
 محاضرات في علم التفسير

 

 المحاضرة االولى

 التفسير لغة :

هو االيضاح والتبيين ) وال يأتونكن بملكا اال نانكان بكالحك واحسكن تفسكيرا ي اا بيانكا وتف كي  

وهو مأخوذ من الفسر بمعنى االبانة والكشف اا كشف المغطى والتفسير كشف المراد من اللفظ 

في  المشكا ) فما ال يشكا ال يحتاج الى تفسير لذا لم يفسر النبي نميع المران ي فالتفسير يستعما

 الكشف الحسي والمعنوا وفي اللاني اكلر واغلب 

 المفهوم اال ط حي لكلمة تأويا

 اوال : الترادف : التأويا بمعنى التفسير

 لانيا : التباين  : المراد بالتأويا عند علماء السلف نفس المراد بالك م ان طلبا او خبرا

للفظ عكن معنكاا الكرانل الكى المعنكى ومنه فالتفسير اعم الن التأويا عند المتأخرين  هو  رف ا

المرنككوح لككدليا يمتككرن بككه فالتفسككير مككا يتعلككك بالروايككة اا االتبككا  والسككما  الن معنككاا الكشككف 

والبيان وال يكون اال بالنما ال كحيل والتأويكا يتعلكك بالدرايكة اا االسكتنباط  مكن خك ا تكرنيل 

 ي1)اللغة بحسب السياق واالسلوب احد المحتم ت وال يكون اال باالنتهاد بمعرفة مدلوالت 

 التعرف المختار للتفسير : علم يبحث عن مراد هللا تعالى بمدر الطالة البشرية

ا وا التفسير : هو االحكام الكلية التي يتو ا بها الى استنباط معكاني المكران العظكيم ومعرفكة 

 كيفية االستفادة منها 

 اهمية علم التفسير 

لتطبيك للعما بكالمران يتولكف علكى فهمكه وبيانكه ولكد اشكار ع ونكا تتنلى اهميته من حيث ان ا

الى اهمية التفسير عندما دعا الى تدبر المران ) كتاب ان لناا الين مبكارن ليكدبروا اياتكه وليتكذكر 

اولوا االلباب ي وعند امرا نبيه بالميام بمهمة التفسير ) وان لنكا اليكن الكذكر لتبكين للنكاس مكا نك ا 

يتفكرون ي فكان ال حابة اذا اشكا عليهم شيء سالوا النبي كما نص الطبرا علكى اليهم ولعلهم 

اهميته ) ان احك ما  رفت الى علمه العناية وبلغت في معرفتكه الغايكة مكا ككان   فكي العلكم بكه 

رضى وللعالم الى سبيا الرشاد هدى وان انمع ذلن لباغيه كتاب هللا الذا الريب فيه ي كما كان 

له يرحلون الى ب د بعيدة من انا الولوف على معنى اية وتفسيرها ولد اشار المرطبي العلماء لب

بممدمة تفسيرا الى اهمية التفسير فيموا ) ورد عن اياس بن معاوية في فضكا التفسكير لكاا ملكا 

الذين يمرؤون المران وهم ال يعلمون تفسيرا كملا لوم ناءهم كتاب من ملكهم لي  وليس عندهم 

تداخلهم روعة وال يدرون ما فكي الكتكاب ي فاهميتكه مكن حيكث كونكه الطريكك للعمكا بكه م باح ف
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وتطبيمه كمنهج حياة فلم يخلو تفسير من التفاسير اال وضكمننته ممدمتكه الكك م عكن اهميتكه بكذكر 

.علما ان كا العلوم لشرف خدمته فالب غكة للكشكف عكن اعنكا ا ي2)االيات التي تحث على تدبرا 

شف عن احكامه والنحكو ال كرف لفهكم معانيكه وضكبط الفاظكه وعلكم الكك م لتنليكة واال وا للك

 ي3)عماادا ومساندتها بالبراهين العملية والعلوم الكونية للكشف عن دالاا لدرته واسرار ملكوته 

 والهميته انمع العلماء ان التفسير من فروض الكفايات وانا العلوم الشرعية 

 السام التفسير 

 نه باعتبار بيا

اوال : لفظككي ينعككا اهتمامككه االلفككاظ  ككياغة واعرابككا وبيككان مككا فككي الككنظم الكككريم مككن ال ككور 

 النمالية والب غية

لانيا : معنوا : وهو التفسير الذا يعني بمعاني المران وذلن ببيان مدلوالتها العميمة وما يستنبط 

 ذلن من االيات من احكام تشريعية تخط طريك الهداية وتكشف الحكمة من 

 باعتبار معرفة الناس :

 تعرفه العرب من ك مها -1

 اليعذر احد بنهالته -2

 تعرفه العلماء -3

 ما ال يعلمه اال هللا -4

 

