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االختالف يف التفسريحقيقته وأنواعه
دراسة حتليلية نظرية
Differences in Tafasit; its reality and kinds. A n
ideological and theoretical study
Abstract:

حافظ حممد عاصم
شكیل أمحد

Allah revealed the Noble Qur'an To His prophet (PBUH) and that is an evidence for the
truthfulness of his prophet hood .Allah make a special sequence in this book and he taken
the responsibility of its protection, there are scholar whom devoted their lives for the
understanding and explanation of the meaning of this Noble book, So All of these
Scholar’s explained the verses of Qur'an by their vision, level of understanding, thinking
and keeping in view the demands of the place and time. That is the reason that we are
finding their different views in the interpretation of Qur'an.
In this Article discussed these types of differences and its kinds that we may understand
the reality of these various opinions in Tafseer. That these are just the differences in words
?or there is contradiction in real in their views
Key Words: Al-iktilaf, Al-tqa'rub, Al-tra'duf, Ikhtilaf-ut-tanw'o, Ikhtilaf-ud-dazat,
Al-ishtiraq ullughvi, Al-twato.

أنزل هللا سبحانه وتعاىل كتابه على رسوله املصطفى صلى هللا علیه وسلم وجعله آیة رسالته ،ورتّبه أبحسن ترتیب
ودقة وأوجز عبارة ،وقد وعد هللا سبحانه وتعاىل حبفظه حىت كلّف له عباداً ورجاالً وعلماءً الذین قاموا خبدمة هذا الكتاب
وأفنوا أعمارهم ببیان معانیه حسب تدبرهم وفهمهم ووجهة أنظارهم ووسعة أفكارهم وتطور زماهنم واختالف أحداثهم
وضح لنا أبن
حىت ظهر اختالف أقواهلم يف تفاسريهم؛ فقمنا يف هذا املقال ببیان حقیقة هذا االختالف وأنواعهم حىت ّ
اختالفهم اختالف التنوع أو اختالف التضاد؟
مفهوم االختالف:
معان متعدةٍ
مشرتك بني ٍ
ظ
ٌ
االختالف هو ضد االتفاق؛ یقال :اختالف األمران إذا مل یتفقا .واالختالف هو لف ٌ
فقیل :هذا كالم خمتلف حینما مل مياثل أوله يف الفصاحة مع آخره ،وكذا قیل حینما بعض أسلوبه خمصوص يف اجلزالة
وبعضه خيالفه فیه(.)1
عرف
فن فهو" :منازعة جتري بني املتعارضني لتحقیق حق أو إلبطال ابطل" ،وقد ّ
أما تعریف اخلالف كمصطلح ٍّ
()2
أبنه" :أن أيخذ كل واحد طریقاً غري طریق اآلخر يف حاله أو قوله" .

 أستاذ حماضر ،قسم الدراسات اإلسالمیة ،اجلامعة الوطنیة للغات احلدیثة ( ،)NUMLإسالم آابد.
 أستاذ حماضر ،قسم اللغة العربیة ،اجلامعة العالمة إقبال املفتوحة ،إسالم آابد
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فنرى أن لفظ "االختالف" أييت مبعىن التغایر والتباین سواء أدى ذلك إىل التناف والتعارض أو مل یؤد ومعناه
االصطالحي قریب ابملعىن اللغوي .أما االختالف يف التفسري هو "عدم اتفاق املفسرین على داللة اآلیة أو اللفظ القرآين
حبیث تعني مراد هللا تعاىل منها" ،حىت یتوصل املفسرون إىل ٍ
ٍ
وخمتلف – ولو يف الظاهر – ملا توصل إلیه
معان مغای ٍر
غريه.
وقد جاء يف القرآن الكرمي لفظ االختالف واخلالف كلیهما أحیاانً مبعىن "املغایرة واملخالفة" أو مبعىن "خلف وبعد"،
مع أن بعض العلماء ّفرق بینهما ورأوا أبن "اخلالف" أعم من "االختالف" ولكن يف احلقیقة هاتني كلمتني قد تستخدمان
يف حمل بعضهما ،حىت ال یوجد الفرق بینهما يف عبارات األصولیني والفقهاء ،وهم یستعملوهنما يف مصنفاهتم مبعىن
واحد.
حقيقة االختالف:
وقوع االختالف يف الفروع سنة من سنن هللا الكونية وهي ضرورة ورمحة وسعة:
من احملال مجع الناس على رأي واحد وإىل وجهة نظر واحدة .فهي طبیعة جبلت علیها النفوس وفتح هلا اجملال من
قبل الشرع كذلك "فلیس ألحد أن ینكر على اآلخرین ما قد یفهمونه من النص من فهم خمالف لفهمه ،ما دام اللفظ
حيتمله ،والدلیل یتسع له ،ونصوص الشرع األخرى ال تناقضه أو تعارضه ،ومعظم األحكام املتعلقة ابلفروع واملتناولة
()3
للنواحي العملیة هي من النوع الذي یثبت ابلطرق الظنیة رمحة من هللا تعاىل بعباده ،لیتسع للناس جمال االجتهاد فیها".
ومن ذلك أیضاً اجتهاد الصحابة رضي هللا عنهم واختالفهم .قال عمر بن عبد العزیز :ما أحب أن أصحاب رسول هللا
صلى هللا علیه وسلم مل خيتلفوا؛ ألنه لو كانوا قوالً واحداًكان الناس يف ضیق ،وأهنم أئمة یقتدى هبم )4(.فاختالف الناس
يف اآلراء طبیعة أدت إلیها عوامل خمتلفة كما سیأيت تفصیلها:
أوالً :طبيعة الدين
فطبیعة الدین اقتضت االختالف يف الفروع؛ حیث أراد هللا سبحانه وتعاىل أن یكون يف أحكامه املنصوص علیها
واملسكوت عنها ،مث إرادته سبحانه يف املنصوص علیها أبن یكون فیها احملكمات واملتشاهبات ،والقطعیات والظنیات،
والصریح واملؤول ،وحنو ذلك .فاحتیج إىل االجتهاد ،وإىل إعمال العقول واأللباب يف فهم املتشاهبات والظنیات وغريمها
ۡ ۡ ِ َٰ ِ ۡ
ۡ
ِ
ت ُه َّن
َنزَل َعلَی َ
ب منهُ ءَایََٰت ُحم َك ََٰم ٌ
الستخراج األحكام والنكت ،ولالبتالء واالختبار ،قال تعاىلُ ﴿ :ه َو ٱلَّذ ٓي أ َ
ك ٱلكتَ َ
ۡ
أُُم ٱل ِك َٰتَ ِ
ُخُر ُمتَ ََٰشبِ ََٰهت )5(﴾...ف ُف ّسرت اآلايت املتشاهبات أبهنا" :حمتمالت ال یتضح مقصودها إلمجال ،أو خمالفة
ب َوأ َ
ظاهر إال ابلفحص والنظر ؛ لیظهر فیها فضل العلماء ،ویزداد حرصهم على أن جيتهدوا يف تدبرها  ،وحتصیل العلوم
املتوقف علیها استنباط املراد هبا ،فینالوا هبا وإبتعاب القرائح يف استخراج معانیها ،والتوفیق بینها وبني احملكمات معايل
الدرجات"(.)6
ومن ذلك أیضاً تعدد وجوه القراءات يف القرآن الكرمي ،ولو شاء هللا جلمع األمة على قراءة واحدة ،ولكن اقتضت
رمحة هللا تعاىل وسعته على األمة وحكمته الواسعة جبَ ْعلها سبعة أحرف -وهي املتفق علیها -تسهیالً وختفیفاً .ویؤیده ما
ورد يف ذلك عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه حیث اختلف مع هشام بن حكیم رضي هللا عنه يف قراءة سورة الفرقان،
ِ
ت"(.)7
وذهب به إىل رسول هللا صلى هللا علیه وسلم فأقر بقراءهتما ،وقال هلماَ " :ك َذل َ
ك أُنْ ِزلَ ْ
اثنياً :طبيعة اللغة
فالنصوص الشرعیة نصوص قولیة لفظیة ،جيري علیها ما جيري على النصوص اللغویة عند فهمها وتفسريها؛ إذ هي
واقعة وفق ما تقتضیه اللغة يف األلفاظ والرتاكیب ،وما حتمله من معان ومفاهیم ابختالف أوجهها ،ومن ذلك كون اللفظ
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مشرتكاً ،أو احتماله احلقیقة واجملاز ،أو العموم واخلصوص ،أو اإلطالق والتقیید ،وحنو ذلك .فكم من آراء واختالفات
تفسريیة وقعت يف فهم آیة قرآنیة لدى العلماء جلّها یتعلق ابللغة وأحواهلا .ومن أمثلة ذلك قوهلم يف حكم الباء يف قوله
ۡ
تعاىل﴿ :و ۡٱمسحواْ بِرء ِ
وس ُك ۡم وأ َۡر ُجلَ ُك ۡم إِ َىل ٱل َك ۡعبَ ۡ ِ
ني﴾( )8هل هي تبعیضیة ،أم زائدة أم لإللصاق؟ وما األحكام املرتتبة
َ
َ َ ُ ُُ
علیها؟( )9وتكثر األمثلة يف هذا املقام ،وقد سجلت األقالم ما تقتضیه طبیعة اللغة من اختالف يف فهم معاين اآلايت،
وما یرتتب علیها من اختالف يف األحكام واملسائل.
