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Research Summary

The study of the interpretation of the 

Qur’an and its sciences is one of the most 

honorable sciences and the highest in status 

and rank. The issue of the problem in the 

Holy Qur’an is considered one of the impor-

tant subjects that the seeker of knowledge is 

indispensable to, especially those who spe-

cialize in interpretation.

Research problem:

It is what the reader may perceive of the 

existence of a conflict between the texts or 

the lack of clarity of the intended meaning 

or the fact that the reality does not match its 

significance, etc. Among the problems that 

heretics and atheists do not stop exploiting 

in distorting religion and spreading doubt in 

the souls of common Muslims, the scholars 

stood in front of this door and closed it to 

anyone who wanted Striking the religion or 

making its conception a misunderstanding 

of the text through their many books on the 

study of the problem in the Holy Qur’an, and 

so that the image of the problem’s existence 

in the Qur’anic text and the ways to push it 

clear and smooth in terms of existence, its 

wisdom, and the mechanism for pushing it, 

I decided to write a research under the title “ 

Disambiguation in the Holly Quran from AL 

Tahir bin Ashoor )PBUH( )born in 1973( 

view in his book of exegesis Al tahreer Wal 

Tanweer.”

* * *
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ملخص البحث:

فدراسة تفسير القراآن وعلومه من اأشرف العلوم 

واأرفعها مكانة ومنزلة ويعتبر مبحث المشكل في 

القراآن الكريم من المباحث المهمة التي إل غنى 

لطالب العلم عنها إل سيما المتخصصون منهم 

في التفسير. 

مشكلة البحث: 

هــو مــا قــد يتصوره الــقــارئ مــن وجــود تعارض 

اأو  الــمــراد  المعنى  اأو عــدم وضــوح  النصوص  بين 

عدم مطابقة الواقع لدإللته الخ من المشكالت 

التي إل ينقطع عن استغاللها الزنادقة والمالحدة 

فــي تشويه الــديــن وبــث الــشــك فــي نــفــوس عــوام 

المسلمين، فوقف العلماء اأمام هذا الباب واأغلقوه 

بوجه كل من اأراد ضرب الدين اأو حمله تصوره 

مؤلفاتهم  مــن خـــالل  للنص  فــهــم خــاطــئ  عــلــى 

الكريم،  القراآن  في  المشكل  دراســة  في  الكثيرة 

وحــتــى تــكــون صـــورة وجـــود المشكل فــي النص 

الــقــراآنــي وطــرق دفعه واضــحــة وسلسة مــن حيث 

الـــوجـــود، وحــكــمــتــه، واآلـــيـــة دفــعــه، عــزمــت على 

عــنــوان »دفـــع اإلشــكــال في  كتابة بحث تحت 

له  ال� بن عاشور رحمه  الطاهر  الكريم عند   القراآن 

)ت ١٩٧3م( في تفسيره التحرير والتنوير«. 

الكلمات المفتاحية: 

ــال، دفــع،  ــكـ ابـــن عـــاشـــور، الــمــشــكــل، اإلشـ

النص.

﷽

المقدمة

والــســالم  والــصــالة  العالمين  رب  لله   الحمد 

عــلــى خــاتــم اإلأنــبــيــاء والــمــرســلــيــن واآلــــه اإلطــهــار 

واأصحابه اإلأخيار.

وبعد؛ فدراسة تفسير القراآن وعلومه من اأشرف 

العلوم واأرفعها مكانة ومنزلة فتخصصت في دراسة 

الكتابة  بحوثي  وتناولت  علومه،  في  الماجستير 

في رحابه.

مشكلة البحث: 

وفــــي هــــذا الــبــحــث تـــنـــاولـــت ظـــاهـــرة مـــا قــد 

يتصوره قارئ القراآن من وجود تعارض بين بعض 

اأو  الــمــراد،  المعنى  اأو عــدم وضــوح  الــنــصــوص، 

عدم مطابقة الواقع لدإللته، الخ من المشكالت 

الــتــي بحثت فــي مــؤلــفــات كــثــيــرة تــحــت عــنــوان 

عـــام »الــمــشــكــل فـــي الـــقـــراآن الـــكـــريـــم«، والــتــي 

يحتاج اليها طلبة العلم الشرعي؛ لمعرفة اأسبابه 

وللرد  للنص،  وحكمته وكيفية دفعه عند تفسيره 

على الزنادقة والملحدين الذي يبحثون عن ثغرة 

تكون  وحتى  ســـالم،  اإلإ عن  الناس  بها  يصدون 

القراآني وطرق  النص  في  المشكل  وجــود  صــورة 

بحث  كتابة  على  عزمت  وسلسة  واضحة  دفعه 

الكريم  القراآن  في  اإلشكال  »دفع  عنوان  تحت 
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له ) ت ١٩٧3م(  عند الطاهر بن عاشور رحمه ال�

في تفسيره التحرير والتنوير«. 

الدراسات السابقة: 

مــن خــالل اطــالعــي على مثل هــذه الــدراســة 

الــقــراآن الكريم عند الطاهر  »دفــع اإلشــكــال فــي 

تفسيره  له )ت ١٩٧3م( في  ال� بن عاشور رحمه 

لم  واإلنترنيت  المكتبات  في  والتنوير«   التحرير 

اأجد من كتب بهذا العنوان ، واأغلب الدراسات 

ــقــراآن الكريم  ال تـــدور حــول عــنــوان المشكل فــي 

بشكل عام .

اأهداف البحث: 

له  ال� - اإلطالع على طريقة ابن عاشور رحمه 

تعالى في كيفية دفع اإلشكال الوارد في الكلمة 

اأو النص .

- تدريب طالب العلم بشكل عملي على معرفة 

سبب وجود المشكل وحقيقته وكيفية رفعه.

اتــقــان  اأهــمــيــة  الــتــعــرف بشكل عملي عــلــى   -

دراسة مبحث المشكل في القراآن الكريم والعلوم 

التقلية والعقلية التي يرتكز عليها.

منهج البحث:

الوصفي  المنهج  وقد سلكت في بحثي هذا 

الــوارد على  بيان اإلشكال  القائم على  التحليلي 

النص وكيفية دفعه وبيان المعنى المراد من النص 

دون اأي لبس اأو خفاء اأو تعارض اأو خالف.

منهجية كتابة البحث:

١- وضع اإلآيات القراآنية بين قوسين زهراويين 

وتخريجها في المتن.

ــيــن قــوســيــن  ــة ب ــوي ــب ــن ــع اإلأحــــاديــــث ال  ٢- وضــ

)) (( وتخريج الحديث من الصحاح والسنن في 

الهامش.

3- نقل اإلأقوال من مصادرها اإلأصل، وتوثيق 

ذلك في الهامش بذكر معلومات المصدر كامالً 

عند وروده اأول مرة.

عتماد على المصادر اإلأصيلة في اأخذ  ٤- اإلإ

المعلومة.

بــيــن  ــاً  ــــصــ ــع اإلأقـــــــــــوال الــمــقــتــبــســة ن ــ  5- وضــ

قوسين » «.

وقــــد قــســمــت الــبــحــث عــلــى مــقــدمــة وثـــالث 

مباحث وخاتمه وقائمة باأهم المصادر والمراجع 

الموضوع  اأهمية  فيه  تناولت  المقدمة فقد  اأما 

واأهــداف  السابقة  والــدراســات  البحث  ومشكلة 

 الــبــحــث ومــنــهــجــيــة الــبــحــث ومــنــهــجــيــة الــكــتــابــة 

وخطة البحث .

اإلأول فقد جعلته تحت عنوان  المبحث  واأما 

حــيــاة الــطــاهــر بـــن عـــاشـــور وقــســمــتــه عــلــى تسع 

مطالب:

المطلب اإلأول: اسمه ونسبه وكنيته:

المطلب الثاني: وإلدته:

المطلب الثالث: نشاأته العلمية:

المطلب الرابع: مكانته العلمية:

المطلب الخامس: اآثاره:



سالمية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثالث  250 مجلة العلوم األإ

له )ت ١٩٧3م( في تفسيره التحرير والتنوير ــــــــــــــــــــــــــــــــــ دفع اإلأشكال في القراآن الكريم عند الطاهر بن عاشور رحمه ال�

المطلب السادس: مؤلفاته:

المطلب السابع: طالبه:

المطلب الثامن: مناصبه:

المطلب التاسع: وفاته:

واأما المبحث الثاني : فقد جعلته تحت تعريف 

الُمْشِكل وحكمة وجوده في القراآن واأهم العلماء 

المصنفين فيه، وقسمته على اأربع مطالب:

لغة  الــمــشــكــل  تــعــريــف  فـــي  اإلأول  الــمــطــلــب 

واصطالحاً: 

المطلب الثاني: في وجود المشكل في القراآن 

الكريم :

ــالــث: فــي الــحــكــمــة مــن وجــود  ــث الــمــطــلــب ال

المشكل في القراآن الكريم:

المصنفين  العلماء  اأهــم  في  الرابع:  المطلب 

في علم مشكل القراآن:

واما المبحث الثالث فقد جعلته تحت عنوان 

طرق ابن عاشور في دفع اإلشكال في تفسيره

وقسمته على تسع مطالب : 

دفــع  عــنــوان  تــحــت  جعلته  اإلأول:  المطلب 

اإلشكال من النصوص التي يوهم ظاهرها التعارص 

مع النص النبوي من خالل الجمع بينهما .

من  اإلشــكــال  دفــع  عنوانه  الثاني:  والمطلب 

خالل اعتبار طريقة القراآن وعادته في ذلك :

والمطلب الثالث : عنوانه دفع اإلشكال من 

خالل بيان المحترز المذكور في النص نفسه .

من  اإلشكال  دفــع  عنوانه   : الرابع  والمطلب 

ــة مــن خـــالل ضــم اإليــــات ذات الــمــوضــوع  ــ اإلي

الواحد اإليها :

والمطلب الخامس : جعلته تحت عنوان دفع 

اإلشكال من خالل النظر في السياق :

والــمــطــلــب الـــســـادس: جــعــلــتــه تــحــت عــنــوان 

ــار  ــ دفـــع اإلشـــكـــال مـــن خـــالل اإلحـــاديـــث واإلآثـ

الصحيحة:

السابع : جعلته تحت عنوان دفع  والمطلب 

اأحد  اإلشكال من خالل بيان وجود النسخ في 

النصيين المتعارضيين .

دفع  عــنــوان  تحت  جعلته  الثامن:  والمطلب 

اإلشكال من خالل وصف حقيقة علة النص.

والــمــطــلــب الــتــاســع : عــنــوانــه دفـــع اإلشــكــال 

بوساطة اللغة العربية.

التي  النتائج  اأهــم  فيها  فذكرت  الخاتمة  واأمــا 

توصلت اليها 

ثم قائمة باأهم المصادر والمراجع.

* * *
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عائشة عبد القادر عمر 

المبحث األأول

حياة اأبن عاشور � 

وفيه المطالب اإلآتية:

المطلب األأول: اسمه ونسبه وكنيته:

هو محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر 

بن عاشور التونسي)١(.

المطلب الثاني: وألدته:

ــور، الــشــهــيــر بــالــطــاهــر  ــطــاهــر بـــن عـــاشـ ــــد ال ول

١3٩3 هـــ = ١8٧٩ –  بــن عــاشــور سنة ١٢٩6 

١٩٧3م بتونس )٢(.

المطلب الثالث: نشاأته العلمية:

له( في اأسرة صالحة  نشاأ اأبن عاشور )رحمه ال�

الحسن،  والخلق  الصالح  العلم  نــور  فيها  يزدهر 

الكريم،  القراآن  فحفظ  تونس،  في  علومه  وتلقى 

والـــتـــحـــق بــجــامــع الـــزيـــتـــونـــة ســنــة )١3١٠هـــــــــ = 

عــالم لخير الدين الزركلي، بال ط. 6 / ١٧٤،  )١( ينظر: اإلأ

الصالب،  محمد  تاأليف:علي  الكريم،  الــقــراآن  في   الوسطية 

بال ط. ٢ / ١٧، ابن باديس وجهوده التربوية،لالأستاذ مصطفى 

محمد حميد اتــو، مركز البحوث والــدراســات بــوزارة اإلأوقــاف 

سالمية- قطر. ١ / 6٠ والشؤون اإلإ

الــقــراآن الكريم  عـــالم 6 / ١٧٤،الــوســطــيــة فــي  )٢(- ينظر: اإلأ

العلم  طلبة  و  الــعــلــمــاء  تــراجــم  فــي  الــجــامــع  المعجم   ١٧/  ٢

 الــمــعــاصــريــن، تــاألــيــف: اأعـــضـــاء ملتقى اأهـــل الــحــديــث، بال 

ط. ٢٧/١

 ١8٩٢م( وهو في الـ١٤ من عمره، فدرس ونبغ في 

العلوم كافه)3(. 

