
 المحاضرة االولى ) أ ( 

 لواعد التفسٌر 

 :تعرٌؾ المواعد

 :لؽة

 .جمع لاعدة ، وهً األصل الذي ٌبنى علٌه ؼٌره وٌستوي فً هذا األمور الحسٌة والمعنوٌة

 :اصطالحا

 .حكم كلً ٌتعرؾ بواسطته على أحكام جزئٌاته

 :مالحظة

استثناءات وذلن ألن الشاذ ال ٌخرم الماعدة ، والعبرة ال ٌرد علٌه أن كثٌراً من المواعد لها  ( حكم كلً ) لولنا

 .باألؼلب ال بالنادر

 :(2/35لال الشاطبً رحمه هللا فً الموافمات )

واألمر الكلً إذا ثبت فتخلؾ بعض الجزئٌات عن ممتضى الكلً ال ٌخرجه عن كونه كلٌاً .... هذا شأن  )

 .أ.هـ ( بعض الجزئٌات لادحا فً الكلٌات العملٌة الكلٌات االستمرائٌة ... وإنما ٌتصور أن ٌكون ٌختلؾ

 :(222ولال الكفوي فً كتابه ) الكلٌات 

 .( وتخلؾ األصل فً موضع أو موضعٌن ال ٌنافً أصالته )

 :وعلٌه

 .( فالتعبٌر الوارد فً التعرٌؾ بـ ) كلً ( صحٌح وال حاجة الستبداله بـ ) أؼلبً

 .صول وسائر المواعد االستمرائٌةوهذا األمر ٌشمل لواعد الفمه والنحو واأل

أما التعرٌؾ الذي ذهب إلٌه بعضهم حٌث لال أن لواعد الفمه أؼلبٌة أما لواعد النحو واألصول فهً كلٌة فهذا 

 .ؼٌر صحٌح وهللا أعلم

 .ونحن نسلم أن لواعد الفمه لها استثناءات أكثر من ؼٌرها ، لكن هذا ال ٌعنً أن ؼٌرها لٌس فٌه مستثنٌات

 :هذا االٌضاح نمولوبعد 

 .إن المواعد التً نذكرها هنا هً لواعد كلٌة وإن كان كثٌر منها له مستثنٌات

 

 :تعرٌؾ التفسٌر

 :لؽة

 .هو اخراج الشًء من ممام الخفاء إلى ممام الظهور سواء كان ذلن فً المعانً أم فً المحسوسات

 .ومدار معانً هذه اللفظة فً اللؽة تدور حول الكشؾ والبٌان



 ً  :اصطالحا

 .هو علم ٌُبحث فٌه عن أصول المرآن العظٌم من حٌث داللته على مراد هللا تعالى بحسب التوسع

 :تعرٌؾ لواعد التفسٌر باعتباره لمباً على علم معٌن

 :لواعد التفسٌر

 .هً األحكام الكلٌة التً ٌتوصل بها إلى استنباط معانً المرآن العظٌم ومعرفة كٌفٌة االستنباط

 

 اتالفرول

 

  :أوال

 .الفرق بٌن الماعدة والضابط

اختلؾ اهل العلم فً ذلن ، فذهب بعضهم الى التفرٌك بٌن الماعدة والضابط ، ومن أهم الفرولات التً 

 :ٌذكرونها

 .الضابط ٌجمع فروعا من باب واحد بٌنما الماعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى

 .وعلٌه فالماعدة أوسع من الضابط

ع فً الضوابط من حٌث المبول والرد أكثر من الخالؾ الوالع فً المواعد من حٌث المبول إن الخالؾ الوال

 .والرد

 .بٌنما ذهب آخرون إلى عدم التفرٌك بٌن الماعدة والضابط

 

 ً  :ثانٌا

 :الفرق بٌن لواعد التفسٌر وبٌن علوم المرآن

 .الكل ، وهً من أهم العلوم المرآنٌةلواعد التفسٌر جزء من علوم المرآن ، والنسبة بٌنهما نسبة الجزء إلى 

 

 ً  :ثالثا

 :الفرق بٌن لواعد التفسٌر وبٌن التفسٌر

التفسٌر: هو كشؾ المعانً التً تضمنتها اآلٌات المرآنٌة ، اما لواعد التفسٌر فهً األصول التً ٌعتمد علٌها 

 . المفسر اثناء عمله فً توضٌح وكشؾ هذه المعانً

 .صول الفمهوهو كالفرق بٌن الفمه وبٌن أ



 

 فً ذكر بعض الممدمات

 

