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  االختالف يف التفسري
  حقيقته وأسبابه

  
  
  

  وسيم  فتح ا.د
  



 ٢

  :مقدمة
  

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على خامت املرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني، 
  وبعد؛

فمما ال شك فيه أن علوم القرآن والتفسري من أشرف العلوم إن مل تكن أشرفها، ذلـك أن  
أشرف كالم وأحسنه على اإلطالق، كالم اخلالق سبحانه وتعـاىل   مرادها التوصل إىل فهم

أفال يتدبرون القرآن أم علـى  :" إىل عباده وعبيده، ولقد أمرنا عز وجل بتدبر كتابه فقال 
، فكان االشتغال بذلك من أفضل ما قُضيت فيه األوقات وفنيت فيه األعمار، ١"قلوب أقفاهلا

البحث مسألة االختالف يف التفسري فأسأل اهللا تعـاىل  وعليه فقد اخترت أن أتناول يف هذا 
  .التوفيق والسداد إنه أكرم مسؤول وخري مأمول

  
  :متهيد

  
إن الناظر يف علم التفسري وكتب التفسري ليقف على ما ال مفر من اإلقرار به أال وهو وقوع 

ل حقيقـة ال  االختالف يف هذا التفسري، إذ أن وقوع االختالف يف تفسري كتاب اهللا عز وج
ينكرها إال مكابر أو عدمي االطالع على كتب التفسري واملفسرين، ولكن ما يهمنا يف هـذا  
املقام هو حترير مسألة االختالف يف التفسري هذه من جهتني، أوالمهـا هـي كـون هـذا     
االختالف الواقع يف التفسري حقيقياً أم متومهاٌ، وثانيهما هي كون هذا االختالف مطعنـاً يف  

:" رآن الكرمي أم ال، وحنن نعلم جواب اجلهة الثانية وهو السلب حتماً حيث قال تعـاىل  الق
وملا كـان هـذا    ٢"أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفاً كثرياً

االختالف الواقع يف التفسري ميثل مورداً من موارد الشبهات اليت يلبس ا املغرضون علـى  
لمني ويثريون الفنت من خالهلا ويشككوم يف كتاب رم كان واجباً علينا حترير هـذه  املس

                                                
 ٢٤ -سورة محمد  ١
 ٨٢ -سورة النساء  ٢



 ٣

املسألة من أجل الرد على هؤالء املغرضني حىت ال يفتنت م عامة املسلمني أو طالب العلـم  
  .وحنوه

ولقد قمت يف هذا البحث املوجز باستعراض االختالف يف التفسري للوقوف على حقيقتـه   
ولقد عرضت يف املبحث األول مسألة وقوع االخـتالف يف التفسـري  يف ثالثـة    وأسبابه، 

مطالب، بينت يف األول معىن االختالف، مث تعرضت يف املطلب الثاين ملراتـب التفسـري،   
أما املبحث الثاين فقد تألف من ثالثة . وقررت يف املطلب الثالث وقوع االختالف يف التفسري

الختالف يف التفسري باملأثور وتناولت يف املطلـب الثـاين   مطالب عرضت يف األول منها ا
االختالف يف التفسري بالرأي وجاء يف املطلب الثالث حتقيق يف حقيقة هذا االختالف الواقع 

  . يف التفسري بنوعيه، وذيلت باخلامتة اليت عرضت فيها خالصة وأهم نتائج البحث
  
  

  : آن الكرمي وقوع االختالف يف تفسري القر: املبحث األول 
  

   إن من أساسيات هذا البحث أن نقرر أن االختالف يف تفسري كتاب اهللا عز وجـل واقـع
فعالً، ألن الكالم كله متفرع عليه، وال شك أن موضوع االختالف يف تفسري القرآن الكرمي 
ا متفرع عن االشتغال ذا التفسري، إذ ال يتصور أن يقع االختالف دون وقوع التفسري، هلذ

كان لزاماً علينا أن نلم بصورة موجزة حول معىن االختالف يف التفسري ومراتـب تفسـري   
  .القرآن الكرمي حىت نستطيع تصور إمكان وحقيقة االختالف يف كل مرتبة من هذه املراتب

  
  :معىن االختالف يف التفسري : املطلب األول 

  
بسكون السـني   –و لغةً من الفسر ، أما التفسري فه٣االختالف لغةً من اختلف ضد اتفق

ليستدل علـى  ( ٤أي اإلبانة وكشف املغطى،والتفسري لغةً أيضاً نظر الطبيب إىل املاء -

                                                
 الفیروزآبادي -القاموس المحیط  ٣
   الفیروزآبادي  –القاموس المحیط ٤



 ٤

توضـيح  : التفسري يف األصل الكشف واإلظهار، ويف الشرع : ، وقال اجلرجاين )املرض
وميكن  ٥.معىن اآلية وشأا وقصتها والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه داللة ظاهرة

علم يبحث فيه عن القرآن الكرمي من حيث داللته على " تعريف التفسري اصطالحاً بأنه 
  .٦"مراد اهللا تعاىل بقدر الطاقة البشرية

وعلى هذا يكون املراد باالختالف يف التفسري عدم اتفاق الباحثني يف القرآن الكرمي  على 
منها، حبيث يتوصل املفسـر إىل معـىن    داللة اآلية أو اللفظ القرآين على مراد اهللا تعاىل

  .ملا توصل إليه غريه –ولو يف الظاهر  –مغاير 
  

  :مراتب التفسري : املطلب الثاين 
  

ملا كان التفسري ينقسم عموماً إىل قسمني كبريين مها التفسري باملأثور والتفسري بالرأي، وإن 
ل هذين القسـمني بكلمـة   حقيقة وأسباب االختالف قد تتباين يف كل منهما،  فإنا نتناو

  :موجزة فيما يلي
  

  :التفسري باملأثور : أوالً 
  

تقدم معنا أن معىن التفسري الكشف والبيان، وأنه يف االصطالح البحث يف كتاب اهللا تعـاىل  
أما التفسري باملأثور فحاصل كالم أهل . بغية التوصل إىل مراد اهللا تعاىل بقدر الطاقة البشرية

، ٧"تفسري القرآن الكرمي مبا جاء يف القرآن الكرمي أوالسنة أو كالم الصحابة :"التفسري فيه أنه 
مث إن كثرياً من أهل التفسري على أن من مل جيد من القرآن أو السنة أو كالم الصحابة مـا  
يقف به على مراد اهللا تعاىل فإنه يأخذ بأقوال التابعني على اختالف بني املفسرين يف قيمـة  

، ولعل الراجح بالنسبة للتفسري املأثور عن التابعني أن ما ٨مدى إلزامه للمفسرهذا التفسري أو 
                                                

 ٥٦ -الجرجاني  –ریفات التع ٥
 ٧/٢  -الزرقاني  –مناھل العرفان  ٦
طبعة دار الفتح،ومقدمة الجامع ألحكام القرآن  للقرطبي،  ٤١/١-٣٧، ومقدمة تفسیر ابن كثیر ١٥/٢انظر غیر مأمور مناھل العرفان  ٧

 .للصباغ ٢٦٠ولمحات في علوم القرآن ص
  )بن كثیرمن المقدمة ال(  ٤١/١  -تفسیر القرآن العظیم  ٨



 ٥

أمجعوا عليه حجة، وأن ما اختلفوا فيه ليس حبجة على من خالفهم، مث ينظر إىل من أُثر عنه 
فإن كان ممن يأخذ عن أهل الكتاب فال يعتمد عليه وإن كان ممن ال يأخذ عنـهم فتعتـرب   

