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 السمخص
القػػر ف اليػػريم كيإػػدؼ علػػ  د ػػ  يتشػػاكؿ اػػلا القحػػ  قزػػية التعػػارب الآػػاار  بػػ     ػػات 

ػػػبإة التػػػي أااراػػػا ال ػػػاوشوف إلاػػػارة الذػػػ وؾ كالذػػػبإات  ػػػوؿ كتػػػاب    عػػػال    ػػػ يا   اػػػلا  الذة
لمتوصػػػل علػػػ   إػػػم أوسػػػً كأدؽ  ع ػػػدا  وػػػ  أ  لدػػػق ال أك عبإػػػاـ. كقػػػد  ػػػار القحػػػ  ك  ػػػً السػػػشإ  

قػػػػداا  سشإجيػػػػة ومسيػػػػة التحم مػػػي الشقػػػػد  الػػػػل   عتسػػػػد ومػػػ   حم ػػػػل أقػػػػواؿ العمسػػػػا  ك را إػػػم اػػػػم ن
 اال تشاد عل  األدلة. كزاد القح  البياف ع زا ا  م  خالؿ أمثمة م  اآل ػات القر نيػة التػي  ػوام 
ػػ  الدرا ػػة علػػ  ن ػػي  مةرد االخػػتالؼ كالتعػػارب  ػػلزاؿ الػػوام كرد  اإلرػػ اؿ بػػلكر أاػػل العمػػم. كخد

ض بػ   ظػاار  عػض كجود  عارب  قيقي  ي القػر ف اليػريم كأف مػا  آإػر مػ  اخػتالؼ ك شػاق
ًل  عم  ك دة كا داؽ الا اليتػاب العآػيم. كسػا ب شػ  اػلا  اآل ات  قود القا   الستعسً عل   وا 
الدرا ة أاسية ك زل ومـو المغة العربية كأصوؿ ال قه كغ راسا م  ومػـو الذػريعة  ػي در  اػلا 

 . الذبإة
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 السقدمة

ػػػدل  ،الحسػػػد ب رب العػػػالس   س  كأ زػػػل الرػػػالة كأ ػػػم التدػػػميم ومػػػ   ػػػ دنا محد
المإػػم لػػح الحسػػد كسػػا يشقغػػي  كومػػ   لػػه كصػػحقه أجسعػػ  . ،صػػادؽ الووػػد األمػػ  

 لجالؿ كجإح كوآيم  م انح.
 ػنف القػر ف اليػريم اػو اليتػاب الػل  ال  ل يػه القايػل مػ  بػ   يد ػه ، أما  عػد
كاػػػو الػػػل  ال   يػػػ   ػػػه  ،كالرػػػرال السدػػػتقيم ،كاػػػو الػػػلكر الح ػػػيم ،كال مػػػ  خم ػػػه

 ،كال  خمػً ومػػ  كثػرة الػػرد   ،كال  ذػق  مشػػه العمسػا  ،كال  متػقا  ػػه األلدػشة ،األاػوا 
كقد  ي  ل    ح آػه كصػانه مػ  أف  ستػد عليػه يػدح  ػالتحري   ،كال  شقزي وجا قه

الخالػػد السح ػػوف  ح ػػ    لػػه  إػػو اليتػػاب  ،أك الترػػحي  أك التغ  ػػر أك التبػػديل
َّاانََااا َُقػػاؿ    عػػال :  ،ومػػ   عاقػػز ال مػػاف كاخػػتالؼ الس ػػاف َوإِن ََّْ ِن َنَنَّْاَااانََااا َُ َّاانَنَْداا إن

 [.9 ]الحجر: َاَدنفُِظوْنَ
كلس ا ورؼ أودا  اإل الـ أف  القر ف اليريم او مردر و ة اػلا الػدي  كأامػه 

 تػػػ   ،اجتإػػػدكا  ػػػال ع   يػػػه ،كمػػػشإ   يػػػا إمكأنػػػه غػػػلا  أركا إػػػم كقػػػوت قمػػػوبإم 
  يرقحوا ص دا   إال  كغشيسة   اردة . ، دمخوا السدمس   م  التعمً  ه

 ،كصف   ا ه  التعارب كالتشاقض ،كم  أبرز الس او  التي كج إ  لمقر ف
موام التعارب كاالختالؼ  ػي القػر ف اليػريمي لي ػوف وشوانػا  ترت موضوع )كقد اخ

كألرد   يػػه ومػػ  كػػل مػػ  يرمػػي  ، عػػال  مذػػ مة  معاصػػرة  كمدػػتسرةلقحثػػي اػػلا ألنػػه 
القػػر ف  ذػػبإة التعػػارب  ػػوا   كػػاف مػػ  السدتذػػرق   أك مػػ  أوػػدا  الػػدي  أك مػػ  

 السعاصري  اللي   لاركا بإلا الذقه كبدأكا يرددكنإا.
 عتسػػػد ومػػػ   حم ػػػل األقػػػواؿ  ،كقػػػد ا  قعػػػ ة  ػػػي اليتا ػػػة مشإجػػػا   حم ميػػػا  نقػػػد ا  

 كنقداا.كاآلرا  
كانػػػ  اشػػػاؾ درا ػػػات  شاكلػػػ  ضػػػس  أ حااإػػػا مدػػػللة مػػػوام التعػػػارب  ػػػي 
القػػر ف، ك ستػػاز اػػلا الدرا ػػات بػػو رة مػػ  اآل ػػات ك را  ومسػػا  السدػػمس    ػػوؿ اػػلا 

 السوضوع، كم  أام الدرا ات التي كان  لي وونا   ي  حثي: 



 

 

 ضحى مازن لبابٌدي 

 

 (0202)يونيو األول العدد ( 33المجلد )
76 

ذػػػر ال عػػػ   ػػػي القػػػر ف اليػػػريم كالػػػرد  ومػػػ  ال ػػػاوش    ػػػي القػػػرف الرا ػػػ   و)
 الإجر ي لعبدالسحد  ب  زب  ب  متعز الس  ر .

دد خ ػػا أ ػلؿ    عػال  أف  جعػل وسمػي خالرػػا  لوجإػه اليػريم  ،، كأف  دػد  
 . م  

 مشكلة الدراسة

سأستتتعرض لضتتٌه متتوهم التعتتارض ضتتمن المتترآن الكتترٌم دي بتتٌن آٌاتتت   دون 

التطرق  لدعوى تعارض اآلٌتا  متا ااحادٌتو دو متا الولتاتا التارٌخٌته دو متا 

 حماتك العلم التجرٌبً. 

 أهداف الدراسة

 .ع زاح معش  التعارب كاالختالؼ  ي القر ف اليريم 
 .ن ي كجود  عارب  قيقي  ي القر ف اليريم 
  ا ػػة موضػػوعية لػػقعض اآل ػػات السواسػػة لالخػػتالؼ كالتعػػارب  ػػي القػػر ف در

 اليريم.
 .اإل إاـ  ي  إم القر ف اليريم  إسا  صحيحا   ع دا  و  كل لدقال كإبإاـ 

 أهسية الدراسة

 ػػػل ي أاسيػػػة القحػػػ  مػػػ  خػػػالؿ كذػػػ ه أف ال  عػػػارب كال اخػػػتالؼ بػػػ      
القػار   عارضػا  كاختال ػا  كأكجػد القر ف اليريم،     وسد القا   عل  ما قػد  آشػه 

بإات كيشثراػا عم ػا جإػال     تػاب   أك  ًة الذُّ قةال  لمتو  ً ب شإا، كرد  وم  م   ة م   ة
  قرػػدا  لت ريػػً السدػػمس   وػػ  كتػػاب ربإػػم. كا ػػتإدؼ القحػػ  ال ػػالب األكػػاد س  

 كالسختر    ي مجاؿ القر ف كومومه.
 : الدراسا  السابمه ذا  الصله

التعػػػارب بػػػ   نرػػػوا القػػػر ف اليػػػريم،  ػػػامي و ػػػا  دػػػ ، مجمػػػة دوػػػوى  ي1
 .2010ي، 2)24جامعة الشجاح لؤل حاث )العمـو اإلندانيةي، مجمد



 
 
 

  موهم التعارض واالختالف فً المرآن الكرٌم

  

 : العلوم الشرعية واإلنسانيةمجلة الجامعة األسمرية
67 

د ػ  عيإػاـ التعػارب وػ  اآل ػات الػواردة  ػي اإل سػاف  الر ػل كالقػدر )ر ػالة  (2
مقدمػػػػة لش ػػػػل درجػػػػة الساجدػػػػت ري، خالػػػػد بػػػػ  وبػػػػد   بػػػػ  وسػػػػر الػػػػدميجي، 

 لقرى، السسمية العربية الدعود ة.اػ، جامعة أـ ا1427

 (إجراءات الدراسة واألدوات)السشهجية 

ليل  ا   مشإ  كيريقة  دػ ر ك قإػا  ػي كتا ػة  حثػه،  ح ػ   قػـو  عػرب 
أ يػػػارا ضػػػس  خ ػػػوات  قػػػوـ  ن قاوإػػػا  ذػػػ ل متيامػػػل متػػػدرجا  بػػػلا  القػػػار  ك ػػػً 

 .م  القح  دمدل مش قي يراوي  يه التر  ز ب   األ يار  ت   حقً الس موب 
 بدأت القح  بتعري  لس ردات القح ، لغة  كاص ال ا . 

اػػم ا تعرضػػ   ػػي السقحػػ  األكؿ )قزػػية مػػوام التعػػارب كاالخػػتالؼ  ػػي 
ة جوانز.  القر ف اليريمي م  ود 

ك ػػي السقحػػ  الثػػاني ورضػػ  كيليػػة  عامػػل العمسػػا  مػػ  اآل ػػات التػػي  ػػوام 
يةتدودا مة  ػوا   بػ   اآل ػات أكبػ    التعارب  آااراا، ككللح أنواع التعارب الل  قد

 اآل ات كاآلاار أك ب   قرا      ي   ة كا دة.
ك ي السقح  األخ ر ورض  أربعة نساذج م  اآل ات التي  ػوام التعػارب 
 ي ظااراا  لكرت اإلر اؿ الوارد وم  اآل ات ام أ قعته بػرد  العمسػا  ومػ  دوػوى 

 ردكدام.  التعارب ب شإا كأدلتإم التي دو سوا بإا 
    قسػػػ  بتخػػػري  اآل ػػػات الػػػواردة أاشػػػا  القحػػػ  بػػػلكر الدػػػورة كرقػػػم اآل ػػػة بػػػ

 قو    كالتالي: ]الدورة: رقم اآل ة[.
 .خر ج  األ ادي  الذري ة م  مواضعإا  ي السرش ات 
  ػػػرة   ػػػي أكؿ مػػػرة يػػػرد   إػػػا ا ػػػم  رجسػػػ  لمعمسػػػا  السذػػػإوري   رجسػػػة  مخترد

 العمم. 
   إػػا  عػػض الشتػػا   التػػي  وصػػم  عل إػػاختسػػ   حثػػي  خا سػػة ا تعرضػػ   ،

 كم  ادم  التوصيات.
 . كأخ را  جعم   إرس السرادر كالسراج 
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 اإلطار الشعري )َخطة الَبحث(

ذكرت  يه  عري ا  لس ردات وشواف القح  لغة   ،مإ دت لمقح   سقح   سإ د 
ام قدس  القح  عل  االاة مقا   أ ا ية يشدرج  حتإا ودد م   ،كاص ال ا  

 كأخ را  الخا سة كذكرت   إا  عض الشتا   الإامة التي  وصم  عل إا. ،لس الزا
  يان  خ تي  ي القح  كالتالي:

 مقدمة 
 . السقح  التسإ د :  عري   س ردات القح 

 . الس مز األكؿ: التعري  المغو 
  .الس مز الثاني: التعري  االص ال ي 
  القر ف اليريم:السقح  األكؿ:  وؿ دووى التعارب كاالختالؼ  ي 

  :معش  االختالؼ كقوؿ العمسا   يه ك ي التشاقضالس مز األكؿ. 
  :ودـ كجود  عارب  قيقي  ي القر ف اليريمالس مز الثاني. 
  : ػػػاريه ظإػػػور دوػػػوى التعػػػارب كاالخػػػتالؼ  ػػػي القػػػر ف الس مػػػز الثالػػػ 

 .اليريم
 : أ ػػػقاب ظإػػػور دوػػػوى التعػػػارب كاالخػػػتالؼ  ػػػي القػػػر ف  الس مػػػز الرا ػػػ

 .ريمالي
  الس مػػز الخػػاما: الح سػػة مػػ  كجػػود التعػػارب كاالخػػتالؼ الآػػاار   ػػي

 القر ف اليريم. 
  :ي  دكر العمسا   ي قزية موام التعارب كاالختالؼالسبحث الثاني 

 :القر ف اليريم
  الس مػػػػػػز األكؿ: كيليػػػػػػة  عامػػػػػػل العمسػػػػػػا  مػػػػػػ  قزػػػػػػية مػػػػػػوام التعػػػػػػػارب

 كاالختالؼ.
  قػػػاؿ  التعػػػارب كاالخػػػتالؼ  ػػػي  الس مػػػز الثػػػاني: ردكد العمسػػػا  ومػػػ  مػػػ

 القر ف  ديثا .
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 :السقح  الثال : نساذج م    ات  ي القر ف اليريم مواسة لمتعارب 
 .الس مز األكؿ: ن ي مدللة يـو القيامة كإاقا إا 
 الدسا  أيإسا  قدـ. الس مز الثاني: خمً األرب أك 
  ي الدالػػة ومػػ  السزػػي مػػ  أف الرػػ ة: ع يػػاف  حػػرؼ )كػػافالس مػػز الثالػػ 

 الزمة.
 .الس مز الرا  : مدى  م اف الذي اف وم  اب   دـ 
 ك حو  نتا   القح  الخا سة. 
 التوصيات. 
 ال إارس.  

         
 السبحث التسـهيدي: تعريف بسفردات البحث

 السطمب األول: التعريف المغؽي 
 :ػػمح ك دػػودا مد  مــؽِهػ مػػ  كاػػم: كالػػودا مة مػػ  خ ػػرات القمػػز كالجسػػ  أكاػػاـح كلمقمػػز كدا 

 الذي د  خ  مه ك سث مه كاف  ي الوجود أك لم    .
م ػػػػػ د ك ػػػػػإا ػػػػػمد   دػػػػػر الإػػػػػا  غد  .ي1)و  وػػػػػ  كجػػػػػل ال  دركػػػػػه أكاػػػػػاـ ال قػػػػػاد، ككدا 

 .ي2)ك)السواوـي م  األريا  الل  ذاز عليه الوام
 انقػػػػه كوػػػػدؿ ، مػػػػ  وػػػػارب: كوػػػػارب  ػػػػالفح  النػػػػا  أ  ج: السجانقػػػػةالتعــــارض

 .ي3)وشه
  -كاػػػلا السعشػػػ  اػػػو السقرػػػود–كيػػػرادؼ التعػػػارب  ػػػي ع ػػػدى معانيػػػه )التشػػػاقضي 

 تشاقض الذي : انتقض ك عارب، كيقاؿ  ي كالمه  شاقض  ػ    قتزػي  عزػه 

                                                           
 12/643يشآر: لداف العرب م  )كامي  ي1
 2/1045السعجم الو ي   ي2
 2/93السعجم الو ي   ي3
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ع  ػػاؿ  عػػض، كالستشاقزػػاف  ػػي السش ػػً: مػػا ال  جتسعػػاف كال ير  عػػاف  ػػي رػػي ل 
 .ي1) اؿ كا دة نحو: أبيض كال أبيضكا د ك 
 :او ودـ اال  اؽ. االختالف 

مػػ  اختمػػف:  خػػالف األمػػراف كاختم ػػا أ  لػػم يت قػػا، ككػػل مػػا لػػم يتدػػاكد  قػػد  خػػالف 
 .ي2)كاختمف
 :ي3)او  سعش  الجس  ك سي  قر نا  ألنه  جس  الدور  يزس إا القرآن.  

 السطمب الثاني: التعريف االصطالحي
  كاالخػػتالؼ  ػػي القػػر ف اليػػريم: اػػو أ ػػد مقا ػػ  ومػػـو القػػر ف، مػػوام التعػػارب

التػي  قحػ   ػي الػػرد ومػ  مػ  زوػػم كجػود  شػاقض ك عػػارب بػ     ػات القػػر ف، 
 كالرد  وميه  األدلة الواضحة.

