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 حتدزيا فامي س بق غن امخفسري ابمراي يف مبحر اكسام امخفسري 

 املهنج انوغوي 

 ماكهة امخفسري انوغوي 

اخذار هللا س بحاهو هبيو اخلامت محمد بن غبد هللا ضىل هللا ػويو وسمل غربيا ،واكن من امسنن ان يكون نخابو بوسان كومو 

َ مَيُْم  الَّ ِبِوَساِن كَْوِمِو ِمُيَبّّيِ
ِ
ُسوٍل ا ن يََشاء فَُيِضلُّ اّلّلُ مَ ،حراي ػىل س ية هللا يف ارسال امرسل نام كال ثؼاىل )َوَما َبْرَسوْيَا ِمن رَّ

ن َوََيِْدي َمن يََشاء َوُىَو امَْؼزِيُز امَْحِكمُي (    كال امشاظيب " ٔبن املربٓن ىزل بوسان امؼرة ػىل ادلةل، فعوب فيمو ٕامنا يكو

َّنَّ َبىَْزمْيَاُه كُْربًَّٓن َغَرِبيًّا{  
ِ
 من ىذا امعريق خاضة، ٔلن هللا ثؼاىل يلول: }ا

َّيُْم يَخَُّلوَن َبْو وكال: }ِبِوَساٍن َغَرِبٍّ ُمِبّيٍ  فْنَا ِفيِو ِمَن امَْوِغيِد مََؼو ِدُج مَيُْم ِذْنًرا { . كال ثؼاىل: } َوَنَذِِلَ َبىَْزمْيَاُه كُْربًَّٓن َغَرِبيًّا َوََصَّ ُُيْ

َّنَّ َحَؼوْيَاُه كُْربًَّٓن َغَرِبيّاً 
ِ
َّيُْم يَخَُّلوَن {  ا ََّؼو ًة  { .} كُْربًَّٓن َغَرِبيًّا غرَْيَ ِذي ِغَوحٍ م َمامًا َوَرْْحَ

ِ
مََؼوَُُّكْ ثَْؼِلوُوَن {  } َوِمن كَْبِِلِ ِنخَاُة ُموََس ا

ِيَّي {  وكال: }ِمَساُن ا ى ِنوُْمْحس ِ يَن َظوَُموْا َوبرُْشَ ِ ُِّييِذَر اَّلَّ َِّساًَّن َغَرِبّيًا م ٌق م َطّدِ ِميٌّ َوَىَذا َوَىاَذا ِنَخاٌة مُّ مَْيِو َبْْعَ
ِ
ي يُوِْحُدوَن ا ِ َّلَّ

ِميٌّ مِ  وَْت بآَيثُُو َبَبْْعَ ِميًّا مَلَامُوا مَْوال فُّطِ {   } َوَنَذِِلَ َبىَْزمْيَاُه ُحْكامً َغَرِبّيًا {    َساٌن َغَرِبٌّ ُمِبٌّي{   وكال: }َومَْو َحَؼوْيَاُه ُكْربًَّٓن َبْْعَ َوَغَرِبٌّ

بوسان امؼجم، مفن ٔبراد ثفيمو، مفن هجة مسان امؼرة ٕاىل غري ذِل مما يدل  ػىل ٔبهو غرب وبوسان امؼرة، ال ٔبهو ٔبْعمي وال 

 يفيم، وال سبيل ٕاىل ثعوب فيمو من غري ىذه اجلية " 

(" ٕان امؼمل بوغة امؼرة واحب ػىل لك مذؼوق من امؼمل ابملربٓن وامس ية وامفذيا بسبب، حىت 393كال ابن فارس ) ث:      

مؼرة، ورسول هللا، ضىل هللا ػويو وسمل، غرب. مفن ٔبراد مؼرفة ما يف ال غياء بأٔحد مهنم غيو. وذِل ٔبن املربٓن َّنزٌل بوغة ا

مل جير من امؼمل  -نخاة هللا خل وغز، وما يف س ية رسول هللا ضىل هللا ػويو وسمل، من لك لكمة غريبة ٔبو هظم ْعيب 

