
الــوادي –ه لخضر جامعة الشهيد حم  
  معهد العلوم اإلسالمية    

  أصول الدينقسم 
  
  

  

                      

  اختالف المفسرين في عود الضمير 

  في القرآن الكريم 
  

ستراالمج تدخل ضمن متطلبات الحصول على شهادة مذكرة تخر  
  .علوم القرآن وتفسيره :تخصص –في العلوم اإلسالمية 

  

     :الدكتورإشراف :لبةاـــداد الطـعإ  

    خولـة رقيعـة                                            ّيـق العيـد حذ    
  لجنة المناقشة

  

    

 رئيسـا جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي )ب( أستاذ محاضر حمـزة بوخزنـة / د

 مشرفا ومقـررا جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي )ب(أستاذ محاضر  العيــد حذّيــق  / د

 عضوا جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي )أ(أستاذ مساعد  إدريـس ريمــي  / أ

 

  م2018-2017/هـ1439-1438: السنة الجامعية 



  

  

  

  

  

  

  

  

 



                                               ملخص

  :ملخص
، "اختالف املفسرين يف عود الضمري يف القرآن الكرمي: "جاء هذا البحث املعنون بـ

  ما هي اآلثار املترتبة على اختالف املفسرين يف عود الضمري؟ : ليعاجل اإلشكالية اآلتية
وقد سلكت ملعاجلتها خطّة مكونة من مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة؛ حيث 

ف باملصطلحات األساسية املكونة للعنوان، مثَّ بينت فيه األسباب خصصت التمهيد للتعري
  .العامة الختالف املفسرين، ومظاهر اختالفهم يف عود الضمري

املترتب على اختالف املفسرين يف  أما املبحث األول فقد خصصته لبيان األثر الفقهي 
األثر العقدي الختالف عود الضمري، وهذا ضمن مطلبني، وجاء املبحث الثاين لبيان 

  .مطلبني أيضااملفسرين يف عود الضمري وضمنته 
  : وقد توصلت يف اية هذا البحث إىل نتائج أمهّها

أنّ اختالف املفسرين يف عود الضمري سببه احتمال النص القرآين لوجوه شتى من  -
  .املعاين والدالالت

- رين يف عود الضمري قد تترتب عليه آثار فقهية وأخرى عقديةأنّ اختالف املفس .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 



                                               ملخص

Abstract 

  
This research, entitled: "The difference of interpreters in the return of 

conscience in the Holy Quran," to address the following problem: What are 

the implications of the different interpreters in the return of conscience? 

A preface to the definition of the basic terms of the title, and then the 

general reasons for the difference of the interpreters and the different 

aspects of the return of conscience. 

 The first topic is devoted to the statement of the jurisprudential effect 

of different interpreters in the return of conscience, and this is within two 

requirements. The second section of the statement of the contractual effect 

of the difference of interpreters in the return of conscience and included 

two requirements. 

At the end of this research, I reached the following conclusions: 

        - The difference of interpreters in the return of conscience caused by 

the possibility of the Koranic text of different meanings and meanings. 

        - The difference of interpreters in the return of conscience may have 

implications of jurisprudence and other contractual. 

  



 
 

  

اإلهداء  
  

  ديه إىل وقنا ملرآه ووعدنا احلوض ملقاه  هنهدي هذا البحث املتواضع إىل من اشتد شأ
* رسول ا   *نفسي ومايل فداه.  

  إىل من أنار ا دربنا وزرعا يف قلوبنا حب ا وتقواه  
  *الوالدين احلبيبني*

  إىل األهل الكرام اإلخوة واألخوات واألحباء 
  أن ننفع به اإلسالم واملسلمني  ا هدي هذا العمل ونسأل إىل كل هؤالء أ

  
 

 
 

                     خولة  
  



 
 

شكر وعرفان 
  

 ]07:إبراهيم[  َِّّ ُّ َّ ُّ  :قوله تعاىل مصداقا
  بفضله ومنه وكرمه  على كتابة هذا البحث ويسر يلينمحد ا تعاىل أن أعانفإنّي أ

  .املنة وله الشكر من قبل ومن بعدالسبل للوصول إىل خامتته فله احلمد و

  ]237:البقرة[ َّ  حن جن مم خم حم جم هلمل خل حل جل ُّ قول املوىل سبحانه وعمال ب
  ...إىلنتوجه بالشكر واالمتنان 

 نشغاالته العلمية املختلفة، الذي بذل من اجلهد الكثري رغم ا* العيد حذيق*الفاضل  الدكتور
  .نسأل  ا أن جيزيه عنا خري  اجلزاء...بتوجيهاته  ومالحظاته الدقيقة وقد زودني

 والعرفان إىل كل أساتذة معهد العلوم اإلسالمية جبامعة الوادي الذين  الشكر موصول بفائق االحرتام
  .رافقونا  يف دربنا وكانوا خري قدوتنا

لكل من ساهم يف إمتام هذا البحث ولو بفائدة علمية أو نصيحة أخوية أو بدعوة صاحلة يف ظهر الغيب  
  كل الشكر والتقدير فلهم مني

  
  

                                                 خولة  



 
  

  جزء   ج

 صفحة  ص

 هجري  هـ

 ميالدي  م 

  توفي   ت

 ال ناشر  ن .ال

 ال مكان طبع  م.ال

 بدون ذكر تاريخ  ت.د

 ال طبعة  ط.ال

  طبعة   ط 

  تحقيق    تح

  مجلد   مج 

  

  

  

  

  

 



 
 
 
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  

  
  

  



  أ 
  

 دنا حممد سي صفوة خلقه وأفصحهم والصالة والسالم علىاحلمد هللا رب العاملني 
  : الطيبني الطاهرين وبعدوعلى آله وصحبه 

حفظا للفظه : لقد حظي القرآن الكرمي مبا مل حيظ به غريه من الكتب قدميا وحديثا
  .ومدارسة لنصه وال عجب يف ذلك فهو كالم اهللا احلق وحديثه الصدق

ام عدد كبري من العلماء بتفسري كتاب اهللا تعاىل، وقد كثرت أقواهلم يف التفسري وقد ق
وتنوعت وهذا يرجع إىل اختالف فهومهم واجتهادام وإىل ما متيزت به لغة القرآن الكرمي من 
إجياز اللّفظ وثراء املعىن، ومن أهم املسائل املتعلّقة بلغة القرآن الكرمي واليت أدت إىل اختالف 

  .ملفسرين يف التفسري مسألة حتديد مرجع الضمريا

ولقد اخترت موضوع اختالف املفسرين يف عود الضمري يف القرآن الكرمي من بني 
  .اقترحتها علينا إدارة املعهد ليكون موضوع البحث يف هذه املذكرةاملواضيع اليت 

ف املفسرين ونظرا لسعة هذا املوضوع فقد اقتصرت يف هذا البحث على توضيح أثر اختال
  .يف عود الضمري ، وهذا يف اجلانبني الفقهي والعقدي

   البحثأمهية : أوال

  :وتربز أمهية هذا املوضوع يف كونه

  .متعلقاً بأهم مسائل أصول التفسري -

  .يربز األثر العملي الختالف املفسرين يف التفسري -

  أهداف البحث: ثانيا

  : تكمن أهداف هذا البحث يف اآليت

  .اختالف املفسرين منتوضيح املقصود  -1    



  ب 
  

  .العقدي الختالف املفسرين يف عود الضمري واألثر الفقهي  إبراز - 2

  البحث إشكالية: ثالثاً

  : يأيت هذا البحث لإلجابة على اإلشكالية اآلتية

  على اختالف املفسرين يف عود الضمري؟  األثر الفقهي والعقدي املترتب هوما  -

  ختيار املوضوعأسباب ا: رابعا

  :  من األسباب اليت دعتين الختيار هذا املوضوع

  .ونيل شرف مدارستهرغبيت يف خدمة كتاب اهللا -

  . رغبيت يف الكتابة ضمن موضوعات القرآن الكرمي املتصلة باللّغة العربية -

  الدراسات السابقة: خامسا

فيما خيص الدابقة هلذا املوضوعراسات الس، بت فيه عة دراسات حديثة لعلّ من فقد كُتد
حملمد حسنني صربة، الذي خصصه لدراسة " مري يف القرآن الكرميمرجع الض"أبرزها كتاب 
سم الق: قسم املوضوع إىل قسمني كبريين ، وهو عبارة عن كتابة حرة؛ حيث ضمري الغائب

  .األول؛ دراسة حول مرجع الضمري

ضمري الغائب يف القرآن كلّه من سورة الفاحتة ثاين فقد خصصه لبيان مرجع أما القسم ال 
  .وحىت سورة الناس

  منهج البحث: سادسا

واعتمدت يف هذا البحث  ،الوصفي االستقرائيحاولت يف هذا البحث االلتزام باملنهج 
فسري بني لف يف التاختالف السكتاب  على مصادر أمهّها كتب التفسري وعلى مراجع أمهّها

التحملمد سليمان، وكتاب طبيق نظري والتقواعد التوالتزمت. ريباحلرين حلسني رجيح عند املفس 



  ج 
  

لألعالم  كما أني ترمجت  .بذكر تاريخ الوفاة للمفسرين كلّما ورد ذكرهم يف صلب البحث
ال للمعاصرين والوارد ذكرهم يف صلب البحث، ترمجة خمتصرة، إالّ أين مل أترجم للمفسرين 

  .غالالً للوقت، كما مل أترجم ألئمة املذاهب الفقهية لشهرمستلإلطالة وا حتاشيا

  خطة البحث: سابعا

 صتفخص وخامتة، نة من مقدمة، ومتهيد ومبحثني،خطة مكو سرت يف هذا البحث على
نتنة لعنوان البحث، مث بيفيه األسباب العامة  التمهيد للتعريف باملصطلحات األساسية املكو

ل فكان أما املبحث األوومري، املفسرين يف عود الض اختالفأبرز مظاهر و املفسرين الختالف
: األول حتت عنوان: مري وضمنته مطلبنيرين يف عود الضوضيح األثر الفقهي الختالف املفسلت

اشتراط الوضوء ملس االختالف يف : ، والثاين بعنوانالصيداالختالف يف التسمية على 
  .ملصحفا

مري اين فخصصته لبيان األثر العقدي الختالف املفسرين يف عود الضأما املبحث الث
والثاين بعنوان االختالف يف عصمة األنبياء، : وانوحيتوي على مطلبني أيضا، األول بعن

  ه عمل صاحل، هل ينفع صاحبه أو ال؟االختالف يف الكالم بذكر اهللا إن مل يقترن مع

  .وصياتمع اقتراح بعض التليها واحتوت اخلامتة على النتائج املتوصل إ

  صعوبات البحث: ثامنا

ويف اية هذه املقدمة فإنين أشكر اهللا  .صعوبات تستحق الذكريف هذا البحث تواجهين  مل
عز وجل على أن وفّقين إلمتام هذا العمل، مث أتوجه بالشكر والتقدير للدكتور العيد حذّيق 

ادين ونصائحه وتوجيهاته، ويف األخري هذا جهد الذي تفضل بإشرافه على هذا البحث وأف
  . املكلّ فما كان من توفيق فهو من اهللا وما كان من نسيان فمن نفسي والشيطان

  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 



  

  متهيد
     

  

  

 تعريفات أساسية :أوال. 