ي  عري ػػه ي  عريػػ  )مػػوام التعػػارب كاالخػػتالؼ ػػ ي4)كقػػد اوتسػػد اإلمػػاـ ال ركذػػي
 .ي5)ب   اآل اتي كسر مح مركز  لكر أنه: )ما يوام التعارب

)اػػػو مػػػا يػػػوام التعػػػارب كاالخػػػتالؼ بػػػ   اآل ػػػات القر نيػػػة مػػػ  وػػػدـ  اعذف  سعشػػػا
 ي قيقة   -أ  التعارب كاالختالؼ- كجودا

وََفِْ ا َِ)ككالمه  عال  مشػ اح وػ  ذلػح، كسػا قػاؿ  عػال :  َُ َََََِاَوَاا ََِرَ ْا  َغِْاا َْ َااوَََانَنَْا

َ ًَ يا  ػه  ػي كلي  قد  ق  لمسبتد  ما يوام اختال ػا  كلػ[ 82 ]الشدا : َْختاِلَفًنََكثِ  
 .ي6)الحقيقة  ا تي  إلزالتهي

  :اػػو اليػػالـ السعجػػ  السشػػ ؿ ومػػ  الشبػػي الس تػػوب  ػػي والقــرآن فــي االصــطالح
 .ي7)السرا ف السشقوؿ  التوا ر الستعبد بتالك ه

                                                           
 .2/816يشآر: السعجم الو ي   ي1
 .9/82يشآر: لداف العرب م  )خمف ي  ي2
  .1/128يشآر: السرج  الدابً م  )قرأ ي  ي3
 ي. 794دمحم ب  بإادر ب  وبد   ال ركذي أبو وبد   بدر الدي  والم   قه الذا  ية ك األصوؿ )ت  ي4
 .[6/50ألوالـ ا]
 .2/724، اإل قاف  ي وموـ القر ف  2/45البرااف  ي ومـو القر ف  ي5
 .لسرج  الدابًا ي6
 .1/15مشاال العر اف  ي وموـ القر ف  ي7
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 عارض واالختالف في القرآن الكريػالسبحث األول: حؽل دعؽى الت

 ف ووؽل العمساء يي  وفي التشاو السطمب األول: معشى االختال

 وػػ  معشػػ  قولػػه  عػػال  (1) ػػ ل الغ الػػيَِ وََفِ اا َُ َََََِِاَوَااا ََِرَ ْاا  َغِْااا َْ ِْاا َْختاَِلًفاانََوَاااْوَََاانَنَ

 .[82]الشدا : َكثِ ً َ
 لجػػػاب: ) سػػػا صػػػور ه االخػػػتالؼ ل ػػػ  مذػػػترؾ بػػػ   معػػػاف كلػػػيا السػػػراد ن ػػػي 
اختالؼ الشاس  يه بل ن ي االختالؼ وػ  ذات القػر ف  قػاؿ اػلا كػالـ مختمػف 
أ  ال  ذقه أكله  خرا  ي ال را ة عذ او مختمف أ   عزه يدوو علػ  الػدي  
كبعزػػػػه يػػػػدوو علػػػػ  الػػػػدنيا أك اػػػػو مختمػػػػف الػػػػشآم  قعزػػػػه ومػػػػ  كزف الذػػػػعر 

ػػف كبعزػػه ومػػ  أ ػػموب مخرػػوا  ػػي الج الػػة كبعزػػه ومػػ   ،كبعزػػه مش   
أ ػػموب  خال ػػه، ككػػالـ    عػػال  مشػػ ا وػػ  اػػلا االختال ػػات  ننػػه ومػػ  مشإػػاج 

 ،كومػػ  مر قػػة كا ػػدة  ػػي غا ػػة ال رػػا ة ،كا ػػد  ػػي الػػشآم مشا ػػز أكلػػه  خػػرا
كمدوؽ لسعشػ  كا ػد كاػو دوػوة الخمػً علػ   ، ميا  ذتسل وم  الغ  كالدس  

   عػػػال  كصػػػر إم وػػػ  الػػػدنيا علػػػ  الػػػدي  ككػػػالـ اآلدم ػػػ   يت ػػػرؽ عليػػػه اػػػلا 
االختال ات  عذ كالـ الذػعرا  كالستر ػم   عذا سػيا وميػه كجػد  يػه اخػتالؼ  ػي 

بػل  ػي أصػل ال رػا ة  تػ   ،ام اختالؼ  ي درجات ال رػا ة ،مشإاج الشآم
دػػػس  ،  ػػػال  تدػػػاكى ر ػػػالتاف كال قرػػػ د اف بػػػل  ذػػػتسل  ذػػػتسل ومػػػ  الغػػػ  كال

قرػػ دة ومػػ  أبيػػات  رػػيحة كأبيػػات  ػػخي ة ككػػللح  ذػػتسل القرػػا د كاألرػػعار 
ََوٍَََُِنِ ُ اااوَنَومػػػ  أغػػػراب مختم ػػػة  ألف الذػػػعرا  كال رػػػحا   ُااادن ِاااََُ ]الذػػػعرا :  ف

مػا، [  تارة  سد وف الدنيا ك ارة يلمونإا ك ارة  سػد وف الجػب   يدػسونه    225
ك ارة  سد وف الذجاوة كيدػسونإا صػرا ة ك ػارة  ،ك ارة يلمونه كيدسونه ضع ا  

                                                           
أبػػو  امػػد دمحم بػػ  دمحم بػػ  دمحم بػػ  أ سػػد الغ الػػي السمقػػز  حجػػة اإل ػػالـ زيػػ  الػػدي  ال و ػػي ال قيػػه الذػػا عي، لػػم  ي1

  ػػػ  لم ا  ػػػة الذػػػا  ية  ػػػي  خػػػر ورػػػرا مثمػػػه مػػػ   أرػػػإر كتقػػػه: الو ػػػي  ك القدػػػي  ك الػػػوج   ك السدترػػػ    ػػػي 
 .[1/119ا ي  الو يات ، الو 7/22، األوالـ 4/216اػي. ]ك يات األعياف  505أصوؿ ال قه )ت
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كال يش ح كالـ  دمي و  اػلا االختال ػات  ألف مشذػل  ،يلمونإا كيدسونإا  إورا
 ،الا االختال ات اختالؼ األغراب كاختالؼ األ واؿ كاإلنداف  ختمف أ واله

عػػلر وميػػه وشػػد االنققػػاب   تدػػاودا ال رػػا ة وشػػد انقدػػال ال قػػ  ك ر ػػه كيت
كلػػػللح  ختمػػػف أغراضػػػه  يس ػػػل علػػػ  الذػػػي  مػػػرة كيس ػػػل وشػػػه أخػػػرى،   وجػػػز 
اختالؼ األ واؿ كاألغراب اختال ا  ي كالمه  الزركرة   ال  رادؼ المدػاف 
يتيمم  ي االث كوذري   شة كاػي مػدة نػ كؿ القػر ف   ػتيمم ومػ  غػرب كا ػد 

را  ختمػػف أ والػػه  مػػو كػػاف اػػلا  ذػػ ملسو هيلع هللا ىلصكلقػػد كػػاف ر ػػوؿ    ،كومػػ  مػػشإ  كا ػػد
 لمػا اخػتالؼ الشػاس  ،كالمه أك كالـ غ ػرا مػ  القذػر لوجػد  يػه اخػتالؼ كث ػر

ككي    ػوف اػلا السػراد كقػد قػاؿ  ، إو  قاي   ي  را  الشاس ال  ي ن ا القر ف
َِيَهِاا ََِكثِ ااً َ عػال   َهِاا ََِكثِ ااً َََوَُْناا  ػػي [  قػػد ذكػر  ػػي القػر ف أنػػه 26]الققػرة:  يُِضاادب

ن ده غ ر مختمف كاو م  اػلا  ػبز الخػتالؼ الخمػً   ػي الزػالؿ كالإػدى  
 مػػو لػػم  ختمػػف  يػػه ليانػػ  أمثػػاؿ اػػلا اآل ػػات خم ػػا كاػػي أرػػد أنػػواع االخػػتالؼ 

 .ي1)و  أوممي
   كقػاؿ اليرمػػاني  وشػػد قولػػه  عػػالَوََفِ اا ََِْختاَِلًفاان َُ َََََِِاَوَااا ََِرَ ْاا  َغِْااا َْ ِْاا  َكثِ ااً ََوَاااْوَََاانَنَ

، كاػو مػا يػدوو  يػه اخـتالف تشـاو )االختالؼ وم  كجإػ  :  [:82]الشدا : 
واخـــتالف  أ ػػػد الذػػػ     علػػػ  خػػػالؼ اآلخػػػر، كاػػػلا اػػػو السستشػػػ  ومػػػ  القػػػر ف.

ـــالزم ، كاػػػو مػػػا يوا ػػػً الجػػػانب  ، كػػػاختالؼ كجػػػوا القػػػرا ة، كاخػػػتالؼ مقػػػادير ت
كاألمر كالشإي كالووػد  الدور كاآل ات، كاختالؼ األ  اـ م  الشا ه كالسشدوخ،

 .ي2)كالوو دي
 :أما  ي القوؿ  ي االختالؼ كالتشاقض 

سػػػاع  ي3))قػػػاؿ أبػػػو   ػػػػر الرػػػ ر ي االخػػػػتالؼ  ػػػػي رػػػرح )ر ػػػالة الذػػػػا عيي:  ج 
ػػاؼد  عػػض مػػا كقػػ  اال ػػم وميػػه علػػ  كجػػهل  كالتشػػاقض أف كػػل  كػػالـ صػػح  أف  زد

                                                           
 .48-47-2/46البرااف  ي ومـو القر ف  ي1
 .2/735اإل قاف  ي2
، 6/51]األوػػالـ  اػػػي. 330دمحم بػػ  وبػػد   الرػػ ر ي أبػػوب ر مػػ  مػػوالي بشػػي كشانػػة ، قػػابل  قيػػه رػػا عي )ت ي3

   .[4/199ك يات األعياف 
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ا مػ  كػل  جإػة  م  الوجوا  ميا  يه  شاقض  كإنسا التشاقضة  ي الم   مػا ضػاد 
وم   دز ما  قتزيه األ سا ، كل  يوجد  ي اليتاب كال  ي الدشة ري ح م  

اػلا ال ذلح أبدا   كإنسا يةوجد  يه الش ده  ي كقت  ،  لف يوجز   سا  ام  حم ػه، ك 
، أك ند ػي مػا أةابػ   ، ك شاقضة اليالـ ال   وف عال  ي  شاقض  يه عاقات ما نة ػيد

 ح ػػ   ذػػترؾ السثبػػ ة كالسش ػػي   ػػي اال ػػم كالحػػدث كال مػػاف كاأل عػػاؿ كالحقيقػػة  
كأابػػػ    مػػو كػػػاف اال ػػػم  قيقػػة  ػػػي أ ػػػداسا، كاآلخػػػر مدػػتعارا ، كن ػػػ  أ ػػػداسا،

 .ي1)ياآلخر لم  عد   شاقزا  

 ؽد تعارض حقيقي في القرآن الكريػالسطمب الثاني: عدم وج
ًُّ أف اػػلا الذػػريعةد الدػػػساكيةد السش لػػة مػػ  الذػػارع الح ػػػيم بري ػػةح مػػ  التشػػػاقض  الحػػ
كاالختالؼ، خاليةح م  التعارب كالتشا ي  ال تم امه لمعج  كالجإل السحالد   وم  
   عػػال ، كسػػا أف مػػ  السعمػػوـ أف  مػػا  آإػػر  ذػػ ل التشػػاقض أك التعػػارب لػػيا 

 ل مػػ  السجتإػػد وػػ  درؾ الحقيقػػة ك إػػم ومػػ  ظػػاارا، بػػل لػػشقبل  ػػي القا ػػ  كوجػػ
 .ي2)مراد الذارع

 :نف  أ قاب كقوع التشاقض م  الذخب الوا د اي  
أك اخػػتالؼ  ،كال قػػاع ،أك اخػػتالؼ الش دػػية ،أك  دػػبز الشدػػياف ،عمػػا لقم ػػة العمػػم

  ككػػػػػل اػػػػػلا (3)أك لمسرػػػػػمحة الذخرػػػػػية  ،أك االبتعػػػػػاد وػػػػػ  الحػػػػػً ،االجتإػػػػػاد
كال  زػػل كال  ،وشػػه  عػػال   إػػو  ػػقحانه وػػالم الدػػر   كالشجػػوى  مشتفيــةاأل ػػقاب 

كاػػو الحػػً كال  ،كال يبػػدك لػػه رػػي  لػػم   ػػ   عر ػػه  تػػ   غ ػػر اجتإػػادا ،يشدػػ 
 كال يبم  أ د م  خمقه ضرا  يزرا كال ن عه   ش عه. ، ردر مشه عال الحً

  ووــد أرــار ا تعــالى إلــى عــدم وجــؽد تشــاو  حقيقــي فــي القــرآن الكــريػ فــي
وََفِ ا ََِْختاَِلًفانََكثِ اً َ   سـبحان :وؽل َُ َََََِِاَوَاا ََِرَ ْا  َغِْاا َْ ِْا ََنََوَااْوَََانَنَ ْ ُْ ُوَنََْاا هَُّ ََ ََُتا  أََفاَلَ

 [82]الشدا : 

                                                           
 .2/734، يشآر: اإل قاف 2/53البرااف  ي ومـو القر ف  ي1
 .2/99السشاظرة  ي أصوؿ التذري  اإل المي  ي2
 .377ا ،أصوؿ الجدؿ كالسشاظرة ي3
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ُوَنَ: ) عشػي جػل  اشػابا  قولػه -ر سػه  –  ي1)وال ابـؼ جريـر الطيـري  هَُّ ََ ََُتا أََفااَلَ

ََنَ ْ ُْ غ ػػر الػػل   قػػوؿ لإػػم  ػػا دمحم كتػػاب     يعمسػػوا  أ ػػال يتػػدبر السب تػػوف  َْااا
كأف الػل  أ  ػتإم  ػه مػ  التش يػل مػ   ، جة   وم إم  ي ياوتح كا قاع أمػرؾ

 ،ال  دػػاؽ معانيػػه كا ػػتالؼ أ  امػػه ك لي ػػد  عزػػه  عزػػا   الترػػديً ،وشػػد ربإػػم
كرإادة  عزه لقعض  التحق ً   ػنف ذلػح لػو كػاف مػ  وشػد غ ػر   الختم ػ  

 .ي2)ك شاقز  معانيه كأ اف  عزه و   داد  عضي أ  امه
وفي طيات هـه  ايةـة تحـديأ ه نـ  ةقـؽل: تـدبر القـرآنأ وسـتجد  خاليـا مـؼ 
التشاوزاتأ ولؼ تدتطيع أن تجد تشاوزا واحداأ مسا يدلغأ أن  مؼ عشد ا؛ 

 إذ لؽ هان مؼ البذرأ لكان يي  اختالف هثيرأ وتشاو  واضح.
ال  ملسو هيلع هللا ىلصفكتاب يشزل عمى مدار ثالث وعذـريؼ سـشة مشجسـا مفروـاأ عمـى الشيـي 

 تجد يي  أي تشاو ؛ إن هها لذيء عجاب.
) قوؿ  عال   م را  لإػم بتػدبر القػر ف كنا يػا لإػم  :-ر سه  - ي3)قاؿ اب  كث ر 

أنػه و  اإلوراب وشه كو    إم معانيه السح سػة كأل اظػه البميغػة كمخبػرا لإػم 
 إػو  ػً   يه كال اض راب كال  عارب ألنه  ش يل مػ    ػيم  س ػد ال اختالؼ

ناَُنان :م   ً كلإلا قاؿ  عال  ََ َأَْق ٍٍ ََنَأَْمََغلَىَُقلُاو ْ ُْ ُوَنََْا هَُّ ََ ََُت [ اػم 24]دمحم:  أََفاَلَ
َََِِقاؿ  ََِرَ ْ  َغِْا َْ ِْ [ أ  لػو كػاف م ػتعال مختم ػا كسػا  قولػه 82]الشدػا :  َوَاْوَََنَنَ

اختال ػػا أ  مػػ   قولػػه مػػ  جإمػػة السذػػرك   كالسشػػا ق    ػػي بػػوايشإم لوجػػدكا  يػػه 
ا    .ي4)كث را أ  كالا  الم م  االختالؼ  إو م  وشد  ي اض را ا  ك زاد 

                                                           
دمحم ب  جرير ب  ي يد ال بر  أبو جع ر السؤرخ الس در اإلماـ م  كتقه جام  البياف  ػي   دػ ر القػر ف ك  عػرؼ  ي1

، 6/69ألوػػػالـ اقي ] 310بت دػػػ ر ال بػػػر ، ك كػػػللح كتػػػاب السدتررػػػد  ػػػي ومػػػـو الػػػدي  ك جػػػ  ح  ػػػي االوتقػػػاد )ت
 .[1/266، الوا ي  الو يات 4/191ك يات األعياف 

 .8/567  د ر ال بر   ي2
ع ساو ل ب  وسر ب  كث ر ب  ضو ب  درع القرري القرػرك  اػم الدمذػقي أبػو ال ػدا  وسػاد الػدي   ػا   مػؤرخ  ي3

 .[1/320 ،اػي ]األوالـ 747 قيه م  كتقه البدا ة ك الشإا ة ك   د ر القر ف اليريم )ت
 .2/364  د ر اب  كث ر  ي4
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)لػػػػيا مػػػػ  مػػػػتيمم يػػػػتيمم كالمػػػػا كث ػػػػرا عال كجػػػػد  ػػػػي كالمػػػػه  :ي1)كقػػػػاؿ القريبػػػػي
اخػػػتالؼ كث ػػػر  عمػػػا  ػػػي الوصػػػف كالم ػػػ ، كإمػػػا  ػػػي جػػػودة السعشػػػ ، كإمػػػا  ػػػي 
التشاقض، كإما  ػي اليػلب،  ػلن ؿ   وػ  كجػل القػر ف كأمػرام بتػدبرا  ألنإػم ال 
ا لػػه  ػػي معشػػ  كال  شاقزػػا كال كػػل ا  يسػػا   جػػدكف  يػػه اختال ػػا  ػػي كصػػف كال رد 

كفي  .ي2) خبركف  ه م  الغ وب كما  در 
 ال ةسكؼ ترـؽر  عقـالو وريـر واوـع  ارب  ي القر ف اليريم أمرح عذف  قزية التع

كقػػد أجػػاب العمسػػا  ومػػ  كػػل دوػػاكى التعػػارب التػػي كجإػػ  ليتػػاب    ،أصــالو 
  عال .

