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ٱ ٻ ٻ

 ص:الملخ
؛ وتعدد أقوالهم ال يخفى على القارئ في كتب التفاسير تنوع آراء المفسرين،

أن هذا االختالف في التفسير بسبب اتباع المفسرين  الناس بعضمما قد ُيوهم 
وما إلى ذلك، أو قد ُتستغل من  ،والعقائدية ،والمذهبية ،ونزعاتهم الفكرية ،ألهوائهم

فيثيرون من خاللها الشبهات  ؛والحاقدين على اإلسالم والمسلمين بعض المغرضين
مما يتوجب على المهتمين بعلم  ؛المسلمين في مصدر تشريعهمليشككوا  ؛والفتن

لذا تناولت في بحثي هذا تعريف  ؛التفسير توضيح أسباب مثل هذا االختالف
لك بدراسة ثم أردفت ذ ،وبعض أنواعه ،وأهم أسبابه ،مصطلح اختالف المفسرين

 ثم ،ونوعه ،مبينة سبب االختالف ،على هذا االختالف في سورة التكوير ةتطبيقي
في المسألة، مع بيان وجه أو الترجيح  ،ما أمكن-ختم المسألة بالجمع بين األقوال أ

 ،إن تيسر-أو التفسيرية والقواعد الترجيحية  ،رجحانه، وذكر ما يؤيده من القرائن
 سة بجملة من النتائج والتوصيات.وقد خرجت من هذه الدرا

Abstract:  
Exegetic books of the Holy Qur’an consist of different perspectives and 

reviews that the intended utterance may all imply.  The issue lies in the fact that 

these different perspectives and views may by presented differently. This may thus 
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lead some people to think that the diversity of these different perspectives and 

views result from interpreters’  contradiction, which may lead reader to understand 

that the differences result from each interpreter’s own desired  dogmatic theology 

and intellectual tendencies.  Such differences between interpreters may be used by 

those who have envy and hatred against Islam by promoting reproach and sedition 

in order to make Muslims suspect their religion. For this reason, many researchers 

have paid special attention to exegetic science of the Qur’an by conducting 

theoretical researches demonstrating the reasons and types of interpreter’s different 

views and perspectives. This research is both theoretical and practical-based. The 

theoretical part covers idioms, definitions and reasons related to the interprets’ 

different perspectives and views . The practical part, however, focuses on the 

interpreters’ different perspectives and views  about the Surah of al-takwir by 

showing all the interpreters’  differences through  comparing and contrasting them 

and then giving an assessment of which view is more accurate than the others. The 

researcher also talks about some assessment rules related to the exegesis of the 

Qur’an. The study has come up with some results and recommendations.   

 المقدمة:
 ،وعلى آله ،والصالة على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد هللا ،الحمد هلل

 وسلم تسليما كثيرا. ،وصحبه
فهو معين عذب  ،روافد العلوم والمعارف منذ نزولهمن أبرز  ُيعدُّ القرآن الكريم

كل من أراد أن يتزود من زاد العلم والمعرفة، وال عجب في ذلك، فهو  ينهل منه
 على مر األزمنة والدهور. وال تنفد كنوزه ذي ال تنتهي عجائبه،الكتاب ال

 ،والشك أن كل علم له صلة بهذا الكتاب يعد من أشرف العلوم وأعالها
وهو القرآن  ،إذ شرف هذا العلم بمعلومه ؛تعالى-خاصة ما يتعلق ببيان مراد هللا 

 الكريم.
 وأفنوا أعمارهم م،ولقد هيأ هللا لكتابه الكريم صفوة من خلقه صرفوا هممه

 ولما كان االختالف سنة في البشر واستنباطا، ،وتدبرا ،لخدمة هذا الكتاب تفسيرا
مما قد ُيوهم أن هذا االختالف في ؛ وكثرت ،وتعددت األقوال تنوعت اآلراء،

 ،والعقائدية ،والمذهبية ،ونزعاتهم الفكرية ،التفسير بسبب اتباع المفسرين ألهوائهم
 ؛قد يستغلها بعض المغرضين والحاقدين على اإلسالم والمسلمين وما إلى ذلك، أو

مما  ؛يشككوا المسلمين في مصدر تشريعهمل ؛فيثيرون من خاللها الشبهات والفتن
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وجب على المهتمين بعلم التفسير أن يولوا هذا الموضوع أهمية قصوى لتوضيح ي
بين المفسرين، أسبابه  أردت أن أدلوا بدلوي لتحرير مسألة االختالف هذا األمر، لذا

 ،والتوفيق ،العون  -عز وجل-وتطبيقه على سورة التكوير، سائلة المولى  ،وأنواعة
 والسداد.

 :أسباب اختيار الموضوع
 في ميدان علم التفسير. -ولو بُجهد الُمقل-/ اإلسهام 1
وتمكين الباحث من التمييز بين  / تنمية ملكة المقارنة بين أقوال المفسرين،2

 األقوال وسقيمها.صحيح 
أصول التفسير التي  / أهمية هذا النوع من الموضوعات؛ إذ ُيعد من موضوعات3
 زالت تحتاج لمزيد عناية. ما
 / يعتبر هذا الموضوع ميداًنا خصًبا للتطبيق العملي.4
 / الدربة على الطريقة المثلى لعرض االختالف بين أقوال المفسرين.5

 :أهمية موضوع البحث
 م التفسير./ شرف عل1
 جميعا في التفسير، والموازنة بينها. الوقوف على أقوال السلف  /2
والجمع  ،مما يجعلها بحاجة ماسة إلى الدراسة ؛تعدد اآلراء واألقوال التفسيرية /3

 وهذا من أهم مقاصد علم التفسير. أو الترجيح بينها، ،بين األقوال
 ر.على مر العصو  مل مع جل مصادر التفسير/ التعا4

 الدراسات السابقة:
 ،في موضوع اختالف المفسرين بشكل عام العلمية ُقدمت العديد من الدراسات

بحسب -إال أني لم أقف ، وقد أفدت من هذه الدراسات ،أو في بعض جوانبه
ومن هذه ، على من أفرد سورة التكوير بالتطبيق العملي -اطالعي القاصر

 يلي: الدراسات على سبيل التمثيل ال الحصر ما
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وآثاره، للباحث: سعود بن عبد هللا الفنيسان، من  ،أسبابه :/ اختالف المفسرين1
أقرب  وهي ،تناولت الجانب النظري  والرسالة جامعة اإلمام محمد بن سعود،

 الختالف الفقهاء منها الختالف المفسرين.
حامد محمد  للباحث: ،/أسباب اختالف المفسرين في تأويل النص القرآني2
ام للعلوم اإلسالمية تاتي،البي   وتناولت الرسالة  ،قسم اللغة وعلوم القرآن جامعة صد 

واستطرد إلى ذكر اختالف مناهج المفسرين في  ،الجانب النظري من هذا الموضوع
 مصنفاتهم.

وهو كتاب  ،للباحث: محمد عبدالرحمن الشايع ،/ أسباب اختالف المفسرين3
وأفاض في ذكر  ،ي في موضوع االختالفتناولت الرسالة الجانب النظر  ،مطبوع

 ذكره من أسباب لالختالف. األمثلة على ما
لألخ الكريم الدكتور عبدالعزيز مصطفى  ،/ االختالف المذهبي وأثره في التفسير4

 علي كامل، وهو رسالة دكتوراه بجامعة األزهر.
ا رسالة ماجستير قدمه ،أسباب اختالف المفسرين في تفسير آيات األحكام /5

 جامعة القاهرة. -الدكتور عبد اإلله الحوري في كلية دار العلوم 
َلف هرسالة دكتورا  /6  بعنوان: اختالُف التََّنوُِّع واختالُف التَّضادِ  في تفسير السَّ

للباحث: عبد هللا بن عبد هللا األهدل، لقسم القرآن الكريم وعلومه، بكلية أصول 
 ن سعود اإلسالمية.الدين بالرياض، جامعة اإلمام محمد ب

مفهوم االختالف فى مذاهب التفسير اإلسالمى للقرآن  سالة ماجستير بعنوان:ر /7
للباحث: حسن محمود برعى، لقسم اللغة العربية وآدابها، بكلية اآلداب،  ،الكريم

 جامعة عين شمس.
للباحث محمد صالح محمد  ،/ اختالف السلف في التفسير بين التطبيق والتنظير8

 وفيه تحرير جيد. طبعته دار ابن الجوزي، ن،سليما
 منهم:  ،كما ضمن بعض الباحثين هذا الموضوع في مصنفاتهم
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الدكتور فهد الرومي في كتابه ))بحوث في أصول التفسير ومناهجه(( مبحثا عن  _
 وأسبابه. ،وأنواعه ،االختالف

وابطه(( _الدكتور علي بن سليمان العبيد في كتابه ))تفسير القرآن أصوله وض
 مبحثا حول فهم حقيقة الخالف بين السلف في التفسير.

_الدكتور مساعد الطيار في كتابه ))فصول في أصول التفسير(( فصال حول 
 وأسبابه. ،وأنواعه ،اختالف السلف

_الدكتور فضل حسن عباس في كتابه ))التفسير أساسياته واتجاهاته(( فصال عن 
أنموذجا تطبيقيا على اآليات المختلف فيها  ثم ذكر ،وأسبابه ،اختالف المفسرين

 بين المفسرين في سورة الحج.
جراءاته منهج البحث  :وا 

 ،/ بالنسبة لدراسة مسائل االختالف في المبحث الثالث اتبعت فيها منهج النقد1
 وهي على النحو التالي: وذلك أثناء دراسة المسألة، ،والوصف ،والمقارنة

ر المسألة الت ي هي محل الدراسة بكتابة اآلية بالرسم العثماني برواية أوال/ ُأَصدِ 
وأضع  ورقم اآلية في المتن. ،حفص عن عاصم، وأعزو اآلية بذكر اسم السورة

 عنواًنا مختصًرا للمسألة، يدل على مضمونها.
 ثانيا/أذكر األقوال الواردة في المسألة بعزوها إلى قائليها من مصادرها األصيلة.

 االختالف في المسألة. ثالثا/ أذكر نوع 
 رابعا/ أذكر سبب االختالف في المسألة.

أو الترجيح في المسألة، مع  ،خامسا/أختم المسألة بالجمع بين األقوال ما أمكن 
إن -بيان وجه رجحانه، وذكر ما يؤيده من القرائن والقواعد الترجيحية أو التفسيرية 

 تيسر.
 سم السورة ورقم اآلية في صلب الرسالة./ عزو اآليات القرآنية إلى سورها بذكر ا2
 نها.ا/ عزو القراءات القرآنية إلى مظ3
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/تخريج األحاديث واآلثار من الكتب المعتمدة في ذلك، فما كان في الصحيحين 4
ن كان في غيرهما فإني ُأَخرجه من َمَظانه،  لصحتهما، ؛أو في أحدهما اكتفيت به وا 

 إن وجد.-م عليها مع ذكر أقوال أئمة هذا الشأن في الحك
 / توثيق النصوص التي أنقلها من مصادرها األصلية ما أمكن ذلك.5
 ما أمكن ذلك.- /عزو الشواهد الشعرية إلى دواوينها ومصادرها المعتمدة6
 /التعريف بالمصطلحات التي تحتاج إلى تعريف.7
 تخفيفا للحواشي. ؛بذلك /أذكر طبعات المصادر والمراجع في الفهرس الخاص8
 :طة البحثخ

 على النحو التالي: ةوخاتم ،وثالثة مباحث ،وتمهيد ،مقدمة اشتملت على
 التمهيد: التعريف بالمصطلحات:

 االختالف لغة واصطالًحا. تعريف مصطلح
 تعريف مصطلح التفسير لغة واصطالًحا.

 تعريف مصطلح اختالف المفسرين.
 أنواع االختالف في التفسير. المبحث األول:

 : أسباب االختالف في التفسير. نيالمبحث الثا
 : دراسة تطبيقية على اختالف المفسرين سورة التكوير أنموذجا. المبحث الثالث

 بين يدي السورة. تمهيد:
وسأعرض  دراسة تطبيقية لمسائل الخالف بين المفسرين من خالل سورة التكوير،

 المسائل مرتبة حسب تسلسلها في المصحف.
 النتائج والتوصيات. تشتمل على أهم: الخاتمة

 .فهرس المصادر والمراجع
 وهللا ولي التوفيق.
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 التمهيد
 التعريف بالمصطلحات

 :تعريف االختالف في اللغة
 المماثلة.وعدم االتفاق و  ،والمغايرة ،يطلق على المضادة
الخاااالف: المضاااادة، وقااد خالفاااه مخالفااة وخالفاااا... وتخاااالف  قااال ابااان منظااور

 .(1)"لفواخت ،فقا. وكل ما لم يتساو فقد تخالفواختلفا: لم يت ،األمران
إذا ذهاب كال واحاد إلاى  :واختلفاوا ،وتخاالف القاوم": وجاء في المصابا  المنيار

 .(2)"وهو ضد االتفاق ،خالف ما ذهب إليه اآلخر
 ،"فاالختالف والمخالفة: أن يأخذ كل واحد طريقاا غيار طرياق اآلخار فاي حالاه

ن كاال ضاادين مختلفااان، ولاايس كاال مختلفااين أل ؛لخااالف أعاام ماان الضاادأو قولااه، وا
 .(3)ضدين"

ُمطلق المغايرة والتباين بين  :فمقتضى الخالف واالختالف في اللغة تعني
 .أم لم يقتض ا،وتضاد اتناقض أمرين، سواء اقتضى ذلك

 :تعريف االختالف في االصطالح
(4)الفقهية أكثار في األحكام لما كان االختالف

فاات كانات جال التعري يارهمان غ 
 :منها في الخالف الفقهي،

 .(5)أو إلبطال باطل" ،"الخالف: منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حق   

                                                 

 .(91ا90/ 9لسان العرب ) (1)
 .(179/ 1منير في غريب الشر  الكبير )المصبا  ال (2)
 .(294المفردات في غريب القرآن )ص:  (3)
 .(11مقدمة في أصول التفسير البن تيمية )ص:  (4)
 (.89التعريفات الفقهية )ص:  وانظر: (101التعريفات )ص:  (5)
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أو  ،مشاااركة أحااد الشخصااين ل خاار فااي صااورة قااول "الموافقااة :وقااال اآلماادي
 ،أو غير ذلك، وسواء كان ذلك مان أجال ذلاك اآلخار ،أو اعتقاد ذلك ،أو ترك ،فعل
 ،فقااد تكااون فااي القااول، وقااد تكااون فااي الفعاال والتاارك خالفااةماان أجلااه، وأمااا الم أو ال

فهااو  وأمااا المخالفااة فااي الفعاال فالمخالفااة فااي القااول تاارك امتثااال مااا اقتضاااه القااول،
 .(1)العدول عن فعل مثل ما فعله الغير مع وجوبه"

. مااا يقااع ماان افتااراق بعااد اجتماااع فااي أماار ماان .".: وقااال الُمَناااوي االخااتالف
(2)األمور"

. 
علم معين؛ لذا مسيس كما هو معلوم ليس حصرا على فن و  تالفواالخ

الحاجة تستدعي أن يكون هناك تعريف عام لالختالف يصطلح عليه أهل كل فن، 
جتهدين "تغاير أقوال الم أنه:تعاريف لالختالف على وجه العموم ولعل من أنسب ال

 .(3)"حول مسألة من مسائل العلم
 تعريف التفسير:

 ،وياادور معناااه فااي كااالم العاارب علااى الكشااف : ماان َفَساار،ةالتفسييير فييي اللغيي
 {تَفْسِاًا ِّ وَأَحْسَا َِّ بِاالََْ  ِّ جِئْنَاكَ إِلَّا بِمَثَلٍ يَأْتُونَكَ وَلَا} تعالى:-، قال (4)واإليضا  ،واإلبانة

 .(5) تفصيال أي: (.33)الفرقان: 
 منها: ،قد ورد فيه عدة تعريفاتالتفسير في االصطالح 

                                                 

 .(172/ 1اإلحكام في أصول األحكام ل مدي ) (1)
 (.209/ 1فيض القدير ) (2)
 (.25محمد صالح سليمان )ص: ،بين التطبيق والتنظير ف السلف في التفسير( اختال3)
الصاحبي في فقه اللغة العربية  ،(12/407هذيب اللغة لألزهري )ت (،504/ 4مقاييس اللغة ) (4)

 (.55/ 5لسان العرب ) ،(145)ص: 
 (.1/148لبرهان في علوم القرآن للزركشي )( ا5)



 منيفة بنت سالم الصاعدي د. دراسة تطبيقية: اختالف المفسرين في سورة التكوير أبحاث
 

 

 

 

-205- 

المنازل علاى نبياه  -تعالى–علم يفهم به كتاب هللا كشي في موضع بأنه "ا عرفه الزر 
 .(1)واستخراج أحكامه وحكمه" ،وبيان معانيه ، محمد

واإلشاااارات  ،وأقاصيصاااها ،وساااورتها ،"هاااو علااام نااازول اآلياااة :اااا وفاااي موضاااع آخااار 
 ،وناسااااااخها ،ومتشااااااابهها ،ومحكمهااااااا ،وماااااادنيها ،هااااااايثاااااام ترتيااااااب مك ،النازلااااااة فيهااااااا
 .(2)ومفسرها" ،ومجملها ،ومقيدها ،ومطلقها ،هاوعام ،وخاصها ،ومنسوخها

"علم يبحاث فياه عان كيفياة النطاق بألفااآ القارآن، ومادلوالتها،  ا وعرفه أبو حيان بأنه
وأحكامهااا اإلفراديااة والتركيبيااة، ومعانيهااا التااي تحماال عليهااا حالااة التركيااب، وتتمااات 

 .(3)لذلك"
وبياااان معنااااه، واإلفصاااا  بماااا  ،ر  القااارآن"ومعناااى التفساااير: شااا اااا وعرفاااه ابااان جااازي 

(4)أو فحواه" ،أو إشارته ،يقتضيه بنصه
. 

فهو كشف معاني القارآن، وبياان الماراد.  "وأما التفسير في العرف :ا وعرفه الكافَيجي
أو شارعية، وساواء كاناات  ،والماراد مان معااني القاارآن أعام، ساواء كانات معاااني لغوياة

 ،واألرض ،نحو: الساماء ،وبقرائن األحوال ،الكالمأو بمعونة المقام وسوق  ،بالوضع
ونحااااو: خااااواص التركيااااب  ،ونحااااو: األحكااااام الخمسااااة ،والنااااار، وغياااار ذلااااك ،والجنااااة

(5)الالزمة له بوجه من الوجوه"
 وغيرها من التعاريف. ،

                                                 

 (.1/148ركشي )في علوم القرآن للز  لبرهانا (1)
 .(148/ 2وفي موضع آخر البرهان في علوم القرآن ط المعرفة ) (2)
 (.26/ 1( البحر المحيط في التفسير )3)
 (15/ 1التسهيل لعلوم التنزيل ) (4)
 (.125 - 124التيسير في قواعد التفسير، للكافيجي ) (5)
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(1)والناظر في تلك التعاريف
حد بيان المعنى، فأدخلوا في  يجد فيها زيادة عن 

مساعد الطيار للمراد  .تحرير د منه، ومن الجيد ما ليس مصطلح التفسير
للقرآن الكريم، فما كان التفسير إنما هو شر  وبيان " :وهو أن ،بمصطلح التفسير

ن  سير، وما كان خارجا عن حد البيانفهو تف افيه بيان فإنه ليس من التفسير، وا 
(2)وجد في كتب المفسرين"

. 
وما ليس  ،ثر في التفسير فهو منهفبه وضع الضابط لحد البيان، فما كان له أ

 وهللا أعلم. له أثر فهو خارج عنه.
 االختالف في التفسير:

فيقال: ، كن الجمع بينهما وتعريفهما كمركببعد تعريف االختالف والتفسير يم
في داللة اللفظة  -سبحانه وتعالى-هو اختالف أقوال المفسرين في بيان مراد هللا 

 أو ،، سواء كان هذا االختالف يقتضي التعارض والتضادالقرآنية أو اآلية القرآنية
ن لم يكن  وهو األكثر، ،فإن أمكن الجمع بينها كان اختالف تنوع ال يقتضيه، وا 

(3)وهو قليل ،فيتوجب قبول بعضها دون بعض ،يكون اختالف تضادممكنا 
. 

