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 الفصل الدراسي: مـ2016 - 2015 /هـ 1437-1436 العام الجامعي
 .أ. د.  أستاذ المادة:

 ساعات معتمدة 3 :عدد الساعات المعتمدة
 عملي نظري  ساعات التدريس:عدد 

45   
 :: وصف المقررأوًل 

وم وعل التفسيردبلوم ) -سات العلياقسم الدرا–هو مقرر إلزامي من متطلبات كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 
 (.القرآن
 :أهداف المقرر :ثانًيا

ائز، بمدارس التفسير، ومناهج المفسرين، وأهم المصنفات في التفسير بالمأثور، وبالرأي الج تعريف الطالب
 والرأي المذموم.

 :: محتوى المقررثالًثا
                                التفسري والتأويل وبيان السنة للقرآن. -
 .وجوه احلاجة إىل بيان القرآن -
 مكانة بيان النيب صلى هللا عليه وسلم للقرآن. -
 ساعات[ 5]               األحاديث النبوية املتعلقة ابلقرآن الكرمي. -
 التفسري النبوي الشريف للقرآن الكرمي. -
 من مالمح التفسري النبوي الشريف. -
 املصنفات يف التفسري النبوي للقرآن الكرمي. -
 ساعات[ 3]            عباس.املفسرون من الصحابة: عبد هللا بن  -
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 عبد هللا بن مسعود.                                 
 علي بن أيب طالب.                                 
 ُأيب بن كعب.                                 

 ساعات[ 3]                               :املفسرون من التابعني -
 .يب رابحأبن  سعيد بن جبري، جماهد بن جرب، عكرمة، طاوس، عطاء مدرسة التفسري مبكة: (أ

 سلم.أمدرسة التفسري ابملدينة: أبو العالية، حمّمد بن كعب القرظي، زيد بن  (ب
 ادة.سن، قت، احلمدرسة التفسري ابلعراق: علقمة، مسروق، األسود، مرة اهلمداين، الشعيب (ج
 .تفسريخلالف بني السلف يف القيمة التفسري املأثور عن التابعني ومميزاته وا (د
 ساعات[ 3]            :أشهر كتب التفسري ابملأثور وخصائصها -

لبغوي، مل التنزيل ليب، معالثعلجامع البيان للطربي، حبر العلوم أليب الليث السمرقندي، الكشف والبيان ل)
 .(للسيوطي رالدر املنثو  ثعاليب،لن لاحملرر الوجيز البن عطية، تفسري القرآن العظيم البن كثري، اجلواهر احلسا

 ]ساعتان[                                      :التفسري ابلرأي -
ا يف ر أن يتجنّبهى املفسب علمعىن التفسري ابلرأي وموقف العلماء منه، مصادر التفسري، األمور اليت جي)

 .(الرأيو ملأثور اني بعارض تفسريه، قانون الرتجيح يف الرأي، منشأ اخلطأ يف التفسري ابلرأي، الت
 ساعات[ 5]                    :أهم كتب التفسري ابلرأي اجلائز -

بحر احمليط ل للخازن، اللتأويا بابمفاتيح الغيب للرازي، أنوار التنزيل للبيضاوي، مدارك التنزيل للنسفي، لُ )
ري للخطيب اج املنلسر اي، والسيوط حّليحّيان، غرائب القرآن للنيسابوري، تفسري اجلاللني للم أليب

 . (الشربيين، إرشاد العقل السليم أليب السعود، روح املعاين لآللوسي
 ]ساعتان[     :)تفسري الفرق املبتدعة( التفسري ابلرأي املذموم -

ا يعارضهم املعتزلة مل إنكار ،مسةاملعتزلة وموقفهم من تفسري القرآن الكرمي، إقامة تفسريهم على أصوهلم اخل)
وأمهيته  ي يف التفسريأ اللغو ملبدمن األحاديث الصحيحة، اّدعاؤهم أن كل حماوالهتم يف التفسري مرادة هلل، ا

