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 هـ)٠٤/١١/١٤٤١يف  روقبل للنش هـ؛١٢/٠٩/١٤٤١(قدم للنشر يف 

 وهـي القـرآن علـوم أنـواع بأحـد تتعلـق مهمـة قضية على الضوء البحث هذا يسلط :المستخلص

 العزيـز؛ الكتـاب آي بـين القـارئ مـهيتوهّ  تعـارض كـّل  بردّ  يهتم الذي ؛»والتناقض االختالف موهم«

 آيـات عـن االضـطراب إيهـام دفـع« كتـاب الموضـوع هـذا يف المعاصـرة المؤلفات أهم من كان ولما

 محتوياتـه: فيهـا بّينـت علميـة قـراءة محـّل  ليكـون اخرتتـه الشـنقيطي، األمين محمد: للشيخ »الكتاب

 .عليه المالحظات وأهم مزاياه وذكرت تأليفه، من والهدف

 القرآن، آي بين التعارض هبا يدفع مما قاعدة عشرة سبع بجمع فيه قمت: تطبيقي بشق أردفتها ثم

 .الدراسة محّل  الكتاب من تطبيقية بأمثلة لها ومّثلت منها، وشرحت

 ليواكـب العلـم هـذا يف التجديد إلى الحاجة: أهمها وتوصيات نتائج عدة إلى األخير يف ألخلص

 جمــع إلــى الــدعوة وكــذا المعاصــرون، والملحــدون العلمــانيون اهــاادع التــي الشــبهات علــى الــرد

 عمومـا المسـلمون منهـا ليسـتفيد وشـرحها الموضـوع هبذا المتعلقة القواعد تتضمن علمية موسوعة

  .خصوصا والباحثون

 .الشنقيطي اضطراب، تعارض، ،قواعد: المفتاحية الكلمات

  * * * 
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Abstract: Through this search at highlighting an important which is: (illusion of 
difference and contradiction) which the reader may fancy or suspect between the 
verses of the Holly quran.I have chosen Muhamed el Shanguiti's book entitled: 
"PREVENTION OF CONFUSION DELUSION IN THE VERSES OF THE 
QURAN" since it's one of the main contemporary writings dealing with this 
theme.I've chosen it for study,so i've made a scientific reading and shown:its 
content,its objectives and its adventages.I have also made some observations about 
it.Then i added an introduction made of a definition of the science of:"illusion of 
difference and contradiction" and the mamesgiven to it by scientists or researchers in 
thier writings.Afterwords, i came to the practical side;iwent through the whole book 
and collected 17rules for the prevention of contrast or inconsistency in the verses of 
the quran.Iexplained each rule and found practical example or illustrations from the 
target book. 

At the end ,icame to many important results and recommendations such as:The 
importance of renewal in the science.the importance of replying the contemporary 
suspicions that cause the illusion of contradiction between the verses of the Holly 
quran raised by the modernists and the laity.and finally the importance of the 
collection of the rules related to that subject as well as their explanations so as 
muslims and other researchers can take profit of them.  

Key words: Rules, opposition, disturbance, el shangiti. 
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 تمهيد

 

 خلفه، من وال يديه بين من الباطل يأتيه ال الذي تعالى اهللا كالم هو الكريم القرآن

 : تعالى قال كما بينها تعارض ال محكمة جاءت آياته فإن ولذلك         

                ]:على تشتبه قد اتاآلي بعض فإن ذلك ومع ،]٨٢النساء 

 .غيرها مع تعارض له ويظهر معناها فيستشكل قارئها

 وجـه الصـحابة بعـض استشـكل حيـث  النبـي زمن يف هذا من شيء وقع وقد

 النبي وهو القرآن بمعاين الناس أعلم ذلك لهم فبّين القرآنية؛ اآليات بعض بين الجمع

. علمـاء زمـان لكّل  تعالى اهللا فقّيض بعدهم، ومن الصحابة زمن األمر هذا وقع ثم 

 العلـم هـذا صـار ثم القرآنية، اآليات بين للقارئ تقع قد التي اإلشكاالت هذه يرفعون

ي القرآن علوم من نوًعا  .»والتناقض االختالف موهم« أشهرها أسماء بعدة سمِّ

 :البحث أهمية* 

ا دقيقة بمسألة تعلقه يفتظهر أهمية هذا البحث   دفـع :وهـي القـرآن علوم من جد�

 إيهـام دفـع« كتـاب علـى ذلك يف اقتصرت وقد القرآنية، اآليات بين المتوهم التعارض

 الكتب أهم من يعترب والذي الشنقيطي، األمين لمحمد »الكتاب آيات عن االضطراب

 تعارضـه يتـوهم مـا كّل  عن فيه اإلجابة حاول مؤّلفه ألن ؛الباب هذا يف المعاصرة التي

م آيـة وجد كّلما فكان الناس، سورة إلى الفاتحة ورةس من العزيز الكتاب آي من  ُيتـوهَّ

 .قوية وأدلة بديع بأسلوب ذلك عنها دفع إال االضطراب فيها

 :البحث مشكلة *

 : يلي فيما البحث هذا إشكاليات تتلخص
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 .؟القرآنية اآليات بين حقيقي تعارض هناك هل -١

ــا -٢ ــوع م ــات ن ــة اآلي ــي القرآني ــل الت ــارض، تحتم ــي التع ــات أه ــد، آي  أم العقائ

 .القصص؟ أم األحكام،

  .القرآنية؟ اآليات بين المتوهم التعارض هبا يدفع التي القواعد هي ما -٣

 هـذا يف المشـككين علـى لـرتدّ  دقيقـة إجابـات إلـى تحتـاج اإلشـكاالت هـذه كّل 

 .الفتنة ابتغاء منه تشابه لما المّتبعين العظيم الكتاب

 :البحث أهداف* 

  :أهمها من األهداف، من مجموعة لتحقيق بحثه خالل نم الباحث يسعى

 التعـارض تـوهم عنـد إليها ُيرَجع التي العلمية القواعد من بمجموعة التعريف -

 الشـبه ردّ  يف إليهـا ُيستنَد متينة وقاعدة محكمة أصول بمثابة تكون القرآنية، اآليات بين

 .الكريم القرآن عن

 محتـواه وبيـان ،»الكتـاب آيـات عـن اباالضـطر إيهـام دفـع« بكتاب التعريف -

 .بابه يف وأهميته

 :السابقة الدراسات *

 :قسمين إلى تقسيمها فيمكن الموضوع، هذا حول السابقة الدراسات عن وأما

 أهـم ومـن الكـريم، القرآن آي بين التعارض دفع موضوع حول عامة دراسات -

 ،»ومناهجهـا القـرآن كلمشـ يف المؤلفـات دراسـة« بعنـوان دراسة: منها عليه وقفت ما

 بالمدينـة اإلسـالمية بالجامعـة دكتـوراه، رسـالة وهي الرحيلي، الرحمن عبد: للدكتور

 المؤلفـات بأهم العام التعريف هو الرسالة ومقصود. هـ١٤٣٤: سنة نوقشت المنورة،

 دفـع يف المستخدمة القواعد استيعاب ال القرآن علوم أنواع من النوع هبذا اهتمت التي



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. هشام بن عمر شوقي

  

٦٩ 

 التـي القواعـد جمـع مقصـوده بحثـي بينمـا أقـرب، النظري الجانب إلى فهي ضالتعار

 الجانــب إلــى فهــي المؤلفــات تلــك مــن واحــد مؤلــف خــالل مــن التعــارض هبــا يــدفع

 . أقرب التطبيقي

 على منها حصلت وقد الشنقيطي عند التعارض دفع بموضوع خاصة ودراسات - 

 دفع( كتابه خالل من واالختالف ارضالتع توهم دفع يف الشنقيطي منهج« بعنوان دراسة

 لنيل تكميلي بحث وهو المفرج، نادية: للباحثة ،»)الكتاب آيات عن االضطراب إيهام

 .هـ١٤٣٧/١٤٣٨ عام سعود، بن محمد اإلمام بجامعة الماجستير، درجة

ــين مــن وكــل  طبيعــة حســب علــى تطبيقــي وآخــر نظــر شــق علــى يشــتمل البحث

 :ذلك وبيان الشقين، يف الباحثة تذكرها لم ياءأش أضاف بحثي أن إال الموضوع،

 التعريـف مثـل النظريـة القضـايا بعـض يف البحثـان فيتقـاطع: النظـري الشق يف أما

 اآليـات لجميع فهرس: مثل بإضافات بحثي وينفرد الخ،...كتابه يف ومنهجه بالمؤلف

 حـاتمقرت تعتـرب والتي الكتاب طبعة على المالحظات وبعض الشنقيطي، ذكرها التي

 .الشيخ تراث على القائمين من القادمة الطبعات يف تداركها يمكن

 المسـلك وهـو الشنقيطي منهج على الباحثة فيه ركزت فقد: التطبيقي الشق وأما

 -  مـا نوعـ� -  وصـفية دراستها فجاءت الكتاب آيات عن اإليهام دفع يف اتبعه الذي العام

ـزت بينمـا بكثـرة، األمثلـة قسـو علـى ورّكـزت العامـة القواعد صياغة من خلت  يف ركَّ

 بـه يسرتشـد دليال القواعد تلك لتكون األمثلة، استقراء بعد القواعد صياغة على بحثي

 بـالقرآن للتعـارض الشـنقيطي دفع يف: فمثال الكريم، القرآن آي بين تعارضا يتوهم من

 القواعـد تذكر ولم عليه أمثلة أربعة بسوق واكتفت األصل هذا الباحثة ذكرت الكريم،

 جميـع بحثي يف استقرأت بينما الشنقيطي، يذكره لم فيما إليها ليرجع تحته تدخل التي
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 سـبعة بلغـت قواعـد شـكل علـى جعلتهـا ثـم بـالقرآن التعـارض بـدفع المتعلقة األمثلة

 األخـرى المواضـع إلـى الهـامش يف أشـرت وبعـدها مثـالين، تحتها واحدة كّل  قواعد،

 .الناحية هذه يف شملأ بحثي فجاء القواعد، لتلك

 وقواعـد النبوية السنة إلى التعارض دفع يف الشنقيطي برجوع يتعلق فيما وكذلك

 .العربية اللغة

 دفــع أوجــه معرفــة مــن فيــه القــارئ يــتمكن بحثهــا أن هــو البحثــين، بــين فــالفرق

 معرفة من القارئ يتمكن بحثي يف بينما فقط، الباحثة ذَكرْتها التي اآليات بين التعارض

 اآليـات مـن وغيرهـا الشـنقيطي، عـن نقال َذَكْرُتها التي اآليات بين التعارض دفع أوجه

 أمثلـة لهـا وذكـرت وشـرحتها صـغتها عامة قواعد على بحثي الشتمال أذكرها لم التي

ــة ن تطبيقي ــد ُتكــوِّ ــدفع ملكــة الباحــث عن ــى اســتنادا التعــارض هبــا ي  األصــول تلــك إل

 .والقواعد

 خطة البحث:* 

داف البحث واإلجابة على إشكاالته جاءت صياغة مضمونه يف خطـة لتحقيق أه

 وخاتمة، على النحو اآليت: ،ومبحثين ،علمية تتضمن مقدمة

 وأهدافــه، البحــث، أهميــة: (مثــل العلمــي البحــث ألبجــديات بيــان وفيهــا :مقدمــة 

 يف المتبعـة واإلجـراءات ومنهجه، خطته وبيان فيه، السابقة الدراسات عن وحديث

 ).مسائله تحرير

 االضـطراب إيهام دفع« كتابه يف وقراءة الشنقيطي لإلمام ترجمة: األول المبحث«، 

 .مطلبين على ويحتوي

 خـالل مـن الكـريم القـرآن آيـات بـين التعـارض مـوهم دفـع قواعد: الثاين المبحث 
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 التـي القواعـد مـن قاعـدة عشرة سبع على ويحتوي ،»االضطراب إيهام دفع« كتاب

 .كتابه يف الشنقيطي ذكرها

 والتوصيات النتائج أهم فيهاو :الخاتمة. 

 البحث مراجعو مصادر قائمة. 

 

 :البحث منهج *

 بـين الجمع علّي  تعّين فقد منه، المرجّوة واألهداف البحث موضوع لطبيعة نظرا

 . والتحليلي واالستقرائي الوصفي: وهي متكاملة علمية مناهج ثالثة

 االضطراب إيهام دفع« كتاب يف القراءة دعن استخدمه فقد الوصفي، المنهج فأما

 سـبق ممـا ذلـك وغيـر فيـه صـاحبه ومـنهج محتـواه وصفت حيث ،»الكتاب آيات عن

 .ذكره

 حدود يف - فيه استقرأت حيث الثاين المبحث يف فجاء االستقرائي، المنهج وأما

 بالكتـا آيـات بين المتوهم التعارض الشنقيطي هبا دفع التي القواعد جّل  -استطاعتي

 .العزيز

 أمثلتهـا وبيـان بتعريفها القواعد تلك عن الحديث يف فجاء التحليلي المنهج وأما

 . المتوهم التعارض لدفع عليها الشنقيطي اعتماد ووجه

 :البحث إجراءات *

 .للبحث كمدخل تعترب مهمة علمية بمقدمات التقديم -

 مـن مسـألة كـل يف المتخصصـة المصـادر مـن والنقل قائله، إلى قول كل عزو -

 .المستطاع قدر المسائل
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 أصـحاب مـن رواه مـن بـذكر البحـث يف الـواردة واآلثـار األحاديـث تخـريج -

 .المعتمدة الكتب

 .لبحث ا حجم لصغر المذكورين لألعالم أترجم ال -

 :يلي كما سبق ما وتفصيل 

* * * 
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 األول المبحث

 »االضطراب إيهام دفع« كتاب يف وقراءة للشنقيطي ترجمة

 

 :يلي كما تفصيلهما مطلبين يتضمن وهو

 .الشنقيطي األمين محمد لإلمام ترجمة: األول المطلب* 

  أوًال: مولده ونشأته:

المختار بن عبد القادر بن محمد بن أحمـد نـوح بـن  هو محمد األمين بن محمد

م يف ١٩٠٥هــ الموافـق لسـنة: ١٣٢٥محمد سيدي أحمد المختار الجكني، ولد سنة: 

 أبـوه مـات ،ال مديرية (كيفا) من موريتانيا التي غلب عليها اسم شنقيط(تنبه) من أعم

 نباًتا فأنبته اهللا للعلم، وهّيأته كبيرة عناية أّمه به أخواله، واعتنت فكفله صغيًرا، وتركه

 .)١(عظيما مبلغا فيه بلغ حتى حسنًا

فيه،  ترعرع الشنقيطي؛ المجتمع الذي الشيخ نشأة يف المؤّثرة العوامل أهمّ  ومن

 وفروسـّية العلم طلب بين جمعت التي الجكنّيين وفيه قبيلة موريتانيا بلده نشأ يف فقد

 وسـاق قـدم علـى العلـم طلـب  ّكـان الجـو هذا الناس، ويف عن أموال عّفة مع القتال،

 .)٢(حالّ وترحاالً 

 : طلبه للعلم:ثاني�

ره، بـدأ يـتعّلم بعد أن أتّم الشنقيطي حفظ القرآن الكريم يف سّن العاشـرة مـن عمـ

                                           
)؛ ومنهج الشـيخ الشـنقيطي يف تفسـير ١٧١علماء ومفكرون عرفتهم، محمد المجدوب، (ص   )١(

 ).١٣آيات األحكام من أضواء البيان، عبد الرحمن السديس، (ص

 ). ٧١ن السديس، (صعبد الرحم .منهج الشيخ الشنقيطي يف تفسير آيات األحكام، د   )٢(
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٧٤  

رسـم المصـحف العثمـاين والتجويـد مـن قـراءة نـافع بروايـة ورش عـن طريـق األزرق 

 . )١(وقالون من رواية أبي نشيط، وكان عمره حينذاك ستة عشر عاما

كمــا درس أثنــاء تلــك الفــرتة بعــض المختصــرات يف الفقــه علــى مــذهب اإلمــام 

ن زوجة خاله التـي أخـذ عنهـا مالك، كرجز ابن عاشر، ودرس األدب العربي بتّوسع م

أيضا: مبادئ النحـو مثـل األجروميـة وبعـض التمرينـات عليها،كمـا أخـذ عنهـا بتعّمـق 

