
 

1 
 

 

 

 اختالف السلف في التفسير

 «(621 اآلية ( إلى نهاية السورة 16ية  اآلمن  ،دراسة نظرية تطبيقية على سورة المائدة»

 

 للباحث/ الحارث بن طه سيت

 السعوديةكلية التربية، جامعة بيشة، المملكة العربية 

 aseet@ub.edu.samail: -E 

 

 إشراف 

 أ.د/ عبد هللا سيف قايد األزدي

 / جامعة الملك عبد العزيزأستاذ الكتاب والسنة

 

 

mailto:aseet@ub.edu.sa


 

2 
 

  

 المستخلص

 

على آله و صلى هللا عليه والصالة والسالم على من ال نبي بعده، محمد بن عبد هللا ،الحمد هلل وحده

 ؛أما بعد ،وصحبه وسلم

سير في التفسير، في ضوء تف -رضوان هللا عليهم  -فقد ناقش هذا البحث قضية اختالف السلف 

لف عِ كتب التفسير التي ذكرت أقوال السبي حاتم، فهما من أَجمَ أجامع البيان للطبري، وتفسير ابن 

لباحث اإذ نظر  ؛نيت هذه الدراسة باختالف السلف في التفسير، وتوجيه ذلك الخالفوع   مسندة.

(، 621اآلية ( إلى نهايتها )16إلى أقوال السلف في التفسير من منتصف سورة المائدة )اآلية 

من خاللها قواعد الترجيح بين أقوال المفسرين، ليجمع الباحث أقوال السلف في التفسير  أعملَ  نظرة  

نِونَت ال بينوي ختالف ارسالة بــــ: أوجه اختالفها، وتوجيه خالف السلف رضوان هللا عليهم، وقد ع 

 السورة نهاية( إلى 16ية )اآلدراسة نظرية تطبيقية على سورة المائدة من » السلف في التفسير

وتكمن أهمية الرسالة في كونها لبنة في مشروع جليل لتوجيه اختالف السلف في . «(621)اآلية 

 ،العلوم ل  بكتاب هللا تعالى من أجعلم التفسير المتصل  ما كانول، التفسير في القرآن الكريم كامال  

 كتاب هللا تعالى.لكان هذا الجهد والعمل خدمة 

مت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وقسمين: جانب نظري، وجانب عملي، وخاتمة، وفهارس. وقد قس  

وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج كان من أهمها: أن االختالف في التفسير وارد عن السلف، 

 اظمه من اختالف التنوع الذي يوسع دائرة المعنى، أما اختالف التضاد فهو قليل جد   غير أن مع

: ضرورة االعتناء بتفسير السلف، بحثال اوصي به هذيوكان من أبرز ما  مقارنة باختالف التنوع.

 ؛والنظر في اختالفهم من خالل معرفة أساليب تفسيرهم وطرقهم المختلفة في التعبير عن المعاني

 وجه الصحيح.المما يساعد في معرفة مراد هللا تعالى على 
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Abstract 

In the name of Allah، the Most Gracious، the Most Merciful praise to Allah 

who sent down the criterion to his servant to be an admonition، prayer and 

peace be upon our Prophet Muhammad. This is a summary of my research، 

which included Honorable Ancestors، "Al-Salaf Al-Saleh" difference in 

interpretation، by reviewing two references: "Interpretation of Collector 

Statement  ، "in Arabic" Tafseer Jamee Al-Bayan" for Al-Tabari، and 

"Interpretation Ibn Abi Hatem"، in Arabic "Tafseer Ibn Abi Hatem". Both 

were chosen for being comprehensive and included the most of 

interpretations of Honorable Ancestors. This research addresses the 

differences in interpretation of Honorable Ancestors by Applied Study of 

the difference in the interpretation of Surah AL-MAIDAH  of the verse 

number from (61) to the end of Surah AL-MAIDAH. This research was 

divided into: introduction، background، two main sections، conclusion and 

indexes as follows: Introduction: Includes the topic of the research، its 

borders، the importance of the topic، the reasons why it was chosen، the 

objectives of the research، method of research، previous studies in this 

topic and the research plan. Background: Includes the explanations of 

included terms in the research as follows: First: The definition of the 

difference in language and idioms. Second: The definition of "Honorable 

Ancestors" in language and idioms. Third: The definition of 

"Interpretation" in language and idioms. 

First Chapter: Theoretical study which includes the dissections and critical 

analysis to Tafseer the Honorable Ancestors form different perspectives 

including their specialist، features and ways and the most well-known of 

Tafseer’s Honorable Ancestors. 
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The second chapter: the empirical study which forces on discuses and 

analysis the verse number from (61) to the end of Surah AL-MAIDAH، in 

term of the disagreements،the reasons of these disagreements and how to 

choose the right say.       

 

 ةــقدمــالم

سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه  ،والصالة والسالم على أشرف المرسلين ،الحمد هلل رب العالمين

 وبعـد: ،أجمعين

قائمة إلى أن يرث هللا  شريعةواألديان،  الشرائعخاتمة  شريعتهام هللا هذه األمة بأن جعل فقد كر  

 هاألرض ومن عليها، صالحة لكل قوم في كل زمان ومكان، واختار لها خير رسله وأشرفهم، وأعد  

على الوجه الذي ارتضاه له ربه تبارك وتعالى، وأنزل  رسالته ملسو هيلع هللا ىلصى فأد  مل هذه األمانة العظيمة، لحَ 

ت ترك» :ملسو هيلع هللا ىلص يقول ،عليه خير كتبه وخاتمها، فحوى بين طياته معالم بقاء هذه األمة واستمرارها

 .(6)«كتم بهما: كتاب هللا وسنة نبيهفيكم أمرين، لن تضلوا ما تمس  

نهلون من ي من الصحابة الكرام والتابعين ومن بعدهم من أتباع التابعينفأقبل سلف األمة الصالح 

 ؛ملسو هيلع هللا ىلصوهم األولى بذلك بعد رسول هللا  ،رونيتعلمون ويقرأون ويتدبرون ويفس   ؛هذا المعين الصافي

فقد نزل القرآن بين أظهر الصحابة الكرام، وشاهدوا وقائع أسباب نزوله، وعرفوا مراد هللا تعالى 

لتفسير  اا راسخ  نوا أساس  و  كَ منه من داللة اللغة التي يتكلمونها ويعرفون معانيها، وخفايا بالغتها، فَ 

 وتفشي البدع، بالغ األثر ،الهوىطول العهد، وبعد المدة، وغلبة وكان ل القرآن الكريم لمن بعدهم،

 ومن نحا نحوهم فصار أرباب البدع ،ملسو هيلع هللا ىلصصحابة رسول هللا  هالذي خلَفهذا األساس  تشويهفي 

فق رونه بما يواأصحاب التعصب للمذاهب يفس  أضحى عهم، ودَ بِ أهواءهم ورون القرآن ليوافق يفس  

 هبهم.امذ

                                                           

، فيه اهلُ   أنا تارٌك ِفيكم ثَقلنِي: أوَّهلما: كتاُب اهلل» :يف صحيح مسلم ورد بلفظ مغاير عن لفظ املوطأ بقوله، و ( مرسًل 2/988)رواه مالك يف املوطأ  (1)
ل بييت، واستمِسكوا به، فحثَّ على ِكتاب اهلل ورغَّب فيه، مث قال: وأهُل بَ ْييت، أُذكِّركم اهلَل يف أهِل بييت، أُذكِّركم اهلَل يف أه والُنور؛ فُخذوا بكتاب اهلل،

، 4/1981 عنه )من فضائل علي بن أيب طالب رضي اهلل :ة رضي اهلل عنهم، بابابينظر صحيح مسلم كتاب فضائل الصح .«أُذكِّركم اهلل يف أهِل بَييت
 ، وعن  الرتمذي كذلك.(2449
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المتين، فنقف على مسالك السلف ونتأمل في تفاسيرهم،  اسِ سَ أن نعود لذلك األ ال بد منولذا كان 

ي ، التي تمنع الوقوع فمنها الفوائد، ونستنبط منها األصول والقواعد لنجنيَ  أقوالهمونقارن بين 

أهمية  ومن هنا برزت .من آياتهمعرفة مراده تعالى تعين على الخطأ في تفسير كتاب هللا تعالى، و

قع قهم في بيان المعنى، قد يور  الجهل بأساليب السلف في التفسير، وط  إذ إن  ؛دراسة هذا الموضوع

 أقوالهم. م الخطأ في تفسير الصحابة، وتضاد  صاحبه في توه  

عزمت على دراسة اختالف السلف في  ،وبعد التوكل على هللا تعالى، ثم االستشارة واالستخارة

ي هذا الملخص وقد اقتصرت ف، التفسير وتوجيههلبيان اختالف السلف في التفسير دراسة تطبيقية؛ 

د ، والتمهيطة البحثخ  ، وحدود البحث، ومنهج البحث، وأهداف البحث، وأهمية الموضوععلى بيان 

نماذج  ةألهم مصطلحات البحث، واقتصرت في الجانب التطبيقي على ثالث ايه بيان  فالذي ذكرت 

وأسال  ،بعة في توجيه مسائل الخالف بين السلفنت المنهجية المت  من مواضع خالف السلف، وبي  

لوجهه الكريم، وأن يكتب له القبول، إنه ولي ذلك  اأن يكون هذا العمل خالص   -عز وجل  -هللا 

 والقادر عليه.