 رين ومظاهر اختالفهم يف : ثانياة الختالف املفساألسباب العام
 .عود الضمري
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ملصطلحات األساسية املكونة للعنوان وهي التعريف باتطرق يف هذا التمهيد أوال إىل سأ
برز أهم سباب العامة لالختالف املفسرين وأ، وثانيا نوضح األ)االختالف، التفسري، الضمري(

  . مظاهر اختالفهم يف عود الضمري
  تعريفات أساسية: أوال

لغة  ة واصطالحا، مث تعريف التفسريتعريف االختالف لغ تناول يف هذا اجلزءوأ
عرف بالضمري لغة عدها أوب" اختالف املفسرين"ب وضح املصطلح املركّواصطالحا ومن مث أ

  .واصطالحا
  تعريف االختالف لغة واصطالحا  /1
أحدها، : اخلاء ولالّم والفاء أصول ثالثة: خلَف«: للّغةاجاء يف معجم مقاييس  :لغة -أ

  1.»قُدامٍ، والثالث التغيرشيٍء يقوم مقامه، والثاين خالف  أن جييء شيٌء بعد
املضادة، وقد خالفَه مخالفة وخالفاً وختالف األمران : اخلالف«: ويف لسان العرب

  2.».مل يتفقا: واختلفَا
أن يأخذ كل واحد : الختالف واملخالفةاو«: مفردات غريب القرآن فقد جاءيف أما  

  3.»أو قوله اآلخر يف حالهطريقا غري طريق 
  .عدم االتفاقوالتغاير وبعد إيراد هذه التعاريف يظهر أنها تشترك يف معىن 

   4.»تغاير أقوال اتهدين حول مسألة من مسائل العلم«: هو :اصطالحا -ب

                                                
دار : م.ط؛ ال.ال(2عبد السالم حممد هارون، ج: ، معجم مقاييس اللّغة، تحن زكرياءأبو احلسن أمحد بن فارس ب -1

  .  210، ص)م1997/هـ1399الفكر، 
، )هـ1414 دار صادر، :؛ بريوت3:ط(9ج. ، لسان العربوربن منظحممد بن مكرم أيب الفضل مجال الدين  -2

  .91-90ص
صفوان عدنان : ، تحاملفردات يف غريب القرآنفهاين، أبو القاسم احلسن ابن حممد املعروف بالراغب األص -3

   .294، ص)هـ1412، القلم، الدار الشاميةدار : دمشق، بريوت؛ 1:ط(1، جالداودي
دار : ؛ اململكة العربية السعودية1:ط. (حممد صاحل حممد سليمان، اختالف السلف يف التفسري بني التنظري والتطبيق -4

  .  22، ص)هـ1430ابن اجلوزي، 
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فكل خالف يقع بني «: قائال" حممد الصاحل حممد سليمان" مث علّق صاحب التعريف
  . 1»ن ميكن أن يكون مندرجا حتت هذا التعريف العام وداخال فيهأصحاب أي فن من الفنو

وذلك ألن تغاير أقوال العلماء يف مسألة من مسائل العلم ال يعين بالضرورة أن تكون 
  .، بل قد تتغاير وال يكون بينها تضادأقواهلم متضادة

  تعريف التفسري واملفسر لغة واصطالحا  /2
الفاء والسني والراء كلمة واحدة : فَِسر«: غةلّمقاييس الجاء يف معجم  :التفسري لغة -أ

  2.»إيضاحهوشيٍء  بيان تدل على
عن كشف املراد : البيان وكشف املغطّى، والتفسري: الفَسر« :يف لسان العربجاء و 

  3.»للّفظ املشكلا
    .نهو الكشف والبيا يف اللّغة أن معىن التفسري ويظهرومن خالل إيراد هذين التعريفني 

  4.»علم بيان معاين القرآن الكرمي«: هو :اصطالحا -ب
هذا التعريف بعد أن ذكر بعض تعريفات العلماء " نايف الزهراين"وقد اختار الباحث 

  :هلذا املصطلح، مث علّل وجه اختياره بثالثة أمور
أن هذا املعىن منطلق من األصل اللّغوي لكلمة التفسري وهو البيان والكشف  :أوهلا«

  .إليضاحوا
االصطالحية السابقة، نصا أو ترك يف مجيع تعريفات أهل العلم، أن هذا املعىن مش :ثانيا

  .لزوما فليس هو حمل خالف بينهم
   5.»يه الواقع العلمي عند املفسرينأن هذا القدر من التعريف هو الذي دلّ عل :ثالثا

  
                                                

  .  22ص بني التنظري والتطبيق،حممد صاحل حممد سليمان، اختالف السلف يف التفسري  -1
  .  504ص ،4مقاييس اللّغة، ج، معجم بن فارسا -2
  .55ص ،5ج، بن منظور، لسان العربا -3
، حبث "دراسة نقدية مقارنة"نايف بن سعيد الزهراين، استدراكات السلف يف التفسري يف القرون الثالثة األوىل  -4

  .27هـ، ص1427/هـ1426ربية السعودية، مقدم لنيل درجة املاجستري، جامعة أم القرى، اململكة الع
  .27املرجع نفسه، ص -5
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   :تعريف اختالف املفسرين - ج
بيان معىن اللّفظة أو اآلية الواحدة أقواال متغايرة، سواء ن يف أن يذكر املفسرو«: هو

   1.»كانت متضادة أم ال
رين يرجع يف األغلب إىل اختالف التنوع الذي ميكن فيه اجلمع بني واختالف املفس

  2.القولني املختلفني
3/ مري لغة واصطالحا تعريف الض  
صحيحان، أحدمها لراء أصالن الضاد وامليم وا« :غةاللّجاء يف معجم مقاييس  :لغة -أ

   3.»شيء، واآلخر يدل على غيبة وتستريدل على دقة يف 
  4".أخفاه: اهلزال، وحلاق البطن، وأضمره: الضمر: "ويف القاموس احمليط

   .من خالل إيراد التعاريف اللّغوية أن معىن الضمري يف اللغة هو اخلفاء والتستر ويظهر
أنا، وحنن، أو خماطب : حنو ة عما دلّ على متكلمٍالضمري هو عبار« :اصطالحا -ب

  5.»هو، ومها: أنت، وأنتما، أو غائب حنو: حنو
  6.، وهو باملعىن نفسهواملكينالكناية : والضمري مصطلح بصري، ويسميه الكوفيون

                                                
  .39صني التنظري والتطبيق، حممد صاحل حممد سليمان، اختالف السلف يف التفسري ب -1
: ، الرياض1:ط(بن حممد الطيار، عبد اهللا : تقدميحممد بن صاحل العثيمني، شرح مقدمة التفسري البن تيمية، : ينظر -2

  . 29-28، ص)م1995/هـ1415دار الوطن 
  .  371ص ،3، معجم مقاييس اللّغة، جبن فارسا -3
مكتب حتقيق التراث يف مؤسسة الرسالة، : ريوزآبادي، القاموس احمليط، تحجمد الدين حممد بن يعقوب الف -4
  .  429، ص)م2005/هـ1426لة، مؤسسة الرسا: ؛ بريوت، لبنان8:ط(1ج
ط؛ .ال(1عبد الغين الدقر، ج: حابن هشام، وعبد اهللا بن يوسف، شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب، ت -5

  .  175، ص)ت.الشركة املتحدة للتوزيع، د: سوريا
؛ 3:ط(1ج. فاضل صاحل السامرائي، معاين النحو: ينظر.  174ص ،1، جابن هشام، شرح شذور الذهب: ينظر -6

  .41، ص)م2008/هـ1429دار الفكر، : عمان، األردن
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وهو أول املعارف ألنه ال يضمر حىت يعرف  1.ويوضع الضمري لالختصار يف األصل 
مررت به، مررته، وال ذهب، وال شيء من ذلك حىت تعرفه وتدري : وذلك ألنك ال تقول

  2.إىل من يرجع هذا الضمري
مفسر : ويسمى أيضا ،وأما مرجع الضمري فهو االسم الذي يعود عليه، ويبني املُراد به 

   3.الضمري
بعضها اعرف من بعض، فأعرفها ضمري املتكلم؛ ألنه يدلّ على املراد بنفسه والضمائر 

اهدة مدلوله، وبعدم صالحيته لغريه وبتمييز صورته، مث ضمري املخاطب ألنه يدل على ومبش
بنفسه ومبشاهدة مدلوله، مث ضمري الغائب ألنه عارٍ عن املشاهدة فاحتاج إىل ما  املراد

   4.يفسره
  رين ومظاهر اختالفهم يف عود الضمري األسباب العامة الختالف املفس :ثانيا
  الختالف املفسرين األسباب العامة  /1

  :عرفت أسباب اختالف املفسرين بأا
مث يقول صاحب . "ما كان وجوده طريقا لتغاير أقوال املفسرين يف معىن اآلية غالبا"

لكون السبب يوجد أحيانا وال يترتب  -غالبا–واحترزت بكلمة «: "حممد صاحل" التعريف
  5.»على وجوده خالف

  
  

                                                
ط؛ عني ميلة، .ال(1مصطفى ديب البغا، ج: عبد الرمحان جالل الدين السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، تقدمي -1

  .597، ص)ت.دار اهلدى، د: اجلزائر
، )ت.عامل الكتب، د: ط؛ بريوت.ال( 4ج حممد عبد اخلالق عظيمة،: حممد بن يزيد املعروف باملربد، املقتضب، تح -2

  .284-280ص
  .157ص هشام، شرح شذور الذهب،، وابن 55ص سامرائي، معاين النحو،فاضل صاحل ال -3
ط؛ .ال(1، جعبد احلميد هنداوي: تح، مهع اهلموامع يف شرح مجع اجلوامععبد الرمحان جالل الدين السيوطي،  -4

  .263-221، ص)ت.، داملكتبة التوفيقية: مصر
  .178ص بني التنظري والتطبيق،حممد صاحل حممد سليمان، اختالف السلف يف التفسري  -5
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، وميكن أن ترد تلك األسباب على املفسرين وتنوعتولقد تعددت أسباب اختالف 
  : كثرا إىل سببني رئيسني ال خيرج سبب اخلالف عنهما، ومها

فالكلمة الواحدة تعطي : شتى من املعاين والدالالت لوجوه احتمال النص القرآين/ 1
وهذا ما  أكثر من معىن يف السياق الواحد، واجلملة الواحدة تفيض بدالالت ومعاين كثرية،

  .يؤدي إىل اختالف أنظار العلماء وأقواهلم
إذ من املعلوم أن تفسري  1.قلّة التفاسري الصرحية آليات القرآن من القرآن أو السنة/ 2

دافع للخالف ورافع للرتاع، ولذلك جند أن  القرآن بالقرآن أو ورود التفسري عن الرسول 
معىن أو دق عليهم مرمى رجعوا إىل رسول إذا خفي عليهم  -رضوان اهللا عليهم-الصحابة 

وإن مل يتيسر هلم ذلك رجعوا إىل اجتهادهم وكان التفاوت . فبين هلم ذلك ووضحه اهللا 
  2 .بينهم واضحا يف هذه الرتبة

ويدخل اختالف املفسرين يف عود الضمري حتت السبب األول، وهو من األسباب املهمة 
  .جدا

  
  
  

                                                
 رين من املعاصرين سواء كان ذلك استقالال أو ضمن أصول  أرىأن كلّ من كتب يف أسباب اختالف املفس

: ينظر مثال. املفسرينالتفسري، هلم تقسيمات وتفريعات خمتلفة كل حسب نظرته لألسباب اليت أوجدت اخلالف بني 
 ،)م1997/هـ1418دار إشبيلية، : م.؛ ال1:ط( ،الفنيسان، االختالف يف التفسري أسبابه وآثارهبن عبد اهللا سعود 

دار ابن اجلوزي، : ؛ الرياض3:ط( الطيار، فصول يف أصول التفسري،بن سليمان ، ومساعد 173-59ص
: ؛ الرياض1:ط( شايع، أسباب اختالف املفسرين،البن عبد الرمحان ، وحممد 69-63ص ،)م1999/هـ1420

، وعبد اإلله حوري احلوري، أسباب اختالف املفسرين يف 119-35ص ،)م1995/هـ1416مكتبة العبيكان، 
-32ص م،2001/هـ1422كلية دار العلوم، مصر، : رسالة ماجستري، جامعة القاهرة تفسري آيات األحكام،

 .216-178سلف يف التفسري بني التنظري والتطبيق، ص، وحممد صاحل سليمان، اختالف ال354
  .183-182-170ص بني التنظري والتطبيق،حممد صاحل حممد سليمان، اختالف السلف يف التفسري : ينظر -1
: ينظر .183-182-170ص بني التنظري والتطبيق،حممد صاحل حممد سليمان، اختالف السلف يف التفسري : ينظر -2

  .19، ص)هـ1419مكتبة التوبة، : ؛ الرياض، السعودية4:ط(أصول التفسري ومناهجه،  فهد الرومي، حبوث يف
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2/ رين يف عود الضمري مظاهر اختالف املفس  
إنّ الضمائر يف القرآن الكرمي كثرية، سواء كانت للمتكلم أو للمخاطب أو للغائب، إالّ 

يقع اللّبس يف  1-كما أشرنا سابقا–أن الضمري الغائب كان هو حملّ اختالف املفسرين؛ ألنه 
حتديد مرجعه، وقد أتى هذا الضمري يف القرآن الكرمي كثريا غري صريح، ومتعدداً وغري 

2.حمدد  
   3:ومظاهر اختالف املفسرين يف عود الضمري كثرية، ومن أبرزها

إعادة بعض املفسرين الضمري إىل أكثر من مذكور، وبعضهم يعيده إىل مذكور ) 1
  .واحد

رين بعود الضمري إىل أقرب مذكور، بينما يعيده البعض اآلخر إىل التزام بعض املفس) 2
  .غري األقرب

  . إىل احملدث عنه يف اآلية أوىل من غريهاعتبار بعض املفسرين أن رجوع الضمري ) 3
اآلخر على محل بعض املفسرين الضمري على أنه ضمري الشأن، بينما حيمله البعض ) 4

  . غري الشأن
  .سرين الضمري إىل غري مذكور دلّ عليه املقامإعادة بعض املف) 5
  . إىل مقدر يعيدهإعادة بعض املفسرين الضمري إىل مذكور، وبعضهم ) 6
توحيد مراجعها،  - عند تعدد الضمائر يف السياق الواحد –أن يرى بعض املفسرين ) 7

   . يف حني يرى البعض اآلخر تفريق مراجعها
  

                                                
  .9 يف الصفحة -1
  .4، ص)م2001دار غريب، : ؛ القاهرة2:ط. (حممد حسنني صربة، مرجع الضمري يف القرآن الكرمي: ينظر -2
أسباب اختالف املفسرين املتعلقة  من"له بعنوان  حبثذكرها، ذكرها صاحل ناصر الناصر يف هذه املظاهر اليت سأ -3

، بأمثلتها، واستخرجنا املظهرين األخريين من قواعد الترجيح املتعلقة مبرجع 34مبرجع الضمري، جملة احلكمة، العدد 
". دراسة نظرية تطبيقية"حسني بن علي بن حسني احلريب، قواعد الترجيح عند املفسرين الضمري اليت ذكرها 

  . 613-593، ص)م1996/هـ1417القاسم، دار : ؛ الرياض1:ط(2ج



  

  األول املبحث
  األثر الفقهي الختالف املفسرين 

  يف عود الضمري
           

  

 يد :املطلب األولاالختالف يف حكم التسمية على الص. 