ونرى مثالً من املفسرین من اهتم هبذا اجلانب اهتماماً كبرياً -أي التفسري اللغوي لآلايت -ومن أبرزهم :الزخمشري
صاحب الكشاف (املتوىف835 :هـ) ،وابن عطیة صاحب احملرر الوجیز (املتوىف845 :هـ) ،والبیضاوي صاحب أنوار
التنزیل وأسرار التأویل (املتوىف558 :هـ) ،وأبو السعود صاحب إرشاد العقل السلیم إىل مزااي الكتاب العزیز (املتوىف:
259هـ) ،واإلمام اآللوسي صاحب تفسري روح املعاين (املتوىف5921 :هـ) ،وابن عاشور صاحب التحریر والتنویر
(املتوىف5323 :هـ) .وغريهم.
اثلثاً :طبيعة البشر
حیث "قضت مشیئة هللا تعاىل خلق الناس بعقول ومدارك متباینة ،إىل جانب اختالف األلسنة واأللوان والتصورات
واألفكار ،وكل تلك األمور تفضي إىل تعدد اآلراء واألحكام ،وختتلف ابختالف قائلیها .وإذا كان اختالف األلسنة
واأللوان واألفكار آیة من آايت هللا تعاىل ،فإن اختالف املدارك والعقول وما تثمره تلك املدارك والعقول آیة من آايت
هللا تعاىل كذلك ،ودلیل من أدلة قدرته البالغة ،وال یتحقق إعمار الكون وازدهار الوجود وقیام احلیاة لو أن البشر خلقوا
ۡ
ۡ ِِ
ِ
ني﴾ ﴿إَِّال َمن َّرِح َم
سواسیة يف كل شيء ،وكل میسر ملا خلق له ﴿ َولَو َشآءَ َربُ َ
َّاس أ َُّمة ََٰوح َدة َوَالیَـَزالُو َن ُخمتَلف َ
ك َجلَ َع َل ٱلن َ
ۡ ()11( )10
ربُ َۚ ِ ِ
ك َخلَ َق ُهم﴾ "
ك َول ََٰذل َ
َ َ
فالبشر خيتلفون يف أطباعهم وصفاهتم -حىت أن األخوین قد خيتلفان يف أطباعهما رغم ترعرمها على ید أم واحدة
وعیشهما حتت سقف واحد وعلى طریقة واحدة -فمنهم من یتسم ابلتشدید والعسر ،وآخر ميیل إىل الیسر والتیسري،
ومنهم من یرى الظاهر ،ومنهم من یغوص يف بواطن األمور وأعماقها وهكذا .وتلك اجتاهات نفسیة یرتتب علیها
اختالف يف اآلراء ،ويف وجهات النظر ،ویتبعها كذلك اختالف النظر إىل النصوص وفهمها ،وابلتايل احلكم علیها.
ومن أمثلة ذلك ما ورد يف قصة أسرى بدر حني استشار النيب صلى هللا علیه وسلم الصحابیني أاب بكر الصدیق
وعمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما يف أمرهم ،فأشار أبو بكر رضي هللا عنه أبخذ الفداء وإطالق سراحهم ،وأشار عمر
رضي هللا عنه بضرب أعناقهم ( .)12وكما نعلم من حیاة هذین الصحابیني فإن أاب بكر الصدیق رضي هللا عنه ُعرف
ابللني والرمحة ،وعمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ُعرف ابلشدة والقوة ،وینعكس هذا يف حیاهتما (.)13
رابعاً :طبيعة الكون واحلياة
إن طبیعة الكون واحلیاة كذلك خيتلفان اختالفاً ینفي التناقض والتضارب  ،ویثبت التنوع والتلون املطلوب لسري
األمور وتعایش البشر  ،وهي دلیل قدرة هللا تعاىل  ،وإحكامه يف تدبري األمور  ،وهذه الطبیعة قد سجلها هللا تعاىل يف
ۡ
ۡ ۡ َۚ
حمكم كتابه ،قال تعاىل﴿ :أَ َۡمل تَـَر أ َّ
ٱلس َما ِٓء َمآء فَأ َۡخَر ۡجنَا بِِهۦَثََََٰرت ُخمتَلِ ًفا أَل ََٰوُهنَا َوِم َن ٱجلِبَ ِال ُج َد ُد بِیض َو ُ ۡمحر
ٱَّللَ أ
َن َّ
َنزَل ِم َن َّ
َ
ۡ
ۡ
()14
َّاس وٱلدَّوآ ِ ۡ ۡ ِ
ِۡ
ف أ َۡل َٰوُهنَا و َغرابِیب سود﴾ ﴿وِ
ِ
ف أَل ََٰونُهُ﴾...
ن
ٱل
ن
م
ب َوٱألَنـ ََٰع ِم ُخمتَل ٌ
َ َ ّ
ُخمتَل ٌ َ َ َ ُ ُ
َ َ
مث إن اختالف اللیل والنهار وتعاقبهما ،واختالف األرض من صحراء ووداين وسهول وجبال ،واختالف الطقس
واجلو من برودة وحرارة واعتدال ،كل هذا دلیل على اختالف طبیعة الكون ،وتبعاً هلا اختالف طبیعة حیاة البشر فیها
ِ ِۡ ۡ
ٱلر َٰ
محَ ِن ِمن تَـ ََٰف ُوت﴾( )15وذلك إثبات لعظیم
اختالفاً یؤدي إىل التالؤم واالنسجام ،وینفي التضاد ﴿ َّما تَـَر َٰى يف َخلق َّ
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ت و ۡٱأل َۡر ِ ۡ ِ َٰ ِ ۡ
قدرة هللا تعاىل ،وهي آیة من آايته الكربى ،قال تعاىل﴿ :إِ َّن ِيف خ ۡل ِق َّ ِ
َّها ِر َألٓیََٰت
َ
ض َوٱختلَف ٱلَّی ِل َوٱلنـ َ
ٱلس ََٰم ََٰو َ
ِ ِ ۡ ۡ ِ ()16
ّأل ُْويل ٱألَلبََٰب﴾
وكذلك اختالف احلیاة حسب اختالف املكان والزمان إىل شدة ورخاء ،وفرح وحزن ،وعذوبة وملوحة وحنوها .كل
هذا یؤدي إىل اختالف النظر إىل احلیاة وما حيیط هبا ،وابلتايل اختالف احلكم على األشیاء .وهو مطلوب طاملا أدى
إىل الرمحة والتیسري ،وإذا ما أدى إىل الشقاق والنزاع فنحن يف غىن عنه ،والدین من ابب أوىل.
أنواع االختالف يف التفسري:
إن وقوع االختالف يف التفسري حقیقة ال مفر من اإلقرار هبا ،وال ینكرها إال مكابر أو عدمي االطالع على كتب
التفسري وعلومه؛ فالناظر يف كتب التفسري وعلومه یتیقن من وقوع هذا االختالف بنوعیه على مر العصور واألزمان ،بل
وكونه مورداً من موارد الشبهات اليت تلبس هبا املسیئون إىل اإلسالم وعلومه وأصحاب الفنت .وقد وقع هذا االختالف
يف نوعي التفسري؛ أي التفسري ابملأثور والتفسري ابلرأي .وهنا نبني هذین النوعني ووقوع االختالف فیهما بشيء من
التفصیل.