 ابنوغة بُّدا " 

 

مذاىب امؼرة وافذياهنا يف ألساميب، وما خص كال ابن كذيبة " وٕامنا يؼرف فضل املربٓن من نرث هظره، واجسع ػومو، وفيم 

هللا بو مغهتا دون مجيع انوغاث؛ فٕاهو ميس يف مجيع ألمم ٔبمة ٔبوثيت من امؼارضة وامبيان، واجساع اجملال، ما ٔبوثيذو امؼرة 

مل لك هيب من خطيطة من هللا، ملا ٔبرىطو يف امرسول، ؤبراده من ٕاكامة ادلميل ػىل هبوثو ابمكذاة، جفؼِل ػومو، نام حؼل ػ

 املرسوّي من ٔبش بو ألمور مبا يف زماهو املبؼوج فيو"  

 

 وكد شدد امؼوامء اميكري ػىل من اكدم ػىل ثفسري اميص املربيٓن ومل يكن ػوام بوغاث امؼرة  



رصف (  يف حوابو هل معن كال : ٕاهو ال ُيخاح ٕاىل مسان امؼرة ما هطو : " ىذا خاىل فويي325كال ٔببو اموميد ابن رشد)ث:

غن ذِل وميدب منو فٕاهو ال يطح يشء من ٔبمور ادلايهة واإلسالم ٕاال بوسان امؼرة يلول هللا ثؼاىل ) بوسان غرب مبّي ( 

 ٕاال ٔبن يرى ٔبهو كال ذِل خلبر يف دييو فيؤدبو اإلمام ػىل كوهل ذِل حبسب ما يرى فلد كال غظامي "   

 

( وىو اول من اغمتد املهنج انوغوي يف ثفسريه 86 يد ابن غباس )ث:اما امبداايث الاوىل مظيور املهنج انوغوي اكهت ػىل

بؼدد من بآيث املران امكرمي ،وكد سأهٔل َّنفع بن الازرق وجندت بن غومير ثفسري ػدد من الآيث امكرمية  واشرتظا ان يأٔحهيام 

ألغرح وغبد هللا بن ٔبب بكر بن مبا يؤيد ذِل من الكم امؼرة   وكطة َّنفع وابن غباس ذهرىا امس يوظي فلال "  غن ْحيد 

محمد غن ٔببيو كال: بينا غبد هللا بن غباس خامس بفناء امكؼبة كد انخيفو امياس يسأٔموهو غن ثفسري املربٓن فلال: َّنفع بن 

وسأِٔل غن  ألزرق ميجدت بن غومير: مق بيا ٕاىل ىذا اَّلي جيرتئ ػىل ثفسري املربٓن مبا ال ػمل هل بو: فلاما ٕاميو فلاال: ٕاَّن ىريد ٔبن

ٔبش ياء من نخاة هللا فذفرسىا ميا وثأٔثينا مبطادكة من الكم امؼرة فٕان هللا ثؼاىل ٕامنا ٔبىزل املربٓن بوسان غرب مبّي فلال ابن 

َماِل ِغزِيَن{ ، كال امؼزون: احلوق  غباس: سالين غام بدا مكام فلال َّنفع: ٔبخربين غن كول هللا ثؼاىل: }َغِن امَْيِمِّي َوَغِن امّشِ

 ركاق، كال: وىل ثؼرف امؼرة ذِل ؟ كال: هؼم ٔبما مسؼت غبيد بن ألبرص وىو يلول:ام

 جفاؤا َيرغون ٕاميو حت

 يكوهوا حول منربه غزييا 

 

 

 

 وحمكن امهية انوغة يف فيم املران وثفسريه من خالل الايت :

من دواغي ظيور امفيوماث ان من اس باة اخلعأٔ يف امخفسري ،ومن غوامل الاحنراف يف فيم الآيث املربٓهية ،و  -1

امزائغة نويطوص امرشغية ،امضؼف يف انوسان امؼرب كراءت ونخابة ،وفيام ،وثعبيلا واجليل بلواػده من امخرصيف ،واميحو 