أنساب العرب وأّيـامهم، ونظـم الغـزوات ألحمـد البـدوي الشـنقيطي وهـو يزيـد علـى 

 .)٢(لنسب الذي ُتعدُّ أبياته باآلالفخمسمائة بيت، ودرس عليها أيضا نظم عمود ا

خ مقتصرا على مـا يتلّقـاه عـن شـيوخه فقـط، بـل كـان يعتمـد علـى ولم يكن الشي

 .)٣(جهده الّشخصي من مطالعة وحفظ وغير ذلك

 :: رحلته إلى الحجازثالث�

هــ، فأفـاد واسـتفاد كمـا قـال تلميـذه: ١٣٦٧ انتقل الشيخ إلى بالد الحرمين سـنة

 د، أّمـاوأفـا اسـتفاد مزدوجـة فائـدة الشـيخ لجلـوس كـان لقـد« عطيـة سـالم، بقولـه:

 كـان بـالده يف الّدراسـة مـنهج أنّ  وهـو لـآليت: علمـّي، ومنطـق حتمـي فأمر استفادته:

 وأسـلوبا، العربّية متنـا وعلى فقط، مالك مذهب ويف الفقه، على يكون ما منصّبا أكثر

                                           
 ).١٣عبد الرحمن السديس، (ص .منهج الشيخ الشنقيطي يف تفسير آيات األحكام، د   )١(

العـذب «ترجمة الشنقيطي لخالـد السـبت يف مقدمـة تفسـيره الـذي جمعـة مـن دروسـه بعنـوان    )٢(

ــر مــن مجــالس التفســير ــدوب، ١/٢١(، »النمي ــاء ومفكــرون عــرفتهم، محمــد المج )؛ وعلم

 ).١٧٢(ص

، »العــذب النميــر مــن مجــالس التفســير«ترجمــة الشــنقيطي لخالــد الســبت يف مقدمــة تفســيره    )٣(

)١/١٩.( 
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٧٥ 

 غيرها؛ به يحظى بما تحظى الحديث دراسة تكن ولم ...والتفسير واألصول والسيرة

 يف شـائع هـو مّمـا تقدم ما كّل  يف إماما الشيخ  ، وكانمالك على مذهب لالقتصار

 العاّمـة وخـالط النّبـوي المسـجد يف التـدريس وبـدأ البقـاء علـى عـزم ولّمـا الـبالد،

 المسـجد يف ووجـد فيهـا، ينـاقش ومـن األربعـة، المـذاهب من يمّثـل وجد والخاّصة

 دراسـة مـن بـدّ ال فكان غيره، على وال بل مالك على مذهب تقتصر ال دراسة النّبوي

 الحديث إالّ  ينهيه ال المذهبي الخالف أنّ  وبما مالك، مذهب بجانب المذاهب بقّية

 التوّسع هذا على الشيخ دراسة الحديث، وساعد يف التوّسع من لزاما فكان القرآن، أو

 األصـول فـنّ  مـن فيـه مـتمّكن مـا هـو الرتجـيح ودّقـة االسـتدالل وقـّوة واالسـتيعاب

 ،»األوطـار نيـل«المجـاميع كــ وبـاألخّص  الحـديث، دراسـة يف ّسـعهتو مـع والعربّيـة،

 .)١(»وغيرها »الباري فتح«و

 : : المناصب التي شغلهارابع�

شغل اإلمام الشنقيطي وظائف كثيـرة؛ يمكـن تقسـيمها علـى حسـب رحلتـه عـن 

 بلده موريتانيا إلى قسمين:

 :القسم األول: أعماله قبل ذهابه إلى بالد الحرمين

أعمالـه يف الّتـدريس والفتيـا، ولكـّن الوظيفـة التـي اشـتهر هبـا كثيـرا هـي  وتمّثلت

وظيفة القضاء، وكان مشتهرا بقّوة فراسته وذلك زمن المستعمر الفرنسـي، الـذي كـان 

يقضي بالقصاص يف القتل بعد محاكمة ومرافعة واسعة النّطاق، ومصادقة لجنة الّدماء 

                                           
، »أضــواء البيــان يف إيضــاح القــرآن بــالقرآن«ترجمــة عطيــة ســالم للشــنقيطي يف مقدمــة تفســير    )١(

)١/٢١.( 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ...الكرمي القرآن آيات بني التعارض دفع قواعد

٧٦  

 .)١(شنقيطي عضوا فيهاالتي تتكون من عّدة أعضاء كان الشيخ ال

 :أعماله بعد سفره إلى بالد الحرمين :القسم الثاين

ًسا يف المسجد النّبوي، حيث فّسر القرآن فيه مـرتين، كمـا دّرس  عمل الشيخ مدرِّ

ــد مــن  ــى الّريــاض فاشــتغل مدّرســ� يف عدي ــّم انتقــل إل يف مدرســة العلــوم الشــرعية، ث

ينة، ودّرس يف الجامعـة اإلسـالمية بالمدينـة الكّلّيات والمعاهد، ورجع أخيرًا إلى المد

 .المنّورة، حتى توّفي وهو مدّرس فيها

أحد أعضاء هيئة كبار العلماء، وعضـو المجلـس التأسيسـي لرابطـة  كما كان 

 .)٢(العالم اإلسالمي

 : ثناء العلماء عليه:خامس�

 يف الحفظ قد أثنى على الشيخ الشنقيطي كثير من العلماء، إذ هو آية من آيات اهللا

 والفهم واستحضار المسائل يف شّتى الفنون، ومن هؤالء العلماء الذين أثنوا عليه:

والّلغـة  بالتفسير الواسع الشيخ العلم من أعرف« حيث قال: :باز ابن الشيخ -١

 يف األمور، والتثّبت والورع والزهد  اهللا كتاب تفسير يف العلم أهل وأقوال العربّية

 وبالغته، وفصاحته واّطالعه علمه سعة من كثيرا يعجب التفسير يف حديثه سمع ومن

 .)٣(»واسعة رحمة اهللا فرحمه حديثه، سماع يمّل  وال

                                           
، »لقـرآن بـالقرآنأضواء البيان يف إيضاح ا«ينظر: ترجمة عطية سالم للشنقيطي يف مقدمة تفسير    )١(

)؛ ومنسك اإلمام الشنقيطي، جمعه من تفسيره: عبد اهللا بن محمد الطيار وعبد العزيز ١/١٩(

 ).٢٦-١/٢٥بن محمد الحجيالن، (

جهود الشيخ محمد األمين الشنقيطي يف تقرير عقيدة السلف، عبد العزيز ين صـالح الطويـان،    )٢(

)٧١-١/٧٠.( 

 ).٩٤عبد الرحمن السديس، (ص .سير آيات األحكام، دمنهج الشيخ الشنقيطي يف تف   )٣(
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٧٧ 

ــاري -٢ ــاد األنص ــيخ حّم ــال:الش ــث ق ــيما يف « : حي ــرة ال س ــوم كثي ــارع يف عل ب

الوسائل؛ األدب، الّلغـة، النّحـو، التصـريف، البالغـة، المنطـق، أصـول الفقـه، والفقـه 

 .)١(»وهو أقوى ما يكون المالكي،

 : وفاته:سادس�

هــ ١٧/١٢/١٣٩٣توّفي الشيخ محمد األمين الشنقيطي ضـحى يـوم الخمـيس 

وكانت وفاته بمّكة المكرمة وهو راجع من الحج، ودفن بمقربة المعالة وصّلى عليـه  ه

رئيس الجامعة اإلسالمية الشيخ: عبد العزيز بن باز يف الحرم المّكي مع من حضر مـن 

 .)٢(سلمين بعد صالة الظهرالم

 :: آثارهسابع�

ترك الشنقيطي آثاًرا كثيرة ويف فنون متنوعة، وكانت موزعة بين تأليف باليد وبين 

 ،محاضرات ودرس، وأكتفي يف هذا المقام بذكر ما له عالقـة بالتفسـير وعلـوم القـرآن

 وهي: 

 يف آخـر تفسـير، وهو مطبوع »منع جواز المجاز يف المنّزل للتعبد واإلعجاز« -١

 .فحة)ص ٢٨(يف:  »أضواء البيان«

، وهــو مطبــوع يف آخــر تفســير »عــن آيــات الكتــاب االضــطرابدفــع إيهــام « -٢

 .)صفحة٢٣١( يف: »أضواء البيان«

، طبعتـه مكتبــة العلـوم والحكـم الطبعـة الخامســة، »مـذّكرة يف أصـول الفقـه« -٣

                                           
 ).٩٦عبد الرحمن السديس ، (ص .منهج الشيخ الشنقيطي يف تفسير آيات األحكام، د   )١(

، »أضــواء البيــان يف إيضــاح القــرآن بــالقرآن«ترجمــة عطيــة ســالم للشــنقيطي يف مقدمــة تفســير    )٢(

)١/٧.( 
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٧٨  

 .م٢٠٠١سنة: 

جـزأين طبعتـه مكتبـة ابـن تيميـة  ، وهـو مطبـوع يف»آداب البحث والمنـاظرة« -٤

 .بالقاهرة

  .)١(، وهو آخر مؤّلفاته وأعظمها»أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن« -٥

* * * 

                                           
 ومفكـرون )؛ وعلمـاء٣٩- ٢٠السـديس (ص .األحكـام، دينظر: منهج الشنقيطي يف تفسير آيات    )١(

الشنقيطي لخالد السـبت يف مقدمـة  :)؛ وترجمة١٨٨ -١٨٦عرفتهم، محمد المجدوب، (ص

 ).١/٣٤، (»العذب النمير من مجالس التفسير«تفسيره الذي جمعة من دروسه بعنوان 
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 :»االضطراب إيهام دفع« كتاب يف قراءة: الثاين المطلب* 

 عنــد القرآنيــة اآليــات عــن التعــارض دفــع بــاب يف ألفــت التــي الكتــب أهــم مــن

 األمـين محمـد« للشـيخ ،»الكتاب آيات عن االضطراب إيهام دفع« كتاب المعاصرين

 كتابـا بحـّق  فكـان القرآنيـة، اآليـات عـن التعـارض دفع يف صاحبه واجتهد ؛»الشنقيطي

 الكتـاب هـذا حول قراءة أقدم أن أردت ولذلك عليه، الضوء وتسليط الدراسة يستحق

 إلـى ومـا فيـه حبهصـا ومـنهج محتـواه بيـان تتضـمن المقصـود؛ للبحث المقدمة بمثابة

 :يلي كما وذلك الكتاب هبذا المتعلقة المسائل من ذلك

  :ومحتوياته الكتاب اسم: أوالً 

 :وسميته.. .« :فقال كتابه اسم على مقدمته يف المؤلف نص فقد :الكتاب اسم أما

 .)١(»)الكتاب آيات عن االضطراب إيهام دفع(

 رسـالة ولـيس مسـتقل ؤلفم عن عبارة الكتاب هذا فإن: الكتاب محتويات وأما

 ،»البحـث خطـة«بـ األكاديمية الدراسات يف يسمى ما يتضمن لم فإنه ولذلك أكاديمية،

 اآليـات تحتهـا ويسـرد السورة يذكر فكان المفسرين، طريقة على قسمه صاحبه إن بل

  .بينها ويجمع التعارض تحتمل التي

 لمحتوياتـه مفّصـال دقيقـا فهرسا للكتاب طبعات من يدّي  بين وقع فيما أجد ولم

 يف اجتهـدت فقـد ولـذلك معرفتهـا، المـراد للمعلومـة والرجـوع منـه االستفادة لتسهل

 يتـوهم مـا وبـين بينها وجمع الكتاب احتواها التي اآليات جميع يتضمن فهرس وضع

 :يلي كما وهي غيره، مع تعارضه

                                           
 ).٣(ص الشنقيطي، األمين محمد الكتاب، آيات عن االضطراب إيهام دفع   )١(
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٨٠  

 عنها التعارض دفع التي اآليات السورة

 البقرة

١١٤ ،٨٧ ،٥٧ ،٤٩ ،٤٧ ،٤٦ ،٤١ ،٣٥ ،٢٩ ،٢٤ ،١٨ ،١٧ ،٧ ،٦ ،٢ ،١، 

١٩٠ ،١٨٤ ،١٨٠ ،١٧٨ ،١٧٤ ،١٧٣ ،١٧٠ ،١٥٤ ،١٤٣ ،١١٨ ،١١٦ ،١١٥، 

٢٨٤ ،٢٥٦ ،٢٣٤ ،٢٢٨ ،٢٢١ ،٢١٧ ،١٩٤. 

  ١٥٣ ،١٢٤ ،١٢٣ ،١٠٣ ،١٠٢ ،٩٠ ،٦٧ ،٥٥ ،٤٩ ،٣٨ ،٢٨ ،٧ عمران آل

  ٩٣ ،٩٢ ،٧٨ ،٤٢ ،٣٣ ،٢٦ ،٢٥ ،٢٣ ،١٥ ،٣ النساء

  ١١٥ ،١٠٩ ،١٠٦ ،٤٢ ،٥ المائدة

  ١٥١ ،١٤٨ ،١٤٦ ،١٢٨ ،١٠٦ ،١٠٣ ،٩٩ ،٩٢ ،٦٩ ،٦٢ األنعام

  ١٠٧ ،٥١ ،٢٨ ،١٢ ،٦ األعراف

  ٧٢ ،٦٥ ،٣٤ ،٣٣ ،٢٤ ،٢ األنفال

  ٤١ ،٣١ ،٣٠ ،٥ براءة

  ٨٨ ،١٨ يونس

 ١١٩ ،١١٨ ،١٠٧ ،٦٩ ،١٥ هود

  ١٠٠ يوسف

  ٣٦ ،٢٤ ،٧ الرعد

  ٤٨ ،١٧ إبراهيم

  ٢٦ الحجر

  ١٢٨ ،١٠٠ ،٢٧ ،٢٥ النحل

  ٩٧ ،٩٤ ،١٥ اإلسراء

  ٧٩ ،٢٠ الكهف

  ٧١ مريم

  ١١٥ ،٤٩ ،٤٧ ،٢٨-٢٧ ،١٥ طه

  ١٠٨ ،٩٨ األنبياء
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٨١ 

 عنها التعارض دفع التي اآليات السورة

  ٥٢ ،٤٧ ،٤٦ ،٣٩ الحج

  ١١٣ ،١٠١ ،٩٩ المؤمنون

  ٦٢ ،٣٩ ،٢٦ ،٣ النور

  ٧٥ ،٢٤ الفرقان

  ١٠٥ الشعراء

  ٨٨ ،٨٧ ،٨٣ ،٣٥ النمل

  ٥٦ ،٢٩ ،٩ القصص

  ٢٧ ،١٢ العنكبوت

  ٣٠ الروم

  ٣٣ ،١٥ لقمان

  ١١ السجدة

  ٥٠ ،٦ ،١ األحزاب

  ١٧ أسب

  ٤٣ ،١١ فاطر

  ١١ يس

 ١٤٥ الصافات

  ٢١ ص

  ٥٣ ،٣٣ الزمر

  ٢٨ ،٧ غافر

  ١١ ،٩ فصلت

  ٤٥ الشورى

  ٨٤ ،٢٠ الزخرف
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٨٢  

 عنها التعارض دفع التي اآليات السورة

  ٤٩ ،٤٨ الدخان

  ٣٤ الجاثية

  ٣١ ،٩ األحقاف

  ١٥ القتال

  ٢ ،١ لفتحا

  ١٣ الحجرات

  ٤٥ ق

  ٢٤ الذاريات

  ٢١ الطور

 ٣٩ ،٤ ،٣ النجم

  ٥٤ ،٢٩ القمر

  ٣٩ ،٣٥ الرحمن

  ٧٦ ،٧٥ الواقعة

  ٤ الحديد

  ١٢ ،٣ المجادلة

  ٧ الحشر

  ٨ الممتحنة

  ٥ الصف

  ٢٢ الجمعة

  ٦ ،١ المنافقون

  ١٦ التغابن

  ١١ ،١ الطالق
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٨٣ 

 عنها التعارض دفع التي اآليات السورة

  ١٢ ،١ التحريم

  ١٠ ملكال

  ٤٩ القلم

  ٣٦ ،٢٠ الحاقة

  ٤ المعارج

  ٢٧ نوح

  ٢٣ ،١٥ الجن

  ١٤ ،٢ ،١ المزمل

  ٣٨ المدثر

  ١ القيامة

  ٢١ اإلنسان

  ٣٦ ،٣٥ المرسالت

  ٢٣ النبأ

  ٤٥ ،٣٠ النازعات

  ٢ عبس

  ١٩ التكوير

  ٥ االنفطار

  ١٥ التطفيف

  ١٠ االنشقاق

  ١٨ ،٢ الربوج

  ١٧ الطارق

  ٩، ٧ ،٦ األعلى
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٨٤  

 عنها التعارض دفع التي اآليات السورة

  ١٢ ،٦ الغاشية

  ٢٢ الفجر

  ١٦ ،١ البلد

  ٨ الشمس

  ١٢ الليل

  ٧ الضحى

  ٤ ،٣ التين

  ١٦ العلق

 ١ القدر

 ٨ ،٧ الزلزلة

  ٧ ،٦ العاديات

  ٩ ،٨ القارعة

  ٢ ،١ العصر

  ٤ الماعون

  ٥ الكافرون

  ٤ الناس

 

