
 

     أنواع االختالف بالتفسري 

 

 .تنوع اختالف وأنه التفسٌر فً السلف اختالف فً

         فً خالفهم من أقل القرآن تفسٌر فً خالفهم لكن القرآن، التفسٌر فً خالف بٌنهم ٌكون قد السلف ان اثبت هنا 
 االجتهاد على مبٌنة األحكام لكن الخالف فٌه ٌقل شًء وهذا بها والمراد معناها ،ألفاظه تبٌن هو القرآن تفسٌر ألن. االحكام
 .والفهم العلم فً الناس الختالف وذلك التفسٌر فً االختالف من أكثر فٌها االختالف فصار والقٌاس، والنظر

 باآلٌة ٌراد الذي فتفسٌر اللفظ شًء وتفسٌر المعنى باللفظ، والتفسٌر بالمعنى التفسٌر بٌن فرقا بأن القول لنا سبق وقد    
 القرائن. بحسب السٌاق و به ٌعنً ان اللفظ ٌفسر معناه بحسب الكلمة ، وٌفسر بالمراد آخر. شًء

 الن  لٌنوقال بٌن ٌهف الجمع ٌمكن ال ادالتض اختالف أن :التضاد واختالف التنوع اختالف بٌنوالفرق 

 . تمعان ال ٌج دٌنالض

 داخل والنوع ،منهما ذكر نوعا واحد كل ألن ،المختلفٌن القولٌن بٌنواختالف التنوع ٌمكن الجمع فٌه 

 واذا اتفقنا فً الجنس فال اختالف . الجنس فً

 انه ال ٌمكن الجمع بٌن القولٌن ال بجنس وال بنوع وال بفرد من باب اولى. وعلى ذلك فاختالف التضاد معناه

واختالف التنوع معناه انه ٌجمع بٌن القولٌن فً الجنس وٌختلفان فً النوع فٌكون الجنس اتفق علٌه القائالن ولكن 
 النوع ٌختلف وحٌنئذ ال ٌكون هذا اختالفا الن كل واحد منهما ذكر نوعا كانه على سبٌل التمثٌل . 

 ف التنوع واختالف التضاد .وسوف نذكر امثلة لذلك لكننا ال بد لنا ان نعرف الفرق بٌن اختال

هو ان ٌعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غٌر عبارة صاحبه تدل على معنى فً المسمى غٌر المعنى االخر مع اتحاد 
 المسمى ، بمنزلة االسماء المتكافئة التً بٌن المترادفة والمتباٌنة .

 االختالف لغة ضد االتفاق .

 احد طرٌقا غٌر طرٌق االخر فً حاله او قوله .كل و ٌأخذواالختالف والمخالفة ان 

 والذي اراه ان االختالف قد ٌراد به اختالف التنوع وقد ٌراد به اختالف التضاد وكذلك الخالف قد ٌرد الحد المعنٌٌن .

 اوال : اختالف المذموم .

 خالف االخر ( عو فٌه احد الشٌئٌن إلى) بانه ٌدقد جاء تعرٌفة فً االتقان 

القران بما  ألنه فٌما ال مجال فٌه لالختالف وذلك كاختالف الفرق الضالة المنحرفة حٌث فسروا اختالف التضادفهو      
ال بد من الترجٌح بٌن  ، مخالفٌن بذلك ما ورد فً تفاسٌر المعتبرة لكال الطرفٌن، وهذاق مع أهوائهم ومعتقداتهم الفاسدةٌتواف

 هً : اآلراء لبٌان الحق. ومن األمثلة على ذلك



ع مما ٌتناقض م اعتماد بعض المفسرٌن على الموضوعات واإلسرائٌلٌات التً تخالف العقل والنقل واعتبارها أصال فً -۱
 .الصحٌح الوارد فً تفسٌر اآلٌات

 ومنه أٌضا اعتماد بعضهم على مجرد معرفته باللغة والمسارعة إلى تفسٌر القران بظاهر العربٌة دون الرجوع -2

 تفسٌر وأدواته مما ٌؤدي إلى كثرة الغلط واألخذ بالتفسٌر العقلً.إلً أصول ال

ْومَ لقوله تعالى  ومن أسباب الخالف أٌضا : الخطأ فً معرفة اشتقاق الكلمة : وذلك كتفسٌر بعضهم  -٣ ٌَ  أَُناس   ُكل   َنْدُعوا } 
ًَ  َفَمنْ  بِإَِماِمِهمْ  ِمٌنِهِ  ِكَتاَبهُ  أُوتِ ٌَ ْقَرُءونَ  َفأُولَئِكَ  بِ لوا ٌنادي على كل إنسان باسم قا (1۱:اإلسراء)َفتٌِالا { ٌُْظلَُمونَ  َواَل  ِكَتاَبُهمْ  ٌَ

