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 ملخص البحث
عرفة ميهدف هذا البحث إىل مجع أقوال السلف يف غريب ألفاظ سورة التكوير و 

تختفاف  وفههها  ووعع  ااماةة العلهية يف البحث إىل مقدمة  وهمهيد أسباب اال
مباحث  تناول  اامقدمة أمهية البحث واخلطة  وأما التههيد فاشتهل على  ثفاثةو 

تفسري  معامل حولالتعريف مبفرةات عنوان البحث  وذكر يف اامبحث األول 
فسري  مث ُأرةف وأسباب اتختفاف السلف يف الت. وفيهقيهةتفسريالسلفالسلف  

جبدول توضيحي ألقوال السلف يف غريب سورة التكوير  وبيان : ابامبحث الثاين
مث تُختم البحث أبهم النتائج  وُذيل  أسباب اتختفافهم إن وجد  وبيان نوعه 

 بفهارس تخاةمة للبحث. 
كلهات مفتاحية املخص البحث : معىن غريب القرآن  ومعىن السلف  وقيهة 

اب اتختفاف السلف  وأقوال السلف يف تفسري غريب سورة تفسري السلف وأسب
 التكوير. 
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 اامقدمة

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّٱاحلهد هلل القائل:
َّ رب   

[  والصفاة والسفام على من أنزل عليه القرآن  وأُمر ببيانه للناس قال 29]ص:
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي:ٱتعاىل:هللا 
 جن مم خم حم جم هلٱُّٱتعاىل:  [  وقال44]النحل:َّ
[  وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 64]النحل:َّهن من خن  حن

 إبحسان إىل يوم الدين.  وبعد :
فإن القرآن الكرمي نزل بلسان عريب مبني  على قوم يدركون معناه ألنه بلغتهم  

  ألنه كان تخري من فسر القرآن ^ويستفسرون عها ُأشكل عليهم الرسول 
لتفسري  ^ليهم بعد وفاة النيب الكرمي  مث تصدر الصحابة رضوان هللا تعاىل ع

معانيه  وبيان غريب ألفاظه  فاحلاجة إىل التفسري ابت  أكثر مما كان  عليه يف عهد 
  مث اتسع  ةائرة التفسري يف عهد التابعني  وأتباعهم  التساع رقعة  ^الرسول 

ها بَ ُعَد العهد عن عمن نزول لاإلسفام  وةتخول غري العرب فيه  وهكذا نرى أنه ك
ت احلاجة إىل مزيد ايضاح وبيان امعاين القرآن وغريب ألفاظه  اةةع ها القرآن كال

حىت أصبح  لدينا اامؤلفات الضخهة يف التفسري  واماكان لتفسري السلف ميزة 
م أهل اللغة ال ي نزل اها القرآن  وهم منهم ألهن على غريهم  وتخاصة الطبقة األوىل

ضافة إىل سفامة مقصدهم  إم  أعلم أبحوال نزوله  وأحوال من نزل فيه
  أرةت تسليط الضوء على اتختفاف أقواهلم يف ^ومعاصرهتم ومفاعمتهم للرسول 

.ومعلوم أن سورة التكوير  ومسيته "غريب سورة التكوير  واتختفاف السلف فيه"
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أول ما يستعني به اامفسر يف التفسري و التأويل  هو معرفة غريب القرآن  ولقدنبه 
ومن كتب فيه عين .وب معرفتة وتعلم هذا الفن ووجوهه اامختلفةالعلهاء إىل وج

بداللِة ألفاِظه تخاصة  ومن أشهر ما كتب فيه : مفرةات غريب القرآن لراغب 
 األصفهاين.

وموضوع اتختفاف السلف يف التفسري إحدى ااموضوعات ال ي حظي  بعناية 
علهية مستقلة بعدأن  حيث أُفرة مؤتخًرا برسائل العلهاء ال سيها يف عصران احلايل 

 .كان ضهن مباحث علوم القرآن ويف غضوهنا يف كتب اامتقدمني
 :ومما ُكتب يف ذلك على وجه االستقفالية

 .اتختفاف اامفسرين أسبابه وآاثره  لسعوة بن عبدهللا الفنيسان -1
 .ألمحدسعداخلطيب. اخلفاف بني اامفسرين مظاهره  وأسبابه -2
 .لوسيم فتح هللا. بهاالتختفاف يف التفسري حقيقته  وأسبا -3
 .أسباب اتختفاف اامفسرين حملهد بن عبدالرمحن الشايع -4

 أمهية ااموضوع تربع من تخفال النقاط التالية : 
 (.1وضوح تعدة وجوه التفسري عند السلف يف سورة التكوير)-1
قول السلف يف التفسري أوىل ابلقبول من تفسري من بعدهم  ألهنم أعلم األمة  -2

ليهم نزل  وهم أول من تخوطب به من األمة  وقد شاهدوا تفسريه من مبراة هللا؛ فع

                                 
نظر : مصنف ابن يإنك ال تفقه كل الفقه حىت ترى للقرآن وجوها :"  فعن أيب الدرةاء رضي هللا عنه قال( (1

(  واامراة ابلوجوه : مجلة من اامعاين الصحيحة 1/211(  ومصنف احللية أليب نعيم )6/142أيب شيبة )
الظاهرة ال ي يذكرها اامفسرون  وليس أن هناك وجوها ابطنة ال يدركها إال تخواص من الناس كها تزعهه بعض 

 الطوائف. 
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علهًا وعهفًا  وهم العرب الفصحاء على احلقيقة   ففا يُعَدُل عن  ^الرسول 
 تفسريهم ما وجد إليه سبيل.

اتختفاف السلف يف تفسري اآلايت وبيان غريب ألفاظهامبني على أسباب -3
ول علم التفسري  وهو مهم جدًا فبه علهية  وفهم هذه األسباب هو أصل من أص

 يتضح األمر ويتبني توجيه األقوال  وليس كل تخفاف معترب.
:}َمْن َسرَُّه َأْن يَ ْنظَُر ِإىَل يَ ْوِم الِقَياَمِة   ^لقول الرسول  اتختيار سورة التكوير-4

اُء انْ َفَطَرْت  َوِإَذا السََّهاُء فَ ْليَ ْقَرْأ: ِإَذا الشَّْهُس ُكوِ َرْت  َوِإَذا السَّهَ « َكأَنَُّه رَْأُي َعنْين 
 ( ولكثرة غريب األلفاظ فيها.1اْنَشقَّْ {)

 أن معرفة الغريب يف القرآن الكرمي هي اللبنة األوىل يف فهم كفام هللا تعاىل.-5
 أهداف البحث : 

تصحيح مسار اامنهجية العلهية يف التعامل مع اتختفاف أقوال السلف يف  -1
 .2)التفسري)

 إىل علوم السلف  وأفهامهم. وأتصيل البحث. شرف الوصول  -2
 إةراك السبب ااموجب لفاتختفاف وفههه. -3

                                 
(.وصححه 5/433()3333ومن سورة إذا الشهس كورت ) (  سنن الرتمذي  أبواب تفسري القرآن   ابب(1

 (.3/69األلباين يف السلسة الصحيحة )
يقرأ يف كتب التفسري تخاصة  بعض من( ال يزال الكثري يتعامل مع اتختفافاهتم بغري منهجية علهية سليهة  ف(2

ذكرها فقط ياوعها  وإما أن ال ي تورة أقوال السلف كان إذا مر  عليها إم ا أن خيطئها أو يبطلها   وإما أن يتج
أبن فيها اتختفاف   وذلك   يعتذر يههش أقواهلم يف التفسري بعضهنليثبتها ةون أن يعلق عليها أو يوضحها  و 

يف رضوان هللا تعاىل عليهم كله بسبب جهلنا يف فههنا ألسباب اتختفافهم  وال شك أن هذا جتين على السلف 
إليه أسكن  وهو معترب  وال يعين هذا أنه ال جيوع تخفافه  وليس له التفسري  فقول السلف يف التفسري النفس 

 رة  لكن احرتامهم حق علينا واألةب معهم واجبا علينا .القدسية  إذ لو تبني تخطأ قوهلم ابألةلة العلهية يُ 
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 جعل سورة التكوير منوذجاً تطبيقاً لفهم اتختفاف السلف يف التفسري. -4

 منهج البحث 
قام البحث ببيان غريب سورة التكوير  ومجع أقوال السلف الوارةة يف معناها  من 

  ةون الرتجيح  إذ ليس هو إن وجد   ونوعهتفسري الطربي وبيان سبب اتختفافهم
 مقصداً للبحث.
 تخطة البحث : 

قسه  البحث إىل مقدمة  وهمهيد  ومبحثني  وتخاهمة  اشتهل  اامقدمة على أمهية 
 البحث  وأهدافه  ومنهجه  وتخطته  وهمهيد فيه التعريف مبفرةات عنوان البحث.

