا شنيعا بني البابني وتقريبا لذلك نقول :

إذا قلت ألخيك وقد أقدم على مشروع ضخم حيتاج إىل الدعم والتشجيع : سر على بركة 
 هللا ويدي يف يدك .

أصابع كفه أثناء قيامه ابملشروع فأنت ال تعين بداهة أنك ستكون مشبكا أصابع كفك يف 
وإمنا أردت أنك سوف تكون نصريا له وعضدا له وسوف تساعده بكل ما ميكنك مساعدته 

 به .
ويف نفس الوقت أنت متصف بصفة اليد وهو متصف هبا أيضا وإال ملا صح استعمال هذا 

 التعبري للداللة على التأييد واملؤازرة .
 و التأييد .وال تعين كلمة اليد هنا القوة أ

 فكذلك يف قوله تعاىل مثال : ولتصنع على عيين . 
 املراد من اآلية بيان رعاية هللا لنبيه موسى عليه السالم وحفظه له وكالءته له . 

ولو مل يكن هللا سبحانه موصوفا بصفة العني ملا صح استعمال هذا التعبري للداللة على 
 الرعاية واحلفظ .

 الرعاية . وال تعين كلمة العني هنا
 ومثلها قوله تعاىل : جتري أبعيننا وقوله : فإنك أبعيننا .
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آمل أن يكون هذا املثال قد وضح الفرق الكبري بني األمرين واآلن إىل كالم السيوطي قال 
 رمحه هللا :

 ذكر ما وقفت عليه من أتويل اآلية املذكورة على طريقة أهل السنة :
  .ت فيها سبعة أجوبةمن ذلك صفة االستواء وحاصل ما رأي

حكى مقاتل والكليب عن ابن عباس أن استوى مبعىن استقر وهذا إن صح حيتاج إىل  :أحدها
  .أتويل فإن االستقرار يشعر ابلتجسيم

أحدمها أن هللا تعاىل مستول على الكونني  :أن استوى مبعىن استوىل ورد بوجهني :اثنيها
  .ة يف ختصيص العرشواجلنة والنار وأهلهما فأي فائد

  .واآلخر أن االستيالء إمنا يكون بعد قهر وغلبة وهللا سبحانه وتعاىل منزه عن ذلك
هو على عرشه   :وأخرج الاللكائي يف السنة عن ابن األعرايب أنه سئل عن معىن استوى فقال

ى الشيء إال إذا  اسكت ال يقال استوىل عل :كما أخرب فقيل اي أاب عبد هللا معناه استوىل قال
  .كان له مضاد فإذا غلب أحدمها قيل استوىل

  .أنه مبعىن صعد قاله أبو عبيد :اثلثها
  .ورد أبنه تعاىل منزه عن الصعود أيًضا

أي ارتفع من العلو والعرش له استوى حكاه إمساعيل الضرير  :أن التقدير الرمحن عال :رابعها
  .يف تفسريه

أحدمها أنه جعل على فعاًل وهي حرف هنا ابتفاق فلو كانت فعاًل لكتبت  :ورد بوجهني
  .واآلخر أنه رفع العرش ومل يرفعه أحد من القراء { عال يف األرض} ابأللف كقوله 

استوى له ما يف } مث ابتدأ بقوله  { الرمحن على العرش} أن الكالم مت عند قوله  :خامسها
  .ورد أبنه يزيل اآلية عن نظمها ومرادها { األرضالسموات وما يف 

أقبل على  :أن معىن استوى :سادسها { مث استوى على العرش} وال يتأىن له يف قوله  :قلت
أي قصد وعمد  { مث استوى إىل السماء وهي دخان} خلق العرش وعمد إىل خلقه كقوله 
  .إنه الصواب :عة أهل املعاين وقال إمساعيل الضريرإىل خلقها قاله الفراء واألشعري ومجا

مث استوى إىل } يبعده تعديته بعلى ولو كان كما ذكروه لتعدى إبىل كما يف قوله  :قلت
أي قام  :االستواء املنسوب إليه تعاىل مبعىن اعتدل :قال ابن اللبان : سابعها { السماء
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سط والعدل هو استواؤه ويرجع معناه إىل أنه أعطى بعزته كل ابلعدل كقوله تعاىل قائًما ابلق
  .شيء خلقه موزواًن حبكمته البالغة

ومن ذلك النفس يف قوله تعاىل تعلم ما يف نفسي وال أعلم ما يف نفسك ووجه أبنه خروج 
 أي { وحيذركم هللا نفسه} على سبيل املشاكلة مراًدا به الغيب ألنه مسترت كالنفس وقوله 

  .عقوبته وقيل إايه
النفس عبارة عن حقيقة الوجود دون معىن زائد وقد استعمل من لفظه  :وقال السهيلي

  .النفاسة والشيء النفيس فصلحت للتعبري عنه سبحانه وتعاىل
  .منها أن النفس عرب هبا عن الذات :أوهلا العلماء بتأويالت :وقال ابن اللبان

سائًغا يف اللغة ولكن تعدى الفعل إليها بفي املفيدة للظرفية حمال عليه  وهذا وإن كان :قال
  .أي وال أعلم ما يف غيبك وسرك :تعاىل وقد أوهلا بعضهم ابلغيب

وهذا حسن لقوله يف آخر اآلية إنك أنت عالم الغيوب ومن ذلك الوجه وهو مؤول  :قال
  .ابلذات

إال ابتغاء وجه ربه }  { إمنا نطعمكم لوجه هللا}  { وجهه يريدون} وقال ابن اللبان يف قوله 
  .املراد إخالص النية { األعلى

فثم وجه هللا أي اجلهة اليت أمر ابلتوجه إليها ومن ذلك العني وهي مؤولة }وقال غريه يف قوله 
  .ابلبصر أو اإلدراك

بعض الناس أهنا جماز وإمنا اجملاز يف تسمية إهنا حقيقة يف ذلك خالفًا لتوهم  :بل قال بعضهم
  . العضو هبا

نسبة العني إليه تعاىل اسم آلايته املبصرة اليت هبا سبحانه ينظر للمؤمنني وهبا  :وقال ابن اللبان
  .ينظرون إليه

ة قال تعاىل فلما جاءهتم آايتنا مبصرة نسب البصر لآلايت على سبيل اجملاز حتقيًقا ألهنا املراد
ابلعني املنسوبة إليه وقال قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها 

أي آبايتنا تنظر هبا إلينا وننظر هبا إليك  { واصرب حلكم ربك فإنك أبعيننا} فقوله  :قال
ان حنن إ} ويؤيده أن املراد ابألعني هنا اآلايت كونه علل هبا الصرب حلكم ربه صرحًيا يف قوله 

 { جتري أبعيننا} وقوله يف سفينة نوح  :قال { نزلنا عليك القرآن تنزياًل فاصرب حلكم ربك
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 { ولتصنع على عيين} وقال  { وقال اركبوا فيها بسم هللا جمراها ومرساها} أي آبايتنا بدليل 
 { يه فألقيه يف اليمأن أرضعيه فإذا خفت عل} أي على حكم آييت اليت أوحيتها إىل أمك 

  .اآلية أه
 املراد يف اآلايت كالءته تعاىل :وقال غريه

ومن ذلك اليد يف قوله تعاىل ملا خلقت بيدي يد هللا فوق أيديهم مما عملت أيدينا وإن 
  .الفضل بيد هللا وهي مؤولة ابلقدرة

ذلك مدح سبحانه اليد يف األصل كالبصر عبارة عن صفة املوصوف ول :وقال السهيلي
فلم ميدحهم ابجلوارح  { أولو األيدي واألبصار} وتعاىل ابأليدي مقرونة مع األبصار يف قوله 

  .ألن املدح إمنا يتعلق ابلصفات ال ابجلواهر
إن اليد صفة ورد هبا الشرع والذي يلوح من معىن هذه الصفة أهنا  :وهلذا قال األشعري :قال

رة إال أهنا أخص والقدرة أعم كاحملبة مع اإلرادة واملشيئة فإن يف اليد قريبة من معىن القد
  .تشريًفا الزًما

وقال البغوي يف قوله بيدي يف حتقيق هللا التثنية يف اليد دليل على أهنا ليست مبعىن القدرة 
  .والقوة والنعمة وإمنا مها صفتان من صفات ذاته

  { ويبقى وجه ربك} يد كقوله اليد هنا موصولة وأتك :وقال جماهد
وهذا أتويل غري قوى ألهنا لو كانت صلة لكان إلبليس أن يقول إن كنت  :قال البغوي

  .خلقته فقد خلقتين وكذلك يف القدرة والنعمة ال يكون آلدم يف اخللق مزية على إبليس
هللا أعلم مبا أراد ولكن  :فما حقيقة اليدين يف خلق آدم قلت :فإن قلت :وقال ابن اللبان

الذي استثمرته من تدبر كتابه أن اليدين استعارة لنور قدرته القائم بصفة فضله ولنورها القائم 
  .بصفة عدله ونبه على ختصيص آدم وتكرميه أبن مجع له يف خلقه بني فضله وعدله

ت بيمينه سبحانه والسموات مطواي} وصاحبة الفضل هي اليمني اليت ذكرها يف قوله  :قال
  .{ وتعاىل

عن شدة وأمر عظيم كما  :ومعناه { يوم يكشف عن ساق} ومن ذلك الساق يف قوله 
  .يقال قامت احلرب على ساق

يوم يكشف } أخرج احلاكم يف املستدرك من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن قوله 
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رآن فابتغوه يف الشعر فإنه ديوان العرب أما إذا خفي عيكم شيء من الق :قال { عن ساق
  :مسعتم قول الشاعر

 وقامت احلرب بنا عن ساق 
  .هذا يوم كرب وشدة :قال ابن عباس

ومن ذلك اجلنب يف قوله تعاىل ما فرطت يف جنب هللا أي يف طاعته وحقه ألن التفريط إمنا 
  .يع يف ذلك وال يقع يف اجلنب املعهود

أي  { وحنن أقرب إليه من حبل الوريد}  { فإين قريب} القرب يف قوله  ومن ذلك صفة
  .ابلعلم

 { خيافون رهبم من فوقهم}  { وهو القاهر فوق عباده} ومن ذلك صفة الفوقية يف قوله 
  .واملراد هبا العلو من غري جهة

  .يرد العلو املكاين وال شك أنه مل { وإان فوقهم قاهرون} وقد قال فرعون 
واو َييت ربك أي أمره ال امللك إمنا َييت أبمره  { وجاء ربك} ومن ذلك صفة اجمليء يف قوله 

اذهب أنت } أو بتسليطه كما قال تعاىل وهم أبمره يعملون فصار كما لو صرح به وكذا قوله 
  .أي بتوقيفه وقوته :أي اذهب بربك { وربك فقاتال

حيبهم وحيبونه فاتبعوين حيببكم هللا وصفة الغضب يف قوله } ك صفة احلب يف قوله ومن ذل
بل } وصفة العجب يف قوله  { رضي هللا عنهم}غضب هللا عليها وصفة الرضا يف قوله }

  .صفة الرمحة يف آايت كثرية { وإن تعجب فعجب قوهلم}عجبت بضم التاء وقوله 
  .صفة يستحيل حقيقتها على هللا تعاىل تفسر بالزمها وقد قال العلماء كل

أعين الرمحة والفرح والسرور والغضب  :مجيع األعراض النفسانية :قال اإلمام فخر الدين
  .واحلياء واملكر واالستهزاء هلا أوائل وهلا غاايت

ضوب عليه فلفظ مثاله الغضب فإن أوله غليان دم القلب وغايته إرادة إيصال الضرر إىل املغ
الغضب يف حق هللا ال حيمل على أوله الذي هو غليان دم القلب بل غرضه الذي هو إرادة 

  .اإلضرار
وكذلك احلياء له أول وهو انكسار حيصل يف النفس وله غرض وهو ترك الفعل فلفظ احلياء 

  .يف حق هللا حيمل على ترك الفعل ال على انكسار النفس
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  .العجب من هللا إنكار الشيء وتعظيمه :ضلوقال احلسني بن الف
إن هللا ال يعجب من شيء  :فقال { وإن تعجب فعجب قوهلم} وسئل اجلنيد عن قوله 

  .أي هو كما تقول :وإن تعجب فعجب قوهلم :ولكن هللا وافق رسوله فقال
رة إىل التمكني والزلفى ومن ذلك لفظة عند يف قوله تعاىل عند ربك ومن عنده ومعنامها اإلشا

  .والرفعة
وهو هللا يف السموات ويف } أي بعلمه وقوله  { وهو معكم أينما كنتم} ومن ذلك قوله 

 األصح أن معناه أنه املعبود يف السموات ويف األرض مثل قوله  :قال البيهقي { األرض يعلم
  .{ وهو الذي يف السماء إله ويف األرض إله}
  .أي عامل مبا يف السموات واألرض :الظرف متعلق بيعلم :قال األشعريو 

  .أي سنقصد جلزائكم { سنفرغ لكم أيها الثقالن} ومن ذلك قوله 
ألنه فسره بعده  { إن بطش ربك لشديد} ليس من املتشابه قوله تعاىل  :تنبيه قال ابن اللبان

تنبيًها على أن بطشه عبارة عن تصرفه يف بدئه وإعادته ومجيع  { إنه هو يبدئ ويعيد} بقوله 
 .تصرفاته يف خملوقاته

وبعد ما تقدم من كالم للسيوطي رمحه هللا وجب علينا أن نبني كيف نرد على شبهات أهل 
 التأويل حىت تسلم لنا عقيدتنا وفق منهج أهل السنة واجلماعة فنقول :

 هللا قاعدتني ذهبيتني يف مسألة الصفات : ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه
 األوىل : أن القول يف الصفات فرع عن القول يف الذات .