 السطمب الثالث: تاريخ ظهؽر دعؽى التعارض واالختالف في القرآن الكريػ
 ، ػي  إػم   ا ػه  عر ب القػر ف اليػريم ابتػدا   مػ  ن كلػه لم عػ   يػه  دػبز اإلرػ اؿ

 : القر ف اليريم يشقدم عل  أربعة أقداـ
كقدػػػم  عر ػػه الرا ػػػخوف  ػػػي  ،كقدػػم  عر ػػػه العػػػرب مػػ  لغتإػػػا ،قدػػم ال  جإمػػػه أ ػػػد

 كقدمح ال  عمسه عال  . ،العمم
اػم رد وم إػا ردا   ،كذكر يعونػا إم ،كقد  يمم القر ف و  كث ر م  ال اوش  

سا .  كاضحا  ب شا  م ح 
إػ  علػ   ك عدُّ دواكى  التعارب كاالختالؼ نووا  م  أنواع ال عوف التػي كج 

رضػواف    مشه زمؼ الرـحابةكقد بدأت الا الدواكى  ػالآإور  ،كتاب    عال 
 وم إم:

 ،وػػ   ػػع د بػػ  جب ػػر قػػاؿ: جػػا  رجػػل علػػ  ابػػ  عقػػاس ،قػػاؿ السشإػػاؿ بػػ  وسػػرك)
أ قػاؿ: عقػاس:  قاؿ: رأي  أريا   ختمف ومي  م  القر ف.  قاؿ ابػ   مػا اػوأ أرػحح

َ قاؿ: ،قاؿ: اات ما اختمف وميح م  ذلح ،كليشه اختالؼ ،ليا  ذح   ٍَ َفاَلَأَْنَسن

ََُتَساانَ اُوَنَ َ ََ ََو ٍِ ذِاا َْ ََُتَسااانَ اُوَنَ ،[101]السؤمشػػوف:  هَْيااَاُنْ ََُْو َْْػااٍاَ َْْػُضااُنْ ََغلَااىَ  َوأَْقَباااَدَ

                                                           
، كػاف   الخ رجػي  قيػه م دػر وػالم  المغػةرسا الدي  أبو وبد   دمحم ب  أ سد بػ  أبػي   ػر بػ   ػرح األنرػار  ي1

 .ياػ 671والسا  كب را  كم  أبرز مؤل ا ه   د را اليب ر الجام  أل  اـ القر ف اليريم )ت
 .5/290  د ر القريبي  ي2
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َفِتَْااُتُنْ َ [.27]الرػا ات:  َْ ََاْ ََتكُ اكِ َ َثُ َّ ِ ِْ ُْ انَُكاَّانَ َْ هنَاانَ ََ َأَْنََقاناُوَََوَََِ ََّ ِ [. 23]األنعػاـ: إ
ًَُِثنكقاؿ:  ََََخ َُكُْتُ وَنََ َ ََ  .ي1) قد كتسوا  ي الا اآل ة.. الحدي ي ،[42]الشدا :  َو

 ػػالرد ومػػ  مػػ   ػػوام كجػػود اخػػتالؼل أك  عػػاربل  ػػي  ابــؼ ابــاس كقػػد ارػػتإر 
ر األكؿ ابػػػػ  عقػػػػاس قػػػػاؿ ال ركذػػػػي  ػػػػي البراػػػػاف: )كقػػػػد  يمػػػػم  يػػػػه الرػػػػد ،القػػػػر ف
ػػػدد العإػػػدة  عرػػػر  الشبػػػوة  كمسػػػا زادت اإلرػػػ االت كال عػػػوف  ػػػي ي2)كغ ػػػراي . ككم سػػػا  دعة

كسػا  ػلكرد  ،القر ف اليريم  مسا ا تمـ  وشا ػة  أكبػر مػ  العمسػا   ػي الترػد   كالػرد  
 ال قا   ي الا القح .

 لكريػظهؽر دعؽى االختالف والتعارض في القرآن ا السطمب الرابع: أسباب
 ػػػي اإل قػػػافي خسدػػػة  ي3)وػػػد  اإلمػػػاـ ال ركذػػػي )كنقػػػل ذلػػػح وشػػػه اإلمػػػاـ الدػػػ ويي

 :ي4)أ قاب إليإاـ التعارب  ي القر ف اليريم
 كقوع السخبر  ه وم  أ واؿ مختم ة ك  ويرات رت . ي1
 اختالؼ السوضوع. ي2
 اختال إسا  ي جإتي ال عل. ي3
 الحقيقة كالسجاز. اختال إسا  ي ي4
 االختالؼ لوجإ   كاوتقاري . ي5

كقػد ذكػػر ال ركذػػي اػػلا األ ػػقاب مػػ  التسث ػػل لإػػا  ػػي كتا ػػه البراػػاف  ػػلكر خسدػػة 
 :ي5)أ قابل وم  الشحو التالي

أحـدها: ووـؽا السخَيـر بـ  عمـى أنـؽاا مختمفـة قاؿ ال ركذػي : لالخػتالؼ أ ػقاب 
  ".وتطؽيرات رتَّى

                                                           
،  ػاب:   دػ ر كتػاب الت دػ ر كالا الحػدي  مخػرج  ػي صػحيح القخػار  ]معمػً[: ،725-2/724اإل قاف  يشآر: ي1

، كقػػد أخرجػػه الحػػاكم  ػػي السدػػتدرؾ   ولػػه كصػػححه: كتػػاب الت دػػ ر:   ػػاب 943 ي ا) رػػم  ػػورة  ػػم الدػػجدة 
 .2/394  د ر  ورة السؤمشوف 

 .2/45البرااف  ي ومـو القر ف  ي2
، عمػػاـ  ػػا   مػػؤرخح أديػػز   ػػر بػػ  دمحم بػػ   ػػابً الػػدي  الخزػػ ر  جػػالؿ الػػدي  الدػػ ويي وبػػد الػػر س  بػػ  أبػػي  ي3

 .[3/301ي. ]األوالـ اػ 911)ت
 .731عل   2/729، اإل قاف 64عل   54/ 2ـو القر ف يشآر: البرااف  ي وم ي4
 .64عل   2/54يشآر: البرااف  ي ومـو القر ف  ي5
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 ــ  فــي خمــ  آدم َ :كقؽل َْ َِْاا ٍٍ ْساااُوْنَ [ كمػػرة:59] ؿ وسػػراف: تُااَُ َْ ٍَ ََخ ااَ َْ  ِْاا
َ[ كمػػرة : 33 ،28، 26]الحجػػر:  ٍٍ ِ ََ َيِاا ٍ َ َْ َ[ كمػػرة 11]الرػػا ات:  ِْاا َْ ِْاا

نَِ ََخَّ  .[14]الر س :  َصْلَصنٍلَََنْا
 ،كالا األل اف مختم ة كمعان إا  ػي أ ػواؿ مختم ػة  ألف الرمرػاؿ غ ػر الحسػل

كمػػػ   ،كاػػػو التػػػراب ،عال أف  مرجعإػػػا كمإػػػا علػػػ  جػػػوار ،(1)كالحسػػػل غ ػػػر التػػػراب
 (2))أ  أنه ذكر أيوار ذلح الترابي ،التراب درج  الا األ واؿ

  وهقؽلـــ ََُاْػَبااانٌن َُ َ [. ك ػػػي موضػػػ :32]الذػػػعرا :  َفاااََِ َََِااا ََّنااانََاااانن  َكََن  َتْنَتااانَب
كذلػػح  ،كالث قػػاف اليب ػػر مشإػػا ،[. كالجػػافُّ الرػػغ ر مػػ  الحيػػات31]القرػػب: 

كاات ازاػػػا ك ركتإػػػا كخ   تإػػػا كػػػاات از الجػػػاف   ،ألف خمقإػػػا خمػػػً الث قػػػاف العآػػػيم
 كخ   ت ه .

  الثاني: الختالف السؽضؽا
 :كقؽل  تعـالى َْسالُواُوَن َْ َُّناْ َ َُاوُُْ َإِن ِ َكقولػه:  ،[24]الرػا ات:  َوق ََ ُ ِِ ا ََاَّ ََّ َفَلَاْساَََا

َ ََّ ِسَدَإَِاْ نِْ ََوَاَاْساَََا َْ ُ ََ نْبِا َِ[. مػ  قولػه: 6]األوػراؼ:  َْاُ َُْسالِ َ ََأ َْ َيُْساََُلََغا ََ َ ٍِ ذِا َْ َفَ ْو

َ ََانن  ََ :  تحسػل اآل ػة األكلػ  ومػ  الدػؤاؿ  ،[39]الر س :  إِنٌْسََو قػاؿ الحميس ػ  
كالثانيػػة ومػػ  مػػا  دػػتم مه اإلقػػرار  ػػالشبوات مػػ   ،وػػ  التو  ػػد ك رػػديً الر ػػل

 ررا   الدي  ك ركوه.
  ي موض   ،ألف  ي القيامة مواقف كث رة ،غ را وم  اختالؼ األماك ك سمه 

 ةدػػلدلوف كيشػػاقو كموضػػ   خػػر يػػر م كيم ػػف  ػػه كموضػػ   خػػر  عشػػف كيػػوبه 
 .ي3)كام الي ار كموض   خر ال  عشف كام السؤمشوف 

 : ــ اا َِ وهقؽل َْ َُُكَلنُ ُنااُ َََََُُااْوَمََْااَِ ن ََ هنااَ ََاَاْسااَََااَُّنْ َ [ مػػ  قولػػه174]الققػػرة:  َو ََ َفَو

ااانَََاااننُوَََيْػَ لُاااوَنََأَْاَ ِػااا َ َ [ كق ػػػل السش ػػػي كػػػالـ التم ػػػف 93، 92]الحجػػػر:  َغ َّ
                                                           

 سػػل: متغ ػػر الػػريح. مدػػشوف: متغ ػػر مشػػت . الزب: الصػػً أ  ي شػػا  الصػػقا  ج ػػدا . صمرػػاؿ: ال ػػ   السخمػػول  ي1
 الرمػػل. ال خػػار: اػػو الرمرػػاؿ الس بػػوخ  الشػػار أ  صػػورا  تركػػه مرػػورا   تػػ  جػػف  ػػنذا  ػػرؾ صػػار لػػه قعقعػػة 

 .ي68 : التشبيه كالرد ا سش لة ال    الج د عذا ذاز وشه السا   ذقً كصار له صوت كروت ال خار )يشآر
 .171ا  ،د   عيإاـ االض راب ي2
 .132-131، ا ،، د   عيإاـ االض راب56 ،ا ،يشآر: التشبيه كالرد ي3
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 كاإلكراـ كالسثب   ؤاؿ التوبيه كاإلاانة  ال  شا ي، كق ل عف السش ي كالمإم  ي
 الشار كالسثب  كالمإم  ي الحداب.
 الثالث: الختالفهسا في جهَتي الفعل 

 كقؽل  تعـالى :َ ََََْقاَتَلُن ََ ََّ ْاُتلُاوُُْ ََوَكِكا ََ [ أضػي د القتػل علػ إم 17]األن ػاؿ:  َفَلاْ َ
كن اا وشإم  اوتقار التلا ر  كلإػلا قػاؿ الجسإػور:  ،وم  جإة اليدز كالسقاررة

 ش يد ال عل  ن دى الجإت   ال  ،عف  األ عاؿ مخموقة ب  عال  م تدقة لآلدم   
  ه  الجإة األخرى. عارضه عاقا

 : وهــها وؽلــ َ َِ ْ اا َْ ََ َإِ َْ َِ ْ اا َْ ََ اانَ َْ أ  مػا رم ػػ  خمقػػا  عذ  رم ػػ   ،[17]األن ػػاؿ:  َو
 ،كاسػػا   دػػز  الرامػػي ،كدػػقا . كق ػػل: عف  الرمػػي  ذػػتسل ومػػ  القػػقض كاإلر ػػاؿ

. ،كوم  التبمي  كاإلصا ة  كاسا   عل   و  كجل 
ًح أل عاؿ ال قاد   ػنف   قاؿ اب  جرير ال بر : )كاي الدل ل وم   أف    خال

كذلػػػح  عػػػلح كا ػػػد ألنػػػه مػػػ     عػػػال   ، عػػػال  أضػػػا ه علػػػ  نب يػػػه اػػػم ن ػػػاا وشػػػه
كإذا اب  الا لد  ـ مثمػه  ػي  ػا ر  ،كم  نبي ه  الحلؼ كاإلر اؿ ،التوص ل عل إم

ب كم  الخمً االكتدا ، س     عال  اإلنذا  كاإل جاد ،أ عاؿ ال قاد الس تدقة
 .ي1) القةودىي

 ــ  تعــالى ــ  وؽل ااوَنََغلَااىََاانَساان َِ: ومثم ُْ َ ُنَااانُلََقوَّ كقػػاؿ  عػػال :  ،[34]الشدػػا :  َا
َ َ ِاااوَََََقاااننِت ُْ  ،ال يشػػػا ي القيػػػاـ  ػػػاألمر قيػػػاـ االنترػػػاب  ،[238]الققػػػرة:  َوُقو

تي ال عل. إد  الختالؼ  ج 
 الرابع: الختالفهسا في الحقيقة والسجاز 

   تعالىكقؽل :ى ََ نَُُْ َُِْسكَن َْ ىََو ََ َُىََااَّنَسَُسكَن َ ،[2]الحػ :  َوَت ََُدن َْ ِْ ََُْتِ  ََِْاَ ْوُتَ َو

َ ٍِ ااانَُُاااَوَهَِ  نااا َْ كَااانٍنََو َْ  :كاػػػو يرجػػػ  لقػػػوؿ السشايقػػػة: االخػػػتالؼة  ،[17]عبػػػرا يم
 ،أ  ك ػػرى الشػػاس  ػػ ارى  اإلضػػا ة علػػ  أاػػواؿ يػػوـ القيامػػة مجػػازا   ، اإلضػػا ة

أ   ػ ارى مػ  األاػواؿ مجػازا  ال  ،كماام  د ارى  اإلضا ة عل  الخسر  قيقة
 م  الذراب  قيقة .

                                                           
 .442- 13/441يشآر:   د ر ال بر   ي1
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 ووؽل  تعـالى :َاوَن َُاُظاُوَنَإاْ اَ َوُُاْ ََََُُْبِنُ َ ََُُُْ    ننػه ال يمػـ  [198]األوػراؼ: وَتا
 م  ن ي لشآر ن ية اإل رار لجواز قولإم: )نآرت عليه  م أ رراي.

