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فالقرآن وبعد،  ..(٢٧ (النمل:  Z_   ^   ]  \  [   Z   Y [
كثرة عىل خيلق عجائبه وال (ال تفنى اخلاتم نبيه ومعجزة اخلالد اهللا كتاب الكريم
حجة ما جيعله اإلعجاز وجوه من تضمن .S النبي به وهو ما أخرب الرد)(١)،
الوجوه  هذه النبيS ومن صدق عىل ا ساطعً ودليالً اإلسالم رسالة قاطعة عىل
و تعاىل: سبحانه احلق أشار ذلك وإىل من املعارضة، التناقض وخلوه من سالمته
ZX W  V (النساء:   U  T   S R   Q     P   O NM  L  K [
يناقض بعضه الكريم القرآن بأن االدعاء وحديثًا قديامً امللحدون حاول وقد ،(٨٢
هذا ليثبتوا احلس  أو العقل خيالف  أنه  أو بينها فيام  تتعارض آياته أن أو  بعضاً،
عند ظاهرها يشكل التي قد ذكر بعض النصوص خالل من املنفي عنه االختالف
وأصحاب العلامء دعا ما وهو ليوهنها.. يوماً صخرة كناطح فكانوا وهلة: أول
التعارض وهم يزيل عنه بام البعض عىل أشكل ملا احلقيقي إىل بيان املعنى التفسري
عىل ا وقفً يكن مل للتعارض املومهة اآليات  أمام الوقوف أن عىل واالختالف.
التساؤالت بعض هناك أنه كان نذكر أن اإلنصاف إن من إذ امللحدين والزنادقة،
املراد بغية فهم للتعارض املومهة اآليات بعض ظواهر والتابعني حول من الصحابة

 ،(٧ عمران: (آل   Z¨   §   ¦   ¥   ¤ [ قائلني: والتفويض  التسليم مع  منها
عائشة <  املؤمنني ألم حدث هبا عىل نحو ما املراد عن Sجييب النبي فكان

 P  O    N  M   L  K  J [ تعاىل: بني قوله اجلمع عليها اعتاص عندما

القرآن. فضل جاء ىف ما فضائل القرآن، باب كتاب جامعه، ىف الرتمذي طويل أخرجه من حديث جزء (١)
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القيامة يوم حوسب «من :S وبني قوله Z (االنشقاق٧ ـ ٨)،  S  R  Q
   N   M   L  K  J [ اهللا قال أليس قد اهللا رسول يا «فقلت: قالت: عذب»
العرض، ذلك احلساب إنام ذاك «ليس :S فقال  Z  S  R  Q  P  O

عذب»(١). القيامة يوم احلساب نوقش من

أن والزنادقة املسلمني بني الفرق فكان ذلك. ببيان بعده من الصحابة قام ثم
ويتهمون أنفسهم اهللا، عند من وأنه جاء، التسليم بام مع عن املعنى يسألون األولني
الظاهر عن  خروج من جيدونه بام يفرحون فإهنم والزنادقة املالحدة أما بالعجز،
الذي األمر وهو مطار، كل به فيطريون القرآن، بسالمة يرفع الثقة ا وحيسبونه تناقضً
بواجب ا قيامً وينافحون عنه اهللا كتاب عن يدافعون جيل بعد جيالً العلامء جعل
املبارك الركب هذا واستمر النصيحة»... «الدين :S قوله النصيحة الواردة يف
ومن هذا. يومنا حتى التناقض أو التعارض يوهم ما دفع ويف للقرآن انتصاره يف
الشنقيطي الشيخ الكريم: القرآن عن الدفاع تولوا الذين املعارصين علامئنا أشهر
بن صالح بن  حممد والشيخ الكتاب)، آي  عن  االضطراب إهيام (دفع  كتابه  يف
فتاويه، و ورسائله كتبه من العديد يف ا كبريً ا اهتاممً هبذا األمر اهتم الذي عثيمني،
يف ولعل ألعدائه. ا ودفعً الكريم للقرآن ا وانتصارً للمعنى، وإزالة لإلشكال، بيانًا
ويرفع ما يوهم التعارض دفع يف ابن عثيمني جهود الشيخ يبني هذه الدراسة ما

ومبحثني:  مقدمة، من الدراسة هذه تكونت فقد هنا ومن اإلشكال،

ثالثة مطالب:  من ويتكون به. العلامء وعناية املشكل األول: *

املصطلح. دائرة ىف املشكل ـ ١
الكريم. القرآن عن املشكل العلامء بنفى عناية ـ ٢

كتاب صحيحه، ىف ومسلم احلساب عذب، نوقش من باب الرقاق، كتاب صحيحه، ىف البخار أخرجه (١)
احلساب. إثبات باب والنار، القيامة واجلنة صفة
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املشكل. عاجلت املصنفات التى أشهر ـ ٣

مطالب: ثالثة من ويتكون املشكل. من العثيمني موقف العالمة الثانى: املبحث *

العثيمني. بالشيخ التعريف ١ـ
باملشكل. العثيمني ابن الشيخ اهتامم ٢ـ

النصوص. يف والتعارض اإلشكال دفع يف العثيمني منهج ابن ٣ـ

وتوصيات. نتائج من الدراسة هذه إليه انتهت ملا فيها ونعرض اخلامتة: *

التوفيق وىل واهللا
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األول املبحث
    

األول املطلب
   

التبس  األمر أ أشكل يقال أ امللتبس. من اإلشكال فاعل اسم لغة: املشكل
واألشكل أ ملتبسة، أشكال وأمور خمتلط مشكل املشبه قيل لألمر ومنه واختلط
العينني  أشكل كان صفته Sأنه وبياض(١) ومن محرة فيه ما قاطبة األشياء سائر من
الشامئل. كتب بينته ما نحو عىل وحمبوب حممود وهو احلمرة بياضهام يشء من يف أ

وأشتى يف احلرم، دخل أ أحرم كام يقال وأمثاله، أشكاله دخل يف أ وأشكل
يف الشتاء(٢). دخل أ

الذي املشكل هو (املتشابه الباجي: قول مثل يف املتشابه وذلك يطلق عليه وقد
أن فذكر بينهام السيوطى اإلمام فرق تفكر وتأمل(٣). وقد إىل منه يف فهم املراد حيتاج

اجلمع)(٤). من يفهم املشكل أن حني ىف منه، معناه املراد يفهم ال (املتشابه

مثل املشكل من تقرتب مصطلحات عدة للعلامء من املشكل: األلفاظ القريبة
املرتادف. قبيل من قلنا إنه واملتعارض، وسواء املختلف،

(ومنها جعفر الكتاين بن حممد املستطرفة الرسالة صاحب قول يظهر يف عىل ما

(شكل). مادة البالغة وتاج العروس، وأساس العرب، لسان انظر (١)
األعىل مؤسسة طبعة ص (٢٦٦)، الثالث، اجلزء العلامء) (دستور الفنون اصطالحات يف جامع العلوم (٢)

.فكر األمحد بريوت، للقاىض للمطبوعات
ص (٤٧). الباجى، خلف بن سليامن الوليد ألبى العربية دار االفاق طبعة األصول: يف احلدود (٣)

بقطر. اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة ط بترصف، علم التفسري للسيوطى، ص٣٩٥ ىف التحبري (٤)
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مشكل يف نقول أو احلديث، خمتلف تأويل يف نقول احلديث أو اختالف يف كتب
مثل املعارصين بعض إليه اجته ما احلديث(١)، وهو مناقضة يف نقول أو احلديث،
يفرق  من مقابل يف عرت(٢) الدين نور ود. ود. صبحي الصالح، زهرة، أبو حممد الشيخ
اختالف خمتلف فيه املختلف، فكل من أعم املشكل فيجعل واملختلف املشكل بني

خمتلفاً. مشكل كل الشيئني وليس بني للتعارض نتيجة والتباس وتداخل

اخلامس النوع وهو االختالف املشكل موهم من النوع هذا الزركيش سمى وقد
.(٣) القرآن) يف علوم (الربهان كتابه من والثالثني

الذي الدليلني يف التعارض تشارك أي: أنواع املشكل. أهم من التعارض يعد و
بينهام. وقع

أمهها:  بعدة معان، يف اللغة التعارض ويأيت

عارضاً. وصار ومنع، انتصب واعرتض: يعرض اليشء عرض نقول ١ ـ املنع:

أي اليشء له وعرضت ظهر، أي كذا أمر له عرض يقال: واإلظهار: ٢ ـ الظهور
إليه. وأبرزته له أظهرته

ما عرض  والعرض: اللحياين: منظور عن ابن نقل العدم: اليشء بعد ٣ ـ حدوث
أشغال. أو مهوم، أو لصوص، مرض، أو من حيبسه من أمر حيدث له أي لإلنسان،

وسار  عنه، وعدل «جانبه، أ فالناً» فالن «عارض يقال: واملجانبة: ٤ ـ املحاذاة
«حماذاه»(٤). أو حياله»

بريوت، ص(١٥٨). البشائر، املستطرفة: طبعة دار الرسالة (١)
الوفاء. دار ط ـ ـ ص١٦ محاد حسني نافذ ـ د/ خمتلف احلديث ىف العلامء هؤالء آراء انظر:  (٢)

القاهرة. الرتاث ـ دار ط ـ بعدها وما األول ص٥١ اجلزء انظر: (٣)
املنري املصباح .(٣٨٨/١٨) العروس تاج .(١٩٣/٣) املحيط القاموس انظر لسان العرب (٢٨٨٥/٤).  (٤)

١٤٠٢هـ. ط ـ عطار عبد الغفور أمحد حتقيق (١٠٨٢/٣) الصحاح ـ للجوهري ،(٤٠٢/٢)

      



٤١٢

العلامء. أراء فيه االصطالح فقد تعددت يف التعارض أما

كل وجه يمنع تقابلهام عىل هو الشيئني: بني «التعارض أن: فذكر ابن السبكي
صاحبه»(١).  منهام مقتىض

وجه عىل تقابلهام األمرين: وهو بني «التعارض قوله: يف أكده اإلسنوي ما وهو
اآلخر»(٢). مقتىض منهام واحد كل يمنع

 

العقل خيالف أو آخر، ا نصً الظاهر يف يناقض نص ورود نتيجة من اإلشكال ينشأ
وهلة ألول املتعارضة النصوص بني بالتوفيق اإلشكال ويرفع التاريخ، أو احلس أو

احلس. العقل أو ال خيالف بام املعنى أو برشح

سأل رجالً «أن البخاري: وعلقه  احلاكم رواه  الذي  باملوقف  هنا  له ونمثل
 Z¥ ¤  £  ¢ ~  ے  ¡       }  |  {  z  y [ تعاىل: عن قوله عباس ابن

 µ  ´  ³ ²  ±   °    ¯  ® [ :أخر يف آية وقوله ،(٢٣ (األنعام:
    }  |  {  z  y [ عباس: «أما ٤٢)، فقال ابن ¶ ̧   Z    ¹ (النساء:
أهل  إال اجلنة يدخل أنه ال يوم القيامة رأوا ملا فإهنم Z¥ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
وأرجلهم، أيدهيم فتكلمت أفواههم اهللا عىل فختم فلنجحد، تعالوا قالوا اإلسالم
إن يف ذلك(٤)ـ، فقال: آيات نحو يف روي عنه ـ وكذا حديثا»(٣) اهللا يكتمون فال

١ سنة ١٤٠٤هـ. ط ـ بريوت الكتب العلمية ـ املنهاج (٢٧٣/٢) دار رشح اإلهباج يف (١)
ص (٢٢٩). املأمول، غاية األصول برشح ورقات (٢)

واملستدرك  ٥٥٥/٨ ـ فصلت سورة تفسري ـ  التفسري كتاب ـ الباري فتح مع رشح البخاري صحيح (٣)
ومل  اإلسناد صحيح احلاكم: هذا حديث قال بلفظه ـ ٣٠٦/٢ النساء سورة تفسري ـ التفسري كتاب  ـ

الذهبي. ووافقه ـ خيرجاه
ابن عباس { قال: سأله  ٥٧٣/٤ ونصه عن ـ األهوال كتاب ـ املستدرك يف احلاكم ما رواه مثال ذلك (٤)
= عىل بعضهم وأقبل ـ إال مهسا تسمع وال ـ ينطقون ال يوم (هذا وجل عز ـ قوله األزرق عن ابن نافع
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ويف يسألون، ويف بعضها يقرون، بعضها ويف ينكرون بعضها ففي مواقف القيامة
،(٢٧ Z (الصافات:  /   .   -   ,  + [ تعاىل: قال كام يسألون ال بعضها
(املؤمنون:  Áمث   À   ¿   ¾ ½  ¼ نث :أخر يف آية وقال تعاىل
عىل التلبيس  بغرض نفوسهم يف ملرض التعارض قوم يدعي قد أنه عىل ،(١٠١

