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 الممخص:

 الى بياف أكجو اختبلؼ المفسريف في طريقة تفسيرىـ لمقرآف الكريـ كيتضمف ايضان ييدؼ ىذا البحث 
المفظ المراد الحتمالو بكاختبلفيـ  اإلعراباالختبلؼ مف جكانب كثيرة منيا اختبلفيـ في كجكه  أسباب
 أنكاعكالتقييد كالعمـك كالخصكص كغيرىا ، ككذلؾ بياف  اإلطبلؽمف معنى كاختبلفيـ في  أكثر

: األكؿ: المطمب األكؿ كتضمف مطمبيف: مقرآف الكريـ ،كاشتمؿ عمى مبحثيفاالختبلؼ في التفسير ل
 أمااختبلؼ المفسريف في التفسير  أسباب: فسريف في التفسير كالمطمب الثانياختبلؼ الم أكجو

: الجمع بيف المعاني كبياف ما اشكؿ منيا بالمأثكر األكؿب المبحث الثاني تضمف مطمبيف المطم
 .تفسير بالسنة كبالمأثكر عف السمؼكالمطمب الثاني: ال

 الكممات المفتاحية: )أكجو االختبلؼ، المفسريف، التفسير(.
The different aspects of the interpreters in the interpretation and 

includes the reasons for the difference and its types 

 Mahmoud Matani Khalaf Faihan 

  Dr .  Ahmed Khatal Mikhlif Al-Obaidi 

College of Education for Human Sciences/ University of Anbar 

Abstracts: 
 

This research aims to explain the different aspects of the interpreters’ 

differences in their interpretation of the Holy Qur’an, and it also includes the 

reasons for the difference from many aspects, including their differences in 

the expressions of the expressions, and their difference in the word intended 

for the possibility of more than one meaning, and their differences in absolute 

and restriction, general and specific, and others, as well as clarifying the 

types of differences in interpretation of the Holy Qur’an, and included  It has 

two sections: the first and included two demands: the first requirement: the 

different aspects of the interpreters in the interpretation, and the second 

requirement: the reasons for the differences of the commentators in the 

interpretation. 

Keywords: (differences, commentators, interpretation). 
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:المقدمة  

الحمد هلل نستعينو، كنستيديو، كنستغفره، كنعكذ بو مف شركر أنفسنا، كمف سيئات إف 
أعمالناكنشيد أف ال إلو إال اهلل، كأف محمدنا، رسكلنا كحبيبنا، عميو الصبلة كالسبلـ، 

 كعمى آلو، كعمى أصحابو أجمعيف.

 أما بعد: 

اسة، في العديد مف إف أصدؽ ما يقـك بو العبد، ىك العمـ، كاالجتياد في البحث كالدر 
المجاالت، فيي تكسع الفيـ، كتزيد العقؿ نكرنا ، كتزيد العمر بركة، كتزيد النفس صفاءن 

كعمكنا كاطمئناننا، فميس بعد العمـ شيئنا، كباألخص إف كاف العمـ في عمكـ الديف 
 كالمعرفةفالكاجب عمى كؿ إنساف كىبو اهلل العقؿ المفكر، أف يقـك بالدراسة كالتطمع في

مجاالت دينو المختمفةكذلؾ حتى يككف عمى دراية بكافة األمكر مف حكلو، كحتى 
يستطيع التعرؼ عمى تعاليـ الديف اإلسبلمي كالتمسؾ بيكلذلؾ أقدمت عمى كتابة ىذا 
البحث ) أكجو اختبلؼ المفسريف في التفسير كيتضمف اسباب االختبلؼ كانكاعو ( 

ني في النجاح، كتكصيؿ ىذا البحث لآلخريف ، كاني ادعك اهلل سبحانو كتعالى اف يكفق
 كنحمد اهلل عمى نعمو .

 أىمية المكضكع كسبب اختياره: 

اف ىذا المكضكع يعد مف المكاضيع اليامة ألف مف خبللو يتبيف تكجيو اقكاؿ المفسريف 
كاالثر المترتب عمييا ، ألف منيج المفسر الذم يسير عميو كالذم يخالؼ بو غيره مف 

يمكف معرفتو مف خبلؿ دراسة اسباب االختبلؼ كانكاع االختبلؼ ، عمما اف المفسريف 
ىذا االختبلؼ كاف اختبلؼ تنكع ، ال خبلؼ تضاد ، كيمكف اف يقع الحتماؿ النص 

 اكثر مف معنى كغيرىا مف االمكر الذم اختمؼ فييا المفسريف .
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اف ىك الغكص في اما سبب اختيار المكضكع : اف السبب االساس الختيارم ليذا العنك 
معارؼ التفاسير كاالطبلع عمى اىـ اسباب االختبلؼ في تكجيو النصكص القرآنية 

 ألنيـ لـ يكتبكا سطرا في تمؾ التفاسير كالمصنفات عبثا.

 

 الدراسات السابقة:

كتاب ) اختبلؼ المفسريف اسبابو كآثاره( لمدكتكر سعكد بف عبداهلل الفنيساف  -ُ
 .، كىك مطبكع ـُٕٗٗكىك اطركحتو لمماجستير

كتاب )اختبلؼ المفسريف اسبابو كضكابطو ( لمدكتكر احمد الشرقاكم كىك  -ِ
 ـ . ََِْمطبكع في مكتبة شبكة التفسير 

مشكمة البحث: تكمف مشكمة البحث في دكافع االختبلؼ بيف الفسريف كاف كاف اختبلفيـ 
ختبلفيـ اختبلؼ تنكع ال اختبلؼ تضاد لكف امتد االختبلؼ بيف المفسريف الى ا

 العفكرم كالعقدم كاخذ كؿ منيـ يفسر القراف كفؽ ضكابط منيجو الذم يميؿ اليو .

  خطة البحث :

 اقتضت خطة البحث اف تتككف مما يأتي

 المقدمة . كفييا مباحث:

 المبحث االكؿ:اكجو اختبلؼ المفسريف في التفسير كاسبابو ، كفيو مطمبيف:-

 التفسير.المطمب االكؿ:اكجو االختبلؼ في 

 المطمب الثاني: اسباب اختبلؼ المفسريف في التفسير.

 المبحث الثاني:انكاع اختبلؼ المفسريف في التفسير، كفيو مطمبيف:

 المطمب االكؿ: الجمع بيف المعاني كبياف ما أشكؿ منيا بالمأثكر.

 المطمب الثاني: التفسير بالسٌنة كبالمأثكر عف السمؼ.
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 الخاتمة .

 ع.المصادر كالمراج

منيجي في البحث:حاكلتي قدر اإلمكاف أثناء كتابًة ىذا البحث ، االلتزاـ بالمنيج 
 الكصفي المَّتبع في كتابة البحكث العممية ، كيمكف أف أكجزه فيما يمي:

ترتيب اسباب االختبلؼ مف حيث االىمية معتمدا عمى ترتيبيا في المصادر  -ُ
 االصمية.

رسـ المصحؼ في كتابة اآليات، ثـ استخدمتي الرسـ العربي العادم كليس  -ِ
 جعمتي أسـ السكرة كرقـ اآلية في اليامش.

تكثيؽ المعمكمات مف مصادرىا األصمية، ذاكران المصادر في اليامش، أسـ  -ّ
 الكتاب ثـ أسـ المؤلؼ ثـ الجزء كالصفحة .   
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المبحث االكؿ : اكجو اختبلؼ المفسريف في التفسير كاسبابو 
: 
 

 جو االختبلؼ في التفسيرالمطمب االكؿ : اك 
 

نزؿ القرآف الكريـ عربيان كسط قكـ يعرفكنو مف جية لغتيـ، ككاف بينيـ رسكؿ اهلل صمى  
اهلل عميو كسمـ يسألكنو عما اشكؿ عمييـ، ككاف في عرضيـ لفيمو لبعض آم القرآف 
الكريـ بداية لظيكر أكجو التفسير، كاحتماؿ بعض آم القرآف ألكثر مف معنى ظاىر 

يو كسمـ بينيـ االثر الكبير في انحصار االختبلؼ فيما ككانمكجكدالرسكؿ صمى اهلل عم
بينيـ مف ناحية فيميـ لمنصكص، كلما تكفي الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كتصٌدر 
بعض الصحابة لتفسير القرآف الكريـ كصاركا ىـ المرجع في فيمو، ظير االجتياد 

لصحابة ككاف فييـ، كتعددت المحتمبلت بسبب االختبلؼ العممي بيف ىذا كذاؾ مف ا
اختبلفيـ مبنيان عمى عمـ، كلـ يكف يصدر عف جيؿ اكىكلن فتعددت كجكه التفسير بسبب 
اجتيادىـ في بياف ما يحتممو النص كيعد ضابط احتماؿ النص لمتفسير الذم يذكركنو 
مف ابرز الضكابط،فيـ اىؿ المساف، كىـ اعمـ بأحكاؿ القرآف كبأقكاؿ الرسكؿ عميو 

حكالو، كىـ اعمـ بأحكاؿ مف نزؿ فييـ قرآف،فكؿ ىذه المعمكمات الصبلة كالسبلـ كا
كغيرىا مما يتميزكف بو كاف سببانألف يجتيدكا، لكف ال يسمـ اجتياد شخصيف مف 

، عممان باف ىذا االختبلؼ كاف اختبلؼ تنكع ال خبلؼ تضاد، كىذا (ُ)االختبلؼ
 االختبلؼ يقع بسبب احتماؿ النص ألكثر مف معنى.

