
 احملارضة اخلامسة

 اكسام امخفسري 

 امخفسري اعلؼخدُّ بَ غيد مجِور امؼوامء سوفا وخوفا ًيلسم ٕاىل كسمني  

 ألول: امخفسري ابعلأٔزور.

 امثاين: امخفسري ابمرٔأي امسدًد، والاحهتاد امطحَح اعلبين ػىل امؼووم واعلؼارف  

 املسم ألول :امخفسري ابعلأٔزور  

 وامخفسري ٔأميليل0:امخفسري ابعلأٔزور  نوخفسري ابعلأٔزور اسامن

 اعلأٔزور يف انوغة :اعلأٔزور امس مفؼول مبؼىن اعليلول  "     

  

ٔأما يف الاضعالح :فلد غرفَ ادلنخور محمد حسني اذلُيب فلال ُو " ما خاء يف املرأٓن هفسَ من امبَان وامخفطَل مبؼظ 

ل غن امطحابة رضوان شل ػوهيم، وما هُِلل غن امخابؼني، من لك ما أآيثَ، وما هُلل غن امرسول ضىل شل ػوََ وسظل، وما هُلِ 

 ُو بَان وثوحض علراد شل ثؼاىل من هطوص نخابَ امكرمي "   

ذا ٌشمل اعليلول  فات امسابلة نوخفسري ابعلأٔزور ًظِر ميا ٔأن امخفسري ابعلأٔزور مؼياٍ ثفسري املران ابعليلول ُو ومن خالل امخؼًر

اعليلول غن امرسول ضىل شل ػوََ وسظل ،واعليلول غن اُل امبُت ػوهيم امسالم  وغن امطحابة ،واعليلول غن شل ثؼاىل ،و 

ف امكثري من ٔأُل امؼظل مهنم ادلنخور محمد ٔأبو شِبة  غن امخابؼني ريض شل ثؼاىل غهنم ٔأمجؼني ،وكد درج ػىل ُذا امخؼًر

ٍرثيض ادلنخور ضالح غبد امفذاح اخلادلي ٔأن ٍكون ثفسري املران  ،وادلنخور مطعفى مسظل يف نخابَ مٌاجه اعلفرسٍن ،وطل

ابملران من كبَل اعلأٔزور فلال "وال هوافق ُؤالء يف اغخبار ثفسري املران ابملران من امخفسري ابعلأٔزور ،وىرى ٔأن امخفسري 

 ابؼني "     ابعلأٔزور ُو ثفسري املران ابمس ية ،وثفسري املران بأٔكوال امطحابة وامخابؼني واتبؼي امخ

  

 ٔأسس امخفسري ابعلأٔزور

ٔأسس امخفسري ابعلأٔزور ،ُو غبارة غن  ثفسري املران ابملران ،وثفسري املران ابمس ية ،وثفسري املران بأٔكوال امطحابة  

 0،وثفسري املران بأٔكوال امخابؼني ،ووفق اعلعامب الٓثَة

 اعلعوب ألول :ثفسري املران ابملران    

ان "ُو ثفسري بؼظ أآيت املرأٓن مبا ورد يف املرأٓن هفسَ " فٕان املرأٓن ًفرس بؼضَ بؼضا ،فلد ٔأمجع ثفسري املران ابملر  

امؼوامء ػىل ٔأن ٔأفضل ظرق امخفسري. ٔأن ًفرس املرأٓن ابملرأٓن  ،فٕان خري واضدق من فرَّسَ املرأٓن ُو املرأٓن هفسَ     فَِ 

ا اكن البد علن ًخؼرض مخفسري نخاب شل ثؼاىل ٔأن ًيظر يف املرأٓن هخبني مراد شل من كرأٓهَ؛ ٔلهَ ألػظل بالكمَ   ، "ومِذ



ٔأواًل، فِجمع ما حكرر مٌَ يف موضع واحد، وًلابل الآيت بؼضِا ببؼظ، ٌس خؼني مبا خاء مسِبًا ػىل مؼرفة ما خاء موحزًا، 

 ومبا خاء مبَيًا ػىل ما خاء مجماًل...."     