أوالً :االختالف يف التفسري ابملأثور
واملراد ابلتفسري ابملأثور" :هو ما جاء يف القرآن أو السنة أو كالم الصحابة أو التابعني (على خالف) بیاانً ملراد هللا
تعاىل من كتابه"( )17فالقسم األول -أي القرآن الكرمي -ال شك يف قبوله؛ ألن هللا تعاىل أعلم مبراد كالمه من غريه،
والقرآن الكرمي أصدق احلدیث بال شك .أما القسم الثاين وهي السنة املطهرة فاملأخوذ منها هو الصحیح واحلسن؛ ألن
خري اهلدي هدي حممد صلى هللا علیه وسلم ،والسنة هي املبینة والشارحة للقرآن الكرمي .وأما أقوال الصحابة رضوان هللا
علیهم أمجعني فهي املعتمدة بعد هذین القسمني؛ ألن الصحابة هم الذین عاینوا وشاهدوا أحوال التنزیل ،وقد ُحظوا
بصحبة النيب صلى هللا علیه وسلم ،وهم أبر هذه األمة وأصدقها وأعلمها بكتاب هللا .ولذا قول الصحايب الذي شهد
الوحي له حكم الرفع فقال احلاكم" :لیعلم طالب هذا العلم أن تفسري الصحايب الذي شهد الوحي والتنزیل عند الشیخني
حدیث مسند" ،وهناك من جعل لذلك ضابطاً فقال ابن حجر" :واحلق أن ضابط ما یفسره الصحايب إن كان مما ال
جمال لالجتهاد فیه وال منقوال عن لسان العرب فحكمه الرفع وإال فال كاإلخبار عن األمور املاضیة.)18( "...
اثنياً :االختالف يف التفسري ابلرأي
واملراد ابلرأي هو االجتهاد ،فإن كان هذا االجتهاد موفقاً أي مستنداً إىل ما جيب االستناد إلیه وبعیداً عن اجلهالة
والضاللة ،فالتفسري به حممود وإال فمذموم .وقد حدد العلماء األفذاذ هلذا النوع من التفسري ضوابط وقواعد وعلوماً
حيتاج إلیها ،وهي ضروریة ملن یرید اخلوض يف التفسري ابلرأي ،كما بیّنتها كتب علوم القرآن وأصول التفسري أحسن
تبیني ،ولیس حملها ههنا ،وميكن الرجوع إىل تلك الكتب لالستفادة واالستزادة (.)19
وأما االختالف يف التفسري ابلرأي فهو ما عُلِم كثرته يف كتب التفسري؛ ألن كل جمتهد له اجتهاده يف فهم املعاين
وهتذیبها حسبما یقتضیه طبعه وتبحره يف علم من العلوم ،وحسب میوله واعتقاداته بغض النظر عن صحة تلك
االعتقادات من خطئها .فمن املفسرین من یعطي اجلانب اللغوي والبالغي اهتماماً كبرياً يف تفسريه كاإلمام الزخمشري،
واإلمام أيب حیان األندلسي ،واإلمام اآللوسي ،والشیخ أيب السعود ،وغريهم ،ومنهم من یهتم آبايت األحكام وجيتهد
فیها كاإلمام اجلصاص ،واإلمام عماد الدین الكیا اهلراسي ،واإلمام الطحاوي ،واإلمام ابن العريب ،واإلمام القرطيب
وغريهم ،ومنهم من یهتم ابجلانب الكالمي كاإلمام اجلبائي ،والرماين ،واإلمام الرازي ،وحنوهم ،وهكذا .وینشأ االختالف
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فیما بینهم يف احلكم على اآلیة الواحدة وما تؤدیه من ٍ
معان ،فتارة ميكن اجلمع بني هذه التفسريات املختلفة ،وأخرى
یلزم الرتجیح بني أقواهلم املختلفة.
حتمل
وقد كثر يف اآلونة األخرية آراء العلماء تبعاً لكثرة التفاسري املوجدة یوماً بعد یوم ،وال شك أن هذا دلیل على ّ
ملعان متعددة .وال یعن ذلك أن الكل صحیح فیما حيمل تلك اآلايت القرآنیة من ٍ
اآلايت القرآنیة ٍ
معان ،ولكن مع هذا
ّ
فإن الكثري من العلماء ممن التزم هنج السلف الصاحل ُوفِق يف بیان معاين األلفاظ القرآنیة.
هذا وتكثر األمثلة يف االختالف يف التفسري ابلرأي ولكن نقتصر بذكر مثال واحد كما يف قول هللا تعاىلَ ﴿ :وذَا
ۡ
ۡ
ُون إِذ ذَّهب م َٰغَ ِ
ٱلن ِ
ضبا فَظَ َّن أَن لَّن نـَّق ِد َر َعلَ ۡی ِه  )20(﴾...اختلف أهل التأویل يف قوله تعاىل﴿ :فَظَ َّن أَن لَّن نـَّق ِد َر َعلَ ۡی ِه﴾
َ َ ُ
قدرت على فالن :إذا ضیقت علیه ،كما
على أوجه؛ األول :ظن أن لن نعاقبه
ابلتضییق علیه يف بطن احلوت ،من قوهلم ُ
ّ ِ ِۡ ۡ ۡ
ۡ
()21
ِ
ِ
ٱَّللُ﴾ وبه ذكر الطربي يف تفسري هذه اآلیة مجیع أتویالت
جل ثناؤهَ ﴿ :وَمن قُد َر َعلَیه ِرزقُهُ فَـلیُنفق ممَّآ ءَاتََٰىهُ َّ
قال هللا ّ
رجح هذا القول ،وذكر سبب ترجیحه له فقال" :وإمنا قلنا ذلك أوىل بتأویل الكلمة ،ألنه ال
العلماء هلا أبسانیدها ،مث ّ
ظن أن ربه یعجز عما أراد به وال یقدر علیه ،ووصف له أبنه
جيوز أن ینسب إىل الكفر وقد اختاره لنبوته ،ووصفه أبن ّ
()22
ظن أن لن أيخذه العذاب
جهل قدرة هللا ،وذلك وصف له ابلكفر ،وغري جائز ألحد وصفه بذلك . "...والثاينّ :
الذي أصابه .ولن نقضي علیه العقوبة .وإلیه ذهب الشوكاين يف تفسريه( .)23والثالث :فظن أنه یعجز ربه فال یقدر
أفظن أن لن نقدر علیه؟ وبه قال ابن زید.
علیه .وهو قول فاسد مردود .والرابع :مبعىن االستفهام ،وإمنا أتویلهّ :
وقد تتبعنا أقوال املفسرین يف تفسري هذه اآلیة ،واتضح لنا أن القولني األولني علیهما أكثر املفسرین والعلماء.
أنواع االختالف يف التفسري ابعتبار املعىن واللفظ:
إذا نظران يف أنواع االختالفات الكلیة للتفسري اليت ذكرها معظم املفسرین واملؤلفني -سواء كانت من حیث املوضوع،
أو ابعتبار درجة االختالف ،أو من حیث القبول والرد ،أو ابعتبار الدافع لالختالف أو التأثري يف املعىن -فإهنا ترجع
إىل أصلني :إما التنوع أو التضاد ،كما سیأيت تفصیلهما ابآليت:
اختالف التنوع:
إن اختالف التنوع من مقتضیات الرمحة اليت أرادها هللا تعاىل لعباده ،وهو دلیل السعة والیسر على األمة؛ ولذا
جنده عند السلف الصاحل يف كثري من فروع الدین احلنیف.
تعريف اختالف التنوع:
مل نقف على تعریف خاص للعلماء السابقني الختالف التنوع ،وما ورد عن أكثرهم یُعد ذكراً لبعض صوره وأنواعه.
