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ملخص: 
عر�ست يف هذا البحث جمموعة من م�سائل علوم القراآن التي 
يف  حمققًا  حقيقيًا،  ولي�س  لفظي  خالف  باأنه  فيها  اخلالف  ُو�سف 

ذلك �سحة هذا الو�سف، ومبينا اآثاره وثماره.
وتكمن اأهمية البحث يف اختالف النتائج والأحكام التي ُبنيت 
ُيعد  اأنه  اأو حقيقيًا. كما  على كون اخلالف يف هذه املباحث لفظيا 

درا�سة تاأ�سيلية يف حتقيق م�سائل علوم القراآن.
و�سف  التي  امل�سائل  يف  القول  حتقيق  اإىل  البحث  ويهدف 
التحليلي  املنهج  درا�ستي  يف  واتبعت  لفظي.  باأنه  فيها  اخلالف 

ال�ستقرائي.
عر�ست  وخامتة.  مباحث  و�ستة  متهيد  من  البحث  تاألف  وقد 
يف الأول منه للخالف اللفظي يف تنزلت القراآن الكرمي، ويف الثاين 
لرتتيب ال�سور، ويف الثالث جلواز التف�سري بالراأي ومنعه، ويف الرابع 
لوجود املعرب يف القراآن الكرمي، ويف اخلام�س للن�سخ ويف ال�ساد�س 
التي  النتائج  اأهم  فيها  �رسدت  بخامتة  البحث  ذيلت  ثم  للمجاز. 
اأغلب م�سائل علوم القراآن هو  اأن اخلالف يف  اإليها، ومنها:  تو�سلت 
خالف حقيقي، ولي�س لفظيا. واهلل اأ�ساأل، اأن يجعل عملي هذا خال�سا 

لوجه الكرمي، واهلل الهادي اإىل �سواء ال�سبيل.
 الكلمات املفتاحية: اخلالف اللفظي، علوم، القراآن.

The Verbal Debate on Quranic Sciences Issues: 
Critical Analysis

Abstract:

This study investigates the unreal and verbal 
debate on Quranic sciences issues and whether that 
description for debate is correct or incorrect by 
showing its results and benefits. 

The significance of this study is in the differences 
in the results and rules which are based on the unreal 
and verbal debate on these issues. Also, it is an 
originative study which examines the Quran sciences 
and issues. This study consists of the preface and 
six chapters. The first chapter deals with the verbal 
debate on the holy Quran revelations. The second one 
deals with the order of chapters (Surah). The third one 
deals with the permissibility and impermissibility of 
Quran interpretation using diligence. The fourth one 
deals with the Arabization. The fifth deals with the 
abrogation of some verses (Ayat). The last one deals 
with metaphor. The results indicate that the debate on 
most of the Quranic issues is real but at the same time 
it is not verbal.

Keywords: verbal debate, Quran sciences.

مقدمة:
 احلمد هلل، وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل، وعلى اآله و�سحبه 

ومن واله، اأما بعد:

فاإن اخلالف بني العلماء يف مباحث علوم القراآن اأمر اقت�سته 
الطبيعة الب�رسية من جهة، وطبيعة العلم من جهة اأخرى، فكلٌّ ينظر 
مبا اأودعه اهلل فيه من علم وموهبة، ولكن اختالفهم مل يكن على ن�سق 
واحد، ول على اعتبار فريد، وكان من �سمن هذه الأنواع ما �ساهدته 
كثرياً عند الكاتبني يف علوم القراآن من و�سفهم للخالف باأنه لفظي، 
ولي�س حقيقيًا، ووجدته متكرراً يف اأكرث من باب وم�ساألة، مما �سدين 
هذا  حقيقة  فيه  اأحقق  م�ستقل،  بحث  يف  اأدر�سها  ثم  اأجمعها  لأن 
طبيعة  على  ترتبت  التي  واأحكامه  ونتائجه  اآثاره  مبينًا  الو�سف، 

الو�سف.

أهمية البحث:
معاجلة ق�سية �ساعت بني الباحثني يف علوم القراآن، وهو . 1

و�سف اخلالف باأنه لفظي ل حقيقي.
الأقوال . 2 لتقلي�س  حماولتهم  يف  العلماء  جهود  حتقيق 

والتوفيق بينها.
مباحث . 3 على  امل�سائل  هذه  يف  اخلالف  و�سف  اأثر  بيان 

علوم القراآن الأخرى.
حول . 4 املثارة  بال�سبهات  املو�سوع  هذا  عالقة  تو�سيح 

القراآن الكرمي، وخا�سة يف مباحث ترتيب القراآن واملعرب واملجاز.

أسباب اختيار البحث:
انت�سار ظاهرة و�سف اخلالف يف كثري من ق�سايا العلوم . 1

الإ�سالمية باللفظية اأو املعنوية، ومنها مباحث علوم القراآن.
تعزيز الدرا�سات التاأ�سيلية يف مباحث علوم القراآن.. 2
علوم . 3 مباحث  بني  البينية  الدرا�سات  حتقيق  اإىل  الق�سد 

القراآن  وعلوم  ال�سول  لعلم  البينية  الدرا�سات  ثم  نف�سها،  القراآن 
الكرمي.

منهج البحث:
اإذ  التحليلي،  ال�ستقرائي  املنهج  اعتمدت يف بحثي هذا على 
باأنه  فيها  اخلالف  ُو�سف  التي  املو�سوعات  بع�س  با�ستقراء  قمت 

لفظي، ثم حتليل املو�سوعات، وحتقيق نوع اخلالف فيها.

التمهيد _ أنواع اخلالف: 
اخلالف لغة: ماأخوٌذ من َخَلَف َيْخُلف خمالفًة، ويدور معناها 
يف اللغة على اأن ياأخذ كل واحد طريقًا غري الذي اتخذه الآخر، قوًل 
اأو فعاًل، فيقال: اختلف الأمران: مل يتفقا. ويقال: كل ما مل يت�ساو فقد 

اختلف)1(.
وقد ق�سم العلماء اخلالف تق�سيمات كثرية بناء على اعتبارات 

خمتلفة، ومن تلك التق�سيمات:

القسم األول:

تق�سيم اخلالف اإىل اختالف ت�ساد، واختالف تنوع. قال ابن 
تيمية: )اخلالف بني ال�سلف يف التف�سري قليل، وخالفهم يف الأحكام 
اخلالف  من  عنهم  ي�سح  ما  وغالب  التف�سري،  يف  خالفهم  من  اأكرث 

يرجع اإىل اختالف تنوع ل اختالف ت�ساد()2(.
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ل  فيه  املخالفة  كانت  )ما  اأنه:  التنوع  اختالف  عرفوا  وقد 
فيكون  لالآخر،  القولني  اأحد  اإبطال  تقت�سي  ول  املخالفة،  تقت�سي 
كل قول لالآخر نوعًا ل �سداً()3(. اأما اختالف الت�ساد فهو: )القولن 

املتنافيان اإما يف الأ�سول اأو الفروع()4(. 
لختالف  كثرية  اأمثلة   – اهلل  رحمهم   – العلماء  ذكر  وقد 
التنوع تو�سح مفهومه وتبني حقيقته، وهي ل�سيقة مبفهوم اخلالف 

اللفظي، وح�رسه يف بيان وجوهه، ومنها:
الوجه الأول: اأن يكون كل واحد من القولني اأو الفعلني حقًا  ●

م�رسوعًا )5(، كقوله – �سلى اهلل عليه و�سلم – يف الدعاء الذي علمه 
اإين  اللهم  ال�سالة: )قل:  – اأن يقوله يف  – ر�سي اهلل عنه  لأبي بكر 

ظلمت نف�سي ظلما كثريا()6(، ويف رواية اأخرى: )كبريا()7(. 
فاإن كلمتي: )كبرياً( و)كثرياً( واإن اختلف معناهما؛ اإل اأنهما ل 
يتناق�سان ول يت�سادان، ويجوز اأن يكون ظلم الإن�سان لنف�سه كبريا 

وكثريا يف اآن واحد.
معنى  ● يف  القولني  من  واحد  كل  يكون  اأن  الثاين:  الوجه 

 – اهلل  دعاء  ذلك  ومن  خمتلفتان)8(،  العبارتني  لكن  الآخر،  القول 
�سبحانه وتعاىل – باأ�سمائه املختلفة، ومنه قوله تعاىل: )ُقِل اْدُعوا 
]الإ�رساء  �ْسَنى(  احْلُ اْلأَ�ْسَماُء  َفَلُه  َتْدُعوا  َما  ا  اأَيًّ ْحَمَن  الرَّ اْدُعوا  اأَِو   َ اهللَّ
110[، فلو دعوت اهلل با�سمه الرحمن اأو با�سمه العزيز، فال فرق يف 
ذلك من حيث كون املدعو هو نف�سه يف كل من الدعاءات املختلفة. 
مع التنبيه على اأن املراد بالتنوع هنا لي�س هو دعاء الرحمن اأو دعاء 
العزيز، بل التنوع هو يف امل�سطلح املدعو به، وهو الرحمن اأو العزيز، 
اأما ا�سما اهلل تعاىل: الرحمن والعزيز فال �سك اأن معناهما خمتلف، اإل 
اأنهما ي�سرتكان يف الدللة على م�سمى واحد، هو اهلل – جل جالله، 

وتباركت اأ�سماوؤه و�سفاته -.
عن  ● خمتلفا  املعنيني  من  كل  يكون  اأن  الثالث:  الوجه 

يف  )اأّمة(  تف�سري  ذلك  ومن  يت�سادان)9(،  ل  اأنهما  اإل  الآخر  املعنى 
كر بعد اأمة( ]يو�سف 45[. فمنهم من ف�رس اأمة هنا  قوله تعاىل: )وادَّ
بـ )حني(، ومنهم من ف�رسها بـ )ن�سيان(، ول يخفى اأن معنى حني 
يكون  اأن  الآية  تف�سري  يف  يجوز  لكن،  الن�سيان،  معنى  عن  يختلف 
الرجل قد تذكر ما طلبه منه يو�سف - عليه ال�سالم – بعد حني من 

الزمان، وبعد ن�سيان.
فمعنى  بال�سياد،  اأو  بالأ�سد  )ق�سورة(  تف�سري  ذلك  اأمثلة  ومن 
الأ�سد يختلف قطعا عن معنى ال�سياد، ولكن معنى الآية بقي ذا مدلول 
املرعوبة.  اخلائفة  باحلمر  التذكرة  عن  املعر�سني  ت�سبيه  هو  واحد 
قال الزخم�رسي: )والق�سورة: جماعة الرماة الذين يت�سيدونها. وقيل: 
الأ�سد. يقال: ليوث ق�ساور وهي فعولة من الق�رس: وهو القهر والغلبة، 
ويف وزنه )احليدرة(: من اأ�سماء الأ�سد. وعن ابن عبا�س: ركز النا�س 
واأ�سواتهم. وعن عكرمة: ظلمة الليل، �سبههم يف اإعرا�سهم عن القراآن 
وا�ستماع الذكر واملوعظة و�رسادهم عنه، بحمر جدت يف نفارها مما 

اأفزعها()10(.

القسم الثاني:

)اإنَّ  ال�سمعاين:  اآثارهيقول  باعتبار  اخلالف  ق�سم  من  ومنهم 
ويوقع  الرباءة  يوجب  اختالف  �رسبني،  على  ة  الأمَّ بني  الختالف 
الألفة،  وليرفع  الرباءة  ليوجب  واختالف  الألفة،  ويرفع  الفرقة 
فالأول كالختالف فى التَّوحيد. قال: من خالف اأ�سله كان كافراً، 

وؤ منه؛ وذلك لأن اأدلَّة التوحيد كثرية  وعلى امل�سلمني مفارقته والتربُّ
ظاهرة متواترة قد طبقت العامل، وعمَّ وجودها يف كلِّ م�سنوع، فلم 
براهينها،  ة  لقوَّ بوة؛  النُّ فى  الأمر  وكذلك  عنها،  بالذهاب  اأحٌد  يعذر 
اأ�سول  من  كان  ما  كلُّ  وكذلك  عليها،  الدالَّة  الباهرة  الأدلَّة  وكرثة 
مكابر،  معاند  فيه  واملخالف  باهرة،  ظاهرة  عليها  فالأدلَّة  الدِّين، 
والقول بت�سليله واجب، والرباءة منه �رسع؛ ولهذا قال ابن عمر حني 
قيل له: اإنَّ قومًا يقولون: ل قدر، فقال: بلِّغوهم اأنَّ ابن عمر بريء منهم، 
هم منِّي براء. قال: وال�رسب الآخر من الختالف ل ُيزيل الألفة،  واأنَّ
ولُيوجب الوح�سة، ول ُيوجب الرباءة، وليقطع موافقة الإ�سالم، وهو 
الختالف الواقع فى النَّوازل الَّتي عدمت فيها الُن�سو�س يف الفروع، 
وغم�ست فيها الأدلَّة فرُيجع فى معرفة اأحكامها اإىل الجتهاد( )11(.
وهذا تق�سيم باعتبار مادة اخلالف وماهيتها، فهو يفرق بني 

العقائد وما عداها مما يختلف يف الدرجة واملكانة عند امل�سلمني.

القسم الثالث:

وثمة تق�سيم اآخر للخالف باعتبار احلكم عليه، وهو قريب من 
ال�سمعاين: )واعلم  اأن بينهما فرقا دقيقا. يقول  اإل  ال�سابق،  التق�سيم 
اأن القول املختلف يف احلادثة الواحدة على �رسبني: �رسب ل ي�سوغ 
فيه الختالف، و�رسب ي�سوغ فيه الختالف. فاأما ال�رسب الذى ل 
ي�سوغ فيه الختالف كاأ�سول الديانات من التوحيد و�سفات الباري 
- عز ا�سمه -، وهي تكون على وجه واحد ل يجوز فيها الختالف، 
وكذلك يف فروع الديانات التي يعلم وجوبها بدليل مقطوع به مثل: 
بدليل  الثابتة  املناهي  وكذلك  واحلج،  وال�سوم  والزكاة  ال�سالة 
الذى  القول يف �سيء من ذلك. فاأما  مقطوع به، فال يجوز اختالف 
اأحكامها  ا�ستخرجت  اإذا  الديانات  ي�سوغ فيه الختالف وهي فروع 
باأمارات الجتهاد ومعاين ال�ستنباط، فاختالف العلماء فيه م�سوغ، 

ولكل واحد منهم اأن يعمل فيه مما يوؤدى اإليه اجتهاده( )12(.
اإىل  ت�سبه  �ساقها  التي  الأمثلة  اأن  التق�سيم  هذا  من  ويظهر 
الأثر  اأنه ذكر  اإل  ال�سابق،  التق�سيم  التي �ساقها يف  الأمثلة  حد كبري 
وعدمه.  ذلك  جواز  هنا  وذكر  ال�سابق،  التق�سيم  يف  عليه  املرتتب 
وعليه، ن�ستطيع اأن نقول: اإن اخلالف يف العقائد واأ�سول الديانة غري 

جائز من جهة، ويوجب الرباءة من قائله من جهة اأخرى.

