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 ثاينالدرس ال 1أصول التفسري 

 
 ثاينال الدرس 1التفسري  أصول

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
والصالة والسالم على رسول هللا، اللهم لك احلمد محًدا كثريًا طيًبا مبارًكا فيه، ملئ السموات وملئ األرض احلمد هلل 

وملئ ما بينهما، وملئ ما شئت من شيٍء بعد، اللهم لك احلمد محًدا يليق بك، احلمد هلل محًدا هو أهله سبحانه 
 للحمد.

هذا الدرس العلمي، اللهم لك احلمد حىت ترضى ولك احلمد  اللهم لك احلمد على ما تفضلت وما مننت علينا من 
 إذا رضيت، ولك احلمد بعد الرضا، اي رب لك احلمد يليق بوجهك، ومجالك وجاللك، وبوجهك العظيم.

أسأل هللا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصاحل، والذهن احلاضر، وأن جيمع هللا شتات أمرهم، أن جيمع هللا شتات 
طلب العلم، وأن جيمع قلوهبم يف طلب العلم، وإبذن هللا سبحانه وتعاىل الكرمي رب العرش العظيم أن جيعله  أمرهم يف

صادقًا لوجه هللا الكرمي، نعوذ ابهلل من شتات األمور، نعوذ ابهلل نعوذ ابهلل نعوذ ابهلل، ونسأل هللا العظيم أبمسائه احلسىن 
ب أنت ويل ذلك يفتح على طالبة العلم فتًحا مبيًنا يف أصول التفسري، اللهم اي ر  وصفاته العليا، وأسأله ابمسه الفّتاح أن

 والقادر على ذلك وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم.
ذكران فيما مضى أمهية أصول التفسري بفضل من هللا سبحانه وتعاىل، وذكران أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قد 

ن كتاب هللا، ذكرت فيما مضى ال بد أن نعرف: ما معىن أصول التفسري، ما معىن األصل بّّي للصحابة كيف يفّسرو 
وما معىن التفسري، ومن مث سنذكر التعريف ابلشكل اإلضايف ألصول التفسري، سنذكر التاريخ، سنذكر جهود العلماء 

ري القرآن هللا وصلنا تفسيف خدمة هذا العلم، كيف نتعامل مع مصادر هذا العلم بشكل كبري، سنعرف كيف إبذن 
 الكرمي، هذه معلومات عامة، إبذن هللا سبحانه وتعاىل سنبدأ ابآليت:

 عندان عشرين لفظة أصول التفسري، أصول التفسري مكونة من لفظتّي مركبتّي: أصول، وتفسري:
عليها، عندما  قام: أوله وابتداؤه وأسفله، أصل الغرفة: أوهلا وابتداؤها وما ي  أصل الشيء: يف اللغة :األصول -

يقول لِك: هذا هو األصل؛ أي أساس الشيء، عندما أقول لِك: أصل البناء: أساس البناء، أصل الفكرة: 
 األصل هو األساس.أساس الفكرة، أصل العلم: أساس العلم، إًذا 
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ََا يف طَيِهَبةٍ َأَلَْ تَ َر َكْيَف َضَرَب اّللهُ َمَثاًل َكِلَمًة طَيِهَبًة َكَشَجرٍة هللا عز وجل يقول: ﴿ ُُ ََََ ْر   ٌ ِِ ََ ا  ََ  َأْصُل
ٌ  [ ﴿24﴾]إبراهيم:السََّماء ِِ ََ ا  ََ َْ تَ رَْكُتُموَها َما َقَطْعُتم مِهن لهِيَنةٍ ﴾ أي أساسها اثبت وفرعها يف السماء، ﴿َأْصُل  َأ

ََلُِيْخِزَي اْلَفاِسِقني ََُلى ُأُصوِِلَا ََِبِإْذِن اّللَِّ  نتفق على أن األصل: هو أ ّس الشيء، هل هناك [ إًذا 5﴾]احلشر:َقاِئَمًة 
 خالف يف هذه املسألة؟ ال.