 = ـــ  )١3١٧هــ عــام  الزيتونة  فــي  الطاهر  تخرج 

هــذا  فــي  الــتــدريــس  بسلك  والــتــحــق  ١8٩6م(، 

الجامع العريق، ولم تمض اإإل سنوات قليلة حتى 

عين مدرًسا من الطبقة اإلأولى بعد اجتياز اختبارها 

سنة )١3٢٤هـ = ١٩٠3م()٤(.

المطلب الرابع: مكانته العلمية:

العلمي  تحصيله  عــاشــور  ــن  ــ اأب اإكـــمـــال   بــعــد 

بداأ رحلته في الدعوة والتربية والتعليم والتجديد، 

حــتــى عــد مــن كــبــار عــلــمــاء الــزيــتــونــة ومــجــددي 

ومصلحي زمانه)5(.

المطلب الخامس: اآثاره:

لـــه نــائــبــا  ــ� ــــن عـــاشـــور رحـــمـــه الـ ــا عــيــن اب  بــعــد مـ

سنة  الزيتونة  بجامع  العلمية  الــنــظــارة  لــدى  اأول 

)١3٢5 هـ = ١٩٠٧م(؛ حرر إلئحة في اإصالح 

بعض  فنفذت  الحكومة  على  وعرضها  التعليم، 

العربية؛  العلوم  اإحياء بعض  اإلى  فيها، وسعى  ما 

التعليم  مــراحــل  فــي  الــصــرف  مــن دروس  فــاأكــثــر 

شرح  بنفسه  ودرس  اللغة،  اأدب  دروس  وكذلك 

ديوان الحماسة إلأبي تمام.

العلم  و طلبة  العلماء  تراجم  في  الجامع  المعجم  ينظر:   )3(

المعاصرين ٢٧/١.

)٤( المصدر نفسه

)5( ينظر: الوسطية في القراآن الكريم ١٧/١.
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له )ت ١٩٧3م( في تفسيره التحرير والتنوير ــــــــــــــــــــــــــــــــــ دفع اإلأشكال في القراآن الكريم عند الطاهر بن عاشور رحمه ال�

وحين عين رئيساً لجامعة الزيتونه، قام باإصالح 

ومعاهد  التدريس،  واأساليب  الدراسية،  الكتب 

القديمة،  الكتب  مــن  كثيرا  فاستبدل  التعليم، 

راعــى  كما  والــريــاضــيــات،  الطبيعة  بعلوم  واهــتــم 

اأقسام  في  التبحر  العالية  التعليمية  المرحلة  في 

الوسائل  اإدخــــال  فــي  التفكير  ــداأ  وبـ التخصص، 

لقاء  التقليل من اإلإ اإلى  المتنوعة، ودعا  التعليمية 

كثار من التطبيق؛ لتنمية ملكة  اإلى اإلإ والتلقين، و

الفهم التي يستطيع من خاللها الطالب اأن يعتمد 

على نفسه في تحصيل العلم)١(.

المطلب السادس: مؤلفاته:

التقليد  عــلــى  ثــــورة  ــاتــه  ــاب وكــت اآراؤه  اتــصــفــت 

الفكري  والضياع  التسيب  على  وثــورة  والجمود 

والحضاري. ومن اأشهر مؤلفاته:

منها  مطبوع،  التفسير،  في  والتنوير  التحرير   -

طبعة دار سحنون للنشر- تونس سنة ١٩٩٧ م .

عدة  مطبوع  اإلســالمــيــة،  الشريعة  مقاصد   -

التونسية  الـــدار  فــي  اإلأولـــى  الطبعة  منها   طبعات 

سنة ١٩85م.

ــالم،  ســ ــول الــنــظــام اإلجــتــمــاعــي فــي اإلإ - اأصــ

مطبوع وصــدرت الطبعة اإلأولــى منها من الشركة 

التونسية للنشر والتوزيع سنة ١٩٧٤م.

- األيس الصبح بقريب، طبع هذا الكتاب عدة 

طبعات، اإلأولى منها صدرت من الدار التونسية 

)١( ينظر: المصدر نفسه.

للنشر سنة ١٩6٧م.

- وكتب كثيراً في المجالت)٢(.

المطلب السابع: طالبه: 

انضم الى حلقته العلمية الكثير من طلبة العلم 

ومن اأشهرهم: 

ابــن  الــطــاهــر  بــن محمد  الــفــاضــل  ١- محمد 

عاشور ولد سنة ١٩٠٩ م في تونس، وهو اأديب 

خطيب، مــشــارك فــي عــلــوم الــديــن، مــن طالئع 

اأبيه  حياة  فــي  النابهين،عاش  الحديثة  النهضة 

مسترشدا بتوجيهه ومعتمدا على مكتبته الحافلة 

بــالــنــفــائــس، تــخــرج بــالــمــعــهــد الــزيــتــونــي واأصــبــح 

دؤوبا  اأقرانه  اأنشط  من  وكــان  فعميدا.  فيه  اأستاذا 

نــدوات  فــي  على مكافحة اإلســتــعــمــار، وشـــارك 

علمية كثيرة، وفي بعض مؤتمرات المستشرقين. 

مفتي  منصب  ثم  بتونس،  القضاء  خطة  وشغل 

الجمهورية، وله مؤلفات عديدة، توفي في تونس 

سنة١٩٧٠ م)3(. 

1- العالمة عبد الحميد بن باديس الجزائري، 

ولد سنة 1889م بمدينة قسطنطينة

ونشاأ في اأسرة مشهورة بالعلم واإلأدب، فعنيت 

بتعليم ابنها وتهذيبه، فحفظ القراآن وهو في الثالثة 

والعلوم  العربية  مــبــادئ  وتعلّم  عــمــره،  مــن  عشرة 

اأبــو حمدان  »اأحــمــد  الشيخ  يد  على  سالمية  اإلإ

عالم ١٧٤/١. )٢( ينظر: اإلأ

عالم ١٤ / 33٧- 33٩. )3( ينظر: اإلأ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عائشة عبد القادر عمر 

الونيسي« بجامع سيدي محمد النجار، ثم سافر 

اإلى تونس في سنة )١3٢6هـ= ١٩٠8م( وانتسب 

سالمية على  اإلى جامع الزيتونة، وتلقى العلوم اإلإ

اأمثال العاّلمة محمد  اأكابر علمائه،  جماعة من 

ــقــيــروانــي الــمــتــوفــى ســنــة )١3٤٢هــــــ=  الــنــخــلــي ال

عاشور،  بن  الطاهر  محمد  والشيخ  ١٩٢٤م(، 

الذي كان له تاأثير كبير في التكوين اللغوي لعبد 

الحميد بن باديس، والشغف باإلأدب العربي.

والعودة  التعليم،  نشر  على  باديس  ابــن  عمل 

الزيف  ومــقــاومــة  اإلأولــــى،  منابعه  اإلـــى  ســالم  بــاإلإ

عاونت  التي  الضالة  الفرق  ومحاربة  والخرافات، 

المستعمر، توفى سنة ١٩٧3م)١(.

المطلب الثامن: مناصبه:

له( مناصب عديدة    تولى اأبن عاشور )رحمه ال�

اإلأولــى  التعليم  اإصــالح  لجنة  في  اختياره  منها، 

واختياره  ١٩١٠م،  هـ   ١3٢8 صفر  في  بالزيتونة 

١٩٢٤م،  هـ   ١3٤٢ الثانية  صـــالح  اإلإ لجنة  في 

هـ   ١35١ في  الزيتونة  لجامع  شيخاً  اختياره  ثم 

المالكي؛  ــالم  ســ اإلإ شيخ  كــان  كما  ١٩3٢م، 

فكان اأول شيوخ الزيتونة الذين جمعوا بين هذين 

المنصبين.

هـ  ــة ســنــة ١3٧٤  ــي ــون ــت ــزي ال الــجــامــعــة  رئـــاســـة 

١٩56م)٢(.

العلم  و طلبة  العلماء  تراجم  في  الجامع  المعجم  ينظر:   )١(

المعاصرين ١ / ١٤8(،اإلأعالم ٢ / ١٧.

تراجم  في  الجامع  المعجم   ،١٧٤  /  6 عـــالم  اإلأ ينظر:   )٢(

المطلب التاسع: وفاته:

 توفي الطاهر بن عاشور في )١3 رجب ١3٩3 هـ

مصطفى  وقـــال:   ، ١٩٧3م(  اأغــســطــس   ١٢  =

عاشور في ذكرى وفاته: كان جامع الزيتونة مصنعاً 

لرجال اأفذاذ، قادوا حياة شعوبهم قبل اأن يقودوا 

الحياة،  فيه معالم  حياتهم، في وقت اضطربت 

فكانوا منارات للهدى وعالمات لطريق السداد. 

و »محمد الطاهر بن عاشور« هو اأحد اأعالم هذا 

الجامع، ومن عظمائهم المجددين)3(.

* * *

العلماء و طلبة العلم المعاصرين ١ / ١3٠-١3١.

)3( المعجم الجامع في تراجم العلماء و طلبة العلم المعاصرين 

١ / ص ١٢6.
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له )ت ١٩٧3م( في تفسيره التحرير والتنوير ــــــــــــــــــــــــــــــــــ دفع اإلأشكال في القراآن الكريم عند الطاهر بن عاشور رحمه ال�

المبحث الثاني

في تعريف الُمْشِكل وحكمة 

وجوده في القراآن واأهم المؤلفين فيه

لغة  المشكل  تعريف  فــي  األأول  المطلب 

واصطالحًا: 

اأوألً: تعريف المشكل لغة : )شكل( الشين 

والـــكـــاف والــــالم مــعــظــم بــابــه الــمــمــاثــلــة. تــقــول: 

اأمر  هذا شكل هذا، اأي مثله. ومن ذلك يقال: 

اإلأمر،  واأَْشــَكــَل  ملتبس،  مشتبه  شاكٌل:  ُمْشِكٌل 

اإذا اختلف كما يقال اأمر مشتبه، اأي هذا شابه 

هذا، وهذا دخل في شكل هذا، ثم يحمل على 

وعين  بــيــاض.  يخالطها  حــمــرة  والشكلة  ذلـــك، 

شكالء اأي فيه بياض)١(.

ــلــغــة، الــمــؤلــف: اأحـــمـــد بن  )١( يــنــظــر: مــعــجــم مــقــايــيــس ال

)المتوفى:  الحسين  اأبــو  ــرازي،  ــ ال القزويني  زكــريــاء  بــن  فــارس 

الفكر،  دار  هــارون،  محمد  السالم  عبد  3٩5هـ(،المحقق: 

سنة النشر: ١3٩٩هـ ١٩٧٩م، 3/ ٢٠٤- ٢٠5، كتاب العين، 

المؤلف: اأبو عبد الرحمن الخليل بن اأحمد بن عمرو بن تميم 

المحقق: د مهدي  البصري )المتوفى: ١٧٠هـ(،  الفراهيدي 

 /5 الــهــالل،  ومكتبة  دار  السامرائي،  اإبــراهــيــم  د  المخزومي، 

٢٩6، تهذيب اللغة، المؤلف: محمد بن اأحمد بن اإلأزهري 

محمد  3٧٠هـ(،المحقق:  )المتوفى:  منصور  اأبــو  الــهــروي، 

الطبعة:  بيروت،   – العربي  التراث  اإحياء  دار  مرعب،  عوض 

اإلأولــى، ٢٠٠١م، ١٠/ ١6، لسان العرب، المؤلف: محمد 

بــن مــكــرم بــن عــلــى، اأبـــو الــفــضــل، جــمــال الــديــن ابــن منظور 

فريقى )المتوفى: ٧١١هـ(، دار صادر  اإلأنصاري الرويفعى اإلإ

– بيروت، الطبعة: الثالثة ١٤١٤ هـ،١١/  35٧

للمشكل  الــلــغــوي  المعنى  اأن  نــجــد  وبــذلــك 

واإلشتباه،  واإللتباس،  اإلختالط،  حــول:  يــدور 

والمماثلة.

األصــطــالح:  فــي  المشكل  تعريف   ثانيًا: 

ما إل يتيسر الوصول اإليه، والحق المشابه بالباطل.

اإإل  الــمــراد منه  مــا إل يعلم  وعند اإلأصــولــيــيــن: 

اإشكاله واأمثاله،  بالتاأمل بعد الطلب لدخوله في 

لِۡف 
َ
أ ّمِۡن  َخۡيرٞ  ٱلَۡقۡدرِ  لَۡيلَُة  حمس  تعالى:  قوله  في  كما 

في  تــوجــد  الــقــدر  ليلة  ــاإن  فـ محتجحس،   : حجسالَقۡدر  َشۡهرٖ ٣ىجس 
اإلــى تفضيل الشيء  اثنى عشر شهرا فيؤدي  كل 

مشكال،  فكان  مــرة  وثمانين  بثالث  نفسه  على 

األـــف شــهــر ليس  الــمــراد  اأن  الــتــاأمــل عـــرف  فبعد 

فيها ليلة القدر إل األف شهر على الــوإلء، ولهذا 

وثمانين  وثــالث  اأشهر  اأربعة  من  »خير  يقل:  لم 

 سنة«، إلأنها توجد في كل سنة إل محالة فيؤدي 

اإلى ما ذكرنا)٢(.