 ، والصواب أنه اإلمام ولٌس األم .أمه

 ثانٌا : االختالف المحمود

 ) هو ماأما االختالف المحمود : فهو اختالف التنوع أو التالزم وهو كما عرفه السٌوطً فً اإلتقان :      

 له ءوهذا النوع من االختالف مفٌد فً فهم المتقً وفٌه إثرا وجوه القراءة...( فٌوافق الجانبٌن كاختال

 اختالف التنوع جعله املؤلف صنفني

 

تدل على معنى فً المسمى غٌر المعنى األخر  ، لكنة صاحبهغٌر عبار بعبارةأن ٌعبر كل واحد منهم عن المراد : ألولا
قال  ان، كما لوتفقه بتعبٌر غٌر األول، واال فهما ممنهما عن اتفقا على المراد لكن عبر كل واحد مع اتحاد المسمً، فهما

به وما أش ،السٌف ما تقطع به الرقابالثالث: وقال  ،هو الصارم السٌف ، وقال الثانً:هندمهو الفً تعرٌف السٌف: قائل 
 الف.ذلك، فهذا فً الحقٌقة لٌس بخ

، ، وما أشبه ذلكالغضنفر اللٌث، وقال الثالث: الغضنفر القسورة، وقال الثانً: الغضنفر األسدوكذلك لو قال إنسان :       
م انها بمنزلة ث والمسمى واحد. ، لكن كل لفظة تدل على معنً ال تدل علٌه اللفظة األخرىفلٌس هذا خالفا وال تنوعا أٌضا

الدالة على معنٌٌن.  المتباٌنة هً واألسماءواحد،  المترادفة هً فاألسماء، والمتباٌنةالمترادفة األسماء المتكافئة التً بٌن 
 .داللتها على معنً ٌختص بكل لفظ منها تكون متباٌنة فهذه األسماء باعتبار داللتها على المسمی مترادفة، وباعتبار

 هللا اسماء نفإ القرآن، وأسماء ،(وسلم وآله علٌه هللا صلى) رسوله وأسماء الحسنى، هللا أسماء مثل وذلك      

 .واحد مسمى على تدل كلها

 اختصاص حٌث من متباٌنة الذات على داللتها حٌث من مترادفة فهً. واحد مسماها لكن جدا، كثٌرة تعالى - هللا أسماء     
 الذات على داللتها باعتبار فهً متعددة، (وسلم واله علٌه هللا صلً) الرسول أسماء وكذلك به الخاص بالمعنً منها اسم كل

 األلفاظ فهذه ذلك، وغٌر التنزٌل والفرقان، القرآن، وكذلك. متباٌنة آخر معنى على منها لفظ كل داللة وباعتبار مترادفة،
 .متباٌنة خاص معنً له منها واحد كل أن وباعتبار مترادفة، القرآن على داللتها باعتبار

 على ال النوع على المستمع وتنبٌه التمثٌل، سبٌل على أنواعه بعض العام االسم من منهم كل ٌنكر أن :  الثانً الصنف
 هذا: له وقٌل رغٌفا، فرأی(  الخبز ) لفظ ، أعجمً سائل مثل ، وخصوصه عمومه فً للمحدود المطابق الحد سبٌل

 .وحده الرغٌف هذا إلى ال هذا، نوع إلى فاإلشارة

 ٌعرف فلن وعجنه بالماء لهوب طحنه بعد البر من ٌصنع قرص هو الخبز: له فقٌل الخبز؟ هو ما: أعجمً سأل لوو      
 على هذا أن سٌعرف بل ك،دبٌ الذي إال خبز الدنٌا فً لٌس أنه ٌفهم لن فهو هذا له فقلت خبزة معك كان إذا ولكن الخبز، ما

 ٌفسر أن ٌراد أنه معناه لٌس التعٌٌن فهذا الخبز، لفة بكم فسٌقول خبز، لفة ووجد بقاله إلى ذهب لو ولهذا التمثٌل، سبٌل
 التمثٌل . سبٌل على لكن ٌنقص، وال ٌزٌد ال. المطابقة وجه على المعنى بهذا اللفظ



 ؟ البعٌر ما قائل لك قال لو فمثال المطابق، بالحد التعرٌف من وأظهر أبٌن بالمثال التعرٌف أن الغالب هو هذا صحٌح      
 ربما راه لو حتى ، ٌعرفه فلن . صفاته من ذلك أشبه وما قصٌر ذٌل له ، سنام ذو العنق، طوٌل الجسم، كبٌر حٌوان فقلت
 .وضوحا أكثر بالمثال واإلٌضاح ، اتضح هذا البعٌر المث قلت إذا لكن ٌشبهه، آخر شًء هناك ٌكون لعله فٌه ٌشك

