
 مصادر التفسير

(1) 
 تفسير القرآن بالقرآن

 كتبة 
 مساعد بن سليمان الطيار

يراد : بمصادر التفسير: المراجع األولية التي يرجع إليها المفسر عند تفسيير  لتتياهللا ، و وهيا  المصيادر هيي: ال ير نو 
؛ ليي   »المراجيع األولييية«ياد. وإنميا وييي : والسينةو وقويي ال الصي،ابةو وقويي ال التياببين وتيياببيهة و واللرييةو واليييرق  وا جيتيهيي

 تدخ  كتب التفسير؛ ألنها تبتبر مصادر و ولتن ال،ديث هنا ليس عنها.
هي( على تسيميتها بيي)قرا التفسيير( و  كير منهيا قر بية و وهيي: ال ير ن 728وود اصطلح شيخ اإلسيييي م ابن تيمية )ت: 

 (.1التفسير) و والسنة و وقو ال الص،ابة و وقو ال التاببين في
صيلى ، -هي( مآخا التفسير و و كر قمهاتها و وهيي قر يع: الن ي  عين رسي ل ، 794وجبلها بدر الدين الزركشي )ت: 

و ثة األخا ب  ل الص،ابة و ثة األخا بمطلق اللرةو ثة التفسير بالم تضى مين مبنيى التي م والم تضيب مين -عليه وسلة
   المصادر متتاببًا ي إن شاء ، تبالى ي .(. وسيك ن ال،ديث عن ها2و ة الشرع)

 تفسير ال ر ن بال ر ن:
يح ميراد  بك ميه؛ فيا ا تبيي ن ميراد  بيه منيه و  يبتبر ال ر ن قول مصيدر لبييان تفسيير ؛ ألن الميتتلة بيه هي  قوليى مين ي ه 

 فانه   ُيبدل عنه إلى غير .
يع 4( و وويال  خير: إنيه مين قبليف التفاسيير)3ن)وليييياا عييد   ببض البلماء قول قريق من قرا تفسيير ال ير  جع (و وإنميا ُيرج

،ه  ية قخرى و وهكاا.  إليى ال ير ن لبيان ال ر ن؛ ألنه ود يعِرُد إجمال في  ية تبي نه  ية قخرى و وإبهام في  ية ت ه 
 وسأقرح في هاا الم ه ع وضيتين:

 األولى : بيان المصطلح.
 ر ن بال ر ن.الثانية: قري ة ال ص ل إلى تفسير ال 

 بيان المصطلح:
يير  عملييية  يير يينمييا ُي ج و فانييه يبييي ن المبنييى المييراد  التفسيييرالتفسييير: كشييبي و ييياني ألميير ي،تيياا إلييى اإليضيياح و والمفعس 

،ه.  وي ه 
((  التتيي ير: » ُعط ليي «فتفسييير المفسيير لمبنييى  يياُر ُعطِ لعيي ج بيييان [ بأنهييا: ُقهِمليي  و هيي  4فييي و لييه )تبييالى(: ))وعإ عا الِبشع

 وت هيح لمبنى ها  اللفظة ال ر نية.
ال: تفسير ال ر ن ب  ل ف ن؛ ألنه ه  الا  وام ببيان مبنى اللفظة في اآلية.  وفي هاا المثال ُي ع

يرتها و  ومن هنا و فه  ك  ما وي  فيه: )تفسير ال ر ن بال ر ن( يبني قن البيان عين شييء فيي اآليية وويع بآيية قخيرى فس 
 قوسع من البيان؟قم قن هاا المصطلح 

 ولتي يتضح المراد بهاا ا ستفسار استبرض مبي ها  األمثلة:
ينُ  المثال األول: ُع لعُهيُة األعمج لعِ ي يانعُهة ِبُظلجيْة ُقوج ِبُسي ا إيمع لج لعيةج يع ُني ا وع  عن ابن مسب د )رهي ، عنه( وال: لما نزل  ))الَِّاينع  مع

((  األنبام:  تعُدونع  [.82وعُهة مُّهج
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و قي نا لة يظلة نفسه؟ وال: ليس كما ت  ل ن و ))لة يلبسي ا إيميانهة بظلية((:  -صلى ، عليه وسلة-ا رس ل ، ولنا: ي
كع لعُظلجةي ععِظيةي((  ل مان:  رج ِ إنَّ الشِ  ِركج ِباَّللَّ  (.5[»)13بشرك و قو لة تسمب ا إلى و ل ل مان  بنه: ))يعا ُبنعيَّ   ُتشج

يْة متبيددة 1393خ الشنقيطي )ت: وال الشي المثال الثاني: هي(: )ومن قن اع البيان الماك رة قن يك ن ، خلق شيي ًا لِ،كع
 و فياكر ببضها في م هع و فاننا ُنبي ن البقية الماك رة في الم اهع اأُلخر(.

