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Abstract 

Hardly can an approved commentary of the Qur'an be devoid of mentioning differences of 

opinions, which will lead its reader to think that commentary is all about differences and that 

opportunity is open to everyone to debate on it, hence there lies the problem of the research.  

Accordingly, this research aim to clarify to the reader what disagreement in Qur'an commentary 

means, its causes and explanations of what commentary is as well as its schools of thought and 

sources. I therefore followed in that the analytical method, and ended up with the following results: 

that Rasululah clarified whatever was difficult to understand.  The best thing to interpret the Qur'an 

' with is through the Qur'an itself followed by the tradition of Rasululah, then that of the successors.  

Most of the differences among the commentators is based on diversity and not contradiction. 

Interpretaion of the Qur'an has conditions that must be adhered to. Narrations from the children of 

Israel can be referred to without necessarily basing a verdict upon it. Differences in recitations is 

similar to multiple verses. 

Keywords: differences, diversity, commentary, the Qur'an, commentators. 

 

 ملخص البحث

ال يكاد خيلو تفسريريري ما التفاسريريري املعتمد  ما اكر اختالف ال واا يف التفسريريري، لياا النا ر ليل أس التفسريريري  
 ح هذا الب يهدفكلل خالف، وأس اجملاا مفتوح لكل أحد للكالم ليل، وما هنا تكما مشريريريريريريريريريريريريريكلة البح ، و ليل 

دارسريريل ومصريريادرت، متبعة يف وم لتفسريريري، وأسريريبابل، مب بياس للمراد قلخلالف يف التفسريريريق املرادللوصريريوا قلرارإ  ب بياس 
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خري ررآس، وأس ما أشريريكل لهمل ما الوسريريلف لسريرير الك املنهج التحليلي، لاهر يل ما النتائج: أس النيب صريريلهللا ع  ليل 
لهللا ، وأس غالب اختالف أ واا السريريريريريلف يف التفسريريريريريري  موا   واا التابعنيمث السريريريريرينة، مث أ: الررآس، الررآس يفسريريريريرير بلما 

أنس  ا، دوس أس يرتتب يسريريريتمروايت بين  سريريريرائيل التنوع ال التضريريرياد، وأس للتفسريريريري قللطة شريريريرول ينبطي التريد  ا، وأس 
 .تعدد اآلايت أس اختالف الرراءات مبثابةحكف  ليها، و 

 تفسري، الررآس، مفسروس.: اختالف، تنوع، كلمات املفتاحيةال

 

 املقدمة
 احلمد هلل رب العاملني والصال  والسالم  لهللا أشرف املرسلني.

وبعد؛ لإس أجلَّ العلوم وأشرلها ما تعلق بكالم ع سبحانل وتعاب،  ا شرف العلف بشرف املعلوم، لحاز  لف 
ا ات الليل أنفرت ليل ال مار، و طعت ليل سريريريريريريريريريريريالتفسريريريريريريريريريريريري لجل الك الردح املعلهللا واملرتبة املنيفة، لهو  ق خري ما 

 والنهار.
وهذا    خمتصريريريرير، تطر ت ليل ملومريريريريوع مهف للمفسريريريرير، وهو اختالف التنوع يف التفسريريريريري، مب بياس مردمات 

 (.اختالف التنوع يف التفسري)مهمة يف  لف التفسري: 
انوا يرولوس يف أبهنف ك ياا د و  ،يف املسريريريريريريريألة السريريريريريريريلف  د يشريريريريريريريكل  ليل كثر  أ واللكتب التفسريريريريريريريري النا ر يف  و 

، دوس الرجوع يف الك  ب  وا د منضريريريريريبطة، وأصريريريريريوا  كمة، مث بناء  لهللا الك  د  وز لطريهف التفسريريريريريري مرائهف اجملرد 
أس يروا كذلك برأيل وأييت أب واا جديد  مل ُبسبق  ليها، و د يرت هللا بل المر  ب الاا أبس النيب صلة ع  ليل وسلف مل 

 ، وهذا  شكاا كبري بال شك.تل الررآس بياًنا شاليااميبني ل
أبس خاللهف يف التفسريريريريريري خالف تضريريريريرياد ال بد ما ترجيف بعل أ رالل  لهللا  - لهللا أ ل تردير -أو  د ياا  

بعل، ويطفل  ا أس أكثر هذا الخلالف خالف تنوع، ميكا اجلمب بينل وتوجيهل  ي  يرجب  ب  وا واحد متكامل 
 ا كل وجوهها. مب صور  التفسري م

وهذا اإلشريريريريريريريريريريريكاا ليس لرمريريريريريريريريريريرياا اهنيضا بل هو وا ب يف كالم بعل املتكلمني يف التفسريريريريريريريريريريريري، و اصريريريريريريريريريريرية ما غري 
 .(Ibn Atiah,1422, 5: 175)املتخصصني ما املتأخريا 

، ويبني أس أكثر خالف السريريريريريريلف يف التفسريريريريريريري هو خالف لكاس ال بد ما بياس الك بياًنا حيل هذت املشريريريريريريكلة
 .تنوع ال تضاد

 املبحث األول: التعريف بعلم التفسري ومدارسه ومصادره.
 املطلب األول: التعريف بعلم التفسري.