  مناذج ثعبَلِة ػىل ثفسري املران ابملران

َذا أَ  -1
ِ
ُّ َحُزوػًا{  َأْي: ا َُ امَّشَّ َذا َمسَّ

ِ
: }ا ٍُ ِبلَْوهِلِ َ وُوػًا{  ُُثَّ فرَسَّ َُ نَّ اإلوَْساَن ُخِوَق 

ِ
وََع كوهل ثؼاىل :}ا ُّ فَزَِع َوَحزَِع َواْْنَ َُ امُّضُّ َ َضاب

ُطَل هَلُ بَْؼَد َذزِلَ َخرْيٌ  ٌَِس َأْن ََيْ ْغِب، َوَأ ِة امرُّ َُ ِمْن ِشدَّ    كَوُْب

خَِلمَي ) -2  اَط امُْمس ْ َ ِدََن امّّصِ ُْ ِّنَي 6كوهل ثؼاىل يف سورة امفاحتة )ا ام ْم َواَل امضَّ ْم غرَْيِ امَْمْغُضوِب ػَوهَْيِ ٍَن َأهَْؼْمَت ػَوهَْيِ ِ اَط اذلَّ ( ِِصَ

َ َذزِلَ يِف 7) ْم. َوبنَيَّ ٍَن َأهَْؼَم ػَوهَْيِ ِ ُؤاَلِء اذلَّ َُ يَا َمْن  ُُ  ْ ِّنَي  ( مَْم ًَُبنّيِ ْم ِمَن اميَِّبُ ُ ػَوهَْيِ ٍَن َأهَْؼَم اضلَّ ِ : )فَأُومَِئَم َمَع اذلَّ َمْوِضعٍ أَٓخَر ِبلَْوهِلِ

اِمِحنَي َوَحُسَن ُأومَِئَم َرِفًِلا(     ََِداِء َوامطَّ ًِلنَي َوامشُّ ّدِ  َوامّطِ

َماٍت ( -3 َِ ََكِ ِّ َّيَا 37امبلرة الًٓة )كوهل ثؼاىل يف سورة امبلرة :)فَذَوَلَّى أَٓدُم ِمْن َرب ( فرست املكامت يف ٔأًة ٔأخرى كال ثؼاىل :)َرب

يَا مَيَُكوىَنَّ ِمَن امَْخاِِسٍَِن ( اْلَْغَراِف:)  ْن مَْم ثَْغِفْر مَيَا َوحَْرََحْ
ِ
يَا َوا  (   23َظوَْميَا َأهُْفس َ

 

ن شواُد ذزل ما ٔأوردٍ اإلمام امش يلِعي واغمتد بؼظ اعلفرسٍن ػىل املران امكرمي يف حرحِح بؼظ اعلؼاين ػىل بؼظ وم -4

فُوا اِبمَْبُِْت امَْؼِخَِق (احلج)  وَّ ََعَّ  (22يف ثفسرٍي ومهنا كَْوهُلُ ثََؼاىَل:) َومْ

يَا ِنوُْؼوََماِء زاََلزَُة َأْكَواٍل:  ُُ  "يِف امُْمَراِد اِبمَْؼِخَِق 

َُ َأْكدَ  َّ ه َِ امَْلِدمُي، ِلَ ُل: َأنَّ امُْمَراَد ِب  ُم َمَواِضعِ امخََّؼبُِّد.اْلَوَّ

َُ ِمَن امَْجَباِبَرِة. َ َأْغَخلَ َّايِن: َأنَّ اضلَّ  امث

َُ كَْولُ  ي امَْلِدمَي َغِخَلًا َوػَاِثلًا َوِمٌْ َِ امَْكَرُم، َوامَْؼَرُب جَُسّمِ َّاِمُر: َأنَّ امُْمَراَد اِبمِْؼْخِق ِفِ َُ  امث ُ َغْي اَن   َريِضَ اضلَّ َُ  :اَكمِْمْسِم -َحسَّ ِوُع ََتْ