 ان :اامبحث األول : معامل حول تفسري السلف  وفيه مطلب
اامطلب الثاين : أسباب اتختفاف السلف يف . اامطلب األول : قيهة تفسري السلف

 التفسري.
 .اامبحث الثاين: أقوال السلف يف غريب سورة التكوير.اخلاهمة  وفيها أبرع النتائج

 قائهة اامصاةر واامراجع  وفهرس ااموضوعات.
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 همهيد
عشرون آية  تسهى ب  إذا الشهس  سورة التكوير : مكية  وعدة آايهتا تسع و 

:}َمْن َسرَُّه َأْن يَ ْنُظَر ِإىَل يَ ْوِم ^كورت  وقد ورةت هذه التسهية عن الرسول 
انْ َفَطَرْت  َوِإَذا  فَ ْليَ ْقَرْأ: ِإَذا الشَّْهُس ُكوِ َرْت  َوِإَذا السََّهاءُ « الِقَياَمِة َكأَنَُّه رَْأُي َعنْين 
 سهى ابلتكوير.(  وت1السََّهاُء اْنَشقَّْ {)
 معىن غريب القرآن :
بعيد عن أهله ليس من : رجل غريب: يفيد الُبعد  ومنه( غرب) الغريبفياللغة: ماةة
قَذفَ ْتُه نوى : أي بعيدة عن الفهم وقال  العرب: كلهة غريبة: سائر القوم    ومنه

يه  أصابه سْهُم َغْرب أي ال يدرى رام: َغْربة  أي بعيدة كها جاء يف استعهاهلم
 (.2والغريب الغامض من الكفام)

الغريب يف االصطفاح: هو الغامض من الكفام  البعيد عن الفهم الذي حيتاج إىل 
هو ما قل استهاعه من اللغة ومل يدر يف أفواه العامةكها ةار يف :(. وقيل 3البيان)

 الزجاجي. .أفواه اخلاصة

                                 
 ( سبق خترجيه .(1
)غريب(  مما سبق يفاحظ أن ماةة(  1/70وغريب احلديث   للخطايب )  (13/426)( لسان العرب (2

 حتهل يف أصوهلا معىن البعد  واخلفاء.
أن (:"1/70)قاالخلطَّابِيفي غريباحلديث  (1/50معاجم معاين ألفاظ القرآن  لفوعي اهلابط )( ينظر : (3

بعيد اامعىن  غامضه  اليتناوله الفهم إال عن بُعد  : أن يُراة به: أحدمها: الغريب من الكفام يقالبه على وجهني
 .ومعاانة فكر
: كفام من بَ ُعدت به الدار  من شواذِ  قبائل العرب  فإذا وقع  إلينا الكلهة من لغاهتم: أن يراة به: واآلتخر

: "ويف القرآن (1/53ي إعجاع القرآن  والبفاغة النبوية )قال الرافعو  .وإمنا هي كفام القوم وبياهنم"! استغربناها
اامراة بغرابتها أهنا منكرة أو انفرة أو شاذة فإن القرآن الفاظ اصطلح العلهاء على تسهيتها ابلغرائب  وليس 

منزه عن هذا مجيعه وإمنا اللفظة الغريبة هاهنا هي ال ي تكون حسنة مستغربة يف التأويل حبيث ال يتساوى يف 
 العلم اها أهلها وسائر الناس".
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 معىن السلف :
سلفك يعين الذي سبقك وتقدم السلف يف اللغة:يدل على التقدم والسبق  

عليك  فالسني والفام والفاء أصٌل يدل على تقدم وَسَبقن  ومن ذلك السلف الذين 
 (. 1َمَضْو والقوم السفاف اامتقدمون)

ومفهوم السلف: يشهل مفهوما اترخييا ومفهوما منهجيا  فالسلف ابامفهوم التارخيي 
الصحابة من التابعني  ومن من الصحابة  ومن عايش  ^هم: من عاشوا مع النيب 

مجيعا  أما السلف ابامفهوم  رضي هللا عنهم عايش التابعني من اتبعي التابعني
اامنهجي هم: كل من كان على سبيل السلف وعلى منهجهم فهو منهم وإن بعدت 

 (.2به األعمان)

                                                                             
 
ين مضوا  والقوم ( "سلف  السني والفام والفاء  أصل يدل على تقدم وسبق  من ذلك السلف الذ(1

السفاف: اامتقدمون"وقد استعهل  كلهة "سلف" يف القرآن للداللة على نفس اامعىن  وهو التقدم والسبق يف 
 التقدم.

  [  أي: قدمتم يف الدنيا24]احلاقة: َّ جخ  مح جح مج حج مث هت متٱُّٱقال تعاىل: 

ن جاء ام[  أي: قوما سابقني 56]الزتخرف: َّ حت جت هب  مبٱُّٱوقال تعاىل: 

 حئُّٱ[95]اامائدة: جكمق  حق مف خفُّٱ:أييت بعدهم. وقال تعاىل نوقيل: عظة وعربة ام بعدهم 

[  أي ما 275البقرة: ]َّ زئ رئ ُّّٰٱ[وقال تعاىل : 38:]األنفالَّ جب هئ مئ خئ
(.3/95) معجههقاييساللغة :  ينظرسبق.  
؛ لقوله عليه الصفاة ( كلهة السلف هلا معنيان: اامعىن األول: تلك احلقبة الزمنية ال ي عاش فيها تخري القرون(2

والسفام: )تخري الناس قرين مث الذين يلوهنم  مث الذين يلوهنم( فإذا قصدت بيان معىن كلهة السلف من جهة 
الزمن فهو القرن األول والثاين والثالث  وإذا قصدت ما هو أعظم من ذلك فإمنا تقصد اامنهج  فإن اامنهج 

إطفاق لفظ: )ففان سلفي(  معناه: إما أن يكون عاش يف تلك ليس له عفاقة مطلقًا ابحلقبة الزمنية  فعند 
احلقبة الزمنية؛ لقوله عليه الصفاة والسفام: )تخري الناس قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهم( فأقول: هذا 
سلفي عمانياً  وإما أن يكون على سلف اامنهج والتلقي واامشرب واالعتقاة  وهو من كان على مثل ما كان 
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 اامبحث األول : معامل حول تفسري السلف 
 النقاط التالية : اامطلب األول : قيهة تفسري السلفوتربع يف

أهنم شهدوا التْنزيل  وعرفوا أحواله  وعرفوا أسباب نزول اآلايت  فهم أعلم -1
الناس اها  إذ الشاهد يدرك من الفهم ما ال يدركه الغائب.فهن عايش التنزيل 
وعرف األسباب ال ي من أجلها نزل  آية كذا أو نزل  سورة كذا هو أةرى ابامعىن 

ه ألن ليس اخلرب كاامعاينة لذلك الذين كتبوا يف علوم القرآن يف من غريه ممن نُِقل إلي
أسباب النزول قالوا العلم ابلسبب يورث العلم ابامسبب  اماذا؟ ألنه كان شاهداً 

 (.1وكان يعاين فشاهد احلال أقوى من شاهد اامقال)
وهو يبني  للناس ما نُ زِ ل إليهم أبقواله وأبفعاله  ^أهنم شاهدوا الرسول -2
إبقراراته وهم شاهدون ففا شك أن هذا يكسبهم العلم بدقة الفهم امعاين القرآن و

