
 (والتأوٌل التفسٌر بٌن الفرق: )الثانٌة المحاضرة

 والتأوٌل التفسٌر معنى فً سبق ما ضوء وعلى والتأوٌل التفسٌر بٌن الفرق فً العلماء اختلف

 :ٌأتً فٌما اآلراء أهم نستخلص أن نستطٌع

 أو متقاربان هذا على والتفسٌر فالتأوٌل, معناه وبٌان الكالم تفسٌر هو التأوٌل إن: قلنا إذا -1

 وعلمه الدٌن فً فقهه اللهم: "عباس البن -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول دعوة ومنه مترادفان,

 ".التأوٌل

 وتأوٌل المطلوب, الفعل نفس الطلب فتأوٌل بالكالم, المراد نفس هو التأوٌل إن: قلنا وإذا -2

 التفسٌر ألن والتأوٌل؛ التفسٌر بٌن كبًٌرا الفرق ٌكون هذا فعلى به, الُمخبر الشًء نفس الخبر

 أما علٌه, الدالة بالعبارة اللسان وفً بتعقله, الذهن فً وجوده وٌكون, للكالم وإٌضاح شرح

 نفس هو هذا فتأوٌل الشمس, طلعت: قٌل فإذا الخارج, فً الموجودة األمور نفس فهو التأوٌل

قُولُونَ  أَم  : }تعالى قال تقدم, كما القرآن لغة فً الغالب هو وهذا طلوعها, َتَراهُ  ٌَ  ِبُسوَرة   َفأ ُتوا قُل   اف 

لِهِ  ُعوا ِمث  ُتم   َمنِ  َواد  َتَطع  ُتم   إِن   هللَاِ  ُدونِ  ِمن   اس  أ تِِهم   َولََما ِبِعل ِمهِ  ٌُِحٌُطوا لَم   ِبَما َكَذُبوا َبل   َصاِدِقٌنَ  ُكن  ٌَ 

 .به الُمخبر وقوع بالتأوٌل فالمراد ,{َتأ ِوٌلُهُ 

ًنا وقع ما: التفسٌر: وقٌل -3 ٌَ ًنا أو هللا كتاب فً مب ٌَ َنة؛ صحٌح فً ُمع  ظهر قد معناه ألن السٌّ

 ما والتأوٌل, بالرواٌة ٌتعلق ما التفسٌر: "بعضهم قال ولذا العلماء, استنبطه ما والتأوٌل ووضح,

 ".بالدراٌة ٌتعلق

 المعانً فً ٌُستعمل ما أكثر: والتأوٌل ومفرداتها, األلفاظ فً ٌُستعمل ما أكثر: التفسٌر: وقٌل -4

 .ذلك غٌر وقٌل - والُجمل

 :التفسٌر شرف

 وحاجة وغرًضا موضوًعا العلوم أشرف وهو قدًرا, وأرفعها الشرٌعة علوم أجل   من والتفسٌر

 الغرض وألن فضٌلة كل ومعدن. حكمة كل ٌنبوع هو الذي تعالى هللا كالم موضوعه ألن إلٌه

 ألن إلٌه؛ الحاجة اشتدت وإنما الحقٌقٌة السعادة إلى والوصول الوثقى بالعروة االعتصام هو منه

 .هللا بكتاب العلم على وموافقته للشرع, موافًقا ٌكون وأن بد ال دنٌوي أو دٌنً كمال كل

ر شروط  :وآدابه المفس 

 أشهى من وثمرته بالنفع, طالبها على تعود التً الحقة المعرفة أساس النزٌه العلمً البحث

 نضج فً اعتباره له أمر باحث ألي أسبابه تهٌؤ فإن ولذلك العقل, وتنمٌة الفكر لغذاء األكل

 ٌجب ما أهم من خاصة التفسٌر وفً عامة الشرعٌة العلوم فً والبحث قطوفه, ودنو ثماره

 .وجالله الوحً روعة وٌحفظ مشربه, ٌصفو حتى وآدابه, شروطه ىعل والتعرف به االعتناء

ر شروط  :المفس 

 :ٌأتً فٌما نجملها شروًطا للمفسر العلماء ذكر وقد



 تحرٌف على ذوٌها تحمل ما وكثًٌرا صاحبها, نفس فً أثرها لها العقٌدة فإن: االعتقاد صحة -1

 تخالف التً اآلٌات أَول التفسٌر فً كتاًبا أحدهم صنف فإذا األخبار, نقل فً والخٌانة النصوص

 .الهدى طرٌق ولزوم السلف, اتباع عن الناس لٌصد مذهبه, باطل وحَملها عقٌدته,

 الكالم بلٌن الناس فٌغرون مذهبهم, نصرة إلى أصحابها تدفع فاألهواء: الهوى عن التجرد -2

 .المذاهب غالة من ونحوهم والمعتزلة والرافضة القدرٌة طوائف كدأب البٌان, ولحن

 آخر, موضع فً فُصل قد فإنه موضع فً منه أُجمل فما بالقرآن, القرآن بتفسٌر أواًل  ٌبدأ أن -3

