
 لألبناء من مرحلة الطفولة إىل مرحلة املراهقةالكرمي  القرآنيف تفهيم  يةسااألساألمور 
 إعداد: أدراين يوليزار

 
 الكتاب يف ذلك على الدالة النصوص تواترت وقد كافة اإلنسانية إىل هللا رسالة )القرآن

هللا تعاىل إىل . وىو تتمة ومكمل دلا قبلو من الكتب والصحف ادلقدسة اليت أنزذلا ةوالسن
رسلو وأنبيائو. وتعليم األصوات العربية الذي ىو وسيلة لتجويد قراءة القرآن الكرمي 
ووظيفة اآلابء لؤلبناء. وىذه ىي ادلرحلة ادلبدئية يف تفهيم األبناء للقرآن الكرمي وىي 

لكن ادلرحلة األساسية عند الطفولة. ونسعى يف تفهيم القرآن الكرمي وعلومو إىل أبنائنا و 
على قدر يسَت حبيث ال يعوقهم وال جيربىم يف فهمو، ألن أذىان األبناء تتزايد وتتفوق 
على حسب أعمارىم اليت كانوا عليها. ومهمتنا ىي احملاولة والسعي يف ذلك منذ مرحلة 

 الطفولة إىل مرحلة ادلراىقة(.

 الكلمات الرئيسية: علوم القرآن، الطفولة، ادلراىقة

 
 رمي ابلعربيةالك القرآننزول  -أ 

 فيو هللا أودعو دبا يستهدي احلياة يف يًتكو مل أنو اإلنسان على هللا فضل من
 فًتة بُت إليو بعث بل فحسب، الرب إىل وترشده اخلَت، إىل تقوده سليمة، فطرة من

 لتقوم وينذر، ويبشر وحده، هللا عبادة إىل يدعوه كتاابً  هللا من حيمل رسواًل  وأخرى
رِينَ  ُرُسًل ): احلجة عليو  .(الرُُّسلِ  بَ ْعدَ  ُحَجةٌ  اّللَِ  َعَلى لِلَناسِ  َيُكونَ  لَِئَل  َوُمْنِذرِينَ  ُمَبشِّ

 يناسبها دبا يعاودىا والوحي -الفكري ورقيها تطورىا يف- اإلنسانية وظلت
 هللا وأراد نضجها، اكتمل حىت رسول، كل قوم نطاق يف الوقتية مشكلهتا وحيل

 من فًتة على فبعثو الوجود، على تشرق أن -وسلم عليو هللا صلى- دمحم لرسالة
 ادلنَزل وكتابو اخلالدة، العامة بشريعتو السابقُت الرسل إخوانو صرح ليكمل. الرسل



 بيتًا بٌت رجل كمثل قبلي من األنبياء ومثل مثلي... " الكرمي القرآن وىو عليو،
 منو، ويعجبون بو، يطوفون الناس فجعل زاوية، من لبنة موضع إال وأمجلو فأحسنو
 ".النبيُت خامت وأان اللبنة، فأان اللبنة، ىذه لوال: ويقولون

 ذلك على الدالة النصوص تواترت وقد كافة اإلنسانية إىل هللا رسالة القرآنف
يًعا إِلَْيُكمْ  اّللَِ  َرُسولُ  ِإّنِ  الَناسُ  أَي َُّها يَ  ُقلْ ): ةوالسن الكتاب يف  اَلِذي تَ َباَركَ ).. (مجَِ

 قومو إىل يبعث نيب كل وكان" ،(َنِذيرًا لِْلَعاَلِمُتَ  لَِيُكونَ  َعْبِدهِ  َعَلى اْلُفْرقَانَ  نَ َزلَ 
 َأابَ  ُُمََمدٌ  َكانَ  َما) أخرى رسالة بعده أييت ولن ،"كافة الناس إىل وبعثت خاصة،