ا((  األنبام:  تعُدوا ِبهع بع ع لعُتُة النُُّ  مع ِلتعهج  [.97ومثاله: و له تبالى: ))وعُه ع العِا  جع
اءع  يمع يَّنَّيا السَّ يدج  ع لع ع ِة خلق الن  م تزيين السماء الدنيا و ورجة الشيياقين قيضيًا و كميا بين يه )تبيالى( ب  ليه: ))وع  فان من ِيكع

يعاِقيِن((  المليُ:  بعلجنعاهعا ُرُج مًا لِ لشَّ اِبيحع وعجع يعا ِبمعصع نج يعا ِبزِ 5الدُّ نج اءع اليدُّ يمع يَّنَّيا السَّ ين [ وو ليه: ))إنَّيا  ع ظيًا مِ  ِيفج ينعيْة التع عاِكيب و وع
اِرْد((  الصافات:  يجطعاْن مَّ  (.6[)7و  6ُك ِ  شع

وال الشيخ م،مد يسين الاهبي: )ومن تفسير ال ر ن بيال ر ن: ال ميع بيين ميا ُيتعي هة قنيه مكتليب؛ ككليق  المثال الثالث:
ري لألق ار التيي مير  بهيا  دم من تراهللا في ببْض و ومن قيْن في غيرها و ومن يمأ مسن ن و ومن صلصا ْل و فان هاا ِ كج

 (.7 دم من مبدق خل ه إلى نفخ الروح فيه()
 ن د األمثلة:

 إ ا ف،ص  ها  األمثلة فانه سيظهر لُ من خ ل الف،ص ما يلي:
ح ال ر ن.  ست د قن المثال األول ووع فيه البيان عن المراد بالظلة بآية قخرى و ق : إن ال ر ن وه 

 ي المثالين اآلخرين وو ع بيان عن  ية بآية قخرى؟لتنُ ه  ت د ف
ر جميع عيدة  ييات ير طهيا م هي ع واييد و وهي  يكمية خليق الن ي م و فهي  وويع بييان  ففي المثال الثاني: ت د قن المفعس 

 آلية بآية قخرى في هاا ال مع؟
في الم ه ع لة يكين فيهيا ميا ي،تياا   شُ قنه لة ي ع هاا البيان و ألن األية األولى التي جمع المفسر مبها ما ي اف ها

 إلى بيان ور ني  خر.
ة  ييات ُتي هة بيا خت ك و لتين هي  وويع فيي جميع هيا  اآلييات تفسيير  ر جمع بيين عيد  وفي المثال الثالث: ت د قن المفعس 

 ببضها بببض؟ قم قن تفسيرها جاء من مصدر  خر خارا عن اآليات؟
ر بالطين و و  بال،ميأ المسين ن...إلخ و كميا قن كي  الا  يبدو قن جمع ها  اآليات قثار اإلشكا  ُ فس  ُُ ل؛ إ  التراهللا   ُ 

يير بيياآلخر؛ ألنييه مكتلييب عنييه. ولمييا كييان الكبيير عيين خلييق  دم واإلخبييار عنييه مكتلييب ايتيياا  وايييْد ميين اآلخييرين   ُيفس 
ة قخيرى تزيي  هياا اإلشيكال و بي  المفسر إلى الر ط بين اآليات وم،اولة ي   اإلشكال ال ارد فيها و ولتن ال،   لة يكن بآيي

كان يل ه بالنظر الب لي المبتمد على د لة ها  المترايرات وترتيبها في ال ج د و مميا جبي  المفسير لهيا  اآلييات ينتهيي 
إلى قنهيا مرايي  خليق  دم علييه السي م و وقن كي   يية تت،يدل عين مريلية مين هيا  المرايي  و يييث كيان  دم ترابيًا و ثية 

 إلخ. قينًا و ثة...
 و هاا يظهر جلي ًا قن  جمع اآليات لة يكن فيه بيان  ية بآية قخرى و وإن كان في هاا ال مع إفادة في التفسير.