  .عاىل أعلم، واهللا ت ٩أقواهلم
وإن من نافلة القول أن نقرر أن تفسري القرآن بالقرآن حجة قطعاً ألن القرآن كله صـحيح،  

فكذلك،  وكـذلك    –وهو الصحيح واحلسن  –وأما السنة فاملقصود ما هو مقبول منها 
واخلالصة ها هنا أن العمـدة  . احلال بالنسبة للمنقول عن الصحابة رضوان اهللا تعاىل عليهم

  .وم الرواية يف هذا اللون من التفسري للقرآن الكرميعلى عل
  

  : التفسري بالرأي : ثانياً 
  

أصحاب القياس ألم : ، وأصحاب الرأي ١١االجتهاد : ، واصطالحاً  ١٠الرأي لغةً االعتقاد
واحلاصل من هذا أن التفسري بالرأي يعتمد . ١٢يقولون برأيهم فيما مل جيدوا فيه حديثاً أو أثراً

سواء أكان االجتهاد يف الترجيح بـني احتمـاالت   " الدراية" ظر واالجتهاد أو على على الن
اللفظ أو االعتماد على اللغة العربية وحنو ذلك، وال خيفى أن هذا النوع من التفسري ال بد له 
من آلة شأنه شأن أي لون من ألوان االجتهاد،فإذا ما حصل املفسر بالرأي هذه اآللة والتزم 

وعليه يحمل قول من يـرى   –ومبنهجها الصحيح كان تفسريه من النوع املقبول بضوابطها 
وأما إذا ما  ما اقتحم من ينتسب إىل التفسري هذا البحـر العبـاب    –جواز التفسري بالرأي 

بدون آلة سليمة ومل يلتزم بضوابط االجتهاد والنظر الصحيح يف كتاب اهللا عز وجـل فـال   
وعلى مثل هذا التفسـري املـذموم    –ل إىل حيز الذم والرفض شك أنه خيرج من دائرة القبو

فإن كان االجتـهاد  :"كما قال الشيخ الزرقاين  -يحمل قول من يرى حرمة التفسري بالرأي
موفقاً أي مستنداً إىل ما جيب االستناد إليه بعيداً عن اجلهالة والضاللة فالتفسري به حممود وإال 

                                                
  ١٩٩/١٣-١٩٨، ومجموع الفتاوى البن تیمیة ٤١/١انظر غیر مأمور مقدمة تفسیر ابن كثیر  ٩

  الفیروزآبادي -القاموس المحیط  ١٠
 ٤٨/٢ –الزرقاني  –مناھل العرقان  ١١
  الفیروزآبادي  –القاموس المحیط  ١٢



 ٦

شارة املوجزة ببيان مجلة الضوابط اليت جيب على املفسر ، وأرى أن أختم هذه اإل١٣"فمذموم
  :أن يلتزمها يف اجتهاده بالرأي وهي 

البحث عن تفسري اآلية يف القرآن الكرمي أوالً والسنة الصحيحة ثانياً فـإن وجـده    - ١
  .فيهما فال يعدل إىل رأيه البتة

نت مما ال فإن مل جيد حبث يف أقوال الصحابة فإن صحت فلها حكم املرفوع إذا كا - ٢
وهلا حكم املوقوف على الصحايب فيما عـدا   –كأسباب الرتول  –جمال للرأي فيه 

ذلك ولكنها أيضاً حجة لقوة احتمال مساعها من الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم   
ولوفرة ما يأ للصحابة رضوان اهللا تعاىل عليهم من أسباب فهم كتاب اهللا تعـاىل  

 عليه وسلم هلم إياه وسالمة لغتـهم ومعايشـة   كشهود ترتيله وبيان النيب صلى اهللا
 .مالبسات الوحي وغري ذلك

مراعاة ما تقتضيه اللغة العربية خصوصاً معاين األلفاظ والتراكيب عند العرب وقت   - ٣
 .الترتيل، وعدم اخلروج عن قواعد اللغة عند التفسري بالرأي

ـ  - ٤ م مبجـرد املعـىن   مراعاة ما يقتضيه الشرع وما تدل عليه أصول الشريعة فال حيك
اللغوي بل يراعي ما يناسب مقاصد وأصول الشريعة، وأن هذا القرآن الكرمي كالم 
اهللا تعاىل أوحاه إىل نبيه صلى اهللا عليه وسلم ليأمر الناس وينهاهم به وليخربهم عن 

 .رم جل يف عاله، فينبغي مراعاة ذلك
يت ليس إىل حتديد مرادها من أال خيوض يف ما استأثر اهللا تعاىل بعلمه كاملشتبهات ال - ٥

 .سبيل سوى النقل وال نقل
 .أال يقطع بأن ما توصل إليه بالرأي والتدبر والنظر هو مراد اهللا تعاىل - ٦
أال يعتقد رأياً وحيمل آيات القرآن عليه، فال جيعل هواه حكماً على القـرآن بـل    - ٧

 ١٤.العكس
 – قائم على الدراية، وهو فهذه حملة موجزة عن التفسري بالرأي، وخالصة أمره أنه تفسري

جزء متمم للنوع األول من التفسري القائم على الروايـة، وباجتماعهمـا    –يف نظري 

                                                
 ٤٨/٢ –مناھل العرفان  ١٣
 بتصرف ٤٩/٢-٤٨ –مناھل العرفان  ١٤



 ٧

تكتمل حلة التفسري ما بني رواية قائمة على النقل الصحيح ودراية قائمة على تدبر العقل 
  . الصريح

  
  : وقوع االختالف يف تفسري القرآن الكرمي: املطلب الثالث 

  
فيد قبل االستطراد يف هذا البحث أن نقرر وقوع هذا االختالف يف التفسـري  إن من امل

حقيقةً، ليكون الكالم مبنياً على الواقع ال جمرد النظرية واالحتمال، وإن األمثلـة علـى   
اختالف تفسري القرآن أكثر من أن حتصى، وهلذا أكتفي بعرض أربعة مناذج هاهنا، دون 

فلهذا موضع آخر من البحث إن شاء اهللا، وفيما يلـي  تفصيل يف أسباب هذا االختالف 
  : هذه النماذج

  
جند أن  ١٥"يا بين إسرائيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم :" عند قراءة قوله تعاىل  - ١

فجر هلم احلجـر  : تفسري السلف هلذه النعمة جاء بأكثر من وجه، فعن جماهد قال 
: وقال أبـو العاليـة  . ة آل فرعونوأنزل عليهم املن والسلوى، وأجناهم من عبودي

  ١٦. نعمته أن جعل منهم األنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب
تعددت أقوال السلف رمحة اهللا علـيهم   ١٧"اهدنا الصراط املستقيم:"يف قوله تعاىل  - ٢

هـو  : هو اإلسالم، وعن أيب العالية " اهدنا الصراط املستقيم " فعن ابن مسعود أن 
مرفوعاً وموقوفـاً ويف   –سلم وصاحباه من بعده، وعن علي النيب صلى اهللا عليه و

  ١٨.أنه كتاب اهللا تعاىل –كليهما ضعف 
، جند أن السلف يفسـرون اآليـة   ١٩"الرمحن على العرش استوى:" يف قوله تعاىل  - ٣

بظاهرها الذي يدل عليه اللفظ بال تكلف وال تأويل غري سائغ، فيفسرون  االستواء 
 . عال، واستقر: مبعىن 

                                                
 ٤٠ -رة سورة البق ١٥
  ٣٣٠/١ –تفسیر القرآن العظیم  ١٦
 ٦ -سورة الفاتحة  ١٧
 .بتصرف یسیر جدًا ٢٠٢- ٢٠٠ –تفسیر القرآن العظیم  ١٨
 ٥ -سورة طھ  ١٩