 1.(الَنبِيُِّتَ  َوَخامتََ  اّللَِ  َرُسولَ  َوَلِكنْ  رَِجاِلُكمْ  ِمنْ  َأَحدٍ 
فالقرآن الكرمي ىو تتمة ومكمل دلا قبلو من الكتب والصحف ادلقدسة اليت 
أنزذلا هللا تعاىل إىل رسلو وأنبيائو. ونُزل القرآن بلسان عريب مبُت، واللغة العربية من 

. وبفضل القرآن انتشرت العربية يف ولفظا أفضل اللغات يف العامل وأغناىا ثروة ومعٌت
 اء العامل وأقطاره.  مجيع أحن

 
 تعليم األصوات العربية -ب 

كان تعليم األصوات العربية من ادلواد األساسية يف تعليم أبنائنا الصغار. وقد 
األصوات العربية، ألن من أىدافها ىي وجدان أن لكل بلد طريقة خاصة يف تعليم 

غَتىا من إجادة قراءة القرآن الكرمي وذبويدىا. ولكل لغة أصوات خاصة سبتاز من 
اللغات، وكذلك اللغة العربية ذلا أصوات خاصة، فبعضها مشتبهة ومتساوية 

غَتىا. ولذلك  أبصوات اللغات األخرى وبعضها متميزة وخمتصة ابلعربية ومل توجد يف
ال بد لنا أن نتعرف على خمارج أصواهتا ألجل تسهيل تعليمها ألبنائنا، وذلك ابتداءاً 

 ائو، ألن من خلذلا زبرج األصوات ادلتميزة.من معرفة جهاز النطق وأعض
 جهاز وحيدثها خاصا، نظاما تكون" أصوات" ادلنطوقة اللغة أن إىل أشران

 واحللق، واألنف، الفم، يف ربدث" الكلمية" "األصوات" ىذه. اإلنسان النطق
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 فإن مث ومن .هبا تقوم أن اللغة على اليت الوظائف لتأدية وعبارات كلمات يف وتنظم
 حيث من" النطق أعضاء" يسمى ما معرفة ىو األصوات، دارس على واجب أول

 حيث من أي الكلمية، األصوات تكوين يف استعماذلا كيفية حيث ومن تكوينها،
 .وظائفها

 تسميتها على االصطلح جرى اليت األعضاء أن قلناه مما نذكر أن ونرى
 وظائف ذلا إن بل األصوات، إحداث يف وظيفتها تنحصر ال" النطق أعضاء"

 لؤلنف، والشم واألضراس، لؤلسنان وطحنو الطعام وكسر للسان، كالذوق: أخرى
 األعضاء ىذه فتسمية دراستنا، يف يدخل ال مما ذلك غَت إىل وللرئتُت، ذلا والتنفس

 .اللغوية األصوات علم نظر وجهة من تسمية" النطق أعضاء"
 النطق أعضاء معرفة ىو اللغوية األصوات دارس على واجب أول إن قلنا

 اليت التفصيلت بكل اإلدلام إىل حاجة يف أنو يعٍت ال ىذا ولكن ووظيفة، تكوينا
 إن إذ ،النطق أعضاء عن" التشريح" وعلم" األعضاء وظائف" علم لنا يقدمها

 ادلعرفة من ضروري قدرا ىناك ولكن نفعا، لو يؤدي ال ادلعلومات ىذه من الكثَت
 .حيصلو أن عليو األعضاء هبذه

 .وتصنيفها علميا وصفا األصوات لوصف األساس حجر ىي ادلعرفة ىذه
 أمساء حفظ على تقتصر معرفة أعٍت نظرية، ادلعرفة ىذ تكون أن ادلقصود وليس

 أن األصوات دارس على أن ادلقصود بل ووظائفها، تكوينها، ووصف النطق، أعضاء
 أي أصوات، إحداث على قدرة مران، طول بعد لو، تكون أن إىل ىذا من ينتقل

 تعٍت ىنا" احلروف"و"احلروف" ذوق" على القدماء العرب يقول كان كما أو لغة،
 ".اللغة أصوات

 واحللق واألنف الفم من ألجزاء حركات تنتجها" الكلمية األصوات" ىذه
 معظمها بل تتحرك، ألن قابلة أي متحركة، مجيعا النطق أعضاء وليست. والرئتُت