و بد.. فان النتي ة التي تظهر من ها  األمثلة: قن ك  ما ويي  فييه: إنيه تفسيير وير ن ب ير ن و إ ا لية يت، يق فييه مبنيى 
ه لييس تببييرًا مطاب يًا لهياا المصيطلح و بي  هي  مين الت سيع اليا  يكي ن فيي البيان عن شيء في اآلية بآية قخرى و فاني

 تطبي ات المصطلح.
 تفسير ال ر ن بال ر ن عند المفسرين:
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ظهر مما سبق قن مصطلح )تفسير ال ر ن بيال ر ن( ويد اسيُتبم  بت سيع فيي تطبي اتيه و ويبير  هياا مين اسيت راء تفاسيير 
هييي( و واألمييير 774طليييح قو إشيييار إلييييه فييي تفسييير ؛ كييابن كثييير )ت: المفسييرين و خاصيية ميين نييص  علييى هيياا المص

 هي(.1393هي( و والشنقيطي )ت: 1182الصنباني )ت: 
 ويبدو قن ك  استفادة من  يات ال ر ن؛ كا ستشهاد قو ا ستد ل بها يك ن داخً  همن تفسير ال ر ن بال ر ن.

((  الشيبراء: ومن قمثلة  لُ ما  كر  الصنباني في تفسير و له ت ِمِنينع ُع قع َّ يعُت ُني ا ُمييج ي سع ُع بعياِخعي نَّفج [ يييث 3بيالى: ))لعبعلَّي
 ق  واتلها لبدم إيمان و مُ.«وال: 

((  ال، ر: «  ِهةج لعيج نج عع زع لعيى 88تترر هاا المبنى في ال ر ن في م اهع: ))وع  تع،ج ُع عع ي سع ُع بعياِخعي نَّفج [ وفي التهيب: ))فعلعبعلَّي
ييفًا((  التهييب:  ثعيياِرِهةج  ييِديِث قعسع يياعا ال،ع ِمُنيي ا ِبهع ييرعاْت((  فيياقر: 6إن لَّييةج ُييج سع ِهةج يع لعيييج ُع عع ُسيي [. 8[. وفييي فيياقر: ))فع تعيياجهعبج نعفج

ِد  معن ُيِض  ((  الن، :  ع   يعهج اُهةج فعانَّ َّللاَّ لعى ُهدع ِرصج عع [. ون،   لُ مما ه  دليي  عليى شيف ته عليى 37ون،  : ))إن تع،ج
 (.8»)ة و وم،بته إلس مهة و وشدة يرصه على هدايتهة مع تصريح ، له بأنه ليس عليه إ  الب غاألم

ويمكيين ال يي ل: إنييه ليييس هنيياك هييابط يضييبط المصييطلح المت سييع ب،يييث يمكيين قن ي ييال: هيياا يييدخ  فييي تفسييير ال يير ن 
وكتيب )ال جي   والنظيا ر( مين كتيب تفسيير  ( و9بال ر ن و وهاا   يدخ  فييه؛ ولياا يمكين اعتبيار كتيب )متشيابه ال ير ن()

 ال ر ن بال ر ن بسبب الت سع في المصطلح.
فتتييب )متشييابه ال يير ن( تيي ا ن بييين  يتييين متشييابهتين قو قكثيير و ووييد ي ييع الكيي ك بينهمييا فييي يييرك قو كلميية و فيبييين 

 المفسر سبب  لُ ا خت ك.
 وتاكر وجه الفرا فيها في ك  م هع. وكتب )ال ج   والنظا ر( تبي ن مبنى اللفظ في عدة  يات و

 و المفسرون المبتن ن بهاا المصدر:
هيي( كيان مين قكثير 182إن مراجبة روايات التفسير المروية عن السلب تدل على قن عبد الريمن بن  يد بين قسيلة )ت: 

 السلب اعتناًء بتفسير ال ر ن بال ر ن.
يُ  ِر((  الطيي ر: هيي( بسييند  310ومين قمثلية  ليُ مييا روا  عنيه الطبير  )ت:  يِر المعسج [ 6فيي تفسيير و ليه تبييالى: ))وعالجبع،ج

((  التت ير: «وال:  تج رع اُر ُس ِ  تج 6الم وعد و وورق و ل ، تبالى: ))وعإ عا الِب،ع  (.10»)[ وال: ُقوِودع
 قما كتب التفسير و فان من قبر  من اعتنى به ث ثة من المفسرين هة:

 في كتابه )تفسير ال ر ن البظية(. هي(774( ال،افظ ابن كثير )ت: 1)
 هي( في كتابه: )مفاتح الره ان في تفسير الاكر باآلثار وال ر ن(.1182( األمير الصنباني )ت: 2)
 (.11هي( في كتابه: )قه اء البيان في إيضاح ال ر ن بال ر ن()1393( الشيخ م،مد األمين الشنقيطي )ت3)

ين:و بيان ببض األمثلة التي تدخ  في المصطلع   ،ع
 سبق البيان عن مصطلح )تفسير ال ر ن بال ر ن( و وقنه ين سة إلى ن عين:

 ما يبتمد على البيان و والمراد قن وو ع البيان عن  ية بآية قخرى ُيبعد  تببيرًا دقي ًا عن هاا المصطلح.األول: 
 مثلة كثيرة.ما لة يكن فيه بيان عن  ية بآية قخرى و وه  بهاا مصطلح مفت ح و يشم  ق الثاني:

يرة سييأقرح م،اوليية  وويد مضييى قن هيياا الت سيع هيي  الم جيي د فيي كتييب التفسييير و وقنهيا وييد سييارت علييه و وفييي هييا  الِف ج
 اجتهادية لفر  ببض قمثلة هاا المصطلح.

