
 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 ومن وصحبه آله وعلى محمد سٌدنا على التسلٌم وأتم الصالة وأفضل العالمٌن رب هلل الحمد   

 ......وبعد الدٌن ٌوم إلى بهدٌه اهتدى

 الثانٌة المرحلة التفسٌر علم مادة محاضرات/م

 رحٌم إبراهٌم عبدهللا د.م.أ

 (والتؤوٌل التفسٌر مفهوم: )األولى المحاضرة( 1

 معناه فقه وعلى المحمدٌة، لألمة األول التشرٌع مصدر هو الكرٌم القرآن: والتؤوٌل التفسٌر

 ألفاظه فهم فً جمًٌعا الناس ٌستوي وال. سعادتها تتوقف فٌه بما والعمل أسراره ومعرفة

 فالعامً فٌه مراء ال أمر بٌنهم اإلدراك تفاوت فإن آٌاته، وتفصٌل بٌانه وضوح مع وعباراته

. الرائع المعنى منها ٌستخرج المتعلم والذكً مجملها، اآلٌات ومن ظاهرها المعانً من ٌدرك

 فً بالًغا اهتماًما أمته أبناء من القرآن ٌجد أن غرو فال شتى، فهم مراتب وذاك هذا وبٌن

 .تركٌب تؤوٌل أو غرٌب، لتفسٌر الدراسة

 :والتؤوٌل التفسٌر معنى

: وفعله المعقول، المعنى وإظهار والكشف اإلبانة بمعنى الَفسر من تفعٌل: اللغة فً التفسٌر

 والتفسٌر أبانه،: وفسره فسًرا، بالضم وٌفسره بالكسر ٌفسر الشًء فسر: ٌقال ونصر، كضرب

 كشف والتفسٌر. المغطى كشف الفسر: العرب لسان وفً المغطى، وكشف اإلبانة: والفسر

ؤُْتوَنكَ  َوال: }القرآن وفً. المشكل اللفظ عن المراد : أي{  َتْفِسٌراً  َوأَْحَسنَ  ِباْلَحق   ِجْئَناكَ  إاَِل  ِبَمَثل   ٌَ

 َوأَْحَسنَ : }تعالى قوله فً عباس ابن وقال االستعمال، فً أكثر الفعلٌن من والمزٌد وتفصٌاًل  بٌاًنا

 سفرت: ٌقال كشف،ال: أًٌضا ومعناه" سفر" من مقلوب هو: بعضهم وقال تفصٌاًل، أي{ َتْفِسٌراً 

 على بنوه وإنما، أضاء: الصبح وأسفر سافرة، وهً وجهها، عن خمارها ألقت إذا: سفوًرا المرأة

 فكؤنه، 2{ اأْلَْبَوابَ  َوَغلََقتِ : }وقوله ،1{ أَْبَناَءُكمْ  ٌَُذب ُحونَ : }تعالى كقوله للتكثٌر، ألنه التفعٌل؛

 .آٌة بعد وآٌة سورة، بعد سورة ٌتبع

 المعنى إلظهار الفسر ُجِعل لكل لفظٌهما، كتقارب معناهما ٌتقارب والسفر الفسر: الراغب وقال

 وأسفر وجهها، عن المرأة سفرت: فقٌل لألبصار، األعٌان إلبراز السفر وُجعل المعقول،

 .الصبح

 القرآن، بؤلفاظ النطق كٌفٌة عن ٌبحث علم: "بؤنه حٌان أبو عَرفه: االصطالح فً والتفسٌر

 وتتمات التركٌب حالة علٌها ُتحمل التً ومعانٌها والتركٌبٌة، اإلفرادٌة وأحكامها ومدلوالتها،

 ".لذلك

 عن فٌه ٌبحث: "وقولنا العلوم، سائر ٌشمل جنس هو ،"علم: "فقولنا: فقال التعرٌف خَرج ثم

 تلك مدلوالت أي" ومدلوالتها: "وقولنا القراءات، علم هو هذا ،"القرآن بؤلفاظ النطق كٌفٌة

 اإلفرادٌة وأحكامها: "وقولنا العلم، هذا فً إلٌه ٌُحتاج الذي اللغة علم هو وهذا األلفاظ،

: وقولنا البدٌع، وعلم البٌان، وعلم اإلعراب، وعلم التصرٌف علم ٌشمل هذا ،"والتركٌبٌة



 علٌه داللته وما بالحقٌقة، علٌه داللته ما ٌشمل ،"التركٌب حالة علٌها ُتحمل التً ومعانٌها"

 فٌحتاج صاد الظاهر على الحمل عن وٌصد شًٌئا بظاهره ٌقتضً قد التركٌب فإن بالمجاز،

 النسخ معرفة هو". لذلك وتتمات: "وقولنا المجاز، وهو الظاهر، غٌر على ٌعمل أن ذلك ألجل

 .ذلك ونحو القرآن فً انبهم ما بعض توضٌح وقصة النزول، وسبب

: وسلم علٌه هللا صلى، محمد نبٌه على المنزل هللا كتاب به ٌُفهم علم: التفسٌر: الزركشً وقال

 إلى الرجوع وهو األول، من مؤخوذ: اللغة فً والتؤوٌل وحكمه أحكامه واستخراج معانٌه، وبٌان

ا الكالم أَول: وٌقال.. رجع: ومآاًل  أواًل  إلٌه آل: ٌقال األصل، ََ  وفَسره وقَدره دبره: وتؤَوله تؤوًٌل