 :الكتاب هدف: ثاني�

 هذه مقيد فإن« :)٥:ص( المقدمة يف المؤلف قول خالل من بالكتا هدف يتبين

 بـين الجمـع أوجـه مـن تيسـر مـا الرسالة هذه يف يبين أن أراد - عنه اهللا عفا - الحروف

  .»العظيم القرآن يف التعارض فيها يتوهم التي اآليات
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٨٥ 

 .»الكتاب آيات عن االضطراب إيهام دفع« الكتاب عنوان خالل من وكذلك

 .الكريم القرآن آيات بين فيه التعارض يتوهم ما بين لجمعا هو فهدفه

 :الكتاب على العلماء ثناء: ثالث�

 الكتـاب - ومنهـا العلميـة الشـنقيطي جهـود عـن »سـالم عطيـة« الشيخ يقول -١

 مـن القـرآن علـوم يف طريفـة فنونا وأحدث جديدة أبوابا فَتح كما« :- الدراسة موضوع

 الكتـاب آي تصـديق وبيـان الكتـاب آي عن االضطراب إيهام دفع ومن.. .المجاز منع

 .)١(»إشكال وال تعارض بدون بعضا بعضه

 روائــع مــن« :للكتــاب شــرحه مقدمــة يف »إســماعيل محمــد« الشــيخ ويقــول -٢

 مـن كتاب هذا ، الشنقيطي األمين محمد الشيخ القرآين العالمة صنفها التي الكتب

 لـه الكتـاب.. .جـداً  القليـل إال منوالهـا علـى ينسـج لـم والتي ،المباركة الرائعة الكتب

 .)٢(»به يهتموا أن العلم لطالب ويحق مميزة علمية مكانة

 :الكتاب مزايا: رابع�

أهـا التـي العلمّيـة القيمـة َتْبـُرزُ  الكتاب، لمحتويات السابق العرض خالل من  تبوَّ

 :أهمها كثيرة مزايا من احتواه لما وذلك القرآنية، الدراسات حقل يف المؤلَّف هذا

 ،»والتنـاقض االخـتالف مـوهم« وهـو القرآن علوم أنواع من مهمّ  بنوع تعّلقه -١

 فنّـد وقـد فيـه، التعـارض واّدعـاء الكريم القرآن يف المشّككين على الّردّ  يف يسهم الذي

 .تفصيلّيا ردا عليها ورد الشبهة هذه المؤلف

                                           
 ).١/٢٨( الشنقيطي، األمين محمد بالقرآن، القرآن إيضاح يف البيان أضواء   )١(

 .http://ar.islamway.net/lesson/29010 الرابط هذا على متوفر مسموع شرح وهو   )٢(
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٨٦  

 بـه قام عظيم عمل وهذا لها، واستيفائه القرآن آيات لجميع المؤلِّف استقراء -٢

 .المؤلف

 بـــين الجمـــع بقـــوة تميـــز حيـــث الكتـــاب، احتواهـــا التـــي العلميـــة المـــادة -٣

 هــذه مــن نــوعين الشــنقيطي ذكــر وقــد ،للجمــع وجــه مــن أكثــر وِذْكــرِ  المتعارضــات،

 :وهي ،»القرآن مشكل« مبحث يف عموما تدخل التي التوّهمات

 .هانفس يف شبهة فيها التي اآليات: األولى

 االخــتالف مـوهم«بـــ يعـرف مــا وهـو غيرهــا، مـع تتعــارض التـي اآليــات: الثانيـة

  .»والتناقض

 فتح وقد التعارض، هبا ُيدفع التي القواعد من كبير عدد على الكتاب اشتمال -٤

 .الكريم القرآن عن الدفاع يف هبا واالستعانة لجمعها الباحثين أمام الباب بذلك

 :وهو الكتاب، مسائل عرض يف المؤلف هسلك الذي المحكم المنهج -٥

 .اإلشكال فيها التي اآلية ذكر -

 .تعارضها التي اآليات ذكر -

 .بينها التعارض وجه بيان -

 . بينها الجمع أوجه ذكر -

 مــا القــارئ ذهـن إلــى يتطـرق ال اآليــات فــبعض الّتعـارض، تصــوير يف الّدّقـة -٦

 رّكـز التـي العقيـدة آيـات خاصة دفعه،ي ثم يعارضها بما يأيت الشنقيطي لكن يعارضها،

 .العقيدة عن دفاعا فيها وتوسع المؤلف عليها

 :يلي ما الكتاب هبذا المتعلقة الفنية المزايا ومن

 يف الّتبّحـر مـن عنـه يعـرف مـا مع مصنفه، المؤلف هبا كتب التي اللغة سهولة -١
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٨٧ 

 أكـرب منـه ليسـتفيد وذلك والمنطقّية، واللغوّية األصولّية للقواعد التأصيل وقّوة العلوم

 .القراء من قدر

بـه حيـث الكتـاب، بـه جـاء الـذي الرتتيب حسن -٢  المصـحف، ترتيـب وفـق رتَّ

 . منه لمبتغاه الوصول القارئ على سّهل ما وهذا

 بــين مكانتــه علــى يــدل ممــا العظــيم، الكتــاب احتواهــا التــي المزايــا بعــض فهــذه

 .المجال ذاه يف مؤلفه منزلة ويوضح القرآنية، الدراسات

 :الكتاب على المالحظات أهم: خامس�

 دراسـة لـيس فهـو عـّدة، جهـات مـن خصوصيات له أيدينا بين الذي الكتاب هذا

 فمؤّلفـه أخـرى جهـة ومـن األكـاديمي، للبحـث الشكلية الشروط إلى ُتحاَكم أكاديمّية

 متبّحـر ّسـرمف هـو بل المقّل، بجهد المجال هذا يف المساهمة أراد كاتب� أو باحث� ليس

 .القرآن وعلوم التفسير يف المتنوعة المؤلفات من له لما العلم هذا يف

 بـل البتة، قيمته من تنقص ال الكتاب حول سأذكرها التي المالحظات فإن لذلك

 :يلي ما وهي المؤلف، لهذا مطالعتي أثناء دّونتها نظر وجهة هي

ـــوُّ  -١ ـــاب خُل ـــة مقدمـــة مـــن الكت ـــاب يف تأصـــيلّية علمّي  االخـــتالف مـــوهم« ب

 وأهم وخطورته العلم هذا أهمية فيها بّين بمقدمة كتابه المؤلف افتتح ولو ،»والتناقض

ــد ــي القواع ــد الت ــا يعتم ــزادت عليه ــة ل ــاب قيم ــارت الكت ــه وص ــا مقدمت ــا مرجع  علمّي

 .للباحثين

 موضع يف إليها يشير أن للمؤلف يمكن كان التي المسائل، بعض تكرار -٢

 نفي: مسألة: ذلك ومثال المعنى، نفس يف لدخولها موضع كّل  يف يكررها وال واحد

   :تعالى قوله يف القسم    والقيامة الواقعة: هي سور ثالث يف ورد الذي 
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٨٨  

 يف التوجيه بذكر المؤلف يكتف فلم أخرى، مواضع يف إثباته مع تعارض فقد ،)١(والبلد

 إثبات موضوع أن ذلك يف العذر ولعل الثالثة، المواضع يف كّرره بل واحد، موضع

 .الثالثة المواضع يف يختلف والمنفي به المقسم

 ال فائدته أن مع احتواها، التي العلمية للمسائل دقيق فهرس من الكتاب خلوُّ  -٣

 التـي اآليـات عـدد وأن خاصـة منها، االستفادة يريد لمن معلوماته تذليل وهي تخفى،

 وهـذه ،متنوعـة علميـة وفوائـد مسائل تحتها منها آية وكّل  آية، ٢٣٨ إلى تصل تضمنها

  . المؤلف على ال الكتاب طبعة على المؤاخذة

* * * 

                                           
 للشـنقيطي، الكتـاب، آيـات عـن ضـطراباال إيهـام دفـع: الرتتيـب علـى الثالثة المواضع ينظر   )١(

 ).٢٦٣ ،٢٤٨ ،٢٢٩(ص
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٨٩ 

 الثاين المبحث

  الكريم القرآن آيات بين التعارض موهم دفع قواعد

 »االضطراب إيهام دفع« كتاب خالل من

 

 مباحث من المبحث هذا حول مقدمة ذكر يحسن القواعد، ذكر يف الشروع وقبل

 يف المبحـث هـذا جـاء ولـذلك االضطراب، دفع قواعد تعداد ثم المهمة، القرآن علوم

 : يلي كما تفصيلهما مطلبين

 : »الكريم القرآن آيات بين االضطراب موهم« موضوع حول مقدمة: األول المطلب* 

 :هما مسألتان وفيها

 :)١(الكريم القرآن آيات بين التعارض موضوع ترادف ومباحث مصطلحات: أوالً 

 بقضـية اعتنـت القرآنيـة الدراسات يف استعملت ومصطلحات مباحث عدة هناك

 ال كـان ولذلك عنها، االضطراب ودفع الكريم القرآن آيات من تعارض ما بين الجمع

 والمباحث المصطلحات هذه وأهم بموضوعنا، مباشرة عالقة من لها لما بياهنا من بد

 :هي

 ):الدراسة محل الكتاب يف ورد الذي وهو( االضطراب موهم -١

مَ : ويقـال المرجـوح، االعتقـاد علـى يطلـق الهـاء وسـكون بالفتح: الوهم -  َتـَوهَّ

 يف التـوهم« مصطلح ُأخذ هنا ومن .)٢(يكن لم أو الوجود يف كان وتمثله، تخيله: الشيء

                                           
 يف الكـريم القـرآن يف الطـاعنين دعاوى: كتاب من والتسميات، المصطلحات هذه أخذت وقد   )١(

 ).٣١-٢٧(ص المطيري، المحسن عبد عليها، والرد الهجري عشر الرابع القرن

 =اصـطالحات كشاف وموسوعة )؛٤/٤٤٤، (سيده بن الحسن أبو األعظم، والمحيط المحكم   )٢(
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٩٠  

 .بينها فيما متعارضة آياته أن الكريم للقرآن القارئ من تخيل مجرد هو: أي »القرآن

: يقــال الجهــات، يف الــذهاب وكثــرة واالخــتالف التحــرك هــو: ضــطرابواال -

 .)١(اختلفت:أي األمور، اضطربت

 مـن تخّيـل هـو: القـرآن يف االضـطراب مـوهم معنـى أن عندنا يخلص سبق ومما

 هــذا فــإن األمــر حقيقــة يف وأمــا بينهــا، فيمــا متعارضــة آياتــه أن الكــريم للقــرآن القــارئ

 . أصالً  يوجد ال التعارض

 إيهـام دفـع« كتابـه يف الشـنقيطي األمـين محمـد اإلمـام المصـطلح هـذا تعملواس

 ُيتـّوهم التـي اآليـات بـين الجمـع: هـو منـه ومقصـده ،»الكتـاب آيـات عن االضطراب

 .الكريم القرآن يف تعارضها

 :المشتبه أو المتشابه-٢

 لــه، االصــطالحي المعنــى يف جــدا كثيــرة معــان لــه الكــريم القــرآن يف والمتشــابه

 تشـتبه قـد التـي اآليـات هـي: يقـال أن البحث هذا من المقصود مع منها يتوافق لذيوا

 على والرد للجواب يحتاج الذي لمعناه الراجحة الداللة من لخلّوه القارئ؛ فهم على

 .)٢(الطاعن

 بـن لبقـي "المتشـاهبات اآليـات" كتـاب منهـا كتـب الموضـوع هذا يف ُألِّفت وقد

 وكتــاب اإلســكايف، للخطيــب »الكــريم القــران يف ظــياللف المتشــابة« وكتــاب مخلــد،

                                           
 ).٢/١٨٠٨( التهانوي، علي بن محمد والعلوم، الفنون=

 ).٧١(ص المناوي، الرؤوف عبد التعاريف، مهمات على التوقيف   )١(

 دعـاوى: كتـاب عـن نقـالً  ،)٢٨(ص جماعة، بن الدين بدر المثاين، المتشابه يف المعاين كشف   )٢(

 ).٢٧ص( الكريم، القرآن يف الطاعنين
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٩١ 

 متشـابه علـى أضـواء« وكتـاب جماعـة، البـن »المثـاين مـن المتشابه يف المعاين كشف«

 .وغيرها آشوب شهر البن »القرآن متشاهبات تأويل« وكتاب ياسين، لخليل »القرآن

 :والتناقض االختالف موهم أو القرآن مختلف أو االختالف موهم -٣

 الخامس النوع :قال حيث ،»الربهان« كتابه يف الزركشي عند التسمية هبذه وورد 

 النوع :»اإلتقان« كتاب يف السيوطي وسماه ،)١(»المختلف موهم معرفة«: والثالثون

 والمراد« :بقوله وعرفه ،»والتناقض االختالف وموهم مشكله« يف واألربعون الثامن

  :تعالى قال كما ذلك عن منزه عالىت وكالمه اآليات، بين التعارض يوهم ما به   

                                   ] :قد ولكن ،]٨٢النساء 

 .)٢(»إلزالته فاحتيج الحقيقة، يف به وليس اختالفا يوهم ما للمبتدئ يقع

 ،»والتنــاقض االخـتالف مــوهم« فتصـير »التنــاقض« حمصـطل بعضــهم ويضـيف 

 التعــارض ظواهرهــا مــن يتــوهم التــي القرآنيــة النصــوص يف يبحــث الــذي العلــم وهــو

 المـراد ببيـان التـوهم ذلك دفع ثم ،المعنى يف أو اللفظ يف ذلك كان سواء واالختالف،

 .)٣(الواقع اإليهام سبب وذكر معانيها بين والجمع النصوص من

 :القرآن أسئلة -٤

 فإن هنا ومن .)٤(المعرتض هو والسائل االعرتاض،: هو النظر أهل عند السؤال -

                                           
 ).٢/٤٥( الزركشي، الدين برهان القرآن، علوم يف الربهان   )١(

 ).٣/٨٨( للكتاب، العامة المصرية الهيئة للسيوطي، القرآن، علوم يف اإلتقان   )٢(

 علــي أحمــد ياســر الكــريم، القــرآن يف والتنــاقض االخــتالف مــوهم« بعنــوان ماجســتير رســالة   )٣(

 ).٤٥ص( ،»الشمالي

 ).١/٩٢٠( التهانوي، والعلوم، الفنون اصطالحات كشاف   )٤(
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٩٢  

 بعـض يطرحهـا التـي واالعرتاضـات األسـئلة هبـا يقصد: الموضع هذا يف القرآن أسئلة

 .تعالى اهللا كتاب يف التشكيك بقصد الناس

 للجمـاعيلي »نالقرآ مسائل يف الربهان« كتاب: منها العنوان هبذا كتب ُألِّفت وقد

 .القزويني الدين لرضي »القرآن مسائل يف التبيان« وكتاب المقدسي،

 باعتبـار وهـذا السـابقة، التسـمية عكـس وهـي القـرآن؛ جوابات يسميها وبعضهم

 الجوابات« كتاب: منها كتب هذا يف وألف اآلية، يف يطرح الذي السؤال على الجواب

  .سليمان بن لمقاتل »القرآن يف

 القرآن أسئلة« مثل وجوابه االعرتاض ذكر بمعنى االسمين، بين معيج وبعضهم

 .الرازي بكر ألبي »وأجوبتها

 : القرآن غامض -٥

 أخـذ المعنـى هـذا ومـن .)١(الواضـح خـالف وهو الخفي، هو: الغامض الشيء -

 مـع متعارًضـا فظنَّـه قارئـه، على معناه خفي ما به ويقصد القرآن، يف الغموض مصطلح

 .عليه خفي بل بّينا وضوحا له يّتضح لم ألنه ؛غيره

 »القرآن غوامض كشف« كتاب ذلك ومن الموضوع، هبذا لكتابه بعضهم وعنون  

 .الطريحي الدين لفخر

 :القرآن مشكل -٦

 مـن آخـر؛ نص معارضة ظاهرها يوهم التي القرآنية اآليات: هو القرآن مشكل -

 أو إجمـاع،: مـن معتـرب ارضـةمع ظاهرهـا يـوهم أو ثابـت، نبـوي حـديث أو قرآنية، آية

                                           
 ).١١٨/٨) (١٠٢ - ٨١( األعداد ،بالقاهرة العربية اللغة مجمع مجلة   )١(
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٩٣ 

 أو حــس، أو علميــة، حقيقــة أو لغــوي، أصــل أو ثابتــة، كليــة شــرعية قاعــدة أو قيــاس،