 ٨

ولكن ال . ،اهـ٢٠عال: استوى مبعىن : ل الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا يف تفسري اآلية قا
الرمحن علـى  :" يكيفون هذه املعاين، كما سئل ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن قوله تعاىل

االستواء غري جمهول، والكيف غري معقول ومـن  : كيف استوى ؟ قال " العرش استوى
كاجلهمية  –أما أهل التعطيل  ٢١.بالغ املبني وعلينا التصديقاهللا الرسالة وعلى الرسول ال

فقد فسروا هذا االستواء باالستيالء وصـرفوه عـن معنـاه     –واملعتزلة ومن حنا حنومها 
فهنا وقـع   ٢٢. أي استوىل عليه" استوى على العرش "معىن : اللغوي احلقيقي، فيقولون

 .اختالف يف التفسري كما هو واضح
اختلـف يف   ٢٣"إىل را نـاظرة . وجوه يومئذ ناضرة:" ه تعاىل ومثال آخر يف قول - ٤

تراه عياناً كمـا رواه  : أي " إىل را ناظرة:"تفسريها، فقال ابن كثري يف قوله تعاىل
، مث ذكر إمجاع السـلف مـن   "إنكم سترون ربكم عياناً:" البخاري يف صحيحه 

كمـا   –لة النظر إىل اهللا ،  يف حني يفسر املعتز٢٤الصحابة والتابعني على هذا املعىن
، فهذا اختالف يف تفسـري  ٢٥بالرجاء والتوقع للنعمة والكرامة  –هو ظاهر النص 

 .هذه اآلية مرده إىل التفسري بالرأي عند أحد الفريقني
 

فهذه أربعة مناذج من االختالف يف التفسري، تبني وتؤكد لنا أن هذا االختالف حقيقةٌ ال 
ذا االختالف قد يوهم البعض بوجود التناقض الذي قـد  مرية فيها، وال شك أن مثل ه

يزعزع الثقة بكثري من التفسري،  ولقد حان األوان ألن حناول سرب أسباب هذا االختالف 
بغية الوقوف على حقيقته؛ أهو اختالف تنوع غري متعارض أم اختالف تعارض يناقض 

 عز وجل؟ هذا ما حنـاول  بعضه بعضاً؟ وما تأثري ذلك كله على فهمنا وثقتنا بكتاب اهللا
  .اإلجابة عليه يف املبحث التايل إن شاء اهللا

  

                                                
 ٣١٧  -ابن عثیمین –شرح العقیدة الواسطیة  ٢٠
  ٢٨/٥ –ابن تیمیة  –مجموع الفتاوى  ٢١
 ٣١٨ -ابن عثیمین –شرح العقیدة الواسطیة  ٢٢
 ٢٣- ٢٢ –سورة القیامة  ٢٣
  ٣٦٤/٨- ٣٦٣ –ابن كثیر  –تفسیر القرآن العظیم  ٢٤
 ١٥٦ -حسن عبیدو  –مناھج المفسرین  ٢٥



 ٩

  : االختالف يف التفسري : املبحث الثاين 
  

إن أسباب االختالف يف تفسري القرآن الكرمي متنوعة وكثرية، وعند النظر يف النماذج األربعة 
تعددة يف تفسري اآلية ولكن املتقدمة ميكن أن نالحظ أن النموذجني األوليني يعرضان أقواالً م

مرد هذه األقوال كلها إىل النقل، يف حني أن النموذجني األخريين حيمالن نوعاً آخـر مـن   
التفسري املختلف فيه مرده إىل العقل أو الرأي، وقد أرجع  شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا 

: التفسري على نـوعني   االختالف يف:"أسباب االختالف يف التفسري إىل أمرين اثنني، فقال 
منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغري ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق، وإما استدالل 

وعند التأمل يف النماذج املعروضة آنفاً ميكن مالحظة أن مسـتند االخـتالف يف    ٢٦"حمقَّق
ان للنوع الثاين من النموذجني األوليني هو النقل مثالً، يف حني أن النموذجني األخريين يعرض

االختالف املستند على الرأي واالستدالل، وبكالم آخر نقول أسباب االخـتالف تتبـاين   
باعتبار التفسري باملأثور والتفسري بالرأي، وإن فهم هذا التباين كما سنعرض إن شاء اهللا يعني 

  .على تصور حقيقة هذا االختالف وأثره على التفسري
  

  :الواقع يف التفسري باملأثور  االختالف: املطلب األول 
  

إن مرد االختالف يف التفسري باملأثور هو النقل، وعلى هذا فإن مظاهر االختالف ها هنا هو 
تعدد املنقول وعدم اتفاقه يف التعبري عن املراد باآلية أو اللفظ القرآين، حبيث جتد أن اللفـظ  

ال اليت يبدو التعارض فيها ظاهراً، ولكن القرآين الواحد أو اآلية قد أُثر عنهما كثري من األقو
بالتمحيص والتدقيق يف هذه املأثورات جند أن اخلالف فيها راجع إىل عدة أسـباب ميكـن   

  :تصنيفها على النحو الذي بينه شيخ اإلسالم ابن تيمية، والذي نعرض له فيما يلي 
  

                                                
 ١٣/ ١٨٥ –ابن تیمیة  –مجموع الفتاوى  ٢٦



 ١٠

عبارة غـري عبـارة   قد يرد اللفظ القرآين فيعرب عنه كل واحد من السلف ب :الصنف األول
صاحبه، وهذه العبارة تدل على معىن يف املسمى غري املعىن الذي تدل عليه عبـارة اآلخـر،   

  ٢٧.وهذان املعنيان موجودان يف املسمى الواحد الذي يفسرانه
وبيان ذلك أن املسمى الواحد جتتمع فيه عدة معاين أو صفات وال يعين ذلك تعدد ذواـا،  

ك أي تعارض بني التعبري عن هذه الذات مبعىن أو بآخر طاملا أن بل الذات واحدة وليس هنا
املعنيني متحققان فيها، ومثال ذلك يوم القيامة، فاملسمى واحد ولكن قد يعرب عنـه مبعـان   

يوم الدين ويوم احلشر ويوم التغابن، فكل من : خمتلفة كلها متحققة يف هذا املسمى كقولنا 
د ولكن ذكر معىن خمتلف يف األول عن الثاين ويف الثاين هذه التعبريات تدل على مسمى واح

  .عن الثالث، وهذا ليس اختالفاً حقيقاً كما سنقرر إن شاء اهللا
وهـو   –، فإن املدعو ٢٨" وهللا األمساء احلسىن فادعوه ا:" وكذلك عندما نتأمل قوله تعاىل 

ن الزم كل اسم مـن  مسمى واحد ولكن ملا كانت أمساؤه احلسىن متعددة وكا –اهللا تعاىل 
أمسائه أن يدل على الذات املسماة ويدل على الصفة املتضمنة، كان دعاء العبد ربه بامسـه  
العليم أو القدير أو السميع سائغاً، فكلٌ من هذه األمساء يدل على ذات اهللا عز وجل ويـدل  

 وعلـى  على معىن زائد ال يدل عليه االسم اآلخر؛ فاسم العليم يدل علـى اهللا  –باللزوم  –
معىن آخر هو العلم، واسم القدير يدل على ذات اهللا وعلى معىن غري الذي دل عليه اسـم  

فإذا كـان مقصـود   :" وهنا يقول ابن تيمية . العليم أال وهو معىن أو صفة القدرة، وهكذا
، مث ٢٩"السائل تعيني املسمى عربنا عنه بأي اسم كان إذا عـرف مسـمى هـذا االسـم    