                                                 

مفهوم التفسير والتأويل واالستنباط  :ه التعاريف تحليال نفيسا ينظرمساعد الطيار هذ .قد حلل د( و 1)
 (.68والتدبر والمفسر )ص: 

 .(64مفهوم التفسير والتأويل واالستنباط والتدبر والمفسر )ص:  (2)
 (.39اختالف السلف في التفسير )ص:ينظر: (3)
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 المبحث األول
 اع االختالف باعتباراته المتعددةأنو 

(1)منها ،عمومه إلى اعتبارات متنوعةيمكن تقسيم االختالف ب
: 

 :أوال: باعتبار لفظه ومعناه
 وبهذا االعتبار يمكن تقسيمه إلى ثالثة أقسام:

 :فهذا ال تأثير له في معنى اآلية ،األول: اختالف في اللفظ دون المعنى
)اإلساراء:  {إِحْسَاانااِّ َُيْ ِوَبِالْوَ لِاِّ إِلَّااِّإِيااا ُِِّّ تَعْبُاُُو ِّ أَلَّااِّ رَبُّكَ ىوَقَضَ} تعاالى:-مثاله قوله 

23). 
: وصااي، وقااال الربيااع باان  : قضااي: أماار، وقااال مجاهاادقااال اباان عباااس

(2)أوجب :أنس
. 

 وهذه التفسيرات معناها واحد، أو متقارب. 
، تضياد يينهمياواآليية تحتميا المعنييين لعيد  ال، الثاني: اختالف في اللفظ والمعنيى

 :فتحمل اآلية عليهما
مملاوءة، وقاال  :: دهاًقااقاال ابان عبااس .(34)النباأ:  {سااِّدِهَاقااوَكَأْ}مثاله 

 .(3): صافية : متتابعة، وقال عكرمة مجاهد
ويكاون كال  ،فتحمال عليهاا جميًعاا ؛وال منافاة بين هاذه األقاوال، واآلياة تحتملهاا

 قول لنوع من المعنى.
 فتحمل اآلية عليها جميعا. ؛ليست متضادة وهذه األقوال

                                                 

( 24( لالستزادة من هذه االعتبارات ينظر: أدب االختالف في اإلسالم طه جابر علواني )ص:1)
 (.39دراسة نقدية تحليلية عادل مقرني )ص: :ا، اختالف المفسرينوما بعده

 .(413/ 17تفسير الطبري )ينظر في األقوال  (2)
 .(146/ 5) لمصدر السابقاينظر في األقوال  (3)
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 ،واآلييية ال تحتمييا المعنيييين معييا للتضيياد يينهمييا، اختالف اللفييظ والمعنييىالثالييث:
 تعاااالى:-مثالاااه قولاااه  :رجاااح منهماااا بداللاااه الساااياق أو غيااارهفتحمااال اآلياااة علاااى األ

لَّااااِِّّإِ فَرَضْاااتُ ِّْ مَاااا فَنِصْااا ُِّ فَرِيضَااا اِّ لَهُااا ا فَرَضْاااتُ ِّْ وَقَاااُِّْ تَمَسُّاااوهُ ا أَنْ قَبْااالِِّ مِااا ِّْ طَلَّقْتُمُاااوهُ ا وَإِنْ}

بَيْااانَكُ ِّْ  لْفَضْااالَ تَنْسَاااوُ  وَلَااااِّلِلتَّقْاااوَ ٰ أَقْااارَ ُ تَعْفُاااو  وَأَنِّْ لن كَاااا ِ عُقْاااَُ ُ بِيَاااُِ ِ  لَّااا ِ  يَعْفُاااوَ أَوْ يَعْفُاااونَ أَنْ

اختلاااف فاااي مااان بياااده عقااادة النكاااا  علاااى . (237)البقااارة: {بَصِاااًٌ تَعْمَلُاااونَ بِمَاااا  للَّااا َ إِنا

(1)قولين
(2)يل: هو الوليهو الزوج، وق :

. 
 :تبار المعانيثانيا: باع

 :ناويندرج تحته نوع
أن ييرد فيهيا عيدة معياني، وهيو  واحيد أو النوع األول: باعتبار اتحادها على معنى

 ن:اقسم
: فكل ما يرد من أقوال في بيان  األول: االختالف الذي يرِجع إلى معًنى واحد 

احد، وُيعبر عنها المفسرون بألفاآ أو معنى و  اللفظة أو اآلية ترجع إلى ذات واحد،
ألقوال ولكن بتدقيق النظر فيها نجد أن ورود هذه ا ،توهم التعارض متعددة،

التمثيل للعام، أو تقارب األلفاآ، أو أن  إما من باب المتعددة في اللفظ الواحد
ر  وصًفا من هذه األوصاف، كل ها  ُر يحتمَل أكثَر من وصف، فيذُكُر كل مفسِ  المفسَّ

 عوُد إلى معًنى واحد.ت
، وهذه إما أن يمكن الجمع االختالُف الذي يرجُع إلى أكثَر من معنى الثاني:
دون  هابعضفيتحتَّم قبول  ؛وقد ال يمكن الحتمال اآلية لألقوال جميعا، ؛بينهما
 .(3)اآلخر

                                                 

 وما بعدها. (4/317( ينظر في األقوال تفسير الطبري )1)
 (.30أصول في التفسير )ص:  (2)
 (.9مساعد الطيار )ص:  تفسير جزء عم للشيخ ينظر: (3)
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وهو  ،متنافية النوع الثاني: باعتبار كون المعاني المتعددة متنافية أو غير
 :ناقسم
 اختالف التنوع. ول:األ

 اختالف التضاد. :الثاني
إذ كال ماا ورد مان ؛ واألصل في أنواع االخاتالف ،وهذان القسمان هما األشهر

 .تقسيم مرجعهما إلى هذين األصلين
واخاتالف  ،اخاتالف تناوع "أما أنواعه: فهو في األصال قسامان: :قال ابن تيمية

(1)تضاد"
. 

 

                                                 

وينظر في تفصيل هذين النوعين مقدمة في أصول  ،(148/ 1اقتضاء الصراط المستقيم ) (1)
 وغيره من الكتب. ،ومابعده(11التفسير البن تيمية )ص: 
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 المبحث الثاني
 رينأسباب اختالف المفس

 التعريف بالمصطلح:
، وكاال (1)والساابب فااي اللغااة: مااا يتوصاال بااه إلااى غيااره ب:األسااباب جمااع سااب

 ؛ياادها فهااو ساابب، ويقااال للطريااق: سااببشاايء وصاالت بااه إلااى موضااع أو حاجااة تر 
 .(2)ألنك بسببه تصل إلى الموضع الذي تريده

ماااا كاااان وجاااوده طريقاااا لتغااااير أقاااوال  :أميييا سييييب اخيييتالف المفسيييرين فهيييو
 .الغالب رين في المراد باآلية أو اللفظة فيالمفس

إال أن ، وتفرعها ،وتشعبها ،ومن المالحظ كثرة أسباب اختالف المفسرين
 وهي: ،ةثالثة أسباب رئيسالمتأمل فيها يجد أن مرجعها إلى 

فلوال أن  : احتمال النص القرآني لوجوه شتى من المعاني والدالالت،السيب األول
فت فيه أنظار ما اختل ؛محتمال لمعاني كثيرة، ووجوه شتىالنص القرآني لم يكن 

لكن هذا  لذا نجد أن االحتمال سبب رئيسي من أسباب الخالف،؛ أهل العلم وأقوالهم
 أو غير ذلك. ،أو التواطؤ ،االحتمال قد يكون بسبب االشتراك اللغوي 

 معلوموكما هو  في التفسير، : عدم وفرة النقول الصريحة الصحيحةالسيب الثاني
فكل ما يناقض  ودافع للخالف، فر النص الصريح الصحيح رافع للنزاع،اأن تو 

 الصريح الصحيح من المنقول فهو مردود باطل.
(3): اختالف فهوم المجتهدين من أهل العلمالسيب الثالث

. 
 

                                                 

 .(458/ 1انظر: لسان العرب ) (1)
 (.495الكليات )ص:  (2)
 (.65أصول التفسير )ص: فصول في ،(182اختالف السلف في التفسير )ص:  ينظر:( 3)
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أسباب اختالف المفسرين تفصيال، وورد في أسباب اختالف المفسرين 
(1)متعددة أقوال

 منها: ،
يكون في اآلية أكثر من قراءة،  ب األول: اختالف القراءات في اآلية، كأنالسي

 :منه  اآلية على حسب قراءة مخصوصةفيفسر كا 
ِّفَتََْناِّعَلَيْهِ ِّْ}تعالى: -من قوله  {سُكِّرَتْ}اختالفهم في معنى  ل ذلك:مثا وَلَوْ

ِّيَعْرُجُونَِّ  14)الحجر:  {ماِّسُكِّرَتِّْأَبْصارُناِّبَلِّْنََْ ُِّقَوْمٌِّمَسَُْورُونَلَقالُو ِّإِنَِّّ*بابااِّمِ َِّ لساماءِِّفَظَلُّو ِّفِي ِ
-15). 

رت" مشددة يعني ُسدَّت، ومن قرأ "ُسِكَرت" مخففة فإنه  :قال قتادة: من قرأ "ُسكِ 
(2)ُسحرت :يعني

. 
ن كان ي أسباب اختالف المفسرين فيه إدخال االختالف في القراءات ف وا 

على قراءة، وكما هو مقرر عند العلماء"أن القراءتين  لكون كل مفسر يفسر؛ نظر
(3)فزيادة القراءات كزيادة اآليات" ،كاآليتين

. 

                                                 

منها على سبيل  أو في التفسير بشكل خاص، ،سواء بشكل عام ( لالستزادة في موضوع األسباب1)
الخالف بين العلماء أسبابه وموقفنا و اإلنصاف في بيان أسباب االختالف للدهلوي،  ينظر: المثال

كسير في علم اإلو (، 143ص: سببا ) 12التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي ذكر و منه البن عثيمين، 
أصول التفسير وقواعده خالد و (، 88فصول في أصول التفسير )ص: و  ،(6التفسير للطوفي )ص:

اختالف السلف في التفسير و  ،(59أصول التفسير ومناهجه فهد الرومي )ص:و  ،(86العك )ص:
: لمفسريناختالف او أسباب اختالف المفسرين، د. محمد بن عبد الرحمن الشايع، ، و (183)ص:

اختالف و أسباب اختالف المفسرين في آيات األحكام للحوري، و  ،أسبابه وآثاره د سعود الفنيسان
 وغيرها. ،عادل مقرني المفسرين،

 (.74/ 17( جامع البيان )2)
 (.400/ 13( مجموع الفتاوى )3)
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ولاااايس االخااااتالف فااااي القااااراءات ماااان أسااااباب " :قااااال الاااادكتور مساااااعد الطيااااار
اختالف المفسارين إال إذا كاان االخاتالف فاي معناى قاراءة واحادة، وهاذا سايرجع إلاى 

 إلى كونها قراءة يخالفها قراءة أخرى. وليس ،أسباب االختالف األخرى 
ِّمَعَنَا}سبحانه وتعالى: -أما االختالف في نحو قوله  وَإِنَّاِّلَ ُِّ وَيَلْعَبْ يَرْتَعْ غَُا  أَرْسِلْ ُ

 .وليس في اختالف المفسرين ،فيدخل في التفسير (12)يوسف: {لَََافِظُونَ
يعني: يرتِع ا أي: من  يقول ابن جزي: من قرأه بكسر العين فهي من الرَّْعِي ا

أو من رعي بعضهم لبعض وحراسته، ومن قرأه باإلسكان فهو من  ،رعى اإلبل
وهو اإلقامة في الخصب والتنعم، والياء على هذا أصلية، ووزن الفعل  ،الرتع

بالياء فالضمير  { وَيَلْعَبْ يَرْتَعِّْ}ووزنه على األول )نفتعل(، ومن قرأ  ،)يفعل(
 نون فالضمير للمتكلمين، وهم إخوة يوسف.ليوسف، ومن قرأ بال

وهذا االختالف في القراءات ا كما ترى ا لم يؤثر على اختالف المفسرين، 
فالذين قرأوا )يرتِع( لم يختلفوا في معناها، والذين قرأوا )يرتْع( لم يختلفوا أيًضا في 

قراءة أخرى؛ معناها، فالمفسرون لم يختلفوا، إنما هؤالء فسروا قراءة، وهؤالء فسروا 
(1)ولذا فإن إدخال اختالف القراءات في أسباب االختالف غير دقيق"

. 
 :الثاني: ما يتعلق بالحديث النيوي السيب 

صلى –االختالف في الرواية عن رسول هللا  فمن أسباب اختالف المفسرين
ولكن ال يثبت  ،أو قد يبلغ ،ولم يبلغ اآلخر ،فقد يبلغ أحدهم حديثهللا عليه وسلم، 

فيكون ذلك مدعاة لوقوع االختالف ؛ ولكن يختلف فهمه له ،أو قد يثبت ،عنده
 بينهم.

                                                 

 (.146( شر  مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي )ص: 1)
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ِّ:تعالى-: في قوله مثال ذلك
، (234 )البقرة: { وَعَشْرا  أَشْهُرٍ أَرْبَعَ َ بِأَنْفُسِهِ ا يَتَرَباصْ َ أَزْوَ جاا وَيَ َرُونَ مِنْكُ ْ يُتَوَفَّوْنَ وَ لَّ ِي َ}

 (.4)الطالق:  {ِّحَمْلَهُ ا يَضَعْ َ أَنْ أَجَلُهُ ا  لْأَحْمَالِ وَأُولَاتُ} :وقوله
 :جميعا في هذه اآلية على رأيين  اختلف السلف

اساتنادا  ؛جميعاا: أن المارأة تعتاد بأبعاد األجلاين أفتى به علي وابان عبااس  األول:
 على اآليتين.

"مان شااء  :قاال ،وهاو أن عادتها تنتهاي بوضاع حملهاا ،والثاني: قول ابن مسعود 
(1)قاساامته باااهلل أن هااذه اآليااة التااي أنزلاات فااي النساااء القصاارى 

نزلاات بعااد األربعااة  ،
(2)األشهر، ثم قال: أجل الحامل أن تضع ما في بطنها"

. 
ذي أخرجااه مساالم فااي صااحيحه أنااه قااد الاا ويشااهد لقولااه حااديث ُساابيعة األساالمية

أن وضاعت حملهاا بعاد  توفي عنها زوجها في حجاة الاوداع وهاي حامال، فلام َتْنشاب"
وفاته، فلما َتَعلَّت من نفاسها، تَجمَّلت للُخطَّاب، فدخل عليها أبو السنابل بن َبْعكاك، 

ر، فقاال لهاا: ماا لاي أراك ُمتجملاةك لعلاك تارجين النكاا ، إناك رجل من بني عبد الدا
ما أنت بناكح حتى تَمر عليك أربعاة أشاهر وعشار، قالات ُسابيعة: فلماا قاال  -وهللا-
، فساألته عان ذلاك، ذلك، جمعات علاي  ثياابي حاين أمسايت، فأتيات رساول هللا  لي

"فأفتاني بأني قد َحَللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي
(3)

. 
 عان قولهماا لماا بلغهماا حاديث ُسابيعة، جميعاا وقد تراجع علي وابن عبااس 

، باان عباااس ، وافقااد أخاارج مساالم فااي صااحيحه "أن أبااا ساالمة باان عبااد الاارحمن 
وهماا ياذكران المارأة تانفس بعاد وفااة زوجهاا بلياال، فقاال  ، اجتمعاا عناد أباي هريارة

                                                 

 ( يريد سورة الطالق.1)
 .(454/ 23جامع البيان ) (2)
 .{ِّحَمْلَهُ ا يَضَعْ َ أَنْ أَجَلُهُ ا  لْأَحْمَالِ وَأُولَاتُ} ( كتاب الطالق، باب:200/ 4حيحه )أخرجه مسلم في ص (3)
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: عاادتها آخاار األجلااين، وقااال أبااو ساالمة: قااد حلاات، فجعااال يتنازعااان اباان عباااس 
أبااا ساالمة، فبعثااوا ُكريبااا  :: أنااا مااع اباان أخااي، يعناايذلااك، قااال: فقااال أبااو هرياارة 

أن أم سالمة  فاأخبرهم ،يساألها عان ذلاك، فجااءهم إلاى أم سالمة مولى ابن عبااس 
نها ذكرت ذلك لرسول هللا  قالت: إن ُسبيعة األسلمية َنَفست بعد وفاة زوجها بليال، وا 

"(1)، فأمرها أن تتزوج
. 

، قااال: لماا نزلاات هااذه اآليااة:  أبااي بان كعااب ويؤياده مااا أخرجااه الطباري عاان
( قااال: قلاات: يااا رسااول هللا، 4)الطااالق:  {ِّحَمْلَهُاا ا ضَااعْ َيَ أَنْ أَجَلُهُاا ا  لْأَحْمَااالِ وَأُولَاااتُ}

(2)المتوفى عنها زوجها والمطلقة، قال: "نعم"
. 

 :اآلية للعمو  والخصوص السيب الثالث: احتمال
نماا هناا لايس فاي معناى اآلياة، اختالف المفسرين يفسار اآلياة  همبعضاكاون ل وا 

صت بمخصص ما. همبعضذي تدل عليه ألفاآ اآلية، ويرى بالعموم ال  أنها ُخصِ 
 .(221)البقارة:  {يُاْْمِ اِّ حَتَّاىِّٰ  لْمُشْارِكَاتِِّ تَنْكَُِاو ِّ وَلَااِّ}تعاالى: -مثال ذلك: قوله 

صااااها قولااااه  مِاااا َِّ وَ لْمَُْصَاااانَاتُ}تعااااالى: -قياااال: هااااذه اآليااااة حكمهااااا عااااام، ثاااام خصَّ

، وجااابر، واباان وهااذا مااروي عاان عثمااان، وحذيفااة ،(5)المائاادة: { لْكِتَااا َ أُوتُااو   لَّاا ِي َ
 .جميعا  عباس، وقتادة

صة، بل المشركات هنَّ عابدات األوثان من العرب  وقيل: إنها ليست مخصَّ
 (3)وغيرهم ممن ليس لهم كتاب، وهذا مروي عن قتادة، وسعيد بن جبير

 جميعا. 