ِبَِح ُمَدامِ   ِبَماِء ََسَابٍَة ... َأْو ػَاِثٍق َنَدِم اذلَّ

، ػىََل َأنَّ امَْؼِخََق يِف اْلًَِٓة ِبَمؼْ   ِ َّْت أًٌَٓة ِمْن ِنَخاِب اضلَّ َُ كَْد َدم َّ : َأه َذا ػَِوْمَت َذزِلَ فَاػظَْلْ
ِ
نَّ َوا

ِ
َ كَْوهُلُ ثََؼاىَل:) ا ِِ ِل َو ىَن امْلَِدمِي اْلَوَّ

ي ِبَبكََّة ُمَباَراًك  ( َمَع  ِ َل بٍَُْت ُوِضَع ِنويَّاِس نرَلَّ ، َومَِكنَّ امُْلْرأَٓن َدلَّ ػىََل َما َذَنْرََن، َوَخرْيُ َما َأوَّ ُُهَا َحقٌّ ََنْيِ اْلَٓخَرٍِْن لِِكَ َأنَّ امَْمْؼيَ

َِ امُْلْرأُٓن امُْلْرأُٓن "   ُ ِب  ًَُفرسَّ

 اعلعوب امثاين :ثفسري املران ابمس ية  

ان هبا ،ًؼد اعلرحةل امثاهَة بؼد ثفسري املران ابملران فٕاهنا نوس ية دور هبري يف فِم املران امكرمي ،والاغامتد ػوهيا وثفسري املر 

 شارحة نولرأٓن وموحضة هل "  

  

 



 مناذج ثعبَلِة ػىل ثفسري املران ابمس ية  

   

ميَاهَنُْم ِبُظظلٍْ  -1
ِ
ٍَن أَٓمٌُوا َومَْم ًَوِْبُسوا ا ِ ا ىََزمَْت }اذلَّ {  ، كُوْيَا: اَي ما رواٍ اَحد وامش َخان وغريمه غن ابن مسؼود كال "مَمَّ

{ِبَِّشْ  ميَاهَنُْم ِبُظظْلٍ
ِ
؟ كَاَل: " مََُْس مََكَ ثَُلومُوَن }مَْم ًَوِْبُسوا ا َُ ُّيَا اَل ًَْظظِلُ هَْفَس ، َأً ِ َِ اَي َرُسوَل اضلَّ ىَل كَْوِل مُْلَماَن اِلبِْي

ِ
ٍك، َأَومَْم جَْسَمُؼوا ا

َك مَظُ  ْ نَّ امَّّشِ
ِ
ِ ا  ظْلٌ َغِظمٌي " بيَُنَّ اَل جَُّْشِْك اِبضلَّ

وروى ابن اعلبارك غن امطحايب اجلوَل: معران بن حطني ٔأهَ كال مرخل سأهٔل غن ٔأش َاء وظوب مٌَ ٔأن جيَبَ  -2

ابملرأٓن: "ٕاهم رخل ٔأَحق، ٔأجتد امظِر يف نخاب شل ٔأربؼا ال جيِر فهيا ابملراءة، ُث ػدد ػوََ امطالة وامزاكة وحنو ُذا، ُث 

 مفرًسا؟! ٕان نخاب شل ٔأهبم ُذا، وٕان امس ية ثفرس ُذا كال: ٔأجتدٍ يف نخاب شل 

 

 اعلعوب امثامر: ثفسري املران بأٔكوال اُل امبُت ػوهيم امسالم  

ا من الاكوال ،فاذا       امرحوع اىل اكوال اُل امبُت يف امخفسري امر همم ابمًس بة نومفرس ،الن اكواهلم ملدمة ػىل غرُي

