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 ()اجمللةقواعد النشر يف 
 ؛ مل يسبق نشره. ا  جديدالبحث كون يأن  •
 اجلّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة. و   يّتسم ابألصالةأن  •
 من حبوٍث سبق نشرها للباحث.  مستاًل كون يأن ال  •
 أن تراعى فيه قواعد البحث العلمّي األصيل، ومنهجيّته.  •
 ( صفحة. 70( ألف كلمة، وكذلك ال يتجاوز ) 12000)   عن   أال يتجاوز البحث  •
 يلتزم الباحث مبراجعة حبثه وسالمته من األخطاء اللغوية والطباعية. •
 ( مستالت من حبثه.10)مينح الباحث يف حال نشر البحث ورقيا  •
حال   • حقوق  نشر    اعتمادفـي  تؤول  للمجلة،    نشرهالبحث  نشره    إعادةوهلا  كافة 

مبقابل   -، وحيّق هلا إدراجه يف قواعد البياانت احمللّّية والعاملية  ورقّيا  أو إلكرتونّيا  
 وذلك دون حاجة إلذن الباحث.  -أو بدون مقابل 

يف أي وعاء من أوعية    -ال حيّق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للّنشر يف اجملّلة   •
 إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.إالّ بعد  -الّنشر 

 .(Chicago)ملعتمد يف اجمللة هو منط )شيكاغو( منط التوثيق ا •
 أن يكون البحث يف ملف واحد ويكون مشتمال على:   •

 صفحة العنوان مشتملة على بياانت الباحث ابللغة العربية واإلجنليزية.   −
 مستخلص البحث ابللغة العربّية، و ابللغة اإلجنليزيّة.  −
 السابقة واإلضافة العلمية يف البحث. مقّدمة، مع ضرورة تضمنها لبيان الدراسات  −
 صلب البحث.  −
 خامتة تتضّمن النّتائج والّتوصيات.  −
 ثبت املصادر واملراجع ابللغة العربية.  −
 رومنة املصادر العربية ابحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.  −
 املالحق الالزمة )إن وجدت(.  −

 يُرسُل الباحث على بريد اجمللة املرفقات التالية:   •
خمتصرة،  PDFو    WORDبصيغة  البحث   ذاتية  سرية  التعهد،  منوذج   ،

 .خطاب طلب النشر ابسم رئيس التحرير
 

(يرجع يف ت ) ملوقع اإللكرتون للمجلة:اهذه القواعد العامة إىل  فصيل  

 http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html   
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 املستخلص

 .دراسـة نقـديـة،  التـفـســيـر الـمـقـــارن مصطلح  عنوان البحث: 

( دراســة  الـمـقـــــارن التـفـســيـــر  مصــطلح    إىل دراســة  البحــ   هــ ا  هــد ي  هــدا البحــث:
 نقدية، وبيان حدوده، ومنهج دراسته.

ــلكهذ   هــــــ ا البحـــــ   مــــــنحث البحــــــث ــف  والتحليلــــــ : ســـ ، والتزمــــــه  املــــــنهج الولـــ
  إبجراءات البح  العلم  املعروفة.

 نتائث البحث:
مصـــطلح  التفســـر املقـــارن( مصـــطلح  معالـــر، ووـــد اصتلـــ  البـــاح ون املعالـــرون     -
 .أنواعهكما اصتلفوا     تعريفه،

ال إشـــــكاذ   هـــــ ا املصـــــطلح  التفســـــر املقـــــارن( ســـــواء أ لقنـــــا عليـــــه  املقارنـــــة( أو   -
ــكاذ   ــا اإلشــ ــة( إإلــ ــني  كتــــ     -  رأيــــ - املوازنــ ــ ، وتصــ ــر التحليلــ ــيما  للتفســ ــه وســ   جعلــ

 التفسر وفق ه ين النوعني، وه ا غر لحيح، لوجوه متعددة.

– التفســر املقــارن( إال   العصــر اوــدي ، وأوذ مــن أ لقــه  يظهــر هــ ا املصــطلح  مل   -
 األستاذ الدكتور أمحد السيد الكوم    كتابه  التفسر املوضوع (.  -حس  علم 

   .لتحليل ، ضمن فقراته أو إجراءاتهاملقارنة بني أوواذ املفسرين داصلة    التفسر ا -

 ومن أهم توصياته: 
القــرآن، ويديــد مفاهيمهــا، وعــد  الت ك لــ      ضــبا املصــطلحات العلميــة   علــو    -
 إجيادها.
دراسة املقارنة بني أوـواذ املفسـرين ضـمن التفسـر التحليلـ ، وعـد  إفـراده   م لفـات   -

 أو مقررات صالة، ما مل تقتض اواجة إفراد مسائل معينة منه.
 .املصطلحات، نقد التفسر املقارن، أسالي  التفسر  الكلمات الدالة )املفتاحية(:
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Abstract 
Research title: Comparative Qurʾānic interpretation term، a critic 

study. 
Research objective: This research aims to critically study the term 

(comparative interpretation)، its limits، and study method. 

Research Method: In this research، descriptive analytical method was 

conducted، and well-known scientific research procedures were followed. 

Research findings:  
- The term (comparative interpretation) is a contemporary term، which 

contemporary researchers have argued about its definition، categories and 

types. 
- There is no problem with the term (comparative interpretation) 

whether it being called (comparison) or (balancing). However، the problem - 

in my opinion - is in making it equal to analytical interpretation which 
makes classifying books of interpretation according to these two types 
incorrect، for several reasons. 

- The term (comparative interpretation) did not exist before the 
modern era، and the first to use it - to my knowledge - was Professor Dr. 

Ahmad  al-Sayyid al-Koumī in his book al-Tafsīr al-Mawḍūʿī) (Objective 
Interpretation). 

- Comparing interpreters' comments is a part of analytical 
interpretation، as it appears in its steps or procedures. 

Research most important recommendations:  
- To adjust scientific terms in the sciences of  Qurʾān، define their 

concepts، and not to add new unneeded terms. 

- To conduct a comparison between interpreters’ comments as a part 
of the analytical interpretation، and not to single them out in specialized 

books or courses، unless it is necessary to do so for certain issues. 

 
Keywords: Comparative interpretation، interpretation methods، 

terminology criticism. 
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 املقدمة

  ،ومـن يلـلل فـال هـاد  لـه  ،مـن يهـده ف فـال ملـل لـه  ونسـتعينه،إن اومد هلل حنمده  
وأشــهد أن دمــدا  عبــده ورســوله، لــل  ف عليــه    ،وأشــهد أن ال إلــه إال ف وحــده ال شــري  لــه

 ولحبه وسلم تسليما  ك را . وعل  آله
ل  العلــو  وأشــرفها، لتعل قــه بكتــا  ف تعــاىل، الــ   هــو  فــ ن    أمــا بعــد    علــم التفســر أ جــ 

أفلــل الكتــ  وأعظمهــا، ووــد عــذن   املســلمون بتفســر القــرآن الكــرن منــ  نزولــه إىل يومنــا هــ ا،  
  العصـور   ،  عـه مناههـه وأسـاليبه، وتنو  راحل عديدة، وتطو ر التألي  فيـهومر  تفسر القرآن مب

 .املختلفة
ر، املقارنــة بــني  مــن األســالي  الــ  ســلو  كها العلمــاءذ لبيــان معــاين القــرآن،   ووــه مبكــ  

بـني    مـ  املوازنـة  ،وأدلـتهم  ،م   معاين اآلايت املختلـ  فيهـايراد أوواهلإب املفسرين، وذل  أوواذ
 .منها آرائهم، وبيان الراجح

رون يوردون  أثنـاء تفسـرهم التحليلـ  لـ ايت،    بينها أوواذ املفسرين ويوازنون وكان املفس  
   التفاسر املبسو ة، كما هو معلو .

، وهــــو  أوــــواذ املفســــرينعلــــ  املوازنــــة بــــني      العصــــر اواضــــر أذ لــــق مصــــطلح جديــــد و 
 يما  للتفسر التحليل .س  ، وجذع ل  و   التفسر املقارن(  مصطلح

ووــد اصتلــ  البــاح ون املعالــرون اصتالفــا  واســعا    يديــد مفهــو  هــ ا املصــطلح، ومــا  
ضـي قه، مـ  اتفـاوهم    مـن  ن ابلـ    توسـي  مفهومـه، ومـنهم  يدصل فيه، وما خيرج عنه، فمنهم مـ

ــالي  التفســـر    أ التفســـر، وإن كـــان بـــنيعلـــ  أنـــه نـــوأ أو لـــون أو أســـلو  منفـــرد مـــن أنـــوا  أسـ
 تداصل.

  دراســة نقديــة فاحصــة، مــن حيــ  ألــلذ   ،   دراســة هــ ا املصــطلح ا ديــد   ولــ ل  رغبــهذ 
قــد هــ ا  مل أر  دراســة  وافيــة   ن حيــ     ؟ إ الوــه، وهــل هــو أســلو  مســتقلري عــن التفســر التحليلــ  

توســ    حيــ     ، (  التفســر املقــارن لكــن  هنــاا أ ــاَّ  تعر ضــه لنقــد التـ و ســري     مفهــو     املصــطلح، 
 كما أييت بيانه   املبح  األوذ.     داللة ه ه املصطلح وما يدصل يته،   من أ لقه  بعضذ 

مقــر ون لــه، علــ   أمــا  ألــل املصــطلح، وكونــه أســلواب  مســتقال  مــن أســالي  التفســر، فهــم  
، و  التألــيل لـــه، وبيــان أنواعـــه، وضـــوابا  اصــتال  بيـــنهم   حــدود مـــا يــدصل يتـــه ومــا خيـــرج 

 . البح  فيه 
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:  بعنــوان   ، وهــ عذن يــ ه  بنقــد مفهومــه ،ووــد ا  لعــه علــ  دراســة جيــدة   هــ ا املوضــوأ
  جملــة جامعــة    ةمنشــور   ، التفســر املقــارن، إشــكالية املفهــو ( للــدكتور جهــاد دمــد النصــرات

، اشـتمله علـ  مقدمـة   2015  عـا   العـدد األوذ  ،اجمللـد ال الثـون   ،م تة للبحوَّ والدراسات
 .وصامتةومتهيد ومطلبني، 

ويــدَّ      ،وإشــكاالته  التفســر املقــارن   املطلــ  األوذ مفهــو     ووــد شوــب الباحــ 
  مبفهومــه املعالــر،  فهــو مــن امل يــدين هلــ ا املصــطلح  ،التفســر املقــارن املطلــ  ال ــاين عــن ألــوان  

، وســتأيت  جمــاذ البحــ  فيــه مــن جهــة أصــرت  لكنــه ال يــرت التوســ     أنواعــه، وإن كــان وســ    
 .وـ ر رها مناوشته   بعض القلااي ال 

وال شــ  أن ضــبا املصــطلحات، ويديــد مفاهيمهــا، أمــر  مهــم جــدا ، ملــا يرتتــ  علــ   
ان أوذ  مـن أ لقـه الـدكتور  كـ  ، وهـ ا مـا حصـل   هـ ا املصـطلح، حيـ ذلـ  مـن نتـائج وآ ر

أمحــد الســيد الكــوم ،   متهيــده للتعريــ  ابلتفســر املوضــوع ، لتقريــ  مفهــو  هــ ا األســلو   
ــد مـــن أ ــالي ا ديـ ــواكر  هـــوره  سـ ــان   بـ ــ   كـ ــر، الـ ــررا     ، مث اشـــتهرالتفسـ ــح  مقـ ــض أضـ حـ

 مستقال    بعض ا امعات، م  بقاء االصتال    مفهومه والوانه.
  البحـ   إبجـراءات  والتزمـه  الولـف  والتحليلـ ، نهجاملـ البحـ  ه ا   سلكهذ ود و    
 التالية: العلم 

 سورها.إىل  كتبهذ اآلايت ابلرسم الع ماين م  عزوها  -

 املعتمدة.ص ر جهذ األحادي  من مصادرها   -

 النقوذ من مصادرها األللية.  هذ وثـ ق   -

 ضبطه  املشكل من الكلمات. -

 مباح ، وصامتة، وه  كما يل :وأربعة  ه ا املوضوأ عل  مقدمة ومتهيد    وود اشتمل

 أسالي  التفسر.   التمحيد:

 : تعري  التفسر املقارن.  املبحث األول

 : نشأة التفسر املقارن.املبحث الثاين

 : نقد مصطلح التفسر املقارن.املبحث الثالث

 : منهج املقارنة بني أوواذ املفسريناملبحث الرابع

 : وفيها أهم النتائج م  التوليات.خلامتةا
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تيسر إمتا  هـ ا البحـ ، وأسـأله سـبحانه أن َّـذذن  علينـا    عل   تعاىل  ف  أمحد   اخلتا ، و 
 بفهم كتابه العزيز وات  باعه، إنه وري  جمي . 
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 : أسـاليب التـفســيـر تمهيدال

 .وكتابة التفسر ض  ر  ع    قار ن هو أحد أسالي ـذـ التفسر امل
رذ ذ العـــــــرض  و  مـــــــن    حصـــــــرها ك ـــــــر    والتعبـــــــر، ووـــــــد املـــــــراد ابألســـــــالي  هنـــــــا:  ـــــــذ
 :  كما يل   هـ و  أو أنواأ،      أربعة أسـالي ،  (1 املعالرين

وإيلــاإ إعرا،ــا،    األلفــايف   اآليــة،  عــاينبيــان موهــو    أوالً: التفســا التحليلــي:
  إيــــراد أوــــواذو   وأحكــــا ،  ، وأســــبا  نــــزوذ،مــــا ورد فيهــــا مــــن وــــراءات  وبالغتهــــا، وذكــــر

املصـــــح ، وعلـــــ  هـــــ ا األســـــلو  جـــــرت عامـــــةذ       ترتيبهـــــا  حســـــ  فيهـــــا،  املفســـــرين
 ، وتنوٍأ   املناهج، واالجتاهات.املفسرين، عل  تفاوت بينهم   الط وذ واالصتصار

ــرب ، و    ــا: تفســــــر الطـــ ــر  ابـــــن عطيــــــة،  تفســــــر  ومنهـــ   تفســــــرالزخمشــــــر ، و وتفســـ
ز ، و   تفســرابــن ك ــر، و   تفســرالقــر  ، و   تفســرالواحــد ، و  ا اللــني،    تفســرابــن جــذ

   وغرها.
ـــةلــ  املعــا العــا   وهــو بيــان اثنيــاً: التفســا اإل ــا :   ، دون دصــوذ   ايت القرآنـيـ

   يليل األلفايف.
ر،  تفسـر الســعد   :ومـن أم لتــه ذيســ 

، وتفســر دمـد املكــ  النالـر ، والتفســر امل
  املدينـة    لطباعـة املصـح  الشـري   فهـد  املل   ذ م  العلماء، ونشره جم    من ةأل فه جمموع

 .  النبوية
يــراد أوــواذ املفســرين فيهــا  وهـــــو بـيــــــان اآلايت القرآنيــة إبن:  ار  قــ  اثلثــاً: التفســا املم 

 .(2 منها  بني آرائهم، وبيان الراجح  م  املوازنة  ،وأدلتهم

 
وس م    (1   رأيته  من  الشيخذ    أوذ  األربعة  األوسا    املوضوع  صأ ه ه  التفسر  الكوم     وما    9  :محد 

 . ، واتبعه ك رون بعدها، وأ لق عليها: أنواأ التفسر
السيد    :انظر   (2   املوضوع "  الكوم ،أمحد  حسن  و   ؛17  :ص   ،هـ(1402،  1 ط  ".التفسر  فلل 

واجتاهاته "  عباس،  أساسياته  دنديس،    : عمان,  1 ط   ".التفسر    ؛ 206  :ص   (هـ 1426مكتبة 
فرعون،  عبدالكرن  والتطبيق التفسر  "  وروضة  النظرية  بني  النفائس،    : األردن,  1".  طاملقارن  دار 

 . 43 : ص، هـ(1426
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ــه   ــر  :ومــــن أم لتــ ــنقيط ،    تفســــرابــــن عطيــــة، و   تفســــر، و الطــــرب   تفســــر ابــــن جريــ الشــ
 وغرها.

 وهو مدار الدراسة   املباح  التالية.
  موضـــــوعات  مــــن  موضــــوأ  عــــن  الكلــــ   الكشــــ   هــــوو   رابعـــــاً: التفســـــا املو ـــــوعي:

 .خمصوص منهج  وفق  القرآن،
إال    مل يظهــــــر  ،ــــــ ا املصــــــطلح واملــــــنهج املت بــــــ    الكتابــــــة اليــــــو  ،  التفســــــر املوضــــــوع و 

 ، وإن كان له ألل    م لفات املتقدمني.  العصر اواضر
ــدة جمـــــاالت أو أنــــواأ للتفســـــرو  ــاا عــ ــاح ون   يديـــــدها،    هنــ املوضــــوع ، تفـــــاوت البــ
ــنهم ن     فمـــ ــ  ــومـــ ــد، وهـــ ــاذ واحـــ ــ  جمـــ ــر علـــ ــرآين  اوتصـــ ــوأ القـــ ــ   املوضـــ ــر علـــ ــن اوتصـــ ــنهم مـــ ، ومـــ

جمــــالني اــــا: املوضــــوأ القــــرآين، والســــورة القرآنيــــة، ومــــنهم مــــن جعلهــــا ثالثــــة جمــــاالت إبضــــافة  
ــافة موضــــوأ   ســــورة،   ــتة جمــــاالت إبضــ ن جعلهــــا ســ املصــــطلح أو املفــــردة القرآنيــــة، ومــــنهم مــــ 

 واألدوات أو اورو ، واملقالة القرآنية.
أبركانــه،    والوفــاء  بــه  االلتــزا   مــن  ال بــد   تابــةالك     صــاص  مــنهجوالتفســر املوضــوع  لــه  

ولكــل   جمــاٍذ منــه صطــوات  وإجــراءات  صالــة،   لــ  املــادة العلميــة ولــياغتها، وهنــاا أمــور  
 .  (1 تفصيلهاوليس ه ا مقا    ،مشرتكة بني ه ه اجملاالت

األربعـة  التحليلـ  واإللـاا واملقـارن    وود يوجد ش ء من التداصل بـني هـ ه األسـالي 
، والســيما بــني األوذ وال ــاين، فتهــد بعــض املــ لفني   التفســر التحليلــ  َّيــل إىل  واملوضــوع (

ألــحا  التفســر    الصــياغة اإللاليــة   بعــض املواضــ ، والعكــس كــ ل ، حيــ   تــاج بعــضذ 
 اإللاا إىل الووو  عند كلمة معينة و ل  لذها، والعربة ابملـ ن ح   الغال  عل  التفسر.

 
دراسات   التفسر  "األملع ،    بن عواض  زاهر و   ؛25  :ص "،  املدصل إىل التفسر املوضوع "  :انظر   (1  

املوضوع  ومنههية  "  الدغامني،   صليل   زايد و   ؛25  :ص  (،هــ1425  , 1 ط   ". املوضوع   التفسر 
عمار،  ,  1 ط  ". البح   مسلم،و   ؛22  :ص   (،هـ1428دار  التفسر  "  مصطف   مباح    

التدمرية،  : الرايض,  1".  ط املوضوع   العيص،و   ؛25:  ص   (،هـ1430  دار  عمر  تفسر  ال "  زيد 
 . 114 :ص (،اودي دار    :الرايض,  2".  طالتأليل والتم يل بني  املوضوع 
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وبعــض التفاســر املعالــرة انتههــه  أك ــر  مــن أســلو ، حيــ  تقســم الســورة إىل  
األلفــايف الغريبــة، مث تــ كر التفســر اإللــاا،    واملقــا   إىل فقــرات، فتبــني معــاين  مقــا  ،
ــا  مشــــــكل اإلعــــــرا ، والقــــــراءات،  مث هــــــد  اايت وفوائــــــد اآلايت، وبعلــــــها يــــــ كر أيلــــ

م ـــل تفســـر    ووـــد يتعـــر ض بعلـــهم للمقارنـــة بـــني أوـــواذ املفســـرين،  واللطـــائ  البالغيـــة،
 .ح يل ، وأيسر التفاسر للهزائر املراغ ، والتفسر املنر للز  

 املبحث األول: تعريف التفسري املقارن

 التفسا:تعريف 
، وهـــــو اإليلـــــاإ والبيـــــان الت فســـــر   اللغـــــة:   ر  ، أو ف ســـــ  ر  ، والكشـــــ  عـــــن  مصـــــدر ف ســـــ 

 .(1 املغط  
ع ي  ( ر  ابلت لـ  ر ذ  مصـدر ف سـ  ر  ابلتخفيـ (، والتـ ف سـ  رذ  مصـدر ف سـ  مبعـا     وود ويل: الف س 

 واحد.
ر   وويـــل إن   ــ  ــة   خمــــتص  بالتـ ف سـ ــان املعقــــوالت؛ لداللـ ــيغة املـــــذ بيـ ــ  الت ك ــــر    لـ ل اع ف ة  علـ

 .(2 املصدر، حي  إن بيان املعقوالت يكل    ال   يـذبـ ي نها ك رة  القوذ
و  االلـــــطالإ لـــــه تعريفـــــات ك ـــــرة، مـــــن أوضـــــحها و أوجزهـــــا: بيـــــان معـــــاين القـــــرآن  

 .(3 الكرن 

 
فارس  :انظر   (1   بن  عبدالسال  هارون،    ".اللغة مقاييس  " ،  القزوين   أمحد  مطبعة  :  مصر,  2 ط يقيق: 

اول   البايب  منظور،  و   ؛ 355:  2  ، (هــ1399  ,مصطف   بن  مكر   بن  العر "دمد    ". لسان 
 . 3412: 6 ،( دار املعار   :القاهرة  : عبدف عبدالكبر وزميليه،  يقيق 

:  1  ، (مكتبة العلو  واوكم  :املدينة املنورة   ".تفسر التحرير والتنوير"دمد الطاهر بن عاشور،  انظر:    (2  
10 . 

بن لاحل    (3   التفسر"  الع يمني،دمد  ابن ا وز ،    :الدما  ,  1 ط  ".ألوذ    ص:    ،هـ(1423دار 
28.   

،   معاين   كش ذ   هو: "بقوله   الكاف ي ه     وعر فه  التيسر    دمد بن سليمان الكافيه , "  . "املراد   وبيانذ   القرآن 
   .124 :ص  ( هـ1410قلم، دار ال  :بروت , 1 طيقيق: شلر املطرود ،  ". التفسر وواعد علم 

= 
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 تعريف املمق ار ن:
ــ ر ن ،  ق ار ن مذ ـالـ ، أ   بـــني الشـــي ني  وارنـــهذ   يقـــاذ:  ،واملصـــاحبة  مـــ  ا مبعـــا  : مشـــتق  مـــن وــــ 
تذهذ ووار نـ تذهذ و ر    ،به هذ تذ ل  ل  : و   ء  ابلش   ء  الش وورنهذ ،  (1 بينهما  لعهذ  بـ   .(2 اش : لاح 

 .(3 املوازنة بني األشياء  :اودي  فه  وأما املقارنة   االلطالإ
ــه: " ــهم بقولـ ــا بعلـ ــةذ وعر فهـ ــ    مقارنـ ــه، ليـذعـ ــه بـ ــه أو موازنتـ ــرأ : مقابلتـ ــرأ  ابلـ ــدت       ر  الـ مـ

 .(4 اتفاوهما أو اصتالفهما، وأيهما أووت وأسد  ابلدليل"
ــا، بـذ  ــة بينهمـ ــر واملقابلـ ــي ني أو أك ـ ــني شـ ــة بـ ــه: "املوازنـ ــر بقولـ ــا آصـ ــ  غ  وعر فهـ ــه    ة  يـ ــان أوجـ بيـ

 .(5 التماثل والتمايز واالصتال  واالئتال ، مث الرتجيح ابألدلة"
ــ ا املصـــــطلح ــ   وهـــ ــ اار  ق  ـذ املـــ ــا  ن( ،ـــ ــدي ،  ـــــال     ،املعـــ ــتهر إال   العصـــــر اوـــ مل يشـــ

