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 متِيد 

 اعلهنج امـرفاين 

 امـرفان يف انوغة مطدز )ؾرف (

كال اجن فازش ")ؾرف( امـني وامراء وامفاء ٔبضالن حصيحان، يدلُّ ٔبحُدٌُل ؿىل ثخاتُؽ اميشء مذَّطاًل تـُضَ تحـظ، والٓدر 

ْرفة ومجـِا ُؾَرف، ـُ ـر ؿويَ ،ومن امحاة: ام ْرف: ُؾْرف امَفَرش. وّسِي تذزل مخخاتُؽ امشَّ ـُ َمبٔهيٌة .فألّول ام  ؿىل امسكون وامعُّ

رفان. ثلول: َؾَرف فالٌن فالاًن ويه ٔبزٌط مٌلاذت م ـِ ـَرِفة وام رثِفـة تني َسِْوخني ثيخت، ٔكّّنا ُؾرف فََرش. وألضل الٓدر اعل

ذا ٔبمر مـروف"     ِؾرفااًن وَمـرِفة. ُو

 

غري ان ُذا اعلـىن انوغوي كد ثوسؽ يف اس خـٌلهل فذحول اىل مـىن اضعاليح يدل ؿىل اعلـرفة اميت ثبئت ؿرب ظريق امرايضة 

مكشف ،ختخوف ؾن اعلـرفة اميت ثبئت ؾن ظريق اميحوت وظريق امـلل . جند ُذا واحضا يف كول رهون اعلرصي وا

(ؾيدما يوحض اضياف اعلـرفة فيلول "الاول مـرفة امخوحيد ويه ذاضة تـامة اعلؤمٌني اؼلوطني .وامثاين مـرفة 245)ث:

وطني .وامثامر مـرفة ضفاث اموحداهية وثسل ذاضة ابُل وةيية شل احلجة وامحيان ،وثسل ذاضة ابحلكٌلء وامحوغاء وامـوٌلء اؼل

 اذلين يشاُدون شل تلووهبم حىت يؼِر احلق هلم ما طل يؼٍِر ةيحد من امـاعلني " 

 

ذا امفطل طل يكن مـروفا يف امطدز الاول ،وامنا اكهت ُيازل مـرفة موحدت مضحوظة جكذاة شل وس ية هخيَ  ملد  000"ُو

( واحلازج 110ايضة امروحية ثخحرك يف ذاذل اميحوت اعلـرب ؾهنا ابمكذاة وامس ية ؾيد امثال احلسن امحرصي )ث:اكهت امر

(وايب سـيد اخلراس 257( وثرش احلايف )ث:255(ومـروف امكريخ )ث:253( ورسي امسلعي )ث:243اػلاس يب )ث:

م ؿىل امخبٔمل امـميق يف امخوحيد وامـحوذية امخامة ( ةين ثسل امرايضة ؾيدمه اكهت ثلو 298(واجلييد امحغداذي )ث:277)ث:

صل ثـاىل ؾن ظريق ثطفية املوة واس خلامة امسووك وجماهحة ادلواؾي اميفساهية وامخـوق ابمـووم اعلس خًدعة من امكذاة 

 وامس ية " 



 

ذاة ،وامس ية ( " غري ان ُذٍ امرايضة امروحية امـرفاهية درحت ؿىل الاسالم ؾيدما تدٔبث ثخحرك ذازح اميحوت )امك 

وثيحرف ؾهنا وجس خلل ابعلـرفة ذازهجا مت رزل ؾيدما اثر فهيا اميؼام امـرفاين الاضعاليح اذلي اكن هؼاما ومهنجا يف 

اكدساة اعلـرفة وزؤية ذاضة وموكفا مس خلال ؾيَ ،اهخلل اىل احلضازت الاسالمية من احلضازاث اميت س حلت الاسالم تـد 

 اح امثلايف " ؾرص الادذالظ احلضازي والامت 

 اوةي :مهنج امخفسري امطويف 

 كال امش يخ مـروف امكريخ:" امخطوف: ألذذ ابحللائق، واميبٔش مما يف ٔبيدي اخلالئق "  

