
 (التفسٌر أهمٌة: )الثالثة المحاضرة

 األمر ٌكن لم وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول على الكرٌم القرآن وجل عز هللا أنزل أن منذ

 ٌتناسب بما الكرٌم القرآن تفسٌر فً والعلماء الفقهاء أجتهد فقد لذا الناس، من الكثٌر أمام واضحا

 ٌتمكن وأن األمر فً خطأ ٌحدث ال حتى بها اآلٌة تلك وجل عز هللا أنزل الذي الموقف مع

 وٌوجد تام، ووعً بفهم حفظه ٌتم وأن الكرٌم القرآن فً جاء حرف كل داللة معرفة من الناس

 كل شرح فً اجتهدوا والذٌن والمفسرٌن العلماء كبار تخص التً التفسٌر كتب من الكثٌر الٌوم

 .الكرٌم القرآن فً ورد ما

 

 التفسٌر علم مفهوم

 ٌأتً فهو اللغة فً التفسٌر مفهوم أما واالصطالح اللغة على بناء التفسٌر علم مفهوم توضٌح ٌتم

 ورد ما كل عن الكشف تم قد أنه تعنى والتً األمور عن الكشف تعنى والتً المفسر كلمة من

 القرآن وشرح بفهم تهتم التً العلوم من علم التفسٌر ٌعد االصطالح وفً الكرٌم، القرآن فً

 على القرآن فهم تسهٌل على عمال وسلم، علٌه هللا صلى هللا رسول على وجل عز هللا نزله الذي

 .الناس على اآلٌات تلك نزول من المراد هو وما البشر جمٌع

 

 القرآن كلمات بنطق الخاصة الطرٌقة عن المفسر خالله ٌبحث الذي العلم بكونه ٌعرف كما

 هللا صلى هللا رسول على اآلٌات نزول تخص التً والقصة الكرٌم القرآن أحكام هً وما الكرٌم،

 .وسلم علٌه

 

 :التفسٌر علم أهمٌة

 من تعرف التفسٌر وعلم وجل عز هللا بكتاب المتعلق العلم فهو النافعة العلوم بٌن من التفسٌر علم

 الشخص مساعدة خاللها من ٌتم والتً الكرٌم القرآن فً وردت التً المعانً كافة خالله

 فً ورد ما بكل الشخص ٌعمل وأن وجل عز هللا من رضوان ونٌل الصالح، العمل إلى للوصول

 التفسٌر خالل ومن وجل، عز هللا وحرم نهى ما عن والبعد وأحكام تعالٌم من الكرٌم القرآن

 ٌتعرض أن الوارد من لبس أي خالله من ٌزول كما الباطل من الحق معرفة من الشخص تمكن

 الشرعٌة األحكام كافة إلى الوصول من التفسٌر علم خالل من ٌتمكن الفقٌه أن كما الشخص، له

 التً األحكام كافة معرفة اإلنسان خالله من ٌتمكن الذي األول الدلٌل هو الكرٌم القرآن ٌعد حٌث

 حث خاللها من تم التً الكرٌم القرآن فً اآلٌات من الكثٌر وردت وقد وجل، عز هللا أنزلها

 من وجل عز هللا مقصد عرفه من ٌتمكن حتى صحٌح بشكل القرآن فهم على المسلم الشخص

 العلوم ببعض محٌط ٌكون أن المفسر الشخص على البد لذا األمر، علٌه ٌختلط ال وأن األمر

 التفسٌر علم فً كبٌرة أهمٌة بالطبع ٌوجد كما صحٌحا، القرآن تفسٌر من ٌتمكن حتى الهامة

 التفسٌر علم ٌعد حٌث الحٌاة، فً المسلم الشخص لها ٌحتاج التً األمور من الكثٌر تخص والتً



 التً األهمٌة وعن واآلخرة الدنٌا فً العلم أهل منازل وجل عز هللا رفع وقد العلوم أجل من

 : التالً النحو على فهً التفسٌر علم فً توجد

 الكرٌم القرآن فً الوارد هللا كالم وفهم معرفة خالله من نتمكن التً الوحٌدة الوسٌلة هً -1

 .الكالم ذلك وراء من المقصد إلى والوصول

 نجد حٌث ٌجهلها التً األمور من الكثٌر معرفة للشخص تحقق التً العلوم من التفسٌر علم -2

 .به ورد وما الكرٌم القرآن فهم فً ٌتفاوتون الناس أن

 

 األعمال أشرف من وجل عز هللا كالم من القصد معرفة فً واالجتهاد التفسٌر فً العمل ٌعد -3

 تقوم حتى بحفظه وجل عز هللا تعهد وقد األرض على وجد شًء أشرف الكرٌم القرآن ٌعد حٌث

 .الساعة

 فً واجتهادهم بعلمهم واآلخرة الدنٌا الحٌاة فً والمفسرٌن العلماء درجات وجل عز هللا رفع -4

 من الحٌاة ٌخص ما كل الكرٌم القرآن فً ورد وقد الناس إلى العلم لتوصٌل الدنٌا الحٌاة

 فً الدراجة األشٌاء من وغٌرهم والدٌن والصدقة والموارٌث والطالق الزواج مثل معلومات

 .حولنا من ٌحدث شًء كل من الحكمة هو وما الحٌاة

 على الرسل وورثة األمانة حاملً من الكرٌم القرآن بتفسٌر ٌقوم الذي الشخص أن كما -5

 .األرض فً وجل عز هللا رسل وظائف من كانت ومبلغها األمانة وحمل األرض

 فً صحبة خٌر وهو وٌحفظه الكرٌم القرآن بصحبة الوقت من الكثٌر ٌقضى المفسر أن كما -6

 .واآلخرة الحٌاة

 المسلم على وما علٌهم وما لهم وما األخرى األدٌان تخص التً األمور من الكثٌر تعلم أن -7

 .األخرى األدٌان أصحاب تجاه

 تتناسب معٌنة بطرٌقة األعداء معاملة من اإلنسان الكرٌم للقرآن الصحٌح التفسٌر ٌمكن كما -8

 .أمامك ٌقف الذي العدو نوع مع


