
 احملارضت امساذسة

 املسم امثاين :امخفسري ابمصاي 

 امخفسري ابمصاي ملة 

ٔبي: ما ٍصاٍ إلوساُن  جاء يف مـجم ملاًُس انولة ")زٔبي( امصاء واهلمزت وامَاء ٔبظٌل ًسلُّ ؿىل هؼٍص وٕاتعاٍز تـنٍي ٔبو تعريت. فامصَّ

 يف ألمص"    

ًُعوق امصٔبي ؿىل الاؾخلاذ، وؿىل الاجهتاذ، وؿىل املِاش، ومٌَ: ٔبحصاة امصٔبي: ٔبي ٔبحصاة املِاش. واملصاذ ابمصٔبي ُيا 

 "الاجهتاذ" 

امخفسري ابمصٔبي اظعالحا :ؾصفَ اذلُيب فلال ُو  "ؾحازت ؾن ثفسري املصبٓن ابلجهتاذ تـس مـصفة املفّّسِ مالكم امـصة 

مٔلمفاظ امـصتَة ووجوٍ ذللهتا، واس خـاهخَ يف ركل ابمضـص اجلاُيل ووكوفَ ؿىل ٔبس حاة  ومٌاحهيم يف املول، ومـصفذَ

 "  امزنول، ومـصفذَ ابمياخس واملًسود من بآيث املصبٓن، وكري ركل من ألذواث اميت حيخاح ٕاههيا املفّّسِ

 هَف ثحووز امخفسري ابمصٔبي                                             

(حِر اكن ًـمتس ؿىل امضـص امـصيب يف امخفسري انولوي وكس اثص 68ُشا اميوع من امخفسري ؿىل ًس اجن ؾحاش )ث:ثحووز  

ة املصبٓن فاهمتسوٍ يف امضـص فٕان امضـص ذًوان امـصة"  وكال اًضا "ارا ثـامج يشء من  ؾيَ اهَ كال "ارا سبٔهمتوين ؾن قًص

( يف الثلان مـؼم الاجوتة اميت سبٔل ؾهنا انفؽ جن 999اوزذ امس َوظي )املصان فاهؼصوا يف امضـص فان امضـص ؾصيب " وكس 

الاسزق اجن ؾحاش مضفوؿة مبا ًعسكِا من صـص امـصة " ؾن محَس ألؾصح وؾحس هللا جن ٔبيب جكص جن محمس ؾن ٔبتََ كال تٌُا 

فؽ جن ألسزق ميدست جن ؾورمص م ؾحس هللا جن ؾحاش جامس تفٌاء امكـحة كس انخيفَ امياش ٌسبٔموهَ ؾن ثفسري املصبٓن فلال ان

تيا ٕاىل ُشا اذلي جيرتئ ؿىل ثفسري املصبٓن مبا ل ؿمل هل تَ فلاما ٕامََ فلال ٕاان ىًصس ٔبن وسبكٔل ؾن ٔبص َاء من نخاة هللا 

ؾام تسا فذفّسُا ميا وثبٔثٌُا مبعاذكة من الكم امـصة فٕان هللا ثـاىل ٕامنا ٔبىزل املصبٓن توسان ؾصيب مدني فلال اجن ؾحاش سالين 

ق كال وُل ثـصف امـصة  ؿًَة َوِمهْنَاًجا  {  كال امرشؿة ادلٍن واملهناح امعًص مكام فلال انفؽ ٔبذربين كال ٔبذربين ؾن كوهل }  ِِشْ

و ًلول    ركل كال هـم ٔبما مسـت ٔباب سفِان اجن احلازج جن ؾحس املعوة ُو

  مهناجا  ملس هعق املبٔمون ابمعسق وامِسى            وتني مإلسالم ذٍن و 

ل ثـصف امـصة ركل؟ كال: هـم  َِ  (   كال: هضدَ. كال: ُو ـِ را َبزَْمَص َوًَْي
ّ
كال: اي اجن ؾحاش ٔبذربين ؾن كول هللا ؾز وجل:) ا

و ًلول: ٕارا ما مضت وسط امًّساء ثبّٔوذث ... نام اُزّت قعن انمع اميّخت ايهؽ    ٔبما مسـت امضاؾص ُو

(   فلال  اجن ؾحاش ونشكل اؾمتس اجن ؾحاش امخفسري امحَ َِ َو ِتَحاِمِل ُُ ٍُ َوَما  ََْحوَُف فَا ىَل امَْماِء ِم
ّ
َِ ا ِْ اين نلوهل ثـاىل :)هحاسط  َنفَّ