 الكرمي.
 (. 2أهنم أعرف الناس أبحوال العرب الذين نزل اهم القرآن  وبعاةاهتم)-3

                                                                             
السلف إىل يوم القيامة  فلو أن شخصاً اعتقاةه يف هللا عز وجل ومنهجه وأصوله كلها هي ال ي كان عليها عليه 

شرح  النيب عليه السفام وأصحابه الكرام والتابعون هلم إبحسان إىل يوم الدين فإننا نقول عنه: سلفي اامنهج.
 (.18 13أصول اعتقاة أهل السنة   لفالكائي )

1
: )وأما الثاين: ( 3/218يف ااموافقات ) ان الصحابة للقرآن  فيها لو اتختلفوا  قال الشاطيبويف حجيَِّة بي((

مباشرهتم للوقائع والنواعل  وتْنزيل الوحي ابلكتاب والسنَّة  فهم أقْ َعُد يف فَ ْهِم القرائن احلالية  وأعرف أبسباب 
ما ال يراه الغائب فهىت جاء عنهم تقييُد الت َّْنزيل  ويدركون ما ال يدركه غريهم بسبب ذلك  والشاهد يرى 

بعض اامطَلقات  أو ختصيص بعض العهومات  فالعهل عليه على الصواب  وهذا إن مل ينقل عن أحدهم 
 تخفاف يف اامسألة  فإن تخالف بعضهم فاامسألة اجتهاةية"

ينها يقفون اامزةلفة  (  ومثله ما رواه البخاري عن عائشة رضي هللا عنها قال  :" كان  قريش ومن َةاَن ة(2
أن أييت عرفات  ^وكانوا يسهَّون احلُْهُس  وكان سائر العرب يقفون بعرفات   فلها جاء اإلسفام أمر هللا نبيَّه 

 [. 199]لبقرة : مثَّ َأِفيُضوا ِمْن َحْيُث َأفَاَض النَّاسُ   مثَّ يقَف اها   مثَّ يُِفِيَض منها  فذلك قوله تعاىل: 
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أهنم أهل اللسان الذي نزل به القرآن  فهم أعرف به من غريهم  وقد كانوا يف -4
غريَّ ألسنتهم وقد كانوا يفههون مرامي اللغة أعلى مرتبة الفصاحة العربية  فلم تت

وةالالهتا من غري أن حيتاجوا إىل معلِ م يعلههم ألهنم فههوا القرآن الكرمي بسليقتهم 
وطبيعتهم ولغتهم  فإذا جاء عنهم قول أو عهل واقع موقع البيان صحَّ اعتهاةه من 

 هذه اجلهة.
لتفسري متدبرًا هلذه األقوال  حسن فهههم إن من َنَظَر يف أقوال الصحابة يف ا-5

ومتفههًا امراميها  وعفاقتها بتفسري اآلية  فإنه سيتبني  له ما آاتهم هللا من حسن 
البيان عن معاين القرآن  من غري تكل فن يف البيان  وال تعه ق يف جتنيس الكفام  بل 

ع هلم تراهم يُ ْلقون األلفاظ بداهة على اامعىن  فتصيب منه اامراة  وكان مما عزَّ 
ُحْسَن الفهم : ما سبق ذكره من األسباب ال ي ةع  إىل الرجوع إىل تفسريهم من : 
مشاهدة التْنزيل   ومعرفة أحوال من نزل فيهم القرآن   وكوهنم أصحاب اللسان 

مما كان   الذي نزل به القرآن   مع ما هلم من معرفة أبحوال صاحب الشريعة 
وكذا حسن االستنباط  كها أن ما نقل عنهم من  يعينهم على فهم اامعىن اامراة   

 (.1كفام أو تفسري فإنه حج ة يف اللغة  وفيه بيان لصح ة اإلطفاق يف لغة العرب)
سفامة مقصدهم  فلم يقع بني الصحابة تخفاٌف يُ َؤث ِر يف علههم  حبيث يوج ه -6

خلفاف آراءهم العلهية إىل ما يعتقدونه  وإن كان خمالفًا للحق   بل كان شأن ا
 (.2بينهم إظ هار احلق   ال االنتصار للنفس أو اامذهب الذي ُذِهَب إليه)

                                 
 .  46أصول التفسري  امساعد الطيار ص  ( فصول يف(1

لقد ظهر فيهن بعدهم من أصحاب العقائد الباطلة ؛ كاخلوارج   واامرجئة  واجلههية  واامعتزلة  وغريهم (2)
جمانبُة احلقِ    وكثر اخلفاف بسبب كثرة اآلراء الباطلة   مما جعل القرآَن ُعرضًة للتحريف  إذ يصرفه أصحاب 

ة إىل مذاهبهم   وهذا مما سلم منه جيل الصحابة   فلم يتلوَّث مبثل هذه اخلفافات.وهلذا هذه اامذاهب الباطل
جاء تفسريهم بعيدًا عن مشكفات التأويل اامنحرف  وصرف اللفظ القرآين إىل ما يناسب اامذهب   أو غريها 

 . اامرجع السابق.من االحنرافات يف التفسري
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 (. 1كل هذه اامهيزات جعل  ألقوال السلف  وتفسرياهتم السبق على غريها)
 اامطلب الثاين : أسباب االتختفاف

االتختفاف يف التفسري يقع بسبب احتهال النص ألكثر من معىن  منه اامقبول  
األلفاظ   اامقبول منه ما يرجع إىل معىن واحد  ألنه بسبب اتختفافومنهاامرةوة  و 

والعبارات  ومنه ما يرجع إىل أكثر من معىن وهو االتختفاف احملقق  واالتختفاف 
بنوعيه له أسباب موجبة لوقوعه  واجتهاةهم هذا كان مبنيا على ضوابط علهية من 

وجوه ال ي ال حيتهلها النص  أمهها احتهال النص للوجه اامفسر به  وكانوا يرةون ال
إما لضعفها  وإما لبطفاهنا  ومعظم اتختفاف السلف يف التفسري هو من ابب 

(:" كان النزاع بني الصحابة يف 2  قال ابن تيهية )(1)اتختفاف تنوع وليس تضاة
تفسري القرآن قليفا جدا  وهو إن كان يف التابعني أكثر منه يف الصحابة فهو قليل 

وكلها كان العصر أشرف كان اإلجتهاعواإلئتفاف والعلم والبيان إىل من بعدهم  
فيه أكثر" مث بني ابن تيهية رمحه هللا  أن اتختفاف السلف يف التفسري قليل وغلطهم 

                                 
من أراة أن يفسر ويفهم اامعىن الصحيح لآلية أن يرجع إىل أقواهلم   فإنه يتعني على  وبناء على ما سبق( (1

وأن يَ ْفَهم تفسرياهِتم   ليَ ْعَتِهد عليها يف التفسري   ويبيَن عليها مسائل اآلايت وفوائدها  غري أن كثريًا ممن 
التفسري إىل اامتأتخرين من التفسري أو يَُدرُُّسه ال يُعىن إبيراة أقواهلم  وكثريًا ما تراه يكتفي أبن ينسب  درسي

اللغويني واامفسرين  إن يف هذا اامسلك ما يقطُع على طالب العلم شرف الوصول إىل علوم هؤالء الصحابة 
وأفهامهم  بل قد جيعله ينظر إىل أقواهلم نظر اامقلِ ِل من شأهنا  ويرى أن تفسرياهتم سطحيَّة   ال عهق فيها   

 وال تقرير!!.
يكثر يف معىن اآلية أقواهلم واتختفافهم  وحيكيه (:" 2/159) لربهان يف علوم القرآنافي قال الزركشي(1)

اامصنفون للتفسري بعبارات متبانية األلفاظ  ويظن من الفهم عنده أن يف ذلك اتختفاف افيحكيه أقوال او 
ذلك القائل   ليس كذلك  بل يكون كل واحد منهم ذكر معىن ظهر من اآلية  وإمنا اقتصر عليه ألنه أظهر عند

أول كونه أليقب حال السائل وقد يكون أحدهم خيرب عن الشيءبفاعمه ونظريه واآلتخر مبقصوةه ومثرته  والكل 
 يؤول إىل معىن واحدغالبا  واامراة اجلهيع فليتفطن لذلك  واليفههنم اتختفاف العبارات اتختفاف اامراةات".