 

 

                                                 

 التخريج السابق. (201/ 4صحيح مسلم ) (1)
 .(454/ 23جامع البيان ) (2)
 (.365/ 4ينظر في األقوال تفسير الطبري )( 3)
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 :احتمال اآلية لإلطالق والتقييد السيب الرابع:
د وردت مطلقااة فااي كفااارة الظهااار، فقاا الرقبااة فااي الكفااارات، مثااال ذلااك: عتااق

ِّوَمَااِّ}سابحانه وتعاالى: -وورت مقيدة في كفارة القتل الخطأ باأن تكاون مؤمناه، قاال 

 وفي (،92)النساء: {مُْْمِنَ ٍِّ رَقَبَ ٍ فَتََْرِيرُِّخَطَاا مُْْمِناا قَتَلَ وَمَ ْ خَطَاا إِلَّا مُْْمِناا يَقْتُلَ أَنْ لِمُْْمِ ٍ كَانَ

 {يَتَمَاساا أَنْ قَبْلِ مِ ْ رَقَبَ ٍ فَتََْرِيرُ قَالُو  لِمَا يَعُودُونَ ثُ ا نِسَائِهِ ْ مِ ْ يُظَاهِرُونَ وَ لَّ ِي َ}:آية المجادلة
 .(3)المجادلة: 

فاال تجازئ عنادهم الرقباة الكاافرة  ،فذهبت طائفة إلى حمل المطلق على المقيد 
 الخطأ.كما في القتل  ،بل البد من رقبة مؤمنة في الظهار،

وقالت طائفة أخرى: ال يحمل المطلق على المقيد إال بدليل، وال يوجد في هذه 
رط فااي كفااارة الظهااار أن تكااون وال يشاات فيبقااى المطلااق علااى إطالقااه، ؛دلياال المسااألة
 .ةمؤمن

 :السيب الخامس: احتمال اإلجمال
 تحتاج إلى ةفظة مجملاختالف المفسرين بسبب اإلجمال كثير، حيث ترد ل

 فيقع االختالف.؛ ا، فيجتهد المفسرون في بيانهبيان
إِنَّ ُِِّّعَلَيْ ِ فَتَا َ كَلِمَاتٍ رَب  ِ مِ ْ آدَمُ فَتَلَقَّىٰ} :تعالى–مثال ذلك: قوله 

 .(37)البقرة:  {  لراحِي ُ  لتَّوا  ُ هُوَ
تعاااااااالى: -أحااااااادها: أنهاااااااا قولاااااااه  منهاااااااا: ،ورد فاااااااي الماااااااراد بالكلماااااااات أقاااااااوال

(، قاله 23)األعراف:  {ِّمِ َِّ لْخَاسِرِي َ لَنَكُونَ ا وَتَرْحَمْنَا لَنَا تَغْفِرْ وَإِنِّْلَ ْ أَنْفُسَنَا ظَلَمْنَا رَبانَا قَالَا}
ابن عباس، والحسن، وسعيد بن جبيار، ومجاهاد، وعطااء وأباي  بان كعاب، وابان زياد 

 .جميعا 
تااانفخ فاااي  مااان والثااااني: أناااه قاااال: أي رب ألااام تخلقناااي بيااادكك قاااال: بلاااى. قاااال: ألااام 

روحااكك قااال: بلااى، قااال: ألاام تساابق رحمتااك ِإلااي  قباال غضاابكك قااال: بلااى. قااال: ألاام 
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، ِإن تباات وأصاالحت،  تسااجد لااي مالئكتااك وتسااكني جنتااكك قااال: بلااى. قااال: أي رب 
(1)أراجعي أنت ِإلى الجنةك قال: نعم

. 
سااي والثالااث: أنااه قااال: اللهاام ال إلااه إال أناات، ساابحانك وبحماادك، رب إنااي ظلماات نف

فاااغفر لااي، إنااك خياار الغااافرين، اللهاام ال إلااه إال أناات، ساابحانك وبحماادك، رب إنااي 
 ظلمااات نفسااااي فااااارحمني، فأناااات خياااار الاااراحمين، اللهاااام ال إلااااه إال أناااات، ساااابحانك،

، إنااااك أناااات التااااواب الاااارحيم وبحماااادك، رب إنااااي ظلماااات نفسااااي فتااااب علاااايَّ
قالااااه . (2)

(3)مجاهد
. 

 ه أقوال المفسرين.فاختلفت في ،فلفظ كلمات هنا ورد مجمال
 :يب السادس:احتمال اإلحكا  والنسخالس

 (219)البقرة:  {  لْعَفْوَ قُلِ يُنْفِقُونَ مَاذَ  وَيَسْأَلُونَكَِّ} :تعالى–قوله  مثال ذلك:
ض قيل: هاي منساوخة بةياة الزكااة، وهاذا ماروي عان السادي؛ ألناه يارى أناه فار 

 نزل قبل الزكاة، فنسخ بالزكاة.
وهاي فاي الصادقة العاماة المنادوب إليهاا، وهاو ماروي عان وقيل: هاي محكماة، 

 .جميعا  (4)ابن عباس، ومقاتل بن حيان
 :حما اللفظ علي الحقيقة أو المجازاالختالف في  السيب السابع:

 (.4)المسد:   َّ من زن ُّٱ :تعالى–مثال ذلك: قوله 
 منها: ،اختلفوا في المراد بحمالة الحطب على عدة أقوال 

                                                 

 ( من طريق أسباط عن السدي.543/ 1( أخرجه الطبري في تفسيره )1)
 (.58/ 1( ينظر في األقوال زاد المسير في علم التفسير )2)
 ( من طريق ابن أبي نجيح.545/ 1( أخرجه الطبري في تفسيره )3)
( ومابعدها، والناسخ والمنسوخ للنحاس )ص: 80/ 2( ينظر: الناسخ والمنسوخ البن العربي )4)

188.) 
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ااد ي  والفاار اء أنهااا كا األول:  ناات تمشااي بالنميمااة، قالااه اباان عباااس، ومجاهااد، والس 
 .جميعا

لاياًل، رواه عطياة  والثاني: أنها كانت تحتطب الشوك، فتلقيه في طريق رسول هللا 
(1)عن ابن عباس. وبه قال الضحاك، وابن زيد

 جميعا. 
 والثاني حمله على الحقيقة. ،فاألول حمل اللفظ على المجاز

 :لثامن: االختالف في وجوه اإلعرابالسيب ا
عرفاة ولذا كاان مان شاروط المفسار م ال ريب أن اإلعراب له تأثير في المعنى،

 الطريق األمثل للوقوف على معرفاة ماراد هللا هاو التَّبحار فاي علام اللغاة، ألن؛ إعرابه
 .(2)هي الجسر الموصل إلى علم المقاصد فعلوم اآللة

وجباااا الخاااتالف حكمااااه فااااإن كاااان اختالفاااه م وأماااا اإلعاااراب " :قاااال المااااوردي
لاازم العلاام بااه فااي حااق المفساار وحااق القااارئ، ليتوصاال المفساار إلااى  ؛وتغيياار تأويلااه

(3)معرفة حكمه، ويسلم القارئ من لحنه"
. 

 {ِّإِبْلِاي َِّ إِلَّااِّ فَسَاَُُُو ِّ لِاددَمَِّ  سْاُُُُو ِّ لِلْمَلَائِكَا ِِّ قُلْنَااِّ وَإِذِّْ} تعاالى:- قولاه مثال ذلك:
 .(34: )البقرة
 في هذا االستثناء قوالن: 

األول: أنه استثناء من الجنس، فهو على هذا القاول مان المالئكاة، قالاه ابان مساعود 
 .جميعا في رواية، وابن عباس

(4)والزهري  ،والثاني: أنه من غير الجنس، فهو من الجن، قاله الحسن
 جميعا. 

 
                                                 

 .(503/ 4زاد المسير في علم التفسير ) (1)
 (.417: البسيط)نظري (2)
 .(38/ 1النكت والعيون ) (3)
 .(54/ 1زاد المسير في علم التفسير ) (4)
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 :وله صور الضمير، السيب التاسع: االختالف في مرجع
 ،لصااورة األولاااى: أن يكااون فاااي اآليااة ضااامير يحتماال عاااوده إلااى أكثااار ماان ماااذكورا

 مما يؤدي إلى اختالف المعنى. ؛فيختلف المفسرون في مرجع الضمير
ِّأَيُّهَا}تعالى: -قوله  مثاله:  {فَمُلَاقِي ِ كَُْحاا رَب كَ إِلَىٰ كَادِ ٌ إِنَّكَ  لْإِنْسَانُ يَا
 (6)االنشقاق:

 .(1)ى ربك سعًيا حتى تالقي ربك، وقيل: تالقي عملكقيل: إنك ساع  إل 
أن يكون في اآلية ضاميران، وكال واحاد منهماا يرجاع إلاى مرجاع ال  الصورة الثانية:

 يرجع إليه اآلخر، فيكون ل ية أكثر من معنى، فيختار كل مفسر قول منهما.
 (10)فاطر: {ِّيَرْفَعُ ُ  لصاالِحُ عَمَلُوَ لْ  لطَّي بُ  لْكَلِ ُ يَصْعَُُ إِلَيْ ِِّ}تعالى: -مثاله: قوله 

األول: الضمير الظاهر، وهو الهاء، وهاو فاي : ضميران {رْفَعُ ُ}يَففي قوله:  
محل نصب مفعول باه، ويعاود علاى الكلام الطياب، ويكاون المعناى: والعمال الصاالح 

الثاني: الضمير المساتتر، وهاو فاي محال رفاع فاعال، يعاود علاى  يرفع الكلم الطيب.
(2)سبحانه، ويكون المعنى: والعمل الصالح يرفعه هللا- هللا

. 
 :ن للفظ معنى قريب ومعنى آخر بعيدالسيب العاشر: أن يكو

 ،وهاااو الظااااهر والمعاااروف مااان اللفاااظ ،بعاااض األلفااااآ يكاااون لهاااا معناااى قرياااب
 واآلخر على البعيد. ،واآلخر بعيد، فيحمله مفسر على المعنى القريب

منهاا  ،فياه عادة أقاوال، (4)المادثر:  {وثيابكِّفطهر} :تعالى–مثال ذلك: قوله 
 ومنها البعيد. ،القريب المعروف والمتبادر إلى الذهن

 الثياب الملبوسات على الظاهر. :فقيل: المراد بها 

                                                 

 .(90فصول في أصول التفسير )ص:  ،(235/ 6النكت والعيون ) (1)
 .(90فصول في أصول التفسير )ص:  ،(464/ 4النكت والعيون ) (2)
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قااال تأوياال اآليااة: وعملااك فماان ذهااب إلاى هااذ  ن المااراد بالثياااب العماال،إ :وقيال
 فأصلح.
وقلباك فطهار مان  :أحادهما: معنااه هاان:ولهم في تأويل اآلياة وج القلب. وقيل 

 اإلثم والمعاصي، الثاني: وقلبك فطهر من الغدر.
يااب الانفس فألنهاا البساة الثياااب، ومان ذهاب إلاى أن الماراد بالث .وقيال: الانْفس
ونفساك فطهار  :، ولهم في تأويل اآلية ثالثة أوجه: أحدها: معنااهفكنى عنها بالثياب

الثااني: ونفساك  أو جناون. ،أو كهانة ،أو سحر ،مما نسبك إليه المشركون من شعر
(1)الثالث: ونفسك فطهرها من الخطايا. فطهرها مما كنت تشكو منه وتحذر

. 
التقيدي  والتيأخير أو عليى السيب الحيادي عشير: االخيتالف فيي حميا الكيال  عليى 

 :الترتيب
ومانهم مان  فمنهم من يفسره علاى ترتياب الكاالم، ،وعلى هذا يختلف المفسرون 

 سره بناءا على التقديم والتأخير، وذلك ألن الكالم محتمل لهما.يف
بِهَااااااِّ لِيُعَااااا ِّبَهُ ْ  للَّااااا ُ يُرِياااااُُ إِنَّمَااااااِّۚ   أَوْلَاااااادُهُ ْ وَلَاااااا أَمْاااااوَ لُهُ ْ تُعُِْبْاااااكَ فَلَاااااا} :مثالاااااه

 .(55)التوبة:  { وَهُ ِّْكَافِرُونَ أَنْفُسُهُ ْ وَتَزْهَ َ  لُُّنْيَا  لََْيَا ِ فِي
 ج الطبري في معناها عن السلف قوالن:أخر  

أماااوال هااؤالء المنااافقين وال أوالدهاام فااي الحيااااة  األول: معناااه: فااال تعجبااك يااا محمااد
 الدنيا، إنما يريد هللا ليعذبهم بها في اآلخرة. وقال: معنى ذلك التقديم، وهو مؤخر.

، بماا ألازمهم فيهاا والثاني: بل معنى ذلك: إنما يريد هللا ليعذبهم بها فاي الحيااة الادنيا
 .(2)من فرائضه

إمااا  ،ألكثاار ماان معنااى االخااتالف بساابب كااون اللفااظ محااتمال السيييب الثيياني عشيير:
 .أو ألنه من المتواطئ ،لكونه من المشترك اللغوي 

                                                 

 .(136/ 6نكت والعيون )ال (1)
 (.295/ 14جامع البيان ) (2)
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 التعريف بالمصطلحات:
هااو:" اللفااظ الموضااوع لحقيقتااين مختلفتااين أو أكثاار وضااعا أوال ماان  المشييترك 

(1)حيااث همااا كااذلك"
"اللفااُظ الواحااُد الاادالُّ علااى معنيااين  :عنااه الساايوطي بقولااهوعباار  .

(2)مختلفين فأكثر داللة على السواء"
. 

أقبال،  :بمعناى {عَسْعَ َ} :مثال المشترك: ما ورد من المشترك اللغوي كلمة

(3)أدبر :وقيل
. 

أفاااراده وجاااودا متوافقاااا غيااار نسااابة وجاااود معناااى كلاااي فاااي  فهاااو" أميييا المتيييواط 
ة لزيد وعمرو، فهي تدل على أعيان متعددة بمعنى واحاد مشاترك كاإلنساني ،متفاوت

(4)بينها، وهي متساوية فيه"
. 

 ويشما المتواط :
 .ى أكثر من معنى/ الضمير الذي يحتمل عوده عل1

 .(7- 6)العاديات:  {وَإِنَّ ُِّعَلَىِّٰذَٰلِكَِّلَشَهِيٌُِّلِرَب  ِِّلَكَنُودٌإِناِّ لْإِنسَانَِّ} :تعالى–قوله : مثاله
، ت-في هاء الكناية قوالن: أحدهما: أنها ترجع إلى هللا  ن هللا عز  وجل  قديره: وا 

ترجع إلى اإلنسان، تقديره: إن اإلنسان شاهد على والثاني: أنها  على كفره لشهيد.
(5)نفسه أنه كنود، روي القوالن عن ابن عباس

. 
، (1)العصاار:  َّ خل ُّٱ ،(1)الفجاار:   َّ يه ُّٱ :ومنهااا ،/ وكأسااماء الجاانس2

 وما أشبه ذلك.

                                                 

 .(261/ 1( المحصول للرازي )1)
 (.248/ 1اإلبهاج في شر  المنهاج ) ،(292/ 1المزهر في علوم اللغة وأنواعها ) (2)
 ( ينظر القسم التطبيقي مسألة االختالف الوارد في كلمة عسعس.3)
 (.108)ص: ( شر  مقدمة في أصول التفسير البن تيمية 4)
 (.482/ 4( زاد المسير في علم التفسير )5)

https://www.quran-for-all.com/t-100-5-6.html
https://www.quran-for-all.com/t-100-5-7.html
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(، أورد المفسااارون فيهاااا 1)العصااار:  َّ خل ُّٱ :تعاااالى–عناااد قولاااه  مثالاااه:
 عدة أقوال:

 .جميعا  هر، قاله ابن عباس، وزيد بن أسلم، والفراء، وابن قتيبةاألول: أنه الدَّ 
  والثاااني: أنااه العشااي، وهااو مااا بااين زوال الشاامس وغروبهااا، قالااه الحساان وقتااادة

 .جميعا

 .(1)والثالث: صالة العصر، قاله مقاتل
 {باااااسُنا } :مثالييييه ،/ األوصيييياف التييييي يشييييترك فيهييييا أكثيييير ميييين موصييييوف3

الثانياااة: أنهاااا بقاااُر  .أو الكواكاااب ،األول: أنهاااا النجاااومُ  :قاااوالن فيهاااا، (15)التكيييوير:
 .(2)الَوْحشِ 

                                                 

 (.487/ 4( زاد المسير في علم التفسير )1)
 ( ينظر القسم التطبيقي مسألة االختالف الوارد في كلمة الخنس.2)
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 المبحث الثالث
 دراسة تطييقية على اختالف المفسرين

 ر أنموذجاسورة التكوي
 :يين يدي السورة تمهيد

لذا نجد أن  ؛تسمية صريحة للسورة لم يثبت عن النبي اس  السورة: 
 :وهي ما يلي ،ددةالمفسرين ذكروا لها تسميات متع

وهي تسمية لحكاية لفظ ورد  ،(1)واأللوسي ،ذكره السمعاني )كورت(، سورة أوال:
 فيها.
 .(2)قاله التستري  ،)السورة التي يذكر فيها التكوير( ثانيا:

 ،والترمذي ،و البخاري  ،قاله الطبري  ،(1)التكوير:  {كُو رَتْ  لشامْ ُ إِذَ }ثالثا: سورة 

 .(3)والقاسمي
والزمخشري، والبيضاوي، والخازن،  والواحدي، ،قاله السمرقندي، عا: )التكوير(راب

 وغيرهم. (4)والسيوطي وابن كثير، والقرطبي،
أنااه سااماها تساامية صااريحة، وفااي  "لاام يثباات عاان النبااي  :قااال اباان عاشااور

َمين  َسير ه أن ينظير  ليى ييو  القيامية " :قاال: قاال رساول هللا  حديث ابن عمار 

                                                 

 (.15/253(، رو  المعاني )6/164تفسير السمعاني ) (1)
 (.187( تفسير التستري )ص:2)
تفسير  ،(433/ 5سنن الترمذي ) ،(1882/ 4صحيح البخاري ) ،(235/ 24تفسير الطبري ) (3)

 (.412القاسمي )ص:
تفسير  ،(4/707تفسير الزمخشري ) ،(4/427تفسير الوسيط ) ،(3/550( تفسير السمرقندي)4)

تفسير القرطبي  ،(8/328تفسير ابن كثير) ،(7/212تفسير الخازن ) ،(5/289البيضاوي )
 (.153: أسرار ترتيب القرآن )ص ،(9/226)
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{ِّ نْفَطَااااااارَتْ  لساااااااامَاءُ إِذَ }ِّ،{كُاااااااو رَتْ  لشاااااااامْ ُ إِذَ }عيييييييين فليقيييييييرأ  كأنيييييييه رأي  

{ نْشَقَّتْ  لسامَاءُ إِذَ }
(1). 

ألن صاافة يااوم القيامااة ليساات فااي جميااع هااذه  ؛لاايس هااذا صااريًحا فااي التساامية
بااال هاااو فاااي اآلياااات األول منهاااا، فتعاااين أن المعناااى: فليقااارأ هاااذه اآلياااات،  ،الساااورة

 {كُاو رَتِّْ  لشاامْ ُِّ إِذَ } :وفاي )جاامع الترماذي( ساورة ،يح البخاري(وعنونت في )صح
(، وكاااذلك عنونهاااا الطباااري، وأكثااار التفاساااير يسااامونها )ساااورة التْكاااوير( 1)التكاااوير: 

وتسااامى )ساااورة  وهاااو اختصاااار لمااادلول )ُكاااورت(. ،وكاااذلك تساااميتها فاااي المصااااحف
( ماع الساور التاي لهاا تقاانولام يعادها فاي )اإلِ  ،ورت( تسامية بحكاياة لفاظ وقاع فيهااكُ 

 .(2)"أكثر من اسم
 عدد آياتها وكلماتها وحروفها:

وثمان فى عد أبى جعفر،  ،(3): تسع وعشرون فى عد الجميععدد آياتها 
: مائة وأربع كلمات، كلماتها وعدد .(26)التكوير: {فَأَيْ َِّتَ ْهَبُونَ} :أسقط أبو جعفر

 .(4)وثالثون  ةخمسمائة وثالث :وعدد حروفها

                                                 

ومن سورة إذا الشمس كورت  ( أبواب تفسير القرآن، باب433/ 5( أخرجه الترمذي في سننه )1)
والواحدي في الوسيط  ،(10/136وأخرجه الثعلبي في تفسيره ) ."هذا حديث حسن غريب :وقال
وصححه األلباني في صحيح وضعيف  وصححه ووافقه الذهبي، ،(2/515والحاكم ) ،(4/427)

 (.3333برقم )، (333/ 7ذي )سنن الترم
 .(139/ 30( التحرير والتنوير )2)

(، 7/212تفسير الخازن ) ،(5/289تفسير البيضاوي )، (10/136ينظر: تفسير الثعلبي ) (3)

 .(503/ 1بصائر ذوي التمييز )
(، بصائر ذوي التمييز في لطائف 7/212تفسير الخازن ) ،(5/289تفسير البيضاوي ) ينظر: (4)

 .(503/ 1العزيز )الكتاب 
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وحروفها خمس مئة وثالثة وعشرون  " كلمها مئة وأربع كلمات، :قال الداني
فإنها  ،وهي عشرون وتسع آيات في جميع العدد إال في عد أبي جعفر حرفا،
ِّتَ ْهَبُونَ}اختالفها آية  وثمان، وعدها الباقون  ،يعدها أبو جعفر وحده {فَأَيْ َ

 .(1)وشيبة"
 ؟ها السورة مكية أ  مدنية

واباان  ،وعائشااة ،(3)وقااد روي عاان اباان عباااس ،(2)مكيااة باتفاااق الجميااع السااورة 
(4)الزبير

 مكية بإجماع من  :)أنها نزلت بمكة(، وحكى اإلجماع ابن عطية جميعا"
مكياااة " :وقاااال الثعاااالبي ،(6)مكياااة فاااي قاااول الجمياااع"" :القرطباااي قاااالو  ،(5)ولين "أالمتااا

 وغيرهم.  ،(8)نها مكية"وال خالف في كو " :. وفي حاشية الشهاب(7)بإجماع"
النزول ومن ناحية  يقصد في ترتيبها من ناحيتين، ناحيةترتيب السورة: 
 الترتيب المصحفي:

                                                 

 (265البيان في عد آي القرآن )ص:  (1)
(، تفسير 3/550(، تفسير السمرقندي)235/ 24تفسير الطبري ) ،(6/164تفسير السمعاني ) (2)

تفسير الخازن  (،5/289تفسير البيضاوي ) ،(4/707تفسير الزمخشري ) (،4/427الوسيط )
 ( وغيرهم.9/226ي )، تفسير القرطب(8/328تفسير ابن كثير) (،7/212)
 (.257/ 15( عزاه السيوطي في الدر المنثور البن الضريس والنحاس، َوابن مردويه )3)
 (.257/ 15( عزاه السيوطي في الدر المنثور البن مردويه )4)
 .(414/ 5المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (5)
 .(226/ 19تفسير القرطبي ) (6)
 .(555/ 5واهر الحسان في تفسير القرآن )تفسير الثعالبي = الج (7)
 .(325/ 8حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي =عنايه القاضي وكفاية الراضي ) (8)
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ذكر ذلك الزركشي حيث عقد فصال  ،(1)نزلت بعد المسد ترتيبها في النزول:
ثم ترتيبه: أول ما نزل من القرآن بمكة  ،ذكر ما نزل من القرآن بمكة" :قال فيه

يَاِّ}ثم  ،{يَاِّأَيُّهَاِّ لْمُزام لُ}ثم  ،{وَمَاِّيَسْطُرُونَ وَ لْقَلَ ِ ن}ثم  ،{ لَّ ِ ِّخَلَ َ رَب كَ اسْ ِبِ  قْرَأْ}

ِّ لْمُُاثِّرُ ، أما ترتيبها (2)"{كُو رَتْ  لشامْ ُ إِذَ }ثم  ،{وَتَبا لَهَبٍ أَبِي يََُ  تَباتْ}ثم  ،{أَيُّهَا
 بعد سورة عبس. المصحفي فتقع: في الجزء الثالثين

 :(3)فضائلها
َمن  َسر ه أن ينظر  لى يو  : "قال  قال: في فضلها عن ابن عمر ورد

ِّ،{كُو رَتْ  لشامْ ُ إِذَ } فليقرأ القيامة كأنه رأي  عين فليقرأ فليقرأ

{ نْشَقَّتْ  لسامَاءُ إِذَ {ِّ} نْفَطَرَتْ  لسامَاءُ إِذَ }
 (4). 

