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Summary  :  

Comparative interpretation is one of the valuable topics in the study of interpretations, as the comparative 

approach reveals the methods of interpretation of all kinds, and draws methodological and scientific lines 

for each interpretation of the interpretations, especially that the interpretations that are a statement of the 

Qur’anic text, need procedural and cognitive tools, to analyze the Qur’anic text in all its legislative 

dimensions. .Hence, the comparative approach takes several paths, in dealing with this important issue, 

and this research, marked: ((Comparative Interpretation: Study and Analysis)), came to address the reality 

of comparative interpretation, and the extent of benefit from this important scientific issue . 

 امللخص :
رن من الموضوعات القيمة في دراسة التفاسير ، فالمنهج المقارن يكشُف عن مناهج التفاسير بأنواعها كافة ، ويرسُم خطوًطا  ُيَعدُّ التفسير المقا

ية ، لتحليل منهجية وعلمية ِلُكلِ  تفسيٍر من التفاسير ، ال سيما َأنَّ التفاسير التي هي بياٌن للنص القرآني ، تحتاج إلى أدواٍت إجرائية ومعرف
 ِ   القرآني بأبعاده التشريعية كافة .ومن ثمَّ فالمنهج المقارن يتخُذ مساراٍت عدة ، في التعامل مع هذه القضية المهمة ، وجاء هذا البحث  النص 

 مة .الموسوم : )) التفسير المقارن : دراسة وتحليل (( ، ليعاِلَج حقيقَة التفسير المقارن ، وما مدى اإلفادة من هذه القضية العلمية المه
 امُلَقــِدَمة :

 َرحمًة للَعالمين سيدنا  الَحمُد هلِل الذي َأنزَل على عبدِه الكتاَب بلساٍن عربي مبين ، وحفَظُه من التَّحريِف والتَّأويِل ، وُأصلي وُأسلُم على الَمبعوثِ 
 اصطفى محمد )صلى هللا عليه وسلم ( خاتم أما بعُد :فقـد شر ف هللُا العرَب  بأنَّ   محمٍد األمين ، وعلى آلِه الطاهرين ، وصحبِه الميامين

َض هللُا َعزَّ َوَجلَّ  األنبياء ِمنهم ، وأنزَل القرآَن الكريم بلسانهم ولغتهم ، فكان العلُم بأصول التفسير وأسسه وطرائقه فاتحة العلوم ُكلِ ها ، إذ َقيَّ 
َرهم ، َهَجروا ألجلها الحياة وملذاتها وزخارفها ، وجعلوا العلَم طريقهم ومسلكهم  لهذه األَمة علماَء أفاضل ، قدَّموا جهوًدا عزيزة ، أفنوا فيها أعما

بين هذه العلوم كان علم التفسير ، الذي ارتقى   ِمنفي سبيل خدمة الدين لغًة وعقيدًة وفقًها وشريعًة وآداًبا وعلوًما ومعارَف شَتى ال حصر لها.
رعية ، على نحو ما تكشف عنه المؤل فات والمصن فات   الكثيرة    مكانًة ساميًة في العلوم اإلسالمية ، وحاز أهميًة بالغًة في حقل الدراساِت الشَّ

لى اختيار هذا النمط من البحث هو الميل الشخصي إلى  وممَّا دفعني إ، التي جعلت ِمن كتب المفسرين  رْكًنا من أركان المكتبة العربية .
من بين يديه وال  الدراسات القرآنية ، والرغبة الشديدة في دراسة التَّفسير الُقرآني لتعلُّقه بأشرف كتاب ، وهو الُقرآن الكريم الذي ال يأتيه الباطل

وقد عرضت قضية  مفاهيم  كام النص وما فيه من بالغة وإعجاز .من خلفه ، وما أجُده فيها من ُمتعة وفائدة تتجلَّى في الوقوف على إح
 حقيقة التفسير والمقارن ، وبينت  مفهوم التفسير ، ومفهوم المقارنة 

 املبحث األول : تعريف التفسري
ر تفسيرًا، مشتق من: الفْسر، ومادة الفْسر تفيد معان :التفسري لغة ر يفسِ  ي: اإلبانة، والتفصيل، التفسير مصدر على وزن تفعيل، من: فسَّ

 .(2) : "الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان شيء وإيضاحه" ، قال ابن فارس(1)وكشف المغطَّى، وإظهار المعنى المعقول
َرُه  َر الشيَء ُيفِسُرُه بالكسر ، وُيفسرُه بالضم فسًرا وفسَّ َأباَنُه ، والتفسير مثُلُه ... الفسر : كشف المغطى وقال ابن منظور : " الفسُر : البياُن فسَّ