 االختالف يف اشرتاط الوضوء ملس املصحف: املطلب الثاني. 
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  األثر الفقهي الختالف املفسرين يف عود الضمري:املبحث األول
إنّ اختالف املفسرين يف عود الضمري كثري، وهذا اخلالف عادة ما يكون له أثر يف 

ا املبحث واملبحث هذمن خالل  فأردتالتفسري؛ وذلك لتعدد املعاين يف مرجع الضمري، 
األثر : يف عود الضمري، ويتمثل ذلك يف ينربرز األثر العملي الختالف املفسالذي بعده أن أ

الفقهي واألثر العقدي، وسنوضح أوال األثر الفقهي الختالف املفسرين يف عود الضمري، 
  : وهذا ضمن مطلبني

  : سمية على الصيداالختالف يف حكم الت: املطلب األول

 ين  ىن نن من زن رن مم ام يلىل مل يك ىك ُّ : قوله تعاىل يفوميثل هذا 
 مت خت حت جتهب مب خبحب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىيني مي زي ري ٰى
  ]4:سورة املائدة[ َّ  مث هت

  حكاية األقوال يف عود الضمري: الفرع األول

  : 1، وذلك على ثالث أقوال)عليه(اختلف املفسرون يف هذه اآلية حول عود الضمري يف 

  .اذكروا اسم اهللا عليهما عند إرساهلا: ، أيَّ نن من ُّيعود على :األول

  

  

                                                
دار إحياء التراث العريب، : ؛ بريوت3:ط(، 1ج .أبو عبد اهللا حممد بن عمر، التفسري الكبري ،الرازي: ينظر -1

صدقي حممد مجيل، : تح. أبو حيان، حممد بن يوسف، البحر احمليط يف التفسري، 293-11ص)هـ1420
   .182، ص)هـ1420دار الفكر، : ط؛ بريوت.ال(4ج
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والبغوي  2،)هـ468:ت(والواحدي  1،)هـ370:ت(اص اجلص: وقال به كل من
  .3)هـ510:ت(

والشوكاين  5)هـ774:ت(وابن كثري  4،)هـ542:ت(ابن عطية: أيضا قال به كل منو 
وابن عاشور 8،)هـ1332 :ت(والقامسي  7،)هـ1270 :ت(واأللوسي  6،)هـ1250 :ت(
  . 9 )هـ1393 :ت(

  

  

                                                
 ط؛ دمشق،.ال(3حممد صادق القمحاوي، ج: تح. اجلصاص أمحد بن علي أبو بكر الرازي، أحكام القرآن -1

  .316-305، ص)هـ1405دار إحياء التراث العريب، : بريوت
؛ 1:ط(1صفوان عدنان دادي، ج: تح. الواحدي، أبو احلسن علي بن حممد، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز -2

  .309، ص)هـ1415دار القلم، الدار الشامية، : دمشق، بريوت
؛ 1:ط(2عبد الرزاق املهدي، ج: تح. تفسري القرآنالبغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود، معامل الترتيل يف  -3

  .18، ص)هـ1420دار إحياء التراث العريب، : بريوت
عبد السالم عبد الشافعي : تح. أبو حممد عبد احلق بن غالب، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ابن عطية -4

  .158، ص)هـ1422دار الكتب العلمية، : ؛ بريوت1:ط(2حممد، ج
دار : م.؛ ال2:ط(3ج سامي بن حممد سالمة،: تح. كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر، تفسري القرآن العظيم ابن -5

   .37، ص)م1999/هـ1420طيبة، 
، )هـ1414دار ابن كثري، دار الكلم الطيب، : ؛ دمشق، بريوت2:ط(2ج. الشوكاين حممد بن علي، فتح القدير -6

  .17ص
علي الباري : تح. بن عبد اهللا، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثايناأللوسي شهاب الدين حممود  -7

  .236، ص)هـ1415دار الكتب العلمية، : ؛ بريوت1:ط(3عطية، ج
دار الكتب : ؛ بريوت1:ط(4حممد باسل عيون السود، ج: تح. القامسي حممد مجال الدين بن حممد، حماسن التأويل -8

  .39، ص)هـ1418العلمية، 
ط؛ .ال(6حممد الطاهر بن حممد، حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب ايد، ج ،ابن عاشور -9

  .118، ص)هـ1984الدار التونسية للنشر، : تونس
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سم اهللا عليه إذا أدركتموه حيا، اذكروا ا: ، أيَّ خئ حئ جئ ُّيعود على :الثاين
 2،)هـ538:ت(والزخمشري  1،)هـ310:ت(وقد ذهب إىل هذا القول كل من الطربي 

  .3 )هـ885:ت(والبقاعي 

اذكروا اسم اهللا عند األكل من : ، أي َّ ييُّيعود على املصدر من الفعل  :الثالث
 5،)هـ745:ت(حيان  وأبو 4،)هـ671:ت(القرطيب : ، وذهب إىل هذا القول كل منالصيد

  .7 )هـ1354:ت(، وحممد رشيد رضا 6 )هـ756(والسمني احلليب 

  ) ما أمسكن(و) ما علمتم( إىل األثر املترتب على إعادة الضمري: الفرع الثاين

 َّ جب هئ مئُّ :يظهر األثر الفقهي يف أنّ اآلية تأمر بالتسمية، وذلك يف قوله تعاىل

بوجوب التسمية على الصيد، ومن على الوجوب يقول  فمن حيمل األمر ،]4 :املائدةسورة [
  8.حيمله على الندب يقول بندب يف التسمية على الصيد

                                                
مؤسسة : ط.؛ ال1:ط(9أمحد حممد شاكر، ج: تح. حممد بن جرير، جامع البيان يف تأويل القرآن ،الطربي -1

  .571، ص)م2000/هـ1420 الرسالة،
دار الكتاب : ؛ بريوت1:ط(1أبو القاسم حممود بن عمرو، الكشاف عن حقائق غوامض الترتيل، ج ،الزخمشري -2

  .607، ص)هـ1407العريب، 
دار الكتاب : ط؛ القاهرة.ال(6بن عمر، نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، ج دإبراهيم حمم ،البقاعي -3

  .22، ص)ت.اإلسالمي، د
؛ 2:ط(6أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، ج: تح. القرطيب، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن -4

  .74، ص)م1964/هـ1384دار الكتب املصرية، : القاهرة
   .182، ص4جالبحر احمليط يف التفسري،أبو حيان،  -5
أمحد حممد اخلراط، : تح. ون يف علوم الكتاب الكنونصالعباس أمحد بن يوسف، الدر امل السمني احلليب، أبو -6
  .204، ص)ت.دار القلم، د: ط؛ دمشق.ال(4ج
  .145، ص)م1990اهليئة املصرية العامة للكتاب، : م،ط؛ ال.ال(6حممد رشيد رضا، تفسري املنار، ج -7
  .260عبد اإلله حوري احلوري، أسباب اختالف املفسرين يف تفسري آيات األحكام، ص: ينظر -8
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يد «: عند تفسريه هلذه اآلية) هـ741:ت(ي قال ابن جزهذا أمر بالتسمية على الص
أا واجبة محال : فقال الظاهرية: وجيري الذبح جمراه، وقد اختلف الناس يف حكم التسمية

عندهم، ] بيحةالذّ: أي[مر على الوجوب، فإن تركت التسمية عمداً أو نسيانا مل تؤكل لأل
دب، وتؤكل عنده، سواء تركت التسمية لألمر على الن وقال الشافعي إا مستحبة محالً

إن تركنا التسمية عمداً مل تؤكل، وإن تركت : مالك أنهومذهب ، ]...[عمدا أو نسيانا 
  .1»ي عنده واجبة مع الذّكر، ساقطة مع النسياننسيانا أُكلت، فه

كما قال النيب « :-على أنّ اآلية تأمر بالتسمية عند اإلرسال - وقال ابن كثري مستدالً 
 بن حامت يدعلَّم، وذكرت اسم اهللا عليه فكل ما أمسك «: 2لإذا أرسلت كلبك املُع

إذا أرسلت كلبك، فاذكر «: أيضا املخرج يف الصحيحني 4ويف حديث أيب ثعلبة 3»عليك
؛ وهلذا اشترط من اشترط من األئمة كأمحد 5»اسم اهللا، وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم اهللا

التسمية عند إرسال الكلب والرمي بالسهم، هلذه اآلية وهذا  - يف املشهور عنه–بن حنبل 
األمر بالتسمية عند : احلديث، وهذا القول هو املشهور عن اجلمهور؛ أنّ املراد ذه اآلية

   6.»اإلرسال

                                                
دار : ؛ بريوت1:ط(1عبد اهللا اخلالدي، ج: تح. أبو القاسم حممد بن أمحد، التسهيل لعلوم الترتيل ابن جزي، -1

  .222، ص)هـ1416األرقم ابن أيب األرقم، 
هـ فأسلم وكان نصرانيا، وروى 9سنة  يكنى أبا طريف وفد على النيب : عدي بن حامت بن عبد اهللا الطائي -2

يبعن الن   الغابة يف أبو احلسن علي بن أيب الكرم املشهور بابن األثري، أسد : ينظر. هـ67أحاديث كثرية، تويف سنة
  .7، ص)1994/هـ1415دار الكتب العلمية، : م.؛ ال1:ط(4حممد معوض، ج علي: معرفة الصحابة، تح

دار إحياء : ط؛ بريوت.ال(3اقي، جحممد فؤاد عبد الب: أخرجه مسلم بن احلجاج أبو احلسن، املسند الصحيح، تح -3
  .1529، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من احليون، باب الصيد بالكالب املعلمة، ص)ت.التراث العريب، د

ابن األثري، أسد : هـ، ينظر75: جرهم كان ممن بايع حتت الشجرة بيعة الرضوان تويف بن شرثعلبة اخلُشين ال أبو -4
  .43، ص6، جةالغابة يف معرفة الصحاب

دار : م.؛ ال1:ط( 7حممد زهري بن ناصر، ج: أخرجه البخاري حممد بن امساعيل، اجلامع املسند الصحيح، تح -5
  . 88، كتاب الذبائح والصيد، باب ما جاء يف التصيد، ص)هـ1422طوق النجاة، 

  . 37، ص3ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ج -6
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] اسم اهللا: أي[ومعناه أن يذكره «: فقال يف هذه اآلية) هـ1393: ت(وأما ابن عاشور 
عند اإلرسال، أما إذا أمسكه حياً فقد تعين ذحبه، فيذكر اسم اهللا عليه حينئذ، ولقد أبدع 

  .1»ليشمل احلالتني) عليه(إجياز كلمة 

  ):األكل(املترتب على إعادة الضمري إىل األثر : الفرع الثالث

يحمل على الندب  -عند األكل من الصيد–ويظهر األثر الفقهي يف أنّ األمر بالتسمية 
  .اتفاقاً

: بعد أن ذكر احتمال عودة الضمري على اإلرسال) هـ579:ت(قال ابن اجلوزي 
  2.»والثاين ترجع إىل األكل، فتكون التسمية مستحبة«

