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 المقدمة

 
البد أن نذكر ھنا األسباب التي توھم االختالف أو توقع فیھ حتى یعرفھا طالب العلم، ذكر 

 ."البرھان في علوم القرآن"أیًضا اإلمام الزركشي ھذه األسباب في كتابھ 
  

 موضوع المقالة
طالب العلم، ذكر البد أن نذكر ھنا األسباب التي توھم االختالف أو توقع فیھ حتى یعرفھا 

 ."البرھان في علوم القرآن"أیًضا اإلمام الزركشي ھذه األسباب في كتابھ 
وقوع المخبر بھ على أحوال مختلفة وتطویرات شتى، : ولالختالف أسباب؛ األول: "قال

ٍ َمْسنُونٍ {: ومرة قال] ٣٧: الكھف[} ِمْن تَُراب{: كقولھ تعالى في خلق آدم } ِمْن َحَمإ
َْصاٍل {: ، ومرة قال]١١: الصافات[} ِمْن ِطیٍن الِزب{: وأخرى قال ،]٢٦: الحجر[ َصل

ار َخَّ ْف ، وھذه األلفاظ مختلفة ومعانیھا في أحوال مختلفة؛ ألن الصلصال ]١٤: الرحمن[} َكال
غیر الحمأ، والحمأ غیر التراب، إال أن مرجعھا كلھا إلى جوھر واحد، وھو التراب، ومن 

ل، فوقوع الشيء على أحوال مختلفة وتطویرات شتى قد یوھم التراب تدرجت ھذه األحوا
: االختالف والتعارض، ولكننا عندما نفھم ھذه األحوال ونقف على ھذه التطویرات نقول

 .إن كل آیة تحمل على حالة تختلف عن الحالة  األخرى
ِی{: ومن ذلك ما جاء في قول هللا تبارك وتعالى مثًال  َاٌن ُمب ُْعب َِي ث َِذا ھ َإ : األعراف[} نف

َّھَا َجان{: وقال هللا عز وجل في موضع آخر]. ١٠٧ َن والجان ھو ] ١٠: النمل[} تَْھتَزُّ َكأ
الصغیر من الحیات، والثعبان ھو الكبیر منھا، فقد یظھر للناظر أول مرة أن ھذا تعارض، 

 .ولكن ھذا لیس تعارًضا، وإنما ھذه أحوال مختلفة لما ذكره رب العالمین سبحانھ
یان ذلك أن خلق الثعبان عظیم، ولذلك كانت ھذه الحیة عظیمة ألنھا ثعبان، والثعبان وب

عظیم، وكون هللا عز وجل یذكر عنھا بأنھا جان في اھتزازھا ففي اھتزازھا وحركتھا 
 .وخفتھا ھي كاھتزاز الجان وخفتھ، فال تناقض وال اضطراب

: الموضوع، وذلك كقول هللا تعالىاختالف : السبب الثاني من األسباب الموھمة لالختالف
َّھُْم َمْسئُولُونَ { ن ِ ُوھُْم إ ِف َنَّ {، ]٢٤: الصافات[} َوق َل َْسأ َن ِْھْم َول َی ل ِ ُْرِسَل إ َِّذیَن أ َنَّ ال َل َْسأ َن َل ف

ِین ُْمْرَسل ٍِذ ال {: ھكذا قال رب العالمین مثبتًا السؤال، ومع ھذا قال] ٦: األعراف[} ال َیَْوَمئ ف
َُل َعْن ذَ  ِنٌس َوال َجانٌّ یُْسأ ِ إ ِھ ْب فنفى ھنا السؤال، قال اإلمام الحلیمي رحمھ ] ٣٩: الرحمن[} ن

إن اآلیة األولى تحمل على السؤال عن : "هللا في دفع ھذا األمر الذي یوھم االختالف قال
التوحید وتصدیق الرسل، والثانیة على ما یستلزم اإلقرار بالنبوات، من شرائع الدین 

یره على اختالف األماكن؛ ألن القیامة فیھا مواقف متعددة وكثیرة، وحملھ غ". وفروعھ
فموضع یسأل العبد ویناقش، وفي موضع آخر یرحم ویلطف بھ، وفي موضع یعنف 
ویوبخ، وھذا یكون للكفار، وفي موضع آخر ال یكون تعنیف وال توبیخ، وھذا یكون ألھل 

