
 احملارضة اًصاتـة واًـرشون

 مصاحي اًخفسري ، املعَة الاول :مصحةل اًخىوٍن ، املعَة اًثاين : مصحةل اًخبٔظَي، املعَة اًثاًر : مصحةل اًخجسًس 

 مصحةل اًخىوٍن 

 متَِس 

" من اًحسهيَات ان لك يشء يف اًوحود ال ٍىمتي الا اذا مص مبصاحي مـَية واظوار مذخاًَة ،وثسل س ية من سنن شل يف   

ِوًاًل( ، وًعسق ؿىل ِ ََتْ َِّت اَّللَّ ًُِسً َس  ِ ثَْحِسًاًل َوًَْن ََتِ َِّت اَّللَّ ًُِسً َس  اًـَوم ما ًعسق ؿىل  الاص َاء مجَـا كال ثـاىل :) فَََْن ََتِ

ص َاء ،في  ًـصا ان ُيازل ؿٌَل من اًـَوم وخس لممال ُىشا ةأبٔة ،وا اا لك ؿي  مص مبصاحي وثعورت ىص  ظار ؿٌَل   الا

اظو  وارلمهَ اًيت ًلوم ؿَهيا ، ومن اًـَوم ؿي  اًخفسري ،ُشا اًـي  اذلي صِس ثعورات  مٌش ىزول الآيت الاوىل من نخاب 

سٔأ مبصحةل املِس مث اًعفوةل ،وثعورت تَ املصاحي ىص  اس خوى ؿىل سوكَ ،وظار   شل اًىصمي وىص  ًوم اًياس ُشا ،فد

اظو  وارلمهَ"    "وخسٍص مبن ًدٌاول ؿي  اًخفسري ان ًلف ؾيس ُشٍ املصاحي واًخعورات ،ٔلهنا ثعورت مذالىلة ومذـاهلة 

فلس ُشا اًـي  رنيا من ارلمهَ ،واظال  يف ان واحس ،فال ميىن فعي مصحةل ؾن مصحةل ،او اؾامتد مصحةل دون ادصى ،والا

وكؽ املفرس يف ادعاء حس مية ،وادذي يف ثفسرٍي ًلآيت كري مصاد شل وملعودٍ ،ومن مث فـىل املفرس ان  من اظو  ،ًو

ي ٍصاؾي لك املصاحي ،وال ًـمتس مصحةل دون ادصى ،وٍصاؾي يف امللام الاول مصحةل اًخفسري يف ؾِس اًيحوة ،ٔلهنا الاساس اذل

 ًخىن ؿَََ ما تـسٍ ،والن اًييب ُو اؿي  اًياس ابًلصان"  

  وفامي ًًل ؾصض المه املصاحي اًيت مص هبا ؿي  اًخفسري وؿىل اًيحو الايت :

 املصحةل الاوىل :مصحةل اًخفسري يف ؾِس اًييب اًىصمي ظىل شل ثـاىل ؿَََ وسي  

هبا ؿي  اًخفسري وذزل ٔلهنا اًيواة الاوىل ًِشا اًـي  اجلََي ،وال  مصحةل اًخفسري يف ؾِس اًييب يه من امه املصاحي اًيت مص

ميىن ًيا ان هفِم املصاحي اًالىلة الا من ذالل مـصفة ُشٍ املصحةل اي مصحةل"  اًخفسري يف ؾِس اًييب اًىصمي" واًوكوا 

 يف ؾِس اًييب اًىصمي لمهت ؿىل ما ىوثَ ثسل املصحةل من سٌلت ودعائط ،ومما ال صم فَِ ان اًحساايت الاوىل ٌَخفسري

مٌش ىزول الآيت الاوىل ؿىل كَة اًييب اًىصمي فلس امص شل ثـاىل هخَِ اًىصمي تخفسري اًلصان ورشح أآيثَ وتَان مـاهََ فلال 

ُْم ًَخََفىَّ  َِّ َ ـَ َ ْم َوً ٍهَْيِ
ّ
ٌَِيَّاِس َما ىُّزَِل ا  َ ُخَحّّيِ ًِ ْنَص  ََْم اذّلِ َ ً

ّ
َ ًَُُِم ثـاىل : ) َوَأىَْزًْيَا ا ًُِخَحّّيِ الَّ 

ّ
ََْم اًِْىذَاَب ا َ ُصوَن(  ،وكال اًضا :) َوَما َأىَْزًْيَا ؿََ

َلْوٍم ًُْؤِمٌُوَن(   ،"فمبلذىض ُشا اًخلكَف الاًِيي اذلي ثضميخَ ُااتن الًٓخان ا ًِ ًة  ًسى َوَرْْحَ ُُ َِ َو ي اْدذَََُفوا ِفِ ِ س خجاب اذلَّ

ن ٌَياس وهبشا ًـس اًصسول اول مفرس ٌَىذاب اًىصمي وؿىل ًسًَ اًىصميخّي اًصسول ًيساء رتَ ،ورشع ًوحض اىاكم اًلصا

 تسٔأت وضبٔة اًخفسري "  

 

واًلصان اًىصمي نٌل ُو مـَوم "ىزل تَسان ؾصيب مدّي ،وؿىل اساًَة تالكة اًـصب وتَاهنم ،فاكهوا ًفِموهَ ،وًسرهون اقصاضَ 

ا درخاهتم اًـَمَة ،ومواُهبم اًـلََة "  "ولمهت هلم فٌون من اًلول ومصامَِ ،وان ثفاوثوا يف اًفِم والادراك ،ثحـا الدذال

ًشُحون فهيا مشاُهبم وًخواردون ؿَهيا، ولمهت ُشٍ اًفٌون ال حاكد ثخجاوز رضواًب من اًوظف، ؤأهواؿًا من احِلََك، وظائفة من 



ِلة واجملاز، واًخرصحي واًىٌاًة. واإلجياز ألددار وألوساب، وكََاًل مما جيصى ُشا اجملصى، ولمن الكهمم مض متاًل ؿىل احلل 

يَّة شل ثـاىل يف ٕارسال اًصسي، ىزل اًلصأٓن تَلة اًـصب وؿىل ٔأساًَهبم يف الكمَ: }َوَمبٓ َأْرَسَْيَا ِمن  واإلظياب .وحصاًب ؿىل س ُّ