: ٌقولون فمثال ، عٌبا ٌرونه المناطقة عند كان وان بالحكم، التعرٌف إلى هللا رحمهم الفقهاء من كثٌر ذهب ولهذا      
 فقد اإللزام، سبٌل على الشرع به أمر ما هو الواجب: قال لو لكن مثال، تاركه العقوبة واستحق فاعله أثٌب ما هو الواجب
 . الخبز هو هذا له فقٌل رغٌف إلى له أشٌر إذا ٌتفطن كما للنوع ٌتفطن السلٌم والعقل أكثر اإلنسان على ٌشكل

 النزول كأسباب شخصا، المذكور كان إذا سٌما ال كذا فً نزلت اآلٌة هذه: قولهم الباب هذا من كثٌرا ٌجً وقد       
 .أمٌة بن هالل أو العجالنً عوٌمر فً نزلت اللعان آٌة إن: كقولهم التفسٌر، فً المذكورة

 فهو ،(القسورة: )) ومثال معنٌٌن، بٌن مشترك اللفظ هذا ألن معناه؛ وتعدد لفظه اتحد ما بأنه المشترك الفظ اما     
ُهمْ  }: تعالى قال األسد، وبٌن الرامً بٌن مشترك تْ  ُمْسَتْنفَِرة  { ُحُمر   َكأَن   الوحش حمر (0۱-05)المدثر:  { َقْسَوَرة   ِمنْ  } َفر 

 بعضهم األسد؟ بذلك دالمرا أو الرامً، بالقسورة المراد فهل فرت، األسد رأت إذا األهلٌة والحمر فرت، الرامً رأت إذا
 المعنٌٌن على ٌحمل إنهف تناقض، بدون لمعنٌٌنل ا  صالح اللفظ دام وما الرامً، المراد:  قال وبعضهم األسد، المراد: قال

 .جمٌعا

 

 

 املفسرين اختالف اسباب

 اإلعراب وجوه فً االختالف -۱

 . معنٌٌن بٌن اللفظ فً واالشتراك الكلمة اللغوي المعنى فً. -2

 .والتقٌٌد اإلطالق احتمال  -٣

 .الخصوص و العموم -4

 . والمجاز الحقٌقة  -0

 (وسلم واله علٌه هللا صلى) محمد هللا الرسول عن الرواٌة فً االختالف -6

 . االعراب وجوه فً االختالف:  أوال

 علماء لدى قٌمة طرٌقة وهً اللغة، لقواعد العملً التطبٌق فهو العربٌة، اللغة فً عظٌم شأن ذا اإلعراب ٌعد     
 وابرز العربٌة اللغة عناصر أقوى األعراب كان ولما علٌها بنٌت التً القواعد على اعتمادا الكلم مواقع وإلبراز العربٌة

 باألعجم العرب اختالط ان بعد السلٌقة عن المعوض ،الزلل من العاصمة هً وضوابطه قوانٌنه أمست خصائصها،
 .النطق فً ولحنوا

 اضطرب حٌث( السالم علٌه) علً اإلمام من بأمر النحو قواعد وضع إلى الدولً األسود أبو اضطر السبب ولذا       
 .سلٌقتهم وضعفت العرب كالم

 آن المفسر فً اشترط حٌث ،التفسٌر لعملٌة ٌتصدي لمن بالنسبة واإلعراب النحو علم أهمٌة أحد على ٌخفى الو     
 الن قوٌما تفسٌرا مفسرا ٌكون أن علٌه ٌبعد فإنه العلم لهذا متقنا ٌكن لم إذا فإنه"  فنونها وبكل العربٌة باللغة عالما ٌكون
َ  ٌَْخَشى إِنََّما} :  تعالى قوله مثل وتأخٌر تقدٌم فٌه الكالم بعض  لفظة تعرف لم لو (22{)فاطر: اْلُعلََماءُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  هللاَّ

 : األمثلة بعض نذكر األعراب، إلى المفسر حاجة ولبٌان  ،محصورة ألنها اعلف أنها مع تأخٌرها ٌجب هنا (العلماء)



ابُِئونَ  َهاُدوا َوال ِذٌنَ  آََمُنوا ال ِذٌنَ  إِن  } : تعالى لقوله  تفسٌرهم فً  أوالا : ِ  آََمنَ  َمنْ  َوالن َصاَرى َوالص  ْومِ  بِاّلل  ٌَ  اْْلَِخرِ  َواْل
ا َوَعِملَ  ِهمْ  َخْوف   َفاَل  َصالِحا ٌْ ْحَزُنونَ  ُهمْ  َواَل  َعلَ  (63: المائدة) { ٌَ