وعلوم  التفسير  علماء  عند  تعريفه  وخــالصــة 

ــقــراآن هــو : »كــل نــص شــرعــي استغلق وخفي  ال

ــر، اأو  ــم ُمــعــارضــة نــٍص شــرعــي اآخـ مــعــنــاه، اأو اأوهـ

لفاظ الفقهية، المؤلف:  )٢( ينظر: معجم المصطلحات واإلأ

د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم، مدرس اأصول الفقه بكلية 

الشريعة والقانون جامعة اإلأزهر، دار الفضيلة، 3/ ٢٩٤، اأصول 

الشاشي، المؤلف: نظام الدين اأبو علي اأحمد بن محمد بن 

اإسحاق الشاشي )المتوفى: 3٤٤هـ(، دار الكتاب العربي – 

بيروت، ص 8١، الفقيه و المتفقه، المؤلف: اأبو بكر اأحمد 

البغدادي  الخطيب  مهدي  بن  اأحمد  بن  ثابت  بن  علي  بن 

بن  عــادل  الرحمن  عبد  اأبــو  المحقق:  ٤63هــــ(،  )المتوفى: 

يوسف الغرازي، دار ابن الجوزي – السعودية، الطبعة: الثانية، 

١٤٢١هـ ، ١/  ٢٠٩.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عائشة عبد القادر عمر 

اأو شرعاً  اأو عقالً،   اأوهم معاني مستحيلة؛ شرعاً 

وعقالً«)١(.

معناها  التبس  التي  القراآنية  »اإلآيــات   : اأو هو 

واشتبه على كثير من المفسرين فلم يعرف المراد 

منها اإل بالطلب والتاأمل »)٢(.

بالمتشابه،    وقــد يعبر بعضهم عن المشكل 

فقالوا في بيانه : »والمتشابه من القراآن ما احتمل 

من التاأويل اأوجها، وسمي متشابها إلأن لفظه يشبه 

له تعالى  ال� لفظ غيره، ومعناه يخالف معناه، قال 

 : حجسالَبَقَرةِ  ُمتََشٰبِٗهاىجس  بِهِۦ  تُواْ 
ُ
حمسَوأ الجنة  ثمار  في وصف 

جمتجحتجحس اأي: متفق المناظر مختلف الطعوم، ثم يقال 

اإن لم تقع الحيرة  لكل ما غمض ودق: متشابه، و

فيه من جهة الشبه بغيره، اأإل ترى اأنه قيل للحروف 

المقطعة في اأوائل السور: متشابه، وليس الشك 

فيها لمشاكلتها غيرها والتباسها به«)3(.

الكريم  الــقــراآِن  تفسير  فــي  الـــواردة  المشكلة  حــاديــث  اإلأ  )١(

ُمْقرِن  َوِدراَسٌة(،المؤلف: د. اأحمد بن عبد العزيز بن  )َعرٌْض 

العربية  المملكة  والتوزيع،  للنشر  الجوزي  ابــن  دار  الُقَصيِّر، 

وينظر:   ،3٢ ص  هـــ،   ١٤3٠ اإلأولــــى،  الطبعة:  الــســعــوديــة، 

له بدر الدين محمد  البرهان في علوم القراآن، المؤلف: اأبو عبد ال�

له بن بهادر الزركشي )المتوفى: ٧٩٤هـ(، المحقق:  بن عبد ال�

عيسى  العربية  الكتب  اإحياء  دار  اإبراهيم،  الفضل  اأبو  محمد 

البابى الحلبي وشركائه، الطبعة: اإلأولى، ١3٧6 هـ ١٩5٧ ، 

اأبو الفضل جالل  ٤5/٢، اإلتقان في علوم القراآن، المؤلف: 

مركز  المحقق:  السيوطي،  بكر  اأبــي  بن  الرحمن  عبد  الدين 

الطبعة:  السعودية،  فهد،  الملك  مجمع  القراآنية،  الدراسات 

اإلأولى ١/ ١6.

 ، بوعكاز  د. عيسى  ا.  تاأليف:   ، وغريبه  القراآن  )٢( مشكل 

٢٠١٩ – ٢٠٢٠ ، ص٩.

الحسن  اأبو  المجيد،المؤلف:  القراآن  الوسيط في تفسير   )3(

  وعرف ايضاً »ومعنى المتشابه ما اأشكل معناه 

ولم يبين مغزاه »)٤(.

المطلب الثاني: وجود المشكل في القراآن 

الكريم :

  اإلشـــكـــال الـــمـــوجـــود فـــي بــعــض الــنــصــوص 

اإنــمــا هو  ــات، و ــ الــقــراآنــيــة إل يــكــون فــي اأصـــل اإلآي

متعلق بفهم القارئ لهذه اإلآيات، فالقراآن الكريم 

تعالى:  قــال  يـــجـــاز  واإلإ النظم  جهة  مــن  محكم 

غاية  في  اأي  جحتجحس   : حجسُهود  َءاَيُٰتُهۥىجس  ۡحِكَمۡت 
ُ
أ كَِتٌٰب  حمسالٓرۚ 

اإلأحكام، وكله متشابه من تشابه الفاظه بعضها 

لنا ويخرج عن  ويــرد  ينفي  فيه ما  ببعض، فليس 

ۡحَسَن ٱلۡحَِديِث 
َ
َل أ ُ نَزَّ النظم ويهمل قال تعالى حمسٱهَّللَّ

في  متشابه  انه  بمعنى  محتجحتجحس،   : َمر  حجسالزُّ تََشٰبِٗهاىجس  مُّ كَِتٰٗبا 
الحسن والصدق والهدى والحق، والتشابه ضد 

احتماله  جهة  مــن  محكم  وبعضه  اإلخــتــالف، 

وجهاً واحداً إل يرتاب فيه مرتاب، وبعضه متشابه 

من احتماله وجوهاً كثيرة إل يقطع على واحد منها 

ٱلِۡكَتَٰب  َعلَۡيَك  نَزَل 
َ
أ َِّذٓي  ٱل حمسُهَو  تعالى  قال  قاطع ، 

َخُر ُمتََشٰبَِهٰٞتۖىجس 
ُ
مُّ ٱلِۡكَتِٰب َوأ

ُ
ۡحَكَمٌٰت ُهنَّ أ ِمۡنُه َءاَيٰٞت مُّ

النيسابوري،  الــواحــدي،  بن علي  بن محمد  اأحمد  بن  علي 

عادل  الشيخ  وتعليق:  تحقيق  )المتوفى: ٤68هـــ(،  الشافعي 

الدكتور  معوض،  محمد  علي  الشيخ  الموجود،  عبد  اأحمد 

الجمل،  الغني  عبد  اأحــمــد  الــدكــتــور  صــيــرة،  محمد  اأحــمــد 

الدكتور عبد الرحمن عويس، دار الكتب العلمية، بيروت – 

لبنان، الطبعة: اإلأولى، ١٤١5 هـ ١٩٩٤ م، ٤١٤/١.

المكتبة  الشاطبي،  اإسحاق  اأبــو   : المؤلف   ، اإلعتصام   )٤(

التجارية الكبرى – مصر، ٢/٢33.
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له )ت ١٩٧3م( في تفسيره التحرير والتنوير ــــــــــــــــــــــــــــــــــ دفع اإلأشكال في القراآن الكريم عند الطاهر بن عاشور رحمه ال�

حجسآل ِعۡمَران : خمتجحس، مثال المحكم قوله تعالى: حمس قُۡل ُهَو 

قوله  المتشابه  ومثال  جحتجحس،   : ــلَاص  حجسالإِۡخ َحٌد ١ىجس 
َ
أ  ُ ٱهَّللَّ

فِي  فَرَّطُت  َما  عَلَٰى  َيَٰحۡسَرتَٰي  َنۡفٞس  َتُقوَل  ن 
َ
حمسأ تعالى: 

َمر : حمتجمتجحس )١(. ِىجس حجسالزُّ َجۢنِب ٱهَّللَّ

الــمــطــلــب الــثــالــث: الــحــكــمــة مـــن وجـــود 

المشكل في القراآن الكريم:

 الــمــشــكــل فـــي الـــقـــراآن الــكــريــم وجـــد لحكم 

منها:

١ـ نزل القراآن على وفق اأساليب العرب وقد كان 

كالمهم على ضربين احدهما: الواضح الموجز 

غير  يحتمل  وإل  ســامــعــه  عــلــى  يخفى  إل  الـــذي 

ظاهره واإلأخر على المجاز والكنايات واإلشارات 

وقد  المستحلى  هــو  الــضــرب  وهــذا  والتلويحات 

ياأتوا  ــاأن  ب وتحداهم  اإلسلوبين  على  الــقــراآن  نــزل 

بمثله سواء على طريقة الواضح اأو المشكل فلم 

يقدروا عليه، ولو انزله كله واضحاً محكماً لوجد 

المشركون مقاإلً وقالوا : ما باله لم ينزل بالضرب 

المستحسن عندنا والمستحلى في طباعنا؟ 

العالم  فيه  كله محكما إلســتــوى  كــان  لــو  ٢ـ 

فكان   ، الناس  بين  التفاضل  ،ولبطل  والجاهل 

في ذلك حث للعلماء على النظر الموجب للعلم 

اليهم  الناس  ويضطر  ثوابهم  ليعظم   ، بغوامضه 

)١( ينظر: مقدمتان في علوم القراآن، الكاتب: جفري اأرثر ابن 

عطية عبد الحق بن غالب ، مكتب الخانجي ، مصر، سنة 

١٩5٤، ص١٧6- ١٧٧ وما بعدها ، مشكل القراآن وغريبه ، 

تاأليف: ا.د. عيسى بوعكاز ، ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ ، ص ٩-١٠

ويلزموا انفسهم قبول تفسيره .

له اختبارا ليقف المومن عنده ويرده  ال� انزله  3ـ 

فيستحق  المنافق  بــه  ويشك  فيثاب  عالمه  الــى 

الطيب  من  الخبيث  ليتميز  العباد  ابتالء  العقوبة 

،والصادق في اإيمانه من المنافق فاإن من يحاول 

التشكيك في القراآن الكريم واظهار تعارض اآياته  

فال يشك في نفاقه والحاده.)٢(

المطلب الرابع: اأهم العلماء المصنفين في 

علم مشكل القراآن:

ومن العلماء الذين صنفوا فيه:

لـــه  ــنــه رحـــمـــه الـــ� ــي ــن عــي ــ مــــــــام ســـفـــيـــان ب  ١ـ اإلإ

)ت ١٩8هـ(  مؤلف كتاب: )جوابات القراآن(.

)تـــاأويـــل مشكل  مــؤلــف كــتــاب  قتيبه  ابـــن   -٢

القراآن(.

3- ابن فورك مؤلف كتاب )مشكالت القراآن(.

٤- الــشــنــقــيــطــي مــؤلــف كــتــاب )دفــــع اإيــهــام 

اإلضطراب عن اآي الكتاب(.

5ـ الــحــكــيــم الـــتـــرمـــذي مــحــمــد بـــن عــلــي بن 

له )ت ٢58هـ( مؤلف كتاب:  الحسين رحمه ال�

)مشكل القراآن(.

القاسم  بــن  اإلأنـــبـــاري محمد  بــن  بكر  اأبـــو  6ـ 

له )ت 3٢8هـ( مؤلف كتاب: )المشكل  رحمه ال�

مفاتيح   ،١٧٩  -١٧٧ الــقــراآن  علوم  فــي  مقدمتان  ينظر:   )٢(

مام العالم العالمة والحبر البحر الفهامة فخر  الغيب، تاليف اإلإ

الــرازي الشافعي، دار الكتب  الدين محمد بن عمر التميمي 

العلمية – بيروت، ط١، ١٤٢١هـ ٢٠٠٠ م، ٧/ ١٤٩
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عائشة عبد القادر عمر 

في معاني القراآن(.

ــقــاضــي اأبــــو بــكــر بـــن زكـــريـــا الــنــهــروانــي   ٧- ال

كتاب:)تفسير  مؤلف  3٩٠هــــ(  )ت  لــه  الــ� رحمه 

مشكل اعراب القراآن(.

المعتزلي  الــهــمــدانــي  عبدالجبار  الــقــاضــي  8ـ 

كتاب:)تنزيه  مــؤلــف  ـــ(  لــه )ت ٤١5هــ الــ� رحــمــه 

القراآن عن المطاعن(،وكتاب)متشابه القراآن(.