َ ًَُِْم{   فبًٔفاظ اًلصأٓن ؾصتَة، ٕاال ٔأًَفاػاً  َحّّيِ َُ ًِ  َِ ََِساِن كَْوِم الَّ ِت
ّ
ُسوٍل ا كََةًل، ادذَفت فهيا ٔأهؼار اًـٌَلء، مفن كائي: ٕاهنا ُؾّصِتت  رَّ

وُأِذشت من ًلات ٔأدصى، ًوىن اًـصب ُضمهتا ؤأحصت ؿَهيا كواهُهنا فعارت ؾصتَة ابالس خـٌلل. ومن كائي: ٕاهنا ؾصتَة حبخة، 

أٓن ؾن هوهَ ؾصتًَا .اس خـمي اًلصأٓن يف كاًة ألمص ٔأهنا مما ثواردت ؿَََ اٌَلات، وؿىل الِك اًلوًّي فِشٍ ألًفاظ ال ُُتِصج اًلص 

ٔأسَوتَ احللِلة واجملاز، واًخرصحي واًىٌاًة، واإلجياز وألظياب، وؿىل  اط اًـصب يف الكهمم. كري ٔأن اًلصأٓن ًـَو ؿىل كرٍي 

، ًوىوهَ من دلن من اًالكم اًـصيب، مبـاهََ اًصائـة اًيت افنتَّ هبا يف كري مشاُهبم، وىزع مهنا ٕاىل كري فٌوهنم، َتلِلًا إلجع اٍز

 ىىمي ؿَمي" 

    

( " ٕان اًـصب ال جس خوى يف املـصفة جبمَؽ 276فاًـصب ال جس خوي يف املـصفة جبمَؽ ما يف اًلصان اًىصمي كال اجن كذَحة )ت:

ما يف اًلصأٓن من اًلًصة واملدضاتَ، تي ٕان تـضِا ًفضي يف ذزل ؿىل تـغ"  ومـىن ُشا ان ُياك أآيت جضلك مـاىهيا ؿىل 

ًعحاتة ولمن اًعحاتة ،رضوان شل ؿَهيم ٌساًون اًصسول ًَوحض هلم موضؽ الاصاكل مفن ُيا تشرت اًحشور ألوىل ًـي  ا

 اًخفسري  

ٍس َظىلَّ شل  اَب ُمَحمَّ وٍق ، كَاَل : ًَلَْس َخاًَْسُت َأْْصَ ؿَََََ ومما ًونس ادذالا اًـصب يف فِم اًلصان   كول مرسوق " َؾْن َمرْسُ

ـَرَشَ  وَسي َّ  َذاُذ ٍُْصِوي اًْ
ّ
ُخََّْيِ ، َواال َذاُذ ٍُْصِوي اًصَّ

ّ
ُخَي ، َواال َذاُذ ٍُْصِوي اًصَّ

ّ
َذاِذ ، فَاال

ّ
َذاُذ ٍُْصِوي اًِْمائََة ، فََوَخْسهُتُْم لَمال

ّ
َة ، َواال

ُي اَلْرِض َلْظَسَرمُهْ ، فََوَخْسُت َؾْحَس شِل ْجَن مَ  ُْ َِ َأ َذاُذ ًَْو ىََزَل ِت
ّ
َذاِذ" َواال

ّ
وٍد ِمْن َذزِلَ اال ـُ  ْس

لول اًزخايج ) ُـ( : " ًُس لك اًـصب ًـصفون اٌَلة لكِا، قٍصهبا وواحضِا، ومس خـمَِا وصاذُا، تي مه يف ذزل  377ًو

ـصا ألوساب لكِا، وٕا اا ُو يف تـغ دون تـغ"    ظحلات ًخفاوثون فهيا، نٌل ٔأهنم ًُس لكِم ًلول اًضـص، ًو

 

مـؼم اًـصب ًؼاُص اًلصان ًزنو  تَسان ؾصيب مدّي الا ان ما خيفى ؿَهيم لمهوا حباخة ماسة اىل من  "وؿىل اًصمغ من فِم

وحض اًفاػَ اًلًصحة وًلصب مـاهََ اًحـَسة اىل اذُاهنم "  فاًعحاتة رضوان شل ثـاىل ؿَهيم امجـّي لمن اذا  ًفرسٍ هلم ًو

زل الاصاكل   ،وؿىل ُشا ميىن اًلول ان اًحساايت الاوىل ٌَخفسري اصلك ؿَََ يشء من اًلصان ٌساًون اًصسول ًزًيي هلم ذ

لمهت ؾن ظًصق سؤال اًعحاتة خشط اًييب اًىصمي ؾن تـغ الآيت اًيت اصلك فِمِا ؿَهيم  فبٔزال هلم ذزل الاصاكل  

 "مفن ُيا تشرت اًحشور الاوىل ًـي  اًخفسري "  

ساًون رسول شل ظىل شل ؿَََ وسي  ومن ذزل ما ادصخَ اًرتمشي ؾن والامثةل نثرية واثتة ثسل ؿىل ان اًعحاتة لمهوا ٌ 

 س َسان ؿًل ؿَََ اًسالم كال ساًت رسول شل ؾن ًوم احلج فلال ًوم اًيحص  

َمَة  واىِاان لمن رسول شل ًفرس تيفسة املـىن دون ان ًوخَ اًََ سؤال من احس ومن ذزل ثفسرٍي ًلو  ثـاىل )َوَأًَْزَمُِْم لَكِ

و ما ًـصا تـي  اس حاب اًزنول اً  ياك ًون من اًخفسري ُو اًخفسري ابًوكائؽ ُو  خَّْلَوى(   ًلول" ال شل الا شل "  ،ُو



 معادر اًخفسري يف ؾِس اًييب اًىصمي ُيازل معسٍرن 

 اًلصان اًىصمي الن اًلصان ًفرس تـضَ تـضا  -1

ة اًرشًفة  -2  اًس ية اًيحًو

 ََ وسي  ٌَلصان ثفسري رسول شل ظىل شل ؿَ 

َ رسول شل ظىل شل ؿَََ وسي  من اًلصأٓن ٔلْصاتَ:  امللسار اذلى تٌَُّ

َ اًييب ظىل شل ؿَََ وسي  من اًلصأٓن ٔلْصاتَ واهلسموا يف ذزل اىل فًصلّي :  ادذَف اًـٌَلء يف امللسار اذلى تٌَُّ