ذا، فالسلف كثرياً ما يعربون عن املسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان إذا عرف ه:"يقول 
أمحد هو احلاشر واملاحي والعاقب ، : فيها من الصفة ما ليس يف االسم اآلخر، كمن يقول 

  ٣٠"والقدوس هو الغفور والرحيم، أي أن املسمى واحد ال أن هذه الصفة هي هذه الصفة
أمثلة االختالف اليت أوردناها سابقاً حيث تعددت اآلثار يف فإذا رجعنا إىل  املثال الثاين من 

فقال بعضهم هو اإلسالم وقال بعضهم هو القرآن الكرمي، فهذان " الصراط املستقيم" تفسري 

                                                
 ١٣/ ١٧٨ –ابن تیمیة  –مجموع الفتاوى  ٢٧
 ١٨٠ - سورة األعراف  ٢٨
 ١٧٩/١٣ –مجموع الفتاوى  ٢٩
 المرجع السابق ٣٠



 ١١

القوالن وإن كان ظاهرمها االختالف والتعارض أال إما يف احلقيقـة متفقـان؛ ألن ديـن    
به كل منهما على وصف غري الوصف اآلخر مـع  اإلسالم واتباع القرآن شيء واحد، وإمنا ن

 –هو : وكذلك قول من قال :" ، قال ابن تيمية "الصراط املستقيم" اتفاق املسمى وهو هنا 
السنة واجلماعة وقول من قال هو طريق العبودية وقول من قال هو  –أي الصراط املستقيم 

روا إىل ذات واحـدة لكـن   طاعة اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم وأمثال ذلك كلهم أشا
  ٣١"وصفها كل منهم بصفة من صفاا

ومن هذا يتبني لنا أن االختالف الذي مرده إىل هذا الصنف ليس اختالف تضاد كما يتوهم 
  .البعض بل هو اختالف تنوع ال تعارض فيه

  
 قد يرد اللفظ القرآين ويكون امساً عاماً فيفسر كل من املفسرين هذا االسم :الصنف الثاين 

العام بذكر بعض أنواعه لينبه املستمع إليه على سبيل التمثيل ال على سبيل احلـد املطـابق   
   ٣٢.للمحدود يف عمومه وخصوصه

  :واحلقيقة أن هذا الصنف قد تندرج حتته أصناف أخرى منثل هلا فيما يلي 
فقد يصعب أحياناً تعريف العـام باحلـد   : ذكر بعض أنواع العام على سبيل املثال  - ١

ق فيلجأ املفسر إىل التمثيل هلذا العام بذكر بعض أنواعه، وخذ مثالً ما أُثـر يف  املطل
مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظاملٌ لنفسـه  :" تفسري قوله تعاىل

،حيث جاء فيه أن الظامل لنفسه أصـحاب  ٣٣"ومنهم مقتصد ومنهم سابق باخلريات
الظامل التايل : لسابق باخلريات السابقون، وقيلاملشئمة، واملقتصد أصحاب امليمنة وا

للقرآن وال يعمل به، واملقتصد التايل للقرآن ويعمل به والسابق التايل للقرآن العامل 
الظامل الغافل عن الصالة فيفوته الوقت واجلماعة، واملقتصد ال : به ويعمل به، وقيل

: وقت واجلماعة، وقيـل يفوته الوقت ولكن تفوته اجلماعة، والسابق حيافظ على ال
السابق الذي يدخل املسجد قبل تأذين املؤذن واملقتصد من يدخل املسـجد بعـد   

                                                
 المرجع السابق ٣١
 ١٨٠/١٣ –ابن تیمیة  –مجموع الفتاوى  ٣٢
 ٣٢ -سورة فاطر  ٣٣



 ١٢

قـال شـيخ    ٣٤تأذين املؤذن، والظامل من يدخل بعد إقامة الصالة، وقيل غري ذلك 
فمعلوم أن الظامل لنفسه يتناول املضـيع مجيـع الواجبـات    : " اإلسالم ابن تيمية

تصد يتناول فاعل الواجبات وتارك احملرمات، والسـابق  واملنتهك للمحرمات، واملق
أي  –مث إن كـالً منـهم   .. يدخل فيه من سبق فتقرب باحلسنات مع الواجبات، 

كما تقدم فيما نقلنـاه عـن   ( يذكر هذا يف نوع من أنواع الطاعات  –املفسرين 
ل اآلية فكل قول فيه ذكر نوع داخل يف اآلية لتعريف املستمع بتناو) ... ٣٥القرطيب 

وإذا نظرنـا إىل النمـوذج األول مـن منـاذج     : قلت ٣٦"له وتنبيهه به على نظريه
االختالف يف التفسري اليت ذكرناها آنفاُ وجدنا االختالف فيها من هـذا النـوع،   
حيث كان تعدد األقوال بذكر أنواع من النعم اليت أنعم اهللا تعاىل ا علـى بـين   

  .إسرائيل على سبيل التمثيل
فمن املعروف مثالً أن بعض اآليات قد ينقل أكثر من سـبب  : سباب الرتولتعدد أ - ٢

نزول فيها، وإن هذا التعدد واالختالف يحمل على أن كل سبب ميثل فـرداً مـن   
والـذين يرمـون   " أفراد احلكم العام لآلية، ومثال ذلك سبب نزول آية اللعـان  

أربع شهادات باهللا إنـه  أزواجهم ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم فشهادة أحدهم 
، فقد ورد بطريق صحيح ٣٧"إن كان من الصادقني:"إىل قوله تعاىل " من الصادقني

عند البخاري أن اآلية نزلت يف هالل بن أمية حني قـذف امرأتـه، ويف طريـق    
، فهـذا االخـتالف   ٣٨صحيحة أخرى عنده أيضاً أا نزلت يف عومير العجـالين 

إمنا هو من قبيل التمثيل للعام ببعض أفراده، قال ابن الظاهري ليس اختالفاً حقيقياً و
نزلت : نزلت يف كذا، ال ينايف قول اآلخر : وإذا عرف هذا فقول أحدهم :" تيمية

 ٣٩.يف كذا، إذا كان اللفظ يتناوهلما

                                                
 بتصرف ١٤/ ٣٠٣-٣٠٢ –الجامع ألحكام القرآن القرطبي  ٣٤
 ھذا من كالمي ٣٥
  ١٨١/١٣-١٨٠ –مجموع الفتاوى  ٣٦
 ٩-٦ –سورة النور  ٣٧
 ١١٦/١-١١٥ –الزرقاني  –مناھل العرفان  ٣٨
  ١٨٢/١٣  -ابن تیمیة  –مجموع الفتاوى  ٣٩



 ١٣

ومرة أخرى نقول إن هذا االختالف يف حقيقته ليس اختالف تعارض وتضاد وإمنا هـو  
  .عدد أيضاًمن نوع اختالف التنوع والت

  
أمور متعلقة باللفظ نفسه، مما يؤدي إىل تنازع أو تعـدد األقـوال يف   : الصنف الثالث

وهذا الصنف تندرج حتته عدة أنواع حبسب ما يتعلق باللفظ، ومن ذلك . كشف معناه
  :ما يلي

كما حيصل بسبب االشتراك اللفظي ومن أمثلة ذلك : احتمال اللفظ ألكثر من معىن - ١
، فكلمة قسورة قيل هو األسد، وقيل هو الرامي، ٤٠"فرت من قسورة:" قوله تعاىل