 (. 1/10( ينظر : مقدمة يف أصول التفسري )(2
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يسري مواعنًة ابتختفاف وغلط من جاء بعدهم  وأرجع ذلك إىل اعتصامهم ابلكتاب 
ه بصفاح عصرهم  انتق ل والسنة  ونقاء سريرهتم  وصفاحهم وتقواهم  مما عرب عن

إىل بي ان أن اتخت فافه  م يف التفسري هو اتختفاف تنوع ال اتختفاف تضاة  وأرجع 
تعبريهم عن اامراة أبلفاظ بني اامرتاةفة واامتباينة   -1ذلك ألمور جنهلها فيها يلي : 

وإن كان يف كل منها إضافة ةاللية ليس  يف األتخرى ولكنها تؤول إىل عني 
وأمساء القرآن فهي كلها  ^ك أمساء هللا احلسىن  وأمساء الرسولالشيء  من ذل

تدل على مسهى واحد. وإن كان بينها فروق ةاللية واضحة  لكنها ال ترقى إىل أن 
 (. 1جتعلها ألفاظا متباينة)

أن يكون اللفظ عاما فيذكرون بعض أنواعه على سبيل التهثيل ال على سبيل  -2
 (.2اامطابقة)

                                 
أي اتباعه... وقال بعضهم هو  -ال ذلك تفسريهم للصراط اامستقيم  فقال بعضهم : هو القرآن ( مث(1

اإلسفام . فهذان القوالن متفقان ألن ةين اإلسفام هو اتباع القرآن  ولكن كل منهها نبه على وصف غري 
جلهاعة  وقول الوصف اآلتخر  كها أن لفظ " صراط " يشعر بوصف اثلث. وكذلك قول من قال: هو السنة وا

من قال : هو طريق العبوةية  وقول من قال : هو طاعة هللا ورسوله صلى هللا عليه و سلم وأمثال ذلك  
 فهؤالء كلهم أشاروا إىل ذات واحدة لكن وصفها كل بصفة من صفاهتا" اامرجع السابق

ع على النوع ال على سبيل ( أن يذكر كل منهم االسم العام ببعض أنواعه على سبيل التهثيل وتنبيه اامسته(2

 حي  جي يه ىهٱُّٱاحلد اامطابق للهحدوة يف عهومه وتخصوصه  مثال ذلك ما نقل يف قوله : 
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي
فهعلوم أن الظامل لنفسه يتناول اامضيع للواجبات واامنتهك للحرمات. واامقتصد يتناول [  32]فاطر: َّزئرئ

بق يدتخل فيه من سبق فتقرب ابحلسنات مع الواجبات. فاامقتصدون فاعل الواجبات واترك احملرمات. والسا
 أصحاب اليهني والسابقون أولئك اامقربون. 

مث إن كفا منهم يذكر هذا يف نوع من أنواع الطاعات  كقول القائل : السابق الذي يصلي يف أول الوق . 
االصفرار  أو يقول : السابق واامقتصد واامقتصد الذي يصلي يف أثنائه. والظامل لنفسه الذي يؤتخر العصر إىل 
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قبيل اامشرتك اللفظي  أو ما كان متواطئا يف األصل وأريد به ما يكون من  -3
 (.1أحد النوعني  وما كان ذلك شأنه فقد حتهل عليه أقوال السلف كلها)

معرفة أسباب النزول: فقد يذكر كل واحد من السلف سببا لنزول اآلية أو -4
زل  السورة غري ما يذكره اآلتخر  وكفامها صاةق فيها أتخرب به  إذ قد تكون ن

عقب تلك األحداث كلها فاعتقد كل واحد منهم أهنا نزل  يف حاةثة معينة  أو 
قد تكون نزل  مرتني أو أكثر ألسباب خمتلفة : " ومعرفة سبب النزول تعني على 
فهم اآلية  فإن العلم ابلسبب يورث العلم ابامسبب  وإذ ذكر أحدهم هلا سببا 

قهها أبنتكون نزل  عقب تلك نزل  ألجله  وذكر اآلتخر سببا فقد ميكن صد
 (.2األسباب  أوتكون نزل  مرتني  مرة هلذا السبب  ومرة هلذا السبب")

                                                                             
والظامل قد ذكرهم يف آتخر سورة البقرة  فإنه ذكر احملسن ابلصدقة  والظامل أبكل الراب والعاةل ابلب يع ..."وهذا 

 ليس اتختفافا حقيقيا بل هو من قبيل ذكر أنواع متعدةة جلنس واحد .
أن يعربوا عن اامعاين أبلفاظ متقاربة ال مرتاةفة  فإن ومن األقوال ااموجوةة عنهم وجيعلها بعض الناس اتختفافا 

الرتاةف يف اللغة قليل  وأما يف ألفاظ القرآن فإما انةر وإما معدوم  وقل أن يعرب عن لفظ واحد بلفظ واحد 
يؤةي مجيع معناه  بل يكون فيه تقريب امعناه وهذا من أسباب إعجاع القرآن  فإذا قال 

ن اامور هو احلركة كان تقريبا  إذ اامور حركة تخفيفة سريعة.إ[ 9]الطور:محجخمخجسُّٱالق ائل:  

قال (.96-87وهناك أسباب أتخرى ذكرها بعض أهل العلم   ينظر : فصول يف أصول التفسري )( (2
( :"واخلفاف بني السلف يف التفسري قليل وغالب ما يصح عنهم من اخلفاف 4/203السيوطي يف اإلتقان )

تختفاف تضاة وذلك صنفان أحدمها أن يعرب واحد منهم عن اامراة بعبارة غري عبارة يرجع إىل اتختفاف تنوع ال ا
صاحبه تدل على معىن يف اامسهى غري اامعىن اآلتخر مع احتاة اامسهى كتفسريهم الصراط اامستقيم بعض 

ها نبه ابلقرآن أي اتباعه وبعض ابإلسفام فالقوالن متفقان ألن ةين اإلسفام هو اتباع القرآن ولكن كل منه
على وصف غري الوصف اآلتخر كها أن لفظ "صراط" يشعر بوصف اثلث  وكذلك قول من قال: هو السنة 
واجلهاعة وقول من قال: هو طريق العبوةية وقول من قال هو طاعة هللا ورسوله وأمثال ذلك فهؤالء كلهم 

كل منهم من االسم العام أشاروا إىل ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاهتا الثاين: أن يذكر  
بعض أنواعه على سبيل التهثيل وتنبيه اامستهع على النوع ال على سبيل احلد اامطابق للهحدوة يف عهومه 

 وتخصوصه".
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 .اامبحث الثاين :أقوال السلف يف غريب سورة التكوير

غريب 
 التكوير

 سبب االتختفاف أقوال السلف فيه
نوع 
 االتختفاف

 مرجع األقوال

 ىم
 يم
 جن

 

ذهب -1
ضوئها)ابن عباس  

وأيب كعب  
وقتاةة   وجماهد 

والضحاك(رضي 
 هللا عنهها

رُمي اها)أيب  -2
صاحل  والربيع بن 

 تخيثم(
مجع بعضها إىل -3

.(1)بعض  

التعبري جبزء اامعىن  
فالكور فيه عدة من 

اامعاين اجلزئية  
والتعبري أبحد هذه 
اامعاين اجلزئية تعبري 
عن جزء اامعىن  ألن 

مجعها ورميها  
وذهاب ضوئها كلها 

مراحل همر اها 
لشهس يومئذا  

اتختفاف 
 تنوع

ترجع إىل معىن 
واحد ألهنا إذا  
كورت ورُمي اها 
 ذهب ضوئها.