 هادوا والذٌن آمنوا الذٌن إن والتقدٌر ،منصوب قبلها وما مرفوعة اآلٌة فً( الصابئون)  كلمة جاءت حٌث     
 ضالالا  المعدودٌن هؤالء أبٌن وهم ٌنالصابئ أن على التنبٌه التقدٌم وفائدة) :  النسفً قال ،والصابئون والنصارى
 .( بغٌرهم الظن ماف اإلٌمان منهم صح إن علٌهم ٌتاب غٌا وأشدهم

ُ  ُهوَ }:  تعالى قوله فً الواو كسر فً  ثانٌاا :
رُ  اْلَباِرئُ  اْلَخالِقُ  ّللا   قوله فً الواو فتح فان( 24)الحشر:{اْلُمَصوِّ

 .الكفر إلى ٌؤدي( المصور)

ْعلَمُ  َوَما } :تعالى قوله فً الواو أعراب فً المفسرٌن اختالف  ثالثاا : ُ  إاِل   َتأِْوٌلَهُ  ٌَ
اِسُخونَ  ّللا   ال) { اْلِعْلمِ  فًِ َوالر 

 فً والراسخون) قوله فً الواو ثم ،(تأوٌله ٌعلم وما) هنا الكالم تم: قال من فمنهم الموضع، هذا فً اختلفوا ،(1: عمران
 عطف حرف( العلم فً والراسخون) فً الواو: قال من ومنهم . هللا إال التشابه ٌعلم ال القول هذا على االبتداء واو العلم
 تأوٌله. ٌعلمون أنهم فً فٌدخلون الجمل عطف دون مفردات عطف والعطف. الجاللة اسم على معطوفة فهً

 

 معنٌٌن بٌن اللفظ فً واالشتراك الكلمة اللغوي المعنى فً:  ثانٌا

 فٌحمل الحقٌقة على استعمال من أكثر له اللغة فً مشتركا اللفظ ٌكون أن: المفسرٌن بٌن االختالف أسباب ومن     
 .االستعماالت احد على

 :أقسام ثالثة على ترد العرب وألفاظ

 الٌوم ، والمرأة الرجل: كقولك العرب؛ ألفاظ فً األغلب األعم هو وهذا المعنً، الختالف اللفظٌن اختالف: األول
 .المعنٌٌن الختالف اللفظان أختلف واللٌلة،

 .باأللفاظ التصرف فً وزٌادة الكالم فً توسع هذا وفً ،وجاء أتى:  مثل واحد والمعنى اللفظٌن اختالف :الثانً

 المشترك علٌه طلقٌ التقسٌم وهذا.  فصاعدا معنٌٌن على دال الواحد اللفظ فٌكون المعنً، وٌختلف اللفظ ٌتفق أن : ثالثا
 على داللة فأكثر مختلفٌن معنٌٌن على الدال الواحد اللفظ ) بأنه األصول أهل حده وقد الوجوه والنظائرأو  ،اللفظً
 .( نحو الصالة تاتً بمعانً كثٌرة منها الصالة، والدعاء، واالستغفار، والقنوت اللغة تلك أهل عند السواء

 اعتماد وعلٌهم ،فٌه االجتهاد العلماء لغٌر ٌجوز ال الذي فهو فصاعدا معنٌٌن احتمل لفظ كل):  الزركشً قال      
 هو المراد أن على دلٌل ٌقوم أن الإ علٌه الحمل جبو اظهر المعنٌٌن احد كان فأن الرأي، مجرد دون والدالئل الشواهد
 على فالحمل  ةشرعٌ االخر فً و ٌةعرف او لغوٌة، حقٌقة احدهما لكن حقٌقة فٌهما واالستعمال استوٌا، وإن الخفً،
  اللغوٌة إرادة على دلٌل ٌدل أن إال أولى الشرعٌة

}  تعالى قول فً ()عسعس لفظ ذلك من المتضادٌن المعنٌٌن على اْلٌة حمل ٌجوز الذي المتضاد المشترك ومن     
لِ  ٌْ  هذٌن على اآلٌة حمل ٌجوز هذا ومثل ،رأدب بمعنى وفسر ،لاقب بمعنً فسر فقد ،(۱31: التكوٌر) {َعْسَعسَ  إَِذا َوالل 

 جاء ولو واحد، بلفظ المعنٌٌن على دل وقد ،وآخر اللٌل أول به مراد األقسام على داال( عسعس) لفظ فٌكون المعنٌٌن
 (.وأدبر أقبل إذا واللٌل) لكان بهما