القسم الرابع:

تق�سيم اخلالف اإىل خالف يعتد به وخالف ل يعتد به، يقول 
وهو  اخلالف،  يف  به  يعتد  ل  ما  اخلالف  )من  ذلك:  يف  ال�ساطبي 
اأحدهما: ما كان من الأقوال خطاأ خمالفا ملقطوع به يف  �رسبان: 
اخلالف  ظاهره  كان  ما  والثاين:  عليه.  التنبيه  تقدم  وقد  ال�رسيعة، 
ولي�س يف احلقيقة كذلك، واأكرث ما يقع ذلك يف تف�سري الكتاب وال�سنة، 
اأقواًل  الكتاب  األفاظ  معاين  يف  ال�سلف  عن  ينقلون  املف�رسين  فتجد 
العبارة  على  تتالقى  وجدتها  اعتربتها  فاإذا  الظاهر،  يف  خمتلفة 

كاملعنى الواحد( )13(.
– رحمه اهلل -،  اإىل دقة عبارة ال�ساطبي  ويجدر التنبيه هنا 
ولكن  بهما،  يعتد  ل  باأنهما  ذكرهما  اللذين  ال�رسبني  و�سف  حيث 
غري  قول  لأنه  به؛  يعتد  ل  فالأول  ال�رسبني،  بني  نفرق  اأن  ينبغي 
�سحيح وفا�سد، اأما الثاين؛ فالأنه خالف غري حقيقي، ولكنه مل يو�سف 
– رحمه اهلل  ال�ساطبي  الأمر كما و�سف  واإذا كان  اأو ف�ساد.  ب�سحة 
اأن ن�سف القولني اللذين اختلفا يف الظاهر دون  -، فاإننا ن�ستطيع 
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اإن وجدت  احلقيقة بعدم العتداد على البدل، لأن ال�سفة )العتداد( 
يف اأحدهما، انتفت عن الآخر باعتبار ان�سغال الآخر وات�سافه بها.

لفظي  اإىل  تق�سيمه  للخالف، وخام�سها:  اأربعة  تق�سيمات  هذه 
فما  اأ�سهرها.  هذه  لكن  اأخرى  تق�سيمات  وجدت  ولرمبا  ومعنوي، 

اخلالف اللفظي؟ وما نوع العالقة بينه وبني هذه الأنواع؟ 

القسم اخلامس:

تق�سيم اخلالف باعتبار اللفظ واملعنى.
قدمت يف بداية التمهيد تعريفا للخالف يف اللغة، واأذكر هنا 

مفهوم جزء املركب الثاين، وهو )اللفظي(، فاأقول:
اللفظي لغة: ماأخوذ من لفظ يلفظ، وهو الإلقاء والقذف، يقال: 
لفظت الأر�س امليت، اأي: قذفته. وقولهم: َلَفَظ بقول ح�سن، اأي: تكلم 
اأي يلقيه �ساحبه خارج  الكالم لفظا، لأنه ملفوظ،  به؛ ولهذا �سمي 

اآلة اللفظ )14(.
وعليه يكون اخلالف اللفظي هنا هو اخلالف املن�سوب للفظ. 
اللفظ فقط، وهم يعنون به ق�سيم املعنى؛ فالختالف  اأن حمله  اأي: 
الق�سمة  تكون  عليه  وبناء  املعنى.  واإما  اللفظ  اإما  اثنان:  له حمالن 
دون  اأي:  اللفظ،  مع  اللفظ  خالف  ثنائية:  اللفظي  للخالف  بالن�سبة 
النوع  هو  هنا  يهمنا  والذي  معا.  واملعنى  اللفظ  خالف  اأو  املعنى. 
الأول من اخلالف اللفظي، وهو ما كان اخلالف يف لفظه دون معناه.
اأما ق�سيمه الآخر فهو اخلالف املعنوي، وقد عرفوه بـ: اخلالف 
احلقيقي الذي ترتتب عليه اآثار حقيقية يف النتائج والأحكام. وبهذا 

يكون اخلالف احلقيقي قد تعدى اللفظ اإىل احلقيقة )15(.
يجد  واأنواعه،  للخالف  الكثرية  التق�سيمات  هذه  يف  والناظر 
بني  العالقة  بيان  على  هنا  واأقت�رس  م�سمونها،  يف  كبريا  تداخال 
اإن  فاأقول:  الأخرى،  اخلالف  واأنواع  اللفظي(  )اخلالف  م�سطلح 
اختالف التنوع ل يتعدى مبعناه العام مفهوم اخلالف اللفظي؛ وذلك 
اأن كال منهما ل ترتتب عليه اآثار حقيقية يف النتائج والأحكام ول 

يف الثمرات.
الختالف  حتت  اللفظي  اخلالف  ندخل  اأن  ن�ستطيع  اأننا  كما 
لأنه  الرباءة،  يوجب  ول  الوح�سة،  يوجب  ول  الألفة،  يزيل  ل  الذي 
خالف ل تناق�س فيه بني القولني، على اعتبار اأن القولني ي�سدران 

من م�رسب واحد.
واأنبه هنا اأن هذا لي�س موؤ�رسا على �سحة الأقوال يف اخلالف 
اللفظي، �سواء اأطلقنا عليه اختالفا اأو جعلناه يف حد الختالف الذي 
عبارات  تختلف  اأن  اجلائز  من  لأنه  والفرقة؛  الختالف  يوجب  ل 

املختلفني يف جانب واحد هو اجلانب املغلوط. 
وهذا يدخلنا اإىل التق�سيم الثالث وهو اجلواز وعدمه، وما ذكره 
ال�سمعاين دائرته اأو�سع من كون اخلالف لفظيا اأو حقيقيا، حيث منع 

اأ�سول الديانات والعقائد ونحو ذلك. – اخلالف يف  – رحمه اهلل 
والذي يظهر اأنه يريد من ذلك اأن هذه الأمور ا�ستقرت معانيها 
وات�سحت، فال جمال للخو�س فيها. ول�ست اإخاله يق�سد من ذلك منع 
وجود اخلالف اللفظي يف بع�س ق�ساياها اجلزئية التي ل تتعار�س 
بع�س  يف  اختلفوا  علماوؤنا  وهاهم  الديانة،  اأ�سول  اأو  العقيدة  مع 
الق�سايا العقدية، كخالف ال�سحابة ومن بعدهم يف روؤية اهلل تعاىل، 

ويف اأول ما خلق اهلل تعاىل، ونحو ذلك. 
واأما بالن�سبة للتق�سيم الرابع، فاأقول: اإن اخلالف اللفظي منه 
قوة كل قول  اإىل  راجع  كله  به، وهذا  يعتد  به، ومنه ما ل  يعتد  ما 
على حدة، ول يلزم من اختالف العلماء يف م�ساألة، اأن تكون اأقوالهم 
اأو من قبيل  التنوع  لو كانت من قبيل اختالف  كلها مقبولة، حتى 

الختالف اللفظي.

املبحث األول: اخلالف اللفظي يف تنزالت القرآن 
الكريم

نزول  كيفية  الواقع يف  اخلالف  القراآن  علوم  كتب  ا�ستهر يف 
القراآن الكرمي، اأو تنزلت القراآن الكرمي – بعبارة اأخرى -. وقبل اأن 
اأبني املوطن الذي قيل: اإن فيه خالفا لفظيا، اأذكُر الأقوال الأربعة يف 

امل�ساألة، وهي على النحو الآتي: 
ال�سماء  اإىل  واحدة  جملة  نزل  الكرمي  القراآن  اإن  الأول:  القول 
الوقائع  ح�سب  �سنة  وع�رسين  ثالث  يف  مفرقا  نزل  ثم  الدنيا، 

والأحداث. وقد ا�ستدلوا على ذلك مبا ياأتي:
اْلُقْرَءاُن}           . 1 ِفيِه  اأُنِزَل  ِذي  الَّ َرَم�َساَن  {�َسْهرُ  تعاىل:  قوله 

]البقرة: 185 [. 
]الدخان: . 2 َباَرَكة}  مُّ َلْيَلٍة  ِف  اأَنَزْلَنـــُه  اآ  تعاىل: {اإِنَّ قوله 

 .]3
اآ اأَنَزْلَنـــُه ِف َلْيَلِة اْلَقْدِر} ] القدر: 1 [. 3 قوله تعاىل: {اإِنَّ
عنهما، . 4 اهلل  ر�سي  عبا�س  ابن  عن  وردت  التي  الروايات 
ومنها:
عن ابن عبا�س قال: )اأُنزل القراآن جملة واحدة اإىل ال�سماء  �

قراأ: {َول  ثم  �سنة،  ذلك يف ع�رسين  بعد  اأُنزل  ثم  القدر.  ليلة  الدنيا 
َفَرْقَناُه  َتْف�ِسريًا}،{َوُقْراآًنا  َواأَْح�َسَن  قِّ  ِباْلَ ِجْئَناَك  اإِلَّ  َثٍل  ِبَ َياأُْتوَنَك 

ْلَناُه َتْنِزيال}()16(. ا�ِس َعَلى ُمْكٍث َوَنزَّ ِلَتْقَراأَُه َعَلى النَّ
َل القراآن من  � عن ابن عبا�س -ر�سي اهلل عنهما- قال: )ُف�سِ

َع يف بيت العزة من ال�سماء الدنيا، فجعل جربيل ينزل به  الذكر فُو�سِ
على النبي، �سلى اهلل عليه و�سلم()17(.

القراآن  � )اأُنزل  قال:  عنهما-  اهلل  -ر�سي  عبا�س  ابن  عن 
جملة واحدة اإىل �سماء الدنيا، وكان مبواقع النجوم، وكان اهلل ُينزله 

على ر�سوله - �سلى اهلل عليه و�سلم- بع�سه يف اإثر بع�س()18(.
وهذا القول هو قول ابن عبا�س وعكرمة و�سعيد بن جبري)19(. 

وممن رجحه من املتاأخرين الزرقاين)20(.
 – اهلل  ر�سول  اإىل  مفرقا  نزل  الكرمي  القراآن  اإن  الثاين:  القول 
الوقائع  ح�سب  �سنة،  وع�رسين  ثالث  يف   – و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

والأحداث، وا�ستدل اأ�سحاب هذا القول مبا ياأتي:
ا�ِس َعَلى ُمْكٍث . 1 قوله تعاىل: {َوُقْراآًنا َفَرْقَناُه ِلَتْقَراأَُه َعَلى النَّ

ْلَناُه َتْنِزيال} ]الإ�رساء 106[. َوَنزَّ
اْلُقْراآُن . 2 َعَلْيِه  ُنزَِّل  َلْول  َكَفرُوا  ِذيَن  الَّ {َوَقاَل  تعاىل:  قوله 

َثٍل  ْلَناُه َتْرِتيالً، َول َياأُْتوَنَك ِبَ ُجْمَلًة َواِحَدًة َكَذِلَك ِلُنَثبَِّت ِبِه ُفوؤَاَدَك َوَرتَّ
قِّ َواأَْح�َسَن َتْف�ِسريًا} ]الفرقان 32[. اإِلَّ ِجْئَناَك ِباْلَ

َيْوَم . 3 َعْبِدَنا  َعَلى  اأَْنَزْلَنا  قوله تعاىل يف غزوة بدر: {َوَما 
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]الأنفال   { َقِديرٌ �َسْيٍء  ُكلِّ  َعَلى   ُ َواللَّ ْمَعاِن  اْلَ اْلَتَقى  َيْوَم  اْلُفْرَقاِن 
.]41

وهذا القول هو قول ال�سعبي)21( وممن رجحه من املتاأخرين 
والدكتور �سبحي  �سيخه حممد عبده)22(،  ر�سيد ر�سا موافقا  حممد 

ال�سالح )23(.
ليلة  وع�رسين  ثالث  يف  نزل  الكرمي  القراآن  اإن  الثالث:  القول 
قدر، ينزل اهلل فيها ما يقدر اإنزاله يف ال�سنة كلها جملة، ثم ينزل هذا 

القدر منها مفرقا ح�سب الوقائع والأحداث.
وهذا هو قول مقاتل واحلليمي واملاوردي)24(، وذكره الرازي 
علوم  يف  الباحثون  يذكر  ومل   .)25( بطالنه  اأو  ب�سحته  يجزم  ومل 

القراآن لهذا القول اأدلة ي�ستند اإليها.
القول الرابع: اإن القراآن الكرمي نزل اإىل اللوح املحفوظ جملة 
ُفوٍظ}، ثم نزل  يد ِف َلْوٍح َمْ بدليل قوله تعاىل: {َبْل ُهَو ُقْراآٌن َمِ
منه اإىل بيت العزة يف ال�سماء الدنيا جملة، بدليل الآيات التي ا�ستدل 
بها اأ�سحاب القول الأول، ثم نزل مفرقا اإىل ر�سول اهلل – �سلى اهلل 

عليه و�سلم – بدليل الآيات التي ا�ستدل بها اأ�سحاب القول الثاين.
هذه هي الأقوال الأربعة يف كيفية نزول القراآن الكرمي، اأو يف 
تنزلت القراآن الكرمي - بعبارة اأخرى -، وقد حاول بع�س العلماء 
اأن يوفقوا بني هذه الأقوال على اعتبار اأن اخلالف فيها خالف لفظي 

ولي�س حقيقيا، وقد كان الأمر على النحو الآتي:
اأول _ التوفيق بني القولني الأول والثاين:

عن  ُرِوَي  الذي  الثاين  املذهب  )اأما  القطان:  مناع  د.  يقول 
مع  تتعار�س  ل  بها-  والت�سليم  �سحتها  مع   - فاأدلته  ال�سعبي 
املذهب الأول الذي ُرِوَي عن ابن عبا�س. فيكون نزول القراآن جملة 
الليلة  وهي  رم�سان،  �سهر  من  القدر  ليلة  يف  مفرًقا  نزوله  وابتداء 
اإليه ابن تيمية وابن  اأملح  اإىل ما  املباركة)26(. ولعله رجع يف ذلك 

حجر.
عن  جاء  ما  ينايف  ل  )وهذا  تيمية:  ابن  الإ�سالم  �سيخ  وقال 
ابن عبا�س وغريه من ال�سلف يف تف�سري قوله: {اإنا اأنزلناه ف ليلة 
القدر} اأنه اأنزله اإىل بيت العزة يف ال�سماء الدنيا، ثم اأنزله بعد ذلك 

منجما مفرقا بح�سب احلوادث( )27(. 
القراآن،  جملة  يكون  اأن  )ويحتمل  الفتح:  يف  حجر  ابن  وقال 
منجما  ونزل  باعتبار،  واحدة  جملة  نزل  القراآن  يكون  هذا  وعلى 
باعتبار اآخر( )28(. وقال مبينا راأيه يف امل�ساألة: )وما تقدم من اأنه 
نزل جملة واحدة من اللوح املحفوظ اإىل ال�سماء الدنيا، ثم اأنزل بعد 

ذلك مفرقا هو ال�سحيح املعتمد( )29(.
الذي يظهر اأن اخلالف لي�س لفظيا، واأن التعار�س موجود بني 
القولني يف جهة من جهاته، ولكنه متفق معه يف جهة اأخرى، فاأما 
التفاق يف اأن اأ�سحاب القول الأول يثبتون نزول القراآن مفرقا على 
ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم – ح�سب الوقائع والأحداث. واأما 

الختالف فذلك من وجهني:
الكرمي  القراآن  نزول  ينفون  الثاين  القول  اأ�سحاب  اأن  الأول: 
جملة واحدة اإىل بيت العزة، على حني اإثبات ذلك من اأ�سحاب القول 

الأول. 
ل  مبا  املو�سوع  يف  الواردة  الآيات  تف�سري  اختالف  الثاين:   

قوله  ف�رسوا  فالأولون  لفظي،  اأنه  على  فيه  اخلالف  ت�سنيف  يكون 
اأنزلناه  {اإنا  تعاىل:  وقوله  القدر}  ليلة  ف  اأنزلناه  {اإنا  تعاىل: 
ف ليلة مباركة} على اأنه نزول القراآن جملة واحدة اإىل بيت العزة.