له  ال� رحمه  الصنعاني  اسماعيل  بن  محمد  ٩ـ 

ــــف كـــتـــاب:)رفـــع اشــكــال  ــؤل ـــ( مــ )ت ١١8٢هــ

اإلآيات القاضية بتقديم خلق السماوات(

 ١٠ـ الشيخ محمد اأمين بن الخطيب العمري 

له )ت ١٢٠3هـ( مؤلف كتاب:)تيجان  ال� رحمه 

البيان في مشكالت القراآن(.

١١ـ الــشــيــخ اأحــمــد بــن ســلــيــمــان اإلأحــمــدي 

لـــه )ت ١٢٧٠هـــــــــ( مــؤلــف  الــــقــــادري رحـــمـــه الـــ�

كتاب:)القول المفيد في حل بعض المشكالت 

من القراآن المجيد(.

* * *

 

المبحث الثالث

طرق ابن عاشور 

في دفع األأشكال في تفسيره

المطلب األأول: دفع األشكال من النصوص 

النبوي  النص  مع  التعارص  ظاهرها  يوهم  التي 

من خالل الجمع بينهما:

  من طرق دفع اإلشكال عند ابن عاشور رحمه 

النبوي  النص  القراآني مع  النص  تعارض  له عند  ال�

تعالى:  قــولــه  ذلـــك:  مــثــال  بينهما،  الــجــمــع  هــو 
َكلََّم  ن  مَّ ّمِۡنُهم  َبۡعٖضۘ  عَلَٰى  َبۡعَضُهۡم  ۡلَنا  فَضَّ ٱلرُُّسُل  حمستِۡلَك 
مع  يتعارض  : محتجمتجحتجحس  حجسالَبَقَرةِ  َدَرَجٰٖتىجس  َبۡعَضُهۡم  َوَرَفَع   ۖ ُ  ٱهَّللَّ
فوقع   )١( اإلأنــبــيــاء((  بــيــن  تفضلوا  ملسو هيلع هللا ىلص))إل  قــولــه 

)١( يــنــظــر: الــمــنــهــاج شـــرح صــحــيــح مــســلــم بــن الــحــجــاج، 

ــو زكــريــا محيي الــديــن يحيى بــن شـــرف الــنــووي  الــمــؤلــف: اأبـ

الــتــراث العربي – بــيــروت،  ـــ(، دار اإحــيــاء  )الــمــتــوفــى: 6٧6هــ

الطبعة: الثانية، ١3٩٢ ١5/ 3٧،شرح سنن ابن ماجه مجموع 

من 3 شروح، »مصباح الزجاجة« للسيوطي )ت ٩١١ هـ(، 

»اإنجاح الحاجة« لمحمد عبد الغني المجددي الحنفي )ت 

المشكالت«  اللغات وشــرح  يليق من حل  هـــ(، »مــا   ١٢٩6

ــن الــحــنــفــي الــكــنــكــوهــي  ــمـ ــرحـ ــن عـــبـــد الـ ــ  لــفــخــر الـــحـــســـن ب

 ، كـــراتـــشـــي ص3١6  خـــانـــة  كــتــب  قــديــمــي  ـــ(،  ــ هـ  ١3١5(

بن  علي  المؤلف:  المصابيح،  مشكاة  شــرح  المفاتيح  مرقاة 

)سلطان( محمد، اأبو الحسن نور الدين المال الهروي القاري 

الطبعة:  لبنان،  بيروت –  الفكر،  دار  )المتوفى: ١٠١٤هـــ(، 

اإلأولى، ١٤٢٢هـ ٢٠٠٢م ، ٩/ 36٤5، 

اأبـــي سعيد  الــبــخــاري ومــســلــم فــي صحيحهما عــن  واخــرجــه 

الخدري، بلفظ »إلَ تَُخيُِّروا َبْيَن اإلأَْنِبَياِء ...الحديث ، صحيح 

له البخاري  البخاري، المؤلف: محمد بن اإسماعيل اأبو عبدال�

الناصر، دار طوق  الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر 
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له )ت ١٩٧3م( في تفسيره التحرير والتنوير ــــــــــــــــــــــــــــــــــ دفع اإلأشكال في القراآن الكريم عند الطاهر بن عاشور رحمه ال�

ابن  فذهب  النصيين  تــعــارض  بسبب  اإلشــكــال 

الى  لالآية  تفسيره  عند  تعالى  له  ال� رحمه  عاشور 

الظاهر؛  فــي  المتعارضين  النصين  بين  الجمع 

 : له  ال� فقال رحمه  بينهما،  الواقع  لرفع اإلشكال 

الرسل  سمعة  تمجيد  اإلآيــة  هــذه  من  والمقصود 

الفئة  اأن هاته  المسلمين  السالم، وتعليم  عليهم 

بعضها  لــه  الــ� فــضــل  قــد  شــاأنــهــا  مــع عظيم  الطيبة 

له  على بعض، واأسباب التفضيل إل يعلمها اإإل ال�

تعالى، غير اأنها ترجع اإلى ما جرى على اأيديهم 

للبشر ومن نصر الحق،  من الخيرات المصلحة 

وما لقوه من اإلأذى في سبيل ذلك، وما اأيدوا به 

من الشرائع العظيمة المتفاوتة في هدى البشر)١(، 

فهو  اإلأنــبــيــا((  بين  تفضلوا  ))إل  قوله ملسو هيلع هللا ىلص:  واأمـــا 

اإعالم باأن بعض الرسل اأفضل من بعض على وجه 

المفضول:  مــن  الفاضل  تعيين  وعــدم  جــمــال  اإلإ

ذلـــك اأن كـــل فــريــق اشــتــركــوا فـــي صــفــة خــيــر إل 

بعض  مــن  اأفــضــل  بعضهم  يكون  اأن  مــن  يخلون 

بما للبعض من صفات كمال زائدة على الصفة 

التفاضل  صــفــات  تمييز  وفــي  بينهم،  المشتركة 

وليس  وعـــروض،  الخطاأ  لتوقع  وتــطــرق  غــمــوض، 

النجاة ، الطبعة: اإلأولى، ١٤٢٢هـ ، كتاب الخصومات، باب 

شخاص والخصومة بين المسلم واليهود، رقم  ما يذكر في اإلإ

الحديث ٢٤١٢، ١٢١/3، صحيح مسلم ، المؤلف: مسلم 

)المتوفى:  النيسابوري  القشيري  الحسن  اأبـــو  الــحــجــاج  بــن 

ــاقــي، دار اإحــيــاء  ــب ــؤاد عــبــد ال ــ ٢6١هـــ(،الــمــحــقــق: مــحــمــد ف

فضائل  من  باب  الفضائل،  كتاب  بيروت،  العربي –   التراث 

موسى � رقم الحديث: ٢3٧٤  ،٤/ ١8٤5

)١( ينظر: التحرير والتنوير 3/ 6

ذلك بسهل على العقول المعرضة للغفلة والخطاأ. 

اأنباأ به رب الجميع، ومن  فاإذا كان التفضيل قد 

يتصدوا  اأن  الناس  قدر  فليس من  التفضيل،  اإليه 

 لوضع الرسل في مراتبهم، وحسبهم الوقوف عند 

رسوله،  لسان  على  اأو  كتابه  فــي  لــه  الــ� ينبئهم   مــا 

فقال ملسو هيلع هللا ىلص: )) إل تفضلوا بين اإلأنبياء(( ويعني به 

النهي عن التفضيل التفصيلي، بخالف التفضيل 

اأفضل  الرسل  نقول:  جمال، كما  اإلإ على سبيل 

من اإلأنبياء الذين ليسوا رسال)٢(. 

ََّمۡسِجٌد  بَٗداۚ ل
َ
ومثاله ايضاً قوله تعالى: حمسلَا َتُقۡم فِيهِ أ

فِيهِۚىجس  َتُقوَم  ن 
َ
أ َحقُّ 

َ
أ يَۡوٍم  ِل  وَّ

َ
أ ِمۡن  ۡقَوٰى  ٱلتَّ عَلَى  َس  ّسِ

ُ
 أ

ۡوَبة : حمجمجتجحتجحس، سبب نزول اإلآية ظاهره اأن المسجد  حجسالتَّ

التقوى هو مسجد قباء، وهو  اأســس على  الــذي 

يعارض قوله ملسو هيلع هللا ىلص لما سئل عن المراد من المسجد 

الــذي اأســس على التقوى في هــذه اإلآيــة فقال: 

))هو مسجدكم هذا(()3(. يعني المسجد النبوي 

بين  والتناقض  اإلختالف  يوهم  وهــذا  بالمدينة، 

له تعالى  النصين)٤(، وقد دفع ابن عاشور رحمه ال�

هذا اإلشكال في اإلختالف والتناقض بين النص 

الجمع  ــه  »ووجـ  : بقوله  النبوي  والــنــص  الــقــراآنــي 

تعالى:  بقوله  المراد  يكون  اأن  بين هذين عندي 

لمسجد اأسس على التقوى من اأول يوم المسجد 

)٢( ينظر : المصدر نفسه 3/ ٧

اأن  بيان  بــاب  الحج  كتاب  في صحيحه  مسلم  اخرجه   )3(

المسجد الـــذي اأســـس عــلــى الــتــقــوى هــو مسجد الــنــبــي ملسو هيلع هللا ىلص 

بالمدينة، رقم الحديث ١3٩8، ٢/ ١٠١5

المشكلة  حاديث  اإلأ  ،  3١ والتنوير ١١/  التحرير  ينظر:   )٤(

الواردة في تفسير القراآن الكريم ص: ٤٩6
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عائشة عبد القادر عمر 

الذي هذه صفته إل مسجداً واحداً معيناً، فيكون 

فــرديــن المسجد  الــوصــف كليا انحصر فــي  هــذا 

رســول  فيه  صلى  فاأيهما  قــبــاء،  ومسجد  النبوي 

فيه للصالة في  الــذي دعــوه  الوقت  له ملسو هيلع هللا ىلص في  ال�

مسجد الضرار كان ذلك اأحق واأجدر، فيحصل 

النجاء من حظ الشيطان في اإلمتناع من الصالة 

ويحصل  اأيضا،  مطاعنهم  ومن  مسجدهم،  في 

الجمع بين الحديثين الصحيحين. وقد كان قيام 

الرسول في المسجد النبوي هو داأبه »)١(.

خالل  من  األشكال  دفع  الثاني:  المطلب 

اعتبار طريقة القراآن وعادته في ذلك :

له    ومن الطرق التي اتبعها ابن عاشور رحمه ال�

تعالى في دفع اإلشكال هو اعتبار طريقة القراآن 

الكريم وعادته في ذلك، مثاله قوله تعالى: حمسوََكلََّم 

ُ ُموَسٰى تَۡكلِيٗما ١٦٤ىجس حجسالّنَِساء : مختحمتجحتجحس، فالمشكل هنا هو  ٱهَّللَّ
له كلمه مباشرة اأو اأرسل اإليه جبريل  احتمال اأن ال�

اإليه في نفسه ، وقــد رفــع ابن  اأوحــى  اأو  بكالم، 

 : بقوله  اإلشــكــال  هــذا  تعالى  له  ال� رحمه  عاشور 

بالمصدر  والتوكيد  للتوكيد.  تكليما مصدر  فقوله 

)قــد(  مثل  وتحقيقها  النسبة  تــاأكــيــد  اإلـــى   يــرجــع 

المجاز،  احتمال  رفــع  بــه  يقصد  وإل   ، )اإن(  و 

ولذلك اأكدت العرب بالمصدر اأفعاإل لم تستعمل 

لُِيۡذهَِب   ُ ٱهَّللَّ يُرِيُد  َما  حمسإِنَّ تعالى  كقوله  مــجــازا   اإإل 

َتۡطِهيٗرا ٣٣ىجس  َوُيَطّهَِرُكۡم  ٱلَۡبۡيِت  ۡهَل 
َ
أ ٱلرِّۡجَس  َعنُكُم 

)١( التحرير والتنوير ١١/ 3٢

الــطــهــارة  يــطــهــرهــم  ــه  ــ اأن اأراد  فــاإنــه  محتمحتجحس،   : ۡحـــَزاب 
َ
حجسالأ

المعنوية، اأي الكمال النفسي، فلم يفد التاأكيد 

رفع المجاز، فمعنى قوله: تكليما هنا: اأن موسى 

لــه، بحيث إل يحتمل  الــ� ســمــع كــالمــا مــن عــنــد 

اإليه  اأوحــى  اأو  بكالم،  جبريل  اإليه  اأرســل  له  ال�  اأن 

في نفسه)٢(. 

المطلب الثالث : دفع األشكال من خالل 

بيان المحترز المذكور في النص نفسه.

