
 احملارضة امرابؼة غرشة 

 مهنج امتابؼني يف امتفسري  

وامتابؼون رمحيم هللا هلم هجد كبري يف امتفسري غري ذاف ،وذلا اغترب اكرث امؼلامء ان آٓراهئم يف امتفسري ثؼترب مصدرا من  

 مصادر امتفسري الاثري "  

ؤآػمل امياس ابمتفسري ٔآىل مكة ٔلهنم ٔآحصاب ابن غباس مكجاىد وغطاء بن ٔآيب رابح وغكرمة موىل ابن غباس وسؼيد بن 

حبري وطاووس وغريمه وكذكل يف امكوفة ٔآحصاب ابن مسؼود وػلامء ٔآىل املديية يف امتفسري مثل زيد بن ٔآسمل اذلي ٔآذذ 

املربزين مهنم جماىد كال امفضل بن مميون مسؼت جماىدا يلول غرضت  غيو ابيو غبد امرمحن بن زيد وماكل بن ٔآوس  ،مفن

املرآٓن ػىل ابن غباس جالجني مرة  ، غيو ٔآيضا كال غرضت املصحف ػىل ابن غباس جالث غرضات ٔآكف غيد لك آٓية منو 

 ؤآسأهٔل غهنا فمي ىزمت؟ وكيف اكهت؟ وكال دصيف: اكن ٔآػلميم ابمتفسري جماىد " 

امتابؼي روايتان غن امحد وادتار ابن غليل امليع وحكوه غن شؼبة مكن معل املفرسين ػىل ذالفة وكد ويف امرحوع اىل كول 

حكوا يف كتهبم اكواهلم اكمضحاك ابن مزامح وسؼيد بن حبري وجماىد وكتادة ؤآيب امؼامية امراييح واحلسن امبرصي وامربيع بن 

رة اهلمداين وػىل بن ايب طلحة امواميب ومحمد بن كؼب املرظي ؤآيب اوس وملاثل بن سلامين وغطاء بن ايب سلمة اخلراساين وم

بكر ألمص غبد امرمحن بن كيسان وٕاسامغيل بن غبد امرمحن امسدي وغكرمة موىل ابن غباس وغطية املويف وغطاء بن ايب 

 رابح وغبد هللا بن زيد بن اسمل 

   

 امتامية   مهنج امتابؼني يف امتفسري اكن يلوم ػىل املواػد الاساس ية

 ثفسري املران ابملران  -1

 ثفسري املران ابمس ية  -2

 ثفسري املران بأٔكوال امصحابة  -3

 وػىل ما ٔآذذوه من ٔآىل امكتاب مما خاء يف كتهبم  -4

 وػىل ما يفتح هللا بو ػلهيم من طريق الاحهتاد واميظر يف كتاب هللا ثؼاىل   -5

 ىد امشؼرية  وثفسريمه املران ابنلغة امؼربية وامشوا -6

ال ميكن ميا ان هتحدث غن مجيع مناجه امتابؼني يف امتفسري ومكن امتاما نلفائدة سأحٔتدث غن مهنج احلسن امبرصي يف امتفسري 

 وىو من اػالم امتابؼني :

 احلسن امبرصي ىو ٔآبو سؼيد، احلسن بن ٔآىب احلسن يسار امبرصى موىل ألهصار، واكن فصيحًا ورػًا وزاىدًا، ال     

يُس بق يف وغظو، وال يُداَنى يف مبلؽ ثأٔجريه ػىل كلوب سامؼيو. روى غن ػىّل، وابن معر، ؤآوس، وذلق كثري من امصحابة 



وامتابؼني ،وكال ابن سؼد: اكن احلسن خامؼًا، ػاملًا، رفيؼًا، فلهيًا، جلة، مأٔمواًن، ػابدًا، انساكً، كثري امؼمل فصيحا، مجياًل 

ىـ  وىو ابن مثان ومثاهني س ية.  ، واكن يللب ش يخ الاسالم ،وامام اىل امبرصة  111اىل سن وس امي. ثوىف رمحو هللا ثؼ

،وس يد امتابؼني ، وادله يسار اكن فارس يا من س يب فارس وىو من اىل ميسان كرب امبرصة يجء بو اىل املديية ،فاكن 

 ذلي يش بو الكمو الكم الاهبياء "  غبدا ركيلا موىل مزيد بن اثبت ،واكن غيدما يذكر محمد امباكر يلول ذال ا

 مهنج احلسن امبرصي يف امتفسري 

 من مهنج احلسن امبرصي اهو اكن يفرس املران ابملران   -1

 من مهنج احلسن اهو اكن يفرس املران ابحلديث  -2

 ػليو امسالم ثفسري املران بأٔكوال امصحابة    اغمتد احلسن امبرصي ػىل اكوال امصحابة ويف ملدمهتم س يدان ػىل  -3

ُم اَلهْنىاُر { غن احلسن، غن ػيل كال: في  ي هتي ْ ْن حتى ريي مي ْ ّلٍّ َتى ْن غي ْ مي مهي ا يفي ُصُدوري ىزْغيىا مى يا وهللا ٔآىلى كال يف كوهل ثؼاىل : } وى

رٍّ ُمتىلىابيلينيى (  ااًن ػىىلى ُُسُ ْدوى
ِ
ّلٍّ ا ْن غي ْ مي مهي ا يفي ُصُدوري ىزْغيىا مى  بدر ىزمت:) وى

 ملران ابنلغة  ثفسري ا -4

القٍّ {  كال احلسن:)م ْن ذى ةي مي رى ُ يفي الٓدي ا هلى اُه مى ى ني اْشَتى ىمى ىلىْد ػىليُموا م م ا هل يف كال احلسن يف مؼىن ذالق يف كوهل ثؼاىل } وى

 الٓدرة من ذالق(، كال: ميس هل دين.

 ثفسري املران برايو واحهتاده   -5

هيى  ثينيى في ا َآْحلىااًب ( كال: ٔآما ألحلاب فليس ميا ػّدة ٕاال اخللود يف اميار؛ ومكن ذكروا ٔآن كال احلسن يف  كول ثؼاىل :) البي

 احلُْلب امواحد س بؼون ٔآمف س ية، لّك يوم من ثكل ألايم امس بؼني ٔآمفا ٔكمف س ية مما ثىُؼّدون