اإىل  القراآن  اأنزل اهلل  اأنه قال:  ابن عبا�س  وكان مما روي عن 
اأن يوحي منه �سيئًا  اأراد  اإذا  ال�سماء الدنيا يف ليلة القدر، وكان اهلل 
اآ اأَنَزْلَنـ!ــُه ِف َلْيَلِة اْلَقْدِر } ]القدر 1[. وكان  اأوحاه، فهو قوله: { اإِنَّ

بني اأوله واآخره ع�رسون �سنة()30(.
جميعًا،  نزل  القراآن  )اإن  قال:  اأنه  عكرمة  عن  الطربي  وروى 
نزل  ا  واإنَّ بال�سورة،  ياأتي  جربيل  فجعل  النجوم،  مبواقع  فو�سع 
قال:  اأنه  جبري  بن  �سعيد  عن  روَي  كما  القدر()31(.  ليلة  يف  جميعًا 
)نزل القراآن جملة واحدة يف ليلة القدر يف �سهر رم�سان، فجعل يف 

�سماء الدنيا()32(.
لكن اأ�سحاب القول الثاين يرون اأن ذلك هو ابتداء نزول القراآن 
الوحي  بداية  يف   – و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  على  الكرمي 

والبعثة.
اآ  {اإِنَّ اهلل:  قول  يف  قال  اأنه  ال�سعبي  عن  جرير  ابن  روى  فقد 

اأَنَزْلَنـُه ِف َلْيَلِة اْلَقْدِر} قال: نزل اأول القراآن يف ليلة القدر)33(.
قال حممد عبده: )اإن ما جاء من الآثار الدالة على نزوله جملة 
ا ل ي�سح العتماد عليه؛  واحدة اإىل بيت العزة يف ال�سماء الدنيا، مِمَّ
لعدم تواتر خربه عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، واأنه ل يجوز الأخذ 

بالظن يف عقيدة مثل هذه، واإلَّ كان اتباعًا للظن()34(.
على  رده  �سياق  معر�س  يف  ال�سالح  �سبحي  الدكتور  وقال 
القول بتنزلت ثالثة للقراآن: )ول�سنا نيل اإىل الراأي القائل: اإّن للقراآن 
العزة،  بيت  اإىل  والثاين  املحفوظ،  اللوح  اإىل  الأول  ثالثة:  تنزلت 
والثالث تفريقه منجمًا بح�سب احلوادث، واإن كانت اأ�سانيد هذا الراأي 
كلها �سحيحة؛ لأن هذه التنزلت املذكورة من عامل الغيب الذي ل 
يوؤخذ فيه اإلَّ مبا تواتر يقينًا يف الكتاب وال�سنة، ف�سحة الأ�سانيد يف 
هذا القول ل تكفي وحدها لوجوب اعتقاده، فكيف وقد نطق القراآن 

بخالفه()35(.
دليل من  فيه  يرد  ما مل  يرف�س  اأنه  وال�ساهد من كالمه هنا 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، ومنه تنزل القراآن اإىل بيت العزة.
اإن بع�س العلماء قد ذهب اإىل اأبعد مما ذكرت من نقول واأقوال، 
وجعل القول بنزول القراآن الكرمي جملة واحدة اإىل �سماء الدنيا من 

د�سائ�س العتزال لإنكار �سفة الكالم عن اهلل تعاىل)36(.
خمالف  القول  هذا  اأن  اإىل  عثيمني  ابن  ال�سيخ  ذهب  كما 
 ُ ل�سياقات القراآن الكرمي، فعند تف�سريه لقوله تعاىل: {َلَقْد �َسِمَع اللَّ
َ َفِقريٌ َوَنْحُن اأَْغِنَياآُء} ] اآل عمران: 181 [ قال:  ِذيَن َقاُلوا اإِنَّ اللَّ َقْوَل الَّ
اأنه  موؤكد  املحذوف  والق�سم  موؤكدة،  وقد  موؤكدة،  والالم  �سمع،  )لقد 
�سمع قول الذين قالوا: اإن اهلل فقري ونحن اأغنياء، فتكون هذه الآية 
نزلت بعد قولهم، واأمثال ذلك من ال�سياقات الدالة على اأن اهلل تعاىل 

تكلم بالقراآن حني اإنزاله على حممد �سلى اهلل عليه و�سلم()37(. 
اأي�سا: )وهذا يحتاج اإىل اأحاديث �سحيحة لن�سك فيها  وقال 
بعد  نزل  القراآن  اأن  على  تدل  التي  الآيات  تاأويل  اإىل  ن�سطر  حتى 

حدوث احلوادث التي يتكلم اهلل عنها()38(.
القراآن جملة  الثاين ردوا نزول  اأ�سحاب  اأن  ومما تقدم يتبني 
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واحدة ملا ياأتي:
اأول - عدم تواتر الروايات الواردة يف ذلك. ♦
العتزال، وذريعة  ♦ اعتبارها د�سي�سة من د�سائ�س  ثانيا - 

لنفي �سفة من �سفات اهلل تعاىل هي الكالم.
ثالثا - خمالفة القول ل�سياقات القراآن الكرمي الدالة على  ♦

اأن اهلل تعاىل تكلم بالقراآن بعد �سماعه للكالم.
اأحاديث �سحيحة �رسيحة ل ن�سطر  ♦ رابعا - عدم وجود 

معها اإىل تاأويل اآيات القراآن الكرمي.
الأول  القولني  اأن اخلالف بني  لنا  تقدم يظهر  ما  وبناء على 
والثاين لي�س لفظيا بدليل الختالف يف مو�سع النزاع نف�سه. وبدليل 

ما ترتب عليه من اآثار حقيقية.
 ثانيا � التوفيق بني القولني الأول والرابع:

بني  توفيقا  وجدناه  ما  الأقوال  بني  التوفيق  يف  ورد  ومما 
اإىل  ومفرقا  الدنيا،  ال�سماء  اإىل  جملة  للقراآن:  اثنني  بتنزلني  القول 
اثنان  ثالثة:  بتنزلت  والقول   ،- و�سلم  عليه  اهلل  �سلى   – الر�سول 

منها ما تقدم، وثالثهما نزوله من اللوح املحفوظ.
فقال:  الأقوال  بني  للجمع  كثرياً  القطان  الدكتور  حتم�س  وقد 
مثبت  الكرمي  فالقراآن  اأن رجحناه،  �سبق  ما  مع  يتعار�س  ل  )وهذا 
يف اللَّوح املحفوظ �ساأن �سائر املغيبات املثبتة فيه، والقراآن الكرمي 
نزل جملة من اللَّوح املحفوظ اإىل بيت العزة من ال�سماء الدنيا - كما 
ُرِوَي عن ابن عبا�س- يف ليلة القدر، والقراآن الكرمي بداأ نزوله ُمَنّجًما 
- كما يرى ال�سعبي - على ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم- يف 
من  مينع  مانع  ل  اإذ  رم�سان،  �سهر  من  القدر  ليلة  املباركة  الليلة 
عليه  اهلل  �سلى   - اهلل  ر�سول  على  نزوله  ابتداء  ومن  جملة،  نزوله 
ًقا يف ليلة واحدة، وبهذا ينتفي التعار�س بني الأقوال  و�سلم - مفرَّ

كلها اإذا ا�ستثنينا املذهب الجتهادي الثالث الذي ل دليل له()39(.
وبهذا تكون حماولة الدكتور القطان قد ا�ستهدفت اجلمع بني 

الأقوال الثالثة: الأول والثاين والثالث.
فقد  لفظيا  والثاين  الأول  القولني  بني  اخلالف  يكون  اأن  اأما 
بني  اخلالف  واأما  حقيقي،  خالف  اأنه  وبينت  عليه،  الكالم  قدمت 
لي�س  اأي�سا  اأنه  فالذي يظهر  والثاين،  الرابع  اأو  والأول  الرابع  القول 

لفظيًا، واأن اجلمع بينهما فيه نظر كبري.
الكرمي  القراآن  وجود  بني  نفرق  اأن  بد  ل  اأننا  ذلك:  تو�سيح 
اإىل  اللوح املحفوظ  القراآن من  اللوح املحفوظ من جهة، وتنزل  يف 
ال�سماء الدنيا من جهة اأخرى. فاإننا ل ننكر وجود القراآن الكرمي يف 
ُه َلُقْراآٌن َكِرمٌي،  اللوح بناء على تف�سري بع�س العلماء لقوله تعاىل: {اإِنَّ

ِف ِكَتاٍب َمْكُنوٍن} ]الواقعة 77، 78[.
ُه َلُقْراآٌن َكِرمٌي}]الواقعة 77[ يقول  قال ابن جرير: )وقوله: {اإِنَّ
كرمي،  لقراآن  القراآن  هذا  اأن  النجوم  مبواقع  اأق�سم  فال  ذكره:  تعاىل 
والهاء يف قوله: )اإنه( من ذكر القراآن. وقوله: {ِف ِكَتاٍب َمْكُنوٍن} 
ل  اهلل  عند  م�سون  كتاب  يف  هو  ذكره:  تعاىل  يقول   ]78 ]الواقعة 

مي�سه �سيء من اأذى من غبار ول غريه()40(.
اآخر  و�سف  مكنون  كتاب  يف  تعاىل:  )وقوله  الآلو�سي:  وقال 
املقربني من املالئكة  اأي: كائن يف كتاب م�سون عن غري  للقراآن، 
اللوح املحفوظ  ال�سالم ل يطلع عليه من �سواهم، فاملراد به  عليهم 

كما روي عن الربيع بن اأن�س وغريه()41(.
تعاىل كتب يف  اهلل  اأن  وردت يف  التي  الأحاديث  على  وبناء 

اللوح املحفوظ كل ما هو كائن اإىل يوم القيامة.
بالطريقة  للقراآن  ال�سالم  عليه  جربيل  اإنزال  يكون  اأن  واأما 
يحتاج  هذا  فاإن  الرابع،  القول  اأ�سحاب  عند  املذكورة  املخ�سو�سة 
اإل  اإىل دليل خا�س �رسيح يف هذا العمل؛ لأنه عمل غيبي ل يثبت 
بدليل �سحيح، ومل يذكر اأ�سحاب القول الرابع �سيئا من الأدلة على 
خ�سو�س هذا الفعل، اإل الأدلة التي تدل على اأن القراآن الكرمي مكتوب 
يف اللوح املحفوظ، وهذا ما ل يختلف به القراآن عن غريه من �سائر 

ما �سيكون ويقع.
قال ابن تيمية: )ول ينايف اأنه مكتوب يف اللوح املحفوظ قبل 
لوح مفوظ}  قراآن ميدف  هو  نزوله كما قال تعاىل: {بل 
اإل  مي�سه  ل  مكنون،  كتاب  ف  كرمي،  لقراآن  {اإنه  تعاىل:  وقال 
تذكرة،  اإنها  {كال  تعاىل:  وقال   .]79  -  78 ]الواقعة  املطهرون} 
�سفرة،  باأيدي  ذكره، ف �سحف مكرمة، مرفوعة مطهرة،  �ساء  فمن 
كرام بررة} ]عب�س 11 - 16[. وقال تعاىل: {واإنه ف اأم الكتاب 
اللوح  يف  مكتوبا  كونه  فاإن   .]4 حكيم}]الزخرف  لعلي  لدينا 
يكون  اأن  ينايف  ل  املالئكة  باأيدي  مطهرة  �سحف  ويف  املحفوظ. 
اأو  جربيل  به  ير�سل  اأن  قبل  اهلل  كتبه  �سواء  اهلل  من  به  نزل  جربيل 
العزة جملة واحدة يف  اإىل بيت  اأنزله مكتوبا  بعد ذلك واإذا كان قد 
ليلة القدر فقد كتبه كله قبل اأن ينزله. واهلل تعاىل يعلم ما كان، وما 
قد  �سبحانه  وهو  يكون،  كان  كيف  كان  لو  اأن  يكون  ل  وما  يكون، 
قدر مقادير اخلالئق وكتب اأعمال العباد قبل اأن يعملوها، كما ثبت 
املالئكة  ياأمر  اإنه  ثم  ال�سلف.  واآثار  وال�سنة  الكتاب  ذلك يف �رسيح 
بكتابتها بعد ما يعملونها؛ فيقابل به الكتابة املتقدمة على الوجود 
ابن  قال  هكذا  تفاوت.  بينهما  يكون  فال  عنه،  املتاأخرة  والكتابة 
عبا�س وغريه من ال�سلف، - وهو حق -. فاإذا كان ما يخلقه بائنا 
منه قد كتبه قبل اأن يخلقه فكيف ي�ستبعد اأن يكتب كالمه الذي ير�سل 

به مالئكته قبل اأن ير�سلهم به()42(.
البيان،:  لأ�سواء  تتمته  يف  �سامل  حممد  عطية  ال�سيخ  ويقول 
املحفوظ  اللوح  يف  كونه  بني  تقدم  كما  تعار�س  ل  اأنه  )والواقع 
عليه  اهلل  �سلى   - الر�سول  على  ونزوله  جملة،  ال�سماء  اإىل  ونزوله 
و�سلم - منجمًا؛ لأن كونه يف اللوح املحفوظ، فاإن اللوح املحفوظ 
فيه كل ما هو كائن، وما �سيكون اإىل يوم القيامة، ومن جملة ذلك 

القراآن الذي �سينزله اهلل على حممد �سلى اهلل عليه و�سلم. 
ا يف  مِمَّ الدنيا، فهو مبنزلة نقل جزء  اإىل �سماء  ونزوله جملة 
اللوح  القراآن موجوداً يف كل من  فاأ�سبح  القراآن،  اللوح وهو جملة 
ينزل  ُثمَّ  الدنيا،  �سماء  يف  وموجوداً  فيه،  هو  ا  مِمَّ كغريه  املحفوظ 
على الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم منجمًا، ومعلوٌم اأنه الآن هو اأي�سًا 
ال�سنة  بينت  وقد  اللوح،  منه  يخل  مل  املحفوظ،  اللوح  يف  موجود 
تف�سيل تنزيله مفرقًا على ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم - يف 
النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - قال:  اأن  اأبي هريرة وغريه  حديث 
)اإذا ق�سى اهلل الأمر يف ال�سماء �رسبت املالئكة باأجنحتها خ�سعانًا 
عن  فزع  اإذا  حتى  ذلك،  ينفذهم  �سفوان  على  �سل�سلة  كاأنه  لقوله، 
الكبري()34(  العلي  وهو  احلق  قالوا:  ربكم؟  قال  ماذا  قالوا:  قلوبهم، 

احلديث يف �سحيح البخاري.
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وقال – عليه ال�سالة وال�سالم -: )اإذا تكلم اهلل بالوحي �سمع 
هذا  وعلى  ال�سفا()44(.  على  ال�سل�سلة  كجر  �سل�سلة  ال�سماوات  اأهل 
يكون القراآن موجوداً يف اللوح املحفوظ حينما جرى القلم مبا هو 
كائن وما �سيكون، ُثمَّ جرى نقله اإىل �سماء الدنيا جملة يف ليلة القدر، 
ُثمَّ نزل منجمًا يف ع�رسين �سنة، وكلما اأراد اهلل اإنزال �سيء منه تكلم 
�سبحانه مبا اأراد اأن ينزله، في�سمعه جربيل - عليه ال�سالم - عن اهلل 

تعاىل، ول منافاة بني تلك احلالت الثالث، واهلل تعاىل اأعلم()45(.
لي�س  والأول  الرابع  القولني  بني  اخلالف  اأن  يظهر  تقدم  مما 
تعاىل،  اهلل  عن  خرب  باإثبات  يتعلق  حقيقي،  خالف  هو  بل  لفظيا، 
فالقول الرابع يثبت اأخذ جربيل – عليه ال�سالم – القراآن من اللوح 
املحفوظ، والقول الأول يدور حول اأخذ جربيل القراآن من اهلل تعاىل 
مبا�رسة، ويف هذا اإثبات خرب ل يثبته القول الآخر. والذي يظهر يل اأن 
اأوىل الأقوال بال�سواب هو القول الثاين اأن القراآن الكرمي نزل مفرقا؛ 
اأمر غيبي يحتاج  الدنيا  ال�سماء  اإىل  القول بنزوله جملة واحدة  واأن 

اإىل دليل من الكتاب اأو ال�سنة ال�سحيحة فقط.