 :أوالً: أهمٌة معرفة المواعد

لما تشعبت العلوم وكثرت تفاصٌلها بحٌث أصبح من الصعوبة االحاطة بجزئٌات فن واحد من فنون العلم فضالً 

لجهد عن جمٌع العلوم ، عمد العلماء إلى استمراء األصول الكلٌة الجامعة وتدوٌنها. تٌسٌراً للعلم واختصاراً ل

 .والولت

 :(21/205لال شٌخ االسالم ابن تٌمٌة رحمه هللا فً المجموع )

ال بد أن ٌكون مع االنسان أصول كلٌة ترد إلٌها الجزئٌات لٌتكلم بعلٍم وعدٍل . ثم ٌعرؾ الجزئٌات كٌؾ ولعت 

 .وإال فسٌبمى فً كذب وجهل فً الجزئٌات وجهل وظلم فً الكلٌات

 

 :رثانٌاً: فائدة لواعد التفسٌ

 .تحصٌل المدرة على تفسٌر معانً المرآن

 .الفهم الصحٌح لكالم المفسرٌن

 .تمٌٌز األلوال الصحٌحة من الضعٌفة فً التفاسٌر

 

 :ثالثاً: التألٌؾ فً لواعد التفسٌر

التكلم عن نشأة هذا العلم كالكالم عن نشوء سائر العلوم . ففً البداٌة ظهر ممزوجاً بؽٌره من علوم المرآن 

 .أصبح علماً مستمالً  إلى أن

 :ومن المؤلفات فً لواعد التفسٌر

هـ . من ألارب شٌخ االسالم ابن تٌمٌة. وهذا 122هـ توفً 342ابن الخطٌب الحنبلً ، ولد  لواعد التفسٌر ،

 .الكتاب لم ٌصل إلٌنا

 .هـ ، لم ٌصل إلٌنا777، ابن الصائػ الحنفً ت  المنهج المدٌم فً لواعد تتعلك بالمرآن الكرٌم

 .هـ ، وهو مخطوط040، ابن الوزٌر الٌمانً ت  لواعد التفسٌر

 .هـ ، مطبوع071، الكافٌجً ت  التٌسٌر فً لواعد علم التفسٌر

 .هـ ، مطبوع2571، عبد الرحمن ناصر السعدي ت  المواعد الحسان لتفسٌر المرآن

 .أصول التفسٌر، خالد بن عبد الرحمن العن ، مطبوع

 .، عبد الرحمن حبنكة ،مطبوع تاب هللا عز وجللواعد التدبر األمثل لك



 .لواعد وفوائد لفمه كتاب هللا تعالى، عبد هللا بن دمحم الجوعً ،مطبوع

 

 الباب األول

 نزول المرآن وما ٌتعلك به

 

 :هذا الباب ٌشتمل على أربعة ألسام

 .المواعد المتعلمة بأسباب النزول :المسم األول

 .ة بمكان النزولالمواعد المتعلم :المسم الثانً

 .المواعد المتعلمة بالمراءات :المسم الثالث

 .المواعد المتعلمة بترتٌب اآلٌات والسور :المسم الرابع

 

 المسم األول

 المواعد المتعلمة بأسباب النزول

 

 :تعرٌؾ سبب النزول

 .هو ما نزلت اآلٌة أو اآلٌات تتحدث عنه أو مبٌنة لحكمه عند ولوعه

 

 :ألسام النزول

 .ما نزل ابتداءاً وهو أكثر المرآن -أ

 .ما نزل عمٌب سؤال أو والعة وهو ما نحن بصدده -ب

 

 :أهمٌة الموضوع

 .معرفة أسباب النزول شرط مهم للمفسر ، ال ٌمكن له التكلم إال بعد معرفته

 

 :2لاعدة

 .المول فً أسباب النزول تولٌفً

سمع ، أي الرواٌة عمن شاهدوا التنزٌل ، فال مدخل المول فً أسباب النزول ٌعتمد على النمل وال :توضٌح



 .للرأي فٌها ألبته

 .ال تحتاج هنا إلى مثال

 

 :2لاعدة

 .سبب النزول له حكم الرفع

 :توضٌح: أسباب النزول على لسمٌن

الصرٌح: وهو ما صرح فٌه الصحابً بموله: سبب نزول هذه اآلٌة كذا. أو ٌذكر والعة أو سؤاالً ثم  :األول

 . ...زلت اآلٌة ، أو نزلت ، أو ثم نزلت ، أو فأوحى هللا إلى نبٌهلال: فن

ؼٌر الصرٌح: وهو أن ٌمول: نزلت هذه اآلٌة فً كذا. فهذا ٌحتمل أن ٌكون سبباً للنزول وٌحتمل أن  :الثانً