 الخامس: بؽجهيؼ واعتباريؼ 
  تعالى كقؽل :َ ٌَ َُِ َكََْاَ ْوَمََخ َ [ كقاؿ:22]ؽ:  َفَبَنُ َْ ا ِْ َُْاُظاُُوَنَ َ لن ِب ََاا ََ ا ِْ َخنِشِػ َ َ

ٍَُّ ٍفََخفِااا اااَكَ[ قػػػاؿ ق ػػػرب: 45]الذػػػورى:  ََطْ أ  ومسػػػح كمعر تػػػح بإػػػا  ،َفَبَنُ
ػػر   ػػلا ككػػلاي أ  ومػػم ،قويػػة قػػاؿ  ،كلػػيا السػػراد ربيػػةد العػػ   ،مػػ  قػػولإم: ) درة

: كيدؿ وم  ذلح قوله:  انََغْاَ َرَِطنَ َكَال ار ي  َْ كصػف القرػر  ،[22 ]ؽ: َفَكَش
ة.   الحد 

 وهقؽل  تعـالى :ََك ََ َِ ََوَُا َِ َْ ِاََُْيَ وََف َُ ِسا َْ ا َُاِ ُ َْ وَقاََْوَقْو ُْ َ َُ َِ َغاْوَنَأََتا ْ َِ ََقاْومَِ َْ ا ِْ َ
ُ َُ َوَقانَلََْاَ ا

هبكُاُ ََيَْغلَاىم  قوله:  ،[127راؼ: ]األو َوَاَِنَتَ َ ََ  ق ػل  ،[24]الشازوػات:  أَنَنَ
كي وف عضا ة اآللإة عليػه  ،عف  اغ لإم ، جوز أف   وف معشاا: كيلرؾ ك لإتح

كسػا  قػوؿ  ،ام يدووام عل  أف   وف او األومػ  ،مميا  كاف  عبد  ي دي  قومه
 ي ػػػوف اوتقػػادام  ػػػي اآللإػػة مػػػ   ،العػػرب: مػػػوال  مػػ   ػػػوؽ كمػػوال  مػػػ  أ ػػ ل

 )ك لإتحي.  يحد  قولإم: ، رووف أنإا مسموكة له
 :ووؽل  تعالى َََِ َِّْ ِِ َُقلُاوهُُنْ َهِا َب ِ اُوَََوَتْطَ ذ َْ ََ ََ ُ ِِ

ََّ انَ[، مػ  قولػه 28]الروػد:  َاَّ إِن

َُقلُاوهُُنْ َ ِْ َََََُوِاَلا َإَِ ََ ََُِّ ََ
ُ ِِ ا ِْاُاوَنََاَّ ػل خػالؼة 2]األن ػاؿ:  َْاُ ْؤ [  قػد  ةآ ػ  أف الوجد

ال سلن شػػة، كجوا ػػه: أف  ال سلن شػػة عنسػػا  يػػوف  انذػػراح الرػػدر  سعر ػػة التو  ػػد  
ػل القمػوب لػللح.  جد ووـد كالوجل   وف وشد خوؼ ال يػ  كالػلااب وػ  الإػدى  تو 

هََّ َجسع بيشهسا في وؽل : ََ ََُْخَشْوَنَ ََ ُ ِِ ِْْا َُُالُوََُِاَّ َ ُب ْاَشِػ ِ َاىَََ ََتلِا ُ َُالُاوُُُِْ ََوُقلُاوهُُنْ َإ ُناْ َثُا َّ

َََِ َِِّْ   :[  ػػنف اػػؤال  قػػد  ػػ ش  ن و ػػإم علػػ  معتقػػدام ككاقػػوا  ػػه، 23]ال مػػر
  انت   وشإم الذح.

 : وهقؽل ٍَ َخْ س َِ َأَْاَفََسَا [:ك ي موض ل 4السعارج ]ٍَ أْاَفََسَا [ :5الدػجدة]، 
ًََبدل ل:  ،كأج زد  لنه  اوتقار  اؿ السؤم  كاليا ر ََغِسا   ََ ُ َِ  وََنَنََُْوًْنَغلَاىََاكان

 [.26]ال رقاف:
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 : وهقؽل َ َ ُِِِْف ُْ ََاْ الئَِكِ َ ََ ِْ َ[ ك ي   ة أخرى:9 ]األن اؿ: هََْاٍفَ ََ هَِثالثَِ ٍَََفَْ

ْاانَا َ َ ُْ ككػاف  ،أردد دإػم بثالاػة  الؼ[ ق ػل عف  األلػف 124 ] ؿ وسػراف: َاَ الئَِكِ َ
 ككاف )األلف مردد   ي   تحإا. ،األكثر مددا  لؤلقل

 :ومش  وؽل  تعالى في البقـرة َ ََ ُاوَََااَّان
ََّ  ك ػي  ػورة التحػريم: ،[24 الققػرة:] َفان

ًََ ََ  مػم  يػ  الشػار  ،ألنإا ن ل   س ة قبل   ة الققرة ، التشي ر ،[6]التحريم:  نن
ام ن ل    ةة الققرة   السديشػة مذػارا   ،التي كقوداا الشاس كالحجارة معرك ة  شي راا

 بإا عل  ما ور وا أكال .
 :ووــال فــي ســؽرة البقــرة ًًََََْااان َُااََِهلااَ ََْاَػااْدَ ٍن ََ :ك ػػي  ػػورة  ،[126 ]الققػػرة

ِْااانًَعبػرا يم:  ََ ََ َُااَََِاَبَلاا ََْاَػااْدَ ٍن ََ :[ ألنػػه  ػػي الػػدووة األكلػػ  كػػاف 35 ]عبػػرا يم
ك ػي الػدووة الثانيػة كػاف بمػدا  غ ػر  مػ   ،  مز مشه أف  جعمػه بمػدا  أمشػا   ،م انا  

األمػػ  كدكامػػه ككػػوف  ، عر  ػػه كيمػػز لػػه األمػػ   أدك كػػاف بمػػدا  أمشػػا  كيمػػز اقػػات د
يػػة ال يشػػا ي اػػلا  ألف الواقػػ  مػػ  عبػػرا يم   ػػورة الققػػرة مدنيػػة ك ػػورة عبػػرا يم م  

كاإلخقار وشه  ي القر ف وم  غ ر ذلػح التر  ػز.  ،كونه وم  التر  ز السلكور
يد مشه ما ن ؿ قبل الإجرة  ي وف السدنيُّ متلخرا  وشإا و  السدني.  أك ألف الس  

ؽد التعارض واالختالف العاهري في القرآن : الحكسة مؼ وجي1)السطمب الخامس
 الكريػ

 تيمسػػوا  ، ػػوؿ كجػػود الستذػػا ه  ػػي القػػر ف اليػػريم الحكســةمدػػللة لقػد  حػػ  العمسػػا  
كقػػد كجػػدت أف  عػػض اػػلا األمػػور قػػد يش بػػً ومػػ   ، ػػي ذلػػح كذكػػركا وػػدة أمػػور

مدػػللة التعػػارب كاالخػػتالؼ الآػػاار   ػػي القػػر ف اليػػريم  رأيػػ  أف أكردا  ػػي اػػلا 
 س مز  اخترار ال

أف    عػػال  أنػػ ؿ القػػر ف اليػػريم مختبػػرا   ػػه عقػػادا   ػػالسؤم  ال يداخمػػه  يػػه  ي1
 رح كال  عتريه ريز.

                                                           
 .670 -669-1/668يشآر: اإل قاف  ي1
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أف  ػػػػػي كجػػػػػود مػػػػػا يػػػػػوام التعػػػػػارب  آػػػػػاارا لمسبتػػػػػد  أك لمجااػػػػػل أك لمعػػػػػدك  ي2
الآاارة  رحلا  لإسم العمسا   ت   ع  وا وم   ل الا التعارضات ،السغرب

كا وم  الا اال ترا ات السوجإة لمقر ف اليريم.  كيرد 
ك يػػػه  ،كبالتػػػالي  ػػػنف  ػػػي ذلػػػح عظإػػػارا  ل زػػػل العمسػػػا  كل ت اضػػػموا  يسػػػا ب ػػػشإم ي3

 ػيعآم أجػرام كير  ػ  وشػػد    ،أ زػا   عريزػإم لس يػدل مػ  السذػقة كالرػعوبة
 .ي1)رلنإم

التػي قػد  يػوف  آااراػا  أف  القر ف اليريم عذا كاف مذتسال  وم   عض اآل ػات ي4
 ننػػػػػه لحػػػػػل اػػػػػلا التعػػػػػارب كالوصػػػػػوؿ لحقيقػػػػػة  ، حسػػػػل  عارضػػػػػا   يسػػػػػا ب شإػػػػػا

 يحتاج العالم القا   أف  حرػل ومومػا  كث ػر مػ  ومػوـ  ،السقرود   ل   ة
 .ي2)المغة كالشحو كالسعاني كالبياف كأصوؿ ال قه كغ راا م  العمـو الذرعية

         
 اء في وزية مؽهػ التعارض واالختالفالسبحث الثاني: دور العمس

 في القرآن الكريػ.
 السطمب األول: هيفية تعامل العمساء مع وزية مؽهػ التعارض واالختالف

 ذكل بيؼ ايةات في القرآن الكريػأوالو: هيفية حل التعارض الس
الجس  ب   مدلوالت الشروا كالتو  ً ب شإا ما أم  :  الخاا  قدـ وم   ي1

  ق د  السق د.العاـ، كالس مً 
ـ كالستلخر. ي2 م مد الستقد    نف  علر الجس ،  الشده عف أم   ذلح، كوة
  نف  علر ذلح لجلكا عل  الترجيح،  يقدـ الراجح لمعسل. ي3

 ومدمغ الترجيح بيؼ ايةات ةقؽم عمى ايتي:
  قد م السدني وم  الس ي. ي1

                                                           
 .1/669، اإل قاف 4/89يشآر:   د ر القريبي  ي1
 .1/670يشآر: اإل قاف  ي2
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كاآلخػر ومػ  غالػز  ػاؿ أاػل  ،أف   وف الح ػم ومػ  غالػز أ ػواؿ أاػل م ػة ي2
  يقدـ الح م  الخبر الل   يه أ واؿ أال السديشة. ،السديشة

 ،أف   ػػػوف أ ػػػد الآػػػااري  مدػػػتقال   ح سػػػه كاآلخػػػر مقتزػػػيا  ل آػػػا  يػػػ اد وميػػػه ي3
  يقدـ السدتقل بش ده وشد السعارضة كالتر  ز

أف   وف كل كا د مػ  العسػوم   محسػوال  ومػ  مػا قرػد  ػه  ػي الآػاار وشػد  ي4
  يقدـ ذلح وم   خريب كل كا د مشإسا م  السقرود  اآلخر. ،جتإاداال

 أف   وف  خريب أ د اال تعسال   وم  ل    عمً  سعشاا كاآلخر  ا سه. ي5
  رجيح ما  عمم  الخ اب ضركرة وم  ما  عمم مشه ظاارا . ي6
 قػاؿ األ ػتاذ أبػو ع ػحاؽ تعـارض ايي: ) رػل  ػي القػوؿ وشػد وال الزرهذـي :

: عذا  عارض  اآل ، ك علر   إا التر  ز كالجس ، يمز التاريه، ي1)اإل  راي شي
ك ػػرؾ الستقػػدـ مشإسػػا  الستػػلخر، كي ػػوف ذلػػح ندػػخا  لػػه. كإف لػػم يوجػػد التػػاريه، 
ككػػاف اإلجسػػػاع ومػػػ  ا ػػتعساؿ ع ػػػدى اآليتػػػ  ، ومػػم  نجسػػػاوإم أف الشا ػػػه مػػػا 

 عريػػاف قػػاؿ: كال يوجػػد  ػػي القػػر ف  يتػػاف متعارضػػتاف  أجسعػػوا ومػػ  العسػػل بإػػا.
 .ي2)و  الي  الوص   ي

  َحاْت وَذَكُروا عْشَد الَتعارض  :ي3)ُمَرجِّ
 :كإف كاف  جوز أف  يوف الس ية ن لػ  وميػه تقدةػ السدني عمى السكي األول ،

 عد وودا عل  م ػة كالسدنيػة قبمإػا،  يقػدـ الح ػم  اآل ػة السدنيػة ومػ  الس يػة ملسو هيلع هللا ىلص 
 الس ية ن كلإا قبل الإجرة. ي التخريب كالتقد م  عذ كاف غالز اآل ات 

 :أن ةكــؽن أحــد الحكســيؼ عمــى رالــب أحــؽال أهــل مكــةأ وايخــر عمــى  الثــاني
، رالب أحؽال أهل السديشةأ ييقدم الحكػ بالخير الهي يي  أحؽال أهل السديشـة

                                                           
اإلمػاـ العالمػة األك ػػد أبػو ع ػػحاؽ عبػرا يم بػ  دمحم بػػ  عبػرا يم بػػ  مإػراف اإل ػ راي شي األصػػولي الذػا عي السمقػػز  ي1

بػػرك  الػػدي  أ ػػد السجتإػػدي   ػػي ورػػرا كصػػا ز السرػػش ات القػػاارة مػػ   رػػاني ه كتػػاب جػػام  الخمػػي  ػػي أصػػوؿ 
 .[17/353قي ]  ر أوالـ الشقال   418الدي  ك الرد وم  السمحدي  )ت

 .2/734، اإل قاف  2/48البرااف  ي2
 .50-49-2/48البرااف  ي3
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ِْااانًَكقولػػه  عػػال :  َخَلاا ََُاانَنََ َِ َ َْ كتااعَغلاا ك َ[ مػػ  قولػػه: 97 ] ؿ وسػػراف: وْاا

[  ػػنذا أم ػػ  بشػػا  كػػل كا ػػدة مػػ  اآليتػػ   ومػػ  178]الققػػرة:  َااصاانفَفااََُااتلااى
ِْاانًَالبدؿ، جعل التخريب  ي قوله  عػال   ََِخَل ََُنَنََ َ َْ كلنػه قػاؿ عال مػ   وْ

 كجز وميه القراا.
ْمَكمثػػل قولػػه:  ََِوأَ َُ ُ لااََُاصاا  ُْدن وػػ  قتػػل ملسو هيلع هللا ىلص [. كنإيػػه 1 ] ػػورة السا ػػدة: رَ اا َ

َص د م ة م  قوله  عػال :  ََ ا ِْ ْ اُتْ َ انََغلَّ َْ َبانُتََو ين ََككُاُ ََاطَّ ََاُنْ َُقْدَأُخِدَّ نَ ََأُخِدَّ َْ َيْسََاُونََ َ

كَلنبِاا َ َ ُْ ، كخػػب  4]السا ػػدة:  َْاَجااَوََِِ َ [  جعػػل الشإػػي  ػػيس  اصػػ ادا  ػػي الحػػـر
 م  اص ادا  ي الحل كأدخمه  يا   يه.

 :مقتزـيا لفعـا ُيـزاد  أن ةكـؽن أحـد العـاهريؼ مدـتقال بحكسـ أ وايخـر الثالث
وأتّ اوََ  كقولػه  عػال : عمي أ ييقدم السدتقل بشفد  عشد السعارضـة والترتيـب

ي[ مػػ  قولػػه: 196الققػػرة: ] َادااوَوَاػ ااُ ََ َْ ََاَناا ََ ااَْاا َ ََ ااتُ َف اانََْستَْ   فااَنَأُْخِنْ
[ كقػػػد أجسعػػػ  األمػػػة ومػػػ  أف الإػػػد  ال  جػػػز بػػػش ا الحرػػػر، 196الققػػػرة: ]

كلػػيا  يػػه صػػريح اإل ػػالؿ  سػػا   ػػوف  ػػبقا لػػه،  يقػػدـ السشػػ  مػػ  اإل ػػالؿ وشػػد 
 وم  ماوارضه م  اآل ة. وأت وَََادوَوَاػ ُ ََالسرب  قوله: 

 :أن ةكؽن هل واحد مؼ العسؽميؼ محسؽالو عمى ما ورد ب  في العاهر  الرابع
ـــد االجتهـــ ـ ذلػػػح ومػػػ   خرػػػيب كػػػل كا ػػػد مشإسػػػا مػػػ  السقرػػػود ادعش ،  يقػػػد 

وْااانَْلكاااَِ قولػػه:  ،[23: ]الشدػػا  وأْنََتْجَ ُػاااوََهَاا َْ ََيُْخَتااا   ػػاآلخر، كقولػػه: 

وأْنََتْجَ ُػوََهَ َْ َ[  يخب الجس   سمح اليس    قوله  عػال : 25]الشدا :  أُ ننك 

ََسااَلْفَ َْ َْاانََقاا ََّ [  تحسػػل   ػػة الجسػػ  ومػػ  العسػػوـ، كالقرػػد 23الشدػػا : ] َيُْخَتاا  َإ
ػلة   ػػةة اإل ا ػػة ومػ  زكاؿ المػػوـ  ػػيس  أ ػػ   ،  إػا بيػػافة مػػا  دحػلُّ كمػػا  حػػرةـ سد ك ةح 

  حاؿ.
 :أن ةكـــؽن تخرـــيص أحـــد االســـتعساليؼ عمـــى لفـــ  تعمـــ  بسعشـــا   الخـــامس

