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احلكمة من وجود املشكل يف القرآن

كتبه وحرره
أمحد بن حممد الشوميي
الباحث مبرحلة الدكتوراة بقسم التفسري وعلوم القرآن ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة
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املقدمة
َّ
إن احلمد هلل نستعينه ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرو أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من يهده
هللا فال م ِ
ض َّل له ،ومن يُضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له،
ُ
حممدا عبده ورسوله .à
وأشهد أن ً

{ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ} [سورة آل

عمران.]102:
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ} [سورة النساء.]1:

{ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ} [سورة األحزاب.)1(]70:
أما بعد:
َّ
وجماال للتعبد بتالوته
فإن هللا  Ôأنزل كتابه هداية للناس ،وآية دالة على صدق الرسالةً ،
وتدبره وفهم مراميه ،قال تعاىل{ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ} [سورة األنعام،]92:
وقال سبحانه{ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ} [سورة
ص ،]29:وقال{ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ} [سورة
األنعام.]155:
ومن هنا عكف العلماء قدميًا وحديثًا على هذا الكتاب الكرمي؛ حفظًا وتالوةً وتفس ًريا،
ومن عنايتهم بتفسريه أن اهتموا أبحد مباحث علوم القرآن وهو (مشكل القرآن الكرمي).

( )1هذه خطبة احلاجة اليت كان النيب  àيعلمها أصحابه ،كما ذكر ابن مسعود  Œيف احلديث الذي أخرجه الرتمذي
يف جامعه ( )405/3برقم ،)1105( :وأبو داود يف سننه ( )456/3برقم ،)2118( :كالمها يف ابب النكاح،
حسن ،وللشيخ األلبان  ëكتاب يف خطبة احلاجة.
الرتمذي:
ابب خطبة النكاح؛ وقال
ُّ
ٌ
حديث ٌ
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نسيب ،فقد تُشكل اآلية على بعض العلماء وال
أمر ٌّ
ووقوع اإلشكال يف تفسري اآلايت ٌ
تشكل على آخرين(.)1
ويف هذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية « :ëقد يكون يف القرآن آايت ال يعلم معناها
فضال عن غريهم ،وليس ذلك يف آية معينة ،بل قد يشكل على هذا ما يعرفه
كثري من العلماء ً
هذا ،وذلك اترة يكون لغرابة اللفظ ،واترة الشتباه املعىن بغريه ،واترة لشبهة يف نفس اإلنسان
متنعه من معرفة احلق ،واترة لعدم التدبر التام ،واترة لغري ذلك من األسباب»(.)2
ومن هنا يظهر َّ
مهم للغاية،
أن معرفة املشكل من آايت القرآن ،وطرق دفع هذا اإلشكال ٌ
وهذه األمهية انبعة من َّ
أن اإلشكال الطارئ على قارئ القرآن حيول بينه وبني التدبر لآلايت،
وقد أمر هللا تعاىل بتدبر القرآن يف غري ما آية.
وقد كانت بعض آايت القرآن تُشكل على بعض الصحابة  ،Ìوكان النيب  àيدفع
عنهم هذا اإلشكال ،وقد وقع هذا لعدد من الصحابة ،أكتفي بذكر مثال واحد ُم ا
ستدال به

على ما وراءه لإليضاح والبيان فقط ،ومن ذلك:

اري  ëيف صحيحه من حديث عدي بن حامت  ،Œقال :ملا نزلت:
ما أخرجه البخ ُّ
ت إىل عقال أسود وإىل
{ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ} [سورة البقرة ]187:عمد ُ
عقال أبيض فجعلتهما حتت وساديت ،فجعلت أنظر يف الليل فال يستبني يل ،فغدوت على
رسول هللا  ،àفذكرت له ذلك فقال« :إمنا ذلك سواد الليل وبياض النهار»(.)3
ومن هذا املثال وغريه يظهر جلياا َّ
اقعا يف أصل اآلايت ،وإمنا هو
أن اإلشكال ال يكون و ً
متعلق أبفهام الناظرين التالِني هلذه اآلايت ،فعلى هذا ال مانع من وجوده القرآن الكرمي ،وألنه
سائال هللا Ô
سائل :فما ِحكمة وجوده؟
أحببت أن أكتب يف بيان هذه احلكمة ً
ُ
قد يسأل ٌ
السداد والتوفيق.
( )1ينظر :مشكل القرآن الكرمي لعبد اهلل املنصور (ص.)6:
( )2جمموع الفتاوى (.)400/17
البخاري يف كتاب الصوم ،باب قول اهلل تعاىل { :ﭳ ﭴ[ }...سورة البقرة )28/3( ،]187:برقم:
( )3أخرجه
ُّ
أيض ا ما أخرجه يف كتاب أحاديث األنبياء ،باب قول اهلل تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓ
( ،)1916وينظر ً
مثال على ذلك ً