 3، والتفسير : كشف المراد عن اللفظ الُمشكل "
تعددت عبارات العلماء في التعبير اللغوي للتفسير, هكذا تعد دت عباراتهم في التعريف االصطالحي له أيضًا, وهي تعريفات  :التفسري اصطالحًا

  :كثيرة منها
حث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن الكريم, ومدلوالتها, وأحكامها اإلفرادية والتركيبية, ومعانيها التي تحمل عليها حال  "هو علم يب  التفسري:

وقال  ")5( وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه   ,.أو هو: "علم يعرف به فهم كتاب هللا المنزل على نبيه محمد")4( التركيب, وتتمات ذلك
ي ، وفي الكشف عن المعاني المعقولة ، واستعماُلُه في الثاني    الذهبي جامًعا لمفهوم التفسير بقوله : " التفسير يستعمل لغًة في الكشف الِحسِ 

   )7(بقدر الطاقة البشرية  انه وتعالى المنزل على محمد  . وعرف بعضهم: أن التفسير هو بيان كالم هللا سبح6أكثر من استعماِلِه في األول " 
, أو هي األحكام الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن العظيم (8) المراد بها تلك الكليات والضوابط المخصوصة:قواعد التفسري

أو هي: "بيان المفاد  .  )10(وقواعد التفسير: "هو بيان معاني اآليات القرآنية وكشف مقاصدها ومداليها"   . )9(ومعرفة كيفية االستفادة منها
.فمن  )11(االستعمالي آليات القرآن وكشف مقاصد هللا تعالى من هذه اآليات, استنادًا إلى قواعد األدب العربي وأصول المحاور العقالنية"
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ية افرز لنا قواعد تفسيرية وهي عبارة عن القضايا الكلية التي توصل بها إلى استنباط معاني القرآن,  الواضح أن استعماالت اآليات القرآن
ويمكن استنباط هذه  ., وإن أشترك في بعض منها والسيَّما مباحث األلفاظ(12)وقيد التوصيل يخرج لنا القواعد الفقهية والمنطقية واألصولية

 .)13(, والبالغة, واألصولالقواعد من كتب التفسير, وكتب اللغة
 مصادر التفسري:  

 أشهر المصادر التي يرجع لها المفسرون هي كما يأتي :
 ه(.150تفسير مقاتل بن سليمان)ت: .1
 ه(.207معاني القرآن للفراء)ت:  .2

 ه(. 310تفسير الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن)ت:  .3
 ه(.  468الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, للواحدي)ت:  .4
 ه(. 538الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجه التأويل, للزمخشري )ت: .5
 ه(.606التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب من القرآن الكريم, للرازي)ت:  .6
 ه(. 671تفسير القرطبي, الجامع ألحكام القرآن )ت:  .7
 ه(.911في التفسير بالمأثور, السيوطي)ت: الدر المنثور  .8
 ه(. 1393التحرير والتنوير في تفسير القرآن, البن عاشور)ت:    .9

 . مصادره في علوم القرآن: 2
 ه(.1441أسباب النزول, للواحدي)ت: .1
 ه(. 911اإلتقان في علوم القرآن, للسيوطي)ت: .2
 ه(.911لباب النقول في أسباب النزول, للسيوطي)ت: .3

 حديث النبوي الشريف: . مصادره في ال3
 ه(. 773صحيح البخاري)ت: .1
 ه(.405المستدرك على الصحيحين في الحديث, للحاكم)ت:  .2

 . مصادره في السيرة النبوية:4
 ه(. 151السيرة ألبن إسحاق)ت: .1
 ه(.213السيرة النبوية, البن هشام)ت: .2
 السيرة الحلبية, للخفاجي.  .3
 ه(.207كتاب المغازي, للواقدي)ت: .4

 الفقه وأصوله: . مصادره في  5
 ه(. 790الموافقات في أصول الدين, للشاطبي)ت:  .1

 . مصادره في العقيدة والديان: 6
 ه(. 548الملل والنحل, للشهرستاني)ت:  .1
 ه(.456كتاب الفصل في الملل واألهواء والنحل, البن حزم)ت:   .2
 ه(. 456الكالم في الشفاعة والميزان والحوض وعذاب القبر والكتبة, البن حزم)ت: .3
 ه(. 969ألصول الخمسة, القاضي عبد الجبار)ت:شرح ا .4
 ه(. 728مجموعة الرسائل والمسائل, البن تيمية)ت: .5
 ه(.204كتاب األصنام, للكلبي)ت: .6
 موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية, نموذج تفسيري جديد, لعبد الوهاب المسيري.  .7

