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 ادٔأب اًخفسري املوضوغَة 

 ميىن اجامل الٓداب املوضوغَة ابًيلاط االثَة 

الاميان اذ جيب ػىل املفرس ان ًؤمن بلك جوارحَ اهَ امام اكدس نخاب غرفَ اًوجود وان هللا ثؼاىل اىزهل ًِدف  -1

 سام ُو ُداًة اًياس اىل احلق ٌَوضول اىل اًسؼادة يف ادلهَا والاخرة 

  الاماهة ػىل املفرس ان ٌشؼر ابن ػىل ػاثلَ اماهة نربى ال حيمَِا الا املؤمٌون هبذا ادلٍن -2

 اًخفىر واًخدبر واغامل اًفىر يف ثفسري أآيت اًلران اًىرمي  -3

ومن مجةل الٓداب املوضوغَة رفظ املفرس لك احلراكت ادلًًِة واملذُب اًفَسفِة واًخفسريات املًسوبة اىل ظائفة  -4

 من اًزاندكة اًيت ما كاًوا هبا الا ًخؼعَي احاكم اًرشًؼة 

 فرس اًلران اًىرمي ابًغاز بؼَدة غن حفوى اًلران   نام ًأىٔب املفرس املوضوغي ان ً  -5

 الٓداب اًيفس َة  

 ميىن اجامًِا ابًيلاط االثَة  

زوم س ية ادلٍن فٕان من اكن مغموضا ػَََ يف دًيَ ال ًؤمتن ػىل ادلهَا فىِف ػىل ادلٍن مث   -1 حصة الاغخلاد ٔأوال ًو

ا ال ًؤمتن من ادلٍن ػىل اإلخبار غن ػامل فىِف ًؤمتن يف ا إلخبار غن ٔأرسار هللا ثؼاىل     ،وػىل ُذا " فٕان اًؼلِدة ًِا ٔأثُر

ف اًيطوص واخلَاهة يف هلي ألخبار، "   يف هفس ضاحهبا، ونثرًيا ما حتمي ذوهيا  ػىل حتًر

خجيب احملداثت  -2 وجيب ٔأن ٍىون اغامتدٍ ػىل اًيلي غن اًييب ضىل هللا ػَََ وسمل وغن ٔأحصابَ ومن ػارصمه ًو

 رضت ٔأكواهلم ؤأمىن ادلع بُهنام فؼي  وٕاذا ثؼا

 



ومن رشظَ حصة امللطد فامي ًلول ًََلى اًدسدًد فلد كال ثؼاىل } واذلٍن جاُدوا فِيا ٍهندٍهنم س بَيا { وٕامنا  -3

د يف ادلهَا     خيَص هل اًلطد ٕاذا ُز

 اًالكم وحلن  اًخجرد غن اًِوى: فألُواء ثدفع ٔأحصاهبا ٕاىل هرصة مذُهبم، فِغرون اًياس بَني   -4

ٔأن ًبدٔأ ٔأواًل بخفسري اًلرأٓن ابًلرأٓن، مفا ُأمجي مٌَ يف موضع فٕاهَ كد فُطي يف موضع أٓخر، وما اخُذرص مٌَ يف    -5

 ماكن فٕاهَ كد بُسط يف ماكن أٓخر.

يَّة فٕاهنا شارحة ٌَلرأٓن موحضة هل، وكد ذهر اًلرأٓن ٔأن ٔأحاكم رسول هللا     -6 هللا ضىل -ٔأن ًعَب اًخفسري من اًس ٌّ

ُ  -ػَََ وسمل ًِخَْحُُكَ بنَْيَ اًيَّاِس ِبَما َأَراَك اّللَّ ََْم اًِْىذَاَب اِبًَْحّقِ  ًَ
ِ
انَّ َأىَْزًْيَا ا

ِ
ق هللا: }ا  { ٕامنا ثطدر مٌَ غن ظًر

يَّة وال يف ٔأكوال اًطحابة فلد رجع نثري من ألمئة يف ذكل ٕاىل ٔأك    -7 وال فٕاذا مل جيد اًخفسري يف اًلرأٓن وال يف اًس ٌّ

 اًخابؼني 

 دكة اًفِم اًيت متىن املفرس من حرجِح مؼىن ػىل أٓخر، ٔأو اس خًباط مؼىن ًخفق مع هطوص اًرشًؼة.    -8

ب مثااًل حُيخذى يف   -9 ب، وال ثبَؽ الٓداب مبَغِا يف اًيفس ٕاال ٕاذا اكن املؤّدِ حسن اخلَُُق: فاملفرّسِ يف موكف املؤّدِ

.  اخلَُُق واًفضَةل، واًلكمة اًيابَة  كد ثرصف اًعاًب غن الاس خفادة مما ٌسمع ٔأو ًلرٔأ وثلعع ػَََ جمرى ثفىرٍي

وحسن اًسرية  -الامذثال واًؼمي: فٕان اًؼمل جيد كبواًل من اًؼامَني ٔأضؼاف ما جيد من مسو مؼارفَ ودكة مباحثَ  -11

اًؼمل من حبر زاخر يف املؼرفة ًسوء  جيؼي املفرّسِ كدوة حس ية ملا ًلررٍ من مسائي ادلٍن، ونثرًيا ما ًطد اًياس غن ثَلي

 سَونَ وػدم ثعبَلَ.