 خن
 من
 ىن

1-
تناثر تساقط   
وهتافت  فاألصل 

التعبري بفاعم اامعىن 
  من فالقول الثاين
لواعِم القول 

اتختفاف 
 تنوع

تعوة إىل معىن 
واحد ألن تناثرها 
 تغري يف طبيعتها

                                 
( حيث قال بعد أن عرض أقوال السلف السابقة :" والتكوير يف  24/325) يف تفسريه ( وهو قول الطربي(1

لك كتكوير العهامة  وهو لفها على الرأس  وكتكوير الكارة  كفام العرب: مجع بعض الشيء إىل بعض  وذ
إمنا معناه: مجع بعضها إىل  ِإَذا الشَّْهُس ُكوِ َرتْ وهي مجع الثياب بعضها إىل بعض  ولفها  وكذلك قوله: 

ني بعض  مث لف  فَ ُرِمي اها  وإذا فعل ذلك اها ذهب ضوءها فعلى التأويل الذي أتو لناه وبيَّناه لكفا القول
اللَّذين ذكرت عن أهل التأويل وجه صحيح  وذلك أهنا إذا ُكوِ رت ورُمي اها  ذهب ضوءها". ويف إعراب 

كار يكور كورا العهامة على : مماأورةته معاجم اللغة مايلي(:"ويتلخص 10/389القرآن وبيانه للدرويش )
رت الشهس مجع ضوءها ولف  كها تلف أةتخل هذا يف هذا و كو : رأسلف ها وأةارها وكور هللا الليل على النهار

 العهامة".
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يف اإلنكدار:  
( 1االنصباب)

)الربيع  وجماهد  
وقتاةة  وأيب 

 صاحل  وابن عيد(.
تغريت )ابن -2

عباس( رضي هللا 
 عنهها

األول ألنه 
اإذاتساقط  فإهنا 
تتغري ويذهب 

ضوؤها؛كها قال 
 خئ حئتعاىل:
  مئ

 [. 8: ا]امرسفات
 جي
 حي
خي
 مي

 

مجع :العشار
عشراء وهي ال ي 
قد أتى عليها 
عشرة أشهر من 
محلها  وهي أنفس 

 األموال
  و ُعطل :أمهل

ترك  وسيب  )أيب 
بن كعب  والربيع 

بن 
واام (تخيثم وجماهد

عىن:وإذا هذه 
احلوامل ال ي 
فيها يَ َتنافس أهلها 

ُأمهل  
فرتك  منشدة 

اهلول الناعل اهم 
 ! فكيف بغريها؟

 - - مل خيتلفوا فيها

                                 
 (:" وانكدر عليهم القوم إذا جاؤوا أرساالً حىت ينصبوا عليهم". 12/45( ويف لسان العرب )(1
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 ىي
يي

 

ٰذ
 ٰر

 

مات  )ابن -1
عباس  والربيع بن 

 (.1تخيثم()
اتختلط  )أيب -2

 بن كعب(.
مجع  -3

 (.)قتاةة

اتختفاف اامصدر 
اامعتهد عليه يف 

( فالقول 2التفسري)
األول اعتهد على ما 
ورة يف السنة من 
موت البهائم إال 

(  والقول 3الثقلني)
الثاين هو جبزء اامعىن  
والعمه  ألنه من لواعم 
احلشر  فإذا مجع  
هذه احليواانت الربية 
ابإلنسان وال ي مل 
أتنس  به من قبل: 
اتختلط  بعضها 

وعال ما بينهها  ببعض

اتختفاف 
تنوع  وال 
تضاة فيها  
فاحليواانت 
إذا حشرت 
يوم القيامة  
ومجع   
اتختلط  
بعضها 

ببعض  مث 
قضي بينها  

مث أُمر 
مبوهتا  
فهآهلا 
 (4ااموت)

ترجع إىل أكثر من 
 معىن

                                 
( قال ابن عباس رضي هللا عنهها :" َحْشُر البهائم: موهتا  وحشر كل شيء: ااموت  غري اجلن  واإلنس  (1

 (..24/341الطربي ) فإهنها يوقفان يوم القيامة" تفسري
( معلوم أن  اامصاةر األولية األساسية وهي اامعتهد عليها يف تفسري السلف هي : القرآن  والسنة  ويلحق (22

 اها أسباب النزول  واللغة.
اَء ِمَن  :} يَ ْقِضي هللاُ بَ نْيَ تَخْلِقِه   اجلِْنِ    َواإِلْنِس   َواْلبَ َهائِِم  َوإِنَُّه لََيِقيدُ  ( قال الرسول (3 يَ ْوَمِئذن اجْلَهَّ

َتيِن ُكْنُ  اْلَقْراَنِء   َحىتَّ ِإَذا مَلْ يُ ْبِق تَِبَعًة ِعْنَد َواِحَدةن أُلتْخَرى قَاَل هللُا: ُكونُوا تُ َرااًب  َفِعْنَد َذِلَك يَ قُ  وُل اْلَكاِفُر: اَي لَي ْ
 (.22/125واامسانيد )(  واجلامع الصحيح للسنن 4/966تُ َرااًب{. ينظر : السلسلة الصحيحة )

( ةل  عليه نصوص الكتاب والسنة أن البهائم تبعث وحتشر يوم القيامة للقصاص  وجاءت اآلاثر أنه بعد (4
قال شيخ اإلسفام ابن تيهية يف جمهوع   : كوين ترااًب  فتصري كذلكأن يقتص من بعضها لبعض يقول هللا 

هللا سبحانه كها ةل عليه الكتاب والسنة  قال تعاىل:  وأما البهائم فجهيعها حيشرها ":( 4/348) الفتاوى
 ِِمْن َشْيءن مثَّ ِإىَل َراهِ ِْم  َوَما ِمْن َةابَّةن يف اأَلْرِض َوال طَائِرن يَِطرُي جبََناَحْيِه ِإالَّ أَُمٌم َأْمثَاُلُكْم َما فَ رَّْطَنا يف اْلِكَتاب

َوِمْن آاَيتِِه تَخْلُق [  وقال تعاىل: 5]التكوير:ا اْلُوُحوُش ُحِشَرتْ َوِإذَ [  وقال تعاىل: 38]األنعام:حُيَْشُرونَ 
[ فإن هللا عز وجل 29]الشورى:السََّهاَواِت َواأَلْرِض َوَما َبثَّ ِفيِهَها ِمْن َةابَّةن َوُهَو َعَلى مَجِْعِهْم ِإَذا َيَشاُء َقِديرٌ 
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من االستيحاشبسبب 
هول ااموقف. والقول 
الثالث اعتهد على 
اللغة  فاامعروف يف  

كفام العرب من معىن 
اجلهع؛ومنه : احلشر
  حي: قول هللا
ميخي  

؛يعين [19: ص]
:   وقوله جمهوعة
ٌّ  ٍّ  

 
: الناععات]
 وإن ماحُيهل [23

أتويُل القرآِن على 
األغلب الظاهر من 
عىن أتويله العلى اام
 اجملهول البعيد.