 فً (قرء) لفظ األخر نفً بأحدهما القول من وٌلزم معنٌٌه على اْلٌة حمل ٌمتنع الذي المتضاد المشترك ومن      
َتَرب ْصنَ  َواْلُمَطل َقاتُ } :  تعالى قوله  ،الطهر بمعنى العرب لغة فً ورد فقد ،(222:البقرة) {قُُروء   َثاَلَثةَ  بِأَْنفُِسِهن   ٌَ

 ٌكون قد واالشتراك. اآلخر نفً ٌستلزم بأحدهما القول ألن معا؛ المعنٌٌن على اآلٌة حمل ٌمتنع وهنا ،الحٌض وبمعنى
 ومن . والٌقٌن شكلل: كظن األفعال، فً ٌكون وقد ،واللٌل النهار الصرٌم و ،والرامً لألسد كقسورة ؛ األسماء فً
 المفسرٌن. اختالف على ةثلاألم



ْجمُ } : تعالى قوله فً( النجم) لفظ تفسٌر فً اختالفهم وكذلك       َجرُ  َوالن  ْسُجَدانِ  َوالش   :قولٌن على( 3:الرحمن) { ٌَ
 وقع واالختالف. السماء نجم ٌعنً النجم: والثانً ..ساق له لٌس مما األرض وجه على ثبت ما ٌعنی النجم: األول
 .النجم لفظ داللة فً اللغوي االشتراك بسبب

 

  والتقٌٌد اإلطالق احتمال:  ثالثاا 

 وترد،  مخصوصة حال أو،  معٌنة بصفة مقٌدة غٌر مختلفة ونواهِ  بأوامر مطلقة نصوص الكرٌم القرآن فً ترد     
 مرة علٌها التنصٌص وٌترك،  مرة الشارع علٌها ٌنص،  سامٌة لحكمة الحكم تقرٌر فً معتبرة بقٌود مقٌدة نصوص
 .  المراد لالستنباط وٌدقق ٌبحث الن البشري للعقل المجال لٌترك أخرى

 وال شرط وال،  صفة به ٌقرن ال باسمه الشًء ٌذكر فان:  اإلطالق)) :  فارس ابن قال:  لغة المطلق تعرٌفأوالا : 
 وهذا وسرحتها قٌدها أحللت اذا الدابة أطلقت:  تقول،  معنوٌا أو حسٌا قٌد كل من المنفك أٌضا وهو.  ذلك ٌشبه شًء
 . ((معنوي إطالق وهذا االرتباط من قٌدها فك إذا زوجته الرجل طلق:  وٌقال،  حسً إطالق

 داللة له تكون أن غٌر من هً حٌث من قٌد بال الماهٌة على دل ما أو.  قٌد بال الحقٌقة على دل ما هو :واصطالحاا    
 . قٌوده من شًء على

 إذا الدابة قٌدت تقول معنوٌا أو كان حسٌا الربط هو فالقٌد،  اللغة فً المطلق ٌقابل ما وهو:  لغة المقٌدثانٌاا : تعرٌف 
 . حسً قٌد وهذا،  ونحو بحبل ربطتها

 . قٌودها من بقٌد الماهٌة عل دل:  اصطالحا المقٌد

ُموا }: تعالى قوله ومثاله -۱ م  ٌَ ا َفَت ا َصِعٌدا با ٌِّ ِدٌُكمْ  بُِوُجوِهُكمْ  َفاْمَسُحوا َط ٌْ  أعضاء ذكرت اآلٌة هذه (4٣: النساء) { َوأَ
ُموا َماءا  َتِجُدوا َفلَمْ } : المائدة آٌة وكذا، والٌدٌن الوجه التٌمم م  ٌَ ا َفَت ا َصِعٌدا با ٌِّ ِدٌُكمْ  بُِوُجوِهُكمْ  َفاْمَسُحوا َط ٌْ : المائدة) { َوأَ

  } : تعالى قال المرافق إلى بأنهما الوضوء فً الٌدان ُحددت بٌنما، تحدٌد دون باألٌدي المسح إطالق اآلٌتٌن وفً(، 6
ُكمْ  ُوُجوَهُكمْ  َفاْغِسلُوا ٌَ ِد ٌْ  ؟ الٌدٌن مسح عند بالتراب ٌبلغ أٌن العلماء اختلف لهذا. (6: المائدة) { اْلَمَرافِقِ  إِلَى َوأَ

 فً المطلق النص كان إذا ما محله حمله عدم أو المقٌد على المطلق حمل فً الخالف أن:  إلٌه التنبٌه ٌنبغً ومما     
 . المقٌد على المطلق حمل فً خالف فال واحد كالم فً اجتمعا إذ أما،  آخر مستقل كالم فً المقٌد وكان مستقل كالم