جل امـعضان اذلي ًيؼص ٕاىل دِاهل يف املاء من تـَس، فِو ًٍصس ٔبن  ، مفثهل مكثل امصَّ ٍُ ُشا مثل املرشك اذلي ؾحس  مؽ هللا كرَي

 ًدٌاوهل ول ًلسز ؿوََ   



لُّ  ونشكل ٍَن بَٓمٌُوا َل حَيِ ِ َا اذلَّ  اؾمتس  اجن ؾحاش ؿىل ؿاذاث امـصة كدل الاسالم يف ثفسرٍي نولصان امكصمي نلوهل ثـاىل :) اَي َبُّيُّ

ا(   ؾن اجن ؾحاش  كال: اكن امصجل ٕارا ماث ٔبتوٍ ٔبو محميَ، فِو ٔبحق ابمصٔبثَ، ٕان صاء ٔبمسكِا، ًُ َِّساَء َنْص ٔبو  مَُُكْ َبْن حَصِزُوا امً

  حيخسِا حىت ثفذسي مٌَ تعساكِا، ٔبو متوث فِشُة مبامِا 

واكهت احملاولث الاوىل مِشا اميوع من امخفسري يف املصن امثامر ؿىل ًس ص َخ املفّسٍن اجن جٍصص امعربي ،وركل من ذالل 

 َة امرتجِح تني الاكوال ،واؾامتذ انولة ،وؿاذاث امـصة ،والاُامتم مبسائل اميحو ،والاس خًداظاث امفلِ 

 (538ومن اجصس املسازش اميت اؾمتسث ُشا اميوع من امخفسري يه مسزسة املـزتةل اميت ٍصاسِا امزخمرشي )ث:

 اس حاة امخوسؽ يف ُشا اميوع من امخفسري 

 ان امخفسري ابملبٔزوز مل ًلعي لك الآيث  -9

 وركل ثسخة ضـف امسوَلة امـصتَة وادذالط امـصة تلريمه من الادم  -2

 ملشُيب تني امفصق اميت ػِصث ،فاكهت لك فصكة ثفّس بآيث املصان مبا ًخفق مؽ ؾلائسُا اخلالف ا -3

 ثعوز امـووم وثلسرما يف ؾرصان احلارض  -4

 

 موكف امـوامء من امخفسري ابمصٔبي:

ون إبساء ُشا املوضوع موكفني مذـا زضني: ادذوف امـوامء من كسمي امزمان يف جواس ثفسري املصبٓن ابمصٔبي، ووكف املفّّسِ

 واهلسموا يف ركل اىل فًصلني فًصق اجاس امخفسري ابمصاي وفًصق مٌؽ امخفسري ابمصاي ،وفامي ًيل ؾصض ٔلذةل لك فًصق :

 

سٍن فلس اس خسموا ؿىل ما رُحوا ٕامََ ابملصان وامس ية واكوال امعحاتة وامخاتـني وؿىل اميحو الايت : ق اجملّوِ  امفًصق الاول :فًص

َُّصوَن املصبٓن َبْم ٔبوًل :اس خسموا من ا -9 ملصان  تيعوص نثريت وزذث يف نخاة هللا ثـاىل: مهنا كوهل ثـاىل: }َبفاََل ًَخََسج

َََخَشنََّص ُبْومُوْا ألمح َِ َوِم ََْم ُمَداَزٌك مَسجصوا بآَيِث مَ
ّ
ٍُ ا  اة{     ؿىل كُوُوٍة َبْكَفامَُِبٓ..{  وكوهل: }ِنخَاٌة َبىَزمْيَا

ر اذلي ذؿا فَِ امييب لجن ؾحاش كاموا: ٕانَّ امييب ظىل هللا ؿوََ وسمل ذؿا لجن ؾحاش اس خسموا ابحلسً –اثهَا  -2

ل"   م فلَِ يف ادلٍن، وؿوِّمَ امخبًٔو َِّ  زىض هللا ؾهنام، فلال يف ذؿائَ هل: "انو

 

، كَ –اثمثا  -3 َُ ُ َؾْي َفَة َزِِضَ اَّللَّ َْ ُ واما اكوال امعحاتة فلس اس خسموا ابحلسًر ،َؾْن َبيِب ُجَح يِلٍّ َزِِضَ اَّللَّ ـَ اَل: كُوُْت ِم