ُدُا إدخالها في المصطلح المطابق:  قوً : األمثلة التي يعصج
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 يمكن قن يدخي  فيي هياا المصطليح ما يلي:
 المكصصة آلية عامة:اآلية  -1

يُن وعُهية ُع لعُهيُة األعمج لعِ ي يانعُهة ِبُظلجيْة ُقوج لجِبُس ا إيمع لعةج يع ُن ا وع ((  األنبيام:  ورد لفظ الظلة عامًا في و له تبالى: ))الَِّاينع  مع تعيُدونع مُّهج
يرج 82 ه الرس ل صيلى ، علييه وسيلة بالشيرك و واسيتدل ليه ب  ليه تبيالى: ))إنَّ الشِ  كع لعُظلجيةي ععِظييةي((  ل ميان: [. وود خص 
13.] 

ييا((  اإلسييراء:  ُهمع مج يع هللاِ  ارج ُويي  رَّ [.عميي م يشييم  كيي  قهللْا: مسييلة وكييافر و وهيي  مكصيي ص ب  لييه 24ييي وفييي و لييه تبييالى: ))وع
ِليييي ُورج  يياُن ا ُقوج لعييي ج كع يييِرِكينع وع ييتعرجِفُروا ِللجُمشج ُنييي ا قعن يعسج ِبيييِ  وعالَّيييِاينع  مع يييانع ِللنَّ يييا كع [.فكيييرا بهييياا 113 عيييى((  الت  يية: تبييالى: ))مع

 (.12ا سترفار لألب ين التافرين و وظهر قن المراد بها األب ان الميمنان)
 اآلية المبي نة آلية م ملة: -2

((  الب رة:  ا رع عوجنعاُهةج ُينِفُ  نع ِممَّ اُوُه في و له تبالى: ))وع فع قن  [ و و يين فيي م اهيع قخير:3ي قجم  ، ال در الا  ينبري إنج
ييا عا  ُع مع ييأعُل نع يعسج ل يية التييي  بييد منهييا و و لييُ ك  لييه: ))وع ال ييدر اليييا  ينبرييي إنفاويييه هييي  الزا ييد عيين ال،اجيية وسييد  ياجيية الكع

((  الب رة:  [ والمراد بالبف : الزا د على ودر ال،اجة التي  بد  منها و على قصيح  التفسييرات و وهي  219ُينِفُ  نع ُوِ  البعفج ع
 (.13ر...)ماهب ال مه  

((  الما يدة:  ُتةج لعييج يا ُيتجلعيى عع بعياِم إ َّ مع يُة األعنج [ و إجميال فيي المتلي  و وويد بي نيه و ليه 1ي وفي و له تبيالى: ))ُقِيلَّي ج لعُتية بعِهيمع
ِ ِبِه وع  ا ُقِه َّ ِلرعيجِر َّللاَّ مع ُة الِكنِزيِر وع لع،ج ُم وع تعُة وعالدَّ يج ُتُة المع لعيج مع ج عع ا قعكعي ع تبالى: ))ُيرِ  مع ُة وع يعُة وعالنَِّطي،ع دِ  ُو  عُة وعالجُمتعرع ُة وعالجمع ج ِن ع الجُمنجكع

لعى النُُّصِب((  الما دة:  ا ُ ِبحع عع مع ُتةج وع ا  عكَّيج ُبُع إ َّ مع  [.3السَّ
 اآلية الم يدة آلية مطل ة: -3

يتعرجِفُرون ِلمعين ي ققلق ، استرفار الم  تة لمن في األرض و كما في و ليه تبيالى: ))وعالج  يعسج ِهيةج وع يِد رع ِ  مج يبِ ُ، نع ِب،ع مع ِ تعيُة ُيسع
ِض((  الشيي رى:  لعييُه 5ِفييي األعرج يينج يع ج مع ِمُليي نع البعييرج ع وع [ و ووييد وي ييد هيياا اإلقيي ا بييالميمنين فييي و لييه تبييالى: ))الَّييِاينع يع،ج

