
 احملارضت الاوىل 

، وهـور ابصل من رشوز ٔبهفس يا، من هيد شل فال مضّي هل، ومن ًضَي فال ُاذي  ٕان اذلد صل، حنمدٍ ووس خـَيَ ووس خغفٍر

 هل، ؤبشِد ٔبن ال ٕاهل ٕاال شل وحدٍ ال رشًم هل، ؤبشِد ٔبن محمدا ؾحدٍ وزسوهل.

 اما تـد   

فٕان " اًـَوم وٕان ثحاًًت ٔبصوًِا، وادذَفت ٔبحواًِا. وثيوؾت ٔبتواهبا. وثغاٍرث مسائَِا. ؤبمييت ؤبٌرسث وسائَِا، فِيي      

تبرٔسُا هممة ومـرفهتا ؿىل اًـالث هـمة. ٕاال ٔبن ٔبؿالُا كدزا، ؤبغالُا همرا ؤبس ياُا مدىن، ؤبسٌلُا مـىن ؤبذكِا فىرا ؤبزكِا 

ٔباب ؤبحصِا ذًَال ؤبفصحِا هعلا. ؤبمٌحِا زفلا اًـَوم ادلًًِة. فِيي مشس حضاُا وتدز ذخاُا وذال  رسا، ؤبؾركِا وس حا ؤبؾرفِا

 وحٌهتا وًـس شفهتا وذجع ؾَوهنا"  

و من " ٔبرشف اًـَوم ؿىل اإلظالق، ؤبوالُا ابًخفضَي ؿىل الاس خحلاق،       وان ؿظل اًخفسري ُو احد ُذٍ اًـَوم ُو

ذ حة ٕاىل ألفِام وألرُان، ًـرفِا من ًـرف اًفرق تني ؤبزفـِا كدزا ابالثفاق،  ُو ان، كًر ٍ ألرشفِة ًِذا اًـظل غيَة ؾن اًرُب

يَ ِمْن  لد صدق زسول شل صىّل شل ؿَََ وسظل حِر ًلول فامي ٔبدرخَ ؾيَ اًرتمذي وحس ّ الكم اخلَق واحلق "  ، ًو

ِ َصىله ا ٍَد كَاَل: كَاَل َزُسوُل اضله ـِ َِ وسظل: َحِدًِر َبِِب َس َْ َ ُ ؿََ  «  فضي الكم شل ؿىل سائر اًالكم نفضي شل ؿىل ذَلَ»ضله

ُذٍ صفحاث ظَحة نخخهتا ًعَحة اعلرحةل اًثاهَة  كسم اًـلِدت واًفىر الاساليم ، ويه من اعلواذ الاساس َة واعلِمة       

سري هل كواؿد واصول ،وثخوكف سالمة واًيت ثـد مدذال اساس َا ًـظل اًخفسري ،فال خيفى ؿىل لك ابحر ان ؿظل اًخف 

ف  اًخفسري وحصخَ ؿىل مدى احاظة اعلفرس هبا وان  شل ثـاىل ؾيدما اىزل اًلران اىزهل ًيك ًفِم فٌِل حصَحا من غري حتًر

لد حذز اًـٌَلء اًرابهَون من ثسل اًخفسرياث فلال اًشواكين مـَلا  ؿىل علـاهََ فاًلران اًىرمي ًُس ؾرضة ًخالؾة اًرخال ،ًو

ة اًوازذت يف مـىن الاماهة  "وكال اًسدى يه ائامتن بٓذم اتيَ كاتَي ؿىل ودلٍ ُاتَي ودِاهخَ ٕاايٍ يف  تـض الاكوال اًخفسرًي

ن  َت شـرى ما ُو اذلى سوغ ٌَسدى ثفسري ُذٍ الًٓة هبذا " وما كاهل "ٔبتـد من لك تـَد ؤبُو كذهل وما ٔبتـد ُذا اًلول ًو

وحة محي ُذٍ من تَوث اًـيىدوث وٕان اكن ثف  سري ُذا معال مبا ثلذضََ اٌَغة اًـرتَة فَُس يف ًغة اًـرة ما ًلذىض ُذا ًو