 .)١(معقول

: ومنهـا ،»القـرآن مشـكل« عنـوان حملـت الموضـوع هـذا يف كتبـا العلمـاء وألف

 مـن وهـو ،»القـرآن مشـكل« يسـميه وبعضهم قتيبة، البن »القرآن مشكل تأويل« كتاب

 بـــن للعـــز »القـــرآن مشـــكل يف فوائـــد« وكتـــاب الفـــن، هـــذا يف لمفـــردةا الكتـــب أول

 مشــكل« وكتـاب الكشـميري، أنـور لمحمـد »القـرآن مشـكالت« وكتـاب عبدالسـالم،

 .الرتمذي للحكيم »القرآن

 بين تعارض يظهر التي القرآنية اآليات بين الجمع هو البحث هذا من والمقصود

 التـي اآليـات به ويخرج ،أكثر أو آيتين بين التعارض يكون أن يستلزم وهذا مدلوالهتا،

 إذ المشـكل، أنـواع مـن ذلـك غيـر أو القـراءة أو اإلعـراب حيـث من ذاهتا، يف أشكلت

 تعـارض أو ذاتـه يف كـان سـواء القـرآن على به اعرتض ما كل على يطلق القرآن مشكل

 .والتعارض االختالف موهم من أعم القرآن مشكل المعنى هبذا فيكون غيره، مع

 :الكريم القرآن آيات بين االضطراب توهم أسباب: ثاني�

 عديـدة أسـباب لـه الكـريم القـرآن آليات القارئ يتوّهمه قد الذي االضطراب إن

 : أهمها من

 .القرآنية اآليات بين النسخ -١

 .والتخصيص العموم -٢

                                           
 العزيز عبد بن أحمد. د ،)ودراسة عرض( الكريم القرآنِ  تفسير يف الواردة المشكلة األحاديث   )١(

 ).٢٦(ص الُقَصيِّر،
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  .والتقييد اإلطالق -٣

 .واإلجمال البيان -٤

 .شتى وتطويرات مختلفة أحوال على هب المخرب ووقوع الحال اختالف -٥

 .العمومين تعارض -٦

 .الموضع أو الموضوع اختالف -٧

 .الفعل جهتي اختالف -٨

 .والمجاز الحقيقة يف االختالف -٩

 . )١( واعتبارين بوجهين آيتين ورود -١٠

* * * 

                                           
 مـوهم« بعنـوان ماجسـتير ورسـالة)؛ ٦١-٢/٥٤( للزركشـي، القـرآن، علـوم يف الربهان: ينظر   )١(

 ).١٤٠ – ١٠٠(ص ،»الشمالي علي أحمد ياسر الكريم، القرآن يف والتناقض االختالف
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٩٥ 

 دفع« كتاب خالل من الكريم القرآن آيات بين التعارض دفع قواعد: الثاين المطلب* 

 »:االضطراب إيهام

 :هي القواعد وهذه

 حال على األمر ُحِمل عنه، ومنهيا به مأمورا الشيء نفس كان إذا :األولى القاعدة

 .حال على والنهي

 .)١(االستعالء جهة على بالقول الفعل طلب هو: األمر -

 .)٢(أعلى هو ممن بالقول الرتك طلب هو: والنهي -

 األعمال من بشيء تأمر آيات الكريم القرآن يف جاءت إذا أنه القاعدة هذه ومعنى

 فال ،عنه وتزجر الشيء نفس عن تنهى أخرى آيات المقابل يف جاءت ثم عليه، وتحث

 فيها هني التي الحال وتكون بشروطها، خاصة حال على به اآلمرة اآليات تحمل أن بد

 عنه ومنهيا به مأمورا الشيء نفس يكون أن يستحيل إذ به، أمر ما غير على محمولة عن

 . األوجه جميع ومن الوقت نفس يف

 :يلي ما القاعدة هذه الشنقيطي فيها طبق التي المواضع ومن

 :اإلنسان على المعتدي من االنتقام يف والنهي األمر تعارض: مسألة :األول المثال

  : َتَعاَلى َقْوله مثل اآليات بعض يف المعتدي من باالنتقام األمر ورد فقد 

                           ] :باِالْنتَِقامِ  اإلذن وورد ،]١٩٤البقرة 

  :َتَعاَلى َقْولِهِ  مثل فِي                              

                                           
 ).١٥٢(ص السلمي، نامي بن عياض جهله، الفقيه يسع ال الذي الفقه أصول   )١(

 ).١٩٠، (ص السابق المرجع   )٢(
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   :َوَكَقْولِهِ  ،]٤٢-٤١الشورى:[                             

    ] :َوَكَقْولِهِ  ،]١٤٨النساء :                           

    ]:َوَقْولِهِ  ،]٦٠الحج:                  ] :َوَقْولِهِ  ،]٣٩الشورى:   

               ] :٤٠الشورى[. 

 منه، االنتقام عن النهي بمعنى وهو المعتدي عن بالعفو األمر جاء المقابل ويف

 : قوله مثل كثيرة آيات يف وذلك          ]:َوَقْولِهِ  ،]٨٥الحجر :  

                ] :َوَكَقْولِهِ  ،]١٣٤آل عمران:      

    ]َوَقْولِهِ  ،]٣٤صلت:ف:                    ]:٤٣الشورى[، 

  :َوَقْولِهِ                         ] :َوَكَقْولِهِ ، ]١٩٩األعراف:   

               ] :٦٣الفرقان[. 

 فـإن ولـذلك المسألة، نفس يف وردت التي اآليات معاين بين ظاهر تعارض وهذا

 هذا عن والجواب« :فقال الباب، قاعدة أحدهما بوجهين بينها، جمع الشنقيطي الشيخ

 ...:بأمرين

ــاين الوجــه ــام أن: الث ــه االنتق ــه، يحســن موضــع ل ــو في ــه والعف ــذلك، موضــع ل  ك

 مثـل يف فاالنتقام... اهللا، حرمة انتهاك عليه الصرب يف يكون ما المظالم من أن وإيضاحه

 : قوله يف األمر يحمل وعليه واجب، هذا     ...،الكفـار بـدأ إذا كمـا: أي اآليـة 

 قبـيح بكـالم المسـلمين إخوانـه بعـض إليـه أسـاء مـن بخـالف واجب، فقتالهم لبالقتا

 .)١(»وأفضل أحسن فعفوه ذلك، ونحو

                                           
 ).٣٢(ص ،للشنقيطي الكتاب، آيات عن االضطراب إيهام دفع   )١(
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٩٧ 

: المقابـل ويف الكـافرين، الوالدين بمصاحبة األمر تعارض: مسألة: الثاين المثال

 .موادهتم عن النهي

 تحت تدخل جزئية قاعدة يف جعله ويمكن عموما القاعدة يف يدخل المثال وهذا  

 وبيـان ،»األعـم عـن النهـي يسـتلزم ال األخـص عـن النهـب« وهـي العامة القاعدة هذه

  :ذلك

 القرآن آي بعض يف وطاعتهما الكافرين الوالدين بمصاحبة األمر ورد حيث 

  :َتَعاَلى قْوُلهُ  وهي الكريم             ] :يف وردت فإهنا ،]١٥لقمان 

 عن تنهى أخرى آية جاءت المقابل ويف المشركين، الوالدين عن الحديث سياق

   :َتَعاَلى َقْوله يف موادهتما                             

                     ]٢٢لة: المجاد[. 

 .اآليتين معاين بين ظاهر تعارض وهذا

 واهللا لـي يظهـر والـذي« :فقـال البـاب بقاعـدة اآليـات هـذه بين الشنقيطي وجمع

 .اآليتين بين معارضة ال أنه أعلم، تعالى

 اإلنســان ألن ؛المــوادة مــن أعــم بــالمعروف المصــاحبة أن بينهمــا الجمــع ووجــه

 النهـي يسـتلزم ال األخـص عن والنهي وده،ي ال ومن يوده لمن المعروف إسداء يمكنه

 لجميـع بالبـاطن والمـواالة بالمحبـة المشـعرة المـودة مـن حـذر اهللا فكـأن األعـم، عن

 المعـروف إال لوالديه يفعل ال بأن اإلنسان وأمر وغيرهم، اآلباء ذلك يف يدخل الكفار

ــل ــروف وفع ــتلزم ال المع ــودة يس ــودة ألن الم ــن الم ــال م ــوب أفع ــن ال القل ــ م  الأفع

 .الجوارح

 كافرة، وهي أمها تصل أن الصديق بكر أبي بنت ألسماء  إذنه لذلك يدل مما
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   :تعالى قوله لنزول سبب قصتها إن: العلماء بعض وقال         

         ] :١(»]٨الممتحنة(. 

 حـال علـى النفـي ُحِمـل أثبتـه، ثـم موضـع يف راأم القرآن نفى إذا :الثانية القاعدة

 .حال على واإلثبات

 .)٢(الخرب أقسام من وهو الفعل، ترك عن اإلخبار عن عبارة هو: النفي -

 .)٣(آخر شيء بثبوت الحكم هو: واإلثبات -

 موضـع يف تنفيـه ثـم شـيئا تثبـت قـد القرآنية اآليات بعض أن القاعدة هذه ومعنى

 علـى الشـيء نفـي حـال تحمـل أن يجـب لذلك ومنفيا، مثبتا الشيء نفس فيكون آخر،

 أو المكـان أو كالزمـان المعطيـات الخـتالف فيهـا ُأثبـت التـي الحـال غيرِ  وحال معنى

 المعنـى بـنفس واحـد وقـت يف وَمنفي�ـا مْثبًتـا الشيء نفس يكون أن يستحيل إذ غيرهما؛

 .والمعطيات

 يف توقـع التـي األسـباب مـن ينالثا السبب القاعدة هذه مضمون الزركشي واعترب

ــوهم ــتالف ت ــماه االخ ــتالف :وس ــوع، اخ ــال الموض ــبب« :فق ــاين الس ــتالف: الث  الخ

 .)٤(»الموضوع

  :يلي ما القاعدة هذه على اعتمادا القرآن يف للتعارض الشنقيطي دفع أمثلة ومن 

                                           
 ).١٨٢(ص ،للشنقيطي الكتاب، آيات عن االضطراب إيهام دفع   )١(

ــاف   )٢( ــطالحات كش ــانوي، والعلــوم، الفنــون اص ــات)؛ ٢/١٧٢٢( للته  للجرجــاين،، والتعريف

 ).٣١٤(ص

 ).٢٣(ص للجرجاين التعريفات،   )٣(

 ).٢/٥٥( للزركشي، القرآن، علوم يف الربهان   )٤(
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٩٩ 

 .القيامة يوم لعباده اهللا سؤال مسألة: األول المثال

 قوله: منها آيات عدة يف القيامة يوم عباده يسأل لىتعا اهللا أن إثبات ورد فقد

 : تعالى                       ]:َتَعاَلى وَقْوله ،]٦األعراف:   

                ]:َوَقْوُلهُ  ،]٩٢الحجر:                ] :الصافات

  :َوَقْوُلهُ  ،]٢٤                     ] :٦٥القصص[. 

 قوله: منها آيات يف القيامة يوم العباد عن السؤال هذا نفي ورد المقابل ويف 

 : تعالى                    ] :وَقْوله .]٣٩الرحمن:         

          ] :٧٨القصص[. 

 والجـواب« :فقـال السـابقة بالقاعـدة معتمـدا التعـارض هذا بين الشنقطي وجمع

 :أوجه ثالثة من هذا عن

 :قسمان السؤال أن هو عليه القرآن لداللة أوجهها وهو: األول

: غالبـا وأداتـه واسـتعالم اسـتخبار وسـؤال لم،: غالبا وأداته وتقريع وبيخت سؤال

ـــل، ـــت ه ـــو فالمثب ـــؤال ه ـــوبيخ س ـــع، الت ـــي والتقري ـــو والمنف ـــؤال ه ـــتخبار س  االس

 ويف يسـألون، بعضـها ففـي متعددة، مواقف القيامة يف أن: الثاين الوجه.. ،.واالستعالم

 .)١(»يسألون ال بعضها

 .اإلنسان على للشيطان السلطان تإثبا مسألة: الثاين المثال

 يف جاء كما اإلنسي على سلطان له الشيطان بأن القرآنية اآليات بعض وردت حيث

 ،]١٠٠النحل: [           : تعالى قوله

                                           
 ).١٠٠(ص ،للشنقيطي الكتاب، تآيا عن االضطراب إيهام دفع   )١(
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١٠٠  

 : تعالى قوله يف االستثناء ونظيرها                          

   ]:٤٢الحجر[. 

 قوله يف كما اإلنسي على سلطان للشيطان يكون أن نفي أخر آيات يف ورد بينما

  :تعالى                                         

     ] :٢١-٢٠سبأ[.  

ًرا عنه حاكًيا تعالى وقوله   :له مقرِّ                  

                                              

 .]٢٢إبراهيم: [

 فقـال البـاب قاعـدة على اعتمادا المتوهم التعارض هذا بين الشنقيطي جمع وقد

 السـلطان غيـر علـيهم لـه أثبتـه الذي السلطان أن هو والجواب« :اآليات هذه توجيه يف

 :وجهين من وذلك نفاه، الذي

 المنفـي والسلطان بتزيينه، لهم إضالله سلطان هو له المثبت السلطان أن: ألولا

 فأجابوه دعاهم أنه غير هبا يتسلط حجة من عليهم إلبليس يكن فلم الحجة سلطان هو

 .القرآن يف كثير الربهان على السلطان وإطالق برهان، وال حجة بال

 سلطوه الذين هم ولكنهم البتة، ابتداء سلطانا عليهم له يجعل لم اهللا أن: الثاين

  :يقول اهللا ألن بقوة عليهم يتسلط فلم حزبه، يف ودخولهم بطاعته أنفسهم على    

         ] :هذا ذكر واختيارهم، بإرادهتم عليهم تسلط وإنما ،]٧٦النساء 

 .)١(»القيم ابن بوجهيه الجواب

                                           
 ).١٣٤(ص للشنقيطي، الكتاب، آيات عن االضطراب إيهام دفع   )١(
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 كـّل  يف ُحملـت المتضـاد، اللفظـي المشـرتك مـن لفظة وردت إذا :الثالثة القاعدة

 .لها المناسب المعنى على موضع

 وهـو فـأكثر، مختلفـين معنـين علـى الـدال الواحد اللفظ: هو اللفظي المشرتك -

 : نوعين على

 كقــولهم مســتوية، داللــة متضــادين معنيــين علــى اللفــظ داللــة وهــو: المتضــاد -

 اليقين: »الظن« وقولهم والليل، للصبح: »صريمال« وقولهم ولليسير، للعظيم :»جلل«

 .والشك

 يبصـر التـي والعين المال، عين: على تطلق ،»العين« لفظة مثل: المتضادة غير -

 كثيـر الضـرب وهـذا .الميـزان وعـين حقيقته، أردت إذا الشيء وعين الماء، وعين هبا،

ا  .)١(جد�

 الـذي اللفظي المشرتك من وكانت قرآنية لفظة جاءت إذا أنه القاعدة هذه ومعنى

 سـياقات يف وردت قـد اللفظـة هـذه وكانـت الحروف، بنفس معنى من أكثر على يطلق

 المعنــى علــى آيــة كــّل  يف يحمــل المشــرتك هــذا فــإن التعــارض، علــى ظاهرهــا يف تــدل

  .الظاهر التعارض بذلك فيزول فيه، ورد الذي السياق وفق له المناسب

 الوجـوه« وهـو القـرآن، علـوم: أنـواع مـن فمعـرو نـوع يف تـدخل القاعـدة وهذه

 القرآن معجزات أنواع من ذلك بعضهم جعل وقد« :السيوطي يف قال الذي ،»والنظائر

 يف ذلك يوجد وال وأقل وأكثر وجها عشرين إلى تنصرف الواحدة الكلمة كانت حيث

  .)٢(»البشر كالم

                                           
 ).٢٢٦-٢٢٥(ص اللغة، كتب أمهات يف لغوية دراسات   )١(

 ).١/٤٠٩( للسيوطي، القرآن، علوم يف اإلتقان   )٢(
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١٠٢  

 ،»الظن« للفظة رهتفسي يف جاء ما الشنقيطي اإلمام عند القاعدة هذه أمثلة ومن

  : تعالى قوله ففي متضادة، بمعاين القرآن من مواضع عدة يف وردت التي  

                        ]:يكفي الظن أن على واضحة اللة، دّلت د]٤٦البقرة 

 يف اليقين اشرتاط على تدل أخر اتآي يف ورد ما مع يتعارض وهذا، المعاد أمور يف

   :تعالى كقوله المعاد أمور                ] :المعلوم ومن، ]٢٨النجم 

 وهي اللفظة بنفس وردا فقد ذلك ومع المتضادة، المعاين من واليقين الشك أن

 .اآليات هذه معاين بين تعارضا يوهم ما وهذا »الظن«

 الجمع ووجه« :فقال السابقة، بالقاعدة اآليات هذه بين الشنقيطي جمع هذاول

 الظن وإتيان. الشك ومعنى اليقين بمعنى الظن تطلق والعرب، اليقين بمعنى الظن أن

 :تعالى وقوله اآلية، هذه القرآن يف أمثلته العرب، كالم ويف القرآن يف كثير اليقين بمعنى