وقد عرفه الباحثون بتعریفات تكاد أن تكون متقاربة املعىن متحدة املفهوم ،ومن أهم ما توصلنا إلیه:
 "أن حتمل اآلیة على مجیع ما قیل فیها إذا كانت معان صحیحة غري متعارضة"(.)24 "ما یصح محل اآلیة على مجیع ما قیل فیها ما دامت معاين صحیحة غري متعارضة"(.)25وإذا دققنا النظر يف التعریفني السابقني جند أهنما متقارابن يف املعىن املراد واملفهوم ،وإمنا االختالف يف األلفاظ املعربة
عنه .كما جندمها قاصران يف بیان املعىن املراد الختالف التنوع لسببني()26؛ األول :عدم النظر إىل مدى احتمال النص
القرآين للمعىن ،مع اعتبار صحة القول .وهذا غري دقیق ألن القول قد یكون صحیحاً ،ولكن ال حتتمله تلك اآلیة
املفسرة .مث إن القول اخلطأ مرفوض من أول األمر .والثاين :اعتبار اجلمع بني األقوال الواردة مع عدم مراعاة حالة
االختالف يف تلك األقوال ،مع أن حالة االختالف هي األهم ،وهلا االعتبار أوالً.
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املفسر شریطة احتماله هلا بال
وأصح التعریفات هلذا االختالف هو" :تعدد األقوال التفسريیة الواردة يف معىن النص َّ
تكلف"(.)27
فمن التعریف السابق یتضح أن اختالف التنوع یقوم على ثالث دعائم متصلة بعضها مع بعض؛ األول :تعدد
األقوال التفسريیة .والثاين :احتمال النص القرآين لتلك األقوال .والثالث :البعد عن التكلف عند احتمال املعىن.
أنواع اختالف التنوع:
ینقسم اختالف التنوع إىل أربعة أنواع:
النوع األول:
احتاد املسمى واختالف العبارة الدالة علیه ،ویسمى تنوع أمساء وصفات.
فقد ختتلف أقوال املفسرین يف املسمى الواحد الختالف أوصافه ونعوته وتعددها ،فمن ذلك املراد من "الصراط
املستقیم" أنه "القرآن واإلسالم واهلدى والرسول وصاحباه وغريها" .فهذه األقوال متفقة؛ ألن دین اإلسالم هو اهلدى
وهو اتباع القرآن ،والرسول صلى هللا علیه وسلم ،وأصحابه أي هم الذین نقلوا له وبیّنوا معانیه .فجمیع املفسرین أشاروا
وصفه كل منهم بصفة مغایرة لآلخر .ومثل هذا أیضاً يف أمساء النيب صلى هللا
إىل ذات واحدة يف بیان الصراط ،لكن ّ
()28
علیه وسلم أي حممد أمحد املاحي احلاشر العاقب وغريها  .ويف أمساء القیامة أي یوم احلشر ،یوم اجلزاء ،یوم احلساب،
اآلخرة ،یوم الدین ،وحنوها .فتشرتك يف الداللة على الذات وختتلف يف الداللة على الصفات.
النوع الثاين:
تعدد األقوال بذكر كل منهم من االسم العام بعض أنواعه على سبیل التمثیل ،ویسمى تنوعاً على سبیل
املثال.
كما یقول ابن تیمیة" :فإن التعریف ابملثال قد یسهل أكثر من التعریف ابحلد املطلق ،والعقل السلیم یتفطن
للنوع ،كما یتفطن إذا أشري له إىل رغیف ،فقیل له :هذا هو اخلبز" ومن هذا النوع قوهلم :هذه اآلية نزلت يف لالن،
أو يف قصة لالن ،أو يف موقعة كذا وكذا ،أو يف وقت كذا وكذا ،لالذين قالوا ذلك مل يقصدوا أن حكم اآلية خمتص
أبولئك األعيان .لاآلية ذات السبب إن كانت أمراً أو هنياً أو حنومها لإهنا متناولة لذلك األمر والنهي لنفس السبب
ولغريه مما كان مبنزلته ،ومثل ذلك إن كانت خرباً مبدح أو ذم .واألصل يف اآلايت اليت هي ذوات األسباب "العربة
بعموم لفظها ال خبصوص سببها" ،وهذا ما أمجع عليه العلماء .كما لو نزلت اآلية يف حكم خاص ال يكون احلكم
خمتصاً به لقط ،بل يتعدى إىل كل ما يقع يف حكمه مما يطابقه(.)29
ومن تعدد أقوال املفسرين علي سبيل التمثيل ما ورد يف قول هللا تعاىل﴿ :مثَّ أ َۡورۡثـنا ۡٱل ِك َٰتب ٱلَّ ِذین ۡ
ٱصطََف ۡیـنَا ِم ۡن
ُ ََ َ َ َ
ۡ
ۖ ۡ
ِعبَ ِاد َان فَ ِمنـ ُه ۡم ظَ ِامل لِّنَـف ِس ِه )30(﴾...فاختلفت األقوال يف هذه اآلیة يف بیان الظامل لنفسه ،واملقتصد ،والسابق ابخلريات
التقي على اإلطالق .وقیل :الظامل لنفسه
فقیل :الظامل لنفسه هو صاحب الكبائر ،واملقتصد املؤمن العاصي ،والسابق ّ
أصحاب املشأمة ،واملقتصد أصحاب املیمنة ،والسابق ابخلريات السابقون من الناس كلهم .وقیل :الظامل الذي ترجح
سیئاته على حسناته ،واملقتصد الذي استوت حسناته وسیئاته ،والسابق من رجحت حسناته على سیئاته .وقیل :الظامل
لنفسه أصحاب الكبائر من أهل التوحید ،واملقتصد الذي مل یصب كبرية ،والسابق الذي سبق إىل األعمال الصاحلة.
وقیل :الظامل لنفسه الذاكر هلل بلسانه فقط ،واملقتصد الذاكر بقلبه ،والسابق الذي ال ینساه .وقیل :الظامل الذي یعبد هللا
خوفاً من النار ،واملقتصد الذي یعبده طمعاً يف اجلنة ،والسابق الذي یعبده ال لسبب (.)31
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وهكذا تكاثرت األقوال يف مثل هذا وغريه ،وكل من املفسرين ذكر نوعاً من أنواع الطاعات على سبيل املثال
والشرح ملا سبق بيانه من األلفاظ ،ويف هناية املطاف يُالحظ أن املعاين واحدة وتدل على أمر واحد .وال يفهم من
اختالف العبارات اختالف املرادات كما قيل" :عباراتنا شىت وحسنك واحد".
لذكر اإلمام الزركشي" :وكثريا ما يذكر املفسرون شيئاً يف اآلية على جهة التمثيل ملا دخل يف اآلية ليظن
بعض الناس أنه قصر اآلية على ذلك" (.)32
النوع الثالث:
()34
()33
أو التواطؤ فرياد به أحد الشیئني أو أحد األمرین
احتمال اللفظ أحد األمرین كاالشرتاك اللغوي
()35
ۡ
بشرط أن ال یكون بینهما تضاد .فاالشرتاك اللغوي كلفظ ﴿قَس َوَرةِ﴾ یراد به الرماة ،ویراد به األسد  .وكذا يف قول
ۡ ُۤ
ۡ
ۡ
ض وٱلش ۡ
ت ومن ِيف ۡٱأل ۡ
ٱلس َٰم َٰو ِ
ِ
ِ
هللا تعاىل﴿ :أَ َۡمل تَـَر أ َّ
ال﴾( )36فإنه
ُج
ن
ٱل
و
ر
م
ق
ٱل
و
س
َّم
َر
يف
ن
م
ۥ
ُۤ
ه
ل
د
وم َوٱجلِبَ ُ
َ
َن َّ
َّ
َ
ُ َ َُ َ ُ ُ
َ َ ََ
ٱَّللَ یَس ُج ُ ُ َ
َ
"جيوز أن یكون النجم ههنا یعن به ما نبت على وجه األرض وما طلع من جنوم السماء ،یقال لكل ما طلع :قَ ْد
()37
َجنَ َم"  ،قال ابن عاشور" :وجعل لفظ النجم واسطة االنتقال لصالحیته ؛ ألنه یراد منه جنوم السماء وما یسمى جنماً
من نبات األرض"( .)38فوقع اخلالف يف داللة لفظ النجم ابالشرتاك اللغوي ،واآلیة تقبلهما معاً كما دل علیه قول ابن
عاشور.