 . (6 مصطلح  املوازنة( فقد استعمل   ووه مبكر
 الفرق بني املقارنة واملوازنة:

 .(7 املوازنة   اللغة: املعادلة واملقابلة واحملاذاة

 
  يستفاد   وما  القرآن   ألفايف   معاين  بيان   عن   الباح    للعلم  اسم  هو وعر فه ابن عاشور بقوله: "       

 . 11 :1 "التحرير والتنوير",  عاشور،ابن  . "توس   أو  ابصتصار  منها 
   .76  : 5 ",مقاييس اللغة"  القزوين،  (1  
بن محاد    (2   العلم    : بروت ,  4 طالغفور عطار،  أمحد عبد  : يقيق   ". الصحاإ "  ا وهر ،إمساعيل  دار 

 . 2181 : 6هـ(, 1407يني، للمال 
 مادة  ورن(.   ,730: ص، (املكتبة اإلسالمية  : استانبوذ   ".املعهم الوسيا" وزمالؤه، إبراهيم أنيس  (3  
الد رين،    (4   فتح   امل اه الفق "دمد  م   املقارن  اإلسالم   دمشق،  ,  3 ط  ".ه  جامعة  منشورات 

 . 5: ص (، هـ1411
إبراهيم    : انظر  (5   أتليلية "  املشن، مصطف   دراسة  املقارن  جامعة  "  التفسر  والقانون    الشريعة  جملة 

 . 145 (:هـ1427  ، 26 الشاروة 
 . 145 :ص  ",املقارن دراسة أتليلية التفسر " املشن،  : انظر (6  
،  (هــ1415  العلمية,  دار الكت    :بروت   , 1 ط   ". القاموس احمليا"دمد بن يعقو  الفروز آابد ،    (7  

4 :283 . 
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للهمـــــ  بينهـــــا أو الرتجـــــيح عنـــــد    ،املختلفـــــةو  االلـــــطالإ املعالـــــر: النظـــــر   اآلراء  
 .(1 تعارضها

االســتعماذ، ومــنهم مــن  و   (2 التعريــ   مل يفــر    بــني املقارنــة واملوازنــة    ن  مــ    ومــن البــاح ني
فر   بينهما، فهعل املقارنة  م  األوواذ واملقابلة بينها، أما املوازنة فه : عرض األوـواذ وبيـان  

 . (3 بينهاأدلتها والرتجيح 
تســتخد  مصــطلح  املقارنــة( مبعــا     ،  علــو  القــرآن وغرهــا  وأك ــر الدراســات املعالــرة

لطالإ، ف ن الرتجيح بني األوـواذ واوكـم عليهـا نتيهـة مقصـودة  ال مشاحة   االو ،  املوازنة(
مــن  (،  ، وإن كــان اســتعماذذ لفــو   املوازنــة( ألــح  وأوــر  مــن لفــو  املقارنــةعنــد إجــراء املقارنــة

 . ةال لغويجهة الد  اللة  
 :لتفسا املقارناملراد اب

كمـا أييت بيانـه    الكـوم ،  السـيد   أمحـد لـدكتور  ( التفسر املقارن أوذ من أ لق مصطلح  ا
  ،مـن املفسـرين    ايت القرآنية عل  ما كتبـه لـ   هو بيان اآل"وود ع ر ف هذ بقوله:     املبح  التاا،

ا عســاه يكــون مــن التوفيــق بــنيمبوازنــة آرائهــم واملقارنــة بــني خمتلــ  اجتاهــا مـــا    هتم، والبحــ  عمــ 
مــــن    ا  أو خمتلفــــ  ا  ذلــــ  م تلفــــ  مـــن  اديــــ ، ومــــا يكــــون حأل اهــــره خمتلــــ  مــــن آيــــات القــــرآن وا

 .(4 "ـرتصألالكتـ  السـماوية ا
ــه   هــــ ا التعريــــ  ــ    وتبعـ ــدد   ، وانتقــــده  (5 جــــاء بعــــده  ن  بعــــضذ مـ نظــــرا   البــــاح ني،  مــــن  عـ

 أدصل فيها:  حي   ،ةاملقارنوجوه    ذكر  -رمحه ف- ه  ع  لتوس  
 

   .36"التفسر املقارن دراسة أتليلية"، ص:  املشن،  : انظر (1  
انظر:    (2   ابملقارنة.  املوازنة  آصرون  فسر  حي   والعكس ك ل ،  ابملوازنة،  املقارنة   بعلذهم  فس ر  حي  

 . 41روضة عبدالكرن فرعون، "التفسر املقارن بني النظرية والتطبيق"، ص:  
 ومنهم من فر  بينهما من وجوه أصرت.    .40"التفسر املقارن دراسة أتليلية"، ص:  املشن،  : انظر (3  
 . 17 :، ص "التفسر املوضوع  للقرآن الكرن "  ، الكوم  : انظر (4  
التعري  وممن    (5   ه ا  املوضوع  "  ، الفرماو   حسني  عبداو   :تبعه    التفسر  ,  2 ط  ". البداية   

دراسات   التفسر  "  ,أمحد لاذ العمر  ؛ و 45  : ص   (، 1977،  : مطبعة اولارة العربية القاهرة
 . 44  :ص  (،هـ1421مكتبة اخلاجن ،  : ، القاهرة2".  طاملوضوع  للقصص القرآين

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 مصطلح التـفـســيـر الـمـقـــارن، دراسـة نقـديـة، أ.د. إبراهيم بن صاحل بن عبد هللا احلميضي 

-  379  - 

  نة بني اجتاهات املفسرين.املقار 

 .موهم التعارض بني اآلايت 

  الن بوية.  والس ن ة  الكرن   موهم التعارض بني القرآن 

 وكت  أهل األمم السابقة. ،ن الكرن املقارنة بني ما ورد   القرآ 

  التفســر املقــارن   بعــض املســائل،    هــا الباحــ ذ وهــ ه القلــااي وــد  تاجهــا أو يو   فذ 
 لكنها غر مقصودة ل اهتا، وابلتاا ال داع  ل كرها   التعري .

ــارن  ــددة للتفســـر املقـ ــات متعـ ــاا تعريفـ ــة    ،وهنـ ــد مامبنيـ ــ  يديـ ــن   علـ ــدوده، ومـ ــه وحـ هيتـ
 التعريفات امل كورة فيه ما يل :

مـــن القـــرآن، أو للـــة مـــن اآلايت، ليســـتطل  آراء    آيـــة    "وهـــو الـــ   يتتبـــ  فيـــه املفســـرذ  -
فيها، ويقارن بني أوواهلم، ويستخلص نتـائج املقارنـة سـواء مـن معـاين اآلايت الكرَّـة،   املفسرين

 .(1 أو من كال  املفسرين"

عل  نوأ واحد من املقارنة، وهو املقارنة بـني أوـواذ  وهو تعري  جيد   ا ملة، اوتصر  
 .املفسرين، وأصرج الوجوه األصرت للمقارنة
آليــــة واحــــدة أو للــــة مــــن اآلايت، كــــ ايت اوــــج أو  لكــــن يالحــــو أنــــه جعــــل املقارنــــة  

أوــر  إىل املقارنــة بــني منــاهج املفســرين، ألن    -  نظــر -، وهــ ا فيــه توســ  ، وهــو  (2 الصــيا 
 خيتل  فيها املفسرون.  أو معاٍن متعددة فيها مسائلذ  ،اآلايت املتعددة

د ةٍ  أوضــح، وال سـيما إذا ولنــا إن التفسـر املقــارن أو املقارنــة    فدراسـة كــل مسـألة علــ  حـ 
 ودَّا  وحدي ا .   التحليل ، كما هو لني  املفسرين تكون ضمن فقرات التفسر

 األســتاذ  ع ر فــ هذ   -
 
ذ بقولــه: هــو املوازنــة بــني آراء املفســرين   بيــان  الــدكتور مصــطف  امل ن  شــ 

   .(3 "اآلايت القرآنية، واملقارنة بني مناهههم، ومناوشة ذل  وفق منههية علمية موضوعية

 
 . 17"املدصل إىل التفسر املوضوع "، ص:  (1  
 . 17"املدصل إىل التفسر املوضوع "، ص:  (2  
ذ، أوذ  من كت   148  : ص"،  التفسر املقارن دراسة أتليلية"  املشن،   (3    ش ن 

. ويـذع د  الدكتور مصطف  امل
 دراسة مستقلة مفص لة   أتليله. 
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منـاهج املفسـرين  املقارنة بني  ويالحو أنه أدصل املقارنة بني املناهج، وه ا غر مسل م، ف
ــيما      ،األوـــواذ أو اآلراء التفســـرية، وهلـــا دراســـات صالـــة ،ـــا  املقارنـــة بـــني  عـــنخمتلفـــة   وال سـ

 العصر اواضر.
ع ر فـ هذ األســتاذ الــدكتور أمحــد سـعد اخلطيــ  بقولــه: "هــو لـون مــن التفســر يرتكــز علــ    -

  .(1   املوض  الواحد، للموازنة بينها وبيان الراجح منها" ل  أوواذ املفسرين

صـور علـ  املوضـ  الواحـد، لكـن وولـه "لـون مـن التفسـر"  وهو تعري  جيـد خمتصـر، مق
 ود يفهم منه أنه لون خمتل  عن غره، والواو  أنه داصل   التفسر التحليل .

هذ الــدكتورة روضــة عبــد الكــرن فرعــون بقوهلــا:   - بيــان كــال  ف تعــاىل ابلــراجح مــن  "ع ر فـ تــ 
ا، بعـد املوازنـة بينهمـا   ضـوء منههيـة علميـة  األوواذ التفسرية، املختلفة اصتالف ا حقيقي ا معتـرب  

 .(2 منلبطة"

وهــو تعريــ  جيــد   ا ملــة، ودصــور   التفســر الــ   هــو بيــان معــاين القــرآن، لكــن  
، وهـو ويـد غـر الز ؛  ألوـواذ التفسـرية، املختلفـة اصتالفـ ا حقيقيـ ا معتـرب ا أهنا وي دتـه اب يالحو عليه  

ــامه، وهـــ  داصلـــة   التفســـر    را  ألن املفســـرين ك ـــ مـــا  كـــون   تفاســـرهم صـــال   التنـــو أ أبوسـ
 ، وهناا من يظنها أهنا أوواذ  خمتلفة. ، ما دا  أن املفسرين حكوها أوواال    ا ملة   املقارن 

آرائهــم   معــاين  هــو بيــان اصــتال  املفســرين و "  بقولــه:  العــايندمــود  الــدكتور  ع ر فــ هذ  و  -
الهتــا، واستيلــاإ منــاهههم مــن فنــون املعــار ، ورلــد تعــدد اجتاهــاهتم  ودال  النصــوص القرآنيــة

ابألسبا  والدواف ، ومناوشته ضمن منههية علمية موضوعية شجعة، ليتحصـل الـرأ  الـراجح  
 .(3 من مرجوحه استناد ا إىل أدوات الرتجيح وضوابطه"

 مث بني  أن ه ا التعري  ينبن عل  أركان أربعة: 
   بيان املعا.  املفسرين  أوواذ اصتال  -1

 
مفاتيح التفسر، معهم شامل ملا يهم املفسر معرفته من ألوذ التفسر ووواعده  " أمحد سعد اخلطي ،  (1  

 . 363: 1، ( هـ1431، دار التدمرية  :الرايض, 1 ط  ".ومصطلحاته ومهماته

 . 43 :، ص" التفسر املقارن بني النظرية والتطبيق"  فرعون، عبدالكرن روضة  (2  
دار الغو ين للدراسات   :دمشق , 1 ط  ".التفسر املقارن دراسة أتليلية تطبيقية"دمود عقيل العاين،   (3  

 . 154: 1 (،هـ1440القرآنية، 
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 .املفسريناستيلاإ مناهج  -2

 .ابألسبا  والدواف  رلد تعدد االجتاهات التفسرية   -3

 للتول ل إىل الصوا .  ،املناوشة املنههية املستندة إىل أدوات الرتجيح وضوابطه -4

 ولـه يالحـو أنـه اشـتمل علـ  ذكـر أدوات الدراسـة والرتجـيح، وهـ ا  وه ا التعري  م  
َّكن االستعانة ،ما علـ  املوازنـة والرتجـيح بـني األوـواذ،    أمر صارج  عنه، فالركن ال اين وال ال 

رذ ببيـــان مـــنهج كـــل مفســـر واجتاهـــه و ريقتـــه، فهـــ ا غـــر مطلـــو ، إال    أمـــا أن يشـــتغل املف  ســـ  
   ناهج املفسرين.الدراسات املقارنة بني م

  ضــوء منههيــة    ،وعرفــه الــدكتور جهــاد الن صــرات بقولــه: "املوازنــة بــني اآلراء التفســرية
 .(1 علمية"

تشـمل مـا إذا كـان ملفسـر واحـد   أك ـر مـن  "مث شرإ مراده بــ اآلراء التفسـرية( بقولـه:  
تفســـــر أو جملموعـــــة مـــــن املفســـــرين، وســـــواء كانـــــه آليـــــة واحـــــدة أو أوـــــل أو أك ـــــر جمتمعـــــة أو  

 .(2 "متفروة
 ما يل : مقصور عل  اآلراء التفسرية، لكن يالحو عليهوهو تعري  خمتصر، 

ا مقبولــة،  د تكــون كلهــل ذلــ  أبن األوــواذ وــعــد  إدصــاذ ويــد الرتجــيح، ووــد علــ   -1
 وألن لفو  املوازنة( يتلمن داولة الرتجيح وا م  بينها.