َر( وماد  )لسريرير( ر، سري  لك الفَ ما ا، و يضريرياحل كلمة واحد  تدا  لهللا بياس شريرييء  التفسريريري لطةا: تفعيل ما )َلسريريَ
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 .: كشف املططهللاوهو
 Ibn) ك.الكشريريريريريريريف لطموم لفري أم لطري الالكشريريريريريريريف مطلرا سريريريريريريريواء أكاس هذا يدور حوا  معىنلالتفسريريريريريريريري 

Manzur, 1414, 5: 55) 

 والتفسري اصطالحاا:
 رلل العلماء بتعريفات كثري ، ومنهف ما توسب لأدخل يف تعريف التفسري ما ليس منل كبعل مباح   لوم 

  (Al- Suyuti, 1974, 4:193)الررآس. 
لكشف والبيان عن معاين اوقلنار  ب هذت تعريفاهتف نستطيب أس خنلص بتعريف خمتصر لعلف التفسري، وهو: 

 .القرآن

 ملطلب الثاين: مدارس التفسري.ا
 -al) (  لهللا  لبك لتكوس ما املنذريا{193}نزا بل الروح المني ) نزا الررآس الكرمي بلسريريريريريريريريريرياس   ر  مبني:

Quran, al- Shuara, 26: 193- 194) واسريريتربلل الصريريحابة رمريريي ع  نهف بسريريليرتهف العربية لفهموا معانيل، وأومريريف ،
 هلف النيب صلهللا ع  ليل وسلف ما أشكل  ليهف لهمل.

 يا أىب سعيد الخلدر   ا كتابة غري الررآس لئال يلتبس بطريت،  صلهللا ع  ليل وسلفونرل مشالهةا، لنهي النيب 
محل وحدثوا وما كتب  ىن غري الررآس للي ،ال تكتبوا  ىن»:  اا صريريريريريلهللا ع  ليل وسريريريريريلفأس رسريريريريريوا ع  رمريريريريريي ع  نل

 (Muslem, 8: 229)  «رمتعمدا لليتبوأ مرعدت ما النا - اا مهام أحسبل  اا  - يوال حرج وما كذب  ل  ين
احتاج  ب نار و لكرهف ليما غمل لهمل  وبعد ولا  النيب صريريريريريريلهللا ع  ليل وسريريريريريريلف، أ مل الصريريريريريريحابة والتابعني

هذت  يف، و يام املدارس العلمية كثري ما غري العرب يف الّديا اإلسريريريالميودخوا  انتشريريريار اإلسريريريالم  واجتهاد، خاصريريرية مب
 ، واليت ما أمهها:المصار املختلفة

 :أواًل: مدرسة التفسري مبكة
 (Ibn Saed, 1990, 2: 365)  رمي ع  نل  بد ع با  باس شيخها

 -al) («اللهف  لمل احلكمة» ب صريريريريريدرت، و اا:  مريريريريريمين النيب صريريريريريلهللا ع  ليل وسريريريريريلف) : نلرمريريريريريي ع  اا 

Bukari, 5: 27) 
 كلهفو  ،، و اووس با كيسريريريرياس، و طاء با أىب رقحموالتسريريريريعيد با جبري، وجماهد، و كرمة أشريريريريهر تالميذت: 

  .ما املوايل
 :اثنيًا: مدرسة التفسري ابملدينة

 (Ibn Saed, 1990, 2: 340 ) لُأىَبّ با كعب رمي ع  ن شيخها

 (Al- Tabarani, 1: 335)«أ رأ أميت أ  با كعب» :صلهللا ع  ليل وسلفرسوا ع   اا لل
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: وهف مباشريرير   ا ُأَ  لروا ت قلتفسريريري، اشريريتهر ما بينهف ثالثة يف املدينة ُ ِرف كثري ما التابعنيأشريريهر تالميذت: 
 ومنهف َما أخذ  نل قلواسطة. ي،وأبو العالية، و مد با كعب الرر زيد با أسلف، 

 ابلكوفة:مدرسة التفسري  ًا:لثاث
 (Ibn Saed, 1990, 3: 150)  بد ع با مسعود رمي ع  نل شيخها

  «ما سرّت أس يررأ الررآس غّضا كما نزا لليررأ  لهللا  راء  ابا أّم  بد»صلهللا ع  ليل وسلف:  رسوا ع  اا
(Ibn Hanbl, 1421, 7: 89) 

س، ومسروق، اشتهر ما بينهف  لرمة با  يقلتفسري، أهل العراق  ما التابعنيكثري ما ُ ِرف   أشهر تالميذت:
 ي.، واحلسا البصرى، و تاد  با د امة السدوس، و امر الشعيبوالسود با يزيد، وُمرَّ  اهلمداين

 املطلب الثالث: مصادر التفسري.
التفسريري يف  د مصريادر التفسريري وتنو ت أ واهلف وألامريوا يف الك، وميكا الروا أبهنا  لهللا النحو اختلف أهل 