 ما معىن األصول؟ 
 : هو أسس الشيء اليت يعتمد عليها غريه أو ما يقوم عليه غريه.األصول

 تعريف األصول:
 أسفل الشيء. :األصل يف اللغة -
 : هو أ ّس الشيء أو ما يقوم عليه غريه.األصل يف االصطالح -

الشيء هو أساس الشيء، فمادة أصول التفسري هي أساس التفسري، وال ميكن أن تكون هناك م فّسرة إًذا أصل 
يف التفسري، متصدرة للدعوة وتفسر كالم هللا يف دروس وحماضرات وهي ال تفقه يف أصول التفسري، أان أجزم وأقسم 

ال الدعوة وهي غري بال علم، والتصدر يف جم ابهلل قسًما ال أحنث فيها ستقع يف الزلل ويف اخلطأ والتقّول على هللا
 مؤهلة، وأخشى أن تكون آمثة.

 ما معىن التفسري؟

 : هو بيان معاين القرآن الكرمي.التفسري
 ؟ من هو املُفسهر

مثال: األستاذة هذه مفّسرة، ما معىن مفسرة؟ من هو املفّسر؟ هذا السؤال مهم، أقول لك: هل الشيخ مساعد 
الطيار أعتربه مفسرًا؟ هل الشيخ ابن ابز خضريي يعترب مفسرًا؟ هل الشيخ حممد بن أمّي شنقيطي يعترب مفسرًا؟ 

فّسر؟ اي كثر الضالّي
 
ال عنهم مفسرين؟  الذين يعرفون اللغة العربية، هل ي قهل الشيخ العريفي يعترب مفسرًا؟ من امل

عندك عدانن إبراهيم، والكيايل، من فطاحل اللغة العربية وأ توا لسان عريب، وأ توا حجة يف الكالم سبحان هللا، 
 (.708:3).....يعطيه ..الزخمشري اي أستاذة من شدة قوته يف اللغة العربية واعتزازه مل يظهر يف كالمه إال مبا 

 
َما يَنِط ُُ ََ هو الذي يبّّي معاين كالم هللا، ال بد أن نعرف طريقة السنة والسلف الصاحل، وهذا هو ﴿ املُفسِهر:

ََْحي  يُوَحى3َُِن اِْلََوى ) ر هو الذي يبّّي معاين القرآن الكرمي.4-3﴾]النجم:( ِإْن ُهَو ِإالَّ  فسِّ
 
 [، فامل
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: هو بيان ريمعىن التفس: وهو الشيء الذي ي قام عليه غريه، أو أ ّس الشيء، وعرفنا ما معىن األصولاآلن عرفنا 
فّسر الذي يفّسر كالم هللا، فبّّي معاين القرآن الكرمي.

 
 معاين القرآن الكرمي، من امل

 كلفظة علمية مركبة، ليس )أصول( لوحدها وال )تفسري( لوحدها، إن التفسريأصول التفسري( ولكن تعريف ) 
 كيفية فهم هذه : األصول يفَأصول التفسري هيهو بيان معاين القرآن، فإذا كان التفسري هو: بيان معاين القرآن، 

 املعاين.
 ما هي )أصول التفسري(؟

أسس، أي: أسس يف فهم معاين القرآن الكرمي، مبعىن إذا هذه  َأصول معناها:هي أصول،  أصول التفسري:
ين القرآن الكرمي أو أنِت غري دارستها، فما الذي سيحصل إذا مل يدرك الطالب األسس غري موجودة يف فهم معا

ي يف فهم معاين القرآن الكرمي، ما الذ -: أصلهَأساس الشيءوهي أسس وقواعد متينة، -األصول اليت تعينه 
 حيصل؟

رآن الكرمي، قبيان معاين القرآن الكرمي، فأصول التفسري: هي أصول فهم معاين ال َإذا كان التفسري هو:
: هي األسس اليت أفهم هبا معاين القرآن الكرمي، هذه كشرح، لكن التعريف: أصول التفسري: هي أصول َاألصول

 فهم معاين القرآن الكرمي، ) األصول(: هي األسس اليت أفهم هبا معاين ألفاظ القرآن الكرمي.
َِِرْْحَِتِه ََبِ يقول هللا عز وجل: ﴿ ََ كيف   [،58﴾]يونس:َمُعونَذِلَك ََ ْليَ ْفَرُحوْا ُهَو َخرْي  ّمِهَّا يَْ ُقْل َِِفْضِل اّللِه 

 نفسهر ِعض األمور؟
يقول أهل العلم من علماء التفسري وطالب علم التفسري: أن هذا اخلطاب موّجه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، 

ول هللا، تتوقع حيتفظوا مبيزانيتهم، قل اي رس أي: اي رسول هللا قل هلؤالء الكّفار واملؤمنّي، قل اي رسول هللا هلم أن
هكذا يكون؟ أبًدا، كيف سيكون التفسري؟ أان أتكلم لكم من أرض الواقع، اآلن أان أعطيتكم من أرض الواقع صور 

 التفسري، وجدت هذا التفسري عند أخوات داعيات يتكلمون ابلطريقة.
 