                                         

             :تعالى وقوله ،]٢٤٩:البقرة[

  :تعالى هوقول أيقنوا،: أي ،]٥٣الكهف: [            ] :أي ،]٢٠الحاقة :

 .أيقنت

.. .مرجمـا عيبا الظن مني واجعل :طارق بن عميرة قول العرب كالم من ونظيره

 .غيبا اليقين مني اجعل: أي فيكم وأقعد قومي تغتزوا بأن

 الفارسـي يف سـراهتم.. .مـدجج بـألفي ظنـوا لهـم فقلـت :الصـمة بـن دريد وقول

 .المسرد

 .)١(»أيقنوا«: أي »ظنوا«: فقوله

                                           
 ).١٧(ص للشنقيطي، الكتاب، آيات عن االضطراب إيهام دفع   )١(
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 منهـا وصف كل ُحِمل متعددة، بأوصاف شيئا القرآن وصف إذا :الرابعة القاعدة

 .اجتماعهما تعّذر إذا األخرى دون حال على

 واحـدا شـيئا تصـف الكـريم القـرآن مـن آيات عدة ترد قد أنه القاعدة هذه ومعنى

 أن اآليـات هـذه يف النـاظر فيتـوهم متعارضـة، كأهنا ينهاب يظهر مختلفة بأوصاف ولكن

 يجمـع أن يمكـن األوصـاف تلـك أن يجد النظر يدقق الذي ولكن ،بينها تعارضا هناك

  .األخرى دون حال أو معنى على منها وصف كل فيحمل جميعا، بينها

 آيـات بـين االخـتالف تـوهم أسـباب مـن القاعـدة هـذه مضـمون الزركشي وعّدد

 . )١(كريمال القرآن

 آيـات عـدة بـين التعـارض دفـع يف القاعدة هذه على الشنقيطي الشيخ اعتمد وقد

 :ذلك أمثلة ومن هبا، عالقة لها التي القرآن من

 .القيامة يوم مقدار وصف يف التعارض: مسألة: األول المثال

 َقْوله يف وذلك »سنة ألف« مقداره القيامة يوم أن اآليات بعض يف جاء حيث

  :سبحانه                  ]:َتَعاَلى َوقوله ،]٤٧الحج:   

                                        

 َقوله يف كما ،»سنة ألف خمسين« مقداره أن أخرى آية يف ءجا بينما. ]٥السجدة: [

 : َتَعاَلى                           ] :٤المعارج[. 

ــّص  المســألة لهــذه الشــنقيطي وصــل وحينمــا ــين الجمــع صــعوبة علــى ن  هــذه ب

 وجهـين فـذكر بينهمـا، الجمـع حـاول ثـم بينهما، التعارض لقوة القيامة ليوم الوصفين

                                           
 ).٢/٥٤( للزركشي، القرآن، علوم يف الربهان   )١(
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١٠٤  

 بـن إسماعيل عن روى عبيدة أبا أن أوال اعلم« :فقال القاعدة مضمون أحدهما: لذلك

 المسـيب بـن وسـعيد عباس ابن من كال حضر أنه مليكة أبي ابن عن أيوب عن إبراهيم

 .أدري ال :ويقول فيها، يقول ما يدر فلم اآليات هذه عن سئل

 ...:وجهان بينهما وللجمع

 المؤمن حال باعتبار االختالف وأن القيامة، يوم بجميعها المراد أن: الثاين الوجه

  :تعالى قوله لهذا ويدل والكافر،                        

 .)١(»]١٠ - ٩المدثر: [

 ومراحل اإلنسان خلق أصل بيان يف وردت التي األوصاف: مسألة: الثاين المثال

 .ذلك

 أنه بعضها يف وجاء صلصال من اهللا خلقه اإلنسان أن اآليات بعض يف جاء حيث

 : َتَعاَلى فقوله ظاهر، تعارض كّله وهذا ،تراب من خلق أنه أخرى ويف طين من   

                   ]:من خلق اإلنسان أنَّ  على دليل. ]٢٦الحجر 

  :تعالى قوله ويف .يابِسٍ  طين أي صلصال،               ] :١١الصافات[، 

  :قوله ويف الطين، من خلق اإلنسان َأنَّ  على بيان               

         ]:الرتاب من خلق اإلنسان أنَّ  على داللة ،]٥٩آل عمران. 

 :فقـال البـاب قاعـدة محتـوى إلـى اسـتنادا التعـارض هـذا عن الشنقيطي وأجاب

 بـل ثـم تـراب، مـن: بقولـه األول طـوره فـذكر الرتاب، ذلك أطوار ذكر أنه والجواب«

 وهـذا .كالفخـار صلصاال فصار يبس مث مسنونا، حمأ فصار خمر ثم الزبا، طينا فصار

                                           
 ).١٥٩(ص ،للشنقيطي الكتاب، آيات عن االضطراب إيهام دفع   )١(
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 .)٢)(١(»تعالى اهللا عند والعلم واضح،

 بجميعهـا ُأِخـذ متعـددة، بأسـماء واحدا مسمى القرآن ذكر إذا :الخامسة القاعدة

 .واحد مسمى على وُأطلقت

 فيتوهم متعددة بأسماء واحدا شيئا يسمي قد الكريم القرآن أن القاعدة هذه معنى

 تلـك بـين فيجمـع متعـدد، المسـمى ألن بينهـا تعـارض يوجـد أنه اآليات لتلك القارئ

 على يدل منها اسم وكل الكريم، القرآن يف متعددة أسماء له الشيء إن يقال بأن اآليات

  .اآلخر االسم عليه يدل ال بالمسمى يتعلق معنى

ى، شرف على تدّل  األسماء كثرة َأنَّ  اعلم« :الفيروزآبادي قال  يف كماله َأو المسمَّ

تـه، كمـال على دلَّت »األسد« َأسماء كثرة َأن ترى َأما. األمور من َأمر  أسـماء وكثـرة قوُّ

اهيـة« َأسـماء وكثـرة وصـعوبته، شـدته كمال على دلَّت »القيامة«  ِشـدة علـى دلـت »الدَّ

 َأسـماء وكثـرة عظمتـه؛ جـالل كمـال على دلَّت تعالى اهللا َأسماء كثرة وكذلك. نِكايتها

ـت القـرآن َأسـماء كثرة وكذلك. درجته وسموِّ  رتبته، عّلو على َدلَّت  النبي  علـى دلَّ

 .)٣(»وفضيلته شرفه،

 آي بين المتوهم االختالف ردّ  يف القاعدة هذه على الشنقيطي اإلمام اعتمد وقد 

 حيث القرآن، فيها نزل التي الليلة تسمية يف اختالف من ورد فيما وذلك الكريم القرآن

  :تعالى قوله يف »القدر ليلة«بـ سميت                 ] :وسميت ،]١القدر 

 : تعالى قوله يف »المباركة الليلة«بـ                 ]:٣ الدخان[. 

                                           
 ).١٣١(ص ،للشنقيطي الكتاب، آيات عن االضطراب إيهام دفع   )١(

 ).٢٤٧ ،٢٤٣ ،٢٣٠، ٢١٩، ١٦٥، ١٠٢، ١٢(صالمرجع السابق، : أيض� وينظر   )٢(

 ).١/٨٨، (الفيروزآبادى لعزيز،ا الكتاب لطائف يف التمييز ذوي بصائر   )٣(
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 : تعالى قوله« :الشنقيطي قال                ، قولـه وبين بينه تعارض ال 

 : تعالى               ١(»القدر ليلة هي المباركة الليلة ألن ؛(. 

 علـى العام ُحِمل وخصوص، عموم بينهما آيتان تعارضت إذا :السادسة القاعدة

 .الخاص

 .)٢(له يصلح ما لجميع مستغرق كالم هو :العام -

 .)٣(واحد فرد على للداللة اللغة يف وضع الذي اللفظ وه: والخاص -

 إحـداهما الكـريم القـرآن يف متعارضـتان آيتـان وردت إذا أنه القاعدة هذه ومعنى

 ووقــع الموضــوع، نفــس يف وكانتــا خاصــا لفظــا تحمــل واألخــرى عامــا لفظــا تحمــل

 علـى تحمـل العامـة اآليـة فـإن ؛بينهمـا الجمـع يمكـن لـم بحيـث لتهمـا دال يف تعارض

 أو النزول تاريخ علم سواء العلماء من كثير مذهب وهذا معا، باآليتين ويعمل الخاصة

 .)٤(تأخر أو الخاص على العام تقدم وسواء يعلم، لم

ا كثرة مواضع يف القاعدة هذه على الشنقيطي اإلمام اعتمد وقد  بـين هبـا دفـع جـد�

 :يلي ما كذل أمثلة ومن ،الكريم القرآن آيات بين الواقع التعارض

 .المشركة نكاح حكم: مسألة :األول المثال

 : َتَعاَلى قوله يف الكافرات عموم نكاح تحريم ورد حيث        

      ]:سبحانه وقوله ،]٢٢١البقرة :               ] :١٠الممتحنة[. 

                                           
 ).٢٨٠(ص للشنقيطي، الكتاب، آيات عن االضطراب إيهام دفع   )١(

 ).١٩٨(ص الشنقيطي، األمين محمد الفقه، أصول يف مذكرة   )٢(

 ).٢/٥٩( الزحيلي، مصطفى محمد اإلسالمي، الفقه أصول يف الوجيز   )٣(

ب   )٤(  ).٤/١٦٣٠( النملة، يمالكر عبد المقارن، الفقه أصول علم يف المهذَّ
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 وذلك والكتابيَّات الحرائر وهنَّ  الكافرات بعض نكاح جواز ىعل يدل ما وورد

 : تعالى قوله يف                   ] :٥المائدة[.  

 .اآليات هذه معنى بين ظاهر تعارض وهذا

 هـذه أن وابوالجـ.. .« :فقال القاعدة هبذه التعارض هذا بين المؤلف جمع وقد

 : قولـه تخصص الكريمة اآلية           بـدليل كتابيـات يكـن لـم مـا أي 

  :قوله             «)١(. 

 .المطّلقة المرأة عّدة مّدة مسألة :الثاين المثال

 : تعالى قوله يف عمومٌ  ورد حيث                 

 بعض بأن أخر آيات يف وردت بينما قروء، ثالثة تعتد مطلقة كّل  أن يفيد ،]٢٢٨البقرة:[

  : بقوله عليهما المنصوص والصغائر كالعجائز أصال، األقراء بغير تعتد المطلقات

                 ] :٤الطالق[، 

 ،]٤الطالق: [          :بقوله عليهن المنصوص وكالحوامل

 قبل المطلقات وهن أصال، عليهن عدة ال المطلقات بعض أن أخرى آية يف جاء كما

 : تعالى قوله يف وذلك الدخول،                        

                           ] :٤٩األحزاب[.  

 فـإن ولـذلك اآليـات، هـذه تضـمنتها التـي المعـاين بـين ظـاهر تعـارض كله وهذا

 تخصـيص قاعدة على ذلك يف واعتمد اآليات هذه بين التعارض نفي حاول الشنقيطي

 وهــذه عامــة، »والمطلقــات: «آيــة أن وهــو ظــاهر هــذا عــن والجــواب« :فقــال العمــوم

                                           
 ).٣٤(ص للشنقيطي، الكتاب، آيات عن االضطراب إيهام دفع   )١(
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١٠٨  

 . )٢)(١(»المخصوص امالع من إذا فهي لها، مخصصة فهي منها أخص المذكورة اآليات

 حمـل مقيـدة، واألخـرى مطلقـة إحـداهما آيتـان تعارضـت إذا :السـابعة القاعدة

 .المقيد على المطلق

الُّ  اللَّفـظ هـو :المطلـق - : مثــل معيَّنـين، غيـر أفـراد أو معــيَّن، غيـر فـرد علـى الــدَّ

د، غير لفرد) رجل( دين غير ألفراد) رجال(و محدَّ  .محدَّ

الُّ  فظاللَّ  هو :والمقيَّد -  اقرتانـه مـع معيَّنـين غير أفراد أو معيَّن، غير فرد على االدَّ

د بصفة  .)٣(به المراد تحدِّ

 إحـداهما الكـريم القـرآن يف متعارضـتان آيتـان وردت إذا أنه القاعدة هذه ومعنى

 ووقــع الموضــوع، نفــس يف وكانتــا مقيــدا لفظــا تحمــل واألخــرى مطلقــا لفظــا تحمــل

 علـى تحمـل المطلقـة اآليـة فـإن بينهمـا، الجمع يمكن لم ثبحي مدلولهما يف تعارض

 .)٤(معا باآليتين ويعمل المقيدة

ــد ــام اعتمــد وق ــنقيطي اإلم ــى الش ــل قاعــدة عل ــق حم ــى المطل ــد عل ــدفع المقي  ل

 :ذلك أمثلة ومن ،القرآنية اآليات بعض يف المتوّهم التعارض

 .أكله حرم الذي الدم: مسألة: األول المثال

م، أنواع جميع تحريم إطالق ورد حيث  : تعالى قوله مثل يف الدَّ    

                                           
 ).٣٥- ٣٤(ص للشنقيطي، الكتاب، آيات عن االضطراب إيهام دفع: ومثاله   )١(

ــــابق: وينظــــر   )٢( ، ١٨٢، ١٦٨، ١٢٨، ٩١، ٧٠، ٦٢، ٥٦، ٣٥، ٢١، ٢٠، ٨(ص ،المرجــــع الس

٢٨٩، ٢٨١، ٢٣٧، ٢٢٢، ٢٠٢.( 

 ).٢/٧٥( الجديع، يوسف بن اهللا عبد الفقه، أصول علم يرتيس   )٣(

 ).٣/١٤٢( الرازي، اهللا عبد أبو األصول، علم يف المحصول: ينظر   )٤(
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    ] :المائدة سورة يف وقوله ،]١٧٣البقرة:       

 ه،غير دون فقط بالمسفوح المحرم الدم تقييد أخرى آية يف ورد بينما ،]٣المائدة:[

 : تعالى قوله يف وذلك                 ]:١٤٥ األنعام[. 

 أن والجـواب«: فقـال السـابقة بالقاعـدة التعـارض هـذا بـين الشنقيطي جمع وقد

 مالــك أصــول علــى والجــاري والمقيــد، المطلــق تعــارض مســائل مــن المســألة هــذه

 كمـا والسـبب، الحكـم اتحاد مع سيما ال لمقيدا على المطلق حمل وأحمد والشافعي

 أثـر مـن القـدر يف تظهـر التـي كـالحمرة مسـفوح غيـر كـان إذا فالـدم هذا وعلى.. .،هنا

 .)١(»...المقيد على المطلق لحمل بحرام ليس فهو اللحم تقطيع

 .الصالح للعمل الردة إحباط مسألة: الثاين المثال

 مات إذا العبد عمل تحبط إنما لرّدةا أن« القرآنية اآليات بعض يف ورد حيث

  :تعالى قوله يف كما عليها،                               

                ] :ال الردة أن على تدل الكريمة اآلية فهذه ،]٢١٧البقرة 

 .»كافر وهو فيمت: قوله بدليل الكفر، على الموت بقيد إال ملالع تحبط

 إلى رجع ولو مطلقا، العمل تحبط الردة أن على تدل أخر آيات جاءت بينما

  :تعالى كقوله الردة، أحبطته الردة قبل عمل ما فكل اإلسالم             

       ] :وقوله ،]٥المائدة:                 ] :وقولِه، ]٦٥الزمر:   

                      ] :٨٨األنعام[. 