 .اإلیمان
َاَمة{: ومثل ھذا ما جاء في قول هللا تبارك وتعالى ِی ْق ُ یَْوَم ال ُِّمھُْم هللاَّ َُكل ] ١٧٤: البقرة[} َوال ی

َْجَمِعیَن {: مع قولھ سبحانھ َّھُْم أ َن ل َ َْسأ َن ََوَربَِّك ل َْملُونَ * ف ا كَانُوا یَع ]. ٩٣، ٩٢: الحجر[} َعمَّ
فاآلیة األولى نفت أن یكلم رب العالمین سبحانھ وتعالى ھؤالء القوم یوم القیامة، واآلیة 

 .ثانیة أثبتت أن هللا تبارك وتعالى یسألھم، ویسأل الناس جمیعًا عما كانوا یعملونال
إن موضوع المنفي مختلف عن موضوع المثبت، فالكالم المنفي ھو : وللجمع بینھما نقول

كالم التلطف واإلكرام مع ھؤالء الكافرین، أما الكالم المثبت فھو سؤال التوبیخ واإلھانة 
 .ھانة، فال تنافي بحالوكالم التوبیخ واإل
َا{: ومثلھ قولھ تعالى ُھ ل ْ ٌ ِمث ِّئَة ٍ َسی ِّئَة َھُم {: مع قولھ] ٤٠: الشورى[} َوَجَزاُء َسی یَُضاَعُف ل

ََذاب ْع  .[٢٠: ھود[} ال
والجواب أن التضعیف ھنا لیس على حد التضعیف في الحسنات، بل ھو راجع لتضاعیف 

ھ، فلیس التضعیف من ھذا الطریق على ما مرتكباتھم، فكان لكل مرتكب منھا عذاب یخص

ھو في الطریق اآلخر، وإنما المراد ھنا تكفیره بحسب كثرة المجترحات؛ ألن السیئة 
تََرى {: الواحدة یضاعف الجزاء علیھا؛ بدلیل سیاق تلك اآلیة وھو قولھ ْ ِن اف َُم ِممَّ َْظل َوَمْن أ

ُْعَرُضوَن َعلَى َِك ی َئ ُْول ِ َكِذبًا أ َال  َعلَى هللاَّ ِِّھْم أ َِّذیَن َكَذبُوا َعلَى َرب َْشھَادُ ھَُؤالِء ال ُوُل األ ِِّھْم َویَق َرب
ِِمیَن  ال َّ ِ َعلَى الظ ُ هللاَّ َْعنَة ِ ھُْم * ل ِاآلِخَرة َا ِعَوًجا َوھُْم ب ُونَھ ِ َویَبْغ یِل هللاَّ ِ َِّذیَن یَُصدُّوَن َعْن َسب ال

ُِرونَ  ھم، وصدوا عن سبیلھ، وبغوھا عوجا، فھؤالء كذبوا على رب]. ١٩، ١٨: ھود[} َكاف
 .وكفروا، فھذه مرتكبات عذبوا بكل مرتكب منھا

َّا ُمْشِرِكینَ {: وكقولھ تعالى َا َما ُكن ِّن ِ َرب ُوا َوهللاَّ َال َْن ق ِال أ ُْم إ َتُھ ِتْن ُْن ف َْم تَك ُمَّ ل مع ] ٢٣: األنعام[} ث
ًا{: قولھ تعالى َ َحِدیث َْكتُُموَن هللاَّ  .وقد أشرت إلى ذلك وجمعت بینھما]. ٤٢ :النساء[} َوال ی

وھناك أیًضا آیات ذكروا أنھا تعارض بعضھا البعض؛ الختالف الموضوع، وبالنظر إلى 
 .ھذه اآلیات ندفع ذلك بفضل هللا تبارك وتعالى

َوال تَْكِسُب ُكلُّ {: قال هللا تبارك وتعالى. وأضرب أیًضا مثاًال آخر لتوضیح ھذه المسألة
ِال  ٍْس إ ْھَانَف َی َا {: ھذا یعارض قول هللا تعالى: قالوا]. ١٦٤: األنعام[} َعل َیْھ َا َما َكَسبَْت َوَعل َھ ل

 .[٢٨٦: البقرة[} َما اْكتََسبَت
تجني، : ال تكسب شًرا وال إثًما بدلیل سبب النزول، أو ضمن معنى: والجواب أن المراد