، وكلها معان حمتملة للفظ الواحد، فذكر كل من املفسرين واحـداً  ٤١وقيل الصائد
منها يؤدي إىل التنازع يف تفسري اللفظ، ال سيما أن املعاين املختلفة للفظ املشـترك  

من التضاد والتعارض احلقيقي قد ال تكون قريبة من بعضها البعض حبيث يقع نوع 
ومن املفيد التنبيه إىل أن كل هذه املعاين قد تكـون مـرادة يف   . بني هذه التفاسري

مواضع خمتلفة من القرآن الكرمي إذا تكرر وقوع اللفظ كما ذكر ابن تيمية رمحـه  
مبعىن أن أحد املعاين يكون هو املراد يف موضع بينما يكون املعىن اآلخر هـو  ٤٢اهللا،

  .راد يف املوضع اآلخر وهكذا، ال أا كلها مرادة يف نفس املوضعامل
حبيث يعبر كل واحد من املفسرين عـن  :  وجود ألفاظ مقاربة ملعىن اللفظ القرآين - ٢

، وهذا قـد يفضـي إىل تـوهم    ٤٣هذا اللفظ القرآين بأحد هذه األلفاظ املتقاربة 
يف التعبري عن املعىن القريـب   االختالف يف التفسري بينما هو يف احلقيقة جمرد تباين

للفظ، وحيث إن اللفظ القريب ال يطابق اللفظ املفسر متام املطابقة يف املعىن سـاغ  
أن يعبر عنه بألفاظ خمتلفة طاملا كان كل منها حيمل قدراً من املعىن املوافـق ملعـىن   

، ٤٤" إليـك أوحينا :" اللفظ املفسر، ومثال ذلك تفسري كلمة أوحينا يف قوله تعاىل
أوحينا أي أنزلنا، فهـذا  : اإلعالم، أو يقول غريه : فمنهم من يفسر الوحي مبعىن 

                                                
 ٥١ -سورة المدثر  ٤٠
 ٤٠٤ -األصفھاني  –ت المفردا ٤١
 ١٨٢/١٣ –مجموع الفتاوى  ٤٢
 وإنما قلنا ألفاظ مقاربة ال مرادفة لقلة وقوع الترادف الحقیقي في اللغة ٤٣
 ١٦٣ -سورة النساء  ٤٤



 ١٤

تقريب ال حتقيق، فإن الـوحي إعـالم    –كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  –كله 
: جاء يف تفسريها  ٤٦"يوم متور السماء موراً:"وكذلك يف قوله تعاىل. ٤٥سريع خفي

،وهـذه  ٤٧حتركها ألمر اهللا، وموج بعضها يف بعضتتحرك حتريكاً، وتدور دوراً، و
، وقد يظن البعض أن هـذا  ٤٨األلفاظ كلها مقاربة ملعىن املور وهو اجلريان السريع

 .اختالف وليس هو اختالف حقيقي كما هو ظاهر
 التفسري حيث إنه من املعلوم أن العـرب  وهو من أسباب  االختالف يف: التضمني - ٣

تضمن الفعل معىن فعالً آخر وتعديه تعديته، ويكون هذا التضـمني مـن خـالل    
احلروف، فمن مل يدرك هذا يعتقد خطأً أن بعض هذه احلروف قد يقـوم بعضـها   

 ٤٩"عيناً يشرب ـا عبـاد اهللا   :" اآلخر يف سياق اآلية، فإذا نظرت إىل قوله تعاىل
يقـوم مقـام   " من"ويظن أن حرف " منها" أي " ا"ن يقول أن معىن وجدت م

حرف الباء يف املعىن، وهذا غري صحيح، ألن فعل شرب قد ضـمن معـىن روي   
وواضـح أن هـذا   . يشرب منها ويرتوي ا: ليكون املعىن  ٥٠ولذلك عداه بالباء

 .عبرياالختالف يف التفسري ناجم عن جهل يف اللغة وأساليب العرب يف الت
فقد ختتلف القراءتان يف لفظ قرآين فيفسر كل واحد اللفظ يف : اختالف القراءات  - ٤

لقالوا إمنا سكِّرت :" كل قراءة مبعناه فينتج االختالف أيضاً، ومثال ذلك قوله تعاىل 
ويف " سـكِّرت "، فقد قُرأت بتشديد الكـاف  ٥١"أبصارنا بل حنن قوم مسحورون

، ففسرت األوىل بالسـد وفسـرت   ٥٢بالتخفيف" رتسك: "قراءة جماهد واحلسن 
القراءة الثانية بالسحر، فاالختالف يف التفسري ناشئ عن تعدد القراءات، وميكـن  

 .اعتبار هذا أيضاً من اختالف التنوع ال من اختالف التعارض والتضاد
 وهكذا نكون قد استعرضنا ثالثة أصناف من االختالف يف التفسري الذي مستنده النقل،
وأنت ترى أن مآل هذه االختالفات يف الغالب إىل التنوع ال إىل التضاد أو التعـارض،  

                                                
 ١٨٣/١٣ –ابن تیمیة  –مجموع الفتاوى  ٤٥
 ٩ -سورة الطور  ٤٦
 ٥٧٣/٧ –انظر ھذه اآلثار في تفسیر ابن كثیر  ٤٧
 ٤٨٠ - األصفھاني –المفردات  ٤٨
 ٦ - سورة اإلنسان  ٤٩
  بتصرف  ٨/ ٣٧٤ –ابن كثیر  –تفسیر القرآن العظیم  ٥٠
 ١٥ -سورة الحجر  ٥١
  ١١/١٠ –القرطبي  –الجامع لحكام القرآن  ٥٢



 ١٥

وهذه هي السمة العامة لتفسري السلف ال سيما الصحابة رضوان اهللا عليهم والتـابعني  
فاالختالف احلقيقي يف التفسري قليل عندهم عند النظر والتحقيق، قال ابن تيمية رمحـه  

لف يف التفسري قليل، وخالفهم يف األحكام أكثر من خالفهـم يف  اخلالف بني الس:" اهللا
التفسري، وغالب ما يصح عنهم من اخلالف يرجع إىل اخـتالف تنـوع ال اخـتالف    

وال غرابة يف ذلك ألن األحكام املختلف فيهـا مسـلكها االجتـهاد    : ، قلت٥٣"تضاد
م مدى تورع السلف فيتصور وقوع االختالف يف الفهم واالستنباط، أما التفسري فمعلو

عن القول فيه بالرأي وإمنا هو القول باملأثور أو التعبري حسب أصول اللغـة وهـذان ال   
  .ميكن أن يؤديا إىل تناقض أو تعارض حقيقي يف الغالب كما رأينا

  
  :االختالف الواقع يف التفسري بالرأي : املطلب الثاين 

  
ستفيض، ولقد قـدمت منـوذجني   إن وقوع االختالف يف هذا النوع من التفسري أمر م

لذلك آنفاً، وسأحاول ها هنا استعراض األسباب املؤدية إىل وقوع هذا النـوع، وهـو   
وأما النوع الثاين من مسـتندي االخـتالف   :" الذي أشار إليه شيخ اإلسالم حيث قال 

، وهذا االستدالل يقوم على االجتهاد والتفكـر  ٥٤" وهو ما يعلم باالستدالل ال بالنقل
ستنباط ويكون مظهر االختالف ها هنا هو توصل املفسرين إىل آراء متباينة يف معاين واال

ودالالت النصوص القرآنية، وميكن رد معظم األخطاء االجتهاديـة املفضـية إىل هـذا    
  :االختالف إىل جهتني اثنتني كما سأبني فيما يلي

