
 اختالف المفسرين 
 أسبابو وأنواعو

 
 :ومن أسباب االختالف بين مفسري السمف 

 وىو المفظ الدال عمى أكثر من معنى في لغة العرب. االشتراك: - 1
 والمشترك قد يكون من أحرف التضاد، وقد ال يكون.

ذا كان من أحرف التضاد فقد يجوز حمل اآلية عمى المعنيين المتضادين، ويكونان  وا 
 بمثابة التفسيرين لآلية، ويكون ىذا إذا اختمف المحل.

 وقد يمتنع حمل اآلية عمييما معًا: ويمزم من القول بأحدىما نفي اآلخر.
ليك األمثمة:  وا 

أـ من المشترك المتضاد الذي يجوز حمل اآلية عمى معنييو المتضادين، ويكونان 
ولو تعالى: }َوالمَّْيِل ِإَذا َعْسَعَس{ ]، فقد بمثابة التفسيرين لآلية لفظ }َعْسَعَس{ في ق

فسر لفظ )عسعس( بأنو أقبل، وفسر بأنو أدبر، وباألول قال ابن عباس، وقتادة، وابن 
 (.2جبير؛ وبالثاني قال ابن عباس، وابن زيد )

ب ـ ومن المشترك المتضاد الذي يمتنع حمل اآلية عمى معنييو، بل يمزم من القول 
خر لفظة )قرء( في قولو تعالى: }َواْلُمَطمََّقاُت َيَتَربَّْصَن ِبَأْنُفِسِينَّ َثاَلَثَة بأحدىما نفي اآل

 ُقُروٍء{  فقد ورد في لغة العرب بمعنى: الطير، وبمعنى: الحيض.
جـ ومن المشترك الذي ليس من أحرف التضاد ـ وىو كثير ـ لفظ )العتيق( من قولو 

ُفوا ِباْلَبْيِت  اْلَعِتيِق{ ، فقيل: العتيق بمعنى: القديم، وىو قول الحسن،  تعالى: }َوْلَيطَّوَّ
وقيل: العتيق المعتق من الجبابرة، بمعنى: أنو محرر ال يممكو أحد، وبو قال  وابن زيد.

 مجاىد، وقتادة، وابن الزبير  وىذا مما يجوز حمل اآلية عمى معنييو.
معنى، فيذكر كل واحد ويحتمل في تقديره أكثر من  أن يكون في الجممة حذف: - 3

 أحد المعاني المحتممة.
 }  تقديران:« ترغبون»ففي متعمق  ومثالو: قولو تعالى: }َوَتْرَغُبوَن َأْن َتْنِكُحوُىنَّ



 األول: ترغبون في نكاحين، وىذا قول عائشة وعبيدة. 
 الثاني: ترغبون عن نكاحين، وىذا قول الحسن.

 أن تحتمل المفظة أكثر من تصريف في المغة: - 4
 ويحمل كل واحد من المفسرين اآلية عمى أحد التصريفات.

{ في قولو تعالى: }َواَل ُيَضآرَّ َكاِتٌب َواَل َشِييٌد{ فتصريف لفظة  ومثالو: لفظة }ُيَضآرَّ
{ تحتمل أن تكون )ُيضاَرر(، وتحتمل أن تكون )يضاِرر( فعمى االحتمال  األول }ُيَضآرَّ

يكون النيي واقعًا عمى أن ُيضر بالكاتب أو الشييد؛ أي: أن الضرر يقع عمى الكاتب 
والشييد، وىذا قول ابن عباس، ومجاىد، وعطاء، وعكرمة، والضحاك، والسدي، 

 والربيع.
وعمى االحتمال الثاني: يكون النيي واقعًا عمى أن َيضرَّ الكاتب والشييد؛ أي: أن 

 (.1والشييد، وىذا قول طاوس، والحسن، وقتادة ) الضرر يقع من الكاتب
 [.233ومثمو: قولو تعالى: }اَل ُتَضآرَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَىا َواَل َمْوُلوٌد َلُو ِبَوَلِدِه{ ]البقرة: 

 تنوع االستعمال العربي لمفظة في إرادة المعاني القريبة والمعاني البعيدة: - 5
ريب الظاىر، ويحممو آخرون عمى المعنى فيحمل بعضيم المفظة عمى المعنى الق
 البعيد، وىذا النوع قريب من المشترك.

 [.4ومثالو: قولو تعالى: }َوِثَياَبَك َفَطيِّْر{ ]المدثر: 
 من المفسرين من فسر الثياب بالمعروف المتبادر، 

 .ومنيم من فسر الثياب بالنفس، وىذا المعنى بعيد غير متبادر

فيحكم بعضيم بالنسخ، ويحكم اآلخر  :ن اإلحكام والنسخحكم اآلية بيأن يدور  - 6
 باإلحكام.