ان، ولھذا لما ذكر القسمین وھذه اآلیة اقتصر فیھا على الشر، واألخرى ذكر فیھا األمر
ولم ) فعل(ذكر ما یمیز أحدھما اآلخر، وھا ھنا لما كان المراد ذكر أحدھما اقتصر علیھ بـ

 .(افتعل(یأت بـ
ِھ{: ومنھ قولھ تعالى َات َ َحقَّ تُق َ َما {: مع قولھ] ١٠٢: آل عمران[} اتَّقُوا هللاَّ َاتَّقُوا هللاَّ ف

ْعتُم َ اتَّقُوا {: الظاھر أن قولھ تعالى: "ابن المنیر رحمھ هللا تعالى قال]. ١٦: التغابن[} اْستَط
ِھ َات َ َحقَّ تُق إنما نسخ حكمھ، ال فضلھ وأجره، وقد فسر النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم } هللاَّ

: فقالوا. »ھو أن یطاع فال یعصى، ویذكر فال ینسى، ویشكر فال یكفر«: حق تقاتھ بأن قال
َْعتُم{: فنزلت! أینا یطیق ذلك؟ َ َما اْستَط َاتَّقُوا هللاَّ وكان التكلیف أوًال باستیعاب العمر . }ف

بالعبادة بال فترة وال نعاس، كما كانت الصالة خمسین، ثم صارت بحسب االستطاعة 
 ."خمًسا، واالقتدار منزل على ھذا االعتبار، ولم ینحط عن درجاتھ

: ي كون ذلك منسوًخا نظر، وقولھ تعالىوف: "وقال الشیخ كمال الدین الزملكاني رحمھ هللا
ْعتُم{ َ َ َما اْستَط َاتَّقُوا هللاَّ ِھ{: ھو معنى قولھ} ف َات إذ بھ أمر، فإن حق تقاتھ الوقوف } َحقَّ تُق

 ."على أمره ودینھ، وقد قال بذلك كثیر من العلماء
اتھ ما وأما الحدیث الذي ذكره ابن المنیر رحمھ هللا تعالى في التفسیر، وھو أن حق تق

سبق أن ذكرتھ فإنھ لم یثبت مرفوًعا عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، بل ھو من كالم ابن 
إلى آخره، وقد رواه النسائي، ولیس فیھ قول ..." أن یطاع فال یعصى: "مسعود، وھو

 ."أینا یطیق ذلك: "الصحابة
ُ {: ومن ذلك أیًضا قول هللا تبارك وتعالى َال تَْعِدل ْتُْم أ ِْن ِخف َإ ً ف ََواِحَدة مع ] ٣: النساء[} وا ف

َْو َحَرْصتُمْ {: قولھ تعالى في آخر السورة َِّساِء َول ُوا بَیَْن الن َْن تَْعِدل : النساء[} َولَْن تَْستَِطیعُوا أ
 .ھنا ال یوجد تعارض بحال؛ وذلك الختالف الموضوع]. ١٢٩

ْتُمْ {: المراد بالعدل في قولھ تعالى: وبیان ذلك أن أقول ِْن ِخف َإ ً  ف ََواِحَدة ُوا ف َال تَْعِدل المراد بھ } أ
أما المراد بالعدل في . العدل بین األزواج في توفیة حقوقھن، وھذا ممكن الوقوع وعدمھ

َْو َحَرْصتُمْ {:اآلیة الثانیة، وھي قولھ تعالى ِّسَاِء َول َْن الن َی ُوا ب َْن تَْعِدل َْن تَْستَِطیعُوا أ } َول
إلنسان ال یملك میل قلبھ إلى بعض زوجاتھ دون بعض، وقد فالمراد بھ ھو المیل القلبي، فا

اللھم ھذا قسمي فیما أملك فال «: كان صلى هللا علیھ وآلھ وسلم یقسم بین نسائھ ثم یقول
اللھم قلبي فال أملكھ، وأما ما : "میل القلب، وكان عمر یقول: یعني» تؤاخذني بما ال أملك

 ."سوى ذلك فأرجو أن أعدل
المراد بالعدل في الثانیة العدل التام، وقد أشار إلى ذلك ابن عطیة رحمھ ویمكن أن یكون 