 . والخصوص العموم:  رابعا

 وهذا ،ٌستغرقها محصورة غٌر كثٌرة إفراد على ٌدل عاما ٌأتً قد الواحدان اللفظ   العربٌة اللغة خصائص من     
 ٌطرأ وقد، الخصوص هو المراد بل، مراد غٌر العموم ان القرائن خالل من لنا وٌظهر آخر مكان فً ٌأتً قد اللفظ
 والخصوص للعموم اللفظ احتمال كان هنا ومن مخصوصا عاما فٌكون منه اإلفراد بعض ٌخرج ما العام اللفظ هذا على
 .المفسرٌن اختالف أسباب من سببا

 . تعرٌفات

 . بالعطٌة َعمهم:  ٌقال الجماعة شمل عموما الشًء عم : لغة العمومأوالا : 

 . الحقٌقة أفراد من فرد لكل الحكم شمول:  اصطالحا العموم

 وخصٌصً، أفصح والفتح ،وُخصوصه وَخصوصه، وخصوصا خصا ٌخصه،بالشًء خصه:  لغة الخصوصثانٌاا : 
 .غٌره دون به أفراده ، واختصه وخصصه

 فهو االنفراد على معلوم لمعنى وضع لفظ كل هو))  أو. أفراده بعض على مقصورا العام كون : اصطالحا الخصوص
 .   (( الخاص



، التخصٌص بعد عاما ٌبقى العام لفظ فإن ،لفظه قصر ال حكمه قصر هو التخصٌص فً العام قصر من والمراد     
 . أفراده بعض على ٌقصر حكمه ولكن

    تفسٌر فً اختالفهم ذلك مثال 

 والكتابٌات الوثنٌات ٌشمل عام المشركات لفظ إن، (22۱:البقرة){ ٌُْؤِمن   َحت ى اْلُمْشِرَكاتِ  َتْنِكُحوا َواَل } :  تعالى قوله -۱
 . بالوثنٌات خاص:  وقٌل. 

 سورة فً تعالى قوله بدلٌل اآلٌة هذه عموم فً ٌدخلن ال لكنهن مشركات والٌهودٌات النصرانٌات أن المعلوم فمن     
ُتُموُهن   إَِذا َقْبلُِكمْ  ِمنْ  اْلِكَتابَ  أُوُتوا ال ِذٌنَ  ِمنَ  َواْلُمْحَصَناتُ  اْلُمْؤِمَناتِ  ِمنَ  َواْلُمْحَصَناتُ }   المائدة ٌْ  ُمْحِصنٌِنَ  أُُجوَرُهن   آََت
رَ  ٌْ ِخِذي َواَل  ُمَسافِِحٌنَ  َغ  (.0: المائدة) { أَْخَدان   ُمت 

 نساء نكاح ذلك من نسخ:  قال { ٌُْؤِمن   َحت ى اْلُمْشِرَكاتِ  واَتْنِكحُ  َواَل } :  قوله فً عنهما هللا رضً عباس ابن فعن     
 . رجالهم على المسلمات وحرم للمسلمٌن أحلهن الكتاب أهل

 اْلُمْشِرَكاتِ  َتْنِكُحوا َواَل }  اآلٌة هذه نزلت:  قال عنهما هللا رضً عباس ابن عن والطبرانً حاتم أبً ابن وأخرج    
 أُوُتوا الَِّذٌنَ  ِمنَ  َواْلُمْحَصَناتُ  اْلُمْؤِمَناتِ  ِمنَ  َواْلُمْحَصَناتُ }  بعدها التً اآلٌة نزلت حتى عنهن الناس فحجز { ٌُْؤِمن   َحت ى

 . الكتاب أهل نساء الناس فنكح( 0: المائدة) { َقْبلُِكمْ  ِمنْ  اْلِكَتابَ 

َذُرونَ  ِمْنُكمْ  ٌَُتَوف ْونَ  َوال ِذٌنَ }:  تعالى قوله -2 ٌَ ا َو َتَرب ْصنَ  أَْزَواجا ا أَْشُهر   أَْرَبَعةَ  بِأَْنفُِسِهن   ٌَ  َفاَل  أََجلَُهن   َبلَْغنَ  َفإَِذا َوَعْشرا
ُكمْ  ُجَناحَ  ٌْ  اختلف( ،4: الطالق) { َحْملَُهن   َضْعنَ ٌَ  أَنْ  أََجلُُهن   اأْلَْحَمالِ  َوأُواَلتُ  } : تعالى قوله مع( 2٣4: البقرة) { َعلَ

 : قولٌن على اآلٌتٌن هاتٌن فً المفسرون

 . زوجها عنها مات أو طلقت حامل امرأة كل فً عامة اآلٌة : األول القول

، األجلٌن بأبعد تعتد فإنها حامال كانت إذا زوجها عنها المتوفى المرأة اما،  المطلقة بالمرأة خاصة اآلٌة : الثانً القول
 .لؤلولى مخصصة الثانٌة اآلٌة حٌث التخصٌص مسلك سلكوا وبذلك

 . والمجاز الحقٌقة:  خامساا 

 واالصطالحً،  والعرفً،  والشرعً،  اللغوي الوضع هذا فٌشمل.  له وضع فٌما المستعمل اللفظ هً : الحقٌقةأوالا : 

. 