د ثؼارضت الاكوال واكن من مضن الاك وال اعلخؼارضة كول ٔلُل امبُت وحب الاغامتد ػوََ واعلطري امََ ومن اراد اعلًز

فوريحع  اىل ثفسري امعربي ومن امثةل ذزل ما روي غن س َدَن ػيل ػوََ امسالم كال ثؼاىل )وامتوا احلج وامؼمرة صل (فلال 

رة اُسل   امتاهما ان حترم هبا من دٍو

 وهيم امسالم )ثفسري س َدَن ػيل ( ٔأمنوذخا  مثال ثعبَلي ػىل ثفسري اُل امبُت ػ

ِ كَاِهِخنَي(  اَلِة امُْوْسَعى َوكُوُموا ضِلَّ وََواِت َوامطَّ  كال ثؼاىل :)َحاِفُظوا ػىََل امطَّ

 اخذوف ػوامء امخفسري يف اعلراد ابمطالة اموسعى اىل انرث من كول  

 ٔأحدُا : ٔأهنا امؼّص ، كال بَ س َدَن  ػيّل  

 امفجرامثاين : ٔأهنا 

 امثامر : ٔأهنا امظِر   

 امرابع :ٔأهنا اعلغرب  

 اخلامس : ٔأهنا امؼشاء   .

 امسادس : ٔأهنا امطووات امخلس  .

امسابع : ٔأهنا احدى امطووات امخلس ، ال بؼَهنا .  ،وارحج الاكوال ُو كول س َدَن ػيل ػوََ امسالم فلال امشواكين " ؤأرحج 

من ٔأهنا امؼّص علا زبت غيد امبخاري ؤأُل امسنن وغريمه من حدًر ػيل كال نيا ىراُا ألكوال ؤأحصِا ما ذُب ٕامََ ادلِور 



امفجر حىت مسؼت رسول شل ) ضىل شل ػوََ وسظل ( ًلول ًوم ألحزاب ) شغووَن غن امطالة اموسعى ضالة امؼّص مٔل 

 شل كبورمه ؤأحوافِم َنرا " 

 

  اعلعوب امرابع :ثفسري املران بأٔكوال امخابؼني

نوخابؼني دور هبري يف ثفسري املران امكرمي ومن امثةل ثفسري امخابؼني ما رواٍ امرضا غن ابََ غبد شل ػوََ امسالم كال ثؼاىل 

)واعلس خغفٍرن ابٔلَسار(فلال ٔأي اعلطوني وكت امسحر    ومهنا ما روي غن الامامني محمد امباكر ،وحؼفر امطادق ػوهيام 

ة   وِ نثرية خدا امسالم من رواايت ثفسرًي

 

 امه نخب امخفسري ابعلأٔزور

ل ٔأي املران  البن حٍرر امعربي ) -1  (310ثفسري خامع امبَان يف ثأًٔو

 (774ثفسري املران امؼظمي البن نثري ) -2

 (211ادلر اعليثور يف امخفسري ابعلأٔزور نوس َوظي ) -3

 (546احملرر اموخزي البن غعَة ) -4

 ( 460وامخبِان يف ثفسري املران نوعويس ) -5

 اعلأٔخذ اعلوهجة اىل امخفسري ابعلأٔزور

ثؼرفٌا يف ما س بق ان امخفسري ابعلأٔزور ُو غبارة غن ثفسري املران ابملران ،وثفسري املران ابمس ية ،وثفسري املران بأٔكوال 

أٔخذ حول ما ثلدم  ،واعلأٔخذ ِ امسوبَات اُل امبُت وامطحابة ،وثفسري املران بأٔكوال امخابؼني ،اذا ثدور ُذٍ اعل

 والاػرتاضات ػىل ثسل الاهواع ،وميكن ميا ان هفطل يف ثسل اعلأٔخذ وػل اميحو الايت :