 والثانية : أن القول يف بعض الصفات كالقول يف البعض اآلخر .
ومن أتقن التعامل مع هاتني القاعدتني سلم له ابب الصفات وظهر له احلق واضحا جليا ومل 

 ء هللا تعاىل .يلبس عليه أبي شبهة إن شا
 قال شارح العقيدة الطحاوية :

والبغض،  واحملبة فإن من نفى صفة من صفاته اليت وصف هللا هبا نفسه، كالرضى والغضب،
له اإلرادة والكالم  تثبت وحنو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم ! قيل له: فأنت

فيما نفيته وأثبته هللا  فقل خلوقني،والسمع والبصر، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات امل
أان ال أثبت شيئًا من الصفات ،  :قال ورسوله مثل قولك فيما أثبته، إذ ال فرق بينهما، فإن
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قدير، والعبد يسمى هبذه األمساء،  عليم، قيل له: فأنت تثبت له األمساء احلسىن، مثل: حي،
  عبد.يثبت لل ملا وليس ما يثبت للرب من هذه األمساء مماثالً 

بل  احلسىن، يف صفاته نظري قولك يف مسمى أمسائه، فإن قال: وأان ال أثبت له األمساء فقل
  ! املتفلسفةو  الباطنية أقول: هي جماز، وهي أمساء لبعض مبتدعاته، كقول غالة

هو  وليس له: فال بد أن تعتقد أنه موجود، حق قائم بنفسه، واجلسم موجود قائم بنفسه، قيل
 مماثالً له

 إال مل يثبتوا ; اجلهميةومجيع الصفات ك  األمساء وبني احلوايل يف شرحه أن الذين نفوا مجيع
  وجوداً مطلقاً ال يوصف أبي شيء .

 واألمساء تدل على الذات داللة واحدة فقط وهي ، املعتزلةنثبت األمساء فقط ك  :قالوا والذين
 منها ات ال تدل على صفات، وال يشتقفال تضمن وال لزوم، فاألمساء كلها مرتادف املطابقة،

من  تشتق صفات هلل سبحانه وتعاىل فال يصفون هللا سبحانه وتعاىل بشيء من الصفات اليت
  . السنة واجلماعة أهل أمسائه سبحانه وتعاىل بطريقة اللزوم عند

أو ثالثة عشر،  عشرة حنن نثبت األمساء ونثبت سبع صفات أو إحدى :فقالوا األشاعرة وأما
وهي الصفات  ، وبعضهم جيعلها عشرين، لكن أصلها سبع، يركب منها حىت تصري عشرين

يثبتون الصفات اخلربية  وال العقلية: العلم واحلياة واإلرادة والكالم والسمع والبصر والقدرة،
الصفات العقلية ألن العقل دل  يثبتون هلل، كالغضب والرضا، واليد واالستواء والعلو، إمنا

  عليها .
املخلوق واخلالق سبحانه وتعاىل يف لفظ االسم ال يدل أبدًا على  اشرتاك مر أن قال : وقد

  .احلقيقة االشرتاك يف
العلم واحلياة  صفة يف صفة الغضب والرضا واليد مثل ما تقولون يف قولوا لألشاعرة فنقول

فكذلك له  م،وإرادهت علم وإرادة ليستا كعلم املخلوقني -سبحانه-واإلرادة والكالم، فله 
  وجميئهم . املخلوقني غضب ورضًى ال كغضب املخلوقني ورضاهم، وجييء وينزل ليس كنزول

تقولون: األمساء ال  فكما كما أنكم تثبتون األمساء فأثبتوا أيضًا الصفات، : للمعتزلة ونقول
  تشبه األمساء، فكذلك الصفات ال تشبه الصفات .
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يف احلياة واإلرادة  فقولوا وجود ال يشبه وجود املخلوقني،مبا أنكم تقولون  : للجهمية ونقول
  والعلم واليد مثل ما قلتم يف الوجود .

 ويف ختام حماضراتنا املتقدمة يف قضية احملكم واملتشابه نسوق ما ختم به الشيخ 
 حممد صاحل كابوري حبثه املتعلق بذلك حيث يقول :

ى وجدت املتشابه من أهم علوم القرآن وأكثرها بعد هذه اجلولة يف املفهوم والتاريخ والدعاو 
خطورة وضرورة، وال يقل يف ذلك عن أمهية وضرورة وخطورة النسخ وهي مثله يف كثرة 
 االختالف، إن يف املروايت أو املرئيات، وإن يف املنهجية أو املوضوعية على حد سواء.

م به واالعتماد عليه لتناول وعلوم القرآن تنتظر علماء القرآن للوصول إىل قرار ميكن القيا
 القرآن ومتييزه إىل حمكم للعمل به، وإىل متشابه يفوض فيه.

وعدم التمييز أدى إىل جر اآلايت القرآنية وراء الفرق واملذاهب والطرق كل يف واديه سائر 
يدفع ويدافع عن محاه بسالح احملكم واملتشابه، فما هو عليه هو حمكم، وما خالفه متشابه، 

 اس على النسخ فما هو عليه انسخ وغريه منسوخ.وابلقي
إن االختالف يف املتشابه وراء اخلالفات العقدية والفقهية والطرقية بني املسلمني املتقدمني 
واملتأخرين، ذلك أن املتشابه إذا كان جمهوالً واحملكم معلوماً، فإن أهل النظر خيتلفون فيما 

العلمية، وذلك مرهون ابختالف املكان والزمان، فما  يعلمون وجيهلون تبعاً لقدراهتم وطاقاهتم
يكون معلوماً يف مكان قد يكون جمهوالً يف مكان آخر، وقل مثل ذلك يف الزمان، وما أكثر 

 ما ترك األول لآلخر أو لآلِخر.
ويقتضي البحث هنا وهناك حصر الدعاوى بعد االستقراء التام من القرآن ومن السنة 

 لعرض لنظر األجيال ليتحدد مدى هذا وينحسر مد ذاك.الصحيحة للبيان، مث ا
فيعرف احملكم بتعيني كما يعرف املتشابه بيقني، ويبين عليهما العلم بباطن اإلميان وظاهر 

اإلسالم، ويقل اخلالف واالختالف أو يرتفعان، وتعود الفرق واملذاهب يف عقيدهتا وشريعتها 
يكفيها من التمزق الفكري واحلركي ما آلت إليه وتربيتها إىل أمة واحدة تدين بدين واحد، و 

 واحندرت فيه ولنبدأ الصعود على بصرية .
وابنتهاء هذه احملاضرة نكون قد انتهينا من موضوع احملكم واملتشابه وصلى هللا على نبينا حممد 

 وعلى آله وصحبه وسلم .



192 

 

 ةشر احملاضرة العا
 (1) العام واخلاص

*** 
 على رسول هللا أما بعد احلمد هلل والصالة والسالم

فنبدأ إبذن هللا تعاىل يف هذه احملاضرة ونستكمل فيما يليها احلديث عن فن آخر من فنون 
علوم القرآن وهو علم العام واخلاص وهو يف احلقيقة علم مشرتك بني أصول الفقه وعلوم 

قاء الضوء القرآن وحبثه يف أصول الفقه أوسع ألنه هناك يشمل القرآن واحلديث وسنحاول إل
 عليه هنا حبول هللا وقوته ولالستفاضة فيه يراجع كتب األصول وهي كثرية معروفة 

 وأول ما يعنينا هنا هو تعريف العام واخلاص
 فنقول :

ينقسم اللفظ القرآين إىل أنواع وهي املنطوق واملفهوم واحملكم واملتشابه واألمر والنهي والعام 
املؤول واجململ واملبني والناسخ واملنسوخ وقد مر معنا يف واخلاص واملطلق واملقيد والظاهر و 

 احملاضرات السابقة احلديث عن احملكم واملتشابه وهنا نتحدث عن العام واخلاص 
 والعموم لغة الشمول 

   .و العام : الشامل، من عم  يعم عموماً وعاماً. يقال: عمهم ابلعطية
 لصاحل هلا دفعة بال حصر .واصطالحا هو اللفظ املستغرق جلميع األفراد ا

أي هو اللفظ الذي يدل حبسب وضعه اللغوي على مشوله واستغراقه على مجيع األفراد اليت 
يصدق عليها معناه من غري حصر يف كمية معينة منها. كقول النيب صلى هللا عليه وسلم: 

املسلم يعم  (( فلفظ 2564]املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله...احلديث[ )رواه مسلم )
 كل من يشهد الشهادتني، ولفظ يظلمه يشمل مجيع أنواع الظلم. 

وحينما نقول مثاًل: كل مستطيع جيب عليه احلج، فإن كلمة: كل مستطيع، لفظ عام يدل  
على أن وجوب احلج، وهو احلكم هنا، يشمل مجيع أفراد متعلق: "كل"، وهو "مستطيع"، 

لعموم لفظ "مستطيع" جلميع املستطيعني، بسبب  وهم كل فرد من أفراد املستطيع، وذلك
 دخول كلمة "كل" عليه.
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وخيتلف العام عن )املطلق( يف أن املطلق يدل على فرد شائع أو أفراد شائعة ال مجيع األفراد  
(  فبقرة هنا يصدق 67كقوله تعاىل لبين إسرائيل: }إن هللا َيمركم أن تذحبوا بقرة{ )البقرة:

يا، مث ملا شددوا قيدت هذه البقرة أبوصاف، فالوصف األول بكوهنا ال على أي بقرة يف الدن
فارض وال بكر، والوصف الثاين أهنا صفراء فاقع لوهنا، والثالث أهنا ال تثري األرض و ال 

 تسقي احلرث، وال شية فيها.. وكل هذه قيود على الوصف األول.  
اه فردًا فردًا فهو عام من كونه يصدق فالعام يتناول معناه دفعة واحدة، واملطلق يتناول معن

 على أي بقرة، ولكنه ال يتناول البقر مجيعاً دفعة واحدة، وإمنا عن طريق البدل. 
 وعند األصوليني يستعملون العام للمعىن األول. 

 وأما اخلصوص لغة فهو القصر واحلبس والتخصيص اإلفراد .
بعض مع االعتماد على دليل  ونواصطالحا قصر حكم اللفظ العام على بعض أفراده د

 .آخر
بعض  يتناول شيئني فصاعداً على رأي إمام احلرمني ومن تبعه. وقيل : )متييز وقيل : هو ما ال
من العام. وقوله )بعض( احرتاز عن  أي: ابإلخراج …اجلويين، والشريازي اجلملة( كذا عرفه

مثل: أكرمت  .عض مسمياتهقصر العام على ب :بقوله احلاجب ابن النسخ، فإنه للكل، وعرفه
 .واالستثناء ختصيص املسلمني إال زيداً، فزيد مستثىن من العموم،

 وقيل : هو اللفظ الذي ال يدل على الشمول جلميع أفراد متعلقة.
فحينما نقول: كل مستطيع جيب عليه احلج إال العاجز، فإن "كل مستطيع" هنا، وهو اللفظ 

وجوب احلج جلميع املستطيعني، وذلك لتخصيصه  العام، ال يدل على مشول احلكم، وهو
 بعبارة "إال العاجز"، وإمنا يدل على مشول احلكم لبعض املستطيعني، وهم غري العاجزين.

 هذا ابختصار .
 وقد اختلف العلماء يف تعريف العام وحده 

يِع َأْجزَاِء َماِهيهِة َمْدلُ   ولِِه ( َأْي َمْدُلوِل اللهْفِظ . فقال بعض األصوليني هو : ) َلْفٌظ َدالٌّ َعَلى مجَِ
اللهْفُظ إْن َدله . َعَلى اْلَماِهيهِة ِمْن  -بَ ْعَد َأْن ذََكَر لِْلَعامِ  ُحُدوًدا ُكلهَها ُمْعرَتَِضًة  -قَاَل الطُّويفُّ 

َزْيٍد فَ ُهَو اْلَعَلُم ، َأْو َغرْيِ َحْيُث ِهَي ِهَي . فَ ُهَو اْلُمْطَلُق َكاإِلْنَساِن ، َأْو َعَلى َوْحَدٍة ُمَعي هَنٍة . كَ 
َدٍة . َفِهَي إمها بَ ْعُض َوَحَداِت اْلَماِهيهِة ف َ  ُهَو ُمَعي هَنٍة َكَرُجٍل فَ ُهَو النهِكرَُة ، َأْو َعَلى َوَحَداٍت ُمتَ َعدِ 
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يُعَها فَ ُهَو اْلَعامُّ . فَِإًذا ُهوَ  يِع َأْجزَاِء  اْسُم اْلَعَدِد . َكِعْشرِيَن َرُجاًل ، أَْو مجَِ اللهْفُظ الدهالُّ َعَلى مجَِ
 َماِهيهِة َمْدُلولِِه َوُهَو َأْجَوُدَها . فَ َهَذا احْلَدُّ ُمْستَ َفاٌد ِمْن الت هْقِسيِم اْلَمْذُكوِر ; أَلنه الت هْقِسيمَ 

ذِْكِر َخَواصِ َها الهيِت تَ َتَمي هُز هِبَا . الصهِحيَح يَرُِد َعَلى ِجْنِس األَْقَساِم ، مُثه مُيَيِ ُز بَ ْعَضَها َعْن بَ ْعٍض بِ 
ىَن فَ َيرَتَكهُب ُكلُّ َواِحٍد ِمْن أَْقَساِمِه ِمْن ِجْنِسِه اْلُمْشرَتَِك َومُمَيِ زُه اخْلَاصُّ ، َوُهَو اْلَفْصُل . َوال َمعْ 