 

 مشكلة البحث

هم ئراآ دإن القارئ لكتب التفسير التي حوت أقوال السلف ليلحظ التباين في أقوالهم في التفسير وتعد  

ألم فاللغة لغتهم ا ؛معنى اآلية الواحدة وداللتها، على الرغم من تقارب مصادرهم في التفسيرفي 

ن لهم ما أشكل عليهم، ومع مهم، ويبي  رهم يعل  بين أظه   ملسو هيلع هللا ىلص، والرسول االتي نشأوا في كنفها جميع  

عدو جملته ال يتقارب المصادر إال أن الخالف ورد فيما بنيهم. غير أن هذا التباين واالختالف في 

أن يكون أحد أمرين: إما اختالف التنوع الذي تتغاير فيه األساليب أو تتنوع فيه األقوال دون أن 

م وهِ مما قد ي ؛اتتعارض، وإما اختالف التضاد الذي تتنافى فيه األقوال ويعارض بعضها بعض  

 البعض بقصور الصحابة عن فهم معاني الكتاب العزيز، فيجترئ عليهم.

هم واستنباط د أقوالذا البحث للوقوف على مواطن اختالف السلف في التفسير، والنظر في تعد  فكان ه

م والفوائد منها، والجمع بين اختالفاتهم إذا كانت من قبيل اختالف التنوع، أو الترجيح بينها إذا كَ الحِ 

 كانت من قبيل اختالف التضاد.
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 أهمية البحث

رضوان  وهو جانب تفسير السلف ،بكتاب هللا عز وجل امتعلق   اجانب  تناول يفي أنه  بحثالتبرز أهمية 

ر القرآن بعد تفسي هاالذي يعد أحد أهم مصادر التفسير، فيأتي في المرتبة الثالثة من ،هللا عليهم

في أقوال السلف يتطلب عمق البحث فيها، والكشف عن  والنظر .نةبالقرآن، وتفسير القرآن بالس  

لباحث، ي فكر اوالترجيح بينها، وتحديد سبب الخالف ونوعه، وهذا من شأنه أن ينم  مقاصد قائليها، 

 وضد   .كة يستطيع بها التمييز بين صحيح األقوال وسقيمهالَ د عنده مَ فقه ومداركه، ويوجِ ع أ  ويوس  

ا مم ؛رقهم في التفسير، وطرقهم في بيان معاني اآلياتفي أقوال السلف دون معرفة بط   ذلك النظر  

والهم ل أقلم يقولوها، أو يحم   إليهم أقواال   بَ نسِ يَ  أن م الخالف بين أقوالهم، أوفي توه   الباحث عيوقِ 

 لم يقصدوها، لقصوره عن إدراك مراميهم. معاني  

ومن هنا كانت أهمية دراسة هذا الموضوع للوقوف على خالف السلف في التفسير، وبيان      

ي م نقص ف، ودحض أي توه  همخصائصه، وكيفية التعامل معه، وبيان أوجه خالفهم، وتوجيه أقوال

رق توجيه خالف السلف رضي وسلف األمة الصالح، من خالل بيان ط   ملسو هيلع هللا ىلصفهم صحابة رسول هللا 

 عنهم.هللا 

 أهداف البحث

 

 سأذكر هنا بعض األهداف الخاصة بالبحث: 

 بيان أهمية تفسير السلف، والحاجة الماسة إليه، فهو مصدر مهم من مصادر التفسير. .6

وذلك بالرجوع إلى أهم كتب التفسير،  ،اإلفادة مما ذكره علماء التفسير في تفاسيرهم .2

 وبخاصة تلك التي جمعت التفسير بالمأثور.

في أقوال السلف في التفسير، وبيان خصائص تفسيرهم، واستخراج القواعد النظر  .3

واالستفادة منها في توجيه خالفهم في  ،واألصول التي بنى عليها السلف تفسيرهم

 التفسير.

 حصر مواضع الخالف، واستبعاد ما سواها من المواضع الموهمة للخالف. .4

 توجيه خالف السلف رحمهم هللا تعالى. .5
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 منهج البحث

 

ى كتب إذ عمدت إل ؛سلكت في بحثي المنهج االستقرائي التحليلي في الجانب النظري من الرسالة

نيت بتفسير السلف، أو االختالف في التفسير، مما ك   من رسائل،  تب في هذا البابالتفسير التي ع 

قديمة كانت أو معاصرة، ونظمت ما حوت تلك الكتب في الجانب النظري من الرسالة؛  وكتب  

 بنى عليه الجانب التطبيقي في الجزء الثاني من الرسالة.ليكون األساس الذي ي  

ة لمواضع اختالف السلف في التفسير من منتصف سور تطبيقية   دراسة   النظريةَ  وقد أَتبعت  الدراسةَ 

 :ةبعت في ذلك المنهجية التاليحتى نهاية السورة، وات   16المائدة من اآلية 

  نيت بأقوال السلف في التفسير كثيرة رأيت أن أقتصر في جمعي لما كانت الكتب التي ع 

لألقوال على الكتب التي تجمع شتات غيرها من الكتب، وتحيط بأقوال السلف بحيث ال يشذ 

قول في الغالب، وبعد استقراء كتب المفسرين، واالطالع على مناهجهم في التفسير،  اعنه

ا ملطبري، وتفسير ابن أبي حاتم، من حيث ذكرهكتب التفسير تفسير ا عِ جمَ تبين أن من أَ 

، عن قول ح في مواضع عديدة قوال  ، ورج  بيان خالف السلفلألسانيد، وزاد الطبري في 

 ن علة الترجيح. وبي  

  ان تضاد(، أو التي كالجمعت األقوال التي وقع فيها االختالف )اختالف التنوع أو اختالف

ع تلك األقوال إلى قائليها من السلف، م ونسبتظاهرها االختالف بين السلف في التفسير، 

 حكم في المسألة. هبيان حال السند إذا تعلق ببيان

   على  ال  تتبعت األقوال ببيان أصل اللفظ، واشتقاقه اللغوي الذي كان َمَدار الخالف، معو

 وغيرها. ،كلسان العرب، ومقاييس اللغةكتب معاجم اللغة المعتبرة 

   نت األوجه الممكنة للجمع بين األقوال التي بينها اختالف تنوع.بي 

   في  ال  معو   ،حت بين األقوال التي وقع فيها اختالف التضاد، مع ذكر أسباب الترجيحرج

 ذلك على ما ذكرته من قواعد وضوابط للترجيح في الجانب النظري من الدراسة.

  يرة كث ابي حاتم، فإن وجدت ألفاظ  أالتزمت بذكر ألفاظ السلف كما أوردها الطبري، وابن

ال لبس فيه، أو جمعت بينها بما يدل على  ارت منها ما كان واضح  دالة على معنى واحد تخي  

 المعنى العام.
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 حدود البحث

لمصطلحات أقوالهم، وتحرير اي عنَى البحث بمسألة أساسية وهي اختالف السلف في التفسير، وتباين 

المرتبطة بهذه المسائل، ففي الجانب النظري يعالج البحث المقصود بالسلف، ويناقش أقوال العلماء 

بالسلف ما تعارف عليه العلماء من أنهم أصحاب  المختلفة في تحرير مصطلح السلف، وأن المعني  

ف السلف، أنواع اختالكما يعالج التابعين، القرون الثالثة المفضلة، وهم الصحابة والتابعون وأتباع 

 الف.تخوأسباب هذا اال

أما في جانبه التطبيقي فهو يهتم باختالفات السلف في التفسير في نطاق محدد وهو سورة المائدة 

كر في تفسير (، ويعتمد في ذكر أقوالهم على ما ذ  621( وحتى نهاية السورة اآلية )16من اآلية )

 م.الطبري وابن أبي حات
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 خطة البحث

وتشمل الموضوعات التالية: ،المقدمة  

 مشكلة الدراسة -6

 أهمية الموضوع  -2

 أهداف البحث -3

 الدراسات السابقة   -4

 منهج البحث  -5

 حدود البحث -1

 خطة البحث  -7

 وفيه ثالثة مباحث: ،التمهيد

 .االمبحث األول: مفهوم االختالف لغة، واصطالح   -6

 .االمبحث الثاني: تعريف السلف لغة، واصطالح   -2

 .االمبحث الثالث: معنى التفسير لغة، واصطالح   -3

 القسم األول: الدراسة النظرية وفيها فصالن:

حجيته، وخصائصه، ومصادره، وأساليبه، وفيه ثالثة  :الفصل األول: تفسير السلف -

 مباحث:

 وفيه ثالثة مطالب: ،المبحث األول: حجية تفسير السلف 

o أشهر مفسري الصحابة،  المطلب األول: التعريف بالصحابي، وبيان

 .وبيان حكم تفسيرهم

o :وأشهر  التعريف بالتابعي، وبيان أشهر مفسري التابعين، المطلب الثاني

 .مدارس التفسير في عهدهم، وبيان حكم تفسيرهم

o   المطلب الثالث: التعريف بأتباع التابعين، وبيان أشهر مفسري أتباع

 .التابعين، وبيان حكم تفسيرهم

 :وفيه مطلبان: ،خصائص تفسير السلف، ومصادره المبحث الثاني 

o .المطلب األول: خصائص تفسير السلف 
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o .المطلب الثاني: مصادر تفسير السلف 

 وفيه ثالثة مطالب: ،المبحث الثالث: أساليب التفسير عند السلف 

o .المطلب األول: التفسير على اللفظ 

o .المطلب الثاني: التفسير على المعنى 

o ير على القياس.المطلب الثالث: التفس 

 وفيه تمهيد وثالثة مباحث. ،الفصل الثاني: االختالف في التفسير -

 تمهيد: نشأة االختالف في التفسير.