 ،والاش خلاق ،والاغراة ،واملؼاين ،وامبيان  

 زل ابنوسان امؼرب ثؼد مؼرفة انوغة امؼربية من امه الادواث مفيم املران امكرمي وثفسريه ،اذ املران ى -2

من خالل انوغة امؼربية هفيم ملاضد امؼرة كال ابن ػاشور " ٔبما امؼربية فاملراد مهنا مؼرفة ملاضد امؼرة من  -3

الكهمم ؤبدة مغهتم سواء حطوت ثكل املؼرفة، ابمسجية وامسويلة، اكملؼرفة احلاضةل نوؼرة اَّلين ىزل املربٓن بّي ظيراىهيم، 

ؼمل اكملؼرفة احلاضةل نومودلين اَّلين شافيوا بلية امؼرة ومارسومه، واملودلين اَّلين درسوا ػووم انوسان ٔبم حطوت ابمخولي وامخ

ودوهوىا. ٕان املربٓن الكم غرب فاكهت كواػد امؼربية ظريلا مفيم مؼاهيو، وبدون ذِل يلع امغوط وسوء امفيم، ملن ميس بؼرب 

وسان امؼرب، ويه: منت انوغة، وامخرصيف، واميحو، واملؼاين، وامبيان. ومن ابمسويلة، وهؼين بلواػد امؼربية مجموع ػووم ان 



وراء ذِل اس خؼامل امؼرة املخبع من ٔبساميهبم يف خعهبم ؤبشؼارمه وحراهيب بوغاهئم، ويدخل يف ذِل ما جيري جمرى اهمتثيل 

 غيد املودلين"  والاس خئناس نوخفسري من ٔبفيام ٔبىل انوسان ٔبهفسيم ملؼاين بآيث غري واحضة ادلالةل

  

 ومن الامثةل ػىل ثفسري املران ابنوغة 

 كوهل غز وخل : ( َحىتَّ ٕاذا َخاَء َبْمُرََّن َوفَاَر امخَّيُّوُر ) فيو س خة ٔبوخو :

 ٔبحدىا : وخو ألرض ، وامؼرة جسمي وخو ألرض ثَيُّورًا ، كاهل ابن غباس 

، رواه غكرمة . امثامر : ٔبهو مسجد ابمكوفة من كبل ٔببواة نيدت ، كاهل امثاين : ٔبن امخيور امؼّي اميت ابجلزيرت ) ػّي وردت ( 

 ػيل بن ٔبب ظامب ريض هللا غيو . امرابع : ٔبن امخيور ما زاد ػىل وخو ألرض فأرٔشف مهنا ، كاهل كذادت .

 جماىد . اخلامس : ٔبهو امخيور اَّلي خيزب فيو ، كيل هل : ٕاذا رٔبيت املاء يفور منو فارهب ٔبهت ومن مؼم ، كاهل

كال احلسن : اكن ثيورًا من جحارت واكن حلواء مث ضار ميوخ ، وكال ملاثل : فاَر من ٔبكىص دار هوخ بؼّي وردت من ٔبرض 

 امشام  

 امسادس : ٔبن امخيور ىو ثيوير امطبح ، من كوهلم : هور امطبح ثيويرًا ، وىو مروي غن ػيل ريض هللا غيو"  

   

ؼمتدا ػىل الكم امؼرة فلال "  ؤبوىل ىذه ألكوال غيدَّن بخأٔويل كوهل:)امخيور( ، كول من ورحج امعربي احد ثكل الاكوال م 

كال: "ىو امخيور اَّلي خيزب فيو" ، ٔلن ذِل ىو املؼروف من الكم امؼرة، والكم هللا ال يوخو ٕاال ٕاىل ألغوب ألشير من 

مل ميا. وذِل ٔبهو خل زياؤه ٕامنا خاظهبم مبا خاظهبم بو ، مؼاهيو غيد امؼرة ، ٕاال ٔبن ثلوم جحَّة ػىل يشء منو خبالف ذِل فيس

 إلفياهمم مؼىن َما خاظهبم بو" 

 