 ؿَََ وسي  تّيَّ ٔلْصاتَ لك مـا ى اًلصأٓن نٌل اًفًصق الاول : مفهنم َمن ذُة ٕاىل اًلول تبٔن رسول شل ظىل شل -1

 (   728تّيَّ هلم ٔأًفاػَ، وؿىل رٔأس ُؤالء اجن  حميَة )ت:  

  

ومهنم َمن ذُة ٕاىل اًلول تبٔن رسول شل ظىل شل ؿَََ وسي  مل ًُحّّيِ ٔلْصاتَ من مـا ى اًلصأٓن ٕاال اًلََي، وؿىل  -2

 (  911رٔأس ُؤالء: اخلَُويب  واًس َوظي )ت:

 

وكس اس خسل لك فًصق ؿىل ما ذُة ٕاًََ تبٔدةل من اًلصان واًس ية ،واكوال اُي اًـي  ،وانكش لك فًصق ادةل اًفًصق الادص  

 ،رضتيا ؾهنا ظفحا ًالدذعار ،وذهصان اًصاحج فلط

 اًصاحج

تـس ٔأن اثضح ًيا ملاالة لك فًصق يف دؾواٍ وؿسم ظالىِة ألدةل إلزحات  -كال اذلُيب "واًصٔأي اذلى متَي ٕاًََ اًيفس 

ؾى  ُو ٔأن هخوسط تّي اًصٔأًّي فٌلول: ٕان اًصسول ظىل شل ؿَََ وسي  تّيَّ اًىثري من مـا ى اًلصأٓن ٔلْصاتَ، نٌل جضِس  -املُسَّ

لك مـا ى اًلصأٓن، ٔلن من اًلصأٓن ما اس خبٔثص شل ثـاىل تـَمَ، ومٌَ ما ًـَمَ اًـٌَلء، ومٌَ ما تشزل نخة اًعحاح، ومل ًُحّّيِ 

شر ٔأحس يف هجاًخَ نٌل رّصح تشزل اجن ؾحاس فامي رواٍ ؾيَ اجن حٍصص، كال: "اًخفسري  ـُ ثـَمَ اًـصب من ًلاهتا، ومٌَ ما ال ً

ال ًُـشر ٔأحس جبِاًخَ ، وثفسري ثـصفَ اًـٌَلء ، وثفسري ال ًـَمَ ٕاال  ؿىل ٔأرتـة ٔأوخَ: وخَ ثـصفَ اًـصب من الكهما  ، وثفسري

شل  " .وتسيه ٔأن رسول شل ظىل شل ؿَََ وسي  مل ًفرّسِ هلم ما ٍصحؽ فِمَ ٕاىل مـصفة الكم اًـصب، ٔلن اًلصأٓن ىزل تَلهتم، 

و اذلى ال ًُـصفَ ٔأحس جبِ هل، ٔلهَ ال خيفى ؿىل ٔأحس، ومل ًفرّسِ هلم ما اس خبٔثص شل ومل ًفرّسِ هلم ما ثددادر ألفِام ٕاىل مـصفذَ ُو

تـَمَ نلِام اًساؿة، وىلِلة اًصوح، وكري ذزل من لك ما جيصى جمصى اًلَوب اًيت مل ًُعَؽ شل ؿَهيا هخَِ، وٕا اا فرسَّ هلم 

خِاهنا هلم، وفرسَّ هلم ٔأًضًا نثريًا مما رسول شل ظىل شل ؿَََ وسي  تـغ امللَحات اًيت ٔأدفاُا شل ؾهنم ؤأظَـَ ؿَهيا ؤأمٍص ت 

و ما ًـَمَ اًـٌَلء ٍصحؽ ٕاىل احهتادمه، هحَان اجملمي، وُتعَط اًـام، وثوضَح املضلك، وما  ًيسرج َتت اًلسم اًثاًر، ُو

س ٔأن اًييب ؿَََ اًعالة واًسالم مل ًُفرّسِ  لك مـا ى  ٕاىل ذزل من لك ما دفى مـياٍ واًخخس املصاد تَ .ُشا.. وٕانَّ مما ًًؤ



ي تـغ الآيت، ًوو لمن ؾيسمه فَِ هط ؾن  اًلصأٓن، ٔأن اًعحاتة رضوان شل ؿَهيم ٔأمجـّي، وكؽ تُهنم الادذالا يف ثبًٔو

 رسول شل ظىل شل ؿَََ وسي  ما وكؽ ُشا الادذالا، ٔأو الرثفؽ تـس اًوكوا ؿىل اًيط" 

 

سور ؾؼمي يف ثفسري نخاب شل ،ًوىٌَ مل ًفرسٍ لكَ تعحَـة وكال ادلنخور جمسي ابسَوم "ان امللدول ُو ان اًصسول كام ت

احلال ،اذ ًو كَيا تخفسري رسول شل اًلصان لكَ ملا لمن ُيازل داع اىل ثسجص أآيت شل ،مث اهَ اذا لمن الامص نشزل فال كمية 

و كَيا ان 000ميىن اىاكٍر ٌَخفسريات اًيت وضـِا اًـٌَلء وىص  ًوم اًياس ُشا ،ويه ثفسريات فهيا من اجلسًس ما ال  ًو

ًخخّي اًخوسط 000رسول مل ًفرس من مـاين اًلصان الا اًلََي ،ًِضميا رسول شل ىلَ يف خشعَ ودؾوثَ ورساًخَ 

والاؾخسال تّي املشُحّي "  واًواكؽ ان اًصسول مل ًَخحق ابًصفِق الاؿىل الا وفرس من اًلصان ما اىذاج اًََ املسَمون من 

صام الن اًلصان ٌض متي ؿىل اىاكم ال ثفِم ؿىل وهجِا اًعحَح الا ابًس ية والن فَِ جرشًـات ال ًلسم ؿىل امور احلالل واحل

 ثوضَحِا الا ُو ظىل شل ؿَََ وسي  نٌل يف اًلصان معومات نثرية َتخاج اىل ُتعَط " 

 