املبحث الثاني: اخلالف اللفظي يف ترتيب السور
جاءت اأقوال العلماء يف ترتيب ال�سور يف القراآن الكرمي، )هل 
–(، على  – ر�سي اهلل عنهم  اأو هو باجتهاد ال�سحابة  هو توقيفي، 
ثالثة، ظاهرها التعار�س والتخالف، اإل اأن الزرك�سي قرر اأن اخلالف 
فيها اإنا هو خالف لفظي، ولعلي اأ�رسد الأقوال الثالثة باخت�سار، 
ثم اأعرج على ما ذكره الزرك�سي يف )برهانه(، ونقله عنه ال�سيوطي 

يف )اإتقانه(.
القول الأول: يرى اأ�سحاب هذا القول اأن ترتيب ال�سور اإنا  ●

هو بتوقيف من اهلل، وا�ستدلوا على ذلك باأدلة كثرية منها:
ال�سحابة -  � اأنَّ   ...( الزرقاين:  ال�سحابة، قال  اإجماع  اأول: 

ر�سي اهلل عنهم- اأجمعوا على امل�سحف الذي كتب يف عهد عثمان 
- ر�سي اهلل عنه - ومل يخالف منهم اأحد، واإجماعهم ل يتم اإل اإذا 
كان الرتتيب الذي اأجمعوا عليه عن توقيف؛ لأنه لو كان عن اجتهاد 
لتم�سك اأ�سحاب امل�ساحف الأخرى املخالفة للرتتيب مب�ساحفهم(

.)46(

الباهلي -ر�سي اهلل عنه- قال:  � اأمامة  اأبي  ثانيا: حديث 
القراآن  )اقرءوا  يقول:   - و�سلم  عليه  اهلل  �سلى   - اهلل  ر�سول  �سمعت 
فاإنه ياأتي يوم القيامة �سفيعًا لأ�سحابه، اقرءوا الزهراوين؛ البقرة 
و�سورة اآل عمران، فاإنهما تاأتيان يوم القيامة كاأنهما غمامتان، اأو 

كاأنهما فرقان من طري �سواف حتاجان عن اأ�سحابهما()47(.
ر�سي  �  - لعائ�سة  )قلت  قال:  �سقيق  بن  عبداهلل  عن  ثالثا: 

اهلل عنها-: هل كان ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم - يجمع بني 
ل()48(. ال�سور يف ركعة؟ قالت: املف�سَّ

اهلل  � النبي -�سلى  )اأن  رابعا: عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها: 
نفث  ثم  كفيه  جمع  ليلة  كل  فرا�سه  اإىل  اأوى  اإذا  كان  و�سلم-  عليه 
فيهما فقراأ فيهما قل هو اهلل اأحد، و قل اأعوذ برب الفلق، و قل اأعوذ 

برب النا�س، ثم مي�سح بهما ما ا�ستطاع من ج�سده()49(.
خام�سا: قال ابن م�سعود ر�سي اهلل عنه؛ يف بني اإ�رسائيل  �

، وهنَّ من  الأول  العتاق  هن من  اإنَّ  ( والكهف ومرمي وطه والأنبياء: 
تالدي()50(.

هو  ● اإنا  ال�سور  ترتيب  اأن  اأ�سحابه  يرى  الثاين:  القول 
باجتهاد من ر�سول اهلل – �سلى اهلل عليه و�سلم. 

قال اأبو جعفر الغرناطي يف الربهان: )فذهب مالك، والقا�سي 
قوليه  من  مذهبه  عليه  وا�ستقر  اعتمده  فيما   - الطيب  بن  بكر  اأبو 
باجتهاد  وقع  اإنا  ال�سور  ترتيب  اأن  اإىل  العلماء،  من  واجلمهور   -
ال�سحابة، واأن ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم - فو�س ذلك اإىل 

اأمته بعده()51(.
وا�ستدلوا على ذلك با ياأتي:

يف  � و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  قراءة  اختالف  اأول: 
ال�سالة عن الرتتيب املوجود يف امل�ساحف املوجودة الآن، ومن ذلك 
ما رواه حذيفة - ر�سي اهلل عنه - قال: )�سليت مع النبي - �سلى 
اهلل عليه و�سلم - ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند املائة، 
ثم م�سى، فقلت: ي�سلي بها يف ركعة ، فم�سى، فقلت: يركع بها ، ثم 

افتتح الن�ساء فقراأها ، ثم افتتح اآل عمران فقراأها. ..( احلديث)52(.
ابن  � م�سحف  فهذا  ال�سحابة،  م�ساحف  اختالف  ثانيا: 

على  عمران  اآل  ثم  الن�ساء  ثم  بالبقرة  بداأ  عنه  اهلل  ر�سي  م�سعود 
اختالف �سديد مع غريه، وكذا م�سحف اأَُبّي ر�سي اهلل عنه وغريهم، 
الرتتيب  كان  فلو  النزول)53(،  على  م�سحفه  رتب  فقد  علي  واأما 
توقيفيا ما اأ�ساغوا لأنف�سهم اأن يخالفوا ما كان بوحي من اهلل تعاىل.

ثالثا: حديث عثمان امل�سهور، وفيه: )وكانت �سورة الأنفال  �
من اأوائل ما نزل باملدينة، وكانت �سورة براءة من اأواخر ما اأنزل من 
القراآن، قال: فكانت ق�ستها �سبيهة بق�ستها فظننا اأنها منها، وقب�س 
ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم - ومل يبني لنا اأنها منها؛ فمن اأجل 
ذلك قرنت بينهما، ومل اأكتب بينهما �سطر )ب�سم اهلل الرحمن الرحيم(، 

وو�سعتها يف ال�سبع الطوال()54(.
ال�سور  ● بع�س  ترتيب  اأن  اأ�سحابه  يرى  الثالث:  القول 

اهلل  – �سلى  الر�سول  الآخر باجتهاد من �سحابة  توقيفي وبع�سها 
عليه و�سلم -. 

وقريب من هذا القول ما ذكره الزرك�سي يف برهانه: )والقول 
ال�سور  من  كثريا  اأن  عطية  بن  حممد  اأبو  القا�سي  اإليه  مال  الثالث 
كان قد علم ترتيبها يف حياته �سلى اهلل عليه و�سلم كال�سبع الطوال 
يكون  اأن  ميكن  ذلك  �سوى  ما  اأن  اإىل  واأ�ساروا  واملف�سل  واحلواميم 

فو�س الأمر فيه اإىل الأمة بعده()55(.
قلت: وقد �ساغ الزرك�سي هذا القول بعبارته ال�سابقة �سياغة 
تتوافق مع ما راآه من اأن اخلالف يف امل�ساألة خالف لفظي ل اأكرث. 
القائل  لأن  اللفظ  اإىل  يرجع  )واخلالف  بقوله:  اإليه  اأ�سار  ما  وهو 
ومواقع  نزوله  باأ�سباب  لعلمهم  بذلك  اإليهم  رمز  اإنه  يقول:  بالثاين 
كانوا  ما  على  القراآن  األفوا  اإنا  مالك:  الإمام  قال  ولهذا  كلماته، 
ي�سمعونه من النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم -، مع قوله باأن ترتيب 
ال�سور اجتهاد منهم، فاآل اخلالف اإىل اأنه هل ذلك بتوقيف قويل اأم 

مبجرد ا�ستناد فعلي وبحيث بقي لهم فيه جمال للنظر()56(.
اإن كالم الزرك�سي فيه دمج بني القولني الأول والثاين، ويفهم 
من كالمه اأن قوما قالوا باأن ترتيب جميع ال�سور توقيفي، واأن قوما 
اآخرين قالوا هو بفعل بع�س ال�سحابة م�ستندين يف ذلك اإىل ما رمز 
اإليهم ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم -، ويقال مثل هذا يف  به 
ال�سحابة  من  اجتهاد  باأنه  الثالث  القول  اأ�سحاب  راأى  الذي  اجلزء 
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مبني على اإ�سارة من ر�سول اهلل – �سلى اهلل عليه و�سلم، وبناء على 
هذا ل يكون ثمة اختالف حقيقي بني الأقوال الثالثة.

مل  ال�سور  ترتيب  باجتهادية  القائلني  اأن  يظهر  الذي  ولكن 
كان  الرتتيب  اأن  على  ن�سوا  اإنهم  بل  الزرك�سي،  قاله  ما  يريدوا 
اأدل على ذلك من  للتوقيف، ول  اجتهاديا مبعنى الجتهاد املقابل 
التنظري الذي ذكروه يف معر�س ا�ستدللهم على قولهم، وما يلزم ذلك 
من لوازم مبنية عليه مما اأجازه ال�سحابة لأنف�سهم من الختالف يف 
ترتيب م�ساحفهم، ومما رووه من اأحاديث يف جواز قراءة املتاأخر 

قبل املتقدم يف الرتتيب.
ول�ست ب�سدد ترجيح قول على اآخر يف هذا البحث، اإل اأن قول 
الزرك�سي – رحمه اهلل - يحتاج اإىل دليل يثبت اأن ترتيب ال�سحابة 
عليه  اهلل  �سلى   – اهلل  ر�سول  من  باإ�سارة  كان  الكرمي  القراآن  ل�سور 
و�سلم – حتى نثبت اأن اخلالف مل يكن حقيقيا واإنا هو خالف لفظي.

ومن املعلوم لدى اأهل البحث اأن الدليل اجلزئي ل يكفي لإثبات 
الكلية العامة، فال يثبت القول هنا اإل بال�ستدلل على كل جزئية من 
جزئيات الدعوى ومفرداتها حتى ن�سلم للزرك�سي باأن ما تبقى من 

�سور اإنا رتب باإ�سارة من ر�سول اهلل – �سلى اهلل عليه و�سلم -. 
وعليه فاإن ثمة حمال للنزاع مل يتفق عليه القائلون باجتهادية 
الرتتيب اأو بتوقيفته، وهو تلك ال�سور التي مل يثبت فيها ن�س �سحيح 

�رسيح يف مكانها وترتيبها.
ال�سور  اأن اخلالف يف ترتيب  اأرجح  وبناء على ما تقدم فاإين 

خالف حقيقي ولي�س خالفا لفظيا. 

املبحث الثالث: اخلالف اللفظي يف جواز التفسري بالرأي 
ومنعه

املطلب األول - مفهوم التفسري بالرأي:

بالراأي  التف�سري  معنى  يف  القول  حتقيق  من  الباحثون  اأكرث 
وحتليله، واأكتفي هنا باإيراد قولني لعاملني جليلني من علماء الع�رس 
احلديث، هما الدكتور حممد ح�سني الذهبي والدكتور اإبراهيم خليفة.

عن  عبارة  بالراأي  )فالتف�سري  فيقول:  الذهبي  الدكتور  اأما 
تف�سري القراآن بالجتهاد بعد معرفة املف�رس لكالم العرب ومناحيهم 
العربية ووجوه دللتها وا�ستعانته يف  القول ومعرفته لالألفاظ  يف 
ذلك بال�سعر اجلاهلي ووقوفه على اأ�سباب النزول ومعرفته بالنا�سخ 
واملن�سوخ من اآيات القراآن وغري ذلك من الأدوات التي يحتاج اإليها 

املف�رس()57(.
اأما الدكتور اإبراهيم خليفة فيقول يف تعريفه: )تف�سري القراآن 
مبطلق الجتهاد()58(. ويرى اأن تعريف الدكتور الذهبي يقت�رس على 
اأحد ق�سمي التف�سري بالراأي هو التف�سري بالراأي املحمود، واأنه مباين 
للتف�سري بالراأي املذموم وهو الق�سم الثاين من اأق�سام التف�سري بالراأي.
والذي يظهر اأن ف تعريف الدكتورين نظرا، وبيانه با ياأتي:

اأما تعريف الدكتور الذهبي فاإنه مل يعر�س البتة اإىل ما وراء 
املعرفة  جمرد  عن  خارجة  ق�سايا  من  القراآن  بعلوم  املعرفة  هذه 
والأهواء  ال�سخ�سية  املنازع  وهو  القراآن،  علوم  بق�سايا  والإملام 
وامليول التي توؤدي باملف�رس اإىل الزيغ عن املنهج القومي يف تف�سري 
القراآن، فكم من �سخ�س اأمل بهذه العلوم اإل اأن عقيدته ومنهجه �سلاله 

عن التف�سري احلق لكتاب اهلل. ومبا اأنه مل يعر�س لهذا فيكون حمتمال 
للق�سم الثاين وهو تف�سري القراآن بالراأي املذموم.

واأما تعريف الدكتور اإبراهيم خليفة فاإنه يعكر عليه ما ذكرته 
اإىل  اأ�سف  معا.  للق�سمني  الذهبي  الدكتور  تعريف  احتمال  من  اآنفا 
ُدق  ذلك اأن كلمة )مطلق( – اأي: بكل ما ميكن اأن ينطبق عليه ما�سَ
منها،  فائدة  ل  ح�سو  هي  التعريف  يف  اأدخلها  التي   - الجتهاد 
فال�سيء اإذا ذكر يحمل على معناه املتبادر منه عند اإطالقه. ول�ست 
ب�سدد الإكثار من حتقيق تعريفات التف�سري بالراأي هنا، اإل اأين ذكرت 
لأن  اللفظي،  اخلالف  مبو�سوع  لتعلقهما  بالذات  التعريفني  هذين 
يف  اخلالف  لفظية  اإىل  ومدخل  اإملاح  فيه  الذهبي  الدكتور  تعريف 

جواز التف�سري بالراأي وعدمه.