احلجر. ويلقموهنم كيدهم عليهم يردون دعا العلامء ما وهو املسلمني

ال قال:  قال: قبيل؛ أحداً عن هذا سألت هل قال: وحيك ؟ هذا فام كتابيه) اقرؤوا ـ وهاؤم يتساءلون بعض  =
ربك كألف سنة مما تعدون) عند يوماً (وإن وتعاىل تبارك اهللا أليس قال هلكت، سألت كنت أما إنك لو

األلوان. هذه من لون األيام هذه من يوم وأن لكل مقدار بىل، قال:
املازين حيي ابن راشد احلديث ـ يف إن الذهبي وقال ـ ومل خيرجاه صحيح اإلسناد هذا حديث احلاكم: قال

ضعفه النسائي. وقد
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املطلب الثانى
   

 ed تعارض:  نث فيه وال اختالف ال حمكامً كتابًا الكريم القرآن تعاىل اهللا أنزل
  O وقال جل شأنه: نث (هود: ١)، n   m   l  k j i h g        fمث 

(النساء: ٨٢)،. X  W  مث   V  U T  S R   Q     P
عىل الواجبات أهم من الكريم الكتاب  آيات عن  االلتباس رفع كان من هنا
ودفع مشكله وإزالة به العناية فينبغي الكريم، القرآن تفسري من جزء هي إذ املفرس

نصوصه. بني التعارض ظاهره ما توهم
 W  V  U  T  S  R   Q    P   O تعاىل: نث وذاك لقوله هذا منزه عن والقرآن
يف وليس املجتهد نظر يف  إنام هو واالختالف (النساء: ٨٢)، فاإلشكال X  مث 
عىل املواضع ويتعرف اآليات، يف النظر يطيل أن املفرس عىل وجب هنا ومن الواقع،
وجييب ا تعارضً أو إشكاالً فيها يظن أن قد وعىل ما الناس، عىل فهمها أشكل التي
سبعة(١)، منها الزركيش  ذكر ويزول كثرية اإلشكال  هبا يندفع التي واألمور عنها،
املفرس هبا يستطيع ا ستة بني اآليات أمورً التعارض ظاهره ما بني اجلمع طريقة يف وذكر

ا(٣). ظاهرً اآليات تعارض أسباب موهم من مخسة ذكر كام التعارض(٢)، إزالة
فليس غريها مع تتعارض آيات هناك أن من والزنادقة يدعيه امللحدون أما ما
قد جاءهم  نواياهمـ  سلمت ما إذا ـ بذلك وأن القائلني األحوال من بحال بصحيح
«إال قتيبة: ابن يقول كام القرآن ال يعرف فضل إذ الفهم. سوء أو اإلدراك عدم من

علوم القرآن (٢١٧/٢). يف الربهان انظر: (١)
املرجع السابق (٥٧/٢). انظر: (٢)

وعلوم التفسري يف وآراؤه عثيمني ابن الشيخ جهود  وانظر: .(٦٤/٢) القرآن  علوم يف الربهان  انظر: (٣)
مواضع متفرقة. الربيدي يف إبراهيم د. أمحد القرآن:
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خص وما األساليب يف وافتتاهنا مذاهب العرب وفهم علمه، كثر نظره واتسع من
اللغات»(١). مجيع دون لغتها اهللا

وأن لزومها، يف عامل يشك ال أن «وأوىل بقوله: اإلمام الشافعي إليه أشار ما وهو
واحد»(٢). مثال جتري عىل وأهنا ختتلف، ال أحكام رسوله ثم اهللا أن أحكام يعلم

يف  اختالف ال أنه «ثبت الرشيعة: عن االختالف نفي يف  الشاطبي وقال
إليه يرجع أصالً فيها اخلالف عىل كون وجود موضوعة هي وال الرشيعة، أصل
هبم يتعلق ما وإىل املكلفني أنظار اخلالف راجع إىل ذلك بل الشارع، من ا مقصودً
والعموم يف وذمه عىل اإلطالق الرشيعة يف االختالف نفي أن وصح االبتالء، من
فيها لصح االختالف قصد عىل واحد فرع وضع فيها صح لو أصوهلا وفروعها، إذ

اإلطالق»(٣). عىل االختالف وجود
آيات بني تضاد ال «أنه من  الرشيعة يف الناظر عىل جيب ما مبينًا ا أيضً وقال
مهيع عىل جار اجلميع بل اآلخر، أحدمها مع بني وال النبوية األخبار بني وال القرآن
فواجب االختالف ظاهر معنى واحد، فإذا أداه بادئ الرأ إىل إىل ومنتظم واحد،
وقوف فليقف فيه، اختالف ال أنه شهد قد اهللا ألن االختالف؛ انتفاء يعتقد عليه أن
مما املوضع فإذا كان اعرتاض، غري من اجلمع، أو املسلم وجه عن السائل املضطر
إىل باحثًا ليبق أو احلق اليقني، املخرج حتى يقف عىل فليلتمس عميل حكم يتعلق به
مذهب  «وبطل حزم: الذي أكده ابن املعنى وهو ذات ذلك»(٤) من عليه وال املوت
ليس أنه وصح بالقرآن، احلديث رضب أو ببعض، بعضه احلديث رضب أراد من
ذلك وكل جهله،... من وجهله علمه، من علمه لسائره، ا خمالفً ذلك كل يشء من

احللبي. ط ص (١١) القرآن: مشكل  (١)
العلمية. الكتب ـ دار حتقيق الشيخ أمحد شاكر ص (١٧٣) الرسالة:  (٢)

مرص. ـ الكرب التجارية دراز ـ املكتبة عبد اهللا حممد بعناية املوافقات (١٣١/٤) (٣)
االعتصام (٣١٠/٢). (٤)

      



٤١٦

إىل بعض، بعضه ومضاف ببعض، بعضه موصول واحد، واحدة، وخرب كلفظة
بعض»(١). عىل بعضه ومبني

خالل بيان األسباب التي من ا وضوحً الدين النسفي األمر حافظ اإلمام ويزيد
والسنة ال الكتاب من الرشعية احلجج «اعلم أن بقوله: التعارض ينشأ أجلها من
تعاىل واهللا العجز، أمارات من ذلك ألن حقيقة؛ والتناقض التعارض بينهام يقع
من بالناسخ جلهلنا بيننا  فيام التعارض يقع  وإنام بالعجز، يوصف أن عن يتعاىل
ولكن بوجه، املعارضة تقع ال التاريخ علم إذا حتى بالتاريخ، املنسوخ، وجلهلنا

للسابق»(٢). ناسخ الالحق

وقع التعارض «وإنام فقال: اإلشكال رفع وجوه بني فقد الرميل شهاب الدين أما
خيلو فال وظني، قاطع وال قاطعني، بني تعارض إذ ال ظنية لكوهنا أدلة الفقه؛ بني
منهام واحد كل أو ا، خاصً ا واآلخر عامً أحدمها أو خاصني، أو أن يكونا عامني، إما

آخر»(٣). من ا وخاصً وجه من ا عامً

اخلطيب كان فإذا القرآن. عن فضالً احلديث عن  منفي التعارض  إن بل
 S النبي أن خربين علم «وكل احلديثني: بني االختالف نفي يف يقول البغدادي
ظاهرمها متعارضني، كان وإن وجه، فيهام عىل التعارض يصح دخول فال هبام تكلم
إباحة يكون أن ذلك، وغري وهني أمر من والقرآن بني اخلربين التعارض معنى ألن
 S خربين، والنبي كانا إن كذبًا واآلخر ا كون أحدمها صدقً يوجب أو وحظراً،

األمة»(٤). باتفاق ذلك أمجع ومعصوم منه منزه عن

اإلحكام (٣٥/٢). (١)
للنسفي (٨٨/٢). ـ كشف األرسار (٢)

كلية ـ ماجستري  رسالة (٢٣٠) ص  الرميل، الدين لشهاب ـ  األصول ورقات رشح يف املأمول غاية (٣)
الرشيعة ـ باألزهر.

(٤) الكفاية: ص(٤٣٣).



٤١٧

روي أنه أعرف قوله: «ال خزيمة يف إسحاق بن حممد بن عن ا املروي أيضً وهو
فليأت  عنده كان فمن متضادان، صحيحني بإسنادين اهللاSحديثان رسول عن
الكريم القرآن  يف التعارض نفي  أن يعني الذي األمر بينهام»(١). أؤلف  حتى  به

باب أوىل. يكون من
وصفهم  بالطعن بالتناقض فقد اهللا كتاب اعرتضوا عىل الذين امللحدون أما هؤالء

 ¡ ے     ~  }   |   { نث  واتبعوا وهجروا، فيه  «ولغوا بأهنم:  قتيبة ابن
ونظر عليلة؛ وأبصار  كليلة  بأفهام  ،(٧ عمران:  (آل ¥ ¦ مث   ¤  £¢
بالتناقض، عليه قضوا ثم سبله؛ عن وعدلوه مواضعه، عن الكالم فحرفوا مدخول
ربام بعلل ذلك يف وأدلوا واالختالف. النظم، وفساد اللحن، يف واالٍستحالة
و قدحت القلوب، يف بالشبه واعرتضت الغر؛ واحلدث الضعيف الغمر،؛ أمالت
مشكل (تأويل وضع كتابه من مبينًا هدفه ثم يسرتسل يف الصدور»(٢)، بالشكوك
ورائه باحلجج النرية، من وأرمي عن كتاب اهللا، أنضح أن «فأحببت فيقول القرآن)
لتأويل ا جامعً الكتاب هذا فألفت يلبسون، ما للناس وأكشف البينة، والرباهني
ما وحامالً واإليضاح، الرشح يف بزيادة التفسري ذلك من ا مستنبطً القرآن؛ مشكل
وطريق املجاز، موضع املعاند ألر العرب؛ لغات عىل مطلع إلمام فيه مقاالً أعلم

بتأويل»(٣). عليه أقيض أو برأي، فيه أحكم أن غري من اإلمكان،
واإلشكال والتناقض التعارض عن القرآن تنزيه العلامء يف جهود تستمر وهكذا
يوهم التي اآليات فيتتبعون واهتاممهم عنايتهم هذا األمر يولون املفرسين فنجد
ما يف دفع التصانيف يصنفون سائر العلامء وكذلك بينها التعارض وجيمعون ظاهرها

يأيت. ما عىل إشكال من يتوهم

ص (٢٨٥). الصالح، البن ـ علوم احلديث السابق، املصدر (١)
ص (٢٢). القرآن: مشكل تأويل  (٢)
ص (٢٣). القرآن: مشكل تأويل  (٣)

      



٤١٨

املطلب الثالث
    

ا تبعً الكريم؛ القرآن عن املشكل دفع  ىف واملفكرين العلامء تصانيف تعددت
واملصنفني. العلامء ألهداف

الكريم فإن القرآن يشء من عليه التبس ملن األمر كان مقصدهم توضيح فإذا
استدركته فيام (اإلجابة كتاب ىف  جاء ما مثل ىف يكمن والبيان الكشف  موضع
الكريم القرآن تفاسري ىف نجده ما  نحو وعىل للزركشى، الصحابة)  عىل عائشة
ما وهو تفسريهم، عند إشكال من يثار قد ما بإزالة املفرسون حيث يقوم املختلفة،

.~ العثيمني الشيخ ىف أعامل جليًا يظهر
يظهر ما نحو الكريم، عىل لإلسالم والقرآن الكيد هو اإلشكال دفع كان إذا إما
من وغريمها وابن املقفع، امللحد، الراوندي ابن مثل: والزنادقة املالحدة طعون من
بالنقض هلؤالء واملفكرون العلامء يتصد فعندئذ واحلديث؛ القديم يف الكفر أئمة
أشهر ىف نحرهم، ومن كيدهم جيعل ما واملصنفات املؤلفات ويضعون والتفنيد،

املصنفات: هذه
قتيبة. ابن ـ القرآن مشكل ـ ١

اهلمدانى. عبد اجلبار القايض ـ املطاعن عن القرآن تنزيه ٢ـ
املغني). سلسلة اجلبار (من عبد القايض القرآن ـ إعجاز ـ ٣

اجلبار.  عبد متشابه القرآن ـ القايض ـ ٤
اجلبار. عبد القايض ـ النبوة تثبيت دالئل ـ ٥

القايض الباقالين. ـ القرآن إعجاز ـ ٦
الباقالين.  القايض ـ القرآن لنقل االنتصار ـ ٧



٤١٩

اخلطيب اإلسكايف. التنزيل ـ التأويل ودرة غرة ـ ٨
الرازي. ـ وأجوبتها الرازي مسائل ٩ـ

