
 احملارضة امـارشة 

 اثهَا : املصدر امـليل

 ثعور املصد امـليل  

من املـووم ان الاؾامتد ؿىل امـلل يف ثفسري املران امر محمود برشط ان الا خيامف امضوابط امـامة نوتفسري ،وملد اكن      

اجلَل الاول من امصحابة ريض هللا ؾهنم ًـمتدون ؿىل ؾلوهلم يف ثفسري بـض اميصوص اميت مل ًفرسُا امييب امكرمي صل 

ع اىل انوغة اترة ،واىل ؿادات امـرب اترة اخرى ،وخري مثال ؿىل ذكل ثفسري ابن هللا ؿوََ وسمل حسب اجهتادمه ابمرجو 

( اذا جذور امتفسري امـليل ممتدة اىل 201ؾباس ومسائل ابن الازرق هل مث حذا حذومه ثالميذمه من امتابـني مكجاُد )ت:

 ؾرص امصحابة وامتابـني  

ػِرت يف اوائل امـرص امـبايس مدرسة ثفسري املران ابمـلل وميثوِا ومبرور امزمن ثبوورت حرنة امتفسري امـليل حىت      

املـزتةل، وثوسـوا نثريا يف امتفسري اذلي اكاموٍ ؿىل اصول مذُهبم مث اخضاع نثري من آ ايت هللا وخباصة املتشابَ مهنا اىل 

خضاؾِم ؾبارات املرآ ن ل راهئم اميت ًلومون هبا، وثفسريمه مِا ثفسريًا  آ راهئم وثفسريمه مِا ثفسريا ًتفق مؽ ؾليدهتم   ، مث ا 

ىل همارة هبرية، واؾامتد ؿىل امـلل آ نرث من  ًتفق مؽ حنوهتم  وال شم آ ن مثل ُذا امتفسري اذلى خيضؽ نوـليدة، حيتاج ا 

رصف ما ًـارضَ ؾن مـارضت ىل جاهبَ، ًو َ هل الاؾامتد ؿىل اميلل، حىت ٌس تعَؽ املفرِسر اذلى ُذا حاهل، آ ن ًووى امـبارة ا 

 وثصادمَ مـَ" 

فاملـزتةل ظائفة فضووا امـلل ؿىل اميلل امصحَح امثابت واوموا ال ايت املرآ هَة واميصوص اميلوَة الاخرى امصحَحة      

ة ،واؾعوا امـلل حلا انرث من ظاكتَ حيث فضووٍ  حسب ؾلوهلم املارصة ووفق آ راهئم اخملصوصة فوكـوا يف اخلعأ  امتفسرًي

  ؿىل امكتاب وامس ية 

غري ان ؿوامء الامة من احملللني ثصدوا نومـزتةل وردوا ؿوهيم ويف ملدمهتم ، امـالَّمة ابن كتَبة اذ  اهتلدمه اهتلادا  مرًا       

وا  ل خمتوف احلدًث" فلال "وفرسَّ ىل مذُهبم،  -آ ي املـزتةل  -الذؿًا يف نتابَ "ثأ ًو دون آ ن ٍردٍو ا  املرآ ن بأ جعب ثفسري، ًٍر

 ل ؿىل حنوِم "  وحيمووا امتأ ًو

(  صاحب ثفسري) امكشاف ( كال فيَ ابو حيان 835وابرز املفرسٍن اذلٍن اؾمتدوا اجلاهب امـليل ُو امزخمرشي )ت:

َ من ؿمل املرآ ن آ وفر حغ، ومجؽ بني اخرتاع املـىن وبراؿة انوفغ، ففي نتابَ يف  ن اكن ُآوِتر ذا امرجل وا  الاهدميس "ُو

وسان بكتاب هللا، واس تعردت امتفسري آ ش َاء مٌتلدة، ونيت ك بًا من جسعري ُذٍ ال حرف كد هؼمت كصَدًا يف شغل اال  ًر

جبات ذكل ُيا مًَتفؽ  ىل مدح نتاب امزخمرشى، فذهرت آ ش َاء من حماس يَ، مث ىهبت ؿىل ما فيَ مما جيب جتيبَ، ورآ ًت ا  ا 

 بذكل َمن ًلف ؿىل نتايب ُذا، وًتًبَ ؿىل ما ثضميَ من املباحئ "    

ما ثلدم ان املصدر امـليل مصدر همم من مصادر امتفسري "الن امـلل ؾعَة نربى وهـمة ؾؼمى من هـم هللا وبَ  وخالصة 

ًـرف الاوسان امفرق بني اميافؽ وامضار ،وبَ ٌس تعَؽ اهمتَزي بني احلق وامباظل وبني اخلري وامرش ،وبَ ميتاز ؾن سائر 

ؤوس امغربَ وًيفي امفاكة وال مال آ فضل مٌَ وال ًمت دٍن احلَواانت "  كال احلافغ ابن ايب حامت " فامـلل  بَ ٍكون احلغ ًو

 وامـلل امس ًلؽ ؿىل املـرفة بسووك امصواب وامـمل ابجتياب اخلعأ  "   0آ حد حىت ًمت ؾلهل 



 