 ملاذا مل ًفرس رسول شل اًلصان لممال 

 ٌَعحاتة ما اىذاحوا ايل ثفسرٍي  مل ًفرس رسول شل اًلصان لممال ،ا اا فرس

 وٌَجواب ؿىل ُشا اًسؤال هلسم ُشٍ احلَك والاس حاب 

الن مـؼم اًفاظ ومـاين اًلصان مفِومة ،ال َتخاج اىل ثفسري واًعحاتة ًـصفوهنا الهنم ؾصب فعحاء ،وذلزل مل ثسع  -1

ا   احلاخة اىل ثفسرُي

 

خحلى ىصنة اًخفسري مس متصة ًَحلى اًحاب مفذوحا امام املفرسٍن تـس ؾرص اًييب -2  ًَلوموا تواحهبم يف ثفسري اًلصان ،ًو

يف الاحِال اًالىلة ،ومل فرس رسول شل اًلصان لممال ٔلكَق ابب اًخفسري ،وملا حصؤ ٔأي ؿامل ؿىل ثفسرٍي ،ىِر س َلال   

 ملاذا ثفرسٍ وكس فرسٍ رسول شل 

 

رسول شل مبا ىوت أآيثَ من ؿَوم ومـارا فلس ال ًضـف املس خوى اًـَمي ؾيس اًعحاتة ،ًوو فرسٍ هلم  -3

 ٌس خوؾحوهنا ،وكس حىون حمي اس خلصاب تـضِم ،واًـٌَلء اذلٍن خاؤوا تـس اًعحاتة كسموا تـغ املضامّي اًـَمَة ًلآيت

 

 ًئال ًًضلي اًعحاتة ابًخفسري اًيؼصي ؾن ثعحَق اًلصان ،وكس لمهوا ىًصعّي ؿىل ثعحَق اًلصان وثيفِش اىاكمَ -4

 ،فاكهوا مضلوًّي جبٌلل اًخيفِش ؾن حٌلل اًخفسري   



 

 

 سٌلت اًخفسري يف ؾِس اًييب ظىل شل ؿَََ وسي  

 امه ممزيات اًخفسري يف ؾِس اًييب اًىصمي ظىل شل ؿَََ وسي  

 ان دلَؽ الاكوال اًخفسرًية اًيت صِسهتا ُشٍ املصحةل كوة اًيط املفرس  -1

صحةل لمن من ؾيس شل ثحارك وثـاىل ،فِو س ححاهَ اول مدّي ومفرس ًىذاتَ ،ٔلهَ ان ثفسري اًلصان يف ُشٍ امل -2

لول :) َواَل ًَبِثُوهََم ِتَمثٍَي  ُ (  ،ًو الَّ اَّللَّ
ّ
يَ ُ ثَبِِوًهَلُ ا ـْ َ الَّ ِحئْيَاَك اِبًَْحّقِ َوَأْىَسَن الاؿي  تَ ومبصاد هفسَ من كرٍي كال ثـاىل :) َوَما ً

ّ
ا

ل َُ )ثَْفِسرًيا ( ،ًو َ َِّحْؽ كُْصأٓه ٍُ فَاث َذا كََصِأاَن
ّ
( 18ول )فَا َُ َ ََاه َ يَا ت َْ َ نَّ ؿََ

ّ
 ( مُثَّ ا

ان ثفسري اًلصان يف ُشٍ املصحةل لمن موالك اىل اًصسول ظىل شل ؿََة وسي  ،ولمن ظحَـَا ان ًفِم اًييب اًلصان  -3

َ ومدضاهبة ،وذاظَ وؿامَ ،وامٍص وهنََ ،وقًصحَ مجةل وثفعَال ،فِم ػاٍُص وابظيَ وٍلهل ومفعهل وملِسٍ ومعَلَ ،وحممك

 ومضلكَ و سائص ما ًخـَق ابٔلىاكم والاؾخلاد واًخاكًَف  

 

 

 مهنج اًييب اًىصمي يف ثفسري اًلصان 

 ميىن ًيا ان هحّي املهنجَة اًيت سَىِا اًييب اًىصمي يف ثفسرٍي ٌَلصان من ذالل اًيلاط االثَة 

 

 س ية مفعةل ومدَية جملمي اًلصان اًىصمي  -1

تـغ الاوامص واًخاكًَف خاءت يف اًلصان ٍلةل  ،مل ثحّي  ومل ثفعي يف هَفِهتا ورشوظِا وارلمهنا ،ةأاءت اًس ية وتًَت 

 ذزل وفعَخَ ووحضخَ

  

ٌَِّي مثال ؿىل ذزل :فلس امص شل املؤمٌّي إبكامة اًعالة ،واذرب اهنا موكوثَ حمسدة ،فلال ثـاىل ) اَلَة لَمهَْت ؿىََل اًُْمْؤِم نَّ اًعَّ
ّ
ا

ِنخَااًب َمْوكُواًت (  ،واًس ية اًلوًَة واًفـََة ًصسول شل تًَت ذزل الاحٌلل اًلصأيٓن ،مفهنا ؾصفٌا مواكِت اًعالة وروـاهتا 

فغ اًعالة اجملمي فلال ورشوظِا وسًهنا وأٓداهبا ومدعالهتا ومىصوُاهتا   ،فلال اًييب  ظىل شل ؿَََ وسي  يف ثفسرٍي ٌَ

 « َظَُّوا مََكَ َرَأًُْخُمويِن ُأَظًّلِ »

 



وا  ـُ لَمَة َوَأِظَ الَة َوأٓثُوا اًزَّ َََُّكْ مثال ادص اًزلمة ففي اًلصان امص ٍلي إبًخاء اًزلمة ،نٌل يف كو  ثـاىل :) َوَأِكميُوا اًعَّ ـَ َ ُسوَل ً اًصَّ

وَن ( ،وتًَت اًس ية ُشا الامص اجملمي  ،ىِر ؾصفٌا الاظياا اًيت َتة فهيا اًزلمة ،وملسار اًزلمة املفصوضة ،ورشوط حُْصَْحُ

 وحوهبا 

َِ َسِخِال{  ،من كري ان ًحّي شل ثـا َْ َ ً
ّ
خََعاَع ا ِ ؿىََل اًيَّاِس ِىجُّ اًَْحُِْت َمِن اس ْ ىل هَفِة احلج ونشزل احلج  كال ثـاىل : }َوَّلِلَّ