ا فَ َقْد اْستَ َفْداَن ِمْن َهَذا الت هْقِسيِم لِْلَحدِ  إاله اللهْفُظ اْلُمرَكهُب ِمْن اجْلِْنِس َواْلَفْصِل . َوَعَلى َهذَ 
َنُه ِمْن احْلََقاِئِق ، َوُهَو اْلُمْطَلُق َواْلَعَلُم َوالنهِكَرُة َواْسُم اْلَعَدِد َواْلعَ  امُّ فَاْلُمْطَلُق َمْعرَِفَة ُحُدوِد َما َتَضمه

 َوْصٍف زَاِئٍد . َواْلَعَلُم : ُهَو اللهْفُظ الدهالُّ َعَلى : ُهَو اللهْفُظ الدهالُّ َعَلى اْلَماِهيهِة اْلُمَجرهَدِة َعنْ 
 َما َوْحَدٍة ُمَعي هَنٍة ، َواْسُم اْلَعَدِد : ُهَو اللهْفُظ الدهالُّ َعَلى بَ ْعِض َوَحَداِت َماِهيهِة َمْدُلولِِه . َواْلَعامُّ 

اِهيهِة ِمْن َحْيُث ِهَي ِهَي " َأْي َمَع َقْطِع النهظَِر َعْن ذََكْراَن . انْ تَ َهى . َوقَ ْولُُه " فَِإْن َدله َعَلى اْلمَ 
يِع َما يَ ْعِرُض هَلَا ِمْن َوْحَدٍة وََكثْ َرٍة َوُحُدوٍث َوِقَدٍم ، َوطُوٍل َوِقَصٍر َوَلْوٍن ِمْن األَْلَواِن . فَ َهَذا  مجَِ

َا َيُدلُّ   َعَلى َحيَ َواٍن اَنِطٍق ال َعَلى َواِحٍد َوال َعَلى اْلُمْطَلُق َكاإِلْنَساِن ِمْن َحْيُث ُهَو إْنَساٌن إمنه
 َغرْيِِه ممها ذََكَر ، َوِإْن َكاَن ال يَ ن َْفكُّ َعْن بَ ْعِض َذِلَك . 

 َوقَاَل أَبُو اخلَْطهاِب َوَمْن َوافَ َقُه : إنهُه اللهْفُظ اْلُمْستَ ْغرُِق ِلَما َيْصُلُح َلُه . 
يف  الغزايل وكذا عرفه  .هو ما عم  شيئني فصاعداً  :بقوله اجلويين وعرفه إمام احلرمني

  .يف روضة الناظر هبذا التعريف وابن قدامة املستصفى،
  .جلميع ما يصلح له كالم مستغرق :بتعريف آخر فقال ابن قدامة وعرفه

أنه ينبغي أن يزاد عليه ثالث كلمات:  وهذا التعريف جيد; إال :قال األمني الشنقيطي
بال حصر من اللفظ، فيكون تعريفًا اتماً  :سب الوضع. والثانية: دفعة. والثالثةاألوىل: حب

  .جامعاً مانعاً 
ًة َوقَاَل اْبُن احْلَاِجِب : َما َدله َعَلى ُمَسمهَياٍت اِبْعِتَباِر أَْمٍر اْشرَتََكْت ِفيِه ُمْطَلًقا َضْربًَة ، َأْي َدف ْعَ 

 . َوِقيَل َغرْيُ َذِلكَ 
 ما استغرق الصاحل دفعة  م ما قاله صاحب مراقي السعود حيث عرفه بقوله :واختار بعضه 

 .بال حصر من اللفظ، كعشر مثالً 
 وتعريف بعضهم له أبنه لفظ شامل ألكثر من اثنني بناء على أن املثىن ال يدخل فيه .

 غري صحيح :
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 أوال : ألنه أمهل قيد من غري حصر .
 ني وال يعترب من العام كرهط وشفع ومائة .اثنيا : هناك ما يدل على أكثر من اثن

 قال بعضهم :
) َوَيُكوُن ( اْلَعامُّ ) جَمَازًا ( َعَلى اأَلَصحِ  ، َكَقْوِلك : رَأَْيت اأُلُسوَد َعَلى اخْلُُيوِل ، فَاْلَمَجاُز ُهَنا 

ال يَ ُعمُّ ِبِصيَغِتِه ; ألَنهُه َعَلى ِخالِف  َكاحْلَِقيَقِة يف أَنهُه َقْد َيُكوُن َعامًّا . َوقَاَل بَ ْعُض احْلََنِفيهِة :
ِعْنَد اأَلْصِل ، فَ يَ ْقَتِصُر ِبِه َعَلى الضهُروَرِة . َوُرده أبَِنه اْلَمَجاَز لَْيَس َخاصًّا حِبَاِل الضهُروَرِة ، َبْل ُهَو 

لهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم } الطهَواُف اِبْلبَ ْيِت قَ ْوٍم َغاِلٌب َعَلى اللَُّغاِت . َواْسَتَدله َعَلى جَمَازِِه ِبَقْولِِه صَ 
َكْوِن َصالٌة . إاله َأنه اَّللهَ َأاَبَح ِفيِه اْلَكالَم { فَِإنه االْسِتثْ َناَء ِمْعَياُر اْلُعُموِم . َفَدله َعَلى تَ ْعِميِم  

 الطهَواِف َصالَة جَمَاٍز 
نهُه َقِسيُمُه ، َوُهَو ) َما َدله ( َعَلى َما ُوِضَع َلُه َدالَلًة ) َأَخصُّ ( ) َواخْلَاصُّ ( خِبِالِف اْلَعامِ  ; ألَ  

) َوال (  ِمْن َدالَلِة َما ُهَو أََعمُّ ِمْنُه ) َولَْيَس ( ُهَو ِمْن َهِذِه احْلَْيِثيهِة ) ِبَعامٍ  ( إاله اِبْلَمْحُدوِد َأوهالً 
ْهِن . فَ يَ تَ َناَوُل َذِلَك َشْيَء ) أََعمه ِمْن ُمَتَصو ِِر ( ،  َأْي ِمْن َشْيٍء ممُِْكٍن خُتَيهُل ُصورَتُُه يف الذِ 

 اْلَمْعُلوَم َواْلَمْجُهوَل َواْلَمْوُجوَد َواْلَمْعُدوَم 
هِبََذا ) َو ( ال َشْيَء ) َأَخصُّ ِمْن َعَلِم الشهْخِص ( َكَزْيٍد َوِهْنٍد ، َوِمثْ ُلُه احْلَاِضُر َواْلُمَشاُر إلَْيِه 

ِس َوحَنْوِِه ) وََكَحيَ َواٍن ( َأْي َوِمْثِل َلْفِظ َحيَ َواٍن ) َعامٌّ ( أَلنه احْلَيَ َواَن أََعمُّ ِمْن اإِلْنَساِن َواْلَفرَ 
َواأَلَسِد َوَغرْيِ َذِلَك ِمْن احْلَيَ َوااَنِت ) وهو َخاصٌّ ِنْسيبٌّ ( أَلنه احْلَيَ َواَن َأَخصُّ ِمْن اجلِْْسِم 

ُمولِِه ُكله ُمرَكهٍب ، َوِمْن النهاِمي ِلُشُمولِِه الن هَباَت ، َفُكلُّ َلْفٍظ اِبلنِ ْسَبِة إىَل َما ُدونَُه َعامٌّ ، ِلشُ 
 َواِبلنِ ْسَبِة إىَل َما فَ ْوَقُه َخاصٌّ . 

اينُّ يف َشرِْح مَجِْع اجْلََواِمِع : ) َويُ َقاُل لِلهْفِظ َعامٌّ َوَخاصٌّ ، َولِْلَمْعىَن أََعمُّ َوَأَخصُّ ( قَاَل اْلُكورَ  
َهَذا جُمَرهُد اْصِطالٍح ال يُْدَرُك لَُه َوْجٌه ِسَوى التهْمِييُز َبنْيَ ِصَفِة اللهْفِظ َوِصَفِة اْلَمْعىَن ، َوقَاَل 

لرُّْجَحاِن . َواْلَمَعاين أََعمُّ ِمْن اْلَقرَايفُّ : َوْجُه اْلُمَناَسَبِة َأنه ِصيَغَة أَف َْعَل ، َتُدلُّ َعَلى الز اَِيَدِة َوا
ُهْم َمْن يَ ُقوُل ِفيَها َعامٌّ َوَخاصٌّ أَْيًضا . ا ه  .  األَْلَفاِظ ، َفُخصهْت ِبِصيَغِة أَف َْعِل الت هْفِضيِل . َوِمن ْ

 أقسام العام:
راقي قال بعضهم : ينقسم العام ابعتبار تعلق احلكم به إىل ثالثة أقسام، هي: العموم االستغ

 والعموم اجملموعي والعموم البديل.
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العموم االستغراقي: وهو ما كان احلكم فيه شاماًل لكل فرد فرد، حبيث يوزع احلكم إىل  -1
أحكام متعددة بعدد أفراد العام، بشكل يكون يف الواقع لكل فرد حكم مستقل به، ولكل 

امل، فلو احرتم املكلف حكم عصيان خاص به مىت خالف املكلف امتثاله، مثل: احرتم كل ع
بعض العلماء ومل حيرتم اآلخرين، يعد ممتثاًل ابلنسبة ملن احرتمهم، وعاصيًا ابلنسبة ملن مل 

 حيرتمهم.
العموم اجملموعي: وهو ما كان احلكم فيه موجهًا إىل اجملموع بصفته جمموعاً، وال يتحقق  -2

عشرة املبشرين ابجلنة ، فإن االعتقاد االمتثال من املكلف إال ابجلميع، مثل: اعتقد أبفضلية ال
 ابلبعض ال يعد اعتقاداً جمزايً وإمنا االعتقاد ابجلميع هو الذي جيزي.

العموم البديل: وهو ما كان احلكم فيه موجهًا إىل فرد واحد من أفراد العام، على حنو  -3
رقبة واحدة  ت، فإن املطلوب امتثاله هو عتقشيء الرتديد والتخيري، مثل: اعتق أية رقبة 

 فقط، مرددة بني عامة الرقاب، وتعيينها راجع إىل اختيار املكلف.
 أقسام اخلاص:

 ينقسم اخلاص إىل قسمني، مها: املتصل واملنفصل.
اخلاص املتصل: هو الذي يقرتن ابلعام يف نفس الكالم الصادر من املتكلم، من دون أي  -1

إن مدلول العام هنا، هو نفي األلوهية عن كل فاصل بينهما، مثل: أشهد أن ال إله إال هللا، ف
أحد، ومدلول اخلاص املتصل به، هو إثبات األلوهية هلل تعاىل وحده، ومدلول اجلملة 

 بكاملها، هو نفي األلوهية عن غري هللا تعاىل.
 مثال اخلاص املتصل:

 "وال تنكحوا ما نكح آابؤكم من النساء إال ما قد سلف".
الذي ال يقرتن ابلعام يف نفس الكالم الصادر من املتكلم، وإمنا اخلاص املنفصل: وهو  -2

يؤتى به يف كالم آخر مستقل، قبل الكالم الذي اشتمل على العام أو بعده، مثل أن يقول 
 املتكلم: احرتم العامل، مث بعد فرتة من الزمن يقول: ال حترتم املشرك من العلماء.

مل، ومدلول اخلاص املنفصل عنه، هو حترمي احرتام فإن مدلول العام هنا، وجوب احرتام كل عا
 املشرك، ومدلول اجلملة بكاملها، هو وجوب احرتام كل عامل غري مشرك.

 مثال اخلاص املنفصل:
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العام: "اي أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق 
 يشمل احملدث وغريه.وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إىل الكعبني"، فإنه 

اخلاص: ماروي عن بعض السلف يف قوله تعاىل: "إذا قمتم إىل الصالة"، ما يعين بذلك إذا 
 قمتم إىل الصالة؟ قال: إذا قمتم من النوم"، فإنه خاص ابحملدث.

 الفرق بينهما:
ال فرق يف النتيجة بني اخلاص املتصل واخلاص املنفصل، وإمنا الفرق بينهما يف شيء آخر، 

 هو:
إن العام مع اخلاص املتصل ال يدل على العموم، وذلك القرتانه مباشرة ابخلاص، وإن العام 
مع اخلاص املنفصل يدل على العموم، وإمنا خيصص عمومه ابخلاص املنفصل يدل على 

 العموم، وإمنا خيصص عمومه ابخلاص املنفصل.
لة اخلاص على املعىن وظهوره وألجله ال يؤخذ ابملعىن العام الذي يدل عليه، وذلك ألن دال

 فيه أقوى من داللة العام، واألقوى داللة يقدم على غريه عند التعارض بينهما.
 شرط االستدالل ابلعام:

 يشرتط قبل االستدالل ابلعام: الفحص عن خمصصاته
ومعناه: ال جيوز االستدالل ابلعام، واألخذ مبعناه الذي هو ظاهر فيه والذي يدل عليه، إال 

 الفحص عن خمصصاته، وعند التأكد من عدم وجود أي  خاص خيصصه. بعد
وذلك ألنه قد ثبت يف اتريخ التشريع اإلسالمي: إن تبليغ األحكام كان تدرجيياً، فكثريًا ما  

 كان يبلغ احلكم عاماً مث بعده بفرتة من الزمن يبلغ ما خيصص ذلك العام.
صصة مبخصصات منفصلة، ال يسوغ فمع العلم بوجود عمومات يف التشريع اإلسالمي خم

 العمل ابلعام إال بعد الفحص عن اخلاص والتأكد من عدم وجوده.
 كيفية استفادة احلكم من العام أو اخلاص:

هي أن يعمد الفقيه إىل التأكد من أن اللفظ يف اآلية، أو احلديث الذي يريد االستدالل به 
كانت، فإن مل يعثر على أي خاص له يعطي معىن العموم، مث يفحص عن خمصصاته فيما إذا  

وأتكد من عموم اللفظ لظهوره يف العموم، ولعدم وجود ما خيصصه يقوم بتطبيق قاعدة 
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الظهور، وينتهي أخريًا إىل النتيجة، وهي مشول احلكم الذي تضمنته اآلية أو احلديث جلميع 
 األفراد استغراقاً، أو جمموعاً أو بدالً.

