
 احملارضة اًسادسة واًؼرشون 

 املرحةل اخلامسة :مرحةل اًرهود واًخلََد  

ابىهتاء اًلرن اًسادس ثوكفت حرنة الاتداع يف اًخفسري ،وتدٔأ دور اًخلََد وادلود حِر رشع املفرسون يف ُذٍ اًفرتة 

ًخجِون اىل هلي الاكوال املبٔزورة غن اسالفِم من املفرسٍن دون ان ًًس بوُا اىل كائَهيا خمخرصٍن يف ذكل الاساهَد فاكن 

ول اًوضع   كال حايج ذََفة "مث ٔأًف يف اًخفسري ظائفة من  املخبٔدٍرن: فادذرصوا ُذا اًذاان تفذح اًباب ػىل مرصاغََ دلد

ألساهَد، وهلَوا ألكوال ترتاء، فدذي من ُيا ادلدِي، واًخبس اًعحَح ابًؼََي، مث ظار لك من س يح هل كول ًوردٍ، ومن 

ت ٕاىل حتٍرر ما ورد غن اًسَف دعر تباهل يشء ًؼمتدٍ، مث ًيلي ذكل ذَف غن سَف، ظاان ٔأن هل ٔأظال، غري مَخف

: )غري املغضوب ػَهيم وال -س بحاهَ وثؼاىل  -اًعاحل، ومن مه اًلدوة يف ُذا اًباب. كال اًس َوظي: رٔأًت يف ثفسري كوهل 

َ  -اًضاًني( ، حنو: غرشة ٔأكول، مع ٔأن اًوارد غن اًييب  َِ َوَسَّلى َْ َ  اٍهيود ، ومجَع اًعحاتة، واًخاتؼني: ًُس غري-َظىلى هللُا ػََ

 واًيعارى. حىت كال ابن ٔأيب حامت: ال ٔأػَّل يف ُذا ادذالفا من املفرسٍن" 

 

وظِرت اخملخرصات يف ػَّل اًخفسري  الن ثفاسري مرحةل اًخبٔظَي متخاز ابًضمول واًسؼة ومل ًظِر مفرسا ذهَا جيمع تني 

 (0771اًخفسري اًؼليل واًيليل غري ايب اًثياء الاًويس )ت:

 

 ة :مرحةل اًخجدًد يف اًؼرص احلدًر املرحةل اًسادس

ثبَورت ُذٍ املرحةل ػىل ًد اًس َد  جامل ادلٍن الافغاين   ،وتؼد وفاة الافغاين محي ًواء الاظالح ثَمَذٍ اًض َخ محمد 

 غبدة 

 ابرز اسس اًخجدًد اًيت وضؼِا محمد غبدة 

 جددة حمارتة اًخلََد اذلي جؼي الامة ػاجزة غن ان ثواجَ ثَار احلَاة املخ -0

 اغامل اًؼلي يف ثفسري اًيط اًلرأيٓن -7

 حرك اًؼَوم واملععَحات يف اًخفسري ،واًيظر اىل اًلران اًىرمي من حِر ُو نخاب ُداًة  -3

 اًؼودة اىل اًىذاب واًس ية ،وحرك الٓراء اًفَسفِة واًالكمِة   -4

 تَان حمكة اًدرشًع يف اًؼلائد  -5

 اًخفسري الاس خفادة من اًؼَوم احلدًثة يف  -6

 اىاكر اًرواايت الارسائَََة اًاكذتة  -7



 الاُامتم تدٌظمي احلَاة الاجامتغَة  -8

 

 اصِر ثالمِذ اًض َخ محمد غبدة 

 رص َد رضا ظاحة ثفسري امليار  -0

 اًض َخ امحد مععفى املراغي  -7

 اًض َخ غبد اًلادر املغريب ظاحة ثفسري جزء ثبارك  -3

 اًض َخ محمود صَخوت  -4

 كعة يف ثفسرٍي ظالل اًلران وس َد  -5

 

 ابرز مظاُر اًخجدًد يف اًؼرص احلدًر 

ظِور الاجتاٍ اًؼَمي يف اًخفسري واصِر من اُمت تَ اًض َخ ظيعاوي جوُري ،وامحد اًغمراوي ،وحٌفي امحد  -0

 ،وغريمه 

 ظِور اًخفسري املوضوغي  -7

 

 ضواتط اًخجدًد يف اًخفسري اًفعي اًسادس :

ً ٔأو من اإلجياتَة يف اًؼمي    اًخجدًد من اجِلّدة ، واًلكمة ثدور ػىل ٕابراز ما مل ٍىن ابرزًا ٔأو ٕاوضاء ما مل ٍىن مًضبٔ