امخفسري الاثري اعلًسوب اىل امييب امكرمي ضىل شل ػوََ وسظل ثفسري حصَح ال غبار ػوََ ،اذا اكن مروي  -1

 ابإلس ياد

اُل امبُت هس َدَن ػيل ػوََ امسالم  وامطحابة اكبن غباس ،وابن مسؼود  امخفسري الاثري اعلًسوب اىل  -2

 ،ثفسري حصَح ال غبار ػوََ اذا اكن مروي ابإلس ياد

ة  -3 امخفسري الاثري اعلًسوب اىل امخابؼني ثفسري حصَح ال غبار ػوََ اذا اكن مروي ابإلس ياد اكعلروايت امخفسرًي

جلوَوني محمد امباكر ،وحؼفر امطادق ػوهيام امسالم ،الن مؼظم ثفاسري ما ثلدم ِ اعليلوةل غن جماُد ،وكذادة ،والامامني ا

 غبارة غن ثفسري كران بلران ،او ثفسري كران بس ية زبدت حصهتا غن امرسول امكرمي ضىل شل ػوََ وسظل 



 

 اس باب امضؼف ابعلأٔزور

 ميكن احامل ثسل الاس باب ابميلاط االثَة 

نخب امخفسري  ،وذزل من خالل جساُل امخابؼني ،نلذادة ،ومرسوق ،وجماُد ،يف دخول اإلِسائَوَات  يف  -1

الاخذ غن اُل امكذاب فاكن  يف ثفاسريمه امطحَح واحلسن وامضؼَف وكد ػول ابن خدلون سبب دخول الاِسائَوَات 

هيم امبداوة وألمِة. فٕاذا يف نخب امخفسري فلال " وامسبب يف ذزل ٔأن امؼرب طل ٍكوهوا ٔأُل نخاب وال ػظل، وٕامنا غوبت ػو

جشوكوا ٕاىل مؼرفة يشء مما ثدشوق ٕامََ اميفوس امبَّشًة يف ٔأس باب اعلكوَنت، وبدء اخلوَلة، ؤأِسار اموحود، فٕامنا ٌسأٔمون 

س خفِدون مهنم "   غيَ ٔأُل امكذاب كبوِم ٌو

 

ددمه ،وغطا موىس من ٔأي واغوب ُذٍ الاِسائَوَات ثدور حول كطص الاهبِاء ،نلطة احصاب امكِف ،ومون َكهبم ،وػ

ا  امشجر اكهت ،واسام امعَور اميت احِاُا شل ثؼاىل إلبراُمي ػوََ امسالم ،ونلطة س َدَن ًوسف واهمثن اذلي بَع فَِ وغرُي

 من املطص

اهلسام اعلسومون  اىل احزاب وظِرت امفرق اعلذُبَة واخلالفات امس َاس َة حىت ان بؼضِم سومت هلم اهفسِم  -2

د مذُهبم ان ًضؼوا احا ل ثًؤ  دًر واكاًو

ضمرون هل امَّش وامكِد  "كال  -3 ما دسَ امزَندكة من اههيود وامفرس وامروم من دسائس مدسرٍتن  ابإلسالم ًو

حامد بن ًزد: "وضؼت امزَندكة ٔأربؼة غَّش ٔأمف حدًر وعلا يجء بؼبد امكرمي بن ٔأيب امؼوخاء، خال مؼن بن زائدة، اذلي 

 امؼبايس، ٔأمري امبّصة، بؼد س ية مائة وس خني يف زمن اعلِدي، اػرتف حِيئذ بوضع ٔأربؼة أآلف كذهل محمد بن سوامين بن ػيل

ة ، واكن ًضع ٔأحادًر بأٔساهَد ًغرت هبا من  حدًر مما َيرم فهيا احلالل، وَيول فهيا احلرام، واكن غبد امكرمي ُذا مهتام ابعلاهًو

يف امدشبَِ، وامخؼعَل وبؼضِا بؼَد غن ٔأحاكم امَّشًؼة"  ،فاكن ال مؼرفة هل ابجلرح وامخؼدًل. وثسل ألحادًر ضالالت 