  املقارنــــة أو التفســــر    ا  أساســــ  ا  ركنــــو   امقصــــد    فــــرتض أن يكــــون يذ   وينــــاوب أبن الرتجــــيح
مل    القـوذ الـراجحكـون  األوواذ كلهـا مقبولـة، أو    وأما كون ي كر   التعري ،  فينبغ  أن  ،رن ااملق

ر   يظهر يلزمـه أن يـوازن بـني    املقـارن      بعض املسائل، فـال َّنـ  مـن ذكـر هـ ا القيـد؛ ألن املفسـ  
 ن مل يظهــر فهــو ســيبني رأيــه    هــا، والغالــ  أن يظهــر لــه الــراجح، فــاألوــواذ ويبــني الــراجح  من

 املسألة ولو كان الت وو  .  

 
النصرات،    (1   املفهو  "جهاد دمد  إشكالية  املقارن  والدراسات   ".التفسر  للبحوَّ  م تة    جملة جامعة 

 . 56(:   2015 ، 1اجمللد ال الثون  
 . 56", ص: التفسر املقارن إشكالية املفهو  "  النصرات، (2  
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سـر، إذا كـان لـه عـدة  أوـواذ املفسـر الواحـد   أك ـر مـن تفأنه أدصـل املقارنـة بـني  -2
ا  ملزيــد إيلــاإ أو كشــ   ي  إال أن   -  نظــر -كتــ    التفســر، وهــ ا غــر داصــل   كــون ع ر ضــ 

 إشكاذ، وإال كان داصال    دراسة مناهج املفسرين.

، وهــ ا دــل نظــر، كمــا ســبق،  أو للــة مــن اآلايت  ،أنــه جعــل املقارنــة آليــة واحــدة -3
 . التعري  األوذ  مناوشة 
للــة مــن التعريفــات املــ كورة للتفســر املقــارن، وبينهــا اصــتال   ــاهر   حــدوده  هــ ه  

مسـتقال  بـل هـو داصـل    التفسـر    ، وه ا يـدذ  علـ  أنـه لـيس أسـلواب  وما يدصل يته وما خيرج
ن  عـــ    التحليلـــ ، التفســـر املقـــارن ذكـــروا لـــه أم لـــة مـــن كتـــ  التفســـر       ر  وال ســـيما أن بعـــض مـــ 

 ي ة.القدَّة واود 
  فقـد جعلهـا بعلـذهم لـوش  مـن ألـوان  وأما املقارنة بـني منـاهج املفسـرين واجتاهـاهتم وكتـبهم

داصلــة   التفســر املقــارن،  ظــاهر أهنــا ليســه  لالتعريفــات الســابقة، وا   ، كمــا  التفســر املقــارن 
مهمــة ومتميــزة، شــأهنا شــأن الدراســات  وإن كانــه مقصــودة   دراســات أصــرت، وفيهــا أ ــاَّ  

 ار نة األصرت، وسيأيت مزيد بيان ل ل    املبح  ال ال .املق  
اءات التفسـر التحليلـ  املوسـ    املقارنة أو املوازنة بني أوواذ املفسرين ال  ه  أحد إجر و 

  مـ  املوازنـةبـيــــان اآلايت القرآنية إبيـراد أوـواذ املفسـرين فيهـا وأدلـتهم،  : مبا يل  َّكن أن تـذع ر  
 . بني آرائهم، وبيان الراجح منها

 املبحث الثاني: نشأة التفسري املقارن

ــطلح ــارن    (1 مصــ ــر املقــ ــدي ، وأوذالتفســ -مــــن أ لقـــــه    ( مل يظهـــــر إال   العصــــر اوــ
ــدكتورااألســـــتاذ  -حســـــ  علمـــــ  ــد    لـــ ـــ1411ت: ]  الكـــــوم الســـــيد  أمحـــ ــر    [هـــ ــه  التفســـ   كتابـــ

 ، ويبـدو أن الكتـا  وـد  1982هــ  1402وود لـدرت  الطبعـة األوىل منـه عـا    (2 املوضوع (
 أذل    وبل ذل ، لكن أتص رت  باعته.
 

 . 520: ص  ",املعهم الوسيا" أنيس،   :املصطلح ما اتفقه  عل  وضعه  ائفة  خمصولة. انظر  (1  
ويقاذ إن  التفسر املقارن( كان مقررا    ؛17 :، ص" الكرن التفسر املوضوع  للقرآن  "  الكوم ،  :انظر   (2  

وبل ذل   النظرية  "  فرعون،   روضة عبدالكرن:  انظر   ،دراسيا    جامعة األزهر  املقارن بني  التفسر 
= 
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 وأما من حي  التطبيق العمل  فهو موجود   كت  التفسر املتقدمة.
  مـــ  نشـــأة  إىل أن بـــ وره وجـــدت   عصـــر النبـــوة،  وافـــ هب  (1 البـــاح ني  ووـــد ابلـــ  بعـــضذ 

  وانشــأته مــ  نشــأة التفســر، واســتدل  وامث أصــ    التوســ     العصــور الالحقــة، فهعلــ  التفســر،
  لـــــ ل ، وتصـــــحيحه  وإوـــــرار النـــــ     فهـــــم القـــــرآن الكـــــرن،     ابجتهـــــاد الصـــــحابةلـــــ ل   

 ن.و لفهمهم حينما خيط  
ــر  لوجــــــود    واواســــــتدل ــارن التفســــ ــحابة  املقــــ بتفــــــاوهتم   فهــــــم القــــــرآن،    ،  عصــــــر الصــــ

 واصتالفهم   تفسر بعض اآلايت، واالستنباط منها.
لوش  من ألـوان التفسـر    ،التابعني   معاين بعض اآلايت القرآنية  جعلوا اصتال ك ل  

 .املقارن، وال سيما أن اخلال    زمنهم أوس  منه   عصر الصحابة
   .التفسر األوىل  مذد و شت    التفسر املقارن من ا هود املتقدمة    واجعل  كما

يقــوذ الـــدكتور مصـــطف  املشــن: "إن املتتـ بـــ    للتفســـر ومراحلــه جيـــد أن التفســـر املقـــارن  
وإن مل يكن موجود ا ابوـد االلـطالح   التفسر وبداايته،    من حي  االستعماذ ود الز  نشأة  

  ،عـــدهمومـــن جـــاء ب  ،أفهـــا  املفســـرين مـــن الصـــحابة  اصـــتال   أن   ضـــرورة   ،ا  ر  حـــدي الـــ   عـــذ 
وتعــدد مصــادر التفســر و روــه النقليــة والعقليــة، كــل ذلــ  أدت إىل التبــاين    ،وتفــاوت مــداركهم

واالصــــتال    اآلراء، وهــــ ا بــــدوره اوتلــــ  عــــرض األوــــواذ والنظــــر   أدلتهــــا، ومناوشــــتها مث  
 .(2 ..." الرتجيح استناد ا إىل الدليل

ــر النبــــوة و   التفســــر املقــــارن   والواوــــ  أن  ــابعني؛ ألن  ال    مل يظهــــر   عصــ الصــــحابة والتــ
، مقصــور علــ  آرائهــم أو   ريقــة املتــأصرين، فتفســرهم خمتصــر ــريقتهم   التفســر خمتلفــة عــن  

، وأمـــا املـــدو شت األوىل للتفســـر فهـــ  مقتصـــرة   الغالـــ  علـــ  نقـــل أوـــواذ الســـل ،  مـــروايهتم

 
 ، لكن مل أجد من نص  عل  ذكره أو عر فه وبل الشيخ أمحد الكوم . 57  :ص  ",والتطبيق

"التفسر املقارن دراسة أتليلية    والعاين، ؛  155:  ص   ", املقارن دراسة أتليلية التفسر  "   املشن، انظر:    (1  
",  التفسر املقارن بني النظرية والتطبيق "   فرعون، روضة عبدالكرن    وما بعدها؛ و   175:  1تطبيقية",  

 . 52ص:  
 . 155:  ص   ", التفسر املقارن دراسة أتليلية "   املشن،  (2  
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 موازنة وترجيح.دون 
هو اإلما  دمـد بـن جريـر الطـرب     ،بصورة واضحة التفسر املقارن ولعل أوذ من مارس 

  تفســره ا ليــل  جــام  البيــان عــن أتويــل آ  القــرآن(، فقــد نــص  علــ  ذلــ       هـــ[310  ]ت:
 مقدمة كتابه، و بق ذل  عمليا    عامة كتابه.

وحنـــن   شـــرإ أتويلـــه، وبيـــان مـــا فيـــه مـــن  "  مبينـــا  منههـــه   كتابـــه:  -رمحـــه ف-يقـــوذ  
لكــل مـــا ابلنــاس إليــه اواجـــة مــن علمـــه    كتــااب مســـتوعبا    -إن شـــاء ف ذلــ -معانيــه منشــ ون  

، وخمربون   كل ذلـ  مبـا انتهـ  إلينـا مـن اتفـا   ، ومن سائر الكت  غره   ذل  كافيا  جامعا  
اصتلفه فيه منه، ومبينـو علـل كـل مـ ه  مـن  اوهة فيما اتفقه عليه األمة، واصتالفها فيما  
  ".م اهبهم، وموضحو الصحيح لدينا من ذل 

والنـا ر   هـ ا الكتـا  القــي  م البـدي  جيـد املقارنـة أو املوازنــة بـني أوـواذ املفسـرين  ــاهرة  
 .أثا عليه العلماء ودَّا  وحدي ا ، وأفادوا منه، وهنلوا من معينهمتميزة، ول ل   

 .(1 : "مل يذص ن     أحد  م له"غداد الب  اخلطي واذ 
 ال  تـذع ا  ابملقارنة بني أوواذ املفسرين وتوازن بينها، ومن ذل : مث تواله التفاسرذ 

 أحكا  القرآن. [ه543ت: ] ابن الع ريب القر   املالك تفسر  -
 .احملرر الوجيز   تفسر الكتا  العزيز  [هـ546ت:] تفسر ابن عطية -
 .تفسر القرآن العظيم [هـ  774ت:] ك رتفسر ابن   -
 .التحرير والتنوير من التفسر  [ه  1393ت:]  عاشور  بن الطاهر  دمد تفسر  -
ــر   - ــنقيط تفســـ ــني الشـــ ــد األمـــ ــاإ القـــــرآن    [ه 1393ت: ]  دمـــ ــان   إيلـــ أضـــــواء البيـــ
 .ابلقرآن 

الدراســـات  و  هـــ ا العصـــر اوـــدي  انتشـــرت الدراســـات املقارنـــة وتطـــورت، وال ســـيما  
ك رة   التفسر املقارن، وغالبهـا رسـائل علميـة، وعامتهـا ليسـه    دراسات   األكادَّية، فكذتبه  