؟ كَاَل:  ِ لَّ َما يِف ِنخَاِة اَّللَّ
ّ
ٌء ِمَن امَوْْحِ ا ْل ِؾْيَسُُكْ يَشْ َُ  : َُ ُ »َؾْي َِ اَّللَّ ِعَ ـْ ُ لَّ فًَِْما ً

ّ
َُ ا ََّسَمَة، َما َبؿْوَُم ي فَوََق احلَحََّة، َوجََصَب امً ِ َل َواذلَّ

ِحََفةِ َزُجاًل يِف امُلْصبِٓن، َوَما يِف  ٍِ امعَّ ِش َُ ِحََفِة؟ كَاَل: «   ْلُل، َوفاََكُك اَلِسرِي، َوَبْن َل ًُْلذََل ُمْسمِلٌ ِجاَكِفصٍ »، كُوُْت: َوَما يِف امعَّ ـَ  « ام



 

ُ  -زاتـا  -4 شا ابظل تنَيَّ كاموا: مو اكن امخفسري ابمصٔبي كري جائز ملا اكن الاجهتاذ جائزًا، ومخـعل نثري من ألحاكم، ُو

 امحعالن، وركل ٔلن ابة الاجهتاذ ل ٍزال مفذوحًا ٕاىل امَوم ٔبمام ٔبزابتَ، واجملهتس يف حُك امرشع مبٔجوز، ٔبظاة ٔبو ٔبدعبٔ   

 

  تـسم جواس امخفسري ابمصٔبي والاجهتاذ:امفًصق امثاين :ٔبذةل املائوني

ُسوَل َوُبوِِل اْلَمْ  -9 وا امصَّ ـُ َ َوَبِظَ وا اَّللَّ ـُ ٍَن بَٓمٌُوا َبِظَ ِ َا اذلَّ ْن ثَياَسْؾُُتْ اس خسموا ابملصان امكصمي تلوهل ثـاىل : )اي َبُّيُّ
ّ
ِص ِمٌُُْكْ فَا

ْن ُنيْ 
ّ
ُسوِل ا ِ َوامصَّ ىَل اَّللَّ

ّ
ٍُ ا و ٍء فَُصذُّ ََْوِم اْلِٓدِص ركِلَ َذرْيٌ َوَبْحَسُن ثَبِِوًاًل (  ،ونشكل تلوهل ثـاىل )َول يِف يَشْ ِ َوامْ ُُتْ ثُْؤِمٌُوَن اِبَّللَّ

َُ َمْسُؤًل (  ،فلاموا ان ْمَؽ َوامَْحرَصَ َوامُْفؤاَذ لُكُّ ُبومِئَم اكَن َؾْي نَّ امسَّ
ّ
َِ ِؿمْلٌ ا ؿىل هللا تال امخفسري ابمصاي كول  ثَْلُف َما مََُْس كَلَ ِت

شا مهنيي ؾيَ يف املصان فِو حمصم   ؿمل ُو

اس خسموا ابحلسًر فامي زوي ؾن امييب ظىل هللا ؿوََ وسمل ٔبهَ كال: "من كال يف املصبٓن جصٔبًَ فبٔظاة فلس ٔبدعبٔ"     -2

 وما زوي ٔبًضا ؾن امييب ظىل هللا ؿوََ وسمل  ومن كال يف املصبٓن جصٔبًَ فوَددؤب ملـسٍ من امياز"  

ا زوي ؾن امسوف امعاحل من امعحاتة، س ئل ٔبتو جكص امعسًق زِض هللا ؾيَ ؾن ثفسري حصف من كوهل م  -3

ثـاىل: )َوفاِنًَِة َوَبابا (  من املصبٓن فلال: "ٔبي سامء ثؼوين؟، ؤبي ٔبزض ثلوين؟، ؤبٍن ٔبرُة؟، وهَف ٔبظيؽ ٕارا كوت يف 

ت يف نخاة هللا مبا ل ٔبؿمل؟ " ،ووزذ َؾْن الامام ؿىَِلٍّ ؿوََ حصف  من نخاة هللا تلري ما ٔبزاذ هللا؟، ويف زواًة: "ٕارا كو

ٍُ َوكَْس َزَبًُْت َزُسو  ٍُن  ابمصٔبي ماََكَن َبْسَفُل امُْرّفِ َبْوىَل اِبمَْمْسِح ِمْن َبؿاَْل ِ امسالم  "كَاَل مَْو اَكَن ادّلِ  -ظىل هللا ؿوََ وسمل-َل اَّللَّ

 " َِ ِْ ِص ُدفَّ ُِ  ًَْمَسُح ؿىََل َػا

 

