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 املهنج احلدايث يف امخفسري  

ف مِا ،مما ًودل دلًيا ثطورا ابن احلدازة مفِوم غامظ ًفرسٍ لك خشص او لك مجموػة  مل ًخفق املِمتون ابحلدازة ػىل ثؼًر

 اشخاص حسة مِوهلم واجتاُِم 

كال ادلنخور خابر غطفور :احلدازة ثؼين امطَاغة املخجدد نلمبادئ والاهظمة اميت ثًذلل تؼالكاث اجملمتع من مس خوى امرضورت 

ة ،ومن الاس خغالل اىل امؼداةل ،ومن امخبؼَة اىل الاس خلالل ،ومن الاس هتالك اىل الاهخاح ،ومن سعوت املبَةل او  اىل احلًر

احلدًثة ،ومن ادلوةل امدسلعَة اىل ادلوةل ادلميلراظَة  واحلدازة ثؼين الاتداع اذلي ُو هلِظ  امؼائةل او امعائفة اىل ادلوةل

 االثباع وامؼلل اذلي ُو هلِظ اميلل 

 اما امه خطائص احلدازة يف هظر احلدازَني يه 

 اهنا ثؼين س َادت امؼلل  -1

 ػلهيا اهنا ثخؼارض مع لك ما ُو ثللَدي فِيي ثيفي لك امثلافاث امساتلة  -2

 اهنا ثؼين امخغَري املس متر وان اكن ُذا امخغَري ًؤدي يف نثري من الاحوال اىل ازماث داخل اجملمتؼاث  -3

 ثلرر احلدازة ان احللائق جس متد كميهتا من هوهنا هخاخا نلؼلل امبرشي   -4

 

 املهنج احلدايث وثفسري املران امكرمي 

ػادت كرا ءت امرتاج خمفِا حول معامبخَ تذزل اُدافَ او مؼليا هبا ،ويه يف انرث احوامِا تني احلني والاخر ًيربي من ًعامة ابإ

َ من مورواثث دًًِة ًفؼلون ذزل  ثيعوي ػىل هوااي سُئة ثخؼدى امبحر اجملرد وادلراسة اىل همامجة امرتاج ػامة مبا حيًو

 ثللَدا نلغرة  

لبة تل الهنم ًخظاُرون ابدػاهئم احلرص ػىل الاسالم ان خعر اومئم احلدازَني ،ال ًًبع من هوهنم ًلفون ػىل خصرت ض 

ذا ُو امفرق تُهنم وتني املسدرشكني واملبرشٍن  ان اومئم املوم مُسوا ػىل يشء من امبحر امرضني وال خالةل 000،ُو

راَُة امطدق ،تل اهم جتدمه ثخللة ضفحاث ما ٍكذبون تني امغرور اترت واحللد اترت وامكذة اترت اثمثة ًغلف ذزل لكَ ه

 مِذا ادلٍن واُهل ،اهَ اوسالخ من لك ما ميت اىل امؼروتة والاسالم تطةل  

ماكن  لك اوسان ان ًفرس املران وان جيهتد  -1 ٍزمع احلدازَون ان اميص املرب ين مُس حكرا ػىل الاسالمِني ،وان ابإ

 يف ادلٍن 

 تد ان حكون ُيازل مؤُالث نللِام تذزل وهلول هلم ان املِام تخفسري املران ال جيوز ملك احد اخلوض فَِ تل ال



وٍزمع احلدازَون ان اميص املرب ين خاء مزمن مؼني ،ومن مث فاهَ ًًبغي ان هفرسٍ ػىل ضوء امواكع امخارخيي   -2

هل تؼَدا غن  ة ثب ًو ة الإسلاط ب راهئم ووهجاث هظرمه ػل اميص ،فِكون هلم حًر لطدون تذزل  ان ًرتك هلم معلق احلًر ًو

 ص املعؼَة وامظيَة  دالالث اميطو 

ان املران امكرمي من وهجة هظر احلدازَني مل ًؼد ذا مطدر امِيي الن ذزل ًخؼارض مع مهنج امبحر امؼلمي تل ُو  -3

هخاح اترخيي ثؼاوهت ػىل ثب سُسَ مجموػة غوامل س َاس َة واحامتغَة ،فِو هخاح جترتة فردًة كام هبا محمد يف اظار زمن وماكن 

رون اًضا ان 000لران ًؼد هطا ك ي هص اديب خيضع نليلد وادلراسة ،ػىل اساس اهَ مٌخج زلايف ان ُذا ام000حمددٍن  ٍو

ة غري ضاحلة مؼرصان    امس ية اميبًو

اما انلغة امؼرتَة واميت يه مغة املران امكرمي ،فِيي مغة غلمية ،راندت ػامئة ،وكارصت غن محل املؼاين املس خجدت  -4

 فكر ًخطف تؼدم امرتاتط امليعلي  وامفكر اذلي ثورزَ ُذا انلغة 

ٍرى احلدازَون " ان اميص املرب ين وان اكن هطا ملدسا الا اهَ ال خيرح غن هوهَ هطا فرلزل خيضع ملواػد اميلد  -5

 الاديب نغرٍي من اميطوص "