: فقـال المقيد على المطلق حمل بقاعدة التعارض هذا عن الشنقيطي أجاب وقد

                                           
 ).٢٦(ص للشنقيطي، الكتاب، آيات عن االضطراب إيهام دفع   )١(
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 على المطلق فيحمل والمقيد، طلقالم تعارض مسائل من هذه أن هذا عن والجواب«

 وعليـه األصـول، مقتضـى وهـذا الكفـر علـى بـالموت المطلقـة اآليـات فتقيـد المقيد،

 وقول اإلطالق، آيات وقدم المسألة هذه يف مالك وخالف وافقه، ومن الشافعي اإلمام

 .)٢)(١(»تعالى اهللا عند والعلم األصول، على أجرى المسألة هذه يف الشافعي

م معترب، غير مفهومٍ  مع قرآنية آيات منطوق تعارض إذا :لثامنةا القاعدة  منطوق ُقدِّ

 .مفهومها على اآليات

 للمذكور حكم� يكون أن: أي .النطق محل يف اللفظ عليه دلَّ  ما هو: المنطوق -

 .)٣(ال أو به ونطق الحكم ذلك ذكر سواء أحواله، من وحاالً 

 .)٤(النطق محل غير يف اللفظ من يستفاد معنى هو :والمفهوم -

 بداللــة الكــريم القــرآن يف متعارضــتان آيتــان وردت إذا أنــه القاعــدة هــذه ومعنــى

 بينهمـا تعـارض ووقـع الموضـوع، نفـس يف وكانتـا األخرى، ومفهوم إحداهما منطوق

 اآليـة مفهـوم اعتبـار منـع علـى دليـل دل إذا ينظـر فإنـه بينهمـا، الجمع يمكن لم بحيث

 هـو األولـى اآليـة منطـوق بـل إليـه، يلتفـت وال بـه عـربة ال حينئـذ مفهومهـا فـإن الثانية

  .)٥(اعتباره من تمنع موانع عدة له المفهوم ألن الداللة يف المقدم

 :منها القرآنية اآليات بعض عن التعارض دفع يف القاعدة على الشنقيطي اعتمد وقد

                                           
 ).٣٣(ص للشنقيطي، الكتاب، آيات عن االضطراب إيهام دفع   )١(

 ).٦٥(ص ،لسابقالمرجع ا: أيض� وينظر   )٢(

 ).٤/١٧٢١( النملة، الكريم عبد المقارن، الفقه أصول علم يف المهذب   )٣(

 ).٤/١٧٣٩( السابق، المرجع   )٤(

 ).٢٨٨(ص للشنقيطي، الفقه، أصول يف مذكرة   )٥(
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   : تعالى قوله مفهوم يف ورد ما                    

 دون من يكن لم إذا أولياء، الكفار اتخاذ أن اْآلَية مفهوم يوهم حيث ،]٢٨آل عمران: [

 : قوله بدليل به بأس ال المؤمنين،         ، تدل ُأخر آيات جاءت قد أنه مع 

  :تعالى كقوله طلقام أولياء اتخاذهم منع على                 ] :النساء

  :وكقوله، ]٨٩                                

                 ] :٥٧المائدة[. 

 مِـنْ : «قولـه أن هـذا عـن والجـواب« :فقال التعارض هذا بين المؤلف جمع وقد

 هـو الـذي الخطـاب دليـل أن األصـول علـم يف تقـرر وقد .له مفهوم ال »اْلُمْؤمِنِينَ  ُدونِ 

 ألجـل بالـذكر المنطـوق تخصـيص كـون منهـا اعتباره، تمنع موانع له المخالفة مفهوم

 فنزلت المؤمنين، دون اليهود والوا قوم يف نزلت ألهنا اآلية هذه يف كما للواقع، موافقته

 مطلقـا، حرام الكفار مواالة بل هبا، التخصيص قصد غير من الواقعة الصورة عن ناهية

 .)١(»تعالى اهللا عند والعلم

 صـيغة ُحِملـت الجمـع، وصـيغة المفـرد بصـيغة شـيء ورد إذا :التاسـعة القاعدة

 .معنى الجمع على لفظا لمفردا

 .األشياء أو الحيوانات أو األشخاص من واحد على يدلُّ  اسم كّل  هو :المفرد -

 .)٢(اثنين من أكثر على دلَّ  اسم كّل  هو :والجمع -

                                           
 ).٣٩(ص للشنقيطي، الكتاب، آيات عن االضطراب إيهام دفع   )١(

 موقـع يف نشـر النجـار، الـدين قطـب فهمـي .د رابـه،وإع وأنواعـه تعريفـه: االسم: بعنوان مقال   )٢(

 .م٢٨/٩/٢٠١٤: بتاريخ األلوكة، شبكة
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 اآلي، بعـض يف المفـرد بصيغة ترد القرآنية األلفاظ بعض أن القاعدة هذه ومعنى

 يف تعـارض فيحـدث والمحـّل، الموضـوع نفس يف أخرى آيات يف الجمع بصيغة وترد

 بصـيغة تـرد بـه المتعلقـة الضـمائر لكن مفرد لفظ يرد أو الجمع، غير المفرد إذ الظاهر

 لفظـا، المفـرد بصـيغة وروده مـع معنى الجمع به قصد المفرد إن يقال ذفحينئ الجمع،

 .)١(القرآن أساليب من وهو العرب، لغة يف معروف وهذا

 القرآن، آيات بعض عن التعارض دفع يف القاعدة هذه ىعل الشنقيطي اعتمد وقد

 اللسـان أهـل بين خالف ال« التعارض دفع يف أهميتها مبينا فقال بتطبيقاهتا كثيرا واهتم

 وإضـافته، وتنكيـره المفـرد تعريـف مـع الجمـع وإرادة المفـرد إطالق وقوع يف العربي

 :لها تطبيقاته مثلةأ ومن ،)٢(»العرب كالم ويف العظيم القرءان يف كثير وهو

 يف المفـرد وبصـيغة موضـع يف الجمـع بصـيغة لفظـة بـورود يتعلق :األول المثال

 .أخرى

 المفرد بصيغة »غرفة« أهنا ورد حيث الجنة، أهل غرف وصف يف جاء ما: ومثاله

 : تعالى قوله يف وذلك                 ] :وصفها جاءو. ]٧٥الفرقان 

 : تعالى قوله يف كما كثيرة غرف وأهنا »غرفات« الجمع بصيغة أخرى آيات يف    

      ] :٣٧سبأ[. 

 محلى لوروده الجمع على المفرد بحمل التعارض هذا بين الشنقيطي جمع وقد

ـــ ــه تطبيقــا االســتغراقية »أل«ب ــَواُب « :فقــال للقاعــدة من ــةَ « نَّ أَ  َواْلَج ــا »اْلُغْرَف ــى ُهنَ  بَِمْعنَ

                                           
 ).١/٦٣( للزركشي القرآن، علوم يف الربهان   )١(

 ).١٤(ص للشنقيطي، الكتاب، آيات عن االضطراب إيهام دفع   )٢(
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 .)١(»اْلُغَرِف «

 تـرد بـه المتعلقـة الضـمائر ولكن اآلية يف مفردا اللفظ بورود يتعلق: الثاين المثال

  .الجمع بصيغة

  :تعالى قوله يف المفرد بصيغة جاءت التي »اإلنسان« لفظة :ومثاله     

       ]أنه والظاهر خسر، يف اإلنسان يف اآلية فأخربت ،]٢- ١صر:الع :

 الخسران من استثناء ورد ذلك بعد ولكنه اإلنسان، لفظة إفراد بدليل واحد، إنسان

  :َقْوله يف الجمع بصيغة             ]:المستثنى أن مع ،]٣العصر 

 .ظاهر تعارض وهذا ،»اإلنسان« وهو مفرد منه

ــد ــاب وق ــنقيطي أج ــذا عــن الش ــارض ه ــوهم التع ــدة المت ــابقة بالقاع ــال الس  :فق

 لالسـتغراق والـالم فـاأللف واحدا كان وإن اإلنسان، لفظ أن هو: هذا عن والجواب«

 لداللـة إنسـان كـل أن أي اإلنسان أن فمعنى وعليه عموم، صيغة بسببهما المفرد يصير

  .)٢(»كذل على االستغراقية »أل«

 اإلشكال، تزيل لفظية قرينة إحداهما يف وكان آيتان تعارضت إذا :العاشرة القاعدة

 .القرينة بتلك ُأخذ

 لفظيـة، أو معنويـة، أو حاليـة، إما: وهي. المطلوب إلى يشير أمر: هي :القرينة -

 منتٍف  اإلعراب فإن السطح، على من الغار يف من وضرب عيسى، موسى ضرب: نحو

 لفظية، قرينة األول يف فإن الكمثرى، موسى وأكل حبلى، موسى ضربت: بخالف فيه،

                                           
 ).١٧٣(ص للشنقيطي، الكتاب، آيات عن االضطراب إيهام دفع   )١(

 ).٢٤٠، ١٦ ،١٤ ،٩(ص القاعدة تطبيقات من: أيض� وينظر). ٢٨٧(ص ،المرجع السابق   )٢(
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 .)١(حالية قرينة الثانية ويف

 التعـارض لـدفع يتصـدى عنـدما حاذقـا يكون أن المفسر على أنه القاعدة ومعنى

 قــرائن مــن التعــارض؛ يــدفع أن شــأنه مــن مــا لكــّل  النظــر فيــدّقق الكــريم، القــرآن عــن

 .المتوهم المعنى وتدفع لصحيحا المعنى على تدل وإشارات

 القـرآن آيـات بعـض عـن التـوهم دفـع يف القاعـدة هذه على الشنقيطي اعتمد وقد

 :ذلك أمثلة ومن الكريم،

  :َتَعاَلى َقْوله يف جاء ما: األول المثال                   

             ]المعبودات جميع َأنَّ  على اآلية هذه دلت حيث ،]٩٨:األنبياء 

 الصالحين من المعبودين بعض أنَّ  إلى أخر آيات أشارت بينما. النَّار يف عابديها مع

 : تعالى قوله يف كما النَّار، يف ليسوا وغيرهم والمالئكة عيسى: مثل      

                         ] :تعالى وقوله ،]٥٧اإلسراء:    

         ] :تعالى وقوله ،]٥٧الزخرف:                     

     ] :نيةالقرآ اآليات تلك بين ظاهر تعارض وهذا .]٤٠سبأ. 

 اإلشـكال، محـل األولـى اآليـة يف وردت بقرينة التعارض هذا المؤلف أزال وقد

 :وجهين من والجواب« :فقال

 علـى الدالـة »مـا: «بــ لتعبيـره عيسـى وال المالئكة تتناول لم اآلية هذه أن: األول

 .)٢(»العاقل غير

                                           
 ).١٧٤، (صللجرجاين التعريفات،   )١(

 ).١٥٦(ص للشنقيطي، الكتاب، آيات عن االضطراب إيهام دفع   )٢(
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  :َتَعاَلى َقْوله يف جاء ما :الثاين المثال             ] :فظاهر ،]١٩التكوير 

م اآلية هذه  يف وردت أنَّه مع اهللا، كالم ال جربيل كالم القرءان أنَّ  الجاهل منه يتوهَّ

  :قوله: مثل اهللا، كالم القرآن بأنَّ  بكثرة صرحت أخرى قرآنيَّة آيات     

      ] :وقوله ،]٦التوبة:                              

 .]١هود: [

 اآليـة يف وردت قرينـة علـى منـه اعتمـادا اإلشـكال هذا عن الشنقيطي أجاب وقد

 : قولـه مـن الحاصـل اإليهـام ألن اآليـة نفس من واضح والجواب« :فقال       

  : قولـه فمعنـى بتبليغـه أرسـل لكنـه لغيـره الكـالم أن على يدل ألنه ؛الرسول ذكر يدفعه

        ١(»نقص وال زيادة غير من أرسله عمن تبليغه أي(. 

 البـاب آيـات تجمـع أن فينبغـي باب يف آيتان تعارضت إذا :عشر الحادية القاعدة

 .التعارض إلزالة كلها

 انتفـاءه واآلخـرُ  أمر ثبوَت  أحدهما ضييقت بحيث الدليلين كونُ  هو :التعارض -

 هـو بوصـف أحـدهما زيـادة أو القـوة يف تساويهما بشرط واحد زمان يف واحد محل يف

 .)٢(تابع

 تتعــارض يجــدها الكــريم القــرآن آيــات لــبعض النــاظر أن القاعــدة هــذه ومعنــى

 آليـاتا جميـع يجمـع لم أنه: أبرزها من كثيرة أسباب له وهذا بينها، فيما أوليا تعارضا

 المتـوهم، والتعـارض االلتبـاس هـذا يف فيقـع بينها، يربط ثم الموضوع يف وردت التي

                                           
 ).٢٥٣(ص للشنقيطي ، الكتاب، آيات عن االضطراب إيهام دفع   )١(

 ).٥٨، (صالجرجاين الفقهية، التعريفات   )٢(
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 وردت التي اآليات كل يجمع أن صحيحا فهما القرآن يفهم أن أراد لمن ينبغي ولذلك

 فيـزول البحـث محل الموضوع حول وصحيح تام تصور له ليكون الموضوع نفس يف

 .راألم بادئ توّهمه الذي التعارض عنه

 القرآن آي بعض عن التعارض دفع يف القاعدة هذه على الشنقيطي اعتمد وقد

 ورد فقد والشر، الخير أعمال على الكافر مجازاة يف ورد ما: ذلك أمثلة ومن الكريم،

 : تعالى قوله يف كما والشر، الخير من بالقليل يجازى مسلما أو كان كافرا إنسان كل أن

                                      ] :٨ - ٧الزلزلة[. 

 : َتَعاَلى َقْوله يف الخير، من الكافر عمله لما اهللا إحباط وورد           

                ] :٢٣الفرقان[. 

 اهللا يقبله ال محبط كله الخير من الكافر فعله ما أن أخرى آيات يف جاء مابين

  :قوله مثل يف وذلك منه، تعالى                            

             ] :وكقوله ،]١٦هود:                   

                ] :وقوله ،]١٨إبراهيم:             

          ] :اآليات من ذلك غير إلى ،]٣٩النور. 

 به، مؤاخذته لزوم بعدم اآليات صرحت فقد الشر، من المسلم عمله ما وأما

  :قوله يف كما وذلك هبا، اهللا لوعد أو المغفرة الحتمال               

   :وقوله ،]٤٨النساء: [                            ] :٣١النساء[، 

 .اآليات من ذلك غير إلى

 الباب آيات جميع إلى بالرجوع المتعارضة المعاين هذه بين الشنقيطي جمع وقد

 بعضـا بعضـه يكمـل واحـد موضـوع يف جعلهـا ثم ،لها اإلجمالية المعاين واستخالص
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 عـن والجـواب ":فقـال يالموضـوع التفسـير طريقـة على بعض بأطراف بعضه ويأخذ

 :أوجه ثالثة من هذا

 يف الحسن عمله كل جزاء يرى الكافر وأن عمومها، على اآلية أن.. .:الثَّاين

  :تعالى قوله عليه يدل كما الدنيا،                     ] :هود

  :وقوله ،]١٥                  ]:تعالى وقوله ،]٢٠الشورى:   

                ]:الدنيا يف السيئ عمله جزاء يرى والمؤمن ،]٣٩النور 

 .)١(»واآلالم واألمراض بالمصائب

 لغوي سلوبأ مع تتوافق إحداها وكانت آيات تعارضت إذا :عشر الثانية القاعدة

  .عليه حملت التعارض به يزال معروف

 العربية، اللغة أساليب من كثيرة أنواع على احتوى الكريم القرآن أن المعلوم من

 أسـاليبها، علـى واسـع اطالع إلى يحتاج أغواره وسرب معانية وفهم تفسيره فإن ولذلك

 لـم إذا اهللا كتـاب يف يـتكلم أن اآلخر واليوم باهللا يؤمن ألحد يحل ال« :مجاهد قال كما

 شــروط أهـم مــن هـو الــذي الشـرط هــذا مـن وانطالقــا ،)٢(»العـرب بلغــات عالمـا يكـن

 ال العـرب أن لتوهمه له يتضح لم القرآن يف معنى للقرآن القارئ يستشكل قد المفسر،

 كـل لـرتد القاعـدة هـذه تـأيت هنـا ومـن مشـهورا، عربيـا أسـلوبا يكـون قـد أنـه مع تعرفه

 كثيرة فروع لها القاعدة وهذه العربية، اللغة بأساليب الجهل إلى عيرج متوهم تعارض

 .أساليبها وكثرة العرب لغة لسعة

                                           
 ).٢٨١(ص للشنقيطي، الكتاب، آيات عن االضطراب إيهام دفع   )١(

 ).٤/٢١٢( للسيوطي، القرآن، علوم يف اإلتقان   )٢(
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 يف متعـارض أنـه ادُّعـي ممـا كثيـر ردّ  يف القاعـدة هـذه علـى الشـنقيطي اعتمد وقد

 تطبيقـه أمثلـة ومـن فنوهنـا، بشتى العربة اللغة على اطالعه لسعة وذلك ،الكريم القرآن

 :للقاعدة

 .الكل وإرادة الجزء إطالق أسلوب: األول مثالال

 : َتَعاَلى َقْوله يف األسلوب هذا ورد وقد        ] :حيث ،]١٦العلق 

 وهي ،رأسه شعر مقدم وهي الكافر، هذا ناصية إلى الكريمة اآلية هذه يف الكذب أسند

 كله، لإلنسان أسنده بل الناصية، غير إلى كثيرة آيات يف أسنده بينما اإلنسان، من جزء

 : قوله يف ما                                

 .ظاهر تعارض وهذا، ]١٠٥النحل: [

 ظاهر، والجواب« :فقال التعارض هذا عن الشنقيطي أجاب القاعدة وبمضمون

 وإرادة البعض إطالق يف العرب عادة على صاحبها وأراد الناصية، أطلق هنا أنه وهو

 اآلية هذه القرءان يف أمثلته فمن القرءان، ويف العرب، كالم يف كثير وهو الكل،

  :تعالى وقوله الكريمة،               ] :وقوله لهب، أبا عني ،]١المسد:   

              ]العرب تسمية ذلك ومن. قدمتم بما يعني ،]١٨٢:آل عمران 

  :تعالى قوله يعارضه ال ،»خاطئة: «وقوله عينا، الرقيب         

      ] :الخاء، بكسر الخطأ أو الخطيئة فاعل هو الخاطئ ألن ؛]٥األحزاب 

   :تعالى قوله بينه كما الذنب، وكالهما               ] :٢٥نوح[. 