                                                           
ابراىيـ بف داكد، بحث مقدـ الى كمية اصكؿ التفسير في مقدمات كتب التفسير: د. سممى داكد (ُ)

الدعكة كاصكؿ الديف، جامعة اـ القرل، المممكة العربية السعكدية، مجمة جامعة اـ القرل لعمـك 
 .ُٗٗق، صُِّْ، رمضاف ّٓالشريعة كالدراسات االسبلمية، العدد 
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الثاني : اسباب اختالف المفسرين في المطمب 
 التفسير:

 اواًل: ان يكون في اآلية أكثر من قراءة: 
فيفسر كؿ منيـ اآلية عمى حسب قراءة مخصكصة مثاؿ ذلؾ ما اخرجو  
)كلك فتحنا عمييـ بابا مف السماء فظمكا فيو ، عف مجاىد في تفسير قكلو تعالى(ُ)الطبرم

، إف معنى )سيٌكرىت( (ِ)بؿ نحف قـك مسحكركف( يعرجكف. لقالكا انما سكرت ابصارنا
سيدَّت، ثـ اخرج عف ابف عباس رضي اهلل عنيماانو قاؿ:)سكرت 

بمعنى:أيًخذىٍتكسيًحرىت
، مف قرأ)سيٌكرىت( مشددة يعني سيٌدٍت كمف (ْ).ثـ أكرد قكؿ قتادة(ّ)

قرأ)سيًكرىت(
 .(ٔ)، مخففة يعني سحرت(ٓ)

 ثانيًا: ومن أسباب اختالف المفسرين االختالف في وجوه اإلعراب: 
كال شؾ اف لئلعرابتأثيره في المعنى فميس بيف الفاعؿ كالمفعكؿ بو مثبل ااٌل  

) اف اهلل برمء مف المشركيف  الضبط بالشكؿ، كيكفر مف ألحف متعمدان في قكلو تعالى
فرؽ بيف الكفر كااليماف ىك حركة كاحدة لك قراىا بكسر البلـ في)رسكلو( فال (ٕ)كرسكلو (

                                                           
 .ٗ/ُْتفسير الطبرم:(ُ)
 .ُٓ – ُْسكرة الحجر: اآلية: (ِ)
 . َُ/ُْتفسير الطبرم: (ّ)
 .َُ/ُْالمصدر نفسو: (ْ)
قرأ ابف كثير سكرت بالتخفيؼ، كشٌدده الباقكف، ينظر: الكشؼ عف كجكه القراءات السبع، مكي بف (ٓ)

 .ْٗ-ّٗ، كينظر: تعريؼ الدارسيف بمناىج المفسريف، صَّ/ِابي طالب القيسي:
 .ْٗ-ّٗ، كتعريؼ الدارسيف: صْٓبحكث في اصكؿ التفسير كمناىجو: ص ينظر: (ٔ)
 .ّسكرة التكبة: مف اآلية (ٕ)
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، فالقراءة بالكسر تعني كأف (ُ)ككؿ ىذا يدؿ عمى ماؿ لئلعراب مف تأثير في المعاني
اهلل عز كجؿ يبرأ مف رسكلو كىذا محاؿ بحؽ اهلل عز كجؿ كاجحاؼه بحؽ رسكؿ اهلل 

 صمى اهلل عميو كسمـ.

 الثًا: االختالف في االعراب:ث
) كما يعمـ تأكيمو إال  كمثاؿ االختبلؼ في االعراب، اختبلفيـ في قكلو تعالى: 

، فقداختمفكا في ))كالراسخكف((فقيؿ عطؼ (ِ)اهلل كالراسخكف في العمـ يقكلكف امنا بو( 
نىسىؽ عمى اسـ اهلل عزكجؿ كقيؿ ىـ مرفكعكنباإلبتداء كالخبر في قكلو تعالى )يقكلكف 

 .(ّ)آمنا بو(

وقد يكون سبب االختالف في المراد بالمفظ الحتمالو اكثر من رابعًا:  
 معنى:

اما سبب االشتراؾ المغكم بمعنى اف الكممة بحكـ كضعيا لغة تستعمؿ  
لمعنييف مختمفيف فيفسرىا احد العمماء بأحد المعنييف كيفسرىا اآلخر بالمعنى الثاني، 

معنييف،كمفظ )قسكرة( الذم ككبل التفسيريف جائز كصحيح ما لـ يقـ دليؿ عمى احد ال
يطمؽ عمى )الرامي( كعمى )االسد( كلفظ )عىٍسعىس( الذم يراد بو اقباؿ الميؿ كادباره 
ٍكف( يطمؽ عمى االسكد كعمى االبيض، كلفظ )النكاح( يطمؽ عمى العقد،  كلفظ )الجى

 .(ْ)كيطمؽ عمى الكطء، كلفظ القرء يراد بو الحيض كيراد بو الطير

 ب االختالف احتمال االطالق والتقييد في اآلية:خامسًا: ومن اسبا 

                                                           
 .ْٔبحكث في اصكؿ التفسير كمناىجو: صينظر:  (ُ)
 .ٕمف سكرة آؿ عمراف مف اآلية (ِ)
 .ُٕٗالمكتفى في الكقؼ كاالبتداء: البي عمرك الداني صينظر: (ّ)
 .ْٕبحكث في اصكؿ التفسير: ص(ْ)
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 .(ُ)كالمطمؽ ىك: ما دٌؿ عمى الماىٌية ببل قيد 

 ، كالدـ المقيد بالسفح في قكلو تعالى(ِ)كالمقٌيد ىك: ما دٌؿ عمى الماىية بقيد 
 .(ّ))أك دما مسفكحان (

كمف المعمكـ انو يجب حمؿ المطمؽ عمى المقيد اذا كجد دليؿه يقتضي التقييد، 
كيقع الخبلؼ بيف السمؼ في ىذا الدليؿ فتراه طائفة فيحممكف المطمؽ عمى المقيد، كال 
تراه اخرل فيبقكف المطمؽ عمى اطبلقو كالمقيد عمى تقييده، كمثاؿ ذلؾ عتؽ الرقبة في 

) كمف كفارة القتؿ الخطأ بالرقبة )المؤمنة( قاؿ تعالى  الكفارات، فقد كردت مقيدة في
)  ككردت مطمقة في كفارة الظيار قاؿ تعالى(ْ)قتؿ مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة (

كالذيف يظاىركف مف نسائيـ ثـ يعكدكف لمؿ قالكا فتحرير رقبة مف قبؿ اف يتماسا 
يؤاخذكـ اهلل بالمغك في أيمانكـ  ) ال ككردت مطمقة ايضا في كفارة اليميف، قاؿ تعالى(ٓ)(

كلكف يؤاخذكـ بما عقدتـ االيماف فكفارتو إطعاـ عشرة مساكيف مف اكسط ما تطعمكف 
فالرقبة في كفارة الظيار كاليميف مطمقة تشمؿ  (ٔ)اىميكـ اك كسكتيـ اك تحرير رقبة (

مؿ المطمؽ المؤمنة كالكافرة، كفي كفارة القتؿ الخطأ مقيدة باإليماف، فقالت طائفة بح
عمى المقيد فبل تجزمء عندىـ الرقبة الكافرة في الظيار كاليميف، بؿ البد مف رقبة 

 مؤمنة.

                                                           
 .ُّ/ِاإلتقاف في عمـك القرآف: لمسيكطي:ينظر: (ُ)
 .ُّ/ِنفسو: المصدرينظر: (ِ)
 .ُْٓسكرة األنعاـ مف اآلية (ّ)
 .ْٗسكرة النساء مف اآلية (ْ)
 .ّسكرة المجادلة: اآلية (ٓ)
 .ٖٗسكرة المائدة، مف اآلية  (ٔ)
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عمى كما ىي في كفارة القتؿ الخطأ، كقالت طائفة اخرل ال يحمؿ المطمؽ 
المقيد اال بدليؿ كال دليؿ ىنافيبقى المطمؽ عمى اطبلقو فيجكز عتؽ الرقبة الكافرة في 

 .(ُ)كاليميفكفارة الظيار 

 سادسًا:ومن اسباب االختالف العموم والخصوص: 
، كمثالو قكلو (ِ)كالعاـ ىك المفظ الكاحد الداؿ عمى مسٌميينفأكثر في كقت كاحد 

، فمفظ السارؽ ككذا السارقة عاـ يشمؿ (ّ)) كالسارؽ كالسارقة فاقطعكا ايدييما (تعالى
كمف غير تخصيص، كالفرؽ كؿ مف سىرىؽى اك سىرىقت مف غير حصر في عدد معيف 

بيف العمكـ كاالشتراؾ المفظي اف المشترؾ المفظي كاحد ييطمؽ عمى ميسىمٌيينفأكثر اال انو 
ليس في كقت كاحد فالعيف تطمؽ عمى الباصرة، كالحسد كعيف الماء، لكف ىذا ليس في 
ت كقت كاحد فإما يراد بو ىذا اك ذاؾ، كاما الٌسارؽ فيطمؽ عمى اكثر مف كاحد في كق

 .(ْ)كاحد

كالخاص ىك المفظ الكاحد الداؿ عمى مفرد معيف، كمثالو لفظ )المائة( في قكلو  
، كلفظ الثمانيف في قكلو (ٓ)) الزانية كالزاني فاجمدكا كؿ كاحد منيما مائة جمدة (تعالى 
، (ٔ)) كالذيف يرمكف المحصنات ثـ لـ يأتكا بأربعة شيداء فاجمدكىـ ثمانيف جمدة (تعالى 