وهو على «: بعد أن ذكر األقوال الثالثة لعود الضمري) هـ1270:ت( وقال األلوسي
  3.»القول األخري للندب باالتفاق

وقيل املراد بالتسمية ": واستدل بعدة أحاديث، فقال) هـ671:ت(وقد استظهر القرطيب 
قال لعمر بن أيب  هنا التسمية عند األكل، وهو األظهر، ويف صحيح مسلم أنّ النيب 

  5.»يا غالم سم اهللا وكل بيمينك وكل مما يليك« :4سلمة

  

                                                
  . 118، ص6ج ابن عاشور، التحرير والتنوير، -1
؛ 1: ط( 4عبد الرزاق املهدي، ج: ابن اجلوزي أبو الفرج عبد الرمحان بن علي، زاد املسير يف علم التفسري، تح -2

  .228، ص)هـ1422دار الكتب العلمية، : بريوت
  .236، ص3األلوسي، روح املعاين، ج -3
أحاديث تويف سنة  حفص، روى عن النيب يكنى أبا  عمر بن أيب سلمة القرشي املخزومي، ربيب رسول اهللا  -4

  .69، ص4ج ابن األثري، أسد الغابة يف معرفة الصحابة،: ينظر .هـ83
  .1599، ص)، كتاب األشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامها3أخرجه مسلم، املسند الصحيح، ج -5
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عام إذا مل إنَّ الشيطان ليستحلّ الط«: قال رسول اهللا  1وروي من حديث حذيفة
  . ، احلديث فإن نسي التسمية أول األكل، فليسم آخره2»يذكر اسم اهللا عليه

يخشة بن مسائي عن أمياهللا  ، وكان من أصحاب رسول3وروى الن  أنّ رسول اهللا
 ا كان يف آخر لقمة قالاهللا، فلم له وآخره، فقال : رأى رجالً يأكل ومل يسمبسم اهللا أو

  5."4»مازال الشيطان يأكل معه فلما مسى قاء ما أكله: رسول اهللا 

الث وبعد إيراد هذه األقوال يف اآلية يتبين أنّ األظهر القوالن األوالن، وأما القول الث
بعد أن ذكر االحتمال األول والثاين لعود الضمري ) هـ1250:ت(ففيه بعد، قال الشوكاين 

وهو : قال القرطيب. إنّ املراد التسمية عند األكل: بعض أهل العلم وقال«): عليه(يف 
 يباألظهر، واستدلّوا باألحاديث اليت فيها اإلرشاد إىل التسمية، وهذا خطأٌ، فإنَّ الن  قد

ت التسمية بإرسال الكلب وإرسال السهم، ومشروعية التسمية عند األكل حكم آخر، وقَّ
ومسألة غري هذه املسألة، فال وجه حلمل ما ورد يف الكتاب والسنة هنا على ما ورد يف 

   6.»التسمية عند األكل، وال ملجئ إىل ذلك

إىل األكل ) ليهع: (أيضا ذكر احتمال عود الضمري يف) هـ370: ت(كما أنّ اجلصاص 
أمر يقتضي  َّحب جب هئ مئ ُّ قوله «: وإىل اإلرسال ورجح عوده إىل اإلرسال فقال

وحيتمل أن  َّ  خئ حئ جئ يي ُّ اإلجياب، وحيتمل أن يرجع إىل األكل املذكور يف قوله 
                                                

. هـ36فقني، شهد أحداً تويف سنة يف املنا حذيفة بن اليمان، بن حسيل بن جابر، صاحب سر رسول اهللا  -1
  .706، ص1ج ابن األثري، أسد الغابة يف معرفة الصحابة،: ينظر

  .1597، ص)، كتاب األشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامها3أخرجه مسلم، املسند الصحيح، ج -2
ابن األثري، أسد الغابة : ينظر. أمية بن خمشي اخلزاعي البصري، يكنى أبا عبد اهللا وكان من أصحاب رسول اهللا  -3

  .284، ص1ج يف معرفة الصحابة،
؛ 1:ط(، 6حسن عبد املنعم شليب، ج: أخرجه النسائي، أبو عبد الرمحان أمحد بن شعيب، السنن الكربى، تح -4

  .263، ص)م2001/هـ1421مؤسسة الرسالة : بريوت
  .182، ص6القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ج -5
  .17، ص2فتح القدير، ج الشوكاين، -6
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قد تضمن   َّني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من ُّ يعود إىل اإلرسال؛ألنّ قوله 
ز عود األمر بالتسمية إليه ولوال احتماله لذلك ملا املعلّمة على الصيد فجائإرسال اجلوارح 

واتفقوا أنّ تأو هابله السلف عليه، وإذا كان ذلك كذلك وقد تضمن األمر بالذكر وإجي
    1.»الذكر غري واجب على األكل فوجب استعمال حكمه على اإلرسال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .316، ص3اجلصاص، أحكام القرآن، ج -1
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  االختالف يف اشتراط الوضوء ملس املصحف: املطلب الثاين

  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ : ميثل هذا اخلالف يف قوله تعاىلو

  ]. 79- 77: الواقعة[ َّ خن حن

  حكاية األقوال: األول الفرع

اًءا على اختالفهم يف املراد بن َّ يم ىمُّاختلف املفسرون حول عود الضمري يف 
  . هل هو اللّوح احملفوظ أو هو املصحف) الكتاب(:بـ

  َّ يم ىمُّرجع الضمري يف وعلى هذا يكون لدينا قوالن مل

ال ميس اللّوح احملفوظ إالّ املالئكة : يعود الضمري إىل اللّوح احملفوظ واملعىن :القول األول
  . املوصوفون بالطّهارة

والسمعاين  )هـ468:ت(والواحدي ،)هـ310:ت( الطربي: وذهب إىل هذا القول
، )هـ606: ت(رازي وال، )هـ542:ت( بن عطيةا، و)هـ510: ت( ، والبغوي)هـ489:ت(

  .1 )1250:ت(والشوكاين  ، )هـ774: ت(وابن كثري 

املطّهرون من  ال ميس املصحف إالّ: يعود الضمري إىل املصحف واملعىن :القول الثاين 
  .األحداث واجلنابات

                                                
الواحدي، علي بن أمحد أبو احلسن، الوسيط يف و .149، ص23الطربي، جامع البيان يف تأويل القرآن، ج: ينظر -1

 ،)هـ1415دار الكتب العلمية، : ؛ بريوت1:ط(، 4عادل أمحد عبد املوجود وآخرون، ج: تفسري القرآن ايد، تح
دار الوطن، : ؛ الرياض1:ط(5ياسر إبراهيم، ج: السمعاين، منصور بن حممد أبو املظفر، تفسري القرآن، تحو .240ص

 .251، ص5ابن عطية، احملرر الوجيز، جو .19، ص5البغوي، معامل الترتيل، جو .359، ص)1979/هـ1418
الشوكاين، فتح القدير، و .544، ص7لعظيم، جابن كثري، تفسري القرآن او .430، ص29الرازي، التفسري الكبري، ج

  .192، ص5ج
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: ت(، والقرطيب )هـ543(، وابن العريب )هـ370: ت(اجلصاص: وذهب إىل هذا القول
   .1 )هـ885(، والبقاعي )هـ671

  ال يترتب عليه أثر فقهي) اللّوح احملفوظ(إعادة الضمري إىل : الفرع الثاين 

بأنّ أكثر ): هـ489: ت(، والسمعاين )هـ468 :ت(الواحدي : كل منذكر 
   2.املالئكة) املطهرون(إىل اللّوح احملفوظ واملراد بـ ) ال ميسه(املفسرين يعيدون الضمري يف 

 حل جل مك لك ُّ : بأنه األصح واستدلّ عليه بقوله تعاىل) هـ506: ت(وقال الرازي 
  3.]22-21: الربوج[َّ  حم جم هل مل خل

أنّ هذا رد « :وجوها عديدة تدل هلذا املعىن ومنها) هـ751 :ت: (وقد ذكر ابن القيم
على من قال أنّ الشيطان جاء ذا القرآن، فأخرب تعاىل أنه يف كتاب مكنون ال تناله 

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي ُّ : ل هلا إليه، كما قال تعاىلالشياطني وال وصو
، وإنما تناله األرواح ]212-210:الشعراء[ َّ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ

  يت ىت نت مت زت رت يب ُّ  املطهرة وهم املالئكة، وأنّ هذا نظري اآلية اليت يف سورة عبس 

، قال مالك يف موطئه أحسن ما مسعته يف تفسري ]14-12: عبس[ َّ نث مث زث رث
.5»4أا مثل هذه اآلية يف سورة عبس  َّ خن حن  جن يم ىم ُّ : قوله

                                                
: وأبو بكر بن العريب، حممد بن عبد اهللا، أحكام القرآن، تح .500، ص5اجلصاص، أحكام القرآن، ج: ينظر -1

والقرطيب، اجلامع  .174، ص)م2003/هـ1424دار الكتب العلمية، : ؛ بريوت3:ط(4حممد عبد القادر عطا، ج
  .238، ص19والبقاعي، نظم الدرر، ج .224، ص17جألحكام القرآن، 

  .359، ص5والسمعاين، تفسري القرآن، ج. 240، ص4الواحدي، الوسيط يف تفسري القرآن ايد، ج: ينظر -2
  .430، ص29الرازي، التفسري الكبري، ج -3
إحياء التراث العريب، دار : ط؛ بريوت.ال(1حممد فؤاد عبد الباقي، ج: مالك بن أنس بن مالك، املوطأ، تح -4

  .199األمر بالوضوء ملن مس القرآن، ص: القرآن، باب: ، كتاب)م1985/هـ1406
مكتب الدراسات والبحوث العربية اإلسالمية : ابن قيم اجلوزية، حممد ابن أيب بكر مشس الدين، التفسري القيم، تح -5

  .529ص ،)هـ1410دار اهلالل، : ؛ بريوت1:ط(1بإشراف إبراهيم رمضان، ج
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ثبات الصانع، ر التوحيد، والنبوة، واملعاد، وإوأنّ اآلية مكية يف سورة مكية تتضمن تقري
والرد عن الكفّار، وهذا املعىن أليق باملقصود من فرع عملي، وهو حكم مس احملدث 

الناس مل يكن يف اإلقسام على ذلك ذا املصحف، وأنه لو أريد به الكتاب الذي بأيدي 
أنّ كل كالم فهو قابل ألن يكون يف كتاب حقاً أو  القسم العظيم كثري فائدة، ومن املعلوم

باطالً خبالف ما إذا وقع القسم على أنه يف كتاب مصون مستور عن العيون عند اهللا ال تصل 
  1.»إليه الشياطني وال ينال منه

وليس يف اآلية على هذا القول حكم مس املصحف «: )هـ542:ت(قال ابن عطية 
  .2»لسائر بين آدم

  : هو املصحف) ميسه(األثر فقهي املترتب على قول بأنّ الضمري يف : الفرع الثالث

هل هو نفي أو ي؟ ) ال ميسه(يظهر األثر الفقهي من خالل اختالف املفسرين يف معىن 
  من هم؟ ) طهرونامل(كما اختلفوا أيضا يف املراد بـ 

ومن قال بأا مصاحف املسلمني،  «: يف تفسريه لآلية) هـ542: ت(قال ابن عطية 
إخبار مضمنه النهي، وضمة السني على هذا ضمة إعراب، وقال ) ال ميسه(قال إنّ قوله 

فال ميس املصحف : بل الكالم ي، وضمة السني ضمة بناء، قال مجيعهم: بعض هذه الفرقة
  .3»من مجيع بين آدم إالّ الطاهر من الكفر، واجلنابة واحلدث األصغر

إنّ «: هذا املعىن وقال إنه األوىل واستدل له فقال) هـ370: ت(وذكر اجلصاص 
 يبما روي عن النهي وإن كان يف صورة اخلرب كان عموما فينا، وهذا أوىل لاحلمل على الن

                                                
  .529ص ،1جاملرجع السابق، -1
  .252، ص5ابن عطية، احملرر الوجيز، ج -2
  .251، ص5ابن عطية، احملرر الوجيز، ج -3



   
                            ضمرياألثر الفقهي الختالف املفسرين يف عود ال                : املبحث األول  

23  
 

 ه كتب يف كتارو بن حزميف أخبار متظاهرة أنالقرآن إالّ طاهر" 1به لعم 2"وال ميس .
    3.»فوجب أن يكون يه ذلك باآلية إذ فيها احتمال له آخر سورة الواقعة