{ومثالو: قولو تعالى: }َواَل َتْنِكُحوا الْ   .ُمْشِرَكاِت َحتَّى ُيْؤِمنَّ
 وقيل: ىي محكمة ال نسخ فييا.، قيل: ىي منسوخة

 (:1أن يدور حكم اآلية بين العموم والخصوص ) - 7



{ ]البقرة:  ومثالو: قولو تعالى:  [.221}َواَل َتْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى ُيْؤِمنَّ
قيل: ىذه اآلية حكميا عام، ثم خصَّصيا قولو تعالى: }َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا 

[، ىذا مروي عن عثمان، وحذيفة، وجابر، وابن عباس، وقتادة، 5اْلِكَتاَب{ ]المائدة: 
 وابن جبير.
ا ليست مخصَّصة، بل المشركات ىنَّ عابدات األوثان من العرب وغيرىم وقيل: إني

 (.2ممن ليس ليم كتاب، وىذا مروي عن قتادة، وسعيد بن جبير )

 أن يذكر الوصف المحتمل ألكثر من موصوف: - 8
وال يحدد موصوفو في اآلية، فيحمل كل مفسر ىذا الوصف عمى ما يحتممو من 

قولو  (، ومن أمثمتو:1من الذي قبمو، بل ىو باب منو ) وىذا النوع قريب الموصوفات.
 [.2، 1تعالى: }َوالنَّازَِعاِت َغْرًقا *َوالنَّاِشَطاِت َنْشًطا{ ]النازعات: 

 قيل في ىذه األوصاف: ىي لممالئكة، وقيل: لؤلنجم، وقيل: لمموت ... إلخ.

 (:2أن يكون في اآلية حرف لو قراءتان ) - 9
 القراءتين؛ ويفسر اآلخر األخرى، فيختمف التأويل.فيفسر أحدىم إحدى 

 )َضِنيٍن( قراءتان:َو َعَمى اْلَغْيِب ِبَضِنيٍن{ومثالو: قولو تعالى: }َوَما ىُ 
 «.ما ىو ببخيل»األولى: بالضاد، ويكون المعنى: 
 «.وما ىم بمتيم»الثانية: بالظاء، ويكون المعنى: 

 طريقة السمف في التفسير
 ة في التفسير ىي طريقة اإلجمال وعدم التفصيل.طريقة السمف العام

ولمسمف في تفسيرىم طرق وتعابير يستعممونيا عند تفسير القرآن. ويمكن استنباط 
  ي تيتم بعبارة السمف وتعمق عميياىذه الطرق من جرد كتب التفسير الت

 التفسير بالمطابق، أو ما وضع لو المفظ. - 1



 التفسير بالنتيجة.التفسير بالالزم، ويدخل ضمنو  - 2
 التفسير بجزء المعنى. - 3
 التفسير بالمثال. - 4
 التفسير بالقياس واالعتبار. - 5
 التفسير باإلشارة. - 6

 تفصيل ىذا باألمثمة:
 التفسير بالمطابق، أو بما وضع لو المفظ: - 1

فيعمد المفسر إلى تفسير المفظة بما  المراد بو: ما ُوضَع لو المفظ في لغة العرب،
 وضعت لو في لغة العرب، وىذا ىو التفسير المباشر لمفظ.

ومثالو تفسير قولو تعالى: }َوِكَتاٍب َمْسُطوٍر{ ، قال قتادة، والضحاك: }َمْسُطوٍر{: 
 أي: فتتت.  َباُل َبسِّا{وقولو تعالى: }َوُبسَِّت اْلجِ  مكتوب.

 التفسير بالالزم: - 2
 لة االلتزام ىي أحد دالالت األلفاظ العقمية.دال • 

والمراد بيا أن المعنى المستفاد لم يدل عميو المفظ مباشرة، ولكن يمزم منو ىذا المعنى 
 المستفاد عقاًل أو عرفًا؛ كالكتابة تستمزم كاتبًا.

تفسير تفسيرىم قولو تعالى: }َفَظْمُتْم َتَفكَُّيوَن{ قيل: معناه تندمون، وىذا  :ومن أمثمتو
ذا زال التفّكو َخَمَفُو ِضدُّه. نما الحقيقة تزيمون عنكم التفكُّو، وا   بالالزم، وا 

 التفسير بجزء المعنى: -3
المقصود بو أن المفسِّر يذكر من المعنى الذي يحتممو المفظ جزءًا منو، ليدل بو عمى 

 باقي المعنى.
معممًا لمخير أينما  أيَأْيَن َما ُكْنُت{  ومنو تفسير من فسَّر قولو تعالى: }َوَجَعَمِني ُمَباَرًكا

كنت. وىذا جزء مسمى المبارك: فالمبارك: كثير الخير في نفسو، الذي يحصمو لغيره 
رادة واجتياداً تعم  .يمًا أو نصحًا، وا 



ومن أمثمتو قولو سبحانو وتعالى: }ِإنَّ اْلَحَسَناِت ُيْذِىْبَن  التفسير بالمثال: - 4
قيل: الحسنات الصموات، وقيل: قول الرجل: سبحان اهلل، والحمد هلل، وال ، سَّيَِّئاِت{ ال

 إلو إال اهلل، واهلل أكبر. 
المراد بو أن ُيدِخل المفسر في حكم اآلية شيئًا؛ ألنو  التفسير بالقياس واالعتبار: -5

اَلَة َوَأْنُتْم ُسَكاَرى{. ومن أمثمتو: قولو تعالى: مشبو لآلية في العمة.  }اَل َتْقَرُبوا الصَّ
 فقد روي عن ابن عباس في معنى سكارى: أنو النعاس.

، ومن أمثمتو تفسيُر ابن  التفسير باإلشارة لو تعمق بما قبمو التفسير باإلشارة: -6
عباس، وعمر بن الخطاب سورة النصر بأنيا قرب أجل رسول اهلل صّمى اهلل عميو 

وفيو جواز تأويل القرآن بما ُيفَيُم من »قال ابن حجر معمقًا عمى ىذا التفسير:  وسّمم.
نما يتمكن من ذلك من رسخت قدمو في العمم، وليذا قال عمي رضي اهلل  اإلشارات، وا 

 «.عنو: أو فيمًا يؤتيو اهلل رجاًل بالقرآن
 
 