                                                                             
ول هلا: كوين ترااًب فتصري تراابً  فيقول الكافر يوم القيامة حيشر البهائم ويقتص لبعضها من بعض مث يق

َتيِن ُكْنُ  تُ َراابً حينئذ: ما من ةابة وال طائر إال }قال: [ وأتخرج ابن جرير عن أيب هريرة 40]النبأ:اَي لَي ْ
سيحشر يوم القيامة مث يقتص لبعضها من بعض حىت يقتص للجلحاء من ذات القرن مث يقال هلا: كوين ترااًب  

َوَما ِمْن َةابَّةن يف اأَلْرِض َوال طَائِرن َيِطرُي جبََناَحْيِه لك يقول الكافر: اي ليتين كن  تراابً  وإن شئتم فاقرأوا: فعند ذ
 .{ِإالَّ ُأَمٌم َأْمثَاُلُكْم َما فَ رَّْطَنا يف اْلِكَتاِب ِمْن َشْيءن مثَّ ِإىَل َراهِ ِْم حُيَْشُرونَ 
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 ٰى
ٌّ 
ٍّ

 َّ  

 

اشتعل  -1
 انراوأُقدت

)أيب بن كعب  
وابن عباس  وابن 
عيد  ومشر بن 
فيان عطية  وس
 الثوري(

فاض   -2
)الربيع بن تخيثم  

 والكليب(
غار ماؤها  -3

وذهب  فيبس  
 )قتاةة  واحلسن(

االشرتاك -1
(  فالسجر 1اللغوي)

يطلق على معنيني 
ومها : االمتفاء  

اتختفاف -2واإليقاة.
اامصدر اامعتهد عليه 
يف التفسري  فكل 
مفسر منهم اعتهد 
مصدر غري اآلتخر  
فالقول األول اعتهد 

لى اللغة  وعلى ع
(  والقول 2األثر)

الثاين اعتهد على 

اتختفاف 
تنوع  وإن 
كان يبدوا 
بني القول 
الثاين  
والثالث 
تضاة أي 

بني 
االمتفاء  
واليُبس  
لكن صح 
محل اآلية 
عليهها 

تعوة إىل أكثر من 
معىن وجيهع بينها 
على أن هذه من 
اامراحل ال ي همر اها 
البحار يومئذ  فعرب 
بلفظ يدل عليها  

 (.1كلها)

                                 
 َوِإَذااْلِبحاُرُسجِ َرتْ (:" وسجرت النهر: مألته. وقوله تعاىل: 4/435العرب ) ( قال ابن منظور يف لسان(1

؛ فسره ثعلب فقال: ملئ   قال ابن سيده: وال وجه له إال أن تكون ملئ  انرا. وقوله تعاىل: 
 َِواْلَبْحرِاْلَهْسُجور 

وكان علي بن أيب   متأل؛ جاء يف التفسري: أن البحر يسجر فيكون انر جهنم. وسجر يسجر وانسجر: ا
   يقول: اامسجور ابلنار".طالب  

:"  بسنده من طريق سعيد بن اامسيب عن علي  رضي هللا عنه أهنقال( 24/148) ورواىلطربيفيتفسريه( (2
: الطور]َواْلَبْحرِاْلَهْسُجورِ ماأراه إال صاةقا : البحر فقال: أين جهنم؟فقال: لرجل من اليهوة

6]  َاُرُسجِ َرتْ َوِإَذااْلِبح[6:التكوير ]خمففة". 
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اللغة فاْلَهْسُجورُِفيكفا
(  1م العرابْلَهْهُلوُء)

والقول الثالث اعتهد 
 على العم اامعىن

التختفاف 
احلال 
والوق  
هلذيني 
 اامعنيني.

ُّ 
ِّ

 

ّٰ

أحلق كل -1
إنسان بشكله  
وُقرن بني الضرابء 

واألمثال 
(  وابن 3)عهر)

حذف الوصف 
احملتهل ألكثر من 

 موصوف

تنوع ال 
 تضاة 

فاألروح إذا 
قرن  

ابألجساة  

يرجع إىل معىن 
واحد وهو 
(  فكل 1القرن)

إنسان يقرن 
بشاكلته من 

                                                                             
حىت تصري  [3]االنفطار:َوإَذااْلِبَحارُُفجِ َرتْ ( فالبحار تفيض بعضها على بعض وتتفجر كها قال تعاىل :(2

َبس ويذهب ماؤها  وهللا حبراً واحداً ممتلئاً  مث توقد ابلنار  ال ي ورةت يف بعض اآلاثر أهنا  حت  البحر مث تَ ي ْ
( مرجح 24/140  بتصرف  وقال الطربي يف تفسريه )  امساعد الطيار67أعلم. ينظر : تفسري جزء عم ص 

ُملئ  حىت فاض  فانفجرت و سال   : معنىذلك: بني األقوال:"وأوىل األقوال يف ذلك ابلصواب قول من قال
ماء : والعرب تقول للنهر أو للرَّكي  اامهلوءَوإَذااْلِبَحارُُفجِ َرتْ :  فقالكها وصفها هللا به يف ااموضع اآلتخر

 مسجور". 
أفضى بعضها إىل بعض  ؛َوِإَذا اْلِبَحاُرُسجِ َرتْ : وفيه قال :"وقال يف قوله ( 4/435( ينظر لسان العرب )(1

: السني واجليم والراء أصول ثفاثة(:" )َسَجَر( 3/135قال ابن فارس يف مقاييس اللغة ) فصارت حبرا واحدا" 
إليقاة. فأما ااملء  فهنه البحر اامسجور  أي اامهلوء   وقوهلم: سجرت التنور  إذا واامخالطة  واااملء 
 أوقدته".

مها  "قال: َوِإَذا الن ُُّفوُس ُعوِ َج ْ )( بسنده عن عهر بن اخلطاب 4/144( روى الطربي يف تفسريه )(3
  قال: [22]الصافات:ا َوَأْعَواَجُهمْ اْحُشُروا الَِّذيَن ظََلُهو الرجفان يعهفان العهل فيدتخفان به اجلنة  وقال: 

 ."ضرابَءهم
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رئ   

 
(  1عباس)

واحلسن  وجماهد  
وقتاةة  والربيع بن 

 ثم(.تخي
األرواح ترجع -2

إىل األجساة 
)عكرمة  
 والشعيب(. 

ورجع  
إليها  
حشرت 
مقرونة 

 بشاكلتها. 

االعتقاة والعهل  
فيقرن اامؤمن مع 

ؤمن  والكافر  اام
مع الكافر  
واليهوةي مع 

اليهوةي  وهكذا  
ويكون ذلك بعد 
أن تقرن األرواح 
 ابألجساة .

 زت
 مت
نت

  ىت 

ُجذب   واامعىن: 
وإذا السهاء نُزع  
كها يُنزع اجللد من 

 (. 3الذبيحة)

- - - 

                                                                             
 (:" )عوج( الزاء والواو واجليم أصل يدل على مقارنة شيء لشيء"3/35( قال ابن فارس يف مقاييس اللغة )(2
َوِإَذا الن ُُّفوُس ( بسنده عن ابن عباس رضي هللا عنهها قوله :"  24/145( روى الطربي يف تفسريه )(1

:" عهر بن اخلطاب وهو رضي هللا عنه  قال: ذلك حني يكون الناس أعواجا ثفاثة"  وفيه عن عهر ُعوِ َج ْ 
ُتْم َأْعَواًجا َثفاثًَة فََأْصَحاُب اْلَهْيَهَنِة َما َأْصَحاُب اْلَهْيَهَنِة َوَأْصَحاُب اْلَهْشَأَمِة َما َأْصَحاُب وَكُ خيطب  قال:  ن ْ

قال:  َوِإَذا الن ُُّفوُس ُعوِ َج ْ مث قال:  [10-7]الواقعة:اْلَهْشأََمِة َوالسَّابُِقوَن السَّاِبُقوَن ُأولَِئَك اْلُهَقرَّبُونَ 
   ويفاحظ : أن عهر رضي هللا عنه أعتهد على ما ورة يف القرآن الكرمي. يف اجلنة  وأعواج يف النار"أعواج 

: كشط اجللد عن الذبيحة. ( )كشط( الكاف والشني والطاء كلهة تدل على تنحية الشيء وكشفه. يقال(3
(  ويف قراءة عبداللهنب مسعوة رضي هللا 5/184. اامرجع السابق )ويقولون: انكشط روعه  أي ذهب

خمرجهها.  التقارب كاف القاف العرب من حتويل ابلقاف والقْشط والَكْشط مبعىن واحد وذلك( قِشَط ْ )عنه
 (.24/150ينظر : تفسري الطربي )
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 مك
 ىك
يك
 مل

(1) 
 ىل
يل
 ام

(2) 

النجوم  -1
والكواكب )علي  
واحلسن  وجماهد  
 وقتاةة  وابن عيد 
وبكر بن عبد 

 هللا(.
بقر الوحش   -2

والظباء )ابن 
مسعوة  وجابر بن 
عيد  وجاهد  وابن 

ذكر الوصف احملتهل 
ألكثر من موصوف  
فالقرآن الكرمي ذكر 
ثفاثة أوصاف  صاحلة 
ألكثر من موصوف  
وكل مفسر منهم ذكر 

صف ما يراه من الو 
 األنسب 

اتختفاف 
تنوع  جلواع 
محل معىن 
اآلية على 
 القولني.