غري ان امفكر امطويف اعلس خلمي اذلي ثضحعَ ضواتط املران وامس ية اميحوية طل يس خعؽ ان يس يعر ؿىل ؿاطل امخطوف س يعرت 

 ان ييجو من زرار امفكر امـرفاين امِرميس   اكمةل ،تل ُو هفسَ طل يس خعؽ

وكد ػِرث مٌذ ؾرص اجلييد تواذز احنرافاث واحضة متثوت ثشعحاث  احلالح اميت اكهت هديجة ظحيـية مثلافاث احٌحية 

كٌل 000مذيوؿة ذذوت اغلمتؽ الاساليم وغزث امفكر امطويف وادرحت ظائفة  من امطوفية اىل امشعحاث حال امسكر 

ت ظائفة ادرى اىل اؾخياق هؼرايث ُيدية وارشاكية ويوانهية مٌحرفة  خدا اىهتى  اىل املول ابحلوول ؾيد احلالح اّنا ادرح

وامفوسفة الارشاكية ؾيد امسِروزذي ووحدت اموحوذ ؾيد حمي ادلين جن ؾريب واجن امفازط وؾحد امكرمي اجليًل واجن 

 س حـني " 

 

 ( 85امسحرية اعلمزوخة ابمـظل وامفوسفة مٌذ اايم ذادل جن يزيد جن مـاوية )ث:وملد ذذوت ُذٍ امـووم امروحاهية امغيوضية 

 

(  من هؼر  ٕاىل كول مفرس ساكن ٕاىل معهل امؼاُر وةي زاحؽ ٕاىل مـلوهل وةي كاط مبذاُة 386يلول اتو ظامة اعليك )ث:

ؤةيء لكِم حمجوتون تـلوهلم مرذو  ذون ٕاىل ما يلدز يف ؿووهمم موكوفون مؽ ٔبُل امـرتية وانوغة يف ابظن اخلعاة ورس اعلرء ُو

ما ثلرز يف ؾلوهلم  يلول اجن ؾريب : " ما ذوق شل ٔبشق وةي ٔبشد من ؿوٌلء امرسوم ؿىل ٔبُل شل اؼلخطني خبدمذَ ، 

فة امـازفني تَ من ظريق اموُة اةٕيمِىي ، اذلين مٌحِم ٔبرساٍز يف ذولَ ، وفِم مـاين كخاتَ وٕاشازاث دعاتَ ، فِم مِذٍ امعائ

 مثل امفراؾية نورسل ؿوهيم امسالم"  

 

يلول اتو يزيد امخسعايم" يف "امكواكة ادلزية": "ٔبذذمت ؿومنك ميخًا ؾن ميت ؤبذذان ؿوميا ؾن احلي اذلي ةي ميوث" ويلول 

 يف حواُر اعلـاين: "دضيا حبرًا وكف ألهخياء ثساحهل". 

 



ن احلي اذلي ةي ميوث، حدزين كويب ؾن زيب، ؤبهمت ثلومون: حدزين وكال ايضا "ٔبذذمت ؿومنك ميخًا ؾن ميت، ؤبذذان ؿوميا ؾ

 فالن، ؤبين ُو؟ كاموا: ماث، ؾن فالن ؤبين ُو؟ كاموا: ماث"  

  

 اكوال امـوٌلء يف امخحذير من امخفسري امطويف   

كال امعربي " وغري خائز ٕاحاةل ػاُر امخزنيل ٕاىل ابظن من امخبٔويل ةي ذةيةل ؿويَ من هّص كخاة، وةي ذرب مرسول شل ضىل 

 شل ؿويَ وسظل،   وةي ٕاحٌلغ من ألمة. وةي ذةيةَل من تـظ ُذٍ اموحوٍ " 

 

اَن ؿىل ذ ف امرُب  ؾواٍ من اموخَ اذلي جية امدسومُي هل. وكال ايضا " مفن اذَّؾ  يف امخزنيل ما ميس يف ػاٍُر ، لُكِّ

  

كال امززكيش "فبٔما الكم امطوفية يف ثفسري املربٓن فليل ميس ثفسريا وٕامنا يه مـان ومواحيد جيدوّنا ؾيد امخالوت   كلول   