تعرجِفُرو يعسج ِمُن نع ِبِه وع ُييج ِد رع ِ ِهةج وع مج بِ ُ، نع ِب،ع ُن ا((   غافر: ُيسع  [.7نع ِللَِّاينع  مع
((   ل  بعي ع تعي ج عُتُهةج يرًا لَّين ُت ج اُدوا ُكفج دع اِنِهةج ُثةَّ ا ج ُروا بعبجدع إيمع فع [ و إقي ا فيي عيدم 90عميران: ي وفي و له تبالى: ))إنَّ العِاينع كع

يروا الت  ية إليى يضي ر المي ت و ودليي  الت يييد و ليه تبيالى:  وب ل الت  ة و وه  م ي د في و ل ببيض البلمياء بأنيه إ ا قخ 
يُ  ا ُت وعيالع إنِ يي ُتبج ُهُة المع ج دع رع قعيع ضع تَّى إ عا يع اِت يع يِ  ع ُل نع السَّ ِ  التَّ ج عُة ِللَِّاينع يعبجمع لعيجسع (( ))وع ياري آلنع وع  العيِاينع يعُم ُتي نع وعُهيةج ُكفَّ

 [.14 النساء: 
 تفسير لفظة غريبة في  ية بلفظة قشهر منها في  ية قخرى: -4

ي «ورد لفظ  يْ  مَّنُضي ْد((  هي د: » ِس   ارعًة مِ ن ِسي ِ  ا ِي ع لعيجهع نعا عع [ و والممطير علييهة هية وي م 82في و له تبالى: ))وعقعمجطعرج
لص ة والس م( و وود وردت ال صة في الااريات و ان قن المراد بالس ي : الطين و في و ليه تبيالى: ))وعياُل ا ل ط )عليه ا

ارعًة مِ ن ِقيْن((  الااريات:  ِهةج ِي ع لعيج ِس ع عع وِلُنرج ِرِمينع ْم مُّ ج ِسلجنعا إلعى وع ج  (.15[)33و  32إنَّا ُقرج
 تفسير مبنى  ية بآية قخرى: -5

ُض((  النسياء: التس ية في و   ي َّى ِبِهيُة األعرج ُسي لع لعي ج ُتسع يُ ا الرَّ يُروا وعععصع فع دُّ العيِاينع كع ِ ْا يعي ع مع [ و ييراد بهيا: 42له تبالى: ))يع ج
ُ يي ُل التعيياِفُر يعييا  يع ون ليي  ُجِبليي ا واألرض سيي اًء و وي هييح هيياا المبنييى و لييه تبييالى: ))وع قن يك نيي ا كييالتراهللا و والمبنييى: ييي د 

تعِني كُ   (.16[)40نُ  ُترعابًا((  النبأ: لعيج
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 ثانيًا: قمثلة للمصطلح المت سع:
و وإن لية يكين فييي اآليييية ميا يشيك  فُتبعي ينييُُه اآليية  التفسييريمكن قن يدخي  في هياا الن ع ك   ية ورن  بأخرى على سبي  

 األخيرى و ومن قمثلته ما يلي:
 ال مع بين ما ُيت هة قنه مكتلب: -1

( و ومن قمثلته عصا م سى )عليه الص ة والسي م(؛ يييث وصيفها ميرة 17 لُ و وه : مراي  خلق  دم) سبق مثال في
يييبعى((  قيييه:  يَّيييةي تعسج ((  النمييي : 20بأنهيييا ))يع يييان  يييا جع أعنَّهع تعيييزُّ كع (( 10[ و وميييرة بأنهيييا ))تعهج ِبييييني بعييياني مُّ ٌج [ و وميييرة بأنهيييا ))ُث

د و وود جمع المفسرون بين ها  اآليات: قن ، )سب،انه( جبي  عصيا [ و فاختلب ال صب وال،دل واي107 األعراك: 
ِتها)  (.18م سى كال،ية في سبيها و وكالثٌبان في ِعظعمها و وكال ان )وه : صرار ال،ي ات( في ِخف 

 تتمية قيدال ال صة: -2
 ص فيي الم هيع اآلخير و إ ا تترر عيرض وصية ميا فيي ال ير ن فانهيا   تتتيرر بينفس قييداثها و بي  ويد ييزاد فيهيا قو يين

ُد ببض المفسرين إلى  كر قيدال ال صة متتاملة كما عرهها ال ر ن في الم اهع المكتلفة و ومثال  لُ:  ويعبجمع
ُفُليُه((  قيه:  لعيى معين يعتج ُع فعتعُ ي ُل هعي ج قعُدلُُّتيةج عع ُتي ِشيي ُقخج [ و يييث ورد فيي سي رة ال صيص ث ثييية 40و له )تبالى(: ))إ ج تعمج

