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 تفسري سورة املائدة البن حجر العسقالين
 من خالل فتح الباري مجعاً ودراسة

 1سورة املائدة:

َِب  ااا ِبا ﴿ ُأ ْااا   اْااااِب ِأ َّماااِبأاااال    َِ واااا ياأياِب اا ْا اما َِب  اا ُأ ِِب ذا ِْاا  ُ ذِبأأحأااْْ  أأ َّ و  اأاا َّ أا ِب َ يما ُوا أاا ااا َّذِاا  ُمأ ْ  ااا َّذِياااِب   َيا أاياُّها
َأ واا يأر ي أ  ُأ ُأرأٌل   ِن ََّّلِلا َياِب َِب    .[1:]َّملائ ة ﴾ اأاااِبيأ

ْذااا  ااارألٌ  ا ﴿ :ق ُأ َِب  ْا رااااَ َّذااارَّ  ...﴾أاااِبااايأ كرأ أااا    ، هاااا ذ اااِ ،(1) َيااان رااام  اهن   اااُا ا ، قااارأ َّومهااا
 .[8/118: ]َّذفيح .(2) اأ ِب 

 2سورة املائدة: 

يا  اَ َّذِبحاالئ ا ا  اَ﴿ را َّْلِباراَّلا  اَ َّْلِبا ِب َّ شاأاائ را ََّّلِل   اَ َّذِشهِب َّ َ ُتأ ُّ َ يما ُوا أ ِا َّْلِبااراَّلا  َيا أاياُّهاا َِّذ َا َّذِب اااِبا ا ُو  
ٍل أانِب صا ُّ  ِْب َِب شا اآنأ قاا ُأ ْأ َّ  اَ َياِبر واِ  َِب اااصِبطاا ْاِْبيأ ُا ْاًَّنا  ا  ذاَّ  َِب  اا ضِب    ْ ْنا اااِبالا و مِب اا ياا أ َِب  ام  َّذِبماسِبج    ياا اِب  كأ

ْا   اَ َااأااا اا َّ  اْااا  َّذِباا      اَّذيِاحِب اا  ي أ َّْلِباااراَّل  أانِب َااأِبيااا أ َّ  اَااأاااا ااأ َّ ََّّلِلا   ِن ََّّلِلا شا ِِب   اَّذِبأأاا ِب اَّن   اََِّاحأاا َّ  اْااا  َّْث  ا ااأ
 [2:]َّملائ ة ﴾َّذِبأ حااهن  

 [ 185 :]َّْل ي .(3)هْ وا يأْق يف َّذأ ق : َّذحالئ  ...

                                                

ْ ا : ( 1) ن:  ،5/10اساا ها ذا اان  ا ااِ واا هَ: َّراام  طاااِ يف َّ اارا َّذاا ،  َّذساامَ يف 6/36 َّذحاار يف يف َّواااوك مُُااال َّذحااُر
ْن:  ،  هاا قارَّ ة َّْلسام   رارَّهاَ َّذ  أاا، َّاضار وْثضاااِ  ر َّمليااْا 1/205،  َّرم  ين يف َّ يسا:: 2/480َّذ ا َّملي

 . ذ   َّها ذْ سم 1/528َّذسارحِ:  ُتاف ااال  َّذ شر ذْ  ا: 
اا (  يف )كأيأاا:(: )كأيِباا:(   ااْ هااا ذ ااِ ياااَ يسااُ ْن ضااَ  ااَ )ااأأأاا (  أاا( 2) اارِبل(  يف )اأ أاا (: )اأ ِب ُأ اارأل(: ) ُأ ْذااْن يف ) اا، ااح

  .(1ذذك. َّاضر َّملياْا َّذسارحِ يف َّْلاوش )
ْهاا. َّاضار: هتاَي: َّذْ اِ ذي:هاري: ( 3) ْا: 9/32َُْن ذإلاسان  َّذفرس  َّذُْ:  َّذ  اِ َّذيت هت      ، ذساان َّذأارهن َرام و ضا

َّر، أرر:هاا: )أ( أن َّملارَّْ راَذك َّذحالئا  افساها،  يف ، اتج َّذأر س ذْ  5/3718 را ي  َّخيْف يف َّملارَّْ ْاا يف َّةياِ  ْا  أقا
ْها، كماا قاار  َّ قالئ ها ااالا  م أن ُتْ  ا  -َّذ ها  م َّذيأرض ْلا و اذ ِ يف َّذ ها  م َّذيأرض ذْه ي  ْ  وأىن: َ  ُتْ

ْا:] ﴾ اَ ياأ ِبااا  يما : ي ااااايااهأمِ ﴿: -  ااا  َّقأهاااا، ذكااار  َّذ  شاااري  [، ا هااا 31َّذ ااا  ااام  رااا َّ  َّذ ي اااِ و اذ اااِ يف َّذ هاااا  ااام  رااا َّ  و
َّ أيخَ ن وم ْلا  مسار وُاِ  شاجرها ااحْا   ا   َّذرَّ:ي    مها. )هن( أن َّملرَّْ رَذك َّذحالئ  افسها،  ذذك أن َّملشركَ كاا