فإذا اتفق اللفظ يف صحة إطالق اللغة له وصحة محل سیاق اآلیة له ،كان من ابب اختالف التنوع.
أما التواطؤ يف القرآن الكرمي فهو الضمائر احملتمل عودها إىل شیئني فأكثر ،ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل:
ۡ
ِ ِ ِ ۡ
ِ
ك َكدحا فَ ُم َٰلَ ِق ِیه﴾( )39فیحتمل عودة الضمري يف "فمالقیه" إىل الرب أو إىل الكدح
َّك َكاد ٌح إ َ َٰىل َربّ َ
نس ُن إِن َ
﴿ ََٰٓأيَیـُ َها ٱإل ََٰ
( . )40وابلنظر يف املعىن بعد عودة الضمري إىل كال األمرین نرى أنه یستقیم معهما دون تعارض أو تناقض؛ فبعودته إىل
عملت من خري أو شر .وبعودته إىل الرب یكون :فمالق ربك ،فیجازیك بعملك
الكدح یكون املعىن :مث إنك ستلقى ما
َ
ویكافئك على سعیك (.)41
ومن أمثلة املتواطئ أیضاً اختالف املفسرین يف املراد ابلفجر واللیايل العشر والشفع والوتر يف سورة الفجر،
فقیل :املراد ابلفجر فجر ذي احلجة ،وقیل :فجر أول یوم من احملرم ،ألنه فجر السنة ،وقیل :املراد فجر العیون من
الصخور وغريها ،وقیل :فجر یوم اجلمعة ( .)42واختُلف يف اللیايل العشر فقیل :هي العشرة األوىل من رمضان ،وقیل:
هي العشرة األخرية من رمضان ،وقیل :هي العشرة األوىل من احملرم ،وفیه یوم عاشوراء ،وقیل :هي عشرة من ذي احلجة،
الش ْف ِع َوالْ َوتْ ِر فقیل :الشفع یوم النحر والوتر یوم عرفة( .)43وقیل :الشفع یوم عرفة ویوم
وقیل :غريها .واختلف يف َّ
()44
األضحى ،والوتر لیلة النحر ،وروي كذلك :هي الصلوات منها الشفع ومنها الوتر وقیل :الشفع الیومان من أايم
التشریق ،والوتر الیوم الثالث .وقیل :غري ذلك(.)45
فأطلق سبحانه الفجر واللیايل العشر والشفع والوتر؛ أي دون حتدید ،فلو قیل يف الفجر :أنه فجر الصبح،
أو فجر یوم اجلمعة أو فجر أي یوم آخر فال منافاة؛ إذ إن القسم واقع يف الفجر ،وقد یُعىن به أي فجر ابلتواطؤ؛ أي
ابشرتاك لفظ الفجر على أفراده ،واستواء املفهوم فیهم .وهكذا يف اللیايل العشر والشفع والوتر.
النوع الرابع:
()47
()46
تنوع تعبري عن املعاين أبلفاظ متقاربة ال مرتادفة .
غالباً ما تتفق مرادات املفسرین يف إیرادهم املعىن لآلیة أو اللفظة القرآنیة ،وخيتلف التعبري ،فكل یفسر أبلفاظه،
وهبذا تتقارب األلفاظ وال ترتادف؛ ألنه "قَ َّل إن یعرب عن لفظ واحد بلفظ واحد یؤدي مجیع معناه ،بل یكون فیه تقریب
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ملعناه ،وهذا من أسباب إعجاز القرآن"( )48وذلك "إذ الكلمة القرآنیة منتقاة بدقة متناهیة وموضوعة يف سبك رائع قوي
یظهر معه استواء كل كلمة يف حملها الالئق هبا .مبا ال جيعل أي كلمة أخرى من األلفاظ املقاربة هلا يف املعىن تقوم مقامها،
بص َوِره وظالله ،وروعته ومجاله"(.)49
وتؤدي كامل معناها ُ
()50
فكل لفظ له دالالته ومعانیه اليت ال مياثلها فیه اللفظ اآلخر  ،وینشأ اخلالف من أصل داللة اللفظ
املعرب به يف نفس املقام ( ،)51وتلك صورة الختالف التنوع.
ومعانیه اليت یؤدیها واليت ختتلف مع اللفظ اآلخر َ
ۡ
ۡ
()52
ٱلس َمآءُ َمورا ﴾ يف معىن املور حیث قیلَ :تور :تدور
ور َّ
ومن أمثلته ما ورد يف قول هللا تعاىل﴿ :یَـوَم َتَُ ُ
()53
وتكفأ ،وقیل :تدور دوراً ،وقیل :تتحرك ،وقیلَ :توج ،وقیل :تستدیر ،وقیل :تتشقق  .وقیل :تذهب من أماكنها
()54
ِ
ور َم ْوراً :تَـَرَّد َد يف َع ْر ٍ
َّحُرُك(.)55
اب ،واجلََراي ُن على َو ْج ِه
ض ،وامل ْوُر :امل ْو ُج ،و ْ
األرض ،والت َ
االضطر ُ
وتزول  .ويف اللغةَ :م َار ميَُ ُ
َ َ
فمما سبق من التفسري يف لفظ املور یتضح أن كل مفسر أتى مبا یراه من اللفظ املناسب للتفسري ،وإذا َتعنا
النظر يف املعاين جند أهنا متقاربة ،كلها تؤدي معىن احلركة واالنتقال من مكان آخر أبي وجه كان.
النوع اخلامس:
مث إن البعض أضاف نوعاً خامساً أال وهو :االختالف يف القراءات.
فإن الناظر يف كتب التفسري یرى الكم اهلائل من اختالف املفسرین بسبب اختالف القراءات الصحیحة ،بل
إن كثرياً من األحكام خمتلف فیها بني األئمة بسبب اعتبار قراءة دون قراءة ،وحنو ذلك .واملقصود ابلقراءات هنا ما كان
االختالف املؤدي منها إىل اختالف التنوع واليت تبقى يف تلك الدائرة ،أما ما ال ميكن محله على معىن واحد فهو املردود
املتعارض.
ۡ
ۡ
ۡ
ومن أمثلة االختالف يف القراءات ما یلي يف قول هللا تعاىل﴿ :ح ََّٰٓ ِ
ُواْ أ ََّهنُ ۡم قَد ُك ِذبُواْ
س ٱلُر ُس ُل َوظَنـٓ
َ
ىت إذَا ٱستَـی َ
َجآءَ ُه ۡم نَ ۡصُرَان )56(﴾...قرئ كذبوا ابلتشدید ُك ِّذبوا والتخفیف ك َذبوا؛ فالتشدید یعن :وتیقن الرسل أن قومهم قد
ك ّذبوهم ،والتخفیف یعن :وتوهم املرسل إلیهم أن الرسل قد ك َذبوهم -أي كذبوا علیهم -فیما أخربوهم به( .)57فال
تعارض بني املعنیني.
ومن أمثلة هذا االختال ف كذلك مما یؤدي إىل اختالف األحكام والتوسع فیها ما جاء يف قراءة "وأرجلكم"
َّ ِ
ٱلصلَ َٰوةِ...و ۡٱمسحواْ بِرء ِ
وس ُك ۡم َوأ َۡر ُجلَ ُك ۡم إِ َىل
ین ءَ َامنُـٓواْ إِذَا قُ ۡمتُ ۡم إِ َىل َّ
َ َ ُ ُُ
ۡ-ابلنصب واجلر -يف قول هللا تعاىلََٰٓ ﴿ :أيَیـُ َها ٱلذ َ
ٱل َك ۡعبَ ۡ َِۚ
ني )58(﴾...لفي قراءة النصب بيان حلكم غسل الرجل حيث يكون العطف على معمول لعل الغسل ،ويف
قراءة اجلر بيان حلكم املسح على اخلفني عند وجود ما يقتضيه؛ حيث يكون العطف على معمول لعل املسح(.)59
وما دامت القراءاتن متواترتني فال ميكن أن یكون هناك تعارض بینهما؛ ألن كلیهما وحي من هللا تعاىل،
وكالم هللا عز وجل منزه عن التناقض والتعارض واالضطراب.