 .ٌكون من لبٌل التفسٌر

 :وبعد أن عرفت هذٌن المسمٌن نمول

الؾ فً الثانً. فالبخاري ٌجعله من لبٌل المرفوع أي حكمه حكم ال رٌب أن األول له حكم الرفع. لكن ولع الخ

 .(25/551األول. أما أحمد وؼٌره فال ٌجعله كذلن وعلٌه أكثر المسانٌد. ذكره ابن تٌمٌة فً المجموع )

 :التطبٌك

 :مثال ؼٌر الصرٌح

م إلى التهلكة ......... { فً لوله تعالى: } وانفموا فً سبٌل هللا وال تلموا بأٌدٌك t أخرج البخاري عن حذٌفة

 .اآلٌة لال نزلت فً النفمة

 :تنبٌه

لد تأتً الرواٌة الواحدة فً بعض المواضع بصٌؽة صرٌحة فً سبب النزول. وتأتً فً موضع آخر بصٌؽة 

ؼٌر صرٌحة. فهذا ٌوجب علٌنا تتبع الرواٌات فً المواضع المختلفة لبل الشروع فً الحكم علٌها فٌما ٌتعلك 

 .بالصٌؽة

 :مثال

إذا لرأ المرآن لم ٌتكلم حتى ٌفرغ منه. فأخذت علٌه ٌوماً فمرأ  y أخرج البخاري عن نافع لال: كان ابن عمر

 .سورة البمرة حتى انتهى إلى مكان لال: تدري فٌم أنزلت؟ للت: ال. لال: نزلت بكذا وكذا. ثم مضى

 .لتصرٌحفهذا ؼٌر صرٌح ولد ورد فً موضع آخر عند البخاري بلفظ من لبٌل ا

 .(210-0/201انظر: فتح الباري )

 

 :مثال الصرٌح

لال: لما نزل صوم رمضان كانوا ال ٌمربون النساء رمضان كله. وكان رجال  t أخرج البخاري عن البراء



 .ٌخونون أنفسهم فأنزل هللا تعالى: }علم هللا أنكم كنتم تختانون أنفسكم.....{اآلٌة

 

 :5لاعدة 

 .ع تمرٌر الحكم وتارة لبله وتارة بعدهنزول المرآن تارة ٌكون م

 :التطبٌك

 :ما نزل مع تشرٌع الحكم

الؽالب فً آٌات المرآن من هذا النوع ، فٌكون نزولها مصاحباً لتشرٌع الحكم أو ولوع الشًء. وأمثلته كثٌرة 

 .مثل فرض الصوم

 :ما نزل لبل تمرٌر الحكم

 .حل بهذا البلد { والسورة مكٌةلوله تعالى: } ال ألسم بهذا البلد . وأنت  ومثاله

عام الفتح. ولوله تعالى: ] سٌهزم الجمع وٌولون  r ولد فسرها جماعة من السلؾ بالحل الذي ولع للنبً

الدبر [ فمد فسرت بٌوم بدر مع أن السورة مكٌة. ولوله تعالى: ] وآخرون ٌماتلون فً سبٌل هللا [ فالسورة 

 .ع المتال بعد الهجرة فً المدٌنةمكٌة ولٌس ثمة لتال ٌومئٍذ. وإنما شر

 :ما نزل بعد تمرٌر الحكم

فً بعض  r آٌة الوضوء. أخرج الشٌخان من حدٌث عائشة رضً هللا عنها لالت: خرجنا مع رسول هللا مثاله

أسفاره حتى إذا كنا بالبٌداء انمطع عمد لً ..... فمام رسول هللا حٌن أصبح على ؼٌر ماء فأنزل هللا آٌة التٌمم 

 .فتٌمموا ...الحدٌث. واآلٌة ذكر فٌها الوضوء مع التٌمم علماً أن الوضوء مشروع لبل ذلن، 

لال ابن عبد البر: والحكمة فً نزول آٌة الوضوء ــ مع تمدم العمل به ــ لٌكون فرضه متلواً بالتنزٌل أ.هـ 

 .(21/271التمهٌد )

وله تعالى: ] ٌا أٌها الذٌن آمنوا إذا نودي للصالة على ما نزل بعد تمرٌر الحكم ، آٌة الجمعة وهً ل ومثال آخر

من ٌوم الجمعة ...... [ وهً مدنٌة مع أن الجمعة فرضت بمكة لبل الهجرة بدلٌل حدٌث عبد الرحمن بن كعب 