التفسري  جواز  يف  اخلالف  لفظية  يف  العلماء  آراء   - الثاني  املطلب 
بالرأي:

التف�سري  جواز  يف  اخلالف  ماهية  يف  اجتاهني  العلماء  اجته 
حقيقي،  ل  لفظي  اخلالف  اأن  راأى  من  ومنهم  وعدمه،  بالراأي 
كالم  يحمل  باأن  لفظيا،  اخلالف  يجعل  اأن  )وميكن  الزرقاين:  يقول 
املجيزين للتف�سري بالراأي امل�ستويف ل�رسوطه املا�سية،. .. ثم يحمل 

كالم املانعني للتف�سري بالراأي على ما فقدت �رسوطه ال�سابقة()59(.
ويقول الدكتور الذهبي: )ولكن، لو رجعنا اإىل هوؤلء املت�سدِّدين 
فى التف�سري، وعرفنا �رس ت�سددهم فيه، ثم رجعنا اإىل هوؤلء املجوِّزين 
للتف�سري بالراأي ووقفنا على ما �رسطوه من �رسوط ل بد منها ملن 
اأدلة الفريقني حتلياًل دقيقًا، لظهر  التف�سري براأيه، وحلَّلنا  يتكلم فى 
لنا اأن اخلالف لفظي ل حقيقي( )60(. فريى كل منهما اأن الذين منعوا 
التف�سري اإنا منعوا التف�سري بالراأي املذموم، ومن اأجازوه اإنا اأجازوا 

املحمود منه.
ويقول الدكتور عبد الوهاب فايد: )يبدو اأن هذا اخلالف خالف 
لفظي ل حقيقي( )61(، ثم يقول: )ميكن اأن يلتقي الفريقان معا عند 
نقطة واحدة، وهي جواز تف�سري القراآن بالراأي اإذا كان موافقا للدين 

والعلم واللغة، وعدم جوازه اإذا كان خمالفا للدين اأو اللغة( )62(.
وقد فند الدكتور اإبراهيم القول بلفظية اخلالف من وجوه عدة 

اأخت�رصها با ياأتي:
يجيزوا  � اأن  املجتهدين  العلماء  من  يت�سور  ل  اأنه  اأول: 

ل  اأنف�سهم يف بحث ق�سية  ي�سغلوا  اأن  ول  املذموم.  بالراأي  التف�سري 
تتقبلها اذهان �سغار العلم والطلب ف�سال عن اأكابرهم وعلمائهم.

املنع  � اأن  بو�سوح  تبني  التي  ال�رسيحة  العبارات  ثانيا: 
اإىل املذموم فقط، ومن ذلك  التف�سري بالراأي بق�سميه، ل  اإىل  متوجه 
قول ال�سيوطي: )وقال بع�سهم: اختلف النا�س يف تف�سري القراآن هل 
يتعاطى  اأن  اأحد اخلو�س فيه؟ فقال قوم: ل يجوز لأحد  لكل  يجوز 
تف�سري �سيء من القراآن واإن كان عاملًا اأديبًا مت�سمًا يف معرفة الأدلة 
والفقه والنحو والأخبار والآثار، ولي�س له اإل اأن ينتهي اإىل ما روي 

عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف ذلك()63(.
اجلليلني  لالأ�ستاذين  ظهر  )كيف  اإبراهيم:  الدكتور  قول  واأما 
ما خفي على كافة فحول العلماء من قبلهما()64(. اأقول: اإن يف هذا 
الكالم نظرا كبريا ل يتوافق اأبدا مع منهج الدكتور اإبراهيم نف�سه يف 
قد  العلماء  من  الأوائل  كان  واإذا  املخالف،  على  الرد  مناهج  تقعيد 
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اأتوا على كل �سغرية وكبرية، فلم جنهد اأنف�سنا يف البحث وال�ستنباط 
والتحقيق؟. 

وردود  املانعني  اأدلة  من  كال  )اأن  من  رابعا  ذكره  ما  واأما 
املجيزين على هذه الأدلة ظاهرة اأمت ظهور يف اأن ق�سد املانعني هو 
املانعني فاإنا هو التعميم لكل راأي، واأن ق�سد املجيزين هو اإبطال 

ذلك التعميم باإثبات التخ�سي�س()65(.
اإن كان هذا الكالم �سحيحًا، فاإنه ل يجري على الأدلة جميعها 
التي ا�ستدل بها الطرفان على اجلواز اأو املنع، ول اأدل على ذلك من 
احلديث الذي ا�ستدل به املانعون على املنع، وهو ما روي عن ر�سول 
اهلل – �سلى اهلل عليه و�سلم –: )من قال يف القراآن بغري علم فليتبواأ 
مقعده من النار()66(. فهذا الدليل)67( فيه ت�رسيح على منع التف�سري 

بالراأي القائم على غري علم.
بالراأي  التف�سري  العلماء يف جواز  اأن خالف  الكالم  وخال�سة 
ولي�س خالفًا  واحد،  وارد على حمل  اإنا هو خالف حقيقي  ومنعه 
والذي  اآخر.  حمل  على  واملنُع  حمل،  على  اجلواز  فيه  ورد  لفظيًا 
ال�رسوط  اإذا حتققت  بالراأي جائز  الكرمي  القراآن  تف�سري  اأن  هنا  اأراه 
وال�سوابط التي ت�سون هذا التف�سري عن الزيغ وال�سالل عن مراد اهلل 
تعاىل. ول يكون هذا اإل بعد حترير معنى التف�سري باملاأثور ومعنى 
التف�سري بالراأي؛ لنتجنب التداخل الذي من �ساأنه اأن يخل بالرتجيح.

املبحث الرابع: اخلالف اللفظي يف وجود ألفاظ غري 
عربية يف القرآن الكريم

من امل�سائل التي قيل: اإن اخلالف فيها لفظي ل حقيقي وجود 
كلمات غري عربية يف القراآن الكرمي، وقد اختلف العلماء رحمهم اهلل 

يف هذه امل�ساألة على اأقوال اأخت�رسها مبا ياأتي:
القول الأول: لي�س يف القراآن الكرمي اإل الكالم العربي، يقول  �

الإمام ال�سافعي: )ومن جماع علم كتاب اهلل العلم باأن جميع كتاب 
اهلل اإنا نزل بل�سان العرب()68(، وقال الطربي: )وذلك اأنه غري جائز 
اأن يتوّهم على ذي فطرة �سحيحة، مقّر بكتاب اهلل، ممن قراأ القراآن 
وعرف حدود اهلل، اأن يعتقد اأّن بع�س القراآن فار�سّي ل عربّي، وبع�سه 
حب�سّي ل عربّي، بعد ما اأخرب اهلل تعاىل اأنه جعله قراآنا عربيا()69(، 
وقال ابن فار�س: )لو كان يف القراآن الكرمي من غري لغة العرب �سيء 
لتوّهم متوّهم اأن العرب اإنا عجزت عن الإتيان مثله، لأنه اأتى بلغات 

ل يعرفونها( )70(.
القراآن  � يف  عربية  غري  األفاظ  وجود  جواز  الثاين:  القول 

الكرمي  القراآن  وجعلوا  ذلك  يف  غلوا  ق�سم  ق�سمان:  وهوؤلء  الكرمي، 
جامعا لكل لغة من لغات الدنيا، ومن ذلك ما نقل عن الثعلبي من 
قوله: )اإنه لي�س لغة يف الدنيا اإل وهي يف القراآن()71(. وق�سدهم من 
ذلك وجود األفاظ حمددة من كل لغة، واأما دليلهم فهو بع�س الكلمات 

التي مثلوا بها على قولهم، مثل: �سند�س واإ�ستربق ونحو ذلك.
واأما الق�سم الآخر فهم الذين قالوا با�ستمال القراآن على األفاظ 
الأعجمية،  اللغات  كل  على  الكرمي  القراآن  با�ستمال  ل  عربية،  غري 
وهم جمهور من اأجاز ذلك كاجلويني وغريه، يقول ابن النقيب: )من 
اأنها نزلت بلغة القوم  خ�سائ�س القراآن على �سائر كتب اهلل املنزلة 
الذين اأنزلت عليهم، مل ينزل فيها �سيء بلغة غريهم. والقراآن احتوى 
على جميع لغات العرب واأنزل فيه بلغات غريهم من الروم والفر�س 

واحلب�سة �سيء كثري()72(.

القول الثالث: وهو مذهب راأى اأ�سحابه اإمكان اجلمع بني  �
املجيزين  بني  فيه  تعار�س  ل  لفظي  بينهما  اخلالف  واأن  القولني، 
واملانعني. يقول اأبو عبيد القا�سم بن �سالم: )وال�سواب عندي، مذهب 
فيه ت�سديق القولني جميعا؛ وذلك اأن هذه الأحرف اأ�سولها اأعجمية 
باأل�سنتها،  فعربتها  العرب  اإىل  �سقطت  اأنها  اإل  الفقهاء،  قال  كما 
نزل  ثم  عربية،  ف�سارت  األفاظها  اإىل  العجم  األفاظ  عن  وحّولتها 
اإنها  قال:  فمن  العرب،  بكالم  احلروف  هذه  اختلطت  وقد  القراآن، 
عربية، فهو �سادق، ومن قال اأعجمية، ف�سادق()73(، وقال ال�سيوطي 
اإىل هذا القول اجلواليقي، وابن اجلوزي،  يف معرتك الأقران: )ومال 

واآخرون( )74(.
هذه هي املذاهب الثالثة يف امل�ساألة، ول�ست ب�سدد التف�سيل 
يف الأدلة والردود عليها هنا بقدر ما يعنيني من بيان كون اخلالف 
لفظيا اأو حقيقيا. والذي يظهر يل – واهلل اأعلم – اأن اخلالف لي�س كما 
ذكره اأبو عبيد، بل هو خالف حقيقي بني القولني وارد على مو�سع 

واحد ل على مو�سعني. وبيان ذلك با ياأتي:
اأول: اإن اأ�سحاب القول الأول ينفون وجود الكالم الأعجمي  �

يف القراآن الكرمي اأ�سالة وحال، ويرون اأن كل ما يف القراآن الكرمي 
هو عربي من اأ�سول عربية.

واأما القول الثاين، فاإن اأ�سحابه على ق�سمني اثنني: منهم  �
اأعجمية بقيت على عجمتها يف  باأ�سا يف وجود كلمات  من ل يرى 
القراآن الكرمي �ساأنها يف ذلك �ساأن الأ�سماء. ومنهم من يرى اأن كلمات 
القراآن عربية باعتبار حالها ل اأ�سلها؛ وهي الآن تعامل وفق قواعد 
اللغة بحيث ل تختلف عن مثيالتها العربية �ساحبة الأ�سل العربي.

وبهذا نعلم اأن اخلالف بني الأقوال واقع على موطن واحد هو 
ويزيد  العجمة.  اأو  بالعربية  قولن  تنازعها  التي  القراآنية  املفردة 
الأمر اإي�ساحا اأن تعليل املانعني ملا وقع فيه �سك اأنه من غري لغة 

العرب يختلف عن تعليل املجيزين.
يقول ابن جرير: )وهذا املعنى الذي قلناه يف ذلك هو معنى 
قول من قال: يف القراآن من كل ل�سان، عندنا مبعنى: اأن فيه من كّل 
ل�سان اتفق فيه لفظ العرب ولفظ غريهم من الأمم التي تنطق به نظري 
ما و�سعنا من القول فيما م�سى، وذلك اأنه غري جائز اأن يتوّهم على 
حدود  وعرف  القراآن  قراأ  ممن  اهلل،  بكتاب  مقّر  �سحيحة،  فطرة  ذي 
القراآن فار�سّي ل عربّي، وبع�سه حب�سّي ل  اأّن بع�س  اأن يعتقد  اهلل، 
عربّي، بعد ما اأخرب اهلل تعاىل اأنه جعله قراآنا عربيا()75(. فالإمامان 

ال�سافعي والطربي وغريهما يعللون ذلك باأمور:
اأن من و�سف كلماته  � العرب، مبعنى  اأولها: اجلهل بل�سان 

باأنها اأعجمية مل يحط بلغة العرب حتى يخرج منها ما هو منها.
اأن  � ميتنع  ل  اأعجمية،  اإنها  قيل:  التي  الكلمات  اأن  ثانيا: 

تكون  اأن  ترجيح  عليها، مع  اللغات  اتفقت  التي  الكلمات  تكون من 
اللغات الأخرى قد اأخذتها عن اللغة العربية. يقول اأبو بكر الباقالين: 
)القراآن عربي ل عجمة فيه، فكل كلمة يف القراآن ا�ستعملها اأهل لغة 
اإنا غرّيها غريهم تغيريا ما، كما غرّي  اأ�سلها عربيا  اأخرى فيكون 

العربانيون فقالوا: لالإله، لهوت، وللنا�سك: نا�سوت(.
ولكن املانعني رف�سوا مثل هذه التعليالت وردوا عليها، يقول 
اأن اللغتني اتفقتا  اإليه الطربي رحمه اهلل من  ابن عطية: )وما ذهب 
لفظة لفظة بذلك بعيد، بل اإحداهما اأ�سل والأخرى فرع، ولي�س باأوىل 
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ما  واأما  ووراد،  حمتمل  الباقالين  قاله  الذي  وهذا  العك�س()76(.  من 
ذكره ابن عطية فاإنه يحتاج اإىل اإثبات زمني لتحديد اأيهما اأ�سل اأو 

فرع.
ثانيا: اإن املجيزين لوجود الأعجمي يف القراآن الكرمي قد  �

اأنها ميزة من ميزات القراآن الكرمي، بل ا�ستدلوا  اأخذوا الق�سية على 
عليها من النقل والعقل، فالنقل قوله تعاىل: )ما فرطنا يف الكتاب 
من �سيء(، ومن العقل: اأن القراآن الكرمي نزل لكل الأقوام فال بد اأن 
يكون فيه من اللغات جميعا اأو من بع�س اللغات. فقوله تعاىل: )من 
�سيء(، دليل عندهم على اأنه �سامل للعربي والأعجمي اأي�سا، وهذا هو 

حمل النزاع املختلف فيه.
خمالفة  � على  ب�رساحة  يدل  املجيزين  توجيه  اإن  ثالثا: 

القول الأول، فقد وجهوا اأدلة الفريق الأول با ياأتي:
قال ابن جني: )اإن ما قي�س على كالم العرب فهو من كالم . 1

اأنها  العرب()77(. قال ابن عطية: )فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ 
عربية  فهي  وعربتها،  العرب  ا�ستعملتها  لكن  اأعجمية.  الأ�سل  يف 
بهذا الوجه، فقد كان للعرب العاربة التي نزل القراآن بل�سانها بع�س 
)م�سافر  ك�سفر  قري�س،  وبرحلتي  بتجارات،  الأل�سنة  ل�سائر  خمالطة 
ابن اأبي عمرو( اإىل ال�سام، و�سفر )عمر بن اخلطاب( و�سفر )عمرو بن 
العا�س( و )عمارة بن الوليد(  اإىل اأر�س احلب�سة، و�سفر )الأع�سى( اإىل 
احلرية، و�سحبته لن�ساراها مع كونه حجة يف اللغة، فعلقت العرب 
بهذا كله األفاظا اأعجمية غرّيت بع�سها بالنق�س من حروفها، وجرت 
وحماوراتها،  اأ�سعارها  يف  وا�ستعملتها  العجمة،  ثقل  تخفيف  اإىل 
هذا  وعلى  البيان،  بها  ووقع  ال�سحيح،  العربي  جمرى  جرت  حتى 