ما اليعذر احد بنهالته ما يفيد معنى واحدا نليا اليخفى على احد وال يلتبس تاويله كموله ) فاعلم 

 ي4)انه ال اله اال هللا ي ولوله ) واليموا ا  ة ي 

 

 في التفسيرالتنديد 

 ليا بتعريف التنديد ) بانه احياء ما اندرس من الكتاب والسنة واالمر بممتضاها ي

فالتنديككد فككي التفسككير يمككوم علككى تمككديم فهككوم المككران للنككاس فككي ضككوء احككوالهم وظككروفهم وبمككا 

يتناسب مع معطيكاتهم الوالعيكة ليككون التفسكير لكادرا علكى اسكعاف البشكرية بمكا تحتكاج اليكه ومكا 

 ل حالها وما تطلبه لتحسين ظروفهاي ل
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بينمكا ممتضكيات التنديكد هكو ان اغلكب كتكب التفسكير التكي الفكت فكي ع كور الرككود والتككاخر ال 

تخرج عن تلخيص لنهد سابك او شرح له او التعليكك عليكه حتكى انحكدر االنشكاط التفسكيرا الكى 

 مستوى الفردية وتكرار المنموا 

بماء المفسرين على طريمتهم التمليدية في التعاما مع النص المراني تلميفا للمسلم واغناء  -1

له بانوا  المعارف اللغوية والنحوية والب غية والفمهية والتاريخية وغيرها ممكا يختلكف 

 باخت ف شخ ية المفسر 

  االستطراد الطويا المستتبع للمافة المفسر ومحاولة حشوها في كتب التفسير -2

 االخطاء البار ة في تفسير االيات الكونية والمتعلمة بالطبيعة وغيرها -3

 ي5)ماء كتب التفسير بالخ فات المذهبية والعمدية وغيرها  -4

 

 نشأة التفسير وتطورا :

 المرحلة االولى من التفسير التفسير في ع ر النبوة :

وان لنا الين الذكر لتبين للنكاس كان طبيعيا ان يفهم الرسوا المران نملة وتف ي  لموله تعالى ) 

ما ن ا اليهم ولعلهم يتفكرون ي ولوله تعالى ) فاذا لراناا فاتبع لرانه لم ان علينا بيانه ي كما ككان 

ال حابة يفهمون معانيه على ونه االنماا اما مفهمه على ونه التف يا فككانوا يتفكاوتون بمكدر 

ى  ككحبة كككا واحككد مككنهم للرسككوا ومعرفككة علمهككم باللغككات التككي نكك ا بهككا المككران الكككريم ومككد

م بسات التن يا ويتضل هذا من خ ا اشتهار للة من ال حابة بالتفسير ورنو  بالي ال حابة 

 اليهم .

 م ادر التفسير في هذا المرحلة :

االوا : المككران الكككريم وهككي الخطككوة االولككى امككام كككا مفسككر فمككا نككاء منمكك  فككي موضككع نككاء 

 ا ناء مطلما في موضع منه ناء مميدا في موضع اخرمف   في موضع اخر وم

اللكاني : النبكي فكليكرا مكا ككان ال كحابة يرنعكون الكى الرسكوا فيمكا اشككا علكيهم مكن كتككاب هللا 

فيوضحه لهم وهذا واضل لمن يرنع الى كتب الحديث فيند مرويات كليرة في التفسير مرفوعة 

فوعا الى النبي بان المغضوب عليهم هم اليهود الى النبي من ذلن ما رواا االمام احمد وغيرا مر

 والضالين هم الن ارى في سورة الفاتحة وان كلمة التموى في سورة دمحم هي ال اله اال هللا 

وهنا يرد سؤاا مهم هو ها فسر الرسوا ككا المكران ان ال ف فمكن العلمكاء مكن ذهكب الكى المكوا 

ر اال المليكا والبحكث فكي ادلكة ككالفريمين يكدا بانه فسر كا المران ومنهم من ذهب الى انه لم يفس

على غلو كا فريك في ما ذهب اليه والظاهر هو التوسط في الموا بان الرسوا فسر من المكران 

 بالمدر الذا اشكا على ا حابه وهذا واضل من خ ا كتب التفسير بالمالور وكتب الحديث 
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يكه كتكاب وال سكنة وككان يحتكاج الكى نظكر اللالث : االنتهاد ولوة االسكتنباط وذلكن فيمكا لكم يكرد ف

وانتهاد وكان ل نتهكاد عنكدهم ادوات منهكا معكرفتهم باسكرار اللغكة ومكدلواللتها المختلفكة  منهكا 

معرفتهم باحواا العكرب وعكاداتهم واحكواا اهكا الكتكاب وككذا معايشكتهم لظكروف التن يكا ولكوة 