 والاس مترار فَِ  

 اًخجدًد يف الاظعالح   

 كِي اًخجدًد ُو "احِاء ما هدرس من اًؼمي ابًىذاب واًس ية والامر مبلذضاُام "  

 تؼر مؼاملَ اًؼَمَة واًؼمََة اًيت أآيهتا هعوص اًىذاب واًس ية وفِم اًسَف "  وكِي جتدًد ادلٍن ُو "احِاء و 

 ضواتط اًخجدًد يف اًخفسري 

 ميىن ًيا ان هبني ثكل اًضواتط من ذالل الايت 

 ضواتط جضمي يف املفرس ذاثَ  -0



 ضواتط يف ممارسة اًخجدًد يف اًخفسري  -7

 اوال : ضواتط املفرس اجملدد

 ة الاغخلاد اًضاتط الاول : حص

زوم س ية  اول ما ٌضرتط يف املفرس اجملدد ان ٍىون حصَح الاغخلاد كال اًعربي " اػَّل ٔأن من رشظَ حصة الاغخلاد ٔأوال ًو

ادلٍن فٕان من اكن مغموظا ػَََ يف دًيَ ال ًؤمتن ػىل ادلهَا فىِف ػىل ادلٍن مث ال ًؤمتن من ادلٍن ػىل اإلدبار غن ػامل 

غن ٔأرسار هللا ثؼاىل ؤلهَ ال ًؤمن ٕان اكن مهتام ابإلحلاد ٔأن ًبغي اًفذية وًغر اًياس تَََ وذداػَ  فىِف ًؤمتن يف اإلدبار

ة فٕان ٔأحدمه ًعيف اًىذاب  ندٔأب  اًباظيَة وٕان اكن مهتام هبوى مل ًؤمن ٔأن حيمهل ُواٍ ػىل ما ًوافق تدغخَ ندٔأب اًلدًر

زوم ظًرق اًِدى"   يف اًخفسري وملعودٍ مٌَ اإلًضاح اًساهن ًَعدمه غن ٕاثب  اع اًسَف ًو

 اًضاتط اًثاين :الاحاظة تلواػد اًخفسري واظوهل  

، ومن ذالل ُذا ثؼرف ٔأن موضوع  وػَّل ٔأظول اًخفسري: ٍراد تَ اًلواػد اًلكَة اًيت ىمتىن تواسعهتا من فِم اًلرأٓن وثفسرٍي

اًفوائد اًيت س يجيهيا من ػَّل ٔأظول اًخفسري، من  وميىن ٔأن هخؼرف ػىل -غز وجي  -ُذا اًؼَّل ُو اًلرأٓن اًىرمي، الكم هللا 

 ذالل ما ًبئت:

فبٔظول اًخفسري يه املياجه اًيت ثبني ًيا  -غز وجي  -ىمتىن من فِم الكم هللا  -ػَّل ٔأظول اًخفسري-ٔأوال: تواسعة ُذا اًؼَّل 

ة وذاظَة، و  ٔأن ثدبر اًلرأٓن ٔأمر معَوب، كال اًعًرق اذلي ًَزتمَ املفرس يف الكم هللا ثؼاىل، وال صم ٔأن ًالكم هللا مًز

ََٓن  ىُروَن اًُْلْرأ َِ { كال ثؼاىل: } َأفاََل ًََخَدب اَيِث َٓ ىُروا أ ب ََدى ًِ ََْم ُمبَاَرٌك  َ ً
ّ
ٍُ ا  { ثؼاىل: } ِنَخاٌب َأىَْزًْيَا

ري اًلرأٓن ابًرٔأي واثهَا: من فوائد مؼرفة ٔأظول اًخفسري، ٔأهيا وسَّل من اإلمث املرثة ػىل اًلول ػىل هللا تال ػَّل، ومن ثفس

َ اًَْفَواِحَش {  َم َريّبِ ىَما َحرى ه
ّ
ٕاىل ٔأن  اجملرد، وكد ثواحرت اًيعوص يف تَان غظم ٕامث من كال ػىل هللا تال ػَّل، كال ثؼاىل: } كُْي ا

ىِبُؼوا ُدُعَواِت اً  ِ َما اَل ثَْؼََُموَن  { وكال س بحاهَ: } َواَل ثَد ىَما ًَبُِمُرُُكْ كال: } َوَأْن ثَُلوًُوا ػىََل اَّللى ه
ّ
َُ ًَُُكْ ػَُدوٌّ ُمِبنٌي ا ى ه

ّ
َعاِن ا َْ ض ى

ِ َما اَل ثَْؼََُموَن  {  ومن مل ٍمتىن من مؼرفة ُذٍ اًلواػد  وِء َواًَْفْحَضاِء َوَأْن ثَُلوًُوا ػىََل اَّللى فٕاهَ حِيئذ  -كواػد اًخفسري-اِبًسُّ