 :معنٌان له االصطالح فً الكالم فتؤوٌل: هذا وعلى

 ٌرجع إنما والكالم وٌرجع، الكالم إلٌه ٌإَول ما أو المتكلم إلٌه أَوله ما بمعنى: الكالم تؤوٌل -1

 .األمر: اإلنشاء ومن، وإخبار إنشاء: نوعان وهو. المقصود عٌن هً التً حقٌقته إلى وٌعود

 كان: "قالت -عنها هللا رضً- عائشة عن ُرِوي ما ذلك ومن به، المؤمور الفعل هو: األمر فتؤوٌل

 اغفر اللهم وبحمدك اللهم سبحانك: وسجوده ركوعه فً ٌقول -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول

 {.َتَواباً  َكانَ  إَِنهُ  َواْسَتْغِفْرهُ  َرب كَ  ِبَحْمدِ  َفَسب حْ : }تعالى قوله تعنً ،"القرآن ٌتؤَول لً،

 ِعْلم   َعلَى َفَصْلَناهُ  ِبِكَتاب   ِجْئَناُهمْ  َولََقدْ : }تعالى كقوله. وقع إذا المخبر عٌن هو: األخبار وتؤوٌل

ْنُظُرونَ  َهلْ  ٌُْإِمُنوَن، لَِقْوم   َوَرْحَمةً  ُهدىً  ْومَ  َتؤِْوٌلَهُ  إاَِل  ٌَ ؤِْتً ٌَ قُولُ  َتؤِْوٌلُهُ  ٌَ  َقدْ  َقْبلُ  ِمنْ  َنُسوهُ  الَِذٌنَ  ٌَ

َنا ُرُسلُ  َجاَءتْ  ْشَفُعوا ُشَفَعاءَ  ِمنْ  لََنا َفَهلْ  بِاْلَحق   َرب  ٌَ رَ  َفَنْعَملَ  ُنَرد   أَوْ  لََنا َف ٌْ  فقد، 3{ َنْعَملُ  ُكَنا الَِذي َغ

 من بوقوعه القرآن أخبر ما مجًء أي تؤوٌله، إال ٌنتظرون ال وأنهم الكتاب، فَصل أنه أخبر

 فحٌنئذ. ذلك وغٌر والنار والجنة والموازٌن الصحف من اآلخرة فً وما وأشراطها، القٌامة

َنا ُرُسلُ  َجاَءتْ  َقدْ : }ٌقولون ْشَفُعوا ُشَفَعاءَ  ِمنْ  لََنا َفَهلْ  ِباْلَحق   َرب  ٌَ رَ  َفَنْعَملَ  ُنَرد   أَوْ  لََنا َف ٌْ  ُكَنا الَِذي َغ

 ؟{ َنْعَملُ 

: بقوله تفسٌره فً الطبري جرٌر ابن ٌعنٌه ما وهو. معناه وبٌان تفسٌره أي: الكالم تؤوٌل -2

 مراده فإن" اآلٌة هذه فً التؤوٌل أهل اختلف: "وبقوله ،"وكذا كذا تعالى قوله تؤوٌل فً القول"

 .السلف عند التؤوٌل معنى هو ذلك.....التفسٌر

 لدلٌل المرجوح المعنى إلى الراجح المعنى عن اللفظ صرف هو: المتؤخرٌن عرف فً والتؤوٌل

 .الَسلف عند القرآن فً التؤوٌل بلفظ ٌُراد ما مع ٌتفق ال االصطالح وهذا - به ٌقترن

 كانت وإن لغة بٌنها للتفاوت والتؤوٌل، والتفسٌر، المعنى، بٌن ٌفرق من العلماء ومن هذا

 .هذا" الزركشً" نقل وقد متقاربة،

، والتفسٌر المعنى،: ثالثة إلى ترجع األشٌاء عن بها ٌعبر التً العبارات معانً: فارس ابن قال

 :متقاربة بها فالمقاصد اختلفت وإن وهً والتؤوٌل،

 مشتق وهو وعمدت، قصدت أي كذا، الكالم بهذا عنٌت: ٌقال والمراد، القصد فهو: المعنى فؤما

 .الكتاب عنوان: هذا ومن أظهرته، بل الماء تحفظ لم إذا القِربة، عنت: ٌقال اإلظهار، من



: العرب قول: األنباري ابن وقال. والكشف اإلظهار معنى إلى راجع فهو: اللغة فً التفسٌر وأما

. أًٌضا الكشف إلى ٌإول وهو حصرها، لٌنطلق محصورة ركضتها إذا وفسرتها، الدابة فسرت

 .به الفهم عن للمحتبس وإطالق بلفظه، المراد من المغلق كشف فالتفسٌر

 تإول إالم أي الكالم؟ هذا تؤوٌل ما: قولهم ومعنى األول، من اللغة فً فؤصله: التؤوٌل وأما

ْومَ : }تعالى كقوله به؟ المراد فً العاقبة ؤِْتً ٌَ  إلى األمر آل: وٌقال عاقبته، ُتكشف أي{، َتؤِْوٌلُهُ  ٌَ

هِ  َتْسِطعْ  لَمْ  َما َتؤِْوٌلُ  َذلِكَ : }تعالى وقال إلٌه، صار أي كذا، ٌْ  وهو، المآل من وأصله{، َصْبراً  َعلَ

 تحتمله ما إلى اآلٌة صرف التؤوٌل فكؤن فانصرف صرفته أي -فآل أولته وقد، والمصٌر العاقبة

 .للتكثٌر التفعٌل على بنوه وإنما. المعانً من