ُكُ َ، كقوله: وايخر باسس  ََ اَأََخا َ ََ َِ َُهَْيااِكُْ َإَِ َََخ ٍلََشاَنن َْ ِ ََثَْاانِنََ َوَََغا َْاَ اْوُتَخِا َ ََْاَوِصا َّ

َرَ ْاا ُِكْ َ َْ ِْاا َِنَ َ ََ َهَِاَبااٍََمػػ  قولػػه  عػػال :  ،[106]السا ػػدة:  ِْااْاكُْ َأَوََ ٌِ إِْنََااانَ ُكْ ََفنِساا

َ َ ِْ ِ نََفَػْلُتْ َنَنِ َْ نَهَِجَننَاٍ ََفُتْصبُِدوَََغلَىَ ًْ َُِصيبُوَََقْو [   ػيس   أف 6ت: ]الحجػرا َفتَبَيَّاُوََأَْنَ
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عذا كػاف ذلػح مػ  كػا ر ومػ  مدػمم،  ، قاؿ  ي اآل ة  التب    وشد رإادة ال ا ػً
أك مدػػمم  ا ػػً ومػػ  كػػا ر، كأف  قبػػل اليػػا ر ومػػ  اليػػا ر كإف كػػاف  ا ػػقا، أك 

َرَ ْا ِكِْ َ حسل ظاار قوله:  َْ ِْا َِنَ َ ََ [ ومػ  القب مػة دكف السم ػة 6]الحجػرات:  أَْوََ
ثبػػ  ومػػ  وسػػوـ الشدػػياف  ػػي السم ػػة  ألنػػه رجػػوع علػػ   ع ػػ   كيحسػػل األمػػرة  الت

 الم  ، ك خريب الغ ر  القب مة  ألنه رجوع عل  اال م وم  وسـو الغ ر.
 :كتقػد م ترجيُح ما ةعمػ بالخطاب ضرورة عمـى مـا ُةعمـػ مشـ  ظـاهراو  الدادس ،

َََََُْابَْ َعَقوله  عال :  وَََْابَْ َعَ[ وم  قوله: 275]الققرة:  وأَخدَّ َُ الجسعػة: ] وَ 
َ[  نف قولػه: 9 يػدؿ ومػ   ػل البيػ  ضػركرة. كداللػة الشإػي ومػ   دػاد  وأََخادَّ

.  البي  عما أال  يوف ظاارة  أصال ، أك  يوف ظاارة  مشح ة  و  الشب 
 كاومػػم أف التػػرجيح قػػد   ػػوف  اوتقػػار اإل ػػشاد، كقػػد   ػػوف ي1)ةقــؽل الذــؽهاني( :

 اوتقار السدلوؿ  كقد   وف  اوتقار أمر خارج،  إلا   اوتقار الست ، كقد   وف 
 .ي2)أربعة أنواعي

    أ وطعــي الثيــؽتف مــا باعتبــار الدــشد فهــه  ال يمتفــ  إليهــا فــي القــرآن؛ ألنــ
 .وإنسا تكؽن في التعارض بيؼ األحاديث

  األنــؽاا التـي لهــا أثـر ييســا  إػػي أنػواع،  سػ   السرجحـات باعتبــار السـتؼ)كأمػا
 في القرآن:ظاهر  التعارض 

 قػػد م الحقيقػػة ومػػ  السجػػاز، لتقادراػػا علػػ  الػػلا ، اػػلا عذا لػػم  غمػػز السجػػاز  ي1
ََكْ اَفََيَشان َُ.. :كقولػه  عػال  ُِ ا َِ ْبُساويََتنِنَُُْا َْ َُهَ ََ [،  ي ػوف 64 ]السا ػدة: ..هَاْدََُا

، ال يسا كالتثشية  ل اا.  السراد بإا ال د الحقيقية ال السجاز  سعش  القوة كاليـر
 دـ السجاز الل  او أرقه  الحقيقة وم  السجاز الل  لم     كللح.أنه  ق ي2
 أنه  قدـ ما كاف  قيقة ررعية أك ور ية وم  ما كاف  قيقة لغوية. ي3
 أنه  قدـ ما كاف مدتغشيا و  اإلضسار  ي داللته وم  ما او م تقر عليه. ي4

                                                           
قي.  1250دمحم ب  ومي ب  دمحم ب  وبد   الذوكاني  قيه مجتإد مػ  كقػار ومسػا  الػيس  مػ  أاػل صػشعا  )ت ي1

 .[6/298]األوالـ 
 .1/460عرراد ال حوؿ  ي2
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كجػه أنه  قدـ الداؿ وم  السراد م  كجإ   وم  ما كاف داال وم  السػراد مػ   ي5
 كا د.

 أنه  قدـ ما دؿ وم  السراد  غ ر كا  ة وم  ما دؿ وميه بوا  ة. ي6
 أنه  قدـ م إـو السوا قة وم  م إـو السخال ة. ي7
  إي أنواع: السرجحات باعتبار السدلؽلكأما  

أنه  قدـ ما كاف ناقال  لح ػم األصػل كالبػرا ة ومػ  مػا كػاف مققيػا ومػ  البػرا ة  ي1
 األصمية.

  ل يا وم  ما  يه  لك د.أنه  قدـ ما  يه  ي2
  إي أنواع: السرجحات بحدب األمؽر الخارجةكأما  

 أنه  قدـ ما وزدا دل ل  خر وم  ما لم  عزدا دل ل  خر. ي1
أنه  قدـ ما كاف  يه الترريح  الح م وم  ما لم     كللح، كزرب األمثاؿ  ي2

 .ي1) ننإا  رجح ال قارة وم  اإلرارةي كنحواا

 (2)ض بيؼ ايةات وايثار في القرآن الكريػثانياو: هيفية حّل التعار 
 ال  جػوز  عػارب    القػر ف كاآلاػار كمػا يوجقػه العقػل، وال القاضـي أبـؽركر( :

َشْ ٍَ  مللح لم  جعل قوله: ََدن ُِ ِ وتْخلُُاوَنَ[، معارضا  لقوله 62 ]ال مر: َََخنا

ااا ِ َ[، 17 ]العشيبػػػوت: إِْفكَااانًَ ََاطن ََ ِْااا َ ُِ [ لقيػػػاـ الػػػدل ل 110]السا ػػػدة:  َوإِ ََْتْخلُااا
ؿ )ك خمقوفي ومػ   العقمي أن ه ال خالً غ ر     تع     لكيل ما وارضه،   ؤك 

 .ي3) يلبوف، ك) خمًي وم   رو  ري
  ــ ــغ وؽل َشااٍْ َغلاا ٌ َ :ومــؼ ذل َََهكاادن ََ [ ال  عارضػػه قولػػه:  7 ]السجادلػػة: إنَّ

َُ َََه اانَََََيْػَلاا لُااوَنََ ػػهة أنػػه غ ػػر 18 ]يػػونا: أَتَُابن [  ػػنف  السػػراد بإػػلا مػػا ال  عمدسة
ال وم  أف م  السعمومات ما او غ ػر  ،كيعمسونه كقوع ما ليا بواق  ،كا  

 والم  ه كإف ومستسوا.

                                                           
 .465عل   1/463يشآر: عرراد ال حوؿ  ي1
  .2/734، اإل قاف 52-2/51يشآر: البرااف  ي2
  .2/734، اإل قاف 51-2/51البرااف  ي3
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 وههلغ ال ةجـؽز جعـل وؽلـ  تعـالى :َ ٌَََََََُْْخفَاىََغَلْ ا ََِشا [ 7 ] ؿ وسػراف: إنَّ
ََنْػَلَ َمعارضا  لقوله:  َّْ َََخت انهُُِِ ِْاْاكُْ َوَاصَّ َ ََ َُِ ِِ اىَع: ووؽلـ  ،[31]دمحم:  َْاُ َجنُِ

هنننَنَنِِظَ ٌَ ََ  :معارضا  لقوله:  ،[23]القيامةَ َُ َُِك ََُْيََْْصن َْ [ 103]األنعػاـ: ََتُ
كيجوز  خميب  ،ألف  دل ل العقل  قزي  الجواز ، ي  جوي  الربية كإ التإا

 ة.الش ي  الدنيا كاإلاقات  القيام
  : وههلغ ال ةجؽز جعل وؽلَ ٍٍ او ُُ َاُ َْ ا ِْ َانَ معارضػا  لقولػه:  ،[38 ]ؽ: َوْنَْسَّ

َِ  ْوَُُوَأََُْوُنََغَل :  بل  جز  لكيل أاوف وم  ا    .  أ[27]الرـك
 او: هيفية حّل التعارض بيؼ القراءتيؼ في ايةة الؽاحدةلثثا

 :ي1) عارب اآليت  كقد جعل العمسا   عارب القرا      ي   ة كا دة  سش لة 
 : كقؽل َ ُُْاالك َْ  .ي2)[  الشرز كالجر6]السا دة: وأَ

كالثانيػػة ومػػ  غدػػل  ،كقػػالوا: ) جسػػ  ب شإسػػا  حسػػل ع ػػدااا ومػػ  مدػػح الخػػف
 .الرجل عذا لم  جد متعمقا   وااساي

  :وهـــهلغ وـــراءةَوَُْطااااُنَُْن
َُْنَك ،[222 ]الققػػػرة: ي3) اااانَّ َُطَّ

 ،[222 ]الققػػػرة: ي4)
 كالثانية وم  العذرة. ، سل الحشلية ع دااسا وم  ما دكف العذرة

وال الزرهذي: )واعمػ أنَّ  إذا لػ ةكؼ لها متعم  سؽاهسا تردَّى لشـا اإللغـاء 
 .ي5)(قاو سؽاهسا فالستعم  هؽ السّتبعف ما إذا وجدنا متعم أأو الجسع

فــي القــرآن  عــارض واالخــتالفالسطمــب الثــاني: ردود العمســاء عمــى مــؼ وــال بالت
 حديثاو 

                                                           
  .2/734، اإل قاف 53-2/52البرااف  ي1
أبػي وسػػرك ك  سػ ة، يشآػػر:   دػ ر القريبػػي ث ػػر ك ، كالجػر قػػرا ة ابػ  كز قػػرا ة ابػ  وػػامر كنػا   اليدػػا يكالشرػ ي2
6/91.   
كواصػػم  ػػي ركا ػػة   ػػب وشػػه. يشآػػر:   دػػ ر القريبػػي ، قػػرا ة نػػا   كأبػػي وسػػرك كابػػ  كث ػػر كابػػ  وػػامر  ػػالر   ي3
3/88. 
 .3/88 التذديد، قرا ة  س ة كاليدا ي كواصم  ي ركا ة أبي   ر كالس زل. يشآر:   د ر القريبي  ي4
   .2/53البرااف  ي5
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 عامل العمسا   ذ ل واـ م  كل الس او  التي  ثار  وؿ كتػاب   بيقػ  ل 
 ػاـ أف جسيػ  اػلا الس ػاو  م تػراة م لكبػة، ال أصػل لإػا مػ  الرػحة، كال أ ػػاس 
لإػػا مػػ  الواقػػ ، كإن سػػا اػػي محػػض أكاػػاـ، جػػا ت مػػ  قمػػز امػػر   اقػػد أك جااػػل، 

َألف    عػال   قػػوؿ:  ٍََََ ََخِكاا ٍ ََخ ِ اا َْ ِْاا َِاا ََِتانُِااٌدَ ََخْل َْ ِْاا َ ََ ُْاا ََِو ََ َُ َهَاا ِْ َ َْ ِْاا ، ََُْتِ اا ََِْاَبنيِااُدَ
[، كالا القزية  ي غا ة األاسية  عذ أف كػل مػ   ػلار  السدتذػرق   42] رم : 

م  السعاصري  لم  يػ  وشػدا اػلا القزػية مػ  السدػمسات، بػل ضػعف  ق ػشإم  ػي 
 الس الً. الا القاب أد ى بإم عل  الا

كقػػػد زوػػػم كث ػػػر مػػػ  أوػػػدا  اإل ػػػالـ مػػػ  السدتذػػػرق   كغ ػػػرام كجػػػود  شػػػاقض بػػػ   
 عض   ات القػر ف اليػريم، كليػ  كػل مػا زوسػوا  يػه التشػاقض اػو  التلك ػد محػض 

كاػا كب شػوا  وـدةساو وحـديثاو ، كقد  يمم العمسا  افتراء  أو جهل ومػ  اػلا الػدواكى كرد 
  داداا.

 نادقة كر وا  ي القر ف  تػ  زوسػوا أف  عزػه يػشقض قاؿ أبو الحد  : )امي  ال
 عزػػػا   ػػػي   دػػػ ر اآل  الستذػػػا ه كػػػل ا  كا تػػػرا   ومػػػ    جػػػل  ا ػػػسه مػػػ  جإمإػػػم 

 .(1)ي السؤمش    ه ع سانا  ك رد قا   الت د ر لآل  السح م، الل  زاد  
 :وهها مثال مؼ أوؽال السدتذرويؼ إلثارة الذيهات حؽل القرآن الكريػ 

م  العد ر أف ندتخمب م  القر ف ن ده مػل قا  ) ةقؽل السدتذرق جؽلدتديهر:
وق ػد ا  مو ػػدا  متجاندػػا  كخاليػػا  مػػ  الستشاقزػػات، كلػػم  رػػمشا مػػ  السعػػارؼ الديشيػػة 

أ يانػا   –عذا  حثشااا  ػي   اصػ مإا–األكثر أاسية كخ را ، عال  اار وامة نجد   إا 
 .(2) عاليسا  متشاقزةي

 عض ما ذكر م  ربإات  ي الا العرػر  هها السطمب في     ك لذكر عف را
 .كأذكر الجواب وم إا  وؿ  شاقض  عض اآل ات  ي القر ف اليريم،

                                                           
 .54ا ،التشبيه ك الرد وم  أال األاوا  ك البدع ي1
 .64ا  ،اإل قال  ي مشاا  السدتذرق   ي2
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 " رد مفتريــات عمــى أوالو: بعـ  االفتــراءات واالدعـاءات التــي ُذِكـرت فــي هتـاب
رسـالتيؼ تطعشـان فـي القـرآن "أ لعيد الجميـل رـمييأ وـد رد ييـ  عمـى )اإلسالم
 .(1)(الكريػ

  ذهر في هاتيؼ الرسالتيؼ أررعة عذـر ادعـاءو بالتعـارض أذهـر مشهـا ثالثـة
 أمثمة:

ٍَنَفي سؽرة يؽنس:  .1 ْ ُْ َِْا ِِ َُُُْااوَنَاَِانَ نَانََئْا َ ََ َ ََ
ُ ِِ ا َانٍتََقنَلََاَّ َوإَِ ََتُْتلَىََغَلْ نِْ َََُنتَُانَهَين

َُكُوُنَ َُِأَْنَ نَ َْ ْا َُُقْدَ َن ََأَْوَهَ َِ َُ َِ َََُّرَ ْ  ِ َا انَُُاوَِىَإ َْ َ ََّ ِ ِِاَْإِْنَأَتَّبِاُعَإ َْ َتِْلَاانِ ََن َْ ِْ َا َُ َن  ]يػونا: ...أُهَ
ٍَ[، ك ي  ورة الشحل: 15 ََا  َْ ُْ َ َِ ََّ نَأنْا ٍَُ ََوَََُأَْغَلُ َهَِ نََُُاننُلََقناُوََإِن كَنَنََ َْ َ ًَُ ْاَانََ ََّ َوإَِ ََهَ

ََيْػَلُ وَنَقدَ ََ  [.101]الشحل: ننا ََو ََااَسََََْه َهنادِهَْدَأَْكثَ ُُُْ َ
 .(2)  ي اآل ة األكل  يةمز مشه التبديل  ر ض، كاآل ة الثانية  م التبديل

 :ي3)والجؽاب
كاف   مػزل مػ  الي ػار لر ػوله، أف  ػل ي  قػر ف  في ايةة األولىأف التبديل 

 قػوؿ ال أ ػت ي ،  ػللح كػالـ    ملسو هيلع هللا ىلص جديد أك يبػدؿ اػلا القػر ف كر ػوؿ   
يشده مشه  قحانه ما  ذا  كيثبػ  مػا  ذػا ، كأنػا أ قػ  مػا يػو   علػي  ندػخا 

 أك عاقا ا.
سحسد:  لكر أف    قحانه عذا نده   سا  ح م قاؿ الي ار ل وايةة الثانية

أن  م تر  ي الا القر ف  ألنح غ رت   سا  قرر ه م  قبل، اػم  قػرر اآل ػة 
التالية أف ذلح م     عال ، ن له   بوا  ة جبريل ركح القػدس، ودمحم ال 

  غ ر.
 ]ف ي تشاو  بيؼ اييتيؼ! همتاهسا تثي  أن القرآن مؼ عشد اأ وأن دمحماو 

 .[ال ةدتطيع أن ةغير مش  ريئاو ملسو هيلع هللا ىلص 

                                                           
، كالر الة الثانية جا ت  البريد م   اإل  شدريةة عل  السجما القق ي األكل  ر الة  ي    كرقات مشدوب ي1

ا تراليا  ي ع دى ك وذري  ص حة، ك موقعة  ا م: ]السد ووف العاموف  ي مح سة الحقيقة، كقد رد  وم إسا وبد 
 الجم ل رمبي  ي كتاب )رد  م تريات وم  اإل الـي.