تيمية. ابن اإلسالم شيخ ـ أشكلت تفسري آيات ـ ١٠

صنف الذي الراوندي ابن الكريم القرآن ىف طعنًا امللحدين أكثر ا ألن ونظرً
بالرد العلامء قام فقد الكريم،  القرآن عىل خالهلا من يطعن الرسائل من عدداً
الردود هذه يتتبع األعسم جعل عبداألمري األمر الذ املاضية، القرون طيلة عليه
الراوندي ابن تاريخ بعنوان األول فكان جملدات، ثالثة صارت  حتى وجيمعها

املصادر العربية. يف الراوندي ابن بعنوان والثالث واملجلد الثاين امللحد،
العلامء من العديد عليه رد وقد ابن املقفع، هؤالء امللحدين الطاعنني من أيضاً

املقفع امللحد. ابن الرد عىل كتابه يف القاسم الريس أشهرهم
نحو عىل الطاعنني هؤالء عىل الرد يف وحديثاً قديامً العلامء تتابعت مصنفات وقد
واملبرشون القرآن وامللحدون، القرآن كتابيه يف دروزة عزة األستاذ لدي نجد ما

ذلك من املؤلفات. وغري
البن القرآن) مشكل (تأويل وهو املصنفات، هذه  من لواحد  اآلن ونعرض
كيدهم الطاعنني ردت عىل التي املصنفات أوائل من الكتاب هذا يعد حيث قتيبة
الستامئة الكتاب قارب وقد  الزنادقة، هلؤالء واملفحمة القوية ردوده خالل من

وفضله. القرآن الكريم بني مكانة صفحة، حيث
فيقول: فيه  صنعه  وما الكتاب،  هذا تأليف إىل دعاه عام ـ قتيبة  ابن وحيدثنا
 z نث واتبعوا وهجروا، ولغوا فيه ملحدون، كتاب اهللا بالطعن اعرتض «وقد
وأبصار كليلة، بأفهام ٧)؛ عمران: (آل ¢ مث  |  { ~ ے ¡   {
قضوا ثم سبله؛ عن وعدلوه الكالم عن مواضعه، فحرفوا مدخول؛ ونظر عليلة،

السيد أمحد صقر . قام بتحقيقه / وقد (١)

      



٤٢٠

يف ذلك وأدلوا واالختالف. النظم، وفساد اللحن، يف واالستحالة بالتناقض، عليه
القلوب، يف بالشبه واعرتضت الغر، واحلدث الغمر، أمالت الضعيف بعلل ربام
ورائه من وأرمي اهللا، كتاب عن أنضح أن فأحببت الصدور... يف بالشكوك وقدحت
الكتاب هذا فألفت يلبسون، ما للناس وأكشف البينة، والرباهني النرية، باحلجج
واإليضاح، الرشح بزيادة التفسري من مستنبطاً ذلك القرآن، لتأويل مشكل ا جامعً
موضع املعاند ألر العرب، لغات عىل مطلع إلمام مقاالً  فيه أعلم ما وحامالً
جيز ومل بتأويل، عليه أقيض أو أن أحم فيه برأي، اإلمكان، من غري وطريق املجاز،
حتى القوم وحي عىل مل أقترص إذ كنت التفسري، أصل له من إىل باإلسناد أنص أن يل
وأخرت، وقدمت ونقصت، األلفاظ يف وزدت أوضحته، حتى إيامئهم وعىل كشفته،

السامعون»(١). فهمه يف يستوي حتى واألشكال األمثال لذلك ورضبت

نظره، كثر  من إال يعرفه ال القرآن فضل «أن الطاعنني: تقحم  ىف العلة ا  مبينً
به لغتها  خص اهللا وما ، األساليب يف العرب، وافتناهنا مذاهب علمه، وفهم واتسع
والبيان، العارضة من أوتيت أمة األمم، مجيع يف  ليس فإنه اللغات، مجيع دون
وإعراهبا، ألفاظها مباين يف العرب حال ذكر «ثم العرب.. أوتيته ما واتساع املجال
هلا أقامه اهللا (الذي الشعر من هلا عام معاين األلفاظ، وحتدث بني وألوان فروقها
مقيداً، وألنساهبا حافظاً، وآلداهبا مستودعا، لعلومها وجعله لغريها، الكتاب مقام

الزمان.».. مر عىل يبيد الدهر وال عىل يرث ال وألخبارها ديواناً

من أحد يقدر ال نزل القرآن، ولذلك املذاهب هذه بكل أنه مبينًا استطرد ثم
إىل الرسيانية عن  اإلنجيل  نقل كام األلسنة،  من يشء إىل ينقله أن عىل الرتاجم،
ألن بالعربية، تعاىل اهللا كتب وسائر والزبور التوراة وترمجت والرومية، احلبشية
قوله تعاىل: تنقل أن لو أردت أنك تر أال اتساع العرب، يف املجاز تتسع مل املعجم

قتيبة، ص١٧. البن القرآن مشكل (١)



٤٢١

أن تستطع ٥٨)، مل نث u  t     s  r  q  p     o  n  m مث (األنفال:
وتصل جمموعها، تبسط حتى أودعته، الذي املعنى عن األلفاظ مؤدية هبذه تأيت
فخفت ـ وعهد هدنة قوم وبني إن كان بينك فتقول:  مستورها، وتظهر مقطوعها،
باحلرب، وآذهنم هلم، رشطت  ما نقضت قد أنك فأعلمه ـ ا ونقضً خيانة منهم 
 o نث تعاىل: قوله وكذلك استواء عىل بالنقض العلم يف  أنت وهم لتكون
مل تنقله بلفظها أردت أن إن ،(١١ u  t  s  مث (الكهف:   r  q  p
اللفظ، دون للمعنى مرتمجاً لكنت سنني عدداً أنمناهم فإن قلت إليه، املنقول يفهمه
qمث   p  o   n   m    l    k   j    i  h نث قوله: وكذلك
املعنى مل يتغافلوا، أديت قلت: وإن استغلق، لفظه بمثل إن ترمجته ،(٧٣ (الفرقان:

بلفظ آخر.

جيب الذي القول الفصل هو القرآن ترمجة مسألة يف ابن قتيبة كالم أن واعتقد
عنه. العدول وعدم به، التمسك

أنواعها، عىل اختالف مطاعنهم فرسد الطاعنني، عن باحلكاية كتابه ابن قتيبة بدأ
اللحن، من القرآن عىل ادعوه وما القراءات، وجوه للرد عليهم يف أبواباً عقد ثم
أجاب عن كام يف املتشابه، قالوه وما آيه، بني واالختالف التناقض من نحلوه وما

.! والبيان اهلد لعباده أراد من القرآن، يف املتشابه بإنزال أراد ماذا قوهلم:

النظم، وفساد االستحالة هبا القرآن عىل ادعى التي  احلروف تأويل ذكر ثم
الكالم من خلص ثم فيها. املفرسين واختالف املقطعة، احلروف عن  فتحدث
ولكنه يؤوله، السورة منه ثم ما يف فيذكر سور القرآن، مشكل عىل الكالم إىل عليها
له نَّ عَ ذكرها حسبام بل يف املصحف، املعروف ترتيبها حسب عىل السور يرتب مل
ذكرها فيعيد يذكرها، مشاكل السورة التي عىل الكالم يستويف ال وقد من مشاكلها.

النساء. و النحل وسورة سورة البقرة واألنعام، يف فعل أو مرات: مثلام مرة

      



٤٢٢

عن وحتدث  مواضع،  أربعة يف األوليني السورتني مشكل عن  حتدث فقد 
الوحيدة والسورة القرآن. سور لكل يعرض مل أنه كام ـ ثالثة يف الثانيتني مشكل
اجلن، سورة هي ـ ذكرها التي ـ من بني السور كلها ورشحها استوىف تأويلها، التي
يف القراء  (إن) واختالف تكرار من  فيها بام وقع وغموض، إشكال فيها من ملا

اجلن. وقول قول اهللا من فيها ما واشتباه وكرسها ، نصبها

عظيم باباً ذكرها، عقد  التي السور ملشكل تأويله قتيبة من ابن فرغ وبعد أن
عن فيه املختلفة)، حتدث للمعاين الواحد اللفظ  (باب األمهية، وهو بالغ القدر،
املعاين، خمتلفة متحدة املباين، القرآن يف جاءت التي األلفاظ من لفظاً وأربعني نيف
والسلطان، والضالل والفتنة واإلسالم، واإلمام والرؤية واألمة والبالء، كالقضاء

والكتاب. واحلساب والنسيان،

األفعال شاكلها من وما املعاين، حروف تفسري (باب ذلك بعد قتيبة ابن ذكر ثم
ا، ورويدً وهلم، وتعاىل، جرم، وال ولوما، ولوال، كأين، وأنى، تترصف) التي ال

ولدن.

مكان بعض). الصفات (دخول بعض حروف بباب ختم كتابه ثم

الذين العلامء من لكثري ومصدراً هاماً مرجعاً يعد هذا الكتاب أن واخلالصة
واستفادوا منه. أتوا بعده



٤٢٣

املبحث الثانى
  

األول املطلب


بن حممد بن صالح بن حممد الزاهد، الورع ، املفرسّ الفقيه املحقق، العامل هو 
متيم. بني من الوهبة من عثيمني آل سليامن بن عبدالرمحن

عنيزة يف ١٣٤٧هـ عام رمضان املبارك شهر من والعرشين السابع ليلة يف ولد
السعودية. اململكة العربية يف ـ القصيم مدن إحد ـ

 

ـ  والده أحلقه حيث الكتاب العلامء بالتوجه إىل من أقرانه شأنه شأن ~ نشأ
بن عبدالرمحن املعلِّم أمه جهة من ه جدّ عند الكريم القرآن ليتعلم ـ اهللا تعاىل رمحه
حفظ والنصوص األدبية، ثم احلساب، من وشيئًا الكتابة، م تعلَّ ثمَّ الدامغ، سليامن

بعد. عمره من عرشة الرابعة يتجاوز وملّا قلب ظهر عن عنده الكريم القرآن
الشيخ  فضيلة وكان الرشعي، العلم طلب عىل أقبل ~ والده من وبتوجيه
والعربية  الرشعية العلوم س يدرِّ ~ السعدي نارص  بن عبدالرمحن العالمة
من املبتدئني لتدريس الكبار؛ طلبته من اثنني رتَّب  بعنيزة، وقد الكبري  اجلامع يف
حتى   ~ املطوع عبدالعزيز  بن حممد الشيخ حلقة إىل الشيخ فانضم الطلبة،

أدرك. ما والنحو والفقه، التوحيد، يف أدرك من العلم
التفسري، يف عليه فدرس ،~ السعدي حلقة شيخه العالمة يف جلس ثم
والفرائض، والنحو، واألصول، والفقه، والتوحيد، النبوية، والسرية واحلديث،
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العلوم. هذه املتون يف خمترصات وحفظ
األول؛  شيخه هو ~ السعدي نارص بن عبدالرمحن العالمة الشيخ  ويُعدّ
وتأصيله، بمنهجه وتأثر غريه، عن أخذ أكثر مما وطريقةً معرفةً العلم؛ عنه أخذ إذ

للدليل. واتِّباعه وطريقة تدريسه،
الفرائض، علم عنيزة قايض عودان بن عيل بن عبدالرمحن الشيخ عىل قرأ كام
يف ا سً مدرّ وجوده أثناء والبالغة النحو يف عفيفي الرزاق عبد الشيخ قرأ عىل كام

املدينة. تلك
١٣٧٢ ـ ١٣٧٣هـ. عامي ىف الرياض يف العلمي باملعهد التحق كام

ـ العلمي الرياض معهد يف فيهام انتظم تني اللّ السنتني خالل  ـ انتفع ولقد 
حممد الشيخ املفرسِّ العالمة ومنهم: حينذاك فيه سون يدرِّ كانوا الذين  بالعلامء
ث املحدِّ والشيخ رشيد، نارص بن الفقيه عبدالعزيز بن والشيخ األمني الشنقيطي،

ـ. تعاىل اهللا رمحهم ـ اإلفريقي عبدالرمحن
فقرأ باز، اهللا بن عبد بن عبدالعزيز العالمة الشيخ اتصل بسامحة أثناء ذلك ويف
ابن تيمية، وانتفع اإلسالم شيخ ومن رسائل البخاري صحيح من املسجد يف عليه
الشيخ سامحة ويُعدُّ بينها، واملقارنة املذاهب فقهاء آراء يف والنظر احلديث علم يف به

ر به. والتأثُّ التحصيل يف الثاين شيخه ~ هو باز بن عبدالعزيز
عبدالرمحن العالمة شيخه سُ عىل يَدرُ وصار  ١٣٧٤هـ عام إىل عنيزة عاد ثم
ا جزءً أصبحت التي الرشيعة، يف كلية انتسابًا دراسته ويتابع السعدي، ابن نارص