 إىل إنسان توصل وإذا .والشفتُت كاللسان للحركة القابل ىو منها وقليل اثبت
 وعلى األجزاء، ىذه هبا تقوم اليت للحركة" العامة األنواع" على السيطرة



 نطق على إًذا قادر فإنو احلركات، ىذه بُت تكون أن ديكن اليت" االرتباطات"
 ىذه بُت معينة ارتباطات ربدثها مجيعا اللغات أصوات ألن لغة؛ أية أصوات

 2.األعضاء
 فأما :تعريفو (1:وىى ست، العلوم من وغَته التجويد علم هبا ئيبتد الىتو 

 حيث من ية،القرآن الكلمات ىف يبحث علم: واصطلحا التحسُت،: لغة فهو تعريفو
 تفارقو ال الىت وصفاتو خمرجو: ىو احلرف وحق ومستحقها، حقها احلروف إعطاء

 وتفارقو أحياان، احلرف هبا يوصف الىت الصفات ىو ومستحقو. واجلهر كاذلمس
: فهو موضوعو وأما :موضوعو (2 .للراء ابلنسبة والًتقيق كالتفخيم، أحياان،

 وأما :نسبتو (3. ومستحقها حقها احلروف إعطاء حيث من ية،القرآن الكلمات
 من واضعو وأما :واضعو (4 .الكرمي لقرآناب ادلتعلقة الدينية العلوم أحد: فهو نسبتو

 اخلليل فهو قواعده وضع انحية ومن وسلم، عليو هللا صلى النىب فهو العملية الناحية
: فهى فائدتو وأما :فائدتو (5 .واللغة القراء أئمة من وغَته الفراىيدى، أمحد بن

 3.تعاىل هللا رضى إىل ادلوصلن القراءة، وجودة األداء، حسن
 وطمأنينة، بتؤدة القراءة وىو: التحقيق( 1 :وىى فأربع، القراءة مراتب أماو 

 بتؤدة القراءة وىو: الًتتيل( 2. األحكام ومراعاة ادلعان تدبر مع التعليم بقصد
 وىو: التدوير( 3 .األحكام ومراعاة ادلعاىن، تدبر مع التعليم بقصد ال وطمأنينة،

 وىو: احلدر( 4 .األحكام مراعاة مع والسرعة التؤدة بُت متوسطة حبالة القراءة
 4.الًتتيب ىذا حسب واألولوية الفضل ىف يوى. األحكام مراعاة مع بسرعة، القراءة
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ووظيفة وتعليم األصوات العربية الذي ىو وسيلة لتجويد قراءة القرآن الكرمي 
اآلابء لؤلبناء. وىذه ىي ادلرحلة ادلبدئية يف تفهيم األبناء للقرآن الكرمي وىي ادلرحلة 

 ساسية عند الطفولة. األ
 
 الكرمي  القرآنتعليم مكانة  -ج 

 األمة لَتشد األمُت، الصادق على ادلنزل ادلبُت، هللا كلم ىو الكرمي القرآن
 نقل إلينا القرآن نقل وقد .األبدية السعادة إىل ويقودىا الدارين، خَتي على ويدذلا
 صحابتو عن وسلم عليو هللا صلى هللا رسول عن الوحي أمُت جربيل عن متواترا
. الكرمي رسولو على هللا أنزلو كما إلينا وصل حىت القراءة، وأئمة التابعُت عن الكرام

 الذي احلبل ىو الكرمي القرآنو  .(9: احلجر - حَلاِفُظونَ  لَوُ  َوِإانَ  الذِّْكرَ  نَ زَْلَنا حَنْنُ  ِإانَ )
 من وقوت وشدهتا احلبل ىذا خيوط األمة أوصلت فمىت ابألرض، السماء يصل

 وسر العربية، اللغة قاموس الكرمي القرآن .أوضاعها على ذلك انعكس حبكها،
 لقد .الناىضة العادلة الدول قيام ودستور اإلسلمية، الشريعة قانون وىو بقائها،