 .37ا ،م تريات وم  اإل الـ يشآر: رد ي2
 .67ا ،يشآر: السرج  الدابً ي3
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َكاػي  مؼ سؽرة األنفالأ 56ايةة  .2 َْ َُكُا ِْاِ َ ََغلَىََْااَِتنِلَإِْنَ ََْاُ ْؤ َِ ََ ن ْب ِب ُبَننََااَّ
َُنَأَ

و ََكََفُ ََ ُ ِِ
ََاَّ ََ ِْ نَ ًَ لِبُوََأَْا ُْ ِْنئٌَ ََي ِْْاكُْ َ َ َْ َُكُ ِْنئََت ِْ ََوإِْنَ لِبُوََ ُْ وَنََصنهُُِوَنََي ُ ِْ َُّنْ ََقاْوٌمَِْْاكُْ َغِ ََهََِن

َ َاُنوَنََََ َْ   .[65]األن اؿ:  َي
ْ َ، كاػي: مؼ سؽرة األحـزاب 84تشاو  ايةة  َِ ََوَْاُ َاانفِاِ َ ََو ََ ُ ِ َِ َتُِطاِعََْاكَان ََ َو

َّْدََغلَىَََََِوَكفَاىَهِانَََِوكِا اًلَ [،   وسػوا أف اشػاؾ  شاقزػا  48]األ ػ اب:  أََ َُُْ ََوَتَوَ
 حػريض السػؤمش   ك ػث إم ملسو هيلع هللا ىلص م  الشبي   مز  ايةة األولىب   اآليت    عذ 

ومػػػػي القتػػػػاؿ، بػػػػل كالتجمػػػػد لقتػػػػالإم  ػػػػنف العذػػػػري  الرػػػػابري  مػػػػشإم  قتمػػػػوف 
 ايةــة الثانيــةمػػا ت  ، كالسا ػػة الرػػابرة  قتمػػوف أل ػػا  مػػ  الػػلي  ك ػػركا، ب شسػػا 

أال   يػػػػ  اليػػػػا ري  كالسشػػػػا ق  ، كأف يػػػػدع أذااػػػػم كال ملسو هيلع هللا ىلص   مػػػػز مػػػػ  الشبػػػػي 
 التوكل وم      إو  دقه كك    اهلل ككيال . قابمإم  سثمه كي ليه 

مدػػػد،  كيػػػلمرا  ػػػي   ييػػػ   ػػػلمرا  ػػػي األكلػػػ   ػػػالتحريض ومػػػ  قتػػػالإم بإػػػلا الجد
،   ػػػاركا  ػػػه  ر ػػػا  كا خػػػلكا  جػػػرا  فعشـــؽا هـــها تشاوزـــاو الثانيػػػة بتػػػرؾ  ذااػػػم، 
 .ي1) قل وف  ه كتاب  

 :(2) والجؽاب
ملسو هيلع هللا ىلص كػػانوا يػػؤذكف ر ػػوؿ    لػػيا اشػػاؾ أ   زػػارب،  اليػػا ركف كالسشػػا قوف 

 للدػػشتإم كبػػاختالؽ أقػػواؿ وميػػه،  ػػلمرا    ػػلف يػػدع أذااػػم لػػه   إػػو  ػػقحانه 
ك عال  يتول  رد  ك دام  ي نحػرام، كد ػض ا تػرا ا إم ومػ  ر ػوله،  ي ػ  

  اهلل ككيال ،  لمرا  ي   ة األ  اب أف ال  قابل المداف  الدشاف.
ػػردا  ػػي رػػلف الي ػػار الس  حػػارب   أف  حػػر  ب السػػؤمش   ومػػ  قتػػالإم، ب شسػػا أدمد

ػػػشاف،  ػػػشاف  الد   كالتجمػػػد لإػػػم،  ػػػلمرا    ػػػقحانه  ػػػي   ػػػة األن ػػػاؿ  سقابمػػػة الدد  
فــــال  الح سػػػػة  قتزػػػػي كضػػػػ  الدػػػػي   ػػػػي موضػػػػعه كالمػػػػ    ػػػػي موضػػػػعه، 

 تعارض إذن بيؼ اييتيؼ.

                                                           
 .37ا ،يشآر: السرج  الدابً ي1
 .73ا ،يشآر: السرج  الدابً ي2
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ك تػػػ  مػػػ  التدػػػميم  ػػػلف األمػػػر  ػػػي  ػػػورة األن ػػػاؿ  قابػػػل األمػػػر  ػػػي  ػػػورة 
  ومػػ   دػػػز مػػػا فـــهن هـــها يشاســـب التــدرج فـــي تذـــريع القتـــال اب، األ ػػ

 فال تشاو . قتزيه كل مر مة م  مرا ل الدووة م  قوة كضعف، 
َكاي: مؼ سؽرة آل عسران 02ايةة  .3 َِ َبَػ ََتَّ َِ َْ ََََو َُ ِ ََوْاه ُِ وَكََفُاْدَأَْسَلْ  َفَِْنََخناب

َ ٍَ َأُوتُوَََْكِكَتن ََ ُ ِِ
ََّ نََغَلْ اَ ََْااَباَل ََُوُقْدَاِلَّ ْوَََفَِن ْوَََوإِْنََتَواَّ ََ ََََُِْت ْن ن َ َأَأَْسَلْ ُتْ ََفَِْنَأَْسَلُ وَََفَا ُ َوَْي

َِ َِْص ٌ َهِنْاِػَبنِ  .[20] ؿ وسراف:  َوَََُ
وَََفَتكُونُوَنََسام   ورة الشدا  كاػي:  89اآل ة  تشاو  وَنََكَ نََكََفُ وَََاْوََتكَُْفُ ِب َوًَ ََو

وُُْ ََوَْقُتلُاوُُْ َخََ ُِ ْوَََفُخا ََُُننِاُُوََفََُِسبِ ِدَََََِفَِْنََتَواَّ َّْ ِْْاُنْ َأَْواَِ نَ ََخت وََ ُِ ِ خ تُُ وُُْ ََفاَلََتتَّ َْ ََوَاا ُُ ْ ا

ََنِص ً َ ََ ِْْاُنْ ََواِ ًّنََو وََ ُِ ِ خ ََتتَّ ََ  .[89]الشدا :  َو
ـــاو  ـــة األ أف   - يسػػػا يػػػركف - ووجـــ  التش ذكػػػرت أنػػػه لػػػيا ومػػػ   ولـــىاية

أمر ػػه  قتػػاؿ السشػػا ق   كجإػػادام، كبإػػلا  وايةــة الثانيــةالر ػػوؿ عال الػػقالغ، 
نجػػػػد اػػػػؤال  السدػػػػاك   يػػػػدكركف  ػػػػي  مقػػػػة م رغػػػػة،  ع ػػػػدكف مػػػػا قػػػػالوا اػػػػػم 

 .ي1)  رركنه
 :(2) والجؽاب

عن ػػح لدػػ  م القػػا  ملسو هيلع هللا ىلص:  قػػوؿ لر ػػوؿ    -كمثمإػػا كث ػػر جػػدا- ايةــة األولــى
الإدا ػة  ػي ن و ػإم، كليػ    يإػد  مػ   ذػا   كإنسػا وميػح أف  بمػ   خمً 

ر ػػالة  ،  سػػ   مػػ  بإػػا كأ ػػمم  قػػد ااتػػدى، كمػػ   ػػول   حدػػا ه ومػػ   ، 
 ك دقح أنح بمغ  الر الة، كلد  م م  ا   خمً الإدا ة.

ي   السشػػػا ق   كمػػػوق إم  ذػػػقه موقػػػف )السػػػػدو   تحػػػدث وػػػػ وايةـــة الثانيـــة
، يتسشػوف أف    ػر السدػمس   ك  ػرام،  كقػد نإػيد ي3)الس وػوـ كالسجما السمي

السدػػمسوف أف يتخػػلكا مػػشإم أصػػدقا   تػػ  يإػػاجركا  ػػي  ػػب ل  ، كال  عشػػي 
الإجػػػرة  ػػػي اػػػػلا السقػػػاـ االنتقػػػػاؿ مػػػ  م ػػػػة علػػػ  السديشػػػػة  عذ الدػػػورة مدنيػػػػة 
كالسشػػػػا ق   كػػػػانوا  السديشػػػػة، كليػػػػ  السػػػػراد  ػػػػالإجرة ياوػػػػة    عػػػػال  ك ػػػػرؾ 

                                                           
 .37ا ،يشآر: السرج  الدابً ي1
 .75 -74ا ،يشآر: السرج  الدابً ي2
 السجما السمي العاـ لؤلسقال األراوذكا  ي مرر. كيذ ر عليه اليا ز اشا  ذب إا   السشا ق  . ي3
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لسحرمػػػات، كاػػػلا مػػػ  معػػػاني الإجػػػرة، كمػػػ  معان إػػػا أ زػػػا الجإػػػاد، ككػػػاف ا
 جساوة م  السشا ق    قيادة وبد   ب  أةبي  رجعوا قبل السعركة يوـ أ د.

ػالع  كالقر ف يشإ  السدمس   و  ا خاذام أصدقا    ألف ذلح  يريم لإم كإي 
وػػػػوا اإل ػػػػالـ كأورضػػػػوا وػػػػ  الػػػػد اع وشػػػػه،  لإػػػػم ومػػػػ  أ ػػػػرار السدػػػػمس  ، اد 

 كواكنوا أودا ا.
ًة ادا ة  ػي أن دػإم، م  كإنسػا الػتخمب مػشإم كمػ  رػركرام،  كليا  ي الا خد

 كالشاس  ي كل أمة ك ي كل ورر  قتموف الخونة.
 فهل هها تشاو  ؟.

  رسالة أخرى وزع  عمى السراكز اإلسالمية في أمريكاأ مؽّوعـة باسـػ (1)ثانياو :
ـــدروجؽفاك(أ ـــؽني بؽل ـــد أجـــاب عشهـــا )ت ـــد  وو ـــؼ عي ـــرحسؼ ب ـــد ال الذـــيخ عي

 ...ي2)الخال 
  ذهر في هه  الرسالة سبعة أسئمةأ وود اخترت أن أذهر هشا الدؤال الرابع

 كسثال...
o  ذكر بإا أف نو ا  كأال ب ته قد  76: اآل ة 21الدؤاؿ الرا   او الدورة

َنجوا م  الليزاف،  عشي قوله  عال : ََقبُْد َْ ِْ َِىَ َنَن ْيَانُهََونُوًخنَإِ ْ ََفَاجَّ َفنْسَتَجبَْانََا ُ

ََْاَػِظ ِ َ ٍِ ََْكََكْ ََ ِْ  [.76]األنبيا : َوأََُْل َُ
ذكر بإسا أف أ ػد أكالد نػوح قػد غػرؽأ  43-42: اآليتاف 11كلي  الدورة  

ْػا عشي قوله  قحانه:  َْ ِاَُ َِىَنُاوٌ ََهَْاا ََُوََانَنَف ْوٍجَََنْاجَِبنِلََونَن َْ ََتْجُِيَهِنِْ َفَُِ َُ
ِ ََوَ َّْ َ نٍِلََُانهَُ

ََغنِصاَ ََْاَ اوَْ ََ ََْاَ انِ ََقانَلَ ََ ِْ ِ َىََاَبٍدََيْػِصُ ََِْ ََقنَلََسآوِيَإ ََ ُ ِ َِ َعََْاكَن َْ َ َْ ََتكُ ََ َػَانََو َْ َكْعَ َْ ََ َْ ا ِْ َمَ

خَِ ََوَخنَلَهَْيَاُنَ نََْاَ وَْ ََ َ َْ َْ َ ََّ ِ ََََِِإ ُ ْْ َُقِ َ َأَ ُْ ََْاُ  ََ ِْ  .[43-42]اود: ُجََفكَنَنَ
 

                                                           
ال ع   ي القر ف اليريم ك الرد ومػ  ال ػاوش    ػي القػرف الرا ػ  الإجػر [ لم الػز:  عشواف ] ا يشآر: ر الة دكتورا  ي1

   .وبد السحد  الس  ر  
، ك  ػي موقػ  الذػيه وبػد الػر س    قػ  ك  قػاع  ػي الس ا ػز السرػورة كاي ر الة م توبة وم  اآللة اليا قة كلم ي2

 عشػػواف ال عػػ   ػػي القػػر ف  ا ر ػػالة دكتػػورا ، نقػػال  وػػ  ]ي ندػػخة كاممػػة مػػ  اػػلا الر ػػالةsalafy.netومػػ  اإلنترن ػػ  )
 .52ا  ،اليريم ك الرد وم  ال اوش    ي القرف الرا   الإجر [
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 :(1)الجؽاب 
عف اال تثشا  أ موب معركؼ  ي لغػة العػرب    ػلكر السػتيمم السدػتثش  مشػه 

اػػػػم  خػػػػرج مػػػػشإم مػػػػ  أراد عخراجػػػػه. كيس ػػػػ  أف  ػػػػل ي  ،ومػػػػ  كجػػػػه العسػػػػوـ
ك ػػػي  ػػػورة األنبيػػػا  قػػػاؿ    اال ػػتثشا  مش رػػػال، كيس ػػػ  أف  ػػػل ي مترػػػال،

ََقْبُدَ: عال  و  نوح َْ ِْ َِىَ ََْاَػِظا ِ ََونُوًخنَإِ َْنَن ٍِ ََْكاََكْ ََ ا ِْ ْيَانُهََوأََُْلا َُ  َفنْسَتَجبَْانََا ََُفَاجَّ
وهـؽ [  كقد ب    قحانه ك عال  السراد  لامه  ي   ات أخرى  76]األنبيا : 
  ػػ  أخبػػر  ػػقحانه ك عػػال   ػػي  ػػورة اػػود أنػػه قػػاؿ  آمــؼ مــشهػ فقــ أ مــؼ

ََ ْوَا ِْ ََثَْا ِْ َلشوح:  ََُّدٍ َْ ِْ ََْخ ِْدَفِ َننَ ََ ا َْ انََ َْ ََو ََ ا َْ ََ َْ ا َْ ََغَلْ  ََِْاَااْوُلََو َِ ََسَب َْ َْ َ ََّ ِ َوأََُْلَ َإ

ََقلِ ٌدَ ََّ ِ َإ َػ ُ َْ  :[.  قػد أمػرا    ػقحانه ك عػال  أف  حسػل أامػه معػه 40]اػود
كقد كاف قد  بً  ي ومم   أف يإمح  عال م   بً القوؿ م    بإالكإم،

ا ، كلػم   تػز   أل ػد الشجػاة مػ  نػوح ابشه مػ  الإػالي    ألنػه لػم   ػ  مؤمشػ
فـال تشـاو  بـيؼ وؽلـ  عال أال اإل ساف  ق ، كابشه لم   ػ  مؤمشػا ، كبالتػالي 

ـى نؽحـا وأهمـ أ ورـيؼ مـا جـاء فـي سـؽرة  تعالى في سؽرة األنيياء أنـ  نجَّ
  ألف ابػ  نػوح لػم   ػ  مػ  أامػه، كسػا قػاؿ  عػال  هؽد أن  أرـرق ابـؼ نـؽح

َّ ََُغَ ٌدَرَ ْ ََُصناٍِحَه: لشوح لسا  لله و  ابش َأَُْلَِ َإِن َْ ِْ َّ ََُاْ َسَ  [. 46]اود:  َُنَنُوُ َإِن
]ورالتــالي فــال تشــاو  بحســد ا فــي هتــاب ا الــهي ال ة تيــ  الباطــل مــؼ 

 .بيؼ يدة  وال مؼ خمف [
إلى رير ذلغ مؼ الذيهات والطعؽن واالفتراءات التي يؽردهـا السغرضـؽن 

 رد الهي ةعمؽ السؽج ثػ يههب.وما هي إاّل هالز 
 وهها هّم  بفزل عمساء السدمسيؼ السدافعيؼ عؼ حياض القرآن الكريػ.

َّنََاا ََُاَدانفُِظوَنَإوال ا تعالى في هتاب  الكريػ:  ََوإِن ََّْ ِن َنَنَّْاَانََا َُ َّنَنَْد ]الحجـر:  ِِن
9]. 