له  ال� ومن الطرق التي اتبعها ابن عاشور رحمه 

المذكور  المحترز  في دفع اإلشكال من خالل 

ۡن 
َ
أ ِمۡرُت 

ُ
أ َمآ  حمسإِنَّ تعالى  قوله  مثاله  نفسه  النص  في 

َشۡىٖءۖىجس ُكلُّ  َولَُهۥ  َمَها  َحرَّ َِّذي  ٱل ٱلَۡبلَۡدةِ  َهِٰذهِ  َربَّ  ۡعُبَد 
َ
 أ

ۡمل : جحتحمججحس، فاختصاص البلد بالذكر يوهم اقتصار   حجسالنَّ

ملكه عليها، وقد اأزال هذا اإلشكال ابن عاشور 

ُكلُّ  حمسَولَُهۥ  تعالى  »قــولــه  بقوله:  تعالى  لــه  الــ� رحمه 

اإضافة  من  يتوهم  لئال  احتراس  جحتحمججحس    : ۡمل  حجسالنَّ َشۡىٖءىجس 
اأن  ليعلم  عليها  ملكه  اقتصار  البلدة  اإلى  ربوبيته 

ضافة لتشريف المضاف اإليه إل لتعريف  تلك اإلإ

المضاف بتعيين مظهر ملكه« )3(.

)٢( ينظر: التحرير والتنوير 6/ 38

)3( ينظر: المصدر نفسه ٢٠/ 5٧
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له )ت ١٩٧3م( في تفسيره التحرير والتنوير ــــــــــــــــــــــــــــــــــ دفع اإلأشكال في القراآن الكريم عند الطاهر بن عاشور رحمه ال�

ــع األشـــكـــال عن  ــ  الــمــطــلــب الـــرابـــع : دف

الموضوع  ذات  األيــات  من خــالل ضم  األآيــة 

الواحد اإليها :

له    ومن الطرق التي اتبعها ابن عاشور رحمه ال�

تعالى في رفع اإلشكال هو النظر في اإليات ذات 

قوله  ذلــك  مثال  جمعها،  بعد  الواحد  الموضوع 

ْوَلٰٓئَِك 
ُ
َِّذيَن َءاَمُنواْ َولَۡم يَۡلبُِسٓواْ إِيَمَٰنُهم بُِظۡلٍم أ تعالى: حمس ٱل

ۡنَعام : جحتحمججحس، فدإللة لفظ 
َ
ۡهَتُدوَن ٨٢ىجس حجسالأ ۡمُن َوُهم مُّ

َ
لَُهُم ٱلۡأ

الظلم هنا يفهم منها ظلم النفس بالمعصية ، وقد 

منها  المراد  اأن  تعالى  له  ال� ابن عاشور رحمه  بين 

هو الشرك من خالل جمع اإلآيات ذات العالقة 

الموضوعية الواحده حيث قال : والظلم اإلعتداء 

على حــق صاحب حــق، والــمــراد بــه هنا اإشــراك 

العبادة،  وفي  لهية  اإلإ اعتقاد  في  له  ال� مع  له  ال� غير 

ۡرَك لَُظۡلٌم َعِظيٞم ١٣ىجس حجسلُۡقَمان : محتجحتجحس،  قال تعالى: حمسإِنَّ ٱلّشِ

إلأنه اأكبر اإلعتداء، اإذ هو اعتداء على المستحق 

»لما  الصحيح  الحديث  العظيم،وفي  المطلق 

نزلت الذين اآمنوا ولم يلبسوا اإيمانهم بظلم اأولئك 

لهم اإلأمن وهم مهتدون شق ذلك على المسلمين 

ــنــا لــم يظلم نــفــســه. فــقــال لــهــم رســول   وقـــالـــوا: اأي

قال  كما  هو  اإنما  تظنون  كما  ))ليس  له ملسو هيلع هللا ىلص:  ال�

لقمان إلبنه: اإن الشرك لظلم عظيم(( ]لقمان: 

١3[ اهـ)١(. وذلك اأن الشرك جمع بين اإلعتراف 

لهية واإلعتراف لغيره بالربوبية اأيضا. ولما  لله باإلإ

له  ال� )١( اخرجه البخاري في صحيحه عن علقمة، عن عبد 

له عنه كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب  رضي ال�

ما جاء في المتاأولين، رقم الحديث: ٢3٧٤ ، ٩/ ١8

بالله  اإيمانهم  كــان  ظلما  لغيره  اإلعــتــراف  كــان 

على  وحمله  بغيره،  اإيمانهم  وهو  بظلم  مخلوطا 

الخلط  اســم  إلستعارة  المالئم  هــو  المعنى  هــذا 

اإشــراك غيره في  يمان بالله و لهذا المعنى إلأن اإلإ

ذلك كالهما من جنس واحد وهو اعتقاد الربوبية 

فهما متماثالن، وذلك اأظهر في وجه الشبه، إلأن 

شاأن اإلأجسام المتماثلة اأن يكون اختالطها اأشد 

فاإن التشابه اأقوى اأحوال التشبيه عند اأهل البيان. 

بــه غيره  يــشــركــوا  ولــم  بالله  اآمــنــوا  الــذيــن   والمعنى 

في العبادة)٢(.

َوكَِتٰٖب  ورِ ١  حمسَوٱلطُّ تعالى:  قوله  ايــضــاً  ومثاله 

ٱلَۡمۡعُمورِ ٤  َوٱلَۡبۡيِت  نُشورٖ ٣  مَّ َرّقٖ  فِي  ۡسُطورٖ ٢  مَّ
اأن  يتوهم  قد  جمتجحس،   - جحت   : ور  حجسالطُّ ٱلَۡمۡرفُوِع ٥ىجس  ۡقِف  َوٱلسَّ
الــقــراآن  الــمــراد مــن قوله تعالى : وكــتــاب مسطور 

ــال ابــن  الــكــريــم وقـــد رفـــع هـــذا الــتــوهــم واإلأشــــكــ

الــمــراد  لــه تعالى بقولة : ولــيــس  الــ� عــاشــور رحــمــه 

بــكــتــاب مــســطــور الـــقـــراآن ؛إلأن الـــقـــراآن لــم يكن 

يومئذ مكتوباً سطوراً وإل هو مكتوباً في رق، واأما 

تعالى:  لقوله  السماء  فتفسيره  المرفوع:  السقف 

وقوله:  جحتمحتجحس   : نبَِياء 
َ
حجسالأ ۡحُفوٗظاۖىجس  مَّ َسۡقٗفا  َمآَء  ٱلسَّ  حمسوََجَعۡلَنا 

َمآَء َرَفَعَها َوَوَضَع ٱلِۡميَزاَن ٧ىجس حجسالرَّۡحَمٰن : خمتجحس، فالرفع  حمس َوٱلسَّ
الوحي  مصدر  اأنها  بها  القسم  ومناسبة  حقيقي 

السماء على طريقة  التوراة والقراآن. وتسمية   كله 

التشبيه البليغ)3(.

)٢( ينظر: التحرير والتنوير ٧/ 33٢- 333

)3( ينظر: المصدر نفسه ٢٧/ 38- 3٩
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عائشة عبد القادر عمر 

وِح  ومثاله ايضاً قوله تعالى: حمس ُينَّزُِل ٱلَۡمَلٰٓئَِكَة بِٱلرُّ

نَُّهۥ لَٓا إَِلَٰه 
َ
نِذُرٓواْ أ

َ
ۡن أ

َ
ۦٓ أ ِ ۡمرِهِۦ عَلَٰى َمن يََشآُء ِمۡن ِعَبادِه

َ
ِمۡن أ

نَا۠ فَٱتَُّقوِن ٢ىجس حجسالنَّۡحل : جحتجحس، فما المراد من الروح 
َ
َّٓا أ إِل

التي نزلت به المالئكة ؟ وقد اأجاب ابن عاشور 

له تعالى عن ذلك دافعا اإلشكال المتولد  رحمه ال�

اأطلق عليه اسم  الوحي.  والــروح:  بقولة :«  منها 

الوحي به هدي  الــروح على وجه اإلستعارة إلأن 

العقول اإلى الحق، فشبه الوحي بالروح كما يشبه 

العلم الحق بالحياة، وكما يشبه الجهل بالموت 

ۡنَعام : جحتجحتجحتجحس، 
َ
ۡحَيۡيَنُٰهىجس حجسالأ

َ
َوَمن َكاَن َمۡيٗتا فَأ

َ
قال تعالى: حمسأ

وعته  اإذا  الوحي  اأن  بــالــروح  الوحي  تشبيه  ووجــه 

العقول حلت بها الحياة المعنوية وهو العلم، كما 

الحياة  بــه  الجسم حلت  فــي  اإذا حــل  الـــروح  اأن 

ُروٗحا  إِلَۡيَك  وَۡحۡيَنآ 
َ
أ حمسَوَكَذٰلَِك  تعالى:  قال  الحسية، 

وَرى : جحتجمتجحس)١( . ۡمرِنَاىجس حجسالشُّ
َ
ّمِۡن أ

المطلب الخامس : دفع األشكال من خالل 

النظر في السياق :

له  ال� ابن عاشور رحمه  اتبعها  التي  الطرق  ومن 

تعالى في رفع اإلشكال هو النظر في سياق النص، 

نَت ٱلَۡعزِيُز ٱلَۡكرِيُم ٤٩ىجس 
َ
مثاله قوله تعالى: حمس ُذۡق إِنََّك أ

 : تعالى  له  ال� رحمه  عاشور  ابــن  قــال  حمجمختجحس،   : َخان  حجسالدُّ

وجملة ذق اإنك اأنت العزيز الكريم مقول قول اآخر 

محذوف تقديره: قولوا له اأو يقال له ، وقوله: اإنك 

اأنت العزيز الكريم خبر مستعمل في التهكم بعالقة 

)١( التحرير والتنوير ١٤/ ٩8- ٩٩

الضدية. والمقصود عكس مدلوله، اأي اأنت الذليل 

المهان، والتاأكيد للمعنى التهكمي)٢(. فمن خالل 

السياق رفع اإلشكال بعد اأن اتضح ان المقصود 

هو عكس المدلول.

َولَا  َرّبَِك  ِلحُۡكِم  حمسفَٱۡصبِۡر  تعالى:  قوله  ومثاله 

َّۡولَٓا  ل َمۡكُظومٞ ٤٨  َوُهَو  نَاَدٰى  إِۡذ  ٱلۡحُوِت  َكَصاِحِب  تَُكن 
ّبِهِۦ لَُنبَِذ بِٱلَۡعَرآِء َوُهَو َمۡذُمومٞ ٤٩ىجس  ن تََدَٰرَكُهۥ نِۡعَمةٞ ّمِن رَّ

َ
أ

اشكال كيف  فيه  الــذي  فالسؤال  حمجمختجحس،   - : حمجمخت  حجسالَقلَم 

؟  نعمته  وتداركته  ربه  اجتباه  اأن  بعد  بالعراء  نبذ 

له تعالى عن ذلك  وقد اأجاب ابن عاشور رحمه ال�

شكال من خالل النظر في سياق النص  دفعاً لالإ

له  ال� اإنــعــام  و له  ال� اإلــى  توبته وضراعته  »لــوإل  بقوله: 

عليه نعمة بعد نعمة لقذفه الحوت من بطنه ميتا 

فاأخرجه الموج اإلى الشاطئ فلكان مثلة للناظرين 

له  اأو حيا منبوذاً بالعراء إل يجد اإسعافاً، اأو لنجا وال�

له مسخوط عليه،  غاضب عليه فهو مذموم عند ال�

اأنقذه من هذه الورطات  اإذ  اأنعم عليه  له  ال� ولكن 

المعنى طوي  وهــذا  للعادة،  خــارقــاً  اإنــقــاذاً  كلها 

طياً بديعاً واأشير اإليه اإشارة بليغة بجملة »لوإل اأن 

 .« مذموم  وهو  بالعراء  لنبذ  ربه  من  نعمة  تداركه 

تلك  واأن  الحال  موضع  في  مذموم  وهــو  فجملة 

الحال قيد في جواب لوإل، فتقدير الكالم: لوإل 

اأن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء نبذاً ذميماً، 

اأي ولكن يونس نبذ بالعراء غير مذموم، والالم فيها 

فتاأكيده  للعادة  خــارق  إلأنــه  للتحقيق  القسم  إلم 

)٢( ينظر: المصدر نفسه ٢5/ 3١6.
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له )ت ١٩٧3م( في تفسيره التحرير والتنوير ــــــــــــــــــــــــــــــــــ دفع اإلأشكال في القراآن الكريم عند الطاهر بن عاشور رحمه ال�

لرفع احتمال المجاز)١(.