عام وأتكد منه، يقوم بتطبيق قاعدة الظهور على اخلاص، وإذا عثر على وجود خاص لل
 وينتهي أخرياً إىل النتيجة، وهي مشول حكم العام ملا عدا ما أخرجه اخلاص من األفراد.
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 عشرةاحملاضرة احلادية 
 (2العام واخلاص )

*** 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد

 عن صيغ العموم أو ألفاظ العموم فنتحدث اليوم
 فما هي صيغ العموم ؟ أو ما هي األلفاظ اليت يصدق عليها أهنا عامة ؟

ابالستقراء و تتبع األلفاظ و العبارات يف اللغة العربية و يف النصوص الشرعية من الكتاب و 
فرادها هي السنة تبني أن األلفاظ اليت تدل ابلوضع اللغوي على العموم واالستغراق جلميع أ

 على النحو التايل :
لفظ ) كل( سواء أكانت يف ابتداء الكالم ، حنو قوله تعاىل: }كل من عليها فان{  -1

( فإهنا تشمل مجيع من على األرض، وأنه يفىن قبل يوم القيامة. وكقوله تعاىل يف 26)الرمحن:
ى هللا عليه احلديث القدسي: ]اي عبادي كلكم ضال إال من هديته[ )رواه مسلم  وقوله صل

 وسلم ) كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ( ، 
 أو كانت اتبعة حنو:  )فسجد املالئكة كلهم  ...(

لفظ )مجيع ( وأمجع  حنو : )خلق لكم ما يف األرض مجيعا...( كما يف ق وله تعاىل:  -2
( فإنه مل يتخلف ملك عن السجود، ويشمل 30}فسجد املالئكة كلهم أمجعون{ )البقرة:

 يع املالئكة بال استثناء. هذا مج
 وكذلك ما يشبهه مثل : عامة، وكافة ، وحنوها . 

( أي ادخلوا 208كما يف قوله تعاىل: }اي أيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافة{ )البقرة:
 يف شرائع اإلسالم كلها، أو ادخلوا مجيعكم يف شرائع اإلسالم.

، حنو :)و أحل هللا  الستغراق ال للعهداالسم املفرد املعرف ابأللف و الالم اليت ل -3
البيع و حرم الراب ( و حنو : )...إن اإلنسان لفي خسر ( ، أي كل إنسان ،بدليل االستثناء 

 بعده و هو: ) إال الذين آمنوا...( ألن االستثناء إخراج ما لواله لدخل ، 
( فإهنا 2الزاين{  )النور:( وقوله: }والزانية  و 38وكقوله تعاىل: }والسارق والسارقة{ )املائدة:

 تشمل كل سارق وسارقة، وزانية وزان. 
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و لكن اعرتض على ذلك أبنه لو قال رجل : الطالق يلزمه ال يكلم زيدا ) إبسناد الفعلني 
لنفسه ( مث كلم زيدا فإنه ال يقع الطالق ثالاث بل طلقة واحدة ، علما أن لفظ الطالق عام 

 ، و هو يفيد العموم حبسب وضعه اللغوي كما أسلفنا.ألنه مفرد حملى أبل االستغراقية 
أجاب عن االعرتاض ابن عبد السالم : أبن هذا يراعى فيه العرف ال اللغة، و العرف و

 يصرف ذلك إىل طلقة واحدة و ليس إىل العموم و بذلك فقد اندفع االعرتاض.
وكان  اللفظ الدال على مجاعة سواء أكان مجعا أم اسم مجع أم اسم جنس مجعي -4

 معرفا أبل االستغراقية ، حنو :) و احملصنات من النساء...(
 ) قد أفلح املؤمنون (

 "إن هللا حيب التوابني وحيب املتطهرين".
 ) و هللا حيب احملسنني (

 ) احلمد هلل رب العاملني (
 ) و اقتلوا املشركني (
 )فال تطع املكذبني (

 )إن هللا ال حيب الكافرين (
(  35عاىل: }إن املسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات..{ اآلية )األحزاب:وكما يف ق وله ت

 فإهنا تعم كل مسلم ومسلمة، ومؤمن ومؤمنة. 
 و معلوم : أن اجلمع هو ماله واحد من لفظه ، كما سبق ، 

 و اسم اجلمع ما دل على مجاعة و ال واحد له من لفظه حنو )نساء( 
بينه و بني مفرده ابلتاء حنو: )التمر قوت( ،فمفرد التمر  و اسم اجلنس اجلمعي هو ما يفرق

 هو )التمرة (،و التاء موجودة يف املفرد غري موجودة يف مجعه، 
ويلحق بذلك أيضا املثىن  كما يف قوله صلى هللا عليه وسلم: ]إذا التقى املسلمان بسيفيهما 

 ((2888(، ومسلم )31فالقاتل واملقتول يف النار[ )رواه البخاري )
 فإنه يعم كل املسلمني.

 اللفظ الدال على اجلمع و كان مضافا ، حنو  -5
 ) يوصيكم هللا يف أوالدكم (
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 )حرمت عليكم أمهاتكم(
 )خذ من أمواهلم صدقة...(

 فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس
 املصدر املضاف أو اسم اجلنس املضاف أو النكرة املضافة حنو : -6

 عن أمره( أي كل أمر هللا تعاىل.)فليحذر الذين خيالفون 
 وآتوهم من مال هللا 

 ( أي نعم هللا.34}وإن تعدوا نعمة هللا ال حتصوها{  )إبراهيم:
 اسم اجلنس املعرف أبل  -7

  أي كل بيع  { وأحل هللا البيع} حنو 
 أي كل إنسان بدليل إال الذين آمنوا  { إن اإلنسان لفي خسر}
 حنو:النكرة يف سياق النفي ،  -8

 ال شريك له وبذلك أمرت
 )فاعلم أنه ال إله إال هللا(.. نفي لكل اآلهلة، وإثبات إله واحد وهو هللا سبحانه وتعاىل  

وإذا أضيفت من قبل النكرة فإهنا تكون نصًا يف العموم كقوله تعاىل: }وما من إله إال هللا{ 
 (.62)آل عمران:

( فهو ادعاؤهم إنه مل َيهتم نذير 19ر{ )املائدة:وكقول املشركني: }ما جاءان من بشري وال نذي
 قط..

 وكذا :
 )وإن من شيء إال عندان خزائنه(

 )ذلك الكتاب ال ريب فيه(
 )فال رفث و ال فسوق و ال جدال يف احلج(

 )ال جناح عليكم( 
 و حنو قوله صلى هللا عليه وسلم:)ال هجرة بعد الفتح ، و لكن جهاد ونية (

 )ال ضرر وال ضرار(
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ينبغي أن يعلم : أن النكرة املنفية تكون نصا يف العموم إن بنيت على الفتح أو جرت مبن  و 
كاألمثلة السابقة، و حنو قولك :)ال رجل يف الدار( بفتح رجل ، أو )ال من رجل يف الدار( 

 نفي لوجود مطلق الرجل .
، أي أهنا تكون و يف غري ذلك تكون النكرة املنفية ظاهرة يف العموم و لكن ليست نصا فيه 

على أهنا اسم ال العاملة عمل حمتملة للعموم و غريه مثل :)ال رجل يف الدار( برفع رجل 
، فيحتمل نفي اجلنس بتمامه ،أي نفي جنس الرجال ، كما حيتمل نفي الواحد ، أي ليس

 حيتمل نفي وجود رجل واحد ، أي ال يوجد رجل واحد يف الدار بل يوجد أكثر من  ذلك.
 رة يف سياق النهي ، حنو:)فال تقل هلما أف(.النك -8
النكرة يف سياق الشرط ، حنو: )و إن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع   -9

 كالم هللا مث أبلغه مأمنه(
 النكرة يف سياق االمتنان حنو : )و أنزلنا من السماء ماء طهورا(. -10
 األمساء املبهمة ، و يدخل يف ذلك : -11

 األمساء املوصولة. -أ     
 أمساء الشرط. -ب   
 أمساء االستفهام. -ج   

 األدوات املستعملة للعاقل و غري العاقل . -د    
 حنو: الذي واليت وتثنيتهما ومجعهما مثل : 

) و الذي قال لوالديه أف لكما...( اسم املوصول هنا للعموم ، ألن املراد به كل من صدر 
بعد ذلك :)أولئك الذين حق عليهم القول يف أمم...( فقد  منه هذا القول ، بدليل قوله

 أشار إليه مبا يشار به إىل اجلمع 
 وحنو:) و الذين آمنوا و عملوا الصاحلات أولئك أصحاب اجلنة...( 

 و حنو: )للذين أحسنوا احلسىن و زايدة( 
 و حنو:)للذين اتقوا عند رهبم جنات( 

 و حنو:) و الالئي يئسن من احمليض...( 
 و حنو:) و الاليت َيتني الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا ...( 
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 ) و اللذان َيتياهنا منكم فآذومها(.:و حنو
 وأي ومن شرطًا واستفهاًما وموصواًل وما وأين، وأاين، ومىت( كذلك

 حنو قولك ) من دخل داري فهو آمن( فمن حيتمل أن تكون شرطية و أن تكون موصولة ،  
 فمن هنا استفهامية ، وحنو:) من عندك ؟( 

 ، أن تكون شرطية و أن تكون موصولة و حنو قولك:) ما جاءين منك أخذته( فما هنا حيتمل
 و حنو:)ماعندك ؟( و هي هنا استفهامية، 

 و)من (للعاقل و )ما( لغري العاقل يف األمثلة املتقدمة.
 ، و حنو قولك:) أي عبيدي جاءك أحسن إليه( فأي هنا شرطية و هي للعاقل 

 و قولك:) أي األشياء أردت أعطيتكه( و أي هنا موصولة و هي لغري العاقل ، 
 و حنو:)أي الناس عندك ؟( فأي هنا لالستفهام و هي للعاقل ، 

 و حنو قولك:) أينما تكن أكن معك( فأين هنا شرطية ، و هي للمكان ، 
 ت جئتك( مىت هنا للزمان ، شيء و حنو:) مىت 

  ما تدعوا فله األمساء احلسىن( ، و حنو قوله تعاىل:)أاي
 و حنو:)إنكم و ما تعبدون من دون هللا حصب جهنم( 
 و حنو:) و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة...( 

 وحنو يسألونك عن الساعة أاين مرساها 
 {من يعمل سوًءا جيز به}  وحنو 

 ا كثرية...(.و حنو:) من ذا الذي يقرض هللا قرضا حسنا فيضاعفه له أضعاف
 و األمثلة أكثر من أن حتصى.

فكل لفظ من هذه األلفاظ املتقدمة موضوع يف اللغة وضعا حقيقيا للداللة  على استغراق 
مجيع أفراده ، وإذا استعمل يف غري هذا االستغراق كان استعماال جمازاي البد له من قرينة تدل 

 عليه و تصرفه عن املعىن احلقيقي.
  قسم ألفاظ العموم إىل مخسة أقسام وهي ومن العلماء من 

 األول: اسم عرف ابأللف والالم لغري العهد، وهو ثالثة أنواع:
 اجلموع: كاملسلمني، واملشركني، والذين. ألفاظ -1 
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 -3لفظه، كالناس، واحليوان، واملاء، والرتاب.  أمساء األجناس، وهو ماال واحد له من -2 
 والزاين والزانية.  لفظ الواحد، كالسارق والسارقة،

 معىن كالمه ظاهر إال أن إدخال: الذين، والسارق، والزاين، واملشركني :األمني الشنقيطي قال
اسم  من املعرف "أبل" فيه نظر ألن "أل" يف الذين زائدة لزوماً على الصحيح وهو -مثاًل  -

 .اً أيض وألن "أل" يف السارق والزاين، واملشركني اسم موصول…. موصول معرف 
 .يعقل القسم الثاين: أدوات الشرط: ك )من( فيمن يعقل، و)ما( فيما ال

مثل: عبيد زيد،  القسم الثالث من ألفاظ العموم: ما أضيف من هذه األنواع الثالثة إىل معرفة
  .ومال عمرو

  .[185ذائقة املوت( ]آل عمران:  القسم الرابع: كل، ومجيع، مثل: قوله تعاىل: )كل نفس
تعاىل: )ومل تكن له صاحبة( ]األنعام:  امس: النكرة يف سياق النفي: مثل قولهالقسم اخل

  .[255البقرة: ] ([، وقوله تعاىل: )وال حييطون بشيء من علمه101
 ابن قدامة كالم يف تعليقه على األمني الشنقيطي قال
أبل غري املعرف  -1صيغ العموم اخلمس اليت ذكرها املؤلف اليت هي:  واعلم أن احلق أن :

والنكرة يف  -5كل ومجيع.   -4وأدوات الشرط.  -3واملضاف إىل معرفة.  -2العهدية. 
 سياق النفي 

 العموم، وخالف من خالف يف كلها أو بعضها كله ضعيف ال يعو ل عليه. والدليل على تفيد
ال و  إفادهتا العموم إمجاع الصحابة على ذلك، ألهنم كانوا َيخذون بعمومات الكتاب والسنة،

 يطلبون دليل العموم، بل دليل اخلصوص
 

 نكتفي هبذه القدر يف هذه احملاضرة وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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 عشرةاحملاضرة الثانية 
 (3العام واخلاص )

*** 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد

 و أقسام العامفموعدان يف هذه احملاضرة مع أنواع العام أ
 وابستقراء و تتبع النصوص الشرعية ثبت أن العام ثالثة أقسام أو ثالثة أنواع ، و هي:

 الع   ام الباق       ي عل     ى عموم         ه: -1
قال القاضي جالل الدين البلقيين ومثاله عزيز إذ ما من عام إال ويتخيل فيه التخصيص فقوله 

خص منه  { حرمت عليكم امليتة} قد خيص منه غري املكلف  { اي أيها الناس اتقوا ربكم} 
 .حالة االضطرار ومنه السمك واجلراد وحرم الراب خص منه العرااي

وذكر الزركشي يف الربهان أنه كثري يف القرآن وأورد منه وهللا بكل شيء عليم إن هللا ال يظلم  
مث رزقكم مث مييتكم مث حييكم الذي خلقكم  الناس شيًئا وال يظلم ربك أحًدا هللا الذي خلقكم

 من تراب مث من نطفة هللا الذي جعل لكم األرض قرارًا 
هذه اآلايت كلها يف غري األحكام الفرعية فالظاهر أن مراد البلقيين أنه عزيز  السيوطي : قال

ت حرم} يف األحكام الفرعية وقد استخرجت من القرآن بعد الفكر آية فيها وهي قوله 
 .اآلية فإنه ال خصوص فيها { عليكم أمهاتكم

 انتهى كالم السيوطي وبه يكون قد مجع بني وجهيت نظر اإلمامني البلقيين والزركشي .
 وميكن أن نعرف العام الباقي على عمومه أبنه :

 العام الذي صحبته قرينة تنفي احتمال ختصيصه.
     وصالع          ام امل   راد ب       ه اخلص     -2

 تعريف          ه:
 هو ما كان عمومه غري مراد ال تناوال و ال حكما.