 .بن مالن عند ابن ماجه بإسناد صححه األلبانً

 

 :4لاعدة

 .األصل عدم تكرر النزول

إال أنه لد ٌخرج عن هذا األصل فٌتم الحكم بتعدد أسباب النزول إذا  ما دلت علٌه الماعدة هو األصل. :توضٌح

كانت ثابتة سنداً ، صرٌحه داللةً ، مع تباعد الفترة بٌنهما . وهذا المول خٌر من المول بالترجٌح بٌن الرواٌات 

تأكٌد الحكم  ألنه الجمع ما أمكن ممدم على الترجٌح. وتكرار النزول أمر ال ؼرابة فٌه فمد ٌكون ذلن من باب

 .أو بٌان أنه الوالعة الجدٌدة داخلة تحت حكم اآلٌة أو من باب التذكٌر



لال: كنت  t لال تعالى: ] وٌسألونن عن الروح ...... [ اآلٌة. أخرج الشٌخان من حدٌث ابن مسعود :تطبٌك

بعضهم: لو فً حرٍث بالمدٌنة وهو ٌتوكأ على عسٌب ، فمر بنفر من الٌهود ، فمال  r أمشً مع النبً

 سألتموه؟ فمال بعضهم: ال تسألوه. فإنه ٌسمعكم ما تكرهون. فمالوا: ٌا أبا الماسم حدثنا عن الروح. فمام النبً

r  .] ًساعة. ورفع رأسه إلى السماء ، فعرفت أنه ٌوحى إلٌه حتى صعد الوحً ثم لال: ] الروح من أمر رب

لال: لالت لرٌش لٌهود: أعطونا شٌئاً  , y ث ابن عباسهذا الحدٌث كان فً المدٌنة. وأخرج الترمذي من حدٌ

نسأل هذا الرجل. فمالوا: سلوه عن الروح فسألوه عن الروح فأنزل هللا تعالى: ] ٌسألونن عن الروح [ اآلٌة. 

(: وهذا السٌاق ٌمتضً فٌما ٌظهر بادي الرأي 5/10لال ابن كثٌر معلماً على حدٌث ابن مسعود فً التفسٌر )

ٌة مدنٌة ، وأنها نزلت حٌن سأله الٌهود عن ذلن بالمدٌنة مع أن السورة كلها مكٌة. ولد ٌجاب عن أن هذه اآل

هذا بأنه لد تكون نزلت علٌه بالمدٌنة مرة ثانٌة كما نزلت علٌه بمكة لبل ذلن. ولال ابن حجر فً فتح الباري 

 .نٌة على تولع مزٌد بٌان فً ذلن(: وٌمكن الجمع بأن ٌتعدد النزول ، بحمل سكوته فً المرة الثا0/402)

 

 :3لاعدة

 .لد ٌكون سبب النزول واحداً ، واآلٌات النازلة متفرلة ، والعكس

 :تطبٌك

 :مثال لما اتحد سببه وتعددت اآلٌات النازلة فٌه

 عن أم سلمة رضً هللا عنها لالت: للت ٌا رسول هللا: ٌُذكر الرجال وال ٌُذكر النساء فأنزل هللا عز وجل: ] إن

المسلمٌن والمسلمات ....... [ اآلٌة. وأنزل: ] إنً ال أضٌع عمل عامٍل منكم ...... [ اآلٌة. أخرجه الحاكم 

 .وصححه ووافمه الذهبً. وأصله عند الترمذي. وذكره األلبانً فً صحٌح سنن الترمذي

 :مثال لما تعددت أسبابه والنازل فٌه واحد

لد  :r وجد رجال مع امرأته وفً نهاٌة الحدٌث لال له الرسولأخرج البخاري لصة عوٌمر العجالنً عندما 

أنزل هللا المرآن فٌن وفً حاجتن ] والذٌن ٌرمون أزواجهم ولم ٌكن لهم شهداء إال أنفسهم .... [ اآلٌات. ثم 

أخرج البخاري أٌضاً لصة هالل بن أمٌة عندما لذؾ امرأته بشرٌن بن سحماء . وفً نهاٌة الحدٌث نزل 

 .[ .... نزل علٌه: ] والذٌن ٌرمون أزواجهمجبرٌل وأ

 

 :1لاعدة 

إذا تعددت المروٌات فً سبب النزول ننظر إلى الثبوت فنمتصر على الصحٌح ، ثم ننظر إلى الداللة فنمتصر 