المطلب السادس: دفع األشكال من خالل 

األحاديث واألآثار الصحيحة:

ابـــن عــاشــور رحمه  اتبعها  الــتــي  الــطــرق  ومـــن 

ــو اإلعـــتـــمـــاد عــلــى  ــع اإلشــــكــــال هــ ــي رفـــ ــه فــ لــ ــ� ــ  ال

الحديث النبوي في رفعه مثال ذلك قوله تعالى: 

حمس َولََقۡد َءاَتۡيَنَٰك َسۡبٗعا ّمَِن ٱلَۡمَثانِي َوٱلُۡقۡرَءاَن ٱلَۡعِظيَم ٨٧ىجس 
؟  المثاني  السبع  من  المراد  هو  فما  خمتحمججحس،   : حجسالحِۡجر 

ســور الــقــراآن اأو اآيـــات الــكــتــاب ؟ وقــد دفــع هذا 

له عند تفسيره لهذه  اإلشكال ابن عاشور رحمه ال�

اأو سور من  اآيــات  اأن المراد  اإلآيــه بقوله: ويتعين 

القراآن، لها مزية اقتضت تخصيصها بالذكر من 

بين سائر القراآن، واأن المثاني اأسماء القراآن كما 

دلت عليه اآية الزمر، وكما اقتضته من التبعيضية، 

ولكون المثاني غير السبع مغايرة بالكلية والجزئية 

يكون  اأن  يــجــوز  والــمــثــانــي  للعطف،  تصحيحا 

سورة  هي  المثاني  السبع  فتكون   ، مثنى  جمع 

فاتحة الكتاب على اإلصح؛ إلأنها يثنى بها، اأي 

تعاد في كل ركعة من الصالة فاشتقاقها من اسم 

اإلثنين المراد به مطلق التكرير.ثم اإن كان المراد 

الفاتحة  ســـورة  هــو  فالمؤتى  ــات  اآيـ سبع  بالسبع 

ــذي ثــبــت عــن رســول  ــذا الـ ــــات وهـ  إلأنــهــا ســبــع اآي

له ملسو هيلع هللا ىلص: ))اأن اأم القراآن هي السبع المثاني(( )٢(  ال�

)١( ينظر: المصدر نفسه ٢٩/ ١٠6- ١٠٧.

له  ال� هريرة رضي  اأبــي  البخاري في صحيحه عن  اخرجه   )٢(

له ملسو هيلع هللا ىلص: »اأم القراآن هي السبع المثاني  عنه، قال: قال رسول ال�

فهو اإلأولى باإلعتماد عليه)3(.

ۡسـَٔلُُكۡم َعلَۡيهِ 
َ
َّٓا أ ومثاله اأيضا قوله تعالى: حمسقُل ل

معنى  فهنا  محتجحتجحس،   : وَرى  حجسالشُّ ٱلُۡقۡربَٰيىجس  فِي  ةَ  ٱلَۡمَودَّ َّا  إِل ۡجًرا 
َ
أ

اأقارب  اأن تــودوا  اأجر الدعوة هو  مشكل وهو هل 

له هذا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ؟؟ وقد دفع ابن عاشور رحمه ال�

المفسرين  بعض  بــه  فسر  ومــا  بقوله:  اإلشــكــال 

اأن المعنى: اإإل اأن تودوا اأقاربي تلفيق معنى عن 

العربي، وإل  اإلأســلــوب  اإلــى  فيه  منظور  فهم غير 

 تصح فيه رواية عمن يعتد بفهمه، والمعنى: اأن 

الناس جزاء  اأن يتطلب من  النبيء ملسو هيلع هللا ىلص منزه عن 

على تبليغ الهدى اإليهم فاإن النبوءة اأعظم مرتبة في 

تعليم الحق وهي فوق مرتبة الحكمة، والحكماء 

تنزهوا عن اأخذ اإلأجر على تعليم الحكمة، فاإن 

الحكمة خير كثير والخير الكثير إل تقابله اأعراض 

له رسله بالتنزه عن طلب جزاء  الدنيا، ولذلك اأمر ال�

لُۡتُكم 
َ
على التبليغ، فقال حكاية عن نوح حمسَفَما َسأ

ِمَن  ُكوَن 
َ
أ ۡن 

َ
أ ِمۡرُت 

ُ
َوأ  ِۖ عَلَى ٱهَّللَّ َّا  إِل ۡجرَِي 

َ
أ إِۡن  ۡجٍرۖ 

َ
أ ّمِۡن 

ٱلُۡمۡسلِِميَن ٧٢ىجس حجسيُونُس : جحتخمتجحس، وكذلك حكى عن هود 
اإنما ساألهم المودة إلأن  وصالح ولوط وشعيب، و

نشر  على  معينة  الــمــودة  معاملة  اإيـــاه  معاملتهم 

سالم، اإذ تلين بتلك المعاملة شكيمتهم  دعوة اإلإ

سالم  فيتركون مقاومته فيتمكن من تبليغ دعوة اإلإ

على وجه اأكمل. فصارت هذه المودة غرضا دينيا 

والقراآن العظيم«، كتاب تفسير القراآن، باب قوله: }ولقد اآتيناك 

سبعا من المثاني والقراآن العظيم{ ]الحجر: 8٧[رقم الحديث: 

8١ /6 ،٤٧٠٤

)3( -ينظر: التحرير والتنوير ١٤/ 8٠
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عائشة عبد القادر عمر 

إل نفع فيه لنفس النبيء ملسو هيلع هللا ىلص)١(.

ــال من  ــكـ ــع : دفـــع األشـ ــســاب الــمــطــلــب ال

النصيين  اأحــد  فــي  النسخ  وجــود  بيان  خــالل 

المتعارضيين:

ومــن اأســبــاب اإلشــكــال حـــدوث تــعــارض بين 

ُيَتَوفَّۡوَن  َِّذيَن  حمسَوٱل تعالى  قوله  مثاله  نصيين  حكم 

إِلَي  َتًٰعا  مَّ ۡزَوِٰجِهم 
َ
لِّأ َوِصيَّٗة  ۡزَوٰٗجا 

َ
أ َوَيَذُروَن  ِمنُكۡم 

ٱلۡحَۡوِل َغۡيَر إِۡخَراٖجۚ فَإِۡن َخرَۡجَن فَلَا ُجَناَح َعلَۡيُكۡم فِي َما 
َعزِيٌز َحِكيٞم ٢٤٠ىجس   ُ َوٱهَّللَّ ۡعُروٖفۗ  مَّ نُفِسِهنَّ ِمن 

َ
أ فِٓي   َفَعۡلَن 

حجسالَبَقَرةِ : مجتمختجحتجحس، فموقع هذه اإلآية هنا بعد قوله تعالى:   

َيتََربَّۡصَن  ۡزَوٰٗجا 
َ
أ َوَيَذُروَن  ِمنُكۡم  ُيَتَوفَّۡوَن  َِّذيَن  َوٱل حمس 

فَلَا  َجلَُهنَّ 
َ
أ بَلَۡغَن  فَإَِذا  وََعۡشٗرۖا  ۡشُهرٖ 

َ
أ ۡرَبَعَة 

َ
أ نُفِسِهنَّ 

َ
بِأ

 ُ نُفِسِهنَّ بِٱلَۡمۡعُروِفۗ َوٱهَّللَّ
َ
ُجَناَح َعلَۡيُكۡم فِيَما َفَعۡلَن فِٓي أ

غاية  في  وهــذا  مختمحتجحتجحس،   : حجسالَبَقَرةِ  َخبِيرٞ ٢٣٤ىجس  َتۡعَملُوَن  بَِما 
ن حكمها يخالف في الظاهر حكم  شكال؛ إلإ اإلإ

نظيرتها التي تقدمت، وقد رفع ابن عاشور رحمه 

اأن  بقوله : والجمهور)٢( على  له هذا اإلشكال  ال�

)١( ينظر: المصدر نفسه ٢5/ 83 8٤

ــراآن الــمــؤلــف: الــقــاضــي مــحــمــد بن  ــقـ  )٢( يــنــظــر: اأحـــكـــام الـ

المالكي  اإلشبيلي  الــمــعــافــري  الــعــربــي  بــن  بكر  اأبـــو  لــه  الــ� عبد 

)المتوفى: 5٤3هـ(.

القادر  عبد  محمد  عليه:  وعلَّق  اأحاديثه  وخــرج  اأصوله  راجــع 

الثالثة،  الطبعة:  لبنان،  بيروت –  العلمية،  الكتب  دار  عطا، 

ــقــراآن،  ال إلأحــكــام  الــجــامــع   ،٢٧٩ م، ١/  هـــ ٢٠٠3   ١٤٢٤

اأبي بكر بن فرح  اأحمد بن  له محمد بن  ال� اأبو عبد  المؤلف: 

اإلأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى: 6٧١ هـ( 

،المحقق: هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، المملكة 

م،   ٢٠٠3 هـــ/   ١٤٢3 الطبعة:  الــريــاض،  السعودية،  العربية 

المتوفى عنها  تــربــص  اإلآيـــة شــرعــت حكم  هــذه 

سالم، ثم  حوإل في بيت زوجها وذلك في اأول اإلإ

نسخ ذلك بعدة الوفاة وبالميراث)3(، والمقبول في 

له شرع العدة اأربعة اأشهر وعشرا  المساألة هو اأن ال�

اأهـــل زوجــهــا واجــبــاً، ثــم نــزلــت وصية  تعتد عند 

اإن  السنة وصية،  تمام  لها  له  ال� فجعل  إلأزواجهم 

اإن شاءت خرجت،  شاءت سكنت في وصيتها و

ذلك  فكان  معين،  مــيــراث  يومئذ  لها  يكن  ولــم 

حقها في تركة زوجها، ثم نسخ ذلك بالميراث، 

فال تعارض في هذه اإلآية للعدة ولكنها في بيان 

بالسكنى  لها  الــوصــيــة  اإيــجــاب  وهــو  اآخـــر  حكم 

التزوج حوإل  اأن تحتبس عن  اإن شــاءت  حــوإلً: 

تكميال  الحول  ويكون  عليه،  كانوا  لما،  مراعاة 

لمدة السكنى إل للعدة)٤(.

١٧٤/3،اأحــكــام القراآن، المؤلف: علي بن محمد بن علي، 

بالكيا  المعروف  الدين،  الملقب بعماد  الطبري،  اأبو الحسن 

موسى  المحقق:  5٠٤هـــــ(،  )الــمــتــوفــى:  الشافعي  الــهــراســي 

بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  عطية،  عبد  وعــزة  علي  محمد 

الطبعة: الثانية، ١٤٠5 هـ، ١٩3/١، اأحكام القراآن،المؤلف: 

اأبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى:  اأحمد بن علي 

لجنة  عضو  القمحاوي  صـــادق  محمد  3٧٠هـــ(،الــمــحــقــق: 

مراجعة المصاحف باإلأزهر الشريف، دار اإحياء التراث العربي 

– بيروت، تاريخ الطبع: ١٤٠5 هـ، ٢/١١8.

)3( ينظر: التحرير والتنوير ٢/ ٤٧١

)٤( ينظر: المصدر نفسه ٢/ ٤٧١- ٤٧٢.
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له )ت ١٩٧3م( في تفسيره التحرير والتنوير ــــــــــــــــــــــــــــــــــ دفع اإلأشكال في القراآن الكريم عند الطاهر بن عاشور رحمه ال�

خالل  من  األشكال  دفع  الثامن:  المطلب 

وصف حقيقة علة النص:

ومن الطرق التي استخدمها ابن عاشور رحمه 

له تعالى في رفع اإلشكال الــوارد في النص هو  ال�

ُحّرَِمۡت  حمس  تعالى  قوله  ذلك  مثال  العلة  الى  النظر 

ُٰتُكۡم  وََعمَّ َخَوٰتُُكۡم 
َ
َوأ َوَبَناتُُكۡم  َهُٰتُكۡم  مَّ

ُ
أ َعلَۡيُكۡم 

ٰتِٓى  َهُٰتُكُم ٱلَّ مَّ
ُ
ۡخِت َوأ

ُ
ِخ َوَبَناُت ٱلۡأ

َ
َوَخَٰلُٰتُكۡم َوَبَناُت ٱلۡأ

نَِسآئُِكۡم  َهُٰت  مَّ
ُ
َوأ َضَٰعةِ  ٱلرَّ ّمَِن  َخَوٰتُُكم 

َ
َوأ ۡرَضۡعَنُكۡم 

َ
أ

ٰتِى َدَخۡلُتم  ٰتِى فِي ُحُجورُِكم ّمِن نَِّسآئُِكُم ٱلَّ ئُِبُكُم ٱلَّ َوَرَبٰٓ
َعلَۡيُكۡم  ُجَناَح  فَلَا  بِِهنَّ  َدَخۡلُتم  تَُكونُواْ  َّۡم  ل فَإِن  بِِهنَّ 
َتۡجَمُعواْ  ن 

َ
َوأ ۡصَلٰبُِكۡم 

َ
أ ِمۡن  َِّذيَن  ٱل ۡبَنآئُِكُم 

َ
أ وََحَلٰٓئُِل 

َ َكاَن َغُفوٗرا رَِّحيٗما  َّا َما قَۡد َسلََفۗ إِنَّ ٱهَّللَّ ۡخَتيِۡن إِل
ُ
 َبيَۡن ٱلۡأ

النص  في  ورد  الــذي  واإلشكال  محتجحتجحس،   : حجسالّنَِساء  ٢٣ىجس 
اأمها  هل الربيبة)١( التي ليست في حجر)٢( زوج 

له:  هل تحل لزوج اأمها ؟ قال ابن عاشور رحمه ال�

اأمها  زوج  على  تحرم  إل  الربيبة  اأن  اإلآيــة  وظاهر 

اإذا كانت في كفالته، قال بذلك الظاهرية،  اإإل 

تحريمها  علة  اأن  اإلــى  نظروا  وكاأنهم  وغيرهم)3(، 

)١( الربيبة : والربائب جمع ربيبة، وهي فعلية بمعنى مفعولة، 

من ربه اإذا كفله ودبر شؤونه، فزوج اإلأم راب وابنتها مربوبة له، 

لذلك قيل لها ربيبة. التحرير والتنوير ٤/ ٢٩8.