 اام أخَا َّذحالئاا  واام شااجر َّْلاارل، ذكاار  َّملاانو َ  اام اأاا  َّواهْاااِ   - اا    ا - ييحْا   ا ااااوو ْن ْااا يف َّذ اااس، ا هاا    
َّملفسر ن  م جماه    طا   وطر  ف رم َّذشا    . ) اا( أن َّملارَّْ وام ذذاك َّْلا ي ذ َّئ َّذحالئا   ْا  َحا ير ُاَف واااف، 

ْذاا    ا   ِب ياا ا ﴿: - ا    اا -  طفاِ  ْاا  َّْلاا ي واك أااا  يشاامْها و اذ اِ يف َّذيْصاااِ ْااا، م اا أشاارف َّْلاا ي، كماا  طااف ق
ُاارا  ْذا : 98َّذ حرة:] ﴾ او ا ي ا    ااأ أاْ    ﴿[  ْا  ق ُا [، واك أن ذذاك يشامْهما،  هاََّ قاْر 98َّذ حارة:] ﴾واامِب كااانا  اا أ ّلِلَّ َّللِ    اواالئ 

َّْلَ،  َّ ياا أ  ْوااا   اا  َّمل ااا  َ، ذكار ذذااك َّذطاا ي. - ا  اا -أكثار َّملفسااريم  أ هار أقاا َكر َّذحالئاا ، من َّملأاىن كااان وفه راا
َّ أصاا اهن َّذحالئاا . َّاضاار: وأااا  )ْ( أن َّملاارَّْ واام ذذااك أ صاا اهن َّذحالئاا   ْاا  َحاا ير ُااَف وااااف،  َّملأااىن: َ َسااي ْ

ن ذْفارَّ :  ن    رَّراا  ذْ  ااج: 1/296َّذحاُر ن ذْ  ااس: 2/142، وأااا  َّذحاُر ،  اااوك َّذ ااان ذْطاا ي: 2/251، وأاا  َّذحااُر
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ْا ِا َّْلِباااااراَّلا ﴿ :قااارأ َّومهاااا َا َّذِب اااِباااا اااا ْن2:َّملائاااا ة] ﴾ اَ ُو   ْن  ،[  ث ااااائ َّذ اااا  قاااارأ َّم مااااش نااااَف َّذ اااا
ْذ   (1)اااا وا  [8/122 :[ ]َّذفيح1 :َّملائ ة] ﴾ُمأ ْ  ا َّذِياِب   ﴿ :كح

َا ﴿  [99 :]َّْل ي .(3) أَِّمِبِ  ميمِ  َُّ  (2) او يم :﴾ُو  

ْذ   ِْبلٍ ﴿ :-َأار-ق َِب شا اآنأ قاا ُأ ْل  ْ  َّذأ  َّن :أي ﴾ اَ َياِبر واِ   :]َّذفااااااااااااااااااااااااايح  (1)َ َيمْ َُ ر ض ق
                                                                                                                                                   

َُّاااا ي 9/467-470 ْ:ي: ، :َّْ َّملساااا  َراااا513-3/511: -ُتحاااااق: َّ امااااا -، َّذ ساااااو ذْ ، 274-2/273م َّواااا
ْي:  ي: 1/591، َّذُشااف ذْ  شاري: 11/131، وفاَاح َّذ ا: ذْرَّ:ي: 3/9وأامل َّذي  ي  ذْ   ْن ذْماا ْا ، َّذ ُاِ  َّذأاا

ن ذْحااااار يف: 2/7 ، 6/53، ا ح َّملأاااااا  ذيذْ اااااا: 3/420، َّذ  ااااار َّ ااااااو م  ُااااااان: 6/40، َّوااااااوك مُُاااااال َّذحاااااُر
َّ  َ  ْا  َّ ااراِ    ها.  ق  ذه:  ا ِ وم أه  َّذأ َّ يف َّواهْااِ وا ْخ،  ذذك من َّذأرهن كااا َْ  ر أن هََّ َّْلَُ و س

 َ يف َّمشهر َّْلرل امم  أ   يف    هَ  َّمشاهر َّْلارل أصاا: و ا   َ أن يُاْن وشاأرَّا ر ااِ أ  رحارة وام ْلاا  شاجر َّْلارل، 
ْن  هاَ  ْا  ذذا-      -اوور    ْذا  يف هَ  َّةيِ أن َ يحاَ  َّملشارك : - ا    ا -ك، ِ اسا  ذذاك وموار رحيااْلَ يف ق