مظِور ظاُرة اموضع يف امخفسري الاثر امس ئي ػىل امخفسري ابعلأٔزور فلد وضع اعليحرفون رواايت خمخولة مًسوبة زورا وهبخاَن 

 اىل خشص امييب امكرمي  واىل اػالم اُل امخفسري 

ة امطحَحة وامضؼَفة "ٔلهَ اذا اكهت امرواًة حذف الاساهَد ،نوس يد دور هبري يف مؼر  -4 فة امرواايت امخفسرًي

مس يدة فاهَ ٌسِل َترجيِا واحلمك مِا ابمطحة واحلمك ػوهيا ابمضؼف من خالل مؼرفة احوال رخال الاس ياد من حرح وثؼدًل 

 ،ابمؼودة اىل نخب امرخال "  

 

 

 



 منوذج ثعبَلي ػىل امرواايت الاِسائَوَة 

 كطة س َدَن اًوب 

غن غبد امرَحن بن حبري ريض شل غيَ كال: ابخيل ٔأًوب مباهل، وودلٍ، وحسدٍ، وظرح يف اعلزبةل، جفاءت امرٔأثَ َترج، 

 فذكدسب ػوََ ما ثعؼمَ  

 

وكِل " ٕاهَ ٔأضُب ابجلذام يف سائر بدهَ، وطل ًبق مٌَ سومي سوى كوبَ ومساهَ، ًذهر هبام شل غز وخل، حىت ػافَ اجلوُس، 

وضار مٌبوذا يف َنحِة من امبدل، وطل ًبق ٔأحد من امياس َييو ػوََ غري زوحذَ، وحتموت يف بالئَ ما حتموت، بل كد ابغت 

ا بسبب ذزل، ُث كال: وكد روي: أٔ  ةل،  وكال كذادة: ابخيل ٔأًوب ػوََ امسالم س بع س يني شؼُر هَ مكر يف امبالء مدة ظًو

ؤأشِرا مولى ػىل نياسة بين ٕاِسائَل، َتخوف ادلواب يف حسدٍ، ففرج شل غيَ،  وكال وُب بن مٌبَ: مكر يف امبالء 

 وامؼظام "   زالث س يني، ال ًٍزد وال ًيلص. وكال امسدي : جساكط حلم ٔأًوب، حىت طل ًبق ٕاال امؼطب

،" وغظم بالئَ ػوََ امسالم مما شاع وذاع وطل خيخوف فَِ  ذٍ امرواايت َتامف ملام اميبوة كال اإلمام ألمويس يف ثفسرٍي ُو

: كال ٔأُل امخحلِق: ٕاهَ ال جيوز ٔأن ازيان، مكن يف بووغ ٔأمٍر ٕاىل ٔأن ٔأملي ػىل نياسة، وحنو ذزل فَِ خالف. كال امعربيس

ٍكون بطفة ٌس خلذٍر امياس ػوهيا؛ ٔلن يف ذزل ثيفرًيا، فأٔما امفلر واعلرض، وذُاب ألُل فِجوز ٔأن ميخحيَ شل ثؼاىل 

 بذزل"   

 موكف اعلفرسون من الاِسائَوَات 

 وكف امؼوامء ازاء ُذٍ الاِسائَوَات واعلوضوػات فًرلني :

ة  وطل ًخااوزُا ، وػىل راس ُؤالء امعربي )ت:اكذّص ػىل هلل الا -1 ( مكن طل ًخحرى امس يد 310كوال الاثًر

 حتراي دكِلا نام ُو احلال غيد اُل احلدًر ،فوكع يف اشاكالت 

(  وكد رد اعلروايت امواردة 774امزتم ظًرلة امسوف ،وحاول دراسة الاساهَد وػىل راس ُؤالء ابن نثري )ت: -2

 يف كطة ًزد وزًًب 

 