العداد تدؿ عمى العدد المعيف الذم كضعت لو ال يشترؾ معيا فيو معنى ، فيذه ا(ٔ)(
)  آخر، كقد يستعمؿ المفظ العاـ محؿ الخاص حسب ما يقتضيو الحاؿ كقكلو تعالى

الذيف قاؿ ليـ الناس اف الناس قد جمعكا لكـ فاخشكىـ فزادىـ ايمانا كقالكا حسبنا اهلل 

                                                           
 .ْٗبحكث في اصكؿ التفسير كمناىجو: ص(ُ)
 .ُٔٗ/ِاألحكاـ في اصكؿ األحكاـ: األمدم:(ِ)
 . ّٖسكرة المائدة مف اآلية (ّ)
 .ْٗاصكؿ التفسير كمناىجو: صبحكث في ينظر: (ْ)
 .ِسكرة النكر مف اآلية (ٓ)
 .ْسكرة النكر: مف اآلية (ٔ)
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كالمراد بيا خاص كىك نعيـ بف مسعكد كالناس ، فالناس االكلى عامة (ُ)كنعـ الككيؿ (
الثانية عامة لكف المراد بيا ابك سفياف كاصحابو، كالعمكـ كالخصكص مف اسباب 
اختبلؼ المفسريف، فقد يختمفكف في عمكـ لفظ اك خصكصو كأختبلفيـ في عمكـ اك 

 ، فقيؿ اف لفظالمشركات(ِ)) كال تنكحكا المشركات حتى يؤمف ( خصكص قكلو تعالى
عاـ يشمؿ الكثنيات كالكتابيات،كقيؿ خاص بالكثنيات، كعمى القكؿ االكؿ فاف قكلو 

، مخصص ليذه اآلية كعند االخريف (ّ)) كالمحصنات مف الذيف اكتكا الكتاب ( تعالى
 .(ْ)غير مخصص ألنو ال يشمؿ الكتابيات اصبلن 

 سابعًا: ومن اسباب اختالف المفسرين ايضا: الحقيقة والمجاز:
، كالمجاز "ىك المفظ المستعمؿ (ٓ)يقة "ىي المفظ المستعمؿ فيما كضع لو"فالحق

، (ٔ)في غير ما كضعمو عمى كجو يصح مع قرينة دالة عمى عدـ اراده المعنى االصمي"
، كقد كقع اختبلؼ بيف العمماء في كقكع المجاز فقالت بكقكعو طائفة (ٔ)االصمي"

) كانو ىك اضحؾ  تعالى، كمثالو اختبلؼ العمماء في تفسير قكلو (ٕ)كانكرتو اخرل
فقد قاؿ الحسف البصرم كالكمبي في تفسيرىا:)اضحؾ اىؿ الجنة في الجنة (ٖ)كابكى (

                                                           
 .ُّٕسكرة آؿ عمرآف اآلية (ُ)
 .ُِِسكرة البقرة اآلية: (ِ)
 .ٓسكرة المائدة: اآلية: (ّ)
 .َٓبحكث في اصكؿ التفسير: صينظر: (ْ)
 .ُِارشاد الفحكؿ الى تحقيؽ الحؽ مف عمـ االصكؿ، لمشككاني: ص(ٓ)
 .ُُٕشرح العقائد النسفية، لمتفتازاني: ص(ٔ)
كمف المنكريف لمنسخ ىك المفسر المعتزلي الكبير ابك مسمـ االصفياني كحجتو اف النسخ إبطاؿ (ٕ)

ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف )كالقرآف الكريـ ال يمكف إبطالو استنادا عمى قكلو عز كجؿ
ينظر: ابك مسمـ االصفياني كآراؤه التفسيرية، اطركحة ، ِْسكرة فصمت: مف اآلية:خمفو( 

دكتكراه، لمطالب مركاف صباح ياسيف باشراؼ أ.د. محمد بشار الفيضي، كمية العمـك االسبلمية، 
 .ُٖـ، صََِٓجامعة بغداد، 

 .ّْسكرة النجـ، اآلية (ٖ)
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كابكي اىؿ النار في النار، كقاؿ سيؿ بف عبد اهلل )اضحؾ المطيعيف بالرحمة كابكى 
، كىذا التأكيؿ كذاؾ بالمعنى الحقيقي لمضحؾ كالبكاء كقاؿ (ُ)العاصيف بالسخط
كىذا تأكيمبالمعنى  (ِ)االرض بالنبات كأبكى السماء بالمطر( الضحاؾ:)اضحؾ

 .(ّ)المجازم

كمنو ما كرد في صحيح البخارم في تفسير قكلو تعالى في كصؼ إمراة ابي  
 (ٓ)حيثركل عف مجاىد قكلو:)حمالة الحطب:تمشي بالنميمة( (ْ)) كامراتو حمالة(ليب 

كىذاف عمى المعنى المجازم، كفسره  ،(ٔ)كقاؿ سعيد بف جبير )حمالة الخطايا كالذنكب(
بعضيـ بالمعنى الحقيقي تحمؿ الحطب فقيؿ في النار، كقيؿ انيا كانت تحمؿ 
الغصنكالشككفتطرحو في الميؿ عمى طريؽ النبي صمى اهلل عميو كسمـ كذا قاؿ ابف زيد 

 .(ٕ)كالضحاؾ كالربيع بف انس كمبرة اليمذاني

اختالفيم في الروايات المنقولة  ثامنًا: ومن اسباب اختالف المفسرين ىو
 عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم واصحابو.

 قاؿ االماـ ابف تيمية في ىذا السبب: 

المنقكؿ قد يككف عف المعصكـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كقد يككف عف  
غيره، كالمنقكؿ عف غير رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ معظمو مما ال يمكف معرفة 

                                                           
 . ُُٔ/ٓفتح القدير، لمشككاني:(ُ)
 المصدر نفسو.(ِ)
 ُٓر كمناىجو: ص بحكث في اصكؿ التفسي(ّ)
 .ْالمسد: مف اآلية (ْ)
 .ُِٓ/ٓ، كىك قكؿ قتاده كالسدم ايضان: فتح القدير:ٓٗ/ٔصحيح البخارم:(ٓ)
 .ُِٓ/ٓفتح القدير:(ٔ)
 المصدر نفسو.(ٕ)
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الصحيح منو،كعامة ىذا النكع مما الفائدة فيو، كالكبلـ فيو مف فضكؿ الكبلـ كمثاؿ 
 ىذا:

حاب الكيؼ،كفي تحديد البعض مف البقرة اختبلؼ المفسريف في لكف كمب اص 
التي ضرب بو القتيؿ زمف مكسى عميو السبلـ، كفي حجـ كمساحة سفينة نكح عميو 
السبلـ، كفي اسـ الغبلـ الذم قتمو الخضر عميو السبلـ كنحك ذلؾ، فيذا ال يجكز 
 تصديقو كال تكذيبو ااٌل بحجة، كمتى اختمؼ التابعكف لـ يكف بعض اقكاليـ حجة عمى
بعض كما نقؿ في ذلؾ عف الصحابة نقبلن صحيحان فالنفس اليو اسكفي مما نيًقؿى عف 

 بعض التابعيف، كالمنقكؿ عف رسكؿ اهلل صمى كسمـ فيذا يمكف معرفة الصحيح منو.

كما نحتاج اليو منو مكجكد، كيمكف تخريجو في التفسير كالحديث كالمغازم 
 .(ُ)كاالحكاـ الى غير ذلؾ

ف في قكلو تعالى ىذا االختبلؼ الفريقاف الخصماف المقصكدا كمف األمثمة عمى
 .(ِ)) ىذاف خصماف اختصمكا في ربيـ ( 

قاؿ بعض المفسريف: احد الفريقيف المؤمنكف، كاالخركف كفار قريش،كاختصاـ 
الفريقيف اقتتاليـ في معركو بدر، قاؿ ابك ذر الغفارم رضي اهلل عنو: اقسـ اٌف ىذه 

كصاحبيو عمٌي كعبيدة بف الحارث كعتبة كصاحبيو شيبة كربيعة اآلية نزلت في حمزة 
كالكليد بف عتبة يكـ تبارزكا يكـ بدر، فقتؿ المؤمنكف الكفار في المبارزة كقاؿ عمي بف 
ابي طالب رضي اهلل عنو انا اكؿ مف يبحثكا بيف يدم الرحمف لمخصكمة يكـ القيامة 

و ) ىذاف خصماف كفييـ نزؿ قكل كقاؿ قيس بف عباد الراكم عف عمٌي عميو السبلـ
، كقاؿ اخركف: احد الفريقيف المؤمنكف كاالخركف اىؿ الكتاب،قاؿ اختصمكا في ربيـ ( 

ابف عباس كقتادة: اختصـ المسممكف كاىؿ الكتاب، حيث قاؿ اىؿ الكتاب لممسمميف 
: نحف نبينا قبؿ نبيكـ، ككتابنا قبؿ كتابكـ، فنحف أكلى باهلل منكـ، فقاؿ ليـ المسممكف