الشهادة العالية. حتى نال اإلسالميّة، سعود بن حممد اإلمام جامعة من



وهو التدريس عه عىل فشجّ العلمي التحصيل ورسعة النّجابة فيه شيخه م توسَّ
بعنيزة. الكبري يف اجلامع ١٣٧٠هـ عام التدريس فبدأ حلقته، يف طالبًا زال ما
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عام بعنيزة العلمي املعهد يف ا سً مدرِّ نيِّ يف الرياض عُ املعهد العلمي من ج خترَّ وملّا
نارص السعدي بن عبدالرمحن مة شيخه العالّ تويف ١٣٧٦هـ سنة ١٣٧٤هـ، ويف
فيها، العيدين وإمامة عنيزة، يف الكبري إمامة اجلامع بعده ـ فتوىلّ اهللا تعاىل رمحه ـ

للجامع. التابعة عنيزة الوطنية مكتبة يف والتدريس
يف  س يدرِّ ~ الشيخ فضيلة تكفيهم؛ بدأ ال وصارت املكتبة الطلبة، وملا كثر
إهنم حتى من اململكة وغريها وتوافدوا الطالب إليه واجتمع نفسه، اجلامع املسجد
حتى ا، وخطيبًا ومدرسً ا عىل ذلك، إمامً وبقي بعض الدروس، يف املئات يبلغون

ـ. اهللا تعاىل رمحه ـ وفاته
١٣٩٨هـ عام إىل ١٣٧٤هـ عام من  العلمي املعهد يف ا  سً مدرِّ الشيخ وبقي 
جلامعة التابعة بالقصيم الدين وأصول الرشيعة كلية يف التدريس انتقل إىل عندما
ـ. تعاىل اهللا ـ رمحه وفاته حتى فيها ا أستاذً وظل اإلسالمية، بن سعود اإلمام حممد

ورمضان احلج مواسم  يف النبوي واملسجد احلرام املسجد يف س يدرِّ وكان
تعاىل ـ. اهللا وفاته ـ رمحه ، حتى ١٤٠٢هـ عام منذ الصيفية واإلجازات

 

العطاء ا من عامً من مخسني أكثر خالل ـ تعاىل اهللا رمحه العظيمةـ  جهوده ظهرت
املحارضات وإلقاء والتوجيه واإلرشاد والوعظ والتدريس العلم نرش يف والبذل

. ـ وتعاىل ـ سبحانه اهللا  إىل والدعوة
العلمي بالتأصيل متيَّزت التي واألجوبة وحترير الفتاو بالتأليف الشيخ اهتم
واخلطب والفتاو الكتب والرسائل واملحارضات العرشات من له وصدرت الرصني،
واللقاءاتواملقاالت،كامصدرلهآالفالساعاتالصوتيةالتي سجلتحمارضاتهوخطبه
املتميزة والرشوحات الكريم تفسري القرآن يف العلمية ودروسه اإلذاعية وبراجمه ولقاءاته

والنحوية. الرشعية يف العلوم واملنظومات واملتون النبوية الرشيف والسرية للحديث
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:~ كان فقد العلمية، واملجامع من اهليئات العديد ~ عضوية الشيخ توىل
إىل وفاته. ١٤٠٧هـ عام السعودية من العربية يف اململكة العلامء كبار هيئة يف ا عضوً ـ
العامني يف  اإلسالمية سعود  بن حممد اإلمام بجامعة العلمي املجلس يف ا عضوً ـ

١٣٩٨ ـ ١٤٠٠هـ. الدراسيني
سعود بن حممد اإلمام جامعة بفرع الدين وأصول الرشيعة كلية جملس يف ا عضوً ـ

فيها. العقيدة لقسم ا ورئيسً القصيم يف اإلسالمية
للمعاهد واملناهج جلنة اخلطط عضوية يف شارك العلمي باملعهد تدريسه فرتة آخر ـ ويف

هبا. املقررة الكتب من ا عددً وألّف العلمية،
~ حيث كان  إىل وفاته ١٣٩٢هـ عام احلج من موسم يف جلنة التوعية يف ا عضوً ـ

الرشعية. واألحكام املسائل يف ويفتي واملشاعر، يف مكة وحمارضات ا دروسً يلقي
إىل ١٤٠٥هـ عام من تأسيسها عنيزة يف اخلريية الكريم حتفيظ القرآن مجعية ترأس ـ

وفاته.
عام ١٤١٤هـ(١). خلدمة اإلسالم العاملية ~ فيصل امللك جائزة نح مُ وقد

انظر: التفصيل من وملزيد (١)
الظهرانى. مظفر بن نارص الزاهد، اإلمام العثيمني ابن •

املراثى، من فيه قيل وما والعملية العلمية اهللا، رمحه العثيمني، صالح بن حممد العالمة الشيخ حلياة اجلامع •

احلسني. أمحد بن وليد
املقرن. صالح بن الكريم عبد العثيمني، صالح بن الشيخ حممد العالمة سامحة مع ا عامً عرش أربعة •

الباحثني. جمموعة من ـ العثيمني ابن العالمة ىف ترمجة الثمني الدر •

قندوس. خالد سرية زاهد، العثيمني ابن •

حممد العتيبى. بن إحسان اهللا، رمحه العثيمني، صالح بن حممد الشيخ حياة ىف وقفات •

الربيدي. إبراهيم بن حممد بن د. أمحد ـ القرآن وعلوم التفسري ىف ابن العثيمني وآراؤه الشيخ جهود •

العثيمني. بالشيخ اخلاص اإللكرتوين املوقع •
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املطلب الثانى
   

سواء من املعارصين السلف رجاالت أبرز من ا واحدً عثيمني ابن الشيخ يعد
تفسري الرشعية من العلوم خمتلف شمل الذي علمه حيث من وهديه أو حيث سمته
واملتنوعة، العديدة يف مؤلفاته يظهر ما عىل علوم اللغة يف تبحر مع وفقه وحديث
ذلك ترينا املشكل وهو القرآن علوم فروع من فرع يف إىل جهوده رسيعة ونظرة

العني. رأ
بمعاجلة مد اهتاممه يلحظ بوضوح وأعامله عثيمني ابن الشيخ آلثار واملتتبع
بل رسائله، و رشوحه عن فضالً فتاويه يف أو تفسريه يف سواء أنواعه املشكل بكافة
رسالة أو كتابًا نجد أن فيندر الصحفية(١). يف مقاالته حتى اجلانب بذلك ليهتم إنه
أو قرآنيًا ا خيالف نصً حديثًا أو مع أخر تتعارض آية لظاهر عرض وفيها إال له
التي صارت العلوم العلم اليوم من تلك خيالف ما استقر عليه النصوص من شيئًا
أو االضطراب عن القرآين النص بسالمة كامل كله يقني ذلك خلف و يقف يقينا،
ال أنه ا مجيعً املسلمني شأن يف ذلك شأنه املؤمن ويقني العامل ثقة يف فيقرر التعارض
بعضه الكريم يتعلق بالقرآن فيام الرشعية بني النصوص اختالف أو تعارض يوجد
وبعضها اآلخر األحاديث بعض بني والسنة، بل القرآن  بني  يتعلق فيام أو  ا بعضً
رسوله الذي وكالم اهللا كالم بني تعارض يقع أن «ال يمكن الصدد هذا يف فيقول
اهللا عند وما اهللا، عند والكل من يتعارض، ال واحلق حق ألن الكل صح عنه أبداً،

Xمث (النساء: ٨٢).  W  V   U  T   S  R    Q     P   O يتعارض نث ال

١٤٠٥هـ، (ص مجاد اآلخرة الثاين ـ ربيع ١٢ـ جملة البحوث اإلسالمية: العدد املثال سبيل عىل انظر  (١)
البتة....). بعضاً بعضه يناقض ذلك من شيئاً أن حاسب حيسب (ال (٢٣٠
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ذلك يف السبب أن من النصوص بعض يف ا ظاهرً يقع قد النظر إىل ما يلفت ثم
الرشعية بالنصوص ودراية  علم من حصله ما ومد نفسه القارئ  إىل يرجع
فهمك فاعلم يف التعارض يوهم ما «فإذا وقع بقوله: الشخص مثل ذلك فيخاطب
عندك يف التعارض إذا وقع فأنت عندك ما باعتبار النص، ولكن من ليس أن هذا
البحث يف لتقصري وإما الفهم قصور وإما العلم لقلة فإما والسنة نصوص الكتاب

له»(١). ال أصل الذي تومهته لوجدت أن التعارض جئت وتدبرت ولو والتدبر

كتاب ما جاء يف أن اليقني علم «ونعلم فيقول: آخر موضع يف هذا املعنى يقرر ثم
األخبار يف وألن التناقض ا... بعضً بعضه يناقض حق ال فهو نبيه سنة أو تعاىل اهللا

.«S ورسوله اهللا تعاىل يف خرب حمال وهذا ا، بعضً تكذيب بعضها يستلزم

قائال: املعصية شؤم  أو اليقني قلة  من للبعض تعرض  قد التي اآلفة يبني ثم 
فذلك ا، تناقضً أو بينهام ،S رسوله سنة اهللا تعاىل أو يف كتاب يف أن ادعى «ومن

غيه». عن اهللا ولينزع قلبه، فليتب إىل وزيغ قصده، لسوء

وينعم الفكر النظر بأن يمعن ذلك من يشء من يغم عليه ا ناصحً يستطرد ثم
توهم «ومن تعاىل: إىل اهللا األمر يفوض أن فعليه ونعمت، وإال فبها املعنى فإن علم
علمه، أو  لقلة فذلك بينهام، Sأو رسوله يف سنة اهللا تعاىل أو كتاب يف التناقض
التدبر حتى وليجتهد يف العلم، عن فليبحث التدبر، يف تقصري أو فهمه، يف قصور
كام وليقل تومهه، وليكف عن عامله إىل األمر فليكل يتبني له مل فإن احلق، له يتبني
أن عمران: ٧)، وليعلم (آل نث ¯  °  ±       ²  ³  ´ مث  العلم: يف الراسخون يقول

بينهام اختالف»(٢). وال فيهام تناقض والسنة ال الكتاب

التنوع اختالف مها خمتلفني أمرين  بني يفرق أن من عثيمني ابن  يفوت  وال

املختار القاهرة. دار ط الواسطية: ص(٧٤)، العقيدة رشح  (١)
ابن عثيمني (٢٣٧/٣). ورسائل جمموع فتاو (٢)
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واختالف التضاد.

ال يمكن التضاد  اختالف أن التضاد: واختالف  التنوع اختالف بني والفرق
جيتمعان(١). ال الضدين ألن بني القولني، اجلمع فيه

ذكر منهام كال� ألن املختلفني؛ القولني  بني فيه اجلمع يمكن التنوع واختالف 
اختالف. فال اجلنس يف اتفقا وإذا اجلنس، والنوع داخل ا نوعً

ال بجنس بني القولني يمكن اجلمع أنه ال التضاد معناه وعىل ذلك فاختالف
يف وخيتلفان اجلنس يف القولني  بني  جيمع أنه معناه التنوع واختالف بنوع، وال
هذا يكون ال خيتلف، وحينئذ النوع ولكن القائالن اتفق عليه اجلنس فيكون النوع،
عثيمني ابن يفتأ وال التمثيل، سبيل عىل كأنه ا نوعً منهام واحد ألن ذكر كل ا اختالفً
القرآن الكريم، بيان إعجاز يف ذلك والتعارض ألمهية االختالف نفي تكرار من
ظواهر اآليات من املسلم موقف يبني االختالف نفي هذا عن يتحدث مرة كل ويف

التفويض»(٢). أو التدبر وهو للتعارض املومهة

حتى فتدبره لك يبدو فيام التناقض فيه تظن الكريم القرآن يف  يشء وكل
  W  V  U T   S  R   Q  P   O  NM  L  Kقوله تعاىل:نث يتبني لك
العلم الذين  يف الراسخني بطريق فعليك لك مل يتبني Xمث (النساء: ٨٢). فإن
الذي منزله إىل األمر ٧). وكل  عمران:  (آل مث  ´  ³  ²       ±  ° نث¯  يقولون:

فيه. تناقض القرآن ال وأن فهمك، يف أو علمك يف القصور أن واعلم يعلمه،

من التعارض األدلة الرشعية وسائر الكريم القرآن خلو عىل تأكيده والشيخ يف
نعلم «جيب أن فيقول: هبا واملقطوع املقررة والكليات قبيل القواعد من جيعل ذلك

فال النقيضان أما يرتفعان،  ولكن واحدة جهة من واحد يشء جيتمعان يف ال الضدين أن القول ومتام (١)
.(٢٨٥/١) انظر: املعجم الفلسفي: مجيل صليبا يرتفعان. وال جيتمعان

ص (٢٨ - ٢٩). التفسري مقدمة رشح  (٢)
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القرآن، من ال ا أبدً قطعيان يتعارض دليالن يمكن أن أنه ال وهى جداً، قاعدة مهمة
منتفيًا، واآلخر ثابتًا أحدمها لكان تعارضا لو ألهنام العقل، من وال السنة، وال من
هذا الشيخ يف تطبيقات ولعل أول القطعي»(١). اسم عنه زال منتفياً اآلخر قلنا وإذ
  U  T   S  R   Q   P   O  NM  L  Kنث االستدالل بقوله تعاىل:  الصدد
اهللا  كتاب نجد يف إننا البعض: ليناقش ما يردده X W Vمث (النساء: ٨٢)،

اآلية؟ هذه مع يتفق فكيف التعارض ظاهره ما
التايل: الوجه عىل اإلجابة فتأيت

التعارض فهذا: ظاهره اهللا كتاب شيئًا يف «إذا رأيت نقول:
قارص. رديء أن فهمك يعنى يف فهمك، لقصور إما ـ

هذا يبلغك مل ولكنك بينهام اجلمع يبني علامً هناك أن لقصور علمك؛ أ أو ـ
العلم.