)٢( -الحجر: والحجور جمع حجر- بفتح الحاء وكسرها مع 

سكون الجيم- وهو ما يحويه مجتمع الرجلين للجالس المتربع. 

والمراد به هنا معنى مجازي وهو الحضانة والكفالة، إلأن اأول 

كفالة الطفل تكون بوضعه في الحجر، كما سميت حضانة، 

ن اأولها وضع الطفل في الحضن التحرير والتنوير ٤/ ٢٩8 إلأ

ــو مــحــمــد علي  ــ ــمــؤلــف: اأب ثـــار، ال )3( يــنــظــر: الــمــحــلــى بـــاإلآ

الظاهري  القرطبي  اإلأنــدلــســي  بــن حــزم  بــن سعيد  اأحــمــد  بــن 

)المتوفى: ٤56هـ(، دار الفكر – بيروت الطبعة: بدون طبعة 

مركبة من كونها ربيبة وما حدث من الوقار بينها 

وبين حاجرها اإذا كانت في حجره، واأما جمهور 

ــذا الــوصــف بــيــانــا لــلــواقــع  ــل الــعــلــم فــجــعــلــوا هـ اأهــ

خارجا مخرج الغالب، وجعلوا الربيبة حراما على 

اأمها، ولو لم تكن هي في حجره)٤(. وكاأن  زوج 

الذي دعاهم اإلى ذلك هو النظر اإلى علة تحريم 

المحرمات بالصهر. وعندي اأن اإلأظهر اأن يكون 

الوصف هنا خرج مخرج التعليل: اأي إلأنهن في 

وبدون تاريخ، ٩/ ١٤٠ ، التحرير والتنوير ٤/ ٢٩8 ٢٩٩

)٤( ينظر: المبسوط، المؤلف: محمد بن اأحمد بن اأبي سهل 

شمس اإلأئمة السرخسي )المتوفى: ٤83هـ(، دار المعرفة – 

بيروت، الطبعة: بدون طبعة، ١٤١٤هـــ-١٩٩3م، ٤/ ٢٠٠ ، 

الوليد محمد  اأبو  المؤلف:  المقتصد،  ونهاية  المجتهد  بداية 

بن اأحمد بن محمد بن اأحمد بن رشد القرطبي ، )المتوفى: 

5٩5هـ(، دار الحديث – القاهرة، الطبعة: بدون طبعة،تاريخ 

النشر: ١٤٢5هـ ٢٠٠٤ م ، 3/ 5٧، اإلأم، المؤلف: الشافعي 

له محمد بن اإدريس بن العباس بن عثمان بن شافع  اأبو عبد ال�

المكي  القرشي  المطلبي  مــنــاف  عبد  بــن  المطلب  عبد  بــن 

بدون  الطبعة:  بــيــروت،   – المعرفة  دار  ـــ(،  ٢٠٤هـ )المتوفى: 

طبعة، سنة النشر: ١٤١٠هـ/١٩٩٠م، 5/ ٢6 ، الحاوي الكبير 

المزني،  الشافعي وهــو شــرح مختصر  مــام  اإلإ في فقه مذهب 

الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب  اأبــو  المؤلف: 

٤5٠هـــ(،  )المتوفى:  بالماوردي  الشهير  البغدادي،  البصري 

اأحمد  عــادل  الشيخ  معوض  محمد  علي  الشيخ  المحقق: 

عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: 

مام  اإلأولى، ١٤١٩ هـ -١٩٩٩ م ، ٩/ ٢٠١، الكافي في فقه اإلإ

له بن اأحمد بن  اأحمد، المؤلف: اأبو محمد موفق الدين عبد ال�

محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، 

الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 6٢٠هـ(، دار الكتب 

العلمية، الطبعة: اإلأولى، ١٤١٤ هـ ١٩٩٤ م ، 3/ ٢٧، شرح 

له الزركشي  الزركشي، المؤلف: شمس الدين محمد بن عبد ال�

المصري الحنبلي )المتوفى: ٧٧٢هـ(، دار العبيكان، الطبعة: 

اإلأولى، ١٤١3 هـ ١٩٩3 م، 5/ ١5١.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عائشة عبد القادر عمر 

حجوركم، وهو تعليل بالمظنة فال يقتضي اطراد 

العلة في جميع مواقع الحكم)١(.

بوساطة  األشكال  دفــع   : التاسع  المطلب 

اللغة العربية

له  ال� ومن الطرق التي اتبعها ابن عاشور رحمه 

مثال  اإلعـــراب  طريقة  المشكل  رفــع  فــي  تعالى 

ۡعُروٞف  حمس ۞ قَۡوٞل مَّ ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: 

ُ َغنِىٌّ َحلِيٞم ٢٦٣ىجس  ٗذۗى َوٱهَّللَّ
َ
 َوَمۡغفَِرةٌ َخۡيرٞ ّمِن َصَدقَةٖ يَۡتَبُعَهآ أ

تــاأويــالت:  اأربــعــة  فيها  }َوَمــْغــِفــَرٌة{  فـ  محتحمتجحتجحس،   : حجسالَبَقَرةِ 

والثاني:  السائل.  اأذى  عن  العفو  يعني  اأحدها: 

السالمة من المعصية. والثالث: اأنه ترك الصدقة 

وإل  فــقــره  عليه  يستر  هــو  ــرابــع:  وال  , منها  والمنع 

ــراب)3(،  عـ بــه)٢(، وهــذا مشكل يبينه اإلإ يفضحه 

)١( -ينظر: التحرير والتنوير ٤/ ٢٩8 ٢٩٩

)٢( ينظر: تفسير الماوردي النكت والعيون، تاأليف:المؤلف: 

البصري  بــن حبيب  بــن محمد  بــن محمد  الحسن علي  اأبــو 

تحيقق:  )المتوفى: ٤5٠هـــ(،  بالماوردي  الشهير  البغدادي، 

السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية 

ــاأويــل الــقــراآن،  بــيــروت / لــبــنــان، ١/ 338،جـــامـــع الــبــيــان فــي ت

تاأليف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اإلآملي، 

اأبو جعفر الطبري )المتوفى: 3١٠هـ(، تحقيق:اأحمد محمد 

شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: اإلأولى، ١٤٢٠ هـ ٢٠٠٠ م، 

5/ 5٢١، الجامع إلأحكام القراآن = تفسير القرطبي، المؤلف 

له محمد بن اأحمد بن اأبي بكر بن فرح اإلأنصاري  : اأبو عبد ال�

الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى : 6٧١هـ(،تحقيق 

 – المصرية  الكتب  دار  اأطفيش،  اإبراهيم  و البردوني  اأحمد   :

القاهرة، الطبعة : الثانية ، ١38٤هـ ١٩6٤ م، 3/ 3١٠.

اأبــو جعفر اأحمد بن محمد بن  تاأليف:  الــقــراآن،  اإعــراب   )3(

النحاس )ت 338هـ(،تحقيق د.زهير غازي زاهد،  اإسماعيل 

له تعالى تفسير المغفرة  واختار ابن عاشور رحمه ال�

ساءة اأي تجاوز المتصدق  هنا باأنها التجاوز عن اإلإ

عن الملح اأو الجافي في سؤاله اإلحاحه اأو جفاءه 

الذي  له  ال� اأعطني حق  فيقول:  يساأل  الذي  مثل 

عندك اأو نحو ذلك، على اعتبار عطف »مغفرة « 

على »قول معروف«)٤(.

* * *

عالم الكتب، بيروت ١٤٠٩هـ- ١٩88م، ١/ 33٤

)٤( ينظر: التحرير والتنوير 3/ ٤٧
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له )ت ١٩٧3م( في تفسيره التحرير والتنوير ــــــــــــــــــــــــــــــــــ دفع اإلأشكال في القراآن الكريم عند الطاهر بن عاشور رحمه ال�

الخاتمة

بعد اإلنتهاء من دراسة تفسير التحرير والتنوير 

لــه تعالى  لــلــعــالمــة الــطــاهــر بــن عــاشــور رحــمــه الــ�

والوقوف عند طرقه في دفع اإلشكال عند تفسيره 

للنص القراآني خرجت بالنتائج اإلآتية :

الــنــصــوص  اأصــــل  فــي  للمشكل  وجــــود  ١- إل 

الشرعية وانما وجوده متعلق في طريقة فهم النص 

وادراك معناه.

المهمة  الــمــبــاحــث  مــن  المشكل  دراســــة   -٢

ــراآن والــتــي إل غــنــى لــطــالــب العلم  ــقـ فــي عــلــوم الـ

العلوم  يرتكز عليه من  ما  به وبكل  حاطة  اإلإ عن 

النقلية والعقلية؛ للتمكن من دفعه عند وروده في 

النصوص الشرعية.

له تعالى من اإلعالم  3- يعد ابن عاشور رحمه ال�

الـــقـــادريـــن عــلــى دفـــع الــمــشــكــل عـــن الــنــصــوص 

الشرعية.

له تعالى في دفع  ال� ٤- اتبع ابن عاشور رحمه 

اإزالة اللبس  اإلشكال الطريقة المناسبة في رفعه و

اأو التعارض الحاصل اأو اإيضاح المعنى الغامض، 

الطرق  ومن هذه  النص  لدإللة  المطابقة  بيان  اأو 

التي اتبعها.

المتعارضيين،  النصيين  ــة  دإللـ بــيــن  الــجــمــع 

ــقــراآن وعــادتــه، ومـــرة مــن خالل  واعــتــبــار طريقة ال

ومــرة  نفسه،  النص  فــي  الــمــذكــور  المحترز  بيان 

من خالل جمع اإليات ذات الموضوع الواحد، 

ومرة من خالل النظر في السياق، ومرة من خالل 

اإلحــاديــث واإلآثـــار الصحيحة، ومــرة مــن خالل 

بيان اأن حكم اأحد النصيين منسوخ النسخ، ومرة 

النص  فــي حقيقة وصــف علة  النظر  مــن خــالل 

العلة، ومرة بوساطة اللغة العربية.

      

* * *
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عائشة عبد القادر عمر 

اأهم المصادر والمراجع

- بعد القراآن الكريم.

لــه  الــ� ــــو عــبــد  اأب الــشــافــعــي  الــمــؤلــف:  ١- اإلأم، 

محمد بــن اإدريــــس بــن الــعــبــاس بــن عــثــمــان بن 

شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي 

القرشي المكي )المتوفى: ٢٠٤هـ(، دار المعرفة 

النشر:  سنة  طبعة،  بـــدون  الطبعة:  بــيــروت،   –

١٤١٠هـ/١٩٩٠م.

الــــتــــربــــويــــة،  وجـــــــهـــــــوده  بــــــاديــــــس  ابــــــــن   -٢

ــو، مــركــز  ــ  لـــالأســـتـــاذ مــصــطــفــى مــحــمــد حــمــيــد اتـ

ــوزارة اإلأوقــــاف والــشــؤون  ــ الــبــحــوث والـــدراســـات ب

سالمية- قطر. اإلإ

ــراآن، الــمــؤلــف:  ــ ــقـ ــ ــان فـــي عـــلـــوم الـ ــقــ ــ  3- اإلت

اأبو الفضل جالل الدين عبد الرحمن بن اأبي بكر 

القراآنية،  الــدراســات  مركز  المحقق:  السيوطي، 

مجمع الملك فهد، السعودية، الطبعة: اإلأولى.

