
 احملارضت امثامٌة 

 الٓذاة امفٌية  

والا وجب ؿويَ امكف ؾن امخفسري ،ٔلهَ ال حيل ملك  ويلطد ابلٓذاة امفٌية ثكل امـووم اميت ال بد ملك مفرس ان يس خمكوِا

 مسمل ان يفرس املران امكرمي الا ارا اكن ؿاملا ممتكٌا من اس باة امخفسري وملوماثَ حىت ال يكون ثفسرٍي مفسدا ملراذ هللا 

 ميكن اجامل امرشوط امفٌية اميت جيب ان حييط هبا مفرس املران ابميلاط االثية 

ُّغَُة ِلَن   -1 ٌد)ث: انو ُِ َسِب امَْوْضؽِ كَاَل: ْمَجا ُخ ُمْفَرَذاِث اْلَمَْفاِظ َوَمْدمُواَلِِتَا ِِبَ َرُف ََشْ ـْ ُ لُّ ِلََحٍد يُْؤِمُن 104هِبَا ي ( اَل حَيِ

َرِة و  ـَ َرا مَْم يَُكْن ؿَاِمًما ِبوَُغاِث امْ
ِ
ِ ا ِ َوامَْيْوِم اْلِٓخِر َبْن يَخَََك َم ِِف ِكخَاِة اَّلل  (  " ٔباَل ُبوََت ِبَرُجٍل غرَْيِ ؿَاِمٍم 179كال ماكل)ث:اِبَّلل 

رِفَُة امْيَِسرِي ِمْْنَا  ـْ َِ َم َُ ىَََكاًل "  ، َواَل يَْكِفي ِِف َحلِّ وُْخ ـَ ال  َج
ِ
ُ َركِلَ ا َرِة يَُفرّسِ ـَ مَلُ َبَحَد ِبوَُغاِث امْ ـْ َ َو ي ُُ اًك َو فَلَْد يَُكوُن انو ْفغُ ُمْشََتَ

يََيْْيِ  ـْ ِ ُروَن(  ،مفؼة امعاُر اموازذت ِف الٓية مشَتكةامَْم ال  امُْمَع
ِ
َُ ا بْي  َوامُْمَراُذ اْلَٓخُر ومن امثةل ركل كوهل ثـاىل :) اَل يََمسُّ

مـان ؿدت فيعوق ويراذ بَ امعاُر من احلدج الاكرب كام يعوق ويراذ بَ امعاُر من احلدج الاضغر كام يعوق ويراذ بَ 

اذ بَ من ميس ؿىل بدهَ جناسة   ،"فوفؼة ظاُر مشَتكة ِف انوغة امـربية وضـت مـدت مـان وال ميكن املؤمن وكام يعوق وير 

مـرفة املراذ مْنا الا مبـرفة املرائن احمليعة ابنوفغ "    ، وكذكل مفغ اميَكخ مفغ مشَتك هل مـان ؿدت يعوق ويراذ بَ ؾلد 

 امزوجية  امزواح ،كام يعوق ويراذ بَ اموطء وادلاع واملـاَشت

اميحو الن املـىن يخغري وخيخوف ابختالف الاؾراة ، مفـرفة ؿمل اميحو من رضوزايث املفرس " ومن مل يـرف  -2

َ بَِريٌء ِمَن  اميحو فرمبا يلؽ ِف ٔبخعاء فاحشة، كد ثؤذي ٕاىل امكفر، ومثل ركل امرجل   اذلي كرٔب كوهل ثـاىل: )َبن  اَّلل 

  ) و ال يـمل، فَكن ُذا من ألس باة احلامةل ؿىل وضؽ ؿمل اميحو"   امُْمرْشِِكَْي َوَزُسوهُلُ  " جبر "زسوهل" فَكذ يلؽ ِف امكفر ُو

َمٌة ُمْْبََمٌة  -3 امخرصيف   الن بَ ثـرف الابًية وامطيف  كال ابن فازش ومن فاثَ ؿومَ فاثَ املـؼم الن "َوَجَد" َمثاًَل ََكِ