 ييير واردة في ها  اآلية و وهي:قم ر غ
 قنها مرسلة من وب  قمها. -1
 قنها قبصرته من ُببْد وهة   يشبرون. -2
م عليه المراهع. -3  قن ، ير 

يُبُرونع ) تج ِبيِه ععين ُجُنيْب وعُهيةج   يعشج بعُصرع يِه فع ِتِه ُوصِ  وعالع ج أُلخج يِه 11و لُ في و له )تبالى(: ))وع لعيج نعيا عع مج رَّ المعرعاِهيعع ِمين ( وعيع
((  ال صص:  ُفُل نعُه لعُتةج وعُهةج لعُه نعاِصُ، نع ْ  يعتج لعى قعهجِ  بعيج الع ج هع ج قعُدلُُّتةج عع ُ  فع ع  (.19[)12و  11وعبج

 جمع اآليات المتشابهة في م ه عها: -3
ُع العِا  يعُ  ُل نع  ُزُن لعُة إنَُّه لعيع،ج  [.33((  األنبام: وال الشنقيطي في و له )تبالى(: ))وعدج نعبج

ُزُنه ما ي  ليه التفيار فيي تتايبيه و وويد نهيا  عين هياا «وال:  صرح )تبالى( في ها  اآلية التريمة بأنه يبلة قن رس له يع،ج
يرعات((   فياقر:  سع ِهييةج يع لعيج ُع عع ُسيي لعيى8ال،يزن المفيرط في م اهيع قخيرى ك  ليه: ))فعي  تعياجهعبج نعفج  [ و وو لييه: ))فعي  تعيأجعع عع

((  الما دة:  ِم التعاِفيِرينع ي ج فًا((  التهيب: 68ال ع ِديِث قعسع اعا ال،ع ِمُني ا ِبهع لعى  ثعاِرِهيةج إن لَّةج ُييج ُع عع سع ُع بعاِخيعي نَّفج [ و وو ليه: ))فعلعبعلَّ
((  الشبراء: 6 ِمِنينع ُع قع َّ يعُت ُن ا ُميج سع ُع بعاِخعي نَّفج  [.3[ و وو له: ))لعبعلَّ

 (.21لمهلُ نفسه...إلخ)والباخع: ا
 جمع م ارد اللفظة ال ر نية: -4

ر  ُوصب به شيء و ثة ياكر األشياء األخرى التي وصف  به و قو يبميد إليى لفظية فيياكر قمياكن » وصفاً «ود ي رد المفعس 
 ورودها و ومن قمثلة األول:
( مين بركية الي يي وكي م 22الى( )فييه()( وصفها ، لما قفاض )تب21والب بة مباركة )لما()«و وال: األمير الصنباني 

 التلية فيها.
يا ِللجبعيا نعيا ِفيهع كج ِض العِتيي بعارع ُل قيًا إلعيى األعرج نعياُ (( ق : إبيرا ية ))وع يج نع َّ (( كما وصب قرض الشام بالبركة و ييث ويال: ))وع لعِمينع

 [71 األنبياء: 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ييْ  وِهيي لع بعيج ((  ال عمييران: ووصييب بيتييه البتيييق بالبركيية فييي و لييه: ))إنَّ قعوَّ كييًا وعُهييًدى لِ لجبعييالعِمينع عع ِللنَّيياِع لعلَّييِا  ِببعتَّييةع ُمبعارع
96.] 

كعْة((  الن ر:  بعارع رعْة مُّ  (.23[)35ووصب ش رة الزي  بالبركة في و له: ))شع ع
يجيبع ِفييِه ُهيدً «و ومن قمثلة الثاني و له:  ُع الِتتعياهللُا   رع ِلي ((  الب يرة: وسم ى ، كتابه هدى فيي  ييات: )) ع [ و 2ى لِ لجُمتَِّ يينع

ُم((  اإلسييراء:  ييِد  ِللَِّتييي ِهيييع قعوجيي ع ((   فصييل : 9))إنَّ هعيياعا الُ ييرج نع يعهج اءي ِشييفع ُنيي ا ُهييًدى وع [ و وفييي 44[ و ))ُويي ج ُهيي ع ِللَّييِاينع  مع
((  ل ميان:  ِسيِنينع ييًة لِ لجُم،ج مع يج رع يعانيًا ل ِ 3ل ميان: ))ُهيًدى وع (( [ و وفييي الن،ي : ))ِتبج ييِلِمينع يرعى ِللجُمسج ُ شج ييًة وع مع يج رع ْء وعُهيًدى وع ييج ُتيي ِ  شع