         
 

                                                           
 .5/354، 4/323  د ر اب  كث ر ، 79ا ، ا هيشآر: معر ة  لكيل الستذ ي1
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 في القرآن الكريػ.السبحث الثـالث: نساذج مؼ آةات مؽهسة لمتعارض 
 ي1)في السد لة يؽم القيامة وإثباتهاالسطمب األول: ن
 عرض اإلركال:
َُكْاُتْ ََتنْغُُ وَنَقاؿ جل  اشػابا:  ََ ُ ِِ ََنُؤُكُ ََاَّ َُْشَ ََ ُكوََأَُْ َأَْْشَ ََ ُ ِِ ََنُاوُلَاِلَّ ُُْ ََا ِ ًػنَثُ َّ ُ ُِ َََوَُْوَمَنَْد ثُ َّ

ااكِ َ َ ِ ِْ ُْ اانَُكاَّاانَ َْ هنَااانَ ََ َأَْنََقااناُوَََوَََِ ََّ ِ َفِتَْاااُتُنْ َإ َْ كقػػاؿ  ػػي   ػػة  ،[23، 22]األنعػػاـ:  َاااْ ََتكُاا
َََأخػػرى:  َُكُْتُ ااوَنََ َ ََ ََو َُ َْ َسااوَّىَهِنِااُ ََْيَ َُ َُُّسااوَلََاااْوَ وَََوَغَصااُوَََا ََكااََفُ ََ ُ ِِ اا

ََاَّ ِب ََُااَو ٍِ ذِاا َْ ًَُِثنَُْو  َخاا
كاػػلا اآل ػػة  ػػدؿ ومػػ  أف الي ػػار ال   تسػػوف مػػ  خبػػرام رػػ  ا  يػػوـ  ،[42]الشدػػا : 

ا    ػػػػ  قػػػػاؿ  يػػػػاف اػػػػلا وشػػػػد مػػػػ   جإػػػػل الت دػػػػ ر يػػػػشقض  عزػػػػه  عزػػػػ ،القيامػػػػة
 ي.السذركوف: )و  ربشا ما كشا مذرك  

 الجــــــــــؽاب:
  ككجه الجس   ي ذلح او ما ب شه اب  عقاس    اآليتػ     لسػا  ػ ل وػ  اػا

 ،كيغ ػر الػلنوب ،كأف    غ ر ألال اإل الـ ، قاؿ: ) ننإم لس ا رأكا يوـ القيامة
جحػػدا السذػػركوف رجػػا  أف  غ ػػر  ،كال يتعاظسػػه ذنػػز أف  غ ػػرا ،كال  غ ػػر رػػركا  

 خػػتم   ومػػ  أ ػػوااإم  تيمسػػ  أيػػديإم  ، قػػالوا و  ربشػػا مػػا كشػػا مذػػرك   ،لإػػم
 عسموف   عشد ذلح يود اللي  ك ركا كوروا الر وؿ لو  دو ى  اكأرجمإم  سا كانو 

 .(2)يإم األرب كال   تسوف    ديثا  ب
 يتم الحً  اوتقار المدػاف كودمػه  اوتقػار األيػد  كاألرجػل كاػلا الجسػ   ذػ ر 

ْشنََعليه قوله  عال :  ََ َُِنِْ ََو ُالََُْاَ ْوَمَنَْختُِ ََغلَىَأَْفَوَُِنِْ ََوتُكَلنُ َانَأَُْ َْ َأَ َُكِْسابُوَنََُ  ُنْ َهَِ انَََاننُوََ
 .[65] ا: 

 :وال في التشيي  والرد عمى أهل األهؽاء واليدا 
َ)كقد قاؿ    عال   ي  ورة الدجدة:  ََ ََغَلاْ كُْ ََساْ ُػكُْ ََو ََ  ُوَنَأَْنََيْشاَن

ِ
ْسَتَ ََ نَُكْاُتْ َ َْ َو

َ َْ َُالُوُُِكْ ََوَكِك ََ ُكْ ََو َُ ْػَ لُاوَنَأََْْصن ََ انَ َّ ِْ ََيْػَلاُ ََكثِ اً ََ ََ َ ََ ََ [  عشػي  22] رػم :  َظَاْااُتْ َأَنَّ
                                                           

، د ػػ  عيإػاـ االضػػ راب 58-57رد ومػ  أاػػل األاػوا  ك البػدع ا ، التشبيػػه ك الػ726-2/725يشآػر: اإل قػاف  ي1
 .8/373،   د ر ال بر  82-81ا 

 .82 ا ،، ك يشآر: د   عيإاـ االض راب2/725اإل قاف  ي2
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وََ للح قوله  ي  ورة الشدػا :  ، سا كشتم  عسموف م  الذرؾ ََكاََفُ ََ ُ ِِ ا
ََاَّ ِب َََُو ٍِ ِ ذ َْ َُْو

ََِ ََََخاا َُكُْتُ ااوَنََ َ ََ ََو َُ َْ َسااوَّىَهِنِااُ ََْيَ َُ َُُّسااوَلََاااْوَ كف  [42]الشدػػا :  ًُثنَوَغَصااُوَََا  عشػػي يػػود 
اػػم  ، ػػ   رػػإدت ومػػ إم الجػػوارح  الذػػرؾ لػػو  ػػوي  بإػػم األرب  ػػدخموا   إػػا

 ،كاألرجػػل ،ذكػر الجػػوارح  قػػاؿ: )كال   تسػوف    ػػديثاي  عشػػي  ػالجوارح األيػػد 
كال   تسوف   الذرؾ  يذإدكف  ه ومػ إم وشػد  ،كالجمود ،كاأل رار ،كاأل ساع

 .(1)يي  عشي  الجوارح للح قوله )كال   تسوف    ديثا ، 

م؟  السطمب الثاني: خمُ  األرِض أِو الدساِء َأيُّهسا تقدَّ
 عرض اإلركال:

ِاَُ قاؿ    عال   ي كتا ه اليريم و  خمً الدساكات كاألرب: نَف َْ ََككُْ َ َِ ِِيََخَل َُُوََاَّ

ِ َىَ ََْسَتَوىَإ ََا ِ ًػنَثُ َّ َِ َْ ٍ ََغلِا ٌ ََْيَ ْْ ََشا ََسْبَعََساَ نَوٍَتََوُُاَوَهِكُادن ََّ َُُ َ نِ ََفَسوَّ [ اػلا 29]الققػرة:  َاسَّ
اآل ػػػة  ػػػدؿ ومػػػ  أف خمػػػً األرب قبػػػل خمػػػً الدػػػسا  بػػػدل ل ل آػػػة )اةػػػم ي التػػػي اػػػي 

ِااََُُااككػػللح قولػػه  عػػال :  ،لمتر  ػػز كاالن رػػاؿ َف ََ َْ ََْيَ َِ ِِيََخَلاا اا وَنَهِناَّ َْ ِْ َأَئِاااَّكُْ ََاااَتكَُْفُ ْو

ََْاَػنَا ِ َ َ ٍب ََ َََ اَِ َ ًِ َ ََ ْ ِاََُوَتْجَػلُوَنََا َُأَن َفِ َننَأَْقَوََتَنانَف ََ ََّ َكَفِ َننََوَق ََ ََفْوقَِننََوهَن َْ ِْ َ َْ َوَِق ََ َوَاَػَدَفِ َننَ

نئِلِ َ َ ََْػ َِأََُّنمٍََسَوًَ َاِلسَّ َْ ََُِخنٌنََأَ َُ
ِ َ نِ ََوَ ِ َىََاسَّ ََْسَتَوىَإ ًُنََقنَاَتنََفَاََثُ َّ ََئْتَِ نَيَْوًغنَأَْوَََّْ َِ َْ َ ُْ ِ نَلََاَننََوا

َُااااناػػػػم قػػػػاؿ  ػػػػي   ػػػػةل أخػػػػرى:  ،[11-9] رػػػػم :  أََتْيَااااانَيَاااانئِِػ َ َ اااا نُ َهََان  أمََِاسَّ
َُن[، ام قاؿ  عد ذلػح 27]الشازوات: َِخن ََ اَِ َ ََ َْْػ ََ   ليإسػا ،[30]الشازوػات:  وَيََ

ـ خمً األرب أـ خمً الدسا أ   قد 
 الجــــــــــؽاب:

   ذكػػر الدػػ ويي  ػػي اإل قػػاف قػػوؿ ابػػ  عقػػاس  ػػي جوا ػػه  ػػ    ػػ ل وػػ  الجسػػ
َْ ِْ َ)أم ا قولػه:  ب     ة  رم  ك  ة الشازوات  قاؿ: َفََُُِْو ََ َْ ََْيَ َِ ] رػم :  َخَل

اا    ػػػػق  [،  ػػػػنف  األرب خمقػػػػ  قبػػػػل الدػػػػسا ، ككانػػػػ  الدػػػػسا  دخانػػػػا   دػػػػو 9
ػػػا قولػػػه:  َُااان ػػساكات  ػػػي يػػػوم    عػػػد خمػػػً األرب. كأم  َِخن ََ اِاااَ َ ََ َْْػااا ََ  وَيََ

                                                           
 .58ا  ،التشبيه ك الرد ي1
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[  قػػوؿ: جعػػل   إػػا جػػقال ، كجعػػل   إػػا نإػػرا ، كجعػػل   إػػا رػػجرا  30]الشازوػػات: 
 .(1) كجعل   إا  حورا  ي

اػػم ا ػػتوى علػػ   ،)أ  أف    عػػال  خمػػً األرب أكال قبػػل الدػػسا  غ ػػر مػػد ورة
الدسا   دواا   قعا   ي يوم   ام د ػا األرب  عػد ذلػح كجعػل   إػا الركا ػي 

 لصػػل خمػػً األرب قبػػل خمػػً الدػػسا  كد واػػا  جقالإػػا  ،كاألنإػػار كغ ػػر ذلػػح
كاألرب  عػد ذلػح كأرجاراا كنحو ذلح  عػد خمػً الدػسا  كيػدؿ لإػلا أنػه قػاؿ: )

 أَجَْاناانَْن ُاانَوُْغنُاانولػػه: اػػم  دػػر د ػػوا ع ااػػا  ق ،ي كلػػم  قػػل خمقإػػاد ااػػا
اػػػا    اآليتػػػ   [ كاػػػلا الجسػػػ  الػػػل  جسػػػ   ػػػه ابػػػ  عقػػػاس بػػػ   31]الشازوػػػات:

  .(2)يكاضح ال عر اؿ  يه
 يه أجوبةح أخػرى مشإػا: أف  )اةػم ي  ويي وم  جواب اب  عقاس  قوله: )كزاد الد 

َكقولػه:  ، ال عيػراد. كق ػل: السػراد  ر  ػز الخبػر ال السخبدػر   ػه   ، سعش  الواك ثُا َّ

اُوَ َْ ََ ََ ََاُِ ََ ِْ  [.17]البمد:  َنَنَ
: وم   ابإا  ال لمتراخي  ي ال ماف. ،كاي لت اكت ما ب   الخمق   ،كق لد

: )خمًي  سعش  )قد ريي  .(3)كق لد
 الذػػػشقي ي  قػػاؿ: )ك ػػي اػػػلا اآل ػػة  رػػريحح  ػػػلف جسيػػ  مػػا  ػػػي  (4)كقػػد أضػػاؼ

األرب مخمػػوؽ قبػػل خمػػً الدػػسا   ألنػػه قػػاؿ   إػػا )اػػو الػػل  خمػػً ليػػم مػػا  ػػي 
األرب جسيعػػا  اػػم ا ػػتوى علػػ  الدػػسا ي، كقػػد م ثػػ  زمشػػا  يػػويال  أ يػػر  ػػي  ػػل 
اػػػػلا اإلرػػػػػ اؿ  تػػػػ  اػػػػػداني   عليػػػػػه ذات يػػػػـو   إستػػػػػه مػػػػ  القػػػػػر ف العآػػػػػيم  

 ه أف اػػلا اإلرػػ اؿ مر ػػوع مػػ  كجإػػ   كػػل مشإسػػا  ػػدؿ وميػػه   ػػة مػػ  كإ زػػا
 القر ف:
  : الوجػػػه األكؿ: أف السػػػراد  خمػػػً مػػػا  ػػػي األرب جسيعػػػا  قبػػػل خمػػػً الدػػػسا

الخمً المغو  الل  او التقدير ال الخمً  ال عل الل  اػو اإلبػراز مػ  العػدـ 
                                                           

 .2/725اإل قاف  ي1
 .15االض راب، ا د   عيإاـ  ي2
 .2/727اإل قاف  ي3
 .16-15د   عيإاـ االض راب، ا   ي4
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لسػػػراد بإػػػلا علػػ  الوجػػػود كالعػػرب  دػػػسي التقػػػدير خمقػػا .... كالػػػدل ل ومػػ  أف ا
الخمػػػً التقػػػدير  أنػػػه  عػػػال  نػػػب ومػػػ  ذلػػػح  ػػػي  ػػػورة  رػػػم    ػػػ  قػػػاؿ: 

َف َننَأَْقوََتَنن ََ ََّ ََُِخنٌنَ، ام قاؿ وَق َُ
ِ َ نِ ََوَ ِ َىََاسَّ ََْسَتَوىَإ  .ثُ َّ

  الوجه الثاني: أنه لسػا خمػً األرب غ ػر مػد ورة، كاػي أصػل ليػل مػا   إػا
أصػػمه  عػػال . كالػػدل ل مػػ  القػػر ف  كػػاف كػػل مػػا   إػػا كلنػػه خمػػً  ال عػػل لوجػػود

ومػػ  أف كجػػود األصػػل  س ػػ   ػػه عيػػػالؽ الخمػػً ومػػ  ال ػػرع، كإف لػػم   ػػػ  
 موجودا   ال عل.

الة عمى السزّيأ  مع أنَّ الرفة الزمة السطمب الثالث: اإلتيان بحرف )كان( الدَّ
 عرض اإلركال:

ًَََخامًَذكر    ي كتا ه اليريم   ات مثػل:  وََانَنََََ ،[96]الشدػا :  ََانَنََََرَاوَ

ًََخكمًَ  أأيي   رف   ن ده كيقوؿ )كافي . [7]ال تح:  غنُن
 الجــــــــــؽاب:

   نف   كػاف كلػم يػ ؿ كػللح ،قاؿ اب  عقاس  ي الجواب وم  ذلح: )كاف ، 
 .(1)يلم ي ؿ كللح ،كاو كللح و ي    يم وميم قدير

  : يحتسػل كالمػه أنػه  ،)كجػواب ابػ  عقػاس وشػهكقاؿ اب   جر  ي  تح القار 
ًَََخامًَأراد أنػه  ػس  ن دػه  كاػلا التدػسية مزػ    ألف التعمػً انقزػ .  رَاوَ

ػػػا الرػػػ تاف  ػػػال  ػػػ االف كػػػللح ال يشق عػػػاف  ألنػػػه  عػػػال  عذا أراد السغ ػػػرة أك  كأم 
ا. قاله اليرماني.   الر سة  ي الحاؿ أك اال تققاؿ كق  مرادة

  ػػوف ابػػ  عقػػاس أجػػاب  جػػواب  : أ ػػداسا: أف  التدػػسية اػػي قػػاؿ: كيحتسػػل أف 
كالرػػ ة ال نإا ػػة لإػػا. كاآلخػػر: أف  معشػػ  )كػػافي لمػػدكاـ   ،التػػي كانػػ  كان تإػػ 
  ننه ال ي اؿ كللح.

                                                           
 .2/725اإل قاف  ي1
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ي كو  الثاني:  لف  )كافكالجواب و  األكؿ:  لنه كاف  ي الساضي  دس    ه. 
دا سػػػا  أك  ،وت خبراػػػا ماضػػػيا  كقػػػد قػػػاؿ الشحػػػاة: كػػػاف لثبػػػ ، ع ػػػي معشػػػ  الػػػدكاـ

  .(1)يمشق عا  

 ؟(2)السطمب الرابع: مدى سمطان الذيطان عمى ابؼ آدم
 عرض اإلركال:

َغَِبنِِيََاْ َسََاَ ََغَلْ نِْ َُسْلَطنْنَقاؿ    عال  إلبميا المع  :   [.42]الحجر: إنَّ
ََغَ ااِدََُااََِكقػػاؿ  ػػي   ػػةل أخػػرى قػػوؿ مو ػػ  وميػػه الدػػالـ  ػػ   قتػػل الػػش ا:   َْ ِْاا

ااْ َطننَِ َككػػللح قػػوؿ    عػػال  إلبمػػيا: . [15]القرػػب: َاشَّ ََ َّ اانَُسااْلَطننُ َُغلااىََاااُِ إِن

 [  عشي السذرك  .100]الشحل:  ََُتَواَّونَ َُ
َُسْلَطننكقوؿ عبميا  ي   ة أخرى:  َْ ِْ نَََننَ ََُِغَلْ كُْ َ َْ  يانػ  اػلا . [22]عبرا يم:  و

كليا  سشتقض كليشإسػا  ػي  ،الت د ر يشقض  عزإا  عزا  اآل ات وشد م   جإل 
   د ر الوجوا السختم ة.