وذكر بأنه قول أكثر أهل العلم وأكثر الفقهاء واستدلّ ) هـ510:ت(ووافقه البغوي 
بالقرآن املصحف مساه واملراد «: فقال لعمرِو بن حزم عليه مبا جاء يف كتاب رسول اهللا 

ى أن يسافر بالقرآن إىل ": قرآناً على قرب اجلواز واالتساع، كما روى أن رسول اهللا 
  5.»4"أرض العدو

وحقّقنا أنه خرب عن الشرع «: هذا املعىن أيضا فقال) هـ543: ت(ورجح ابن العريب 
   .6»ال ميسه إالّ املطهرون شرعا، فإن وجد خبالف ذلك فهو غري الشرع: أي

أنّ بعض العلماء رخصوا يف مسه للجنب واحلائض إذا ) هـ542:ت(وذكر ابن عطية 
احلدث بمسه ماء يف كان على حائل غالف أو حنوه، منهم أبو حنيفة، ورخص بعض العل

وهذا الترخيص كله « :، مث قال7راءته عن ظهر قلب السيما للمعلّم والصبياناألصغر ويف ق
8.»مبين على القول الذي ذكرناه من أنّ املطهرين هم املالئكة أو على مراعاة لفظ املس    

                                                
: ينظر.هـ51ا الضحاك، أول مشاهده اخلندق، تويف سنةبن يزيد األنصاري اخلزرجي، يكنى أب معمرو بن حز -1

  .202، ص4ابن أثري، أسد الغابة، ج
  .199األمر بالوضوء ملن مس القرآن، ص: ، كتاب القرآن، باب1الك بن أنس يف املوطأ، جأخرجه، م -2
  .300، ص5اجلصاص، أحكام القرآن، ج -3
  .19، ص5البغوي، معامل الترتيل، ج: ينظر -4
النهي أن يسافر باملصحف إىل أرض الكفار إذا خيف : األمارة، باب: ، كتاب3أخرجه مسلم يف صحيحه، ج -5

  .1490ه بأيديهم، صوقوع
  .175، ص4ابن العريب، أحكام القرآن، ج -6
  .252، ص5ابن عطية، احملرر الوجيز، ج: ينظر -7
  .252، ص5املرجع نفسه، ج -8
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: ت(وبعد إيراد هذه املعاين واألقوال يف اآلية يظهر أا مرادة كلّها، قال البقاعي 
من النفاسة والعلو يف مصون ملا له  أي هو يف ستر َّ خم ُّ « :يف تفسريه لآلية )885

السماء يف اللّوح احملفوظ، ويف األرض يف الصدور املشرفة، ويف السطور، يف املصاحف 
؛ أي الكتاب الذي  َّ يم ىمُّ[...]املكرمة املطهرة، حمفوظاً مع ذلك من التغيري والتبديل

  [...]ن يكون يف السماء أو يف األرضهو مكتوب، الذي هو مكتوب فيه أعم من أ

؛ أي الطاهرون الذين بولغ يف تطهريهم، وهم رؤوس املالئكة الكرام، َّ حن  جنُّ
ومل يكن السفري به إالّ هم، ومل ييسر اهللا حفظه إالّ ألطهر عباده، ومل يعرف معناه إالّ 

بكونه كالم العامل  ، ومن عموم ما يتحمله اللفظ من املعىنألشرف حفّاظه وأطهرهم قلوباً
لكلّ شيء، فهو ال حيمل لفظا إالّ وهو مراد له، أنه حيرم منه على من مل يكن له يف غاية 

  1.»الطهارة، بالبعد عن احلدثني األكرب و األصغر، فهو على هذا نفي مبعىن النهي وهو أبلغ

   

  

                                                
  . 238-237، ص19البقاعي، نظم الدرر، ج -1



  

  

  الثانياملبحث 
الختالف املفسرين يف عود  العقدياألثر 

  مريالضّ
           

  

 االختالف يف عصمة األنبياء :طلب األولـامل. 

 مل يقرتن به : املطلب الثاني إن االختالف يف الكالم بذكر ا
 .عمل صاحل هل ينفع صاحبه أم ال؟
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  األثر العقدي الختالف املفسرين يف عود الضمري: املبحث الثاين  

األثر العقدي الختالف املفسرين يف عود الضمري، سنتطرق يف هذا املبحث لتوضيح 
  .وهذا ضمن مطلبني

  : االختالف يف عصمة األنبياء: املطلب األول

 مخ جخ مح جح مج حج مث  هت  ُّ : قوله تعاىل ل هذا اخلالف يفمثّويت
  ].110: يوسف[ َّ حطمظ مض خض حض جض مص خصحص مس خس حس  جس

  :حكاية األقوال: الفرع األول

وهذا بناءاً على  َّ مخ جخ مح جح ُّ اختلف املفسرون حول عود الضمائر يف 
) كُذبوا(قرأ بن كثري ونافع وأبو عمرو وبن عامر  فقد َّ مخ ُّتعدد القراءات يف 

  1.مشددة الذال، وقرأ عاصم ومحزة وكسائي كُذبوا خفيفة

  : مها قوالن َّ مخ جخ مح جح ُّ  وبذلك يكون لدينا يف عود الضمائر

وظن : وهذا يتفق مع قراءة التشديد؛ أي) الرسل(أنّ الضمائر كلها ترجع إىل / 1
  . الرسل أن قومهم كذّبوهم فيما وعدوهم به

؛ أي "قراءة التخفيف"، وهذا يتفق مع )املرسل إليه(أنّ الضمائر كلّها ترجع إىل / 2
 ل قد كذبوا فيما وعدوا به من النصراملوظن2 .رسل إليهم أن الرس  

  
                                                

دار املعارف، : ؛ مصر2:ط(1شوقي ضيف، ج: أمحد بن موسى بن جماهد، كتاب السبعة يف القراءات، تح: ينظر -1
  .352، ص)هـ1400

؛ 2:ط(1أنس مهرة، ج: حممد بن حممد مشس الدين بن اجلزري، شرح طيبة النشر يف القراءات العشر، تعليق: ينظر -2
  .256، ص)م2000/هـ1420دار الكتب، : بريوت
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  :ال يترتب عليه أثر عقدي على قراءة التشديد املعىن: الثاينالفرع 

ترجع إىل الرسل وهذا  ،َّ مخ جخ مح جح ُّ يف  أنّ الضمائر اتفق املفسرون
قى على بابه مبعىن اليقني أو يب يكونهل  )الظن(على قراءة التشديد، ولكنهم اختلفوا يف 

  .احلُسبانمبعىن 

بالتشديد؛ أي أيقنوا أنّ  َّ مخ جخ مح جح ُّ  «): هـ671:ت(قال القرطيب 
حسبوا أن من آمن م من قومهم كذّبوهم، ال أنّ القوم : بوهم، وقيل املعىنقومهم كذّ

 م؛ أي خافوا أن يدخل قلوب أتباعهم شكم يكذّبووا وحسبوا أكذّبوا، ولكن األنبياء ظن
  .1»على بابه يف هذا التأويل) وظنوا(يكون ف

) كُذِّبوا(ومن قرأ «: على املعىن األول فقال )هـ370: ت: (اجلصاص واقتصر
 3واحلسن 2وروي ذلك عن عائشة[...] أيقنوا أنّ األمم قد كذّبوهم : بالتشديد كان معناه

  5.»4وقتادة

  .6ذا املعىنعلى ه) 710: ت(والنسفي ) هـ597: ت(ابن اجلوزي ووافقه 

                                                
  .275، ص9القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ج -1
، كانت من أفقه النساء، وأحسن الناس رأياً،  هي أم املؤمنني عائشة الصديقة بنت أيب بكر الصديق، زوج النيب -2

  . 186، ص7ابن األثري، أسد الغابة، ج: ينظر. هـ57توفيت سنة 
هو احلسن ابن أيب احلسن البصري، روى عن أبي بن كعب وخلف كثري من الصحابة، شيخ أصل البصرة، تويف  -3

دار املعارف النظامية، : ؛ اهلند1:ط(2ج. أمحد بن علي بن حجر العسقالين، ذيب التهذيب: ينظر. هـ110
   .  266، ص)هـ1326

. هـ61، تويف "قتادة هو أحفظ الناس: "طاب السدوسي البصري، قال ابن سريينهو قتادة بن دعامة، أبو اخل -4
  . 355-351، ص8ابن حجر العسقالين، ذيب التهذيب، ج: ينظر

  .396، ص4اجلصاص، أحكام القرءان، ج -5
والنسفي، عبد اهللا بن أمحد، مدارك الترتيل وحقائق . 97، ص1وابن اجلوزي، التسهيل لعلوم الترتيل، ج: ينظر -6

  . 139، ص)م1998/هـ1419دار الكلم الطيب، : ؛ بريوت1: ط(2يوسف علي بديوي، ج: التأويل، تح
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فإنه قد استبعد أن يكون الظن يف اآلية مبعىن اليقني، ) هـ310: ت(وأما الطربي 
وهذا التأويل الذي ذهب إليه احلسن وقتادة يف ذلك، إذ قرئ بتشديد الذّال وضم «: فقال

" الظن"الكاف، خالف ملا ذكرنا من أقوال مجيع من حكينا قوله من الصحابة؛ ألنه مل يوجه 
إنما استعمله العرب يف " الظّن"ذا املوضع منهم أحد إىل معىن العلم واليقني مع أنّ يف ه

موضع العلم فيما كان من علم أُدرك من جهة اخلرب أو من غري وجه املشاهدة واملعاينة، فإنها 
 اً،أعلمين حي: أظنين حياً وأظنين إنساناً؛ مبعىن: ل، ال تكاد تقو"الظن"ال تستعمل فيه 

والرسل الذين كذّبتهم أممهم، ال شك أنها كانت ألممها شاهدة، ولتكذيبها  علمين إنساناً،وأ
ها كذّبتها: ها منها سامعة فيقال فيهااإيبأممها أن 1»ظننت.  

  .2وقال بأنه أحسن الوجوه املذكورة يف اآلية )هـ606: ت(الرازي  هووافق

راءة إالّ أنه ال يترتب عليه أي أثر ورغم هذا االختالف يف معىن اآلية على هذه الق
  .عقدي

  على قراءة التخفيف  األثر العقدي املترتب: الثالثالفرع 

: معىن غري مشكل وآخر مشكل، فعلى األول يكون املعىن: حتتمل هذه القراءة معنيان
بوهم فيما ادعوه من النبوءة، أو فيها توعدوهم به من أن الرسل قد كذ وظن املرسل إليهم«
فلما كان املرسل إليهم على هذا التأويل  -ملا طال اإلمهال واتصلت العافية–عذاب ال

  .4، وابن جبري3هذا مشهور قول ابن عباس) كُذبوا(مكذّبني بين الفعل للمفعول يف قوله 

                                                
  .309، ص16الطربي، جامع البيان يف تأويل القرآن، ج -1
  .521، ص18 الكبري، جالرازي، التفسري :ينظر -2
. هـ68، كان يسمى البحر لسعة علمه، تويف سنة هو عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب، ابن عم رسول اهللا  -3

  . 291، ص3ابن األثري، أسد الغابة، ج: ينظر
: ظرين. هـ95هو سعيد بن جبري بن هشام األسدي الكويف، ثقة إمام حجة على املسلمني، قتل يف شعبان سنة  -4

  .13-11، ص4ابن حجر العسقالين، ذيب التهذيب، ج
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) كُذبوا(ويف ) ظنوا(هذا التأويل، وقال إنّ رد الضمري يف  1ورجح أبو علي الفارسي
  : م، وإن مل يتقدم هلم ذكر صريح، جائز لوجهنيعلى املرسل إليه

  .أنّ ذكر الرسل يقتضي ذكر املرسل إليه: أحدمها

: يوسف[ َّمئ خئ حئ جئ ُّ : أنّ ذكرهم قد أشري إليه يف قوله: واآلخر
109[«.2  

وإنما اخترنا هذا «: وعلّل اختياره فقالهذا املعىن ) هـ310:ت(الطّربيواختار 
 نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ُّ : نّ ذلك عقيب قولهالتأويل وهذه القراءة؛ أل

، ]109:يوسف[ َّمئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ينىن
فكان ذلك دليالً على أنّ إياس الرسل كان من إميان قومهم الذين أُهلكوا، وأنّ املضمر يف 

، وإنما هو ذكر الذين من قبلهم من األمم اهلالكة، وزاد ذلك )وظنوا أم قد كُذبوا: (قوله
ذين لّفال) فنجي من نشاء(وحا أيضا، إتباع اهللا يف سياق اخلرب عن الرسل وأممهم قوله وض