 
اخلطي     (1   عل   بن  بغداد "   البغداد ، أمحد  عواد،  ".  اتريخ  بشار  الغر     : بروت,  1 طيقيق  دار 

 . 548 :2 (، ه 1422 اإلسالم ،
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ــارات، أو األوــــــواذ، أو  (1 بعنــــــوان:  التفســــــر املقــــــارن( ، بــــــل بعنــــــوان: الرتجيحــــــات أو االصتيــــ
رذ   أو التـ ع ق بـــات،  االســـتدراكات، ر معـــني دراســـة مقارنـــة،    ترجيحـــات    سذ وغرهـــا، حيـــ  تـــذد  مفســـٍ 

 وسب  الرتجيح. الراجح القوذ واالستدالذ هلا، مث بيان  ب كر أوواذ املفسرين   دل الرتجيح
وهكــ ا   دراســة أوــواذ بعــض العلمــاء   التفســر صــارج كتــ  التفســر، واســتدراكات  

 بعض املفسرين عل  غرهم.
 غالبا  ل ايت املشكلة. تكون   همعينة، وه مفردة   آايت  دراسات مقارنة  كما توجد 

رن، مـن صـالذ رسـائل جامعيـة،  وهناا مشـروأ إلصـراج تفسـر كامـل مقـارن للقـرآن الكـ
 ملية   ع م ان األردن.االع اإلسالمية  العلو   جامعة  

وه ه الدراسـات املعالـرة امتـازت  سـن العـرض والرتتيـ ، ونسـبة األوـواذ إىل وائليهـا،  
ر سذ  وتوثيقهــا مــن   مصــادرها، علــ  تفــاوت بينهــا   ا ــودة، وإن مل كــلذ مــن التكــرار حيــ  تــذد 

 بعض اآلايت أك ر من مرة ، لكن بعناوين خمتلفة، م  اياد امللمون.
 املبحث الثالث: نقد مصطلح التفسري املقارن

رآن  مهمـة ومفيـدة   التفسـر وعلـو  القـ  ،املقارنة واملوازنـة بـني األوـواذ واملنـاهج والكتـ 
ة نظــــر واســــتيعا  ملوضــــوأ املقارنــــة    ،ويليــــل عميــــق  ،وغرهــــا مــــن العلــــو ، وهــــ  يتــــاج إىل دوــــ  

   ه    ذل  دراسات  عديدة   خمتل  الفنون.ود كذت ب  وإحا ة بوانبه، و 
ألوذ  وال إشـــكاذ   هـــ ا املصـــطلح ســـواء أ لقنـــا عليـــه  املقارنـــة( أو  املوازنـــة( واللفـــو ا

 ، كما تقد    املبح  األوذ.ال اين أ ل ح  أشهر، واللفو 
ســـــيما  للتفســـــر التحليلـــــ ،  ( والتفســـــر املقـــــارن جعـــــل       -  رأيـــــ -إإلـــــا اإلشـــــكاذ  

 لوجوه متعددة أاها ما يل :  وتصني  كت  التفسر وفق ه ين النوعني، وه ا غر لحيح،
التفســــــر  التفســــــر التحليلــــــ ، لكــــــن ألــــــحا        املقــــــارن( داصــــــل  التفســــــر  ن  أ -1

التحليل  متفاوتون   إيراد أوواذ املفسرين واملوازنة بينها، وأك ـر كتـ  التفسـر املبسـو ة تـ كر  
فهــــل كــــرج هــــ ه التفاســــر مــــن التفاســــر    أوــــواذ املفســــرين وتــــوازن بينهــــا وتبــــني   الــــراجح منهــــا،

 مقارنة؟التحليلية إىل املقارنة، أو يطلق عليها يليلية 

 
 وهناا عدة رسائل ماجستر بعنوان: الوجوه والنظائر ملقاتل بن سليمان، دراسة يليلية مقارنة.  (1  
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ــأن   -2 ــاا وجوهــــ ــالي  املفســـــــرين، م ــــــل البســـــــا    أصـــــــرت  ا  هنــــ لالصــــــتال  بـــــــني أســــ
 ؟، كالتفسر املوسوع  م ال  للتفسر التحليل واالصتصار، فهل جنعلها أنواعا  أصرت وسيمة   

فيه نظر؛ ألن التقسـيم هنـا  وه ا  ،  كت وال  جتاهاتاالناهج و املاملقارنة بني إدصاذ  -3
ــيا  ذكـــر   ــاين القـــرآن، و  سـ ــة  متعلـــق ابلتفســـر الـــ   هـــو بيـــان معـ ــالي  املفســـرين   كتابـ أسـ

 س ملطلق االصتال  والتفاوت بينهم.التفسر، ولي
املفسرين ليسه مقتصرة عل  ذات التفسر، فقد كـرج عـن ذلـ  إىل  بني مث إن املقارنة 

أو املقارنـة بيـنهم   إيـراد  اسـرهم،  املقارنة بني مقدمات تف  مووفهم من مسائل علو  القرآن، أو
 ، وغر ذل  مما ليس داصال    بيان معاين اآلايت.القراءات القرآنية

تصـني  كتـ  التفسـر القدَّــة واودي ـة إىل تفاسـر مقارنــة وتفاسـر يليليـة، وهــ ا   -4
األوـــواذ، ولكـــن ال تعتـــن  فيـــه إشـــكاذ وغمـــوض؛ حيـــ  إن بعـــض كتـــ  التفســـر تعتـــن بـــ كر  

ح لكــــن ال تســــتوع  األوــــواذ  ابلرتجــــي  تعتــــن  والعكــــس كــــ ل  فهنــــاا كتــــ   ،غالبــــا    ابلرتجــــيح
فهل كرج ه ه الكت  عن حد التفسر املقارن، وتكون من للـة التفاسـر التحليليـة،   ،واألدلة

 غر املقارنة؟
ا   ــ  ــة  طــــواتإذا  بقنــــا صأمـ ــ كرها بعــــضذ مــــن كتــــ       التفســــر املقــــارن      الكتابـ الــــ  يـ

 التز  ،ا إال عدد  وليل  جدا . من  ، عل  كت  التفسر، ف ننا لن جند (1 أتليله
، وهـ ا  التفسـر املقـارن بـل التبـاين بـني البـاح ني   يديـد مفهـو    ،االصـتال وود رأينـا 

و رٍ  كمــا  –، وكـان أوذ  مــن أ لقـه  كامـل  يـدذ علـ  أن وضــ  هـ ا املصـطلح، غــر مبـن علـ  ت صــ 
الكـوم ،   متهيـده للتعريـ  ابلتفسـر املوضـوع ، لتقريـ  مفهـو   السـيد أمحد  الدكتور -تقد 

 التفسر، ال   كان   بواكر  هوره.  ا ديد من أسالي ه ا األسلو  
الدراسات املقارنـة الـ  هلـا حـدود  واضـحه وفـرو     وبني  ،التفسر املقارن   وهناا فر   بني

 ـــاهرة بينهـــا وبـــني غرهـــا، كالفقـــه املقـــارن مـــ ال ، فهـــو خمتلـــ  متامـــا  عـــن الفقـــه املـــ ه ، بغـــض  

 
روضة عبدالكرن  و   ؛وما بعدها   677/ 2  :ص   ",تطبيقية التفسر املقارن دراسة أتليلية  "  العاين،:  انظر   (1  

 وما بعدها.  65 : ص ", التفسر املقارن بني النظرية والتطبيق "  ،فرعون 
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(  الفقـــه املقـــارن    (1 اوـــدي ، ولـــ ل  أضـــح  هـــ ا املصـــطلح  النظـــر عـــن البســـا واإلجيـــاز فيـــه
 .  و الفقه امل ه متميزا  عن الفقه غر املقارن أ مشهورا ،واضحا  

وأمــا دراســة اصــتال  املفســرين وأســبابه واملووــ  منــه، فهــو أمــر  مهــم، وهــ ا موجــود    
 .(2  كت  ألوذ التفسر املفردة والشاملة

عوا   اوــدي  عــن موضــوأ   ويالحـو أن بعــض الكــاتبني   مـنهج التفســر املقــارن توسـ 
، ووواعـــــد التفســـــر، وتطبيقاهتـــــا،  ، وأســـــبا  ذلـــــ ، ومـــــنهج التعامـــــل معـــــهاصـــــتال  املفســـــرين
 ، فلم أيتوا إبضافة ت كر عل  ما   كت  ألوذ التفسر.(3 وإعماهلا   الرتجيح
ه مـــــن املصـــــطلحات ا ديـــــدة  ( م ـــــل غـــــر التفســـــر املقـــــارن هـــــ ا املصـــــطلح    :فـــــ ن ويـــــل

ومنــاهج املفســرين، وغرهــا مــن املصــطلحات  ،  ، كالتفســر التحليلــ  والتفســر اإللــاااملعالــرة
الشــــائعة   علــــو  القــــرآن وغرهــــا، واهلــــد  منهــــا تقريــــ  العلــــو  وتوضــــيحها، وال مشــــاحة    

 االلطالإ.
يـــ  العلـــو  وتســـميتها واســـتقالذ بعلـــها عـــن بعـــض، أمـــر   فـــا وا  عـــن ذلـــ : أن تقر 

ــا، وكـــم تـــرا األوذذ ل صـــر، لكـــن تشـــقيقها   ــالعلو  متهـــد  دة ومتطـــورة، منـــ   هورهـ مطلـــو ، فـ
 .وتفريقها من غر حاجة ال داع  له، بل فيه ع ن اء  عل   ال  العلم، وتشتيه  ألذهاهنم

( وفيهـا رسـائل دكتـوراه،  التفسر املقـارن عل  معظم ما كت  حوذ أتليل   وود ا  لعهذ 
فلم أرهم أثبتوا علما  أو منهها  واضح املعامل، خيتل  عم ا هو موجود   كتـ  ألـوذ التفسـر،  

هـــ ه    بعـــض  ، وإن كانـــهمـــن جهـــة التألـــيل، أو كتـــ  التفســـر التحليلـــ ، مـــن جهـــة التطبيـــق

 
املتقدمني.  (1   يذسم  :  علم اخلال ( عند  والش ون    :انظر   وكان  األووا   املوسوعة  "  ،اإلسالمية وزارة 

 . 51  :1 (،هـ1404الكويه، , 2 ط ". الفقهية الكويتية 
دار    :مكة     ،زرزور عدشن    :يقيق   ". مقدمة   ألوذ التفسر"  تيمية،أمحد بن عبداوليم ابن    :انظر   (2  

الشاي ود  ، 89  :ص   (, هـ1415الرسالة،   املفسرين "  مد  اصتال   العبيكان،    مكتبة   ،    "أسبا  
 (. هـ 1416الطبعة األوىل 

روضة عبدالكرن  و   ؛بعدها   وما  677/ 2ص:    ",تطبيقية التفسر املقارن دراسة أتليلية  "  العاين،:  انظر   (3  
 وما بعدها.  97 : ص ", التفسر املقارن بني النظرية والتطبيق "  فرعون،
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 .هها  ولياغة  الدراسات أو الرسائل ووية  من
وجعلـــوا لـــه ألـــواش  أو    ،أضـــ  إىل ذلـــ  أن بعلـــهم شـــققوا هـــ ا األســـلو  مـــن التفســـر

 ومنها: كما تقد  املبح  األوذ،  متعددة،أو وجوها   أنواعا  
 املقارنة التحليلية بني املفسرين   معا آية معينة. -1
،  اآلايت، أو موضــوأ معــنياملقارنــة التحليليــة بــني املفســرين   معــا جمموعــة مــن   -2

 .  (1 وعرب  عنها بعلهم ابملقارنة املوضوعية
 املقارنة بني اجتاهات املفسرين ومناهههم. -3

 فأدصل:  -كما تقد -وتوس   الكوم   
 املقارنة بني نص ورآين وحدي  نبو . -4
 .بني ما ورد   القرآن الكرن وكت  أهل األمم السابقةاملقارنة  -5

  دراسـ  للتفسـر املقـارن،   بعـض ا امعـات   مرحلـة الدراسـات العليـارد مقرر  فوود أذ 
ــدكتوراه( ــ  الـ ــرر التفســــر التحليلـ ــر، إضــــافة  إىل مقـ ــ ، حيــــ     ،(2 ، وألــــوذ التفسـ وهــــ ا غريـ

عة   ــ  ــتملة    يذفـــرتض   دراســـة  الـــ  الـــدكتوراه ملقـــرر التفســـر التحليلـــ  أن تكـــون موسـ علـــ     مشـ
 دراسة أوواذ املفسرين ونقدها.