                                                           
  ٖٓ-ٓٓمقدمة في أصكؿ التفسير، ابف تيمية، ص ينظر: (ُ)
 .ُٗسكرة الحج مف اآلية  (ِ)
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اكلى باهلل منكـ آمنابمحمد صمى اهلل عميو كسمـ كآمنا بنبيكـ، كآمٌنا بكؿ ما انزؿ اهلل مف 
كتاب، كنبينا خاتـ االنبياء، فانتـ تعرفكف كتابنا كنبينا ثـ تركتمكه ككفرتـ بو حسدا، 

، كقاؿ آخركف ىـ  ) ىذاف خصماف اختصمكا في ربيـ ( فانزؿ اهلل تعالى اآلية:
لكفار مف آيةممة كانكا قاؿ مجاىد كعطاء: ىـ المؤمنكف كالكافركف المؤمنكف كا

اختصمكا في ربيـ كقاؿ اخركف: المراد بالفريقيف الجنة كالنار حيناختصمتا، قاؿ 
عكرمة:ىي الجنة كالنار اختصمتا، فقالت النار، خمقني اهلل لعقكبتو كقالت الجنة: خمقني 

لث الذم قالو مجاىد كعطاء فالقكؿ بأف اآلية اهلل لرحمتو، كقد رجح الطبرٌم القكؿ الثا
نازلةفي اختصاـ المؤمنيف كالكافريف اكلى كارجحؤلنو يشمؿ االقكاؿ كميا، ىذا ىك 
الراجح ألف اآلياتالسابقة عف صنفيف في الناس مؤمنيف ساجديف هلل كعصاة 
ى كافريف،كىذه اآلية كما بعدىا تتحدث عف مصير كؿ مف الصنفيف يكـ القيامة، كعم

ىذا القكؿ تنطبؽ اآلية عمى كفار قريش كعمى اىؿ الكتاب كال مانع في اف تككف اآلية 
نازلة في مبارزة كفار كمسمميف يكـ بدر، كما احتج عمى ذلؾ ابك ذر الغفارم الف اآلية 

 .(ُ)قد تنزؿ لسبب مف األسباب، ثـ تككف عامة تشمؿ كؿ ما كاف نظيرا لو

 ين اختالفيم في النسخ واالحكام:تاسعًا: من اسباب اختالف المفسر 
) كهلل المشرؽ مف امثمة االختبلؼ في القكؿ بالنسخ اختبلفيـ في قكلو تعالى 

فقد ركل جابر بف عبد اهلل رضي اهلل عنيما ما  (ِ)كالمغرب فأيف ما تكلكا فثـ كجو اهلل (
كركل ابف عمر رضي اهلل (ّ)يدؿ عمى انيا محكمة كأف المراد انيا نزلت في اشتباه القبمة

                                                           
 .ُْٖ-ُْٕ/ٓتيذيب تفسير الطبرم، ينظر: (ُ)
 .ُُٓسكرة البقرة، اآلية (ِ)
ركل جابر بف عبد اهلل رضي اهلل عنو قاؿ: بعث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ سرية كنت فييا (ّ)

فأصابتنا ظممو فمـ نعرؼ القبمة، فقالت طائفة: القبمة ىا ىنا فصؿ كخطكا خطان كقاؿ بعضيـ: 
ىا ىنا فصمكا كخطكا خطا، فمما أصبحنا أصبحت تمؾ الخطكط لغير القبمة فمما قفمنا مف سفرنا 

ذلؾ، فسكت، فأنزؿ اهلل تعالى أينما تكلكا فثـ كجو  سألنا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عف 
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كعمى كبل القكليف فإنيا (ُ)عنيما ما يدؿ عمى انيا محكمة كاف المراد بيا صبلةالتطكع
 .(ِ)محكمو غير منسكخة كىك أيضان قكؿ سعيد بف المسيب كعطاء كالشعبي كالنخعي

 عاشرًا: من أسباب اختالف المفسرين: اإلضمار واإلظيار.
) كلما ران ال لبسى فيو كال إختبلؼ كقكلو تعالىكبياف ذلؾ اف المراد قد يككف ظاى

فإف فاعؿ المجيء ظاىر ال لبس فيو، ككذا فاعؿ  (ّ)جاء مكسى لميقاتنا ككممو ربو (
التكميـ، كيختمؼ المفسركف أيضان في مرجع الضمير اذا كاف الفاعؿ مضمران نحك قكلو 

ىك جبريؿ عميو السبلـ ، فقيؿ (ْ). فكاف قاب قكسيف اك ادنى () ثـ دنى فتدلى  تعالى
كىك قكؿ أـ المؤمنيف عائشة كابف مسعكد كأبي ذر كأبي ىريرة رضي اهلل عنيـ، كقيؿ 
دنا الرب مف محمد صمى اهلل عميو كسمـ كىك قكؿ ابف عباس كأنس بف مالؾ رضي اهلل 

 .(ٓ)عنيـ

حادي عشر:ومن اسباب إختالف المفسرين ىو اإلختالف بسبب إحتمال 
 خير في المعنى:التقديم والتأ

ليس المراد بالتقديـ كالتأخير ىك التقديـ كالتأخير في صياغة الجممة القرآنية، 
كترتيب كمماتيا، فيذا مما ال يناقش فيو مسمـ ألنو قد أجمع المسممكف عمى أف كؿ ما 

                                                                                                                                                      

، ُِٕ/ُكالحديث ركاه الدار قطني في سننو،  ُّٗاهلل، نكاسخ القرآف، البف الجكزم، ص
 .َُ/َِكالبييقي في سننو، 

ـ يصمي كىك مقبؿه مف ركل ابف عمر رضي اهلل عنيما قاؿ: كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسم(ُ)
مكة الى المدينة عمى راحمتو حيث كاف كجيو قاؿ: كفيو نزلت فاينما تكلكا فثـ كجو اهلل ركاه 

 .ْٖٔ/َُمسمـ 
 .َُْنكاسخ القرآف، صينظر: (ِ)
 ُّْسكرة االعراؼ، اآلية (ّ)
 .ٗ-ٖسكرة النجـ، اآليتيف (ْ)
 ِٔٔ/ْ، كتفسير ابف كثير ِٕ/ِٔينظر: تفسير الطبرم، (ٓ)
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في المصحؼ مف سكرو كآيات ىك كبلـ اهلل تعالى، كأف اآليات مرتبة في السكر عمى ما 
بأمر اهلل كأنو ال يجكز التقديـ كالتأخير أك التغيير أك التبديؿ في ذلؾ فمف ىي عميو 

 .(ُ)فعؿ ذلؾ فقد كفر

نما التقديـ كالتأخير ىك في معنى اآلية كما في قكلو تعالى ) اذ قاؿ اهلل يا  كا 
عيسى اني متكفيؾ كرافعؾ الي كمطيرؾ مف الذيف كفركا كجاعؿ الذيف اتبعكؾ فكؽ 

، فظاىر اآلية فيو إشكاؿ، حيثعطفت رفع عيسى عميو السبلـ عمى (ِ)الذيف كفركا (
 تكفيو كىذا معناه اف اهلل تعالى تكفى عيسى أكالن ثـ رفعو.

كاذا كاف المتكفى ىنا بمعنى المكت فانو يتناقض مع ايماف المسمميف بأف  
ؿ قياـ عيسى عميو السبلـ لـ يمت، كأف اهلل تعالى رفعو إليو في السماء،كأنو سينزؿ قبي

 .(ّ)الٌساعة، فكيؼ أماتو اهلل كرفعو إليو

 اختبلؼ المفسريف في تكجيو ىذا عمى أقكاؿ

فمنيـ مف قاؿ: في اآلية تقديـ كتأخيرفي المعنى، فالرفع مقدـ فى الكاقع   -ُ
عمى التكفيفقد رفعو اهلل إليو، كىك حيفي السماء حياة خاصة، كسكفينزلو اهلل 
تعالى في آخر الزماف ثـ يتكفاه بعد ذلؾ، كتقدير معنى اآلية عندىـ: اٌني 

 رافعؾ إلٌيكمتكفيؾ.

ية تقديـ كتأخير،كنؤخذ عمى ظاىرىا، فاهلل منيـ مف قاؿ: ليس في معنى اآل -ِ
تكفى عيسى عميو السبلـ ثـ رفعو بعد ذلؾ، التكفي عند ىؤالء ليسبمعنى 
، فاهلل  المكت،ألف عيسى حي في السماء كانما التكفي بمعنى القبض كالنـك

، كرافعؾ منيمؾألقى النكـ عمى عيسى ثـ رفعو كىك نائـ كمعنى اآلية:إني 
ىذا ما رجحو االماـ ابف كثير رحمو اهلل تعالى فقد اعتبر إلٌي كانت نائـ،ك 

                                                           
 .ُُْ،بمناىج المفسريف  تعريؼ الدارسيفينظر: (ُ)
 .ٓٓسكرة آؿ عمراف، اآلية (ِ)
 . ُُٓ-ُُْتعريؼ الدارسيف ، ينظر:(ّ)
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الكفاة بمعنى النكـ،فاهلل رفع عيسى عميو السبلـ كىك نائـ، كاستدؿ عمى ىذا 
)   كىك الذم يتكفاكـ باليؿ كيعمـ ما جرحتـ بآيات القرآف، قاؿ:كىذا كقكلو 

يتكفى  ) اهللكقكلو تعالى (ُ)بالنيار ثـ يبعثكـ فيو ليقضي اجؿ مسمى ( 
االنفس حيف مكتيا كالتي لـ تمت في مناميا فيمسؾ التي قضى عمييا 

 (ِ)المكت كيرسؿ االخرل الى اجؿ مسمى ( 

ىذه ىي أىـ اسباب اختبلؼ المفسريف في التفسير كىناؾ اسباب اخرل غيرىا 
 كسأكتفي بيذا دفعان لئلطالة كاالستطراد.