   3.»فكذّبوهم ظناً منهم أنهم كَذَبوهم ،بتهمكذهم الذين ظنوا أن الرسل قد أُهلكوا 

وهذا املعىن على قراءة التخفيف غري مشكل وال يترتب عليه أي أثر عقدي، ولكن اآلية 
 وا(أن يكون الضمري يف : وهو مشكالً ثانياًحتتمل معىنبوا(ويف ) ظنسل(عائداً على ) كُذالر (

): هـ489: ت(، قال السمعاين 4كذَبهم من أخربهم عن اهللا، وظن على بابه: واملعىن

                                                
هـ، له كتب منها احلجة يف القراءات، وكتاب 377هو احلسن ابن أمحد أبو علي الفارسي النحوي، تويف سنة  -1

 ،العنصريةاملكتبة : ؛ بريوت1:ط(1ج. علي بن يوسف مجال الدين، إنباه الرواة على أنباه النحاة: ينظر. التذكرة
  .309-308، ص)هـ1424

  .288، ص3ابن عطية، احملرر الوجيز، ج -2
  .304، ص16الطربي، جامع البيان يف تأويل القرآن، ج -3
  .288، ص3ابن عطية، احملرر الوجيز، ج -4



   
 األثر العقدي الختالف املفسرين يف عود الضمري               : الثايناملبحث   

30  
 

كيف ظن الرسل أنهم قد كذُبوا، : واآلية مشكلة إذا قرئت بالتخفيف؛ ألنّ القائل يقول«
   1.»ى األنبياءوال جيوز هذا عل

 بشروالرسل –وحكى هذا التأويل قوم من أهل العلم «): هـ542(قال ابن عطية و
أمل يكونوا : ، وقال4أيضا وابن جبري 3وابن مسعود 2ابن عباس :هقال - فضعفوا وساء ظنهم

هو الذي نكره وردت هذا التأويل عائشة أم : بشراً؟ وقال ابن مسعود ملن سأله عن هذا
ومجاعة من أهل العلم وأعظموا أن توصف الرسل ذا وقال أبو  - رضي اهللا عنها–املؤمنني 

  .»هذا غري جائز على الرسل :علي الفارسي

   .»وهذا هو الصواب وأين العصمة والعلم؟: ]وهو ابن عطية[قال القاضي أبو حممد 

أويل ، غريه من التهذا تأويل«: قالرده فمثَّ هذا القول )هـ310:ت(الطربي وذكر 
أوىل عندي بالصواب، وخالفه من القول أشبه بصفات األنبياء، والرسل إن جاز أن يرتابوا 

 ال يعاينهبوعد اهللا إياهم ويشكُّوا يف حقيقة خربه، مع معاينتهم من حجج اهللا وأدلته ما 
ن املرسل إليهم فيعذروا يف ذلك، فإنّ املرسل إليهم ألوىل يف ذلك منهم بالعذر، وذلك قول إ

  .قاله قائل ال خيفى أمره

، قالت [...]لنا  لعائشة فأنكرته أشد النكرة فيما ذكر[...] وقد ذُكر هذا التأويل 
، ما حدث اهللا رسوله شيئاً قطّ إالّ علم أنه سيكون، قبل أن ميوت، ولكن !عائشة معاذ اهللا

قد (فكانت تقرأها  .مل يزل البالء بالرسل حتى ظن األنبياء أنّ من تبعهم قد كذّبوهم
  .5»، تثقلها)كُذّبوا

                                                
  .73، ص3السمعاين، تفسري القرآن، ج -1
  .29صسبقت الترمجة له،  -2
سالم، هاجر اهلجرتني إىل احلبشة وإىل املدينة، شهد املشاهدة مع ول اإلهو عبد اهللا ابن مسعود كان إسالمه قدميا أ -3

  .381، ص3ابن األثري، أسد الغابة، ج: ينظر. هـ32، تويف سنة رسول اهللا 
  .29صسبقت الترمجة له،  -4
  .306، ص16الطربي، جامع البيان يف تأويل القرآن، ج -5
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 إالّ أنه بعيد؛«: فقال ستبعدههذا التأويل عن ابن عباس وا) هـ606: ت(وذكر الرزاي 
ألنّ املؤمن ال جيوز له أن يظن باهللا الكذب، بل خيرج بذلك عن اإلميان، فكيف جيوز مثله 

   .1»على الرسل

ال جيوز أن تكون الضمائر يف هذه «: قد قالف )هـ745: ت( حيان األندلسي أبو وأما
ألنهم معصومون، فال ميكن أن يظن منهم أحد أنه قد كذبه من ) الرسل(على القراءة عائدة 

  .2»جاءه بالوحي عن اهللا

على قراءة التخفيف، ال بد أن توجه ) ظنوا أم قد كذبوا(وذا يتضح أنّ الضمائر يف 
ألنّ هذا املعىن هو الصحيح، ومشهور  ؛)مإليه املرسل(ن تعود على أ إىل املعىن األول؛ أي

، 3 )هـ542: ت(، وابن عطية )هـ489: ت(كما ذكر ذلك السمعاين  ،ول ابن عباسق
 م، قال القرطيب ا ال يليقت(فاآلية على هذا القول فيها ترتيه األنبياء وعصمتهم عم :

ء وعصمتهم عما ال يليق م، وهذا الباب عظيم، وهذه اآلية فيها ترتيه األنبيا«) هـ671
  4.»وخطره جسيم، ينبغي الوقوف عليه لئال يزل اإلنسان فيكون يف سواء اجلحيم

  

  

  

  

                                                
  .521، ص18الرازي، التفسري الكبري، ج -1
  .306، ص6و حيان، البحر احمليط، جأب -2
  .288، ص3وابن عطية، احملرر الوجيز، ج. 73، ص3السمعاين، تفسري القرآن، ج -3
  .275، ص9القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ج -4
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هل به عمل صاحل االختالف يف الكالم بذكر اهللا إن مل يقترن : املطلب الثاين
         ؟ال ينفع صاحبه أو

 مض خض حض جض  مصخص حص مس خس حس جس مخ ُّ : هذا اخلالف يف قوله تعاىل ويتمثّل 
 َّلك خك حك جك مق حقمف خف حف جف مغ  جغ معجع مظ حط

  ]10:فاطر[

  حكاية األقوال: الفرع األول

، 1وذلك على ثالثة أقوال) رفعهي(آلية حول عود الضمري يف اختلف املفسرون يف هذه ا
  : وهي

، يعين أن العمل الصاحل يرفع الكلم الطيب، وذهب إىل )الكلم الطيب(يعود على / 1
: ت(، والسمعاين )هـ427:ت(ليب والثع )هـ310: ت(الطربي : ا القول كل منهذ

  2).هـ774: ت(، وابن كثري )هـ510: ت(، والبغوي )هـ489

عه اهللا ، يعين أنّ العمل الصاحل يرف)ىلاهللا تعا(، والفاعل هو )العملُ الصاحل(يعود على / 2
، )هـ741: ت(، وابن جزي )هـ542: ت(ابن عطية : إليه، ذهب إىل هذا القول كل من

   3).هـ1393: ت(، وابن عاشور )هـ1280: ت(، واأللوسي )هـ885: ت(والبقاعي 

                                                
؛ 1:ط(8أيب حممد بن عاشور، ج: أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب، الكشف والبيان عن تفسري القرآن، تح: ينظر -1

، 3وابن اجلوزي، زاد املسري، ج. 102-100، ص)م2002/هـ1422دار إحياء التراث العريب، : بريوت
  . 507ص
والسمعاين، تفسري . 100، ص8والثعليب، الكشف والبيان، ج. 444، ص20الطربي، جامع البيان، ج: ينظر -2

-536، ص 6القرآن العظيم، جوابن كثري، تفسري . 689، ص3والبغوي، معامل الترتيل، ج. 349، ص4القرآن، ج
537.  

والبقاعي، نظم الدرر، . 172، ص2وابن جزي، التسهيل، ج .431، ص4ابن عطية، احملرر الوجيز، ج: ينظر -3
  .272، ص22وابن عاشور، التحرير والتنوير، ج. 348، ص11واأللوسي، روح املعاين، ج. 19، ص16ج
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، يعين أي العمل الصاحل )الكلم الطيب(، والفاعل هو )العمل الصاحل(يعود على / 3
  .يرفعه الكلم الطيب

   1).هـ685: ت(، والبيضاوي )هـ606: ت(وذهب إىل هذا القول كل من الرزاي 

  )الكلم الطيب(مري إىل األثر العقدي املترتب على إعادة الض: الفرع الثاين

الكلم (راجعة إىل ) يرفعه(قال أكثر املفسرين اهلاء يف قوله «): هـ427: ت(ليب قال الثع
، وقال احلسن [...]بالعمل  ، يعين أنّ العمل الصاحل يرفع الكلم، فال يقبل القول إالّ)الطيب
فمن ذكر اهللا ومل يؤد فرائضه . ذكر اهللا، والعمل الصاحل، أداء فرائضه: الكلم الطيب :وقتادة

رد كالمه على عمله، وليس اإلميان بالتمني وال بتحلي، ولكن ما وقر يف القلب وصدقته 
األعمال فمن قال حسنا وعمل غري صاحل رد اهللا عليه قوله، ومن قال حسناً وعمل صاحلاً 

  َّجع مظ حط مض خض حض جض ُّ : ذلك، فإن اهللا يقولرفعه العمل 
  2»]10:فاطر[

على هذا  3)هـ771: ت(، وابن كثري )هـ310: ت(الطربي على كل من  واقتصر
إىل اهللا يصعد ذكر العبد إياه : يقول تعاىل ذكره«): هـ310: ت(يقول الطربي  املعىن،

ويرفع ذكر العبد ربه إليه عمله الصاحل، وهو : بقوله  َّجع مظ حطُّ  وثناؤه عليه 
  4.»العمل بطاعته، وأداء فرائضه، واالنتهاء إىل ما أمر به

   .5فقال عنه إنه أوىل األقاويل) هـ489: ت(وأما السمعاين 

                                                
: يل، تحوعبد اهللا بن عمر البيضاوي، أنوار الترتيل وأسرار التأو .226، ص26الرازي، التفسري الكبري، ج: ينظر -1

  . 255، ص)هـ1418دار إحياء التراث العريب، : ؛ بريوت10:ط(4لي، جحممد عبد الرمحان املرعش
  .100، ص8الثعليب، الكشف والبيان، ج -2
  . 537_536، ص6جوابن كثري، تفسري القرآن العظيم، . 444، ص20الطربي، جامع البيان، ج: ينظر -3
  .444، ص20الطربي، جامع البيان، ج -4
  .349، ص4السمعاين، تفسري القرآن، ج: ينظر -5
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، هذا القول وقال إنه ال يستقيم إالّ أن يتأول، )هـ542: ت(وقد استبعد ابن عطية  
ه معتقد أهل احلوهذا قول ي«): هـ542: ت(ة يقول ابن عطية، وال يصح عن ردق والسن
طيباً، فإنه واحلق أنّ العاصي التارك للفرائض إذا ذكر اهللا تعاىل وقال كالماً ابن عباس، 

مكتوب له متقبل منه، وله حسناته وعليه سيئاته، واهللا تعاىل يتقبل من كل من اتقى الشرك، 
لم الطيب عمل صاحل، وإنما يستقيم قول من يقول إنّ العمل هو الرافع للكلم وأيضا فإنّ الكَ

موقعه، إذا تعاضد معه، كما أنّ صاحب األعمال من بأن يتأول أنه يزيد يف رفعه وحسن 
[...] صالة وصيام وغري ذلك إذا ختلل أعماله كلم طيب، وذكر اهللا كانت األعمال أشرف 

   1.»بيح فقبوله على ما قدمناهأعمال يف نفوسها كالتوحيد، والتس وأما األقوال اليت هي

    2.إىل ما ذهب إليه) هـ542: ت(ابن عطية ، )هـ1280: ت(ووافق األلوسي 

أنّ هذا القول قول يف هذه املسألة، بعد أن ذكر ال) هـ543: ت(وقد حقّق ابن العريب  
  3.جماز ولكنه جائز سائغٌ وقال به السلف

وحقيقته أنّ كالم املرء بذكر اهللا إن مل يقترن به عمل صاحل مل ينفع؛ ألنّ من « :فقال
عله فهو وخالف قوله فوحتقيق هذا أنّ العمل الصاحل إذا وقع شرطاً يف القول أو ، عليه الٌب

كلمه الطيب  مرتبطاً به فإنه ال قَبول له إالّ به، وإن مل يكن شرطاً فيه وال مرتبطاً به فإنّ
يكتب عليه، وتقع املوازنة بينها، مث حيكم اهللا بالفوز والربح  تب له وعمله السيئيك