أمــا تفريــق املقــررات تبعــا  لوجــود مصــطلح جديــد، ففيــه تشــتيه  للطــال  وإرهــا  هلــم،  
 ر  عليهم.وتكرا

  مـ  أم اهلـا  تدع  إفرادهـا، بـل دجمهـاووجود إضافة وليلة   بعض هـ ه املقـررات ال يسـ  
ــررات   ــاعتها   مقـ ــتغالال  لسـ ــ  الطـــال ، واسـ ــا  علـ ــتهم  أوىل، كفيفـ ــن ملكـ ــرت تبـ ــرامج أصـ أو بـ

    .(3 وتنم    ودراهتم البح ية

 
 . 164 :ص  ",التفسر املقارن دراسة أتليلية " املشن، : انظر (1  
القرآنية،    : انظر  (2   للدراسات  تفسر  لتطوير  "مركز  ال اين  الدوا  امل متر  القرآنية وَّ    ".الدراسات 

 وما بعدها.  116,  27: 2 , ( هـ1436الرايض،  
 . 30: 2 ",  وَّ امل متر الدوا ال اين لتطوير الدراسات القرآنية"، مركز تفسر : انظر (3  
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 املقارنة بني أقوال املفسرينمنهج  :املبحث الرابع

والرتجيح بينها، أمر  مهم وله مثرات عديـدة، إذا كـان وفـق    (1 املقارنة بني أوواذ املفسرين
الســابق علــ  مصــطلح  مــنهج ســديد وصطــوات لــحيحة، وكــان النقــد واالعــرتاض   املبحــ   

ــيما  للتفســــر التحليلــــ ،  التفســــر املقــــارن   وتصــــني  كتــــ  التفســــر وفــــق هــــ ين  ( وجعلــــه وســ
، أمــا ذات املقارنــة واملوازنــة بــني األوــواذ واآلراء التفســرية فهــ  مفيــدة جــدا ، وهــ  مــن  النــوعني

  أوـواذ املفسـرين  املقارنـة بـني  ، ومـن مثـراتأهم ميزات كت  التفسر املبسو ة، القدَّة واملعالـرة
 ما يل :
ــة   - ة التحليـــل والنقـــد لديـــه، إذ إن املقارنـ ــ  ــة م ل كـ رفـــ  املســـتوت العلمـــ  للـــدارس، وتنميـ

 م العليا.والنقد من مهارات التعل  
يريـر املســائل املختلــ  فيهــا بــني املفســرين، وا مـ  بــني مــا يذظــ ن  أنــه خمتلــ ، ومتييــز   -

 اصتال  التنو أ من اصتال  التلاد.
الــرد  علـــ  األوــواذ التفســـرية الشــاذة والبا لـــة، الــ  ي رهـــا بعــضذ أهـــل األهــواء، مـــ    -

 خمالفتها إللاأ السل ، وأئمة املفسرين.
، ومصــادرهم،    االســتدالذ والرتجــيح  هممنــاههو   ،ملفســريناجتاهــات ا  التعــر   علــ  -

، لكنهـا نتيهـة  هنـا اهتا  ال مـرة ليسـه مقصـودة لـوه ه  وأسالي  عرضهم لألوواذ، ومناوشتها،
 . اهرة للدراسات املقارنة

وفـق مـنهج لـحيح    ،املقارنـة بـني أوـواذ املفسـرينولكن ال بد أن تكون ه ه الدراسات  
 وصطوات سليمة؛ لك  تتول ل إىل نتائج لحيحة مفيدة، وأهم ه ه اخلطوات ما يل :

إذا ثبــه إلــاأذ املفســرين    التأكــد مــن وجــود صــال  بــني املفســرين فيهــا؛ ألنــه   -1
 يذنظر فيما خيالفه. معا آية من اآلايت ف نه ال

 
كما سبق،     التفسر املقارن(أما املقارنة بني اجتاهات املفسرين ومناهههم فاأللح أهنا غر داصلة      (1  

م   بعض  أن  ويالحو  معلو ،  هو  خمتل  كما  منهج  وهلا  ومفيدة،  مهمة  كت       ن  وإن كانه 
 ( مل يفر  تفريقا  واضحا  بني منهج وصطوات الدراسة   كل منهما. التفسر املقارنأتليل  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 اجلزء األول – 200العدد   –سالمية للعلوم الشرعية  جملة اجلامعة اإل

-  390  - 

املخالفـة ملـا ثبـه    ،البا لـةواء  ، واملبنية علـ  األهـاألوواذ الشاذةعد  االلتفات إىل  -2
 أو اللغة العربية. ،  السنة أو وواعد الشريعة

 عند ورود اخلال  ينبغ  ات  باأ اخلطوات التالية: -3
 .ويرير دل اخلال   ،التأمل فيه  -أ

ن  بعـدهم  فيـه  املفسـرين  ل  أوواذ -  هـل هـو    ، ومعرفـة نـوأ اخلـال ،مـن السـل  ومـ 
 .التلاداصتال  من اب  اصتال  التنوأ أو 

 .سب  اخلال معرفة   -ج
 .داولة ا م  بني األوواذ إن أمكن -د
 وبيان سب  ترجيحه، ومثرة اخلال . ،م  االستدالذ له  األوواذ، الراجح منبيان    -ه

     يكـون   مـا  أحسـنواذ شيخ اإلسال  ابن تيمية مبينا  الطريقة امل ل  لعرض اخلـال : "
  بطـلويذ   منهـا،  الصـحيح  علـ   ه  بـ  نـ  يـذ   وأن   املقـا ،  ذلـ      األوـواذ     ع  و  تـ  سـ  تذ   أن ،  اخلـال   حكايـة
  فيشـتغل  يتـه،  فائـدة  ال  فيمـا  واخلـال   النـزاأ  يطـوذ  لـ ال  ومثرتـه؛  اخلـال  فائـدة  كروتذ  البا ل،

 .األهم عن  به
  وــد   إذ  شوــص؛  فهــو  فيهــا  النــاس  أوــواذ    ســتوع ي    ومل  لةأمســ     صالفــا    كــ ح    مــن  فأمــا

  األوــواذ  مــن  الصــحيح  علـ   ينبــه  وال  ويطلقــه،  اخلــال    كـ   أو  تركــه  الــ       الصــوا   يكـون 
       .أصطأ  فقد  جاهال أو الك  ،  تعمد  فقد   عامدا الصحيح  غر حلح   ف ن   ؛أيلا  شوص  فهو

  ويرجــ    لفظــ ا،  متعــددة  أوــواال    حكــ   أو  يتــه  فائــدة  ال  فيمــا  اخلــال   نصــ   مــن  كــ ل 
  كالبــس  فهــو  ،بصــحيح  لــيس  مبــا  روتك ــ    الزمــان،  ضــي    فقــد   ،معــا    وــولني  أو  وــوذ  إىل  حالــلها
 .(1 "للصوا   املوفق وف. رٍ و  ثـ و يب   زذ 

 ن  يقو  ابملقارنة بني أوواذ  
 أن يتحل   أبمرين: املفسرينوينبغ  مل
مــن حســن الفهــم،  أن تكــون لديــه القــدرة أو األدوات الالزمــة ملمارســة املقارنــة،    األول:

  املفسـرينومنـاهج    ،ومعرفة  ر  االستدالذ والرتجيح، م  معرفة علم التفسر وألوله ومصادره
 واجتاهاهتم، والعلم مبوضوأ املقارنة.

 
 . 89 :ص  ", التفسر  ذألو   مقدمة  "  تيمية، : ابن انظر (1  
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ــا ، والتهـــرد عــــن اهلـــوت، والالثــــاين:   ــة العلميــــة واإلنصـ ــ  عــــن  أن يتصـــ  ابألمانـ بحـ
لألوـــواذ، والتـــأين     اوكـــم علـــ  األوـــواذ، واألد  مـــ  العلمـــاء، وعـــد   احملـــتمالت الصـــحيحة  
 .(1 املسارعة   كط تهم

ادذ  ــ  ــرين ونـذقـ ــو املفسـ ــار دققـ ــنهج سـ ــ ا املـ ــ  هـ ــة  وعلـ ــرب ، وابـــن عطيـ ــر الطـ ــابن جريـ هم كـ
 .(2 األندلس ، وابن ك ر الدمشق 

داصلــــة    التفســــر التحليلــــ  كمــــا ســــل ، فــــال حاجــــة    املفســــريناملقارنــــة بــــني أوــــواذ  و 
 إلفرادها   مقرر دراس  مستقل، أو أتلي  تفاسر كاملة صالة ،ا.

فأما ا ان  التأليل  هلا فيكون   كت  ألوذ التفسر،   اب  اصـتال  املفسـرين،  
دات للتفســـر التحليلـــ ، ســـواء   كتـــ  الت فســـر، أو املقـــررات  أو يكـــون مـــن املقـــدمات املمهـــ  

 الدراسية.
وأمــا ا انــ  التطبيقــ  فيكــون ضــمن فقــرات أو إجــراءات التفســر التحليلــ ، إذا كــان  
ة أو املبتـدئني، فـال يناسـ  فيهـا عـرض أوـواذ   موس عا ،  ال  التفاسـر املختصـرة، امل ل فـة للعامـ 

 املفسرين واملوازنة بينها، كما هو معلو .
والرتتيــ ،    ،والصــياغة  ،األوــواذ واملوازنــة بينهــا، كتلــ  مــن جهــة البســاض  و ريقــة عــر 

ومنــــاهههم، لكــــن ال بــــد مــــن مراعــــاة اإلجــــراءات    ،وأغراضــــهم  ،ابصــــتال  الكتــــ  والبــــاح ني
 واللوابا امل كورة آنفا .

 
 . 185"التفسر املقارن دراسة أتليلية", ص:  املشن،  : انظر (1  
مركز الرتاَّ ال قا   ,  1 ط  ".  تفسر الطرب  ألوله ومقوماتهاملنهج النقد   "أمحد نصر ،    : انظر  (2  

الصناعة النقدية   تفسر ابن  "  ، سليماندمد لاحل    ؛وما بعدها   167  :ص   (،هـ1433املغريب،  
القرآنية،    : الرايض".  عطية  للدراسات  تفسر  بعدها  73  : ص   (، هـ 1437مركز  بنه    ؛ وما  إَّان 

ا اسر،   ابن ك ر"محد  اإلما   تفسر  النقد     السعودية    :الرايض   ".املنهج  العلمية  ا معية 
 وما بعدها.  56، ص( هـ1437للقرآن وعلومه، 
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 اخلـامتـة
أهــم النتــائج الــ   هــرت  مــن صــالذ مباح ــه، وهــ  كمــا    رذ كــذ هــ ا املوضــوأ أ ذ    صتــا   و 

 يل :
   البــــاح ون املعالــــرون  ووــــد اصتلــــ     مصــــطلح  التفســــر املقــــارن( مصــــطلح  معالــــر، (1
علــ     ا  مبنيــ  مل يكــنيــدذ علــ  أن وضــ  هــ ا املصــطلح،    وهــ ا،  أنواعــه، كمــا اصتلفــوا    تعريفــه

 .ت ص و ٍر كامل
ــار ل (2 ــة أو  التعريـــ  املختـ ــرينلمقارنـ ــواذ املفسـ ــني أوـ ــة بـ ــو:  املوازنـ ــة    هـ ـــان اآلايت القرآنيـ بـيــــ

 .إبيراد أوواذ املفسرين فيها وأدلتهم، م  املوازنة بني آرائهم، وبيان الراجح منها
ليـه  املقارنـة( أو  املوازنـة(  سـواء أ لقنـا ع التفسر املقـارن(  ال إشكاذ   ه ا املصطلح  (3

ا  للتفســـر التحليلــ ، وتصــني  كتــ  التفســر وفـــق  وســيم  ه  جعلــ  -   رأيــ-إإلــا اإلشــكاذ  
 .ني، وه ا غر لحيح، لوجوه متعددةه ين النوع

–إال   العصـــر اوـــدي ، وأوذ مـــن أ لقـــه  هـــ ا املصـــطلح  التفســـر املقـــارن(    يظهـــرمل   (4
  كتابـــــه  التفســـــر    هــــــ[1411]ت: األســـــتاذ الـــــدكتور أمحـــــد الســـــيد الكـــــوم     -حســـــ  علمـــــ 

 .املوضوع (
ــ ين كتبـــوا    ر  أ    مل (5 ــر املقــــارن(  الـ ــح املعــــامل،    أتلــــيل  التفسـ ــا  أو منههــــا  واضـ ــوا علمـ أثبتـ

ا هــــو موجــــود   كتــــ  ألــــوذ التفســــر، مــــن جهــــة التألــــيل، أو كتــــ  ال تفســــر  خيتلــــ  عمــــ 
 .التحليل ، من جهة التطبيق

، إذا  ه أو إجراءاتـــ  ه ضـــمن فقراتـــ  ، ن داصلـــة    التفســـر التحليلـــ  املقارنــة بـــني أوـــواذ املفســـري  (6
 فال حاجة إلفرادها   مقرر دراس  مستقل، أو أتلي  تفاسر كاملة صالة ،ا.   ا ، كان موس ع  
أما ا ان  التأليل  هلا فيكون   كت  ألوذ التفسـر،   اب  اصـتال  املفسـرين،  و 

دات للتفســـر التحليلـــ ، ســـواء   كتـــ  التفســـر، أو املقـــررات   أو يكـــون مـــن املقـــدمات املمهـــ  
 الدراسية.