اكرة يشء امييا واكرة تـضِم يف اي ٔبهيا اذلين بٓمٌوا كاثووا اذلين يووىنك من امكفاز ان اعلراذ اميفس فبٔمران تلذال من يوييا ٔلّنا 

يشء اىل اةٕيوسان هفسَ  كال اجن امطالخ يف فذاويَ وكد وخدث ؾن اةٕيمام ايب احلسن امواحدي اهَ ضيف اتو ؾحد امرمحن 

 امسومي حلائق امخفسري فٕان اكن اؾخلد ان رزل ثفسري فلد كفر  "    

ا وامـدول ؾهنا ٕاىل مـان يد  ؾهيا ٔبُل امحاظن ٕاحلاذوكال امًسفي يف ؾلائدٍ: اميطوض ؿىل ػاُُر

  

" وزمبا ٔبعلمت ثيشء من الكم امطوفية مما فيَ تـظ مٌاس حة علدمول  وحذز الامام اتو حيان من ثفاسري امطوفية فلال ثفسرٍي

انوفغ ، وجتيخت كثريًا من ٔبكاويوِم ومـاىهيم اميت حيمووّنا ألمفاع . وحركت ٔبكوال اعلوحدين اؼلرخني ألمفاع املريحة ؾن 

و مدموةي اهتا يف انوغة ٕاىل ُذاين افوروٍ ؿىل شل ثـاىل ، ويسموهَ ؿظل امخبٔويل ، وكد وكفت ؿىل ثفسري محـظ زؤوسِم ، ُو

ثفسري جعية يذكر فيَ ٔبكاويل امسوف مزذزاًي ؿوهيم ، وراكرًا ٔبهَ ما هجل ملاةياهتم ، مث يفرس ُو الٓية ؿىل يشء ةي ياكذ خيعر 

ذٍ امعائفة ةي يوخفت ٕاههيا ، وكد زذ ٔبةمة اعلسومني ؿوهيم ٔبكاويوِم" يف رُن ؿاكل ، ويزمع ٔبن رزل ُو اعل  راذ من ُذٍ الٓية ، ُو

 

 

 اثهيا :مهنج امخفسري الاشازي 

فذني َبي حتريكٌِل جالكٍم غرِي مفِوم ابنوفغ من غري ٕاابهٍة تطوث ، ٔبو  اةٕيشازت " َبو ُو اةٕيمياُء تبَّيِ يشٍء َبرشَث ٕاميَ ابمشَّ

 اِحدني َبو امَفِم َبو امَيِد َبو انوسان"  امـييني َبو احل

 



وؾيد الاشازيني  "امخبٔمالث اميت حتطل ؾن ظريق ما ييلدخ يف رُن اعلفرس امـازف ابصل يف حاةل اس خغراكَ يف اموخد 

ثسل وامرايضة امروحية ،ٔلذزاك اموز معيفة يلومون ان مِا ازثحاظا ومٌاس حة مؽ ػواُر الآيث ،وكد اشورظوا الا ثطعدم 

وةي خيامف رزل امخفسري اضال من اضول امرشيـة تل يؤيدٍ شاُد 0000احللائق اعلس خًدعة مؽ ػاُر الآيث املربٓهية 

 رشؾي ،وةي يكون غامضا خسيف اعلـىن ،يشوص رُن املازئ ، وان ةي يدؾي  اهَ ُو اعلراذ وحدٍ ذون امؼاُر "  

دفية ثؼِر ٔلزابة امسووك وامخطوف وميكن ادلؽ تيهنا وتني امؼاُر  وكال امززكاين "  ُو ثبٔويل املربٓن تغري ػاٍُر ةٕيشازت

 واعلراذ ٔبيضا  " 

  

 ثعوز امخفسري الاشازي 

اكن امـوٌلء امرابهيون يف امـرص الاساليم الاول يخبٔموون يف مـاين املران امكرمي فيس خررحون مثل ُذٍ الاس خًداظاث 

َ اَكَن ِجنُكْ 187ث:اعلرثحعة  تيطوضَ ،فلد زوى ؾن امفضيل جن ؾياط ) نَّ اضلَّ
ِ
(اهَ كال يف كوهل ثـاىل }َوةي ثَْلُذوُوا َبهُْفَسنُكْ ا