  :وقوله              ] :والمخطئ عمدا، المذنب فالخاطئ ،]٣١اإلسراء 

 .)١(»معذور فهو قصد، غير من الفعل منه صدر من

                                           
 ).١٦٤(ص للشنقيطي، الكتاب، آيات عن االضطراب إيهام دفع   )١(
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 .المذكر بصيغة المؤنث طبةمخا: الثاين المثال

  :َتَعاَلى َقْولهُ  يف جاء مثلما وذلك            ] :اآلية فهذه ،]١٢التحريم 

هن إلى فيسبق مفردة، أنثى وهي عمران ابنة مريم عن متحدثة جاءت  مفاده إشكال الذِّ

جال من ليست المرأة أنَّ   السالم، المذكر جمع بصيغة جاء بوصف وصفت فكيف الرِّ

  :قال بل )اْلَقانِتَاِت  مِنَ ( :تعالى اهللا يقل لم فلم       . 

 الجواب« :فقال السابقة القاعدة بمدلول اإلشكال هذا عن الشنقيطي أجاب وقد

 أن أراد فلما الجمع، يف األنثى على الذكر تغليب على العربي اللسان أهل إطباق هو

 هو كما الذكور غلب وإناث ذكور منهم وكان القانتين اهللا بادع من مريم أن يبين

  :تعالى قوله ونظيره العربية، اللغة يف الواجب            ] :٢٩يوسف[، 

  :وقوله          ] :٢)(١(]٤٣النمل(. 

 للتعارض مزيال أحدهما نزول سبب وكان آيتان تعارضت إذا :عشر الثالثة القاعدة

 .به ُأِخذ

 أيـام لحكمـه مبّينـة أن عنـه متحدثـة اآليات أو اآلية نزلت ما هو :النزول سبب -

 .)٣( وقوعه

 يتـوهم أو معنـى يستشـكل قـد الكريم القرآن آلي القارئ أن القاعدة هذه ومعنى

 يدفع لعله يتيناآل نزول سبب بمعرفة يستعين أن فعليه الكريم، القرآن آي بين اضطرابا

 فيعينـه اآليـة فيها نزلت التي والظروف الحيثيات يبّين النزول سبب فإن توّهمه، ما عنه

                                           
 ).٢٤١(ص للشنقيطي، الكتاب، آيات عن االضطراب إيهام دفع   )١(

 ).٢٢٦، ٢٠٤، ١٧٧، ١٦٤ص( ،المرجع السابق: أيض� وينظر   )٢(

 ).١/١٠٦( للزركشي، القرآن، علوم يف العرفان مناهل   )٣(
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   قــال إليــه، الرجــوع وجــب ذلــك ثبــت فــإن اضــطراب، أو تــوهم كــل دفــع علــى ذلــك

 العلـم يورث بالسبب العلم فإن اآلية؛ فهم على يعين النزول سبب ومعرفة« :تيمية ابن

 .)١(»بالمسبب

 يف الكريم القرآن آي عن التعارض هبا ودفع القاعدة هذه الشنقيطي طبق وقد

ةِ  إثبات يف ورد ما: منها مواضع  : تعالى قوله يف النَّارِ  ِألَْهلِ  َواْلَكَرمِ  اْلِعزَّ        

                        ] :٤٩ - ٤٨الدخان[. 

 والصغار، الذلة أهل هم النار أهل بأن صرحت أخرى آيات مع يتعارض فهذا

 : تعالى كقوله           ] :ء، صاغرين: أي .]٦٠غافر    :وكقوله أذالَّ

        ] :السابقة الدخان آية يف وكقوله ،]١٧٨آل عمران :    

   ] :٤٧الدخان[. 

 أهنا والجواب« :فقال القاعدة، على اعتمادا التعارض هذا المؤلف أزال وقد

 مني، أكرم وال أعز جبليها بين وليس  محمد أيوعدين: قال لما جهل أبي يف نزلت

  : له قال بكفره اهللا عذبه فلما           ، بل الكاذب، زعمك يف 

 .)٢(»العذاب أنواع من نوع التقريع فهذا الحقير، الخسيس المهان أنت

 لإلشكال، إزالة نزولهما تاريخ يف وكان آيتان تعارضت إذا :عشر الرابعة القاعدة

  .منهما بالمتأخرة أخذ

 وإعمـال بينهمـا الجمع نيمك لم بحيث آيتان تعارضت إذا أنه القاعدة هذه معنى

 البحث: منها والتي القرائن ببعض يستعان فإنه الجمع، طرق من طريقة بأي منهما كّل 

                                           
 ).١٦(ص تيمية، ابن العباس أبو التفسير، أصول يف مقدمة   )١(

 ).٢٠٨(ص للشنقيطي، الكتاب، آيات عن االضطراب إيهام دفع   )٢(
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 ألهنـا ؛منهمـا أخيـرة نزلت التي باآلية فيؤخذ معرفته أمكن فإن اآليتين، نزول تاريخ يف

 .المحكم بمثابة

 القرآن اتآي من آي عدة عن التعارض هبا ودفع القاعدة هذه الشنقيطي طبق وقد

 :ذلك أمثلة ومن الكريم،

  .عدمها من لمصيره  النبي معرفة: مسألة: األول المثال

 قوله مثل به، يفعل الذي أمره مصير يعلم ال  َأنَّهُ  اآليات بعض يف ورد حيث

 عالم  هأنَّ  أخرى آية يف ورد بينما ،]٩األحقاف: [          : تعالى

           : تعالى قوله يف وذلك الخير إلى مصيره بأنَّ 

ر وما ذنبه، من تأخر وما تقدم ما بمغفرة إلخباره بمصيره عالم  فهو ،]٢الفتح: [  تأخَّ

  .اآليات معاين بين ظاهر تعارض وهذا والخاتمة، العاقبة حسن على تنصيص

 والجواب« :فقال السابقة القاعدة على اعتمادا ذلك على الشنقيطي أجاب وقد

   :تعالى بقوله له ويستأنس يعلمه ال كان أن بعد ذلك علمه تعالى اهللا أن وهو ظاهر،

               ] :وقوله ،]١١٣النساء :             

                       ]:وقوله ،]٥٢الشورى:         

    ] :وقوله ،]٧الضحى:                          

               ] :٨٦القصص[. 

 بأهنا وقتادة والحسن عكرمة مراد وهو عباس، ابن قول معنى هو الجواب، وهذا

  :بقوله منسوخة                        ] :أن له ويدل .]٢الفتح 

 .الحديبية من  رجوعه يف ست معا نزلت »الفتح« وسورة مكية، »األحقاف«

 مـن الـدنيا يف بكـم وال بـي يفعـل مـا أدري مـا المـراد بـأن: العلماء بعض وأجاب
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 .)١(»تعالى اهللا عند والعلم إشكال، فال وعليه والوقائع، الحوادث

  .ووجوبه به اإلذن بين المشركين، قتال حكم: مسألة: الثاين المثال

  :تعالى قوله ففي                  ]:أنَّ  على داللة ،]٣٩الحج 

ار قتال  القتال وجوب على تدلُّ  آيات جاءت المقابل ويف واجب، ال فيه مأذون الكفَّ

 : تعالى قوله يف كما                           ] :التوبة

  :وقوله .]٥            ] :تعارض بينهما والوجوب واإلذن .]٣٦التوبة 

 .يخفى ال كما ظاهر

 :فقـال البـاب قاعـدة إلـى منـه اسـتنادا التعـارض هـذا دفع الشنقيطي أراد ولذلك

 تقدم كما ذلك بعد أوجب ثم إيجاب، غير من أوال فيه أذن أنه وهو ظاهر، والجواب«

  ومقاتل أسلم بن وزيد الزبير بن وعروة عباس ابن قاله ما لهذا ويدل ،»البقرة« سورة يف

 أن مـن وغيره كثير ابن عنهم نقله كما واحد، وغير والضحاك ومجاهد وقتادة حيان بن

 .)٢(»تعالى اهللا عند والعلم الجهاد، يف نزلت آية أول هي يقاتلون للذين أذن: آية

 فإنه يزيله ما السنة يف وثبت المعنى، يف آيتان تعارضت إذا :عشر لخامسةا القاعدة

 .به يؤخذ

 يمكـن ال إذ النبويـة، السـنة: وهي التفسير مصادر من بمصدر القاعدة هذه تتعلق

 :الشـاطبي قال تعالى، اهللا من وحي منهما كال�  ألن السنة إلى الرجوع بدون القرآن فهم

 وهــو وبيانــه شــرحه يف النظــر دون عليــه االقتصــار القــرآن مــن االســتنباط يف ينبغــي ال«

                                           
 ).٢١٠(ص للشنقيطي، الكتاب، آيات عن االضطراب إيهام دفع   )١(

 ).١٥٨، (صالسابق المرجع   )٢(
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 والصوم والحج والزكاة الصالة شأن يف كما جملية، أمور وفيه كلي�ا كان إذا ألنه السنة؛

 مـن طلبـه ذلـك أعياه فإن« :السيوطي وقال .)١(»بيانه يف النظر عن محيص فال ونحوها؛

 وتقييــد المجمــل بيــان إلــى افةوباإلضــ ،)٢(»لــه وموضــحة للقــرآن شــارحة فإهنــا الســنة

 السنة فإن والسنة؛ القرآن بين العالقة وجوه من ذلك إلى وما العام وتخصيص المطلق

 الرجـوع فـإن ولهـذا الكـريم، القـرآن آيات بين المتوهم التعارض دفع على أيضا تعين

 مُتـُوهِّ  مـا بـه يـدفع صـحيحا فهـا الكـريم القـرآن آي مـن المراد لفهم مهمّ  النبوية للسنة

 .القرآن يف تعارضه

 بـين هبا وجمع مواضع عّدة يف النبوية بالسنة الشنقيطي استعان ذلك من وانطالقا

 :ذلك أمثلة ومن المتوهم، التعارض وأزال القرآن آي

 عـن والنهـي الكـافرين الوالـدين بمصـاحبة األمـر تعارض :مسألة: األول المثال

 .موادهتم

 القرآن آي بعض يف وطاعتهما افرينالك الوالدين بمصاحبة األمر ورد حيث

  :َتَعاَلى قْوله وهي الكريم             ] :يف وردت فإهنا ،]١٥لقمان 

 عن تنهى أخرى آيات جاءت المقابل ويف المشركين، الوالدين عن الحديث سياق

   :تعالى قوله مثل موادهتما                         

                     ]:معاين بين ظاهر تعارض وهذا .]٢٢المجادلة 

 .اآليتين

                                           
 ).٤/١٨٣( الشاطبي، موسى بن إبراهيم الموافقات،   )١(

 ).٣٩(ص تيمية البن التفسير، أصول يف مقدمة   )٢(
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 اآليتـين بـين التعـارض أزالـت التـي السنة إلى بالرجوع الشنقيطي بينهما جمع وقد

 اإلنسـان ألن ؛المـوادة مـن أعـم بـالمعروف المصـاحبة أن بينهمـا الجمـع ووجـه« :فقـال

 عن النهي يستلزم ال األخص عن والنهي يوده، ال ومن يوده لمن المعروف إسداء يمكنه

 الكفـار لجميـع بالبـاطن والمـواالة بالمحبـة المشـعرة المـودة مـن حـذر اهللا فكأن األعم،

 وفعـل المعـروف إال لوالديـه يفعـل ال بـأن إلنسـانا وأمـر وغيرهم، اآلباء ذلك يف يدخل

 .الجوارح أفعال من ال القلوب أفعال من المودة ألن المودة يستلزم ال المعروف

 وهـي أمهـا تصـل أن الصـديق بكـر أبـي بنـت ألسـماء  إذنـه لـذلك يـدل ومما

 .)١(»كافرة

 .الزانية هبا تعاقب التي العقوبة مسألة: الثاين المثال

  :َتَعاَلى ْولهقَ  يف ورد فقد                      

                                         

انَِيةَ  َأنَّ  ،]١٥النساء: [  بينما َسبِيًال، َلَها اهللاِ  َجْعلِ  إَِلى َأوْ  اْلَمْوِت  إَِلى ُتْحَبُس  َبْل  ُتْجَلدُ  َال  الزَّ

 بكرا كانت إن مائة تجلد بل ،تحبس ال الزانية وأن العقوبة هذه غير ُأْخَرى آَيةٍ  فِي َجاءَ 

 : تعالى قوله يف وذلك                    ] :وجاء ،]٢النور 

 تعارض كله وهذا ترجم، محصنة كانت إن َأنَّها الحكم باقية التِّالوة منسوخة آية يف

 .للدفع يحتاج ظاهر

 :فقـال التعـارض هذا يدفع ما فيها فوجد النبوية للسنة رجع الشنقيطي فإن ولهذا

واين حـبس أن وهو ظاهر، والجواب« جم بالجلـد منسـوخ البيـوت يف الـزَّ  أنَّـه أو ،والـرَّ

                                           
 ).١٨٢(ص للشنقيطي، الكتاب، آيات عن االضطراب إيهام دفع   )١(
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بيل، لهنَّ  اهللا جعل هي إليها يينته غاية له كانت بيل اهللا فجعل السَّ ، السَّ  يدلُّ  كما بالحدِّ

 .)٣)(٢(»)١(الحديث... )َسبِيًال  َلُهنَّ  اهللاُ  َجَعَل  َقدْ  َعنِّي ُخُذوا( : قوله عليه

 المتقدم وعلم بينهما الجمع يمكن ولم آيتان تعارضت إذا :عشر السادسة القاعدة

 .النسخ إلى يصار أن وجب المتأخر من

 عملـي شـرعي بحكـم بـالنص ثبت جزئي عملي شرعي حكم رفع هو :النسخ -

ر خالفه على ورد بالنص ثبت جزئي  .)٤(به متَّصال ليس تشريعه، وقت يف عنه متأخِّ

: وهـي التعـارض دفـع مراحـل مـن لـةبمرح تتعلـق واضـح هو كما القاعدة وهذه

 المتعارضـين الـدليلين بـين الجمع يمكن لم فإذا ،األحكام بآيات متعلقة وهي النسخ،

 .شروطه توفرت إذا بالنسخ يقال فإنه اآلخر على أحدهما ترجيح وال

 القـرآن آي بعـض عـن التعـارض دفـع يف القاعـدة هـذه إلـى الشنقيطي استند وقد

 :امنه مواضع عدة يف الكريم

 .زوجها عنها المتوىف عدة يف التعارض :مسألة: األول المثال

 : تعالى قوله يف وذلك وعشرا، أشهر أربعة« أهنا آية يف ورد حيث       

                                           
 رسـول قـال :قـال الصـامت بن عبادة عن صحيحه يف مسلم رواه الذي الحديث بذلك ويقصد   )١(

 سـنة ونفـى مائـة جلـد بـالبكر البكـر سـبيال لهـن اهللا جعـل قـد عنـى خـذوا عنى خذوا(:  اهللا

 .الزنى حد باب الحدود، كتاب ،)والرجم مائة جلد بالثيب والثيب

 ).٥٦(ص ،دفع إيهام االضطراب   )٢(

 ،١٨٧، ١٤٤، ١١٠(ص للشـنقيطي، الكتـاب، آيـات عـن االضـطراب إيهام دفع: أيض� وينظر   )٣(

٢٨١.( 

 ).٣٥٥(ص الجديع، يوسف .د الفقه، أصول علم تيسير   )٤(
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                           ] :أخرى آية يف وورد، ]٢٣٤البقرة 

 : تعالى قوله يف وذلك »كاملة سنة« أهنا                     

                   ] :جمع وذلك،ظاهر تعارض وهذا ،]٢٤٠البقرة 

 ناسخة األولى أن وهو ظاهر والجواب« :قالف السابقة بالقاعدة اآليتين بين الشنقيطي

 .)١(»النزول يف عنها متأخرة ألهنا المصحف يف قبلها كانت وإن لهذه،

 الصوم عليه يجب هل رمضان، شهر يف الصيام على القادر: مسألة :الثاين المثال

 .الفدية؟ تجزئه أو

وم بين رمضان شهر يف الصوم على القادر تخيير ورد فقد  وذلك مواإلطعا الصَّ

   :تعالى قوله يف                ]:يف جاء أنه غير ،]١٨٤البقرة 

وم، وجوب تعيين على يدلُّ  ما أخرى آية   :تعالى قوله يف وذلك الصَّ        

         ] :هرظا تعارض وهذا. ]١٨٥البقرة. 

