
 احملارضة امثاهَة وامـرشون 

 املهنج املوضوؾي 

ف املطعوح املصهة  ف اجلزٔأٍن اوال مث ثـًص ًخبٔمف مطعوح )امخفسري املوضوؾي ( من حزٔأٍن رهحا حصهَحا وضفِا فال تس من ثـًص

 مهنٌل  

ف امخفسري ملة واضعالحا   كس س حق ثـًص

ف املوضوع   ثـًص

و حـل اميشء يف ماكن ما ،سواء اكن ذكل مبـىن احلط واخلفظ ،او مبـىن الاملاء وامخثخِت  املوضوع ملة : "من اموضؽ ،ُو

يف املاكن .ًلال انكة واضـة ان رؾت اذلظ حول املاء ومل ثربح ،وكِل :وضـت ثضؽ وضَـة فِيي واضـة ،ونشكل موضوؿَ 

سري املوضوؾي الن املفرس ٍصثحط مبـىن مـني ال ًخجاوزٍ اىل كرٍي حىت ًفصغ ًخـسى وال ًخـسى .وُشا املـىن موحوظ يف امخف 

 من ثفسري املوضوع اذلي امزتم تَ "  

 

 اما يف الاضعالح 

ا حسة امللاضس املصأٓهَة"  وكِل :"  "ُو مجؽ الآيت املخفصكة يف سور املصان املخـولة ابملوضوع امواحس مفؼا او حكٌل وثفسرُي

و امصاحج خلووٍ من امخكصار ُو ؿمل ًدٌاول امل  ضااي حسة امللاضس املصأٓهَة من ذالل سورة او انرث"    ُو

 اهواع امخفسري وموكؽ املوضوؾي مهنا 

 اهواع امخفسري ارتـة 

 

و ثفسري ًلوم ؿىل الاحٌلل والاجياز والادذطار ،حِر ًلوم املفرس تخفسري املصان لكَ ،ميك  الاول :امخفسري الاحٌليل :ُو

ل يف امخحوَل ،وتسون زايدة يف املحاحر امخفطَوَة يف ًلسم امل ـىن الاحٌليل ملآيت ،تسون ثوسؽ او ثفطَل ،او ثعًو

 امـلِسة او انولة او امفلَ ،ومن امخفاسري الاحٌلمَة نولصان 

 اموخزي يف ثفسري امكذاب امـٍزز  نوواحسي  -1

 جماز املصان  اليب ؾحَسة مـمص جن املثىن  -2

 مني  نوس َوظي واحملًل وثفسري اجلال -3

 وضفوة امحَان ملـاين املصان  حلس يني خمووف  -4

 



خحسث ازياء امخحوَل ؾن  امثاين :امخفسري امخحوًَل :حِر ًلف املفرس امام لك اًة ،وًلوم تخحوَوِا حتوَال موسـا مفطال ،ًو

يف امصواايت والاددار ،واملصاءات ،ويف خمخوف املوضوؿات واملحاحر واملسائل ،يف امـلِسة ،وانولة ،واميحو ،وامحالكة ،و

لسم املفرس يف ذكل زلافة موسوؾَة مٌوؿة  الاحاكم ،وامدرشًـات ،ويف اخلالفِات ،واملياكشات ،والادةل وامرباُني ،ًو

 شامةل ُياك ثفاسري مذوسعة احلجم واممك مهنا 

 ثفسري امكشاف  نوزخمرشي  -1

ل  نوح  -2 ل وارسار امخبًٔو  َضاوي ثفسري اهوار امخزًن

ل  نوًسفي  -3  ثفسري مسارك امخزًن

ل  نولصانظي  -4  وثفسري امدسَِل مـووم امخزًن

ياك ثفاسري مفطةل انرث مهنا   ُو

 ثفسري املصان امـؼمي الجن نثري  -1

 وثفسري احملصر اموخزي الجن ؾعَة  -2

 ٕارشاد امـلل امسومي ٕاىل مزااي املصأٓن امكصمي اليب امسـود  -3

ل -4  املؤمف : نولامسي حماسن امخبًٔو

 

ياك ثفاسري موسـة هحرية احلجم مهنا   ُو

ل ٔأي املصان نوعربي  -1  ثفسري خامؽ امحَان ؾن ثبًٔو

 ثفسري مفاثَح املَة او امخفسري امكدري نوصازي  -2

 وثفسري هؼم ادلرر يف ثياسة الآيت وامسور نوحلاؾي  -3

 وثفسري امخحٍصص وامخيوٍص الجن ؿاشور  -4

 

سري امللارن :ًلوم امحاحر تبٔحصاء ملارانت تني ؿسة مفرسٍن ،ؿىل ادذالف مٌاجهِم ،حِر جيمؽ تني ثفسريمه امثامر :امخف 

مسورة كطرية ،او ٍلوؿة أآيت او موضوع من موضوؿات الاميان او امفلَ او انولة ،وذكل مَخـصف ؿىل مهنج لك مفرس 

دعوات ظًصلذَ ،مث ًلارن تٌَُ وتني املفرسٍن الادٍصن ،مث ،وظًصلذَ يف ثياول موضوؿَ ومسى امزتامَ مبهنجَ وسرٍي ؿىل 

ف وُشٍ امللارهة ٌسجل  ًـصض معل ُؤالء املفرسٍن ؿىل املزيان امطحَح يف حتسًس احسن ظصق امخفسري ،وتـس ُشا امخـًص

 اميدِجة اميت دصج هبا فِحمك مِشا املفرس او ؿوََ ،حيسد موكـَ تني املفرسٍن الادٍصن 



زخمرشي ،وامصازي ،واملمي ،وامحَضاوي ،وامًسفي ،وايب امسـود ،والامويس ،يف ثفسريمه لآيت زايدة كس هلارن تني ام

الاميان ،او أآيت رؤًة هللا يف الادصة ،وكس هلارن تني امعربي ،وامصازي ،وامزخمرشي ،واجن نثري يف الآيت اميت ثخحسث 

 ،او ؾن احاكم امطَام  ؾن ضفة امـوو هلل ،او ؾن اس خوائَ ؿىل امـصش ،او ؾن امسحص

 

 

و املهنج اذلي هلوم تسراس خَ   امصاتؽ :امخفسري املوضوؾي :ُو

وامفصق تني امخفسري املوضوؾي والاهواع امثالزة ،ان امثالزة امساتلة ثـمتس ؿىل ثفسري املصان اكمال اًة ،اًة ،سورة ، سورة 

 وامحلاء مـَ ،وؿسم اخلصوج ؾيَ اىل موضوؿات ادصى  وفق حصثُة املطحف تُامن هيمت املوضوؾي مبخاتـة املوضوع اخلاص ،

 

 امخفسري املوضوؾي تني امساتلني واملـارصٍن 

 اوال : تساايت امخفسري املوضوؾي ؾيس امساتلني  

لة املـارصة ال ًـين ان ال ٍكون نوخفسري املوضوؾي تساايت ؾيسمه   ان ؿسم حبر امساتلني نوخفسري املوضوؾي ابمعًص

 امحساايت امخامَة ،اميت ثطح ان حكون محيات متَِسًة مِشا امـمل املـارص وميكن ان ىصضس 

 ثفسري امصسول محـظ أآيت املصان  -1

ل هلم اشاكال حومِا واكن يف حواتَ ًفرس  وذكل حوااب مٌَ ؿىل اس ئةل امطحاتة حِر اكن ًطوب هلم فِمِم ملًٓة او ًٍز

 مـىن الًٓة املصان ابملصان ،حِر ٌسدشِس تبًٓة  ادصى يف ثوضَح 

ومن الامثةل ؿىل ذكل ما رواٍ مسمل  ؾن ؾحسهللا جن مسـود كال : ملا ىزمت } اذلٍن أٓمٌوا ومل ًوخسوا ٕامياهنم تؼمل {  شق 

ذكل ؿىل ٔأحصاب رسول هللا ضىل هللا ؿوََ و سمل وكاموا ٔأًيا ال ًؼمل هفسَ ؟ فلال رسول هللا ضىل هللا ؿوََ و سمل مُس 

ن التيَ } اي تين ال جرشك ابهلل ٕان امرشك مؼمل ؾؼمي {   ،فامصسول ازال انوخس ؾن اًة ُو نٌل ثؼيون ٕامنا ُو نٌل كال ملٌل

و محية من محيات امخفسري  سورة الاهـام تشهص سورة ملٌلن ،ان ُشا امخفسري من امصسول ُو ثفسري نولصان ابملصان ،ُو

 املوضوؾي امالحلة 

 

 اجن ؾحاس جيمؽ تني أآيت مذـارضة يف امؼاُص  -2

محزاري  ؾن سـَس جن حدري كال كال رخل الجن ؾحاس : ٕاين ٔأخس يف املصأٓن ٔأش َاء ختخوف ؿًل ؟ كال } فال ٔأوساب روى ا

تُهنم ًومئش وال ًدسائوون {  . } ؤأكدل تـضِم ؿىل تـظ ًدسائوون {  . } وال ٍكمتون هللا حسًثا {  . } وهللا رتيا ما نيا 



دحاُا {   فشهص ذوق امسٌلء كدل ذوق ألرض مث  -ٕاىل كوهل  -م امسٌلء تياُا مرشنني {   فلس نمتوا ُشٍ الًٓة ؟ وكال } أٔ 

 ظائـني {   فشهص يف ُشٍ ذوق ألرض كدل امسٌلء ؟  -ٕاىل كوهل  -كال } ٔأئيمك مخفكصون ابذلي ذوق ألرض يف ًومني 

 

مث مىض ؟  فلال } فال ٔأوساب تُهنم { يف  وكال } واكن هللا قفورا رحامي {   . } ؾٍززا حكامي {  } مسَـا تطريا {   فكٔهَ اكن

اميفزة ألوىل مث ًيفخ يف امطور } فطـق من يف امسٌلوات ومن يف ألرض ٕاال من شاء هللا {  فال ٔأوساب تُهنم ؾيس ذكل 

 وال ًدسائوون مث يف اميفزة الٓدصة } ٔأكدل تـضِم ؿىل تـظ ًدسائوون { 

هللا حسًثا { فٕان هللا ًلفص ٔلُل اإلذالص ذهوهبم فلال املرشهون ثـاموا هلول مل  ؤأما كوهل } ما نيا مرشنني { . } وال ٍكمتون

ىكن مرشنني خفمت ؿىل ٔأفواُِم فذيعق ٔأًسهيم فـيس ذكل ؾصف ٔأن هللا ال ٍكمت حسًثا وؾيسٍ } ًود اذلٍن نفصوا {   وذوق 

مث دحا ألرض ودحوُا ٔأن ٔأدصج مهنا املاء  ألرض يف ًومني مث ذوق امسٌلء مث اس خوى ٕاىل امسٌلء فسواُن يف ًومني أٓدٍصن

واملصؾى وذوق اجلحال وادلال والآكم وما تُهنٌل يف ًومني أٓدٍصن فشكل كوهل } دحاُا { . وكوهل } ذوق ألرض يف ًومني { . 

تشكل جفـوت ألرض وما فهيا من يشء يف ٔأرتـة ٔأايم وذولت امسٌلوات يف ًومني } واكن هللا قفورا رحامي { مسى هفسَ 

 وذكل كوهل ٔأي مل ٍزل نشكل فٕان هللا مل ٍصد شُئا ٕاال ٔأضاب تَ اذلي ٔأراد فال خيخوف ؿوَم املصأٓن فٕان الك من ؾيس هللا

 افصاد تـظ ؿووم املصان مبؤمفات ذاضة  -3

ر كام دعا ؿوٌلء امخفسري دعوة ادصى ،اتـس من اخلعوة امساتلة ويه متَِس نوخفسري املوضوؾي ابملفِوم اذلي هـيََ ،حِ

 تـظ امـوٌلء جبمؽ الآيت املصأٓهَة ،اميت ثيسرج مضن مدحر من مداحر ؿووم املصان وافصاد مؤمف ذاص هبا 

 ( نخااب يف امياخس واملًسوخ 118فلس امف كذادة جن دؿامة امسسويس )ت:

 (  نخااب يف امياخس واملًسوخ224نٌل امف اتو ؾحَس املامس جن سالم )ت:

 ( نخااب يف الاش حاٍ واميؼائص 222ي )ت:وامف حيىي جن سالم امحص 

 ( نخااب يف جماز املصان 229وامف اتو ؾحَسة مـمص جن املثىن )ت:

 (نخااب يف اس حاب امزنول 234وامف ؿًل جن املسًين )ت:

ل مشلك املصان 276وامف اجن كذَحة )ت:  ( نخااب ثبًٔو

 ( املفصدات 522وامف امصاقة الاضفِاين )ت: 

 (نخااب جماز املصان 662ف امـز اجن ؾحس امسالم )ت:ويف املصان امساتؽ ام

 ( نخااب يف اكسام املصان 751ويف املصن امثامن امف اجن املمي )ت:

شٍ املؤمفات ثطوح ان حكون محيات يف امخفسري املوضوؾي ،وان مل حكن من امخفسري املوضوؾي ابملـىن اذلي ىًصسٍ    ُو



 

 

 امخفسري املوضوؾي ؾيس املـارصٍن

املححر )امخفسري املوضوؾي تني امساتلني واملـارصٍن(ػِص ان املفرسٍن وامـوٌلء امساتلني مل ًححثوا يف امخفسري  من ذالل

املوضوؾي ،ابؾخحاٍر ؿوٌل حمسدا ،هل مهنج وظًصلة ودعة كال اذلُيب "  ونشكل ُوِخس ِمَن امـوٌلء َمن ضََّق دائصة امححر ىف 

 َ ٔأفصد نخااًب من مؤمفاثَ نوالكم ؾن ٔأكسام  -مثاًل  -واحَِ املدشـحة املخـسدة، فاجن املمي امخفسري، فذلكَّم ؾن انحِة واحسة من ه

املصأٓن سٌلٍ "امخخِان يف ٔأكسام املصأٓن". ؤأتو ؾحَسة ٔأفصد نخااًب نوالكم ؾن جماز املصأٓن وامصاقة ألضفِاين ٔأفصد نخااًب يف 

واملًسوخ من املصأٓن. ؤأتو احلسن امواحسي ٔأفصد نخااًب ىف ٔأس حاب  مفصدات املصأٓن. ؤأتو حـفص اميحاس ٔأفصد نخااًب يف امياخس

ىزول املصأٓن. واجلطاص ٔأفصد نخااًب ىف ٔأحاكم املصأٓن.. وكري ُؤالء نثري من امـوٌلء اذلٍن كطسوا ٕاىل موضوع ذاص ىف املصأٓن 

ق مٌَ، وًفصدوهَ ابدلرس وامححر"   جيمـون ما ثفصَّ

 

ي مطعوح مـارص ،وان امححر وامكذاتة فَِ من ابب ثوحَة حاخات مسومي ُشا وذالضة امالكم "ان امخفسري املوضوؾ

شا ال ًـَهبم 222امـص ،وان امساتلني مل ًـصفوٍ ابمطورة اميت هـصفِا حنن الان ،واهنم اكهوا مشلومني ابمخفسري امخحوًَل  ُو

 وال ًيلص كسرمه الهنم حللوا حاخات مسومي ؾصمه " 

 

 

 اموان امخفسري املوضوؾي 

 اموان امخفسري املوضوؾي زالزة :

 امخفسري املوضوؾي نومطعوح املصأيٓن  -1

 امخفسري املوضوؾي نوموضوع املصأيٓن  -2

 امخفسري املوضوؾي نوسورة املصأٓهَة -3

 

اوال : امخفسري املوضوؾي نومطعوح املصأيٓن : خيخص ُشا انوون ابملطعوحات واملفصدات املصأٓهَة ،حِر خيخار امحاحر مفؼا 

وحغ اش خلاكاثَ ،وثطاًرفَ اخملخوفة من  امفاظ املصان ،ورد نثريا يف امس َاق املصأيٓن ،فِخددـَ يف امسور والآيت ،ًو

س خرصج مهنا ادلالالت وانوعائف واحللائق ،ومطعوحات املصان اميت ثطوح مِشا انوون من امخفسري املوضوؾي ،امسمل  ،ٌو

ا امساتلني تساايت ثطوح ان حكون محيات اومَة مِشا انوون من امخفسري ،اجلِاد الامة ،الاماهة ،امليافلون ،وؾيس ؿوٌلئي



املوضوؾي ،ويف ملسمة ُؤالء الامام امصاقة الاضفِاين يف نخاتَ )مفصدات امفاظ املصان (، ونخاب )اضالح اموحٍو 

 احلويب  واميؼائص يف املصان ( اخلعَة ادلاملاين ،ونخاب )معسة احلفاظ يف ثفسري ارشف الامفاظ (نوسمني 

 

ـمتس امحاحر يف احطائَ واس خلصائَ الش خلاكات وثصًفات املطعوح املصأيٓن ؿىل نخاب )املـجم املفِصس ٔلمفاظ املصان  ًو

 (حملمس فؤاد ؾحس امحايق 

وفامي ًًل منوذخا ؿىل ُشا انوون من امخفسري املوضوؾي من نخة اموحوٍ واميؼائص ،كال امفريوز اابدي يف تَان مـاين لكمة 

 )امة (

 

ههيم َرُسول، واجلَل من لك ىّح، واجلًس، وَمن ُو ؿىل احلّق، 
ِ
مام، وحٌلؿٌة َأرسل ا

ِ
ة ملة: امّصُخل اجلامؽ نوزري، واال اُلمَّ

اؿة، وامـاِمم، ومن اموخَ: ُمـؼُمَ، ومن امصخل  ، واموخَ وامًشاط، وامعَّ وُمزامف مسائص اَلداين، واحِلني، واملامة، واُلمُّ

َ هللا ثـاىل: َذوْلَ.كومَ. وأُ   مَّ

 وكس ورد يف هّص املصأٓن ؿىل ؾرشة َأوخَ.

الَّ ُأَمٌم َأْمثَامُمُكْ{ َأى ضفوف.
ِ
َِ ا ِْ يَاَح ف املطفوف }َواَل َظائٍِص ًَِعرُي جِبَ  اَلّول: مبـىن امطَّ

ٍة{ َأى تـس س يني. َس ُأمَّ ـْ َ َنَص ت يني اخلامَة: }َوادَّ  امثاين: مبـىن امس ّ

ًة{.امثامر: مبـىن  مَي اَكَن ُأمَّ ُِ ْجَصا
ِ
نَّ ا

ِ
 امّصخل اجلامؽ نوزري: }ا

ٍة{. انَّ َوَخْسهَبٓ أٓتَبَٓءاَن ؿىََل ُأمَّ
ِ
ًة َواِحَسًة{ }ا ُذمُكْ ُأمَّ نَّ ُشٍ ُأمَّ

ِ
: }ا  امصاتؽ: مبـىن ادّلٍن، وامِلةلَّ

 {.اخلامس: مبـىن ألَمم امّسامفة، واملصون املاضَة: }كَْس َذوَْت ِمن كَْدِوَِبٓ ُأَممٌ 

يَْت ُأْدََتَا{. ـَ َّ ٌة م  امّسادس: مبـىن املوم تال ؿسد }لُكََّما َدَذوَْت ُأمَّ

َـِ  هْنُْم ِمَم ث ٌة ّمِ َذا كَامَْت ُأمَّ
ِ
َن اميَّاِس ٌَْسُلوَن{، }َوا ًة ّمِ َِ ُأمَّ َْ َ  ُؼوَن كَْومًا{ ٔأي َأرتـني رخاًل.امساتؽ: مبـىن املوم املـسود: }َوَخَس ؿَو

ُسوَدٍة{.امثامن: مبـىن ام ـْ ٍة مَّ ىَل ُأمَّ
ِ
َشاَب ا ـَ ْصاَن َؾهْنُُم امْ ل: }َومَِِئْ َأدَّ ًو مان امعَّ  زَّ

ٍة{.  امخاسؽ: مبـىن امُكفَّار ذاّضة: }َنَشكِلَ َأْرَسوْيَاَك يِف ُأمَّ

ٍة ُأْدصَِحْت ِنويَّاِس{، وكوهل ثـاىل: }اَكَن اميَّ  سالم: }ُنْيمُتْ َذرْيَ ُأمَّ
ِ
ًة َواِحَسًة{ ٔأي ِضيفًا واحسًا، وؿىل امـارش: مبـىن َأُل اال اُس ُأمَّ

ٌْمُكْ  ميان، }َومْخَُكن ّمِ
ِ
ًة َواِحَسًة{ ٔأي يف اال َل اميَّاَس ُأمَّ ـَ َُّم مََج الل وامكفص، }َومَْو َشبَٓء َرت ىَل ظًصلة واحسة يف امضَّ

ِ
ٌة ًَْسُؾوَن ا  ُأمَّ

احل، ون امـمل، وامـمل امطَّ ُ { ٔأي حٌلؿة ًخََزريَّ  ٔأي ٍكوهون ُأْسوة ملريمه.  امَْزرْيِ

 



ا ادلنخور امحس حسن فصحات محـظ مطعوحات املصان مثل )اخلالفة يف  ومن الامثةل ؿىل ُشا انوون ادلراسات اميت اضسُر

 املصان (و)اذلٍن يف كووهبم مصض ( و )الامة يف املصان(و )امخفسري وامخبٔوًل يف املصان امكصمي (  

ع املصأيٓن : ُشا انوون من امخفسري املوضوؾي هيمت مبوضوؿات املصان امـامة ،حِر خيخار اثهَا :امخفسري املوضوؾي نوموضو 

س خرصج مٌَ ادلالالت اخملخوفة ،خيخار امحاحر  يؼص يف أآيت املصان اميت ؾصضخَ ،ٌو امحاحر احس ُشٍ املوضوؿات ،ًو

ة ،ومن ُشٍ املوضوؿات هؼام احلمك من ذالل املصان  املوضوع اذلي هل اتـاد واكـَة اضالحِة او جماالت ؿومَة او افاق حصتًو

،امؼمل وامؼاملون نٌل حتسث ؾهنا املصان ،امطرب يف املصان امكصمي   ومن ادلراسات ؿىل ُشا اميوع من امخفسري املوضوؾي 

 دراسة املصضاوي يف نخاتَ )امطرب يف املصان امكصمي (

  املوضوؾي نوموضوع املصأيٓنما امفصق تني امخفسري املوضوؾي نومطعوح املصأيٓن ،وامخفسري

ا ،وًخاتؽ مـياُا يف مـامج انولة   فامحاحر يف امخفسري املوضوؾي نومطعوح املصأيٓن ًحلى مؽ املفصدة املصأٓهَة اميت ادذاُر

الحغ ما ظصٔأ ؿىل وضؽ ُشٍ انوفؼة املصأٓهَة من ثلَريات وحياول ان ًـول ذكل ،مث  ،واش خلاكاهتا وثصًفِا يف املصان  ،ًو

وخفت اىل ادلالالت امـامة ذات الاتـاد امواكـَة اميت هتم ٌس خرصج معائف ودالالت من سرٍي مؽ ُ شا املطعوح املصأيٓن ،ًو

 مسومي ُشا امـص 

 

اما امحاحر يف امخفسري املوضوؾي نوموضوع املصأيٓن ،فان حبثَ امع وامشل من الاول ،ومِساهَ يف امححر اوسؽ ،ووكفاثَ 

ة مـَ انرث ،ومـاجلخَ امواكـَة حلاخات ومشالكت ام   ذَ  من ذالهل اوحض  امفكًص

 

لف  يؼص فهيا هؼصة موضوؾَة مذسجصة ،ًو اثمثا :امخفسري املوضوؾي نوسورة املصأٓهَة: خيخار امحاحر سورة من املصان امكصمي ،ًو

خـصف ؿىل موضوع امسورة وملاضسُا واُسافِا ،وخيصج من ذكل تخحوَل موضوؾي موسؽ ودراسة  مؽ أآيهتا وكفة معوةل ،ًو

وكس اكن محـظ املفرسٍن امساتلني اسدرشاف مِشا انوون من امخفسري املوضوؾي وادراك اموحسة موضوؾَة مذاكمةل ،

املوضوؾَة نوسورة املصأٓهَة ،وهلم تـظ امخحوَالت وامخـحريات حول ُشا املوضوع ،مكن مل ًححثوا املوضوع مبهنجَة ؿومَة 

زخمرشي ،والامام خفص ادلٍن امصازي ،واميُساتوري ،ومكن ،ومن اذلٍن اسدرشفوا اموحسة املوضوؾَة نوسورة املصأٓهَة الامام ام

ان ادلٍن امحلاؾي ضاحة امخفسري  امفًصس )هؼم ادلرر يف ثياسة  انرث املفرسٍن امساتلني ادرااك مِشا وثـحريا ؾيَ ،املفرس جُص

 الآيت وامسور (

ضا يف ثفسرٍي امليار ،وَلس امعاُص جن ؿاشور ومن املفرسٍن املـارصٍن اذلٍن كاموا ابموحسة املوضوؾَة نوسورة ،َلس رش َس ر 

 يف ثفسرٍي امخحٍصص وامخيوٍص ،وسـَس حوى يف ثفسري الاساس يف امخفسري 

ممك املول ابموحسة املوضوؾَة مسور املصان ،اكن اجصز ما ٍكون ؾيس مفرسٍن رائسٍن الاول س َس كعة يف ثفسرٍي )يف ػالل 

ل امفصكان ابمفصكان ( اذلي ثويف كدل امتامَ حِر مل ًفرس  املصان ( وامثاين ؾحس اذلَس امفصايه يف ثفسرٍي )هؼام املصان وثبًٔو

 مٌَ الا تـظ امسور  



 

 امه املؤمفات يف امخفسري املوضوؾي  

 مداحر يف امخفسري املوضوؾي ندلنخور مطعفى مسمل  -1

 املسذل اىل امخفسري املوضوؾي ندلنخور ؾحس امس خار فذح هللا امسـَس  -2

 امحساًة يف امخفسري املوضوؾي ندلنخور ؾحس احلي امفصماوي  -3

 امفذوحات امصابهَة يف امخفسري املوضوؾي ندلنخور احلسُين اتو فصحة  -4

 دراسات يف امخفسري املوضوؾي ندلنخور امحس امـمصي  -5

 دراسات يف امخفسري املوضوؾي ندلنخور زاُص ؾواض الاملـي  -6

 امكصمي ندلنخور امحس امس َس امكويم  امخفسري املوضوؾي نولصان -7

 املسرسة املصأٓهَة حملمس ابكص امطسر  -8

 امخفسري املوضوؾي نولصان يف نفيت املزيان ندلنخور ؾحس اجلوَل ؾحس امصحمي  -9

 املححر امثاين ؾرش :مٌاجه ادصى

 املعوة الاول : املهنج الاحذجايج 

دٌاول املضااي امالكمِة حنو كسم امـامل وحسوزَ ،وضفات ُو املهنج اذلي ًربز دور امللاالت الاسالمِة يف  امـلائس وامالكم ًو

هللا ،وذوق املصان واملـاد اجلسٌلين او امصويح وكري ذكل من املشالك امالكمِة ،ومـل اجصز من ميثل ُشا الاجتاٍ من 

ؤذش ؿىل ُشا املهن626املفرسٍن ُو خفص ادلٍن امصازي )ت: ج ادلدول يف مذاُات ومٌاكشات ( يف ثفسرٍي مفاثَح املَة ًو

واراء واحَتادات ال ًخحموِا اميص املصأيٓن ،وان اكهت ال ختوو من فوائس مجة يف تَات ثلٍصصات املسومني يف امـلائس وفصوع 

 امالكم واضول امللاالت وكس ٌشارنَ يف ُشا املهنج َلس حسني امعحاظحايئ يف ثفسري املزيان  

( حِر جصز مسائل ؿمل 333سوا اجلاهة الاحذجايج ُو الامام اتو مٌطور املاحًصسي )ت:ومن اجصز املفرسٍن اذلٍن اؾمت

 امالكم واسِة يف امصد ؿىل امفصق امليحصفة وانكشِا هلاشا الكمِا "ومـهل كري مس حوق يف الاُامتم ابملسائل الاؾخلادًة " 

 املعوة امثاين : املهنج الاديب الاحامتؾي   

و ؾحارة ؾن اس خلصاء انوفغ ُو املهنج اذلي اؾمتسٍ  ودؿا امََ امش َخ امني اخلويل يف امخفسري مـخربا اايٍ مهنجا خسًسا ُو

ا يف امكذاب احملمك ،وثسجص س َاكِا  املصأيٓن يف لك مواضؽ ورودٍ نووضول اىل دالمخَ وؾصض امؼاُصة الاسووتَة ؿل لك هؼائُص

 مامتسا مرسٍ امحَاين اخلاص يف الًٓة وامسورة مث س َاكِا امـام يف املطحف لكَ ا

 وحاضل ُشا املهنج ًسور ؿىل ضواتط يه : 



حسٔأ جبمؽ لك ما يف امكذاب احملمك من أآيت يف املوضوع املسروس  -1  امخياول املوضوؾي ملا ٍصاد فِمَ من املصان ،ًو

مزنول من حصثُة الآيت فَِ حسة ىزومِا ،ملـصفة ػصوف امزمان واملاكن نٌل ٌس خبٔوس ابملصوايت يف اس حاب ا -2

 حِر يه كصائن الثست ىزول الًٓة دون ان ًفوت املفرس ان امـربة تـموم انوفغ ال خبطوص امسخة اذلي ىزمت فَِ الًٓة 

ة الاضوَة اميت ثـعَيا حس املصتَة  -3 يف فِم دالالت الامفاظ ًلسر ان امـصتَة يه ملة املصان ،فذومتس ادلالةل انولًو

ة نوٌلدة يف خمخوف اس خـٌلالهتا احل  مث خيوص نومح ادلالةل املصأٓهَة جبمؽ لك ما يف املصان من ضَف انوفغ وثسجص  2س َة وااجماًز

 س َاكِا اخلاص يف الًٓة وامسورة وس َاكِا امـام يف املصان لكَ 

ـصض ؿوََ اكوال  -4 ويف فِم ارسار امخـحري حيخمك اىل س َاق اميص يف امكذاب احملمك موزتمني ما حيمتهل هطا وروحا ،ًو

 فرسٍن فِلدل مهنا ما ًلدهل اميص امل 

ُشا ذالضة املهنج الاديب وكس اكذفت اثٍص ثومَشثَ وزوحذَ ادلنخورة تًت امشاظئ خفصج من ُشا املهنج نخاب ابمس 

 "امخفسري امحَاين نولصان امكصمي  

 ومن اجصز املفرسٍن اذلٍن اؾمتسوا ُشا املهنج مه 

 ضا ومـَ ثفسري َلس ؾحسٍ ثفسري املصان احلكمي نوش َخ َلس رش َس ر  -1

 ثفسري املصاقي امحس مطعفى املصاقي  -2

 يف ػالل املصان س َس كعة  -3

 