َزِحاميً{  ،" وةي ثلذووا ٔبهفسنك ابمغفةل ؾهنا فٕان من غفل ؾهنا غفل ؾن زتَ ومن غفل ؾن زتَ فلد ُسل ٔبو ةي ثلذووا ٔبهفسنك ٔبي 

يويق مييؽ امروخ من ظرياّنا يف ؿاطل اعلشاُداث وحيجة ؾهنا ٔبهواز  ٔبزواحنك املدس ية مبحارشحنك ما ةي يويق فٕان مدارشت ما ةي

 اعلاكشفاث ٕان شل اكن يف ٔبسل الٓسال جنك زحامي فرلا ٔبزشدمك ٕاىل ما ٔبزشدمك ٕان جتخًدوا كحائر ما حهنون ؾيَ" 

 

يّح {  حير يلول فال وزوي ؾن سفيان جن ؾييٌَ  تـظ ُذٍ امخفاسري الاشازية كلوهل ثـاىل :} وحـويا من اعلاء لك يشء 

 اهل الا شل مبزنةل اعلاء يف ادلهيا ،ومن طل حكن مـَ ةي اهل الا شل فِو ميت ومن اكهت مـَ فِو يح  

 

يساؿد يف اموضول اههيا كوت الاميان واذالض 000ومثل ُذٍ امخفسرياث يه حماوةيث ؾلوية ركية ثخـمق يف مـاين الآيث 

 امِوى ،ةين امِوى يـيق امـلل من اذاء معهل   امـحاذت وضفاء اميفس وامحـد ؾن 

 

وؿىل ما ثلدم فان ثدجر املران واس خًداظ تـظ اعلـاين مٌَ امر ةي ابش فيَ ثرشظ ان ةي ثطعدم مؽ الاضول وامضواتط 

ثة امفِم يف امـامة مفِم املران ،وامياش كٌل ُو مـووم يخفاوثون يف امفِم ثفاوات كحريا كال اجن املمي "  ثفاوث امياش يف مرا

اميطوض ؤبن مهنم من يفِم من الٓية حكٌل ٔبو حمكني ومهنم من يفِم مهنا ؾرشت ٔبحاكم ٔبو ٔبكرث من رزل ومهنم من يلذرص يف 

امفِم ؿىل جمرذ انوفغ ذون س ياكَ وذون ٕاميائَ وٕاشازثَ وثيخهيَ واؾخحاٍز ؤبدص من ُذا ؤبمعف مضَ ٕاىل هص بٓدر مذـوق تَ 

ذا ابة جعية من فِم املربٓن ةي يخًدَ هل ٕاةي امياذز من ٔبُل امـظل فٕان  فيفِم من اكوراهَ تَ كدزا سائدا ؿىل رزل انوفغ مبفرذٍ ُو

هُلُ َوِفَطاهُلُ زاَلزُوَن َشِْرًا{ مؽ كوهل  ذا كٌل فِم اجن ؾحاش من كوهل }َومَحْ اذلُن كد ةي يشـر ابزثحاظ ُذا هبذا وثـولَ تَ ُو

َن َبْوةيذَ  ـْ اُث يُْرِض { ٔبن اعلرٔبت كد ثدل مس خة ٔبشـر وكٌل فِم امطديق من بٓية امفرائظ يف ٔبول امسوزت }َوامَْوادِلَ نَّ َحْومنَْيِ اَكِمونَْيِ ُُ

ا ٔبن امالكةل من ةي ودل ذهل وةي وادل"   وبٓدُر



َ، واثحاؾِم ما حيحَ ما ةي  -فال زية ٔبن اضّل يفذح ؿىل كووة ٔبوميائَ اعلخلني، وؾحاذٍ امطاحلني ثسخة ظِازت كووهبم مما يكُر

ذا كٌل كال ؿًّل : ٕاةي فٌِل يؤثيَ اضّل ؾحًدا يف كخاتَ، ويف ألثر : " من معل مبا ؿظل وّززَ اضّل ؿظل ما  طل يفذح تَ ؿىل غريمه . ُو