 ؟كيف نفسهر اآلايت ابلطريقة العلمية
فّسرون، أو قال أهل العلم يف تفسري هذه اآلية: قال ابن عباس: أي اي حممد اي رسول هللا قل  أمجع أهل العلم

 
امل

َِِرْْحَِتهِ ﴾ أي من النعم اليت أنعم هللا عليهم، ﴿َِِفْضِل اّللهِ هلؤالء الكفار ﴿ ودة أمجع أهل العلم عليها ﴾ الرمحة املقصََ
رآن، أي هم أباها القرآن، وليس الرمحة املقصودة املعروفة ال، بل القمن املفّسرين من ابن عباس وابن مسعود وأ يب وغري 
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اي رسول هللا أخرب هؤالء الكفار أاهم بفضل هللا من النعم وهبذا القرآن فليفرحوا، والفرح مرتبط بكتاب هللا سبحانه 
 ﴾.ا َيَْمُعونرْي  ّمِهَّ ُهَو خَ وتعاىل ال غريه؛ ألن كتاب هللا هو فيه اإلميان، وفيه اهلداية، وفيه فليفرحوا ﴿

َِِرْْحَِتِه ََِبَذِلكَ ﴿ ََ ضل هللا سبحانه (: عائد على كتاب هللا سبحانه وتعاىل، وعلى فذلك﴾: )ُقْل َِِفْضِل اّللِه 
وتعاىل علينا إبنزاله؛ ألنه من ضمن النعم، حنن عندان نعم كثرية ال بد أن نفرح هبا، ونعمٌة خاصة نفرح هبا فرًحا 

كرمي وعلى ﴾ ذلك عائدة على القرآن الََِبَذِلكَ : إنزال القرآن علينا، الذي وصفناه يف اآلية ابلرمحة، ﴿مؤكًدا وهي
 الفضل.

﴾ تدخل حتته مجيع َمُعونَخرْي  ّمِهَّا يَْ ﴾ وقال أهل التفسري قاطبًة وأمجعوا: ﴿ََ ْليَ ْفَرُحوْا ُهَو َخرْي  ّمِهَّا َيَْمُعون﴿
كم صفحة من القرآن خرٌي مما جنمع من أموال، ختّيلوا من كل ما جنمع: الفلوس، الزوج، متاع الدنيا، أتمل القصور،  

األوالد، املكياج، املالبس، صفحة أو آية خرٌي مما جنمع، أتملي كتاب معلوم الصفحات واآلايت خرٌي مما جنمعه، 
مع، ك﴾ كل شّمِهَّا َيَْمُعونوحّي يقولون أهل التفسري: كل متاع الدنيا حتت قول ﴿ ل شيء تتوقعيه يء، فهو مما جي 

مع.  هو مما جي 
: املقصود هبا  الرمحة تالقي ....فعندما تكونّي تفّسرين على علم، تعرفّي أن املقصود ابلرمحة هو القرآن الكرمي، 

نّزل على النيب صلى هللا عليه وسلم؛ ألن هذه اآلية يف سياق أهل الكفر، لكن تعرفّي 
 
لسياق، اكالم هللا القرآن امل

لذلك ملا أيمران هللا ابلفرح اعلمي هذا مين: الفرح مرتبط ابلقرآن، وكل من كان مع القرآن شاء أم أىب سيفرح، رغم 
 أنف نفسه، وضحت الفكرة؟ هل ترون كيف الكالم ملا يكون تفسريه غًضا طراًي.

