
















































































 شروط المفسر                               

 

 ما اإل اجتهد والتي ،المفسر في توفرها العلماء اشترط التي الشروط تتبعنا إذا

 عن تخرج نجدها ال لنا جمعها في" المباني" كتاب وصاحب (هللا رحمه) السيوطي

 : الشروط هذه

 .السياق بحسب ومدلوالتها المفردات شرح يعرف بها ألن: اللغة -1

 .اعتباره من بد فال.  اإلعراب باختالف ويختلف يتغير المعنى ألن: النحو -2

 . والصيغ األبنية تعرف فيه: التصريف -3

 . هماباختالف اختلف مختلفتين مادتين من اشتقاقه كان إذا س اال ألن: اإلشتقاق -4

 باألول يعرف المفسر ألن والبديع، والبيان المعاني علو  وهي: البالغة علو  -5

 ااختالفه حيث من خواصها وبالثاني المعنى، إفادتها جهة من الكال  تركيب خواص

 .الكال  تحسين وجوه وبالثالث وخفائها، الداللة وضوح بحسب

 مطالب أنه ذلك المفسر، في توفرها ينبغي التي الشروط أعظ  هي العلو  وهذه

 . العلو  بهذه يدرك وإنما اإلعجاز، يقتضيه ما بمراعاة

 بعض يترجح وبالقراءات بالقرآن، النطق كيفية نعرف وبه :القراءات عل  - 6

 . بعض على المحتملة الوجوه

 يجوز ما على بظاهرها الدالة اآليات من الكري  القرآن في بما: الدين أصول -7

 ماو يجب وما يستحيل، ما على ويستدل ذلك، يؤول فاألصولي تعالى، هللا على

 .يجوز

 . ستنباطواال األحكا  على ستداللاال وجه يعرف فيه: الفقه أصول -8

 توالمالبسا الظروف معرفة يمكننا النزول فبسبب: والقصص النزول أسباب -9

 يف أجمل ما أبعاد بعض على الوقوف يمكننا وبالقصص.  اآلية نزول واكبت التي

 .القرآني القصص

 . غيره من الحكي  الذكر آي محك  ليعل : والمنسوخ الناسخ -10

 حقال جادة عن بها يحيد ال صحيحا تفسيرا   األحكا  آيات تفسر حتى: الفقه -11

 .والصواب

 يآ من وأبه  أجمل لما والمفسرة المبينة الشريفة النبوية باألحاديث اإللما  -12

 . الحكي  الذكر



 .  عل  بما عمل لمن تعالى هللا يورثه عل  وهو: الموهبة عل  -13

 (. يعل  ل  ما عل  هللا ورثه عل  بما عمل من)  النبوي الحديث يشير وإليه

 

 :وهي أخرى، شروط ثالثة إضافة فيتعين المعاصر للمفسر بالنسبة أما

 الحضاري بعده للقرآن يعطي أن يمكن حتى وذلك العصر بعلو  التا  اإللما  -1

 .اإلسالمي الدين وعالمية شمولية مفهو  فيتحقق الصحيح

 المهيمنو السائد والسياسي، واالقتصادي واالجتماعي الفلسفي بالفكر المعرفة -2

 ،اإلسالمي الدين حول المحاكة الشبهات كل دحض يستطيع حتى وذلك الساحة، على

 في منه مساهمة وذلك العصر، قضايا كل من وموقفه الكري  القرآن حقيقة وإبراز

 .الحضاريةو الفكرية وريادته اإلسال  بحقيقة الوعي نشر

 اإلسال  موقف إلبراز ضرورية بها والمعرفة ،وأزماته العصر بمشكالت الوعي -3

 لهذه ةلطيف إشارة"  المباني كتاب"  ولصاحب معالجتها، وكيفية تفاديها وسبل منها

 والتوكل اإلخالص من السر بأبواب عالما يكون أن والثالثة: يقول حيث النقطة،

 ماو والوسوسة وباإللها  تعالى، هللا افترضها التي الباطنة واألذكار والتفويض

 سادهماف من التوقي وسبل النفس، ومعايب الدنيا وبآفات يفسدها، وما األعمال يصلح

 .المعاني لهذه المنتظمة اآليات تفسير له ليتأتى

 :المـفـســــــر آداب

 :وهي بها التحلي المفسر على يتعين آداب جملة نستخلصيمكن ان 

 . االعتقاد صحة -1

 .الهوى عن التجرد -2

 . النية حسن -3

 . الخلق حسن -4

 . الجانب ولين التواضع -5

 . تعالى هلل خالصا عمله يكون حتى الدنيا، متاع في الزهد -6

 . نواهيه عن واالنتهاء الشرع، ألمور واالمتثال التوبة إعالن -7

 .والضاللة البدع أهل على التفسير في االعتماد عد  -8

 . به دىيقت أميرا هللا كتاب من يجعل وأن معقوله، إلى يستكين ال أن عليه يتعين -9



 بعض المؤلفات في التفسير التي تخص أصول التفسير              

 

 

 879 ت  للكافيجي التفسير علم قواعد في التيسير

 

 1176 ت  للدهلوي التفسير أصول في الكبير الفوز

 

 728 ت  تيمية البن التفسير أصول في مقدمة

 

 911 ت  للسيوطي التفسير اصول في رسالة

 

 معاصر سعدي البن القرآن لتفسير الحسان القواعد

 

 للذهبي والمفسرون التفسير

 

 الرومي لفهد التفسير اصول في بحوث

 

 الطيار سليمان بن لمساعد التفسير أصول

 

 المنيع ناصر للدكتور التفسير أصول في معالم

 