  

                                                           
 (َٔسكرة االنعاـ، اآلية )(ُ)
 .ِْسكرة الزمر، اآلية (ِ)
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 التفسير:المبحث الثاني : انواع اختالف المفسرين في 

 :الجمع بين المعاني وبيان ما أشكل منيا بالمأثور المطمب االول:
اف القرطبي قد ظير في تفسيره احد األيسس الثبلثة التي لممنيج الجامع الذم 
اصمفيو لعمـ التفسير كىك التفسير بالمغة فقد حاكؿ القرطبي اف يفسر الفاظ القرآف الكريـ 

الكممات كمدلكالتيا بما قالو ائمةالمغة، كما تناقمو  كاف يكضحيا بمغة العرب فبيف معنى
العمماء عنيـ، كحثالقرطبي بما نقمو مف األحاديث كاألخبار في مقدمتو عمى البحث في 
ألفاظ القرآف كطمب معانييا، كمنيا ما ركمى عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: 

مسعكد انو قاؿ: ))جكدكا القرآف ))أعربكا القرآف كالتمسكا غرائبو(( كما ركم عف ابف 
كزينكه بأحسف االصكات كأعربكه فإنو عربي كاهلل يًُّحب اف يعرب بو((، كحدد السيكطي 
المراد بإعراب القرآف كىك يتحدث عف الحديث األكؿ فقاؿ: ))كليس المراد بو االعراب 

قراءة كال  المصطمح عميو عند النحاة، كىك ما يقابؿ المحف، الف القراءة مع فقده ليست
، كقد اكرد القرطبي في مقدمتو عشريف أثران عف النبي صمى اهلل عميو (ُ)ثكاب فييا((

كسمـ كصحابتو كالتابعيف تحت باب، ما جاء في إعراب القرآف كتعميمو كالحث عميو، 
كثكاب مف قرأ القرآف معٌربان، كقد جاء ىذا الباب في ثبلث صفحات، حثت كميا عمى 

كالعربية كدلت بمجمكعيا عمى ذـ المحف ككراىيتو، مما يكجب عمى قٌراء تعٌمـ اإلعراب 
كتاب اهلل كحفظتو اف يأخذكا انفسيـ باالجتياد في تعممو، كقد دعـ القرطبي ما ذكره قبؿ 
اف يختـ ىذا المبحث باألمثمة التي تؤكد المعنى المراد، ككيؼ اف المحف بغير المقصكد 

د اهلل تعالى بما أكتكا مف العمـ بالعربية كبأشعارىا، كبيف كيؼ اف الصحابة فيمكا مرا
 . (ِ)كأف الشعر ديكاف العرب ال ينبغي إغفالو

 كمما كرد في ىذا الباب مما ذكره القرطبي رحمو اهلل تعالى حيث قاؿ: 

                                                           
 .ُُْ/ُينظر: االتقاف لمسيكطي، (ُ)
 . ِْٔعمـك القرآف في مقدمات التفاسير، ص  ينظر: (ِ)
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قاؿ أبك بكر االنبارم: جاء عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كعف اصحابو 
إعراب القرآف، كالحٌض عمى تعميمو كذـ  كتابعييـ رضي اهلل عنو، مف تفضيؿ

ككراىيتو ما كجب بو عمى قٌراء القرآف أف يأخذكا انفسيـ باالجتياد في (ُ)المحف
مف ذلؾ ما حدثنا يحيى بف سميماف الضبي قاؿ: حدثنا محمد يعني ابف سعيد (ِ)تعممو

ي ىريرة قاؿ: حدثنا ابك معاكية عف عبد اهلل بف سعيد المقبرم عف أبيو عف جده عف أب
((كعف محمد بف (ْ)القرآف كالتمسكا غرائبو(ّ)أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:أعربكا

عبد الرحمف بف زيد قاؿ: قاؿ أبك بكر كعمر رضي اهلل عنيما: لبىٍعضي إعراب القرآف 
أحبُّ إلينا مف حفظ حركفًو، كعف الشعبي قاؿ: قاؿ عمر رضي اهلل عنو: مف قرأ القرآف 

و عند اهلل أجر شييد، كقاؿ مكحكؿ: بمغني أف مف قرأ بإعراب كاف لو مف فأعربو كاف ل
األجر ضعفاف ممف قرأ بغير إعراب، كركل جريح عف عطاء عف ابف عباس قاؿ: قاؿ 
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: ))أحبُّ العربيةى لثبلث: ألني عربٌي، كالقرآف عربٌي، 

 .(ٓ)ككبلـ أىؿ الجٌنة عربي((
                                                           

المحف: الخطأ في االعراب كبابو قطع، كيقاؿ فبلفه لٌحاف: أم يخطيء، كالمحف أيضان كاحد االلحاف  (ُ)
 .ْٗٓكقد لحف في قراءتو مف باب قطع اذا طرب بيا كغٌرد، مختار الصحاح ص

 .ّّ/ُتفسير القرطبي،  (ِ)
اإلعراب معناه االبانة يقاؿ: أعرب عنو لسانو، كعٌربى أم: أباف كأصفح، كاالعراب الذم ىك  (ّ)

النحك: انما ىك االبانة عف المعاني بااللفاظ، كاعرب كبلمو: اذا لـ يمحف باإلعراب، كقد أفرد 
جماعة العمماء مصنفات في اعراب القرآف منيـ: مكي كالحكفي كالعكبرم، ينظر: لساف العرب: 

 . َّٗ/ّ، كاالتقاف، ّٖٓٔ/ْ
في الكقؼ كأبك بعمي كالطبراني  الحديث في الجامع الكبير مف ركاية ابف أبي شيبو، كابف االنبارم(ْ)

الكبير كالبييقي في شعب االيماف كالخطيب عف أبي ىريرة الجامع الكبير لمطبراني  في
لحاكـ: صحيح عند ؟ كرمز لو بالضعؼ، كقاؿ اُُْ، كالحديث في الصغير برقـ ّّْٖ/ْٓ

راقي فقاؿ: سنده ضعيؼ، كقاؿ جماعة فرده الذىبي فقاؿ: مجمع عمى ضعفو، كتبعو الع
 .ّّْٖ/ْٓي: فيو متركؾ، كقاؿ المناكم فيو ضعيفاف: ىامش الجامع الكبير عند رقـ ثماليي

ي مف ركاية العقيمي ف ّْٔ/َٓالحديث ذكره السيكطي في الجامع الكبير مف ركايو العيقمي،  (ٓ)
الضعفاء، كالطبراني في الكبير كالحاكـ في المستدرؾ كتعٌقب، كالبييقي في شعب االيماف، كابف 
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قاؿ: قدـ أعرابي في زماف عمر بف  (ُ)رطبي ما جاء عف أبي مميكةكقدركل الق
الخطاب رضي اهلل عنو فقاؿ:مف يقرئني مما أنزؿ عمى محمد صمى اهلل عميو كسمـ؟ 
قاؿ: فأقرأه رجؿ ))براءة((، فقاؿ: ))إف اهلل برئه مف المشركيف كرسكلو((. كقرأ بالجر، 

إف يكف اهلل برئ مف رسكلو فأنا أبرأ منو، فبمغ فقاؿ األعرابي: أكقد بًرئ اهلل مف رسكلًو؟ ف
عمر مقالة األعرابي فدعاه فقاؿ: يا أعرابي أتبرأ مف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ؟ 
فقاؿ يا أمير المؤمنيف، إني قدمت المدينة كال عمـ لي بالقرآف، فسألت مف يقرئني، 

ركيف كرسكلو( بالجر، فقمت: فأقرأني ىذا سكرة ))براءة(( فقاؿ: )إف اهلل برمء مف المش
أك قد برمء اهلل مف رسكلو، أف يكف اهلل بًرئ مف رسكلو فأنا إبرأ منو، فقاؿ عمر: ليس 
ىكذا يا أعرابي، قاؿ: فكيؼ ىي يا أمير المؤمنيف؟ قاؿ:)أف اهلل برئ مف المشركيف 

ابف الخطاب  كرسكلو( فقاؿ األعرابي: كأنا كاهلل أبرأ مما بًرئ اهلل كرسكلو منو، فأمر عمر
 .(ّ)فكضع النحك (ِ)رضي اهلل عنو أال يقرئ الناس إال عالـ بالمغة، كأمر أبا األسكد

قاؿ ابف األنبارم: كجاء عف أصحاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ كتابعييـ 
رضكاف اهلل تعالى عمييـ، مف االحتجاج عمى غريب القرآف كمشكمو بالمغة كالشعر، ما 

في ذلؾ كأكضح فساد مف أنكر ذلؾ عمييـ، مف ذلؾ ما بيف صحة مذىب النحكييف 
حدثنا عبيد بف عبد الكاحد بف شريؾ البزاز قاؿ: حدثنا ابف أبي مريـ قاؿ: أنبأنا ابف 
فركخ قاؿ: أخبرني أسامة قاؿ: أخبرني عكرمة أف ابف عباس قاؿ: إذا سألتمكني عف 