 .المبحث األول: أنواع االختالف 

o المطلب األول: اختالف التنوع.  

o  :أنواع اختالف التنوعالمطلب الثاني. 

o .المطلب الثالث: اختالف التضاد 

  وفيه ثالثة مطالب: ،االختالفالمبحث الثاني: أسباب 

o  :الفتختعريف السبب، والفرق بينه وبين نوع االالمطلب األول. 

o  :الف بين المفسرينتخأسباب االالمطلب الثاني. 

o .المطلب الثالث: قواعد التعامل مع اختالف المفسرين 

 الف في علم التفسير.تخالمبحث الثالث: أثر اال 

 

ية رقم اآلالقسم الثاني: الدراسة التطبيقية على مواطن االختالف في تفسير سورة المائدة من  

 (.621( إلى نهاية السورة اآلية  16 

 

 التمهيد

 االمبحث األول: مفهوم االختالف لغة واصطالح  

و أال يخرج لفظ الخالف أو االختالف في عامة إطالقه عن معنيين فيراد به التعارض والتضاد، 

 يراد به عدم التماثل والتشابه.

 :االختالف لغة 
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الخاء والالم والفاء أصول ثالثة: أحدها أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه، »: )6(قال ابن فارس

والتي من معانيها  ،أصل االختالف في اللغة من خلف، ف)2(«ام، والثالث التغيرد  والثاني خالف ق  

صده أو ق ،وخالفه إلى الشيء: عصاه إليه، اوقد خالفه مخالفة وخالف  والخالف: المضادة، »، التغاير

له اا غير طريق اآلخر في حواالختالف والمخالفة: أن يأخذ كل واحد طريق  »، (3)«بعدما نهاه عنه

 .)4(«ألن كل ضدين مختلفان، وليس كل مختلفين ضدين ؛أو قوله، والخالف أعم من الضد

، والخالف ا ضدينتان وليستومختلفان، أما الحمرة والخضرة فمختلف: السواد والبياض ضدان فمثال  

العلماء عدم  لذا عد   ؛)5(أعم من الضدية؛ ألنه يحمل معنى الضدية، ومعنى المغايرة مع عدم الضدية

القول  ومما سبق يمكن» من االختالف وليس من التضاد.  - في غالبه -اتفاق السلف في التفسير 

لخالف أو االختالف في لغة العرب يراد بها مطلق المغايرة والتباين بين شيئين ن كلمة اإ: إجماال  

 .)1(«في القول، أو الرأي، أو الحالة، أو الموقف، سواء نشأ عن هذه المغايرة تناقض وتضاد أم ال

 :االختالف في االصطالح 

ما ذهب إليه أن يذهب كل واحد إلى خالف »جاء في المصباح المنير في معنى الخالف:      

 .(8)«لتحقيق حق أو إلبطال باطل ؛منازعة تجري بين المتعارضين» :، وقال الجرجاني(7)«اآلخر

                                                           

سن علي بن املعروف بالرازي، ح ث عن: أيب احل ،أمح  بن فارس بن زكريا بن حمم  بن حبيب القزويين ،أبو احلسني ،اللغوي احمل ث ،اإلمام العلمة (1)
ا بصيً  ، ادأدبا يفوعلي بن القاسم اخلياط املقرئ، وكان رأسً  ،وأبو منصور حمم  بن عيسى ،أبو سهل بن زيرك :إبراهيم بن سلمة القطان، ح ث عنه

وله مصنفات  ،مجع إتقان العلم إىل ظرف أهل الكتابة والشعر ،ومذهبه يف النحو على طريقة الكوفيني ،ا على طريقة أهل احلقا متكلمً مناظرً  ،بفقه مالك
 ، لل اودي(، طبقات املفسرين56، 18/141وثلمثائة. ينظر سي أعلم النبلء )ي يف صفر سنة مخس وتسعني ومات بالرِّ  ،ج به أئمةورسائل وخترَّ 

(1/68- 51.) 
 (.2/212) لبنان. -بيوت  -، دار اجليل 2عب  السلم حمم  هارون، ط :، حتقيقمعجم مقاييس اللغة(، 1412بن زكريا، أمح  بن فارس أيب احلسن )ا (2)
، بيوت: دار صادر. 2ط ،لسان العرب ،ه (1412حمم  بن مكرم بن علي بن أمح  بن أيب القاسم بن منظور )ابن منظور، مجال ال ين أيب الفضل  (1)
 .فصل اخلاء املعجمة ،( حرف الفاء8/84)
 ةدار املعرف :كيلين، بيوتحتقيق وضبط: حمم  سي    املفردات يف غريب القرآن،(، 1412صبهاين، أبو القاسم احلسني بن حمم  املعروف بالراغب ادأصبهاين )دأا (4)
(1/248). 
 .(9)ص دار اليسر للنشر، امل ينة املنورة. ،1، طختلف يف مسائل العلم وال ينأدب االه(، 1429) حمم  حمم  عوامة ،عوامة( 5)

لكرتونية موافقة تفسي، نسخة إ مركز -، دار ابن اجلوزي اختلف السلف يف التفسي بني التنظي والتطبيق(، 1414سليمان، حمم  صاحل حمم  ) 5)  (
 (.22)ص للمطبوع.

 .(1/188) .بيوت :املكتبة العلمية ،1ط ،املصباح املني يف غريب الشرح الكبي ،(1112أمح  بن حمم  بن علي املقري ) ،الفيومي )8(
، دار الكتب العلمية بيوت: 1ضبطه وصححه مجاعة من العلماء بإشراف الناشر، ط ، التعريفات،(ه 1441اجلرجاين، علي بن مح  الشريف ) )9( 

 (.1/116)لبنان. 
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فكل مخالفة بين المتكلمين في علم من العلوم حول مسألة من مسائله، على وجه بيان كل فريق      

في عرف أهل  اتسمى اختالف   -صحة قوله، وأحقيته في تقديم قبوله على غيره من األقوال 

 تغاير أقوال المجتهدين حول مسألة»المصطلح، ويمكن صياغة تعريف عام لالختالف بالقول بأنه 

 .(6)«من مسائل العلم

ويمكن القول بأن المقصود باالختالف في تفسير كتاب هللا تعالى هو الخالف الذي يقع بين      

والتابعين ممن جاءوا بعدهم، الذين فسروا كالم هللا تعالى،  ملسو هيلع هللا ىلصالمفسرين من صحابة رسول هللا 

وبحثوا في مراده من كتابه العزيز، فتباينت أقوالهم في مسائل مختلفة بال اتفاق فيما بينهم، وافترقت 

 ع أكثرها.آراؤهم على أوجه متغايرة، فيما تعارض قليلها، وتنو  

 

 :الفرق بين الخالف واالختالف 

 :)2(ن في التفريق بين الخالف واالختالفيقول لهمنجد ا درج أهل العلم على استخدامه من جهة م     

  ،القول األول: أنه ال فرق عندهم بين اللفظين )الخالف واالختالف( فهما لفظان مترادفان

 إذ مادة كال اللفظين ؛خر بال تمييز بينهما في المعنىمنهما على اآل نه يطلق كل  إبحيث 

في بيان  )3(، قال المناويضد االتفاقومعناهما في العربية واحد وهو ، «خلف»واحدة 

االختالف افتعال من الخلف، وهو ما يقع من افتراق بعد اجتماع »أصل لفظ االختالف: 

، وقول المناوي يؤكد على اتحاد أصل اللفظين فال فرق عند بعضهم )4(«في أمر من األمور

 بين اللفظين.

                                                           

، دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية ال مام، نسخة إلكرتونية موافقة 1ط اختلف السلف يف التفسي بني النظرية والتطبيق،(، 1414سليمان، حمم  صاحل ) )1(
 .(24ص) .نية اإللكرتونيةآللمطبوع متاحة على مكتبة مركز تفسي لل راسات القر 

من أن  انفً آلك ملا ذكرناه ويعود ذ ،اءويظهر الفرق بني املصطلحني جبلء عن  الفقه ،وأصوله ،والفقه ،التفسيو  ،املعين بأهل العلم هم علماء اللغة  (2) 
 .اخللف الفقهي أوسع من أي خلف غيه

ل  سنة: و املناوي: هو حمم  عب  الرؤوف بن تاج العارفني ابن علي بن زين العاب ين احل ادي مث املناوي القاهري، زين ال ين. املشهور باملناوي.  (1)
لسهر، انزو  للبحث والتصنيف، وكان قليل الطعام كثي ا ،من كبار العلماء بال ين والفنون وتويف هبا.ه . عاش يف القاهرة،  1411ه  وتويف سنة: 862

البن عريب،  له تآليف كثية، منها: شرح على تائية ابن الفارض، شرح املشاه  فمرض وضعفت أطرافه، فجعل ول ه تاج ال ين حمم  يستملي منه تآليفه.
 (.5/244ي لحكام السلطانية )ادأعلم للزركزهرية، واجلواهر املضيئة يف ادأاحمللي، شرح على ادأ حاشية على شرح املنهاج للجلل

 (.1/248ه : )1165، 1املكتبة التجارية الكرب ، مصر، ط فيض الق ير، املناوي، عب  الرؤوف،( 4)
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الخالف واالختالف والمخالفة أن »بقوله:  )6(الراغب األصفهانيوعلى هذا المعنى سار  

ف الخالف واالختالف فعر   )2(«حالهغير طريق األول في فعله أو  ايأخذ كل واحد طريق  

 .)3(مر عند شيخ اإلسالم ابن تيميةبنفس التعريف، وكذا األ

   وقد ار  منهما معنى مغاي القول الثاني: وهو قول القائلين بالتفرقة بين المصطلحين وأن لكل ،

 تعددت تلك األقوال في هيئة التفريق بين اللفظين، وكان من جملة ما قيل في ذلك:

عن هوى في النفس، أما االختالف فهو الناشئ عن علم، وتتبع  ؤهن الخالف ما كان منشإ -6

رحمه هللا تعالى  - (4)يقول الشاطبي ،إلى تغاير اآلراء بين المجتهدين ىلمقاصد الشارع، أد

 -الذي هو في الحقيقة خالف  -وبهذا يظهر أن الخالف »في ذلك:  بعد أن عقد فصال   -

ل، ال عن تحري قصد الشارع باتباع األدلة على الجملة ناشئ عن الهوى المضِ 

 .(5)«والتفصيل

ن االختالف ما يستند إلى دليل، وأما الخالف فال يستند إلى دليل، كما أشار إلى هذا المعنى إ -2

 ،دليل والخالف: ما ال يستند إلى ،واالختالف: ما يستند إلى دليل»الكفوي في كلياته بقوله: 

 . (1)«واالختالف من آثار الرحمة

على أمر ما في ذات الزمان، وأما راد به عدم اجتماع المخالفين طلق وي  ن الخالف إنما ي  إ -3

 .ااالختالف فيطلق ويراد به عدم اتفاق المعاصرين ومنازعتهم بعضهم بعض  

هو أن  االختالف:وغيرها من األقوال الواردة في التفريق بين الخالف واالختالف كقولهم      

 االختالف منلهم ، وقواا، والخالف أن يكون كالهما مختلف  ا والمقصود واحد  يكون الطريق مختلف  

 ، إلى غير ذلك.آثار الرحمة والخالف من آثار البدعة

                                                           

صاحب  ،يثقال أبو نعيم: كثي احل  ،كان من أذكياء املتكلمني  ،صاحب التصانيف ،احلسني بن حمم  بن املفضل املعروف بالراغب ادأصفهاين( 6)
طبقات املفسرين لل اودي  ينظر ،مات سنة تسع وستني وثلمثائة ،، وله من املصنفات شيء كثي«الشيوخ»و« التفسي»، و«املسن »ف صنَّ  ،معرفة وإتقان

 .(12طبقات املفسرين للسيوطي )ص ،(1/154/161)
 .(168-166)للراغب ادأصفهاين  ،نآالقر  املفردات يف غريب (2)
 .(11/18)البن تيمية  ،جمموع الفتاو ( 3)
وافقات يف أصول من كتبه )امل ،كان من أئمة املالكية  ،من أهل غرناطة ،إبراهيم بن موسى بن حمم  اللخمي الغرناطي الشهي بالشاطيب: أصويل حافظ (4)

 (.1/86لزركلي )لعلم ادأ .اهجري   884وفاته يوم الثلثاء من شهر شعبان سنة  ،و)اجملالس( (،الفقه
 (6/221) .دار ابن عفان ،1، طعبي ة مشهور بن حسن آل سلمان أيب، حتقيق: املوافقات (،1418) إبراهيم بن موسى بن حمم  اللخمي الغرناطي الشاطيب، (6)

 .بتصرف يسي
 .(1/51)دأيب البقاء الكفوي  ،ينظر الكليات (5)
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بين الخالف واالختالف، لكنه ال يعدو أن يكون  ابأن ثمة تفريق   ومما سبق يمكن القول إجماال  »     

رورة من اللفظين، وال يعني ذلك بالض الدالالت والمعاني التي يستخدمها القرآن لكل   ثمن حي اتفريق  

التفريق بينهما في كل موضع، وإنما كان ما سبق للداللة إلى مفهوم اللفظين في السياق القرآني، 

ن أل ؛ منهما مكان اآلخر وال ضير في ذلكوالمراد بهما في استعمال العلماء، فهم يستعملون كال   

المذكورة،  لتلك التفريقات اختالف ال يكاد يلمح أثر  المتتبع الستعماالت العلماء للفظي الخالف واال

 .)2(«)6(«ة في االصطالحشاح  ال م  » :ل ما في األمر أنه عائد للقاعدة األصوليةوج  

 

 االمبحث الثاني: تعريف السلف لغة واصطالح  

 

 :السلف لغة 

م  قال ابن فارس: ))سلف، السين      ن وَسْبق، ِمن ذلك السلف الذيوالالم والفاء، أصل يدل على تقد 

 ايض  أ -والسلف ». وجاء عن ابن منظور في لسان العرب: (3)ف: المتقدمون((الس ال   مضوا، والقوم

ول مي الصدر األمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السبق والفضل، ولهذا س  من تقد   -

في أي  ،اآلباء واألجداد صح أن يقال عنه سلففكل من تقدم من  .(4)«من التابعين: السلف الصالح

َب. َد أو قَر   زمان كان هذا التقدم بَع 

 :السلف في االصطالح 

على غيره  مفيشمل كل من تقد   ،العلماء اللفظ إلى أصله في أنه يدل على السلف بشكل عام يعيد     

وسبقه، دون تحديد لهذا السبق بحد زماني أو مكاني، وقد جرى عند كثير من أهل العلم 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصبالقرون الثالثة المفضلة المتقدمة بعد زمن رسول هللا  «السلف»واالختصاص حصر مصطلح 

                                                           

 (.4/228م ي )(، وينظر ادأحكام لآل6/219ينظر املوافقات للشاطيب ) (1)
 .(25ص)حملم  سليمان  ،اختلف السلف يف التفسي بني التنظي والتطبيق (2)
 .(1/86معجم مقاييس اللغة البن فارس ) (1)
 .(1/168)ينظر لسان العرب البن منظور  (4)
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لف األمة س همب ويعنون التابعين، وأتباع والتابعين، الصحابة،: الذهبية الثالثة الطبقات بهم ويعنون

 .(6)االصالح رضوان هللا عليهم جميع  

 ابالقرون الثالثة األولى، كون هذه القرون مشهود   «السلف»والسبب في تخصيص مصطلح      

لقربهم من عصر النبوة، ومشاهدة الصحابة لوقائع التنزيل التي  ؛َخيِريتها على ملسو هيلع هللا ىلصلها من النبي 

مقصدهم، وسالمة معتقدهم من الهوى والبدع، رافقت نزول القرآن الكريم، عالوة على سالمة 

ن خير الناس قرني، ثم الذي»: ملسو هيلع هللا ىلصعلى خيريتهم وتفضيلهم قول النبي  هم، ودل  ن بعدَ وتبليغهم مَ 

 .(2)«يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته

لقرون الثالثة األولى على غيرهم ممن بعدهم، ففي هذا الحديث داللة واضحة على تفضيل أهل ا     

م على قول غيرهم وأولى بالقبول من غيره، ومما يؤيد في الفضل والعلم والمنزلة، فقولهم مقد  

في شرح الحديث  -رحمه هللا  - (3)تخصيص مصطلح السلف بالقرون الثالثة األولى قول ابن حجر

قبل قوله من عاش إلى حدود العشرين ممن ي  خر من كان من التابعين آواتفقوا أن »السابق: 

، وأطلقت المعتزلة ألسنتها، ورفعت الفالسفة افاشي   امائتين، وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهور  الو

 ، ولم يزل األمراشديد   ارؤوسها، واْمت ِحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن، وتغيرت األحوال تغير  

 وهي التسمية، هذه على داللة ملسو هيلع هللا ىلص.وفي حديث رسول هللا (4)«ن، وهللا المستعانفي نقص إلى اآل

ى سم   ملسو هيلع هللا ىلصومن المعلوم أن الخلف يتبع السلف، فإذا كان النبي ، «ثم يتخلف من بعدهم خلف»: بقوله

 ، ففي هذا إشارة إلى تسمية السابقين لهم بالسلف.ان بعد القرون الثالثة األولى خلف  مَ 

                                                           

ت يف إال أن أهل العقي ة يرون أن من التابعني من عليه ملحوظا ،ما سبق من تسمية القرون املفضلة والسلف الصاحل هو ما درج عليه أهل التفسي (1)
، مث الصحابة ملسو هيلع هللا ىلصن سلف ادأمة أوهلم رسول اهلل إن و لذا لكي خيرجوا من دائرة التعميم يقول ؛ ت بعض طوائف االحنرافجِ املعتق ، ويف القرون املفضلة وُ 

  .عهم بإحسان إىل يوم ال ين، وما كان عليه أصحابه رضي اهلل عنهم، ومن تبِ ملسو هيلع هللا ىلصمن بع ه، مث من سار على ما كان عليه رسول اهلل 
كتاب فضل الصحابة مث الذين   ،ومسلم ،(2562ح( )1/181)باب ال يشه  على شهادة جور إذا أشه   ،كتاب الشهادات  ،أخرجه البخاري (2)

 .واللفظ ملسلم (.2611ح( )4/1851) ،مث الذين يلوهنميلوهنم 
( ومول ه أصله من عسقلن )بفلسطني ،أمح  بن علي بن حمم  الكناين العسقلين، أبو الفضل، شهاب ال ين، ابن حجر: من أئمة العلم والتاريخ (1)

أما تصانيفه فكثية  ،له شهرة فقص ه الناس لألخذ عنه وأصبح حافظ اإلسلم يف عصره ووفاته بالقاهرة. ولع بادأدب والشعر مث أقبل على احل يث، علتْ 
طبقات  ،(16/286سي أعلم النبلء للذهيب ) ،(1/189ادأعلم للزركلي ) ،ه 962تويف سنة  ،و)لسان امليزان( وغيها (،جليلة، منها )تقريب التهذيب

 .(1184 ،662ص)اظ للسيوطي احلفَّ 
، ترقيم وتصحيح ومراجعة حمم  فؤاد عب  الباقي، وحمب ال ين فتح الباري بشرح صحيح البخاري(، 1448، أمح  بن علي بن حجر )العسقلين (4)

 (.8/5) ملسو هيلع هللا ىلصباب فضائل أصحاب رسول اهلل  وقصي حمب ال ين اخلطيب، القاهرة: دار الريان للرتاث. ،اخلطيب
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 طالقهم عن هذهإوالمتتبع الصطالح المفسرين على معنى السلف يجد أنهم ال يخرجون في      

طبري، وأبن كتفسير ال -نيت بالمأثور نا إذا رجعنا إلى التفاسير التي ع  نالطبقات الثالثة، بداللة أ

 جدها تقف عند تلك الطبقات.ن -أبي حاتم، وابن كثير 

أمرهم من  التفسير بعد عصر أتباع التابعين لم يخل  ل من شارك في وهذا مالحظ ألن ج       

 :(6)حالتين

 .إما رواة لتفسير أحد المفسرين -أ

  .وإما جامعين لتفسير الطبقات الثالثة -ب

وهذا اإلطالق في أن المراد بالسلف هم أصحاب الثالثة القرون المفضلة من الصحابة والتابعين 

 وأتباع التابعين هو ما أعنيه في هذه الرسالة.