                                                 

البرهان في علوم  :وانظر (،2/455تفسير ابن جزي ) ،(4/707نظر: تفسير الزمخشري )( ي1)
 (.1/193القرآن )

اإلتقان في علوم القرآن ط الهيئة  انظر:و  ،(193/ 1البرهان في علوم القرآن ط المعرفة ) (2)
 (.50/ 1المصرية العامة )

 أكتفي بما صح فيها.( س3)
 قدم تخريجه.ت( 4)
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ِّ{كُو رَتْ  لشامْ ُ إِذَ } :تعالى-وارد في قوله المسألة األولى: الخالف ال

 :(1)التكوير:
 منها: ،عدة أقوال {كُو رَتِّْ} :تعالى–عن السلف في تفسير قوله  ورد

 ها:ؤ : ذهب ضو القول األول
 ،(4)ومقاتاااال ،(3)قتااااادةو  ،(2)والحساااان ،(1)قااااال بااااه ماااان الساااالف: أبااااي باااان كعااااب

(6)وابن عباس ،(5)والكلبي
  .جميعا 

 .(8)والقشيري  ،في الوجيز واقتصر عليه الواحدي ،(7)الفراءوقاله 
رت: ،واضمحلت ،: ذهبتالقول الثاني  وُغوِ 

 
 
 

                                                 

 عن أبي العالية. من طريق الربيع بن أنس، (24/129خرجه الطبري في تفسيره )( أ1)
 ة.يق المبارك بن فضال( من طر 707( تفسير مجاهد )ص:2)
(، وابن أبي حاتم في تفسيره 3/350ره من طريق معمر )الرزاق في تفسي أخرجه عبد( 3)
( من طريق شعبة، وذكره الثعلبي في تفسيره 24/129والطبري في تفسيره ) ،(10/3403)
 (.5/214والبغوي في تفسيره) ،(4/428(، والواحدي في الوسيط)10/136)
 (.5/214ه)والبغوي في تفسير  ،(4/428والواحدي في الوسيط) ،(4/601فسير مقاتل )( ت4)
 (.5/214والبغوي في تفسيره) ،(4/428وفي الوسيط) ،(23/246ذكره الواحدي في البسيط ) (5)
( كالهما من 24/128(، والطبري في تفسيره )10/3402خرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )( أ6)

وذكره الثعلبي في  ،(8/426طريق علي بن أبي طلحه، وعزاه السيوطي في الدر لعبد بن حميد )
 (.5/214والبغوي في تفسيره) ،(4/428(، والواحدي في الوسيط)10/136تفسيره )

 (.3/239عاني القرآن )( م7)
 (.3/692(، لطائف اإلشارات )1177لوجيز )ص:( ا8)
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وساعيد  ،(4)وعكرماة ،(3)والضاحاك ،(2)ومجاهاد ،(1)ابان عبااس قال به كل مان:
(5)بن جبيرا

 جميعا. 
ست رمي بها، :القول الثالث  :ألقيت، ُنكِ 

 . (6) رمي بها. قال الربيع بن ُخثيم:
ست  . (8)ألقيت :وفي رواية ،(7)وقال أبو صالح: ُنكِ 

وهناااك قااول رابااع مسااتنبط ماان  ،هااذه األقااوال الثالثااة هااي الااواردة عاان الساالف
 وهو: ،المعنى اللغوي للتكوير

 كما تكور العمامة. وضم بعضها إلى بعض، ،والجمع ،واللف   ،الطي القول الرابع:

                                                 

( من طريق عطية العوفي، وعزاه السيوطي في الدر البن 24/130أخرجه الطبري في تفسيره ) (1)
 (.8/328وابن كثير في تفسيره ) ،(9/37ي في تفسيره)وذكره ابن الجوز  ،(8/426المنذر )

وذكره  ،(8/426وعزاه السيوطي في الدر البن المنذر ) ،(24/128أخرجه الطبري في تفسيره ) (2)
 ،(5/214والبغوي في تفسيره) ،(4/428وذكره الواحدي في الوسيط) ،(9/37ابن الجوزي في تفسيره)
 (.8/328وابن كثير في تفسيره )

 .(24/130جه الطبري في تفسيره )أخر  (3)
 (.3/550( ذكره السمرقندي في تفسيره )4)
من طريق  (24/129(، والطبري في تفسيره )10/3403)في تفسيره أخرجه ابن أبي حاتم  (5)

 (.8/328وابن كثير في تفسيره ) ،(9/37جعفر، وذكره ابن الجوزي في تفسيره)
( 6/164والسمعاني في تفسيره ) ريق أبي يعلى،من ط (24/130أخرجه الطبري في تفسيره ) (6)

 (.8/328من طريق سفيان الثوري عن أبيه، وابن كثير في تفسيره )
وعزاه السيوطي في  من طريق إسماعيل بن أبي خالد، (24/130أخرجه الطبري في تفسيره ) (7)

 (.8/427الدر البن المنذر )
اعيل بن أبي خالد، وذكره ابن كثير في من طريق إسم (24/130أخرجه الطبري في تفسيره ) (8)

 .(8/328تفسيره )
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جمع بعض الشيء إلى  أي: تكوير:وهذا المعنى مأخوذ من كالم العرب في ال
بعض، وذلك كتكوير العمامة، وهو لفها على الرأس، وكتكوير الكارة، وهي جمع 

 .(1)الثياب بعضها إلى بعض، ولفها
تلااف العمامااة،  ولفاات كمااا ،هاؤ مااع ضااو جُ  :{كُااو رَتِِّّْ}"معنااى  :قااال الزجاااج 

، وقريااب منااه (2)هااا"علااى رأسااي أكورهااا، وكورتهااا أكورهااا إذا لففت يقااال: كااورت العمااام
 .(3)أبي عبيدة عند

وضم بعضها  ،أن " تكويرها: لفها {كُو رَتِّْ}السمين الحلبي في تفسير  وذكر
وتلف. وفي التفسير أنها تلف كما يلف الثوب  ،كما تكور العمامة ،إلى بعض  

وضم بعضه إلى  ،الخلق. فسبحان القادر على كل شيء، والتكوير: إدارة الشيء
 .(4)ير العمامة"بعض نحو تكو 

 ،والكرماني ،واقتصر عليه ابن فورك ،والثعلبي ،ورجح هذا المعنى الطبري 

 وغيرهم.، (5)والرازي  ،والنيسابوري  ،والزمخشري  ،وابن عطية
 ،وهاو جماع ُجارم الشامس اختالف تنوع يرجع إلى معنى واحاد، نوع االختالف:

ذا فعل ذلك بها ذهب ضو  ثم الرمي ،ولفها فاي  ماا قيال مماا يعتريهاا فكال ها.ؤ بها، وا 
 ذلك اليوم.

                                                 

 .(238/ 24جامع البيان ) (1)
 .(289/ 5معاني القرآن وا عرابه للزجاج ) (2)
 (.287/ 2مجاز القرآن ) (3)
 .(436/ 3عمدة الحفاآ في تفسير أشرف األلفاآ ) (4)
(، غرائب 3/157فورك ) (، تفسير ابن10/136، الكشف والبيان ))(238/ 24جامع البيان ) (5)

غرائب  ،(4/707الكشاف ) ،(5/441(، المحرر الوجيز )2/1311التفسير وعجائب التأويل)
 (.31/63(، مفاتيح الغيب )6/452القرآن)
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فهاو اخاتالف  التعبير عن المسامى الواحاد بأوصااف مختلفاة،سيب االختالف: 
 في اللفظ مع اتحاد المسمى.

 :الجمع يين األقوال
ل إليااه ئااو تفسااير كااورت كلهااا تاادور علااى مااا ي األقااوال الااواردة عاان الساالف فااي

فعبر كل مفسار  دت أوصافها،فهو تعبير عن ذات واحدة قد تعد نهاية أمر الشمس،
وكاااال هااااذه األوصاااااف  بمااااا يااااراه أظهاااار فااااي الداللااااة علااااى معنااااى تكااااوير الشاااامس،

 ممايعتريها في ذلك اليوم.
أن " والصواب من القول في ذلك عندنا :قال الطبري بعد أن حكى األقوال

جل ثناؤه، والتكوير في كالم العرب: جمع بعض -كما قال هللا  {كُو رَتِّْ}يقال: 
يء إلى بعض، وذلك كتكوير العمامة، وهو لفها على الرأس، وكتكوير الكارة، الش

إنما  {كُو رَتْ  لشامْ ُ إِذَ }وهي جمع الثياب بعضها إلى بعض، ولفها، وكذلك قوله: 
ذا فعل ذلك بها ذهب َفُرمِ  ،معناه: جمع بعضها إلى بعض، ثم لفت ي بها، وا 

لناه وبيَّ ؤ ضو  ناه لكال القولين اللَّذين ذكرت عن أهل التأويل ها، فعلى التأويل الذي تأو 
رت وُرمي بها، ذهب ضو وجه صحيح، وذلك أنه  .(1)ها"ؤ ا إذا ُكوِ 

هاو أن تادار  حياث ذكار أن التكاوير وأشار ابن عطياة إلاى الجماع باين األقاوال
نماااعبر المفساارون عاان ذلااك بعبااارات ،كمااا ياادار كااور العمامااة  :فماانهم ماان قااال ،وا 

 .(2)وغير ذلك مما هو أشياء توابع لتكويرها" ،رمي بها :نهم من قالوم ،ذهب نورها
فمعناااى التكاااوير يرجاااع إلاااى معنياااين: ذهابهاااا باااذاتها، ويتبعاااه ذهااااب الضاااوء، 
ورميهااا، وعلااى هااذه التفاسااير يكااون التكااوير محااتماًل لهااذين األماارين، ويااربط بينهمااا 

                                                 

 .(238/ 24جامع البيان ) (1)
 .(414/ 5المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (2)
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فجااءت هاذه اللفظاُة الواحادُة  أنهما من األحوال التي َتُمرُّ بها الشمس في ذلك الياوم،
(1)دالٌة على هذه المعاني

 وهللا أعلم. .
 { نْكََُرَتْ  لنُُُّومُ وَإِذَ } تعالى:-المسألة الثانية: الخالف الوارد في قوله 

 :(2)التكوير:
 ن:قوال {ِّ نْكََُرَتْ} :تعالى–ورد في قوله 

 :وتساقطت ،وتهافتت ،تناثرت :القول األول
 ،(4)ومقاتل ،(3)والربيع بن خثيم ،(2)كل من: مجاهد وقال به من السلف

 ،تساقطت ولفظه:، (6)وقتادة انتثرت. :بلفظ (5)ولفظهم: تناثرت، وأبي صالح 
 وتهافتت.

، (8)والكلبي ،ولفظة: رمي بها من السماء إلى األرض. وعطاء، (7)وابن زيد
 ولفظهما: ال يبقى نجم إال وقع على األرض.

                                                 

 .(63ص: تفسير جزء عم للشيخ مساعد الطيار )ينظر:  (1)
وعزاه السيوطي في الدر المنثور  ( من طريق أبي يحيى،24/132خرجه الطبري في تفسيره )( أ2)

 (.8/426البن المنذر وعبد بن حميد )
( من طريق 3/351عبد الرزاق )و  ،على( من طريق أبي ي24/132أخرجه الطبري في تفسيره ) (3)

 (.8/426وعبد بن حميد ) عيد بن منصورسوعزاه السيوطي في الدر المنثور ل ،الثوري عن أبيه
 (.4/601فسير مقاتل )( ت4)
 ( من طريق إسماعيل.24/132خرجه الطبري في تفسيره )( أ5)
( من طريق 3/350عبد الرزاق )و  ،عيد( من طريق س24/132أخرجه الطبري في تفسيره ) (6)

 (.8/428بن حميد ) لعبد وعزاه السيوطي في الدر المنثور ،(10/3403معمر، وابن أبي حاتم )
 ( من طريق ابن وهب.24/133خرجه الطبري في تفسيره )( أ7)
 (.4/428الوسيط )( و 23/250ره الواحدي في البسيط )( ذك8)
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تساقطت، ورواية عن ابن عباس  :ولفظهما ،(2)سوابن عبا ،(1)والضحاك
 .ذهب نورها :(3)بن كعباوُأبي 

 والزجاج. ،وابن عزيز السجستاني ،وابن قتيبة ،الفراءو  ،وقال به: أبو عبيدة
 ،والقشيري  ،والثعلبي ،السمرقندي واقتصر عليه كل من: ،رجحه ابن جزي و 

 ،والبيضاوي  ،والرازي  ،وزي وابن الج ،والزمخشري  ،والبغوي  ،والسمعاني ،والواحدي
 وغيرهم. ،(4)والخازن  ،والنسفي

 :تغيرت بمعنى: {ِّ نْكََُرَتْ }: القول الثاني

 . (6)واقتصر عليه السيوطي في اإلتقان ،(5)قاله ابن عباس
التناثر  وهما: ،اختالف تنوع يرجع إلى معنيين غير متضادين نوع االختالف:

 .التغير ا والتساقط
 .{ِّ نْكََُرَتْ}ٱشتراك اللغوي في لفظاالسيب االختالف: 

 
                                                 

 (.8/427عزاه السيوطي في الدر المنثور لعبد بن حميد ) (1)
 (.10/414) لبحر المحيطاذكره أبو حيان في ( 2)
 (.3/157) ذكره ابن فورك في تفسيره (3)
(، غريب القرآن 516(، غريب القرآن )ص:3/239(، معاني القرآن )2/287، )نجاز القرآ( م4)

(، الكشف 3/550(، بحر العلوم)2/405(، التسهيل )5/289(، معاني القرآن وا عرابه )113)ص:
(، تفسير السمعاني 1177(، الوجيز )ص:3/692(، لطائف اإلشارات )10/137والبيان )

( وتذكرة األريب 4/406(، زاد المسير )4/707(، الكشاف )5/215لتنزيل )(، معالم ا6/164)
(، لباب 4/259(، مدارك التنزيل )5/289(، أنوار التنزيل )31/63(، مفاتيح الغيب )440)ص:

 (.7/212التأويل )
وعزاه السيوطي في الدر  ،(10/3402وابن أبي حاتم ) (،24/133أخرجه الطبري في تفسيره ) (5)

 ، جميعهم من طريق علي بن أبي طلحة.(8/428) بن المنذر والبيهقي في البعثال المنثور
(6( )2/53.) 
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 :الجمع يين األقوال
 نرى أن كلمة االنكدار في اللغة يطلق على معنيين:

(1)انصب :أوال: انكدر أي
: 
 ومنه قول العجاج:

 أْبَصاااااااااَر ِخْرَبااااااااااَن فَضااااااااااء  فاْنَكااااااااادر
 

اااااَي الَبااااااِزَي إَذا الَبااااااِزي َكَسااااارْ    (2)َتقضِ 
 .(3)ويقال " انكدر عليهم القوم إذا جاءوا أرساال حتى انصبوا عليهم" 

 :ثانيا: من الك درة وهو التغير
 .(4)وهو نقيض الصفاء ،تغير :فانكدر، أي ،كدرت الماء يقال:

ضاد، ويجوز وبناء على هذا فكلمة انكدرت ترجع إلى معنيين ليس بينهما ت
ألنها إذا سقطت  ؛اللفظ األول حمل اآلية عليهما معا، فالمعنى الثاني من لوازم

ن، فبمعنى االنتثار قوله اا، وقد ورد في مواضع أخرى المعنيهؤ وذهب ضو  ،تغيرت
تغيرها وذهاب ضوئها،  :وبمعنى ،(2)االنفطار: { نْتَثَرَتْ  لْكَوَ كِبُ وَإِذَ } :تعالى-

 (.8)المرسالت:  {طُمِسَتْ  لنُُُّومُ فَإِذَ } :تعالى–قوله 

وقال السمين  ،(5)االنكدار تغير من انتثار الشيء"" :الراغب األصفهاني قال 
 .(6)تناثرت تغير شكلها" وذلك أنها إذا ،"تغيرت بالتناثر :الحلبي

                                                 

وغيرها من كتب معاني القرآن وغريبه  (،2/287، )ن( مجاز القرآ63/ 10تهذيب اللغة ) ينظر: (1)
 والتي سبق ذكرها في المسألة.