يعين: أن العام املراد به اخلصوص مل يقصد عمومه و مشوله جلميع األفراد ،ال من جهة تناول 
اللفظ ، و ال من جهة احلكم. فالعام املخصوص من انحية األصل يندرج حتته أفراد كثرية ، 

 عضها على سبيل اجملاز. و لكنه استعمل يف ب
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 فال يكون عمومه مرادا ال من حيث تناول اللفظ و ال من حيث احلكم.
و السبب يف ذلك: أنه قد صحبته قرينة عقلية تنفي بقاءه على عمومه، و تبني أن املراد منه 

 فردا واحدا أو أكثر ، أي:تبني أن املقصود منه بعض أفراده.
 أمثل          ة:

 :) و هلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال( .قول هللا تعاىل -1
و توضيحا ملا قدمنا من قواعد نقول و ابهلل التوفيق: الناس يف هذا النص الكرمي عام ، و 
لكن هذا العام ليس ابقيا على عمومه ، بل املراد به خصوص املكلفني و احلكم املستفاد من 

ما لكل الناس إمنا هو خمصوص هبؤالء املكلفني، النص الكرمي هو إجياب احلج أيضا، ليس عا
وهم البالغون العاقلون ، وذلك ألن العقل يقضي خبروج غري املكلفني و هم الصبيان و 

 اجملانني و عدم إجياب احلج عليهم.
و قول هللا تعاىل:) ما كان ألهل املدينة و من حوهلم من األعراب أن يتخلفوا عن رسول  -2

 نفسهم عن نفسه ( هللا و ال يرغبوا أب
فأهل املدينة و األعراب يف هذا النص الكرمي لفظان عامان مراد بكل منهما خصوصا 
القادرين على سبيل اجملاز من ابب ذكر العام و إرادة اخلاص لوجود قرينة عقلية تعني محل 
اللفظ العام على البعض ، و ذلك ألن العقل ال يقضي و ال حيكم خبروج العاجزين ، فأهل 
املدينة و األعراب لفظان عامان مراد هبما اخلصوص و إجياب اجلهاد ، و احلكم املستفاد من 

 النص الكرمي ، أيضا خمصوص ابلقادرين .
 فما تقدم عام مراد به قطعا اخلصوص ، وال حيتمل أن يراد به العموم ملا قدمناه.

فاخشوهم فزادهم  و قول هللا تعاىل:) الذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا لكم -2
 إمياان فقالوا حسبنا هللا و نعم الوكيل (

و الشاهد هنا لفظ الناس يف قوله :) الذين قال هلم الناس ( و احلكم املستفاد من النص 
الكرمي و هو ثبوت القول هلذا اللفظ و العقل يقضي ابستحالة أن يكون لفظ الناس هنا ابقيا 

  على عمومه ، إذن املراد به قطعا خاص.
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و لكن حتديد عدد القائلني يرجع فيه إىل النصوص الشرعية ، و قد دلت هذه النصوص على 
أن القائل واحد هو نعيم بن مسعود األشجعي أو أعرايب من خزاعة كما أخرجه ابن مردويه 

 من حديث أيب رافع .
وف إمنا ذلكم الشيطان خي قال الفارسي:" و مما يقوي أن املراد به واحد قوله تعاىل:)

 (".أولياءه
ووجه االستدالل :أن اسم اإلشارة هنا جاء التعبري فيه بصيغة املفرد "ذلكم" و قد تقرر يف 
القواعد: أنه يشرتط احتاد كل من الضمري و اسم اإلشارة مع ما يرجع إليه كل منهما ، و 

 حيث أن اسم اإلشارة هنا مفرد فإن ما يرجع إليه يكون أيضا مفردا .
إلشارة بقوله "ذلكم" إىل واحد بعينه ، و قد دلت الرواايت على حتديد هذا و النتيجة أن ا

القائل كما قدمنا. و لو كان املراد من الناس اجلمع جلاء التعبري ابجلمع يف اسم اإلشارة ، أبن 
يقال "إمنا أولئكم الشيطان" فهذه داللة ظاهرة يف اللفظ تقوي :أن املراد ابلناس فرد واحد 

 و على هذا فإن املراد ابلشيطان هذا املتمردين اإلنس. هو القائل ، 
 قد يق       ال: 

 كيف اسم اإلشارة هنا "ذلكم" للمفرد مع أن امليم عالمة اجلمع ؟
 و اجل   واب:

أن اللفظ هنا مكون من ثالث كلمات )ذا( اسم إشارة ، و ) الالم( للبعد ، و البعد هنا بعد 
، أي أن املشار إليه قد بلغ منزلة كبرية يف الشر و الفساد  منزلة و املقصود ذم تلك املنزلة

فيستحق عليها العقاب الشديد ، و )الكاف و امليم( حرفان خلطاب اجلمع. فاسم اإلشارة 
هنا مفرد و هو )ذا( و لكن اسم اإلشارة هنا خوطب به مجع من الناس ، و )الكاف و 

 رة إىل أن اسم اإلشارة مجع كما قد يتوهم.امليم(  للداللة على مجع املخاطبني و ليس لإلشا
و السر يف التعبري ابللفظ العام هنا ) الناس( مع أن املراد به فرد واحد: تنزيل هذا اإلنسان 
منزلة مجع من الناس لقيامه مقام كثري من الناس يف تثبيط املؤمنني عن مالقاة أيب سفيان كما 

 قال السيوطي .
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سدون الناس على ما آاتهم هللا من فضله ( فلفظ الناس هنا عام و قول هللا تعاىل:)أم حي -4
 مراد به قطعا اخلصوص ،الن العقل يقضي ابستحالة إرادة مجيع الناس. 

فاملراد ابلناس هنا نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم ،و النص الكرمي ليس متناوال لغريه ال لفظا 
 و ال حكما. 

راد من لفظ الناس هو نبينا حممد صلى هللا عليه و سلم و هنا نتساءل فنقول : إذا كان امل
فلماذا جاء التعبري عنه ابللفظ العام ؟ و مل يقل مثال: أم حيسدون رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم ؟
 و اجل       واب:

السر يف التعبري عنه صلى هللا عليه و سلم ابللفظ العام ) الناس ( قال السيوطي : جلمعه ما 
 ، .من اخلصال احلميدة يف الناس

و ليس على هللا مبستنكر أن جيمع العامل يف واحد ، و صدق هللا العظيم حيث يقول:) إن 
( فقد أخرب عن إبراهيم عليه 000إبراهيم كان أمة قانتا هلل حنيفا ، و مل يكن من املشركني 

كل الصفات السالم  أنه كان  أمة مع أنه فرد واحد ،و ذلك جلمعه اخلصال احلميدة و  
 العظيمة اليت تكون يف األمة.

 وقد ذكر السيوطي أمثلة أخرى فيها نظر فقال :
  .{ مث أفيضوا من حيث أفاض الناس} قوله  :ومنها

قال يف  { من حيث أفاض الناسي} ومن الغريب قراءة سعيد بن جبري  :إبراهيم :قال
  { جند له عزًمافنسي ومل } يعين آدم لقوله  :احملتسب

أي جربيل كما يف قراءة ابن  { فنادته املالئكة وهو قائم يصلي يف احملراب} ومنها قوله تعاىل 
 .مسعود

 الع            ام املخص             وص: -3
قال السيوطي : وأما املخصوص فأمثلته يف القرآن كثرية جًدا وهي أكثر من املنسوخ إذ ما 

 خصمن عام إال وقد 
 تعريف                ه:

 غري مراد من حيث احلكم. هو ما كان عمومه مرادا تناوال، أي من حيث اللفظ،
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يعين: أن العام املخصوص أريد عمومه و مشوله جلميع األفراد من جهة تناول اللفظ هلا على 
ده لكن سبيل احلقيقة، ال من جهة احلكم ، يعين و إن كان اللفظ العام مستعمال يف كل أفرا

احلكم منصب على بعض األفراد فقط لوجود أدلة و قرائن لفظية تدل على ختصيص احلكم 
ببعض أفراد العام ، و بعبارة أخرى تدل هذه األدلة و القرائن اللفظية على قصر العام على 

 بعض أفراده  اثنني أو أكثر.
 أمثل        ة:

ذا لفظ عام ،ألن املراد هبم الكفار مطلقا قوله تعاىل:) فاقتلوا املشركني...( املشركون ه -1
سواء أكان الكفر إبشراك أو غريه ، فهو جماز مرسل من إطالق اخلاص و إرادة العام، و 
اللفظ هنا يتناول أهل الذمة و غريهم ،و املقصود ابلذميني املعاهدون أي الكفار الذين 

 مواثيق .عاهدهم املسلمون ،يعين الذين بينهم و بني املسلمني عهود و 
فالعموم يف لفظ ) املشركني ( يتناول الذميني و غريهم ، هذا من حيث اللفظ ، و أما من 
حيث احلكم و هو ثبوت األمر ابلقتل فهو غري متناول هلم بدليل قوله تعاىل:) إال الذين 
عاهدمت من املشركني مث مل ينقصوكم شيئا و مل يظاهروا عليكم أحدا فأمتوا إليهم عهدهم إىل 
مدهتم إن هللا حيب املتقني ( و قوله تعاىل:)كيف يكون للمشركني عهد عند هللا و عند رسوله 

 إال الذين عاهدمت عند املسجد احلرام فما استقاموا لكم فاستقيموا هلم (
قوله تعاىل :)قاتلوا الذين ال يؤمنون ابهلل و ال ابليوم اآلخر و ال حيرمون ما حرم هللا  -3

ون دين احلق من الذين أوتوا الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد و هم و رسوله ، و ال يدين
صاغرون ( فقد بني أن املقصود ابلذين ال يؤمنون ابهلل...إخل هم أهل الكتاب و هؤالء 
يقاتلون إىل أن يعطوا اجلزية عن يد و هم صاغرون ، فأهل الكتاب هنا عام من حيث اللفظ 

عية املرأة غري املقاتلة والولدان والشيخ الفاين غري ألنه شامل ولكن خص منه ابلنصوص الشر 
 صاحب الرأي والرهبان وما إىل ذلك .

قوله تعاىل:) و املطلقات يرتبصن أبنفسهن ثالثة قروء (  لفظ املطلقات هنا عام خمصوص،  
 الن عمومه مراد من حيث اللفظ غري مراد من حيث احلكم.

فظ املطلقات يشمل املدخول هبا و غري املدخول أما أن عمومه مراد من حيث اللفظ ، فإن ل
 هبا ،كما يشمل ذوات احلمل و غريهن و يدخل أيضا يف ذلك احلرة و األمة.
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و لكن احلكم هو ثبوت األمر ابلرتبص ثالثة قروء خمصوص ببعض املطلقات و هي احلرة 
 املدخول هبا  غري احلامل و لكن من ذوات احليض.

حلكم ال يتناوهلا بدليل قوله تعاىل:) اي أيها الذين آمنوا إ ذا نكحتم أما من غري املدخول هبا فا
املؤمنات مث طلقتموهن من قبل أن متسوهن فما لكم عليهن من عدة يعتدوهنا ( فال عدة 
عليها ، و األمة املدخول هبا ال يتناوهلا احلكم املذكور يف اآلية الكرمية ،فقد بينت السنة أن 

قوله صلى هللا عليه وسلم:) طالق األمة ثنتان و عدهتا حيضتان( و عدهتا حيضتان ، بدليل 
احلامل أيضا ال يتناوهلا احلكم ،بدليل قوله تعاىل:)و  أوالت األمحال أجلهن أن يضعن 
محلهن ( فعدهتا وضع احلمل ، اليت ليست من ذوات احليض ال يتناوهلا احلكم أيضا بدليل 

 من نسائكم أن ارتبتم فعدهتن ثالثة أشهر (  قوله تعاىل:)و الاليت يئسن من احمليض
وقد عرف الشيخ عبد الوهاب خالف يف كتابه أصول الفقه العام املخصوص أبنه :"هو العام 
املطلق الذي مل تصحبه قرينة تنفي احتمال ختصيصه ، و ال قرينة تنفي داللته على العموم 

رائن لفظية أو عقلية أو عرفية مثل أكثر النصوص اليت وردت فيها صيغ العموم مطلقة عن ق
 تعي العموم أو اخلصوص .