تفسير  فــي  الــــواردة  المشكلة  اإلأحـــاديـــث   -٤

المؤلف: د.  َوِدراَســـــٌة(،  )َعـــرٌْض  الكريم  الــقــراآِن 

ــر، دار  اأحــمــد بــن عــبــد الــعــزيــز بــن ُمـــْقـــرِن الــُقــَصــيِّ

العربية  المملكة  والــتــوزيــع،  للنشر  الــجــوزي  ابــن 

السعودية، الطبعة: اإلأولى، ١٤3٠ هـ.

5- اأصـــول الــشــاشــي، الــمــؤلــف: نــظــام الدين 

اإسحاق الشاشي  اأحمد بن محمد بن  اأبــو علي 

)الــمــتــوفــى: 3٤٤هــــــ(، دار الــكــتــاب الــعــربــي – 

بيروت.

اإســـحـــاق  اأبـــــو   : الـــمـــؤلـــف   ، ــام  ــتـــصـ اإلعـ  -6

الشاطبي، المكتبة التجارية الكبرى – مصر.

٧- اإعــــــــراب الـــــقـــــراآن، تـــاألـــيـــف: اأبــــــو جــعــفــر 

اأحــمــد بــن محمد بــن اإســمــاعــيــل الــنــحــاس )ت 

ــد، عــالــم  ــ ــر غــــازي زاهـ ــيـ 338هـــ(،تــحــقــيــق د.زهـ

الكتب، بيروت ١٤٠٩هـ- ١٩88م.

8- اإلأعالم لخير الدين الزركلي، بال ط. 

٩- بداية المجتهد ونهاية المقتصد، المؤلف: 

ــمـــد بـــن مــحــمــد بن  ــو الــولــيــد مــحــمــد بـــن اأحـ ــ اأبـ

القرطبي ، )المتوفى: 5٩5هـــ(،   اأحمد بن رشد 

ــدون  ــ ب الـــطـــبـــعـــة:  ــرة،  ــاهــ ــقــ ــ ال  – ــديـــث  ــحـ الـ دار 

طبعة،تاريخ النشر: ١٤٢5هـ ٢٠٠٤ م.

ــمــؤلــف:  ــي عـــلـــوم الــــقــــراآن ال ــبـــرهـــان فـ  ١٠- الـ

لــه بن  لــه بــدر الــديــن محمد بــن عبد الــ� اأبــو عبد الــ�

المحقق:  ٧٩٤هــــ(  )المتوفى:  الزركشي  بــهــادر 

الكتب  ــاء  اإحــي دار  اإبــراهــيــم  الــفــضــل  ــو  اأبـ محمد 

الطبعة:  وشركائه  الحلبي  البابى  عيسى  العربية 

اإلأولى، ١3٧6 هـ ١٩5٧ م.

السديد  المعنى  »تحرير  والتنوير  التحرير   -١١

ــنـــويـــر الـــعـــقـــل الـــجـــديـــد مــــن تــفــســيــر الــكــتــاب  وتـ

بن محمد  الطاهر  : محمد  المؤلف  المجيد«، 

بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى: 

١3٩3هـــ(، الــدار التونسية للنشر – تونس، سنة 

النشر: ١٩8٤ هـ .

له  ال� اأبو عبد   : المؤلف  القرطبي،  ١٢- تفسير 

محمد بن اأحمد بن اأبي بكر بن فرح اإلأنصاري 

الــخــزرجــي شــمــس الــديــن الــقــرطــبــي )الــمــتــوفــى : 
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له )ت ١٩٧3م( في تفسيره التحرير والتنوير ــــــــــــــــــــــــــــــــــ دفع اإلأشكال في القراآن الكريم عند الطاهر بن عاشور رحمه ال�

اإبــراهــيــم  6٧١هـــــ(، تحقيق : اأحــمــد الــبــردونــي و

اأطفيش، دار الكتب المصرية – القاهرة، الطبعة: 

الثانية ، ١38٤هـ ١٩6٤ م.

ــنــكــت والـــعـــيـــون،  ال الــــمــــاوردي  تــفــســيــر   -١3

تاأليف:المؤلف: اأبو الحسن علي بن محمد بن 

الشهير  الــبــغــدادي،  البصري  حبيب  بــن  محمد 

السيد  )المتوفى: ٤5٠هـ(، تحيقق:  بالماوردي 

الكتب  دار  الرحيم،  بن عبد  المقصود  ابن عبد 

العلمية بيروت / لبنان.

ــمــؤلــف: مــحــمــد بن  ١٤- تــهــذيــب الــلــغــة، ال

اأحمد بن اإلأزهري الهروي، اأبو منصور )المتوفى: 

3٧٠هـــ(،الــمــحــقــق: محمد عــوض مــرعــب، دار 

اإحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: اإلأولى، 

٢٠٠١م.

تاأليف:  الــقــراآن،  تــاأويــل  البيان في  ١5-جــامــع 

بــن غالب  بــن كثير  يــزيــد  بــن  بــن جــريــر  محمد 

)المتوفى: 3١٠هـ(،  الطبري  اأبو جعفر  اإلآملي، 

الرسالة،  مؤسسة  شاكر،  محمد  تحقيق:اأحمد 

الطبعة: اإلأولى، ١٤٢٠ هـ ٢٠٠٠ م، 

مـــام  اإلإ مــذهــب  فقه  فــي  الكبير  ١6-الـــحـــاوي 

المؤلف:  المزني،  مختصر  شــرح  وهــو   الشافعي 

اأبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 

البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى: 

٤5٠هـــــــــــ(، الـــمـــحـــقـــق: الـــشـــيـــخ عـــلـــي مــحــمــد 

دار  الموجود،  عبد  اأحمد  عــادل  الشيخ   معوض 

الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: اإلأولى، 

١٤١٩ هـ -١٩٩٩ م

الدين  المؤلف: شمس  الزركشي،  ١٧-شــرح 

الحنبلي  المصري  الزركشي  له  ال� عبد  بن  محمد 

الطبعة:  العبيكان،  دار  ٧٧٢هـــــ(،  )الــمــتــوفــى: 

اإلأولى، ١٤١3 هـ ١٩٩3 م.

ــوع  ــمـ ــجـ  ١8-شــــــــــــــرح ســــنــــن ابــــــــن مـــــاجـــــه مـ

الــزجــاجــة« للسيوطي  مــن 3 شــــروح، »مــصــبــاح 

الحاجة« لمحمد عبد  »اإنجاح  )ت ٩١١ هـ(، 

الحنفي )ت ١٢٩6 هـ(، »ما  المجددي  الغني 

يليق من حل اللغات وشرح المشكالت« لفخر 

الكنكوهي  الحنفي  الــرحــمــن  عبد  بــن   الحسن 

)١3١5 هـ(، قديمي كتب خانة – كراتشي.

بن  محمد  المؤلف:  البخاري،  ١٩-صحيح 

له البخاري الجعفي، المحقق:  اإسماعيل اأبو عبدال�

محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة ، 

الطبعة: اإلأولى، ١٤٢٢هـ.

٢٠-صــحــيــح مــســلــم ، الــمــؤلــف: مــســلــم بن 

الــحــجــاج اأبــــو الــحــســن الــقــشــيــري الــنــيــســابــوري 

ــوفــى: ٢6١هــــ(،الـــمـــحـــقـــق: مــحــمــد فـــؤاد  ــمــت  )ال

عبد الباقي، دار اإحياء التراث العربي – بيروت.

٢١-الفقيه و المتفقه، المؤلف: اأبو بكر اأحمد 

بن علي بن ثابت بن اأحمد بن مهدي الخطيب 

 الـــبـــغـــدادي )الـــمـــتـــوفـــى: ٤63هـــــــــ(، الــمــحــقــق: 

اأبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي، دار ابن 

الجوزي – السعودية، الطبعة: الثانية، ١٤٢١هـ.

مام اأحمد، المؤلف: اأبو  ٢٢-الكافي في فقه اإلإ

له بن اأحمد بن محمد  محمد موفق الدين عبد ال�

الدمشقي  ثــم  المقدسي  الجماعيلي  قــدامــة  بــن 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عائشة عبد القادر عمر 

الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 

اإلأولى،  الطبعة:  العلمية،  الكتب  6٢٠هـ(، دار 

١٤١٤ هـ ١٩٩٤ م ، 3/ ٢٧.

اأبو عبد الرحمن  ٢3-كتاب العين، المؤلف: 

الخليل بن اأحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 

الــبــصــري )الــمــتــوفــى: ١٧٠هــــــــ(، الــمــحــقــق: د 

دار  الــســامــرائــي،  اإبــراهــيــم  د  المخزومي،   مهدي 

ومكتبة الهالل.

ــرب، الــمــؤلــف: مــحــمــد بن  ــعـ ٢٤- لــســان الـ

ابن  الدين  جمال  الفضل،  اأبــو  على،  بن  مكرم 

)المتوفى:  فريقى  اإلإ الرويفعى  اإلأنصاري  منظور 

الثالثة  الطبعة:  بيروت،  دار صــادر –  ٧١١هـــ(، 

١٤١٤ هـ.

محمد  اأبــو  المؤلف:  بــاإلآثــار،  المحلى   -٢5

عــلــي بــن اأحــمــد بــن سعيد بــن حـــزم اإلأنــدلــســي 

القرطبي الظاهري )المتوفى: ٤56هـ(، دار الفكر 

– بيروت الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

٢6- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، 

المؤلف: علي بن )سلطان( محمد، اأبو الحسن 

نـــور الـــديـــن الــمــال الـــهـــروي الـــقـــاري )الــمــتــوفــى: 

١٠١٤هـ(، دار الفكر، بيروت – لبنان، الطبعة: 

اإلأولى، ١٤٢٢هـ ٢٠٠٢م.

تـــاألـــيـــف:   ، ــه  ــبـ ــريـ وغـ الـــــقـــــراآن  مــشــكــل   -٢٧ 

اأ.د. عيسى بوعكاز ، ٢٠١٩ – ٢٠٢٠.

و  العلماء  تــراجــم  فــي  الــجــامــع  المعجم   -٢8

ملتقى  اأعضاء  تاأليف:  المعاصرين،  العلم  طلبة 

اأهل الحديث، بال ط.

٢٩- معجم المصطلحات واإلألفاظ الفقهية، 

المنعم،  عبد  الرحمن  عبد  محمود  د  المؤلف: 

مدرس اأصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة 

اإلأزهر، دار الفضيلة.

اأحمد  المؤلف:  اللغة،  مقاييس  معجم   -3٠

ــو  ــاء الــقــزويــنــي الــــــــرازي، اأبـ ــ ــري ــن زكــ ــن فـــــارس بـ بـ

عبد  3٩5هـــ(،الــمــحــقــق:  )الــمــتــوفــى:  الحسين 

النشر: الفكر، سنة  دار  هــارون،   السالم محمد 

١3٩٩هـ ١٩٧٩م.

العالم  مــــام  اإلإ تــالــيــف  الــغــيــب،  مفاتيح   -3١

العالمة والحبر البحر الفهامة فخر الدين محمد 

الكتب  دار  الشافعي،  الــرازي  التميمي  عمر  بن 

العلمية – بيروت، ط١، ١٤٢١هـ ٢٠٠٠ م.

3٢- مــقــدمــتــان فــي عــلــوم الـــقـــراآن، الــكــاتــب: 

ــر ابــن عطية عبد الــحــق بــن غــالــب ،  جــفــري اأرثـ

مكتب الخانجي ، مصر، سنة ١٩5٤.

بــن  ــرح صــحــيــح مــســلــم  ــ الـــمـــنـــهـــاج شـ  -33

ــا مــحــيــي الــديــن  الــحــجــاج، الــمــؤلــف: اأبـــو زكــري

)المتوفى: 6٧6هــــ(،  الــنــووي  شــرف  بــن  يحيى 

الطبعة:  بــيــروت،   – العربي  الــتــراث  اإحــيــاء  دار 

الثانية، ١3٩٢.

3٤- الوسطية في القراآن الكريم، تاأليف:علي 

محمد الصالب، بال ط.

35- الوسيط في تفسير القراآن المجيد،المؤلف: 

اأحمد بن محمد بن علي  اأبــو الحسن علي بن 

)المتوفى:  الشافعي  الــنــيــســابــوري،  الـــواحـــدي، 

اأحمد  عــادل  الشيخ  وتعليق:  تحقيق  ٤68هــــ(، 
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له )ت ١٩٧3م( في تفسيره التحرير والتنوير ــــــــــــــــــــــــــــــــــ دفع اإلأشكال في القراآن الكريم عند الطاهر بن عاشور رحمه ال�

عــبــد الــمــوجــود، الــشــيــخ عــلــي مــحــمــد مــعــوض، 

 الــدكــتــور اأحــمــد محمد صــيــرة، الــدكــتــور اأحمد 

عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عويس، 

الطبعة:  لبنان،   – بيروت  العلمية،  الكتب  دار 

اإلأولى، ١٤١5 هـ ١٩٩٤ م.

* * *