 التايل:

 
 تفسري القرآن ابلقرآناملصدر األول: 

 .واملراد بل بياس معىن آية بداللة آية أخرى
 :والك، اإل القوأشرلها  لهللا أهف مصادر التفسري  ويعد تفسري الررآس قلررآس ما

 .الكالم أدرى مبعاين كالمللس صاحب  (1

 أنل الصل الوا الذي يروم  ليل بنياس الديا. (2

 الدلة الدالة  لهللا وجوب اتبا ل، والرد  ليل  ند التنازع. (3

  طعية ثبوتل. (4

  مجاع العلماء  لهللا كونل أ لهللا درجات البياس ملعاين الررآس. (5

 تفسري القرآن ابلقرآن: ويندرج حتت
 وتنرسف بدورها  ب:تفسري الررآس قلرراءات،  أواًل:

 ثالثة: اشرو اليت مجعت وهي ، مب  ليهاجمعترب  م راءات صحيحة تو يفية  (1
 شهرهتا واستفامة الرراء   ا. -1
 موالرتها لرسف املصحف العثماين. -2
 ((Ibn Al- Jazri, 1: 9 موالرتها لوجل صحيف ما وجوت اللطة العربية -3

 الرراءات مبثابة تعدد اآلايت.  ا تعدد ، ا االحتجاجحكمها جواز الرراء   ا وصحة و 
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 . راءات شاا : وهي كل  راء  لردت شر ا ما شرول الرراء  الصحيحة (2

 .الرراء   ا، لكا يصف االحتجاج  ا، و ليل  امة أهل التفسري جواز  دموحكمها 
 معىن اآلية  لهللا شبيهل يف آية أخرى.: وهو محل قلناائر الررآس تفسري اثنيًا:

 تفسري القرآن ابلسنة النبوية الشريفة: :الثايناملصدر 
 أو ألعالل أو ترريراتل. صلهللا ع  ليل وسلفل تفسري الررآس بكالم النيب واملراد ب

 تفسري القرآن أبقوال السلف: :الثالثاملصدر 
تلبس وأتباع التابعني، مما التزم الكتاب والسنة ومل يوالسلف: أهل الرروس املفضلة ما الصحابة والتابعني 

اإلحداث بعدت، كذلك  وال  وز -أو  ثبات ما نفوت كنفي ما أثبتوت  -ببد ة، لإمجا هف حجة حيتكف  ليل وحترم خمالفتل
  وا بعضهف أو آحادهف،  س مل خيالفل نصا اثبتا أو صحابيا.

 :العرب بلغةتفسري القرآن  :املصدر الرابع

، لاللطة مما يسريريريريريريريتدا بل  لهللا (Al- Twfi, 1987, 1: 468) اللفاظ الدالة  لهللا املعاين النفسريريريريريريرييةواملراد قللطة: 
معاين الررآس الكرمي،  ا ابا  باس رمريريريريريريريي ع  نل  اا: ) اا خفي  ليكف شريريريريريريرييء ما الررآس لابتطوت يف الشريريريريريريريعر، لإنل 

 . (Al- Suyuti, 1993, 8: 237)ديواس العرب( 
 فسري  ا:ويشرتل للت

 ، وما يلزم يف تعيني املعىن املراد يف اآلية.البسات النزوا، وأحواا ما نزا ليهفمب اإلحا ة (1

 .محل املعاين  لهللا املستعملة يف  صر النزوا واجلاري  لهللا اللساس العر  (2

 جعل  وا السلف هو احلاكف  لهللا أ واا أهل العربية يف معاين اآلايت، ال العكس. (3

، لذا ، لليس كل ما صف لطة يف معىن الررآس يكوس مراداا هلل سبحانلاللطة أوسب ما مراد املتكلفوينبطي التنبل أس 
 :Ibn Taimiah, 1423, 13)لرد  د بعل أهل العلف التفسري مبجرد ما ترتضيل اللطة ما أسباب الخلطأ يف التفسري. 

355- 356) 

يحا لحد ترريرا ملا  الل الصريريريحابة والتابعوس يف اآلية، أو ترج الشريريريرول كاس تفسريريريريت  ماالتزم املفسريريرير بتلك  ااإل
 أو  مالةا  يمةا زائد ا يف البياس  لهللا معىن اآلية. أ واهلف  ند تعارمها

 :مبروايت بين إسرائيل : تفسري القرآناخلامساملصدر 
  ثالثة أنواع:وتنرسف  ب ،النصارىو لخبار املنرولة  ا بين  سرائيل ما اليهود واملراد بل تفسري الررآس ق 

 ، وشهد بصدت لهو حق.شر ناما أ رت  (1
 .وشهد بكذبل لهو ق لشر نا، ما أنكرت  (2

 (Ibn Uthaymin, 2001, 1: 53)ليتو ف ليل. ومل ينكرت، ، ما مل يررت (3
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 ويشرتل للتفسري مبا تباح روايتل منل:
 احتماا  اهر لفري اآلية لل. (1
 أال يعارم نصا شر يا. (2
  رال.أس يكوس ممكنا  (3