َِِرْْحَِتهِ من أين أييت كالم ﴿ ََ لعموميات، لكن دك فلتفرحي، هذه من ا﴾ أي الفضل الذي عنُقْل َِِفْضِل اّللِه 
أنِت تفسري اآلن أصولية، سياق اآلية يف أهل الكفر، وسياق اآلية أن هللا أيمر النيب صلى هللا عليه وسلم أبن 
خياطب وأن خيرب أهل الكفر أبن هذا القرآن الذي هم منكرونه، ويقولون: شاعر، ويقولون: إنه من أتويله، ويقولون 

قرآن الذي أنزلته فليفرحوا به؛ ألنه هو سبيل اإلميان، سبيل النجاة، فإذا فرحوا به ألن فيه جناهتم، ويقولون، هذا ال
هؤالء الكفار من الزوجات ومن  ﴾َخرْي  ّمِهَّا َيَْمُعونوفيه دخول اجلنة، وفيه معرفتهم ابهلل سبحانه وتعاىل فليفرحوا، ﴿

 السبااي ومن األموال ومن اجِلمال.
حنن اآلن جنمع األموال والقصور والذهب واألملاس والزوج والولد واألاثث الفاخر وكل شيء  فمن ابب أوىل

الفاخر، واألكل الفاخر واألطقم الفاخرة، والسفرايت وغريها، وصفحتّي خرٌي مما جيمعون لو يف اليوم، آيتّي خرٌي 
 مما جيمعون، أعطتكم اآلن مثال واقعي، واضح الفكرة اآلن؟
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عملي بعد ما فّسران اآلية: أوصي أخوايت الصاحلات املؤمنات ومن إبذن هللا أهل اإلميان فعليهم مث خنرج بشكل 

مالزمة كتاب هللا، هللا هللا، القرآن معه الفرح، بغري القرآن لن يكون معه الفرح الدائم، وأان أقول لكم سر من األسرار 
الرسول صلى  لمي لطالبات العلم وللداعيات، أمل يقلاليت وقفت عليها أثناء حتضريي هلذه اآلية كدرس، كتفسري ع

كمك، اللَم إين ُبدك اِن ُبدك ِن أمتك، انصييت ِيدك، ماٍض يفه ح»هللا عليه وسلم يف أذكار الصباح واملساء: 
ُدل  يفه قضاؤك، أسألك ِكل اسٍم هو لك مسيٌ ِه نفسك أَ أنزلته يف كتاِك أَ استأثرت ِه يف ُلم الغيب 

َغمومناُندك أن جت َذهاب مهومنا  َجالء أحزاننا،  َران،  َنور صد نا،  يع قلِو  ؟«عل القرآن العظيم ِر
 

يع القلوب َ َ، ملاذا؟  من هذا احلديث خنرج ِسؤال: ملاذا جعل القرآن هو ِر
من خالل تفسريي، املفرتض تكون اإلجابة كاآليت: ألن هللا سبحانه وتعاىل قال: إن القرآن هو سبب الفرح،  

وكل كآبة وكل هٍم وغم ال يزول بشكل اهائي إال بكتاب هللا عز وجل؛ ألنه قد حيصل أن يزول اهلم مؤقًتا كل حزن 
هبدية، مبال، لكن ربط هللا عز وجل ذهاب هذا اهلم وزواله من الصدر بكتاب هللا سبحانه وتعاىل، هذا تكملًة ملا 

 ﴾ وبعض اهلموم تكون مما جنمع.ا َيَْمُعونََِبَذِلَك ََ ْليَ ْفَرُحوْا ُهَو َخرْي  ّمِهَّ يف اآلية: ﴿
هل ترون كيف القرآن يفسر بعضه بعضه ويفّسره لك السنة؟ حىت تعلمّي أنه ر بط القرآن ابهلم والغم واحلزن 
وغريه حىت نفرح؛ ألن مقابل احلزن الفرح، املقابل من البكاء الفرح، حىت القرآن يكون هو سبب عالج هذا األمر، 

ََ اسي الذي ربطه هللا، وأان أقول لك شيء اعلمي هذا من أستاذك ﴿وهو السبب األس ُهَو َأاَل يَ ْعَلُم َمْن َخَل َُ 
[ هللا قال لك: هذا هو طريق الفرح فالزميه ستجدين أثر الفرح شئِت أو أبيِت، وهللا 14﴾]امللك:اللَِّطيُف اْْلَِبري

لك جمال يف  أنِت دخليت يف أصول التفسري ابب سيفتح قّصران اآلن معه يف ِوردان ويف تعليمنا، لذلك أان قول لك:
 التأمل ويف علوم القرآن ويف معرفة كالم هللا لتعريف كيف تفسرين، هذا املوجز الذي أعطيناه.