ويمكن يوفق... ال سيئًا فإنه قصده كان إذا اإلنسان ألن قصدك يف لسوء وإما ـ
عدم نتيجته الطلب يف الطلب، والتقصري يف التقصري وهو ا رابعً احتامالً  نزيد أن
جيداً، وعىل هذا فأسباب عدم فهم كان رابع سبب أنه عىل عرضناه العلم لكن إذا
آيات وهى احلقيقة تتعارض يف ال لكنها ا ظاهرً متعارضة آيات وفيه القرآن أربعة،

كتابه:  يف ~ الشنقيطي الشيخ ومنهم فيها وألفوا من العلامء كثري ذكرها متعددة
الشيخ خلق حسن الصدد هبذا ويالحظ الكتاب»(٢)، آي عن إهيام االضطراب دفع
كثري عن غاب وهو خلق قد وعرفاناً، هلم ا تقديرً شيوخه أعامل إىل يرشد قراءه فهو

اليوم. الدعاة من
.(٤٢ (اآلية الزمر سورة تفسري (١)

عثيمني يف ابن الشيخ استفاد وقد ،(١٤) ص يس سورة تفسري ص (٥٠٨). وانظر: النساء سورة تفسري (٢)
مشاخيه أحد الشنقيطي إذ املذكور كثريا وال عجب الشنقيطي كتاب من التعارض ظاهره ما بني اجلمع

= اجلميع.  عىل اهللا رمحة



٤٣١

املطلب الثالث
    

يلحظ اآليات بني الظاهري اإلشكال لدفع عثيمني ابن الشيخ جهود املتأمل يف
بعض اآليات يعرتي ما وإزالة التعارض رفع يف القواعد من عدد عىل اعتمد أنه قد
«فإن فقال: التعارض ما ظاهره إزالة يف طريقته الشيخ قرر وقد التناقض، إهيام من
التعارض: لتصحيح وجه هناك يكون أن بد ال فإنه التعارض ظاهره يشء وجد
التعارض، التي ظاهرها بالنصوص للعمل األوىل  املرتبة وهو اجلمع بإمكان إما
فيكون وإما بالرتجيح يدخله النسخ، مما وكان النص علم التاريخ إن وإما بالنسخ

املراتب الثالث»(١). هذه بد من وال اآلخر أرجح من أحدمها

منها عىل واحد كل حيمل التعارض ظاهرها التي النصوص «إن ا: قرر أيضً كام
الرشعية»(٢). بني النصوص يتوهم التعارض لئال املناسبة احلال

القواعد: هذه وأوىل
      

العهدة عن ا خروجً إليهم وعزوها السابقني آراء  بنقل عثيمني ابن يكتفي  ال
األقو خيتار بحيث بينها فيام والرتجيح ومناقشتها اآلراء هذه بدراسة يقوم وإنام
ذلك األمثلة عىل ومن املرجوحة بعض هذه اآلراء قبل من إلشكاالت تأتى تفاديًا
الشيخ جهود ىف رسالته: الربيدي أمحد الدكتور الشنقيطى عىل العثيمني ابن تلمذة الشيخ ه ىف نوَّ وممن  =
مكتبة ط بالرياض، العلمى املعهد ىف عليه درس العثيمني ابن الشيخ أن حيث ذكر ص٣٣، العثيمني ابن

الرياض. ـ نارشون الرشد
املفيد (٢٠٨/٢). القول انظر: (١)

علم من األصول كتابه: من التعارض مبحث انظر املسألة الشيخ هلذه تقرر يف ولالستزادة املصدر. نفس  (٢)
.(٧٢/١١) عثيمني ابن جمموع فتاو ورسائل ضمن املطبوع األصول

      



٤٣٢

النار خيلد يف ال وبالتايل باملعايص املسلم تكفر ال التي الرشعية مجعه بني النصوص
 d  c نث تعاىل:  قوله يف كام املتعمد  املؤمن  قاتل شأن يف تعاىل قوله وبني 

(النساء: ٩٣). مث   j i h g f  e
رتب  حيث النار يف اخللود ذكر السنة أهل منهج (يشكل عىل الصدد هذا يف فيقول

بالكفر)(١). السنة إال أهل عند النار يف خلود وال بكفر، ليس والقتل القتل، عىل

ثم هنا، الواقع التعارض رفع يف املفرسون أوردها الستة التي الوجوه يذكر ثم
خلص حتى اإلشكال صالحيته لدفع عدم ويبني حدة عىل كل وجه يناقش أخذ
من ترتيبهام فاختار اإلشكال مع هذا لدفع يصلحان وجهني اختيار إىل النهاية يف
عليه بني باملتعارف ذلك عىل مستدالً الطويل باملكث اخللود تفسري الوجوه هذه
أن ذلك وهو آخر وجه إىل ثم أشار الطويل، املكث عىل اخللود إطالق من العرب
الذي ارتضاه اآلخر الوجه وهو ينفذ السبب مل املانع وجد إذا وأنه السبب قبيل من

املفرسون(٢). ذكرها التي األخر الوجوه من
 

واحد سبب عىل مل يقترص أنه املجال هذا الشيخ يف ويالحظ املطلع عىل تراث
مثالً فنراه ظهوره، إىل تؤدي التي األسباب مجيع تناول وإنام اإلشكال أسباب من
احلديث بني  إشكال من يثار قد ما يتناول كام ا بعضً بعضها  اآليات إهيام يتناول 
مما وغري ذلك والواقع واحلس القرآن اللغة أو بني وقواعد القرآن بني أو والقرآن

العجالة. هذه له يف نعرض
    

القرآن يفرس ثم بالقرآن القرآن يفرس أن هي للتفسري املثىل الطريقة كانت إذا
.١٦٨ القاهرة ص املختار، ط الواسطية العقيدة رشح (١)

.١٦٩ املصدر ص نفس  (٢)



٤٣٣

السنة يف  ننظر أن يف تكمن ذاهتا املثىل الطريقة  فإن  له بيانًا  جاءت إهنا إذ بالسنة
هنا ومن تعارض، توهم أو إشكال من لآلية يعرض ما وسيلة لرفع أو النبوية كأداة
ذلك ومن اإلشكال ورفعه، إلزالة كطريق السنة عىل ابن عثيمني الشيخ اعتمد فقد
 ³ ² ± ° ¯    ® ¬ « ª © ¨ نث تعاىل: قوله املثال سبيل عىل
(البقرة:  º  «  ¼  ½  ¾  ¿ مث    ¹  ¸  ¶  µ  ´
إشكاالً أثار الذي األمر ا، جد� أو وليس أبًا له عامً ليعقوب، كان إسامعيل ١٣٣)، وملا
فيها ليجد السنة، إىل العثيمني الشيخ فيلجأ ـ السالم عليهم ـ أبًا ليعقوب يف تسميته

األم»(١). بمنزلة S: «اخلالة قوله خالل من هذا اإلشكال يرفع ما

اخلالة تسمية عىل ا قياسً العم أبًا تسمية اإلشكال بجواز الشيخ يرفع فهنا نجد
فتستقيم التسمية. احلديث، ىف ورد ما نحو عىل ا أمً

  

اإلشكال رفع يف اللغة استعانته بقواعد عثيمني ابن الشيخ عند التوفيق آليات من
عند الصفات.أو آليات دراسته عند إليه يلجأ ما ا كثريً وهو النصوص بني الوارد

اإلعرايب. توجهه لإلجابة عن املشكل
أضيف ففي حديثه عن إذا ما يعم املفرد بأن املعروفة القاعدة ذلك أمثلة ومن
ألن املفرد تنايف وذلك (ال اجلواب يكون األعني أو األيد يف الواردة النصوص
وبني املفرد بني  منافاة فال عني؛ وحينئذ من هللا ثبت ما فيشمل كل يعم املضاف

والتثنية)(٢). اجلمع
من النحاة بعض إليه ذهب ما يف هذا املجال التي يعتمدها من القواعد ا أيضً

وفالن فالن بن عليه فالن ما صالح هذا الصلح، باب كيف يكتب صحيحه، كتاب ىف البخار (١) أخرجه
نسبه. إىل قبيلته أو ينسبه مل وإن فالن ابن

سابق، ص(٢٠٤). مصدر الوسطية، العقيدة رشح  (٢)

      



٤٣٤

 e d  c     b    a ` ذلك بقوله تعاىل: نث عىل اثنان مستدلني اجلمع أقل أن
قلبان فقط. به واملراد اثنتان والقلوب مجع (التحريم: ٤)، ومها fمث 

(النساء:  نث º     ¹   ̧      ¶  µ  « مث  تعاىل: بقوله كذلك يستدلون كام
اثنان(١). به واملراد ،(١١

التثنية صيغة يف العني ورود بني التوفيق يف القاعدة هذه يستخدم  فنجده
نقول منافاة ألننا فال اثنني اجلمع أقل (إن قوله: يف وذلك اجلمع صيغة يف وورودها
وبني ضمري اجلمع بني والتناسب التعظيم به يراد وإنام الثالثة به يراد هذا اجلمع ال

إليه)(٢). املضاف

 

ا مقترصً اجلمع وجه ببيان ا  مكتفيً االستطرادات عن بالبعد الشيخ  منهج متيز
ذلك. يف السلف عادة عىل جريًا وذلك فقط عىل الشاهد

وآيات الصفات املعية عن الرضورة، مثل حديثه دعت إذا إال يف ذلك يتوسع وال
 ،األخر الفرق مواجهة يف له واالنتصار السنة أهل مذهب بيان ليتسنى له عام؛ بوجه

الصالح. السلف منهج وفق العقيدة عرض أجل أمهية من

   

سبقت اإلشارة، كام املشكل عنها ينشأ التي بجميع األسباب عثيمني اهتم ابن
الشأن هو كام تأليفه أثناء للمشكل يعرض فأحيانًا سياقها حسب جاءت إجاباته كام
والكتب الرسائل بعض عىل والرشح التعليق أو األحاديث رشوح يف التفسري أو يف
و(مقدمة التوحيد)، كتاب رشح  يف املفيد (القول و الواسطية)، العقيدة (رشح

املصدر ص(١٩٢). نفس  (١)
نفس املصدر. (٢)



٤٣٥

وغريها. املثىل) (القواعد مثل املفردة رسائله يف أو التفسري) أصول

هناك أو من هنا من فتاوي تأتيه من يصدره ما خالل من إجاباته تأيت وأحيانًا
خمالفة أو هلا ملقابلة آية إما االختالف ظاهرها يوهم آية معنى عن باالستفسار تتعلق

املراد. املعنى مبينًا جوابه حديث فيأيت

األسباب. هذه من سبب ونامذج لكل أمثلة هنا ونورد

    

     

(الكهف: ٣٩). تعاىل: نث Z  ]  \  [  ^  _  ` مث  قوله يف

أن هذه حني يف القوة العبد إىل تنسب التي األخر سؤال يتعلق باآليات يثار
عىل ليجيب الشيخ فيأيت التعارض تعاىل األمر الذي يوهم عىل اهللا تقرصها اآلية
قوله وبني باهللا، إال نفي القوة عموم بني اجلمع ما قيل: «فإن التساؤل بقوله: هذا

W   مث     V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K   J  I  H نث تعاىل:
  m  l  k  j  i  h  g  fe d c b a نث عاد: عن وقال ،(٥٤ (الروم:

قوة. فأثبت لإلنسان فيهم، ال قوة يقل: ومل p مث  (فصلت: ١٥)،  o  n
الوجهني: بأحد اجلمع أن فاجلواب:

أعطاه اهللا أن فلوال وجل، عز اهللا من كانت املخلوق التي يف القوة أن األول:
إال احلقيقة يف قوة فال هللا، خملوقة اإلنسان عند التي فالقوة   ، قوياً يكن مل القوة، 

باهللا.