تابعة، ال  منا تذكر  لهللا وجل امل، و وال يروم  ا حجة يف شيء ما الديا ،سناد سرائيليات ليس هلا ومعلوم أس اإل
  (Ibn Taimiah, 1977, 103)ا  لهللا وجل اال تماد  ليها وحده

 
 

 املبحث الثاين: اختالف التنوع يف التفسري

 األول: تعريف االختالف يف التفسري. املطلب
ل ما حي  املعىن ق تبارت لربا  لهللا لنل، البد لنا بداية ما تبيني مفردات يف التفسري ختالفاليتسىن لنا تعريف الكي 

 اللطوي واالصطالحي.
 االختالف 

االختالف لطةا: مصريريريريريريريريريريريدر اختلف، واالختالف مريريريريريريريريريريريد االتفاق، يراا: ذالف المراس، واختلفا  اا مل يتفرا، وكل ما مل 
لف، وماد  )خلف( يف أصريريريريريل اللطة أصريريريريريوا ثالثة، املناسريريريريريب منها ملا ءا بصريريريريريددت: أس  يء يتسريريريريرياو: لرد ذالف واخت

شريريريرييء بعد شريريريرييء يروم مرامل، ومنل  وهلف: اختلف الناس يف كذا، لس كل واحد منهف ينحي  وا صريريريرياحبل، ويريف  ولل 
 مرام الذي ءات.

 نل  شيء،  اا  صات  ليل، أو  صدت بعد ما هناتوالخِلالف قلكسر: املضاد ، و د خالفل خمالفة وخاللاا، وخالفل  ب 
 (al- Quran, Huod,11: 88){ وما أريد أس أخالفكف  ب ما أهناكف  نل} وهو ما الك، ويف التنزيل:

خالَفُة. و ولل تعاب:
ُ
 (al- Quran, al- Taubah, 9: 81){لرح املخلفوس مبرعدهف خالف رسوا ع} والخِلالُف: امل

  (Ibn Manzur, 1414, 9: 91- 91)ا ع صلهللا ع  ليل وسلفي خُماَلَفَة رسو أ

 :التفسري 

 تردم الكالم  ليل ليما سبق.

  :االختالف يف التفسري: اصطالحا 
ميكا تعريف االختالف يف التفسريريريريريريريري أبنل: اختالف ال واا يف اآلية  لهللا معاس  صريريريريريريريحيحة،  ما غري متعارمريريريريريريرية، 

 (Ibn Juzai, 1416, 1: 16) . ليمكا مجعها، أو متنالر ، يُرجَّف بينها
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 الثاين: أنواع اخلالف يف التفسري. املطلب

 االختالف يف التفسري  لهللا  سمني:
 اختالف تنوع. -١
 اختالف تضاد. -٢

 ، و س كاس غالبل راجب  ب الرسف الوا كما سيأيت.يف تفسري السلف وكالمها و ب
 :التنوع تعريف اختالف

 .مكوس ما لفاتني مها: اختالف والتنوعاختالف التنوع مركب  مايف 
 :التنوع 

التنوع لطةا: تفعُّل ما الّنوِع، والنوع أخص ما اجلنس، واجلمب أنواع، النوع ما الشيء الصنف، وتنوع صار أنوا ا، 
النوع: النوع أخص و ونو تل تنويعا جعلتل أنوا ا منو ة، واجلمب أنواع،  ل أو كثر، والنريَّو ع ما النواع: الضَّر ُب واملِث ل، 

 ,Ibn Manzur, 1414).ما اجلنس، وهو كل مرب ما الشيء وكل صنف ما الثياب والثمار وغري الك حىت الكالم

8: 364)   

ا  ما ال تنايف ليل بني ال واا، ليمكا محل اآلية  لهللا مجيب ما  يل ليها ما غري: واملراد قختالف التنوع اصطالحا
 والوا ب أس غالب الخلالف  ند السلف يف التفسري هو ما خالف التنوع ال التضاد. (Al- Jar Allah, 156) . تعارم

 اا ابا تيمية رمحل ع: "الخلالف بني السلف يف التفسري  ليل، وخاللهف يف الحكام أكثر ما خاللهف يف 
 ,Ibn Taimiah, 1423). الف تضاد"التفسري، وغالب ما يصف  نهف ما الخلالف يرجب  ب اختالف تنوع ال اخت

(13: 333 

 :تضادالاختالف  تعريف
 وتضاد.مركب  مايف مكوس ما لفاتني مها: اختالف  وهو كسابرل

 :والتضاد 

يء ومديدت مد الش لسواد مد البيام، واملوت مد احليا ،لاالضد كل شيء ماد شيئا ليطلبل، التضاد لطةا: 
يراا: ، و ِهف  ِمدضا()وَيكونوَس َ َلي    اا تعاب:، و د يكوس الِضدُّ مجا ةا  ،أم داِد، والَضديُد مثلل ، ومجعلومديدتل خاللل