  
  :هاعتقاد معىن ما ومحل ألفاظ القرآن الكرمي علي :الصنف األول 

إن فريقاً من الذين عمدوا إىل آيات القرآن الكرمي يفسروا باجتهادام قـد أسـرم   
اعتقادات ومعان فسلطوها على ألفاظ القرآن الكرمي مراعاةً ملا اعتقدوه ومل ينظـروا إىل  

وإن الزم اتباع هذا املنهج تعدد التفاسري . ما تستحقه األلفاظ القرآنية من الداللة والبيان

                                                
 ١٧٨/١٣ –مجموع الفتاوى  ٥٣
  ١٩٠/١٣ –مجموع الفتاوى  ٥٤



 ١٦

د االعتقادات واألهواء واملذاهب الفاسدة، وإذا علم هذا مل يعـد للتعجـب مـن    بتعد
اختالف التفاسري بالرأي مكان، بل كان حمل العجب فيما لو اتفقت هـذه التفاسـري   

قال الشيخ الزرقاين رمحه اهللا يف سياق كالمه على التفسري بالرأي ! اهلوائية يف شيئ البتة
محل كالم اهللا  –ر اليت جيب البعد عنها يف التفسري بالرأي أي األمو -ومنها :" املذموم 

واملقصود أن مثل هـؤالء  :" ، وقال شيخ اإلسالم رمحه اهللا  ٥٥"على املذاهب الفاسدة 
اعتقدوا رأياً مث محلوا ألفاظ القرآن عليه، وليس هلم سلف من الصحابة والتـابعني هلـم   

، وإذا أمعنا النظر يف ٥٦.." يف تفسريهمبإحسان، وال من أئمة املسلمني ال يف رأيهم وال
هؤالء وجدنا أن هذا الصنف من االختالف يف التفسري مالزم للبدع واألهواء؛ فما مـن  
فرقة مبتدعة أو صاحبة هوى إال وحاولت يلَّ أعناق آيات القرآن الكرمي إمـا لتسـتدل   

ليت تنقض أصـول  ظواهر اآليات ا -تلبيساً منها  -زوراً على صحة مذهبها، أو لتدفع 
وبناء عليه فإن االختالف يف التفسري عند هؤالء ناجم عن أمرين بينهما ابـن  . بدعتهم

  :ومها ٥٧تيمية رمحه اهللا
ومثال ذلك مـا تقـدم معنـا يف    : سلب اللفظ القرآين مما يدل عليه ويراد به  - ١

، حيث عمد املعطلـة  ٥٨النموذج الثالث والرابع من مناذج االختالف يف التفسري
ما يدل عليه من العلو وأولوه باالستيالء زوراً وتانـاً  " استوى"ىل سلب لفظ إ

مما " ناظرة " انتصاراً ملذهبهم الفاسد يف الصفات، وعمد املعتزلة إىل سلب لفظ 
تدل عليه من الرؤية احلقيقية بالبصر كما هو مذهب أهل احلق فراراً من مصادمة 

وإذا عرف . يف عدم جواز الرؤية يف اآلخرةظاهر اآلية ومعناها الصحيح ملذهبهم 
هذا تبني أنه كلما جاء صاحب مذهب وعقيدة فاسدة ليفسر آية مـن القـرآن   
الكرمي خرج لنا برأي وتفسري يوافق هواه وينتصر لرأيه، فيحصل االخـتالف يف  
التفسري وهو هنا اختالف حقيقي متناقض ومتعارض وليس اخـتالف تنـوع   

  .فسري باملأثوركالذي مر معنا يف الت

                                                
 ٤٩/٢ –الزرقاني  –مناھل العرفان  ٥٥
 ١٩٢/١٣ –مجموع الفتاوى  ٥٦
 ١٣/  ١٩٢ - ١٩٠ –لفتاوى راجع مجموع ا ٥٧
 راجع المطلب الثالث من المبحث األول ٥٨



 ١٧

وهذا أقـبح مـن   : حتميل اللفظ القرآين ما ال يدل عليه وال يراد منه من معاين - ٢
سابقه، فإن أصحاب الصنف السابق قد جردوا اللفظ القرآين مما يـدل عليـه   
وحاولوا أن يتأولوا له معىن قد يكون مستساغاً لغةً بوجه من الوجوه مهما كان 

فلم يكتفوا بذلك بل جترأوا على إثبات معان متعسفاً، أما أصحاب هذا الصنف 
للفظ القرآين ال يدل عليها وال ميكن أن يدل عليها ال من قريب وال من بعيـد،  
ولعل أوضح مثال على هذا النوع من االختالف ما زعم الباطنية من أنه تفسـري  
لبعض ألفاظ القرآن الكرمي ذات الداللة الظاهرة احملكمـة يف األصـل، فهـم    

) الصفا(علي، و) الباب(هي النيب صلى اهللا عليه وسلم، و) الكعبة(إن :" ن يقولو
هـي غضـب   ) نار إبـراهيم (علي، و) املروة(هو النيب صلى اهللا عليه وسلم، و

إذ قال :" ، وتأمل تفسري قوله تعاىل٥٩"هي حجته) عصا موسى(النمرود عليه، و
لقمـر رأيتـهم يل   يوسف ألبيه يا أبت إين رأيت أحد عشر كوكباً والشمس وا

وقد قصد الرمحن من ذكر يوسف نفس الرسول ومثـرة  :" يقولون ٦٠"ساجدين
إذ قال حسني ألبيـه يؤمـاً إين   .. البتول حسني بن علي بن أيب طالب مشهوداً 

رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم باإلحاطة على احلق هللا القـدمي  
القمر حممداً وبالنجوم أئمة احلق يف أم سجداً وأن اهللا قد أراد بالشمس فاطمة وب

إن مثل هذا الكالم الرخيص ال ينتج إال عن مثـل تلـك   : ، قلت٦١.."الكتاب 
العقول الفارغة والقلوب العفنة، حيث سوغت ألصحاا أنفسهم املقيتة االجتراء 
على كالم اهللا عز وجل مبثل هذه التأويالت اليت يسموا تفسرياً أو علم الباطن 

للقـرآن  : الباطنية قوم رفضوا األخذ بظاهر القرآن وقالوا" يزعمون، ألن كما 
فضـرب  :" ظاهر وباطن واملراد منه باطنه دون ظاهره، ويستدلون بقوله تعـاىل 
، وإن ٦٣"٦٢"بينهم بسور له باب باطنه فيه الرمحة وظاهره مـن قبلـه العـذاب   

فإم فسروا القرآن " :العجب ال ينقضي من هؤالء كما ذكر ابن تيمية رمحه اهللا
                                                

 ٧٠/٢ –مناھل العرفان  ٥٩
 ٤ - سورة یوسف  ٦٠
 حسن عبیدو ، والمنقول من مفتاح األبواب –مناھج المفسرین  ٦١
 ١٣ -سورة الحدید  ٦٢
 ٧٠/٢ –مناھل العرفان  ٦٣



 ١٨

تبت يدا أيب هلب :" بأنواع ال يقضي العامل منها عجبه، فتفسري الرافضة كقوهلم 
أبـو  " والتني: "وأعجب من ذلك قول بعضهم ...مها أبو بكر وعمر،  ٦٤"وتب

علـي،   ٦٥"وهذا البلد األمـني "عثمان، " وطور سينني"عمر، " والزيتون"بكر، 
 .٦٦"ن تفسري اللفظ مبا ال يدل عليه حبالوأمثال هذه اخلرافات اليت تتضم

واخلالصة يف هذا الصنف أن من أعظم أسبابه املعتقدات والبدع الباطلة الـيت محلـت   
أصحاا على حتريف الكلم عن مواضعه ونسبة معان غري مرادة هللا عز وجل إىل كالمـه  