 والجـواب« :فقـال النسـخ قاعـدة علـى اعتمـاد التعارض هذا الشنقيطي دفع وقد

   : قوله أن الحق، وهو: أحدهما :بأمرين هذا عن        منسـوخ 

 : بقوله                 ...٢(اآلية(. 

 حملت ،بزمان منهما واحدة واختصت آيتان تعارضت ذاإ :عشر السابعة القاعدة

 .زماهنا على

 خـاص معـين معنـى تتضـمن الكـريم القـرآن من آية ترد قد أنه القاعدة هذه معنى

                                           
 ).٣٥(ص للشنقيطي، الكتاب، آيات عن االضطراب إيهام دفع   )١(

-١٣٢ ،١١٣ ،١١٠ ،٨٦ ،٦٣ ،٥٦، ٥١ ،٣٥ ،٣٠، ٢٩(ص ،المرجـع الســابق: أيضـ� وينظـر   )٢(

٢٥٦ ،٢٤٦ ،٢٣٦، ٢٣٥ ،١٨٧ ،١٦٧، ١٣٣.( 
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 ينـاقض معنـى لكنـه الموضـوع نفـس يف آخر معنى تتضمن أخرى آية تأيت ثم ما، بزمان

 اآليتـين بـين ُيجمـع لـةالحا هـذه ففـي األول، غير آخر زمان عن يتحدث أنه غير األول

 .حينئذ التعارض فيزول هبا الخاص الزمان على منهما كّل  تحمل بأن

 عليهــا اعتمــد ولــذلك الكــريم، القــرآن مــن آيــات عــدة يف موجــودة قاعــدة وهــذه

 :ذلك أمثلة ومن ،القرآنية اآليات بين التعارض دفع يف الشنقيطي

 .األمم خير هي ائيلإسر بني أمة أن القرآن إخبار: مسألة: األول المثال

 : تعالى قوله يف وذلك                              

     ] :محمد أمة أن أخرى آية يف جاء بينما ،]٤٧البقرة  يف وهذا األمم خير هي 

 : تعالى قوله              ] :وهذا تعارض ظاهر ،]١١٠آل عمران. 

 تعالى قوله« :فقال السابقة القاعدة بمضمون اآليتين بين الشنقيطي جمع وقد

  إسرائيل لبني              ، ُّاألمة هذه تفضيل يف تعالى قوله يعارض ال :

             ١(»زماهنم عالموا بالعالمين المراد ألن ؛(. 

 .القيامة يوم عذابا الناس أشد: مسألة: الثاين المثال

 أصحاب من كفر من القيامة يوم عذابا النَّاس أشدَّ  أنَّ  على يدّل  ما ورد حيث

   :تعالى قوله يف وذلك المائدة،                           

                 ] :١١٥المائدة[ . 

 أشد هم فرعون آل وأن ذلك خالف يوهم ما اآليات بعض يف جاء المقابل ويف

  :تعالى قوله يف وذلك القيامة، يوم عذابا الناس                  

                                           
 ).١٨-١٧(ص ،للشنقيطي الكتاب، آيات عن االضطراب إيهام دفع   )١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ...الكرمي القرآن آيات بني التعارض دفع قواعد

١٢٨  

      ] :قوله يف كما عذابا الناس أشد المنافقين أن أخرى آيات ويف ،]٤٦غافر: 

                      ] :يحتاج ظاهر تعارض كله وهذا .]١٤٥النساء 

 .عهلرف

 أشـد وأهنم زماهنا أهل على منها آية كّل  بحمل التعارض هذا الشنقيطي دفع وقد

 ال المنـافقين إن: وآيـة فرعـون آل أدخلـوا: آيـة أن: والجـواب« :فقال غيرهم من عذابا

ــاة ــا مناف ــال ألن ؛بينهم ــن ك ــون آل م ــافقين فرع ــفل يف والمن ــات أس ــار درك ــد يف الن  أش

 .اآلخر من عذابا أشد بعضهم أن على يدل ما اآليتين يف وليس العذاب،

 :وجهين من عنه فيجاب اآلية، أعذبه فإين: قوله وأما

 فال وعليه زماهنم عالمو العالمين: بـ المراد أن: كثير ابن قاله ما وهو: األول

  :تعالى قوله ونظيره إشكال،                 ] :٢)(١(»]٤٧البقرة(. 

* * * 

                                           
 ).٨٨(ص للشنقيطي، الكتاب، آيات عن االضطراب إيهام دفع   )١(

 ).١٤٤ ،٨٨(ص ،المرجع السابق: أيض� وينظر   )٢(
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 الخاتمة

 

 بـأهم أخـتم أتممته، حتى البحث هذا طيات بين خضتها التي العلمية الرحلة بعد

 :استخلصتها التي والتوصيات النتائج

 :فهي البحث نتائج فأما

 كتـاب يف المتـوهم التعـارض الشـنقيطي اإلمـام هبا دفع التي القواعد تعددت -١

 :هي مجموعات ثالث يف جعلها ويمكن اهللا،

 :وهي القرآنية بالقرائن تتعلق قواعد* 

 علـى والنهـي حال على األمر ُحِمل عنه، ومنهيا به مأمورا الشيء نفس كان إذا -

 .حال

 علـى واإلثبـات حـال علـى النفـي ُحِمل أثبته، ثم موضع يف أمرا القرآن نفى إذا -

 .حال

 دون حال على منها وصف كل ُحِمل متعددة، بأوصاف شيئا القرآن وصف إذا -

 .اجتماعهما تعّذر إذا رىاألخ

 علـى وُأطلقـت بجميعهـا ُأِخـذ متعـددة، بأسـماء واحـدا مسـمى القرآن ذكر إذا -

 .واحد مسمى

 بتلـك ُأخـذ اإلشـكال، تزيـل لفظيـة قرينـة إحداهما يف وكان آيتان تعارضت إذا -

 .القرينة

 .التعارض إلزالة كلها الباب آيات تجمع أن فينبغي باب يف آيتان تعارضت إذا -

 .زماهنا على حملت ،بزمان منهما واحدة واختصت آيتان تعارضت إذا -



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ...الكرمي القرآن آيات بني التعارض دفع قواعد

١٣٠  

 :وهي واآلثار، بالسنة قواعد

 .به يؤخذ فإنه يزيله ما السنة يف وثبت المعنى، يف آيتان تعارضت إذا -

 .به ُأِخذ للتعارض مزيال أحدهما نزول سبب وكان آيتان تعارضت إذا -

 بالمتـأخرة أخـذ لإلشـكال، إزالـة ولهمـانز تـاريخ يف وكـان آيتـان تعارضت إذا -

  .منهما

 وجـب المتأخر من المتقدم وعلم بينهما الجمع يمكن ولم آيتان تعارضت إذا -

 .النسخ إلى يصار أن

 :وهي العربية باللغة تتعلق قواعد

 علـى موضـع كـّل  يف ُحملـت المتضـاد، اللفظـي المشـرتك مـن لفظة وردت إذا -

 .لها المناسب المعنى

 .الخاص على العام ُحِمل وخصوص، عموم بينهما آيتان ارضتتع إذا -

 علــى المطلــق ُحِمــل مقيــدة، واألخــرى مطلقــة إحــداهما آيتــان تعارضــت إذا -

 .المقيد

م معترب، غير مفهومٍ  مع قرآنية آيات منطوق تعارض إذا -  على اآليات منطوق ُقدِّ

 .مفهومها

 علـى لفظـا المفـرد صـيغة ُحِملت الجمع، وصيغة المفرد بصيغة شيء ورد إذا -

 .معنى الجمع

 بـه يـزال معـروف لغـوي أسلوب مع تتوافق إحداها وكانت آيات تعارضت إذا -

 . عليه حملت التعارض

 :هو المتوهم التعارض دفع يف - الغالب يف - الشنقيطي سلكه الذي المنهج -٢
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 .اإلشكال فيها التي اآلية ذكر -

 .تعارضها التي اآليات ذكر -

 .بينها التعارض جهو بيان -

 . بينها الجمع أوجه ذكر -

 :فهي البحث هذا من هبا خرجت التي التوصيات أهم وأما

 االخـــتالف مــوهم« موضـــوع يف للتجديــد جهـــدهم بــذل للبـــاحثين ينبغــي -١

 وذلـك الحديث، العصر يف ظهرت التي المعاصرة الشبهات مع يتوافق بما »والتناقض

ــالرد ــى ب ــك عل ــات تل ــبه التوّهم ــي اتوالش ــا الت ــرون طرحه ــن المعاص ــداثيين م  الح

 .وغيرهم والعلمانيين

 القواعـد التـأهم اآليـات علـى تحتـوي علميـة موسـوعة بجمـع العنايـة ينبغي -٢

 .الكريم القرآن آيات بين التعارض توهم عند إليها يحتكم التي واألصول

 كنـهول كبيرة، علمية قيمة ذو كتاب للشنقيطي »االضطراب إيهام دفع« كتاب -٣

 : يلي بما وذلك منه، االستفادة لتكتمل الباحثين من اهتمام لمزيد يحتاج

 لتسـهل الكتـاب احتواهـا التـي للمسـائل دقيـق علمـّي  فهـرس بوضع االهتمام -

 . منه االستفادة

 .أكثر منه االستفادة لتسهل الكتاب هذا لتلخيص عالم يتفرغ أن ينبغي -

* * * 
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 مراجعالو مصادرال قائمة

 

 للكتـاب، العامـة المصـرية الهيئـة ،)هــ٩١١ت( السـيوطي الدين جالل القرآن، علوم يف تقاناإل - 

 .هـ١٣٩٤: عام

 العزيـز عبـد بـن أحمد. د ،)ودراسة عرض( الكريم القرآن تفسير يف الواردة المشكلة األحاديث - 

 .هـ١٤٣٠: عام ،١:ط السعودية، العربية المملكة والتوزيع، للنشر الجوزي ابن دار القَصيِّر،

 ،١:ط الريـاض، التدمريـة، دار السلمي، نامي بن عياض جهله، الفقيه يسع ال الذي الفقه أصول - 

 .هـ١٤٢٦: عام

 الفكــر دار ،)هـــ١٣٩٣ ت( الشــنقيطي األمــين محمــد بــالقرآن، القــرآن إيضــاح يف البيــان أضــواء - 

 .هـ١٤١٥: عام ،)ط.د( بيروت، والتوزيع والنشر للطباعة

 الفضــل أبــو محمــد: تحقيــق)، هـــ٧٩٤ ت( الزركشــي الــدين برهــان القــرآن، علــوم يف الربهــان - 

 .هـ١٣٧٦: عام ،١:ط سوريا، وشركائه، الحلبي البابى عيسى العربية الكتب إحياء دار إبراهيم،

 علـي محمد: تحقيق)، هـ٨١٧ ت( آبادى الفيروز العزيز، الكتاب لطائف يف التمييز ذوي بصائر - 

 القـاهرة، اإلسـالمي، الرتاث إحياء لجنة - اإلسالمية للشئون األعلى المجلس :الناشر النجار،

 ).ت.د( ،)ط.د(

 الكتـــب عـــالم)، هــــ١٠٣١ ت( المنـــاوي الـــرؤوف عبـــد التعـــاريف، مهمـــات علـــى التوقيـــف - 

 .هـ١٤١٠: عام ،١:ط القاهرة، - ثروت عبدالخالق

 والتوزيـع، والنشـر للطباعـة الريان ةمؤسس الجديع، يوسف بن اهللا عبد الفقه، أصول علم تيسير - 

 .هـ١٤١٨: عام ،١:ط لبنان، - بيروت

جهـود الشــيخ محمـد األمــين الشـنقيطي يف تقريــر عقيــدة السـلف، عبــد العزيـز الطويــان، مكتبــة  - 

 هـ.١٤١٩، عام: ١العبيكان، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط:

 بـن المحسن عبد عليها، والرد الهجري عشر الرابع القرن يف الكريم القرآن يف الطاعنين دعاوى - 

 .هـ١٤٢٧: عام ،١:ط لبنان، - بيروت اإلسالمية، البشائر دار المطيري، زبن
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   مكتبــة ،)هـــ١٣٩٣ ت( الشــنقيطي األمــين محمــد الكتــاب، آيــات عــن االضــطراب إيهــام دفــع - 

 .هـ١٤١٧: عام ،١:ط جدة، - الخراز مكتبة: توزيع، القاهرة - تيمية ابن

 ماجسـتير رسـالة وهي الشمالي، علي أحمد ياسر الكريم، القرآن يف والتناقض االختالف موهم - 

 .هـ١٤٠٨: عام ،)ط.د( المكرمة، مكة القرى، أم جامعة بعنوان

 م.١٩٩٢، سنة: ٤علماء ومفكرون عرفتهم، محمد المجدوب، دار الشواف، القاهرة، ط: - 

 مـن جماعـة وصـححه ضـبطه: ت ،)هــ٨١٦ ت( اينالجرجـ محمـد بـن علـي التعريفات، كتاب - 

 .هـ١٤٠٣: عام ،١:ط لبنان، - بيروت العلمية الكتب دار: الناشر الناشر، بإشراف العلماء

 العلـواين، جـابر طـه د: تحقيـق ،)هــ٦٠٦ ت( الـرازي اهللا عبـد أبـو األصول، علم يف المحصول - 

 .هـ١٤١٨: عام ،٣:ط لبنان، الرسالة، مؤسسة

 هنـداوي، الحميـد عبـد: ت)، هــ٤٥٨: ت( سـيده بـن الحسـن أبـو األعظم، لمحيطوا المحكم - 

 .هـ١٤٢١: عام ،١:ط بيروت، - العلمية الكتب دار: الناشر

 والحكـم، العلوم مكتبة: الناشر ،)هـ١٣٩٣ ت(الشنقيطي األمين محمد الفقه، أصول يف مذكرة - 

 .م٢٠٠١: عام ،٥:ط المنورة، المدينة

 شبكة موقع يف نشر النجار، الدين قطب فهمي: د وإعرابه، وأنواعه تعريفه: سماال: بعنوان مقال - 

 .م٢٨/٩/٢٠١٤: بتاريخ األلوكة،

 بيروت، الحياة، مكتبة دار: الناشر ،)هـ٧٢٨ ت( تيمية ابن العباس أبو التفسير، أصول يف مقدمة - 

 .هـ١٤٩٠: عام ،)ط.د( لبنان،

وعبـد العزيـز بـن محمـد  ،ره: عبد اهللا بن محمد الطيـارمنسك اإلمام الشنقيطي، جمعه من تفسي - 

 هـ.١٤١٦، عام: ١الحجيالن، دار الوطن، الرياض، ط:

منهج الشيخ الشنقيطي يف تفسير آيات األحكام من أضواء البيان، عبد الرحمن السـديس، وهـي  - 

 م.١٩٨٩: رسالة جامعية مقّدمة لنيل شهادة الماجستير، من جامعة أم القرى بالسعودّية، عام

ب -   الريـاض، - الرشـد مكتبة: النشر دار النملة، الكريم عبد المقارن، الفقه أصول علم يف المهذَّ

 .هـ١٤٢٠: عام ،١:ط
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 سـلمان، آل حسـن بـن مشـهور: تحقيـق ،)هــ٧٩٠ ت( الشاطبي موسى بن إبراهيم الموافقات، - 

 .هـ١٤١٧: عام ،١:ط القاهرة، عفان، ابن دار

)، هــ١١٥٨ بعـد ت( التهـانوي علـي بـن محمـد والعلـوم، الفنون الحاتاصط كشاف موسوعة - 

 مكتبـة: الناشـر الخالـدي، اهللا عبد. د: العربية إلى الفارسي النص نقل دحروج، علي. د: تحقيق

 .م١٩٩٦: عام ،١:ط بيروت، - ناشرون لبنان

 والنشـر للطباعـة الخير دار: الناشر الزحيلي، مصطفى محمد اإلسالمي، الفقه أصول يف الوجيز - 

 .هـ١٤٢٧: عام ،٢:ط سوريا، - دمشق والتوزيع،

* * * 
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