 (Al- Jawhri, 2: 500- 501 ).ال ِمدَّ لل وال َمديَد لل، أي ال ناري لل وال ُكفَء لل

 Ibn). ا يف الفروعلهو أس يتناىف الروالس  ما يف الصريريريريريريريريريريريريريوا و ماملراد قختالف التضريريريريريريريريريريريريرياد اصريريريريريريريريريريريريريطالحاا: أما 

(Taimiah, 1999, 1: 151 
 اا ابا  ثيمني رمحل ع: "والفرق بني اختالف التنوع واختالف التضرياد: أس اختالف التنوع ميكا اجلمب ليل 

 بني الرولني املختلفني، لس كل واحد منهما اكر نو ا، والنوع داخل يف اجلنس، و اا اتفرا يف اجلنس لال اختالف.
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اختالف التضريريريريريريريريريريريريريرياد معنريات أنريل ال ميكا اجلمب بني الرولني ال بنس وال بنوع، وال بفرد ما قب و لهللا الريك لري
أوب، واختالف التنوع معنريريات أنريريل ُ مب بني الرولني يف اجلنس وخيتلفريرياس يف النوع، ليكوس اجلنس اتفق  ليريريل الرريريائالس 

 Ibn)  .اكر نو ا كأنل  لهللا سريريريريريريبيل التمثيل"ولكا النوع خيتلف، وحينئذ ال يكوس هذا اختاللا، لس كل واحد منهما 

Uthaymin, 1995, 29- 30)  
 .الثالث: أسباب اختالف التنوع يف التفسري املطلب

 لالختالف يف التفسري أسباب  ديد ، ما أمهها:
بعل أنواع االسف العام  لهللا سبيل التمثيل، وتنبيل املستمب  لهللا النوع، ال  لهللا سبيل احلد املطابق  أوالا: اكر

 .للمحدود يف  مومل وخصوصل
مبا  (al- Quran, al- Haj, 22: 78):{وما جعل  ليكف يف الديا ما حرج ولل تعاب: } يف {حرج} كتفسري

 اليمني، و يل بل  صر الصال  واإللطار للمسالر والصال  قإلمياء  لهللاأحلل ع ما النساء مثىن وثالث ورقع وملك 
ما ال يردر  لهللا غريت و سرال اجلهاد  ا ال رج وال مهللا واملريل واغتفار الخلطأ يف تردمي الصيام وأتخريت الختالف 

، ولكا كلفهف مبا فالهلة وكذا يف الفطر والمحهللا، و يل بل أنل سبحانل ما جعل  ليهف حرجا بتكليف ما يشق  ليه
يردروس  ليل ورلب  نهف التكاليف اليت ليها حرجا؛ للف يتعبدهف  ا كما تعبد  ا بين  سرائيل، و يل أنل جعل هلف ما 
الذنب خمرجا بفتف قب التوبة و بوا االستطفار والتكفري ليما شرع ليل الكفار  والرش والرصاص يف اجلناايت ورد املاا 

  (Al- Shawkani, 1414, 3: 586)  الطصب وءوت، والااهر أبس اآلية أ ف ما املذكور.أو مثلل أو  يمتل يف

 متوا ئاا. أويف اللفري،  لمريا لكونل مشرتكاا احتماا اللفري  اثنياا:
  لاملشرتك اللفاي: هو احتاد اللفري واختالف املعىن، كإ الق لفري العني  لهللا العني الباصر ، و ني املاء، و ني

 (، ولل أنواع: (Al- Tyar, 1428, 107اجلاسوس

اشرتاك التضاد مب جواز محل اآلية  لهللا املعنيني املتضاديا، ليكوًن مبثابة التفسرييا لآلية، كتفسري لفاة  -أ 
 أب بل وأدبر. (al- Quran, al- Bakarah, 2: 17)} سعس{ يف  ولل تعاب: }والليل  اا  سعس{

ية  لهللا املعنيني معاا، ولزوم الروا أبحدمها ونفي اآلخر، كتفسري لفاة اشرتاك التضاد مب امتناع محل اآل -ب 
لطهر ق (al- Quran, al- Bakarah, 2: 228): } روء{ يف  ولل تعاب: }واملطلرات يرتبصا أبنفسها ثالثة  روء{

 واحليل، وهذا ليس ما اختالف التنوع.
al)-  :وهو كثري، كتفسري لفاة }العتيق{ يف  ولل تعاب: }وليطولوا قلبيت العتيق{ ،اشرتاك ما غري تضاد -جري 

Quran, al- Haj, 22: 29) . قلردمي واملعتق ما اجلبابر 
 يف المساء: كرسور  تراا لألسد والرامي، واللعاا: كاا تراا للشك واليرني. واالشرتاك يكوس

 كداللة احليواس  لهللا   ،مسميات خمتلفة  لهللا االشرتاك يف اللفري ويف معىن معنيهو اتفاق ي: لاللفا وأما التوا ؤ
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 ، ولل نو اس:(Ibn Abi Thalaba, 19)ر والطائ ،والفرس، أنوا ل: اإلنساس

 ، وهو أنواع: ب أكثر ما اات  ود  الضمري -أ
 ب ربك   اإلنساس  نك كادحاحتمالية  ود  الضمري  ب أكثر ما مذكور، كما يف تفسري  ولل تعاب: }اي أيها  -