 الفهم وسعة االدران واحاطتهم بمما د االس م وهديه 

ابع اها الكتاب : اها الكتاب لم يكن رنو  ال حابة الى اها الكتاب من االهمية في التفسير الر

ما للم ادر السابمة نظرا لما ا اب كتب اليهود والن ارى مكن التحريكف ولمكا ورد عكن النبكي 

من النهي عن االخذ عنهم ولم ت در منه االباحة اال في اخر حياته مما للا من رنو  ال حابة 

 اها الكتاب في التفسير وفي اطار ند ضيك الى 

 المفسرون من ال حابة :

اشهرالمفسرين من ال حابة كما نما السيوطي  الخلفاء االربعة وابن مسعود وابكن عبكاس وابكي 

 بن كعب و يد بن لابت وابو موسى االشعرا وعبدهللا بن ال بير رضي هللا عنهم انمعين 

بة كانس بن مالن وابي هريرة وعبدهللا بن عمر ونابر بن وهنان من تكلم في التفسير من ال حا

 عبدهللا وعااشة رضيا  عنهم .

 ليمة التفسير المروا عن ال حابة :

ذكر الحاكم فكي المسكتدرن ان تفسكير ال كحابي الكذا شكهد الكوحي لكه حككم المرفكو  وعك ا هكذا 

اا  فيه للراا او نحو ذلن كما الموا الى الشيخين اال ان ابن ال  ح والنووا ليدا هذا بما ال من

لاا ابن كلير اذا لم نند التفسير في المران وال في السنة رنعنا الى الكواا ال كحابة فكانهم ادرى 

 بذلن 

 ممي ات التفسير في هذا المرحلة :

لم يفسر المران نميعه با ما غمض منه فمط وكان هذا الغموض يك داد كلمكا بعكد النكاس  -1

 عدد ال حابة عن ع ر التن يا وكلما لا

 للة االخت ف فيما بينهم في فهم معانيه -2

كانوا كليرا مكا يكتفكون بكالمعنى االنمكالي ويمت كرون علكى توضكيل المعنكى اللغكوا او  -3

 سبب ن وا ونحوا

ندرة االستنباط العلمي ل حكام الفمهية من االيات واختفاء االخت ف المذهبي الذا ظهر  -4

 فيما بعد

 ي هذا المرحلة لم يدون شيء من التفسير ف -5

 اخذ التفسير في هذا المرحلة شكا الحديث في الرواية با كان فرعا عنها  -6

 

 

 



 

 المخطط التوضيحي :

 فذلكة : فهم النبي المران نملة وتف يا فهمه ال حابة على ونه االنماا

 فهمهم كان على ونه التف يا يتفاوت بمدرتفاوتهم بمعرفة اللغات وال حبة 

 ممي اته :                              

 لم يفسر المران نميعه با ما غمض منه -1

 للة االخت ف على فهم معانيه -2

 اكتفوا بالمعنى االنمالي من معنى لغوا وسبب ن وا -3

 ندرة االستنباط الفمهي واختفاء االخت ف المذهبي -4

 لم يدون شيء منه كما كان فرعا من الحديث -5

 النبوةالتفسير بع ر 

 م ادرا :                                      

 المران فما ورد منم  ورد مف   -

 النبي وكليرا ما يرفع اليه ال حابة    -

 االنتهاد فيما النص اط عا على اللغة -

 واحواا العرب وشهودا للتن يا . 

لم يباح الرنكو  لهكم اال بكاخر حيكاة الكتاب ها الرنو  ال -

 النبي

 

ان تفسير ال حابي الذا شهد الوحي له حكم المرفو  وع ا هذا الموا الكى الشكيخين اال  ليمته :

 ان ابن ال  ح والنووا ليدا هذا بما ال مناا  فيه للراا .

 

 

 

 المرحلة اللانية للتفسير : التفسير في ع ر التابعين

 مدارس التفسير في ع ر التابعين :

العالم وحما ال حابة مكا معهكم مكن العلكم الكى هكذا البلكدان فتل هللا على المسلمين كليرا من ب د 

ونلككس الككيهم كليككرا مككن التككابعين وبككذلن تكونككت مككدارس فككي الفمككه والحككديث والتفسككير اسككاتذتها 

 ال حابة وت مذتها التابعون واشتهرت بعض هذا المدارس باساتذتها وت مذتها وهي :



واشككتهر مككن ت مككذتها سككعيد بككن نبيككر ومناهككد مدرسككة التفسككير بمكككة : لامككت علككى ابككن عبككاس 

 وعكرمة مولى ابن عباس وطاووس بن كيسان وعطاء ابن ابي رباح .