اختالف التضاد:
تعريف اختالف التضاد:
()60
وهو ما یسمى ابختالف التناقض أیضاً ،وهو" :ما یدعو فیه أحد الشیئني إىل خالف اآلخر" وقیل هو:
"تعدد األقوال الواردة يف تفسري آیة القرآن الكرمي ،لكن حبیث ال ميكن لذاهتا تالقیها يف حمل واحد من جهة واحدة؛
لتعارض بعضها مع بعضها اآلخر دون إمكانیة التوفیق بینها"( .)61وقیل :هو القوالن املتنافیان؛ حبیث ال ميكن القول
هبما معاً ،فإذا قیل أبحدمها لزم به عدم القول ابآلخر(.)62
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وابلنظر فیما سبق من التعریفات جند أن اختالف التضاد هو تعدد األقوال ومعارضتها لبعضها البعض ودعوة كل
قول إىل خالف اآلخر حبیث یصعب اجلمع بینها ،بل یستحیل أحیاانً.
أنواع اختالف التضاد:
ینقسم اختالف التضاد إىل نوعني:
النوع األول:
التضاد بسبب اشرتاك اللفظ بني معنيني متضادين .وهو ما يسمى ابألضداد.
وذلك كما جاء يف كلمة "القرء" حيث تدل على الطهر وعلى احليض ،ويرتتب عليه اختالف احلكم يف
كلتا احلالتني ( .)63وهذا النوع من االختالف سائغ وواقع بني السلف.
وال يعين وقوع اختالف التضاد بني املفسرين يف كل ما جاء يف القرآن الكرمي من األلفاظ املتضادة؛ إذ
ِِ ۡم)64(﴾...
َّ ِ
ین یَظُنُو َن أ ََّهنُم ُم َٰلَ ُقواْ َرّهب
قد ن
يعني السياق أحد املعنيني وير ند اآلخر ،وهذا ما نراه يف قول هللا تعاىل﴿ :ٱلذ َ
لالظن قد أييت مبعىن "الشك" ،وقد أييت مبعىن "اليقني" ،وال ميكن محل معىن الظن على الشك يف هذه اآلية؛ ألنه
سبحانه ميدح قوماً يف لقائه ،لال ميكن أن ميدحهم ابلشك ،ولذا جاء املعىن :الذين يتيقنون لقاء رهبم( .)65ومثله
َين ُم َٰلَ ٍق ِح َسابِیَه﴾( )66ومثله كذلك يف خطاب
نت أِّ
أيضاً يف وصف هللا تعاىل أصحاب اليمني يف قوله﴿ :إِِّين ظَنَ ُ
وس َٰى َم ۡس ُحورا﴾( ،)67والظن مبعىن الشك كما يف قول هللا تعاىل﴿ :إِن
لرعون موسى عليه السالم﴿ :إِِّين َألَظُن َ
ُك ََٰميُ َ
ۡ ِ ۡ ۡ ِِ
ني﴾(.)69( )68
نَّظُ ُن إَِّال ظَنّا َوَما َحن ُن مبُستَـیقن َ
لالتضاد يكون اعتباره ليما وقع ليه التضاد بني املفسرين ،ووقوع اخلالف يف اللفظة نفسها ،أما ما
صرح ليه السياق ابملعىن املراد لال يكون معه اختالف تضاد؛ وذلك ألن العارض يزول بثبوت املعىن الواحد ،لال
ن
يبقى أدىن شك يف وقوع تعدد املعىن ،ومن مث االختالف.
النوع الثاين:
وقد يكون التضاد لسبب آخر كاختالف أقوال املفسرين يف معىن آية من القرآن الكرمي حبيث يستحيل
اجلمع بني تلك األقوال أبي وجه .ومن هذا النوع ما يسمى "االختالف املذموم".
ومن ذلك ما جاء يف قول هللا تعاىل﴿ :وجوه یـ ۡومئِذ ان ِ
َّضَرةٌ﴾ ﴿إِ َ َٰىل َرِّهبَا َان ِظَرة﴾( )70لذهب مجاعة من اخللق من
ُُ َ َ
اجلهمية واملعتزلة ومن تبعهم من اخلوارج واإلمامية إىل استحالة رؤية هللا تعاىل يوم القيامة ،وأولوا اآلايت مبا يناسب
آراءهم ومعتقداهتم ،من ذلك ما ذكره الزخمشري يف تفسريه لآلية" :ومعلوم أهنم ينظرون إىل أشياء ال حييط هبا
احلصر وال تدخل حتت العدد يف حمشر جيتمع ليه اخلالئق كلهم ،لإن املؤمنني نظارة ذلك اليوم؛ ألهنم اآلمنون
الذين ال خوف عليهم وال هم حيزنون ،لاختصاصه بنظرهم إليه لو كان منظوراً إليه حمال ،لوجب محله على معىن
يصح معه االختصاص ،والذي يصح معه أن يكون من قول الناس :أان إىل لالن انظر ما يصنع يب ،تريد معىن
التوقع والرجاء"(.)71
نتائج البحث:
من خالل هذا املقال قد وصلنا إىل أهم النتائج التالیة:
 oالقرآن الكرمي كتاب معجز فإنه یتحمل من املعاين يف أوجز عبارة وأقصرها ما یسبب اختالف املفسرین فیه يف اآلیة
الواحدة إىل أقوال كثرية ،وذلك لسبب احتمال اآلايت القرآنیة ملعان متعددة يف اآلیة الواحدة.
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لفظ "االختالف" لفظ مشرتك من حیث إنه یدل على "هذا الكالم خمتلف" إذا خالف أوله آخره يف الفصاحة،
أو خالفه يف أسلوبه يف اجلزالة واحلسن.
املراد من االختالف يف التفسري هو "عدم اتفاق املفسرین على داللة اآلیة أو اللفظ القرآين حبیث تعني مراد هللا
تعاىل منها".
وقوع االختالف يف الفروع سنة من سنن هللا الكونیة وهي ضرورة ورمحة وسعة وهي طبیعة جبلت علیها النفوس؛
وهلا عوامل خمتلفة من طبیعة الدین ،وطبیعة اللغة ،وطبیعة البشر ،وطبیعة الكون واحلیاة.
االختالف يف التفسري حقیقة واقعة ال جمال لغض الطرف عنها ،وقد یرتتب علیه من املفاسد والشبهات ما یوجب
حتریر القول فیه وضبط أسبابه من أجل تفنید هذه الشبهات ووقایة املسلمني منها.
إن من االختالف يف التفسري ما هو اختالف حبسب الظاهر ولیس حبقیقي ،بل هو من ابب اختالف التنوع الذي
ال تعارض فیه ،وهذا ال ضرر من وقوعه ،بل رمبا كان وقوعه مطلوابً من جهة كمال عرض املعاين وتفصیلها وتقریبها
للمستمع.
قد تتداخل أسباب االختالف بعضها فیما بعض مبعىن أن یعتمد كل مفسر على سبب معني خيتلف عن صاحبه
مما یؤدي إىل اختالف يف األقوال ،وذلك كأن یعتمد أحدهم على حدیث واآلخر على سیاق اآلیة ومضموهنا
وآخر على سبب النزول وهكذا مما یؤدي إىل اختالف.
هناك تتداخل بني املصطلحات التالیة من حیث اختالف املفسرین :العام واخلاص ،واملطلق واملقید ،واجململ واملبني،
فإننا جند اختالف للمفسرین يف بعض اآلايت القرآنیة ابعتبار أهنا من العموم واخلصوص ،بینما هي عند اآلخرین
من قبیل اإلطالق والتقیید ،وعند غريهم من اجململ واملبني.
واملصادر:

 ) 1انظر :لسان العرب ،أليب الفضل مجال الدین ابن منظور اإلفریقي ،مادة :خلف21/2 ،و  ،25ط5454 :3هـ ،دار صادر:
بريوت -لبنان .وانظر :الكلیات ،أليب البقاء أیوب بن موسى احلسین الكفوي ،بتحقیق :عدانن درویش وغريه ،ص ،51 :ط:
5452هـ ،مؤسسة الرسالة :بريوت-لبنان.
 )2انظر :التعریفات ،للشریف علي بن حممد اجلرجاين ،ص ،515 :ط5338 :9هـ ،دار الكتب العلمیة :بريوت ،لبنان.