احلّد نزل بها القراآن()78(.
اإن الكلمات الي�سرية ل تخرج القراآن عن كونه عربيًا، قال . 2

ال�سيوطي: )واأجابوا عن قوله تعاىل: {قراآنا عربيا}، باأن الكلمات 
الي�سرية بغري العربية ل تخرجه عن كونه عربيا والق�سيدة الفار�سية 

ل تخرج عنها بلفظة فيها عربية()79(.
بالأغلبية ل  قول  اإنا هو  الكرمي  القراآن  بعربية  فقول هوؤلء 
بجميع املحتوى. واأي�سا - ومقارنة مع كالم الطربي وغريه - فاإن 

هوؤلء يجعلون العجمة هي الأ�سل، ولي�ست العربية.
وقوع  يف  اخلالف  بلفظية  القول  اإن  اأقول:  اأن  اأ�ستطيع  وبهذا 
حقيقي  خالف  هو  بل  �سحيح،  غري  قول  الكرمي  القراآن  يف  املعرب 
وارد على حمل واحد، ولو كان املجال يت�سع لذكرت ما يتعلق بثمرة 
التي  ال�سبهات  ويف  الكرمي،  القراآن  اإعجاز  م�ساألة  يف  اخلالف  هذا 
بوجود  القول  على  اأورد  ما  وخا�سة  املو�سوع،  هذا  حول  اأوردت 
األفاظ اأعجمية جاءت من التوراة والإجنيل والكتب ال�سابقة، مما فيه 

مطعن يف م�سدرية القراآن الكرمي واأ�سله.
وهذا ما اأود التنبيه عليه هنا، وهو النتباه ملثل هذه الأقوال 
ومدى اإفادة امل�سككني منها، واإن الناظر يف �ُسبه اأعداء القراآن الكرمي، 
اأقوى ال�سبه التي اأثريت حول القراآن الكرمي اإنا كانت من  اأن  ليجد 
الن�سو�س التي اأخذت من كتب امل�سلمني والباحثني يف علوم القراآن، 
على  ول  م�سدر  على  اعتماد  دون  جزافا  تلقى  التي  ال�سبه  تلك  اأما 
تاأخذ حيزا يف  اأن  واأ�سهل من  العنكبوت،  بيت  اأوهى من  دليل فهي 

عقول املفكرين والباحثني من �ستى الأديان وامللل.

املبحث اخلامس: اخلالف اللفظي يف مبحث النسخ يف 
القرآن الكريم.

الكرمي  القراآن  علوم  مباحث  اأ�سهر  من  الن�سخ  مبحث  يعد 
اعتبار  على  الفقه،  اأ�سول  علم  م�سرتك مع  اأنه  يخفى  ول  واأو�سعها، 
من  كثري  يف  اخلالف  وقع  ولقد  الأغلبية،  التقريبية  التق�سيمات 
فيها  اخلالف  اإن  قيل:  ما  الق�سايا  هذه  جملة  من  وكان  ق�ساياه، 

لفظي. واأذكر منها ما ياأتي:

القضية األوىل: اخلالف يف أصل معنى النسخ

هما:  اثنني  معنيني  من  ماأخوذ  الن�سخ  اأن  العلماء  اأكرث  يرى 
النقل والإزالة)80(. قال ابن اجلوزي: )واإذا اأطلق الن�سخ يف ال�رسيعة 
مبعنى  القراآن  )ون�سخ  ال�سخاوي:  وقال  الأول()81(.  املعنى  به  اأريد 

اإزالته()82(.
ويف معنى النقل يقول القرطبي: )وعلى هذا يكون القراآن كله 
من�سوخا؛ اأعني من اللوح املحفوظ، واإنزاله اإىل بيت العزة يف ال�سماء 

الدنيا()83(.
اأهو  الن�سخ  يف  اخلالف  هو  لفظي  خالف  باأنه  و�سف  وما 
لفظي  م�سرتك  هو  اأو  العك�س  اأو  النقل  يف  جماز  الإزالة  يف  حقيقة 
اأن اخلالف لفظي، قال  اأو معنى)84(. ومنهم من راأى  بينهما: لفظا، 
الآمدي: )ومع هذا كله، فالنزاع يف هذا لفظي ل معنوي()85(. وقال 

الزرك�سي: )قيل: اخلالف لفظي()86(.
قلت: والذي يظهر اأن اخلالف لي�س لفظيا، بل هو حقيقي ملا 

ياأتي:
اأول: اأن اخلالف يف الفرق بني احلقيقة واملجاز خالف يف  �

اأ�سله حقيقي ولي�س لفظيا.
ثانيا: اأن اخلالف ترتب عليه ثمرة عند بع�س العلماء، كما  �

ذهب اإليه ابن برهان، قال الزرك�سي: )وقال ابن برهان: بل معنوي 
يبنى عليه جواز الن�سخ بال بدل، فمن قال: حقيقة يف الإزالة جماز 

يف النقل جوزه، ومن قال: حقيقة فيهما منعه()87(.

القضية الثانية: الفرق بني النسخ والتخصيص

ومما ذكر من م�سائل علوم القراآن على اأنه خالف لفظي الفرق 
بني الن�سخ والتخ�سي�س، قال ال�سبكي: )الن�سخ واقع عند كل امل�سلمني 
اأبو م�سلم تخ�سي�سا فقيل: خالف، فاخللف لفظي()88(، قال  و�سماه 
�سارحه: )وقيل: خالفه لفظي، لأنه يجعل املعنى يف علم اهلل تعاىل 
كاملعنى يف اللفظ، وي�سمي الكل تخ�سي�سا وي�سوي بني قوله: {ُثمَّ 
مع  مطلقا  �سوموا  وبني   .]187 ]البقرة  ْيِل}  اللَّ اإَِل  َياَم  ال�سِّ وا  اأَِتُّ
الأول  ي�سمون  ليال، واجلمهور  �سينزل: ل ت�سوموا  باأنه  علمه تعاىل 

تخ�سي�سا، والثاين ن�سخا فاخلالف لفظي()89(.
قلت: وال�سبب يف عد اخلالف لفظيا وجود الت�سابه اجلزئي بني 
التخ�سي�س  دللة  اأن  وادعاء  التخ�سي�س،  وتعريف  الن�سخ  تعريف 
كراهة  اإىل  اإ�سافة  ن�سخا)90(،  لت�سميته  داعي  فال  الن�سخ،  يف  هي 
بع�س العلماء اأن يو�سف �سيء من كالم بالن�سخ، فاأدرجوا كثريا من 
املن�سوخات حتت باب التخ�سي�س، يقول الزرقاين: )قد عرفنا الن�سخ 
باأنه رفع احلكم ال�رسعي بدليل �رسعي، وقد عرفوا التخ�سي�س باأنه 
ق�رس العام على بع�س اأفراده، وبالنظر يف هذين التعريفني نالحظ 
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اأن هناك ت�سابها قويا بني املعرفني، فالن�سخ فيه ما ي�سبه تخ�سي�س 
عن  احلكم  رفع  ي�سبه  ما  فيه  والتخ�سي�س  الأزمان،  ببع�س  احلكم 
ال�ستباه،  يف  العلماء  بع�س  وقع  الت�سابه  هذا  ومن  الأفراد،  بع�س 
ن�سميه  ما  كل  اأن  زاعما  ال�رسيعة  يف  الن�سخ  وقوع  اأنكر  من  فمنهم 
نحن ن�سخا فهو تخ�سي�س، ومنهم من اأدخل �سورا من التخ�سي�س 
يف باب الن�سخ، فزاد ب�سبب ذلك يف عداد املن�سوخات من غري موجب(

 .)91(

ويظهر اأن الت�سمية بالن�سخ اأقرب اإىل ال�سواب، وقد ذكر العلماء 
بابًا  منهما  واحد  كل  والتخ�سي�س، جتعل  الن�سخ  فروقا كثرية بني 
بني  املتوافق  اجلانب  ذلك  يف  ي�رس  اأن  دون  الآخر–  عن  منف�سال 

الن�سخ والتخ�سي�س.

املبحث السادس: اخلالف اللفظي يف وقوع اجملاز وعدمه
القراآن  علوم  يف  الباحثون  فيها  اختلف  التي  الق�سايا  ومن 
وقوع املجاز يف القراآن الكرمي، وقد اختلف العلماء رحمهم اهلل يف 
اإىل خم�سة، لكني  الأقوال  هذه امل�ساألة قدميًا وحديثًا، حتى و�سلت 
اأقت�رس منها على اأقوال ثالثة تتنا�سب مع طبيعة هذه الدرا�سة، وهي 

ما ياأتي: 
القول الأول: اإن املجاز غري واقع يف القراآن الكرمي، وين�سب  �

هذا القول اإىل اأبي اإ�سحاق الإ�سفراييني واأبي علي الفار�سي)92(، وابن 
وابن  املالكية)95(  من  منداد  خويز  وابن  القيم)94(  وابن  تيمية)93( 

القا�س من ال�سافعية وداوود الظاهري)96(.
القول الثاين: اأن املجاز واقع يف القراآن الكرمي، وهو قول  �

اإىل  القول  هذا  ن�سب  النجار  ابن  اإن  بل  قدميا وحديثا،  العلماء  اأكرث 
الإمام اأحمد رحمه اهلل – )97(، وهو قول ابن قتيبة)98( والبغدادي)99(.
{َيْجَعلُوَن  تعاىل:  قوله  يف  املجيزون  ذكره  ما  اأمثلته  ومن 
اأ�سابعهم كلها  19[، فهم مل يجعلوا  اآَذاِنِهْم} ]البقرة  اِبَعُهْم ِف  اأَ�سَ
بل بع�سها، وقوله تعاىل: { َواْخِف�ْس َلُهَما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة} 

]الإ�رساء 24[. فالذل لي�س له جناح.
لفظي  � خالف  الفريقني  بني  اخلالف  اأن  الثالث:  القول 

القدامى  من  جمموعة  الفريق  هذا  اإىل  اأ�سار  وممن  حقيقيا،  ولي�س 
واملعا�رسين، يقول ابن تيمية: )واأما حجة النفاة التي ذكرها فاإنه 
قال: فاإن قيل: لو كان يف لغة العرب لفظ جمازي فاإما اأن يقيد معناه 
بقرينة؛ اأو ل يقيد بقرينة فاإن كان الأول فهو مع القرينة ل يحتمل 
غري ذلك، فكان مع القرينة حقيقة يف ذلك املعنى. واإن كان الثاين 
فهو اأي�سا حقيقة؛ اإذ ل معنى للحقيقة اإل ما يكون م�ستقال بالإفادة 
عند  يفيد  ل  املجاز  اأن  الأول  جواب  قلنا:  قال:  ثم  قرينة.  غري  من 
والنزاع يف ذلك  اإل هذا،  للمجاز  اإل بقرينة، ول معنى  ال�سهرة  عدم 
القرائن  الألفاظ دون  واأن املجاز واحلقيقة من �سفات  لفظي كيف 
املعنوية؟ فال تكون احلقيقة �سفة للمجموع. فيقال: هو قد �سلم اأن 
ا�سطالح  التفريق  وهذا  لفظيا  النزاع  كان  اإذا  فيقال:  لفظي  النزاع 
حادث مل يتكلم به العرب؛ ول اأمة من الأمم؛ ول ال�سحابة والتابعون؛ 
التي تكلموا بها ونزل  ال�سلف: كان املتكلم بالألفاظ املوجودة  ول 
بها القراآن اأوىل من املتكلم با�سطالح حادث لو مل يكن فيه مف�سدة، 
واإذا كان فيه مفا�سد كان ينبغي تركه لو كان الفرق معقول فكيف 
اإذا كان الفرق غري معقول وفيه مفا�سد �رسعية وهو اإحداث يف اللغة 

كان باطال عقاًل و�رسعًا ولغًة()100(.

وقال ابن رجب: )ومن اأنكر املجاز من العلماء فقد ينكر اإطالق 
ا�سم املجاز لئال يوهم هذا املعنى الفا�سد، وي�سري ذريعة ملني يريد 
اإن  )اللفظ  يقول:  ثم  ومدلولتها()101(  وال�سنة  الكتاب  حقائق  جحد 
دل بنف�سه فهو حقيقة لذلك املعنى، واإن دل بقرينة فدللته بالقرينة 

حقيقة للمعنى الآخر، فهو حقيقة يف احلالني()102(. 
اللفظ  ا�ستعمال  ابن قدامة فيقول: )وذلك كله جماز؛ لأنه  اأما 
اأ�سميه  ل  وقال:  �سّلم  ومن  كابر،  فقد  منع  ومن  مو�سوعه،  غري  يف 
جمازا؛ فهو نزاع يف عبارة ل فائدة يف امل�ساحة فيه، واهلل اأعلم)103(.
هذه  بحثوا  الذين  الأجالء  العلماء  عن  النقول  بع�س  هذه 

الق�سية وبذلوا فيها اجلهد، واأ�سجل الأمور الآتية:
اأول: الناظر اإىل كالم العلماء يجد اأنهم ينطلقون من منطلق  �

ذلك،  يف  طريقتهم  اختلفت  لكن،  الكرمي،  القراآن  تعظيم  هو  واحد 
األفاظه  حتريف  عن  تعاىل  اهلل  كالم  ينزهوا  اأن  يريدون  فالنافون 
املثبتون  واأما  وتعاىل،  �سبحانه  اهلل  يريدها  ل  معان  اإىل  وكلماته 
فيجعلون املجاز رافدا من روافد اإعجاز القراآن الكرمي، وبرهانا على 

علو �ساأنه ومكانته.
جعال  � اأنهما  يف  رجب  وابن  قدامة  ابن  كالم  اأن  ثانيا: 

قدامة  النتيجة ل يف امل�سمون، فابن  اتفاق يف  لفظيا هو  اخلالف 
عده لفظيا بناء على اأنه كله اآيل اإىل املجاز، اأما ابن رجب فاخلالف 
عنده – فيما ذكره هنا ومّثل عليه – لفظي؛ لأنه كله اآيل اإىل احلقيقة.

يلتزموا  � مل  واإمكانيته،  املجاز  بوقوع  القائلني  اإن  ثالثا: 
قولهم هذا يف كل ما قيل: اإنه جماز. بل اإننا قد جند من املجوزين 
العلماء  وجهها  التي  امل�سائل  بع�س  يف  وجوده  مينع  من  للمجاز 
باأنها جماز؛ وذلك لعتبارات كثرية من اأهمها اأن العلة التي منعت 
لي�ست عنده علة �سحيحة على ذلك،  غريه من احلمل على احلقيقة، 
ولذلك جند كثريا منهم يحملون الآيات والألفاظ على حقائقها)104(.