ُتيةج 89 الن، :  ين رَّ ِ  تجُتة مَّ جِعظعيةي مِ  ياءع يا النَّياُع وعيدج جع [ و فه  هيدى و شيرى للمسيلمين والم،سينين و وفيي يي نس: ))يعيا قعيُّهع
ِمِنينع  معةي لِ لجُميج يج رع ُدوِر وعُهًدى وع ا ِفي الصُّ اءي لِ مع ِشفع  (.24[)57((  ي نس: وع

 قري ة ال ص ل إلى تفسير ال ر ن بال ر ن:
 التفسيير إميا قن يكي ن قري ه الن ي  و وإما قن يك ن قري ه ا ستد ل و 

 يطلق عليه )التفسير المأث ر( و واألول:
 يطلق عليه )التفسير بالرق (. والثاني: 

يك ن بالنظر إلى ال ا   به قوً  و   إلى قري ة وصي له إليى  ومن هنا فان تصنيف )تفسير ال ر ن بال ر ن( و في قيدهما
 ما ببد ال ا  ؛ ألن  لُ قري ُه األثر.

يدع ي اجتهيادًا منيه ي إليى الير ط بيين  يية و يية و  يير هيي  اليا  ععمع ر بيه و فالمفعس  وتفسير ال ر ن بال ر ن ينسب إلى الا  فس 
 وجب  إيداهما تفسر اآلخرى.

ل إليه ه  اليرق  وا سيتنباط و وعلييه فانيه   يليزم وبي ل كي  وي ل ييرى قن هيا  اآليية تفسير هيا  و هاا فان قريق ال ص 
 اآلية؛ ألن هاا ا جتهاد ود يك ن غير ص اهللا.

كما قنه إ ا ورد تفسير ال ر ن بال ر ن عن مفسر مشه ر مبتمد علييه فانيه ييدل  عليى علي   ليُ ا جتهياد؛ ألنيه مين  ليُ 
 المفسر.

 به عن عمر بن الكطاهللا قو ى من ورود  عن من ببد  من التاببين وغيرهة و وهكاا.ف رود التفسير 
سير ال ر ن بال ر ن: ي ُة تعفج  ُي  

كليمييييا كيييييان تفسييير ال يير ن بييال ر ن صيي،ي،ًا و فانييه يكيي ن قبلييف التفاسييير و وليياا: فييان وُرود تفسييير الي ييير ن بييال ر ن عيين 
 -صييلى ، عليييه وسييلة-ود  عيين غييير ؛ ألن مييا صييح مميا ورد عيين النبييي قبلييف مين ور  -صييلى ، عليييه وسييلة-النبيي 

ل ُه ال ب ل.  مع،ع
ر به ه  النبي   .-صلى ، عليه وسلة-بيد قن وب له لة يكن ألنه تفسير ور ن ب ر ن و ب  ألن المفس 

ويييال: )مفييياتح  -ه وسيييلةصيييلى ، عليييي-ومييين قمثلييية تيفيسيييييير  الي يييييير ن بيييال ر ن ميييا روا  ابييين مسيييب د: قن رسييي ل ، 
ِر  نعفجسي مَّ 26الريب) ا تعدج مع اِم وع يع ا ِفي األعرج يعبجلعُة مع ُل الرعيجثع وع ُينعزِ  اععِة وع ُ  ِعلجُة السَّ ع ِعندع يا ( خمسي و ))إنَّ َّللاَّ مع يدًا وع ِسيُب غع ا عا تعتج

((  ل مان: ِبيري ِليةي خع ع عع ْض تعُم ُت إنَّ َّللاَّ ِر  نعفجسي ِبأع ِ  قعرج  (.26[)34 تعدج
 قما ورود تفسير ال ر ن بال ر ن عن غير الرس ل فانه ود وي  باجتهاد اليمفسر و وا جتهاد مبرض للكطأ.
صيلى ، علييه -و هياا   يمكن ال  ل ب، ي يية تفسيير ال يير ن بال يير ن مطل يًا و ب،ييث ي يب وب ليه ممين هي  دون النبيي 

 (.27اليتيي ي يييب األخا بها في التفسير)و ب  ه  م يد بأن يك ن همن األنيي اع  -وسلة
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ييُر بييه ميين كبييار المفسييرين ميين  هيياا.. ووييد سييبق البيييان قن تفسييير ال يير ن بييال ر ن يكيي ن قبلييف اليتيفياسيييير إ ا كييان المفس 
 الص،ابة ومن ببدهة من التاببين.