 قال : فهذا ظاهر يف العموم حىت يقوم الدليل على ختصيصه" 
 و مثل له ابآلية السابقة فقال: مثل قوله تعاىل:) و املطلقات يرتبصن...(.

غري  وقد تعقبه أحد مشايخ األزهر أبن هذا التعريف ليس دقيقا و متثيله ابآلية الكرمية يف
 موضعه ، فكيف ينطبق عليه هذا التعريف مع أن لقبه العلمي :"عام خمصوص"؟ 

وقوله : ال توجد أي قرينة تدل على ختصيصه غري صحيح فقد وجدت أدلة و ليس األمر 
جمرد قرائن دلت على أن احلكم فيه مقصور على بعض أفراده كما اتضح من النماذج و فيها 

 اآلية الكرمية اليت ذكرها .
قلت : الظاهر من كالم خالف أنه أراد القرينة املصاحبة بدليل قوله األخري حىت يقوم الدليل 

 على ختصيصه .
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 : و العام املخصوص الفرق بني العام املراد به اخلصوص
يشرتك العام املخصوص و العام املراد به اخلصوص يف أن العموم يف كل منهما غري مراد ، و 

 جلهة اليت ال يكون العموم مقصودا فيها على النحو التايل :لكنهما خيتلفان يف ا
 الفرق األول: -1
 العام املراد به التخصيص عمومه غري مراد ال تناوال و ال حكما ،  -أ

قال السيوطي : مل يرد مشوله جلميع األفراد ال من جهة تناول اللفظ وال من جهة احلكم بل 
 .هو ذو أفراد استعمل يف فرد منها 

 قصد عمومه و مشوله جلميع األفراد ال من جهة تناول اللفظ ، و ال من جهة احلكم.أي مل ي
أما العام املخصوص فعمومه مراد تناوال ، أي من حيث اللفظ ، غري مراد من حيث  -ب

 احلكم.
قال السيوطي : أريد عمومه ومشوله جلميع األفراد من جهة تناول اللفظ هلا ال من جهة 

 .احلكم
 :الفرق الثاين-2
العام املراد به اخلصوص يعترب استعمال اللفظ العام من قبيل اجملاز املرسل من ابب ذكر  -أ

 العام و إرادة اخلاص ، وهذا على وجه القطع و ال خالف يف ذلك.
و السبب يف ذلك: أن اللفظ منقول عن موضوعه األصلي ، و اجملاز اللغوي هو استعمال 

قرينة مانعة من إرادة املعىن األصلي ، و حيث إن العالقة اللفظ يف غري ما وضع له لعالقة و 
 هنا غري املشاهبة فتعني أنه جماز مرسل و ليس استعارة.

قال السيوطي :أصحها  :أما العام املخصوص فأن استعمال اللفظ فيه ورد فيه مذاهب -ب
م احلرمني عن مجيع أنه حقيقة وعليه أكثر الشافعية وكثري من احلنفية ومجيع احلنابلة ونقله إما

  .الفقهاء
وقال الشيخ أبو حامد إنه مذهب الشافعي وأصحابه وصححه السبكي ألن تناول اللفظ 
للبعض الباقي بعد التخصيص كتناوله له بال ختصيص وذلك التناول حقيقي اتفاقًا فليكن 

 هذا التناول حقيقًيا أيًضا،
 الفرق الثالث:-3
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 ته عقلية.العام املراد به اخلصوص قرين -أ
 خبالف العام املخصوص فإن قرنته لفظية و قد ظهر هذا من خالل األمثلة السابقة  -ب
 الفرق الرابع: -4
 حيث إن قرينة العام املراد به اخلصوص عقلية فإهنا تكون متصلة به ، و ال تنفصل عنه.-أ

تكون  خبالف العام املخصوص فإن قرينته لفظية ال يلزم أن تكون متصلة به ، فقد -ب
 متصلة به و قد تنفصل عنه.

 الفرق اخلامس:  -5
العام املراد به اخلصوص يصح أن يراد به فرد واحد ابتفاق العلماء ، كما اتضح لنا من  -أ

 خالل األمثلة السابقة.
خبالف العام املخصوص فإن كون احلكم فيه مقصورا على فرد واحد قد ورد فيه خالف  -ب

 بني العلماء . 
شوكاين بني العام املراد به اخلصوص وبني العام املخصوص بقوله :"العام الذي يراد وقد فرق ال

به اخلصوص هو العام الذي صاحبته حني النطق به قرينة دالة على أنه مراد به اخلصوص ال 
العموم ، مثل خطاابت التكليف العامة ، فاملراد ابلعام فيها خصوص من هم أهل التكليف 

راج من هم ليسوا مكلفني ، مثل:) تدمر كل شيء إبذن رهبا ( فاملراد  القتضاء العقل و إخ
 كل شيء مما يقبل التدمري ، 

و أما العام املخصوص فهو الذي مل تصاحبه قرينة دالة على أنه مراد به بعض أفراده، و هذا 
 ظاهر يف داللته على العموم حىت يقوم دليل على ختصيصه.

 ضح مما ذكره الشوكاين وهللا املوفق .وما قدمناه من تعريفات وفروق أو 
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 عشرةاحملاضرة الثالثة 
 (4العام واخلاص )

*** 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد

فمحاضرة اليوم يف أنواع املخصصات للعموم  وقد بينا يف احملاضرة السابقة أن العام املراد به 
 ه التخصيص أو وقع عليه التخصيصاخلصوص ، و العام املخصوص كالمها دخل

 فما معىن التخصيص ؟ و ما املراد ابملخصص ؟ و ما أنواع املخصص ؟
فأوال معىن التخصيص هو تبيني أن مراد الشارع من العام ابتداء بعض أفراده ال مجيعها ، أو 

 هو تبيني أن احلكم املتعلق ابلعام هو من ابتداء تشريعه حكم لبعض أفراده.
يف يصدق على العام املراد به اخلصوص أبال يكون عمومه مرادا ال تناوال و ال وهذا التعر 

حكما كما تقدم ، و هذا يظهر يف الشق األول من التعريف )تبيني أن مراد الشارع من العام 
ابتداء بعض أفراده ال مجيعها( كما يف قوله تعاىل:) أم حيسدون الناس...( فقد قامت القرائن 

 املقصود ابلناس رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كما تقدم . و األدلة على أن
و يصدق أيضا هذا التعريف على العام املخصوص أبن يكون اللفظ مستعمال يف الكل و 
احلكم منصب على البعض، و يظهر هذا يف الشق الثاين من التعريف:) أو هو تبيني أن 

 ض أفراده (.احلكم املتعلق ابلعام هو من ابتداء تشريعه حكم لبع
فمثال  احلديث:) ال قطع يف أقل من ربع دينار ( خمصص للعام من قوله تعاىل :)و السارق و 

 السارقة فاقطعوا أيديهما ( ألنه بني أن حكم القطع ما شرع لكل سارق و سارقة.
و احلديث :) ليس لقاتل مرياث ( خمصص لعموم الوارث يف آايت املواريث ، ألنه بني أن 

 ما شرع لكل قريب.  حكم اإلرث
 وقوله يف التعريف:) ابتداء( و قوله )من ابتداء تشريعه(  قيد يف التعريف خيرج النسخ اجلزئي.

و بيان ذلك: أنه يشرتط يف التخصيص أن يكون مراد الشارع من العام يف ابتداء األمر بعض 
 من ابتداء التشريع.األفراد ، أو أن يكون مراده أن احلكم املتعلق ابلعام حكم لبعض أفراده 

أما إذا شرع احلكم ابتداء متعلقا بكل أفراد العام ، مث قضت املصلحة بقصر احلكم على 
بعض أفراده ، فقام الدليل على هذا القصر ، فال يسمى هذا ختصيصا ، ألن قصر احلكم 
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مى على بعض األفراد مل يكن يف ابتداء التشريع ، كما ذكران يف تعريف التخصيص ، وإمنا يس
 نسخا جزئيا ألنه رفع العمل حبكم العام ابلنسبة لبعض أفراده .

ومثاله :قول هللا تعاىل:) و الذين  يرمون  أزواجهم ، و مل يكن هلم شهداء إال أنفسهم 
 فشهادة أحدهم أربع شهادات ابهلل أنه ملن الصادقني...(.

ىل :) و الذين يرمون فما تضمنه هذا النص الكرمي يعترب نسخا جزئيا للعام يف قوله تعا
 أزواجهم احملصنات مث مل َيتوا أبربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة ...(.

 فهذه اآلية الكرمية بعمومها تشمل كل قاذف ، سواء قذف زوجته أو غريها،
و قد شرع احلكم ابتداء عاما لكل قاذف. مث قام الدليل  و هو آايت اللعان على قصر اجللد 

 قذف غري زوجته.على القاذف الذي ي
و قد يقال: ما الدليل على أن احلكم قد شرع ابتداء عاما ؟ و أنه قصر احلكم ابجللد بعد 

 ذلك على القاذف الذي يقذف غري زوجته ؟
 و اجلواب:

الدليل على ما تقدم هو سبب نزول آايت اللعان يف سورة النور و هذا ما دل عليه حديث 
ا جلوسا يف املسجد ليلة اجلمعة ، إذ دخل أنصاري ابن مسعود رضي هللا عنه ، قال:" كن

فقال : اي رسول هللا أرأيتم الرجل جيد مع زوجته رجال فإن قتله قتلتموه ،و إن تكلم جلدمتوه 
، و إن سكت سكت على غيظ ، مث قال اللهم افتح فنزلت آايت اللعان يف سورة النور:) و 

 الذين يرمون أزواجهم...(.
يص يشرتط فيه أن يكون بدليل مقارن لتشريع العام ، ألنه هبذه ونتيجة ذلك أن التخص

 املقارنة يتبني لنا أن املراد ابتداء من العام بعض أفراده
 و أما إذا كان الدليل متأخرا عن تشريع العام فهو نسخ جزئي له.

 اثنيا : املراد ابملخصص :
 و مصدره املخصص اسم فاعل من خصص على وزن فعل ففعله رابعي مضاعف العني

 التخصيص ، على وزن تفعيل.
و املخصص على سبيل احلقيقة هو الشارع ألنه يف احلقيقة هو الذي خصص العام ، أي بني 

 أن املراد به خاص ،
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و املخصص السبيب هو املفيد للتخصيص : أي هو الدليل الذي أفادان أن الشارع قصر العام 
 على بعض أفراده .

 الدليل على اإلرادة ؟ خصص، هل هو إرادة املتكلم، أووقد اختلف األصوليون يف امل
 :بعد ذكره القولني الزركشي على قولني: قال

واحلق أن املخصص حقيقة هو: املتكلم، لكن ملا كان املتكلم خيصص ابإلرادة أسند 
اإلرادة خمصصة، مث جعل ما دل  على إرادته وهو الدليل  التخصيص إىل إرادته، فجعلت

 االصطالح. ه خمصصاً يفاللفظي، أو غري 
 وعلى كل حال هي مسألة نظرية واملراد هنا إمنا هو الدليل

 اثلثا : أنواع التخصيص :
 واملخصصات للعموم نوعان :

يفصل فيه بني العام  فاملخصص إما متصل، وإما منفصل; فاملخصص املتصل: هو الذي مل
آية، أو  آخر، منواملخصص له بفاصل. واملخصص املنفصل: وهو ما كان يف موضع 

له  حديث، أو إمجاع، أو كذا... إىل آخره; وعلى هذا فاملخصص املتصل له أقسام، أو
 أنواع، وهي كثرية 

 ونبدأ أوال ابحلديث عن
 املخصصات املتصلة : 

 تكون مذكورة مع العام أي تكون متصلة به كاجلزء منه. وهي ماال تستقل بنفسها بل
 :وهي مخسة وقعت يف القرآن

 
 حدها : االستثناء :أ

وهو إخراج ما لواله لدخل يف الكالم ، و لذلك كان خمصصا للعام ، حنو: جاء القوم إال 
 زيدا ، و حنو: أكرم الفقهاء إال زيدا.

وقد ظهر من التمثيل السابق أن اإلخراج ال بد أن يكون إبحدى أدوات االستثناء، إال أو 
فإذا قلت مثال : أستثين زيدا ، فإن هذا ال إحدى أخواهتا كما هو مقرر يف القواعد ، ،
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يسمى استثناء يف األصح و السبب يف ذلك أنه مل تستعمل يف هذا املثال أداة من أدوات 
 االستثناء.

 ولكن يظهر أن احملصلة واحدة ألنه أبداة االستثناء أو بغريها حصل التخصيص .
 ولالستثناء شروط وأحكام ال نطيل بذكرها هنا .

التخصيص ابالستثناء قوله تعاىل:) ومن يفعل ذلك يلق آاثما يضاعف له العذاب  ومن أمثلة
 يوم القيامة و خيلد فيه مهاان إال من اتب ...(.