، ما مل ٍىن مؼروفا تبٔظي اٌَغة. حيرم ػَََ ٔأن ًفرس اًلرأٓن، وجية ػَََ يف فِم اًلرأٓن   ٔأن ًؼمتد ػىل فِم غرٍي

ومن فوائد مؼرفة ٔأظول اًخفسري: اًرتجِح تني ٔأكوال املفرسٍن، فٌحن غيد كراءة ثفسري اًلرأٓن، جند ٔأكوالا خمخَفة، فعائفة 

ن ذالل مؼرفة ٔأظول ًفرسوهنا تلول، وظائفة ًفرسون الًٓة تلول أٓدر، ما ُو اًراحج من ُذٍ ألكوال؟ ميىن ٔأن هخؼرفَ م

 اًخفسري.

با وختعئة، فؼيدما هؼرف ُذٍ اًلواػد، مث جند كوال ٔلحد من  ومن فوائد ُذا اًؼَّل ٔأًضا: ٔأن حنُك ػىل ٔأكوال املفرسٍن ثعًو

 املفرسٍن ًفرس اًلرأٓن، فٕاهيا هعبق ُذٍ اًلواػد ػىل كوهل، فٌيظر ُي كوهل كول ظائة، ٔأو ُو كول ذاظئ.

اًخفسري ٔأًضا: ٔأهيا ىمتىن من مؼرفة ألحاكم اًرشغَة اًواردة يف اًلرأٓن، فٕاهيا ٕاذا غرفٌا مؼاين اًلرأٓن ومن فوائد مؼرفة ٔأظول 

 من ذالل كواػد اًخفسري ؤأظوهل، متىٌا من اس خرراج ألحاكم اًرشغَة .



ونذكل من فوائدٍ: ٔأن هؼرف ٔأحاكم اًيوازل اجلدًدة، واملسائي احلادزة، فٕان ُذا اًلرأٓن اًؼظمي كد تني هللا ٔأهَ جؼهل ثبِاان 

ًلك يشء، ولك ما احذجيا ٕاًََ من ٔأحاكم اًرشًؼة، فِو موجود يف ألدةل اًرشغَة، حفًَئذ غيدما ثبٔثٌُا مسبةٔل جدًدة، فال 

ىَل -جي وػال-خاب هللا، ٔأو يف س ية رسوهل، هعا ٔأو اس خًباظا، نام كال تد ٔأن ٍىون حمكِا موجودا يف ن 
ّ
ٍُ ا و : } َوًَْو َردُّ

َُ ِمْْنُْم { حفًَئذ هَف ٌس خًبعوهَ؟ تواسعة ُ َ خًَِْبُعوه ٍَن ٌَس ْ ِ َُ اذلى َم َِ ىَل ُأوِِل اْلَْمِر ِمْْنُْم ًََؼ
ّ
ُسوِل َوا كواػد اًخفسري -ذٍ اًلواػد اًرى

 ُذٍ اًلواػد، وسَّل إبذن هللا من اخلعبٔ يف اًخفسري  ، ومبراػاة -ؤأظوهل

 اًضاتط اًثاًر :ان ٍىون اجملدد رابهَا 

وامللعود بىون املفرس رابهَا ان ًخحىل بىامالت اًَلني ،وهوافي اًعاػات واًرتيق يف مدارج اًساًىني والاتخؼاد غن 

د يف ادلهَا واًرغبة يف الادرة    اًض هبات واًضِوات واًُز

ؤدي  كال س َد كعة " فاًخلوى يف اًلَة يه اًيت ثؤُهل ًالهخفاع هبذا اًىذاب . يه اًيت ثفذح مغاًَق اًلَة هل فِدذي ًو

د ٔأن جيد اًِدى يف اًلرأٓن ٔأن  دورٍ ُياك . يه اًيت هتييء ًِذا اًلَة ٔأن ًَخلط ؤأن ًخَلى ؤأن ٌس خجَة .ال تد ملن ًٍر

َ جييء ٕاًََ تلَة سَمي . تلَة ذاًط . مث ٔأن جييء إ  ًََ تلَة خيىش وًخوىق ، وحيذر ٔأن ٍىون ػىل ضالةل ، ٔأو ٔأن جس هتًو

سىهبا يف ُذا اًلَة اذلي جاء ٕاًََ مذلًِا ، ذائفًا ، حساسًا ، همَبٔ  ضالةل . . وغيدئذ ًخفذح اًلرأٓن غن ٔأرساٍر ؤأهواٍر ، ٌو

لال هل : ٔأما سَىت ظًرلًا ذا صوك؟ سبٔل ٔأيب بن وؼة غن اًخلوى ف -ريض هللا غيَ  -ٌَخَلي . . ورد ٔأن معر ابن اخلعاب 