 : أقسام ثالثة إلى الحقٌقة وتنقسم

 .المفترس الحٌوان على األسد لفظ كإطالق اللغة واضع وضعها التً وهً : لغوٌة حقٌقة( أ)

 .المخصوصة العبادة على الصالة لفظ كإطالق،  الشرع وضعها التً وهً:  شرعٌة حقٌقة( ب)

 على الدابة لفظ كإطالق العامة فالعرفٌة،  خاصا   أم عاما   أكان سواء العرف وضعها التً وهً:  عرفٌة حقٌقة( ج)

 . وغٌرهم واألصولٌٌن النحاة كاصطالحات والخاصة الحٌوانات من األربع ذوات

 . قرٌنة مع،  لعالقة له  وضع ما غٌر فً المستعمل اللفظ هو:  والمجازثانٌاا : 

  تفسٌر فً اختالفهم مثال ذلك من



الَةَ  َواْمَرأَُتهُ } قال تعالى  -۱     صلى) هللا رسول بٌت أمام وتنثرها األشواك تحمل كانت قٌل( :4: المسد) { اْلَحَطبِ  َحم 

 فً ظهرها على الحطب تحمل حٌث، الدنٌا ًف عملها جنس من اآلخرة فً جزاؤها فكان له إٌذاء( وسلم وآله علٌه هللا

 غضبه نار وتذكً الحقد روح فٌه تنفث كانت التً زوجها وعلى علٌها وسعٌرا والتهابا حرارة النار لتزداد جهنم نار

 .له وإٌذاء علٌه حقدا   فٌزداد( وسلم وآله علٌه هللا صلى) هللا لرسول حسده لهٌب وتضرم

 فٌها الحطب ٌلقى حٌن وحرارة اشتعاال   النار تزداد كما بٌنهم العداوة فتنمً بالنمٌمة الناس بٌن تمشً كانت وقٌل      

الَةَ  َواْمَرأَُتهُ }  وقٌل  بنفسها تحتطب كانت إنها ثم بالفقر( وسلم وآله علٌه هللا صلى) هللا رسول تعٌر كانت { اْلَحَطبِ  َحم 

 . بالبخل فُعٌرت وحرصها بخلها لشدة ظهرها على الحطب وتحمل

،  األول القول فً كما،  الحطب لحمل الحقٌقً بالمعنى فسر بعضهم أن،  تجد المفسرٌن أقوال تأملت فإذا      

 . أقوالهم اختلفت لذا والثالث؛،  الثانً القول فً كما،  المجازي المعنى على فسر وبعضهم

َساءَ  اَلَمْسُتمُ  أَوْ  اْلَغائِطِ  ِمنَ  ِمْنُكمْ  أََحد   َجاءَ  أَوْ  َسَفر   َعلَى أَوْ  َمْرَضى ُكْنُتمْ  َوإِنْ } :  تعالى وقوله -2  َماءا  َتِجُدوا َفلَمْ  النِّ

ُموا م  ٌَ ا َفَت ا َصِعٌدا با ٌِّ  مس وهو الحقٌقً معناه على ٌُحمل هل ( المستم)  لفظ فً المفسرون اختلف( . 4٣: النساء) { َط

 واستدلوا المجازي معناه على المفسرون اغلب حمله حٌث،  المباشرة وهو المجازي معناه على ٌُحمل أم للبشرة البشرة

 . اآلٌة سٌاق من ذلك على

  (وسلم وآله علٌه ّللا صلى) الرسول عن الرواٌة فً االختالف:  سادساا 

 المفسرٌن بعض فٌبلغ اآلٌة أو اللفظة تفسٌر فً حدٌث( وسلم وآله علٌه هللا صلى) النبً عن ٌروى بأن وذلك      
 قوله ومثاله،  األثر واسع سبب وهو،  المفسرٌن اختالف فً سببا   ذلك فٌكون، غٌره ٌبلغ وال بمقتضاه اآلٌة فٌفسرون،