معىن أكثر تعوة إىل 
  والنص واحد

القرآين حيتهل 
اامعنيني  وحيهل 

 (3عليهها)

                                 
ون والسني أصل واحد يدل على استخفاء وتسرت. قالوا: اخلنس الذهاب يف تخفية. يقال ( )تخنس( اخلاء والن(1

تخنس  عنه. وأتخنس  عنه حقه. واخلنس: النجوم ختنس يف اامغيب. وقال قوم: مسي  بذلك ألهنا ختفى هنارا 
(  ويف 2/223) وتطلع ليفا. واخلناس يف صفة الشيطان ؛ ألنه خينس إذا ذكر هللا تعاىل. ينظر : مقاييس اللغة

 (.6/71لسان العرب )
:")كنس( الكاف والنون والسني أصفان صحيحان  أحدمها ( 5/141)( قال ابن فارس يف مقاييس اللغة  (2

فاألول: كنس البي     يدل على سفر شيء عن وجه شيء  وهو كشفه. واألصل اآلتخر يدل على استخفاء
واألصل اآلتخر: الكناس: بي    نس. والكناسة: ما يكنسوهو سفر الرتاب عن وجه أرضه. واامكنسة: آلة الك

والكنس: الكواكب تكنس يف بروجها كها تدتخل الظباء يف كناسها.   الظيب. والكانس: الظيب يدتخل كناسه
 (.6/197وينظر : لسان العرب ) قال أبو عبيدة: تكنس يف اامغيب".

ء ختنس أحياان: أي تغيب  وجتري أحياان (:" إن هللا تعاىل ذكره أقسم أبشيا24/158( قال الطربي )(3
وتكنس أتخرى  وكنوسها: أن أتوي يف مكانسها  واامكانس عند العرب: هي اامواضع ال ي أتوي إليها بقر 

الوحش والظباء  واحدها: َمْكِنس وكناس  كها قال األعشى:فَلهَّا حَلِْقنا احْلَيَّ أتْ َلَع أُنٌَّس ... كَها أتْ َلَعْ  حَتَْ  
  ِنِس رَبْ َرُب اامَكا
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وهب  وابن جبري  
سعيد بن جبري  
وابن عباس قال 
 هي الظباء(.

1- 
َواللَّْيِل 
ِإَذا 

 َعْسَعسَ 

(  1أةبر )علي)-1
وابن 

عباس وجماهد  
وقتاةة  

والضحاك  وابن 
 عيد(
أقبل )احلسن   -2

 وعطية العويف(.

رتاك اللفظي االش
 اللغوي

اتختفاف 
تنوع  فلفظ 
)عسعس( 
يف لغة 

العرب يدل 
على معنيني 
2متضاةين)

(  وجيوع 
محل اآلية 

يعوة إىل معنيني  
وحتهل اآلية 

عليهها  فإذا قيل 
ابألول  انتفى 

 اآلتخر.

                                                                             
فهذه مجع َمْكِنس  وكها قال يف الكناس َطَرفة بن العبد:كأنَّ ِكناَسْي َضاَلةن َيْكُنفاهِنَا ... وأْطَر ِقِسي ن حَتَْ  ُصْلبن 

 ُمَؤيَِّد 
وأما الداللة على أن الكناس قد يكون للظباء  فقول أوس بن َحَجر: فالكناس يف كفام العرب ما وصف   

يستعار ذلك يف اامواضع ال ي تكون اها النجوم من السهاء  فإذا كان ذلك كذلك  ومل يكن يف  وغري ُمنكر أن
اآلية ةاللة على أن اامراة بذلك النجوم ةون البقر  وال البقر ةون الظباء  فالصواب أن يُ َعم  بذلك كل  ما  

من صفتها". وينظر :  كان  صفته اخلنوس أحياان واجلري أتخرى  والكنوسبآانت على ما وصف جل  ثناؤه
 (.16بن العبد ) (  وةيوان طرفة201ةيوان األعشى )

( أورة الطربي بسنده عن أيب ظَبيان  قال: كن  أتبع علي  بن أيب طالب رضي هللا عنه  وهو تخارج حنو (1
 (.. 24/255اامشرق  فاستقبل الفجر  فقرأ هذه اآلية: )َواللَّْيِل ِإَذا َعْسَعَس(  تفسري الطربي )

( : "َعْسَعَس اللَّْيُل ِإذا َأقبل ِبَظفَاِمِه وِإذا َأةبر  فَ ُهَو ِمَن 6/139( قال ابن منظور يف لسان العرب )(2
 اأَلضداة".
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عليهها معا  
التختفاف 
الزمن 
احملهول 
عليه 

اللفظ  وهو 
أول الليل 
 (.1وآتخره)

نن
 ىن 

ين
 ٰى

 

  أضاء وأقبل
ونشأ وتبني  

 .)سعيد  وقتاةة( 

- - - 

خبيل )عر بن  جخ مح
حبيش  وإبراهيم 

اتختفاف  (2اتختفاف القراءات)
 1تنوع

يعوة إىل معنىيني 
يبخل  أي: ما

                                 
 .71( ينظر : تفسري جزء عم  للطيار ص (1
فة ( :" اتختلف  القر اء يف قراءة ذلك  فقرأته عامة قر اء اامدينة والكو 24/261( قال الطربي يف تفسريه )(2

)ِبَضِننين( ابلضاة  مبعىن أنه غري خبيل عليهم بتعليههم ما علَّهه هللا  وأنزل إليه من كتابه. وقرأ ذلك بعض 
اامكيني وبعض البصريني وبعض الكوفيني )ِبظَِننين( ابلظاء  مبعىن أنه غري متهم فيها خيربهم عن هللا من 

زة. والظاء هي قراءة : ابن كثري  وأيب عهرو  الضاة هي قراءة :انفع  وابن عامر  وعاصم  ومحاألنباء".
 . 752والكسائي. ينظر : حجة القراءات ص 
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 مخ
 جس
حس

  خس 

 

النخعي  وجماهد  
وقتاةة  وسفيان 
 الثوري  وابن عيد(

متهم )ابن -2
عباس  وسعيد بن 
جبري  وإبراهيم 

النخعي  
والضحاك  وعر بن 

 حبيش(.

عليكم حمهد مبا 
يعلم من القرآن  

وهو غري متهم فيها 
 خيربكم .

 
 
 
 
 

                                                                             
( واتختفاف القراءات ليس هو من قبيل اتختفاف التضاة  بل التنوع ألن القراء حني اتختار كل منهم ما يقرأ (1

ا وقع اخلفاف بينهم يف به مل يقرءوا مبا قرءوا به على إنكار غريه؛ بل على إجاعته  واإلقرار بصحته  وإمن
: (2/62) االتختيارات وليس ذلك يف احلقيقة ابتختفاف  قال السيوطي يف اإلتقان :" قال السيوطي يف اإلتقان

 اتختفاف التفاعم هو ما يوافق اجلانبني كاتختفاف وجوه القراءة".
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 اخلاهمة
احلهد هلل اامتفرة ابلبقاء والقهر اامتوحد ابلكهال ذي اجلفال واإلكرام  وعلى رسوله 

 الصفاة والسفام                  أما بعد : 
ول : غريب سورة فبتوفيق من هللا تعاىل هم  كتابة هذه الكلهات اامختصرة ح

 التكوير  وفهم السلف فيه ومن أهم النتائج يف هذا البحث التايل : 
معرفة أسباب االتختفاف وأنواعه يساعد على فهم اآلية وتفسريها تفسريا -1

 صحيحا.
التأمل يف أسباب اتختفاف السلف يف التفسري يشعر بعظهةكفام هللا تعاىل -2

 .وبفاغته  واعجاعه البياين
ألسباب اتختفاف السلف يف التفسري جيد أن احلق ال خيرج عن أقواهلم اامتفهم -3