ثنا إدريس بف عبد الكريـ غريب القرآف فالتمسكه في الشعر، فإف الشعر ديكاف العربكحد
                                                                                                                                                      

عساكر في تاريخو عف ابف عباس، قاؿ الذىبي في مختصر المستدرؾ: أظنو مكضكع، كقاؿ 
: ىذا نفيالجكزم في المكضكعات، قاؿ الح العقيمي في الضعفاء: منكر ال أصؿ لو، كأكرده ابف

كاف كاف معناه صحيحان فأكثر المحدثيف عمى أنو مكضكع، كقيؿ ضعيؼ، ىامش الحديث 
 .ّّْٖ/ْٓالجامع الكبير 

ىك عبد اهلل بف عبيد اهلل بف ابي مميكة، بالتصغير، مدني أدرؾ ثبلثيف مف أصحاب النبي صمى اهلل (ُ)
 .ُّْ/ُعميو كسمـ، ثقو فقيو في الثالثة، ينظر: تقريب التيذيب 

 .ّٓ/ُالقرطبي، تفسير (ِ)
 .ّٓ/ُتفسير القرطبي، (ّ)



 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
5111 

قاؿ: حدثنا خمؼ قاؿ: حدثنا حماد بف زيد عف عميبف زيد بف جدعاف قاؿ: سمعت 
سعيد بف جبير كيكسؼ بف ميراف يقكالف: سمعنا ابف عباس يسأؿ عف الشيء بالقرآف، 
فيقكؿ: فيو ىكذا كىكذا، أما سمعتـ الشاعر يقكؿ كذا ككذا. كعف عكرمة كعف ابف 

قاؿ: ال تمبس ثيابؾ (ُ): ) كثيابؾ فطير (عف قكؿ اهلل عز كجؿ عباس، كسألو رجؿ
 عمى غدر، كتمثؿ بقكؿ غيبلف الثقفي:

 فإني بحمد اهلل ال ثكب غادرلبست كال مف سكءة أتقنع
 كسأؿ رجؿ عكرمة عف الزنيـ قاؿ: ىك كلد الزنى، كتمثؿ ببيت شعر: 

 األـ، ذك حسب لئيـ(ِ)زنيـ ليس يعرؼ مف أبكه بغى
 أيضا الزنيـ: الدعي الفاحش المئيـ، ثـ قاؿ:كعنو 

 (ّ)زنيـ تداعاه الرجاؿ زيادة كما زيد في عرض األديـ األكارع

قاؿ: ذكاتا ظؿ كأغصاف، ألـ تسمع إلى (ْ)) ذكاتا افناف ( كعنو في قكلو تعالى:
 قكؿ الشاعر: 

 (ُ)ما ىاج شكقؾ مف ىديؿ حمامةتدعك عمى فنف الغصكف حماما

                                                           
 .ْسكرة المدثر، آية  (ُ)
البغي: األمة اك الحرة الفاجرة، يقاؿ: بغت األمة تبغي بغيان، كباغت مباغاة كبغاء فيي بغي كبغكا  (ِ)

 .َّْ/ ْبمعنى عيرت، ينظر: القامكس المحيط، 
رب: انشده ابف برم لمحطيـ التميمي، ىذا البيت اختمؼ في قائمو، قاؿ ابف منظكر في لساف الع (ّ)

كفي الكامؿ لممبرد: ركل ابك عبيد كغيره اف نافعان سأؿ ابف عباس رضي اهلل عنو عف قكلو 
تعالى ) عتؿٍّ بعد ذلؾ زنيـ( ما الزنيـ؟ قاؿ: ىك الدعي الممزؽ، اما سمعت قكؿ حساف بف 

ـ ىك الجمد، كقيؿ: الجمد ، ىذا كاألديُْٕٖ/ ّثابت... كانشد البيت، ينظر، لساف العرب، 
 .ْٓ/ُلساف العرب ، المدبكغ

 .ْٖسكرة الرحمف، اآلية،  (ْ)
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قاؿ:  (ِ)) فأذا ىـ بالساىرة (عباس في قكلو تعالى كعف عكرمة عف ابف
 األرض، قالو ابف عباس، كقاؿ أمية بف أبي الصمت

 عندىـ لحـ بحر كلحـ ساىرة

 قاؿ ابف األنبارم: كالركاة يرككف ىذا البيت: 

 (ّ)كفييا لحـ ساىرة كبحركما فاىكا بو ليـ مقيـ

) ال تأخذه اهلل عز كجؿ:كقاؿ نافع ابف األزرؽ البف عباس: أخبرني عف قكؿ 
 .(ْ)سنة كال نكـ (

 :(ٓ)ما السِّنة؟ قاؿ: النعاس، قاؿ زىير بف أبي سممى

 في طكاؿ الميؿ تأخذه كال يناـ كال في أمره فندي.

 

                                                                                                                                                      
ىذا البيت أنشده ابف منظكر في المساف مادة)ىدؿ( عف ابف برم كنقؿ عف ابف سيده قكلو: اليديؿ  (ُ)

صكت الحماـ كخص بعضيـ بو، كحٌشييا كالٌدباس كالقمارل كنحكه، قاؿ ابف برم: كقد جاء 
 .ّْٓٔ-ّْْٔ/ٓي صكت اليدىد، ينظر: لساف العرب:اليديؿ ف

 .ُْسكرة النازعات: اآلية (ِ)
ىذا البيت ألمية بف الصمت، كقد أنشده ابف عباس، كقاؿ: الساىرة: األرض، ذكر ذلؾ صاحب  (ّ)

 المساف في مادة )سير(.
 .ِٓٓسكرةالبقرة مف اآلية  (ْ)
ىك زىير ابف ابي سممى بف رباح، يرتفع نسبة الى نزار، كاف كرعان رحيمان مف متيية العرب قدمو  (ٓ)

أىؿ الحجاز عمى غيره مف الشعراء، كىك صاحب الحكليات، تكفي قبؿ البعثة بسنتيف ينظر: 
، كالفند: الخرؼ كانكار العقؿ مف اليـر أك المرض،، ِّٔ، ْٖ/ّتاريخ آداب العرب لمرافعي، 

فند: الخطأ في الرأم كالقكؿ: يقاؿ: أفند الرجؿ فيك فٌند إذا ضعؼ عقمو، كيقاؿ: فٌند رأيو إذا كال
 . ِّْٕ/ْضعفو، كالتفنيد: المـك كتضعيؼ الرأم، لساف العرب، 
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 التفسير بالسّنة وبالمأثور عن السمف:المطمب الثاني: 
جاء في ذلؾ حيث بدأ  بدأ القرطبي كبلمو تحت باب تبييف الكتاب بالسنة، كما
) فميحذر ، كقاؿ تعالى(ُ)بقكلو تعالى) كانزلنا اليؾ الذكر لتبيف لمناس ما نزؿ الييـ ( 

نؾ ، كقاؿ تعال(ِ)الذيف يخافكف عف امره اف تصيبيـ فتنة اك يصيبيـ عذاب اليـ ( ى) كا 
قرنيا بطاعتو ، كفرض طاعتو في غير آية مف كتابو ك (ّ)لتيدم الى صراط مستقيـ (

، كذكر ابف (ْ)عز كجؿ، كقاؿ تعالى) كما ءاتاكـ الرسكؿ فخذكه كما نياكـ عنو فانتيكا (
عبد البر في كتاب العمـ لو عف عبد الرحمف بف يزيد: أنو رأل محرمان عميو ثيابو فنيى 

) كما ءاتاكـ الرسكؿ المحـر ; فقاؿ: إئتني بآية مف كتاب اهلل تنزع ثيابي، قاؿ: فقرأ عميو
كعف ىشاـ بف حجير قاؿ: كاف طاكس يصمي ركعتيف نياكـ عنو فانتيكا ( فخذكه كما 

بعد العصر، فقاؿ ابف عباس: اتركيما ; فقاؿ: إنما نيى عنيما أف تتخذا سنة ; فقاؿ 
عف صبلة بعد العصر، فبل  -صمى اهلل عميو كسمـ  -ابف عباس: قد نيى رسكؿ اهلل 

قاؿ) كما كاف لمؤمف كال مؤمنة اذا ما أـ تؤجر ؟ ألف اهلل تعالى أدرم أتعذب عميي
 .(ٓ)قضى اهلل كرسكلو امرا اف يككف ليـ الخيرة مف امرىـ (

صمى اهلل عميو كسمـ  -كركل أبك داكد عف المقداـ بف معديكرب عف رسكؿ اهلل 
ني قد أكتيت الكتاب كمثمو معو أال يكشؾ رجؿ شبعاف عمى أريكتو  - أنو قاؿ: أال كا 

فما كجدتـ فيو مف حبلؿ فأحمكه كما كجدتـ فيو مف حراـ فحرمكه  يقكؿ عميكـ بيذا القرآف
أال ال يحؿ لكـ الحمار األىمي كال كؿ ذم ناب مف السباع كال لقطة معاىد إال أف 

                                                           
 .ْْسكرة النحؿ، اآلية،  (ُ)
 .ّٔ، اآلية، النكرسكرة (ِ)
 .ِٓ( سكرة الشكرل، اآلية،ّ)
 .ٕ( سكرة الحشر، اآلية، ْ)
 .ّٔسكرة األحزاب:  (ٓ)
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ؤه ، فإف لـ يقركه فمو أف يعقبيـ (ُ)يستغني عنيا صاحبيا كمف نزؿ بقكـ فعمييـ أف يٍقري
ية قاؿ: كاف الكحي ينزؿ عمى رسكؿ كركل األكزاعي عف حساف بف عط (ِ)بمثؿ قراه(