هللا تبارك وتعالى، وأحیانًا یحتاج االختالف إلى تقدیر محذوف، وعند التقدیر یرتفع 
َرِر {: اإلشكال، وذلك كقول هللا تعالى ِي الضَّ ُْول ِیَن َغیُْر أ ُْمْؤِمن ْقَاِعُدوَن ِمن ال ال یَْستَِوي ال

ْم َوالْ  ِ ُِسھ نف َ ِِھْم َوأ َْمَوال أ ِ ُْمَجاِھِدیَن ب ُ ال َل هللاَّ َضَّ ُِسِھْم ف نف َ ِِھْم َوأ َْمَوال أ ِ ِ ب یِل هللاَّ ِ ِي َسب َى ُمَجاِھدُوَن ف َعل
ُْحْسنَى ُ ال ً َوُكًال َوَعَد هللاَّ ْقَاِعِدیَن َدَرَجة ُ {: ثم قال سبحانھ]. ٩٥: النساء[} ال َل هللاَّ َضَّ َوف

 َ ُْمَجاِھِدیَن َعل َْجًرا َعِظیًماال ْقَاِعِدیَن أ وفضل هللا : واألصل في األولى]. ٩٥: النساء[} ى ال



وفضل هللا : المجاھدین على القاعدین من أولي الضرر درجة، واألصل في الثانیة
 .المجاھدین على القاعدین من األصحاء درجات

شرح "في وممن ذكر أن المحذوف كذلك اإلمام بدر الدین بن مالك رحمھ هللا تعالى 
 ."الخالصة

كقول هللا  االختالف في جھتي الفعل، وذلك: السبب الثالث الذي یوھم االختالف والتعارض
ُم{: تعالى َھ َتَل َ ق ِنَّ هللاَّ َك ُوھُْم َول ْتُل َْم تَق َل فھنا في ھذه اآلیة نفى رب العالمین ]. ١٧: األنفال[} ف

قد قتلوا  -رضوان هللا تبارك وتعالى علیھم أجمعین- أن یكون الصحابة  -سبحانھ وتعالى- 
 - وان هللا تعالى علیھمالصحابة رض- أحًدا من المشركین في غزوة بدر، ولكن في الحقیقة 

باشروا القتل والقتال في ھذه المعركة، ولكن هللا تبارك وتعالى نفاه عنھم باعتبار التأثیر، 
یعني أن فاعل القتل على الحقیقة ھو رب العالمین سبحانھ وتعالى جل في عاله، والفاعل 

 .فاعل بقدر حركتھ وتصرفھ وغیر ذلك
َ َرَمى{: ىومن ھذا أیًضا قول الحق تبارك وتعال َِكنَّ هللاَّ ِْذ َرَمیَْت َول : األنفال[} َوَما َرَمیَْت إ

الناظر في اآلیة یعلم أن النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم رمى، واآلیة تشیر إلى ]. ١٧
ما رمیت خلقًا، إنما أنت : أي: ذلك، ومع ذلك فا عز وجل ینفي عنھ ھذا الرمي، والمعنى

ت فعًال وقمت بھ، أما رب العالمین سبحانھ وتعالى ھو الذي فعل أنت فعل: رمیت فعًال، یعني
 .ما فعل - جل في عاله- بھم بقدرتھ 

َوتََرى {: االختالف في الحقیقة والمجاز، وھذا كقول هللا تبارك وتعالى: السبب الرابع
ِسَُكاَرى َّاَس ُسَكاَرى َوَما ھُْم ب َْمْوُت مِ {: وكقولھ] ٢: الحج[} الن ِ ال ِیھ ت ْ َأ ِّ َمَكاٍن َوَما ھَُو َوی ْن كُل

َمیِّت ِ وترى الناس : وھو یرجع لقول المناطقة االختالف باإلضافة أي]. ١٧: إبراھیم[} ب
سكارى باإلضافة إلى أھوال القیامة مجاًزا، وما ھم بسكارى على الحقیقة باإلضافة إلى 

 .خمر الدنیا
ا{: ومثلھ في االعتبارین قول هللا تبارك وتعالى ِ َّا ب ِینَ آَمن ُمْؤِمن ِ ْیَْوِم اآلِخِر َوَما ھُْم ب ال ِ ِ َوب َّ {