 . المعاجم اللغوية: 7
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 ه(. 711منظور)ت:لسان العرب, البن  .1
 ه(. 817القاموس المحيط, للفيروزآبادي)ت: .2

 . مصادره في التاريخ: 8
 ه(. 230الطبقات الكبرى, البن سعد)ت: .1
 ه(. 250أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار, لألزرقي)ت:  .2
 ه(. 310تاريخ الطبري: تاريخ األمم والملوك)ت: .3
 ه(.207كتاب المغازي, للواقدي)ت: .4

 الجغرافيا:. مصادره في 9
 ه(. 626معجم البلدان, لياقوت الحموي)ت: .1

 . مصادره في الفلسفة:10
 ه(. 1037اإلشارات والتنبيهات, البن سينا)ت: .1
 ه(. 1037النجاة مختصر الشفاء, وهو في الحكمة المنطقية والطبيعية واإللهية, البن سينا)ت: .2
 ه(. 339كتاب السياسة المدنية, للفارابي)ت:  .3
 العرب, لعبد الرحمن البدوي. أرسطو عند  .4

 املبحث الثاني : مفهوم املقارنة
 مفهوم املقارنة   

القاف    تعريف المقارنة : المقارنة في اللغة : مشتقة من لفظ ) َقَرن( ، وهو يدُل على المصاحبة والجمع والوصل والمكافأة ، قال ابن فارس : "
ع شيٍء إلى شيٍء ، واآلخر شيٌء ينتأ بقوة وشدة ... والِقْرن : ِقرنَك في الشجاعة ،  والراء والنون : أصالن صحيحان ، أحدهما يدل على جم

ن " ، وقال الزَّبيدي : " قارن الشيَء مقارنًة وقرآًنا : اقترن به صاِحُبُه ، وقارنُتُه قرآًنا : صاحبُتُه ، وقارن الشيَء الشيَء 14والَقْرن : مثلك في السِ 
 .15ه وصاحبُه ، واقترن الشيَء بغيِرِه ، وقارنته ِقرآًنا صاحبُتُه ، ومنه ِقراُن الكوكب ، وقرنت الشيَء بالشيء وصلُتُه "مقارنًة ، وِقراًنا اقترن ب

الئتالف ، المقارنة اصطالًحا : تعني : " الموازنة بين شيئين ، أو أكثر ، والمقابلة بينهما بغية بيان أوجه التماثل ، والتمايز ، واالختالف وا
.فالتفسير المقارن : فهو : " الموازنة بين آراء المفسرين في بيان اآليات القرآنية ، والمقارنة بين مناهجهم ، ومناقشة   16لترجيح باألدلة "ثم ا

مقارنة .وقيل أيضا : " هو بياُن اآليات القرآنية على ما كتبُه جمٌع من المفسرين ، بموازنة آرائهم ، وال17ذلك وفق منهجية علمية موضوعية "
.وذهب أحد الدراسين   18بين مختلف اتجاهاتهم ، والبحث عما عساُه يكون من التوفيق بين ما ظاهُرُه مختلف من آيات القرآن واألحاديث "

م ، ويستخلص إلى القول : " الذي يتتبع فيه الُمفِسُر آيًة من القرآن ، أو جملًة من اآليات ، ليستطِلَع آراء المفسرين فيها ، ويقارن بين أقواله
.وقال صالح الخالدي مبيًنا منهج المقارنة بقوله : " يقوم الباحث 19نتائج المقارنة ، سواء من معاني اآليات الكريمة ، أو من كالم المفسرين "

وع من  فيه بإجراء مقارنات بين عدة مفسرين على اختالف مناهجهم حيث يجمع بين تفسيرهم لسورة قصيرة ، أو مجموعة آيات ، أو موض
موضوعات اآليات ، أو الفقه ، أو اللغة ، وذلك ليتعرف على منهج كل مفسر ، وطريقته في تناول موضوعه ، ومدى التزامه بمنهجه ، وسيره 
على خطوات طريقته ، ثم يقارن بينه وبين المفسرين اآلخرين في ذلك ، ثم يعرض عمل هؤالء المفسرين على الميزان الصحيح في تحديد 