 .29( ديوانه 2)
 .(64/ 10تهذيب اللغة ) (3)
وي التمييز بصائر ذ ،(704في غريب القرآن )ص: المفردات ،(63/ 10للغة )تهذيب ا ينظر: (4)
 ( وغيره.3/379عمدة شرف الحفاآ ) ،(4/337)
 (.704المفردات في غريب القرآن )ص: (5)
 (.3/379عمدة شرف الحفاآ ) (6)
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ألنها إذا تناثرت وذهبات مان أماكنهاا وتغيار نظامهاا، فقاد " أ ضواء البيانوفي 
 .(1)وطمست" ،اذهب نوره

 تعالى:-المسألة الثالثة: الخالف الوارد في لفظ حشرت في قوله 
 :(5)التكوير: {حُشِرَتْ  لْوُحُوشُ وَإِذَ }

 ثالثة أقوال: {ِّحُشِرَتِّْ}ورد في المراد با 
 : جمعت:القول األول

 (3)ومقاتل ،(2)وهو قول قتادة
 .جميعا 

والواحااادي، وابااان  لقشااايري،وذهاااب إلياااه كااال مااان: السااامرقندي، وابااان فاااورك، وا
 :، قاال قتاادة(4)والقرطبي، وابن عاشور، والساعديي، وابن جز  عطية، وابن الجوزي،

هاااذه الخالئاااق موافياااة ياااوم القياماااة، فيقضاااي هللا فيهاااا ماااا  {حُشِااارَتْ  لْوُحُاااوشُ وَإِذَ }

 . وهو تفسير بالمعنى ُيفهم منه أن الحشر هو الجمع.(5)يشاء
 :: ماتتالقول الثاني

                                                 

( وانطر: تفسير جزء عم للشيخ مساعد 438/ 8أضواء البيان في إيضا  القرآن بالقرآن ) (1)
 (.149طيار )ص: ال
( من طريق سعيد، وابن أبي حاتم في تفسير 24/137أخرجه الطبري في تفسيره )( 2)
(10/3403.) 
 (.4/601فسير مقاتل )( ت3)
(، الوسيط 3/692(، لطائف اإلشارات )3/157(، تفسير ابن فورك )3/528حر العلوم )( ب4)
(، التسهيل 440األريب )ص: (، تذكرة5/414(، المحرر الوجيز )1177( الوجيز )ص:4/428)
(، تيسير الكريم الرحمن 30/143(، التحرير والتنوير )19/229(، الجامع ألحكام القرآن)2/455)

 (.912)ص:
( من طريق سعيد، وابن أبي حاتم في تفسير 24/137أخرجه الطبري في تفسيره )( 5)
(10/3403.) 
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(3)والربيع بن ُخثيم ،(2)وعكرمة، (1)و قول ابن عباسوه
 .جميعا 

 .(4)حشرها: موتها : قال ابن عباس
 .(5)قال الربيع بن خثيم: أتى عليها أمر هللا

قاله أبي بن كعب . : اختلطتالقول الثالث

(6). 
 اختالف تنوع يرجع إلى أكثر من معنى. نوع االختالف:

 االشتراك اللغوي.سيب االختالف:
 :الجمع يين األقوال
 :من المشترك اللغوي فقد ورد فيه عن أهل اللغة ثالثة معانيٱلفظ حشر

"أهل اللغة يقولون: الحشر الجمع مع  :وهو األشهر: قال ابن فارس ،الجمع األول:
(7)سوق، وكل جمع حشر"

. 

وُحكي في بعض كتب أهل اللغة بصيغة  ،(8)وهو مروي عن عكرمة الموت: الثاني:
 .(9)ضالتمري

                                                 

( كالهما من طريق 10/137يره )(، والثعلبي في تفس24/136أخرجه الطبري في تفسيره )( 1)
 وابن مردويه. ،وابن المنذر ،( لعبد بن حميد8/428عكرمة، وعزاه السيوطي في الدر المنثور )

  ( من طريق مسروق.24/137أخرجه الفراء في معاني القرآن ) (2)
 ( من طريق أبي يعلى.24/136أخرجه الطبري في تفسيره ) (3)
( كالهما من طريق 10/137(، والثعلبي في تفسيره )24/136أخرجه الطبري في تفسيره )( 4)

 وابن مردويه. ،وابن المنذر ،( لعبد بن حميد8/428عكرمة، وعزاه السيوطي في الدر المنثور )
 ( من طريق أبي يعلى.24/136أخرجه الطبري في تفسيره ) (5)
تم في تفسير وابن أبي حا ،( من طريق أبو العالية24/137ره )أخرجه الطبري في تفسي (6)
 .(10/137(، والثعلبي في تفسيره )10/3403)
 (.133وانظر قاموس القرآن للدامغاني )ص: (،66/ 2مقاييس اللغة ) (7)
 ( من طريق مسروق.24/137أخرجه الفراء في معاني القرآن ) (8)
 (.0: ( ديوان األدب تأليف: أبو إبراهيم الفارابي )ص106/ 4تهذيب اللغة )و  (،92/ 3العين ) (9)
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الثالااث: االخااتالط وهااو مااروي عاان أبااي باان كعااب 

ولاايس لااه ذكاار فااي كتااب  ،(1)
شاااهدا عربيااا  ويعااد بذاتااه ولكنااه ورود عاان عربااي صااريح، وهااو أدرى بلغتااه، ،اللغااة

(2)كغيره من شواهد العربية عند اللغويين
. 

وكل  ،تنوع اختالف {ِّحُشِرَتِّْ}فاالختالف الوارد بين السلف في تفسير لفظ 
وال مانع من حمل اآلية على جميع ما قيل  ،فسرها على أحد معانيها العربية منهم
يه، وألنه لوجود شواهد قرآنية أخرى تدل عل ؛بجمعت ولكن األولى هو تفسيرها ،فيها

 .األشهر من كالم العرب
"وأولى األقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى حشرت:  قال الطبري:
وف في كالم العرب من معنى الحشر: الجمع، ومنه ألن المعر  ؛جمعت، فأميتت

ِّفَنَادَ }( يعني: مجموعة. وقوله: 19)ص:  {مََْشُورَ ا وَ لطَّيْرَ}قول هللا:   ٰ{فَََشَرَ
نما يحمل تأويل القرآن على األغلب الظاهر من تأويله، ال على  (23)النازعات:  وا 

(3)األنكر المجهول"
. 

ومن  ،بأن من فسرها بجمعت فسرها باللفظ ويمكن أن يجمع بين األقوال أيضا
ومن فسرها  ،ألن من لوازم الجمع االختالط ؛نها اختلطت فسرها بالمعنىإقال 

(4)وهو مةلها بعد الحشر واالقتصاص ،بالموت فسرها أيضا بنتيجة الجمع والزمه
، 

 .وهللا أعلم د عنهم اختالف تنوع ال تضاد.وعلى أي فاالختالف الوار 

                                                 

( من طريق أبو العالية. وابن أبي حاتم في تفسير 24/137أخرجه الطبري في تفسيره ) (1)
 .(10/137(، والثعلبي في تفسيره )10/3403)
التفسير اللغوي للقرآن  (،16( ينظر في هذه المسألة تفسير جزء عم د. مساعد الطيار )ص:2)

 (.656الكريم )ص:
 (.242/ 24جامع البيان ) (3)
 (.16ينظر: تفسير جزء عم د. مساعد الطيار )ص:( 4)



 (98العدد ) مجلة الدراسات اإلسالمية والبحوث األكاديمية
 

 

 

 

-236- 

ِّتعالى:-بعة: الخالف الوارد في لفظ سجرت في قوله المسألة الرا
 :(6)التكوير: {سُُ رَتْ  لْبََِارُ وَإِذَ }

 عدة أقوال: {ِّسُُ رَتِّْ}ورد في لفظ 
 :وأشعلت نارا ،: أوقدتاألول

وشاامَّر باان  ،(4)واباان زيااد ،(3)واباان عباااس ،(2)وأبااي باان كعااب ،(1)علااي قااال بااه
(8)ووهب بن منبه ،(7)وعكرمة ،(6)وسفيان الثوري  ،(5)عطية 

 .جميعا 
والسمين  ،واإليجي ،نوالخازن، والجالال ،والنسفي واقتصر عليه: القشيري،

 . (9)الحلبي، والسعدي
 :وذهب ماؤها ،: يُبستالثاني

                                                 

 ( من طريق سعيد بن مسيب.24/138)أخرجه الطبري في تفسيره ( 1)
 .بو العالية( من طريق أ24/137أخرجه الطبري في تفسيره ) (2)
( 707يخ من بجيلة،وتفسير مجاهد )ص:( من طريق ش24/138أخرجه الطبري في تفسيره ) (3)

 .دمن طريق كثير أبو محم
 .بن وهب( من طريق ا24/138أخرجه الطبري في تفسيره ) (4)
وهو شمر بن عطية بن عبد  .فص بن حميد( من طريق ح24/138أخرجه الطبري في تفسيره ) (5)

وله أحاديث صالحة، ينظر:  ،الرحمن األسدي من بني مرة بن الحارث بن سعد ابن ثعلبة. وكان ثقة
 (309/ 6الطبقات الكبرى )

 .هران( من طريق م24/138الطبري في تفسيره ) أخرجه (6)
 ( من طريق جابر.707فسير مجاهد )ص:( ت7)
 (.3/350خرجه عبدالرزاق في تفسيره )( أ8)
(، تفسير 7/213(، لباب التأويل )4/259(، مدارك التنزيل )3/693طائف اإلشارات )( ل9)

 ،(2/174وعمدة الحفاآ ) ،(9/498(، الدر المصون )4/450(، جامع البيان )793الجاللين )ص:
 (.912تيسير الكريم الرحمن )ص:
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غاار  :ولفظه: ذهب ماؤهاا فلام يباق فيهاا قطارة، وفاي رواياة ،(1)وهو قول قتادة 
(3)غاااار ماؤهاااا فاااذهب ضاااحاك:قاااال الو  يُبسااات، (2)فاااذهب، وقاااال الحسااان ،ماؤهاااا

 
 جميعا.
 :وفاضت ،ت: امتألالثالث

، (8)وابن قتيبة ،(7)ومقاتل ،(6)الضحاكو  ،(5)والكلبي، (4)قال به الربيع بن ُخثيم
  (9)والفراء 

ورجحه الطبري بقوله: وأولى األقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى 
هللا به في الموضع اآلخر، وسالت كما وصفها  ،ذلك: ملئت حتى فاضت، فانفجرت

 :(3)االنفطار: {ِّفُُ رَتْ  لْبََِارُ وَإِذَ ِّ}فقال: 
 ومنه قول لبيد: ،نهر أو للركي المملوء: ماء مسجوروالعرب تقول لل 
 

                                                 

وأخرجه عبدالرزاق في تفسيره  عيد وعمر،( من طريق س24/139أخرجه الطبري في تفسيره ) (1)
 ( من طريق معمر.3/350)
لمعتمر بن سليمان عن أبيه ومن طريق أبو ( من طريق ا24/139أخرجه الطبري في تفسيره ) (2)

 ( لعبد بن حميد.8/428سيوطي في الدر )وعزاه ال ،الرجاء
 .وابن المنذر ،( لعبد بن حميد8/428عزاه السيوطي في الدر ) (3)
وعزاه السيوطي في الدر  ،بي يعلى( من طريق أ24/139أخرجه الطبري في تفسيره ) (4)
 وسعيد بن منصور. ،وابن المنذر ،( لعبد بن حميد8/428)
ريق من طكالهما  (3/350وعبد الرزاق في تفسيره )( 24/139أخرجه الطبري في تفسيره ) (5)

 معمر.
 بيد.( من طريق ع24/139أخرجه الطبري في تفسيره ) (6)
 (.4/4/601تفسير مقاتل ) (7)
 (.4/406كره ابن الجوزي في زاد المسير )ذ (8)
 (.239/ 3معاني القرآن للفراء ) (9)
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َعا ااااِريَّ َوَصاااادَّ ااااطا ُعااااْرَض السَّ  فتوسَّ
 

  (1)امسااااااااااااااااااااجورًة ُمَتَجاااااااااااااااااااااوًرا ُقالَُّمَهاااااااااااااااااااا 
 .(2)ويعني بالمسجورة: المملوءة ماء 

 .(3)""ملئت بأن صارت بحرا واحدا :واقتصر عليه ابن الجوزي 
 يرجع إلى أكثر من معنى. ،: االختالف هنا اختالف تنوعنوع االختالف

 .{ِّسُُ رَتِّْ}االشتراك اللغوي في لفظ  سيب االختالف:
 :األقوال الجمع يين
االماااتالء : منهاااا ،فاااي اللغاااة يطلاااق وياااراد باااه عااادة معااااني {ِّسُاااُ رَتِّْ}لفاااظ 
 والُيبس. واالشتعال، ،واإليقاد والفيضان،

ولكان ال ماانع  ،كاالمتالء والُيبس ،ويالحظ أن بعض هذه المعاني بينها تضاد
 والوقت الذي يكون فيه المعنيان. ،من حمل اآلية عيهما معا الختالف الحال

وحمال اللفظاة علاى جمياع ماا قيال فيهاا، علاى أنهاا  ،فيمكن الجمع باين األقاوال
بلفااظ ياادل علااى  -ساابحانه–فعباار  ،المراحاال التااي تماار فيهااا البحااار فااي ذلااك الوقاات

 ،المراحاال جميعهاااا، وكااال واحااد مااان المفسااارين عباار عااان اللفاااظ بمرحلااة مااان مراحلاااه
حتاى تصاير  ى بعاض،ويفايض بعضاها علا ،وعليه يكاون األمار: باأن تتفجار البحاار

(4)ويذهب ماؤها ،ثم تيبس ،وتشتعل ،م توقد بالنارث بحرا واحدا ممتلئا،
 هللا أعلم.و ،

لى هذا الجمع أشار بعض العلما  ء:وا 

                                                 

 .(111ديوان لبيد بن ربيعة العامري )ص:  (1)
 (.24/140مع البيان )جا( 2)
 .(440( تذكرة األريب في تفسير الغريب )ص: 3)
 (.66نظر: تفسير جزء عم د. مساعد الطيار )ص:( ي4)
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"وقاااد تكاااون األقاااوال متفقاااة، يكاااون تيااابس مااان المااااء بعاااد أن  :(1)قاااال النحااااس
(2)يفيض، بعضها إلى بعض، فتقلب نارا"

. 
ة ماان سااجرت التنااور إذا أوقاادتها، والشاايء إذا وقااد أصاال الكلماا " :وقااال الاارازي 

(3)فيه نشف ما فيه من الرطوبة، فحينئذ ال يبقى في البحار شيء من المياه البتة"
. 

 {زُو جَتْ  لنُّفُوسُ وَإِذَ }تعالى: -المسألة الخامسة: الخالف الوارد في قوله 
 :(7)التكوير: 

 منها: ،أقوال {و جَتْزُ  لنُّفُوسُ وَإِذَ } :تعالى– ورد في قوله
 :وقرن بين الضرباء واألمثال : ألحق كل إنسان بشكله،القول األول

(4)وهو قول عمر
(5)وابن عباس ،

(6)والحسن ،
(7)ومجاهد ،

(8)وقتادة ،
 والربيع ،

 
 

                                                 

أبو جعفر: أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي،النحوي، كان عالما بالنحو حاذقا،  (1)
انظر:  ها(.338"، توفى سنة )خو"الناسخ والمنسو ، و"الكافي"، "وله تصانيف منها: "إعراب القرآن

 (.33/ 1( تاريخ العلماء النحويين للتنوخي )19/ 1تاريخ ابن يونس المصري )
 .(230/ 19) لجامع ألحكام القرآنا (2)
 .(65/ 31مفاتيح الغيب ) (3)
عبد الرزاق في و  ،(2/827يى ابن سالم في تفسيره )ويح (،24/141خرجه الطبري في تفسيره)( أ4)

 ،(10/138والثعلبي في تفسيره ) ،(10/3406وابن أبي حاتم في تفسره )، (350 /3تفسيره )
 ( جميعهم من طريق النعمان بن بشير.4/429والواحدي في الوسيط )

 من طريق العوفي. (24/143) خرجه الطبري في تفسيره( أ5)
من طريق عوف، ويحيى ابن سالم في تفسيره  (24/143خرجه الطبري في تفسيره)( أ6)
(2/827.) 
 .( من طريق ابن أبي نجيح707هد )ص:تفسير مجا (،24/143) خرجه الطبري في تفسيره( أ7)
 من طريق سعيد. (24/143) خرجه الطبري في تفسيره( أ8)
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(1)بن ُخثيما
 .جميعا 

 ،وابن عطية ،والقشيري  ،وابن قتيبة ،وقال به أيضا: ابن ُعزيز السجستاني
وابن  ،وابن جزي  ،ورجحه الطبري ، وابن عثيمين ،وابن أبي زمنين ،وابن الجوزي 

 .(2)كثير
 :فزوجت بها ،: األروا  ردت إلى األجسادالقول الثاني

(6)وأبااو العاليااة الرياااحي ،(5)واباان عباااس ،(4)والشااعبي ،(3)وهااو قااول عكرمااة
 

 جميعا.
 :الشياطينوتزويج أنفس الكفار مع  ،: تزويج المؤمنين مع الحورالقول الثالث

(7)مقاتل وهو قول
(9)وعطاء ،(8)والكلبي ،

. 
 .اختالف تنوع نوع االختالف:

 .اإلجمال في اآلية سيب االختالف:
 

                                                 

/ 3عبد الرزاق في تفسيره )و  ،النعمان بن بشيرمن طريق  (24/143خرجه الطبري في تفسيره)( أ1)
 ( من طريق الثوري عن أبيه.350

(، المحرر 3/693(، لطائف اإلشارات )516غريب القرآن )ص: (،476ريب القرآن )ص:( غ2)
(، تفسير جزء عم 5/99(، تفسير القرآن العزيز )440(، تذكرة األريب )ص:5/415الوجيز )

 (. 14/262(، تفسير القرآن العظيم )2/455(، التسهيل )24/145(، جامع البيان )71)ص:
( من طريق أبو عمر، وأخرجه الثعلبي في تفسيره 24/144) خرجه الطبري في تفسيره( أ3)
 من طريق أسباط عن أبيه. (10/138)
 من طريق داوود. (24/144خرجه الطبري في تفسيره)( أ4)
 ( من طريق سعيد بن جبير.10/3406خرجه ابن أبي حاتم في تفسره )( أ5)
 (.3/551ذكره السمرقندي في تفسيره )( 6)
 (.3/551( وذكره السمرقندي في تفسيره )41/601فسير مقاتل )( ت7)
 (.3/551(ذكره السمرقندي في تفسيره )8)
 (.4/406( وابن الجوزي في تفسيره )4/429كره الواحدي في الوسيط )( ذ9)
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 :الجمع يين األقوال
لام ياذكر ماا  ،لفاظ مجمال {ِّزُو جَاتِِّّْ} :تعالى–الناظر في اآلية يجد أن قوله 

فااظ، قااال الاارازي زوجاات النفااوس بااه ، ففساار كاال ماانهم اللفااظ بأحااد محااتمالت هااذا الل
"واعلم أنك إذا تأملت في األقوال التي ذكرناهاا أمكناك  :بعدما ذكر جملة من األقوال

(1)أن تزيد عليها ما شئت"
. 

قاال الطااهر بان عاشاور: والتازويج: جعال  وكل ما ورد فيها صاحيح ومحتمال،
ا الشيء زوجاا لغياره بعاد أن كاان كالهماا فاردا، والتازويج أيضاا: جعال األشاياء أنواعا

 ...متماثلة
تاااازوج األروا  باألجساااااد  :فيجااااوز أن يكااااون معنااااى النفااااوس هنااااا األروا ، أي

فيصااير الاارو  زوجااا مااع الجسااد بعااد أن كااان فااردا ال جساام لااه فااي  ،المخصصااة لهااا
ذا أعطيااات  :بااارزخ األروا ، وكانااات األجسااااد بااادون أروا  حاااين يعااااد خلقهاااا، أي وا 

 .وهذا هو البعث..، األروا  لألجساد
ذا األشااخاص نوعاات :أن يكااون المعنااىويجااوز  فجعلاات أصاانافا:  ،وصاانفت ،وا 

(2)المؤمنون، والصالحون، والكفار، والفجار"
. 

ألحااق كاال  هييو القييول األول: أجييدرها بالصييحة وأوالهييا بييالقيول،ف ومييع هييذا
 ،والكافر مع الكاافر ،وقرن بين الضرباء واألمثال، فالمسلم مع المسلم إنسان بشكله،

 يلي:وهكذا وذلك لما 
-منهاااااااااااااااا قولاااااااااااااااه  ،/ أن لهاااااااااااااااذا القاااااااااااااااول نظاااااااااااااااائر فاااااااااااااااي القااااااااااااااارآن الكاااااااااااااااريم1

وقولاااه  ،(22)الصااافات:  {يَعْبُاااُُونَ كَاااانُو  وَمَاااِّ وَأَزْوَ جَهُااا ْ ظَلَمُااو ِّ  حْشُااارُو  لَّ ِي َ}:تعااالى

                                                 

 .(65/ 31مفاتيح الغيب ) (1)
 .(143/ 30التحرير والتنوير ) (2)
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*ِِّّ لْمَيْمَنَااااااااا ِ أَصْاااااااااََا ُ مَاااااااااا  لْمَيْمَنَااااااااا ِ فَأَصْاااااااااََا ُ*ِِّّثَلَاثَااااااااا ا أَزْوَ جااااااااااا وَكُنْاااااااااتُ ْ}

 (.10– 7)الواقعة:  {وَ لساابِقُونَِّ لساابِقُونَ*ِِّّ لْمَشْأَمَ ِ أَصََْا ُ مَا  لْمَشْأَمَ ِ  ُوَأَصََْا

(1)"وكثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحه " :/ أنه قول الجمهور، قال ابن جزي 2
. 