ِذا وزذ اًوؾَد ؿًل من فرس  ألماهة ُذا ثفسريا مٌَ مبحض اًرٔبي فَُس اًىذاة اًـٍزز ؾرضة ًخالؾة بٓزاء اًرخال تَ ًو

ذ ًدًم يف ثفسري نخاة شل ما ثلذضََ اٌَغة اًـرتَة اًلربٓن جرٔبًَ فاحذز ٔبهيا اًعاًة ٌَحق ؾن كدول مثي ُذٍ اًخفاسري واشد

فِو كربٓن ؾرِب نٌل وصفَ شل فٕان خاءك اًخفسري ؾن زسول شل ) صىل شل ؿَََ وسظل ( فال ثَخفت ٕاىل غرٍي وٕارا خاء هنر 

 شل تعي هنر مـلي" 

       ًَ يّن ٔلجعُة َممْن كرٔب اًلربٓن وطل ًـظَل ثبٔوًهَل، هَف 
ّ
 خذُّ تلراءثَ"    كال اًعربي "ا

ن ٍىون ذواء ٔلسلام اًيفوش والاحساذ الا ارا اكن ابًخدجر  " وابدلةل فال يشء ٔبهفؽ        وجية ان ًـظل ان اًلران ذواء ًو

و اذلي ًوزج  ٌَلَة من كراءت اًلربٓن ابًخدجر واًخفىر فٕاهَ خامؽ دلَؽ مٌاسل اًسائٍرن واحوال اًـامَني وملاماث اًـازفني ُو

ض واًشىر واًصرب وسائر الاحوال اًيت هبا حِات اًلَة  احملحة واًشوق واخلوف واًرخاء والاانتة واًخولك واًرضا واًخفًو

ونٌلهل ونذزل ٍزحر ؾن مجَؽ اًصفاث والافـال اعلذمومة واًيت هبا فساذ اًلَة وُالنَ فَو ؿظل اًياش ما يف كراءت اًلربٓن 

و  ابًخدجر الش خغَوا هبا ؾن لك ما سواُا فٕارا و مائة مرت ًو كرٔبٍ تخفىر حىت مر تبًٓة وُو حمخاخا ٕاٍهيا يف شفاء كَحَ هرزُا ًو



ًَةل فلراءت بًٓة تخفىر وثفِم ذري من كراءت دمتة تغري ثدجر وثفِم ؤبهفؽ ٌَلَة ؤبذؾى اىل حصول الاميان وروق حالوت اًلربٓن 

ذٍ اكهت ؿاذت اًسَف ٍرذذ احدمه الًٓة اىل اًصحاخ وكد زخت ؾن اًييب  صىل شل ؿَََ و سظل اهَ كام تبًٓة ٍرذذُا حىت ُو

اًصحاخ ويه كوهل ٕان ثـذهبم فٕاهنم ؾحاذك وان ثغفر هلم فٕاهم اهت اًـٍزز احلىمي فلراءت اًلربٓن ابًخفىر يه اصي صالخ 

ِذا كال اجن مسـوذ الهتذوا اًلربٓن ُذا اًشـر وال ثيرثوٍ هرث ادلكي وكفوا ؾيد جعائحَ وحرهوا تَ اًل َوة ال ٍىن مه اًلَة ًو

 احدمك بٓدر اًسوزت "  

كال ٕاجراُمي اخلواص : ذواء اًلَة مخسة ٔبش َاء : كراءت اًلربٓن ابًخدجر، وذالء اًحعن، وكِام اٌََي، واًخرضع ؾيد       

حر، وجماًسة اًصاحلني"    اًسه

ا اًياش انمئون وجهناٍز ٕارا اًياش وؾن ؾحد شل جن مسـوذ زيض شل ؾيَ كال : ًًدغي حلامي اًلربٓن ٔبن ًـرف تََهل ٕار     

مفعرون وحبزهَ ٕارا اًياش ًفرحون وتحاكئَ ٕارا اًياش ًضحىون وتصمخَ ٕارا اًياش خيوضون وخبشوؿَ ٕارا اًياش خيخاًون 