مدرسة التفسير بالمدينة : لامت على ال حابي ابكي بكن كعكب واشكهر ت مكذتها مكن التكابعين هكم 

  يد بن اسلم وابو العالية ودمحم بن كعب المرظي 

لى عبدهللا بكن مسكعود واشكهر رنالهكا مكن التكابعين علممكة بكن مدرسة التفسير بالعراق : لامت ع

ليس واالسود بن ي يكد ومسكروق ومكرة الهمكذاني وعكامر الشكعبي والحسكن الب كرا ولتكادة بكن 

 دعامة السدوسي 

 ليمة التفسير المروا عن التابعين :

لور فيؤخذ بكه اختلف العلماء في حكم التفسير المروا عن التابعين ها هو من لبيا التفسير بالما

ونوبا اذا  ل سندا ام يعتبر من لبيا التفسير باالنتهاد فيخضع للبحث والنظر وخ  ة الموا 

انه كان من لبيا ما انمع عليه التابعون ونب االخذ به وان كان راا فرد منهم امككن االخكذ بكه 

التكابعين فكي او ردا بالبحث والنظر واغلب من الكف بالتفسكير فكي المكالور مكن العلمكاء نمكا عكن 

 التفسير ورد بعضها 

 ممي ات التفسير في هذا المرحلة :

دخا في التفسير كلير من االسكراايليات والن كرانيات لكلكرة مكن دخكا فكي االسك م مكن  -1

 اها الكتاب وتوسع التابعون في االخذ عنهم 

 ظا التفسير محتفظا بطابع الرواية والتلمي ولكن عن شخص بونه خاص -2

الع ر نواة الخ ف المذهبي فنند الحسن الب را لكد فسكر المكران  بدات تظهر في هذا -3

 على البات المدر وتكفير من يكذب به مل 

 كلرة الخ ف بين التابعين في التفسير اذا ليس بما كان عليه ال حاب -4

 

 

 مخطط توضيحي   مدارسه :    مدرسة التفسير بمكة : لامت على ابن عباس 

 واشتهر من ت مذتها سعيد بن نبير ومناهد                              

 مدرسة التفسير بالمدينة : لامت على ال حابي                           

 ابي بن كعب واشهر ت مذتها   يد بن اسلم وابو العالية                                

 بالعراق : لامت على عبدهللا بن مسعود  مدرسة التفسير                     

 واشهر رنالها من التابعين علممة بن ليس واالسود بن ي يد                     

                     



 ليمته  : اختلف فيه ها هو من لبيا التفسير بالمالور فيؤخذ به ونوبا            

 لبيا التفسير باالنتهاد فيخضع اذا  ل سندا ام يعتبر من                     

 للبحث والنظر وخ  ة الموا انه كان من لبيا ما انمع                    

 عليه التابعون ونب االخذ به وان كان راا فرد منهم امكن                  

 االخذ به او ردا بالبحث والنظر                  

      

 

 

 

 ممي اته                    

دخا الكلير من االسراايليات والن رانيات فيه لكلرة من دخا في االس م  منهموتوسكع  -1

 التابعون في االخذ عنهم 

 احتفظ بطابع الرواية والتلمي ولكن عن شخص بونه خاص -2

بدات تظهر في هذا الع ر نواة الخ ف المذهبي فنند الحسن الب را لكد فسكر المكران  -3

 ب به مل على البات المدر وتكفير من يكذ

 كلرة الخ ف بين التابعين في التفسير اذا ليس بما كان عليه ال حابة  -4

 

 

 المرحلة اللاللة : التفسير في ع ر التدوين

وتبدأ هذا المرحلة من اواخر ع ر بني امية وبداية ع ر بني العباس ولد مر التفسير من هكذا 

 الناحية بخمس خطوات هي :

 ل حابة والتابعينحيث كان يتناوا بالرواية بين ا -1

 بداية التدوين مع بداية تدوين الحديث النبوا -2

انف ا فيها التفسير عن الحديث ووضع لكا اية من المران تفسيرها من االلر مو كوا  -3

 االسناد الى الرسوا وال حابة

لم يتناو  بها حدود التفسير بالمالور ولكن تناو  روايته باالسناد طلبا ل خت ار فدخا  -4

 تفسير واختلط ال حيل بالعلياالوضع في ال

وهي اوسع الخطكى وافسكحها امتكدت مكن الع كر العباسكي الكى يومنكا هكذا وفيهكا امتك ج  -5

الفهككم العملككي بالتفسككير النملككي وكككان ذلككن علككى تككدرج ابتككدا بالمباحككث اللغويككة والنحويككة 



ة والب غيكة الكى المضكايا الك ميكة والفلسكفية واال كولية  والت كوف لكم العلكوم الرياضكي

والكونية لم كان اخرها العلوم االنسانية في الع ر الحديث حتى ا بحت حركة التفسير 

تملا المسكحة اللمافيكة والعلميكة للمسكلمين عبكر الع كور والمكركة العاكسكة لتطكور الحيكاة 

 العملية عندهم

 