ي بـه يف  وتسمية ذلك تفسرياً، وإن احلقيقة البارزة يف كل صاحب هوى أن هواه يهو
  .أودية اجلهل والتيه فتسوغ له االفتئات على كالم اهللا تعاىل عافانا اهللا من ذلك

   
تفسري القرآن مبجرد ما يسوغ أن يريده املتكلم بالعربية من غري نظر إىل :  الصنف الثاين

  : ٦٧املتكلم بالقرآن واملرتل وعليه واملخاطب به
اللفظ ومل يراعوا سوى ما ميكن أن يكون  ومصدر اخللل عند هؤالء أم نظروا إىل جمرد

مراداً للفظ من جهة اللغة دون أن ينتبهوا إىل أن هذا اللفظ هو كالم الـرب سـبحانه   
وتعاىل وأنه أنزله على رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم وأنه خطاب لإلنـس واجلـن   

تفسرياً بعيداً  عامة، وإن عدم مراعاة هذه االعتبارات قد يفضي إىل تفسري اللفظ القرآين
عن الصواب، يقول اإلمام الشاطيب رمحه اهللا يف سياق الكالم عن أمهية معرفة أسـباب  

الوجه الثاين وهو أن اجلهل :" الترتيل مثالً وكيف أنه ضروري لصيانة فهم القرآن الكرمي 
بأسباب الترتيل موقع يف الشبه واإلشكاالت ومورد للنصوص الظاهرة مـورد اإلمجـال   

:" مث ذكر ما رواه إبراهيم التميمي قـال " قع االختالف وذلك مظنة وقوع الرتاعحىت ي
كيف ختتلف هذه األمة ونبيها واحد وقبلتـها  : خال عمر ذات يوم فجعل حيدث نفسه 

يا أمري املؤمنني إنا أُنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيم نزل، : واحدة، فقال ابن عباس 
قرأون القرآن وال يدرون فيم نزل، فيكون هلم فيه رأي فـإذا  وإنه سيكون بعدنا أقوام ي

                                                
 ١ -سورة المسد  ٦٤
  ٣-١ –اآلیات من سورة التین  ٦٥
 ١٩٣/١٣-١٩٢ –اوى مجموع الفت ٦٦
  ١٩١/١٣ –مجموع الفتاوى  ٦٧



 ١٩

ولعل مراعاة مقتضى الشرع يف تفسري . ٦٨"كان هلم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا
:" القرآن الكرمي هي من مجلة ما دعا به النيب صلى اهللا عليه وسلم البن عباس يف قولـه  

  ٦٩"اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل
  
هكذا نكون قد استعرضنا أهم أسباب االختالف يف التفسري بالرأي وقد تبني معنـا أن  و

يعود يف مجلته إىل اختالف  –على خالف ما تقدم يف التفسري باملأثور  –هذا االختالف 
التعارض والتضاد، ولرمبا كان ذلك بسبب االضطراب يف األهواء واآلراء الباعثة علـى  

  .أمثال هذا التفسري
  

  :التحقيق يف مسألة االختالف التفسري: لب الثالث املط
  

ميكننا بناء على ما تقدم أن نقول إن التحقيق يف مسألة االختالف هو أنه واقع فعالً وأنه 
يؤول إىل أحد وجهني؛ أحدمها اختالف تنوع ال تناقض فيه، والثاين اختالف حقيقـي  

مع أو التوفيق بني أفراده بأي متعارض بل ومتناقض يف بعض األحيان حبيث ال ميكن اجل
كما ميكننا القول إن مجلة االختالف املأثور عن السلف رضوان اهللا عليهم هو من . حال

، يف حني أن مجلة االختالف يف التفسري ٧٠النوع األول كما نبه شيخ اإلسالم ابن تيمية 
يف ذلك بعد بني أهل األهواء والبدع هو من النوع الثاين املتعارض املتناقض وال عجب 

  .أن رأينا أن مرد هذا االختالف إىل اهلوى واالجتهاد املذموم
وإذا عرف ذلك، أصبح سهالً علينا أن نعلن ثقتنا بأن كتاب اهللا عز وجل حمكم مترابطٌ 
ال ينقض بعضه بعضاً وال يكذب بعضه بعضاً، وإدراك هذا األمر سهلٌ يسري على مـن  

ن نقالً أثرياً صحيحاً أم اجتهاداً عقليـاً صـرحياً،   اتبع منهج التفسري الصحيح سواء أكا
أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه :" وصدق اهللا تعاىل إذ يقول 

                                                
 ٢٠٢/٣الشاطبي  –الموافقات  ٦٨
 مسند اإلمام أحمد  ٦٩
 ٢٠٥/١٣ –مجموع الفتاوى  ٧٠



 ٢٠

، وعلى هذا كانت وصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقـد روى  ٧١"اختالفاً كثرياً
لقد جلست أنا وأخـي  : الاإلمام أمحد بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ق

جملساً ما أحب أن يل به محر النعم،أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسـول اهللا  
صلى اهللا عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجـرة  
 إذ ذكروا آيةً من القرآن فتماروا فيها حىت ارتفعت أصوام فخرج رسول اهللا صلى اهللا
عليه وسلم مغضباً قد امحر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهالً يا قوم ذا أُهلكت األمم 
من قبلكم باختالفهم على أنبيائهم وضرم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن مل يـرتل  
يكذب بعضه بعضاً بل يصدق بعضه بعضاً فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلـتم بـه   

لواضح يف هذا احلديث أن مرد االختالف املذموم هو القول ، فمن ا ٧٢"فردوه إىل عامله
وأن تقولوا على اهللا ما :" على اهللا تعاىل بال علم، وقد جاء النهي عن ذلك يف قوله تعاىل

، وميكن حتديد منهج تفسري كتاب اهللا وفق هذا احلديث برد ما ال نعلم من ٧٣"ال تعلمون
للعلماء إليه سبيل رددناه إليهم وإن كان مما  تفسري كتاب اهللا إىل من يعلم؛ فإن كان مما

استاثر اهللا تعاىل بعلمه توقفنا، وذا نسلم من التهجم على مراد اهللا تعاىل ويسلم القرآن 
  .من نسبة التعارض إليه زرواً وتاناً

  

                                                
 ٨٢ -سورة النساء  ٧١
 ٦٤١٥ -المكثرین من الصحابة  –مسند اإلمام أحمد  ٧٢
 ٣٣ - سورة األعراف  ٧٣



 ٢١

  :اخلامتة
  

فسـري  إن من توفيق اهللا عز وجل أن قد أملمنا يف هذا البحث املوجز حبقيقة االختالف يف ت
القرآن وبأهم أسبابه، وأشري يف هذه اخلامتة إىل أهم الفوائد واالستنتاجات من هذا البحث، 

  :فأقول وباهللا التوفيق
تبني لنا يف هذا البحث أن االختالف يف التفسري حقيقة واقعة ال جمـال لغـض    - ١

الطرف عنها، وأن هذا االختالف قد يترتب عليه من املفاسد والشـبهات مـا   
ر القول فيه وضبط أسبابه من أجل تفنيد هذه الشـبهات ووقايـة   يوجب حتري

  املسلمني منها
إن من االختالف يف التفسري ما هو اختالف حبسب الظاهر ولـيس اختالفـاً     - ٢

حقيقياً بل هو من اختالف التنوع الذي ال تعارض فيه، وهذا ال ضرر من وقوعه 
ين وتفصيلها وتقريبـها  بل رمبا كان وقوعه مطلوباً من جهة كمال عرض املعا -