ا اث َضَحْت ِبَمَطا َُ َرا ََص فٌَْا
ِ
ِ ِوْجَداًًن َوِِف امَْغَضِب َمْوِجَدًت َوِِف امُْحْزِن َوْجًدا  " فإ فَا اَّل  ا  فَُلوْيَا ِِف امَْماِل ُوْجًدا َوِِف امض  َُ هنا ِذِز

جس خـمل ِف امـثوز ؿىل ادلابة، وِف احلطول ؿىل املعووة، وِف امغضب، وِف امغىن، وِف احلب، وٕامنا حمتزي ابملطاذز، يلال: 

اًن بكرس امواو، ومعووبَ ُوجوًذا بضمِا، وِف امغضب موجدت بكرس اجلمي، وِف امغىن ُوْجًدا بضم امواو، وِف وجد ضامخَ ِوجد

 احلب َوْجًدا بفتح امواو" 

َ حعبا {   " امْلَاِسُعوَن : امَكفرون اجلائرون ؾن ظريق احلق "  ،وكال ا امْلَاِسُعوَن فَََكهُوا ِمَجََِّن   : ثـاىل وكال ثـاىل : }َوَبم 

بُّ امُْمْلِسِعَْي{" ٔبي ٔبؿدموا ٕان هللا حيب امـاذمْي"   ،فاهؼر كيف حتول املـىن ابمخرصيف من اجل َ حُيِ ن  اَّلل 
ِ
وز اىل }َوَبْكِسُعوا ا

 امـدل 

  

الاش خلاق الن المس ارا اكن اش خلاكَ من ماذثْي خمخوفتْي اختوف املـىن ابختالفِام اكملس يح ُل ُو من   -4

 سح  امس ياحة او امل 



ا  وكال  واختوف امياش ِف اش خلاق مفؼة " املس يح " فلال كوم ُو من ساخ يس يح ِف ألزض ٕارا رُب ومىش ٔبكعاُز

مجِوز امياش ُو من مسح فوسهَ فـيل واختوفوا بـد ِف ضوزت اش خلاكَ من مسح فلال كوم من امـوامء مسي بذكل من 

بذكل ٔلهَ ما مسح بيدٍ ؿىل ري ؿةل ٕاال برئ  "  ، وكذكل مساحة ألزض ٔلهَ مشاُا فكٔهَ مسحِا وكال بٓخرون مسي 

و وهجِا ، فسمي مبا خوق  مفغ )اذم( كال املرظيب "واختوف ِف اش خلاكَ ، فليل : ُو مش خق من ٔبذمة ألزض ؤبذميِا ُو

 مٌَ ، كال ابن ؾباش. وكيل : ٕاهَ مش خق من ألذمة ويه امسمرت.  " 

 

امبيان ، وؿمل امبديؽ، ٔلهَ يـرف ابٔلول خواص حراكيب امالكم، من هجة ٕافاذِتا  ؿووم امبالغة  ؿمل املـاين ، وؿمل -5

ذٍ امـووم  املـىن وابمثاين خواضِا من حيث اختالفِا ِبسب وضوخ ادلالَّل وخفاهئا، وابمثامث وجوٍ حتسْي امالكم ُو

يلتضيَ اإلجعاس وٕامنا يدزك هبذٍ امـووم امثالجة يه ؿووم امبالغة ويه من ٔبؾؼم ٔبزاكن املفرس ٔلهَ ال بد هل من مراؿات ما 

، ومؼاُر بياهَ وجامهل، ؤبساميب ٔبذائَ، ؤبموان ثأٔجرٍي    ،وحىت يلف ؿىل ظرٍف من بالغة املربٓن ووجوٍ ٕاجعاٍس

ؿمل املراءاث : ٔلن املراءاث ثوكيفيٌة ويه الكم هللا، ومْنا يـرف وجوٍ املراءاث وثوجهيِا، وبيان اختالف املـىن  -6

 م ؿىل لك كراءٍت مْنا "  ٕار مبـرفة املراءت ميكن حرجيح بـظ اموجوٍ احملمتةل ؿىل بـظ"   وألحَك

ؿمل ٔبضول ادلين: حيث يـرف ٔبساس ياث امـليدت وخطائص امخطوز اإلساليم وألموُية وامـبوذية. ويـرف اإلميان  -7

يلتَ، واميوم الٓخر وكدومَ  "  وبَ يس خعيؽ ؤبزاكهَ، واإلوسان ووػيفتَ، واحليات ومـياُا، وامكون وغايخَ، وامغيب وحل 