وًَة واًفـََة ُشا الاحٌلل ،ىِر تّي رسول شل ارلمن احلج وواحداثَ ومدعالثَ وتَان ارلمهَ ومٌاسىَ ،"وتًَت اًس ية اًل

،وهَفِة اداء املياسم ،من الاىصام واًعواا واًسـي واًعـود اىل ؾصفات واًزنول اىل املزدًفة ،والاكامة يف مىن اايم 

اًىصمي  ذزل فلال ظىل شل ؿَََ وسي  "  اًدرشًق ،وريم ادلار وهَفِة اًخحَي وذحب اًِسي وكري ذزل "  ، وكس تّي اًييب

 ُذُشوا َؾّّنِ َمٌَاِسَىَُكْ  "  

 

 ثلَِسٍ ٌَمعَق  -2

ِاحَُُكْ َوتَياحَُُكْ َوَأَدواحَُُكْ  َُكْ ُأمَّ َْ َ َومَعَّاحَُُكْ َوذاالحَُُكْ  ًلس تّي شل ثـاىل من حيصم اًزتوجي هبن من الاكارب فلال ثـاىل ) ُىّصَِمْت ؿََ

ِاُت ِوسائَُِكْ(  فِشَوتَياُت اْلَ  ضاؿَِة َوُأمَّ يََُكْ َوَأَدواحَُُكْ ِمَن اًصَّ ـْ يِت َأْرَض ِاحَُُكُ اًالَّ ا اًيط معَق كِس تلو  خِ َوتَياُت اْلُْدِت َوُأمَّ

ؿىل اتية  واحي ًَك ما وراء ذًَك فلال ظىل شل ؿَََ وسي  ملِسا ُشا الاظالق "ال ثيىح املصٔأة ؿىل معهتا وال ؿىل ذاٍهتا وال

 ادهيا وال ؿىل اتية ادهتا فبٔىَك ان فـَمت ذزل كعـمت ارحامَك  " 

  

 ُتعَعَ ٌَـام  -3

(  اًيط ؿام دعط تلو  ظىل شل ؿَََ وسي  َنِص ِمثُْي َىغِّ ألهْثََُّْيِ ٌِرلَّ ُ يِف َأْوالِدُُكْ   "ًُس ٌَلاثي كال ثـاىل : )ًُوِظََُكُ اَّللَّ

 مرياث "  

ُصوِا ثيخَِ ٌَلًصة  -4 ـْ اِخُسوَن اْلِٓمُصوَن اِبًَْم وَن اًسَّ ـُ اِن وَن اًصَّ اِِئُ اِتُسوَن اًَْحاِمُسوَن اًسَّ ـَ كال ثـاىل :) اًخَّائُِحوَن اًْ

ٌَِّي (   فلس تّي اًييب اًىصمي اًلًصة يف  ِ اًُْمْؤِم ِ َوثرَّشِ ًُِحُسوِد اَّللَّ وَن َؾِن اًُْمْيَىِص َواًَْحاِفُؼوَن  ُُ اىل )اًساِئون كو  ثـَواًيَّا

ائُِمونَ »(فلال  وَن اًعَّ اِِئُ  « اًسَّ

ثوضَحَ ٌَمضلك فلس فرس اًييب اًىصمي ظىل شل ؿَََ وسي  ما اصلك ؿىل ؿسي جن حامت يف مـصفة اخلَط  -5

 الاتَغ من اخلَط الاسود من اًفجص 

َُ ثفسرٍي اًحَاين من امثةل ذزل كول ثـاىل:  ) ََكَْمثَاِل اٌَُْْؤًُِؤ اًَْمىْ  -6 ي ًَْم ثََمسَّ ِ ّرِ اذلَّ نَّ َنَعَفاِء ادلُّ ُُ ٌُوِن (  ، كَاَل: َظَفاُؤ

 اْلًَِْسي 

 

 ثفسرٍي ٔلًفاظ  كصأٓهَة  اس خـمَت يف مـىن اساليم  -7



 ومن ذزل ًفغ اًلٌوت  اذلي لمن ًفرسٍ اًـصب ابهَ اخلضوع ًوىن اًصسول حـي من مـاهََ اًسىوت   

 يف ؾِس اًعحاتة واُي اًحُت ؿَهيم اًسالم املصحةل اًثاهَة :مصحةل اًخفسري 

وملا اهخلي اًييب اًىصمي اىل اًصفِق الاؿىل هنغ من تـسٍ ًخحمي ؾةء ادلؾوة وورش ادلٍن ثالمِشٍ من اًعحاتة رضوان شل 

الم ؤأظفامه ٔأذُاان ؿَهيم امجـّي  فِم "ٔأفلَ ألمة ؤأجص ألمة كَواب ؤأمعلِم ؤأكَِم حلكفا ؤأْصِم كعودا ؤأمكَِم فعصة ؤأمتِم ٕادر 

اذلٍن صاُسوا اًخزًني وؾصفوا اًخبٔوًي فِموا ملاظس اًصسول فًس حة أٓراهئم وؿَوهمم وكعودمه ٕاىل ما خاء تَ اًصسول ظىل شل 

 ؿَََ وسي  نًسخهتم ٕاىل ْصحخَ " 

 

ا ،ومن ُيا مل ٍىن اًعح اتة يف درخة واحسة ًفِم وتعحَـة احلال مل ٍىن اًعحاتة يف درخة واحسة يف فِم اٌَلة وادراك ارساُر

شا ٍصحؽ ٕاىل ثفاوهتم يف اًلوة اًـلََة،  مـاين اًلصان " تي ثفاوثت مصاحهبم، ؤأصلك ؿىل تـضِم ما ػِص ًحـغ أٓدص مهنم، ُو

وثفاوهتم يف مـصفة ما ٔأحاط ابًلصأٓن من ػصوا ومالثسات، ؤأنرث من ُشا، ٔأهنم لمهوا ال ًدساوون يف مـصفة املـاين اًيت 

ملفصدات، مفن مفصدات اًلصأٓن ما دفى مـياٍ ؿىل تـغ اًعحاتة، وال َضرْي يف ُشا، فٕان اٌَلة ال حيَط هبا ٕاال ُوضـت ًِا ا