 الجــــــــــؽاب:
  لما قوله و  كجل إلبمػيا ََغَِبنِِيََاْ َسََاَ ََغَلاْ نِْ َُساْلَطنْن [  عشػي 42]الحجػر: إنَّ

 ،عقػػاد   السخمرػػ   خاصػػة  لسػػ  ا ػػتثش  وػػ  كجػػل أنإػػم  ػػي ومسػػه مؤمشػػوف 
 نن ػػه لػػيا إلبمػػيا ومػػ إم  ػػم اف أف  دػػت لإم وػػ  التو  ػػد علػػ  الذػػرؾ خاصػػة 
ػا الػلنوب دكف الذػرؾ  إػو  دػت لإم. كذلػح قػوؿ  بدوايته ك  ي شه كك و ػته.  لم 

ااْ َطننَِمو ػػ  وميػػه الدػػالـ  ػػ   قتػػل الػػش ا  ََغَ ااِدََاشَّ َْ ِْاا  ،[15]القرػػب: َُااََِ
دـ وميػػه الدػػالـ كإلخػػػوة  عشػػي مػػ   ػػ ي   الذػػػي اف مػػ  غ ػػر ك ػػر كسػػػا زيػػ  آل

 إػػػلا  ،ككػػػانوا مػػػ  عقػػػاد   السخمرػػػ   ،يو ػػػف وميػػػه الدػػػالـ كغ ػػػرام  ػػػلزلإم
 .(3)  د راسا

                                                           
 يشآر:  تح القار    د ر  ورة  ي1
 .176-175ا  ،، د   عيإاـ االض راب66-65ا   ،يشآر: التشبيه ك الرد وم  أال األاوا  ك البدع ي2
 .65ا  ،التشبيه ك الرد ي3
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ََُتَواَّونَا َُ لم ا   د ر قوله  قحانه إلبمػيا:  َ ََ َّ نَُسْلَطننُ َُغلىََاُِ [  100]الشحػل:  إِن
الذػرؾ )ومػ   عشي  م انه  ي الدوا  عل  الذرؾ كالت ي   كالو و ػة  ػي أمػر 

َ ػللح قولػه:  ،اللي  يتولونهي  عشي عبميا كاللي  ام  اهلل مذركوف  َِ ا َْ نِْ َ َْ َوَْساَت

ِْْاُنْ ََِْصاْوتَِ َ َ َِ ككػللح اػي  ػي قػرا ة ابػ   ،[  عشػي بػدوا ح64]اإل ػرا :  َْسَتَطْػ
 مدعود.

َ نيِ َ ََغلَىََاَْكقاؿ  ي   ة ل أخرى:  َسْلَانََاشَّ َْ َّنَأَ ََُأَن َأََاْ ََت ُُْ َأَ ًّ ََتُؤ ب ََ ُ ِ َِ  ،[83]مريم:  كَن
 ك  وجإم  الدوا  كالت ي  . ، عشي  غريإم عغرا   

َُساْلَطننكأم ا   د ر قوؿ عبمػيا:  َْ ِْا ِاََُغَلاْ كُْ َ نَََاننَ  َْ [  قػوؿ: كلػم 22]عبػرا يم:  و
ّااَُ  ػ  لػػي ومػي م مػػ  السمػح مػػا أقإػػركم ومػ  الذػػرؾ ك رػديً ذلػػح قولػه:  َأن ََّ ِ إ

َغوتَُ   إلا   د راسا. [،33 ]عبرا يم: كُ َفنْسَتَجبُْتْ َ َُِ
 ( : أف الدػم اف الػل  أابتػه وود أجاب ههلغ الذشقيطي عؼ هها اإلركال بقؽلـ

 كذلح م  كجإ  : له وم إم غ ر الدم اف الل  ن اا.
أف الدػػػم اف السثبػػػ  لػػػه اػػػو  ػػػم اف عضػػػالله لإػػػم بت ي شػػػه، كالدػػػم اف األول: 

 مم     إلبميا وم إم م   جة يتدم  بإا غ ر أنه السش ي او  م اف الحجة 
دوػػاام  لجػػابوا ال  جػػة كال براػػاف، كإيػػالؽ الدػػم اف ومػػ  البراػػاف كث ػػر  ػػي 

 القر ف.
. كليشإم ام اللي   م وا أف   لم  جعل له وم إم  م انا  ابتدا   ألبتة الثاني:

وم  أن دإم   اوته كدخػولإم  ػي   بػه  مػم يتدػم  ومػ إم  قػوة ألف    قػوؿ: 
ًَن ََ اا َطنَنََاانَنََفااِػ  َك اَََاشَّ [ كإنسػػا  دػم  ومػػ إم  ػنراد إم كاختيػػارام 76]الشدػا : إنَّ

 .(1)كقد ذكر الا الجواب بوجإيه العالمة اب  القيم ر سه    عال ي

         
 

 
                                                           

 .176-175ا  ،د   عيإاـ االض راب ي1
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 الشتائج والسشاوذة

ك ي نإا ة الا الس اؼ أذكر كمسة  ألبي ال قاس ب   ري ، قالإا      لله رجلح 
)اومم أف  الا القر ف ن ؿ  و   يت    آ    إسه أف  ب شإسا  عارضا   لجا ه  قوله:

 حزرة رجاؿ، كب   ظإراني قوـل كانوا أ را الخمً وم  أف ملسو هيلع هللا ىلص وم  ر وؿ   
ا  كوميه م عشا ، لو كاف الا وشدام مشاقزة  لتعم قوا  ه، كأ رووا  جدكا  يه مغس  

 .ي1) الر د وميه  كلي  القوـ ومسوا كجإم ، كلم يشيركا ما أنيرت....ي
كالا القوؿ جديرح أف يةر د  ه وم  كل م  ي وم كجود  عاربل ب     ات اليتاب 

 اليريم.
 أخ را  أورب  عض الشتا   التي  وصم  عل إا:

أاسية المغة العربية كأاسية  عم سإا،  إي  الح قو ٌّ يتدمح  ه العالم لمرد  ي1
 وم  كث ر م  اال ترا ات السوجإ ة لإلا اليتاب العربي العآيم.

أف  القر ف اليريم ك دةح متياممة،  ردؽ   ا ه  عزإا  عزا ،  اندجاـ ال  ي2
 مث ل له.

 ف اليريم  قود  ذ ل أف  التعارب الآاار  الستو ام  ي  عض   ات القر  ي3
ًل  اار،  د   كل ناوً كيؤكد أف  الا القر ف او كالـ  معج     عل   وا 

   الل  ال  ل يه القايل م  ب   يد ه كال م  خم ه. 
لقد  آيد القر ف اليريم  عشا ة ومسا  األمة خالؿ العرور كما زال  الا  ي4

 كم  وم إا. رى، ك تقق   نذف    ت  يرث   األربثالعشا ة  
 

الحسػػػد ب الػػػل  أوػػػانشي ومػػػ  ع سػػػاـ اػػػلا القحػػػ    زػػػمه  عػػػال ، كالرػػػالة 
كالدػػالـ ومػػ  السعمػػم األكؿ، الػػل  أر ػػمه   ر سػػة  لمعػػالس  ، كرضػػواف    عػػال  
ومػػ  الرػػحا ة أجسعػػ    كومػػ  أ قػػاوإم كأ قػػاع أ قػػاوإم كومػػ  كػػل مػػ    ػػان   ػػي 

 خدمة الا الدي .

                                                           
 .2/734اإل قاف  ي1
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ٌعفتتو عتتن تمصتتٌري وزللتتً وٌتمبتتهللا ممتتً هتتذا العمتتهللا  ودستتأهللا ع عتتز وجتتهللا دن

المتواضتتا وٌجعلتت  فتتً مٌتتزان حستتماتً وٌجتتزي كتتهللا متتن مفعمتتً وعلممتتً خٌتتر 

 ..اللهم آمٌن.. الجزاء.

 التوصيات

  سا يمي: سا ي نإا ة  حثإ تافوصي القا ث 

 التو    ي در  الذبإات السعاصرة ب   القر ف كالعمم. ي1
يري   اال ػػػتشاد علػػػ  اآل ػػػات السح سػػػة  ػػػي الػػػرد ومػػػ  رػػػبإات السمحػػػدي  كالتشػػػو  ي2

 القر ف اليريم.
القحػػػػػػ   ػػػػػػي در  التعػػػػػػارب كاالخػػػػػػتالؼ بػػػػػػ      القػػػػػػر ف اليػػػػػػريم كاأل اديػػػػػػ   ي3

 الرحيحة.
الرجوع عل  المغة العربية لبيػاف أف التعػارب كاالخػتالؼ عنسػا اػو ل آػي كلػيا  ي4

  قيقي.
 المصادر والمراجا

اب  خمياف، أبو ال قاس رسا الدي  أ سد ب  دمحم ب  عبػرا يم بػ  أبػي   ػر ابػ  خميػاف البرم ػي اإلربمػي 
، دار 1ي. ك يات األعياف كأنقا  أبشا  ال ماف،  حق ً: ع دػاف عقػاس، ل 1900اػي ) 681)ت

 صادر، ب ركت، لبشاف.
ف العآيم،  حق ػً:  ػامي بػ  .   د ر القر ي1999-ق 1420)اب  كث ر، أبي ال دا  ع ساو ل ب  وسر 

 دمحم  المة، دار ي قة لمشذر كالتوزي ، السديشة السشورة، الدعود ة.
اب  مشآور، دمحم ب  م ـر ب  وم ، أبو ال زػل، جسػاؿ الػدي  بػ  مشآػور األنرػار  الركي عػ  اإل ريقػ  

 ، دار بوالؽ، القاارة، مرر.1ي. لداف العرب، ل 1882اػي ) 711)ت
، ب ركت، لبشاف.1ي. معر ة  لكيل الستذا ه، ل 2000 )أبو الدعود، وبد    ، دار اب   ـ 
ي. اإل قال  ي مشػاا  السدتذػرق   كالسقذػري ، دار ال يػر السعاصػر، ب ػركت، 1995أبو خم ل، روقي )

 لبشاف.
ي. أبػػو صػػإ ز اليرمػػي. صػػحيح القخػػار . ب ػػ  األ يػػار 1998-ق 1419القخػػار ، دمحم بػػ  ع ػػساو ل )

 الدكلية.
ي.  ػػػػ ر أوػػػػالـ الشػػػػقال ،  حق ػػػػً: رػػػػع ز 1990-ق 1410قي ) 748ابي، رػػػػسا الػػػػدي  دمحم )تالػػػػل

 األرنؤكل، مؤ دة الر الة، دمذً،  وريا.
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ي. مشااػػػػػل العر ػػػػػاف  ػػػػي ومػػػػػـو القػػػػػر ف،  حق ػػػػػً: م تػػػػػز القحػػػػػوث 1996ال رقػػػػاني، دمحم وبػػػػػد العآػػػػػيم )
 ، دار ال ير، ب ركت، لبشاف.1كالدرا ات، ل

ي. البرااف  ػي ومػـو القػر ف،  حق ػً: دمحم أبػو 1957-ق 1376قي ) 794 )تال ركذي، بدر الدي  دمحم
 ال زل عبرا يم، م تقة دار التراث، القاارة، مرر.

األوػػالـ قػاموس  ػػراجم ألرػػإر الرجػاؿ كالشدػػا  مػ  العػػرب كالسدػػتعرب    ي.2002ال ركمػي، خ ػػر الػدي  )
 كالسدتذرق  ، دار العمم لمسالي  ، ب ركت، لبشاف.

ي. اإل قػاف  ػي ومػـو القػر ف،  حق ػً: مرػػ    1993-ق 1414يي، جػالؿ الػدي  وبػد الػر س  )الدػ و 
 ديز القغا، الحمبوني: دار العمـو اإلندانية، دمذً،  وريا.

قي )د.ت.ي. د   عيإػاـ االضػ راب وػ    ػات اليتػاب، عرػراؼ:   ػر  1393الذشقي ي، دمحم األم   )ت
 ب  وبد  ب  أبوزيد، دار والم ال وا د، ب ركت، لبشاف. 

ي. عررػػاد ال حػػوؿ علػػ   حق ػػً ومػػم األصػػوؿ،  حق ػػػً: دمحم 1992-ق 1412، دمحم بػػ  ومػػي )الذػػوكاني
 لبشاف. ع د البدر ، دار ال ير، ب ركت، 

قي. جام  البياف و   لكيل    القر ف، محسود كأ سد ابشا  1374قي ) 310ال بر ، دمحم ب  جرير )ت
 دمحم راكر، دار السعارؼ، القاارة، مرر.

 ي. أصوؿ الجدؿ كالسشاظرة، م تقة اب  القيم، اليوي .2001،  سد ب  عبرا يم )العثساف
أ سػد بػ  ومػي بػ  دمحم بػ  دمحم بػ  ومػي بػ  محسػود بػ  رػإاب الػدي  أبػو ال زػل العدقالني، اب   جر 

)د.ت.ي.  ػتح القػار   ػي قي.  852تأ سد ب  أ سد اليشاني العدقالني ام السرر  الذا عي )
رػػرح صػػحيح القخػػار ،  حق ػػً: وبػػد الع يػػ  بػػ  وبػػد   بػػ   ػػاز، دمحم  ػػؤاد وبػػد القػػاقي، محػػز 

 الدي  الخ  ز، دار ال ير، دمذً،  وريا.
ي. الجام  أل  اـ القػر ف،  حق ػً: 2003-ق 1423قي ) 671رسا الدي  دمحم ب  أ سد )ت القريبي،

 اذاـ  س ر القخار ، دار والم اليتز، الرياب، الدعود ة.
الس  ػػر ، وبدالسحدػػ  بػػ  زبػػ  بػػ  متعػػز )د.ت.ي. ال عػػ   ػػي القػػر ف اليػػريم كالػػرد  ومػػ  ال ػػاوش    ػػي 

، القػػاارة،  القػرف الرا ػ  وذػػر الإجػر ، ر ػػالة دكتػوراا   قدػم الذػػريعة اإل ػالمية، كميػػة دار العمػـو
 مرر.

. التشبيػػه كالػػرد ومػػ  أاػػل األاػػوا  )د.تي قي 377)ت السم ػػي الذػػا عي، دمحم بػػ  أ سػػد بػػ  وبػػد الػػر س 
 ال قعة الثانية. ، 2، ل  تحي جابر العق مي حرير:  ،كالبدع

اإل ػالمي: )درا ػة  ػي التشػاظر لسشػاظرة  ػي أصػوؿ التذػري  ي. ا1998-ق 1419الوظي ي، مر    )
 ب   اب   ـ  كالقاجيي، كزارة األكقاؼ كالذ وف اإل المية، السغرب. 

 ي. رد م تريات السقذري  وم  اإل الـ، دار القمم، اليوي .1982رمبي، وبد الجم ل )
ر مرػػػ   ، عبػػػرا يم  كال يػػػات، أ سػػػد، كوبػػػدالقادر،  امػػػد  ك نجػػػار، دمحم )د.ت.ي. السعجػػػم الو ػػػي ، دا

 الدووة، القاارة، مرر.



 

 

 ضحى مازن لبابٌدي 

 

 (0202)يونيو األول العدد ( 33المجلد )
777 

 
 

Illusion of Contradictions and Inconsistencies in The 

Holy Qur’an 

Duha Mazen Lababidi
1, *

, and
 
Muna Abd Al-Hakeem Al-Assah

2 

1
Abu Dhabi University: Department of Humanities and Social Science, 

Faculty of Arts and Sciences, Abu Dhabi University, Abu Dhabi, UAE. 

2
Department of Sciences of the Qur’an and Hadith, Faculty of Shariaa’, 

Damascus University, Damascus, Syria. 

*
Email: duha.lababidi@gmail.com 

 
Abstract 

This research discusses the issue of the apparent contradictions 

and inconsistencies in the Holy Quran. Also, the study aims to refute 

this suspicion about the holy Quran in order to seek deeper and more 

accurate understanding away from any confusion or ambiguity. The 

study used critical analysis approach was utilized to achieve the study 

goals. Furthermore, the study clarifies the statement through examples 

of the Quranic verses that shows contradiction and inconsistencies, by 

removing the occurred illusion and sorting out the problem through the 

scholar’s quotes. The study concluded that there is no real contradiction 

in the Holy Quran and what appears in terms of difference and 

contradiction between some verses leads the experienced researcher to 

the unity and consistency of this great book. This study emphasized the 

importance in the Arabic language, fundamentals of jurisprudence and 

other Islamic sciences in warding off this suspicion. 
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