املفرّسٍ ٔبن يس خدل ؿىل ما جيب ِف حلَ ثـاىل، وما جيوس، وما يُس خَحل، ؤبن ييؼر ِف الآيث املخـولة ابميبواث، واملـاذ، وما 

 ٕاىل ركل هؼرت ضائبة، وموال ركل موكؽ املفرّسِ ِف وزظاث" 

م وألذَّل من املربٓن، وكيف يخـامل مؽ ٔبساميب اخلعاة املربيٓن، ؿمل ٔبضول امفلَ: ميـرف كيف يس خًبط ألحَك  -8

ووجوٍ امخَكيف فيَ، وظرق ؾرض ٔبحَكمَ" ٕار بَ يـرف كيف يس خًبط ألحَكم من الآيث ويس خدل ؿوهيا، ويـرف 

ؽ ٕاىل ُذا اإلجامل وامخبيْي، وامـموم، واخلطوص، واإلظالق، وامخلييد، وذالَّل ألمر واهْنى ، وما سوى ركل من لك ما يرج

 امـمل"  

ؿمل ٔبس باة امزنول: ميـرف اجلو اذلي ىزمت فيَ الآيث، واحلاَّل اميت ثـاموت مـِا، واملشَكة اميت ؿاجلهتا،   -9

متَ"  ٕار ٔبن مـرفة سبب امزنول يـْي ؿىل فِم املراذ من الٓية"    واخلعأٔ اذلي كو 

. ؿمل امياخس واملًسود: حىت ال يلؽ ِف امخياكظ ِف فِم ا  -10 ٔلحَكم اميت جشري ٕاههيا الآيث" وبَ يـمل احملكوم من غرٍي

 وَمن فلد ُذٍ امياحية، زمبا ٔبفىت ِبمك مًسود فيلؽ ِف امضالل واإلضالل" 

 ؿمل املطص: ٔلن مـرفة املطة ثفطياًل يـْي ؿىل ثوضيح ما ٔبمجل مْنا ِف املربٓن   -11

خـامل مؽ كطص املربٓن، واس خخراح امسنن امثابخة ِف حيات ؿمل امخازخي: ميعوؽ ؿىل ٔبخباز امسابلْي، وحيسن ام  -12

 امبرشية.



ت هل،    -13 ؿمل احلديث: ميعِوؽ ؿىل ثفسري امرسول ؿويَ امطالت وامسالم نولربٓن، ابؾخباز امس ي ة موحضة نولربٓن، ومفرّسِ

ية ٔلحَكمَ وممكِّةل مخوجهياثَ، وميـمتد ما حص  من ألحاذيث، ويخجي ب ما مل ي ن ومبّيِ طح مْنا حىت ال يأٔخذ مْنا حكامً، ٔبو يكّوِ

 مْنا زٔباًي.

كام  -ؿمل امسريت اميبوية: ٔلن امرسول ؿويَ امطالت وامسالم ُو امَتمجة امـموية نولربٓن، حيث اكن خولَ املربٓن   -14

ملؼِر امـميل امواكـي وذلكل ثـخرب سريثَ وحياثَ امـامة واخلاضة يه ٔبضدق ثفسري نولربٓن، وا -بي ًت ؿائشة زيض هللا ؾْنا 

 مخوجهياثَ ؤبحَكمَ.

ؿمل امرجال: وخباضٍة ٔبحصاة زسول هللا ضىل هللا ؿويَ وسمل، ميـرف كيف اكهوا حييون ابملربٓن، ويـيشون ِف    -15

لون ٔبوامٍر ؤبحَكمَ. فيلتدي هبم ِف لك ُذا، ويوحغ امبـد امواكـي امـميل امخعبيلي ملآيث    ػالهل، ويعبِّ

اميؼرية امبحخة، نووكوف ؿىل ألبـاذ اجلديدت ملآيث، وثوس يؽ مـاىهيا، وزفدُا مبا ثويح بَ ُذٍ امـووم امـووم   -16

ٌِّاث، سواٌء ِف ؿامل امفكل ٔبو امززاؿة ٔبو امكون ٔبو امعب ٔبو الاخَتاع.    من حلائق وػواُر وبي

 


