
 احملارضت احلادية وامؼرشون 

 املهنج امخارخيي 

يلول ادلنخور محمد حسني امصغري يف نخاتو "املحادئ امؼامة مخفسري املران امكرمي تني امنظرية وامخعحيق " نومهنج امخارخيي ػدت 

 دالالث س نؼرضيا 

الاول : مييل تؼض امحاحثني اىل ثفسري املران ثفسريا اترخييا ويؼنون تذكل ثفسريه ثفسريا زمنيا حبسة مراحل امزنول ،وىذا 

( من امحلرت ػىل اخذالف 182يؼين الاتخداء ثسورت امؼوق ثفسريا والانهتاء تب ية الانامل ندلين والامتام نونؼمة او الآية )

حميو ظيةل زالزة وغرشين ػاما وىذا املهنج مع اهو شاق يف امؼمل فيو معل غري ممثر وغري جمد الاكوال يف اوائل امزنول وخوا

 من ػدت وحوه 

اشاكل حرص امرتثية امزمين الهلعاع امرواية يف ذكل وان الاخذالف واكع حىت يف اوائل ما نزل منو وخواحميو  -2

 فكيف ابملران لكو وغاية ما ضحط امؼوامء مكيو من مدهيو 

مو مت ىذا املهنج ،مكنا كد حزب ان املران ورثخناه حرثيدا خديدا يدناىف مع حرثيدو امخوكيفي اذلي امجع ػويو امؼوامء ،ب ي  -1

حرثية امسور مبوضؼيا من املصحف ،وحرثية الآايث مبوضؼيا من امسور معل ثوكيفي من هللا ثؼاىل ،وال جيوز الحد ان يضع 

 كوال شيئا منو ماكن يشء اخر ػىل ارحج الا

آين  -3 جشويو امدسوسل امرتثييب اذلي ػويو املصحف الان مبا ال مسوغ هل رشػا وغرفا وذائلة فنية ،مما جيؼل امنظم املرب

 مفكاك ،واموحدت املوضوغية مذالش ية 

ا مم امساتلة امثاين : هؼم ىناكل خاهة اترخيي يف املران مل يس هتدف نام اراده الاسالم ،وىو اجلاهة امخعحيلي يف ثوارخي الا    

واملرون امغاجرت وذكل ابس خخدام املياس اهمتثييل ػوهيا واداهة امشاىد حبسة حرامئ امغائة ػىل اساس ما ورد يف ظمل 

امظاملني ،واجلربوث يف الارض ،وامعغيان امفردي اذلي اجسم تو لك من فرغون وىامان وكارون ،فيدان لك ظامل ػىل 

ثلاس تنظائرىا ونذكل احلال ابمنس حة مل ا مم املخؼاكدة مكدين وػاد ومثود وتين ارسائيل اساس ما ورد تخارخي ىؤالء والامور 

 وحتذير لك امة مما اصاة ثكل الاا مم يف ضوء امخفسري امخارخيي ل غامل اومئم 

 

ان ابغخحاراث امثامر : وكد يراد ابملهنج امخارخيي غري ىذا وذاك مع مناكشدنا مل ول واكراران نوثاين ،تل يراد تو ثفسري املر 

اترخيية ثنظر اىل الامة اميت نزل فيا واىل مغة ثكل الامة وهيف ظور ىذا املران من دالالهتا انوغوية فاهس هبا ثرصفا خديدا 

 ثولاه املس خؼموون ميذه انوغة ابملدول وامخعور فاكهت انوغة ادات نوخؼحري غن كمي وحضاراث ال ميكن جتاىويا  

 