ُْم َوَبَشدَّ ثَ يـظل " ، وك َِّ ا م َِ ماََكَن َذرْيً وُوْا َما يُوَؾُؼوَن ِت ـَ ُْم فَ رًا د ذل املربٓن ؿىل رزل يف غري موضؽ، كلوهل : }َومَْو َبّنَّ
ِ
ثِْخيخًا َوا

َخِلميًا { ] امًساء :  س ْ اًظا مُّ انَّ َبْحرًا َؾِؼميًا َومَََِديْيَامُهْ ِِصَ ُ ن دلَّ ٓثَيٌَْامُه ّمِ ٔبذرب ٔبهَ من فـل ما يؤمر تَ هيديَ اضّل  [ . فلد 68 66لَّ

ًدى { ] محمد :  ُُ خََدْوا َساَذمُهْ  ُْ يَن ا ِ ًدى {  17ِصاًظا مس خلميًا، وكال ثـاىل : }َواذلَّ ُُ ْم َوِسْذاَنمُهْ  ِ ُْم ِفْذَيٌة بَٓمٌُوا ِجَرهّبِ ّنَّ
ِ
[ ، وكال : }ا

ِّوُْمخَِّلنَي { ] امحلرت :  [ ، وكال ثـاىل : }َرزِلَ امِْكذَاُة ةَي َزيْةَ  13] امكِف :  ًدى ن ُُ  َِ َذا تََطائُِر  2ِفي َُ [ ، وكال ثـاىل : }

ِّلَْوِم يُوِكٌُوَن { ] اجلازية :  ٌة م ًدى َوَزمْحَ ُُ َلْوِم يُوِكٌُوَن { ]  20ِنويَّاِش َو ِّ ٌة م ًدى َوَزمْحَ ُُ َذا تََطائُِر ِنويَّاِش َو َُ [ ، وكال ثـاىل : }

 [  203ألؾراف : 

ال امغزايل  " وٕامنا ييكشف نوراخسني يف  امـظل من ٔبرساز تلدز غزازت ؿووهمم وضفاء كووهبم ، وثوفر ذواؾهيم ؿىل امخدجر وك    

، وجترذمه نوعوة ، ويكون ملك واحد حذ يف اموريق ٕاىل ذزخة ٔبؿىل مٌَ ، ٔبما الاسديفاء فال معمؽ فيَ ومو اكن امححر 

شل ثـاىل ةي ّناية مِا ، مفن ُذا اموخَ يخفاوث اخلوق يف امفِم تـد مـرفة ػاُر مداذا وألجشاز ٔبكالما ، فبرٔساز لكٌلث 

 امخفسري ، وػاُر امخفسري ةي يغىن ؾيَ " . 

و ٕاشازت ٕاىل املووة وثفاواهتا، مفهنا ما يسؽ ؿوٌلً كثرياً       ا{   ُو َُ ، وكد ؿوق اجن كثري ؿىل  كوهل ثـاىل }فََسامَْت َبْوِذيٌَة ِتلََدِز

 ومهنا من ةي يدسؽ مكثري من امـووم تل يضيق ؾهنا"   وكال املرظيب " ألوذية كووة امـحاذ 

د وامخطوف ،كسِل جن ؾحد شل امدسوري )ث:وامخفسري الاشازي ثعوز شيئا فشيئا       ( 283ؿًل يد اكعاة امُز

( حراج امخفسري 412(ومجؽ اتو ؾحد امرمحن امسومي )ث:334( واتو جكر امش حًل )ث:298واجلييد امحغداذي )ث:

ملشريي الاشازي يف كخاة سٌلٍ )حلائق امخفسري (مث ثعوز ُذا امخفسري حىت حتول اىل مهنج اكمل ؿىل يد ايب املامس ا

 ؾيدما امف كخاتَ امشِري )معائف الاشازاث ( 

"واحلق ان امخفسري الاشازي طل يحق يف اظاز امفِم الاضويل ملٓية ،تل تدٔب يف كثري من الاحيان يس خلل ؾيَ مـمتدا      

 ؿىل ما يخريهل اعلفرس الاشازي اهَ امكشف والامِام ،وةي جحة ثلوم ابذؿاء امكشف والامِام "  