 ا يل :وأصرا  أذول  مب
ويديـــــد مفاهيمهـــــا، وعـــــد     ،  التفســـــر وعلـــــو  القـــــرآن   العلميـــــة  ضـــــبا املصـــــطلحات (1

 الت ك ل     إجيادها.
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، وعـد  إفـراده   م لفـات أو  التحليل   التفسر  ضمندراسة املقارنة بني أوواذ املفسرين   (2
ــةذ  ــا مل تقـــــتض اواجـــ ــة، مـــ ــررات صالـــ ــراد    مقـــ ــات أو    إفـــ ــة ترجيحـــ ــه، كدراســـ ــة منـــ ــائل معينـــ مســـ

ر معني، أو دراسة آية مشكلة.  استدراكات مفس  
نــة   التفســر ومنــاهج املفســرين وعلــو  القــرآن،  لــياغة مــنهج واضــح، للدراســات املقار   (3

ووضــ  إجــراءات دــددة لكــل جمــاذ مــن جمــاالت املقارنــة،  يــ  تكــون دلــيال  للباحــ    هــ ا  
 البا .
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 املصادر واملراجع
دار   :مكة    .يقيق عدشن زرزور  ". مقدمة   ألوذ التفسر"  .أمحد بن عبداوليم  تيمية،ابن  

 . (هـ1415الرسالة، 
 (.مكتبة العلو  واوكم  :املدينة املنورة   ".تفسر التحرير والتنوير"  . بن عاشور، دمد الطاهرا
دار   : القاهرة   . يقيق: عبدف عبدالكبر وزميليه ".لسان العر "   .بن منظور، دمد بن مكر ا

 (. املعار  
  (. هــ1425 ،1 ط ".دراسات   التفسر املوضوع "  .بن عواض  األملع ، زاهر

 (. املكتبة اإلسالمية  :استانبوذ   ". املعهم الوسيا"وزمالؤه.    إبراهيم،  ،أنيس
محد  بنه  إَّان  تفسر    . ا اسر،  النقد     ابن ك ر". "املنهج  ا معية    : الرايض   اإلما  

 . ( هـ1437العلمية السعودية للقرآن وعلومه،  
دار   : بروت  ،4 ط   .أمحد عبدالغفور عطار  :يقيق  ". الصحاإ"  . إمساعيل بن محاد  ا وهر ،

 هـ(. 1407العلم للماليني، 
ار د  : بروت  ، 1 ط  .يقيق بشار عواد".  اتريخ بغداد"  .أمحد بن عل   البغداد ،اخلطي   

 . (ه1422 الغر  اإلسالم ،
سعد  أمحد  ألوذ "   .اخلطي ،  من  معرفته  املفسر  يهم  ملا  شامل  معهم  التفسر،  مفاتيح 

 . (هـ1431دار التدمرية،   : الرايض  ، 1 ط  ". التفسر ووواعده ومصطلحاته ومهماته
فتح  دمد  امل اه "  . الد رين،  م   املقارن  اإلسالم   جامعة   ، 3 ط  ". الفقه  منشورات 

 (. هـ1411دمشق،  
 (.هـ1428دار عمار،    ، 1".  طالتفسر املوضوع  ومنههية البح  "  .زايد صليل الدغامني،
لاحل  سليمان، عطية".    .دمد  ابن  تفسر  النقدية    تفسر   :الرايض"الصناعة  مركز 

 .( هـ1437للدراسات القرآنية، 
جرير بن  دمد  القرآن "  .الطرب ،  أتويل  عن  البيان  الرتك   ".جام   عبدف   ،1 ط   . يقيق 

 .( هـ1422دار ههر،    :القاهرة
دار الغو ين   : دمشق  ، 1 ط   ".التفسر املقارن دراسة أتليلية تطبيقية"  . العاين، دمود عقيل

 .( هـ1440للدراسات القرآنية، 
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"  عباس، حسن.  واجتاهاتهفلل  أساسياته  دنديس،   : عمان   ،1 ط  ".التفسر  مكتبة 
 . (هـ1426

  (.هـ 1423دار ابن ا وز ،    : الدما   ، 1 ط  ". ألوذ   التفسر"   .دمد بن لاحل   ، الع يمني
لاذ  ، العمر  القرآين "  . أمحد  للقصص  املوضوع   التفسر  القاهرة2".  ط دراسات     ،: 

 . (هـ 1421مكتبة اخلاجن ،  
"ال  العيص، عمر.  املوضوع  زيد  والتم يل  بني   تفسر  دار   :الرايض  ،2".  طالتأليل 

 . (اودي 
"  فرعون،  عبدالكرن.  والتطبيقروضة  النظرية  بني  املقارن  دار   : األردن   ،1".  طالتفسر 

 . (هـ 1426النفائس،  
: مطبعة اولارة القاهرة  ، 2 ط  ". البداية   التفسر املوضوع "  حسني.   عبداو   الفرماو ، 

  . ( 1977،  العربية
يعقو  بن  آابد ، دمد  احمليا"  .الفروز  الكت    :بروت  ،1 ط   ".القاموس   ، العلمية   دار 

 . (هــ1415
مطبعة :  مصر  ،2 ط   .يقيق: عبدالسال  هارون   ".مقاييس اللغة"  .أمحد بن فارس  القزوين،

 (. هــ1399  ، مصطف  البايب اول 
  ، 1 ط يقيق: شلر املطرود ،   ". التيسر   وواعد علم التفسر "   . دمد بن سليمان   ، الكافيه  

   . ( هـ 1410دار القلم،    : بروت 
 (. هـ1402،  1 ط  ". التفسر املوضوع "  . أمحد السيد  الكوم ،
"  دمد، مسلم.  املوضوع مصطف   التفسر  التدمرية،   :الرايض  ،1".  طمباح      دار 

 (. هـ1430
القرآنية للدراسات  تفسر  الدراسات  "  .مركز  لتطوير  ال اين  الدوا  امل متر   ".القرآنية  وَّ 

 (. هـ1436الرايض،  
جملة الشريعة والقانون   جامعة   ". التفسر املقارن دراسة أتليلية"  .مصطف  إبراهيم  املشن،

 . 205  -  137(: هـ1427 ، 26  الشاروة
أمحد  ومقوماته"  . نصر ،  ألوله  الطرب   تفسر  النقد     الرتاَّ    ،1 ط   ". املنهج  مركز 

 . (هـ1433ال قا  املغريب، 
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 . (هـ1404

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 مصطلح التـفـســيـر الـمـقـــارن، دراسـة نقـديـة، أ.د. إبراهيم بن صاحل بن عبد هللا احلميضي 

-  397  - 

bibliography 
ʿAbbas، Faḍl Hassan. “Al-Tafsir 'Asāsiyātuh wa Itijāhātuh". (1st edition، 

Oman: Maktabat Dandis ، 1426 AH(. 
Al-Almaʿī، Zāhir bin ʿAwāḍ. "Dirāsāt fi Al-Tafseer Al-Mawḍouʿī". (1st 

edition، 1425 AH). 
Al-ʿĀnī، Mahmoud ʿAqeel. "Al-Tafseer Al-Muqāran Dirāsāt Taʾsīliyyah 

Taṭbīqiyyah". (1st edition، Damascus: Dār Al-Ghawthānī li al-Dirāsāt 
Al-Qurʾāniyyah، 1440 AH). 

Al-Daghāmeen، Ziyād Khaleel. "Al-Tafsir Al-Mawdouʿī wa Manhajiyat Al-
Bahth". (1st edition، Dār ʿAmmār، 1428 AH). 

Al-Duraynī، Muhammad Fathi. Al-Fiqh Al-Islāmī Al-Muqāran maʿa Al-
Madhāhib. (3rd edition، Damascus University Publications، 1411 AH). 

Al-ʿeeṣ ، Zaid ʿOmar. "Al-Tafseer Al-Mawdouʿī bayna Al-Taʾseel wa al-
Tamtheel". (2nd edition، Riyadh: Dār Al-Hadith). 

Al-Faramāwī، ʿAbdullāh Husain. "Al-Bidāyat fi Al-Tafseerr Al-Mawdouʿī". 
(2nd edition، Cairo: Matbaʿat al-Haḍārah Al-ʿArabiyyah، 1977). 

Al-Fayrouz Abādī، Muhammad bin Yaʿqoub. "Al-Qamous Al-Muheeṭ". (1st 
edition، Beirut: Dār Al-Kutub Al-ʿIlmiyya، 1415 AH). 

Al-Jasir، Imān bint Hamad. "Al-Manhaj Al-Naqdi fi Tafseer Al-Imam Ibn 
Katheer". (Riyadh: Al-Jam'iyyah Al-Saudiyyah li al-Qurʾān wa 
ʿUloumih، 1437 AH). 

Al-Jawharī ، Ismaʿeel bin Hamad. "Al-Ṣihāḥ". Investigated by Ahmad ʿAbd al-
Ghafour ʿAttār. (4th edition ، Beirut: Dār Al-ʿIlm lil-Malāyeen ، 1407 AH). 

Al-Kafījī، Muhammad bin Suleiman.  "Al-Tayseer fi Qawāʿid ʿIlm Al-
Tafseer". Investigated by Nāṣir Al-Matroudi، (1st edition، Beirut: Dār  
Al-Qalam، 1410 AH).   

Al-Khaṭeeb Al-Baghdādī، Ahmad bin ʿAli. "Tāreekh Baghdād". 
Investigated by: Bashār ʿAwwad. (1st edition، Beirut: Dār Al-Gharb 
Al-Islāmi، 1422 AH). 

Al-Khateeb، Ahmad Saʿd. "Mafāteeh Al-Tafseer، Muʿjam Shāmil limā 
Yuhim al-Mufassir Maʿrifatuhu min Uṣoul Al-Tafseer wa Qawāʿiduh 
wa Musṭalahātuh wa Muhimmātuh". (1st edition، Riyadh: Dār Al-
Tadmuriyyah، 1431 AH). 

Al-Koumī، Ahmad  al-Sayyid. "Al-Tafsīr Al-Mawdouʿī". (1st edition، 1402 
AH). 

Al-Mushanī، Mustafa Ibrahim.  "Al-Tafseer Al-Muqāran Dirāsah 
Taʾṣīliyyah". Al-Sharia wal-qanoun Journal at the University of 
Sharjah 26، (1427): 137-205. 

Al-Nuṣairāt، Jihad Muhammad. "Al-Tafseer Al-Muqāran Ishkāliyāt Al-
Mafhoum". Mu'tah University Journal for Research and Studies 
Volume Thirty 1، (2015): 37 - 62. 