اباان جاازي فااي  وقااد ذكاار ،وهااو عماار باان الخطاااب  ،/ أنااه ِفهاام ماان يعتااد برأيااه3
 .(2)أو يقتدى به ،أن يكون القول قول من يؤتم ن وجوه الترجيحمقدمة التسهيل أن م

ألناااه روي  ؛"األول هاااو األرجاااح :بعاااد ساااوقه لألقاااوال وقاااال عناااد تفساااير اآلياااة
 .(3)جميعا" عن... عمر بن الخطاب وابن عباس

الاذي تأولاه عمار بان الخطااب  وأولى التأويلين في ذلك بالصاحة" :قال الطبري 
 {ِّثَلَاثَاا ا أَزْوَ جاااا وَكُنْااتُ ِّْ}تعااالى ذكااره: -، وذلااك قااول هللا للعلااة التااي اعتاال بهااا؛ ،

وذلاك ال شاك األمثاال واألشاكال فاي الخيار  ،{ِّوَأَزْوَ جَهُ ْ ظَلَمُو   حْشُرُو ِّ لَّ ِي َ}وقولاه: 

(4)بالقرنااء واألمثاال فاي الخيار والشار" {زُو جَاتِّْ  لنُّفُوسُ وَإِذَ }والشر، وكذلك قولاه: 
. 

 .موهللا أعل
 تعالى:-المسألة السادسة: الخالف الوارد في الخنس في قوله 

 :(15)التكوير:  {بِالْخُنا ِ أُقْسِ ُ فَلَا}

 عدة أقوال: {بِالْخُنا ِ}ورد في المراد 

                                                 

 (.13مقدمة التسهيل )ص: (1)
 (.13مقدمة التسهيل )ص:( 2)
 .(2564التسهيل )ص:  (3)
 .(246/ 24تفسير الطبري ) (4)
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 :النجوم أو الكواكب ن المراد بالخنس:إ (1)وهو قول الجمهور :القول األول
 ،(6)واباان زيااد ،(5)، ومجاهااد(4)هللا  ، بكاار باان عبااد(3)والحساان ،(2)قااال بااه علااي

(8)، وقتادة(7)وابن عباس
 جميعا. 
 ،والراغااب األصاافهاني ،اباان عزيااز السجسااتانيو  ،اباان قتيبااة وقااال بااه كاال ماان:

 .(10)، ورجحه: الرازي (9)وابن عثيمين ،والزمخشري  ،السمعاني
 
 
 

                                                 

(، غرائب التفسير 5/416المحرر الوجيز ) ،(5/219نظر: معاني القرآن للزجاج )( ي1)
(2/1312) 
ورجل من مراد، وابن أبي  ( من طريق خالد بن عرعرة،24/152أخرجه الطبري في تفسيره )( 2)

 ،لعبد بن حميد (8/431ي الدر المنثور )وعزاه السيوطي ف ،(10/3404حاتم في تفسيره )
 وسعيد بن منصور. ،والفريابي

وعبد الرزاق في  ومعمر، ( من طريق جرير بن حازم،24/152أخرجه الطبري في تفسيره )( 3)
 ( من طريق معمر.3/352تفسيره )

 ( من طريق عوف.24/152أخرجه الطبري في تفسيره )( 4)
( من طريق األعمش، وعزاه السيوطي في الدر المنثور 24/152أخرجه الطبري في تفسيره )( 5)
 لعبد بن حميد. (8/431)
 ( من طريق ابن وهب.24/152أخرجه الطبري في تفسيره )( 6)
( من طريق عكرمة، وعزاه السيوطي في الدر 10/3404أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )( 7)

 ح. البن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صال (8/431المنثور )
 وابن راهويه. ،لعبد بن حميد (8/431وعزاه السيوطي في الدر المنثور ) (8)
(، تفسير السمعاني 300(، المفردات )ص:213(، غريب القرآن )ص:517غريب القرآن )ص:( 9)
 (.75(، تفسير ابن عثيمين )ص:4/711(، الكشاف )6/168)
 (.31/67مفاتيح الغيب ) (10)
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 :بقر الوحش :: المرادالقول الثاني
باراهيم النخعاي ،(3)وابان وهاب ،(2)وجابر بن زيد ،(1)وقال به: ابن مسعود وا 

(4) ،
(7)والحسن ،(6)وابن عباس، (5)ومجاهد

 جميعا. 
 :الظباء :القول الثالث

(11)والضاااحاك، (10)ومجاهاااد، (9)وساااعيد بااان جبيااار ،(8)قاااال باااه ابااان عبااااس
 

 جميعا.
 يرجع إلى أكثر من معنى. ،اختالف تنوع نوع االختالف:

 فهو من )المتواطئ(. ،داحتمال الوصف ألكثر من واحسيب االختالف: 
 

                                                 

( من طريق عمر بن 3/351وعبد الرزاق في تفسيره ) ،(24/155أخرجه الطبري في تفسيره )( 1)
 البن المنذر. (8/431وعزاه السيوطي في الدر المنثور ) ،شراحيل

 (.24/155أخرجه الطبري في تفسيره )( 2)
 ( من طريق يونس.24/155أخرجه الطبري في تفسيره )( 3)
إبراهيم بن يزيد ، أبو عمران وهو: ( من طريق األعمش.24/156أخرجه الطبري في تفسيره )( 4)
ودخل  ،رضي هللا عنها-رأي عائشة  ثقة، ،تابعي بن األسود بن عمرو بن سعد بن مالك بن النخع،ا

ها(. انظر: الطبقات الكبرى 96توفي سنة ) عليها، ولم يثبت له منها سماع، كان رجال صالحا فقيها،
وفيات األعيان ، (144/ 2بن أبي حاتم )الجر  والتعديل ال، (209/ 1الثقات للعجلي )، (279/ 6)
(1 /25.) 
 البن المنذر من طريق خصيف. (8/431عزاه السيوطي في الدر المنثور ) (5)
 البن المنذر. (8/431وعزاه السيوطي في الدر المنثور ) (6)
 لعبد بن حميد. (8/431عزاه السيوطي في الدر المنثور ) (7)
 ( من طريق العوفي.24/157أخرجه الطبري في تفسيره )( 8)
 ( من طريق جعفر.24/157أخرجه الطبري في تفسيره )( 9)
( ابن أبي نجيح، وعزاه السيوطي في الدر المنثور 24/157أخرجه الطبري في تفسيره )( 10)
 لعبد بن حميد. (8/431)
 ( من طريق عبيد.24/157أخرجه الطبري في تفسيره )( 11)
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 :الجمع يين األقوال
فوقاع االخاتالف باين  ،لفظ الخنس مان األوصااف التاي لام ياذكر لهاا موصاوف

فحماااال كاااال مفساااار هااااذا الوصااااف علااااى مااااا يحتملااااه ماااان  المفساااارين فااااي تحديااااده،
ويجااوز  ،يرجااع إلااى أكثاار ماان معنااى ،فاااالختالف هنااا اخااتالف تنااوع الموصااوفات،

وأولااى األقااوال فااي ذلااك " :كمااا قااال الطبااري  ،ل فيهاااحماال اآليااة علااى جميااع مااا قياا
تغياب،  :أي .أقسام بأشاياء تخانس أحياناا -تعاالى ذكاره-بالصواب: أن يقال: إن هللا 

وتكااانس أخااارى، وكنوساااها: أن تاااأوي فاااي مكانساااها، والمكاااانس عناااد  ،وتجاااري أحياناااا
م العاارب: هااي المواضااع التااي تااأوي إليهااا بقاار الااوحش والظباااء... فالكناااس فااي كااال

العرب ما وصفت، وغير منكر أن يستعار ذلك في المواضع التي تكاون بهاا النجاوم 
ماان السااماء، فااإذا كااان ذلااك كااذلك، ولاام يكاان فااي اآليااة داللااة علااى أن المااراد بااذلك 

فالصاااواب أن يعااام باااذلك كااال ماااا كانااات  ؛دون البقااار، وال البقااار دون الظبااااءالنجاااوم 
 -جال ثنااؤه-س بةنات على ما وصاف والجري أخرى، والكنو  ،صفته الخنوس أحيانا

 .(1)من صفتها"
على أن المراد بيالخنس:  غير أن هناك قرائن تدل على أن األولى حما اآلية

 وذلك لما يلي: ؛الكواكبالنجو  و 
 .(2)/ أن هذا القول قول الجمهور1

 :أي .ألنهاا تخانس ؛نا أكثر التفساير يعناى بهاا النجاومهاقال الزجاج "والخنس ه
 .(3)"تغيب

                                                 

 .(254/ 24جامع البيان ) (1)
(، غرائب التفسير 5/416( المحرر الوجيز )5/219معاني القرآن للزجاج ) نظر:( ي2)
(2/1312.) 
 .(291/ 5معاني القرآن وا عرابه للزجاج ) (3)
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إن ذلاااك الااادراري  :"قاااال جمهاااور المفسااارين (:الجاااوار الكااانس)قاااال ابااان عطياااة 
 .(1)السبعة"

 .(2)"رة القائلين بالقول يقتضي ترجيحهومن المقرر عند العلماء أن "كث
/ سياق اآليات في الحديث عن آيات هللا الكونية الليل والصبح، والنجوم ألصق 2

 .باآليات الكونية من البقر والظباء
ل هو األول، والدليل عليه والقو " :في معرض ترجيحه لهذا القول رازي قال ال

وهذا بالنجوم ، (17)التكوير:  {ِّوَ للَّيْلِِّإِذَ ِّعَسْعَ َِّ}األول: أنه قال بعد ذلك:  أمران:
الثاني: أن محل قسم هللا كلما كان أعظم وأعلى رتبة كان  أليق منه ببقر الوحش.

 .(3)رتبة من بقر الوحش"أولى، وال شك أن الكواكب أعلى 
/ "الغالااَب علااى أقسااام القاارآن: أن يكااوَن القسااُم بمااا هااو ظاااهٌر للناااس، أو لااه آثااار 3

 .(4)ظاهرة، والنجوُم والكواكب أظهر لكل الناس من بقر الوحش والظباء "
"فاااالمعنى  :قاااال النحااااس فاااي معااارض ترجيحاااه أن الماااراد بهاااا النجاااوم والكواكاااب

 .(5)وأعرفها" ،أجلها واحد إال أن القول األول
وكما هو مقرر عند العلماء" أن حمل كالم هللا علاى الغالاب مان أسالوب القارآن 

 .وهللا أعلم. (6)ومعهود استعماله أولى"
 

                                                 

 .(416/ 5المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (1)
 (.13مقدمة التسهيل )ص: (2)
 .(68/ 31مفاتيح الغيب ) (3)
 .(70ر )ص: تفسير جزء عم للشيخ مساعد الطيا (4)
 .(160/ 5النحاس ) -إعراب القرآن  (5)
 .(1/153حسين الحربي) قواعد الترجيح، (6)
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 {ِّوَ للَّيْااالِِّإِذَ ِّعَسْاااعَ َِِّّ} :تعيييالى–المسيييألة السيييابعة: االخيييتالف اليييوارد فيييي قوليييه 
 :(17)التكوير:
 قوالن: {ِّعَسْعَ َِّ}في كلمة  

 وولى. ،إذا أدبر :: أيول األولالق
 ،(4)وقتادة ،(3)والضحاك ،(2)وابن عباس، (1)علي وقال به من السلف كل من:

 .(8)وابن زيد ،(7)زيد بن أسلم ،(6)ومقاتل ،(5)ومجاهد
                                                 

عن رجل عن أبي  ( من طريق إسماعيل بن أبي خالد،159/ 24أخرجه الطبري في تفسيره )( 1)
 ،(12/8090ومكي بن أبي طالب في الهداية ) ،(3/162وذكره ابن فورك في تفسيره ) ظبيان،

 وغيرهم. ،(23/262ي البسيط )والواحدي ف
( من طريق أبي 159/ 24( والطبري في تفسيره )10/3405خرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )( أ2)

وذكره ابن فورك  (،8/433وعزاه السيوطي في الدر إلى ابن المنذر ) ،صالح عن معاوية عن علي
 ( وغيرهم.8/337فسيره )وابن كثير في ت ،(5/417وابن عطية في تفسيره ) ،(3/162في تفسيره )

 (.8/337عبيد، وذكره ابن كثير في تفسيره ) ( من طريق24/160أخرجه الطبري في تفسيره ) (3)
من  (24/160الطبري في تفسيره )من طريق معمر، و  (3/352خرجه عبد الرزاق في تفسيره )( أ4)

في الهداية  ومن طريق ابن ثور عن معمر، وذكره ومكي بن أبي طالب طريق يزيد عن سعيد،
وابن كثير في  ،(5/417وابن عطية في تفسيره ) ،(23/262والواحدي في البسيط ) ،(12/8090)

 وغيرهم. ،(8/337تفسيره )
وذكره ابن عطية في  (،24/160وأخرجه الطبري في تفسيره ) ،(708فسير مجاهد )ص:( ت5)

يوطي في الدر المنثور لعبد ( وغيرهم، وعزاه الس8/337وابن كثير في تفسيره ) ،(5/417تفسيره )
 (.8/433وابن حميد ) ،الرزاق

 ،أظلم أي: .(عسعس4/602وفي تفسير مقاتل ) ،(23/262الواحدي في البسيط )سبه إليه ن (6)
 (.8/337كما ورد عن مجاهد في تفسير ابن كثير ) .أقبل :ومعناها

وابن  ،(5/417يره )ابن عطية في تفسو  ،(12/8090مكي بن أبي طالب في الهداية )ذكره  (7)
 .(8/337كثير في تفسيره )

ابن وهب، وذكره الواحدي في البسيط  ( من طريق24/161أخرجه الطبري في تفسيره ) (8)
 (.4/408وابن الجوزي في تفسيره ) ،(23/262)
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، وأي (2)، وغلطه النحاس(1)وحكى الفراء إجماع المفسرين على هذا المعنى
 كسألةع هذا الخالف الوارد في الميُحكى م إجماع

 ،الشوكانيو  ،وابن جزي  ،والزمخشري  ،وابن عطية وذهب إليه الطبري،

 .(3)وصديق خان
 ومستند ترجيحه  لهذا القول ما يلي:

ِّتَنَفَّ َِّ}ِّ:/ بسياق اآلية التي تليها1 ِّإِذَ  فدل  بذلك على أن القسم بالليل  ،{ِّوَ لصُّبْحِ
 فكأنهما حاالن متصالن. ،مدبًرا، وبالنهار مقبال

 :أي {ِّوَ لصُّبْحِِّإِذَ ِّتَنَفَّ َِّ}"ومنهم من قال: بل المراد أدبر وقوله:  :لرازي قال ا

وهو  إشارة إلى أول طلوع الصبح، {ِّوَ للَّيْلِِّإِذَ ِّعَسْعَ َِّ}فقوله:  ،وتكامل ،هؤ امتد ضو 

وَ لصُّبْحِِِّّ}له: وقو ، (34 - 33)المدثر:  {وَ لصُّبْحِِّإِذَ ِّأَسْفَرَ*ِِّّوَ للَّيْلِِّإِذِّْأَدْبَرَ}مثل قوله: 

(4)فال يكون فيه تكرار" ،إشارة إلى تكامل طلوع الصبح {ِّإِذَ ِّتَنَفَّ َ
.  

فاااي معااارض ترجيحاااه لهاااذا القاااول "والعااارب تقاااول:  / بقاااول العااارب، قاااال الطباااري 2
وماان ذلااك قااول  ،عسااعس اللياال، وَسْعَسااع اللياال: إذا أدباار، ولاام يبااق منااه إال اليسااير

 ُرْؤبة بن العجاج:
  ماااااااا أْساااااااَرَع ماااااااا َتَسْعَساااااااعا ياااااااا ِهْنااااااادُ 

 
ااااااااااابا َتَتبَّعاااااااااااا   (5)َوَلاااااااااااْو َرجاااااااااااا َتْباااااااااااَع الصِ 

 

                                                 

 .(3/242عاني القرآن )( م1)
 (.5/161عراب القرآن )( إ 2)
(، 2/456(، التسهيل )4/711(، الكشاف )5/417(، المحرر الوجيز)24/161امع البيان )ج (3)

 (.15/104(، فتح البيان )5/390فتح القدير )
 (.68/ 31مفاتيح الغيب ) (4)
 .(19بيت )، (88)ص: وهو رؤبه بن الحجاج التميمي البصري. ( ديوانه5)



 منيفة بنت سالم الصاعدي د. دراسة تطبيقية: اختالف المفسرين في سورة التكوير أبحاث
 

 

 

 

-249- 

فهاااذه لغاااة مااان قاااال: سعساااع؛ وأماااا لغاااة مااان قاااال: عساااعس، فقاااول علقماااة بااان 
(1)ُقْرط

: 
اااااااااااْبُح َلَهاااااااااااا َتَنفَّساااااااااااا  حتاااااااااااى إَذا الصُّ

 
 (3()2)واْنجاااااااااَب َعْنهااااااااا َلْيُلهااااااااا َوَعْسَعسااااااااا 

 .(4)/ ألفضلية آخر الليل3 
 :أقبل: : بمعنىالقول الثاني

 ،(8)وابن جبير ،(7)وقتادة ،(6)ومجاهد ،(5)ابن عباس قال به من السلف:
 .(10)ية العوفيوعط ،(9)والحسن
 

                                                 

علقمة بن قرط: هو تحريف عن علقة، وهو راجز إسالمي من بني تميم من بني عبد مناف من  (1)
 .186اب. انظر: "االشتقاق" البن دريد: الرب
 .(288/ 2مجاز القرآن ) (2)
 (.24/161( جامع البيان )3)
 .(456/ 2(التسهيل لعلوم التنزيل )4)
وذكره الثعالبي في  ( من طريق ابن مجاهد عن أبيه،3/352( أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )5)

 (.5/557تفسيره )
والواحدي في  ،(3/162وذكره ابن فورك في تفسيره ) (،24/160أخرجه الطبري في تفسيره ) (6)

 (.8/433وعزاه السيوطي في الدر المنثور لعبد الرزاق وابن حميد ) (،23/269البسيط )
 (.4/408وابن الجوزي في تفسيره )، (6/217( ذكره الماوردي في تفسيره )7)
وابن كثير في تفسيره  ،(4/408وابن الجوزي في تفسيره )، (6/217ذكره الماوردي في تفسيره ) (8)
(8/337.) 
( من طريق ابن ثور 24/161والطبري في تفسيره ) ،(3/352( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )9)

 أقبل. :إذا غشي الناس، وهي بمعنى :وعبارته ،(8/337عن معمر، وذكره ابن كثير في تفسيره )
وذكره ابن كثير في تفسيره  ( من طريق الفضيل،24/161فسيره )أخرجه الطبري في ت (10)
(8/337.) 
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وابن  ،والسمين الحلبي ،وأبو حيان ،من المفسرين: السمعاني وذهب إليه
 وغيرهم. ،(1)وابن عثيمين ،واإليجي ،وابن عادل ،كثير

 ومستند ترجيحه  لهذا القول:
وَ للَّيْاالِِّإِذَ ِِّّ} وهااو قولااه: ،"ألن علااى هااذا التقاادير يكااون القساام واقعااا بإقبااال اللياال /1

 .(2)"{ِّوَ لصُّبْحِِّإِذَ ِّتَنَفَّ َِّ}وهو قوله:  ،وبإدباره أيضا ،{ِّعَسْعَ َ

وَ لصُّابْحِِّإِذَ ِِِّّّ} :"وقيل: أقبل ظالمه، ويرجحه مقابلته بقولاه: قال السمين الحلبي

(3)وهذا هو قريب من إدباره" ،{ِّتَنَفَّ َ
. 