إال باهللا عز وجل»(١). كاملة قوة ال :مث أ a^  ] نث   بقوله: املراد أن الثاين:

.(٣٩٩ ،٣٦٩ ،٢٩٩ ،٢٥٠ ،٦١/١) كذلك: وانظر الواسطية (٢١٤/١)، العقيدة رشح (١)

      



٤٣٦

   

 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W     V  U نث تعاىل: لقوله تفسريه وعند
أنه من نظريهتا ختالف اآلية هذه أن وهو آخر سؤال  يأيت .(٣٩ (الكهف:  `a مث 
له أن اآليات من هذه مفرد، واملعلوم جنة واحدة (جنتك) وليست جنتان كانت له

مفردة مع أهنام جنتان؟ هنا كانت حيث اجلواب هو فام جنتني،

بجوابني: عن هذا وقد أجاب

اجلنتني. أن املفرد إذا أضيف يعم فيشمل ـ ١

مقام وعظ وعدم  املقام ألن اجلنتني، قيمة من يقلل أراد أن القائل أن هذا ـ ٢
والوجه تقليالً لشأهنام، واحدة، جنة اجلنتان يقول: هاتان اهللا، كأنه رزقه بام إعجاب

العربية(١). اللغة قواعد إىل أقرب األول

 

0  1  2  3 4 5  6  7  8مث   تعاىل: نث قوله بني ~ مجع
  j  i  h   gf  e  dc   b   aنث تعاىل:  قوله وبني  ،(١٣١ (األعراف:
عز هو اهللا املقدر هلذا اليشء أن عىل تدل «األوىل بقوله: (يس: ١٩)، kمث 

منهم»(٢). أنه تبني سببه وهو وجل، والثانية

    

مث    ³ ²  ±  °  ¯ نث تعاىل: اهللا قول بني نجمع كيف الشيخ: سئل 
(االنشقاق: ١٠). _ مث  ^    ]  \  [  Z ٢٥)، وقوله: نث (احلاقة:

إىل الشامل لكنه ختلع بشامله يأخذه يقال:  أن بينهام  اجلمع  «إن : قائالً فأجاب

الواسطية (٢١٣/١). العقيدة رشح (١)
املفيد (٧٩/٢). القول (٢)



٤٣٧

جعل كتاب الرجل أن هذا فكام العمل جنس من واجلزاء وراء ظهره، من اخللف
ا»(١). وفاقً جزاءً ظهره وراء من القيامة يوم كتابه أعطى ظهره وراء اهللا

  

ملقدمة رشحه يف الشيخ  إليه  أشار ما النصوص بني اجلمع صور من ا أيضً
 X  W  V  U قوله تعاىل: نث بني ابن تيمية اإلسالم لشيخ التفسري) (أصول
 L  K  J سبحانه: نث قوله املائدة: ١٦)، وبني Z  Y   ]  \مث

وذلك األنعام: ١٥٣)، Vمث  U  T  S  R  Q  P ON  M
أشبه وصوم وحج وما وزكاة صالة فروع له لكن سبيل احلق واحد «إن بقوله:

واحد»(٢). سبيل يف كلها جتتمع لكنها سبل فهذه ذلك،

      

فيتم القرآين، النص مع التي تتعارض األحاديث ببعض فيتعلق الثاين النوع أما
الصحيحة، األحاديث هنا باألحاديث واملراد ا مجيعً للنصوص بينهام إعامالً اجلمع

ذلك: أمثلة ومن . إشكاالً تثري مجع وال حتتاج إىل الضعيفة فال أما

  

مث البقرة:  '  &  %  $  #  " تعاىل: نث  قوله خالل وذلك من
تفضيل األنبياء. عن مع األحاديث الناهية ا ظاهرً يتعارض ٢٥٣)، الذي

للتفاضل بني  املثبتة هذه اآلية نجمع بني قائال: كيف الشيخ التساؤل فيعرض
موسى»(٣). عىل ختريوين S: «ال وبني قوله الرسل

عثيمني (٤٢/٢). ابن ورسائل فتاو جمموع (١)
السنة. مكتبة ط ص (١٣)، التفسري: أصول (٢) مقدمة

املسلم بني واخلصومة األشخاص يف يذكر ما باب اخلصومات، صحيحه،كتاب يف البخاري أخرجه (٣)
السالم. عليه موسى فضائل من باب الفضائل صحيحه،كتاب يف مسلم وأخرجه ،(٨٨/٣) واليهود

      



٤٣٨

كان النهى فيام أحسنها أن اجلمع(١)؛ من عدة أوجه هذا يف يقال: «أن أجاب: ثم
فيقولوا:  غريهم؛ Sعىل حممد أتباع يفتخر بأن التعىل: و  االفتخار سبيل  عىل
ذلك؛ فهذا منهي أشبه وما عيسى؛ أفضل من أو موسى» مثالً من أفضل «حممد
«أنا سيد ولد آدم :Sوهلذا قال به؛ بأس ال فهذا اخلرب سبيل كان عىل إذا أما عنه؛

فخر»(٢)(٣). وال

   

    ;  : نث تعاىل: اجلمع قوله فمثال واإلفراد، باجلمع النصوص وردت
 m  l kj  i  h نث (األنبياء: ٤٧)، وقال تعاىل: مث  >      =  <
 z y  x w v u t s r  q  p o n
S: «كلمتان فقال النبي اإلفراد وأما (األعراف: ٨ - ٩)، مث }  |       {
وبحمده، اهللا سبحان  امليزان: يف ثقيلتان اللسان خفيفتان عىل الرمحن اىل حبيبتان
فجمع احلديث واآليات بني يوهم التعارض الذي العظيم»(٤)، األمر اهللا سبحان
امليزان واحد، أن باعتبار وأفردت متعدد، إنه حيث املوزون الشيخ باعتبار بينهام
يف أ امليزان» يف  «ثقيلتان :S قوله يف بامليزان املراد أن أو أمة، كل ميزان أو 
املوزون  باعتبار  مجع وأنه واحد، امليزان أن  أعلم واهللا  يظهر الذي ولكن الوزن،

(املؤمنون: ١٠٢)(٥). Å  Ä  Ã مث بدليل قوله: نث

املوضعني السابقني. نفس ىف ومسلم البخاري أخرجه (١)
الباري (١٠٩/٧). القرطبي (١٧٠/٣) فتح تفسري كثري (٥٣٩/١) ابن تفسري يف: انظر: (٢)

سننه، ماجه يف وابن إرسائيل، بنى سورة  ومن باب القرآن، تفسري جامعه،كتاب يف الرتمذي أخرجه  (٣)
الشفاعة. ذكر باب الزهد، كتاب

كتاب صحيحه، يف التسبيح، وأخرجه مسلم فضل باب الدعوات، يف صحيحه، كتاب البخاري أخرجه (٤)
والدعاء. والتسبيح التهليل فضل باب واالستغفار، والتوبة الدعاء

ص (٢٧٠-٢٧١). الواسطية العقيدة (٥) رشح



٤٣٩

  

  ¬   «   ª   ©¨  §  ¦ نث  تعاىل:  قوله بني للجمع تعرض وقد
وبني ،(١٣ (النساء:  ´مث    ³   ²   ±   °   ¯   ®
ما بل هللا نداً، «أجعلتني اهللا وشئت: شاء ما قال: عندما Sلرجل الرسول قول

وحده»(١). شاء اهللا

ـ عز  S مع الرب الرسول تقرن أن حرج ال الرشعية األمور أجاب: أن ثم
الربوبية وفعل خصائص من ألهنا جيوز فال الكونية وأما األمور  بالواو، ـ وجل
اهللا  قال وهلذا هللا، Sحكم الرسول حكم فإن احلكم أما اهللا، فعل بعد العبد

 e  d  c  b   a `    _  ^  ]  \ القرآن: نث وجل يف عز
إتيان رشعي: اإلتيان إتيان هذا ألن (التوبة: ٥٩)، j  i h  g  f  مث 
فالبد الربوبية، خصائص ألهنا من األمور الكونية فال رشعية، أما وأموال الزكاة
جعلت ألنك جيوز ال هذا اهللا وشئت: شاء ما اهللا بعد فعل العبد فعل  يكون أن

وليس كذلك.  اهللا كمشيئة الرسول مشيئة

(النساء: ٨٠)(٢). هللا: نث !  "  #  $  %  & مث  طاعة الرسول طاعة لكن

:   

يدخل قوله S: «لن بني ابن عثيمني مجعه هلا تعرض التي ا أيضً  ومن األمثلة
قال:  وال أنت، بعمله» قالوا: منكم أحد ينجو «لن رواية: ويف اجلنة» عمله أحدكم

برقم املفرد األدب  يف والبخاري  ،(٣٦٧ ،٣٧٠ ،٣٥٤/١) مواضع  يف  مسنده يف أمحد اإلمام أخرجه (١)
.(٧٨٣)

تفسري ،(٣٠٤/٣) البقرة تفسري سورة األمثلة انظر: من ولالستزادة ص (١٠٦). النساء سورة تفسري (٢)
العقيدة ورشح يس ص(٨٣)، سورة تفسري ،(٧ (اآلية الزمر سورة تفسري ص(٥٤٠)، النساء سورة
و((٥/ (٨٢/٢) املمتع  والرشح و(٢٠١/٣) (٢٩٠/١) املفيد القول ،(٢٦٣ ،٣٨ /٢) الواسطية

و(٢٧٥/٤). (١٠٠/٢) عثيمني ابن ورسائل فتاو وجمموع ،(٤٩٠

      



٤٤٠

اإلنسان  «إن قال ابن عثيمني: كام الذي يفيد برمحته»(١) اهللا يتغمدين أن إال أنا «وال
من  اهللا أن S لوال النبي حتى بعمله ينجو لن فإنه والوالية املرتبة مهام بلغ من
مع هذا يتعارض قد بعد ذلك ملا الشيخ عرض ثم ذنبه وما تأخر، له غفر بأن عليه
العمل أن عىل تدل  والسنة  الكتاب من نصوص هناك قائل قال  فإن  احلديث»، 
 ] \ [ Z Y تعاىل: نث قوله اجلنة مثل ويدخل النار من ينجي الصالح
بقوله: ذلك عن أجاب ثم (النحل: ٩٧)، d مث   c  b  a  `  _  ^
أن وهو املثبت أما املقابلة، بالعمل يف اجلنة اإلنسان املنفي دخول بينهام بأن «جيمع
من والنجاة اجلنة لدخول سبب أنه شك ال عوضاً، والعمل سبب وليس العمل
اجلنة ولكن اإلنسان به يدخل الذي وحده وليس العوض هو ليس ولكنه النار
اجلنة إىل يوصالن اإلنسان اللذان ومها اجلنة دخول السبب يف مها ورمحته اهللا فضل

النار»(٢). من وينجيانه
      

التعارض مومهة النصوص بني باجلمع عثيمني ابن الشيخ ومن مظاهر اهتامم
فيسبق يوماً... يف بطن أمه أربعني جيمع خلقه أحدكم S: «إن قوله بني توفيقه
 j  i  h قوله تعاىل: نث وبني فيدخلها»(٣)، اجلنة أهل بعمل فيعمل الكتاب عليه
من الصالح  العمل أن  اآلية تدل حيث  ،(٣٠ (الكهف:  nمث    m   l   k

سوء اخلامتة. من مع ذلك أمن بوعد الكريم قبول وإذا حصل املخلص يقبل،
بجوابني. ذلك الشيخ عن أجاب وقد

اخلامتة. وحسن القبول عىل رشط ا معلقً ذلك يكون أن ـ ١

هريرة. عن أبى ىف مسنده، أخرجه (١)
ـ القاهرة. دار القلم ط الصاحلني (٣٨٤/١)، لرياض عثيمني ابن رشح انظر (٢)

القدر، كتاب ىف صحيحه، ومسلم ذكر املالئكة، باب اخللق، بدء كتاب صحيحه، ىف البخار (٣) أخرجه
وسعادته. وشقاوته وعمله وأجله رزقه وكتابة أمه بطن ىف اآلدمى خلق كيفية باب



٤٤١

السوء  خامتة وأن باخلري، دائامً إال له خيتم ال العمل وأخلص آمن أن من ـ ٢
الرياء من بنوع الصالح املشوب خلطه بالعمل أو أساء العمل من تكون بحق إنام
فيام بعمل أهل اجلنة ليعمل أحدكم «إن اآلخر احلديث ذلك عىل ويدل والسمعة،

وخبثها(١). رسيرته مع فساد صالح هلم يظهر فيام أ للناس» يبدو

ظاهره التعارض  دفع ما عىل ~ الشيخ حرص سبق يتضح ما خالل ومن
ويعتقدون يؤمنون العلم الراسخني الذين منهج أهل هو وهذا والسنة القرآن بني

األحوال. من بحال تعارضهام بعدم

   