 وخالضة ُذا املهنج ال ًطلح مخفسري املران امكرمي مفا فسد اضهل فسد فرػَ   

 امه احلدازَون 

د هرص  -1  حامد اتو ًز

 محمد ارهون :حزائري املودل درس يف فروسا وثب ثر تب س خاذٍ تالشري    -2

 محمد حشرور نخاتَ " امكذاة واملران كراءت مؼارصت    -3

 

 محمد حشرور نخاتَ " امكذاة واملران كراءت مؼارصت  " 

و مش   بع ابمفكر املارهيس ،ونخاتَ امكذاة محمد حشرور اكثة سوري خمخص ابمِيدسة اميت درسِا يف روس َا امش َوغَة ،ُو

واملران كراءت مؼارصت ًلرة من امدسؼامئة ضفحة الا اهَ احضل يف مهنجَ ومضموهَ واسلوتَ فلارئَ ٌشؼر ابمسامة من امللل 

 مكرثت ما فَِ من حكرار تني املوضوػاث وحلكف وخروح غن اجلادت يف كضااي انلغة وادلٍن ،وهل يف ُذا امكذاة غباراث متجِا

ا امؼلول وامعباع ًلول "ان هللا مُس دميلراظَا ،ل هَ مل حياور اتلُس واخرح ادم من اجلية " ُذٍ امللاةل  اميفوس وثيكُر

 امفاسدت امسُئة 

 اما موكفَ من س َدان محمد ضىل هللا ػلََ وسمل فِو ٍزمع ان امرسول مُس كدوثيا ،وهل كاالث سوء نثريت 

اما احاكم الاسالم فال ًًبغي ان ثلبل مهنا شُئا فامخلر مُس حراما ،وامراب نذزل ،وًلحق هبام امزان ،مفا خاء يف امدرشًع مما 

 ًخطل ابملرب ت امر غري ملبول ،ومُس نلمرب ت غورت  



 

 مطيفاث حشرور 

 امكذاة واملران كراءت مؼارصت  -1

 دراساث اسالمِة مؼارصت يف ادلوةل واجملمتع  -2

 الاسالم والاميان مٌظومة املمي  -3

 حنو اضول خدًدت نلفلَ الاساليم فلَ املرب ت )اموضَة ،الارج ،املوامة ،امخؼددًة ،انلباس ( -4

اة  -5  جتفِف مٌاتع الاُر

 املطص املرب ين كراءت مؼارصت  -6

ة رؤًة خدًدت  -7  امس ية امرسومَة وامس ية اميبًو

 امكَة ادلٍن وامسلعة كراءت مؼارصت نلح -8

 

 ابرز من رد ػىل نخاة :امكذاة واملران دراسة مؼارصت 

 ملاةل ادلنخور محمد سؼَد رمضان امبوظي يف جمةل هنج الاسالم وزارت الاوكاف امسورًة  -1

 ملاةل مل س خاذ ماُر امليجد نخبت يف جمةل ػامل امفكر وزارت الاػالم امكوًت  -2

  نخاة تَضة ادلًم مل س خاذ ًوسف امطَداوي -3

 هتافت املراءت املؼارصت ندلنخور مٌري محمد امشواف  -4

ام املراءت املؼارصت نخاة حواد غفاهة   -5  املران واُو

 اجلَالين  0احلدازون امؼرة يف امؼلود امثالزة الاخريت واملران امكرمي دراسة هلدًة د -6

 املراءت املؼارصت ندلنخور حشرور جمرد ثيجمي سلمي اجلايب  -7

 املراءت املؼارصت يف املزيان امحد معران  -8

فاث حشرور   تؼظ حتًر

فَ ميص ثؼدد امزوخاث  -1  حتًر



ْ ِمَن امً َِساِء َمثََْن َوزمالَج وَ   وا َما َظاَة مَُكم ََخَاَمى فَاىِْكحم وا يِف امْ ْ َبالا ثمْلِسعم ْن ِخْفُتم
ِ
ْ َبالا ثَْؼِدمموا كال ثؼاىل: }َوا ْن ِخْفُتم

ِ
اَبَع فَا رم

ْ{  ، حؼل ضاحة املراءت املؼارصت الاذن تخؼدد امزوخاث ملذرصا ػىل حاةل ان حكون امثاهَة  فََواِحَدًت َبْو َما َملََكْت َبًَْماىمُكم

 وامثامثة وامراتؼة من الارامل او املعللاث ال من الاباكر   

د ان امخلر مُست   ادػاء ػدم حرمة امخلر زمع لك من املسدشار محمد سؼَد غشاموي  ومحمد حشرور -2 وهرص اتو ًز

حمرمة ومكن مب مور ابحذياهبا فلط " امخلر مُست ػادت سلوهَة ومكهنا جترتة حِات هبا ثخحول احلَات اىل ما ٌش بَ امًشوت ادلامئة 

 " 

ادػاء ػدم فرضَة احلجاة واهَ جرشًع وكيت واحراء مؤكت كال حشرور ما ملخطَ ان املرب ت اميت حرثدي امشورث  -3

هطاف امفخذٍن وجسرت ما حتت امثدًني وحتت الاتعني فلط يه امرب ت حمجبة ثيؼم برىض هللا وثيفِذ اوامٍر كال حشرور اىل ا

ة فلد خرحت غن حدود هللا واذا خرحت دون ان ًظِر مهنا يشء حىت وهجِا ونفهيا فلد خرحت  " فاذا خرحت املرب ت ػاًر

 غن حدود هللا "  

 

 


