
 احملارضة احلادًة غرشة

 اثمثا : املطدر انوغوي

 مما الشم فِو ان انوغة يه الاساس الاول متفسري املران ،وػوهيا الاغامتد يف بَان احاكمو امرشغَة ،وثفسري غرائبو     

بة يف املران رجؼوا اىل شؼر امؼرب  ،فاكن املفرسون من امطحابة وامتابؼني وغريمه اذا س ئووا غن مؼىن لكمة غًر

مستشيدٍن بأ شؼارمه وىذا واحض يف ثعبَلات ابن غباس   ،وػوَو فان انوغة يه مطدر همم من مطادر فيم املران كال ابن 

ن امؼمل بوغة امؼرب واجب ػىل لك395فارس ) ت: متؼوق من امؼمل ابملرآ ن وامس نة وامفتَا بسبب، حىت ال غناء بأ حد  (" ا 

مهنم غنو. وذكل آ ن املرآ ن انزٌل بوغة امؼرب، ورسول هللا، ضىل هللا ػوَو وسمل، غريب. مفن آ راد مؼرفة ما يف نتاب هللا 

بة آ و هظم جعَب  جير من امؼمل ابنوغة بُّدا "   مل -جل وغز، وما يف س نة رسول هللا ضىل هللا ػوَو وسمل، من لك لكمة غًر

لا مفيم مؼاهَو وبدون ذكل ًلع امغوط وسوء امفيم ملن مُس بؼريب ابمسوَلة وهؼين  فاملرآ ن الكم غريب فاكهت كواػد امؼربَة ظًر

ل بلواػد امؼربَة مجموع ػووم انوسان امؼريب ويه : منت انوغة وامترصًف وامنحو واملؼاين وامبَان . ومن وراء ذكل اس تؼام

 امؼرب املتبع من آ سامَهبم يف خعهبم وآ شؼارمه وتراهَب بوغاهئم"   

منا آ خعأ  امناس يف نثري من       وهجل املفرس بلواػد انوغة امؼربَة ًؤدي اىل اخلعأ  يف ثفسري امنطوص  كال امزىري : ا 

ل املرآ ن جليويم بوغة امؼرب. كال آ بو غبَد : مسؼت ال مصؼي ًلول: مسؼت اخلوَل بن  آ محد ًلول: مسؼت آ اب آ ًوب ثأ ًو

ل وحدًث من آ حادًث  ة من آ ايت امتزًن  ً امسختَاين ًلول: ػامة من تزهدق ابمؼراق ملةل ػوميم ابمؼربَة((  ،فمك " من آ

امرسول، كد ضمي وس مي اخلسف، ابمتأ وًالت امغثة، واموجوه امرجة، ل ن من ثأ وميا مُس من ىذا امؼمل يف ػري وال هفري"    

املفرس كواػد انوغة ،وال اضول امؼربَة خبط خبط غشواء ،واكن ػوَل امراي سلمي امفيم ،ونذكل من مل ًفيم فاذا مل ًفيم 

 غرض امشارع وكع يف اجلياةل وامضالةل  

 

 واشير املفرسٍن اذلٍن اغمتدوا اجلاهب انوغوي مه :

 (206كعرب )ت: -1

 (210ابو غبَد املامس بن سالم )ت: -2

 ( 310ملثىن )ت:ابو غبَدة مؼمر بن ا -3

 (310وابو محمد سومة بن ػامص امنحوي )ت: -4

 (311وابو احسق املؼروف ابمزجاج )ت: -5

 (386وامرماين )ت: -6

 ( 471غبد املاىر اجلرجاين )ت: -7



(  ًلرر ان امؼناًة ابملكمة وبَان احاكهما كبل امرتهَب امر رضوري نومفرس 745وميذا جند ااب حِان الاهدميس )ت:       

ال حيتاج بؼده اىل مؼمل فِلول "  ومن آ حاط مبؼرفة مدمول املكمة وآ حاكهما كبل امرتهَب ، وػمل هَفِة ترهَهبا يف ثكل انوغة ، 

ىل مفيم وال مؼمل"   ، كال امؼالمة غبد  ىل متَزي حسن ترهَهبا وكبحو ، فون حيتاج يف فيم ما ترهب من ثكل ال مفاظ ا  وارثلى ا 

دث غن امهَة املؼرفة ادلكِلة ملؼاين املفردات وشدة احلاجة اههيا مشريا اىل بؼظ خماظر اجليل هبا اذلَد امفرايه وىو ًتح

حِث كال "ال خيفى ان املؼرفة ابل مفاظ املفردة يه اخلعوة الاوىل يف فيم امالكم ،وبؼظ اجليل ابجلزء ًفيض اىل زايدة هجل 

 وابو مفن مل ًتبني هل مؼىن الامفاظ املفردة من املران ابجملموع ،وامنا ٌسمل املرء غن اخلعأ  اذا سد مجَع اب

 اغوق ػوَو ابب امتدبر  -1

 واشلك ػوَو فيم ادلةل  -2

 وخفي غنو هظم ال ايت وامسورة  -3

 مث سوء فيم املكمة مُس بأ مر ىني فاهو ًتجاوز اىل اساءة فيم امالكم ولك ما ًدل ػوَو من امؼووم واحلمك "  

ي حيتاج امَو لك مفرس الن انوغة يف ذاهتا اداة نوتؼبري وال ميكن الاس تغناء غهنا ابي حال من الاحوال  فاملطدر انوغو       

ال من آ حاط جبمةل غاههبا من لك وجو مهنا ، ومع ذكل فاػمل آ هو ال ٍرثلي من ػمل  " وال ًنبغي آ ن ًلدم ػىل ثفسري نتاب هللا ا 

ال م ىل رثبة اال حسان ، كد جبل ظبؼو امتفسري ذروثو ، وال ميتعي منو ضيوثو ، ا  ن اكن متبحرًا يف ػمل انوسان ، مرتكًِا منو ا 

وشاء امنرث وامنظم دون انتساب "    ػىل ا 

( شدًد 538ومن امه مكوانت املطدر انوغوي ىو الاحاظة بؼووم امبالغة امثالث ذلكل جند ان امزخمرشي )ت:      

ن برز ػمل ال   ن برز آ ىل ادلهَا يف ضناػة امالكم الاىامتم هبا فِلول"  فامفلِو وا  كران يف ػمل امفتاوي وال حاكم واملتلكم وا 

ن اكن من  ن اكن من احلسن امبرصي آ وغغ وامنحوي وا  ة آ حفغ وامواغغ وا  ن اكن من ابن املًر وحافغ املطص وال خبار وا 

ن ػكل انوغات بلوة حلََو ال ًتطدى مهنم آ حد مسووك ثكل امعرائق وال و وانوغوي وا   ًغوص ػىل ءيء من ثكل سُبًو

احللائق الا رجل كد برع يف ػومني خمتطني ابملرآ ن وىام ػمل املؼاين وػمل امبَان ومتيل يف ارثَادىام آ وهة وثؼب يف امتنلري غهنا 

 ازمنة "   


