
 احملارضة اخلامسة عرشة 

 املهنج الاثري 

املراد ابلأثر هنا :امس نة امطحيحة امواردة عن امنيب ضىل هللا عليه وسمل واقوال امطحابة من اهل امبيت وغريمه واقوال 

امتابعني ،فهذا املهنج يعمتد عىل هذه الااثر  امثالجة بنفس امرتثيب فاذا ثطدى املفرس متفسري اية واعياه فهمها بأأية اخرى او 

 اىل امس نة وجيمع الاحاديث امطحيحة الن امس نة شارحة ومبينة ملراد هللا ثعاىل    آ ايت اخرى من امقران ،امتجأأ 

ومن ابرز كتب امتفسري اميت ثعىن ابجلاهب الاثري هو ثفسري " خامع امبيان يف ثفسري امقران " البن حرير امطربي فال ناكد 

،ومنرضب اذكل مثال يف قوهل ثعاىل } َمْن يَْعَمْل   جند رااي الا وقد اس ند برواية اىل امنيب او امسلف من حصابة او اتبعني

َز ِبِه {   ُسوًءا جُيْ

 قال آأبو حعفر : اختلف آأهل امتأأويل يف ثأأويل ذكل.

فقال بعضهم: عىن بـ "امسوء" لك معطية هلل. وقاموا: معىن ال ية: من يرتكب ضغريًة آأو كبرية من مؤمن آأو اكفر  -1

ال به  قتادة: آأن امربيع بن زايد سأأل آأيب بن كعب عن هذه ال ية: "من يعمل سوًءا جيز من معايص هللا، جيازه هللا هبا. ق

ال آأفقه مما آأرى! امنكبَة وامعوَد واخلْدش ،وقال به جماهد   به"، فقال: ما كنت آأراك ا 

 وقال آ خرون: معىن ذكل: من يعمل سوًءا من آأهل امكفر، جيز به. قال به احلسن  -2

امسوء" يف هذا املوضع: امرشك. قاموا: وثأأويل قوهل: "من يعمل سوًءا جيز به"، من يرشك  وقال آ خرون: معىن" -3

ابهلل جيَز برشكه "وال جيد هل من دون هللا وميًّا وال هطرًيا" . عن عيل، عن ابن عباس قوهل: "من يعمل سوًءا جيز به"، 

ال آأن يتوب قبل موثه، فيتوب هللا عليه.يقول: من يرشك جيز به وهو" امسوء" "وال جيد هل من دون هللا وميًّ   ا وال هطرًيا"، ا 

قال آأبو حعفر: وآأوىل امتأأويالت اميت ذكرانها بتأأويل ال ية، امتأأويُل اذلي ذكرانه عن آأيب بن كعب وعائشة: وهو آأن لك من  

منا قلنا ذكل آأوىل بتأأويل ال ية: م عموم ال ية لكَّ عامل سوء، من معل سوًءا ضغرًيا آأو كبرًيا من مؤمن آأو اكفر، حوزي به. وا 

ذ مل يكن يف ال ية دالةل عىل خطوضها، وال قامت جحة بذكل من  غري آأن ُُيَصَّ آأو يس تثين مهنم آأحد. فهي  عىل معوهما، ا 

 خرب عن امرسول ضىل هللا عليه وسمل.