ق التفسير ... وهذه المقارنة ال تشمل تفسير القرآن كله ؛ ألن هذا غير وارد ، وإنما تكون خاصة بسورة قصيرة ، أو موضوع معين  أحسن طر 
.وقال مصطفى المشني فيه : " هو التفسير الذي يعنى بالموازنة بين آراء المفسرين ، وأقوالهم في معاني اآليات القرآنية ، وموضوعاتها  20"

، والمقارنة بين المفسرين في ضوء تباين ثقافاتهم وفنونهم ومعارفهم ، واختالف مناهجهم ، وتعدد اتجاهاتهم ، وطرائقهم في التفسير ودالالتها  
.وقد أخرجت الدكتورة 21، ومناقشة ذلك ضمن منهجية علمية موضوعية ، ثم اعتماد الرأي الراجح استناًدا إلى األدلة المعتبرة في الترجيح " 

تها حدوًدا للتفسير المقارن ، وهي :    فرعون كثيًرا من المجاالت البحثية التي عدَّ
 المقارنة بين مناهج المفسرين واتجاهاتهم . -1
 التوفيق بين اآليات بعضها مع بعض ، وبين اآليات واألحاديث مما ظاهره التناقض . -2
 المقارنة بين آيات القرآن الكريم ، ونصوص الكتب السماوية السابقة .   -3
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 المتشابه اللفظي .   -4
 آراء المفسرين في آيات متفرقة يجمعها موضوٌع واحٌد .  -5
 الوجوه اإلعرابية التي اختلف فيها المفسرون .   -6
 تنوع القراءات وما يتبعه من اختالف في المعنى .  -7
 ل إلى معنى واحد . األقوال التفسيرية التي تؤو   -8
َور ، كأسمائها وعدد آياتها ، والمناسبات فيما بينها .  -9  أقوال المفسرين فيما يتعلق بالسُّ

 استطرادات المفسرين التي ال أثر لها في بيان المعاني المباشرة لآليات . -10
 األقوال الباطلة التي ليس لها مستند ، وال حظ لها من النظر .  -11
 توضيح المبهمات .ط  -12
 القرآن بالقرآن .تفسير  -13
 ما أجمع عليه الصحابة والمفسرون من بعدهم .  -14
 النقل الصحيح عن النبي )صلى هللا عليه وسلم ( ، الذي ورد على جهة التفسير والبيان للقرآن .  -15
 .22تفسير اآليات المحكمة في دالالتها التي ال تحتمل إال وجًها واحًدا  -16

 أنواع التفسري املقارن : 
 ينقسم التفسير المقارن على نوعين :  

المقارنة التحليلية . يندرج تحت هذا النوع : الموازنة بين مفسرين ، أو أكثر في اآلية أو اآليات التي تجمع في مكان واحد ، أو تحت   -1
 أو درايًة ، وذكر القراءات ، وأسباب  موضوع واحد ، فالباحث يجمع آراء المفسرين ، أو أكثر في آية واحدة أو أكثر من بيان معاني اآلية روايةً 

 .23النزول ، واللغة ، والبيان ، واإلعراب ، ثم يقارن بينهم ، ويرجح بينهم 
د المقارنة في المناهج واالتجاهات : ويدرس هنا تأثير االعتقادات الدينية والكالمية ، وأساليب كتب التفاسير التي تتكون على أساس عقائ  -2

 .24لتصنيف تفسيره ، وذوقه وتخصصه التي يظهر به شخصية المفسر في تفسيره  المفسر ، واحتياجاته
 املصادر واملراجع :

 القران الكريم  
الهيئة المصرية    -ه( تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم911جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )المتوفى:    -اإلتقان في علوم القرآن  ❖

 م(. 1974-ه1394)ط  -العامة للكتاب
 ، بيروت ، لبنان ،   1بحث في منهج تفسير القرآن: محمد رجبي ، ترجمة : حسين صافي ، مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي ، ط  ❖
ه( ، تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود و علي محم د معوض ، دار  745البحر المحيط ، محم د بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي )ت ❖

 م . 1993ه_1413،   1العلمية ، بيروت _ لبنان ، ط الكتب
القرآن ❖ )المتوفى:    -البرهان في علوم  الزركشي  الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر  إبراهيم  -ه( 794بدر  الفضل  أبي  دار    -تحقيق محمد 

 م(. 1957-ه1376)  1ط -بيروت -المعرفة
 تاج العروس من جواهر القاموس, محم د بن محم د بن عبد الرزا ق الحسيني أبو الفيض الملق ب بمرتضى الزَّبيدي, تحقيق: مجموعة من  ❖
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