 
 18األصول واألسس اليت نفهم هبا معاين القرآن الكرمي، أان أطلب منِك بصفحة رقم  إًذا أصول التفسري هي:

حتفظي اخلريطة الدينية، احفظي يل فقط التقسيمات: أصول التفسري، تعريف األصول، تعريف التفسري، تعريف 
نه أسهل وأوضح، املوجود أل صور التفسري، املعلومات اليت بداخلها ال تلتزمي مبا يف الكتاب، التزمي مبا قلته أان لكِ 

 يف الكتاب عايل إىل حٍد ما.
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أصول التفسري: تعريف األصول اخلانة األوىل، واخلانة الثانية: تعريف التفسري، تعريف األصول: لغًة ما   مثال:
و أ ي بىن به غريه، اصطالًحا: شيء يعتمد عليه علٌم ما، أان يف هذا الدرس أعطيتك تعريف األصول: هو أ س الشيء

 ما يقوم عليه.
 

ا هي املسائل مهو ضبط سري املفّسر أثناء تفسريه للقرآن الكرمي، طيب اكتيب يل بند اثين:  :أمهية أصول التفسري
َين اليت يَتم هبا أصول التفسري؟  َالعنا

 مصادر التفسري وطرقه. .1
 االختالف يف التفسري. .2
 قواعد التفسري. .3

 عمدة علم أصول التفسري.هذه الثالثة مبادئ أو الثالثة مسائل هي 
َما هي أحسن : البند األَل َكيف نفسهر القرآن ِطري ُ الصحاِة املاضيني؟  َما هي مصادره؟  ما هو التفسري؟ 

 الطرق؟
ع هذا االختالف؟ كيف أتعامل محينما فّسرت القرآن وجدت يف اآلية أكثر من معىن، واختلف املعىن،  البند الثاين:

َكيف ُأرجهح معىن ُلى معىن آخر؟ هل اإلمجاع يف املعىن أَ ا َما هو أسلوب هذا االختالف؟  ْلالف يف املعاين؟ 
َن كيف أصول التفسري سَلة؟   هل تر

 قواعد التفسري. البند الثالث:
، أان أقول لك: ما مسائل علم الطب؟ يعين ما الذي يبحث فيه علم -أي مباحثها–إًذا أصول التفسري مسائلها 

نسان، مسائل أصول التفسري: ما هي املباحث اليت يبحث فيها أصول التفسري؟ أصول الطب؟ يبحث يف جسد اإل
 التفسري يبحث يف التفسري: مصادره وطرقه: البند األول.

َتلف فيها، ما هو اخلالف؟ وأان كيف أتعامل مع االختالف هذا؟ وما  الثاين: ملا أان أفّسر اآلية جتدين عندي آية خم 
 آلية على معىن معّي هذا اإلمجاع كيف أان أتعامل معه؟هو سببه؟ وإذا أ مجعت ا

طيب البند الثالث: يف حال اخلالف أحتاج إىل قاعدة أقّعدها يف حّي اخلالف يف معىن كذا وكذا، أان أقّعد هذه 
 القاعدة ألجل املعىن املراد، هذا التنظري.
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وعندي أصول التفسري،  كيف أَسهرها؟[  1﴾]التكوير:ِإَذا الشَّْمُس ُكوِهَرتأعطيِك التطبيق اآلن: يف قوله تعاىل: ﴿

 أقول:
أول شيء مصادر التفسري: أرجع لكتب التفسري املعتمدة، عندان كتب أصولية معتمدة، سنأخذها إن شاء هللا  -

إبذن هللا، أييت فيها أقوال الصحابة، أييت فيها قول النيب صلى هللا عليه وسلم، هذه مصدرك، أان إذا أردت أن 
رق ﴾ أفّسرها من قول النيب صلى هللا عليه وسلم إن و جد، أو قول هللا قبل النيب، وطِإَذا الشَّْمُس ُكوِهَرتر ﴿أفسّ 

 معينة سنحفظها، اآلن لسنا حباجة لنذكرها.
﴾ املعىن األول ي ذَكر: أاها إذا التفت وسقطت، املعىن الثاين: أاها أ لقيت ِإَذا الشَّْمُس ُكوِهَرتوجدت أن ﴿ -

 يف النار، املعىن الثالث: أاها انطفأت، أان اآلن من الثالث معاين ماذا أفعل؟ الشمس
اآلن فّسرت من مصادري األساسية، ووجدت يف املعاين فيه اختالف، طبًعا طالب العلم املتميز الذكي سيجمع بّي 