ُوا سَِمْعنَا َوھُْم ال یَْسَمعُون{: وقولھ أیًضا] ٨: البقرة[ َال َِّذیَن ق : األنفال[} َوال تَُكونُوا َكال
ُمْؤمِ {: فإن هللا تبارك وتعالى مثًال قال]. ٢١ ِ ْیَْوِم اآلِخِر َوَما ھُْم ب ال ِ ِ َوب َّ ا ِ َّا ب ِینَ آَمن فأثبت } ن

ًا، فنفى اإلیمان بعد ذلك؛ ألن ما ادعوه : آمنا، یعني: أنھم قالوا ّ أنھم آمنوا إیمانًا لیس حقیقی
 .إنھ إیمان مجازي یتنافى مع اإلیمان الحقیقي: من إیمان ھو إیمان یمكن أن نطلق عنھ

: عالىأن تأتي اآلیات على وجھین أو على اعتبارین، وھذا كقول هللا ت: السبب الخامس
ْیَْوَم َحِدید{ َبََصُرَك ال َْرٍف {: ، وقال هللا تعالى]٢٢: ق[} ف ُُروَن ِمْن ط ْظ ِّ یَن ل َخاِشِعیَن ِمَن الذُّ

ِيٍّ  الذي یستمع ألول مرة فبصرك الیوم حدید، وھي تفید شدة : یعني]. ٤٥: الشورى[} َخف
َْرٍف َخاِشِعیَن ِمن {: الرؤیة، یعني یقول بأن ھذا یتناقض مع قولھ تعالى ُُروَن ِمْن ط ْظ ِّ یَن ل الذُّ

ِيٍّ   .{َخف
َبََصُركَ {: وقد جمع بینھما قطرب رحمھ هللا فقال علمك ومعرفتك بھا قویة، من : أي} ف

ویدل على ذلك : قال الفارسي. علم، ولیس المراد رؤیة العین: بصر بكذا وكذا، أي: قولھم
َبََصرُ {: قول هللا تعالى َاَءَك ف َْك ِغط نَا َعن ْ ََكَشف ْیَْوَم َحِدیدف ألنھ وصف البصر ] ٢٢: ق[} َك ال

 .ھنا بالحدة
ِذْكِر هللاَّ {: ومثلھ ما جاء في قول هللا تعالى ِ ُْم ب ُوبُھ ُل ِنُّ ق َمئ ْ َِّذیَن آَمنُوا َوتَط مع ] ٢٨: الرعد[} ال

ُم{: قولھ تعالى ُوبُھ ُل ُ َوِجلَْت ق ِكَر هللاَّ ُ َذا ذ ِ َِّذیَن إ ُْمْؤِمنُوَن ال ََّما ال ن ِ فقد یظن أن ]. ٢: األنفال[} إ
 .الوجل خالف الطمأنینة

وجوابھ أن الطمأنینة إنما تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحید، والوجل یكون عند 
ْشَِعرُّ {: خوف الزیغ والذھاب عن الھدى، فتوجل القلوب لذلك، وقد جمع بینھما في قولھ تَق

ُمَّ  َِّذیَن یَْخشَْوَن َربَّھُم ث ُوُد ال ُ ُجل ْھ ِ  ِمن لَى ِذْكِر هللاَّ ِ ُْم إ ُوبُھ ُل ُودُھُْم َوق ِیُن ُجل فإن ]. ٢٣: الزمر[} تَل
 .ھؤالء قد سكنت نفوسھم إلى معتقدھم ووثقوا بھ فانتفى عنھم الشك

بُون{: ومن ھذا الوجھ الخامس ما جاء في قولھ تعالى ِ تَُكذِّ ِھ ْتُْم ب َِّذي ُكن َّاِر ال } َعَذاَب الن
ِي{: وقال في سورة سبأ. على وصف العذاب" الذي"بلفظ ] ٢٠: السجدة[ َّت َّاِر ال } َعَذاَب الن
أنھا وصف العذاب : على وصف النار، وفیھ أربعة أوجھ؛ أحدھا" التي"بلفظ ] ٤٢: سبأ[

في السجدة لوقوع النار موقع الضمیر الذي ال یوصف، وإنما وقعت موقع الضمیر لتقدم 
َسَ {: إضمارھا مع قولھ َِّذیَن ف ا ال َمَّ ُِعیُدوا َوأ ْھَا أ َْن یَْخُرُجوا ِمن ََراُدوا أ ََّما أ َّاُر كُل َْواھُم الن ََمأ قُوا ف