  يل مالق ربك، و يل مالق  ملك.  (al- Quran, al- Enshekak, 84: 6) كدحا لمال يل{

وجود ممرياس، وكل واحد منهما يرجب  ب مرجب ال يرجب  ليل اآلخر، ليكوس لآلية أكثر ما معىن، لينص كل  -
 -al) تعاب: } ليل يصعد الكلف الطيب والعمل الصاحل يرلعل{واحد ما املفسريا  لهللا أحد هذت املعاين، كما يف  ولل 

Quran, al- Fater, 35: 10)  :لفي  ولل: }يرلعل{ ممرياس 
  الضمري الااهر، وهو اهلاء، وهو يف  ل نصب مفعوا بل، ويعود  لهللا الكلف الطيب، ويكوس املعىن: والعمل

 الصاحل يرلب الكلف الطيب.
  رلب لا ل، يعود  لهللا ع سبحانل، ويكوس املعىن: والعمل الصاحل يرلعل عالضمري املسترت، وهو يف  ل. 

وحيتمل  ودت كذلك  ب الكلف الطيب، ويكوس املعىن: والعمل الصاحل يرلعل الكلف الطيب، و ذا يكوس معاكساا 
  (Al- Tyar, 1423, 88- 91) للروا الوا

 -al) ولل تعاب: }والناز ات غر ا والناشطات نشطا{كما يف تفسري  ،  الوصاف اليت ُحِذَف موصولها -ب

Quran, al- Nazeat, 79: 1- 2)  .يل هي أوصاف للمالئكة، و يل لألجنف، و يل بل للموت  

النهار،   يل هو الصبف، و يل {والفجر}اسف اجلنس ، ءو الفجر والعصر واإلنساس، كما يف  ولل تعاب:  -ج
 (Al- Tabari, 30: 168)و يل يوم النحر 

 ال مرتادلة.  ا املعىن أبلفاظ متراربة التعبري اثلثاا:
سل ما  ولل تعاب: }وار الذيا اذذوا دينهف لعبا وهلوا وغرهتف احليا  الدنيا واكر بل أس تب {تبسللفري }كتفسري 

اللفااس ، و وترهتاتحبس، ب ،(al- Quran, al- Anaam, 6: 70) نفس مبا كسبت ليس هلا ما دوس ع ويل وال شفيب{
 (Al- Tyar , 1428 h, 115) مترارقس يف املعىن، و س كاس لكل واحد منهما معنات الخلاص بل

هف اللفاة  لهللا املعىن ليحمل بعض .تنوع االستعماا العر  للفاة يف  راد  املعاين الرريبة واملعاين البعيد رابعاا: 
 .الرريب الااهر، وحيملل آخروس  لهللا املعىن البعيد

 ,al- Quran, al- Mudather) وهذا النوع  ريب ما املشرتك، كتفسري}وثيابك{ يف  ولل تعاب: }وثيابك لطهر{

 قلثياب قملعروف املتبادر، وقلنفس، وهذا املعىن بعيد غري متبادر. (4 :74
 .مب احتمالية ترديرت  لهللا أكثر ما معىنيف اجلملة حذف  خامساا: وجود

برتغبوس  (Al- Quran, Al- Nesaa, 4: 127) يف  ولل تعاب: }وترغبوس أس تنكحوها{كتردير متعلق }ترغبوس{ 
 يف نكاحها، و ترغبوس  ا نكاحها.
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 .محل اللفاة أكثر ما تصريف يف اللطةسادساا: 
 (al- Quran, al- Bakarah, 2: 282)كتصريف لفاة }يضار{ يف  ولل تعاب: }وال يضار كاتب وال شهيد{ 

 ر. بُيضاَرر، ويضارِ 

 سابعاا: اختالف يف أوجل اإل راب.
وس آمنا بل  وما يعلف أتويلل  ال ع والراسخوس يف العلف يرول ولل تعاب: } يف {والراسخوس}  راب  اختاللهف يفك

لريل:  طف نسق  لهللا لفري اجلاللة،  (al- Quran, al- Emran 3: 7) {كل ما  ند ربنا وما يذكر  ال أولوا اللباب
 .{يرولوس آمنا بلوالخلرب يف  ولل تعاب: } و يل: مبتدأ

 اثمناا: اختالف يف اال الق والترييد.
 . املطلق: ما تناوا واحدا غري معني ق تبار حريرة شاملة جلنسلل -
 (Al- Twfi, 1987, 2: 630).واملريد: ما تناوا معينا أو موصولا بزائد  لهللا حريرة جنسل -

 االختالف يف محل املطلق  لهللا املعني.لما أسباب االختالف يف التفسري: 
كحمل املطلق يف  ولل تعاب: }ال يؤاخذكف ع قللطو يف أميانكف ولكا يؤاخذكف مبا  ردمت المياس لكفارتل   عام 
 شر  مساكني ما أوسط ما تطعموس أهليكف أو كسوهتف أو حترير ر بة لما مل  د لصيام ثالثة أايم الك كفار  أميانكف 