شَّْمُس  ِإَذا القول: ﴿اخلالف بطريقة علمية، الظاهر لطالب العلم املبتدأ أن هذا خالف، لكن هو ليس خالف، سأ
، مبعىن: يف يوم القيامة من أهوال يوم القيامة أن الشمس يذهب نورها وتنطفأ، 3-2-1﴾ قال أهل العلم فيها: ُكوِهَرت

مث تسقط وتلتف وت قذف يف النار، أان اآلن أتيت ابملعىن كاماًل، يف بعض األحوال جتد واحد أييت لك أبول معىن، 
آخر املعىن، اآلن أنِت مجعيت الصورة كلها وأتييت ابألقوال كاملة، اآلن أنِت عرفيت إن ليس  وواحد أصغر معىن، وواحد

 هناك خالف.
[ منهم من قال: اآلن يف حلظة والدة االبن، السبيل: يعين طريق 20﴾]عبس:ُثَّ السَِّبيَل َيسََّرهلكن لو أتينا آلية ﴿

 الوالدة، منهم من يقول: طريق اهلداية وطريق الشر.
ََأَْقََبَه20ُثَّ السَِّبيَل َيسََّره )اي شيخنا اي من فّسرت لنا قول هللا: ﴿  ﴾ هذه يف سياق احلياة واملوت،( ُثَّ َأَماتَُه 

َهَديْ َناُه النَّْجَدْينيقول: نعم، أان قلت: السبيل مبعىن الشر، معىن اخلري إن هللا يقول: ﴿ [ النجدين: يعين 10لبلد:﴾]اََ
بع يلّي يف الدنيا يعين طريق اخلري والشر، والسياق ميشي مع ذلك، إًذا كانت القاعدة الرتجيحية عنده تتالطريقّي، والسب

َهَديْ َناُه النَّْجَدْينهذا املعىن ألجل قاعدة قّعدها ترجيحية يف آية فّسرهتا أخرى ﴿ ََ.﴾ 
 السَِّبيَل ُثَّ ان حال احلياة مث املمات ﴿ملاذا قلت أنت "الوالدة" اي شيخنا الثاين؟ املقام والسياق يدل على أن اإلنس

ََأَْقََبَه20َيسََّره )  ﴾؛ ألن قبله كان يذكر هللا أنه نطفة، مث كيف النطفة صارت وصارت وصارت، إًذا هي( ُثَّ َأَماتَُه 
مراحل الوالدة، هذا قول صحيح وهذا قول صحيح، لكن خمتلفّي، طيب ما القاعدة اللي بنيت عليها؟ السياق، 

 السياق عندان معترب قاعدة، وأنت ما الذي بنيت عليه؟ تفسري القرآن ابلقرآن.و 
فإىل اآلن أخذت مصادر التفسري، فّسرت اآلية، ومن قواعد التفسري قّعدت هلذه التفسري، واخلالف كيف أتعامل 

 معه، اآلن ترى كالمي تنظريي، فيه سؤال هنا؟ األمر واضح؟
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صر يعين من أين أتت أصول التفسري؟ ما املعىن؟ أصول التفسري اآلن يف هذا الع اتريخ أصول التفسري،: ِند أخري
احلايل أصبح علم مستقل ي قال عنه: أصول التفسري، وإال زمان ما كان فيه شيء امسه أصول تفسري، كان فيه بس 

تب التفسري، يف كتفسري واحد، هذه األصول كانت مبثوثة يف كتب التفسري، ويف السنة أصاًل يف األحاديث، يف  
 مقدمات التفسري، اآلن اكتيب معي هذه الثالثة نقاط ستفهمينها تلقائًيا مع الدروس أثناء حديثنا وتطبيقنا.

 اتريخ أصول التفسري:
 من كتب التفسري. .1
 من مقدمات التفسري. .2
 من القرآن والسنة. َهي أمهَا: من كتب اللغة. .3

سري هو أصول التفسري وهو مصادر التفسري وطرقه، يعين كيف اآلن التفوابللقاء الثالث إبذن هللا سنبدأ أول مبادئ 
بيان معىن كالم هللا عز وجل؟ أان كيف أفّسر من املصادر؟ ال بد من معرفتها، وعندما أعرفها ال بد أن أتعلم الطريقة 

 .      اليت أتعامل هبا مع املصادر أو أحسن الطرق يعين، واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
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