وإانتختلفوا  وهي  وإنبدت خمتلفة فإهنا معظهها غري متضارب  وإمنا يكهل 
 . بعضهابعًضا

توسيع مدارك الفكر  ومنائه وذلك عند إعهال العقل يف حماولة استنتاج سبب -4
 .االتختفاف وتنوعه

 على فهم بعض الوجوه ال ي يفسر اها القرآن ةراسة أسباب االتختفاف تعني-5
 .الكرمي  وتدفع أي وهم بوجوة تعارض أوتناقض بني أقوال السلف

ضهن  سورة التكوير سبعة كلهات غريبة  ومخسة أسباب التختفاف السلف -6
 وهي : 

 أ/ التفسري بفاعم اامعىن.      ب/ اتختفاف اامصدر اامعتهد عليه يف التفسري.
 للغوي.       ة/ حذف الوصف احملتهل ألكثر من موصوف.ج/ االشرتاك ا

 ه/ اتختفاف القراءات
 .غالب اتختفاف السلف اتختفاف تنوع ال اتختفاف تضاة-7
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يرجع االتختفاف يف تفسري السلف إىل التفاوت بينهم يف الفهم ويف حفظ  -8
ذلك يف السنة النبوية  ويف معرفة اللغة العربية  وةاللتهها على احلكم الشرعي وأثر 

 تفسري القرآن.
   أنَّ عبارة السلف يف التفسري تكون جمهلة خمتصرة مع أةاء اامعىن. -9

وقد أظهر هذا التطبيق مدى أمهية العناية بفهم اتختفاف السلف يف التفسري  وعدم 
 خبسهم حقهم يف بيان عنايتهم بتجلية غريب القرآن الكرمي.

وأسأله القبول  وصلى هللا وسلم وابرك  وتختاماً أمحد هللا تعاىل على ما يسر وسهل 
 على منفا نيب بعده.
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 اامصاةر واامراجع
:  اإلتقان يف علوم القرآن  لعب دالرمحن ب ن أيب بك ر  ج فال ال دين الس يوطي ت-1

: حمه     د أب     و الفض     ل إبراهيم اهليئ     ة اامص     رية العام     ة للكت     اب ط:  ه       حتقيق911
 .م1974/ ه 1394

ه     ةار 1356: لبفاغ   ة النبوية امص   طفى ص   اةق الرافع   ي تإعج   اع الق   رآن وا-2
 .م 2005 - ه  1425 5الكتاب العريب  بريوت ط

:  إع        راب الق        رآن وبيان        ه حمليي ال        دين ب        ن أمح        د مص        طفى ةروي        ش ت-3
ه                                     ةار اإلرش                                   اة للش                                   ئون اجلامعي                                   ة محص  1403

 .ه  1415   4ةمشق بريوت ط–سورية وةاراليهامة ةمشق بريوت وةار ابن كثري
الربه  ان يف عل  وم الق  رآن   أليب عب  دهللا ب  در ال  دين حمه  د ب  ن عب  د هللا ب  ن اه  اةر -4

حمهد أبو الفضل إبراهيم   ةار إحياء الكتب العربي ة :  ه  حتقيق794: الزركشي ت
 م. 1957 - ه  1376  1عيسى الباىب احلليب وشركائه ط

 ه . 1430  8تفسري جزء عم  للشيخ مساعد الطيار  ةار ابن اجلوعي ط-5
جامع البيان يف أتويل القرآن  حمهدبن جرير اآلملي  أب و جعف ر =  تفسريالطربي-6

 - ه     1420  1أمحدحمهدشاكر مؤسسةالرس   الة ط:  ه     حتقيق310: الط   ربي ت
 م. 2000

 .م2014. اجلامع الصحيح للسنن واامسانيد   لصهيب عبداجلبار-7
ة/ حمه   د حس   ني  مكتب   ة  ةي   وان األعش   ى الكب   ري ميه   ون ب   ن ق   يس  حتقي   ق : -8

 م.1950اآلةاب  القاهرة  
ةيوان طرفةبن العبد بش رح األعل م الش نتهري  حتقي ق : ةري ة اخلطي ب  ولطف ي  -9

 م.1975 -ه  1395الصقال  مطبوعات جمهع اللغة العربية بدمشق  
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سلس   لةاألحاةيث الص   حيحة وش   يءمن فقهه   ا وفوائدها حمله   د انص   ر ال   دين  -10
امكتب     ة  1  مكتبةاامعارف للنش     ر و التوعي     ع    ال     رايض طه     1420: األلب     اين ت
 .اامعارف
: اجل  امع الكب  ري  حمله  د ب  ن عيس  ى ب  ن َس  ْورة   الرتم  ذي ت=  س  نن الرتم  ذي -11
 م. 1998 بشار عواة معروف ةار الغرب اإلسفامي  بريوت : ه  حتقيق279
ي ش    رح أص    ول اعتق    اة أه    ل الس    نة لفالك    ائي أليب األش    بال حس    ن ال    زهري  -12

 آامن  دوه اامنص  وري اامص  ري  ةروس ص  وتية  ق  ام بتفريغه  ا موق  ع الش  بكة اإلس  فامية 
 64 - الكت                 اب م                 رقم آلي                 ا ورقم اجل                 زء ه                 و رق                 م ال                 درس]

 http://www.islamweb.net[.ةرسا
اجلامع اامسند الصحيح اامختص رمن أم ور رس ول هللا ص لى =  صحيحالبخاري-13

ن إمساعي  ل أب  و عب  دهللا البخ  اري اجلعف  ي   حمله  د ب  =  هللا علي  ه وس  لم وس  ننه وأايم  ه
حمه   د عه   ري ب   ن انص   ر الناص   ر ةارطوق النج   اة   ت   رقيم حمه   د ف   ؤاة عب   د :  حتقي   ق

 ه .1422  1الباقي ط
: غريب احلديث أليب ُعبيد القاس م ب ن س فا م ب ن عب دهللا اهل روي البغ داةي ت-14
 -العثهانية حي   درآابةحمهدعبداامعيدتخان مطبع   ة ةائ   رة اامع   ارف . ة: ه    احملقق224

 م. 1964 - ه  1384 1الدكن ط
فص   ول يف أص   ول التفس   ري  امس   اعد ب   ن س   ليهان الطي   ار  ةار اب   ن اجل   وعي   -15
 ه .1433  1ط
لسان العرب  حملهد بن مك رم ب ن على أب و الفض ل  مج ال ال دين اب ن منظ ورا  -16

 ه  1414  3ه   ةار صاةر بريوت  ط711: ألنصاري ت
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اامص   نف يف األحاةي   ث واآلاثر   أليب بك   ر ب   ن أيب =  يب ش   يبةمص   نف اب   ن أ -16
كه ال يوس ف احلوت مكتب ة : ه    احملق ق235: شيبة   عبدهللا بن حمهد العبسي ت

 .1409  1الرشد الرايض   ط
معاجم مع اين ألف اظ الق رآن الك رمي   لف وعي يوس ف اهل ابط جمهع اامل ك فه د  -17

 .ةلطباعة اامصحف الشريف ابامدينةاامنور 
معج     م مق     اييس اللغ     ة  ألمح     د ب     ن ف     ارس ب     ن عك     راي ءالق     زويين ال     راعي   -18

 - ه   1399 عبدالس  فام حمه  د ه  ارون ةارالفكر :  ه    حتقيق395: أبواحلس  ني ت
 .م1979
مقدم  ة يف أص  ول التفس  ري  لتق  ي ال  دين أبوالعب  اس أمح  د ب  ن عب  د احلل  يم اب  ن  -19

/ ه       1490: وت لبن      ان طه        ةار مكتب      ة احلي      اة   بري 728: تيهي      ة احل      راين ت
 م.1980
ه    تعلي ق : 790ااموافقات  أليب إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب  ت :  -20

 -ه     1430  3أب   و عبي   دة مش   هور آل س   لهان  ةار اب   ن الق   يم  وةار عف   ان  ط
 م.2009
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