ة ًـصا مجَؽ ٔأًفاظ ًلهتا"  ع ٔأحس ٔأن لك فصد من ُأمَّ  مـعوم، ومل ًسَّ

 

تة ًفِم من الًٓة ماال خيعص فاًعحاتة ريض شل ثـاىل ؾهنم امجـّي  ًخفاوت  يف فِم اًلصأٓن، تّي واحس وأٓدص. رمبا ٔأحس اًعحا

 تحال الٓدٍصن مهنم. وكس ٍىون الًٓة اًواحسة يف هؼص ٔأحس اًعحاتة يف ٔأصس اًلموض ًوىن ؾيس الٓدٍصن يف كاًة اًوضوح    

 

 والامثةل ادلاةل ؿىل ثفاوت اًعحاتة يف فِم اًفاظ اًلصان اًىصمي نثرية مهنا 

ٔأوس: "ٔأن معص جن اخلعاب كصٔأ ؿىل امليرب: }َوفَاِنًَِة َوَأاّبً{  ،  ( يف اًفضائي ؾن224ما ٔأدصخَ ٔأتو ؾحَسة )ت:  -1

فلال: ُشٍ اًفاوِة كس ؾصفٌاُا، مفا ألّب؟. مث رحَؽ ٕاىل هفسَ فلال: ٕان ُشا ًِو اًخلكف اي معص"  وىف رواًة كال مفا ألب مث 

 " ( مـَلا ؿىل ما ثلسم794كال ما لكفٌا ٔأو ما ٔأمصان هبشا  كال اًزرويش     )ت:

وما ذاك جبِي مهنٌل ملـىن ألب وٕا اا حيمتي وشل ٔأؿي  ٔأن ألب من ألًفاظ املضرتنة يف ًلهتٌل ٔأو يف ًلات خفض َا ٕان فرساٍ  

ِشا ادذَف املفرسون يف مـىن ألب ؿىل س حـة ٔأكوال فلِي ما حصؿاٍ اٍهبامئ ؤأما ما  مبـىن من مـاهََ ٔأن ٍىون املصاد كرٍي ًو

ًثاين اًخنب ذاظة واًثاًر لك ما هخت ؿىل وخَ ألرض واًصاتؽ ما سوى اًفاوِة واخلامس اًامثر ًبلٔكَ الٓديم فاحلعَس وا

ا حنو فاوِة وخني  اًصظحة وفَِ تـس ٔلن اًفاوِة ثسذي يف اًامثر اًصظحة وال ًلال ٔأفصدت ٌَخفعَي ٕاذ ًو ٔأًرس ذزل ًخبٔدص ذهُص

واًساتؽ ٔأهَ ًٔلهـام لمًفاوِة ٌَياس   وحيمتي كول معص كري ما  ورمان واًسادس ٔأن رظة اًامثر ُو اًفاوِة وايثسِا ُو ألب

ف  س حق وهجّي ٔأحسٌُل ٔأن ٍىون دفى ؿَََ مـياٍ وٕان صِص  نٌل دفى ؿىل اجن ؾحاس مـىن فاظص اًسموات واًثاين ُتًو

ؤأان رشٍىَك ًٍصس  كرٍي من اًخـصض ٌَخفسري مبا ال ًـي  نٌل لمن ًلول ٔأكَوا اًصواًة ؾن رسول شل ظىل شل ؿَََ و سي 

 الاحرتاز فٕان من احرتز كَت رواًخَ " 



ٍا{  ، مث سبٔل ؾن مـىن اًخروا، فلال   رخي   -2 وما روى من ٔأن معص لمن ؿىل امليرب فلصٔأ: }َأْو ًَبُِذَشمُهْ ؿىل َُتَوُّ

ا ؾيسان اًخيلط، مث ٔأوضسٍ:  من ُشًي: اًخروُّ

ُحُي مهنا اتِماكً كَِصدًا ...  َا اًصَّ ِفُن  َُتَوَّ َا ُؾوَد اًيحـِة اًسَّ  نٌل َُتَوَّ

وما ٔأدصخَ ٔأتو ؾحَسة من ظًصق جماُس ؾن اجن ؾحاس كال: "نيت ال ٔأدرى ما }فَاِظِص اًسٌلوات{ ىص  ٔأاتين  -3

ٔأؾصاتَان ًخزاظٌلن يف ترئ، فلال ٔأحسٌُل: ٔأان فعصهتا، والٓدص ًلول: ٔأان اتخسٔأهتا"  وؿسى جن حامت مل ًفِم مـىن كو  ثـاىل: 

َ ًََُكُ اخلَط ألتَغ ِمَن اخلَط ألسود ِمَن اًفجص{ ، وتَف من ٔأمٍص ٔأن ٔأذش ؾلااًل ٔأتَغ وؾلاالً   }َولُكُوْا وارشتوا ىص  ًَخَخَّيَّ

ض تلةل فِمَ، ؤأفِمَ املصاد .احلق ٔأن  ٔأسود، فٌَل لمن تـغ اٌََي، هؼص ٕاٍهيٌل في  ٌس خخِيا، فٌَل ٔأظحح ٔأذرب اًصسول ثضبٔهَ، فـصَّ

م  -لمهوا ًخفاوثون يف اًلسرة ؿىل فِم اًلصأٓن وتَان مـاهََ املصادة مٌَ، وذزل راحؽ اًعحاتة   ٕاىل ادذالفِم يف ٔأدوات  -نٌل ثلسَّ

ٌِّلً تلٍصهبا، ومهنم دون ذزل، ومهنم َمن لمن  اًفِم، فلس لمهوا ًخفاوثون يف اًـي  تَلهتم، مفهنم من لمن واسؽ الاظالع فهيا مَ

، ٔأضف ٕاىل ُشا وذاك ٔأن اًعحاتة مل ٍىوهوا يف ًالزم اًييب ظىل شل ؿَ  ََ وسي  فِـصا من ٔأس حاب اًزنول ما ال ًـصفَ كرٍي

 درحهتم اًـَمَة ومواُهبم اًـلََة سواء، تي لمهوا خمخَفّي يف ذزل ادذالفًا ؾؼاميً" 

 

انَّ َوَزلَمةً  -4 َولَمَن ثَِلًِّا (   فلال سبًٔت ؾهنا  ؤأدصج اجن حٍصص ؾن سـَس جن حدري ٔأهَ س ئي ؾن كو  ) َوَىٌَااًن ِمْن دَلُ

 اجن ؾحاس في  جية فهيا صُئا  ، ؤأدصج من ظًصق ؾىصمة ؾن اجن ؾحاس كال ال وشل ما ٔأدري ما } وىٌاان { 

   

ًٌََا َوتَّْيَ كَْوِمٌَا اِب  -5 َْ َ َّيَا افْذَْح ت ًَْحّقِ (  ؤأدصج اجن ٔأيب حامت ؾن كذادة كال كال اجن ؾحاس ما نيت ٔأدري ما كو  )  َرت

ىص  مسـت كول تًت ذي ٍزن ثـال ٔأفاَتم ثلول ثـال ٔأذامصم ،  ؤأدصج من ظًصق جماُس ؾن اجن ؾحاس كال ما ٔأدري 

 ما اًلسَّي ًوىّن ٔأػيَ اًزكوم 

ُشا وكس تسٔأ اًعحاتة صارؿّي يف ثفسري اًلصان ؿىل ُتوا وَتصج تـس وفاة اًصسول مـمتسٍن يف ثفسريمه ؿىل اًلصان هفسَ  

ىل ثفسري اًييب ،والاحهتاد والاس خًداط ،او اُي اًىذاب من اٍهيود واًيعارى كال ادلنخور َلس ىسّي اذلُيب "ُشا ،وؿ

و ما لمن ٍصحؽ ٕاًََ اًعحاتة يف ثـصا تـغ مـا ى اًلصأٓن، ًوُس ُشا معاًل أًًَٓا ال ًلوم ؿىل  ُو ثفسري اًلصأٓن ابًلصأٓن، ُو

ري من اًخسجص واًخـلي، ٕاذ ًُس ْحي اجملمي ؿىل املحّي، ٔأو املعَق ؿىل امللِس، ٔأو يشء من اًيؼص، وٕا اا ُو معي ًلوم ؿىل نث

اًـام ؿىل اخلاص، ٔأو ٕاحسى اًلصاءثّي ؿىل ألدصى ابٔلمص اًِّي اذلى ًسذي َتت ملسور لك ٕاوسان، وٕا اا ُو ٔأمص ًـصفَ 

 ٔأُي اًـي  واًيؼص ذاظة" 

 ممزيات اًخفسري يف ؾرص اًعحاتة  

  ُشٍ املصحةل ابملمزيات الٓثَة:ميخاز اًخفسري يف

س اًياس ؾن ؾرص  ـُ َ شا اًلموض لمن ٍزداد لكٌل ت و ما مغغ فِمَ ُو ٔأواًل: مل ًَُفرسَّ اًلصأٓن مجَـَ، وٕا اا فرُّسِ تـغ مٌَ، ُو

 اًييب ظىل شل ؿَََ وسي  



 اثهًَا: ِكةلَّ الادذالا تُهنم يف فِم مـاهََ  

 ـىن اإلحٌليل، وال ًَُزمون ٔأهفسِم تخفِم مـاهََ ثفعَالً اثًثًا: لمهوا نثريًا ما ٍىذفون ابمل 

مْثٍ{ .. ٔأي كري مذـصض  
ّ
راتـًا: الاكذعار ؿىل ثوضَح املـىن اٌَلوي اذلى فِموٍ تبٔدرص ًفغ، مثي كوهلم: }كرَْيَ ُمذََجاِهٍف ال

 ملـعَة 

د الاهخعار ٌَمشاُة ادلًًِة مبا خاء يف نخاب ذامسًا: هسرة الاس خًداط اًـَمي ًٔلىاكم اًفلَِة من الآيت اًلصأٓهَة وؾوم وحو 

 شل، هؼصًا الَتادمه يف اًـلِسة، ؤلن الادذالا املشُيب مل ًلم ٕاال تـس ؾرص اًعحاتة رىض شل ؾهنم.

ون يشء من اًخفسري يف ُشا اًـرص، ٔلن اًخسوٍن مل ٍىن ٕاال يف اًلصن اًثاين. هـم ٔأزخت تـغ اًعحاتة تـغ  سادسًا: مل ًُسَّ

 فسري يف معاىفِم فؼهنا تـغ املخبٔدٍصن من وحوٍ اًلصأٓن اًيت ىزل هبا من ؾيس شل ثـاىل.اًخ 

ساتـًا: اُتش اًخفسري يف ُشٍ املصحةل صلك احلسًر، تي لمن حزءًا مٌَ وفصؿًا من فصوؿَ، ومل ًخزش اًخفسري   صالًك مٌؼٌلً، 

اًضبٔن يف رواًة احلسًر، حفسًر ظالة جباهة حسًر تي لمهت ُشٍ اًخفسريات حُصوى مٌثورة لآيت مذفصكة، نٌل لمن 

ىشا.  هجاد، جباهة حسًر مرياث، جباهة حسًر يف ثفسري أًٓة ... ُو

ًوُس املـرتض ٔأن ًـرتض ؿََيا تخفسري اجن ؾحاس، فٕاهَ ال ثعح وسخذَ ٕاًََ، تي مجـَ اًفريوزأآبدى ووس حة ٕاًََ، مـمتسًا يف 

شٍ يه سَسةل ذزل ؿىل رواًة واَُة، يه رواًة َلس جن م صوان اًسسى، ؾن اًلكىب، ؾن ٔأىب ظاحل، ؾن اجن ؾحاس ُو

 اًىشب نٌل كِي 

 

 املصحةل اًثاًثة :مصحةل اًخفسري يف ؾِس اًخاتـّي 

ملا امذست اًفذوحات الاسالمِة ،واجسـت ركـهتا تفذح اًضام ومرص واًـصاق وفارس ،ثفصق اًعحاتة ومل ٌس خلصوا يف تدل 

لذخسون اًـي  ؾهنم فاجسؽ اخلالا يف واحس تي ثوزؾوا يف اًحال د رشكا وقصاب فذحَق ىوهلم هحار اًخاتـّي ًخَلون اكواهلم ًو

 مـاين اًلصان ثسخة تـسمه ؾن ؾِس اًصسول ،والدذالظِم ابُي اًحالد املفذوحة   

 معادر اًخفسري ؾيس اًخاتـّي 

ون يف فِمِم ًىذاب شل  ثـاىل ؿىل ما خاء يف اًىذاب هفسَ، وؿىل ما روٍو ؾن كال اذلُيب " وكس اؾمتس ُؤالء املفرّسِ

اًعحاتة ؾن رسول شل ظىل شل ؿَََ وسي ، وؿىل ما رووٍ ؾن اًعحاتة من ثفسريمه ٔأهفسِم، وؿىل ما ٔأذشٍو من ٔأُي 

 اًىذاب مما خاء يف نخهبم، وؿىل ما ًفذح شل تَ ؿَهيم من ظًصق الاحهتاد واًيؼص يف نخاب شل ثـاىل.