وهم العرب حتد مبني عريب بلسان نزل قد الكريم القرآن أن  املقرر من
كوهنم مع فعجزوا مثله بسورة من يأتوا بمثله، أو الفصاحة والبالغة أن أساطني
يعينهم جيدوا ما فلم وبالغته من جهة فصاحته القرآن يف الطعن عىل الناس أحرص
عندما القرون التالية ويف طالوة...)، عليه وأن حالوة (بأن له له فشهدوا عىل ذلك
أمام يقفون املولدين بعض نر بنا إذ سوق للعجمة وصار العربية ذهبت السليقة
فأخذوا يشغبون عىل العربية، الظاهر املألوف يف عن نسقها التي خرج اآليات بعض
ويبينون سالمة هلم البيان يتصدون أئمة جعل األمر الذي اآليات، بعض ظواهر
اجلبار عبد القايض و القرآن) مشكل (يف قتيبة ابن هؤالء أشهر ومن القرآين، النص
النحاة عن فضالً القرآن) لنقل (االنتصار كتابه يف و الباقالين القرآن) يف (إعجاز
كتبًا وضعوا  حيث والنحاس والزجاج  والفراء  األخفش  أشهرهم ومن أنفسهم
(نكت القرآن). كتابه املجاشعي يف فضالة ابن عن فضالً القرآن إعراب يف عديدة

الدالء. هذه بني بدلوه أن يدلو من عثيمني ابن يفت ومل

الكوثر. دار ط ص (٢٧)، النووية: األربعني رشح (١)

      



٤٤٢

«وهبذا تعاىل؛ قال: هللا العينني صفة إثبات األدلة عىل ذكر أن بعد ذلك ومن
أهل عن املنقول وهو النص مقتىض ألنه عينني؛ تعاىل هللا اعتقاد أن وجوب يتبني

واحلديث». السنة

(املؤمنون: ٢٧)،  Å   Ä  Ã   Â  Á مث تعاىل: نث ما تصنعون بقوله قيل: فإن
بلفظ اجلمع. العني اهللا تعاىل ذكر (القمر: ١٤)، حيث وقوله تعاىل: نث ] \ مث 

إما به قيل كام ـ اجلمع اثنني أقل كان إن ونقول: والتسليم، بالقبول نتلقاها قلنا:
اثنتان به املراد عىل أن الدليل دل هنا قد اجلمع ألن إشكال فال مع الدليل ـ أو ا مطلقً
كجمع اليد هنا العني مجع فإننا نقول: ثالثة أقل اجلمع كان ذلك، وإن به فيكون املراد

(يس: ٧١). نث !  "  #  $  %  &  '  )  (  مث  تعاىل: قوله يف

املفيد للتعظيم (نا) وهو إليه، واملضاف املضاف واملطابقة بني التعظيم به يراد
التثنية. يصادم العدد، وحينئذ ال حقيقة دون

(طه:  نث > =   < مث  موسى: خياطب تعاىل بقوله تصنعون فام فإن قيل:
باإلفراد؟ جاءت ٣٩)، حيث

كان يمنع التعدد فيام ال املضاف املفرد ألن وبني التثنية، مصادمة بينها ال قلنا:
@  A مث (النحل:   ?  >  = نث >   تعاىل: قوله إىل تر أال ا، متعددً
اسم النعمة فإن نث <  ?  @  A مث (البقرة: ٢٣١)، تعاىل: ١٨)، وقوله

حتىص. فأفرادها ال ذلك مفرد، ومع

حق كلها ـ احلمد ـ وهللا واتفاقها وتالؤمها، وأهنا ائتالف النصوص يتبني وهبذا
الخ(١). باحلق.... وجاءت

  K  J   IH G  FE نث تعاىل:  لقوله تفسريه وعند ـ ٢

.(١٥٢ عثيمني (١٥١/١- ابن ورسائل فتاو جمموع (١)



٤٤٣

O مث (البقرة: ١٧٧).  N  M  L
الذي ألن حيث اإلعراب؛ من مث  فيه إشكال Jنث تعاىل: «قوله قال:
حمذوف، بفعل منصوب  إنه العلامء؛ بعض يقول مرفوع؛ غري وهو  مرفوع، قبله 
كان أسلوب الكالم تغري إذا أنه هذا من الصابرين(١)؛ والبالغة وأخص والتقدير:
له انتباه؛ حيصل مل نسق واحد عىل الكالم قرأ إذا اإلنسان فإن لالنتباه؛ ادعى ذلك

السياق»(٢). عند تغيري حيصل كام
تعاىل: نث !  "  # $     مث (الصافات: ٧٧). لقوله تفسريه وعند ـ ٣

(هم) أهنا بعد مع منصوبة (الباقني) أن وهى إشكال إعرايب؛ اآلية قال: «ويف
هنا؟ منصوبة فلامذا جاءت مرفوع خربه مبتدأ يكون و(هم)

اإلعراب؛ من حمل له  ليس الفصل وضمري فصل، ضمري (هم) (اجلواب):
أفعال من (جعلنا) ألن (جعلنا)(٣)، لـ الثاين املفعول (الباقني) فتكون  وعىل هذا
واملفعول األول: (ذريته)، مفعولني؛ املفعول وتنصب صرينا؛ بمعنى فهي التصيري

(الباقني)»(٤). الثاين:

      

«ومن القديس ـ احلديث قوله S يف يعنى ـ احلديث هذا بني مجعه ذلك ومن
 G F E D C نث تعاىل: وبني قوله  كخلقي»(٥). خيلق ذهب ممن أظلم
القرآن معانى للفراء (١٠٥/١)، القرآن معاين يف: اإلشكال يف إزالة هذا أخر وأقواالً القول هذا انظر (١)

.(٢٨٠/١) إعراب القرآن للنحاس وإعرابه للزجاج(٢٤٧/١)،
تفسري سورة البقرة (٢٧٩/٢). (٢)

انظر: إعراب القرآن (٤٢٦/٣).  (٣)
.(٧٧ (اآلية الصافات سورة تفسري (٤)

.(٨٦٢ ،٢٢٣) ص النساء سورة البقرة (١٥٣/٣)، وتفسري سورة انظر: األمثلة ولالستزادة من
باب الزينة، صحيحه،كتاب ومسلم يف اللباس، باب نقد الصور، صحيحه، كتاب يف البخاري أخرجه (٥)

احليوان. تصوير صور حتريم

      



٤٤٤

(األنعام:  bمث  a  `  _  ^   ]  \ نث تعاىل: وقوله (البقرة: ١١٤)، Hمث 
النصوص؟ من ذلك ٢١)، وغري

وجهني: من واجلواب

كوهنا يف واحد مستو يف أ: أهنا األظلمية، يف مشرتكة أهنا املعنى أن األول:
قمة الظلم. يف

يف العمل ال نوع يف من هذا أحد أظلم ال إنه :أ نسبية، األظلمية الثاين: أن
كخلق ذهب خيلق ممن يشء صنع يف ا أحدً ممن يشابه أظلم من : مثالً يقال يشء، كل

اهللا»(١).

   

تعارض النبوية السنة سواء من القرآن الكريم أو من النصوص بعض تأيت قد
ومن املسلمني علامء فإن احلقيقة، سبيل عىل واقع غري ذلك العقل، وملا كان مقتىض
بني مقتىض اجلمع خالل من املامنعة هذه نفي يعملون عىل عثيمني، ابن الشيخ بينهم

العقل وظاهر النص.

كسؤاله عام فتاو يأتيه من ما عىل عثيمني ابن الشيخ ردود أمثلة ذلك ومن 
يقتىض تعاىل: نث > =   < مث (طه: ٣٩)، قوله ظاهر أن من الرازي ذكره
قوله وأن عليها. مستعليًا ا هبا الصقً العني تلك عىل ا موسى  مستقرً يكون أن
هي تلك الصنعة آلة أن تكون يقتىض Ú  Ù  Ø      مث (هود: ٣٧)، نث تعاىل:

العني؟(٢).  تلك

  =  < نث  تعاىل: قوله ظاهر أن من الرازي ذكره «ما بقوله: فأجاب 

.(٢٩٠/١) كذلك: وانظر املفيد (٢٠١/٣)، القول (١)
ص (٩٥). للرازي التقديس أساس انظر:  (٢)



٤٤٥

ا  مستعليً ا هبا الصقً العني تلك عىل ا مستقرً  موسى يقتىض أن يكون <مث
آلة تكون أن Ú  Ù  Ø      مث (هود: ٣٧)، يقتىض نث قوله تعاىل: وأن عليها.

العني؟ تلك هي الصنعة تلك
أنه ادعى الذي  املعنى هذا ألن باطل؛ ادعاء اآليتني بظاهر  القول أن بني ثم
عاقل ال يقوله باطالً معنى كان فإن اعرتف به هو، عاقل، كام يقوله ال الكالم ظاهر

تعاىل؟! كالم اهللا هذا ظاهر إن يقول: أن بل لعاقل ملؤمن يسوغ فكيف
فقد جل عز و اهللا كالم يكون هذا ظاهر من جوز أن «إن : قائالً يستطرد ثم
يقوله ال  ، باطالً معنى مدلوله جعل  حيث الكريم،  كالمه  ويف تعاىل اهللا يف قدح
يكون تعني أن هذا الكالم ظاهر الباطل املعنى أن يكون هذا تعذر وإذا العقالء،

عىل   تربية موسى اآلية األوىل أن يف وهو باهللا تعاىل، آخر يليق معنى ظاهره
وأنا حصل أ عيني، جر اليشء عىل تقول: كام بعينه، إليه عني اهللا تعاىل، وينظر

أشاهده وأراه بعيني.
مصحوبًا أ تعاىل، اهللا كان بعني السفينة نوح صنع الثانية أن اآلية يف واملعنى
أ بعيني، صنعت هذا نقول: كام صنيعه، ويصلح فيسدد بعينه، تعاىل اهللا يراه بعني
بعيني،أ كتبته وتقول أو اآللة، اليد الصنع آلة وإن كانت بعيني، أرعاه وأنا صنعته

أو بآلة. باليد الكتابة كانت بعيني،وإن إليه انظر كتبته وأنا
بقرآن عريب نزل الكريم مشهور، والقرآن تعبري عريب املعنى وهذا التعبري هلذا
حقيقة رشعية هناك يكون أن إال العربية، اللغة تقتضيه ما عىل حممول فهو مبني،
الرشعية. احلقيقة عىل فيحمل  ونحوها، والصيام كالصالة إليها املعنى انتقل
ابن اإلسالم شيخ نقضه السائل منه هذه الكلامت قد التأسيس الذي نقل وكتاب

نقضه»(١). من عىل نسخة حيصل فليت السائل ~ تيمية

عثيمني (١٥٣/١). ابن ورسائل فتاو جمموع (١)

      



٤٤٦

وحقيقته، لكن الكالم ظاهر عىل اآليتني هاتني يف املعنى مبينًا أن يستطرد ثم *
هنا؟ وحقيقته الكالم ظاهر ما

 موسى اهللا؛ أو أن عني يف جتري السفينة أن وحقيقته ظاهره إن يقال: هل
!! اهللا تعاىل؟ عني فوق يربى

تربية وكذلك وتكلؤها، اهللا ترعاها وعني جتر السفينة ظاهره أن أو يقال: إن
هبا. ويكلؤه يرعاه تعاىل اهللا عني عىل تكون موسى

بوجهني: القول بطالن هذا عىل ابن عثيمني ويعلق

بلغة  نزل إنام العريب، والقرآن اخلطاب  بمقتىض الكالم يقتضيه ال أنه األول:
،(٢ (يوسف:  ~مث   }   |   {   z  y نث تعاىل: اهللا  قال العرب،
 ١٩٣ (الشعراء:  qمث    p   o   n   m   l   k     j     i   h نث تعاىل: وقال
أنه يسري داخل املعنى أن بعيني يسري فالن القائل: من قول يفهم أحد وال .(١٩٤ -
عىل راكب خترجه كان وهو عيني، أن عىل خترج فالن القائل: من قول وال عينه.
السفهاء منه لضحك اخلطاب هذا يف اللفظ ظاهر هذا أن مدع ادعى ولو عينه،

العقالء. عن فضالً
قدره  حق وقدره عرف اهللا، ملن يمكن وال االمتناع، غاية ممتنع هذا أن الثاين:
فيه حيل ال من خلقه بائن عرشه تعاىل مستو عىل اهللا تعاىل؛ ألن حق اهللا يفهمه يف أن
ذلك عن ـ تعاىل ـ سبحانه و خملوقاته من يشء يف حال وال هو خملوقاته، يشء من

ا. كبريً ا علوً
الكالم ظاهر يكون تعني أن واملعنوية اللفظية من الناحية هذا بطالن تبني فإذا
موسى تربية وكذلك ترعاها وتكلؤها، وعني اهللا جتر السفينة أن الثاين القول هو
مني، بمرأ بعض السلف قول معنى وهذا هبا. يرعاها ويكلؤه اهللا عني عىل تكون
جزء الصحيح املعنى أن يراه، والزم ذلك لزم من كان يكلؤه بعينه إذا اهللا تعاىل فإن



٤٤٧

وااللتزام. والتضمن باملطابقة اللفظ حيث تكون داللة من معلوم كام هو منه

تعاىل: نث ! " # $ % &  قوله إىل عثيمني ابن وعندما يصل الشيخ *
'  )  ( مث (يس: ٧١).