 اما اكوال امخاتـني فلس اس خسموا تلول  امضـيب :كال وهللا َما ِمن بًٓة ٕال كس سبٔمُت ؾهنا، ومكهنا امصواًُة ؾن هللا    -4

 امرتجِح 

 جواس امخفسري ابمصٔبي والاجهتاذ ثرشوط 

، ومفاث نثري ذما اص متل مو مل هفّس املصبٓن ابلجهتاذ مفاث مـىن امخسجص وامخبٔمل يف املصبٓن اذلي حثيا هللا ؿوََ يف كري بًٓة   

 ؿوََ امكذاة امكصمي من ألحاكم والٓذاة، ؤبموان املـازف وامـووم، اميت ل ٍزال ًؼِص مهنا يف نخاة هللا لك ًوم جسًس " 

(" وامـجة لك امـجة ذما ٍزمع ٔبن ؿمل امخفسري مضعص ٕاىل اميلل يف فِم مـاين امرتاهَة ومل 9271وكال الامويس )ث:  

ت ألمحص فاذلي ًيؼص ٕاىل ادذال ف امخفاسري وثيوؾِا ومل ًـمل ٔبن ما وزذ ؾيَ ظىل هللا ثـاىل ؿوََ وسمل يف ركل اكمكرًب

ًًدلي ٔبن ًـول ؿوََ ٔبن من اكن مذححصا يف ؿمل انوسان مرتكِا مٌَ ٕاىل روق امـصفان وهل يف زايض امـووم ادلًًِة ٔبوىف مصثؽ، 

سان ل ابمخلوَس وكس كسا رُيَ ملا ٔبكوق من ذكائق امخحلِلاث ٔبحسن ٕاكوَس ويف حِاضِا ٔبظفى مكصع ًسزك ٕاجعاس املصبٓن ابموج



فشاك جيوس هل ٔبن ٍصثلي من ؿمل امخفسري رزوثَ ورمخعي مٌَ ظِوثَ، ؤبما من رصف معٍص توساوش ٔبزسعا ظامُس وادذاز 

 امـداة"  صوك املٌافش ؿىل ٌزش امعواوٌس فِو مبـزل ؾن فِم قوامغ امكذاة وٕاذزاك ما ثضميَ من امـجة 

ة معحخَ وظواتَ وكدوهل      وذالظة ما ثلسم هلول ل ماهؽ من ثفسري املصان ابمصاي امعحَح املوافق نورشوط امرضوًز

 

 اكسام امخفسري  ابمصٔبي     

 َزِبٌي اَبِظٌل ِتاَل َزًٍْة  -9

َحٌ   -2  َوَزِبٌي حَصِ

و اذلي ل جيصي ؿىل كواهني امـصت   َة ول ًوافق ألذةل امرشؾَة ول ٌس خويف ِشائط امخفسري.   امصاي امحاظل او املشموم: ُو

ْصاَكٍل   
ّ
ِبُي امَْمْشُموُم ِمْن كرَْيِ ا َو امصَّ ُُ  فَََِشا 

يَِّة؛ فَََِشا   َصِة َوُمَوافَلَِة امِْكذَاِة َوامس ُّ ـَ ِم امْ ْْهَاُل ِمثهِْلِ َل ًُْمِكُن وامصاي امعحَح او احملموذ :"ُو ثفسري َجاٍز ؿىََل ُمَوافَلَِة الَكَ
ّ
ا

مـامل هبام " " ومصاؿات سائص ِشوط امخفسري من ؿمل ابنولة واميحو وامرصف والاص خلاق واملـاين وامحَان وامحسًؽ واملعط 

  وامياخس واملًسود وألحاذًر املحٌُة مخفسري اجململ واملهبم" 

 منارح ثعحَلِة ؿىل امخفسري ابمصاي امحاظل واملشموم 

ة "  ؛ فَوََُْس ِمْن ؿُوُوِم امُْلْصبِٓن يِف يَشْ كاؿست ثفسرًي َصيِبِّ ـَ َساِن امْ ِّ خًََْدطٍ ِمَن امُْلْصبِٓن كرَْيِ َجاٍز ؿىََل انو ىًن ُمس ْ ـْ  ٍء " لَكُّ َم

 

ََاِن ْجِن مَسْ  -9 ى يِف امُْلْصبِٓن َنَح َُ ُمَسما َّ ٍُ َمْن َل َذاَلَق هَلُ ِمْن َبه ؿَا َشا امَْفْعِل َما اذَّ َُ َُ امُْمَصاُذ َوِمْن َبْمِثََلِ  َّ ُِْر َسمَعَ َبه اَن، َح ـَ