 )3أدب االختالف ،لطه حابر فیاض العلواين ،ص ،551 :ط5252 :5م ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي :فريجینیا الوالايت
املتحدة األمریكیة.
 )4جامع بیان العلم وفضله ،لیوسف بن عبد الرب النمري ،51 /9 ،ط5325 :هـ ،دار الكتب العلمیة :بريوت -لبنان.
 )5سورة آل عمران.2 :
 ) 6أنوار التنزیل وأسرار التأویل ،لناصر الدین أبو سعید عبد هللا بن عمر بن حممد الشريازي البیضاوي ،حتقیق :حممد عبد الرمحن
املرعشلي ،5/9 ،ط5455 :5هـ ،دار إحیاء الرتاث العريب :بريوت -لبنان.
 ) 7احلدیث :أخرجه البخاري يف "صحیحه" ،يف كتاب فضائل القرآن ،ابب أنزل القرآن على سبعة أحرف ،حدیث رقم،4229 :
عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه مطوالً.
 )8سورة املائدة.5 :
 )9انظر :فتح القدیر ،حملمد بن علي الشوكاين ،95/9 ،ط5454 :5هـ ،دار ابن كثري ،دمشق-سوراي.
 )10سورة هود 555 :و .552
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 )11أدب االختالف يف اإلسالم ،لطه جابر فیاض العلواين ،ص ،94 :بتصرف یسري.
 ) 12وردت هذه القصة مفصلة يف صحیح مسلم .واحلدیث :أخرجه مسلم يف "صحیحه" ،يف كتاب اجلهاد والسري ،ابب اإلمداد
ابملالئكة يف غزوة بدر وإابحة الغنائم ،حدیث رقم ،4552 :عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه.
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ْني
وب ر َجال فیهَ ،ح َّىت تَ ُكو َن أَل ََ
 )13فقد ورد عن رسول هللا صلى هللا علیه وسلم يف نفس قصة أسرى بدر أنه قال" :إِ َّن هللاَ لَیُل ُ
ني قـُلُ َ
ِمن اللَّ َ ِ
ال﴿ :فَ َمن
وب ِر َج ٍال فِ ِیه ،ح َّىت ت ُكون أَش َّد ِمن ْ
احلِجارِة  ،وإِ َّن مثـلَك اي أَاب ب ْك ٍر كمث ِل إِبـر ِاهیم علَی ِه السالم ،ق َ
َبَ ،وإِ َّن هللاَ لَیَ ُش ُد قـُلُ َ
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تَـغفر َهلُم فَِإن َ
َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ ٍ َ َ َّ ّ َ َ
َّك أ َ
َ
َ
َنت َ ُ َ ُ
َد َّاي ًرا﴾[نوح... 95 :اخل" .واحلدیث :أخرجه بلفظه أمحد يف "مسنده" ،يف مسند املكثرین من الصحابة ،مسند عبد هللا بن مسعود رضي
هللا عنه ،حدیث رقم .3539 :بتعلیق احملقق :إسناده ضعیف النقطاعه ،أبو عبیدة  -وهو ابن عبد هللا بن مسعود  ،-مل یسمع من
أبیه ،وبقیة رجاله ثقات رجال الشیخني.
 )14سورة فاطر 92 :و .95
 )15سورة امللك.3 :
 )16سورة آل عمران.521 :
 )17مناهل العرفان ،لعبد العظیم الزرقاين ،59/9 ،ط( :بدون) ،مؤسسة الرسالة.
 ) 18انظر :املستدرك على الصحیحني ،أليب عبد هللا حممد بن عبد هللا احلاكم النیسابوري ،953 /9 ،حتقیق :مصطفى عبد القادر
عطا ،ط 5455 :5هـ ،دار الكتب العلمیة :بريوت ،لبنان .وانظر :النكت على كتاب ابن الصالح ،أليب الفضل أمحد بن علي بن
حجر العسقالين ،حتقیق :ربیع بن هادي عمري املدخلي ،55 /5 ،ط5414 :5هـ 5254 -م ،عمادة البحث العلمي ابجلامعة
اإلسالمیة :املدینة املنورة -اململكة العربیة السعودیة.
 )19انظر مثالً الربهان يف علوم القرآن للزركشي 585/9 ،وما بعدها .واإلتقان يف علوم القرآن ،جلالل الدین عبد الرمحن بن أيب بكر
السیوطي 91 /4 ،وما بعدها ،حتقیق :حممد أبو الفضل إبراهیم ،ط5324 :9ه ،اهلیئة املصریة العامة للكتاب .ومناهل العرفان لعبد
العظیم الزرقاين 42 /9 ،وما بعدها .وانظر كذلك :فصول يف أصول التفسري ،ملساعد بن سلیمان الطیار ،ص ،42 :تقدمي :حممد بن
صاحل الفوزان ،ط5491 :3هـ ،دار ابن اجلوزي :الدمام-اململكة العربیة السعودیة .وغريها من الكتب.
 )20سورة األنبیاء.52 :
 )21سورة الطالق2 :
 )22انظر :تفسري جامع البیان يف أتویل القرآن ،أليب جعفر حممد بن جریر الطربي ،855 -854 /55 ،حتقیق :أمحد حممد شاكر،
ط5491 :5هـ ،مؤسسة الرسالة :بريوت ،لبنان.
 )23انظر :فتح القدیر ،للشوكاين.422/3 ،
 )24فصول يف أصول التفسري ،ملساعد بن سلیمان الطیار ،ص.82 :
 )25أسباب اختالف املفسرین ،حملمد بن عبد الرمحن بن صاحل الشایع ،ص ،55 :ط رقم5455 :هـ ،مكتبة العبیكان.
 ) 26ذكرمها أمحد سعد اخلطیب يف كتابه "مفاتیح التفسري (معجم شامل ملا یهم املفسر من أصول التفسري وقواعده ومصطلحاته
ومهماته)" .انظر :مفاتیح التفسري ،ألمحد سعد اخلطیب ،25/5 ،ط5435 :5هـ ،دار التدمریة :الرايض -اململكة العربیة السعودیة.
 )27املصدر السابق.25/5 ،
ٍ
َمسَاء :أ ََان ُحمَ َّم ٌدَ ،وأَ ْمحَ ُد،
 )28ففي صحیح البخاري عن مطعم بن عدي رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا علیه وسلم قال"ِ :يل َخَْ َسةُ أ ْ
اشر الَّ ِذي ُحيشر النَّاس علَى قَد ِمي ،وأ ََان ِ
ِ
وأ ََان امل ِ
ب" .احلدیث :أخرجه البخاري يف صحیحه،
احي الَّ ِذي ميَْ ُحو َّ
ْ َُ ُ َ َ َ َ
العاق ُ
اَّللُ ِيب ال ُك ْفَرَ ،وأ ََان احلَ ُ
َ َ
يف كتاب املناقب ،ابب ما جاء يف أمساء رسول هللا صلى هللا علیه وسلم ،حدیث رقم ،3839 :عنه بلفظه .558 /4 .وأخرجه مسلم
يف صحیحه ،يف كتاب الفضائل ،ابب يف أمسائه صلى هللا علیه وسلم ،حدیث رقم ،5985 :عنه بنحوه.52 /2 .
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 ) 29مقدمة يف أصول التفسري ،لتقي الدین أمحد بن عبد احللیم بن تیمیة احلراين ،ص 58 :وبتصرف ،ط5421 :هـ ،دار مكتبة
احلیاة :بريوت-لبنان.