 

فسري الاشازي ان طل ييضحط تضواتط فِم اميص يكون ثفسريا ؾرفاهيا )غيوضيا (حبخا ةي ذميل ؿويَ ةي من ذاذل الٓية ارا امخ  

( اهَ كال كوهل ثـاىل )اطل ( "كال سِل : توغين ؾن اجن ؾحاش 68وةي من ذازهجا اكمخفسري اذلي وسة اىل اجن ؾحاش )ث:

ٔبىزل ؿىل محمد ضىل شل ؿويَ وسظل ُو امكذاة اذلي ُو من ؾيد شل ثـاىل  ٔبهَ كال : ٔبكسم شل ثـاىل ٔبن ُذا امكذاة اذلي

فلال : } اطل َرزِلَ امكذاة { ألمف شل ، وامالم خربيل ؿويَ امسالم ، واعلمي محمد ضىل شل ؿويَ وسظل ، فبٔكسم شل ثـاىل 

 تيفسَ وخربيل ومحمد ؿوهيٌل امسالم"  

 



امخفسري فلال" ومكن ُياك ٔبكوال هلم يف امخفسري اةٕيشازي يلف ٔبماهما امـلل حائرًا وؿاحزًا كال اذلُيب مـولا ؿىل ُذٍ      

ذا ٕان حص هلهل فِو مشلك ٕاىل حد تـيد، رزل ٔلن  ؾن ثومس محمل مِا حُتمل ؿويَ حىت ثحدو حصيحة وثطحح ملدوةل،  ُو

م ٕاةي ٕان ذ  ل ؿويَ ادلميل انوفؼي ٔبو احلايل كلول امشاؾر:اةٕيشازت ٕاىل املكمة حبرف ميس مـِوذًا يف الكم امـرة. انوَِّ

*فلوت مِا كف  فلامت كاف*ٔبزاذ: كامت: وكفت  ومكن ٔبين ادلميل ؿىل ما ركر يف كوهل: }بطٓل{؟ؿىل ٔبهَ طل يلم ذميل من اخلازح 

هلوِا مو حص ٔبهَ مما يدل ؿىل ُذا امخفسري، ٕار مو اكن هل ذميل ةيكذضت امـاذت هلهل، ٔلهَ من اعلسائل اميت ثخوفر ادلواؾي ؿىل 

يُفرس ويُلطد ثفِمي مـياٍ ... وعلا طل يثخت يشء من رزل ذل ؿىل ٔبهَ من كديل اعلدشاهباث، فٕان زخت هل ذميل ؿويَ ِصان ٕاميَ 

 وٕاةي ثوكفٌا.." 

ِحمِي { فلال :امحاء هَباء شل ؾ       زَّ وخلَّ : وامسني ومهنا ايضا "كال ٔبتو جكر : س ئل سِل ؾن مـىن : } ثسم شل امرمحن امرَّ

س ياء شل ؾزَّ وخلَّ . واعلمي جمد شل ؾزَّ وخلَّ .وشل : ُو الامس ألؾؼم اذلي حوى ألسٌلء لكِا ، وتني ألمف وامالم مٌَ 

حرف مكىن غية من غية ٕاىل غية ، ورس من رس ٕاىل رس ، وحليلة من حليلة ٕاىل حليلة . ةي ييال فِمَ ٕاةيَّ امعاُر 

 الٓذذ من احلالل كوامًا رضوزت اةٕيميان" من ألذانش ، 

ؿوق ادلكخوز حمسن ؾحد اذليد ؿىل امخفسري الاشازي فلال "اهيا هلرٔب ُذٍ امخفاسري الاشازية امغريحة يف ثفسري        

هياث اميت الامويس مث هدساءل حرى ما ؿالكهتا ابملران امكرمي ارا طل يكن دياةي ما ذميويا امرشؾي وامـلًل ؿىل حصة ُذٍ امخوح

 سيت ثفسريا اشازاي "  

ةل كدم  علن طل يـرف ملاضد املوم، وميهتم         كال اذلُيب " واخلالضة .. ٔبن مثل ُذٍ امخفاسري امغريحة نولربٓن، مزَّ