   4.»واخلسران

  

  

                                                
  .432-431، ص4ابن عطية، احملرر الوجيز، ج -1
  .348، ص11األلوسي، روح املعاين، ج: ينظر -2
  .16-15، ص4ابن العريب، أحكام القرآن، ج: ينظر -3
  .16-15، ص4ابن العريب، أحكام القرآن، ج -4
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  إىل العمل الصاحل ال يترتب عليه أثر عقدي ) يرفعه(إعادة الضمري يف : الفرع الثالث

يرفعه إىل العمل الصاحل على أن يكون (عود الضمري يف ) هـ542: ت(ابن عطية  رجح
 هووافق هو اهللا تعاىل؛ أي أنّ العمل الصاحل يرفعه اهللا إليه، وقال بأنه أرجح األقوالالفاعل 

  .1)هـ1280: ت(واأللوسي ) هـ885(والبقاعي ) هـ741(كل من ابن جزي 

وملّا أعلى رتبة القول احلكيم بين أن الفعل أعلى منه؛ ألنه « ):هـ885(قال البقاعي  
 مظ حطُّ إليه، فقال داالً على علّوه بتغيري السياق، املقصود بالذّات والقول وسيلة 

  2»ونعيم املقيم وعمله يفوز منيع،هو سبحانه يتولّى رفعه ولصاحبه عنده عز   َّجع

وإنما جيء يف جانب العمل «: مستدالّ هلذا القول) هـ1393: ت(وقال ابن عاشور 
ب يف حكم الصعود إىل اهللا ومل يعطَف على الكلم الطي) يرفعه(الصاحل باإلخبار عنه جبملة 
أهم من نوع الكلم  اإلمياء إىل أنّ نوع العمل الصاحل :أوالمها :مع تساوي اخلربين لفائدتني

عدا كلمة (الطيب على اجلملة؛ ألنّ معظم العمل الصاحل أوسع نفعاً من معظم الكلم الطيب 
، فلذلك أسند إىل اهللا )رفةالشهادتني، وما ورد تفضيله من األقوال يف السنة مثل دعاء يوم ع

الكلم الطيب يتكيف يف اهلواء فإسناد الصعود إليه مناسب  أنّ: ، وثانيهما[...]رفعه بنفسه
ناسبه إسناد عارضة لذوات فاعلة ومفعولة فال ي العمل الصاحل فهو كيفيات املاهيته، وأم

  .3»سخره لالرتفاعالصعود إليه، وإمنا يحسن أن يجعل متعلّقاً لرفعٍ يقع عليه وي

على أن يكون  )العمل الصاحل(عود الضمري إىل  فقد رجح) هـ606: ت(وأما الرازي 
 :الكلم الطيب يرفع العمل الصاحل، واستدلّ له بقوله تعاىل: ؛ أي)الكلم الطيب(الفاعل هو 

 مل  يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث ُّ 

                                                
واأللوسي، روح املعاين، . 19، ص16والبقاعي، نظم الدرر، ج. 172، ص2ابن جزي، التسهيل، ج: ينظر -1
  .348، ص11ج
  .19، ص16البقاعي، نظم الدرر، ج -2
  .273، ص22ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج-3
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ح الذّكر على العمل، مثّ بين وجه ترجي ،]97: النحل[ َّ رن مم ام يل ىل
 ىق ُّ : الكالم شريف فإنّ امتياز اإلنسان عن الكل حيوان بالنطق، وهلذا قال تعاىل«: فقال
 نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق
بالنفس الناطقة والعمل حركة وسكون يشترك فيها : ؛ أي]70: اإلسراء[ َّ ين ىن

، ومن دونه ال جيد الطريق إالّ عند اإلنسان وغريه، والشريف إذا وصل إىل باب امللك ال مينع
الطلب، ويدل على هذا أن الكافر إذا تكلّم بكلمة الشهادة إن كان على صدق أمن عذاب 
الدنيا واآلخرة، وإن كان ظاهرا أمن يف نفسه، ودمه، وأهله، وحرمه يف الدنيا، وال كذلك 

   .1»العمل باجلوارح

والعمل الصاحل العبادة اخلالصة «: قالعلى هذا املعىن ف) هـ710: ت(واقتصر النسفي 
يعين، والعمل الصاحل يرفعه الكلم الطيب، فالرافع الكلم واملرفوع العمل؛ ألنه ال يقبل عمل 

د2.»إالّ من موح  

        

                                                
  . 226، ص26الرازي، التفسري الكبري، ج: ينظر -1
  .79، ص3لترتيل، جالنسفي، مدارك ا -2
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بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على خامت الرساالت سيدنا احلمد هللا الذي 
  : وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إىل يوم الدين، وبعد حممد 

يف القرآن  اختالف املفسرين يف عود الضمري:وبعد هذه اجلولة القصرية يف موضوع 
تبينت يل بعض . ري كتاب اهللا مع أئمة التفسرياليت عشت من خالهلا يف رحاب تفس ،"الكرمي

  : النتائج وهي

أنّ اختالف املفسرين يف التفسري يعين تغاير أقواهلم يف معىن اآلية سواء كانت  -1
  . متضادة أم ال

أنّ اختالف املفسرين يف التفسري أغلبه من اختالف التنوع الذي ميكن فيه اجلمع  -2
  .بني األقوال املختلفة

  .ضمري الغائب هو حملّ اختالف املفسرين الحتمال عوده إىل أكثر من مرجع أن -3

أنّ اختالف املفسرين يف عود الضمري سببه احتمال النص القرآين لوجوه شتى من  -4
  . املعاين والدالالت

  .أنّ اختالف املفسرين يف عود الضمري يترتب عليه آثار فقهية وأخرى عقدية -5

أن تعدد مرجع الضمري الغائب يف القرآن الكرمي كشف عن مقصد من مقاصد  -6
  .بالغة القرآن، واملتمثّل يف إجياز اللّفظ وثراء املعىن

أنه قد يتداخل مع االختالف يف مرجع الضمري أسباب أخرى، كتعدد القراءات،  -7
  .واحتمال الوصف ألكثر من موصوف

واالقتراحات ذا املوضوع الذي ما يزال يف حاجة ويف األخري نقدم بعض التوصيات 
  .ملزيد من البحث

  .دراسة أسباب اختالف املفسرين املتعلّقة مبرجع الضمري/ 1
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  .دور القراءات يف حتديد مرجع الضمري/ 2

   .يف القرآن الكرميدراسة قواعد مرجع الضمري / 3

من خطأ أو نسيان فمن  وأخريا فما كان فيها من صواب فمن اهللا وحده وما كان فيها
  .نفسي والشيطان، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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  الصفحة         طرف اآلية                      السورة ورقمها           رقم اآلية 

  1[ البقرةسورة[  

  الشكر                                      237                                                                                                                                               َّ  حن جن مم خم حم جم هلمل خل حل جل ُّ 

  ]5[ المائدةسورة 

  13                    4                                              َّ... يلىل مل يك ىك ُّ 

  ]12[ يوسفسورة 

  29                  109                                   َّ... مم ام  يل ىل مل يك ُّ 

  26                  110                                       َّ ... مج حج مث  هت  ُّ 

  ]14[ إبراهيمسورة 

 ُّ َّ ُّ َِّّ                                    7             الشكر  

  ]16[ النحلسورة 

                   36                     97                                                                                                                                                                                                                                   َّ...يف ىف  يث ىث نث مث زث ُّ 

  ]17[ اإلسراءسورة 

              36                      70                                                                                                                                                                                                         َّ... يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ُّ 

 ]26[ الشعراءسورة                            

     21                   212- 210                                                                                                                                                                                                                                                                                 َّ .... مي  خي حي جي ُّ 

  ]35[ فاطرسورة    
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     33-32                                                                                                                                                      10                                                َّ ...خص حص مس خس حس جس مخ ُّ 

  ]56[ الواقعةسورة 

     20               79-77                  َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

  ]80[ عبسسورة 

     21                     14-12                َّ نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ُّ 

  ]85[البروج سورة 

     21  22-21                                                                                                                                                                                                             َّ  حم جم هل مل خل حل جل مك لك ُّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفهــــــــارس 

43 
  

 

 

  الصفحةطرف الحديث                                                             

  16                                 »...إذا أرسلت كلبك املُعلَّم« :لعدي بن حامت قال النيب 

  17                                  »...يا غالم سم اهللا « :قال لعمر بن أيب سلمة أنّ النيب 
 18                                      »...إنَّ الشيطان ليستحلّ الطعام «: قال رسول اهللا 

  18                                         »...مازال الشيطان يأكل معه «: قال رسول اهللا 

     23                          .»ال ميس القرآن إالّ طاهر«: إىل عمرو بن حزم رسول اهللا قال 

     23                     »...واملراد بالقرآن املصحف«: لعمرِو بن حزم يف كتاب رسول اهللا 

     23                      »العدو ى أن يسافر بالقرآن إىل أرض« : كما روى أن رسول اهللا
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  الصفحةطرف األثر                                            الراوي                 

  30                                 ابن عباس                                                       أمل يكونوا بشراً؟ : وقال

    30                      ابن مسعود                   ..                          هو الذي نكره

  31                                     عائشة...                           ، ما حدث اهللا رسوله !معاذ اهللا

  33                          احلسن                                    ...ذكر اهللا: كلم الطيبال
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  الصفحة                                                                       االسم

  16                                           . هـ67: عدي بن حامت بن عبد اهللا الطائي، ت

  16    .هـ75: أبو ثعلبة اخلُشين، ت

  17                             . هـ83تويف سنة : عمر بن أيب سلمة القرشي املخزومي، ت
  18                                      .هـ36: حذيفة بن اليمان، بن حسيل بن جابر، ت 

 18                                                             .ن خمشي اخلزاعي البصريأمية ب

     23                                  .هـ51:بن يزيد األنصاري اخلزرجي، ت معمرو بن حز

  26                                                             . هـ57: أم املؤمنني عائشة ت

       26                                             .هـ110: احلسن ابن أيب احلسن البصري، ت

 26    .هـ61: تادة بن دعامة، تق

  29                                              . م68: عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب، ت

  29                                    . هـ95: الكويف، ت سعيد بن جبري بن هشام األسدي

  29                                 .هـ377: احلسن ابن أمحد أبو علي الفارسي النحوي، ت

  30                                                          .هـ32: عبد اهللا ابن مسعود ، ت
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  القرآن الكرمي: أوال
  الكتب: ثانيا

عبد السالم حممد : ، معجم مقاييس اللّغة، حتقيقأمحد بن فارس أبو احلسن بن زكرياء .1
    .)م1997/هـ1399دار الفكر، : م.ط؛ ال.ال(2هارون، ج

؛ 2:ط(1شوقي ضيف، ج: أمحد بن موسى بن جماهد، كتاب السبعة يف القراءات، تح .2
  ).هـ1400دار املعارف، : مصر

سامي بن حممد سالمة، : تح. ، تفسري القرآن العظيمابن كثري، أبو الفداءإمساعيل بن عمر  .3
  .)م1999/هـ1420دار طيبة، : م.؛ ال2:ط(3ج

، املفردات يف غريب القرآن، احلسن ابن حممد املعروف بالراغب أبو القاسم ،األصفهاين .4
ار القلم، الدار الشامية، د: ؛ دمشق، بريوت1:ط(1صفوان عدنان الداودي، ج: حتقيق

  .)هـ1412
شهاب الدين حممود بن عبد اهللا، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع  ،األلوسي .5
  .)هـ1415دار الكتب العلمية، : ؛ بريوت1:ط(3علي الباري عطية، ج: تح. املثاين
 7ر، جحممد زهري بن ناص: حممد بن امساعيل، اجلامع املسند الصحيح، تح ،البخاري .6

  .)هـ1422دار طوق النجاة، : م.؛ ال1:ط(
عبد الرزاق : تح. البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود، معامل الترتيل يف تفسري القرآن .7

  .)هـ1420دار إحياء التراث العريب، : ؛ بريوت1:ط(2املهدي، ج
ط؛ .ال(6البقاعي، إبراهيم حممد بن عمر، نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، ج .8

  .)ت.دار الكتاب اإلسالمي، د: اهرةالق
حممد عبد الرمحان : يل، تحعبد اهللا بن عمر ، أنوار الترتيل وأسرار التأو ،البيضاوي .9
  .)هـ1418دار إحياء التراث العريب، : ؛ بريوت10:ط(4لي، جاملرعش
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أيب حممد : أمحد بن حممد بن إبراهيم ، الكشف والبيان عن تفسري القرآن، تح ،الثعليب .10
  .)م2002/هـ1422دار إحياء التراث العريب، : ؛ بريوت1:ط(8شور، جبن عا