 السابقون اإلسلم علماء نبغ وما والعقول، القلوب يضيء نورا يزال وما القرآن كان
 5.العقول مفتاح ألنو الكرمي القرآن يف بنبوغهم إال

ويف ىذا الصدد، حناول أن نعّلم أبنائنا عن مكانة القرآن الكرمي حىت يفهموا 
شيئا فشيئا ويعلموا قدره ألنو كلم هللا ادلنزل على نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. ونسعى يف إفهام 

جيربىم يف فهمو، ألن يث ال يعوقهم وال ذلك إىل أبنائنا ولكن على قدر يسَت حب
أذىان األبناء تتزايد وتتفوق على حسب أعمارىم اليت كانوا عليها. ومهمتنا ىي 

 احملاولة والسعي يف ذلك منذ مرحلة الطفولة إىل مرحلة ادلراىقة.
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 الكرمي القرآن علومتعليم  -د 
 ،اخلالد العظيم الكتاب هبذا تتعلق اليت األحباث ىي القرآن بعلوم ادلقصودو 

 وادلدن، منو ادلكي ومعرفة وسوره، آيتو وترتيب وتدوينو، ومجعو، نزولو، حيث من
 من ذلك وغَت أحكامو ومعرفة آيتو، وتفسَت وادلتشابو، واحملكم وادلنسوخ، والناسخ
 6.بو صلة ذلا أو العظيم لقرآناب تتعلق اليت الكثَتة األحباث

 الكرمي القرآن عن متكاملة صورة تعطينا أهنا القرآن علوم معرفة فوائد ومن
 تزداد الصورة ىذه أذىاننا يف تكتمل وعندما وكتابتو ومجعو وتفسَته نزولو حيث من

 وأبحكامو وآبدابو تو هبداي معرفتنا وتزداد نفوسنا يف الكرمي القرآن قداسة
 الباطلة الشبهات على نرد أن نستطيع ذبعلنا القرآن بعلوم معرفتنا أن كما وبتشريعاتو

 الشروط ىي ما نعرف وذبعلنا الكرمي القرآن حول واحلاقدون اجلاىلون أاثرىا اليت
 عن للحديث يتعرض وفيمن الكرمي القرآن لتفسَت يتعرض فيمن تتوافر أن جيب اليت

 .ونواىيو أوامره
 بذلو الذي الفائق اجلهد مدى ندرك ذبعلنا الكرمي القرآن علوم معرفة كذلك

 يف كتب من ومنهم تفسَته يف كتب من منهم أن إذ الكرمي القرآن خلدمة العلماء
 من ومنهم قراءاتو يف كتب من ومنهم إعجازه يف كتب من ومنهم ومنسوخو انسخو

 . الكرمي القرآن خبدمة اخلاصة ادلوضوعات من ذلك غَت يف كتب
ونبدأ بتعليم ىذه ادلواد أو العلوم منذ بداية مرحلة ادلراىقة، ألن علوم القرآن  

كثَتة ومتشعبة حبيث الديكن تعليمها مع تفاصيلها يف مدة قصَتة. لذلك حنتاج إىل 
 الفرصة الكافية يف تعليمها. 
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 الكرمي القرآنتعليم تفاسري  -ه 
 معىن الفسري -1

: تقول اإلابنة، وىو الفسر من مأخوذ والتبيُت، اإليضاح: لغة التفسَت
 ِإاَل  دبََثلٍ  أَيْتُوَنكَ  َوال: تعاىل قولو ومنو وأوضحتو، بينتو أي احلديث فّسرت
 .وإيضاحا بياان أفضل أي (33: الفرقان- تَ ْفِسَتاً  َوَأْحَسنَ  اِبحلَْقِّ  ِجْئناكَ 

 هللا مراد على داللتو حيث من الكرمي القرآن عن فيو يبحث علم: واصطلحا
 من العزيز الكتاب أحوال عن فيو يبحث علم: وقيل. البشرية الطاقة بقدر تعاىل
 .ابألحكام وادلتعلقة ابأللفاظ ادلتعلقة ومعانيو وألفاظو وأدائو وسنده نزولو جهة
 وسّلم، عليو هللا صّلى دمحم نبيو على ادلنزل تعاىل هللا كتاب بو يفهم علم: وقيل