اِث ِتَماَكٍن َمكِ  َُ َّ َو ِمَن امرتُّ ُُ ََاٌن ِنويَّاِش{   ، َو َ َشا ت َُ اىَل: } ـَ َ اِء ِتلَْوهِلِ ث َشا اِلفْرِتَ َُ َِ ِمْن  ُكوُث ؿىََل امَْجِِْل اَكَن َبْوىَل ِت نٍي، َوامسُّ

ْم، ونيَ َنَضَف َؾَواَز هَْفِس  وهَِتِ ٍُ امَْحْمَلى ِمْن ُُجْ سَّ ـَ َ َصيِبِّ م ـَ َِّساِن امْ ُ َوَحِفَغ امَْحاِزِذ، َومَْو َجَصى هَلُ ؿىََل انو ، ؿَافَااَن اَّللَّ ٍَ َِ ِمْن لُكِّ َوْج

َِ ؿَ  ٍَن ِتَميِّ ْلَل َوادّلِ ـَ يَا امْ َْ  وَ

ْن ٍََصْوا ِنْس    -2
ّ

اىَل: }َوا ـَ َُ امُْمَصاُذ ِتلَْوهِلِ ثَ َّ ى اِبمِْكْسِف، ُُثَّ َسمَعَ َبه َماِء َساِكًعا{ ؛ َوِمثهُْلُ يِف امُْفْحِش َمْن جََسمَّ ًفا ِمَن امسَّ

َِ امْفَ  ىًن ٍَُكوُن ِمْلًَِٓة ؿىََل َسمْعِ ـْ ُ مَعَّا فَبَيُّ َم اىَل اَّللَّ ـَ َ َماِء َساِكًعا ًَُلومُوا: ََسَاٌة َمْصُنوٌم، ث ا ِمَن امسَّ ََ ْن ٍََصْوا زجًل
ّ

اِسِس؟ مََكَ ثَُلوُل: َوا

ا هحرًيا   اِمُموَن ؿُوُوا  ًَُلوُل امؼَّ

ُجِل ِمٌَّا ِجْسَؽ ِوْسَوٍت  -3 َؾى َجَواَس ِىاَكخِ امصَّ ِم َمِن اذَّ اىَل: }فَاىِْكُحوا َما َوِمْن َبْزاَبِة امالَْكَ ـَ َ خَِسلا ؿىََل َركِلَ ِتلَْوهِلِ ث َحَصائَِص ُمس ْ

َصِة يِف مثىن  ـَ َشا َمْن فََِِم َوْضَؽ امْ َُ َِّساِء َمثىَْن َوزاُلَج َوُزاَبَع{  ، َوَل ًَُلوُل ِمثَْل   وزالج وزابع َظاَة مَُُكْ ِمَن امً

َم امِْززْنٍِصِ  -4 ُم َومَْحُم امِْززْنٍِِص{  ، فمََلْ حُيَ  َوِمهْنُْم َمْن ٍََصى ََشْ خَُة َوادلَّ َْ ُُكُ امَْم َْ َ َ كَاَل: }ُحّصَِمْت ؿَو ٍُ َحاَلًل؛ ِلَنَّ اَّللَّ ّصِْم َوِجْْلَ

اَلِف امـكس  ٍُ ِِبِ ْحَم َوكرَْيَ َّْحِم ًَدٌََاَوُل امضَّ ، َومَْفغُ انو َِ  َصُْئًا كرَْيَ مَْحِم
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ل: نوحَضاوي )ث: - 2 ل ؤبرساز امخبًٔو  (685ٔبهواز امخزًن

ل: نوًسفي )ث: - 3 ل وحلائق امخبًٔو  (719مسازك امخزًن

ل: نوزاسن )ث: - 4 ل يف مـاىن امخزًن  (749مُحاة امخبًٔو

 (745امححص احملَط: ٔلىب حِان )ث:  - 5

6 -  ٓ ن وزكائة امفصكان: نويُساتوزي " ٔبما اتزخي وفاثَ، فمل هـرث ؿوََ يف امكذة اميت تني ٔبًسًيا، ولك ما ؿرثان قصائة املصب

 ؿوََ ُو كول ظاحة زوضاث اجليَّاث: "ٕاهَ اكن من ؿوامء زٔبش املائة امخاسـة" 

 (999( واجلالل امس َوظي )ث: 864ثفسري اجلالمني: نودالل احملىل، ) ث:  - 7 
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