 وقخيرًا:
ال صي ل إلييه فيي كي  يياْل و بي  ويد ي جيد مين فان ك ن تفسيير ال ير ن بيال ر ن مين التفسيير بيالرق  و   ييبينييييي صيب  ة 

يير غيرهييا ي و  يكيياد يكتلييب فييي تفسيييرها اثنييان و مثيي  تفسييير  اِء » الطييارا «اآليييات مييا تفس  ييمع فييي و لييه )تبييالى(: ))وعالسَّ
ُة الثَّاِوُب((  الطارا: 1وعالطَّاِرِا((  الطارا:  ي ال ير ن و هللا، [ و ومثي  هياا كثييري في3[ بأنه ُيفسر ب  له )تبالى(: ))النَّ ج

 قعلة.
 اله امش :

 وما ببدها. 93( م دمة في قص ل التفسير و )ت: د. عدنان  ر ور( و ص1)
 .164-156و ص 2( انظر: البرهان في عل م ال ر ن و جي2)
 .93( شيخ اإلس م ابن تيمية في م دمته في )قص ل التفسير( و )ت: عدنان  ر ور( و ص3)
 .116ي قوسام ال ر ن( و )ت: قه شاهين( و ص( ابن القية في )التبيان ف4)
 .3360و ح 448و ص 6( روا  اإلمام البكار  و انظر: فتح البار  )ط: الريان( و جي5)
 .87و ص 1( قه اء البيان و جي6)
 .42و ص 1( التفسير والمفسرون و جي7)
عبييد ، بيين سيي فان الزهرانييي )رسييالة  ( مفيياتح الرهيي ان فييي تفسييير اليياكر باآلثييار وال يير ن و لألمييير الصيينباني و ت، يييق8)

 و وانظر: األمثلة التي سبق ن لها عن الشنقيطي هللام،مد يسين الاهبي. 71،72ماجستير و على اآللة التاتبة( ص
 ( تن سة التتابة في متشابه ال ر ن إلى وسمين:9)

 تكص ال راء.األول: ما يتبلق بالم اهع التي ي ع فيها الكطأ في ال،فظ لتشابهها و وها  التتب 
الثاني: ما يتبلق بالك ك فيي التفسيير بيين اآلييات المتشيابهة و وهياا الم صي د هنيا و ككتياهللا )البرهيان فيي متشيابه ال ير ن( 

 للترماني وغير .
و  92و  76و  74و  69و  61و  38و  37و  22و وانظر ليه فيي ال يزء نفسيه ص 19و ص 27( تفسير الطبر  و جي10)

 .72و وعكرمة و ص 72و  55و وابن عباع و ص 18ء نفسه عن علي صو وفي ال ز  120و  113
 ( يمكن قن يستنبط من هاا الم ه ع دراسات علمية م ترية و وهي كالتالي:11)
 جمع مرويات السلب في )تفسير ال ر ن بال ر ن( ودراستها؛ إلبرا  قرا استفادة السلب من ال ر ن ومنه هة في  لُ. -1
 ر ن بال ر ن عند ابن كثير والصنباني والشنقيطي و وقرا إفادتهة مين ال ير ن فيي التفسيير و ميع دراسة منهج تفسير ال -2

 بيان الفرا بينهة في هاا الم ه ع.
 .72و ص 15و والت،رير والتن ير و جي 6768و ص 15( انظر: تفسير الطبر  و جي12)
 .107،108و ص 1( انظر: قه اء البيان و جي13)
 .343ص  1قه اء البيان جي 
 .343و ص 1( انظر: قه اء البيان و جي14)
 .86و ص 1( انظر: قه اء البيان و جي15)
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 .246و ص 1و وال، ة لل راءات السببة ألبي علي الفارسي و جي 93و ص 5( انظر: تفسير الطبر  و جي16)
 من الم لة نفسها. 4( انظر: ص17)
و وكشيب المبياني فيي المتشيابه مين  327نزيي  و لليرا   ص( انظر: قنم  ا جلي  في قسي لة وقج  ية مين غرا يب    الت18)

 .173و وتي ان البيان في مشك ت ال ر ن و للكطيب البمر  و ص 282،283المثاني و ص
 .408و ص 4( انظر: قه اء البيان و جي19)
 .71،72و وانظر:مفاتح الره ان لألمير الصنبانيو ص189و ص2( قه اء البيانو جي20)
 من الت، يق و ييث وال الم، ق: والص اهللا )كما(. 194و ص2وانظر: ياشية ( كاا في األص  21)
 و من الت، يق. 194و ص 7( الص اهللا )فيها( انظر: ياشية 22)
 .194( مفاتح الره ان في تفسير الاكر باآلثار وال ر ن و ص23)
 .188،189( المصدر السابق و ص24)
اِتحُ 25) فع ُ  مع ((  األنبام:  ( وردت في و له )تبالى(: ))وعِعندع ا إ َّ ُه ع  [.59الرعيجِب   يعبجلعُمهع
 .141و ص 8( روا  البكار  و انظر: فتح البار  و جي26)

 .15و ص 76( سبق قن قريتها في م لة البيان و ع27)
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