 

 االمبحث الثالث: معنى التفسير لغة واصطالح  

مما ال شك فيه أن موضوع الخالف بين السلف في التفسير من الموضوعات المهمة األصيلة      

والتي يجب على الباحث اإللمام بها، ومعرفة ضوابطها، وأصولها كي  )2(في علم أصول التفسير

سير لذا كان من األهمية بمكان بيان معنى التف ؛بغير علمل على هللا يجانب الخطأ في التفسير والتقو  

 ا.لغة واصطالح  

 :التفسير لغة 

 :رأيين التفسير إلى كلمة معنى في اللغة علماء اختلف    

اء الفاء والسين والر»والكشف، قال ابن فارس:  البيان بمعنى «الفَْسر» من هي قيل :األول الرأي

  ،)3(«وإيضاحهكلمة واحدة تدل على بيان شيء 

                                                           

 (.1/68) .دار ابن اجلوزي، 1ط ،التفسي اللغوي للقرآن الكرميه(، 1412) مساع  بن سليمان بن ناصر، الطيارينظر  (1)
ر مواطن العربة ظهِ وتُ  ،حبسب الطاقة البشرية ،ر طرق استخراج أسرار هذا الكتاب احلكيم للمفسِّ ( جمموعة من القواع  وادأصول أو الضوابط اليت تبنيِّ 2)

لق بالتفسي من قواع  داب، وما يتعآر ابت اًء من شروط و فهي تشمل العلوم املرتبطة باملفسِّ  ،وتكشف مراتب احلجج وادأدلة من آياته الكرمية ،من أنبائه
منه على الوجه  تعاىل فهم مراد اهللضبط علم التفسي، فيُ القواع  والضوابط اليت تفضي إىل أن يُ  سن   يوطرق ومناهج، وما إىل ذلك، وغاية هذا العلم ه

 تصرف واختصار.ب( 1/46(، وينظر التفسي واملفسرون )12، 11الصحيح. ينظر حبوث يف أصول التفسي ومناهجه، لل كتور فه  الرومي )ص
 (.4/644مقاييس اللغة البن فارس ) (1)
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 كشف إذا القول وفسر، حهووض   أبانه :وفس َره افَْسر   بالضم رهويفس   بالكسر يفِسره الشيء روفسَ 

ا ﴿:تعالى قال ،(6)المشكل اللفظ عن المراد  .)2( ﴾َواَل يَأْتُونََك بَِمثٍَل إاِلا ِجْئنَاَك بِاْلَحقِّ َوأَْحَسَن تَْفِسير 

 ومعناه فهو تفسرته.عرف به تفسير الشيء كل شيء ي  ف

السين والفاء والراء »قال ابن فارس:  بمعنى كشف، «َسفَر»قيل: هو مقلوب من  الرأي الثاني:

أصل واحد يدل على االنكشاف والجالء. من ذلك السفر، سمي بذلك ألن الناس ينكشفون عن 

 أخالق الرجال. -أي يظهر  -ألن ه يسفر  اولهذا سمي السير سفر   ،)3(«أماكنهم

ما كان الخالف بين اللغويين في أصل الكلمة، فإنها تعود في خاتمة األمر إلى معنى الكشف  اوأي        

 والبيان واإليضاح.

 :التفسير في االصطالح 

ْختَِصر   ، بينااصطالح   هذا العلم الجليل تعريف في العلماء أقوال تعددت        ف علىمقيد  للتعري م 

 أدخل حتى التعريف في عمتوس   وبين كالمه، خالل من تعالى هللا مراد ومعرفة المعاني، توضيح

وغيرها من علوم أصول التفسير، وسوف أشرع ، رالمفس   ومهمة ،(4)وأسباب النزول فيه ضوابطه

 ،ىاق من العلماء بحول هللا تعالذ  التعريفات، ثم أبين ما استقر عليه رأي الح   هذه من بعض   في ذكر

 وهو التعريف الذي سوف أعتمده في هذه الدراسة: 

   َزي  الكلبي ابن فهعر  شرح: التفسير معنى»: فقال(( هـ746: ت)) - هللا رحمه - (5)ج 

ه يقتضيه بما واإلفصاح، معناه وبيان القرآن،  .(1)«نحوهما أو، إشارته أو ،بنص 

                                                           

 (.12/448وهتذيب اللغة لألزهري ) ،(1/211وخمتار الصحاح ) (،6/666) (،فسر)ينظر لسان العرب البن منظور مادة ( 1)
 .11 اآليةسورة الفرقان ( 2)
 (.1/92مقاييس اللغة البن فارس )( 1)
 ،نة حلكم تلك احلادثةيِّ أو اآليات أيام وقوع ذلك مب اآليةه إليه فتنزل أو السؤال يوجَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصاحلادثة اليت تقع يف زمن النيب  :يعرف علم أسباب النزول بأنه( 4)

  ،ب ذلك مباشرةأو اآليات إال إذا نزلت عق اآليةا لنزول ومعىن التقيي  بأيام وقوع ذلك أن احلادثة أو السؤال ال يعتربان سببً  ،أو جميبة على ذلك السؤال
  ،ا حلكمةر نزوهلا يسيً تأخ أو ،كما يف حادثة خولة بنت ثعلبة اليت ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت فنزلت بسببها آيات الظهار يف أول سورة اجملادلة

ملناع القطان  ،للستزادة ينظر مباحث يف علوم القرن ،«كحادثة أو سؤال  ،ن بشأنه وقت وقوعهآما نزل قر » :ويعرفه بعضهم بقوله ،كما يف حادثة اإلفك
 .( بتصرف9-8ص)وينظر أسباب النزول للواح ي  ،(89ص)
 مالكي   ،ىن بأيب القاسمكيُ  ،عب  اهلل بن حيىي بن عب  الرمحن بن يوسف بن جزّي الكليب الغرناطيهو الفقيه املفسر حمم  بن أمح  بن حمم  بن  (6)

وأخذ عنه العربية  ،لزبيقرأ على أيب جعفر بن ا :من أشهر مشاخيه ،املختصر البارع يف قراءة نافع ،التسهيل لعلوم التنزيل :له مؤلفات جليلة منها ،املذهب
ينظر طبقات  .ه 841نة تويف س ،وأبو احلسن النبهاين ،ومن تلميذه لسان ال ين بن اخلطيب ،وقرأ على أيب احلسن بن مسعون ،ءاتوالفقه واحل يث والقرا
 (.1/118)ابن جزّي ومنهجه يف التفسي  (،2/96)املفسرين لل اودي 

 .(1/16) بيوت.ط دار الكتاب العريب:  ،التسهيل يف علوم التنزيله(، 1441الكليب، ابن جزي ) (5)
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 فَه  أبو حيان األندلسي علم  »هـ(( في مقدمة تفسيره بقوله: 745ت: )) -رحمه هللا  - (6)وعر 

ي بحث  فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، ومدلوالتها، وأحكاِمها اإلفرادية والتركيبي ِة، 

 .(2)«ومعانيها التي ت حمل  عليها حاَل التركيِب، وتتمات ذلك

   به فهمي   علم» :بقوله البرهان في(( هـ794: ت)) - هللا رحمه - (3)الزركشي اإلمام فهوعر 

 .(4)«مهكَ وحِ  أحكامه واستخراج معانيه وبيان ،ملسو هيلع هللا ىلصمحمد  نبيه على لالمنز   تعالى هللا كتاب

اد به رمن خالل التعريفات السابقة يمكن أن نخلص إلى وجود اتفاق بين أهل التفسير بأنه ي  

 : بيان المعاني وتوضيحها والكشف عن مراد هللا تعالى منها.ااصطالح  

ع في هذا الحد فأدخل في وإن حصل في المجمل بينهم خالف في حد هذا العلم، فمنهم من توس       

أسباب نزول بعض آياته، ومن حيث معرفة جمعه وترتيبه وعدد آياته، كثيرة ك اهذا العلم علوم  

، وسوره، ومحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه، وإعجازه، وأمثاله، وأقسامه، وجدله، وقصصه

 ر.، والتي هي أقرب لعلوم القرآن منها إلى التفسيغير ذلك من العلوم التي تتعلق بالقرآن الكريم إلى

ره على شرح وبيان المعاني واأللفاظ فقط، يشير إلى ذلك المعنى ق المعنى وقص  ومنهم من ضي       

فهو  فيه بيان إن التفسير إنما هو شرح وبيان للقرآن الكريم، فما كان»الدكتور مساعد الطيار: 