ا ويـخلد ٔبن  احذفؼوا هبا ؾيد ٔبهفسِم، وطل يذيـوُا ؿىل امياش فيوكـومه يف حريت وادذالف، مهنم َمن يبٔذذُا ؿىل ػاُُر

ة تَ ٔبو ٔبشلك ؿويَ، ومهنم َمن رزل  ُو مراذ شل من الكمَ، وٕارا ؿازضَ ما يُيلل  ى كخة امخفسري ؿىل ذالفَ فرمبا كذَّ

ل ؿىل شل وهبخان، ميهتم فـووا رزل، ٕارن ٔلزاحوان من ُذٍ احلريت، ؤبزاحوا ٔبهفسِم من  يكذهبا ؿىل اةٕيظالق، ويرى ٔبّنا ثلوُّ

 م ابمكفر واةٕيحلاذ يف بآيث شل" الكم امياش فهيم، وكذف امحـظ هل

 

"فٌـور ابصل من الاشازاث احلالحية، وامشعحاث امخسعامية، وثطوف الاحتاذية، فواحزانٍ ؿىل غرتة الاسالم         

وامس ية "  ، كال شل ثـاىل:  )ؤبن ُذا ِصاظي مس خلامي فاثحـوٍ وةي ثددـوا امس حل فذفرق جنك ؾن سخيهل...(    ، وؿىل ما 

 م ان اكن امخفسري الاشازي مٌضحعا تضواتط امرشغ فِو ملدول وان درح ؾهنا فِو مرذوذ ثلد

 

 رشوظ امخفسري الاشازي    

 كال امززكاين "مما ثلدم يـظل ٔبن امخفسري اةٕيشازي ةي يكون ملدوةي ٕاةي ثرشوظ مخسة ويه 

 ٔبةي يدٌا ى وما يؼِر من مـىن اميؼم امكرمي  -1

 وحدٍ ذون امؼاُر ٔبةي يدؾ  ٔبهَ اعلراذ   -2



ٔبةي يكون ثبٔويال تـيدا خسيفا كخفسري تـضِم كوهل ثـاىل وٕان شل علؽ اػلس يني جبـل لكمة علؽ ماضيا ولكمة   -3

 اػلس يني مفـوهل 

 ٔبةي يكون هل مـازط رشؾي ٔبو ؾلًل   -4

 ٔبن يكون هل شاُد رشؾي يؤيدٍ       -5

 

   

و الٔكرث يف ٕاشازاث وذالضة املول ان ثفاسري امطوفية " مهنا ما ي كون مـياٍ حصيًحا، وٕان طل يكن ُو اعلراذ ابنوفغ، ُو

ذٍ ظريلة حصيحة ؿومية، كٌل يف كوهل ثـاىل  امطوفية . وتـظ رزل ةي جيـل ثفسرًيا، تل جيـل من ابة الاؾخحاز واملياش، ُو

ةيَّ امُْمَعَُِّروَن{  ، وكول امييب ضىل شل ؿويَ وسظل :
ِ
َُ ا " ةي ثدذل اعلالئكة تيذًا فيَ لكة " ، فٕارا اكن وزكَ ةي  : } ةيَّ يََمسُّ

ميسَ ٕاةي اعلعِرون مفـاهيَ ةي هيخدي هبا ٕاةي املووة  امعاُرت، وٕارا اكن اعلسل ةي يدذل تيذًا فيَ لكة، فاعلـاين اميت حتهبا 

 اعلالئكة ةي ثدذل كوًحا فيَ ٔبذالق امالكة اعلذمومة، وةي ثزنل اعلالئكة ؿىل ُؤةيء"  

 

 مه كخة امخفسري الاشازي ا

اكن من كحاز امـازفني،  201ُؼ  وكيل س ية  200ثفسري املربٓن امـؼمي )نودسورى(  امدسوري، اعلوموذ تدُْسوَر س ية  -1

 ُؼ   273ُؼ ، وكيل س ية  283وضاحة كراماث، ٔبكام ابمحرصت سمًٌا ظوياًل، وثو ى هبا س ية 

 