في اللغة العربية تصلح لكال  {ِّعَسْعَ َِّ}وذكر ابن عثيمين أن كلمة 
- وهو قوله ،أو ليطابق ما بعده من القسم ،" ليوافق؛ ولكنه يرجح أقبل ،المعنيين
ِّتَنَفَّ َ}: تعالى ِّإِذَ  فيكون هللا أقسم بالليل حال إقباله، وبالنهار حال  ،{ِّوَ لصُّبْحِ

(4)إقباله"
. 

 ./ موافق ألسلوب القرآن في مواضع أخرى 2
ن كان يصح استعماله في اإلدبار، لكن ا :قال ابن كثير نا إلقبال هاه"وا 
وضيائه إذا أشرق،  ،وظالمه إذا أقبل، وبالفجر، بالليل -تعالى-أنسب؛ كأنه أقسم 

ِّيَغْشَ}كما قال:  ِّإِذَ  ِّتََُلَّىٰ*ِِّّوَ للَّيْلِ ِّإِذَ  *ِّ وَ لضََُّىٰ}(، وقال: 2- 1)الليل:  {وَ لناهَارِ

                                                 

تفسير  (،10/706(، الدر المصون )10/418)(، البحر المحيط 6/169فسير السمعاني )( ت1)
(، تفسير ابن 4/451(، جامع البيان في تفسير القرآن )20/187(، اللباب )8/337القرآن العظيم )
 (.76عثيمين )ص:

 (.68/ 31مفاتيح الغيب ) (2)
 (.706/ 10ن في علوم الكتاب المكنون )الدر المصو  (3)
 (.76تفسير ابن عثيمين )ص:  (4)
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ِّسََُىٰ ِّإِذَ   { سَكَناا  للَّيْلَ وَجَعَلَ  ِ لْإِصْبَا فَالِ ُ}(، وقال 2– 1الضحى:  { وَ للَّيْلِ

(1)(، وغير ذلك من اآليات"96)األنعام: 
. 

 .(2) / أن أقبل هو المعروف3
مكي بن أبي و  ،ابن فوركو  ،قنديالسمر  :واكتفى يإيراد األقوال من المفسرين

 ،والبيضاوي  ،العز بن عبد السالم ،والقرطبي ،والرازي  ،بن الجوزي وا ،طالب
 .(3)األلوسيو  ،السعود يبوأا ،و الثعالبي ،الجاللينو  ،الخازن و  ،والنسفي

(4)منهم: أبو عبيدة ،كما حكاه أصحاب كتب معاني القرآن وغريبه
وابن  ،

(5)قتيبة
(6)والسجستاني ،

 وغيرهم. ،
(7)وأيضا له ذكر في كتب األضداد

(8)ومعاجم اللغة ،
. 

 
 

                                                 

 (.338/ 8تفسير ابن كثير ) (1)
 (.169/ 6تفسير السمعاني ) (2)
(، زاد 12/8090(، الهداية إلى بلوغ النهاية )3/162(، تفسير ابن فورك )3/552( بحر العلوم )3)

(، تفسير 19/238ألحكام القرآن )(، الجامع 31/68(، مفاتيح الغيب)4/408المسير )
(، 7/214(، لباب التأويل )4/260(، مدارك التنزيل )5/290(، أنوار التنزيل )3/425القرآن)

 (.9/118شاد العقل السليم )(، إر 5/557(، الجواهر الحسان )794تفسير الجاللين )ص:
عبيدة ذهب إلى  اب( أن أ517بة في غريب القرآن )ص:وذكر ابن قتي، (2/287جاز القرآن )( م4)

 أقبل ظالمه. :أن المعنى
 .(517غريب القرآن )ص: (5)
 (.340ريب القرآن )ص:( غ6)
(، وابن األنباري 113وأبي حاتم )ص:، (167ضداد لكل من،ابن السكيت )ص:نظر كتاب األ( ي7)

 (.32)ص:
 .لألزهري وغيرهم (62/ 1، تهذيب اللغة )(203/ 1) البن دريدجمهرة اللغة ينظر: ( 8)
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 :{ِّعَسْعَ َِّ}:نوع الخالف الوارد في لفظ
؛ هذا المثال يجوز حمله على معنييهوفي ، ف تضاد(االختالف هنا )اختال

وبهذا يكون من قبيل  ،الختالف الزمن المحمول عليه اللفظ، وهو أول الليل وآخره
(1)اختالف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من معنى

. 
 احتمال اللفظ ألكثر من معنى. :أي. االشتراك اللغوي  سيب الخالف:

 :الجمع يين األقوال
 {ِّعَسْعَ َِّ} :قوال والنظر فيها نرى أن االختالف الوارد في قولهبعد جمع األ

ن كان من قبيل اختالف التضاد، لكن ال مانع من حمل اللفظ على معنييه  ،وا 
 وذلك لألسباب التالية: ؛واعتباره من قبيل اختالف التنوع

وتارة  ،بالقولين مرة بأدبر {ِّعَسْعَ َِّ}/ ما ورد عن بعض السلف من تفسير 1
 :العباس يوأب ،كما ورد عن المبرد ،ومجاهد وقتادة، كابن عباس، خرى بأقبل،أ

دباره وهو ابتداء  ،"والمعنيان يرجعان إلى شيء :وقال الزجاج ،(2)""أقسم هللا بإقباله وا 
دباره في آخره" الظالم في أوله، وا 
(3)

. 

وفي هذا داللة على جواز ، (4)ومن المفسرين من جمع بين القولين بالعطف
 حمل اللفظ على المعنيين.

                                                 

مقدمة في أصول التفسير البن تيمية  وانظر: ،(10( تفسير جزء عم د مساعد الطيار )ص:1)
 (.17)ص:

 (.5/417لمحرر الوجيز )( ا2)
 (.5/292معاني القرآن وا عرابه )( 3)
وذهب كل  (،3/72عمدة الحفاآ للسمين الحلبي )، (6/455غرائب القرآن للنيسابوري )انظر: (4)

ر بن عاشور في تفسيره والطاه، (17ة في أصول التفسير )ص:في مقدممن: ابن تيمية 
إلى جواز حمل اللفظ  (10تفسير جزء عم د مساعد الطيار )ص: د. مساعد الطيار و ، (30/154)

 عليهما معا.
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ا يكاااون اللفاااظ فياااه محاااتمال "ومااان التناااازع الموجاااود عااانهم مااا :قاااال ابااان تيمياااة
الاذي ياراد باه إقباال الليال  {ِّعَسْاعَ َِِّّ}: إما لكونه مشترًكا في اللفظ كلفاظ ،لألمرين

دباره،....فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالهاا السالف،.. فااألول  .وا 
ماااا لكاااون اللفاااظ  ،فأرياااد بهاااا هاااذا تاااارة ،ن اآلياااة نزلااات مااارتينإماااا لكاااو  وهاااذا تاااارة، وا 

(1)المشترك يجوز أن يراد به معنياه"
. 

واإلدباار آخار  فاإلقباال أول الليال،، عان اآلخار ا/ لما كان محال كال منهماا مختلفا2
(2)ليكون اإلقسام بأول الليل وآخره؛ جاز حمل اللفظ على المعنيين معا؛ الليل

. 
يجااز  ،لبالغاة القارآن اإظهار  هذا للفظ الدال على الحالين معا في إيثار هللا / أن3 ه وا 

 .في األلفاآ مع سعة المعاني دون أن يكون بينهما تعارض وتدافع
"وباذلك يكاون إيثاار هاذا الفعال إلفادتاه كاال َحااَلين صاالحين : قال ابن عاشور

ثااام يعقاااب  ،الم الضاااياءإذ يعقاااب الظااا ؛ألنهماااا مااان مظااااهر القااادرة ؛للقسااام باااه فيهماااا
 الضياء الظالم، وهذا إيجاز.

انشااقاق ضااوئه لمناساابة ذكاار  :وُعطااف عليااه القساام بالُصاابح حااين تنفسااه، أي
 .(3)"ام الذي جعله هللا في هاذا العاالمالليل، وألن تنفس الصبح من مظاهر بديع النظ

 .وهللا أعلم
 :تعالى–قوله  نين( فيظ) :معنى قراءة لخالف الوارد فياالمسألة الثامنة: 

 :(24)التكوير: {بِضَنِنيٍ  لْغَيْبِ وَمَاِّهُوَِّعَلَى}
 ورد في اآلية قراءتان:

                                                 

 (.17مقدمة في أصول التفسير البن تيمية )ص:  (1)
لقرآن الكريم د.مساعد والتفسير اللغوي ل ،(10 تفسير جزء عم د مساعد الطيار )ص:انظر  (2)

 (.471الطيار )ص:
 (.10وانظر: انظر تفسير جزء عم د مساعد الطيار )ص: ، (154/ 30التحرير والتنوير ) (3)
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(1)وحمزة ،وابن عامر ،وعاصم ،: )بضنين( وهي قراءة نافعبالضاد :القراءة األولى
. 

ببخياال. ورد عاان زر  باان ُحَبااْيش ومعناهااا:
(2)

بااراهيم النخعااي ، وا 
(3)

(4)ومجاهااد ،
، 

(5)وقتادة
(6)الثوري وسفيان  ،

(8)ومقاتل، (7)ابن زيدو ،
 جميعا. 

فال يبخل به  ،يقول إنه يأتيه علم الغيب يبخل، :أي .بالضاد" :قال البغوي 
ويخبركم به، وال يكتمه كما يكتم الكاهن ما عنده حتى يأخذ  ،بل يعلمكم ،عليكم

 ،وضنانة ،أضن به ضنا -بكسر النون -عليه حلوانا، تقول العرب: ضننت بالشيء 
(9)بخيل" :أي ،نا به ضنينفأ

. 

                                                 

اإلقناع في القراءات السبع  ،(752)ص: (، حجة القراءات673لسبعة في القراءات )ص( ا1)
جامع البيان ، (6/380) الحجة للقراء السبع (،364( الحجة في القراءات السبع )ص:391)ص:

 (.2/398النشر في القراءات العشر ) (،1/122في القراءات السبع )
زر ْبن حبيش ْبن حباشة ْبن أوس  ( من طريق عاصم.24/168خرجه الطبري في تفسيره )( أ2)

ى َصلَّ -األسدي من أسد بني خزيمة، يكنى أبا مريم، وقيل: أبا مطرف. أدرك الجاهلية، ولم ير النَِّبي  
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  وهو من كبار التابعين، روى عن عمر، وعلي، وابن مسعود، روى عنه: الشعبي،  ،َّللاَّ

(، وهو ابن مائة سنة وعشرين سنة. ينظر: 83والنخعي، وكان فاضاًل عالًما بالقرآن، توفي سنة )
 (.312/ 2أسد الغابة ط العلمية )

( 8/434وعزاه السيوطي في الدر ) ،لمغيرةطريق ا( من 24/168أخرجه الطبري في تفسيره ) (3)
 لعبد بن حميد.

 (.709وانظر تفسير مجاهد ) ،بن أبي نجيح( من طريق ا24/168أخرجه الطبري في تفسيره ) (4)
 ( من طريق سعيد.24/168أخرجه الطبري في تفسيره )( 5)
 .هرانم ( من طريق24/168أخرجه الطبري في تفسيره ) (6)
 ( من طريق ابن وهب.24/169ري في تفسيره )أخرجه الطب (7)
 (.3/457فسير مقاتل )( ت8)
 .(218/ 5تفسير البغوي ) (9)
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 .(1)والكسائي ،عمر يوأب ،وهي قراءة ابن كثير القراءة الثانية: بالظاء )بظنين(
 ن:اوهذه القراءة لها معني

(2)وهاااو ماااروي عااان ابااان عبااااس ،لااايس بماااتهم األول:
(3)وساااعيد بااان جبيااار ،

باااراهيم  ، وا 
(4)النخعي

وزر  بن ُحَبْيش ،
(7)ومقاتل ،(6)والضحاك ،(5)

 جميعا.  

وعلياه  ،(8)ياتهم باه، والظناة: التهماة" :أي .ويزن بمال ،يقال: فالن يظن بمال"
فاال يانقص شايئا مماا  ،تعاالى–غيار ماتهم فيماا يخبار باه عان هللا  :اآلية يكون معنى
وال يزيد فهو أمين عليه  ،أوحي إليه

(9)
.  

(10)قالاه المباارد ضااعيف، المعناى الثااني:
(11)والفاراء ،

ض أهاال إلااى بعا وعاازاه الطباري  ،
(12)العربية

. 

                                                 

( اإلقناع في القراءات السبع 752)ص: (، حجة القراءات673لسبعة في القراءات )صا (1)
جامع البيان ، (6/380الحجة للقراء السبع ) (،364( الحجة في القراءات السبع )ص:391)ص:
 (.2/398النشر في القراءات العشر ) (،1/122راءات السبع )في الق

 .لضحاك( من طريق ا24/169أخرجه الطبري في تفسيره ) (2)
 بي يعلى.( من طريق أ24/169أخرجه الطبري في تفسيره ) (3)
 ( من طريق المغيرة.24/170أخرجه الطبري في تفسيره ) (4)
( 8/434وعزاه السيوطي في الدر ) ،عاصم ( من طريق24/170أخرجه الطبري في تفسيره ) (5)

 .لعبد بن حميد
 .عبيد ( من طريق24/170أخرجه الطبري في تفسيره ) (6)
 (.3/457فسير مقاتل )( ت7)
 .(143/ 10الكشف والبيان ) (8)
 ( وغيره.3/608مدارك التنزيل ) ،(2/457(، التسهيل )4/408نظر: زاد المسير )( ي9)
 (.19/242)( الجامع ألحكام القرآن 10)
 (.3/242عاني القرآن للفراء )( م11)
 (.24/170امع البيان )( ج12)
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ضااعيف، ويقااال ربمااا دل ااك علااى  :أي .وَظنااون  ،ومنااه قااول العاارب رجاال ظنااين
 .(1)"وبئر ظنون إذا كانت ضعيفة الماء يريد الضعيف من الرجال، الرأي الظنون،

(2)وعليه يكون معنى اآلية: وماهو على الغيب بضعيف القوة عن التبليغ
. 

ومعنااااه  وكالهماااا متاااواتر،" :كثيااارقاااال ابااان  ،يحتان سااابعيتانحوالقراءتاااان صااا
 .(3)"صحيح

اعتمااد كتاااب   "لمااا كاناات القراءتااان متااواترتين عاان النبااي :وقااال اباان عاشااور
وخاصاة عثماان بان  ،وهي التي قارأ بهاا جمهاور الصاحابة ،المصاحف على إحداهما

ذ تواترت  عفان، وأوكلوا القراءة األخرى إلى حفظ القارئين. قراءة )بضنين( بالضااد وا 
وأناااه أراد كاااال  ،)بظناااين( بالظااااء المشاااالة علمناااا أن هللا أنزلاااه باااالوجهينلسااااقطة، وا

 .(4)"المعنيين
 توضيح:

ألن إدخال االختالف  ؛االختالف في القراءتين ليس المراد هنا الحديث عن
على  لكون كل مفسر يفسر؛ ي أسباب اختالف المفسرين فيه نظرفي القراءات ف

فزيادة القراءات كزيادة  ،"أن القراءتين كاآليتين العلماءقراءة، وكما هو مقرر عند 
(5)اآليات"

.  

                                                 

 (.10/143والكشف والبيان ) ،(3/124نظر معاني القراءات لألزهري )( ي1)
 (.5/444والمحرر الوجيز) (،24/170نظر: تفسير الطبري )( ي2)
 .(339/ 8) لقرآن العظيمتفسير ا (3)
 .(161/ 30التحرير والتنوير ) (4)
 .(400/ 13مجموع الفتاوى ) (5)
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"فليس االختالف في القراءات من أسباب اختالف المفسرين إال إذا كان 
وليس  ،االختالف في معنى قراءة واحدة وهذا سيرجع إلى أسباب االختالف األخرى 

(1)إلى كونها قراءة يخالفها قراءة أخرى"
. 

اسة المسألة على االختالف الوارد في معنى قراءة )ظنين( لذا ستكون در 
 بالظاء.

 ،يرجع إلى معنيين وهما: نفي التهمة ،الخالف هنا اختالف تنوع نوع االختالف:
 .ونفي الضعف عنه 
 في لفظ ظنين. االشتراك اللغوي سيب االختالف: 
 :الجمع يين األقوال

العرب إطالقه على عدة فقد ورد في لغة  ،لفظ ظنين من المشترك اللغوي 
 .وغيرها ،فيوالضع منها التهمة، ،معاني

"تقول ما أنت على  :{بِضَننِيٍ  لْغَيْبِ وَمَاِّهُوَِّعَلَى} :تعالى–قال الفراء: عند قوله 
فالن بمتهم، وتقول: ما هو على الغيب بظنين: بضعيف، يقول: هو محتمل له، 

ظنون. سمعت بعض قضاعة  والعرب تقول للرجل الضعيف أو الشيء القليل: هو
يقول: ربما دلك على الرأي الظنون، يريد: الضعيف من الرجال، فإن يكن معنى 

(2)ظنين: ضعيفا، فهو كما قيل: ماء شريب، وشروب، وقرونى، وقرينى"
. 

أربعة: معنيان متضادان:  ي" الظن يقع على معان :وقال ابن األنباري  
والمعنيان اللذان ليسا متضادين:  فيه... واآلخر اليقين الذي ال شكأحدهما الشك، 

 :آلخر التهمة، فإذا كان الظن بمعنى الكذب قلت: ظن فالن، أياأحدهما الكذب، و 
كذب.. وأما معنى التهمة فهو أن تقول: ظننت فالنا، فتستغني عن الخبر، ألنك 

عز -وقال هللا  متهم، وأصله مظنون... :اتهمته...ويقال: فالن عندي ظنين، أي
                                                 

 .(146شر  مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي )ص:  (1)
 (.243/ 3معاني القرآن للفراء ) (2)
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ِّعَلَى}ل: وج ِّهُوَ فيجوز أن يكون معناه: بمتهم. ويجوز أن يكون  {بِضَنِنيٍ  لْغَيْبِ وَمَا
ضعيف، فيكون األصل  :أي .يف، من قول العرب: وصل فالن ظنون معناه: بضع

(1)فيه: وما هو على الغيب بظنون، فقلبوا الواو ياء، كما قالوا: ناقة طعوم وطعيم"
. 

وليس  ،ليس بمتهم :أي .قراءة ظنين وقال القرطبي بعدما أورد معنى
"والظنون: الدين الذي ال يدرى أيقضيه آخذه أم الك والظنون: الرجل  :بضعيف

(2)السيئ الخلق، فهو لفظ مشترك"
. 

ألنه ورد عن العرب إطالقه على عدة  ؛وعليه فلفظ ظنين من المشترك اللغوي 
ساارين فااي هااذه اللفظااة فاااالختالف الااوارد عاان المف والضااعيف، منهااا التهمااة، ،معاااني

االشاتراك و  د المعاني المحتملة لهاذا اللفاظ،فكل واحد ذكر أح ،إنما هو اختالف تنوع
فنقاول  ،فيجوز حمال معناى اآلياة عليهماا معاا ،في هذه اللفظة ليس من باب التضاد

فهو غير متهم فيما يخبر باه عان هللا  ،معناها على هذه القراءة: نفى هللا عنه التهمة
ومااهو علاى ، فهو أمين علياه  ،وال يزيد ،ال ينقص شيئا مما أوحي إليهف ،تعالى–

 .وهللا أعلم الغيب بضعيف القوة عن التبليغ.
 