 7.وحكمو أحكامو واستخراج معانيو وبيان
 التفسري أقسام -2

: أربعة التفسَت: قال أنو عنهما تعاىل هللا رضي عباس ابن عن روي
 وتفسَت أبلسنتها، العرب تقره وتفسَت جبهالتو، أحد يعذر ال وحرام حلل

 ثلثة التفسَت: آخرون وقال .تعاىل هللا إال يعلمو ال وتفسَت العلماء، فّسرهي
 ويسمى ابلدراية، وتفسَت .ابدلأثور التفسَت ويسمى ابلرواية، تفسَت: أقسام

 بعضهم ويضيف .اإلشاري التفسَت ويسمى اإلشارة، وتفسَت. ابلرأي التفسَت
 .الباطٍت التفسَت ويسمى ابطٍت، تفسَت وىو رابعا، قسما

 أو الكرمي القرآن يف جاء دبا الكرمي القرآن تفسَت ىو :ابدلأثور التفسَت معٌت أ(
 نم الكتاب أىل عن منقوال ليس مما والتابعُت، الصحابة أقوال أو السنة،

 .والنصارى اليهود
 ادلفّسر معرفة بعد ابالجتهاد الكرمي القرآن تفسَت ىو :ابلرأي التفسَت معٌت( ب

 النزول، أسباب ومعرفة داللتها، ووجوه العربية األلفاظ ومعرفة العرب، لكلم
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 كان ما ىو ابلرأي التفسَت من جيوز ماأما  .ذلك وغَت وادلنسوخ، والناسخ
 والّسنة، الكتاب موافقة مع القول، يف ومناحيهم العرب، لكلم موافقا

 النزول وأسباب وادلنسوخ، الناسخ معرفة من ،التفسَت شروط سائر ومراعاة
 :التالية ابلوجوه جلوازه ويستدل .وغَتىا

 ُمباَركٌ  إِلَْيكَ  أَنْ زَْلناهُ  ِكتابٌ : تعاىل فقال القرآن بتدبر أمر قد تعاىل هللا إن (1
 .(29: ص - اأْلَلْبابِ  أُوُلوا َولِيَ َتذََكرَ  آيتِوِ  لَِيَدبَ ُروا

 عنهما هللا رضي عباس البن دعا وسّلم عليو هللا صّلى هللا رسول إن (2
 ."التأويل وعلمو الدين يف فقهو اللهم": بقولو

 من آيت تفسَت يف اختلفوا وسّلم عليو هللا صّلى هللا رسول أصحاب إن (3
 النظر كان فلو وسّلم، عليو هللا صّلى هللا رسول ذلم يبُت مل مما القرآن

 قد الصحابة لكان أىلو، من تعاىل هللا كتاب فهم يف ُمظورا واالجتهاد
 وأكرمهم عنهم تعاىل هللا رضي وقد كيف تعاىل، هللا معصية يف وقعوا

 !ابلصحبة؟
 من والنظر ابالجتهاد تعاىل هللا كتاب تفسَت على درجوا قد الناس إن (4 

 .ضللة على األمة ىذه ذبتمع ولن ىذه، أيمنا إىل التدوين أيم
 قوانُت على جار غَت كان ما وىو :ابلرأي التفسَت من جيوز ال ما ماوأ

 ذكرىا اليت التفسَت لشرائط مستوفيا وال الشرعية، لؤلدلة موافقا وال العربية، اللغة
 :التالية ابلوجوه دلنعو ويستدل .ادلفسرون

 صّلى قال ابلرأي، القرآن تفسَت عن وسّلم عليو هللا صّلى الرسول هنى (1
 ."النار من مقعده فليتبوأ برأيو القرآن يف قال من":وسّلم عليو هللا

 ومنسوخ، بناسخ يبايل ال حُت التفسَت جادة عن التفسَت ذلك خروج (2
 أخاف ما: عنو تعاىل هللا رضي عمر قال. ذلك وأمثال نزول، وأسباب