 .(1()5)«جد في كتب المفسرينا عن حد البيان فإنه ليس من التفسير، وإن و  تفسير، وما كان خارج  

إال أن ذلك ال يعارض كون تلك العلوم التي ذكرها العلماء وأدخلوها في مفهوم التفسير هي من      

سير، فهي وتجنب الخطأ في التفر على الفهم الصحيح، العلوم الضرورية األساسية التي تعين المفس  

 ينبغي للمفسر الجهل بها بأي حال من األحوال. ال من الضروريات التي

                                                           

تلقى  (،ه 564ول  يف إح   جهات غرناطة سنة ) ،رناطي ادأن لسي اجْلَيَّاينغهو اإلمام أبو حيان، حمم  بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان، ال (1)
هذا ما » :يقول اوكان دائمً  ،العلم وح هال بالنظر يف  ،يهتم بأخذ العلم من العلماء -رمحه اهلل  -وكان  ،العلم على جمموعة كبية من العلماء والشيوخ

ر فوات ينظ .البحر احمليط وهو تفسيه ،إحتاف ادأريب مبا يف القرآن من الغريب :منها ترك أبو حيان ثروة هائلة من املؤلفات ،«تلقيناه من أفواه الشيوخ
 .(2/298/549لل اودي ) طبقات املفسرين ،(1/294وينظر بغية الوعاة للسيوطي ) ،(4/81)حملم  شاكر  ،الوفيات

  .(1/25)دار إحياء الرتاث العريب  ،2ه (، ط 1411)لإلمام أيب حيان حمم  بن يوسف ادأن لسي البحر احمليط  الغرناطي، (2)
مول ه كان  ،عي املذهبالشاف ،الفقيه ادأصويل، احمل ث املفسر، املصنف ،اهلل حمم  بن عب  اهلل بن هبادر الزركشي اإلمام العلمة ب ر ال ين أبو عب  (1)

البحر احمليط يف  ،الربهان يف علوم القرآن :له مؤلفات ع ي ة أثرت املكتبة اإلسلمية منها ،ين الزركشي بالفقه وادأصول واحل يثعُ  ،ه 846يف مصر سنة 
ينظر طبقات الشافعية البن قاضي شهبة  .ر فن بالقرافة الصغه ، يف القاهرة ودُ 884تويف يف يوم ادأح  الثالث من شهر رجب سنة  ،أصول الفقه

 .(2/152/644طبقات املفسرين لل اودي ) (،681 ، 9/682شذرات الذهب ) ،(159، 1/158)
 .(1/11)، البايب احلليب: القاهرة 2حتقيق: حمم  أبو الفضل إبراهيم، ط الربهان يف علوم القرآن،، (م1882الزركشي، ب ر ال ين بن عب  اهلل )انظر  (4)
 (.54ص)ملساع  الطيار  ،ينظر مفهوم التفسي والتأويل واالستنباط والت بر واملفسر (6)
 وملا كان املقص  من التعريف حترير املراد بالعلم، كان ما ذكرت لك من نق  بعض التعريفات، أما ما سلكه بعض العلماء من منهج يف كتابة» (5)

 .(82ص)ار ملساع  الطي ،ينظر مفهوم التفسي والتأويل واالستنباط والت بر واملفسر ،«اجلهةه إليه النق  من هذه تفاسيهم، فهذا ال يوجَّ 
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 اختالف السلف في التفسير

السلف، التفسير، اختالف( فإنه )ا معاني المصطلحات الواردة في البحث منفردة ن  بعد أن بي       

سرون أن يذكر المف»فنقول بأنه:  -اختالف المفسرين  -يجدر بنا أن نعرف معنى هذا العلم المركب 

 . (6)«متغايرة، سواء كانت متضادة أم ال في بيان معنى اللفظة أو اآلية الواحدة أقواال  

 إما أن يكون خالف :وقد اتجه كثير من أهل العلم إلى أن خالف المفسرين ال يخرج عن حالتين     

خر مع عدم إمكانية الجمع بينهما بأي وجه لقول المفسر اآل امغاير   التضاد، فيذكر كل مفسر قوال  

 خر.يحول دون قبول اآل األن القول بأحدهم ؛من الوجوه

وهو االختالف القائم على تنوع األقوال بين  وإما أن يكون خالف المفسرين خالف التنوع،      

لمتبقي ا المفسرين وتغايرها مع إمكانية الجمع بين تلك األقوال، فال يعني قبول أحد تلك األقوال رد  

 منها.

وعي ن نثم بي   ،وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أن غالب اختالف السلف هو من اختالف التنوع      

رحمه  فقال ،شيخ اإلسالم على طوله لنفاسته وتأصيله لهذه المسألة خالف التنوع، وسأذكر كالم

الخالف بين السلف في التفسير قليل، وخالفهم في األحكام أكثر من خالفهم في التفسير، »هللا: 

 وغالب ما يصح عنهم من الخالف يرجع إلى اختالف تنوع ال اختالف تضاد، وذلك صنفان:

عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى  ر كل واحد منهمأحدهما: أن يعب  

كما  ،غير المعنى اآلخر مع اتحاد المسمى بمنزلة األسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة

الصنف الثاني: أن يذكر كل منهم من االسم العام بعض  …قيل في اسم السيف: الصارم والمهند

ل، وتنبيه المستمع على النوع ال على سبيل الحد المطابق للمحدود في أنواعه على سبيل التمثي

رغيف ا، وقيل له: هذا،  يَ رفأ   (لفظ الخبز)عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى 

 .)2(«فاإلشارة إلى نوع هذا ال إلى هذا الرغيف وحده

 

 

 

                                                           

 (.18ص)حملم  سليمان  ،ينظر اختلف السلف يف التفسي بني التنظي والتطبيق (1)
 ( بتصرف واختصار.14-1/11ينظر مق مة يف أصول التفسي البن تيمية )  (2)
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 نموذج من مسائل البحث

 من سورة المائدة 16اآلية 

 

ُ ﴿قال تعالى  بَِّك ۖ َوإِن لاْم تَْفَعْل فََما بَلاْغَت ِرَسالَتَهُ ۚ َوهللاا ُسوُل بَلِّْغ َما أُنِزَل إِلَْيَك ِمن را  يَْعِصُمَك يَا أَيَُّها الرا

َ اَل يَْهِدي اْلقَْوَم   .﴾اْلَكافِِرينَ ِمَن النااِس ۗ إِنا هللاا

من  نالواردة بموضعيسوف أتناول أقوال المفسرين من الصحابة والتابعين في المراد بالمفردات 

بِّكَ  ﴿ :هذه اآلية، وهما قوله تعالى ُسوُل بَلِّْغ َما أُنِزَل إِلَْيَك ِمن را ُ ﴿ :، وقوله تعالى﴾ يَا أَيَُّها الرا َوهللاا

 .﴾يَْعِصُمَك ِمَن النااسِ 

   بِّكَ  ﴿ :للسلف في معنى قوله تعالى ُسوُل بَلِّْغ َما أُنِزَل إِلَْيَك ِمن را  : قوالن﴾ يَا أَيَُّها الرا

بِّكَ  ﴿ :نزلت هذه اآلية القول األول: ُسوُل بَلِّْغ َما أُنِزَل إِلَْيَك ِمن را علي بن  شأن في    ﴾ يَا أَيَُّها الرا

 )3(.)2(عطية العوفيمن طريق  )6(الخدريأبي سعيد ، ورد هذا القول عن أبي طالب

نزل إليك من الرسالة، عن مقاتل من طريق بكير بن بلغ ما أ  غ ما أرسلت به، بل   القول الثاني:

 )5(.علي بن أبي طلحةمن طريق ابن عباس ، وعن )4(معروف

    :بيان نوع الخالف 

 ية خالف تنوع.اآلتفسير الخالف في 

 

 

                                                           

ث عن النيب ح َّ  .عبي  بن ادأجبر بن عوف بن احلارث بن اخلزرج سع  بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن امل ينة مفيت ،أبو سعي  اخل ري اإلمام اجملاه  (1)
باملكرر  ي  اخل ريدأيب سع «مسن ه الكبي»يف  بقي بن خمل  وق  رو  ،وكان أح  الفقهاء اجملته ين ،وطائفة ،وعمر ،أيب بكر وعن ،فأكثر وأطاب ملسو هيلع هللا ىلص

أس  الغابة يف معرفة الصحابة  ،(1/159النبلء )ينظر سي أعلم  .مات سنة أربع وسبعني :ومجاعة الواق ي قال ،األف ح يث ومائة وسبعني ح يثً 
(5/119/6851). 
عنه ، و وابن عمر ،وأيب سعي  ،ابن عباس رو  عن ،ضعيف احل يث ،من مشاهي التابعني ،عطية بن سع  بن جنادة العويف الكويف أبو احلسن (2)

(، 4/128ل )االعت اميزان  .ا تويف سنة إح   عشرةوكان شيعي   .وخلق ،ومسعر ،وزكريا بن أيب زائ ة ،وقرة بن خال  ،وحجاج بن أرطاة ،احلسن ابنه
 .(1/164لسان امليزان )

 .(4/1182/5548)تفسي ابن أيب حامت  (1)
وقال ابن املبارك:  ،بكي بن معروف، أبو معاذ اخلراساين، ويقال ال امغاين صاحب التفسي. كان على قضاء نيسابور مث سكن دمشق، وثقه بعضهم (4)

(، 1/161/1111ا، مات بكي بالشام سنة بضع وستني ومائة. ميزان االعت ال )به، وقال ابن ع ي: أرجو أنه ال بأس به، ليس ح يثه باملنكر ج    ارمِ 
 (.1/486/816هتذيب التهذيب )

 .(4/1182/5514)تفسي ابن أيب حامت  (6)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15549
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=44
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15689
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15689
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16823
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16823
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15926
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15926
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    :بيان سبب الخالف 

به النبي  غيرجع سبب الخالف إلى التعبير عن المعنى الواحد بألفاظ متقاربة. التعبير عن نوع ما ب ل  

 وأ ِمَر بتبليغه. ملسو هيلع هللا ىلص

 :دراسة األقوال 

إال  ،بتبليغه في حق علي بن أبي طالب ملسو هيلع هللا ىلصالمقصود بما أمر هللا نبيه  القول األول الذي خص       

ولم يرد هذا القول إال عن أبي سعيد الخدري، على  ،أن اآلية لم يوجد فيها ما يدل على ذلك المعنى

 خالف القول الثاني الذي ورد عن غير واحد من السلف كابن عباس، ومجاهد، وقتادة وغيرهم.