ﭔ[ }...سورة لقمان )163/4( ،]12:برقم ،)3429( :وغري ذلك.
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احلكمة من وجود املشكل يف القرآن
أقول مستعينًا به  :Ôلوجود املشكل يف القرآن الكرمي ِحك ٌم عديدة ،منها ما أييت:

أوًل :حث العلماء على البحث يف دقائقه ،فإن استحضار ذلك من أعظم القرب
ا
والطاعات ،قال تعاىل{ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ}
[سورة ص ،]29:وقال تعاىل{ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ} [سورة حممد.]24:
اثنياا :إظهار تفاضل العلماء فيما بينهم ،فبعض املشكل قد خيفى على بعض أهل العلم
وينجلي للبعض اآلخر ،كما قال تعاىل{ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ} [سورة يوسف،]76:
خمرجا ،ويفتح هللا على آخر.
فقد يقف العامل أمام آية من املشكل وال جيد هلا ً
سلم ملا جاءه عن
حتقيق لالختبار واالبتالء ،فاملؤمن ٌ
اثلثاا :يف وجود املشكل ٌ
اثبت مست ٌ
هللا  ،Ôوالذين يف قلوهبم زي ٌغ يُشككون ويطعنون.

ابعا :حتقيق إعجاز القرآن الكرميَّ ،
ألن كل استشكال يرد على كتاب هللا يُسفر عن
را
روعة بالغته ،واتساق نظمه ،وإحكام ترابطه ،ودقة معانيه.
خامسا :بيان حتقيق موعود هللا  Ôيف تكفله حبفظ كتابه ،كما يف قوله تعاىل{ :ﮗ
ا
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ} [سورة احلجر.]9:

سادسا :احلث على التمكن يف العلم واالزدايد منه ،ألنه ال حيصل حل املشكل إال بعلم
ا
راسخ وإميان قوي.
وخصوصا علم
سا ابعا :العناية مبجموعة من العلوم اهلامة اليت ال بد منها لتفسري املشكل،
ً
أصول الفقه واللغة ،والبالغة والبيان واملعان ،وبعض علوم اآللة كالنحو والصرف وغريها.
اثمناا :تنزيه القرآن الكرمي ،وبيان أن اإلشكال واالختالف إمنا هو يف نظر اجملتهدين وليس
اقعا ،كما قال تعاىل{ :ﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ} [سورة النساء.]82:
وً

اتسعا :نفي أتويالت اجلاهلني ،وانتحاالت املبطلني ،وبذل اجلهد يف إظهار كيدهم
ا
لإلسالم ودفعه.
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عاشرا :اتساع مدارك العلماء وطالب العلم الذين يتصدرون حلل هذه املشكالت ،فإن
ا
اإلقبال على هذه املهمة املتمثِّلة يف بيان مراد هللا تعاىل من املشكل ،وما يُصاحبه من بذل ُوسع
ِ
اتساعا يف املدارك ،ومناء يف التفكري ،وقوة يف البصائر ،وذلك فضل من
وجهد؛ ال بد أن يُثمر ً
هللا يؤتيه من يشاء.
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تنبيه:
ينبغي التفطُّن إىل قضية مهمة تتعلق هبذا املوضوع؛ أال وهي َّ
أن العلم ابملشكل ال يعين
نشره ملن حيتاجه ومن ال حيتاجه ،فقد تكون اآلية مشكلة على قوم وليست مشكلة على
آخرين ،كما ينبغي التورع وعدم املسارعة يف مثل هذا الباب إال بعلم وفهم ،ويف هذا يقول أبو
األنباري « :ëوقد كان األئمة من السلف املاضي يتورعون عن تفسري املشكل من
بكر
ُّ
القرآن ،فبعض ي ِ
وبعض يشفق
قدر أن الذي يفسره ال يوافق مراد هللا  Ôفيُح ِج ُم عن القول،
ٌ
ٌُ
متأخرا أن يفسر حرفًا برأيه
من أن ُجيعل يف التفسري ً
إماما يُبىن على مذهبه ويُقتفى طريقه ،فلعل ً
وخيطئ فيه ويقول :إمامي يف تفسري القرآن فال ٌن من السلف»(.)1
فهاهنا قضيتان؛ األوىل :العلم ابملشكل ،والثانية :املسارعة يف الكالم فيه ونشره،
وحكمهما خيتلف.
فاألوىل م َّ
ب فيها ،والثانية ممنوعة إال بتوفر أمرين مهمني :العلم ،وحاجة السائل إىل
رغ ٌ
البيان ودفع اإلشكال عنه(.)2
ويف اخلتام أسأل هللا التوفيق والسداد ،وأن ينفع هبذا البحث كاتبه ،وقارئه وأن يكتب يل
به رضاه عنده ،إنه مسيع جميب.
وصلى هللا على حممد وعلى آله وصحبه والتابعني

( )1نقله عنه القرطيب يف اجلامع ألحكام القرآن (.)34/1
( )2انظر :مشكل القرآن لعبد اهلل املنصور (ص.)93:



