
 احملارضة اًـرشون 

 املهنج اًـَمي 

نّكِ الاضعالحات اًـَمَة يف ؾحارات اًلصآٓن، وجيهتس يف اس ترصاج خمتَف اًـَوم والٓراء اًفَسفِة        ُو اًتفسري اذلى ُُيَ

مهنا   ،او ُو " احهتاد املفرس يف وشف اًطةل تني آآيت اًلصان اًىصمي اًىوهَة ومىتشفات اًـمل اًتجًصيب ؿىل وخَ ًؼِص 

 تَ اجعاز ٌَلصان  

 ًـٌَلء من اًتفسري اًـَمي موكف ا     

لني   اهلسم اًـٌَلء كسميا وحسًثا جتاٍ اًتفسري اًـَمي اىل فًص

 اًفًصق ٔلول : اخاز اًتفسري اًـَمي 

 اًفًصق اًثاين :مٌؽ اًتفسري اًـَمي 

 

 اًفًصق ٔلول : اخاز اًتفسري اًـَمي

 من اوائي املتلكمني تَ   (ؿىل راس اًلصن اخلامس ، وُو 505ومن اًلائَني تَ كسميا اًلزايل   )ت:

  

( فلال " ورمبا خاء تـظ اجلِال واذللى وكال ٕاهم ٔآنرثت يف ثفسري 606ويف اًلصن اًسادس الامام خفص ادلٍن اًصازي )ت:

نتاب هللا من ؿمل اًَِئة واًيجوم وذكل ؿىل ذالف املـتاد فِلال ًِشا املسىني ٕاهم ًو ثبٔمَت يف نتاب هللا حق اًتبٔمي 

ما ذهصثَ وثلٍصٍص من وحوٍ ألول ٔآن هللا ثـاىل مٔل نتاتَ من الاس تسالل ؿىل اًـمل واًلسرة واحلوكة تبٔحوال ًـصفت فساد 

اًسموات وألرض وثـاكة اٌََي واٍهنار وهَفِة ٔآحوال اًضَاء واًؼالم ؤآحوال اًشمس واًلمص واًيجوم وذهص ُشٍ ألمور يف 

 ٍىن اًحث  ؾهنا واًتبٔمي يف ٔآحواًِا خاززًا ملا مٔل هللا نتاتَ مهنا واًثاين ٔآهَ ٔآنرث اًسور وهصرُا ؤآؿادُا مصة تـس ٔآدصى فَو مل

َِا ِمن فُُصوجٍ (     َ ا َوَما ً َُ َّيَّا ا َوَزً َُ ََْف تَيٌََُْا َماء فَْوكَُِْم َن ىَل اًسَّ
ِ
 ثـاىل كال َآَوًَْم ًَيُؼُصوْا ا

 

م لكَ يف اًلصآٓن ، وؿمل اًفلَ لكَ مبٔدوذ من اًلصآٓن ، ونشا ؿمل وكال يف موظن ادص " ٔآن اًلصآٓن ٔآضي اًـَوم لكِا فـمل اًالك

س يف ادلهَا ؤآددار الٓدصة ، واس تـٌلل ماكرم ألذالق"   ، وكس رد اتو حِان ؿىل  ٔآضول اًفلَ. وؿمل اًيثو واٌَلة ، وؿمل اًُز

 رخة" اًصازي ٔلهَ انرث من اًتفسري اًـَمي فلال "  فِو من اًتزََط واًترحَط يف ٔآكىص ادل

  

( فلس هلي ؾيَ اًس َوظي كوهل ؾن اًلصان " كس احتوى ؿىل ؿَوم ٔآدصى من ؿَوم ألوائي 655اما اتو اًفضي املصيس )ت:

مثي اًعة واجلسل واًَِئة واًِيسسة واجلرب وامللاتةل واًيجامة وكري ذكل ٔآما اًعة مفساٍر ؿىل حفغ هؼام اًطحة واس تثاكم 



{ فلس اًلوة  "   ، اًِيسسة ففي كوهل:  ٍة{ الًٓة. ؤآما اًيجامة ففي كوهل: }َآْو َآََثَرٍة ِمْن ِؿمْلٍ ـَ ىَل ِػّيٍ ِذي ثاَلِث ُش
ِ
َُِلوا ا }اهَْع

ِطَفاِن{  فرسٍ تشكل اجن ؾحاس. وفَِ ٔآضول اًطيائؽ ؤآسٌلء الآلت اًيت ثسؾو اًرضورة ٕاٍهيا اكخلَاظة يف كوهل: }َوَظِفَلا ََيْ

ْيَىُدوِت واحلسادة }آٓثُويِن ُزجََص اًَْحسِ  ـَ َِا{ واًًسج }هَكَثَِي اًْ َ ًِس{ ؛ }َوَآًَيَّا هَلُ اًَْحِسًَس{ الًٓة واًحياء يف آآيت  واًلزل }هَلََضْت قَْزً

اٍص{ }َوجَس ْ  ُصثُوَن{ الآيت واًطَس يف آآيت واًلوص }ُُكَّ تَيَّاٍء َوقَوَّ ََشْت تَُْتًا{ واًفالحة }َآفََصَآًُُْتْ َما ََتْ ًََة{  تَْرِصُحوااَّتَّ َُ ِحَْ ِمٌْ

ٌد ِمْن كََواِرٍصَ  ٌح ُمَمصَّ اًل َحَسسًا{ واًزخاخة }دَضْ ْم جِعْ ِ هّيِ َِ ٍِ ِمْن ُح ِس ـْ َ َش كَْوُم ُموََس ِمْن ت َ { }اًِْمْطَحاُح يِف ُزَخاَخٍة{ واًطَاكة }َواَّتَّ

ِفِيَةُ  ا اًسَّ نِي{ واملالحة }َآمَّ اَماُن ؿىََل اًّعِ َُ ُي فَْوَق َرْآيِس ُذزْبًا{ واًفزارة }فَبَْوِكْس يِل اَي  { واخلزب }َآْْحِ َ ِِبًَْلمَلِ { الًٓة واًىتاتة }ؿمَلَّ

ُُتْ  َْ ون: ومه اًلطار ون  واجلزارة }الَّ َما َذنَّ ََاتََم فََعِِّْص{ كال احلواًر ٌٍَِش{ واًلسي واًلطارة }َوِث ْجٍي َح ـِ { واًيجارة واًعحخ }ِت

ًٌَِا{ وا َُ ِ اًُْفْْلَ ِتبَْؾ ٌص{ واحلجارة }َوثَْيِثُتوَن ِمَن اًِْجَحاِل }َواْضيَؽ { ؛ }ُخَسٌد ِتٌَظ َوُْحْ ِ ًحَؽ واًرشاء يف آآيت واًطحف }ِضْحلََة اَّللَّ

ٍة{ ُُتْ ِمْن كُوَّ ـْ تََع وا ًَُِْم َما اس ْ َِْت{ ، }َوَآِؿسُّ ْذ َرَم
ِ
َِْت ا َُواًت{ واًىِاةل واًوزن يف آآيت واًصيم }َوَما َرَم ُ الت وفَِ من ٔآسٌلء الٓ  ت

ْظيَا يِف اًِْىتَاِب ِمْن  ورضوب املبٔهوالت واملرشوِبت وامليىوحات ومجَؽ ما وكؽ وًلؽ يف اًاكئيات ما ُيلق مـىن كوهل: }َما فَصَّ

ٍء{ اىهتىى الكم املصيس مَرطا. وكال اجن رساكة: من تـظ وحوٍ ٕاجعاز اًلصآٓن ما ذهص هللا فَِ من ٔآؿساد احلساب وادلؽ  ََشْ

املوافلة واًتبًَٔف واملياس حة واًتيطَف واملضاؾفة ًَـمل تشكل ٔآُي اًـمل ِبحلساب ٔآهَ ضىل هللا ؿَََ وسمل واًلسمة واًرضب و 

 ضادق يف كوهل ؤآن اًلصآٓن ًُس من ؾيسٍ ٕاذ مل ٍىن ممن ذاًط اًفالسفة وال ثَلى احلساب ؤآُي اًِيسسة.  

 

ني والٓدٍصن  ( حِ  ؾلس فطال يف نتاتَ ؾ 794ويف اًلصن اًثامن ػِص اًزرويش )ت:  يواهَ فطي يف اًلصآٓن ؿمل ألًو

  

( فلس ؾلس فطال تـيوان " يف اًـَوم املس تًدعة من اًلصآٓن" واس تسل ؿىل كوهل 999اما خالل ادلٍن اًس َوظي )ت:

ََْم اًِْىتَا َ ًْيَا ؿََ ٍء{ وكال: }َوىَزَّ ْظيَا يِف اًِْىتَاِب ِمْن ََشْ ٍء{وتلول اًييب  ِبًتفسري اًـَمي تلوهل ثـاىل : }َما فَصَّ ًُِكِّ ََشْ َب ِثخَِْااًن 

ضىل هللا ؿَََ وسمل: "س تىون فنت" كِي: وما اخملصج مهنا؟ كال: "نتاب هللا فَِ هحبٔ ما كدَنك وذرب ما تـسمك وحنك ما تٌُنك" 

. ؤآدصج سـَس جن مٌطور ؾن اجن مسـود كال: "من ٔآراد اًـمل فـَََ ِبًلصآٓن فٕان فَِ ذرب ني ٔآدصخَ اًرتمشي وكرٍي  ألًو

 والٓدٍصن" كال: اًحهيلي: ًـين ٔآضول اًـمل" 

 

و يف نتاب هللا فلِي هل فبٍٔن  وحىك اجن رساكة يف نتاب اإلجعاز ؾن ٔآيب جىص جن جماُس ٔآهَ كال ًوما: ما َشء يف اًـامل ٕاال ُو

َُواًت كرَْيَ  ُ نُكْ ُحٌَاٌح َآْن ثَْسُذَُوا ت َْ َ  َمْسُىوهٍَة ِفهيَا َمتَاٌع ًنَُكْ{ فِىي اخلاانت.  وكال اجن ذهص اخلاانت فَِ؟ فلال يف كوهل: }ًََُْس ؿََ

جصخان: ما كال اًييب ضىل هللا ؿَََ وسمل من َشء فِو يف اًلصآٓن تَ ٔآو فَِ ٔآضهل كصب ٔآو تـس فِمَ من فِمَ ومعَ ؾيَ من 

 فِمَ.  معَ ونشا ُك ما حنك تَ ٔآو كىض وٕامنا ًسرك اًعاًة من ذكل تلسر احهتادٍ وتشل وسـَ وملسار 

  

 ومن اذلٍن اخازوا اًتفسري اًـَمي من املفرسٍن واًـٌَلء املـادضٍن 
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 اًفًصق اًثاين :املاهـون ٌَتفسري اًـَمي 

ٓ 790اًشاظيب )ت: ن احلس، فبٔضافوا ٕاًََ ُك ؿمل ًشهص ٌَمتلسمني ( فلال " ٔآن نثرًيا من اًياس جتاوزوا يف ادلؾوى ؿىل اًلصآ

ٔآو املتبٔدٍصن، من ؿَوم اًعحَـَات، واًتـاًمي ، وامليعق، وؿمل احلصوف ، ومجَؽ ما هؼص فَِ اًياػصون من ُشٍ اًفٌون 

شا ٕاذا ؾصضياٍ ؿىل ما ثلسم مل ًطح،  "    ؤآش حاُِا، ُو

    

   اجصز اًـٌَلء املـادضٍن اذلٍن اىىصوا اًتفسري اًـَمي

 ادلنتور امني اخلويل يف ملاًتَ تسازصة املـارف الاسالمِة  -9

 الاس تاذ ؾحاس اًـلاد يف نتاتَ اًفَسفة اًلصآٓهَة   -2

 واًش َخ محمود شَتوت يف ثفسرٍي   -3

 وادلنتورة  ؿائشة ؾحس اًصْحن يف نتاهبا اًلصان واًتفسري اًـرصي   -4

ون ٔآن ًضَفوا ٕاًََ ما ًُس وس َس كعة يف ثفسرٍي  )وٕاين ٔلجعة ًسشاخة ا -5 ملتثمسني ًِشا اًلصآٓن ، اذلٍن ُياًو

مٌَ ، ؤآن ُيمَوا ؿَََ ما مل ًلطس ٕاًََ ، ؤآن ٌس ترصحوا مٌَ حزئَات يف ؿَوم اًعة واًىميَاء واًفْل وما ٕاٍهيا .. ٔكمنا 

 ِا   ًَـؼموٍ هبشا وٍىربوٍ ! ٕان اًلصآٓن نتاب اكمي يف موضوؿَ ، وموضوؿَ ٔآخضم من ثْل اًـَوم لك 

 محمس ؾزة دروزة. يف: اًتفسري احلسً .   -6

 شويق ضَف. يف: ثفسري سورة اًصْحن وسور كطار.   -7

 محمس رش َس رضا  يف: ثفسري امليار.   -8

 محمس اكمي حسني. يف: اذلهص احلىمي.  -9

 ضحثي اًطاحل. يف: مـامل اًرشًـة اإلسالمِة.  -90

 ٔآْحس محمس حٌلل. يف نتاتَ: ؿىل مائسة اًلصآٓن مؽ املفرسٍن واًىتاب.   -99



ؾحساجملَس احملتسة. يف: اجتاُات اًتفسري يف اًـرص اًصاُن. فلال" وال اوافق اذلٍن ٌس ترصحون اًيؼصايت    -92

ة ،واًفزيايء ،وامنا ُو نتاب اًـَمَة من الآيت اًلصآٓهَة ،الن اًلصان اًىصمي ًُس نتاب ؿمل مثي اًىميَاء ،واذلرة ،واًِيسس

اىزهل هللا ثـاىل ؿىل رسوهل ًَىون ُسى ورْحة ٌَياس ُو نتاب الاسالم اذلي ٌش متي ؿىل اًـلِسة الاسالمِة اًيت ًيخثق 

يؼم ؿالكة الاوسان تيفسَ) املعـومات، واملَحوسات(  وؿالكة تلرٍي من  ؾهنا هؼام ًيؼم ؿالكة الاوسان خباًلَ )اًـحادات (ًو

 وسان)  املـامالت(  "  تين الا

 ٔآْحس اًرشِبيص. يف: كطة اًتفسري.   -93

صة  فدـس ان ذهص كول اًلزايل كال "وجية ٔآن ًالحغ ٔآمصان : -94  ومحمس اتو ُز

ٔآوهلٌل : ٔآال ثفرس الآيت اًىصميات تيؼصايت وفصوض مل ًلم ادلًَي اًلاظؽ ؿَهيا ، وكس ثتلري اًـَوم اًىوهَة تتلري اًيؼصايت 

و  حوًِا وكتا تـس آٓدص ، وال ًطح ٔآن ًفرس اًلصآٓن تيؼصايت كاتةل ٌَيلظ واًتلري. ٕاهَ نتاب هللا ثـاىل ال ثحسًي ًلكٌلثَ ، ُو

 اًـٍزز احلىمي ، وال ًبٔثََ اًحاظي من تني ًسًَ وال من ذَفَ. 

حلوُا ؿىل احللائق ٔآو ًَعحلوا َثىهيٌل : ٔآال ٍىون الاجتاٍ ٕاىل َتمَي الاًفاظ فوق ما َتمتي ، فال جتِس الآيت ٕاهجادا ًَع 

احللائق ؿَهيا ، تي ال ًفىص ٔآُي اخلربة يف ٔآرسار الآيت ٕاال ما ٍىون ػاُصا واحضا نٌل رٔآًيا يف الآيت اًيت ثََت ، وٍىون 

ا من كري ٕاهجاد ٔلًفاػِا ، ٔآو َتمََِا ما ال َتمتي ، وٕان ألذش هبشا املهناج اًسَمي فَِ تَ ان ٌَلصآٓن معي اخلحري اًـَمي ثطوٍُص

 اًىصمي ، وضَاهة هل ، وتـس تَ ؾن مواظن اًش هبات" 

 

 اًصاحج

ال َيفى ؿىل احس ان نتاب هللا ثـاىل حوى تني دفتََ آآيت ؿسًسة ثتـَق ِبًـمل وػِصت ثفاسري خََة مؽ اًتلسم اًـَمي     

ون ان ذكل ُيسث اثصا سَحَا ؿىل الكم  س ٌَروض يف الآيت فريى الاًو ٌَخرشًة وكس وكف ؿٌَلء اًسَف تني مـارض ومًؤ

 ان ذكل ًـزز اجعاز اًلصان جصافس ال ًًدلي اقفاهل حبال من الاحوال  هللا يف مس تلدي الاايم تُامن ٍصى الادصون

 وحىت ال هعَي ىصى ان اًصاحج يف ُشٍ املساةل حواز اًتفسري اًـَمي ثرشوط هشهص مهنا 

  

و اًِساًة واإلجعاز.  -9  ٔآالَّ ثعلى ثْل املحاح  ؾن امللطود ألول من اًلصآٓن اًىصمي، ُو

َفهتم ٕاىل خالل اًلصآٓن اًىصمي، وُيصوِم ٕاىل ٔآن ثشهص ثْل ألحباث ؿىل  -2  وخَ ًسفؽ املسَمني ٕاىل اٍهنضة، ًو

 اهتفاؿا ًـَس ٔلمة اإلسالم جمَسُا. -اذلي خسٍص هللا ًيا  -الاهتفاع تلوى ُشا اًىون اًـؼمي 

 ٔآن ثشهص ثْل اًـَوم ٔلخي ثـمَق اًشـور ادلًين دلى املسمل، وادلفاع ؾن اًـلِسة ضس ٔآؿساهئا. -3



ٔآن ال ثشهص ُشٍ ألحباث ؿىل ٔآهنا يه اًتفسري اذلي ال ًسل اًيص اًلصآيٓن ؿىل سواٍ، تي ثشهص ًتوس َؽ املسًول،  -4

ة كاتةل  الستشِاد هبا ؿىل وخَ ال ًؤثص تعالهنا فامي تـس ؿىل كساسة اًيص اًلصآيٓن، ذكل ٔآن ثفسري اًيص اًلصآيٓن تيؼًص ًو

ة ٌَصد ٔآو اًحعالن.ٌَتلَري واإلتعال ًثري اًشىوك حول احللائق ا  ًلصآٓهَة يف ٔآذُان اًياس، لكٌل ثـصضت هؼًص

 ان ٍىون اًالكم يف احللائق اًـَمَة اًثاتتة اًيت ال ثلدي اًشم وؿسم احقام اًيؼصايت اًيت رسؿان ما ثتلري   -5

 