 .آخر مكان فً ُبسط قد فإنه مكان فً منه اخُتصر وما

َنة من التفسٌر ٌطلب أن -4  أحكام أن القرآن ذكر وقد له, موضحة للقرآن شارحة فإنها السٌّ

َزل َنا إَِنا: }هللا طرٌق عن منه تصدر إنما -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول كَ  أَن   ٌ  ِبال َحق   ال ِكَتابَ  إِلَ

ُكمَ  نَ  لَِتح   ٌ َنة ن هللا وذكر ,{هللَاُ  أََراكَ  ِبَما الَناسِ  َب ٌ نة السٌّ ٌ َناتِ : }للكتاب مب َب ُبرِ  ِبال  َنا َوالزُّ َزل  كَ  َوأَن   ٌ  إِلَ

رَ  ك  ٌ نَ  الذ  لَ  َما لِلَناسِ  لُِتَب ِهم   ُنز   ٌ َتَفَكُرونَ  َولََعلَُهم   إِلَ : وسلم علٌه هللا صلى, هللا رسول قال ولهذا{, ٌَ

نة ٌعنً" معه ومثله القرآن أوتٌت إنً أال"  به حكم ما كل: "عنه هللا رضً, الشافعً وقال. السُّ

 - كثٌرة القرآن فً هذا وأمثلة" القرآن من فهمه مما فهو -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول

 بالزاد" السبٌل" كتفسٌر كتابه من فصل آخر فً السور مع مرتبة" اإلتقان" صاحب جمعها

 .بالعرض" الٌسٌر الحساب" وتفسٌر بالشرك," الظلم" وتفسٌر والراحة,

َنة من التفسٌر ٌجد لم فإذا -5  من شاهدوه لما بذلك أدرى فإنهم الصحابة أقوال إلى رجع السٌّ

 .الصالح والعمل الصحٌح, والعلم التام, الفهم من لهم ولما نزوله, عند واألحوال القرائن

َنة فً وال القرآن فً التفسٌر ٌجد لم فإذا -6  األئمة من كثٌر رجع فقد الصحابة أقوال فً وال السٌّ

 عباس, ابن مولى وعكرمة جبٌر, بن وسعٌد جبر, بن كمجاهد التابعٌن, أقوال إلى ذلك فً

 بن والربٌع المسٌب, بن وسعٌد األجدع, بن ومسروق البصري, والحسن رباح, أبً بن وعطاء

 التفسٌر جمٌع تلقى من التابعٌن ومن التابعٌن, من وغٌرهم مزاحم, بن والضحاك وقتادة أنس,

 النقل كله ذلك فً والمعتمد واالستدالل, باالستنباط ذلك بعض فً تكلموا وربما الصحابة, عن

: بهذا ٌعنً" والتفسٌر والمالحم, المغازي,: لها أصل ال كتب ثالث: "أحمد قال ولهذا الصحٌح,

 .النقل فً الصحٌحة الرواٌات على ٌعتمد ال الذي التفسٌر

 شرح على فهمه وٌتوقف عربً, بلسان نزل القرآن فإن: وفروعها العربٌة باللغة العلم -7

 اآلخر والٌوم باهلل ٌؤمن ألحد ٌحل ال: "مجاهد قال الوضع, بحسب ومدلوالتها األلفاظ مفردات

 ".العرب بلغات عالًِما ٌكن لم إذا هللا كتاب فً ٌتكلم أن

 والتصرٌف. النحو علم اعتبار إلى الحاجة مست هنا ومن اإلعراب, باختالف تختلف والمعانً

 تركٌب وخواص. ومشتقاتها بمصادرها معناها ٌتضح المبهمة والكلمة األبنٌة, به ُتعرف الذي

 ناحٌة من ثم. وخفائها الداللة وضوح بحسب اختالفها حٌث ومن المعنى, إفادتها جهة من الكالم

 أركان أعظم من -والبدٌع والبٌان المعانً: الثالثة البالغة علوم وهً- الكالم تحسٌن وجوه

ر  .العلوم بهذه اإلعجاز ٌُدرك وإنما اإلعجاز, ٌقتضٌه ما مراعاة من له بد ال إذ. المفس 



 بالقرآن النطق كٌفٌة ٌعرف به ألن القراءات؛ كعلم بالقرآن, المتصلة العلوم بأصول العلم -8

 فً التً الكتاب آٌات ٌؤول ال حتى التوحٌد, وعلم بعض, على االحتمال وجوه بعض وٌترجح

 فً التعمق مع خاصة التفسٌر وأصول األصول, وعلم الحق, به ٌتجاوز تأوٌاًل  وصفاته هللا حق

 والناسخ النزول, أسباب كمعرفة بدونها, المراد ٌستقٌم وال المعنى ٌتضح ال التً أبوابه

 .ذلك ونحو والمنسوخ,

 نصوص مع ٌتفق معنى استنباط أو آخر, على معنى ترجٌح من المفسر تمكن التً الفهم دقة -9

 .الشرٌعة