هؤالء اليهود بإبالغ  ،ملسو هيلع هللا ىلصنبيه محمد ل -ره كْ تعالى ذِ  -وهذا أمر من هللا »يقول الطبري:      

صصهم في هذه السورة، وذكر فيها معايبهم قَ  -ره كْ تعالى ذِ  - والنصارى من أهل الكتابين الذين قص  

بهم على أنبيائهم، وتبديلهم كتابه، وتحريفهم إياه، ورداءة وخبث أديانهم، واجتراءهم على ربهم، وتوث  

فيهم من معايبهم، واإلزراء عليهم، ما أنزل عليه  - وسائر المشركين غيرهم؛ مطاعمهم ومآكلهم

وه ا منهم أن يصيبر نفسه حذر  شعِ والتقصير بهم، والتهجين لهم، وما أمرهم به ونهاهم عنه، وأن ال ي  

ا أحد   ي يتقا من كثرة عددهم وقلة عدد من معه، وأال  ما قام فيهم بأمر هللا، وال جزع   في نفسه بمكروه  

عنه مكروه كل من يبغي  كافيه كل أحد من خلقه، ودافع   -ره كْ تعالى ذِ  -في ذات هللا، فإن هللا 

 .)6(«مكروهه

د ، إال أن النص ال يوجد به ما يدل على أن المراافلفظ التبليغ في اآلية يدل على المعنيين جميع       

ما أنزل إليه من ربه في علي بن أبي طالب رضي هللا عنه، والقول الثاني أعم وأشمل  ملسو هيلع هللا ىلصتبليغ النبي 

كل ما أنزل إليه من ربه من أمور التشريع والعبادات، وهو القول الذي  ملسو هيلع هللا ىلصم تبليغ النبي وفي لز

 حه الطبري وغير واحد من المفسرين. وهللا تعالى أعلم. رج  

 

  

                                                           

 (.14/458تفسي الطربي ) (1)
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   يَْعِصُمَك ِمَن النااسِ ﴿ :للسلف في سبب نزول قوله تعالى ُ  قوالن: ﴾َوهللاا

في سبب مخصوص في رجل من بني النجار زعم قدرته على قتل نزلت هذه اآلية  القول األول:

فبينما هو جالس على  ،نخل  ، )6(بني أنمار نزل على ذات الرقيع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لما غزا رسول» :ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

أقول  ؟هذا. فقال له أصحابه: كيف تقتله ألقتلن   :من بني النجار ى رجليه فقال الوارث  رأس بئر قد دل  

فأعطاه  .)2(هيم  له: أعطني سيفك، فإذا أعطانيه قتلته به، قال: فأتاه فقال: يا محمد أعطني سيفك أشِ 

 حال هللا بينك وبين ما تريد، فأنزل :ملسو هيلع هللا ىلصفرعدت يده حتى سقط السيف من يده. قال رسول هللا  ،إياه

ُ  ﴿هللا تعالى:  بَِّك ۖ َوإِن لاْم تَْفَعْل فََما بَلاْغَت ِرَسالَتَهُ ۚ َوهللاا ُسولُ بَلِّْغ َما أُنِزَل إِلَْيَك ِمن را  يَْعِصُمَك يَا أَيَُّها الرا

  )1(.)5(بن عبد هللا األنصاريجابر من رواية  )4(زيد بن أسلمورد هذا القول عن  ،)3(«.﴾ِمَن النااسِ 

س حرَ ي   ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي »قالت:  )7(عن عائشةنزلت هذه اآلية بال سبب مخصوص،  القول الثاني:

ُ يَْعِصُمَك ِمَن النااسِ ﴿حتى نزلت هذه اآلية   .﴾َوهللاا

                                                           

ّشقرة وبئر أرما وهي قريبة من الّنخيل بني السع  وال ،قاع، غزاه النيبّ بكسر أّوله، وآخره عني مهملة، مجع رقعة، وهو ذو الرِّ الرقيع أو الرقاع، والرقاع  (1)
 .(1/65معجم البل ان لياقوت احلموي، باب القاف والراء وما بع ها ) .على ثلثة أيّام من امل ينة، وهي بئر جاهلّية

 أنظُر إليه.أي : (2)
 (.1/91) ()بيوت: دار إحياء العلوم، لباب النقول يف أسباب النزول ،السيوطي، عب  الرمحن بن أيب بكر بن حمم  (1)
سلم موىل عمر،  ث عن: وال ه أزي  بن أسلم أبو عب  اهلل الع وي العمري، اإلمام، احلجة، الق وة، أبو عب  اهلل الع وي، العمري، امل ين، الفقيه. ح َّ  (4)

لس الرجل إىل من إمنا جي :م يف ذلك فقاللِّ ي  بن أسلم فكُ كان علي بن احلسني جيلس إىل ز   :كان له حلقة للعلم يف مسج  رسول اهلل، وقال البخاري
ظهر لزي  من املسن   ،ةخ ابنه وفاته يف ذي احلجة سنة ست وثلثني ومائأرَّ  .وكان من العلماء العاملني ،لزي  تفسي رواه عنه ابنه عب  الرمحن .ينفعه يف دينه

 .(1/184)(. شذرات الذهب 6/115سي أعلم النبلء ) .أكثر من مائيت ح يث
لمي، سجابر بن عب  اهلل بن عمرو بن حرام السلمي، اإلمام الكبي، اجملته ، احلافظ، صاحب رسول اهلل، أبو عب  الرمحن ادأنصاري، اخلزرجي، ال (6)

نة جاور مبكة، لقي عطاء وعمرو جابر بن عب  اهلل س :يينةا، قال ابن عُ من أهل بيعة الرضوان، وكان آخر من شه  ليلة العقبة الثانية موتً  ،امل ين، الفقيه
مات  :وطائفة كيوحيىي بن ب الواق ي قال .رضي اهلل عنه ،اموتً  العقبة وكان آخر من شه  ،وكان أصغرهم ،شه  جابر العقبة مع السبعني :قال ابن سع 

 .(1/94)شذرات الذهب  ،(1/265)(، أس  الغابة 1/198سي أعلم النبلء ) .وسبعني سنة مثان  
 (.4/1181/5514تفسي ابن أيب حامت ) (5)
أنزهلا رسوُل  ،ة على اإلطلقأفقه نساء ادأمَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصعائشة بنت أيب بكر الصِّ ِّيق بن أيب قحافة القرشية التيمية، املكيَّة النبوية، أم املؤمنني، زوجة النيب  (8)

 املؤمنني : ))فْضُل عائشة على النساء، كفْضل الثري  على سائر الطعام((، مرضْت أُم  ملسو هيلع هللا ىلصلها على مجيع النِّساء؛ حيث قال من نفسه أعزَّ منزلة، وفضَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
 ،(9/211/11451)(، اإلصابة 2/116/18ه . سي أعلم النبلء )68سنة  -رضي اهلل عنها  -عائشة يف آِخِر حياهتا مرًضا أْلزمها الفراَش، تُوفِّيت 

 .(9/69البن سع  ) الطبقات الكرب 
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وجاء عن ابن  ،)6(«قالت: فأخرج رأسه من القبة وقال: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني هللا 

 من بني هاشم يحرسونه وكان يرسل معه أبو طالب كل يوم رجاال   ،أن النبي كان ي حرس :عباس

 .)3( )2(حتى نزلت هذه اآلية

   :بيان نوع الخالف 

 اآلية اختالف تضاد.   تفسير أصل الخالف الوارد في   

   :بيان سبب الخالف 

 سبب الخالف راجع إلى الخالف في سبب النزول.