فإذا نظران إىل هذا املثال جند أن قوله:) و من يفعل ذلك...( عام و قد علق به حكم و 
(وهذا احلكم ينطبق على كل هو:) يلق آاثما يضاعف له العذاب يوم القيامة و خيلد فيه مهاان

من يفعل ذلك ، و لكن هذا العام دخله  التخصيص ، فقد استثىن منه التائب املؤمن الذي 
عمل عمال صاحلا فإنه ال  ينطبق عليه احلكم ، بل حكمه مغاير لذلك كما قال هللا تعاىل:) 

 فأولئك يبدل هللا سيئات حسنات...( .
ذلك ...( عام خمصوص ال يشمل التائب  املؤمن الذي و النتيجة : أن قوله:) و من يفعل 

 عمل األعمال الصاحلة.
ومن أمثلة االستثناء قوله تعاىل:) و الذين يرمون احملصنات مث مل َيتوا أبربعة شهداء أبدا ، و 

 أولئك هم الفاسقون إال الذين اتبوا من بعد ذلك و أصلحوا فإن هللا غفور رحيم(.
َا َجزَاُء الهِذيَن حُيَارِبُوَن اَّللهَ } :وتعاىل و قوله سبحانه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يف اأْلَْرِض َفَساًدا َأْن  ِإمنه

َفْوا يُ َقت هُلوا َأوْ  ِمَن اأْلَْرِض َذِلَك هَلُْم ِخْزٌي  ُيَصلهُبوا أَْو تُ َقطهَع أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخالٍف أَْو يُ ن ْ
نْ َيا َوهلَُ  املائدة: ) {َعَلْيِهمْ  َعَذاٌب َعِظيٌم ِإاله الهِذيَن اَتبُوا ِمْن قَ ْبِل َأْن تَ ْقِدُروا ْم يف اآْلِخَرةِ يف الدُّ

احلرابة، استثىن منه من اتب بقوله  ( يف هاتني اآليتني حكم جلد القاذف، وحكم34 -33
الهِذيَن اَتبُوا ِمْن قَ ْبِل َأْن تَ ْقِدُروا  ِإاله } :وبقوله يف اآلية الثانية {الهِذيَن اَتبُوا ِإاله } :يف اآلية األوىل

 َعَلْيِهمْ 
و من أمثلته قوله تعاىل يف آية املداينة بعد أن أمر بكتابة الدين املؤجل :) إال أن تكون جتارة 

 حاضرة تديروهنا بينكم فليس عليكم جناح أن ال تكتبوها (.
 { قوله : إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلاتوالشعراء يتبعهم الغاوون إىل ومنه أيضا قوله }

 اآلية 
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  { واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكموقوله }
 .{ كل شيء هالك إال وجههوقوله }

 الوصف :الثاين
من األدلة املتصلة املخصصة للعام التخصيص ابلوصف و ال فرق بني أن تكون الصفة 

م بين متيم الفقهاء، أو أكرم فقهاء بين متيم ، و كأن تقول :وقفت متقدمة أو متأخرة حنو: أكر 
 على أوالده احملتاجني أو وقفت على حمتاجي أوالده.

و يالحظ أن الوصف إذا تقدم على املوصوف ال يسمى صفة اصطالحا، فقد خرجت حال 
 التقدمي عن كوهنا صفة يف االصطالح ، و لكن تسمى صفة يف اللغة.

ف املخصص يف القرآن الكرمي قوله تعاىل:) و رابئبكم الاليت  يف حجوركم ومن أمثلة الوص
 من نسائكم الاليت دخلتم هبن(.

فقوله:)و رابئبكم( شامل لكل ربيبة ، سواء أكانت مع أمها أم ال، لكنه وصف الربيبة احملرمة 
صف أبن يكون قد دخل الزوج أبمها ، فقوله:) من نسائكم الاليت دخلتم هبن( ، شرط وو 

يشرتط وجوده يف األم لتحرمي االبنة على زوج األم ، و الدليل على ذلك قوله تعاىل:) فإن مل 
 تكونوا دخلتم هبن فال جناح عليكم (.

 فالعقد على البنات حيرم األمهات ، و الدخول ابألم حيرم البنت.
 الشرط :الثالث

يم إن جاءوك ، و هنا نتساءل:  من األدلة املخصصة للعام املتصلة الشرط ، حنو: أكرم بين مت
كيف يكون الشرط هنا خمصصا للعام؟ و اجلواب: ألنه ال يكرم كل بنو متيم ، و إمنا يكرم 
من حيضرون فقط ، ألن معىن املثال السابق و هو ) أكرم بين متيم إن جاءوك ( أي أكرم 

بعض إخراج البعض و إبقاء الاجلائي منهم ، و بذلك فقد اتضح التخصيص الذي هو 
 .اآلخر

و من أمثلته يف القرآن الكرمي قوله تعاىل:) و الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أميانكم 
 فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا(.

فالذين يبتغون الكتاب من الرقيق عام ، و لكن احلكم هو أن ثبوت األمر ابملكاتية مقصور 
 على من علمنا فيهم خريا.
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أيضا قوله تعاىل:) كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن ترك  و من أمثلته يف القرآن الكرمي
 خريا الوصية...(.

  .هذا شرط يف األمر ابلوصية {َخرْيًا فقوله  ِإْن تَ َركَ 
و من أمثلته قوله تعاىل:)و إذا ضربتم يف األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة 

 إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا(
 ةالغاي :الرابع

من األدلة املخصصة املتصلة التخصيص ابلغاية ،حنو قوله تعاىل:) و ال تقربوهن حىت يطهرن( 
فالنهي عن وطء احلائض مغيا بغاية أال و هي الطهر ، فالنهي عن الوطء املذكور موقوت 

 ابلطهر
وا اجلزية وقوله تعاىل:) قاتلوا الذين ال يؤمنون ابهلل و ال ابليوم اآلخر...( إىل قوله :) حىت يعط

 عن يد و هم صاغرون(.
ومن األمثلة قوله تعاىل:)و كلوا و اشربوا حىت يتبني لكم خليط األبيض من اخليط األسود من 

 الفجر( ،فإابحة األكل و الشرب يف ليايل الصيام موقوتة بطلوع الفجر
 ومن األمثلة قوله تعاىل:)و ال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ اهلدى حمله (. وهو هنا خصص

 النهي عن احللق إىل بلوغ اهلدي حمله،
 بدل البعض من الكل : :اخلامس

و من أمثلته يف القرآن الكرمي قوله تعاىل:) وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال( 
فليس كل املكلفني من الناس يفرض عليهم احلج ، ولكن البعض منهم و هم من استطاع  

 إليه سبيال.
طاع إليه سبيال ( هنا بدل بعض من كل و املبدل منه لفظ الناس يف قوله :)و فقوله من )است

 هلل على الناس..( املقصود هبم من هم أهل التكليف و هم البالغون العاقلون.
فقوله:) من استطاع إليه سبيال ( خمصص لعموم املكلفني يف قوله:) و هلل على الناس...( و 

 ا النص الكرمي عام خمصوص.الناس املقصود هبم املكلفون يف هذ
قد يقال: إننا قلنا قبل ذلك إن لفظ الناس يف قوله :) و هلل على الناس ...( عام أريد به 

 اخلصوص ، و قلنا هنا إنه عام خمصوص
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 و هذا تناقض.
و اجلواب: ال تناقض بني ما قلناه قبل ذلك و ما قلناه هنا ، فاجلهة منفكة، فهو عام أريد به 

 ر ، و أيضا هو عام خمصوص ابعتبار آخر.اخلصوص ابعتبا
 و بيان ذلك:

أنه قد قامت القرينة العقلية يف أول األمر على أن املقصود من الناس من هم أهل  -أ
للتكليف و هم البالغون العاقلون ، و هبذا فإن لفظ)الناس( ال يتناول الصبيان ، كما ال 

احلج عليهم ال يتناوهلم، و هبذا االعتبار يتناول اجملانني ، و كذلك احلكم و هو ثبوت إجياب 
فلفظ الناس عام أريد به اخلصوص ، الن عموم اللفظ غري مراد ال من جهة تناول اللفظ ، و 

 ال من جهة احلكم لقيام القرينة العقلية املتقدمة .
فظ و بعد قيام القرينة العقلية املتقدمة على إخراج غري املكلفني من الصبيان و اجملانني من ل

الناس صار من هم أهل للتكليف و هم البالغون العاقلون ، وهذا بدوره فيه عموم ، و العموم 
هنا مراد مقصود من حيث اللفظ) الناس( على هذا االعتبار ، أي على اعتبار أن املراد هبم 
أهل التكليف ، مث قام الدليل الشرعي املتصل على ختصيص هذا العام و قصر احلكم و هو 

حلج على بعض أفراد املكلفني  ، و هم الذين يتوفر فيهم شرط االستطاعة ، هذا إجياب ا
الدليل هو بدل البعض من الكل ، و هو ما يتضمنه قوله تعاىل:) من استطاع إليه سبيال ( و 

 هبذا االعتبار كان لفظ الناس يف قوله تعاىل:) و هلل على الناس...( عام خمصوص.
  من أنواع املخصصات املتصلةهذا ما ذكره السيوطي رمحه هللا
 ثالثة أنواع: أحدها: االستثناء. حنو: جاء الفقهاء إال اجلويين وهي على ما ذكره إمام احلرمني

حنو: أحسن  .زيداً. واثنيها: الشرط. حنو: أكرم العلماء إن صلحوا. واثلثهما: التقييد ابلصفة
 .إىل الفقراء املتعففني

 
اضرة ونستكمل حديثنا يف احملاضرة القادمة عن املخصصات نكتفي هبذا القدر يف هذه احمل

 املنفصلة .
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 عشرةاحملاضرة الرابعة 
 (5العام واخلاص )

*** 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد

فحديثنا يف هذه احملاضرة إن شاء هللا تعاىل عن املخصصات املنفصلة وهي النوع الثاين من 
ث حتدثنا يف احملاضرة السابقة عن املخصصات املتصلة فنقول هنا وابهلل خمصصات العام حي

 التوفيق :
 بنفسها، وال تكون مذكورة مع العام، بل منفردة. املخصصات املنفصلة : هي ما تستقل

  .وهي إما آية أخرى يف حمل آخر أو حديث أو إمجاع أو قياس
 أوال :  ما خص آبية أخرى : 

 رآن من أمثلة ما خص ابلق
قوله تعاىل:) حرمت عليكم امليتة و الدم...( فامليتة هنا لفظ عام يشمل حبسب لفظه أية 
ميتة ، و لكن احلكم ابلتحرمي مقصور على غري ميتة السمك ، و أما السمك امليت فهو 
حالل بدليل قوله تعاىل:) أحل لكم صيد البحر و طعامه متاعا لكم و للسيارة( فقوله ) 

 صص منفصل للعام وهو امليتة يف النص اآلخر.أحل لكم...( خم
و لفظ الدم عام يشمل حبسب لفظه أي نوع من أنواع الدم و لكن ثبوت احلكم ابحلرمة 
مقصور على بعض أنواعه أو أفراده و هو الدم املسفوح ، و املخصص نص قرآين كرمي 

 أجد فيما أوحي منفصل يف حمل آخر و هو قوله تعاىل:) أو دما مسفوحا( يف قوله :) قل ال
إيل حمرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو حلم خنزير فإنه رجس أو 

 فسقا أهل لغري هللا به (
و من ذلك قوله تعاىل:) وآتيتم إحداهن قنطارا فال أتخذوا منه شيئا...(فإن لفظ شيء عام 

قليال أو كثريا ، و يف أي ألنه نكرة يف سياق النهي ، و هو يشمل حبسب لفظه أي شيء 
حالة من احلاالت و لكن هذا العام خص بنص قرآين يف حمل آخر ، و هو قوله تعاىل:) فال 
جناح عليهما فيما افتدت به( فال جيوز أن يؤخذ من املرأة أي شيء أخذته إال يف حالة اخللع 

 فإنه جيوز االفتداء.
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نساء مثىن و ثالث و رابع...(فإن ومن ذلك قوله تعاىل:) فانكحوا ما طاب لكم من ال

االسم املوصول هنا و هو )ما( من قوله:)ما طاب لكم...( عام حبسب لفظه و لكن هذا 
 العام خص بقوله تعاىل:) حرمت عليكم أمهاتكم...(.

وقوله تعاىل:) الزانية و الزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة( فكل من الزانية و الزاين 
، و لكن ثبوت احلكم و هو األمر ابجللد مائة جلدة مقصور على الزاين عام حبسب لفظه 

احلر و الزانية احلرة غري احملصنة ، و قد خرجت األمة فال ينطبق عليها هذا احلكم بل جتلد 
 مخسني جلدة بدليل قوله تعاىل:) فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب(.

إذا نكحتم املؤمنات } خص بقوله  { ن ثالثة قروءواملطلقات يرتبصن أبنفسه} قوله تعاىل 
وأوالت األمحال } وبقوله  { مث طلقتموهن من قبل أن متسوهن فما لكم عليهن من عدة

  { أجلهن أن يضعن محلهن
ة: من البقر ) {َيرَتَبهْصَن أِبَنْ ُفِسِهنه َثالثََة قُ ُروءٍ  َواْلُمطَلهَقاتُ } :ما خصص ابلقرآن، كقوله تعاىل

فهذه اآلية عامة يف كل مطلقة، حامل وغري حامل، مدخول هبا أو غري  (228اآلية: 
َوأُوالُت } :لفظ عام، خص هذا اللفظ العام بقوله تعاىل {اْلُمطَلهَقاتُ } {مدخول هبا

محلها، تضع  ( فاحلامل عدهتا أن4الطالق: من اآلية: ) {مَحَْلُهنه  اأْلَمْحَاِل َأَجُلُهنه َأْن َيَضْعنَ 
َلُكْم  اْلُمْؤِمَناِت مُثه طَلهْقُتُموُهنه ِمْن قَ ْبِل َأْن مَتَسُّوُهنه َفَما ِإَذا َنَكْحُتمُ } :وخص أيًضا بقوله تعاىل

ةٍ   .هبا ليس عليها عدة ( فغري املدخول49األحزاب: من اآلية: ) {َعَلْيِهنه ِمْن ِعده
 اثنيا : ما خص ابحلديث :

عام القرآن ابلقرآن وهذا جائز ابالتفاق ألن نصوص القرآن الكرمي قدمنا أمثلة لتخصيص 
 قطعية الثبوت فيخصص بعضها بعضا.