Al-ʿAmrī، Ahmad Jamāl.  "Dirāsāt fi Al-Tafseer Al-Mawdouʿī li al-Qasas 
Al-Qurʾānī". (2nd edition ، Cairo: Maktabat al-Khanji، 1421 AH).  

Al-ʿUthaimeen، Muhammad bin Sāleh. "'Uṣoul fi Al-Tafseer". (1st edition ، 
Dammam: Dār Ibn al-Jawzi، 1423 AH). 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 اجلزء األول – 200العدد   –سالمية للعلوم الشرعية  جملة اجلامعة اإل

-  398  - 

Al-Qazwīnī، Ahmad bin Fāris. "Maqāyīs Al-Lugha". Investigated by: ʿAbd 
al-Salam Haroun. (2nd edition، Egypt: Matba'at Mustafa Al-Babi Al-
Halabi، 1399 AH). 

Al-Roumi، Fahd bin ʿAbd al-Rahman. "'Uṣoul Al-Tafseer wa Manāhijuh". 
(1st edition، 1434 AH). 

Al-Ṭabarī ، Muhammad bin Jarir. "Jamiʿ Al-Bayān ʿan Taʾweel Al-
Qurʾān". Investigated by: ʿAbdullāh Al-Turki. (1st edition ، Cairo: Dār  
Hajar ، 1422 AH). 

Anees، Ibrahim، and his colleagues. "Al-Mu'jam Al-Waseet". (Istanboul: 
Al-Maktabah Al-Islamyyah). 

Firʿawn، Rawda ʿAbd al-Karim. "Al-Tafseer Al-Muqāran bayna Al-
Naẓariyyah wa al-Tatbīq". (1st edition، Jordan: Dār Al-Nafāʾis، 1426 
AH). 

Ibn ʿĀshour، Muhammad Al-Ṭāhir. "Tafseer Al-Tahreer wa Al-Tanweer". 
(Al-Madinah Al-Munawarah: Maktabat al-ʿUloum wa Al-Ḥikam). 

Ibn Manẓour، Muhammad bin Mukram. "Lisān Al-ʿArab". Investigated by 
ʿAbdullāh ʿAbd al-Kabeer and his colleagues. (Cairo: Dār Al-
Maʿārif).   

Ibn Taimiyyah، Ahmad bin ʿAbd al-Ḥalīm. "Muqaddimah fi Uṣoul al-
Tafseer". Investigated by: ʿAdnan Zarzour. (Makkah: Dār al-Risalah، 
1415 AH). 

Interpretation Center for Quranic Studies. Researches of the Second 
International Conference for the Development of Qurʾanic Studies. 
(Riyadh، 1436 AH). 

Muhammad، Mustafa Muslim. "Mabāhith fi Al-Tafseer Al-Mawdouʿī". (1st 
edition، Riyadh: Dār al-Tadmuriyah، 1430 AH). 

Naṣrī ، Ahmad. "Al-Manhaj Al-Naqdi fi Tafseer al-Ṭabarī 'Uṣūluhu wa 
Muqawimmatuh". (1st edition، Markaz Al-Turath Al-Thaqāfī Al-
Maghribi، 1433 AH). 

Saʾeed، ʿAbd al-Sattār Fathu Allāh. "Al-Madkhal ilā Al-Tafseer Al-
Mawdouʾī". (1st edition، Egypt: Dār Al-Tawziʿ wa al-Nashr al-
Islamiyyah، 1411 AH). 

Sulayman، Muhamad Saleh. "Al-Ṣināʿah Al-Naqdiyyah fi Tafsīr Ibn 
ʿAṭṭiyyah". (Riyadh: Markaz Tafsir li al-Dirāsāt al-Qurʾāniyyah، 1437 
AH). 

The ministry of Awqāf and Islamic affairs. "Al-Mawsouʿah Al-Fiqhiyyah 
Al-Kuwaitiyyah". (2nd edition، Kuwait، 1404 AH).

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

The contents of this issue 
No. Researches 

The 
page 

1) 

Reciters whom the qeraat was mentioned in qeraat of the 
quran, and Ibn al-Jazari did not mention them in his book 

ghayat alnihaya 
Dr. Ahmed bin Abdullah Al-Zahrani 

9 

2) 

Defining Imam Ibn Al-Jazari's View on the 
Requirement of Tawātur to Accept a Qur'anic Reading 

and on the Tawātur of the Ten Readings 
Dr. Redwan Rifaat Albakri 

40 

3) 

Directing the Unique Qurʾānic Readings of the book 
Tayyibat al-Nashr fī Qirāʾāt al-ʿAsharr by Imam 

 Ibn al-Jazarī – 
Dr. Habib Allah Saleh al-Sulami 

96 

4) 

The Odd Readings Attributed to Imam Abu ‘Amr Al-
Basri Al-Nahawi in the Book of Al-Muhtasib by Ibn 

Jinni Collection and Study 
Dr. Khidr bin Muhammad Taqiuddeen bin Maayaabi 

148 

5) 

The Rules Related To Doubting About A Letter While 
Reciting The Holy Qur’an. A Foundational And 

Critical Study 
Dr. Abdullah bin AbdulAziz Al-Dugaithir 

194 

6) 

Exegetical Sayings that Ibn Atiyya Ruled as Shaaz 
(Odd) in His Book Al-Muharrar al-Wajeez- Collection 

and Study 
Dr. Naif bin Yousef Alotaibi 

242 

7) 

Women Consultation and Taking their Opinion in 
Light of the Glorious Qur‘an 

An Objective Study 
Dr. Abdullah Abdulaziz Alobaid 

280 

8) 
Habits of the Prophets and Messengers in the Noble 

Qur’an An Analytical Theory Study 
Dr. Hanan bint Louifi bin Ali Al-Amri. 

318 

9) 
The Term Comparative Interpretation  

A Critic Study 
Prof. Ibrahim ibn saleh alhomaidhi 

368 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





10) 

The Hadiths Narrated Regarding the Prayer of the 
Prophet of Allāh -Peace and Blessings upon Him- on the 

Night of Isrā wal Mi’rāj other than at Jerusalem, and 
His Passing by the Cities of “Jabulqa” and “Jabulsa”, 

and His Call on their People 
Compilation and Study 

Nashwan Mohmamed Moqbel Ali 

400 

11) 
Faulting Due to Contradiction by the Scholars of 

Hadith  
Prof. Hafez  bin Muhammad al-Hakami 

444 

12) 

"Narrators described with Jahālat al-ʿAyn (that is 
narrators who no one has narrate from them except for 
one narrator) according to al-Haythami in the book 
Majmaʿ  al-Zawāʾid wa Manbaʿ al-Fawāʾid" 

 a collection and study 
Dr.Tahani Jameel Badri 

And  
Dr. Khadija Abdul Halim Turkistani 

 

476 

13) 
The Great Companion Salma Bint Qais -may Allah be 

pleased with her- and Her Narrations 
Dr. Mona Mohammed Mabkhout Al-Hamdan 

536 

14) 

The Comparison between hadith narrators by Al-Imam 
Yahya bin Saʿīd Al-Qattān 
A study of Applied theory 

Dr. Khalid bin Abdullah Al-Tuwayyān 

574 

15) 
Ilḥāq Al-Samā’[Falsifying the Hearing of Ḥadith] Its 

Ways, Divisions, and Effects 
Dr. Mohammed Zayed Al-Otaibi 

642 

 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





Publication Rules at the Journal 
( (

 
• The research should be new and must not have been published before. 
• It should be characterized by originality, novelty, innovation, and addition 

to knowledge. 
• It should not be excerpted from a previous published works of the 

researcher. 
• It should comply with the standard academic research rules and its 

methodology. 
• The paper must not exceed (12,000) words and must not exceed (70) pages. 
• The researcher is obliged to review his research and make sure it is free 

from linguistic and typographical errors. 
• In case the research publication is approved, the journal shall assume all 

copyrights, and it may re-publish it in paper or electronic form, and it has 
the right to include it in local and international databases - with or without 
a fee - without the researcher's permission. 

• The researcher does not have the right to republish his research that has 
been accepted for publication in the journal - in any of the publishing 
platforms - except with written permission from the editor-in-chief of the 
journal. 

• The journal’s approved reference style is “Chicago”. 
• The research should be in one file, and it should include: 

- A title page that includes the researcher's data in Arabic and English. 
- An abstract in Arabic and English. 
- An Introduction which must include literature review and the scientific 

addition in the research. 
-  Body of the research. 
- A conclusion that includes the research findings and recommendations. 
- Bibliography in Arabic. 
- Romanization of the Arabic bibliography in Latin alphabet on a separate 

list. 
- Necessary appendices (if any). 

• The researcher should send the following attachments to the journal: 
- The research in WORD and PDF format, the undertaking form, a brief 

CV, and a request letter for publication addressed to the Editor-in-chief 
 

 

()  These general rules are explained in detail on the journal's website: 
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html    

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html


 

 

The Editorial Board 
Prof. Dr. Abdul ‘Azeez bin 

Julaidaan Az-Zufairi 
Professor of Aqidah at Islamic University 

(Editor-in-Chief) 
 

Prof. Dr. Ahmad bin Baakir Al-Baakiri 
Professor of Principles of Jurisprudence 

at Islamic University Formally 
(Managing Editor) 

 

Prof. Dr. Baasim bin Hamdi As-Seyyid 
Professor of Qiraa‘aat at Islamic 

University 
Prof. Dr. ‘Abdul ‘Azeez bin Saalih Al-

‘Ubayd 
Professor of Tafseer and Sciences of 

Qur‘aan at Islamic University 
 

Prof. Dr. ‘Awaad bin Husain Al-Khalaf 
Professor of Hadith at Shatjah University in 

United Arab Emirates 
 

Prof. Dr. Ahmad bin Muhammad Ar-
Rufā‘ī 

Professor of Jurisprudence at Islamic 
University 

 

Prof. Dr. ‘Umar bin Muslih Al-Husaini 
Professor of Fiqh-us-Sunnah at 

Islamic University 
 *** 

Editorial Secretary: Baasil bin Aayef  
Al-Khaalidi 

 

Publishing Department: Omar bin Hasan 
al-Abdali

The Consulting Board 
Prof.Dr. Sa’d bin Turki Al-Khathlan 
A former member of the high scholars 

His Highness Prince Dr. Sa’oud bin 
Salman bin Muhammad A’la Sa’oud 

Associate Professor of Aqidah at King 
Sa’oud University 

His Excellency Prof.  Dr. Yusuff 
bin Muhammad bin Sa’eed 

Member of the high scholars 
& Vice minister of Islamic affairs 

Prof. Dr. A’yaad bin Naami As-Salami 
The editor –in- chief of Islamic Research’s Journal 
Prof.Dr. Abdul Hadi bin Abdillah 

Hamitu 
A Professor of higher education in Morocco 

Prof.Dr. Musa’id bin Suleiman At-
Tayyarr 

Professor of Quranic Interpretation at King Saud’s 
University 

Prof. Dr. Ghanim Qadouri Al-
Hamad 

Professor at the college of education at 
Tikrit University 

Prof. Dr. Mubarak bin Yusuf Al-Hajiri 
former Chancellor of the college of sharia 

at Kuwait University 
Prof. Dr. Zain Al-A’bideen bilaa Furaij 

A Professor of higher education at 
University of Hassan II 

Prof. Dr. Falih Muhammad As-Shageer 
A Professor of Hadith at Imam bin 

Saud Islamic University 
Prof. Dr. Hamad bin Abdil Muhsin At-

Tuwaijiri 
A Professor of Aqeedah at Imam 

Muhammad bin Saud Islamic University 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

Paper version 
Filed at the King Fahd National Library No. 

8736/1439 and the date of 17/09/1439 AH 

International serial number of periodicals (ISSN) 

1658- 7898 

Online version 
Filed at the King Fahd National Library No. 

8738/1439 and the date of 17/09/1439 AH 

International Serial Number of Periodicals (ISSN) 

1658-7901 
 

the journal’s website  
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html 

 

 

The papers are sent with the name of the Editor - 

in – Chief of the Journal to this E-mail address  

Es.journalils@iu.edu.sa 
 

 
(The views expressed in the published papers reflect 

the views of the researchers only, and do not 

necessarily reflect the opinion of the journal)  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html


 

 

 
 

 
 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t