كال تىل! كال : مفا معَت؟ كال : مشرت واجهتدت . كال : فذكل اًخلوى . .  فذكل اًخلوى . . حساس َة يف اًضمري ، 

ق . . ظًرق احلَاة . . اذلي ثخجاذتَ ٔأصواك  وصفافِة يف اًضؼور ، ودض َة مس مترة ، وحذر دامئ ، وثوق ٔلصواك اًعًر

ات ، ؤأصواك املعامع واملعامح ، ؤأصواك اخملاوف واًِواجس ، ؤأصواك اًرجاء اًاكذب فمين ال ميكل ٕاجاتة اًرغائة واًضِو 

ا من ألصواك "   رجاء ، واخلوف اًاكذب ممن ال ميكل هفؼًا وال رضًا . وغرشات غرُي

 اًضاتط اًراتع :ان ٍىون مدسَحا ابًثلافة الاسالمِة الاظَةل 

ػىل دراسة اًض هبات اًيت ااثرهتا اكالم ارابب اًغزو اًثلايف اًغريب وسدىهتم من زاندكة  جية ان جضمي زلافة املفرس

وماجورٍن فامي ًخؼَق ابملرٔأة ومعَِا ،واًرق ،واًويح ،واًيبوة ، واًزواج ،،نام جية ػىل املفرس اجملدد ان ًلوم تدراسة 

ة امليحرفة املؼارصة اكًؼَامهَة ،واملاسوهَة ،وا ًض َوغَة ،واًرٔأسامًَة ،وادلميلراظَة ،واًعَِوهَة ،واًعََبِة اًخَارات اًفىًر

ا   ا واًرد ػىل ص هباهتا واًخحذٍر من اهدضاُر ا من ادلغوات امليحرفة وتَان ادعاُر  واٍهبائَة ،وغرُي

 اثهَا :ضواتط يف معََة اًخجدًد يف اًخفسري 

 ميىن تَان ثكل اًضواتط ابًيلاط االثَة 

 اًضاتط الاول :ادلع تني اًرواًة وادلراًة 

ة ُو ان جيمع املفرس تني اًخفسري ابملبٔزور واًخفسري ابًراي كال اًضواكين " ال ًخُرس يف لك  ان من اكوم املياجه اًخفسرًي

ح اكًخفسري حرهَة من اًرتاهَة اًلرأٓهَة ثفسري اثتت غن اًسَف تي كد خيَو غن ذكل نثري من اًلرأٓن وال اغخبار مبا مل ًع



امليلول إبس ياد ضؼَف وال تخفسري من ًُس تثلة مْنم وٕان حص ٕاس يادٍ ٕاًََ وهبذا ثؼرف ٔأهَ ال تد من ادلع تني ألمٍرن وػدم 

 الاكذعار ػىل مسم ٔأحد اًفًرلني"  

لة املثىل اًيت ثوظي ٕاىل اًغاًة يف فِم اًلرأٓن ، وثؼرف مؼاهََ ،وٕادراك د رة " وٕان اًعًر الئي ٕاجعاٍز يه كال محمد اتو ُز

الاغامتد ػىل اًيلي واًؼلي ، فال ًعح الاكذعار ػىل اًيلي وحدٍ ، وال ػىل اًؼلي وحدٍ ، وٕامنا اًيظر ألمثي ُو ٔأن ًؼمتد 

ػىل اًؼلي واًرٔأي وػىل اًسامع من ٔأكوال رسول هللا  يف فِم اًلرأٓن ، فظواُر اًلرأٓن من ألًفاظ  ، والآثر اًيت ثؼاضد 

ى وحدُا تي جساػد اًؼلي ، وثفذح هل اًس بي الس خرراج مؼاىن اًلرأٓن املدسؼة ألفق اًبؼَدة املدى اًيت اًظاُر ، ال حىف

ثوجَ اًفىر ٕاىل ٔأمعق احللائق اًؼَمَة واًىوهَة واًيفس َة ، ولكام ثفذح اًؼلي يف ظي ٕادراك ألًفاظ وظواُر اٌَغة ٔأدرك ٕادرااك 

 ري ٕاًََ اًلر ان" حصَحا ما جضري ٕاًََ احللائق اًىوهَة ، وما ٌض

 اًضاتط اًثاين :املوازهة يف الاغامتد ػىل اًيلي واًؼلي 

 اًضاتط اًثاًر : ػدم اًرشود غن اجامع الامة 

 اثًثا :مؼامل رئُسة ٌَخجدًد اًخفسريي 

 ابراز اًغرض الاسايس من ىزول اًلران  -0

 ملاومة اًغزو اًفىري  -7

 ابراز جواهة الاجعاز اًؼَمي   -3

 