كيحضره جبريؿ بالسنة التي تفسر ذلؾ. كركل سعيد بف  -صمى اهلل عميو كسمـ-اهلل 
منصكر: حدثنا عيسى بف يكنس عف األكزاعي عف مكحكؿ قاؿ: القرآف أحكج إلى السنة 

، كضرب القرطبي مثاال عمى ذلؾ (ّ)مف السنة إلى القرآف. كبو قاؿ األكزاعي
، كتحريـ (ْ))كىك زيادة عمى حكـ الكتاب كتحريـ نكاح المرأة عمى عمتيا كخالتيابقكلو:)

كغير ذلؾ. (ٔ)، كالقضاء باليميف مع الشاىد(ٓ)الحمر األىمية ككؿ ذم ناب مف السباع
 الرد عمى مف طعف في القراف كخالؼ مصحؼ عثماف بالزيادة كالنقصاف:

بيف األمة كال بيف األئمة أىؿ يقكؿ القرطبي في ىذا الباب ما نصو )ال خبلؼ 
 -صمى اهلل عميو كسمـ  -السنة، أف القرآف اسـ لكبلـ اهلل تعالى الذم جاء بو محمد 

كأنو محفكظ في الصدكر، مقركء باأللسنة، مكتكب في  -عمى نحك ما تقدـ-معجزة لو 
                                                           

قرم الضيؼ يقريو قرل، بالكسر، كقراه بالفتح كالمد: أحسف اليو، كالقًرم: ما قرمى بو الضيؼ، (ُ)
 .ّّٓمختار الصحاح 

، برقـ ََِ/ْ، كأبك داكد في كتاب السنة باب لزـك السنة: ُُّ/ْأخرجو أحمد في مسنده:  (ِ)
 .ٔ/ُ، كابف ماجو في المقدمة:ِْٔٔرقـ ، كالترمذم بألفاظ متقاربة في كتاب العمـ بَْْٔ

 .َٓ/ُتفسير القرطبي: (ّ)
حديث تحريـ نكاح المرأة عمى عمتيا كخالتيا أخرجو البخارم في كتاب النكاح باب ال تنكح المرأة  (ْ)

، كمسمـ في كتاب النكاح باب تحريـ الجمع بيف المرأة كعمتيا اك خالتيا في ِْٓ/ّعمى عمتيا،
 . َُْٖبرقـ  َُِٖ/ِالنكاح، 

بائح كالصيد باب لحـك الحمر باب: حديث تحريـ الحمر األىمية أخرجو البخارم في كتاب الذ (ٓ)
/ ّ. كمسمـ في كتاب الصيد كالذبائح باب تحريـ لحـ الحمر األنسية:ُّّ/ّالحمر األنسية:

، كحديث تحريـ كؿ ذم نابو مف السباع اخرجو مسمـ في كتاب الصيد كالذبائح باب ُّٕٓ
 .ُّّٗبرقـ  ُّْٓ/ ّتحريـ كؿ ذم نابو مف السباع ككؿ ذم مخمب مف الطير، 

حديث القضاء باليميف كالشاىد أخرجو مسمـ مف حديث ابف عباس في كتاب األقضية باب القضاء  (ٔ)
، كاحمد في ُِٕ/ِ، كمالؾ في المكطأ: ُُِٕبرقـ  ُّّٕ/ ّالقضاء باليميف كالشاىد: 

 .ِّّ، ُّٓ، ِْٖ/ُالمسند 
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المصاحؼ؛ معمكمة عمى االضطرار سكره كآياتو، مبرأة مف الزيادة كالنقصاف حركفو 
كمماتو؛ فبل يحتاج في تعريفو بحد، كال في حصره بعد، فمف ادعى زيادة عميو أك ك 

 .(ُ)نقصانا منو، فقد أبطؿ اإلجماع، كبيت الناس(

قاؿ ىذا القرطبي في خضـ دفاعو عف القرآف الكريـ ضد مف قالكا اف فيو زيادة 
جاء بو الرسكؿ اك نقصاف، فالقائؿ بأف القرآف فيو زيادة كنقصاف راد لكتاب اهلل كلما 

ككاف كمف قاؿ: الصمكات المفركضات خمسكف صبلة، كتزكج تسع مف النساء حبلؿ، 
كفرض اهلل أياما مع شير رمضاف، إلى غير ذلؾ مما لـ يثبت في الديف، فإذا رد ىذا 

. كاستعرض القرطبي في (ِ)باإلجماع، كاف اإلجماع عمى القرآف أثبت كآكد كألـز كأكجب
اـ أبي بكر محمد بف القاسـ بف بشار بف محمد األنبارم: كلـ يزؿ ىذا الباب قكؿ اإلم

أىؿ الفضؿ كالعقؿ يعرفكف مف شرؼ القرآف كعمك منزلتو، ما يكجبو الحؽ كاإلنصاؼ 
كالديانة، كينفكف عنو قكؿ المبطميف، كتمكيو الممحديف كتحريؼ الزائغيف، حتى نبع في 

ة بما يحاكؿ بو إبطاؿ الشريعة التي ال زماننا ىذا زائغ زاغ عف الممة، كىجـ عمى األم
يزاؿ اهلل يؤيدىا، كيثبت أسيا، كينمي فرعيا، كيحرسيا مف معايب أكلي الجنؼ كالجكر، 
 -كمكايد أىؿ العداكة كالكفر،فزعـ أف المصحؼ الذم جمعو عثماف رضي اهلل عنو 

ال  -عمى تصكيبو فيما فعؿ  -صمى اهلل عميو كسمـ  -باتفاؽ أصحاب رسكؿ اهلل 
يشتمؿ عمى جميع القرآف، إذ كاف قد سقط منو خمسمائة حرؼ، قد قرأت ببعضيا 
كسأقرأ ببقيتيا، فمنيا: )كالعصر كنكائب الدىر( فقد سقط مف القرآف عمى جماعة 
المسمميف )كنكائب الدىر(. كمنيا: )حتى إذا أخذت األرض زخرفيا كازينت كظف أىميا 

أك نيارا فجعمناىا حصيدا كأف لـ تغف باألمس كما أنيـ قادركف عمييا أتاىا أمرنا ليبل 
كاف اهلل لييمكيا إال بذنكب أىميا(. فادعى ىذا اإلنساف أنو سقط عمى أىؿ اإلسبلـ مف 

 القرآف: )كما كاف اهلل لييمكيا إال بذنكب أىميا(، كذكر مما يدعي حركفا كثيرة.
                                                           

 .ٖٖ/ُتفسير القرطبي: (ُ)
 المصدر نفسو. (ِ)
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ا ليس فيو، فقرأ كادعى أف عثماف كالصحابة رضي اهلل عنيـ زادكا في القرآف م
في صبلة الفرض كالناس يسمعكف: )اهلل الكاحد الصمد( فأسقط مف القرآف )قؿ ىك( 
كغير لفظ )أحد( كادعى أف ىذا ىك الصكاب كالذم عميو الناس ىك الباطؿ كالمحاؿ، 
كقرأ في صبلة الفرض: )قؿ لمذيف كفركا ال أعبد ما تعبدكف( كطعف في قراءة 

ؼ الذم في أيدينا اشتمؿ عمى تصحيؼ حركؼ مفسدة المسمميف. كادعى أف المصح
ف تغفر ليـ فإنؾ انت العزيز الحكيـ ( مغيرة، منيا: إف تعذبيـ فإنيـ عبادؾ  .(ُ)) كا 

ف تغفر ليـ  فادعى أف الحكمة كالعزة ال يشاكبلف المغفرة، كأف الصكاب: "كا 
أف المسمميف فإنؾ أنت الغفكر الرحيـ". كترامى بو الغى في ىذا كأشكالو حتى ادعى 

كالصكاب الذم لـ يغير عنده: "ككاف عبدا هلل (ِ)) ككاف عند اهلل كجييا (يصحفكف
كجييا"، كحتى قرأ في صبلة مفترضة عمى ما أخبرنا جماعة سمعكه كشيدكه: "ال تحرؾ 
بو لسانؾ أف عمينا جمعو كقراءتو فإذا قرأناه فاتبع قراءتو ثـ إف عمينا نبأ بو". كحكى لنا 

آخريف أنيـ سمعكه يقرأ: "كلقد نصركـ اهلل ببدر بسيؼ عمي كأنتـ أذلة" آخركف عف 
كالقرآف الذم جمعو عثماف بمكافقة الصحابة لو لك أنكر بعضو منكر كاف كافرا، حكمو 
ال ضربت عنقو. كقاؿ أبك عبيد:لـ يزؿ صنيع عثماف  حكـ المرتد يستتاب، فإف تاب كا 

نو مف مناقبو العظاـ، كقد طعف عميو فيو رضي اهلل عنو في جمعو القرآف يعتد لو بأ
بعض أىؿ الزيغ فانكشؼ عكاره، ككضحت فضائحو. قاؿ أبك عبيد: كقد حدثت عف 
يزيد بف زريع عف عمراف بف جرير عف أبي مجمز قاؿ: طعف قكـ عمى عثماف رحمو 

 جمع القرآف، ثـ قرأكا بما نسخ. قاؿ أبك عبيد: يذىب أبك مجمز إلى أف -بحمقيـ  -اهلل 
عثماف أسقط الذم أسقط بعمـ كما أثبت الذم أثبت بعمؾ. قاؿ أبك بكر: كفي قكلو 