ت ًيا نخة اًخفسري نثريًا من ٔأكوال ُؤالء اًخاتـّي يف اًخفسري، كاًوُا تعًصق اًصٔأي والاحهتاد، ومل ًعي ٕاىل ؿَمِم وكس رو

 يشء فهيا ؾن رسول شل ظىل شل ؿَََ وسي ، ٔأو ؾن ٔأحس من اًعحاتة" 

 



 املفرسون من اًخاتـّي:

خرب، وسـَس جن حدري، وؾىصمة موىل اجن ؾحاس، وؾعاء  وكس اص هتص ابًخفسري من اًخاتـّي نثريون، من ٔأؾَاهنم: جماُس جن

جن ٔأيب رابح، واحلسن اًحرصي، ومرسوق جن ألخسع، وسـَس جن املسُة، ؤأيب اًـاًَة، واًصتَؽ جن ٔأوس، واًضحاك جن 

 مزامح، وكريمه نثريون 

 

 اجصز  مؼاُص اًخجسًس يف ؾرص اًخاتـّي 

 اًـرص وذزل من ذالل جصوز مسارس اًخفسريميىن ًيا ان هخَمس مؼاُص اًخجسًس يف ُشا 

 

(، وجماُس ولمهت 95(  ٔأصِص رخاًِا  سـَس جن حدري ت)ت:68ٔأواًل: مسرسة اًخفسري مبىة كِاهما ؿىل اجن ؾحاس )ت:

و ساخس، س ية ) (، وؾىصمة  موىل اجن ؾحاس، وظاووس جن نُسان اًاميين لمن ظاووس ص َخ ٔأُي 104وفاثَ مبىة ُو

 ُـ( ؿىل ٔأرحج ألكوال 114(، وؾعاء جن ٔأىب رابح وثوىف س ية ) 106حلج فاثفق موثَ مبىة س ية )اٍمين، ولمن نثري ا

 

(، 136اثهًَا: مسرسة اًخفسري ابملسًية  كِاهما ؿىل ُأىَبّ جن وـة: ٔأصِص رخاًِا:   زالزة، مه: ًزس جن ٔأسي  ولمهت وفاثَ س ية) 

ًلصػي وكال اجن ىدان: لمن من ٔأفاضي ٔأُي املسًية ؿٌَلً وفلًِا، ولمن ( ، وَلس جن وـة ا90ؤأتو اًـاًَة ولمهت وفاثَ س ية) 

( ، وُو اجن مثان  118ًلط يف املسجس فسلط ؿَََ وؿىل ٔأْصاتَ سلف مفات ُو وحٌلؿة مـَ َتت اًِسم، س ية) 

 وس حـّي س ية  

 

 اثًثًا: مسرسة اًخفسري ابًـصاق كِاهما ؿىل اجن مسـود: ٔأصِص رخاًِا:

ة اهلمساين 74(، وألسود جن ًٍزس )ت:63( ومعٍص جسـّي س ية ، ومرسوق  )ت:61: ؿَلمة جن كُس )ت  (، وُمصَّ

 (   117(، وكذادة جن دؿامة اًسسويس )ت:110(، واحلسن اًحرصى )ت:109(، وؿامص اًضـيب )ت:76)ت:

 

ق اًـٌَلء جيوتون الاكعار وًعوفون وملا جصز ةأص اًلصن اًثاين اتخسٔأ ؾرص ثسوٍن اًـَوم تبٔمص اخلََفة معص جن ؾحس اًـٍزز ،فاهعَ

 الامعار جيمـون احادًر اًييب اًىصمي وكس ْصة ُشٍ احلصنة ثسوٍن اًخفسري فاكن اًخفسري جباهة احلسًر  

 

 ممزيات اًخفسري يف ُشٍ املصحةل



 ميخاز اًخفسري يف ُشٍ املصحةل ابملمزيات الٓثَة:

 اهَات، وذزل نرثة َمن دذي من ٔأُي اًىذاب يف اإلسالم   ٔأواًل: دذي يف اًخفسري نثري من اإلرسائَََات واًيرص 

  

اثهًَا: ػي اًخفسري حمخفؼًا تعاتؽ اًخَلي واًصواًة، ٕاال ٔأهَ مل ٍىن ثَلًِا ورواًة ابملـىن اًضامي نٌل ُو اًضبٔن يف ؾرص اًييب 

 -توخَ ذاص  -لك مرص ًـيون ظىل شل ؿَََ وسي  ؤأْصاتَ، تي لمن ثَلًِا ورواًة ًلَة ؿَهيٌل ظاتؽ الادذعاص، فبُٔي 

ىشا. ، واًـصاكِون ؾن اجن مسـود ... ُو  ابًخَلي واًصواًة ؾن ٕامام مرصمه، فاملىِون ؾن اجن ؾحاس، واملسهَون ؾن ُأىَبّ

ََّاهتا ُشٍ املشاُة، فٌجس مثاًل كذادة  اثًثًا: ػِصت يف ُشا اًـرص هواة اخلالا املشُيب، فؼِصت تـغ ثفسريات َتمي يف ظ

 اًسسويس ًًُسة ٕاىل اخلوض يف اًلضاء واًلََسر وٍهُتم تبٔهَ كسري  جن دؿامة

 

راتـًا: نرثة اخلالا تّي اًخاتـّي يف اًخفسري ؾٌل لمن تّي اًعحاتة رضوان شل ؿَهيم، وٕان لمن ادذالفًا كََاًل ابًًس حة ملا وكؽ 

ٍن   تـس ذزل من مذبٔدصي املفرّسِ

 صامةل  ذامسا :دون اًخفسري وظيف فَِ وػِصت ثفاسري 


