
 احملارضة اخلامسة وامؼرشون 

 املرحةل امرابؼة :امخفسري يف غرص امخدوٍن )مرحةل امخأ ظَل ( 

دعا امخفسري دعوة  ادرى ، وذكل حِر ابخدأ  امخدوٍن حلدًر رسول هللا ظىل هللا ػوَو وسمل، فاكهت أ بوابو مذنوػة، 

ة،   ً ة أ  ً واكن امخفسري اباًب من ىذه ال بواب اميت اص متل ػوهيا احلدًر، فمل ًُفرد هل ثأ مَف ذاص ًُفّّسِ املرأ ن سورة سورة، وأ

ىل منهتاه، بل ُوخد من ا ف يف ال معار اخملخوفة مَجمع احلدًر، جفمع جبوار ذكل ما ُرِوى يف من مبدئو ا  مؼوامء َمن ظوَّ

د بن ىارون  ىل امخابؼني، ومن ىؤالء: ًٍز ىل امعحابة، أ و ا  ىل امنيب ظىل هللا ػوَو وسمل، أ و ا  ال معار من ثفسري منسوب ا 

ىـ وسفِان بن 191بن اجلراح املخوىف س نة ىـ، ووهَع 161ىـ، وصؼبة بن احلجاج املخوىف س نة 111امسومى املخوىف س نة 

ىـ، 511ىـ، وغبد امرزاق بن ىامم املخوىف س نة 512ىـ، وروح بن غبادة امبرصى املخوىف س نة 191غَُنة املخوىف س نة 

ايس املخوىف س نة  ىـ وغريمه، وىؤالء مجَؼًا اكهوا من أ مئة احلدًر، 549ىـ، وغبد بن محَد املخوىف س نة 551وأ دم بن أ ىب ا 

 ن مجؼيم نوخفسري مجؼًا مباب من أ بواب احلدًر، ومل ٍكن مجؼًا نوخفسري ػىل اس خلالل واهفراد  فاك

ة من املرأ ن، وُرثَّب   ً دعا امخفسري دعوة ادرى ، اهفعل هبا غن احلدًر، فأ ظبح ػوامً كامئًا بنفسو، ووضع امخفسري ملك أ

ىـ، وابن حٍرر 512ء مهنم ابن ماخو املخوىف س نة ذكل ػىل حسب حرثب املعحف. ومت ذكل ػىل أ ًدى ظائفة من امؼوام

ىـ، 251ىـ، وابن أ ىب حامت املخوىف س نة 211ىـ، وأ بو بكر بن املنذر امنُسابوري املخوىف س نة 211امعربي املخوىف س نة 

و املخوىف س نة 412ىـ، واحلامك املخوىف س نة 269وأ بو امض َخ بن حبان املخوىف س نة  وغريمه ىـ، 411ىـ، وأ بو بكر بن مردًو

ىل امعحابة، وامخابؼني، واتبع  ىل رسول هللا ظىل هللا ػوَو وسمل، وا  من أ مئة ىذا امضأ ن. ولك ىذه امخفاسري مروًة ابال س ناد ا 

 امخابؼني 

ة نربى بوغت حد امنضج وبرزت ثفاسري مس خلةل كامئة بذاهتا ثناومت   ونذكل ظيرت يف معوع املرن امرابع حرنة ثفسرًي

وثؼرضت مالسدضياد ابمضؼر ،والاغراب ،ونذكل الاس خنباط امفلييي ،وثوحِو الاكوال  وحرحِح بؼضيا امخفسري ابملأ زور ،

 ػىل بؼغ ومن اصير ىذه امخفاسري :

ل أ ي املران البن حٍرر امعربي  )ت: -1  (211ثفسري خامع امبَان يف ثأ ًو

 (461ثفسري امخبِان يف ثفسري املران نوض َخ امحد بن احلسن امعويس  )ت: -5

 (241ثفسري مجمع امبَان نوعربيس )ت: -2

ل نوزخمرشي )ت: -4 ل وغَون الاكاًو  (221ثفسري امكضاف غن حلائق امخزًن

 (616ثفسري مفاثَح امغَب او امخفسري امكبري نورازي ) -2

 (611ثفسري اجلامع ل حاكم املران نولرظيب ) -6

 



ت من املرن امرابع وحىت هناًة املرن امسادس ،واكهت ىذه يه اخل امخفاسري اميت برزت يف مرحةل امخأ ظَل اميت ابخدأ  

امسمة امبارزة ػىل ىذه امخفاسري ادلع بني امخفسري ابمنلل وامؼلل ،ًضاف اىل ذكل ثأ ثرىا اىل حد بؼَد بثلافة املفّس    

رع فِو "مث ظنف ( مؼولا ػىل ثأ ثر ثكل امخفاسري بثلافة املفّس وامؼمل اذلي ب1161،وهبذا اخلعوص كال احلاج ذوَفة )ت:

بؼد ذكل: كوم برغوا يف يشء من امؼووم .ومهنم: من مل  نخابو مبا غوب ػىل ظبؼو من امفن، واكذرص فِو ػىل: ما متير ىو 

ال اال غراب، وحكثري  فِو، ك ن املرأ ن انزل ل خل ىذا امؼمل ال غري، مع أ ن فِو ثبِان لك يشء .فامنحوي: حراه مُس هل مه ا 

نلل كواػد امنحو، ومسائهل، وفروػو، وذوفِاثو: اكمزخاج. وامواحدي يف: )امبس َط( ال وخو احملمتةل فِو ن اكهت بؼَدة، ًو ، وا 

ال املعط واسدِفاؤىا، وال دبار معن سوف، سواء اكهت  .وأ يب حِان يف: )امبحر واههنر( .واال دباري: مُس هل صغل ا 

كامة أ دةل امفروع امفليَة، اميت ال حصَحة أ و ابظةل .ومهنم :امثؼويب .وامفلِو: ٍاكد ٌّسد فِو امف ىل ا  لو مجَؼا، ورمبا اس خعرد ا 

مام: خفر ادلٍن امرازي.  ة أ ظال، واجلواب غن أ دةل اخملامفني: اكملرظيب. وظاحب: )امؼووم امؼلوَة( .دعوظا: اال  ثؼوق ميا ابلً 

ىل يشء، حىت ًليض امناظ ر امؼجب .كال أ بو حِان يف كد مل  ثفسريه: بأ كوال احلكامء، وامفالسفة، ودرج من يشء ا 

ةل، ال حاخة هبا يف ػمل امخفسري. وذلكل كال بؼغ امؼوامء: فِو لك  مام امرازي يف ثفسريه أ ص َاء نثرية ظًو )امبحر( : مجع اال 

ف ال ايت، وجسوٍهتا ػىل مذىبو امفاسد، حبَر أ هو مو الح هل صاردة من  ال حتًر ال امخفسري. واملبخدع: مُس هل كعد ا  يشء ا 

مَو. نام هلل غن امبولِين، أ هو كال: اس خررحت من )امكضاف( بؼَد  اكذنعيا، أ و وخد موضؼا هل فِو أ دىن جمال سارع ا 

: )مفن زحزح غن امنار، وأ دذل اجلنة فلد فاز( ، أ ي: فوز أ غظم -س بحاهو وثؼاىل  -اػزتالا ابملناكُش، مهنا: أ هو كال يف كوهل 

ىل ػدم امرؤًة. و  حلاده يف   أ ايت هللا من ددول اجلنة، أ صار بو ا  ، وافرتائو ػىل هللا -ثؼاىل  -املوحد: فال جسأ ل غن نفره، وا 

ىل ظاحب: )كوت  -ثؼاىل  - نسب ىذا املول ا  ال فذنخم( : ما ػىل امؼباد أ رض من رهبم. ًو ن يه ا  ما مل ًلهل. نلول بؼضيم )ا 

ال س ند، وال هلل غن امسوف، وال رػاًة مل ظول املووب( ، أ يب ظامب امليك. ومن ذكل املبَل: اذلٍن ًخلكمون يف املرأ ن ب

 امرشغَة، واملواػد امؼربَة.

نخفسري: محمود بن محزة امكرماين. يف جمدلٍن. سامه: )امؼجائب، وامغرائب( .مضنو: أ كوالا، يه جعائب غند امؼوام، وغرائب 

ال نوخحذٍر. من ذكل كول من كال يف )ربنا  غام غيد غن امسوف، بل يه أ كوال منكرة، ال حيل الاغخلاد ػوهيا، وال ذهرىا، ا 

هو احلب وامؼضق    وال حتمونا ما ال ظاكة منا( : ا 

وىكذا فّسَّ لك ظاحب فن أ و مذىب مبا ًدناسب مع فنو أ و ٌضيد ملذىبو، وكد اس مترت ىذه امزنػة امؼومَة امؼلوَة 

ووا أ ايت املرأ ن وراحت يف بؼغ امؼعور رواخًا غظاميً، نام راحت يف غرصان احلارض ثفسريات ٍ ّمِ د أ ىويا من وراهئا أ ن حُيَ ًر

جعاز املرأ ن وظالحِخو ل ن ٍمتىش مع امزمن. وىف  لك امؼووم، ما ظير مهنا وما مل ًظير، ك ن ىذا فامي ًبدو وخو من وحوه ا 

م  رساف ُُيرج املرأ ن غن ملعده اذلى نزل من أ خهل، وحيَد بو غن ىدفو اذلى ٍرىم ا   َو احلق أ ن ىذا غوو مهنم، وا 

 

 


