
 احملارضة امتاسؼة 

 مصادر امتفسري 

يراد مبصادر امتفسري املراجع الاومية اميت يرجع اههيا املفرس غند ثفسريه مكتاب هللا وىذه املصادر يه املران ،وامس نة 

 ،واكوال امصحابة ،واكوال امتابؼني واتبؼهيم ،وانوغة ،وامراي والاجهتاد ،وميكن ثصنيفيا وػىل امنحو الايت :

 املصدر امنليلاوال : 

امللصود ابملصدر امنليل : ىو ثفسري املران امكرمي ابملران ،وثفسري املران ابمس نة ،وثفسري املران بأ كوال اىل امبيت 

 ،وثفسري املران بأ كوال امصحابة ،وثفسري املران بأ كوال امتابؼني وثفسري املران ابنوغة امؼربية 

 ه  كرا ي بن  كرا ي ارر وىذا املس ك من ا ح ظر  امتفسري كال ثفسري املران ابملران :ىو غبارة غن ثفسري -1

هو كد فصل يف موضع أ رر، وما ارترص يف  امؼوامء  " أ  ح ظر  امتفسري أ ن يفرس املرأ ن ابملرأ ن، مفا أ مجل يف ماكن، فا 

ذ ال ماكن فلد بسط يف موضوع أ رر"   ،كال امش نليعي أ ن أ رشف أ هواع امتفسري وأ جويا ثفسري كتاب هللا ب  كتاب هللا، ا 

 أ حد أ ػمل مبؼىن الكم هللا جل وػال من هللا جل وػال  

هنا شارحة نولرأ ن وموحضة هل "     -2  ثفسري املران ابمس نة ،نوس نة دور كبري يف فيم املران "  فا 

 وامس نة اميت ثفرس ملران ػىل جالجة اهواع  

 اوال :امس نة املتواترة حمكيا كعؼي امثبوت وجيب امؼمل هبا  

 اثهيا :امس نة املشيورة  حمكيا جيب امؼمل هبا 

اثمث :خرب الاحاد وىذا امنوع من الاحاديث يفيد امظن فال يؼمل بو يف ثفسري ال ايت اميت ثتؼوق ابمؼلائد وذكر ارسار 

ميةل امكون من خوق امساموات والارض وامشمس واملمر وغريىا ،وجيوز ان يفرس هبا بو ال ايت اميت ثتؼوق ابل حاكم امؼ 

 اكمبيع وامرشاء والاجارة  

اما ثفسري املران بأ كوال اىل امبيت ػوهيم امسالم ،" فؼند بؼض املسومني ال س امي الامامية مهنم ان روايهتم يه  -3

رواية امنيب ،ومه ادرى ابملران من غريمه   ،" غن جابر بن غبد هللا كال : رأ يت رسول هللا صىل هللا ػويو و سمل يف جحتو 

ن أ خذمت بو من ثضووا كتاب هللا يوم غ رفة وىو ػىل انكتو املصواء خيعب فسمؼتو يلول اي أ هيا امناس ا  ي كد تركت فيمك ما ا 

 وػرتيت أ ىل بييت "  

ن متسكمت بو من ثضووا بؼدي  وغن زيد بن أ رمق ريض هللا غهنام كاال : كال رسول هللا صىل هللا ػويو و سمل ا  ي اترك فيمك ما ا 

ىل ال رض وػرتيت أ ىل بييت ومن يتفركا حىت يردا ػيل احلوض أ حدىام أ غظم  من ال رر كتاب هللا حبل ممدود من امسامء ا 

 فاهظروا كيف ختوفو ي فهيام"  



ىل أ كوال امصحابة،  -4 ذا مل جند امتفسري يف املرأ ن وال يف امس نة رجؼنا يف ذكل ا  ثفسري املران بأ كوال امصحابة " ا 

هنم أ درى بذكل ملا شاىدو  ه من املرأ ن، وال حوال اميت ارتصوا هبا، وملا هلم من امفيم امتام، وامؼمل امصحيح، وامؼمل فا 

 امصاحل، ال س امي ػوامؤمه وكرباؤمه، اكل مئة ال ربؼة اخلوفاء امراشدين " 

 

 جحية كول امصحايب ارتوف امؼوامء يف جحية كول امصحايب اىل فريلني 

ابة ال جيب الاخذ بو الا اذا اكن مرفوػا اىل امنيب صىل هللا ػويو وسمل ومل يكن امفريق الاول : ذىب اىل ان ثفسري امصح

 نوراي فيو جمال مفا حمك ػويو ابهو مرفوع ال جيوز رده ابالثفا  ،اما اذا اكن موكوفا فال جيب الاخذ بو 

 امفريق امثا ي : ذىب اىل اهو جيب الاخذ بو وامرجوع اميو  

ابؼني اما اكوال امتابؼني يف امتفسري اذا اكهت يف بيان احلالل واحلرام فال تكون جحة الا اذا ثفسري املران بأ كوال امت -5

ايدىا دميل من كتاب او س نة او كول حصايب فيذا ابو حنيفة يلول "اذا ال الامر اىل احلسن امبرصي وابراىمي فيم رجال 

    وحنن رجال "

 