أما  ختصيص عام القرآن ابلسنة فإذا كانت متواترة فهذا أيضا جائز بال خالف ، ألن 
 نصوص القرآن الكرمي و السنة املتواترة قطعية الثبوت ، فيخصص بعضها بعضا.

 ة فقد اختلف العلماء يف ذلك :وأما غري املتواتر 
فذهب اجلمهور إىل أن ذلك جائز و شائع ما دام احلديث صحيحا ، و احتجوا بوقوعه و 

 العمل به.
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وذهب بعض العلماء إىل عدم جواز ختصيص عام القرآن الكرمي ابلسنة غري املتواترة ، ألن 
 غري املتواتر ال يصح  أن  خيصص املتواتر.

السديد ، ألن الذين منعوا ختصيص عام الكتاب ابلسنة غري  ولكن مذهب اجلمهور هو
املتواترة يصطدمون بعدة ختصيصات نبوية ، ال سبيل هلم إىل إنكارها ، و ال على أتويلها ، و 

 ال إىل إثبات شهرهتا أو تواترها .
 من أمثلة ما خص ابحلديث على نظر يف ثبوت بعض هذه األحاديث 

راء ذلكم(.خص منه احملرمات ابلرضاع غري األم واألخت قوله تعاىل:)و أحل لكم ما و 
 املذكورتني يف القرآن حبديث :)حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب( 

وآايت املواريث خص منها القاتل بقوله : ليس للقاتل مرياث واملخالف يف الدين بقوله ال 
 يتوارث أهل ملتني شىت 

 أحلت لكم ميتتان ودمان وغريه من السنة وآايت حترمي امليتة خص منها اجلراد بقوله
 وآية ثالثة قروء خص منها األمة بقوله طالق األمة مراتن وعدهتا حيضتان

 ماًء طهورًا خص منه املتغري بقوله إال ما غلب على طعمه أو لونه أو رحيه وقوله 
:) ال قطع يف خص منه من سرق دون ربع دينار بقوله  { والسارق والسارقة فاقطعوا} وقوله 

 أقل من ربع دينار(
قوله تعاىل:) و الزانية و الزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة(.خص منه احملصن 

 حبديث الرجم عند مجهور العلماء 
هنى رسول ))خص منه البيوع الفاسدة وهي كثرية ابلسنة مثل  { وأحل هللا البيع} قوله تعاىل 

وهو مثن ضراب الفحل وهنيه عن بيع َحَبل  الفحل عن ُعْسب -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
كان الرجل يبتاع اجلزور إىل أن تنتج الناقة مث تنتج اليت يف  وكان بيًعا تبتاعه اجلاهلية، ((احلَبَ َلة

 بطنها،
 خص منه العرااي ابلسنة  { وحرم الرابوقوله }

ه( خصص عموم قوله ل ميتتو على بعض اآلراء فإن حديث:) هو الطهور ماؤه احل
أنه خصص ابلقرآن يف قوله تعاىل:)أحل لكم صيد  حرمت عليكم امليتة( و قد قدمناتعاىل:)
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البحر( ووجهة نظر من قال إنه خص ابلقرآن الكرمي ، مع أنه جاء يف السنة ما مياثله : إن 
 التخصيص ابلقرآن الكرمي و ما جاء يف السنة أتكيد ملا ورد يف القرآن الكرمي .

لعل وجهة نظر من رأى : أن ختصيص القرآن هنا ابلسنة ، أن قوله تعاىل:) أحل لكم و 
صيد البحر...( ورد يف سياق الكالم على حكم الصيد ابلنسبة ملن كان حمرما و بيان أن 
صيد البحر حالل للمحرم خبالف صيد الرب، فال جمال هنا للتخصيص ، و أما ختصيص 

 تقدم ألنه صريح يف هذا التخصيص .النص القرآين فإنه ابحلديث امل
 اثلثا : ماخص ابإلمجاع :

 .ومن أمثلة ما خص ابإلمجاع آية املواريث خص منها الرقيق فال يرث ابإلمجاع ذكره مكي
 وذلك ألن العبد و ما ملكت يداه لسيده.

 رابعا : ماخص ابلقياس :
خص منها  { ما مائة جلدةفاجلدوا كل واحد منه} ومن أمثلة ما خص ابلقياس آية الزان  

فعليهن نصف ما على احملصنات من } العبد ابلقياس على األمة املنصوصة يف قوله 
 .املخصص لعموم اآلية ذكره مكي أيًضا { العذاب

وكما خيصص القياس عموم القرآن فقد يكون املخصص لعموم قوله صلى هللا عليه و 
له صلى هللا عليه وسلم:)يل الواجد حيل عرضه و سلمٍ القياس أيضا ، و من أمثلة ذلك قو 

عقوبته( و هذا يف غري الوالد مع ولده ، و أما الوالد مع ولده فليه ال حيل عرضه و عقوبته 
 قياسا على عدم قول أف الثابت بقوله تعاىل:)فال تقل هلما أف ( قياسا أولواي.

ح هل خيصص القرآن أم ال ونالحظ هنا أن العلماء قد تقدم اختالفهم يف احلديث الصحي
فكيف ابلقياس ؟ والشك أن ختصيص النصوص الشرعية ابلقياس فيه نظر واسع ليس هذا 

 جمال بيانه .
 وقد زاد بعضهم أنواعا أخرى من املخصصات املنفصلة :

  :يف شرح الكوكب املنري فقال
 ومن القسم املنفصل: 

 تعاىل: )تدمر كل شيء أبمر رهبا(  احلس، حنو قوله
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: املشاهدة، وحنن نشاهد أشياء كانت الريح مل تدمرها، ومل جتعلها كالرميم، ملرادوا  ابحلسِ 
كاجلبال وحنوها، و إمنا دمرت كل شيء للعصاة ، و بعض العلماء يعترب دليل التخصيص هنا 

 العقل ، و بعضهم يعتربه العرف ، أي كل شيء قابل للتدمري، و لكن النتيجة واحدة.
 …. ىب إليه مثرات كل شيء( وقوله تعاىل: )جي

 ….. وحنن نعلم أن ما يف أقصى املشرق واملغرب مل جتب إليه مثراته 
 التخصيص ابملنفصل أيضاً: العقل ضرورايً كان، أو نظرايً،  ومن

هللا خالق كل شيء(، فإن العقل قاٍض ابلضرورة أنه مل خيلق ) :فمثال الضروري: قوله تعاىل
 نفسه تعاىل وتقدس.

الشيء يف قوله تعاىل:) إن هللا على كل شيء قدير ( ابملمكن ، دون الواجب و  وختصيص
املستحيل ، فالقدرة ال تتعلق ابلواجب ملا فيه من حتصيل احلاصل و ال تتعلق ابملستحيل ألهنا 
إن تعلقت به إلعدامه فهو معدوم و يف ذلك حتصيل للحاصل ، و إن تعلقت به إلجياده ، 

 و قلب احلقائق مستحيل. فمن ذلك قلب احلقائق
 النظري: حنو قوله تعاىل: )وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبياًل(، فإن ومثال

 العقل بنظره اقتضى عدم دخول الطفل واجملنون ابلتكليف ابحلج لعدم فهمهما، بل مها من
 مجلة الغافلني الذين هم غري خماطبني خبطاب التكليف

 ي مبن هم أهل للتكليف .و ختصيص كل خطاب تكليف
وكذا ختصيص أهل املدينة و من حوهلم من األعراب ابلقادرين  على اجلهاد مع الرسول صلى 
هللا عليه وسلم يف قوله تعاىل:) ما كان ألهل املدينة و من حوهلم من األعراب...(. ألن 

فرت فيه العقل يقضي أبن يوجه اخلطاب إىل من هم أهل له ، و أن خيص ابلتكليف من توا
 األهلية للمكلف به ، و الشرع يؤيد هذا التخصيص الذي يقتضيه العقل.

 وزاد بعضهم ختصيص النص القرآين ابلعرف ومثال ذلك :
ختصيص الوالدات يف قوله تعاىل:) و الوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم 

عادة مثلها أن تالم إبرضاع ولدها ،   الرضاعة( مبن عدا الوالدة الرفيعة القدر اليت ليس من
 كما ذهب اإلمام مالك رضي هللا عنه .
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و ختصيص الطعام يف حديث هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع الطعام جبنسه 
 متفاضال ابلطعام الذي كان متعارفا إطالق لفظ الطعام عليه وقت التشريع. 

 ورد ختصيص للسنة ابلقرآن ؟؟ ما تقدم ذكران فيه ختصيص القرآن ابلسنة فهل
 اجلواب : نعم ولكنه عزيز كما قال السيوطي رمحه هللا 

 ومن أمثلته : 
قوله تعاىل ) حىت يعطوا اجلزية عن يد و هم صاغرون( خص عموم قوله صلى هللا عليه وسلم 

 .أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا
خص عموم هنيه صلى هللا عليه وسلم  { لصالة الوسطىحافظوا على الصلوات وا} وقوله  

  .عن الصالة يف األوقات املكروهة إبخراج الفرائض
اآلية خص عموم قوله صلى هللا عليه وسلم ما أبني من  { ومن أصوافها وأوابرها} وقوله 

 واحلديث فيه ضعف . حي فهو ميت
خص عموم قوله عليه الصالة والسالم ال حتل والعاملني عليها واملؤلفة قلوهبم{ } وقوله 

 .الصدقة لغىن وال لذي مرة سوى
خص عموم قوله عليه الصالة والسالم إذا التقى املسلمان  { فقاتلوا اليت تبغي} وقوله  

 .بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار
وا ...( خص عموم و قوله تعاىل:) و إن كنتم مرضى أو على سفر...فلم جتدوا ماء فتيمم

حديث الصحيحني:) ال يقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ( و ذلك ألن 
احلديث عام و شامل حلالة العذر بنحو فقد املاء ، و غري حالة العذر ، و لكنه قصر على 
غري حالة العذر من حيث إجياب الوضوء و ذلك عند وجود املاء ووجود القدرة على 

إجياب الوضوء من احلديث مقصور على هذه احلالة فقط ، و هي احلالة  استعماله ، أي أن
اليت ال يعذر فيها اإلنسان ، و ذلك عند وجود املاء و توفر القدرة على استعماله ،أما يف 
حالة العذر أبن كان املاء غري موجود مثال ، أو كان ابملكلف مرض مينعه من استعمال املاء ، 

تكون صحيحة مع احلدث ألن اإلنسان يف هذه احلالة يتيمم ، فقد  فإن هللا يقبل الصالة  و
شرع هللا له التيمم بدل الوضوء ابملاء بدليل قوله تعاىل:ٍ) و إن كنتم مرضى...(فإن هذا النص 
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القرآين الكرمي خمصص لعموم احلديث الشريف املتقدم ألنه يفيد قبول الصالة وصحتها مع 
 يف هذه احلالة يتيمم كما ذكران.احلدث حالة العذر، ألن املكلف 

 و قد يقال :
إن السنة وردت ابلتيمم أيضا ، فكيف يقال:إن العموم يف احلديث الشريف خمصص مبا ورد 
يف القرآن الكرمي ؟ و ملاذا ال يكون العموم يف هذا احلديث الشريف خمصص مبا ورد يف السنة 

 الشريفة أيضا من مشروعية التيمم يف حالة العذر ؟
 اجلواب:و 

أن ورود التيمم ابلسنة مثل ما ورد يف القرآن الكرمي ال مينع من ختصيص عموم احلديث 
ابلقرآن الكرمي و ذلك لتقدم نزول النص القرآين على ما ورد يف السنة من مشروعية التيمم ، 

 فما جاء يف السنة من مشروعية التيمم مقرر و مؤكد ملا جاء يف القرآن الكرمي.
 فائدة :

 يكون هناك حديث عام صحيح خيصصه حديث آخر صحيح أيضا و من أمثلة ذلك:قد 
ختصيص حديث الصحيحني :)فيما سقت السماء العشر( فقوله:) فيما سقت السماء( أي 
سقته السماء ، فالعائد حمذوف ، و السماء أي السحاب أو املطر ، و ما يف قوله )فيما( 

رع الذي سقته السماء فيه العشر ، أي جيب فيه واقعة على مثر أو زرع ، أي الثمر أو الز 
إخراج العشر ابلنسبة للزكاة ، و إذا دققنا النظر يف هذا احلديث جنده عاما ، ألنه مل حيدد 
قدرا أو نصااب معينا جيب فيه العشر ، يعين: جيب العشر فيما سقته السماء سواء أكان قليال 

ر على نصاب معني و هو أن يكون مخسة أم كثريا ، و لكن احلكم و هو إجياب العشر قص
أوسق ، و أما إذا كان أقل من ذلك فليس فيه صدقة بدليل قوله صلى هللا عليه وسلم :)ليس 

 فيما دون مخسة أو سق صدقة( فهذا احلديث خمصص لعموم احلديث السابق .
 لم .نكتفي هبذا القدر يف هذه احملاضرة وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وس
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متت احملاضرات اليت قمت بتسجيلها لدى جامعة املدينة العاملية يف 
مادة علوم القرآن وتوقفنا هنا نظرا العتقايل من قبل مباحث 

 اململكة
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