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 المبادئ العامة لتفسير القران الكريم

 المحاضرة االولى

  -التفسير في اللغة :

مأخوذ من الفسر , او مشتك من السفر , تعنً كشف المغلك وتٌسٌر البٌان 

واالظهار من الخفً الى الجلً ومن المجمل الى المبٌن وعندما نمول تفسٌر اي 

 تفسٌر كالم هللا . 

*************************** 

 التفسير في االصطالح  

علم ٌبحث فٌه عن المران الكرٌم من حٌث داللته على  -لال الزرلانً : -1

مراد هللا تعالى بمدر الطالة البشرٌة , وال بد للمفسر ان ٌلم بجمٌع العلوم 

 .... . نحو والصرف وعلم البٌان الخالنملٌة والعملٌة ومنها ال

التفسٌر علم تفهم به  -عنه لوله : ونمل السٌوطً وتباعه  لال الزركشً -2

كتاب هللا المنزل على نبٌه دمحم )ص( وبٌان معانٌه واستخراج احكامه 

وحكمه واستمداد ذلن من علم اللغة والنحو والتصرٌف وعلم البٌان 

ة اسباب النزول والناسخ واصول الفمه والمراءات وٌحتاج الى معرف

 والمنسوخ . 
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  -: الفرق بين التفسير والتأويل

فً وجوه االفتراق وااللتماء بٌن التفسٌر والتأوٌل عدة مذاهب للعلماء وٌمكن -1

  -حصرها بما ٌأتً :

 ان التفسٌر والتأوٌل بمعنى واحد . -1

ان التفسٌر اهم من التأوٌل واكثر استعماله فً االلفاظ واكثر استعمال  -2

 التأوٌل فً المعانً . 

م اللفظ هو التفسٌر , وان تحمٌل اللفظ ما هو ٌحتمله من ان ابادة حك -3

 المعنى هو التأوٌل .

ان التفسٌر كشف المراد على اللفظ المشكل والتأوٌل رد احد المحتملٌن  -4

 الى ما ٌطابك الظاهر . 

ان التفسٌر ٌستعمل فً غرٌب االلفاظ كالبحٌرة والسائبة والوصٌلة وان  -5

 مرة عاماً ومرة خاصاً .  التأوٌل اكثره فً الجمل وٌستعمل

 ان التفسٌر هو المطع بالمراد وان التأوٌل هو المحتمل غٌر الممطوع به . -6

ومعنى هذا ان ان المراد بالتأوٌل نمل ظاهر اللفظ عن وضعه االصلً  -7

المراد بالتأوٌل حمل اللفظ على المعنً المجازي او االستعمال الكنائً 

 الحمٌمً .بٌنما التفسٌر لصر اللفظ على معناه 

ان التفسٌر كشف المغطى والتأوٌل انتهاء الشًء ولصٌره وما ٌؤول الٌه  -8

 امره .

ان التفسٌر بٌان وضع اللفظ حمٌمة او مجازاً وان التأوٌل تفسٌر باطن  -9

 اللفظ .

 اختصاص التفسٌر بالرواٌة واختصاص التأوٌل بالدراٌة .  -11

 تمابالن : اختصاص احدهما بالظاهر واالخر بالسماء وفٌه رأٌان م -11

ان التفسٌر الظاهر معنى االٌة والتأوٌل ٌمع على مراد هللا وال  -االول :

 ٌولف علٌه اال بالسماع .

ضده ان التأوٌل ظاهر معنى االٌة و التفسٌر ٌمع على مراد هللا  -الثانً :

 وال ٌولف علٌه اال بالسماع .

بطه ان التفسٌر هو تبٌٌن وتعٌٌن السنة وان التأوٌل هو ما استن -12

 العلماء العاملون لمعانً الخطاب . 
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 اهمية التفسير 

  -يتميز بها القران الكريم عن غيره : وسمات متعددة س/ هنالك مالمح خاصة

 انه كتاب الهً صادر عن الغٌب . -1

انه معجزة تحدى بها هللا االمم والشعوب والمبائل بما جاءت به من حسن  -2

 النظم والتألٌف وبالغة الفن المولً وكشف الغٌب من المجهول الخ ... . 

ان العمل به ٌمتد منذ نزوله الى ٌوم المٌامة دون رٌب او تردد فحالل دمحم  -3

 . )ص( حالل الى ٌوم المٌامة وحرامه حرام الى ٌوم المٌامة 

انه وان كان عربً النص اال انه عالمً الداللة وال ٌختص بأمة دون  -4

 اخرى وال بزمن دون االزمان . 

انه نزل بلغة ٌحتمل لفظها الواحد او اكثر الفاظها , اكثر من معنى و  -5

 اشمل من تفسٌر .

انه تمٌز بذائمة اسلوبٌة ارتفعت به عن مستوى النثر والشعر بل هو فن  -6

 المران فهو لران وكفى.لائم بذاته سمً ب

ان هذا المران لد تمخض عن اصول تعبٌرٌة جدٌدة الامت البٌان العربً  -7

فكان مصدرا جدٌدا للتراث فً اللغة على مخزون جدٌد من الفن المولً 

 والبٌان

ٌجد الباحث فً المران العظٌم ثمافة موسوعٌة على نحو خاص من  -8

 العرض والمعالجة والتشرٌع . 