االعتزايل يف  كة هلذا املسلبن قتيبد اذهبهم، نقلدى املعتزلة، تصرف املعتزلة يف القراءات املتواترة املنافية مل
ا أنكروه آن على ضوء مهم للقر سري غريًبا، تف روض اجملازية إذا بدا ظاهر القرآنلة ابلفالتفسري، تذرع املعتز 
 .(من احلقائق الدينية

 ساعات[ 4]                     :أهّم كتب التفسري االعتزايل -
 .(الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل/ للزخمشري)

 احدة[و ]ساعة        :م من تفسري القرآن الكرمياإلمامية االثنا عشرية وموقفه -
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بهم هأتثرهم مبذا فسريهم،تيف  موقفهم من األئمة وأثر ذلك يف تفسريهم، أتثرهم آبراء املعتزلة وأثر ذلك)
هم من اسريهم وخملصتف يف باطينالفقهية واألصولية يف تفاسريهم، كيفية تروجيهم لعقائدهم، أثر التفسري ال

 .(التحريف والتبديل وموقفهم من األحاديث واآلاثرتناقض أقواهلم، 
 ات[ساع 3]                 :أهّم كتب التفسري عند اإلمامية االثين عشرية -

 .(جممع البيان لعلوم القرآن/ للطربسي)
 واحدة[ ]ساعة                                :أهّم كتب التفسري عند الزيدية -

 .(فتح القدير/ للشوكاين)
 احدة[و ]ساعة                     :كتب التفسري عند اخلوارج )اإلابضية(  أهمّ  -

 .(مهيان الزاد إىل دار املعاد/ حملمد بن يوسف اطفيش)
 []ساعتان   :)الصويف الفيضي( أهم كتب التفسري اإلشاري التفسري اإلشاري -

 .(تفسري القرآن العظيم/ للتسرتي)
 ت[ساعا 3]                     :نالتفسري الفقهي وأهّم كتب أحكام القرآ -

بن العريب لقرآن الاحكام ، أ"الشافعي"كيا اهلرّاسي ، أحكام القرآن ل"احلنفي"أحكام القرآن للجصاص )
 ."املالكي"، اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب "املالكي"

 ت[ساعا 7]                            :التفسري يف عصر احلديث وألوانه  -
 . (األديب واالجتماعي والرتبوي واحلركي وغريهالعلمي و )

 :: األساليب واألنشطةرابًعا
 متنوعة.
 : التقويم:خامًسا

 درجة(. 30النشاط الصفي: )

 درجة(. 70االمتحان النهائي: )

 : المراجع:سادًسا
 مناهج المفسرين/ مصطفى مسلم. -1

 التفسير ورجاله/ محّمد الفاضل بن عاشور. -2

 . العصر الحديث/ عبد المجيد المحتسب فياتجاهات التفسير  -3

 بمناهج المفسرين/ صالح عبد الفتاح الخالدي. تعريف الدارسين -4
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 اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر/ فهد الرومي. -5

 منهج ابن عطّية في تفسير القرآن الكريم/ عبد الوهاب فايد. -6

 تنوير/ هيا العلي.الشيخ محّمد الطاهر بن عاشور ومنهجه في تفسيره التحرير وال -7

 حاجي.البيضاوي مفسًرا/ عبد العزيز  -8

 ي.ّي ومنهجه في التفسير/ علي الزبير ابن ُجز  -9

 القصبي زلط. /القرطبي ومنهجه في التفسير -10

 البغوي ومنهجه في التفسير/ عفاف حميد. -11

 الرازي مفّسًرا/ محسن عبد الحميد. -12

 ر.قتادة: دراسة للمفّسر والتفسير/ عبد هللا أبو السعود بد -13

 مدخل إلى "في ظالل القرآن"/ صالح الخالدي. -14

 