 .على الصرٌح ، فإذا تمارب الزمان ُحمل على الجمٌع ، وإذا تباعد حكم بتكرار النزول

 :توضٌح

ٌكون للناظر فً كتب التفسٌر ، فكثٌراً ما ٌذكر المفسرون أسباباً عدة لنزول اآلٌة. هذه الماعدة من أنفع ما 



 :وفً هذه الحالة ٌنبؽً تطبٌك الخطوات التالٌة بالترتٌب التالً

 .فنترن الضعٌؾ ونمتصر على الصحٌح , ننظر فً األسانٌد

 .فنترن ؼٌر الصرٌح ، ونمتصر على الصرٌح , ننظر فً الدالالت

متماربة الزمان حكمنا بأن اآلٌة نزلت بعد تلن األسباب  , الرواٌات ، الصحٌحة ، الصرٌحة متعددةإذا كانت 

 .كلها

إن كان الزمان متباعداً حكمنا بتكرر النزول. وبعض العلماء ٌذهب فً هذه الحالة إلى الترجٌح. لكن األولى 

 .هو األول. وتمدم

 .ر من األشكاالتوبهذه الخطوات ٌنحل عن المشتؽل فً التفسٌر كثٌ

 :تطبٌك

 .مثال ما كان فٌه بعض الرواٌات ثابتاً . واآلخر لم ٌصح

فلم ٌمم لٌلتٌن أو ثالثاً. فجاءت امرأة  r لال: اشتكى رسول هللا t أخرج الشٌخان من حدٌث جندب بن سفٌان

 ً . فأنزل هللا عز وجل: ] فمالت ٌا دمحم: إنً ألرجو أن ٌكون شٌطانن لد تركن ، لم أره لربن منذ لٌلتٌن أو ثالثا

والضحى . واللٌل إذا سجى . ما ودعن ربن وما للى [. فهذه رواٌة صحٌحة ، صرٌحة فً سبب النزول. ولد 

لم ٌشعر به فأبطأ علٌه  r وردت رواٌات أخرى فً سبب نزولها مفادها وجود جرو كلب تحت سرٌر النبً

نزول هذه اآلٌة ال ٌصح. ووردت رواٌات أخرى جبرٌل بسبب ذلن. وهذه لصة مشهورة. لكن جعلها سبباً ل

 .(0/720تذكر أسباباً متعددة للنزول وكلها ال تصح. ذكرها الحافظ فً الفتح )

 :مثال ما كانت الرواٌات فٌه كلها ثابتة لكن منها الصرٌح ومنها ؼٌر الصرٌح

 .[ لال تعالى: ] وهلل المشرق والمؽرب فأٌنما تولوا فثم وجه هللا

 :اٌات فً سبب نزولهاتعددت الرو

فً سفر فً لٌلة مظلمة فلم ندِر أٌن المبلة  r لال: كنا مع النبً t أخرج الترمذي من حدٌث عامر بن ربٌعة

فنزلت: ] فأٌنما تولوا فثم وجه هللا [.  r فصلى كل رجٍل منا على حٌاله فلما أصبحنا ذكرنا ذلن لرسول هللا

 .(212( األرواء )2537صحٌح سنن الترمذي )

 .فهذا حدٌث من جهة الثبوت صحٌح ، من جهة الداللة صرٌح

ٌصلً على راحلته تطوعاً حٌثما توجهت به ، وهو  r لال: كان النبً y أخرج الترمذي من حدٌث ابن عمر

جاٍء من مكة إلى المدٌنة ثم لرأ ابن عمر هذه اآلٌة: ] وهلل المشرق والمؽرب ... [ صحٌح سنن الترمذي 

(2530). 

 .صحٌح لكنه ؼٌر صرٌح هذا حدٌث

 .وبممتضى الماعدة نمدم األول على الثانً من باب تمدٌم الصرٌح الداللة على ؼٌر الصرٌح

 :مثال ما صحت فٌه كل الرواٌات وكلها صرٌحة مع تمارب الزمان



مضى مثاله لرٌباً فً لوله تعالى: ] والذٌن ٌرمون أزواجهم [ وبممتضى الماعدة تكون اآلٌة نزلت بعد 

 .سباب كلهااأل

 :مثال ما صحت فٌه الرواٌات وكانت صرٌحة مع تباعد النزول

 .[ مضت أمثلته عند الكالم على ما تكرر نزوله كما فً اآلٌة: ] وٌسألونن عن الروح

كترجٌح رواٌة الصحٌحٌن على ؼٌرهما فً األمثلة السابمة. ولدمنا أن المول  (مثال الترجٌح )عند المائلٌن به

 .أولى من هذا المول. وهللا أعلمبتكرار النزول 

 

 

 

 