 

                                                 

 .(14األضداد البن األنباري )ص:  (1)
 (.242/ 19) لجامع ألحكام القرآنا (2)
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 الخاتمة
والصاالة والساالم علاى أشارف األنبيااء  الحمد هلل الذي بنعمتاه تاتم الصاالحات،

 تسليما كثيرا. والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 أما بعد:
 ،د رحلة ماتعة وشائقة مع موضوع االختالف في التفسير، أبين معناهبعف

 ،تارة، وتارة أتنقل بين جنبات المصنفات التفسيرية وأحدد أنواعه ،وأتتبع أسبابه
وبعد هذا العمل  متتبعة أقوالهم في سورة التكوير تطبيقا لما سلف من دراسة نظرية،

خرجت من كال الجانبين  سداد من فضله االمتواضع ا الذي أسأل هللا فيه التوفيق وال
 ، منها:النتائج والفوائدالنظري والتطبيقي بجملة وافرة من 

 من خالل الدراسة النظرية لالختالف في التفسير ظهر لي مايلي: أوال:
يكاااون و  فساااير يكاااون مقباااوال ماااادام لاااه أساااباب وعلااال أوجدتاااه،/ االخاااتالف فاااي الت1

 والعقائدية. ،والمذهبية ،األهواء والنزعات الفكرية مبنيا على اتباع مردودا إذا كان
تناااوع والتضااااد هماااا لكااان اخاااتالف ال ،باعتباااارات متعاااددة أناااواع كثيااارة / لالخاااتالف2

إذ كل ماا ورد مان تقسايم مرجعهماا إلاى هاذين ؛ األشهر واألصل في أنواع االختالف
 األصلين.

إال أن المتأمال  رعها،وتف ،وتشعبها ،/ من المالحظ كثرة أسباب اختالف المفسرين3
 ة.أن مرجعها إلى ثالثة أسباب رئيس فيها يجد

/ ليس االختالف في القراءات من أسباب اختالف المفسرين إال إذا كان 4
 ،االختالف في معنى قراءة واحدة، وهذا سيرجع إلى أسباب االختالف األخرى 

 وليس إلى كونها قراءة يخالفها قراءة أخرى.
ف المفسرين فيه دربة على الطريقة المثلى لعرض االختالف /دراسة أسباب اختال5

 بين أقوال المفسرين، وتمييز صحيح األقوال من سقيمها.
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 ثانيا: من خالل الدراسة التطييقية لسورة التكوير ظهر مايلي:
ولكاان ال يعنااي هااذا  هااو أولااى ماان غيااره، قااوال قااد نقاادم أحيانااا تنااوعالاخااتالف  / فااي1

 طر  بقية األقوال.
بل البد من تحريار ، ه التضاد أن هذا يقبل على إطالقه/ ليس كل حرف ادُّعي في2

ال فال. قيل به،فإن ثبت هذا التضاد،  وا 
ل إليه نهاية ئو تفسير كورت كلها تدور على ما ي األقوال الواردة عن السلف في /3

فعبر كل مفسر بما  فهو تعبير عن ذات واحدة قد تعددت أوصافها، أمر الشمس،
وكل هذه األوصاف ممايعتريها  اه أظهر في الداللة على معنى تكوير الشمس،ير 

 في ذلك اليوم.
/كلمة انكدرت ترجع إلى معنيين ليس بينهما تضاد، ويجوز حمل اآلية عليهما 4

وذهب  ،اللفظ األول، ألنها إذا سقطت تغيرت معا، فالمعنى الثاني من لوازم
 ها.ؤ ضو 
وكل  ،اختالف تنوع {حُشٍرَتْ} :في تفسير لفظ / االختالف الوارد بين السلف5

وال مانع من حمل اآلية على جميع ما قيل  ،منهم فسرها على أحد معانيها العربية
لوجود شواهد قرآنية أخرى تدل عليه،  (؛جمعتاا)ب ولكن األولى هو تفسيرها ،فيها

 وألنه األشهر من كالم العرب.
َرْت ) :/ لفظ6  والفيضان، ،االمتالء: منها ،اد به عدة معانيفي اللغة يطلق وير  (ُسجِ 

 ،ويالحاااااظ أن بعاااااض هاااااذه المعااااااني بينهاااااا تضااااااد والُيااااابس، واالشاااااتعال، ،واإليقااااااد
الخاااتالف الحاااال  ؛يهماااا معاااالولكااان ال ماااانع مااان حمااال اآلياااة ع ،كااااالمتالء والُيااابس

 والوقت الذي يكون فيه المعنيان.
 :ع ما قيل فيها، على أنهافيمكن الجمع بين األقوال وحمل اللفظة على جمي

بلفظ يدل على  -سبحانه–فعبر  ،المراحل التي تمر فيها البحار في ذلك الوقت
 المراحل جميعها، وكل واحد من المفسرين عبر عن اللفظ بمرحلة من مراحله.
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َجْت ) :كل ما ورد في لفظ /7 ومحتمل، إال أن أجدرها بالصحة وأوالها  ،صحيح (ُزوِ 
وقرن بين الضرباء واألمثال،  ألحق كل إنسان بشكله، األول: هو القول بالقبول،

 لوجود قرائن ومرجحات.؛ وهكذا ،والكافر مع الكافر ،فالمسلم مع المسلم
فوقع االختالف بين  ،لفظ الخنس من األوصاف التي لم يذكر لها موصوف /8

فحمل كل مفسر هذا الوصف على ما يحتمله من  المفسرين في تحديده،
ويجوز حمل  ،فاالختالف اختالف تنوع يرجع إلى أكثر من معنى ت،الموصوفا

غير أن هناك قرائن تدل على أن األولى حمل اآلية على  اآلية على جميع ما قيل،
 الكواكب.و  ،أن المراد بالخنس: النجوم

ن كان من قبيل اختالف التضاد، {ِّعَسْعَ َِّ} :/ االختالف الوارد في قوله9 ال  وا 
وذلك ألسباب  ؛واعتباره من قبيل اختالف التنوع ،لفظ على معنييهمانع من حمل ال

 عدة.
فيجوز حمل معنى اآلية  ،االشتراك في لفظ ظنين ليس من باب التضاد /10

 عليهما معا.
 التوصيات:

ومنَّته عليه أن َوفَّقه هللا لالشتغال  ،تعالى–/ استشعار الباحث لَعِظيم فضل هللا 1
يل نهار بين جنبات الكتب التي اعتنت بتفسيره، للوقوف بأعظم كتاب، والتَّقلب ل

خالص النية هلل  على أصح ما قيل في تفسير كتاب هللا،  في عمله. -تعالى–وا 
وتحرير القول فيها من  ،/ من الجيد تبني مشروع دراسة اختالف أقوال المفسرين2

لعملي، والذي إذ يعتبر هذا الموضوع ميداًنا خصًبا للتطبيق ا ؛القرآن كامال خالل
 ُيضفي حيوية على الدراسة النظرية.

أصول التفسير التي  /أهمية هذا النوع من الموضوعات؛ إذ ُيعد من موضوعات4
مازالت تحتاج لمزيد عناية، كما أنه يعطي الباحث دربة على الطريقة المثلى 

 والترجيح بين األقوال. ،والموازنة ،لعرض االختالف، وينمي ملكة المقارنة
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 هرس المصادر والمراجعف
 القرآن الكري . -

، المؤلف: أبو الفضل جالل الدين عبد الرحمن بن أبي اإلتقان في علو  القرآن .1
 بكر السيوطي، المحقق: مركز الدراسات القرآنية، دار النشر: مجمع الملك فهد.

، المؤلف: محمد صالح اختالف السلف في التفسير يين التطييق والتنظير .2
 رسالة دكتوراة، الناشر: دار ابن الجوزي.محمد سليمان، 

، المؤلف د.عادل مقرني، رسالة اختالف المفسرين دراسة نقدية تحليلية .3
 م.2012 –م 2011ها /1433 -ها 1432دكتوراة،سنة 

، المؤلف: د. طه جابر علواني، المعهد العالمي أدب االختالف في اإلسال  .4
 للفكر اإلسالمي.

، المؤلف: محمد بن علي بن ق من عل  األصول رشاد الفحول  لي تحقيق الح .5
 -محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني، المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق 

 كفر بطنا، الناشر: دار الكتاب العربي.
، المؤلف د. محمد بن عبد الرحمن بن صالح الشايع، أسباب اختالف المفسرين .6

 ها.1416الناشر: مكتبة العبيكان، الطبعة األولى، 
، المؤلف: محمد األمين بن محمد أضواء الييان في  يضاح القرآن بالقرآن .7

المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 
 لبنان. –والتوزيع بيروت 

، المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس،  عراب القرآن .8
 ، الناشر: عالم الكتب.تحقيق: د. زهير غازي زاهد
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، المؤلف: ناصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر أنوار التنزيا وأسرار التأويا .9
الناشر:  بن محمد الشيرازي البيضاوي، المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي،ا

 بيروت. –دار إحياء التراث العربي 
لسي، دار ، المؤلف: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندالبحر المحيط .10

م،الطبعة:  2001 -ها  1422 -لبنان/ بيروت  -النشر: دار الكتب العلمية 
 األولى.

، المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، الَبِسي ط .11
( رسالة دكتوراه بجامعة اإلمام محمد بن سعود، 15المحقق: أصل تحقيقه في )

 مام محمد بن سعود.جامعة اإل -الناشر: عمادة البحث العلمي 
، المؤلف: مجد الدين أبو طاهر بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز .12

محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، المحقق: محمد علي النجار، الناشر: 
 لجنة إحياء التراث اإلسالمي، القاهرة. -المجلس األعلى للشئون اإلسالمية 

بن محمد بن محمد الطاهر بن  ، المؤلف: محمد الطاهرالتحرير والتنوير .13
ها(، دار النشر: دار سحنون للنشر والتوزيع 1393عاشور التونسي )المتوفى: 

 م. 1997 -تونس  -
، المؤلف: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن التسهيا لعلو  التنزيا .14

عبد هللا، ابن جزي الكلبي الغرناطي، المحقق: الدكتور عبد هللا الخالدي، 
 بيروت. –شركة دار األرقم بن أبي األرقم  الناشر:

مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، الناشر:  .، المؤلف: دتفسير جزء ع  .15
 ها. 1430دار ابن الجوزي،الطبعة: الثامنة، 
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، المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين )المتوفى: تفسير جزء ع  .16
اشر: دار الثريا للنشر ها(، إعداد وتخريج: فهد بن ناصر السليمان، الن1421

 والتوزيع، الرياض، الطبعة: الثانية.
، المؤلف: جالل الدين محمد بن أحمد المحلي )المتوفى: تفسير الجاللين .17

ها(، وجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الناشر: دار 864
 القاهرة. –الحديث 

افع الحميري ، المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نتفسير القرآن .18
الرياض، تحقيق: د. مصطفى  –اليماني الصنعاني، الناشر: مكتبة الرشد 

 مسلم محمد.
، المؤلف: أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن تفسير القرآن .19

أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي، ثم الشافعي، المحقق: ياسر بن 
 السعودية. –ر: دار الوطن، الرياض إبراهيم، وغنيم بن عباس بن غنيم، الناش

، المؤلف: أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن عيسى، تفسير القرآن العزيز .20
 -المعروف بابن أبي َزَمِنين المالكي، المحقق: أبو عبد هللا حسين بن عكاشة 

 مصر. –محمد بن مصطفى الكنز،الناشر: الفاروق الحديثة 
الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  ، المؤلف: أبوتفسير القرآن العظي  .21

البصري، ثم الدمشقي، المحقق: سامي بن محمد سالمة، الناشر: دار طيبة 
 للنشر والتوزيع.

، المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس تفسير القرآن العظي  .22
ابن أبي حاتم، المحقق: أسعد محمد  ،بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ا
 طيب.ال
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، المؤلف: د مساعد بن سليمان بن ناصر التفسير اللغوي للقرآن الكري  .23
 ها.1432الطيار، الناشر: دار ابن الجوزي، الطبعة: األولى، 

، المؤلف: أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي تفسير مجاهد .24
الفكر المخزومي، المحقق: الدكتور محمد عبد السالم أبو النيل، الناشر: دار 

 اإلسالمي الحديثة، مصر.
، المؤلف: أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير تفسير مقاتا ين سليمان .25

ها(، المحقق: عبد هللا محمود شحاته، الناشر: 150األزدي البلخي )المتوفى: 
 بيروت. –دار إحياء التراث 

صر ، المؤلف: عبد الرحمن بن ناتيسير الكري  الرحمن في تفسير كال  المنان .26
بن عبد هللا السعدي، المحقق: عبد الرحمن بن معال اللويحق، الناشر: مؤسسة 

 الرسالة.
، المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير جامع الييان عن تأويا آي القرآن .27

ها(، تحقيق: الدكتور عبد 310بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: 
 هللا بن عبد المحسن التركي.

، المؤلف: عثمان بن سعيد بن عثمان بن ان في القراءات السبعجامع اليي .28
 –ها(، الناشر: جامعة الشارقة 444عمر أبو عمرو الداني )المتوفى: 

 اإلمارات.
، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجامع الصحيح المختصر .29

 – 1407، بيروت، الطبعة الثالثة –الجعفي، الناشر: دار ابن كثير، اليمامة 
1987. 



 (98العدد ) مجلة الدراسات اإلسالمية والبحوث األكاديمية
 

 

 

 

-266- 

، المؤلف: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي الجامع الصحيح سنن الترمذي .30
بيروت، تحقيق: أحمد محمد  –السلمي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 

 شاكر وآخرون.
، المؤلف: أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر الجامع ألحكا  القرآن .31

براهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب  القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني، وا 
 القاهرة. –المصرية 

، المؤلف: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيُّ الحجة للقراء السبعة .32
بشير جويجابي، الناشر:  -األصل، أبو علي، المحقق: بدر الدين قهوجي 

 دمشق / بيروت. -دار المأمون للتراث 
المؤلف: أبو العباس، شهاب الدين، ، الدر المصون في علو  الكتاب المكنون  .33

أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي، المحقق: الدكتور 
 أحمد محمد الخراط، الناشر: دار القلم، دمشق.

، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدر المنثور في التفسير بالمأثور .34
 مصر. –ر: دار هجر الدين السيوطي، تحقيق: مركز هجر للبحوث، الناش

، المؤلف: َلِبيد بن ربيعة بن مالك، أبو عقيل ديوان لييد ين ربيعة العامري  .35
العامري الشاعر معدود من الصحابة، اعتنى به: حمدوطم اس، الناشر: دار 

 المعرفة.
، المؤلف: أبو المعالي روح المعاني في تفسير القرآن العظي  والسبع المثاني .36

 بن محمد بن أبي الثناء األلوسي )المتوفى: محمود شكري بن عبد هللا
 بيروت. –ها(، الناشر: دار إحياء التراث العربي 1342
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، المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن زاد المسير في عل  التفسير .37
ها(، المحقق: عبد الرزاق المهدي، 597علي بن محمد الجوزي )المتوفى: 

 روت.بي –الناشر: دار الكتاب العربي 
، المؤلف: أحمد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر السبعة في القراءات .38

 بن مجاهد البغدادي، المحقق: شوقي. 
، المؤلف: د مساعد بن سليمان شرح مقدمة التسهيا لعلو  التنزيا الين جزي  .39

بن ناصر الطيار، اعتنى بها: بدر بن ناصر بن صالح الجبر، الناشر: دار 
 ابن الجوزي.

، المؤلف: محمد بن صالح بن محمد )مقدمة التفسير( الين تيمية شرح .40
العثيمين، إعداد وتقديم: األستاذ الدكتور عبد هللا بن محمد بن أحمد الطيار، 

 الناشر: دار الوطن، الرياض.
، المؤلف: محمد ناصر الدين األلباني، مصدر صحيح وضعيف سنن الترمذي .41

من إنتاج مركز نور  -المجاني  -ديثية الكتاب: برنامج منظومة التحقيقات الح
 اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندرية.

، المؤلف: محمود بن حمزة بن نصر، أبو غرائب التفسير وعجائب التأويا .42
القاسم برهان الدين الكرماني، ويعرف بتاج القراء، دار النشر: دار القبلة 

 بيروت. –جدة، مؤسسة علوم القرآن  -للثقافة اإلسالمية 
، المؤلف: نظام الدين الحسن بن محمد بن غرائب القرآن ورغائب الفرقان .43

 -بيروت / لبنان  -حسين القمي النيسابوري، دار النشر: دار الكتب العلمية 
 م. 1996 -ها  1416

، المؤلف: أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، غريب القرآن .44
 الكتب العلمية. المحقق: أحمد صقر، الناشر: دار
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، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني، فتح القدير .45
 دمشق، بيروت. -الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب 

، المؤلف: د مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، فصول في أصول التفسير .46
 ، الطبعة: الثانية.تقديم: د. محمد بن صالح الفوزان، الناشر: دار ابن الجوزي 

، المؤلف: حسين بن علي بن حسين الحربي، قواعد الترجيح عند المفسرين .47
 الناشر: دار القاسم.

، المؤلف: أبو الكشاف عن حقائق التنزيا وعيون األقاويا في وجوه التأويا .48
القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، دار النشر: دار إحياء التراث 

 حقيق: عبد الرزاق المهدي.بيروت، ت –العربي 
، المؤلف: أحمد بن محمد بن إبراهيم الكشف والييان عن تفسير القرآن .49

الثعلبي، أبو إسحاق تحقيق: اإلمام أبي محمد بن عاشور، الناشر: دار إحياء 
 لبنان. –التراث العربي، بيروت 

، المؤلف: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق محاسن التأويا .50
 –لقاسمي، المحقق: محمد باسل عيون السود، الناشر: دار الكتب العلميه ا

 بيروت.
، المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .51

 غالب بن عطية األندلسي،
م، تحقيق: عبد السالم 1993ها ا 1413 -لبنان  -دار النشر: دار الكتب العلمية 

 عبد الشافي محمد.
، المؤلف: أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري، المحقق: ز القرآنمجا .52

 القاهرة. –محمد فواد سزگين، الناشر: مكتبة الخانجى
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صلى هللا -المسند الصحيح المختصر ينقا العدل عن العدل  لى رسول هللا  .53
، المؤلف: أبو الحسين مسلم بن الحجاج، المحقق: مجموعة من عليه وسل 
 بيروت. –ناشر: دار الجيل المحققين،ال

، المؤلف: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن معال  التنزيا في تفسير القرآن .54
مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، المحقق: عبد الرزاق المهدي، 

 بيروت.–الناشر: دار إحياء التراث العربي 
 بن منظور ، المؤلف: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد هللامعاني القرآن .55

الديلمي الفراء، المحقق: أحمد يوسف النجاتي / محمد علي النجار / عبد 
 مصر. –الفتا  إسماعيل الشلبي، الناشر: دار المصرية للتأليف والترجمة 

عرابه .56 ، المؤلف: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق معاني القرآن وا 
 بيروت -عالم الكتب الزجاج، المحقق: عبد الجليل عبده شلبي، الناشر: 

، المؤلف: أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين مفاتيح الغيب .57
التيمي الرازي، الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري، الناشر: دار إحياء 

 بيروت. –التراث العربي 
، المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف المفردات في غريب القرآن .58

فهانى، المحقق: صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، بالراغب األص
 دمشق بيروت. -الدار الشامية 

، المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد مقدمة في أصول التفسير .59
الحليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية، الناشر: 

 دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان.
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، المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير وافقاتالم .60
بالشاطبي، المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن 

 عفان.
اس أحمد بن محمد بن إسماعيل الناسخ والمنسوخ .61 ، المؤلف: أبو جعفر النَّحَّ

محمد، الناشر: بن يونس المرادي النحوي، المحقق: د. محمد عبد السالم 
 الكويت، الطبعة: األولى. –مكتبة الفال  

، المؤلف: القاضي أبو بكر بن العربي في القرآن الكري  الناسخ والمنسوخ .62
 القاهرة. –المعفاري، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية 

المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب  النكت والعيون، .63
بالماوردي، المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن البصري البغدادي، الشهير 

 بيروت / لبنان. -عبد الرحيم، الناشر: دار الكتب العلمية 
الهداية  لى يلوغ النهاية في عل  معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجما من  .64

، المؤلف: أبو محمد مكي بن أبي طالب، المحقق: مجموعة فنون علومه
قة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي، الناشر: رسائل جامعية، جامعة الشار 
جامعة  -كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  -مجموعة بحوث الكتاب والسنة 

 الشارقة.
، المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .65

محمد الواحدي، النيسابوري، الشافعي، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دار 
 دمشق، بيروت. -دار القلم، الدار الشامية  النشر:

، المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد الوسيط في تفسير القرآن المجيد .66
الواحدي، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، وآخرون، الناشر: دار 

 لبنان. –الكتب العلمية، بيروت 