  :دراسة األقوال 

وردت أقوال متعددة في سبب نزول اآلية وإن لم يكن له أثر في المعنى المراد، إال أنه من      

فالقول في أسباب النزول مما هو توقيفي، وبالنظر في  ،ن النظر فيهالخالف بين السلف الذي يحس  

تي كانت في السنة الرابعة وهي من الغزوات ال ،القول األول أن اآلية نزلت في غزوة ذات الرقاع

، فال تعارض من احتمالية )5(، وسورة المائدة سورة مدنية باالتفاق)4(بعد الهجرة النبوية الشريفة

 كان يحرسه رجال من بني ملسو هيلع هللا ىلصموافقة سبب النزول لهذه الواقعة، على خالف القول الثاني أن النبي 

من مكة بثالث  ملسو هيلع هللا ىلصهاشم بمعية من أبي طالب، ومعلوم أن وفاة أبي طالب كانت قبل هجرة النبي 

، فيظهر بذلك رد القول الثاني والتعويل على األول من باب أولى، جاء عن السيوطي في )1(سنوات

عن ابن  لطبرانيومن غريب ما ورد في سبب نزولها ما أخرجه ابن مردويه وا» ذلك قوله:

 .)7(«وهذا يقتضي أن اآلية مكية والظاهر خالفه ثم ساق الحديث، …عباس

وما ظهر من تحقيق السيوطي أن اآلية نزلت في سبب مخصوص في حادثة معينة من قصة الرجل 

 حمل القول األول على القبول ويرد القول الثاني. وهللا تعالى أعلم.من بني النجار، في  

 

                                                           

 لباين: حسن.(. وقال ادأ6/261/1445ومن سورة املائ ة ) :أخرجه الرتمذي يف سننه، أبواب تفسي القران الكرمي، باب (1)
 (.1/91لباب النقول يف أسباب النزول، للسيوطي )( 2)
 (.1184/5516، 4/1181تفسي ابن أيب حامت ) (1)
 (.1/56) يللسي  اجلميل ،وسلم هوآلغزوات النيب صلى اهلل عليه  (4)
 (.1/8املكي وامل ين حملم  رباين ) (6)
 (.1/161الب اية والنهاية البن كثي ) (5)
 (.1/91لباب النقول يف أسباب النزول للسيوطي ) (8)
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 سورة المائدة من 16اآلية 

نِجيَل َوَما أُنِزَل إِلَْيُكم مِّن  قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب لَْستُْم َعلَٰى َشْيٍء َحتاىٰ ﴿ :قال تعالى تُقِيُموا التاْوَراةَ َواْْلِ

ا ۖ فاََل تَأَْس َعلَى الْ  بَِّك طُْغيَان ا َوُكْفر  ا أُنِزَل إِلَْيَك ِمن را ْنُهم ما ا مِّ بُِّكْم ۗ َولَيَِزيَدنا َكثِير   .﴾قَْوِم اْلَكافِِرينَ را

 َوَما أُنِزَل ﴿ :في قوله تعالى -عز وجل  -ب من هللا للسلف في معنى ما أُنِزَل على أهل الكتا

بُِّكمْ  ن را  قوالن: ﴾إِلَْيُكم مِّ

ورد هذا القول عن مجاهد من  ،ملسو هيلع هللا ىلصما أنزل على محمد  أي:وما أنزل إليكم من ربكم  القول األول:

  )2(.)6(رواية الليث

عبد الرحمن بن زيد بن ، ورد هذا القول عن القرآن أي:وما أنزل إليكم من ربكم  القول الثاني:

  )3(.أسلم

 :بيان نوع الخالف 

 اآلية اختالف تنوع. تفسير الخالف الوارد في      

 :بيان نوع الخالف 

 نزل على أهل الكتاب من غير التوراة واإلنجيل.سببه العموم في المراد بما أ  

  :دراسة األقوال 

بُِّكمْ ﴿ :ال تكاد أقوال السلف الواردة في معنى قوله تعالى      ن را ما تتعارض في ﴾َوَما أُنِزَل إِلَْيُكم مِّ

من خير وهدى وصالح  ملسو هيلع هللا ىلصتباع جميع ما جاء به النبي افالقول األول جاء بمعنى العموم ب ؛بينها

 إلرشاد األمة دون تحديد هذا المعنى.

وأن المراد به هو  ،ملسو هيلع هللا ىلصنزل على النبي على خالف القول الثاني الذي جاء بتحديد طبيعة ما أ       

د ، وقد ورملسو هيلع هللا ىلصللخير والنور الذي جاء به رسول هللا  ألن في القرآن الكريم إجماال   ؛القرآن الكريم

 ،عن عدد كبير من المفسرين قبول هذا المعنى

                                                           

ث وح َّ  ،يزي  ل يف دولةلع ،ول  بع  الستني ،وأح  علمائها ادأعيان على لني يف ح يثه لنقص حفظه الكوفة حم ث ،ابن زنيم ليث بن أيب سليملا (1)
ن ح ث عنه ولك ،ليث بن أيب سليم مضطرب احل يث :، قال أمح  بن حنبلابن عمر ونافع موىل ،وعطاء ،وطاوس وجماه  ،والشعيب ،أيب بردة عن

 .(1/248)(، شذرات الذهب 5/112/816وثلثني ومائة. سي أعلم النبلء ) مات ليث سنة مثان   :وقال مطني ،الناس
 (.4/1186/5521تفسي ابن أيب حامت ) (2)
 (.4/1186/5522تفسي ابن أيب حامت ) (1)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14577
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16248
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16248
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17191
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بُِّكمْ َوَما أُنِزَل ﴿» يقول ابن عطية:  ن را . فيمكن )6(«ابن عباس وغيرهقاله يعني به القرآن،  ﴾إِلَْيُكم مِّ

نزل إليه من هللا عز وجل من القرآن مما أ   ملسو هيلع هللا ىلصأن كل ما جاء به النبي  علىالجمع بين القولين 

تباعه واإليمان به حتى يدخلوا دائرة اإلسالم. وهللا اوالتشريع والهداية الربانية، يلزم أهل الكتاب 

 تعالى أعلم. 

 

 الخاتمة والتوصيات

ا نهتد القرآنجعل  الحمد هلل الذي ا نسير  ينور  ا في ظل هداه، وصلى هللا على سيدنبه، وطريق ا نافع 

 ؛وبعد، محمد خير خلقه، أرسله ربه رحمة وهداية للثقلين

بها الباحث إلتمام هذه األطروحة العلمية قد بلغت منتهاها، وقد وقف  فإن رحلة البحث التي مر  

الباحث في الجانب النظري من الرسالة على جملة من المسائل المرتبطة باختالف السلف في 

التفسير، والممارسة العملية للترجيح بين أقوال السلف في مواضعها في سورة المائدة من اآلية 

من خالل إعمال قواعد الترجيح التي ناقشتها الرسالة في الجانب  ( وحتى نهاية السورة،11)

 النظري منها، وقد أسفرت الرسالة عن جملة من النتائج والتوصيات التي يمكن إجمالها فيما يلي:

 :أهم النتائج 

فة تفسير في تيسير فهم كتاب هللا تعالى، فبمعر -رضوان هللا عليهم  -األهمية البالغة لتفسير السلف  .6

 لسلف وإدراكه يسلم القائل في التفسير من الزلل والخطأ، فالحق في جملته ال يخرج عن أقوالهم.ا

القرآن  هي التي استقوا منها فهمهم لمراد هللا تعالى من كتابه -رضوان هللا عليهم  -مصادر السلف  .2

ول الصائب القالكريم، والسنة النبوية، واللغة العربية هي أوثق المصادر التي تعين المفسر على 

 في التفسير، وال غنى لطالب حق في التفسير عن تلك المصادر.

منه هو اختالف تضاد،  القليلوفي جملته اختالف تنوع،  -رضوان هللا عليهم  -خالف السلف  .3

ب ويرجع ذلك في عمومه إلى   بمن بعدهم. هم مقارنة  ئمصادرهم، وسالمة سريرتهم، وقلة خطتقار 

في المواضع التي وقف عليها الباحث، لم يكن عن هوى في  - عليهم رضوان هللا -خالف السلف  .4

 ب لمذهب أو فرقة.النفس، أو جهل ناتج عن قول بال علم، أو تعص  

                                                           

 (.2/219احملرر الوجيز البن عطية ) (1)
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وثيق، بالخطأ قبل أن يسلك سبل الت -رضوان هللا عليهم  -تفسير السلف  ال يتسنى ألحد أن يصفَ  .5

دت صلى أصحابها، ومن فهمها على الوجه الذي ق  والتأكد من األسانيد، والتأكد من نسبة األقوال إ

 به، وفي سياقها الذي وردت فيه.

أساليب متعددة في تفسير كالم هللا تعالى ومنها: التفسير اللفظي،  -رضوان هللا عليهم  -للسلف  .1

 التفسير بالمعنى، والتفسير على القياس.و

لفظي واالقتصار على بيان المعنى الفي تفسيرهم اإليجاز  -رضوان هللا عليهم  -يغلب على السلف  .7

 دون التوسع فيما ال طائل من معرفته.

 من أساليب السلف في توسيع دائرة المعنى، حتى يسهل على السامع إدراكه، التفسير بالالزم. .8

استخدامها،  وشاع -رضوان هللا عليهم  - التفسير بالمثال من أكثر األساليب التي راجت بين السلف .9

 المعنى الواحد بألفاظ متقاربة، تدور في معنى واحد.رون عن فيعب  

 ،وكانت تلك األقوال صحيحة ال تتعارض فيما بينها -رضوان هللا عليهم  -دت أقوال السلف إذا تعد   .61

 م الجمع بين تلك األقوال على الترجيح بينها.قد  فإنه ي  

لك ع مع الجمع بين تمتنَ تضاد، ي  اختالف  -رضوان هللا عليهم  -إذا كان الخالف بين أقوال السلف  .66

 األقوال، فينتقل الباحث بعده إلى إعمال قواعد الترجيح بين تلك األقوال.

 

 :أهم التوصيات 

ضرورة تبني الجامعات توجيه جهود الباحثين والدارسين نحو موضوع خالف السلف في  .6

 التفسير، وتوسيع دائرة البحث في الموضوع.

مية فإني أسال هللا الكريم أن يكتب لها حسن القبول، وأن يجعل وفي خاتمة هذه األطروحة العل

. الي يوم القيامة، وشاهد   الوجهه الكريم، ويجعله شفيع   اهذا الجهد خالص    والحمد هلل لي ال علي 

وهو أهل للحمد تبارك وتعالى، وصلى هللا على سيدنا محمد وآله  ،اوجهر   ا، سر   اوآخر   أوال  

 وصحبه أجمعين.
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