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 ||دورة علمية يف قواعد التفسي ||

 1439ربيع األول 

  احملاضرة األوىل حماور

  تعريف قواعد التفسري 

  أمهية معرفة علم قواعد التفسري وأشهر املصنفات فيها 

 

 أوالً : تعريف قواعد التفسي 

 القاعدة تعريف  .1

  لغة : هو األصل الذي يبىن عليه غريه. 
 كلٌي يتعرف به على أحكام جزيئاته  .اصطالحا: حكم ٌ

 تعريف التفسي  .2

 لغة :الكشف والبيان 

 اين القرآن الكرمي اصطالحاً : بيان مع 

 

 تعريف قواعد التفسي  .3

 توصل هبا إىل استنباط معاين القرآن الكرمي ومعرفة الراجح مما فيه خالف ة اليت ي  ي  حكام الكل  هي األ

 

 



 قواعد التفسي 3 
 مثال على قواعد 

 لقواعد فقهية : أمثلةنعطي 

 قاعدة : اليقني اليزول ابلشك 

 قاعدة : الضرر ي زال

 فريعات كثريةهذه أحكام كلية يندرج حتتها مسائل جزئية وتنىب عليها ت

 املتشابه ي رد إىل احملكم القاعدة أن :  ويف القرآن الكرمي دائماً 

 

 اثنياً  : أمهية قواعد التفسي 

 : -رمحه هللا  –يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

مث يعرف اجلزئيات  , ن يكون مع االنسان أصول كلية ترد إليها اجلزئيات ليتكلم بعلم وعدل" البد أ
فيتولد فساد , الكليات  يف وظلم وجهل, وجهل يف اجلزئيات يبقى يف كذب س.وإال كيف وقعت

 عظيم  " 

, والراسخ ابلعلم يتكلم بعلم  كل من عند ربنا "   آمنا به"لذلك الراسخون يف العلم هم الذين يقولون 
 .وعدل  مث يعرف اجلزئيات كيف وقعت 

 

  " والزركشي إمام يف علوم القرآن وتفسريه " : -هللا رمحه  –وقال الزركشي 

دعى هو أوعى حلفظها وأ, أما بعد , فإن ضبط األمور املنتشرة املتعددة يف القوانني املتحدة " 
 تفصيليو , مجايل تتشوف إليه النفس إ ,ن جيمع بني بياننيلتعليم البد أذا أراد ا. واحلكيم إلضبطها 

,  عن الوصف  د التفسري انفتح له من املعاين القرآنية ما جيل  واحلاصل أن من عرف قواع .تسكن إليه



ثاينالدرس ال 4   
ه ذا ذو  واختيار يف األقوال وصار بيده آلة يتمكن هبا من االستنباط والفهم مع ملكة ظاهرة تصري  

 املختلفة يف التفسري "

 

 إمجايل : يعين حكم كلي

 التفصيلي: هي اجلزئيات اليت ترد إىل األصول 

 

جياز يف الصياغة مع عموم املعىن وسعة استيعابه للجزئيات ابإل اعد التفسريقو تتميز  مالحظة :
 .وسهولة احلفظ واالشارة إىل العلة 

 

 أشهر املصنفات يف قواعد التفسي 
 غالب ما مت أتليفه يف قواعد التفسري إمنا هو يف علوم القرآن الكرمي 

 القرآنمثال : التيسري يف قواعد علم التفسري, إمنا هو يف علوم 

ويف الزمن القدمي ال يوجد مؤلفات مستقلة يف قواعد التفسري وإمنا القواعد كانت متناثرة يف الكتب 
 وأثناءه.ل كالم املؤلف يف مقدمة التفسري يستنبطها القارئ من خال

  :ويف الوقت احلاضر يوجد رسالتني مت مجع قواعد التفسري فيهما

 خ حسني بن علي احلريب  , جزامها هللا عنا خرياً. األوىل للشيخ خالد السبت والثانية للشي
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