ْومَ  َوأَْنِذْرُهمْ  }: تعالى ًَ  إِذْ  اْلَحْسَرةِ  ٌَ  ( .٣3: مرٌم) { ٌُْؤِمُنونَ  اَل  َوُهمْ  َغْفلَة   فًِ َوُهمْ  اأْلَْمرُ  قُِض

ًَ ) قوله معنى فً ورد فقد  : أقوال(  قُِض

 . الكلبً عن،  علٌهم العذاب قضً المراد إن -۱

 . مقاتل عن.  الوعٌد واستحقاق التوبة انقطاع الموت قضى أي -2

 . مسعود وابن،  عباس ابن عن،  القٌامة ٌوم الموت ذبح إنه -٣

 الخدري سعٌد أبً عن الحدٌث فً( وسلم وآله علٌه هللا صلى) النبً عن ورد لما الصحٌح هو الثالث والقول      
 ٌا:  مناد فٌنادي أملح كبش كهٌئة بالموت ٌؤتى) (وسلم وآله علٌه هللا صلى: ) هللا رسول قال:  قال( رضى هللا عنه )

:  ٌنادي ثم – رآه قد وكلهم – الموت هذا،  نعم:  فٌقولون ؟ هذا تعرفون هل:  فٌقول، وٌنظرون فٌشرئبون، الجنة أهل
 ثم، فٌذبح – رآه قد وكلهم – الموت هذا، نعم:  فٌقولون ؟ هذا تعرفون هل:  فٌقول،  وٌنظرون فٌشرئبون، النار أهل ٌا

ْومَ  َوأَْنِذْرُهمْ } :  قرأ ثم. موت فال خلود النار أهل وٌا، موت فال خلود الجنة أهل ٌا:  ٌقول ًَ  إِذْ  اْلَحْسَرةِ  ٌَ  َوُهمْ  اأْلَْمرُ  قُِض
 المراد أن على تدل الموت ذبح ذكره بعد لآلٌة( وسلم وآله علٌه هللا صلى) النبً فقراءة {  ٌُْؤِمُنونَ  اَل  َوُهمْ  َغْفلَة   ِفً

 . الموت ذبح أي( ٻ) بقوله

 فلم عندهم ٌثبت لم أو،  الحدٌث ٌبلغهم لم،  التوبة انقطاع الموت قضى أو،  علٌهم العذاب ٌقضً القائلٌن فلعل      
 . اْلٌة فً للخالف سبباا  الحدٌث بلوغ عدم فكان.  به لقالوا بلغهم



 .الضمٌر عودة فً االختالف:  سابعاا 

تَِها فًِ ُهوَ  ال تًِ َوَراَوَدْتهُ  }: تعالى قوله تفسٌر فً ورد ما:  ومثاله المفسرٌن اختالف أسباب من أٌضا   وذلك -۱ ٌْ  َعنْ  َب

تَ  َوَقالَتْ  اأْلَْبَوابَ  َوَغل َقتِ  َنْفِسهِ  ٌْ ِ  َمَعاذَ  َقالَ  لَكَ  َه هُ  َمْثَوايَ  أَْحَسنَ  َربًِّ إِن هُ  ّللا  الُِمونَ  ٌُْفلِحُ  اَل  إِن   ( .2٣: ٌوسف) { الظ 

ِ  َمَعاذَ  } قال:   مجاهد وعن اسحاق وابن:  نجٌح أبً ابن وعن السدي عن تفسٌره فً الطبري روى       َربًِّ إِنَّهُ  هللاَّ

 . المرأة زوج:  ٌعنً.  سٌدي:  قال{  َمْثَوايَ  أَْحَسنَ 

 هللا أن أي،  تعالى هللا إلى عود أن األصح( ربً إنه) فً والضمٌر"  المحٌط البحر فً األندلسً حٌان أبو وقال      

 . البٌان مجمع فً الطبرسً إلٌه ذهب ما وهذا. . . "  مقام أحسن فً وأقامنً الجب من نجانً إذ مثواي أحسن ربً

 علٌه) ٌوسف مراعاة ألن وذلك وغٌره حٌان أبو ذلك ذكر كما،  الجاللة لفظ إلى عائد الضمٌر أن:  هو أرجحه والذي*

الُِمونَ  ٌُْفلِحُ  اَل  إِن هُ  }: تعالى وقوله،  العباد حقوق مراعاة ٌتضمن:  لنعمه وصونه تعالى هللا لحقوق( السالم  { الظ 

 ومراعاة الحرمات وٌنتهكون األمانات وٌخونون،  العهود فً وٌفرطون،  اآلخرٌن حقوق ٌسلبون الذٌن( : 2٣: ٌوسف)

 . العباد حق مراعاة على مقدم وجل عز هللا حق
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