وحقيقتها اآلية هذه ظاهر هو ما قائال: اآلية حقيقة معنى هذه عن فيتساءل
عنه؟ إهنا رصفت يقال حتى

بيده؟ آدم خلق كام األنعام بيده تعاىل خلق اهللا أن ظاهرها يقال: إن هل

بيده مل خيلقها خلق غريها كام تعاىل خلق األنعام أن اهللا ظاهرها إن يقال: أو
نزل هبا التي العربية اللغة يف معروف صاحبها اليد واملراد إىل إضافة العمل لكن

الكريم. القرآن

لوجهني: اللفظ ظاهر فليس هو األول القول أما

أال القرآن، به نزل الذي العريب اللسان بمقتىض يقتضيه ال اللفظ أن أحدمها:
 :مث (الشور Õ Ô  Ó   Ò  Ñ Ð Ï تعاىل:نث قوله إىل تر

 Ú       Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò       Ñ  Ð نث وقوله: ،(٣٠
مث  <   ;   : نث9   وقوله: ،(٤١ (الروم:  مث   Þ   Ý  Ü   Û
بغري عمله قدمه، وإن وما نفسه اإلنسان كسبه ما املراد فإن ١٨٢)؟!  عمران: (آل
 9  8  7 نث تعاىل: قوله يف يده بخالف ما إذا قال: عملته بيدي كام
عىل مبارشة يدل فإنه :  ;  > = < ?  @  A مث (البقرة: ٧٩).

باليد. اليشء

اآلية: لفظ  لكان  بيده األنعام  هذه خلق  تعاىل  اهللا أن املراد كان  لو أنه الثاين: 
 ´  ³  ²  ±  °  ¯ نث آدم:  يف تعاىل اهللا قال كام ا أنعامً بأيدينا  هلم خلقنا
 ? نث  تعاىل:  لقوله بالتعمية؛ ال بالبيان نزل القرآن  ألن ٧٥)؛ (ص:  µمث 

      



٤٤٨

@  D  C  B  A  مث (النحل: ٨٩).

الصواب أن يكون تعني القول األول بطالن ظهر إذا أنه إىل من ذلك ليخلص
ومل خلق غريها األنعام كام خلق تعاىل اللفظ أن اهللا أن ظاهر وهو: الثاين هو القول
العربية؛ إىل النفس بمقتىض اللغة كإضافته اليد إىل العمل إضافة لكن خيلقها بيده
التنبه فإن للفرق فتنبه  اليد، إىل بالباء  وعدي  النفس إىل أضيف إذا ما بخالف 
اإلشكاالت(١). كثري من يزول وبه العلم، أنواع أجود من املتشاهبات للفروق بني

يتقرب إىل عبدي يزال «وما  القديس:  احلديث يف تعاىل قوله بني مجع وقد *
به، الذي يبرص به، وبرصه يسمع الذي سمعه كنت أحببته حتى أحبه، فإذا بالنوافل
استعاذين ولئن ألعطينه، سألني ولئن هبا، هبا، ورجله التي يميش ويده التي يبطش

ألعيذنه»(٢).
ويده وبرصه الويل سمع يكون تعاىل اهللا أن يكون ظاهره أن الشيخ نفى حيث

ورجله؟
بحيث  ورجله ويده وبرصه سمعه الويل يف يسدد تعاىل اهللا أن ظاهره أن وقرر:

اهللا؟ ويف هللا وباهللا وعمله إدراكه يكون
تدبر ملن الكالم يقتضيه وال بل الكالم، ليس ظاهر األول القول أن ريب وال

احلديث.

   

نتيجة اإلشكال  ظهور  العجالة،  هذه يف هنا  له  نعرض الذي األخري والنوع
أمثلة احلديث، فمن عليه العلم أو ملا استقر أو الواقع للحس اآلية ظاهر ملخالفة

،٥٢ ص (٥١، العثيميـن، بن صالح حممد الشيخ احلسنى: وأسامئه اهللا تعاىل صفات يف املثىل القواعد (١)
.(٦٢ ،٦١ ،٥٨ ،٥٧

التواضع. الرقاق، باب كتاب صحيحه، ىف أخرجه مسلم (٢)



٤٤٩

نوع اكتشاف إىل العلامء توصل حول ا كثريً الذي يتكرر التساؤل األخري ذاك النوع
اجلنني.

اجلنني  بذكورة اآلن األطباء علم بني نوفق  كيف الشيخ: فضيلة  سئل فقد
ابن يف تفسري جاء وما (لقامن: ٣٤)، مث Ç  Æ  Å  Ä تعاىل: نث وقوله وأنوثته،
وما جاء  اآلية، امرأته، فأنزل اهللا تلده النبيS عام سأل رجالً أن جماهد جرير عن

Çمث؟  Æ  Å  Ä قوله تعاىل: نث لعموم املخصص وما ~؟ قتادة عن

أن يمكن ال أنه أبني أن أحب هذه املسألة عن أتكلم أن «قبل بقوله: فأجاب
ما ظاهره الواقع ظهر يف إذا وأنه أبداً، الواقع مع القرآن الكريم رصيح يتعارض
القرآن يكون أن وإما هلا، حقيقة ال دعو جمرد الواقع أن يكون  فإما املعارضة؛ 
كالمها الواقع وحقيقة الكريم القرآن رصيح ألن معارضته؛ يف رصيح غري الكريم

أبداً. يمكن تعارض القطعيني وال قطعي،

للكشف الدقيقة اآلالت بواسطة توصلوا اآلن أهنم فقد قيل: ذلك تبني فإذا
وإن كالم، فال باطالً ما قيل كان ذكراً، فإن أنثى أو والعلم بكونه يف األرحام، عام
بعلم متعلق غيبي هو عىل أمر اآلية تدل إن حيث اآلية، يعارض ال فإنه ا صدقً كان
مدته مقدار هي: اجلنني يف حال الغيبية واألمور األمور اخلمسة، هذه يف تعاىل اهللا
أم أنثى، ا ذكرً وكونه سعادته، أو وشقاوته ورزقه، وعمله، وحياته، بطن أمه، يف
صار ألنه بتخليقه علم الغيب، من أنوثته أو العلم بذكورته فليس خيلق، أن قبل
وال أمره، لتبني أزيلت التي لو الثالث، الظلامت يف مسترت الشهادة، إال أنه علم من
الظلامت حتى هذه خترتق قوية أشعة من األشعة تعاىل اهللا خلق فيام يكون يبعد أن
واألنوثة، العلم بالذكورة بذكر ترصيح اآلية وليس يف أم أنثى، ا ذكرً اجلنني يتبني

السنة بذلك. تأت مل وكذلك

النبيSعام تلد  سأل رجالً أن جماهد ابن جرير عن عن السائل نقله وأما ما

      



٤٥٠

التابعني. من ~ ا ألن جماهدً منقطع هذا فاملنقول اهللا اآلية. فأنزل امرأته،

ذلك  بعلمه تعاىل عىل اختصاص اهللا حيمل أن فيمكن ~ قتادة تفسري وأما
تفسري  يف ~ كثري ابن قال غريه. يعلمه فقد خيلق أن بعد خيلق، وأما مل كان إذا
إذا ولكن سواه، يريد أن خيلقه تعاىل مما يف األرحام يعلم ما ال «وكذلك لقامن: آية
شاء ومن بذلك املوكلون املالئكة ا علم سعيدً شقيًا أو أو أنثى أو ا ذكرً بكونه أمر

خلقه»(١). من

إن تعاىل: نث Ç Æ Åمث  فنقول: قوله لعموم املخصص عن وأما سؤالكم
وقد والواقع، احلس فاملخصص التخليق بعد الذكورة واألنوثة تتناول اآلية كانت
اإلمجاع، أو إما النص، والسنة لعموم الكتاب أن املخصصات األصول علامء ذكر

معروف. ذلك وكالمهم يف العقل(٢)، أو أو احلس، القياس، أو

ما فيها فليس قبله، ما يراد وإنام التخليق  بعد  ما تتناول ال  اآلية كانت وإذا
اجلنني وأنوثته. بذكورة العلم من قيل ما يعارض

الكريم، القرآن رصيح خيالف ما يف الواقع ولن يوجد مل يوجد أنه هللا واحلمد
القرآن معارضة  ظاهرها أمور حدوث من  الكريم  القرآن أعداء فيه طعن  وما
لسوء ذلك يف تقصريهم أو تعاىل، اهللا لكتاب فهمهم لقصور ذلك فإنام الكريم 
يدحض ما إىل احلقيقة والوصول والعلم من البحث الدين أهل عند نيتهم، ولكن

واملنة»(٣). احلمد وهللا هؤالء شبهة

خلقه». من وفيه: «ومن شاء اهللا كثري (٣٩٩/٥) ابن تفسري انظر: (١)
األصول علم من احلق حتقيق إىل الفحول وإرشاد ص (١٤١)، األصول إىل علم الوصول تقريب انظر:  (٢)

.(٤٧٣/٢)
عثيمني (٦٨/١-٦٩). ابن ورسائل فتاو جمموع (٣)



٤٥١

 

اليهود استطاع املاضية، ا  عامً اخلمسني يف الواقعة السياسية لألحداث نتيجة
ومن النفوذ، أدوات وسائر املال وأصبحوا يملكون العاملية املصارف عىل السيطرة
اإلشكاالت بعض يثري  قد  الذ األمر كادوا، أو العامل هذا عىل سيطروا خالله
 » نث تعاىل: قوله  يف الوارد بالبخل وصفهم  بينها ومن القرآنية،  الظواهر مع

(املائدة: ٦٤). ¼مث

(املائدة:  «  ¼ مث نث تعاىل: قوله معنى أن ذلك عن الشيخ أجاب وقد
للعطاء ا ومنعً للامل ا مجعً أشد الناس كان اليهود وهلذا اإلنفاق عن منعت أ ،(٦٤
التوفيق بني طريقة عن أما املال... طلب يف ا شحً اهللا وأشدهم عباد  أبخل وهم
يبذلون القوم هؤالء «إن الشيخ: قول يف اإلهلي فيكمن وبني الوصف الواقع هذا

أكثر»(١). لريبحوا

.١٨٨ السابق: ص املصدر  (١)

      



٤٥٢

 
القرآن تفسري يف عثيمني ابن الشيخ جهود حول الرسيع التطواف هذا وبعد
تأكيده ما سبق الشيخ أكد عىل وجه اخلصوص املشكل وببيان بوجه عام، الكريم
   m  lk  j   i  h g  f  e  d  cمن أنه نث الكريم القرآن منذ نزل
املسلمني من كافة به املسلم التأكيد هذا وبجانب مث (فصلت: ٤٢)،  p  o  n
النصوص لبعض التعارض الظاهري إزالة ا يف ا كبريً جهدً عثيمني للشيخ ابن فإن
السلف منهج جتلية يف اهلامة آثاره  عن فضالً اليوم، الواقع مع تتصادم قد  التي

وصفائها. العقيدة نقاء بيان يف الصالح

وعىل اإلشكاالت بعض منشأ هي التي واألسباب البحث األنواع عالج وقد
فضالً ،أخر آيات مع ظاهرها يف التي تتعارض اآليات من ا املستويات بدءً كافة
ا مرورً وهلة ألول تتصادم قد التي اآليات وبعض األحاديث بني بعض عن العالقة
هبا واإلرجاف إذاعتها عىل امللحدين اليوم بعض يعمل التي اللغوية باإلشكاالت
الفصاحة والبالغة مبني عىل أرباب عريب بلسان أنزل قد الكريم القرآن ناسني أن
شغاف فالمس  ذلك، عىل ا  حرصً الناس أشد وكانوا ا مغمدً فيه  جيدوا  مل  الذين

والنفيس. النفس وحياطته حفظه يف وبذلوا به آمنوا إال أن يلبثوا قلوهبم فلم

تراث بجمع ونويص نأمل فإننا  الدراسة  هذه هناية  يف مطلب لنا كان وإذا
لتكون اجلهود هذه شتيت فيه جيمع  خاص مصنف يف باإلشكال املتعلق  الشيخ
السوء الذين ا لقالة مصدرً اليوم أصبح والذي اهلام املجال هذا للباحثني يف معلامً

جنابه. ويتسورون الكريم القرآن عىل يتهجمون

ناحية من القرآن الكريم جتاه املسعورة احلملة إيقاف هذه يف يساهم األمر الذي
إليه دعا ما نحو عىل تعاىل اهللا لكتاب النصيحة بواجب القيام أخر ناحية من وفيه

.S الكريم الرسول
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