رابعا: ويف مقابل الفريق ال�سابق جند قوما من املانعني  �
القائلون  به  يف�رسها  مبا  الآيات  بع�س  يف�رسون  املجاز  لوقوع 
اأنها جماز، وا�سفني ذلك التف�سري باأنه معنى  باملجاز، لكن ل على 

حقيقي للفظ مما فهمته العرب وا�ستعملته بكالمها.
بني  � اخلالف  اأن  اأعلم-  -واهلل  يل  يظهر  الذي  خام�سا: 

الفريقني حقيقي ولي�س خالفيا، واأدلل على ذلك باأمور:
اأولها: كرثة الآثار املرتتبة على الأخذ باأحد القولني )املنع  �

واجلواز(، و�ساأورد هنا اأمثلة لبيان اأثر اخلالف على الق�سايا العقدية 
والتف�سريية بل الفقهية يف بع�س الأحيان. 

ذكر الراغب ثالثة اأمور مما يوقع يف الختالف ويكرث ال�سبه، 
ومما �رسده: )الثالث: اختالف نظر الناظرين من اللفظ اإىل املعنى، اأو 
من املعنى اإىل اللفظ، وذلك كنظر اخلطابي اإىل اللفظ يف اإثبات ذوات 
نحو  وذلك  الألفاظ.  اإىل  الأ�سياء  ذوات  من  احلكماء  ونظر  الأ�سياء، 
الكالم يف �سفات الباري - عز وجل - فاإن الناظر من اللفظ وقع 
عليه ال�سبهة العظيمة يف نحو قوله تعاىل:{ َبْل َيَداُه َمْب�ُسوَطَتاِن} 
يجري  وما   ،]14 ِباأَْعُيِنَنا}]القمر  ِري  {َتْ وقوله:   ،]64 ]املائدة 
ُزُه  اأن اهلل تعاىل واحُد منَّ بينوا بالرباهن  واأهل احلقائق ملا  جمراه. 
عن التكرث، فكيف عن اجلوارح؟ بنوا الألفاظ على لذك، وحملوها على 
جماز اللغة وم�ساع الألفاظ، ف�سينوا عما وقع فيه الفرقة الأوىل)105(. 
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املف�رسين  كلمة  فيها  اختلفت  التي  الآيات  من  الأول:  املثال 
تبعا لختالفهم يف اإرجاع تف�سريها اإىل املجاز وعدمه قوله تعاىل: 
)الرحمن الرحيم( يقول الزخم�رسي: )فاإن قلت: ما معنى و�سف اهلل 
لنعطافها  الرحم  ومنها  واحلنو  العطف  ومعناها  بالرحمة  تعاىل 
اإذا  على ما فيها؟ قلت: هو جماز عن اإنعامه على عباده؛ لأن امللك 
اإذا  اأنه  اأ�سابهم مبعروفه واإنعامه، كما  عطف على رعيته ورق لهم 

اأدركته الفظاظة والق�سوة عنف بهم ومنعهم خريه ومعروفه()106(.
اأما الألو�سي فيقول: )كون الرحمة يف اللغة رقة القلب اإنا هو 
لأنها  تعاىل؛  اإثباتها هلل  عند  التجوز  ارتكاب  ي�ستلزم  ل  وهذا  فينا، 
حينئذ �سفة لئقة بكمال ذاته ك�سائر �سفاته، ومعاذ اهلل تعاىل اأن 
تقا�س ب�سفات املخلوقني، واأين الرتاب من رب الأرباب. ولو اأوجب 
الثابتة  الرحمة  يف  املجاز  ارتكاب  القلب  رقة  فينا  الرحمة  كون 
احلياة  كون  فليوجب  به،  نت�سف  مبا  ات�سافه  ل�ستحالة  تعاىل  له 
والعلم والإرادة والقدرة والكالم وال�سمع والب�رس ما نعلمه منها فينا 
ارتكاب املجاز اأي�سا فيها اإذا اأثبتت هلل تعاىل، وما �سمعنا اأحدا قال 
القائمة  الفرق بني هذه وتلك، وكلها مبعانيها  بذلك، وما ندري ما 
فينا ي�ستحيل و�سف اهلل تعاىل بها، فاإما اأن يقال بارتكاب املجاز 
واإثباتها  كذلك،  برتكه  اأو   - �ساأنه  عز   - اإليه  ن�سبت  اإذا  كلها  فيها 
له حقيقة باملعنى الالئق ب�ساأنه تعاىل �ساأنه. واجلهل بحقيقة تلك 
اإليه �سبحانه  احلقيقة كاجلهل بحقيقة ذاته مما ل يعود منه نق�س 
بل ذلك من عزة كماله وكمال عزته، والعجز عن درك الإدراك اإدراك، 
اإل  اأراه يف احلقيقة  اآخر ل  فالقول باملجاز يف بع�س واحلقيقة يف 

حتكما بحتا()107(.
اأمثلة كثرية يف  املثال الثاين: وقد ذكر ابن كثري يف تف�سريه 
اأن  اختالف املف�رسين حول هذه الآيات مبا يدلل بكل و�سوح على 
ِمْنَها  اخلالف حقيقي ولي�س لفظيا، فعند تف�سري قوله تعاىل: {َواإِنَّ 
} ]البقرة 74[. فذكر ابن كثري قول اجلبائي  ِ مَلَا َيْهِبُط ِمْن َخ�ْسَيِة اللَّ
باأن املراد من هذه الآية هو �سقوط الربد من ال�سحاب، وذكر ا�ستبعاد 
عن  حامت  اأبي  ابن  رواه  ما  ذكر  ثم  القول،  لهذا  والرازي  الباقالين 
يحيى بن اأبي طالب من اأن املراد بقوله تعاىل: {واإن من الجارة 
عقب  ثم  البكاء.  كرثة  هو   ]74 ]البقرة:  الأنهار}  منه  يتفجر  ملا 
اإ�سناد  وهو  املجاز؛  باب  من  هذا  اأن  بع�سهم  زعم  )وقد  قائال:  ذلك 
اخل�سوع اإىل احلجارة كما اأ�سندت الإرادة اإىل اجلدار يف قوله: يريد اأن 
ينق�س} قال الرازي والقرطبي وغريهما من الأئمة: ول حاجة اإىل 
هذا فاإن اهلل تعاىل يخلق فيها هذه ال�سفة كما يف قوله تعاىل: }اإنا 
عر�سنا الأمانة على ال�سماوات والأر�س واجلبال فاأبني اأن يحملنها 
وال�سجر  {والنجم  وقال:  الآية،   ]72 ]الأحزاب:  منها{  واأ�سفقن 
�سيء  من  الل  خلق  ما  اإل  يروا  و{اأومل  ي�سجدان}]الرحمن:6[ 
اأتينا طائعني}]ف�سلت  الآية، {قالتا   ]48 ]النحل:  يتفياأ ظالله} 
)108({لو اأنزلنا هذا القراآن على جبل}]احل�رس 21[ الآية،   ]11
]ف�سلت:  الل}  اأنطقنا  قالوا  علينا  �سهدمت  مل  للودهم  {وقالوا 
21[. الآية، ويف ال�سحيح: )هذا جبل يحبنا ونحبه(، وكحنني اجلذع 
املتواتر خربه، ويف �سحيح م�سلم: )اإين لأعرف حجرا مبكة كان ي�سلم 
علي قبل اأن اأبعث اإين لأعرفه الآن( ويف �سفة احلجر الأ�سود اأنه ي�سهد 

ملن ا�ستلمه بحق يوم القيامة، وغري ذلك مما يف معناه)109(.
هذان نقالن اثنان اأولهما يف تف�سري القوم لآيات �سفات اهلل 
تعاىل، والثاين يف تف�سري بع�س اآيات الظواهر الكونية، ول اأظن اأحدا 

يقول بلفظية اخلالف يف وقوع املجاز بعد ظهور اأثره يف ما تقدم 
من اإثبات العقائد والأحكام اأو نفيها. مما اأدى تبعا اإىل ميالد فرق 
بنت عقيدتها وقولها على هذا الإثبات اأو ذلك النفي. اأ�سف اإىل ذلك 
بينها  والعالقة  متاما،  خمتلفة  الطرفني  من  اأوردت  التي  الأدلة  اأن 
عالقة تباين تام، وقل مثل هذا يف ردود كل من الطرفني على الآخر.

اخلامتة:
اأ�سجل  وق�ساياها  الدرا�سة  هذه  م�سائل  بني  التطواف  بعد 

النتائج الآتية:
اختلفت اأنواع اخلالف نظرا لختالف العتبارات. فمنهم من 
اآثاره،  اإىل تنوع وت�ساد، ومنهم من ق�سمه باعتبار  ق�سم الختالف 
كمن ق�سمه اإىل خالف يوجب الرباءة من قائله اأو ل يوجبه. ومنهم 
من ق�سمه اإىل خالف جائز وغري جائز. ومنهم من جعله ق�سمني: ق�سم 
اإىل  فق�سمه  حقيقته  اإىل  نظر  من  ومنهم  به.  يعتد  ل  وق�سم  به  يعتد 

خالف حقيقي وخالف لفظي، وهو مدار بحثنا هذا واأ�سه.
الناظر يف اأنواع الختالف هذه وتق�سيماتها يلحظ تقاطعا  ♦

كبريا بني هذه التق�سيمات من جهة، واختالفا قليال من جهة اأخرى.
اخلالف اللفظي ل يتعدى مبفهومه العام اختالف التنوع،  ♦

كما اأنه خالف ل يوجب الرباءة من املخالف. 
يكون  ♦ يكون، وقد  قد يكون جائزا وقد ل  اللفظي  اخلالف 

نف�سه  القول  قوة  اإىل  عائد  وهذا  به؛  معتد  غري  اأو  به  معتداً  خالفًا 
واكتمال اأدلته وبراهينه.

اخلالف يف نزول القراآن الكرمي جملة اإىل بيت العزة خالف  ♦
حقيقي ولي�س لفظيا؛ لأن النفي والإثبات فيه وقعا على حمل واحد.

يرى الإمام الزرك�سي اأن اخلالف يف ترتيب ال�سور خالف  ♦
لفظي، والذي يظهر اأنه خالف حقيقي؛ لختالف حكم القولني على 

ال�سور التي مل يرد ن�س يف توقيف ترتيبها.
اختلف العلماء يف جواز التف�سري بالراأي بني جميز ومانع،  ♦

اأنه  ظهر  النزاع  حمل  حترير  وبعد  لفظي،  باأنه  للخالف  ووا�سف 
خالف حقيقي وارد على حمل واحد ل حملني.

اأي�سا  ♦ هو  الكرمي  القراآن  يف  املعرب  وجود  يف  اخلالف 
خالف حقيقي ولي�س لفظيًا؛ لأن النزاع وارد على حل واحد هو وجود 
األفاظ غري عربية يف القراآن الكرمي، فمنهم من اأثبت وجودها ومنهم 

من نفى.
النقل  ♦ هو  الن�سخ  معنى  اأن  على  العلماء  جمهور  اتفق 

والإزالة واأنه حقيقة فيهما.
الن�سخ،  ♦ التخ�سي�س خالف  اأن  العلماء على  اتفق جمهور   

واإن تقاطعا يف بع�س ق�ساياهما، وهذه هو الراجح، ولي�س اخلالف 
فيها لفظيا. 

اختلف العلماء يف وقوع املجاز يف القراآن واللغة اأو فيهما  ♦
حقيقي،  ذلك  يف  اخلالف  اأن  وجدت  النزاع  حمل  حترير  وبعد  معا، 
ويرتتب عليه اآثار كثرية ونتائج خطرية، كانت �سببا يف ن�سوء بع�س 

الفرق الإ�سالمية، اأو يف ت�سعبها على اأقل تقدير.
اخلالف  ♦ على  املرتتبة  الآثار  وبيان  النزاع،  حمل  حترير 

خري و�سيلة ملعرفة لفظية اخلالف اأو حقيته.
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اخلالف اللفظي في مباحث علوم القرآن الكرمي
نقدية" حتليلية  د. خالد نواف أحمد الشوحة"دراسة 

كان  ♦ لفظي  فيها  اخلالف  اأن  ادعي  التي  امل�سائل  اأكرث 
اخلالف فيها حقيقيا. ولكن تقلي�س الأقوال وحماولة تقريب امل�سافة 

بني الأقوال كان اأحد اأ�سباب و�سف اخلالف باأنه لفظي ل حقيقي.
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اأخرجه احلاكم يف امل�ستدرك، كتاب: التف�سري، برقم )2881(، وقال: )هذا . 17
حديث �سحيح الإ�سناد، ومل يخرجاه(.

اأخرجه احلاكم يف امل�ستدرك، كتاب: التف�سري، برقم )2878(، وقال: )هذا . 18
حديث �سحيح، على �رسطهما، ومل يخرجاه(..

الطربي، حممد بن جرير، جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، حتقيق: اأحمد . 19
�ساكر، )موؤ�س�سة الر�سالة. ط1،2000م(، 3/445.

الزرقاين حممد عبد العظيم، مناهل العرفان، )م�رس، مطبعة عي�سى البابي . 20
احللبي، ط3(، 1/46

انظر: الطربي، جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، 12/651. الزرك�سي بدر . 21
الدين حممد بن عبد اهلل بن بهادر، الربهان يف علوم القراآن، حتقيق: حممد 
اأبو الف�سل اإبراهيم، )بريوت، دار املعرفة، بريوت، ط1،1957م(، 1/322. 
اإبراهيم،  الف�سل  اأبو  حممد  حتقيق:  القراآن،  علوم  يف  الإتقان  ال�سيوطي 

)م�رس، الهيئة امل�رسية العامة للكتاب،1974م(، 1/131. 

الهيئة . 22 القراآن احلكيم، )م�رس،  تف�سري  ر�سيد علي،  ر�سيد ر�سا، حممد  انظر: 
تف�سري  وانظر:   ،162  ،2/161 ط،1990م(،  للكتاب،  العامة  امل�رسية 

} لل�سيخ حممد عبده �س 132.  جزء{ َعمَّ

للماليني، . 23 العلم  )دار  القراآن،  علوم  يف  مباحث  ال�سالح،  �سبحي  ال�سالح. 
ط24،2000م(، �س 51. 

انظر: الزرك�سي، الربهان )م�سدر �سابق( 1/322. . 24

ال�سيوطي، الإتقان يف علوم القراآن 1/131. . 25

القطان مناع، مباحث يف علوم القراآن، )بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة، 1998(،. . 26
القراآن  اإي�ساح  يف  البيان  اأ�سواء  تتمة  �ساحب  عزاه  اجلمع  )103(.وهذا 
بالقراآن ال�سيخ عطية بن حممد �سامل اإىل كل من �سيخ الإ�سالم ابن تيمية، 
الباري،  فتح  يف  حجر  ابن  وعن   (  :9/381 تتمته  يف  فقال  حجر،  وابن 
ول�سيخ الإ�سالم ابن تيمية - رحمه اهلل - قول يجمع بني القولني الأخريين 
وهو اأنه ل منافاة بني القولني، ومُيكن اجلمع بينهما باأن يكون نزل جملة 
اإىل �سماء الدنيا يف ليلة القدر، وبدء نزول اأوله {اقراأ با�سم ربك } يف ليلة 

القدر ( ا هـ. 

