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رابعالدرس ال 2   
 

 

 

 

 || دورة علمية يف قواعد التفسي|| 

  1439ربيع األول 

 رابعة احملاضرة ال حماور  

 مراجعة 

  قواعد التفسريأقسام 

 مراجعة سريعة

 إيل كم ينقسم أسلوب التفسري ليس معرفة الناس للتفسري؟

 ماهي األوجه االمجال؟

 ماهي خالصة الشيخ االمام ابن تيمية يف أمهية معرفة التفسري؟

 أقسام التفسري إيل كم تنقسم؟

 ماهي أشهر املؤلفات قدميا وهل هي يف أصول التفسري؟

 الرسالتني؟ مامها ىف الوقت املعاصر

 

 

 نقسم إىل قسمني:تالتفسي قواعد 

 قواعد عامة-1

 قواعد ترجيحية-2



 قواعد التفسي 3 
 القواعد العامة: -أوالً 

 هي القواعد اليت يعملها املفسر عندما يفسر آية من القرآن الكرمي.

 مثال على القاعدة العامة 

 أي إذا تكررت املعرفة دلت على معىن) النكرة إذا تكررت دلت على معان خمتلفة خبالف املعرفة
 احد(و 

 -عز وجل–يقول هللا 

 "فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا"

ى معىن خمتلف لليسر، إذ أن النكرة لفظ اليسر، واملعرفة لفظ العسر، فدلت تعدد لفظ النكرة عل
 األول ليس هو اليسر الثاين واما العسر تكررت واملعرفة إذا تكررت دلت على معىن واحد. اليسر

--------------------------- 

 :قواعد الرتجيح -اثنياً 

قواعد الرتجيح هي القواعد اليت نعملها عند الرتجيح عند أقوال املفسرين فيستفاد منها يف املوازنة 
 بني األقوال ومعرفة الراجح منها واملرجوح 

 اعدة اخلرب على عمومه حيت أييت ما خيصصه.ق مثال:

 -عز وجل-كقول هللا

قيل آدم وولوده، وقيل إبراهيم وولده، وقيل بل هي عامة يف كل والد وولده،  "ووالد وما ولد"
 والصحيح أهنا عامة يف كل والد وولده.

 

 



رابعالدرس ال 4   
ن ألن القرآ ،ال بدليلإالشرعي  نقدم املعىن اللغوي فال إذا اختلف املعىن الشرعي واملعىنالقاعدة 

 .ةنزل لبيان الشرع ال لبيان اللغ

 :مثال 

 "ال تصلي على أحد منهم مات أبدا":-عزوجل-قول هللا "1

 الصالة يف اللغة:الدعاء

 صالة اجلنازة : ويف الشرع يف هذه االيه

 واملقدم املعىن الشرعي.

من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا وصلي عليهم إن صالتك  خذ":-عز وجل-ل هللاقو " 2
 سكن هلم وهللا مسيع عليم".

 أوىف. وذلك يف حديث آل أيب عاءلدابدلت السنة على معين الصالة هنا 

 

 مت، حبمد هللا تعاىل
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