حتري اًطدق واًضبط يف اًيلي: فال ًخلكم ٔأو ٍىذب ٕاال غن ثثبت ملا ٍروًَ حىت ٍىون يف مأٔمن من    -11

َّحن  اًخطحَف واٌَ

ًِم والاهخفاع بؼَمَ.   -12  اًخواضع وًني اجلاهب: فاًطَف اًؼَمي حاجز حطني حيول بني اًؼا

ًِم ٔأن ًرتفع غن سفاسف ألمور، وال ًغىش ٔأغخاب اجلاٍ واًسَعان اكًسائي     -13 غزة اًيفس: مفن حق اًؼا

 املخىفف.

 اجلِر ابحلق: فأٔفضي اجلِاد لكمة حق غيد سَعان جائر.    -14

 حسن اًسمت: اذلي ٍُىسب املفرّسِ َُبة ووكاًرا يف مظٍِر اًؼام وجَوسَ ووكوفَ ومشُذَ دون حلكف.   -15

ُِبني غن خمارج حروفَ.   -16 هل ًو  ألانة واًروًة: فال ٌرسد اًالكم رسًدا بي ًفّطِ

ثلدمي من ُو ٔأوىل مٌَ: فال ًخطدى ٌَخفسري حبرضهتم ومه ٔأحِاء، وال ًغمعِم حلِم بؼد املامت، بي ٍرشد ٕاىل  -17

 ألخذ غهنم وكراءة نخهبم.



مث مؼاين املفردات ورشح اًرتاهَب وبَان وجٍو  -ب اًزنول حسن اإلػداد وظًرلة ألداء: ٔكن ًبدٔأ بذهر سب    -18

طهل ابحلَاة اًؼامة اًيت ًؼُشِا اًياس يف غرصٍ، مث  اًبالغة واإلغراب اذلي ًخوكف ػَََ حتدًد املؼىن، مث ًبني املؼىن اًؼام ًو

 سب ما ًلذضََ اًيظم واًس َاق. ًأئت ٕاىل الاس خًباط وألحاكم .ٔأما ذهر املياس بة واًربط بني الآيت ٔأواًل وأٓخًرا فذكل ح 

اًخدبر واًخفىر ،ان ثفسري اًلران حباجة اىل  ثدبر معَق وثفىري دكِق وفِم سدًد الدراك ما يف اًلران من ارسار  -19

ذٍ احلُك والارسار ال ثبدو الا ٌَمخدبر اًفاكَ واملخفىر  ،واًوضول اىل ما حواٍ من حُك حمكن وراء لك جرشًع وثوجَِ ُو

  اًبطري " 

 

ػمل املوُبة مثرة من مثرات اًخلوى، واًخلوى ًِا مؼيَان: مؼىن هفيس وُو: خش َة هللا ومراكبخَ يف اًرس واًؼَن،  -21

، رواٍ مسمل، ومؼىن  ذا ُو ما ٔأرادٍ اًييب ضىل هللا ػَََ وسمل حِامن كال: "اًخلوى ُِيا" ثالاث، ؤأشار ٕاىل ضدٍر ُو

و الاس خلامة ػىل ادلٍن، وذكل ابمذثال  املأٔمورات، واجذياب املهنَات، وكد جسمو بطاحهبا، فذطي بَ ٕاىل حد ظاُري، ُو

فؼي اًيوافي واملس خحبات ٔأًضا، واثباع ماكرم ألخالق، وثويق اًش هبات، خش َة اًوكوع يف املأمٓث واحملرمات، واًخلوى مبؼيُهيا 

َا  َؼْي ًَُُكْ فُْركَااًن{   ٔأي ال بد مهنا ملن ًخطدى ًرشح نخاب هللا، ويف ُذا املؼىن كوهل ثؼاىل: }اَي َأهيه َ جَيْ ْن ثَخَُّلوا اّللَّ
ِ
ٍَن أَٓمٌُوا ا ِ اذلَّ

مؼىن يف اًلَب ًفرق بَ بني احلق واًباظي .وًَمتثي املفرس ًىذاب هللا ٔأهَ ًفرس الكًما ال والكم اًياس، ؤأهَ كامئ بني ًدي 

ٔأو جساُي فَِ، ًؼخرب نذاب ػىل هللا، وافرتاًء ػَََ"   هللا اًواحد، ألحد، اجلبار، اًىبري، املخؼال، امليخلم ؤأن ٔأي ثلطري،

ُِّمُُكُ هللا{  .. وبلوهل  -،وػمل املوُبة: ُو ػمل ًُورثَ هللا ثؼاىل  ملن معي مبا ػمل، وٕاًََ اإلشارة بلوهل ثؼاىل: }واثلوا هللا َوًَُؼَ

ُ َما ًَ  َُ اّللَّ َ ث َي ِبَما ًَْؼمَلُ َورَّ "  ،كال اًس َوظى )ت:ضىل هللا ػَََ وسمل:  "َمْن مَعِ (  بؼد ٔأن ػَدَّ ػمل املوُبة من 911ْم ًَْؼمَلْ

ُس ألمر نام  ؼكل جسدشلك ػمل املوُبة وثلول: ُذا يشء ًُس يف كدرة اإلوسان. ًو : "ًو اًؼَوم اًيت ال بد مهنا ٌَمفرّسِ

د"   ك ال اذلُيب " وىف ُذا املؼىن ظيًت من اإلشاكل، واًعًرق يف حتطَهل ارحاكب ألس باب املوجبة هل من اًؼمي واًُز

وَن يِف ألرض ِبغَرْيِ احلق{  ،كال ابن غٌَُة: ٔأىزع غهنم فِم اًلرأٓن. ٔأخر  ُ جَ ابن ٔأىب كوهل ثؼاىل: }َسأرَْصُِف َغْن أآَييِت اذلٍن ًَخََىربَّ

 حامت"