 ألن فسقو، بُّت  فاسق من وال إديانو، ينهاه مؤمن من األمة ىذه على



 أذلقو حىت القرآن قرأ قد رجل عليها أخاف ولكٍت بو، تثق ال الناس
 .أتويلو غَت على أتولو مث بلسانو،

 تعطيل هبما ادلراد عن اجلملة أو ابلكلمة اخلروج فإن اللغة، وضع ذبّنبو (3
 قولو تفسَت مثل وذلك .منها معينة معان إلفهام ىو إمنا والكلم ذلما،
َتِقُمونَ  اْلُمْجرِِمُتَ  ِمنَ  ِإانَ ): تعاىل  منتقمون أي (22: السجدة - ُمن ْ

 قولو وتفسَت .القرآن ونصوص العرب بيان جيايف تفسَت فإنو منهم،
 أزماان أي (23: النبأ - َأْحقاابً  فِيها البِِثُتَ ): النار أىل حق يف تعاىل

 ال أحقاب بعد أحقااب فيها البثُت ادلراد أن مع منها، خيرجون مث
 وتفسَت. عنهما هللا رضي عباس ابن عن ذلك نقل كما منها، خيرجون

 فإنو هللا اتقوا أي (282: البقرة - اّللَُ  َويُ َعلُِّمُكمُ  اّللََ  َواتَ ُقوا):تعاىل قولو
 لقرآناب هللا ويعلمكم هللا اتقوا يفيد اآلية سرد فإن تعلم، دون يعلمكم

 .وغَته ادلال أمور يف ينفعكم ما
 لظاىر خمالفة معان على الكرمي القرآن تفسَت ىو :الباطٍت التفسَت معٌت -ج

 دليل دون الكرمي، القرآن يف واجلمل الكلمات معان جيايف مما الكرمي، القرآن
 األخذ رفضوا الذين الباطنية تفاسَت يف ظاىرا جنده وىذا .دليل من شبهة أو

 .ظاىره دون ابطنو: منو وادلراد وابطن، ظاىر للقرآن :وقالوا ،القرآن بظاىر
 ىي ابلصلة ادلراد أبن الَصلةَ  َوأَِقيُموا: تعاىل قولو أتويل ضلذلم أمثلة ومن

 وأتويل اإلمام، وينب ادلستجيبُت بُت صلة ألهنا صلة ومسي ادلألوف، العهد
 ىو التفسَت من النوع ىذا حكمو  .السر كشف عن اإلمساك أبنو الصيام

 .هللا معاذ ذلك، اعتقد دلن اإلسلم عن اخلروج فيو بل وإمث، ابطل تفسَت
 :التالية ابلوجوه لبطلنو ويستدل

 والرفض الشرعية، التكاليف من التحلل عقيدة على يقوم تفسَت إنو (1
 بناء نقض ىذا ويف. والواقع احلقيقة حيث من واألحكام للشرائع

 .اإلسلم عرى وحل الشريعة،



 ويف. العربية اللغة يف واجلمل الكلمات معان عن غريبا كونو عن فضل (2
 َلَعَلُكمْ  َعرَبِيًّا قُ ْرآانً  أَنْ زَْلناهُ  ِإانَ ): تعاىل هللا لقول صرحية خمالفة ذلك

 .(2: يوسف - تَ ْعِقُلونَ 
 .وىواه ضللو لو شاء دبا مفسر كل يفسره ملهاة، القرآن جيعل إنو (3
 ضوابط فقدان جراء من مجاعتهم، ويفّرق ادلسلمُت، عقد يفك إنو (4

 .الكرمي القرآن تفسَت
 خفية إلشارة ظاىره، بغَت الكرمي القرآن تفسَت ىو :اإلشاري التفسَت معٌت( د

 الظاىر التفسَت وبُت بينها اجلمع وديكن والتصوف، السلوك ألرابب تظهر
بْ ):تعاىل قولو يف يقال أن مثل .أيضا ادلراد َى ىل اْذ ْونَ  ِإ ْرَع وُ  ِف َن غى ِإ  - َط