ِیھَا وقیل لھم ذوقوا عذابھا، فلما وضعھا موضع المضمر : فحق الكالم] ٢٠: السجدة[} ف
الذي ال یقبل الوصف عاد إلى وصف العذاب، وأما في سبأ فوصفھا لعدم المانع من 

 .وصفھا
 .في السجدة وصف النار أیًضا، وذكر حمًال على معنى الجحیم والحریق أما الذي: والثاني
أن الذي في السجدة في حق من یقر بالنار ویجحد العذاب، وفي سبأ في حق من : والثالث

 .یجحد أصل النار
أنھ إنما وصف العذاب في السجدة؛ ألنھ لما تقدم ذكر النار مضمًرا ومظھًرا عاد : والرابع

ًا للخطاب، فیكون أنشط للسامع بمنزلة العدول من الغیبة  إلى وصف العذاب؛ لیكون تلوین
 .إلى الخطاب

َا{: ومن ذلك أیًضا قول هللا تبارك وتعالى ُن ُ ُرُسل َّتْھ َّاھُم {: وقال] ٦١: األنعام[} تََوف تَتََوف
َِكة َْمالئ َْمْوت{: ، وقال تعالى أیًضا]٢٨: النحل[} ال َّاُكْم َملَُك ال ُْل یَتََوف وقال ] ١١: السجدة[} ق

ُس{: هللا عز وجل ْف ن َ َّى األ ُ یَتََوف َّیْل{: وقال] ٤٢: الزمر[} هللاَّ الل ِ َّاكُْم ب َِّذي یَتََوف } َوھَُو ال
: وقد یبدو لإلنسان في الظاھر تعارض بین ھذه اآلیات؛ ألنھ قال أوًال ]. ٦٠: األنعام[
َا{ ُن ُ ُرُسل َّتْھ َْمال{: ، وقال}تََوف اھُم ال َّ َِكةتَتََوف َْمْوت{: ، وقال}ئ َُك ال َّاكُْم َمل ُْل یَتََوف ، ثم نسب هللا }ق

ُس{: عز وجل التوفي إلى نفسھ فقال ْف ن َ َّى األ ُ یَتََوف َّیْل{: ، وقال}هللاَّ الل ِ اكُْم ب َّ َِّذي یَتََوف  .{َوھَُو ال
إن توفي المالئكة بالقبض : "وقد جمع البغوي رحمھ هللا تبارك وتعالى بین كل ذلك فقال

والنزع، وتوفي ملك الموت بالدعاء واألمر، فیدعو األرواح فتجیبھ، ثم یأمر أعوانھ 

َّقُوا {: بقبضھا، وتوفي هللا سبحانھ وتعالى ھو خلق الموت فیھ، ومنھ قول هللا تعالى َات ف
َّارَ  بالتنكیر؛ ألنھا نزلت ] ٦: التحریم[} نَارا{: وفي سورة التحریم قال] ٢٤: البقرة[} الن

آیة البقرة، فلم تكن النار التي وقودھا الناس والحجار معروفة فنكرھا، ثم نزلت  بمكة قبل
 .آیة البقرة بالمدینة مشار بھا إلى ما عرفوه أوًال 

َدًا آِمنًا{: وقال هللا عز وجل َل َْل ھََذا ب ََد {: وقال] ١٢٦: البقرة[} َربِّ اْجع َل ْب َربِّ اْجعَْل ھََذا ال
ًا نھ في الدعوة األولى كان مكانًا فطلب منھ أن یجعلھ بلًدا آمنا، ؛ أل]٣٥: إبراھیم[} آِمن

وفي الدعوة الثانیة كان بلدًا غیر آمن فعرفھ وطلب لھ األمن، أو كان بلًدا آمنا، وطلب ثبات 
وبھذا یمكننا أن نجیب عما قد یكون فیھ اختالف، بعد أن ذكرت األسباب . األمن ودوامھ

طالب العلم استطاع بذلك أن یحل اإلشكاالت التي یمكن أن الموھمة لالختالف، وإذا عرفھا 
تعرض لھ، وبالتالي نخلص إلى أنھ ال تناقض وال اضطراب في كالم رب العالمین، وال بین 

  .القرآن الكریم وسنة النبي اآلمین، صلى هللا علیھ وآلھ وسلم
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