ابن تيمية، اأحمد بن عبد احلليم، جمموع الفتاوى، حتقيق: عبد الرحمن بن . 27
حممد بن قا�سم، )ال�سعودية، جممع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�رسيف، 

ط،1995م(. )12/126(.

الباقي، . 28 عبد  فوؤاد  حممد  ترقيم:  الباري،  فتح  علي،  بن  احمد  حجر،  ابن 
)بريوت، دار املعرفة، ط،1397هـ(، 12/357.

ابن حجر، فتح الباري )مرجع �سابق(. 9/4.. 29

الطربي، جامع البيان )م�سدر �سابق( 3/446، 447. . 30

يف . 31 احلاكم  واأخرجه   ،23/147 عكرمة،  عن  تف�سريه  يف  الطربي  اأخرجه 
�سحيح  حديث  )هذا  وقال:   ،)2881( برقم  التف�سري،  كتاب:  امل�ستدرك، 

الإ�سناد، ومل يخرجاه(.

الطربي، جامع البيان )م�سدر �سابق( 3/445 . 32

الطربي، جامع البيان )م�سدر �سابق( 12/651. 33

انظر: تف�سري جزء { َعمَّ } لل�سيخ حممد عبده �س 132. 34

�سبحي ال�سالح، مباحث يف علوم القراآن )م�سدر �سابق( �س 51. . 35

التف�سري . 36 تهذيب  كتابه:  يف  احلمد  �سيبة  عبدالقادر  ال�سيخ  ذكره  ما  انظر 
ا اأحلق به من الأباطيل وردئ الأقاويل 1/409، 410.  وجتريد التاأويل مِمَّ
عن ال�سيخ حممد بن اإبراهيم. وتو�سيح ذلك اأن املعتزلة ينفون �سفات اهلل 
هلل  اختيارية  �سفات  اإثبات  مع  يتفق  ل  مفرقا  نزل  باأنه  والقول  تعاىل، 

تعاىل. 
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كتاب اللقاء ال�سهري مع ف�سيلة ال�سيخ حممد بن �سالح العثيمني رقم ]3[ . 37
�س 30، 31. 

كتاب اللقاء ال�سهري مع ف�سيلة ال�سيخ حممد بن �سالح العثيمني رقم ]3[ . 38
�س 30، 31. 

القطان، مباحث يف علوم القراآن، �س 105.. 39

الطربي، جامع البيان، 23/149.. 40

عبد . 41 علي  حتقيق:  املعاين،  روح  احل�سيني،  اهلل  عبد  بن  حممود  الآلو�سي، 
الباري عطية، )بريوت، دار الكتب العلمية، ط1،1415هـ(، 14/153.

ابن تيمية، جمموع الفتاوى )م�سدر �سابق( )12/ 126 - 127(.. 42

من . 43 )اإل  قوله:  باب:  القراآن،  تف�سري  كتاب:  �سحيحه،  يف  البخاري  اأخرجه 
ا�سرتق ال�سمع( برقم )4701(.

برقم . 44 القراآن،  يف  باب،  ال�سنة،  كتاب:  �سحيحه،  يف  البخاري  اأخرجه 
.)4738(

انظر: عطية �سامل، تتمة اأ�سواء البيان 9/382، 383. . 45

الزرقاين، مناهل العرفان )م�سدر �سابق( )1/288(. 46

رواه م�سلم يف �سحيحه ، كتاب: �سالة امل�سافرين ، باب: ف�سل قراءة القراآن . 47
و�سورة البقرة، ح )804( )1/553(.

ال�سالة، . 48 كتاب:  �سننه  يف  داود  واأبو   ،)6/204 امل�سند)  يف  اأحمد  اأخرجه 
يف  الألباين  و�سححه   ،)956( برقم   )1/586( القاعد  �سالة  باب:يف 

�سحيح اأبي داود )1/266( برقم )956(. 

ف�سل . 49 باب:  القراآن،  ف�سائل  كتاب:  يف  �سحيحه،  يف  البخاري  اأخرجه 
املعوذات برقم )4729(.

تاأليف . 50 باب:  القراآن،  ف�سائل  كتاب:  يف  �سحيحه،  يف  البخاري  اأخرجه 
القراآن، برقم )4708(.

)املغرب، . 51 القراآن،  �سور  تنا�سب  يف  الربهان  اإبراهيم،  بن  اأحمد  الغرناطي 
وانظر   )1/182( ط،1990م(،  الإ�سالمية،  وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة 

ال�سيوطي، الإتقان، 1/216(.

باب: . 52 وق�رسها،  امل�سافرين  �سالة  كتاب:  �سحيحه،  يف  م�سلم  اأخرجه 
ا�ستحباب تطويل القراءة يف �سالة الليل ح)772( )1/536(. 

ال�سيوطي، الإتقان )1/220(، والزرقاين، مناهل العرفان )1/287 (.. 53

اأخرجه اأحمد يف امل�سند )1/69(، والرتمذي كتاب:تف�سري القراآن ، باب:ومن . 54
�سورة التوبة ح)3086( )5/254(، واأبو داود يف كتاب: ال�سالة، باب: من 
جهر بها ح )786( )1/498(، والن�سائي يف الكربى كتاب: ف�سائل القراآن، 
اأحمد �ساكر يف  التي يذكر فيها كذا برقم)8007(، قال عنه  ال�سورة  باب: 
اأ�سل له( )1/399(، و�سعفه الألباين يف �سعيف  تعليقه على امل�سند: )ل 
اأبي داود )�س66( ح)768( ، وكذا �سعيب الأرنوؤوط يف تعليقه على م�سند 

اأحمد )1/460(.

الزرك�سي، الربهان 1/257.. 55

الزرك�سي، الربهان 1/157.. 56

حممد ال�سيد ح�سني الذهبي، التف�سري واملف�رسون، )القاهرة، مكتبة وهبة(، . 57
.1/255

الدخيل، اإبراهيم خليفة )�س285(.. 58

الزرقاين، مناهل العرفان، 1/526.. 59

حممد ح�سني الذهبي، التف�سري واملف�رسون، 1/188.. 60

عبد الوهاب فايد، الدخيل يف تف�سري القراآن الكرمي، 1/75.. 61

عبد الوهاب فايد، الدخيل يف تف�سري القراآن الكرمي، 1/76.. 62

ال�سيوطي، الإتقان يف علوم القراآن، 4/213.. 63

اإبراهيم خليفة، اإبراهيم خليفة )�س291(.. 64

اإبراهيم خليفة، اإبراهيم خليفة )�س293(.. 65

�سنن الرتمذي، باب: التف�سري، )2/157(، حديث رقم )2951(.. 66

اأوردته . 67 ولكني  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  عن  يثبت  ل  احلديث  هذا 
لعتماد كثري ممن منع التف�سري بالراأي عليه.

مكتبة . 68 )م�رس،  �ساكر،  اأحمد  حتقيق  الر�سالة،  اإدري�س،  بن  حممد  ال�سافعي 
احللبي، ط1940م(، )�س41(.

الطربي، جامع البيان، 1/8.. 69

علي . 70 حممد  )ن�رس  اللغة،  فقه  يف  ال�ساحبي  فار�س،  بن  اأحمد  فار�س  ابن 
اأن يف  زعم  )من  عبيد:  اأبي  قول  وذكر  بي�سون ط1،1997م(،. )�س33(. 

القراآن ل�سانا �سوى العربية فقد اأعظم القول( انظر: ال�ساحبي: )�س30(.

ال�سيوطي، املهذب فيما وقع يف القراآن من املعرب، حتقيق: التهامي الراجي . 71
الها�سمي، )الإمارات، مطبعة ف�سالة(. )�س61(.

ال�سيوطي املهذب، �س62.. 72

الزرك�سي، الربهان، 1/92.. 73

العلمية، . 74 الكتب  دار  )بريوت،  القراآن،  اإعجاز  يف  الأقران  معرتك  ال�سيوطي 
ط1،1988م(، 1/150.

الطربي، جامع البيان، 1/8.. 75

ال�سيوطي، املهذب )15(.. 76

امل�رسية . 77 الهيئة  ن�رس  )م�رس،  اخل�سائ�س،  جني،  بن  عثمان  جني،  ابن 
للكتاب، ط 4(، 1/358.

عبد . 78 ال�سالم  عبد  حتقيق:  الوجيز،  املحرر  غالب،  بن  احلق  عبد  عطية،  ابن 
ال�سايف، )بريوت، دار الكتب العلمية، ط1، 1422هـ(، 1/51.

ال�سيوطي، الإتقان يف علوم القراآن 2/126.. 79

اولهماك . 80 والإزالة،  النقل  للن�سخ غري  اآخرين  لغويني  الزرك�سي معنيني  ذكر 
اأعلم مبا ينزل(  اآية واهلل  اآية مكان  التبديل، ومنه قوله تعاىل: )واإذا بدلنا 
]النحل 101[. وثانيهما: التحويل، ومنه حتويل املرياث من واحد اإىل واحد. 

انظر: البحر املحيط )3/151(، والإتقان لل�سيوطي 4/136.

نوا�سخ القراآن، 1/127.. 81

د. . 82 حتقيق:  الإقراء،  وكمال  القراء  جمال  حممد،  بن  علي  ال�سخاوي، 
دم�سق،  للرتاث،  املاأمون  دار  )بريوت،  خرابة،  حم�سن  د.  العطية،  مروان 

ط1،1997م(،. )1/246(.

القرطبي، حممد بن اأحمد، اجلامع لأحكام القراآن، حتقيق: اأحمد الربدوين، . 83
)القاهرة، دار الكتب امل�رسية، ط2، 1964م(. )2/67(

مناهل . 84 والزرقاين،   ،.)19( املن�سوخة  الآيات  ال�سنقيطي،  اهلل  عبد  انظر: 
العرفان 2/163، وانظر: الآمدي، علي بن اأبي علي بن حممد، الإحكام يف 
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اأ�سول الأحكام، حتقيق: عبد الرزاق عفيفي، )د.ط، د.ت(، 3/102. الغزايل، 
دار  )بريوت،  ال�سالم،  عبد  حممد  حتقيق:  امل�ست�سفى،  حممد،  بن  حممد 

الكتب العلمية، ط1، 1993م(، 1/128.

الآمدي، الإحكام )3/104(.. 85

الزرك�سي، البحر املحيط )3/144(. وانظر: فهد الوهبي، امل�سائل امل�سرتكة . 86
بني علوم القراآن واأ�سول الفقه واأثرها يف التف�سري)49(.

الزرك�سي، البحر املحيط 3/144.. 87

ال�سبكي، جمع اجلوامع، 1/437.. 88

العراقي، احمد بن عبد الرحيم، الغيث الهامع �رسح جمع اجلوامع، حتقيق: . 89
حممد تامر، )بريوت، دار الكتب العلمية، ط1،2004م(،. )1/377(.

ال�سالة . 90 عليه  حممد  النبي  ب�رسيعة  املغياة  ال�سابقة  بال�رسائع  لذلك  ومثل 
وال�سالم. انظر: �رسح املحلى جلمع اجلوامع )2/89(.

الزرقاين، مناهل العرفان )2/184(.. 91

ال�سبكي، جمع اجلوامع )30(. . 92

ابن تيمية، كتاب الإميان )79(.. 93

ابن القيم، خمت�رس ال�سواعق املر�سلة )690(.. 94

الباجي، اإحكام الف�سول )187(. ول مينع وقوعه يف اللغة.. 95

الزرك�سي، البحر املحيط )1/539(. ول مينع وقوعه يف اللغة.. 96

ابن النجار، حممد بن اأحمد، �رسح الكوكب املنري، حتقيق: حممد الزحيلي، . 97
ال�سيوطي،  وانظر:  ط2،1997م(،)1/191(.  العبيكان  مكتبة  )ال�سعودية، 

الإتقان يف علوم القراآن )4/1507(.

التاأويل، حتقيق: حممد . 98 الدين بن حممد، حما�سن  قتيبة، حممد جمال  ابن 
با�سل، )بريوت، دار الكتب العلمية، ط2،1973م(، �س169.

البغدادي، اأحمد بن علي ثابت، الفقيه واملتفقه، حتقيق: عادل الغرازي، )دار . 99
اللغة  1/214. وانظر: املطعني، املجاز يف  ابن اجلوزي، ط2،1421هـ(، 

والقراآن، 2/521.

ابن تيمية، جمموع الفتاوى، 20/455.. 100

الذيل على طبقات احلنابلة، 1/174.. 101

الذيل على طبقات احلنابلة، 1/174.. 102

ابن قدامة، رو�سة الناظر، 1/273.. 103

حيث . 104 طائعني(،  اأتينا  )قالتا  تعاىل:  قوله  حول  قتيبة  ابن  كالم  انظر 
يثبت هذه الأمور على حقيقتها، علما اأنه من القائلني باملجاز. تاأويل 

م�سكل القراآن )152( وما بعدها.

العزيز، . 105 عبد  حممد  حتقيق:  الراغب،  تف�سري  حممد،  بن  احل�سني  الراغب، 
)م�رس، كلية الآداب، جامعة طنطا، ط1، 1999م(. )1/7(.

الزخم�رسي، الك�ساف، 1/8.. 106

الآلو�سي، روح املعاين )1/63(.. 107
قال البي�ساوي عند هذه الآية: )والأظهر اأن املراد ت�سوير تاأثري قدرته . 108

فيهما وتاأثرهما بالذات عنها، ومتثيلهما باأمر املطاع واإجابة املطيع 
الطائع كقوله: كن فيكون( )البي�ساوي، عبد اهلل بن عمر، )اأنوار التنزيل، 
الرتاث  اإحياء  دار  )بريوت،  املرع�سلي،  حممد  حتقيق:  التاأويل،  واأ�رسار 

العربي، ط1،1418هـ(، )5/68(.

�سامي . 109 حتقيق:  العظيم،  القراآن  تف�سري  عمر،  بن  اإ�سماعيل  كثري،  ابن 
حممد �سالمة، )دار طيبة ط2،1990م(، 1/305.وحديث حنني اجلذع 
الإ�سالم  النبوة يف  البخاري يف كتاب املناقب، باب: عالمات  اأخرجه 
يف  البخاري  اأخرجه  ونحبه(  يحبنا  )جبل  وحديث:   .)3585( برقم 
كتاب: الزكاة، باب: خر�س الثمر برقم )1481(. وحديث: )اإين لأعرف 
حجرا. .( اأخرجه م�سلم يف كتاب الف�سائل، باب: ف�سل ن�سب النبي �سلى 

اهلل عليه و�سلم برقم )2277(.

املصادر واملراجع:
الآلو�سي، �سهاب الدين حممود بن عبد اهلل احل�سيني، روح املعاين، حتقيق: . 1

علي عبد الباري عطية، )بريوت، دار الكتب العلمية، ط1،1415هـ(.

الآمدي، علي بن اأبي علي بن حممد، الإحكام يف اأ�سول الأحكام، حتقيق: . 2
عبد الرزاق عفيفي، )د.ط، د.ت(،

دار . 3 القاهرة،  )م�رس،  اإليه،  اآل  وما  الختالف  عمر،  حممد  بازمول، 
الهجرة، دار ابن عفان(.

طوق . 4 )دار  ال�سحيح،  امل�سند  اجلامع  اإ�سماعيل،  بن  حممد  البخاري، 
النجاة، ط1، 1422هـ(.
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