 )30سورة فاطر.39 :
 )31انظر :فتح القدیر ،للشوكاين.415 /4 ،
 )32الربهان يف علوم القرآن ،للزركشي582 /9 ،و .551
 ) 33املشرتك اللفظي هو :اللفظ الواحد الدال على معنیني خمتلفني فأكثر داللة على السواء عند أهل تلك اللغة .انظر :اتج العروس
من جواهر القاموس ،أليب الفیض حممد بن حممد احلسین امللقب مبرتضى الزبیدي ،98/5 ،حتقیق :جمموعة من احملققني ،ط( :بدون)،
دار اهلدایة .وقیل هو :كل لفظ یشرتك فیه معان أو أسام ال على سبیل االنتظام ،بل على احتمال أن یكون كل واحد هو املراد به على
االنفراد ،وإذا تعني الواحد مراداً به انتفى اآلخر ،مثل اسم العني فإنه للناظر ،ولعني املاء ،وللشمس ،وللمیزان ،وللنقد من املال ،وللشيء
املعني ال على أن مجیع ذلك مراد مبطلق اللفظ ،ولكن على احتمال كون كل واحد مراداً ابنفراده عند االطالق .انظر :أصول السرخسي،
أليب بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي ،595 /5 ،ط5454 :5هـ ،دار الكتاب العلمیة :بريوت-لبنان.
 )34املتواطئ هو :الكلي الذي یكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنیة واخلارجیة على السویة ،كاإلنسان ،والشمس؛ فإن
أیضا ابلسویة .انظر :التعریفات،
اإلنسان له أفراد يف اخلارج ،وصدقه علیها ابلسویة .والشمس هلا أفراد يف الذهن ،وصدقها علیها ً
للجرجاين ،ص.522 :
 )35انظر :جامع البیان ،للطربي.41 /94 ،
 )36سورة احلج.55 :
 ) 37معاين القرآن وإعرابه ،أليب إسحاق ،إبراهیم بن السري بن سهل الزجاج ،حتقیق :عبد اجللیل عبده شليب ،25/8 ،ط5415 :5هـ،
عامل الكتب :بريوت -لبنان.
 ) 38التحریر والتنویر ،حملمد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي ،938 /92 ،ط5491 :5هـ ،مؤسسة التاریخ
العريب :بريوت-لبنان.
 )39سورة االنشقاق.4 :
ِ
وع ِم َل لِنَـ ْف ِس ِه خرياً أو َشّراً.
عى
س
،
ل
م
الع
يف
ح
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ك
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الكدح:
و
.
314
/
8
الزجاج،
إسحاق
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ابه،
ر
وإع
 )40انظر :معاين القرآن
َ َ َ ََ َ َ
وانظر :القاموس احملیط ،جملد الدین حممد بن یعقوب الفريوز آابدي ،مادة :كدح ،ص ،932 :ط5495 :5هـ ،مؤسسة الرسالة:
بريوت-لبنان.
 ) 41انظر :تفسري القرآن العظیم ،أليب الفداء إمساعیل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي ،حتقیق :سامي بن حممد سالمة،385 /5 ،
ط5491 :9هـ ،دار طیبة للنشر والتوزیع.
 )42انظر :احملرر الوجیز يف تفسري الكتاب العزیز ،أليب حممد عبد احلق بن غالب بن عطیة األندلسي ،425 /8 ،حتقیق :عبد السالم
عبد الشايف حممد ،ط5499 :5هـ ،دار الكتب العلمیة :بريوت-لبنان.
ِ
ِ
َّحر" احلدیث :أخرجه احلاكم يف
ُض ِحیَّ ِة َوالْوتْـُر یَـ ْومُ َعَرفَةَ َو َّ
"ع ْشُر ْاأل ْ
 )43حلدیث النيب صلى هللا علیه وسلم أنه قالَ :
الش ْف ُع یَـ ْومُ الن ْ
مستدركه ،يف كتاب األضاحي ،حدیث رقم ، 2852 :عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه بلفظه .قال احلاكم :على شرط مسلم ومل
خيرجاه .انظر :املستدرك على الصحیحني ،للحاكم النیسابوري.948 /4 ،
ِ
ِ
الص َالةُ مْنـ َها َش ْف ٌع
 )44ملا ورد عن عمران بن حصني رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا علیه وسلم سئل عن الشفع والوتر ،فقال" :ه َي َّ
َوِمْنـ َها َوتْـٌر" .احلدیث :أخرجه احلاكم يف مستدركه ،يف كتاب التفسري ،ابب تفسري سورة والفجر ،حدیث رقم ،3295 :عن عمران بن
حصني رضي هللا عنه بلفظه .قال احلاكم :هذا حدیث صحیح اإلسناد ومل خيرجاه .انظر :املستدرك ،للحاكم النیسابوري.855 /9 ،
 )45انظر :تفسري الطربي .325 -325 /94 ،وانظر :احملرر الوجیز ،البن عطیة.422 /8 ،
 ) 46التقارب :هو ضد التباعد ،ویعمي الدنو .انظر :لسان العرب ،البن منظور ،مادة :قرب.553/5 ،
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 )47الرتادف :هو عبارة عن االحتاد يف املفهوم ،وقیل :هو توايل األلفاظ املفردة الدالة على شيء واحد ابعتبار واحد .ویطلق على
معنیني أحدمها االحتاد يف الصدق ،والثاين االحتاد يف املفهوم ،ومن نظر إىل األول فرق بینهما ،ومن نظر إىل الثاين مل یفرق بینهما .انظر:
التعریفات ،للجرجاين ،ص.85 :
 )48مقدمة يف أًصول التفسري ،البن تیمیة ،ص.52:
 ) 49الفروق اللغویة وأثرها يف تفسري القرآن الكرمي ،حملمد بن عبد الرمحن بن صاحل الشایع ،ص ،523:ط5454 :5هـ ،مكتبة
العبیكان :الرايض -اململكة العربیة السعودیة.
 )50وقد أنكر الراغب األصفهاين وابن عطیة وابن تیمیة الرتادف يف اللغة على العموم ويف القرآن الكرمي ابخلصوص.
معىن لیس يف صاحبه .انظر :املزهر يف علوم اللغة وأنواعها،
 )51إذ إن ُ
كل واحد منهما ً
حرفني أوقَـ َعْتـ ُهما ُ
كل ْ
العرب على معىن واحد يف ّ
جلالل الدین عبد الرمحن بن أيب بكر السیوطي ،بتحقیق :فؤاد علي منصور ،354 /5 ،ط5455 :5هـ ،دار الكتب العلمیة :بريوت
 لبنان. )52سورة الطور.2 :
 )53تفسري الطربي.453 -455 /99 ،
 )54تفسري ابن كثري.554 /8 ،
 )55القاموس احملیط ،للفريوز آابدي ،مادة :مور ،ص.422 :بتصرف
 )56سورة یوسف.551 :
 )57انظر :تفسري الرازي.551/55 ،
 )58سورة املائدة.5 :
 )59انظر :تفسري الرازي.592/55 ،
 )60االتقان يف علوم القرآن ،للسیوطي.511/3 ،
 )61مفاتیح التفسري ،ألمحد سعد اخلطیب.52 /5 ،
 )62انظر :اقتضاء الصراط املستقیم ،البن تیمیة .585/5 ،وانظر :فصول يف أصول التفسري ،ملساعد الطیار.82 ،
 )63ذكر اإلمام الرازي يف تفسريه " :القروء مجع قرء وقرء ،وال خالف أن اسم القرء یقع على احلیض والطهر .قال أبو عبیدة :األقراء
من األضداد يف كالم العرب ،واملشهور أنه حقیقة فیهما ،كالشفق اسم للحمرة والبیاض مجیعاً .وقال آخرون :إنه حقیقة يف احلیض جماز
يف الطهر .ومنهم من عكس األمر "...انظر :مفاتیح الغیب ،لإلمام الرازي.28 /5 ،
 )64سورة البقرة.45 :
 )65انظر :كتاب األضداد ،أليب بكر حممد بن القاسم بن األنباري النحوي ،ص ،9 :ط5555 :م ،مطبع بریل :لیدن.
 )66سورة احلاقة.91 :
 )67سورة اإلسراء.515 :
 )68سورة اجلاثیة.39 :
 )69انظر :ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن اجملید ،أليب العباس حممد بن یزید بن املربد النحوي ،بتحقیق :أمحد حممد سلیمان
أبو رعد ،ص83 :و  ،84ط5412 :5هـ ،مطبعة املوسوعة الفقهیة :الكویت.
 )70سورة القیامة 99 :و.93
 ) 71الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون األقاویل يف وجوه التأویل ،أليب القاسم جار هللا حممود بن عمر الزخمشري/4 ،
 ،559ط5412 :هـ ،دار الكتاب العريب :بريوت -لبنان.
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