وؾن احلسن جن ؿًل زيض شل ؾهنٌل كال : ٕان من اكن كدَمك زٔبوا اًلربٓن زسائي من زهبم فاكهوا ًخدجروهنا ابٌََي وثفلدوهنا يف 

اٍهناز وؾن اًفضَي جن ؾَاض كال : حامي اًلربٓن حامي زاًة اإلسالم ال ًًدغي ٔبن ًَِو مؽ من ًَو ُو وال ٌسِو مؽ من 

 ٌسِو وال ًَغو مؽ من ًَغو ثـؼامي حلق اًلربٓن"   

ل س ححاهَ  : وؿىل ُذا فان اخاةل اخلاظر يف حمكَ وثَمس ارساٍز ومرامَِ ابة ًفذح مبـرفة ثفسرٍي واٍمتـن يف تدًـَ كا     

ُو اَلًَْحاِة {  كال اًززويش "ومن طل  ََخََذنهَر ُبًو ًِ َِ َو هُروا بآَيِث ج ََده ًِ ََْم ُمَداَزٌك  ًَ
ّ
ٍُ ا ٍىن هل ؿظل وفِم وثلوى وثدجر طل } ِنخَاٌة َبىَْزًْيَا

 ًدزك من ذلت اًلربٓن شُئا"  

اًخفىر يف بآيث اًلران ان جيمؽ اعلفرس تني اًـلي واًيلي وجية ان ًـظل اًضا تـد مـرفة اعلفرس كواؿد اًخفسري ،وثدجر و     

لة اعلثىل اًيت ثوصي ٕاىل اًغاًة يف فِم اًلربٓن ، وثـرف مـاهََ  رت " وٕان اًعًر لة اعلثىل ًفِم اًلران  كال محمد اتو ُس فِيي اًعًر

دٍ ، وال ؿىل اًـلي وحدٍ ، وٕامنا ،وٕاذزاك ذالئي ٕاجعاٍس يه الاؾامتذ ؿىل اًيلي واًـلي ، فال ًصح الاكذصاز ؿىل اًيلي وح

اًيؼر ألمثي ُو ٔبن ًـمتد ؿىل اًـلي واًرٔبي وؿىل اًسٌلع من ٔبكوال زسول شل   يف فِم اًلربٓن ، فؼواُر اًلربٓن من 

ألًفاظ ، والآثز اًيت ثـاضد اًؼاُر ، ال حىفى وحدُا تي جساؿد اًـلي ، وثفذح هل اًس حي الس خرراح مـاىن اًلربٓن اعلدسـة 

فق اًحـَدت اعلدى اًيت ثوخَ اًفىر ٕاىل ٔبمعق احللائق اًـَمَة واًىوهَة واًيفس َة ، وملٌل ثفذح اًـلي يف ػي ٕاذزاك ألًفاظ الٔ 

 وػواُر اٌَغة ٔبذزك ٕاذزااك حصَحا ما جشري ٕاًََ احللائق اًىوهَة ، وما ٌشري ٕاًََ اًلر ان"  

 واكن اؾامتذي يف نخاتة ُذٍ اًصفحاث ؿىل الايت 
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َِِا تَاِن  ال ثس خٍة ... سبٔهخَِم ؾن ثفصَ
ّ
 ٔبيخ ًن ثياَل اًـظَل ا

 راكٌء وحرٌص واحهتاٌذ وتَغٌة ... وحصحُة ٔبس خاٍر وظوُل سماِن 

 وكال اًشافـي   
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 اًخفسري يف اٌَغة والاصعالخ    

  ، ٔبوال: اًخفسري يف اٌَغة اًخفسري:)فرس( " اًفاء واًسني واًراء ملمة واحدت ثدلُّ ؿىل تَاِن يشٍء وٕاًضاِحَ. من رزل اًَفرْسُ

ََاُن.  : " اًَْح َُ فَِ "   ، واًَفرْسُ حُة ٕاىل اعلاء وُحمك ت: هَؼر اًعه ثَُ. واًَفرْس واًخهفرِسَ َء وفرسه ُث اًيشه  فرََس اًيشءَ ًلال: فرََسْ