وال يعين هذا أن يتحرى هذا االختالف ويطلب لذاته وإمنا املعىن أن  –للمستمع 
 .ما وقع منه اتفاقاً ال يقدح يف املفسر كما أنه ال يقدح يف املفسر قطعاً

إن من االختالف يف التفسري ما هو اختالف حقيقي مآله إىل التعارض الـذي ال   - ٣
فراده، وإن املتدبر يف أسباب هذا االختالف جيـد أن البـدع   ميكن التوفيق بني أ

واألهواء وحتكيم الرأي يف النصوص وتقدمي العقل على النقل ميثل أهم أسـباب  
هذا االختالف، وبالتايل فإنه اختالف مذموم من جهـة الـدوافع والوسـائل    

املفسر،  واملآالت، وهذا النوع من االختالف يقدح يف املفسر ولكنه ال يقدح يف
 .بل إن نسبته إىل مراد اهللا تعاىل من كالمه نسبةٌ مدعاة

تبني معنا أيضاً أن تفسري القرآن الكرمي ال يسلم من اخلطأ مبجرد االعتماد على ما  - ٤
يسوغ يف اللغة، بل ال بد من مراعاة مقتضيات الشرع وأصوله من حيث معرفة 

اعى خصائص املـتكلم، وأن هـذا   أن هذا القرآن الكرمي هو كالم اهللا تعاىل فري
 .القرآن جاء هلداية البشر  فرياعى ما يليق مبقتضيات هذا املقام



 ٢٢

وأخرياً أقول إن من السلبيات املشاهدة يف عصرنا احلايل وفرة وانتشار املطبوعات  - ٥
من تفاسري القرآن الكرمي املختلفة بني العامة، وهم ال ميلكون أدوات التمييز مـا  

من جهة صحته إن كان نقالً أو صوابه إن كان عقالً، وهـذا  بني هذا املطبوع 
يؤدي إىل بلبلة شديدة يف عقول العامة وتشتيت وضياع ورمبا فقدان الثقـة يف  
علم التفسري واملفسر بسبب ما يطلعون عليه من تناقض وتعارض وتعدد دون متيز 

العلـم   أسبابه وحقيقته، ولذا أرى وأقترح أنه ال بد من اجتماع كلمـة أهـل  
وجهودهم على إخراج تفسري للقرآن الكرمي يراعي احلد الصحيح الذي يلـزم  
العامي معرفته واإلطالع عليه فيكون متداوالً بني العامة ويـوفر يف املكتبـات   
وحنوه، يف حني تكون طباعة باقي املدونات مقتصرة على الكميات اليت تسـد  

وممارس يف كـل العلـوم،    حاجة أهل العلم وطالب العلم وحنوه، وهذا مشاهد
فأنت ال ترى يف املكتبات العامة كتباً طبية ختاطب العامة بغـري مـا يناسـب    
حاجام ومستويام وكذا يف غريها من العلوم وحنوه، ولقـد كـان السـلف    
سباقني يف هذا اال فلم يكونوا يوزعون العلوم هكذا على غري هدى بل كانوا 

 .هذا العلم ، واهللا أعلم ينظرون يف أهلية الطالب لتحمل
ختاماً أسأل اهللا تعاىل القبول واألجر فيما وفقت إليه من صواب واملغفرة والعفو عما زل 
به القلم، وأسأله تعاىل أن يلهمنا ويوفقنا للعمل مبا علمنا، وأن يورثنا بذلك علم مـا مل  

  .نعلم، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٣

  لقرآنية فهرس اآليات ا
  

  الصفحة              اآلية  
  
  ١        ".........أفال يتدبرون القرآن أم على"
  ٢،١٨        ".... أفال يتدبرون القرآن ولو كان من"
  ٦        .  "................الرمحن على العرش"
   ٦          ".............اهدنا الصراط املستقيم"
  ١٣         "......................أوحينا إليك"
   ١٧          ".....................دا أيب تبت ي" 
  ١٠          ".............مث أورثنا الكتاب الذين"
  ١٣          "...............عيناً يشرب ا عباد"
  ١٢          "..................فرت من قسورة"
  ١٦          ".............فضرب بينهم بسور له"
  ١٣          "..........لقالوا إمنا سكِّرت أبصارنا"
  ١٩          "...............وأن تقولوا على اهللا"
  ١١          "............والذين يرمون أزواجهم"
  ٧          "................وجوه يومئذ ناضرة"
  ٩          "................وهللا األمساء احلسىن"
  ٦          "..................يا بين إسرائيل" 
  ١٣          "..................يوم متور السماء"
  



 ٢٤

  فهرس األحاديث النبوية
  

  الصفحة              احلديث  
  
  ١٨          .."اللهم فقهه يف الدين وعلمه" 
  ١٩          .."مهالً يا قوم ذا أُهلكت األمم "
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٥

  فهرس املوضوعات
  

  الصفحة              العنوان
  

   ١                  مقدمة
 ١                  متهيد

  ٢        رمي وقوع االختالف يف تفسري القرآن الك: املبحث األول 
 ٣          معىن االختالف يف التفسري : املطلب األول 
 ٣            مراتب التفسري : املطلب الثاين 

 ٣            التفسري باملأثور : أوالً 
    ٤            التفسري بالرأي : ثانياً 

  ٦      وقوع االختالف يف تفسري القرآن الكرمي: املطلب الثالث      
 ٨            سري االختالف يف التف: املبحث الثاين 

 ٨        االختالف الواقع يف التفسري باملأثور : املطلب األول 
 ١٤        االختالف الواقع يف التفسري بالرأي : املطلب الثاين 

 ١٨        التحقيق يف مسألة االختالف التفسري: املطلب الثالث 
  ١٩                  اخلامتة

  
  
  



 ٢٦

  فهرس املراجع
  
  

  ٢٠٠٢ -بريوت  -دار الكتاب العريب -األبياري  حتقيق إبراهيم – اجلرجاين –التعريفات 
 -الطبعة الثانية  -بريوت  –دار الكتاب العريب  -حتقيق عبد الرزاق املهدي  -القرطيب اإلمام -اجلامع ألحكام القرآن

١٩٩٩  
  ١٩٩٣ -الطبعة الثالثة  –بريوت  –مؤسسة الرسالة  -الفريوزآبادي –القاموس احمليط 

  ١٩٩٩-الطبعة األوىل  –الشارقة  –دار الفتح  –احلافظ ابن كثري  -تفسري القرآن العظيم
  ١٩٩٨ -الطبعة األوىل  –الرياض  –دار الثريا للنشر  – عثيمنيالشيخ حممد بن صاحل ال –شرح العقيدة الواسطية 

  ١٩٩٧ -الطبعة األوىل  –الرياض  –مكتبة العبيكان  –دار اجليل  -بن تيميةتقي الدين أمحد  –الفتاوى  ةجمموع
  "موسوعة احلديث الشريف"برنامج حاسويب  – مسند اإلمام أمحد

  ٢٠٠١ -الطبعة الثالثة  –بريوت  –دار املعرفة  – األصفهاينالراغب  –يف غريب القرآن املفردات 
  واشنطن -اجلامعة األمريكية املفتوحة  –مقرر الدراسات العليا  -حسن عبيدو.د –مناهج املفسرين 
  ٢٠٠١ -بريوت  –املكتبة العصرية  -الزرقاينالشيخ عبد العظيم  – علوم القرآن يفمناهل العرفان 

  دار الفكر  – الشاطيباحلافظ أبو إسحاق  – يف أصول األحكام  املوافقات
  
  
 
  
  

 
  