 حلائق امخفسري )نوسوم (  -2

ُؼ  اكن زمحَ  330مؤمف ُذا امخفسري، ُو ٔبتو ؾحد امرمحن، محمد جن احلسني جن موىس، ألسذي امسوم ، اعلوموذ س ية 

   412شل ش يخ امطوفية وؿاعلِم خبراسان،   وكد اكهت وفاثَ س ية 

 . ُؼ  666ؾرائس امحيان يف حلائق املربٓن )ٔلىب محمد امشرياسي(، امشرياسي امطويف، اعلخو ى س ية  -3

 

 ُؼ  654امخبٔويالث اميجمية )ميجم ادلين ذاية، وؿالء ادلوةل امسمياىن( (  اعلخو ى س ية  -4

 

 (638امخفسري اعلًسوة ةيجن ؾريب :ةيجن ؾريب ايب جكر محمد جن ؿًل حميي ادلين الاهدميس اعلخويف س ية ) -5

 



 زوخ اعلـاين مٔلمويس  -6

ٔبمري اعلفرسين يف امـرص احلدير!! ثعوؽ مٌذ ضغٍر ٕاىل امـظل، فبٔذذ امـظل ؾن  مؤمفَ )ٔبيب امثياء شِاة ادلين محموذ ألمويس(

كحاز امـوٌلء يف ؾرصٍ ٔبمثال امش يخ )ذادل اميلشخٌدي( وامش يخ )ؿًل امسويدي( فضاًل ؾن وادلٍ اذلي ثـظل ؿىل يديَ، 

، حىت ٕاهَ اش خغل ابمخ و يف امثامثة ؾرشت من ػِرث ؿالماث اميحوػ واذلاكء ؿىل شِاة ادلين ألمويس مٌذ ضغٍر دزيس ُو

حَ شل كوت اذلاكرت، يلول ؾن هفسَ: ما اس خوذؾت رُين شيئًا خفاهين، وةي ذؾوث فكري علـضةل ٕاةي ؤبخاتين.طل يورك  ، ُو معٍر

ي جراحذَ وحصخَ ظوًحا نومـرفة، ثويف اةٕيمام امكدري  يف ألمويس ؿوًما من ؿووم ادلين ٕاةي وكرٔب فيَ، فاكن يسِر انويايل، ويضّحِ

ُؼ( تـد ٔبن مٔل ألزط ؿوًما، وذفن مؽ ٔبُهل يف ملربت 1270يوم ادلـة اخلامس وامـرشين من شِر ري املـدت س ية )ث:

 امش يخ )مـروف امكريخ( يف )امكرد(.   

 

(وماث يوم ألحد ساذش ؾرش زتيؽ الٓدر  376معائف الاشازاث مإلمام املشريي   ودل يف زتيؽ ألول س ية ) -7

 (  465س ية )ث: 

 

امفذح امرابين نولعة ؾحد املاذز اجليالين  ؾحد املاذز جن موىس جن ؾحد شل جن حٌيك ذوست احلس ين ٔبتو محمد  -8

 حيىي ادلين اجليالين.

اذ واعلخطوفني، ودل يف حيالن )وزاء ظربس خان(، واهخلل ٕاىل تغداذ شااًب س ية  مؤسس امعريلة املاذزية، من كحاز امُز

مـظل وامخطوف، وجرغ يف ٔبسامية اموؾغ، وثفلَ وسؽ احلدير، وكرٔب ألذة واش هتر. وثطدز ُؼ، فاثطل ثش يود ا488

 ( 561( وثويف )ث: 471ُؼ، واكن يبلٔك من معل يدٍ، وثويف تحغداذ.  ودل س ية )528نوخدزيس واةٕيفذاء تحغداذ س ية 

 

حامد : محمد جن محمد امغزايل امعويس ايكوث امخبٔويل يف ثفسري امخزنيل يف ازتـني جمدل  مإلمام جحة اةٕيسالم ٔبيب  -9

(  ،امش يخ الامام امححر، جحة الاسالم، ٔبجعوتة امزمان، سين ادلين اتو  حامد محمد جن محمد جن محمد جن ٔبمحد 505)ث: 

 امعويس، امشافـي، امغزايل، ضاحة امخطاهيف، واذلاكء اعلفرظ