 .(ّ)) انا نحف نزلنا الذكر كانا لو لحافظكف (تعالى

                                                           
 .ُُٖسكرة المائدة: اآلية (ُ)
 .ٗٔسكرة األحزاب: مف اآلية  (ِ)
 .ٗالحجر: اآلية سكرة  (ّ)
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داللة عمى كفر ىذا اإلنساف، ألف اهلل عز كجؿ قد حفظ القرآف مف التغيير 
تب ما أغنى عنو  كالتبديؿ، كالزيادة كالنقصاف، فإذا قرأ قارئ: " تبت يدا أبي ليب كقد

مالو كما كسب سيصمى نارا ذات ليب كمريتو حمالة الحطب في جيدىا حبؿ مف ليؼ 
" فقد كذب عمى اهلل جؿ كعبل كقكلو ما لـ يقؿ، كبدؿ كتابو كحرفو، كحاكؿ ما قد حفظو 
منو كمنع مف اختبلطو بو، كفي ىذا الذم أتاه تكطئة الطريؽ ألىؿ اإللحاد، ليدخمكا في 

يحمكف بو عرا اإلسبلـ، كينسبكنو إلى قـك كيؤالء القكـ الذيف أحالكا ىذا القرآف ما 
باألباطيؿ عمييـ. كفيو إبطاؿ اإلجماع الذم بو يحرس اإلسبلـ، كبثباتو تقاـ الصمكات، 

 .(ُ)ل المتعبدات. كفي قكؿ اهلل تعالى) الر كتاب احكمت ءاياتو (كتؤدل الزككات كتتحر 

كخركجو إلى الكفر، ألف معنى "أحكمت آياتو": داللة عمى بدعة ىذا اإلنساف 
 .(ِ)منع الخمؽ مف القدرة عمى أف يزيدكا فييا، أك ينقصكا منيا أك يعارضكىا بمثميا

  

                                                           
 .ُسكرة ىكد، مف اآلية  (ُ)
 .ُٗتفسير القرطبي: ص (ِ)
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 الخاتمة
 

الحمد هلل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيو الذم كفقني كسيؿ لي اكماؿ كتابة بحثي ىذا 
كبياف الجمع بيف أكجو اختبلؼ المفسريف في التفسير كاسبابو كانكاعو  الذم يخص

المعاني كبياف ما اشكؿ منيا بالمأثكر كبياف التفسير بالسنة كالتفسير بالمأثكر عف 
،عمما بأف ىذا االختبلؼ ىك اختبلؼ تنكع ال اختبلؼ تضاد ، كىذا االختبلؼ  السمؼ

 يقع بسبب احتماؿ النص ألكثر مف معنى .

 فيما يمي اىـ النتائج :ك 

معرفة اسباب االختبلؼ بيف المفسريف مف جكانب عديدة منيا اختبلفيـ في  -ُ
االعراب كفي احتماؿ المفظ اكثر مف معنى كفي االطبلؽ كالتقييد كالعمكـ 

 كالخصكص كالحقيقة كالمجاز . 
اعتماد المفسريف في التفسير عمى السنة كعمى المأثكر عف السمؼ مف جانب  -ِ

 يـ لتفاسيرىـ .تأصيم

كاني ادعك اهلل سبحانو كتعالى اف يكفقني في النجاح، كتكصيؿ ىذا البحث لآلخريف ، 
كنحمد اهلل عمى نعمو، كما تكفيقي اال باهلل رب العالميف رب مكسى كىاركف، كصمى اهلل 

 عمى محمد كعمى آلو كصحبو كسمـ.
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 المصادر والمراجع
الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )ت االتقاف في عمكـ القرآف: لعبد  .ُ

ىػ(المحقؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، الناشر: الييئة المصرية العامة لمكتاب، ُُٗ
 ـ ُْٕٗىػ/ ُّْٗالطبعة: 

االحكاـ في اصكؿ األحكاـ: ألبي الحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي بف محمد  .ِ
قؽ: عبد الرزاؽ عفيفي الناشر: ىػ(،المحُّٔبف سالـ الثعمبي اآلمدم )المتكفى: 

 لبناف. -دمشؽ -المكتب اإلسبلمي، بيركت

ارشاد الفحكؿ الى تحقيؽ الحؽ مف عمـ االصكؿ: لمحمد بف عمي بف محمد بف  .ّ
ىػ(،المحقؽ: الشيخ أحمد عزك عناية، َُِٓعبد اهلل الشككاني اليمني )المتكفى: 

كر كلي الديف صالح فرفكر كفر بطنا قدـ لو: الشيخ خميؿ الميس كالدكت -دمشؽ 
 ـ.ُٗٗٗ -ىػ ُُْٗالناشر: دار الكتاب العربي الطبعة: الطبعة األكلى 

اصكؿ التفسير في مقدمات كتب التفسير: د. سممى داكد ابراىيـ بف داكد، بحث  .ْ
مقدـ الى كمية الدعكة كاصكؿ الديف، جامعة اـ القرل، المممكة العربية السعكدية، 

، رمضاف ّٓلعمكـ الشريعة كالدراسات االسبلمية، العدد  مجمة جامعة اـ القرل
 .ھُِّْ

بحكث في اصكؿ التفسير كمناىجو: فيد بف عبد الرحمف بف سميماف الركمي،  .ٓ
 .ھ ُُْٗمكتبة التكبة، الطبعة االكلى،

تعريؼ الدارسيف بمنياج المفسريف: صبلح عبد الفتاح الخالدم، دار القمـ، دمشؽ،  .ٔ
 .   ـََِٖ – ھُِْٗ الطبعة الثالثة،

تفسير القرآف العظيـ: ألبي الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ  .ٕ
ىػ(، المحقؽ: سامي بف محمد سبلمة الناشر: دار طيبة ْٕٕالدمشقي )المتكفى: 

 ـ . ُٗٗٗ -ىػ َُِْلمنشر كالتكزيع الطبعة: الثانية 
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جرير بف يزيد بف كثير بف غالب  جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف: محمد بف .ٖ
ىػ( ، تحقيؽ: الدكتكر عبد اهلل بف عبد َُّاآلممي، أبك جعفر الطبرم )ت 

المحسف التركي ، بالتعاكف مع مركز البحكث كالدراسات اإلسبلمية بدار ىجر 
الدكتكر عبد السند حسف يمامة ، الناشر: دار ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع 

 ـ . ََُِ -ىػ  ُِِْألكلى، كاإلعبلف ، الطبعة: ا

شرح العقائد النسفية: لعمر بف محمد بف أحمد بف إسماعيؿ، ألبي حفص، تجـ  .ٗ
ىػ(،الشارح، سعد الديف مسعكد بف عمر بف عبداهلل ّٕٓالديف النسفي)المتكفي:

ىػ(،المحقؽ: الدكتكر الشيخ أحمد حجازم السٌقا، ّٕٗالتفتازاني الشافعي)المتكفي:
 ـ .ُٕٖٗالكميات األزىرية القاىرة ػ مصر، الطبعة االكلى ، الناشر: مكتبة 

صحيح البخارم: أبك عبد اهلل، محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة ابف  .َُ
بردزبو البخارم الجعفي، تحقيؽ: جماعة مف العمماء، الطبعة: السمطانية، بالمطبعة 

عبد الحميد الثاني، ثـ  ىػ، بأمر السمطاف ُُُّالكبرل األميرية، ببكالؽ مصر، 
ٌكرىا بعنايتو: د. محمد زىير الناصر، كطبعيا الطبعة األكلى عاـ  ىػ  ُِِْصى

بيركت، مع إثراء اليكامش بترقيـ األحاديث لمحمد فؤاد  -لدل دار طكؽ النجاة 
 عبد الباقي، كاإلحالة لبعض المراجع الميمة.

بف عبد اهلل الشككاني اليمني  فتح القدير: فتح القدير: لمحمد بف عمي بف محمد .ُُ
دمشؽ، بيركت  -ىػ(، الناشر: دار ابف كثير، دار الكمـ الطيب َُِٓ)المتكفى: 

 ىػ.ُُْْ -الطبعة: األكلى 

مقدمة في أصكؿ التفسير: لتقي الديف ألبي العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد  .ُِ
اني الحنبمي الدمشقي السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحر 

ىػ/ َُْٗىػ(، الناشر: دار مكتبة الحياة، بيركت، لبناف، الطبعة: ِٖٕ)المتكفى: 
 ـ.َُٖٗ
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المكتفي في الكقؼ كاالبتداء: البي عمرك الداني عثماف بف سعيد بف عثماف،  .ُّ
 -ىػ  ُِِْتحقيؽ: جماؿ الديف محمد شرؼ، دار عمار لمنشر ، الطبعة: األكلى 

 ـ ََُِ

كاسخ القرآف = ناسخ القرآف كمنسكخو: جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف ن .ُْ
ىػ(،  تحقيؽ: محمد أشرؼ عمي المميبارم، ٕٗٓعمي بف محمد الجكزم )ت 

 -التفسير  -الدراسات العميا  -الجامعة اإلسبلمية  -كأصمو رسالة ماجستير 
ة، المدينة المنكرة، ىػ ، الناشر: عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلميَُُْ

 ت .  –المممكة العربية السعكدية ، د 

 

 