: َنْشُف اعلُغَّعى، واًخه  : َبابهَ، واًخهْفسرُي ِمثهُْلُ ،اًَفرْسُ ٍُ َ ّمِ، فرَْسًا وفرَسه ٍ، اِبًضه ْفرُسُ ٍ، ابًَىرس، ًو ْفسري َنشف اعلُراذ َؾِن ًفرِسُ

ٍ يِل "    ثَُ َنَذا َبي سبًَخَ َبن ًَُفرّسِ خَْفرَسْ هْفغِ اعلُْشلك، واس ْ  اٌَ

ؼِر ًيا من ذالل ما ثلدم إ    ن اًخفسري يف اٌَغة ُو اًىشف ،واًحَان ،واإلػِاز ،واإلًضاخ هلول فرسه ألمَر: وحّضَ، ًو

ـر، اًلاهون ،احلظُْل ، فرسه بآيث اًلربٓن اًىرمي: رشهحا ووَّضه ما ثيعوي  رشحَ، ٔبابهَ، وضـَ يف صوزت ٔبثسط "فرسه اًّشِ

اًخفسري : الاسدداهة واًىشف واًـحازت ؾن اًيشء تَفغ  ( : "1194ؿَََ من مـان ؤبرساز ؤبحاكم ،كال ٔبتو اًحلاء اًىفوي)

فرسٍ  "  هل ًو  ٔبسِي ؤبٌرس من ًفغ ألصي ،كال ٔبُي اًحَان : اًخفسري ُو ٔبن ٍىون يف اًالكم ًخس ودفاء فِؤىت مبا ًٍز

 

ًالكم (تَان ٕان ثرصًفاث واش خلاكاث ملمة )اًفرس (،ثلوم ؿىل :اًىشف، واًحَان ، واًخوضَح ،واإلػِاز، ومـىن) ثفسري ا

مـياٍ ،وٕاػِاٍز وثوضَحَ ،وٕاساةل اإلشاكل واٌَخس ؾيَ ،واًىشف ؾن اعلراذ مٌَ    ، وخاء يف اًلران كوهل ثـاىل : )َوال 

اله ِحْئياَك اِبًَْحّقِ َوَبْحَسَن ثَْفِسريًا(  ،خاء يف ثفسري اًحغوي يف ثفسري الًٓة: " َوَبْحَسَن ثَفْ 
ّ
ًـين تَاان  ِسريًا،ًَبِثُوهََم ِتَمثٍَي ا

 وثفصَال " 

ُث اًَْفَرَش َؾره  ْ ٌََة: ثَُلوُل فرَسه ـْ َ ًِاِلهِْعاَلِق. كَاَل ز رًَِِة  ـْ َُِق اًخهْفِسرُي ؿىََل اًخه َْع َو وكال ٔبتو حِان : "  ًو ُُ ، َو ٍِ ََِق يِف َحرْصِ ََْيَع ًِ  َُ ًُْخ

ًََِِذا   ٍُ َُ َنَشَف َػَِْر ه ىَن اًَْىْشِف، فَََكَه ـْ َم ًِ َُ ِمَن اًَْجْرِي  " َزاِحٌؽ  ٍُ ِمٌْ ي ٍُرًُِد ِ  اذله

  

 اثهَا :اًخفسري يف الاصعالخ 

ىهنم مذلازتون  ف اًـٌَلء يف مـىن اًخفسري يف الاصعالخ وثحاًًت ٔبًفاػِم لٌك مبا ٔبذاٍ ٕاًََ احهتاذٍ وفِمَ، ًو ًلد ثـدذث ثـاًز

فهيا ثوسؽ ٔبو ادذصاز وفامي ًًل ؾرض ًخسل  يف اعلـىن واًِدف.وكد ادذَفت ؾحازاث اعلـرفني علصعَح اًخفسري ،واكن

فاث وحسة اًفرتت اًزمٌَة   1اًخـًر

ِفِهِة اًيُّْعِق ِتبًََْفاِظ اًُْلْربِٓن، َوَمْدًُواَلهِتَا، َوَبْحاكَ 745ؾرفَ ٔبتو حِان ث)       َْ َِ َؾْن َن َِا ( فلال : "  اًخهْفِسرُي: ِؿظْلٌ ًُْحَحُر ِفِ ِم