و ولل:  (al- Quran, al- Maedah, 5: 89)تف واحفاوا أميانكف كذلك يبني ع لكف آايتل لعلكف تشكروس{  اا حلف
والذيا يااهروس ما نسائهف مث يعودوس ملا  الوا لتحرير ر بة ما  بل أس يتماسا الكف تو اوس بل وع مبا تعملوس 

}وما كاس ملؤما أس يرتل مؤمنا  ال خطأ  ولل تعاب:  لهللا املريد يف (al- Quran, al- Mujadelah, 58: 3): {خبري
وما  تل مؤمنا خطأ لتحرير ر بة مؤمنة ودية مسلمة  ب أهلل  ال أس يصد وا لإس كاس ما  وم  دو لكف وهو مؤما 

 ملتحرير ر بة مؤمنة و س كاس ما  وم بينكف وبينهف ميثاق لدية مسلمة  ب أهلل وحترير ر بة مؤمنة لما مل  د لصيا
، لحمل البعل املطلق  لهللا (al- Quran, al- Nesaa, 4: 92) شهريا متتابعني توبة ما ع وكاس ع  ليما حكيما{

 املريد، وأبرهللا البعل املطلق  لهللا   ال ل.
 اتسعاا: اختالف يف العموم والخلصوص.

 .هو اللفري الداا  لهللا مجيب أجزاء ماهية مدلولل لالعام: -
  (Al- Twfi, 1987, 1: 468, 2: 488)ة. هو اللفري الداا  لهللا بعل وحدات املاهي :الخلاصو  -

اآلية حكمها أبس  (al- Quran, al- Bakarah, 2: 221) }وال تنكحوا املشركات حىت يؤما{كما يف  ولل تعاب: 
بل  و يل ،(al- Quran, al- Maedah, 5: 5)  ام، مث خصَّصها  ولل تعاب: }واحملصنات ما الذيا أوتوا الكتاب{

 . ليست خمصَّصة
 ولل حاالت:  اشراا: اختالف  بوا أو ترجيف بعل املعاين  لهللا بعل
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سري متساوية أو متالزمة يكمل املعىن  ا مجيعا و ال حتتاج لرتجيف بينها، كتفمربولة،  ال واا مجيب أس تكوس -أ  
، والذكر احلكيف حبل ع املتني،قلررآس، و  (al- Quran, al- Fatyhah, 1: 5): {الصرال املستريف} : ولل تعاب يف
، (Ibn Taimiah, 1980, 14)ف  ا ة ع ورسولل صلهللا ع  ليل وسل، و  ريق العبودية، و السنة واجلما ة، و اإلسالمو 

 يفسر  ا مجيعا  ا ال تعارم بينها.وهذت ال واا 

قلكلية،  اا مرتوك أو خطأا كوس غريها يعين  وترجيحها ال بعل، لكا بعضها أرجف ما ، ال واا مربولةمجيب أس تكوس  -ب
  ولل: ، كمعين الرطب الذي وصف ع تعاب بل املنالرني يفاق وءوتسيلة الال تبارات و رائا كدال الوب بياس أريدو منا 

صلهللا ع  طعهف  مدا و يل  ب الرحام،ط  يل  (al- Quran, al- Bakarah, 2: 27): {ويرطعوس ما أمر ع بل أس يوصل}
الروا الوا أوب  والروالس صحيحاس، لكايفر وا بني أحد منهف،  واملرسلني ما  بلل أس يؤمنوا مجيعا، وال والنبيني  ليل وسلف

فسدوا يف الرم لهل  سيتف  س توليتف أس ت}ما كتابل لراا:  املنالرني برطب الرحام يف مومب آخر، وصف علس ، وأرجف
لالروا الذي تشهد لل آية  رآنية مردم  لهللا ما  دات، وترجيحل ال  (al- Quran, Mohamad, 47: 22): {ترطعوا أرحامكفو 

 يعين بطالس الثاين.
ربوا  وا وال يكوس  ال ب اختالف التنوعيف  ًندروهذا ، أس يكوس الرتجيف ما قب تصحيف  وا ورد غريت -ج

و لهللا } اب:يف  ولل تع اآلية، كمايف حكف  دخوللب مانب ما نلكا م صحيحاما يكوس الروا املردود  ورد غريت، وغالبا
 .والوا أرجف ، ا الطزو  و يل ، ا التوبة خلفوا يل  (al- Quran, al- tawbah, 9: 118): {الثالثة الذيا خلفوا

 و ليل لالروا يف اختالف التنوع ما حي  الربوا أو الرتجيف  سماس:
 .أو لكوس اجلمب بينها يتمف املعىن   ا املعىن،عبريالت يفواا  ف لسواء الجيالرت  يدخللال  ما -أ

 :مربني  لهللا وهو يدخلل الرتجيف ما -ب
 (Saleh, M. S., 144- 145)ورد غريت ف، ال لربوا  واجأس يكوس الرتجيف لبياس املعىن الوب والر  :الوا