حممد صادق القمحاوي، : تح. أمحد بن علي أبو بكر الرازي، أحكام القرآن ،اجلصاص .11
  .)هـ1405دار إحياء التراث العريب، : ط؛ دمشق، بريوت.ال(3ج

 :ريوت؛ ب3:ط(9ج. بن مكرم بن منظور، لسان العربأيب الفضل حممد مجال الدين  .12
  .)هـ1414 دار صادر،
دراسة نظرية "، قواعد الترجيح عند املفسرين حسني بن علي بن حسني ،احلريب .13
  .)م1996/هـ1417دار القاسم، : ؛ الرياض1:ط(1ج". تطبيقية

دار إحياء : ؛ بريوت3:ط(، 1ج. الرازي، أبو عبد اهللا حممد بن عمر، التفسري الكبري .14
  .)هـ1420التراث العريب، 

مكتبة : ؛ الرياض، السعودية4:ط(، حبوث يف أصول التفسري ومناهجه، فهد ،الرومي .15
  .)هـ1419التوبة، 
الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو، الكشاف عن حقائق غوامض الترتيل،  .16

  .)هـ1407دار الكتاب العريب، : ؛ بريوت1:ط(1ج
فكر، دار ال: ؛ عمان، األردن3:ط(1ج. ، معاين النحوفاضل صاحل ،السامرائي .17
   .)م2008 /هـ1429
؛ 1:ط. (، اختالف السلف يف التفسري بني التنظري والتطبيقحممد صاحل حممد ،سليمان .18

  .)هـ1430دار ابن اجلوزي، : اململكة العربية السعودية
؛ 1:ط(5ياسر إبراهيم، ج: السمعاين، منصور بن حممد أبو املظفر، تفسري القرآن، تح .19
  .)1979/هـ1418دار الوطن، : الرياض
. احلليب، أبو العباس أمحد بن يوسف، الدر املصون يف علوم الكتاب الكنون ،السمني .20

  .)ت.دار القلم، د: ط؛ دمشق.ال(4أمحد حممد اخلراط، ج: تح
مصطفى ديب : ، اإلتقان يف علوم القرآن، تقدميعبد الرمحان جالل الدين ،السيوطي .21
  .)ت.دار اهلدى، د: ط؛ عني ميلة، اجلزائر.ال(1البغا، ج
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عبد : ، مهع اهلموامع يف شرح مجع اجلوامع، تحعبد الرمحان جالل الدين ،السيوطي .22
  ).ت.املكتبة التوفيقية، د: ط؛ مصر.ال(1احلميد هنداوي، ج

مكتبة : ؛ الرياض1:ط(اب اختالف املفسرين، ، أسبحممد بن عبد الرمحان ،الشايع .23
  .)م1995/هـ1416العبيكان، 
دار ابن كثري، دار : ؛ دمشق، بريوت2:ط(2ج. حممد بن علي، فتح القدير ،الشوكاين .24

  .)هـ1414الكلم الطيب، 
دار غريب، : ؛ القاهرة2:ط. (، مرجع الضمري يف القرآن الكرميحممد حسنني ،صربة .25
  .)م2001
أمحد حممد شاكر، : تح. بن جرير، جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي، حممد  .26

  .)م2000/هـ1420مؤسسة الرسالة، : ط.؛ ال1:ط(9ج
دار ابن : ؛ الرياض3:ط(، فصول يف أصول التفسري، ، مساعد بن سليمانالطيار .27

  .)م1999/هـ1420اجلوزي، 
: تح. تاب العزيز، احملرر الوجيز يف تفسري الكابن عطية أبو حممدعبد احلق بن غالب  .28

  .)هـ1422دار الكتب العلمية، : ؛ بريوت1:ط(2عبد السالم عبد الشافعي حممد، ج
عبد : ، زاد املسير يف علم التفسري، تحابن اجلوزي أبو الفرجعبد الرمحان بن علي  .29

  .)هـ1422دار الكتب العلمية، : ؛ بريوت1: ط( 4الرزاق املهدي، ج
عبد : شذور الذهب يف معرفة كالم العرب، حتقيقشرح  ابن هشام،عبد اهللا بن يوسف  .30

    .)ت.الشركة املتحدة للتوزيع، د: ط؛ سوريا.ال(1الغين الدقر، ج
عبد اهللا بن حممد : ، شرح مقدمة التفسري البن تيمية، حتقيقحممد بن صاحل ،العثيمني .31
  .)م1995/هـ1415دار الوطن : ، الرياض1:ط(الطيار، 
دار املعارف : ؛ اهلند1:ط(2ج. ، ذيب التهذيبحجر، أمحد بن علي بن العسقالين .32
  ).هـ1326النظامية، 
: علي بن أيب الكرم أبو احلسن املشهور بابن األثري، أسد الغابة يف معرفة الصحابة، تح .33

  .)1994/هـ1415دار الكتب العلمية، : م.؛ ال1:ط(4على حممد معوض، ج
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املكتبة : ؛ بريوت1:ط(1ج. اه النحاةعلي بن يوسف مجال الدين، إنباه الرواة على أنب .34
  .309- 308، ص)هـ1424العنصرية، 

دار : م.؛ ال1:ط(، االختالف يف التفسري أسبابه وآثاره، سعود بن عبد اهللا ،الفنيسان .35
  .)م1997/هـ1418إشبيلية، 
مكتب حتقيق : جمد الدين حممد بن يعقوب ، القاموس احمليط، حتقيق ،الفريوزآبادي .36

  .)م2005/هـ1426مؤسسة الرسالة، : ؛ بريوت، لبنان8:ط(1الرسالة، ج التراث يف مؤسسة
حممد باسل عيون السود، : تح. حممد مجال الدين بن حممد، حماسن التأويل ،القامسي .37

  .)هـ1418دار الكتب العلمية، : ؛ بريوت1:ط(4ج
أمحد الربدوين : تح. القرطيب، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن .38

  .)م1964/هـ1384دار الكتب املصرية، : ؛ القاهرة2:ط(6وإبراهيم أطفيش، ج
دار : ط؛ بريوت.ال(1حممد فؤاد عبد الباقي، ج: بن أنس بن مالك، املوطأ، تح كمال .39

  .)م1985/هـ1406إحياء التراث العريب، 
: ط؛ بريوت.ال( 4حممد عبد اخلالق عظيمة، ج: ، املقتضب، تح، حممد بن يزيداملربد .40

  ).ت. الكتب، دعامل

مكتب الدراسات : التفسري القيم، تحابن قيم اجلوزية، حممد ابن أيب بكر مشس الدين  .41
دار اهلالل، : ؛ بريوت1:ط(1اإلسالمية بإشراف إبراهيم رمضان، ج والبحوث العربية

  .)هـ1410
 حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري ابن عاشور،حممد الطاهر بن حممد  .42

  .)هـ1984الدار التونسية للنشر، : ط؛ تونس.ال(6الكتاب ايد، ج
عبد اهللا اخلالدي، : تح. ، التسهيل لعلوم الترتيلابن جزي، أبو القاسمحممد بن أمحد  .43

  .)هـ1416دار األرقم ابن أيب األرقم، : ؛ بريوت1:ط(1ج
لقادر عطا، حممد عبد ا: أحكام القرآن، تح العريب،حممد بن عبد اهللا أبو بكر بن  .44

  .)م2003/هـ1424دار الكتب العلمية، : ؛ بريوت3:ط(4ج
: حممد بن حممد مشس الدين بن اجلزري، شرح طيبة النشر يف القراءات العشر، تعليق .45

 ).م2000/هـ1420دار الكتب، : ؛ بريوت2:ط(1أنس مهرة، ج
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 صدقي حممد مجيل،: تح. البحر احمليط يف التفسري أبو حيان، حممد بن يوسف .46
  .)هـ1420دار الفكر، : ط؛ بريوت.ال(4ج

اهليئة املصرية العامة للكتاب، : م،ط؛ ال.ال(6حممد رشيد رضا، تفسري املنار، ج .47
  )م1990
ط؛ .ال(3حممد فؤاد عبد الباقي، ج: مسلم بن احلجاج أبو احلسن، املسند الصحيح، تح .48

  .)ت.دار إحياء التراث العريب، د: بريوت
حسن عبد املنعم شليب، : ن أمحد بن شعيب، السنن الكربى، تحالنسائي، أبو عبد الرمحا .49

  .)م2001/هـ1421مؤسسة الرسالة : ؛ بريوت1:ط(، 6ج
وي، ييوسف علي بد: النسفي، عبد اهللا بن أمحد، مدارك الترتيل وحقائق التأويل، تح .50

  .)م1998/هـ1419دار الكلم الطيب، : ؛ بريوت1: ط(2ج
عادل أمحد : ، الوسيط يف تفسري القرآن ايد، تحدعلي بن أمحالواحدي، أبو احلسن  .51

  .)هـ1415دار الكتب العلمية، : ؛ بريوت1:ط(، 4عبد املوجود وآخرون، ج
صفوان : تح. الواحدي، أبو احلسن علي بن حممد، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز .52
 ).هـ1415ر القلم، الدار الشامية، دا: دمشق، بريوت ؛ 1:ط(1دي، جوعدنان دا

  

  الرسائل اجلامعية: ثانيا
عبد اإلله حوري احلوري، أسباب اختالف املفسرين يف تفسري آيات األحكام، رسالة  .53

  .م2001/هـ1422كلية دار العلوم، مصر، : ماجستري، جامعة القاهرة
نايف بن سعيد الزهراين، استدراكات السلف يف التفسري يف القرون الثالثة األوىل  .54

حبث مقدم لنيل درجة املاجستري، جامعة أم القرى، اململكة العربية  ،"دراسة نقدية مقارنة"
  .هـ1427/هـ1426السعودية، 

  االّت : ثالثا
، جملة "من أسباب اختالف املفسرين املتعلقة مبرجع الضمري"، صاحل ناصر الناصر .55

  .34 :احلكمة، العدد
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  رقم الصفحة                               الموضوع                                 

  ملخص البحث  . 

  إهداء. 

  شكر وعرفان . 

  قائمة املختصرات . 

  مقدمة                                                                            أ. 
  متهيد

  5                        تعريفات أساسية                                        : أوال

  9األسباب العامة الختالف املفسرين ومظاهر اختالفهم يف عود الضمري           : ثانيا

  13                        األثر الفقهي الختالف املفسرين يف عود الضمري: املبحث األول. 
 13                         االختالف يف حكم التسمية على الصيد          :املطلب األول

 13                                           حكاية األقوال يف عود الضمري: الفرع األول

  15  )        ما أمسكن(و) ما علمتم(األثر املترتب على إعادة الضمري إىل : الفرع الثاين

 17   )                         األكل(األثر املترتب على إعادة الضمري إىل : الفرع الثالث

  20                       االختالف يف اشتراط الوضوء ملس املصحف        :املطلب الثاين

          20      حكاية األقوال                                                     : الفرع األول

  20          ال يترتب عليه أثر فقهي    ) احملفوظاللّوح (إعادة الضمري إىل : الفرع الثاين
     22هو املصحف    ) ميسه(األثر الفقهي املترتب على قول بأنّ الضمري يف  :الفرع الثالث
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  26                        الختالف املفسرين يف عود الضمري العقدياألثر : املبحث الثاين. 

  26           صمة األنبياء                                   االختالف يف ع :املطلب األول

  26حكاية األقوال                                                           : الفرع األول

  27املعىن على قراءة التشديد ال يترتب عليه أثر عقدي                      : الفرع الثاين

  28ثر العقدي املترتب على قراءة التخفيف                                األ: الفرع الثاين
االختالف يف الكالم بذكر إن مل يقترن به عمل صاحل هل ينفع صاحبه أو ال؟                                                          :املطلب الثاين

32         
  32     حكاية األقوال                                                      : فرع األولال

  33     )        الكلم الطيب(األثر العقدي املترتب على إعادة الضمري إىل : الفرع الثاين

  35إىل العمل الصاحل ال يترتب عليه أثر عقدي   ) يرفعه(إعادة الضمري يف : الفرع الثالث

  38                                                              اخلامتة                       . 
  الفهارس. 

  41                                      ت القرآنية                              فهرس اآليا. 

                                                    43                                                        فهرس األحاديث النبوية          . 

  44                                                   فهرس اآلثار                           . 

  45                                                     األعالم املترجم هلم          فهرس . 

  46                                                فهرس املصادر واملراجع                  . 

  51                                                                  فهرس املوضوعات      . 
  



  
  
  
 
 

   

  