: تعاىل قولو يف يقال وأن. البشرية النفس ىو بفرعون ادلراد إن (24: طو
 إن (123: التوبة - اْلُكَفارِ  ِمنَ  يَ ُلوَنُكمْ  اَلِذينَ  قاتُِلوا آَمُنوا اَلِذينَ  أَي َُّها ي)

 وإمث ابطل تفسَت ىو :التفسَت من النوع ىذا حكمو  .النفس ابلكفار ادلراد
 أحلق ولو. هللا معاذ ذلك، اعتقد دلن اإلسلم عن اخلروج خيشى بل كذلك،
 إال اللهم .التفسَت ذلك يف احلكم عرفت وقد بعيدا، يعدّ  ال الباطٍت ابلتفسَت

 على النصوص ظواىر دبعان االعًتاف على قائما اإلشاري التفسَت يكون أن
 وإمث أبس يكون أاّل  فادلرجو األخرى، الشرعية والنصوص اللغة تقتضيو ما

 :تعاىل قولو يف األصول علماء قالو ما التفسَت ىذا من ويقرب هللا، إبذن
 تنص اآلية (233: البقرة - اِبْلَمْعُروفِ  وَِكْسَوتُ ُهنَ  رِْزقُ ُهنَ  لَوُ  اْلَمْوُلودِ  َوَعَلى)

 أبيو، إىل ينسب الولد أن إىل تشَت وىي الزوج، على الزوجة نفقة وجوب يف
 ما على اإلشاري التفسَت قبول شروط السيوطي اإلمام جعل وقد .أعلم وهللا

 8 :يلي
 .الكرمي النظم معٌت من يظهر ما مع يتناىف أاّل  (1
 .الظاىر دون وحده ادلراد أنو يّدعى أاّل  (2
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 َلَمعَ  اّللََ  َوِإنَ : تعاىل قولو بعضهم كتفسَت سخيفا، بعيدا أتويل يكون أاّل  (3
 .بو مفعوال( احملسنُت) وكلمة ماضيا، فعل( دلع) كلمة جبعل اْلُمْحِسِنُتَ 

 .عقلي أو شرعي معارض لو يكون أاّل  (4
 .يؤيده شرعي شاىد لو يكون أن (5

 من العلوم من علم أي تناول يف بد ال :ادلفسر إليها حيتاج اليت القواعدوأما 
 ما وبقدر بصَتة، على لو الطالب يكون حىت اخلاصة ومميزاتو العامة أسسو معرفة

 من فصولو يلج حيث فيو، نصر من حيرز ما بقدر العلم آلة من اإلنسان يتمكن
 ِإانَ ): مبُت عريب بلسان نزل قد الكرمي القرآن كان وإذا مفاتيحها، أعطي وقد أبواهبا

 إليها حيتاج اليت القواعد فإن ،(2سورة يوسف:  – تَ ْعِقُلونَ  َلَعَلُكمْ  َعرَبِيًّا قُ ْرآانً  أَنْ زَْلَناهُ 
ر  أسلوهبا، وتذوق أسسها، وفهم العربية، قواعد على ترتكز القرآن فهم يف ادلفسِّ

 العربية فروع يف مستفيضة ومباحث متناثرة، فصول كلو ولذلك أسرارىا، وإدراك
 9.وعلومها

وأما ابلنسبة لتعليم علوم التفسَت وأنواعو، فعلى اآلابء أو الوالدين أن يكتفوا 
ابلقدر ادلرضي من التعليم، ألنو ليس كل واحد من األبناء يستطيع أن يبلغ القدر 

وألن علم التفسَت ىو من أجّل العلوم وأرفعها. وأقل ما ديكن الكبَت من ىذا العلم، 
أبناءىم من الوقوع يف ازباذ التفاسَت ادلضلة، وذلك بتعريفهم أنواع لآلابء أن حيفظوا 

 التفاسَت ادلرضية حىت يتمكنوا من التمييز بُت التفاسَت ادلرضية والتفاسَت ادلضلة.  
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