 قلنسخ.اختالف يف الروا حادي  شر: 
يل منسوخة لر (al- Quran, al- Bakarah, 2: 221): {وال تنكحوا املشركات حىت يؤما}  ولل تعاب: كما يف
 . كمة ال نسخ ليها بل و يل، {واحملصنات ما الذيا أوتوا الكتاب} برولل تعاب:

 اختالف الرسف.اثين  شر: 
،  -أ خر يصف نفس اللفاة يف مصحف آخر يطاير برمسل املصحف الوا، آلوصف رسف لفري يف مصحف 

 اختالف التنوع يف الرسف  ند الصحابة.ومرجب الك ، معتربوكالمها 
 -Alة لصحابما ا ف، والرسف ليهف متطاير  ند ما كتبهالكلمة يف موامعها املختلفة االختالف يف وصف -ب

Tyar,  2008, 274)) 
 حروف املعاين. االختالف يف لهفاثل   شر: 
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 ,al- Quran) }وامسحوا برؤوسكف وأرجلكف{لرد يدا احلرف  لهللا أكثر ما معىن، كحرف الباء يف  ولل تعاب: 

al- Maedah, 5: 6).يل للتبعيل و يل لإللصاق  ، 
 رابب  شر: االختالف يف أسباب النزوا.
 :Ibn Atiah, 1422, 4)العجالين.   وميرنزلت يف  با أمية، وبل هالامثالل: آايت اللعاس،  يل  هنا نزلت يف 

166) 
 ولل أنواع: . شر: اختالف الرراءات خامس

كاالختالف يف )الصرال و ليهف ويؤدت والردس وحيسب( وءو الك مما يطلق  ليل أنل ،  يف اللفري دوس املعىن -أ
 لطات لرط.

 الرراءتني لس املراد يف سور  الفاحتة، )مالك، وملك( يف ءو ،ال يتعارم مب الوا اا مالة الرراء  معىن جديد  -ب
 .مالك يوم الديا وملكللهو  ،هو ع تعاب

 ءو ،آخر ال يرتضي التضاد يءواحد, واتفا هما يف ش يءاالختالف لفاا ومعىن و دم اجتما هما يف ش -ج
شهور ،  كس الرراء  املطعف{ طعف وال يُ }وهو يَ  ما  رإ شاااا ، كذلك )و نوا أهنف  د كذبوا( قلتشديد والتخفيف

وكذلك  لهللا التسمية ليهما}يطعف وال يطعف{، لإس الك كلل و س اختلف لفاا ومعىن وامتنب اجتما ل يف شيء واحد، 
 (Ibn Al- Jazri, 1: 50). لإنل  تمب ما وجل آخر ميتنب ليل التضاد والتنا ل

 نتائج البحث
 يها:ويف ختام هذا البح  أاكر أهف النتائج اليت توصلت  ل

 أشكل لهمل  لهللا الصحابة. ، بل ماأس النيب صلهللا ع  ليل وسلف مل يفسر الررآس كلل -
ر بل الررآس: الررآس مث السنة، مث أ واا التابعني وما تبعهف ما أئمة التفسري. -  أس خري ما ُلسِّ

سري، وو ب يف التفأغفل مصدراا رئيساا ما مصادر لرد أس ما لسر الررآس بطري الرجوع ل واا السلف يف اآلية،  -
 احملذور.

 أس تفسري السلف حجة.  -

 أنل  ب مرا ا  شرول التفسري قللطة، لليس كل ما صف لطة يف معىن الررآس يكوس مراداا هلل سبحانل. -

 أس التفسري مبروايت بين  سرائيل يكوس لالستئناس وليس لال تماد. -

 التضاد.أس غالب خالف السلف يف التفسري  موا  لهللا التنوع ال  -

 أنل ينبطي  لهللا املفسر ناف أ واهلف يف سلكها ومجعها  لهللا بياس املعىن املراد ما كل وجوهل، ليحرق بذلك لائداتس -
 أساسيتاس: بياس املراد بطاية الوموح، ودلب توهف التعارم والتضاد.

 أس للمشرتك اللفاي أنواع  د ، منها ما هو ما اختالف التنوع ومنها ما ليس منل. -
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 لمر يف املتوا ئ اللفاي، غري أس أنوا ل مجيعها  مولة  لهللا التنوع ال التضاد.كذلك ا -

 أس تنوع االستعماا العر  للفاة يف  راد  املعاين الرريبة واملعاين البعيد ،  ريب ما املشرتك. -

عل، يرجف ب بعضها أرجف ماأنل ال يرجف بني ال واا  س كانت مجيعها مربولة متساوية أو متالزمة، لكا  س كاس  -
 ، أو تركل قلكلية.أ ر ا للمراد، دوس نسب غريها للخطأ

أس اختالف الرراءات مبثابة تعدد اآلايت، لإما أس تضيف معىن جديداا ال يتعارم مب الوا  س اختلف لفاهما  -
 يفدوس معنامها، أو أس تتفق يف شيء آخر ال يرتضي التضاد  س اختلف لفاهما ومعنامها مب  دم اجتما هما 

 شيء واحد.

 واحلمد هلل وصلهللا ع وسلف وقرك  لهللا رسوا ع و لهللا آلل وصحبل وما واالت.
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