هِة َواًرتهْ  فَْراِذً
ّ
ْ ااْل َو ِخً ُُ . فَلَْوًُيَا ؿظُِلٌ  زِلَ اٍث ذِلَ ِنَِة، َوثَِخمه ْ َمُي ؿََهَْيَا َحاةَلُ اًرته اِىهيَا اًهيِت حُتْ ـَ َُوِم. َوكَْوًُيَا ِنَِخِهِة، َوَم ـُ ٌس ٌَْشَمُي َسائَِر اًْ

َو ِؿظْلُ اًْ  ُُ َذا  َُ ِفِهِة اًيُّْعِق ِتبًََْفاِظ اًُْلْربِٓن  َْ َِ َؾْن َن َو ًُْحَحُر ِفِ ُُ َذا  َُ ًَْفاِظ، َو ِلَراَءاِث. َوكَْوًُيَا َوَمْدًُواَلهِتَا، َبْي َمْدًُواَلِث ِثسْلَ اْلَ

ِنَِخِه  ْ هِة َواًرته فَْراِذً
ّ
َِا ااْل . َوكَْوًُيَا َوَبْحاَكِم ظْلِ ـِ َذا اًْ َُ َِ يِف  َْ َ ً

ّ
خَاُح ا ي ُُيْ ِ ُّغَِة اذله َذا ٌَْشَمُي ِؿظْلَ اًخهرْصِ ِؿظْلُ اٌَ َُ ْؾَراِة، َوِؿظْلَ ِة 

ّ
ًِف، َوِؿظْلَ ااْل

مَ  َي تُُلوهِلِ اًهيِت حُتْ ِنَِة مَشِ ْ َمُي ؿََهَْيَا َحاةَلُ اًرته هيِت حُتْ اِىهيَا اً ـَ ََاِن، َوِؿظْلَ اًَْحِدًؽِ، َوَم َُ اًَْح َِ اِبًَْحِلِلَِة، َوَما َذاَلًَُخ َْ َ ُي ؿََهَْيَا َما اَل َذاَلةَلَ ؿََ

َِ اِبًَْمجَ  َْ َ ِر َصاٌذ، فََِْحَخاُح ِلَ ؿََ ُِ ا ٍِ َشُْئًا، َوًَُصدُّ َؾِن اًَْحْمِي ؿىََل اًؼه ِر ُِ ِنََة كَْد ًَْلذَِِض ِتَؼا ْ نه اًرته
ّ
َمَي ؿىََل اِس، فَا ْخِي َرزِلَ َبْن ُُيْ



هْس  رِفَُة اًً ـْ َو َم ُُ  ، زِلَ اٍث ذِلَ َو اًَْمَجاُس. َوكَْوًُيَا، َوثَِخمه ُُ ِر، َو ُِ ا َض َما اىََْبََم يِف اًُْلْربِٓن، غرَْيِ اًؼه ـْ َ ُ ت ٍة ثَُوَّّضِ وِل، َوِكصه ُ ِخ، َوَسخَِة اًُّنُّ

َو َرزِلَ  "    َوحَنْ

ُ ؿَ 794وؾرفَ اًززويش ث)      ٍد َصىله اضله َِ ُمَحمه ِ اًُْمَُّنهِل ؿىََل هَِخِِّ َِ فَُِْم ِنَخاِة اضله َرُف ِت ـْ َ َََْ ( فلال  : " اًخهْفِسرُي ِؿظْلٌ ًُ َِ َوَسظله

ُّغَِة َواًيهْحِو َواًخهرْصِ  ِخْمَداُذ َرزِلَ ِمْن ِؿظْلِ اٌَ َِ َواس ْ َِ َوِحمَكِ ِخْرَراُح َبْحاَكِم َِ َواس ْ اِهَ ـَ ََاُن َم َ َِ َواًِْلَراَءاِث َوت ََاِن َوُبُصوِل اًِْفْل ًِف َوِؿظْلِ اًَْح

وِل َواًيهاِسِ  ُ َحاِة اًُّنُّ رِفَِة َبس ْ ـْ َم ًِ خَاُح   َواًَْمًُْسودِ " َوَُيْ