َِب ﴿ ْهأ يأأ اِبثأ  ا ا ِب ُا َا  َّ َّذِبمأشِبر ك  ْأ ْرِ:] ﴾اااقاِبياأ أن َ اس  يف َّةيِ  أ اا ُمُماِ، ةن َّملائا ة ا ذاِ -   أ َْ-[.  َّم هر 5َّذي
َّئ َّذحالئا ،  هاا  اواِ َشام  كا  وحْا  أَيا كاان أ اا َّْلا ي ذ   ﴾َّذِبحاالئ  ا ﴿رأ  ررَّ ة يف قْر َّمكثر،  من َّم هر يف َّملارَّْ راا

ْذا   َِب ﴿- اا    ا :-صااُ   وساْماا أ  وشااركاا ااُاْن ق ْهأ يأأ اِباثأ  ا اا ِب ُا َا  اار ك  َّ َّذِبمأشِب ْأ ْرااِ:] ﴾ااااقاِبياأ [،  ييااا ةياِ َّملائاا ة 5َّذي
ْرااِ )ُيااِ َّذساااف( احاا  ر- اا    اا -اإااا   حاااِ َّْلروااِ ذْماانو َ. َّاضاار:  ن كااان أاوااارا رحياا  َّذُفاااا  أ:َّر َّْلروااِ  اا هَ آيااِ َّذي

ْخ ذْ  اااس:  ْخ  ملُااا: 241-2/235َّذ ا اا   َّمل ساا ن  و ساا ن َراام 260-255، َّْثيااااح ذ ا اا  َّذحااُر َّ اا  َّذحااُر ، ا
ْ:ي:  ن َّذُاارص ْ. ويااطف  :ياا : 142-139َّوا ْ ا  َراام  طاااِ: 1180احاارة اقااَ:  2/790، َّذ ساا  يف َّذحااُر ، َّ اارا َّذاا

ن َرم َّذأر :5/14  .،    ها2/536 ، أُُال َّذحُر
ن: ( 1) َّذ َّذحاااُر ْيااا  يف  ييااار شااا ْن  َّْثضاااااِ ذي ماااش  ا اااِ وااا هَ: َّرااام خاذ  :َّْ اسااا يها َرااام  37اسااا: َّذحااارَّ ة ناااَف َّذ ااا

ْْ،  َّذ  اااااس يف   اااارَّهن َّذحااارَّن:  ْ:ي يف :َّْ َّملساااا : 2/4وساااأ ن: 2/274،  َّراااام َّواااا ،  َّذحااار يف يف َّواااااوك مُُااااال َّذحااااُر
ْْ  ا6/42 ن: ،  اسا ها َراام وسااأ ،  َّذاارَّ:ي 1/592،  َّذ  شااري يف َّذُشاااف: 1/298 ااِ واا هَ: َّذفاارَّ  يف وأااا  َّذحااُر

،  َّرام  طااِ يف 2/481،  َّذسامَ يف َّذا ا َّملياْن: 3/420،  أرْ ُااان يف َّذ  ار َّ ااو: 11/131يف وفاَاح َّذ ا:: 
ْ ا :   ااااا يف:  ُتاااااف ااااااال  َّذ شاااار: ،  قاااا  :َّْ رأاااااهَ:  واااام َ أاااا ،  :َّْ رأاااااهَ:  أصاااا ار ،  اساااا ها َّذ 5/14َّ اااارا َّذاااا

َّذ:  1/529 ْ ا. قااااار َّذأُاااا ي يف   اااارَّهن َّذحاااارَّ َّئ َّذشاااا ْ ، مااااا  ُااااار، -أي: ذْ ااااْن-: ) َّْثث ااااائ 1/425ذْمطاااا أقاااا
 .َ  ُ   وذُْاِ أ ر(

ن م    ااااا ة: ( 2) ن َراااام قيا ااااِ: 1/146 قاصاااا يم، َّاضاااار: جمااااا: َّذحااااُر ن ذْ  اااااس: 139، َفساااا   رياااا: َّذحااااُر ، وأااااا  َّذحااااُر
ْ:ي: 9/471،  اااوك َّذ اااان ذْطاا ي: 2/251-252 ي: 2/274، :َّْ َّملساا  َراام َّواا ْن ذْمااا ْا ، 2/7، َّذ ُااِ  َّذأااا

ْي: 11/131، وفااااَاح َّذ اااا: ذْااارَّ:ي: 1/591َّذُشااااف ذْ  شاااري:  ن 3/9، وأاااامل َّذي  يااا  ذْ  ااا ، َّوااااوك مُُاااال َّذحاااُر
ْن ذْس3/420، َّذ  ر َّ او م  ُاان: 6/42ذْحر يف:   .   ها 2/481مَ: ، َّذ ا َّملي

ْا: ( 3) وْي: 1/132أي: أ مااا ىنأااىن قياا ئ، َّاضاار ذذااك يف: ذسااان َّذأاارهن َراام و ضاا ، اتج 971، َّذحاااوْس َّ اااو ذْفاا  ُ:
ن م    اااا ة: 16/26َّذأااار س ذْ راااا ي:  ، َّذ ُاااِ 9/471،  ااااوك َّذ ااااان ذْطااا ي: 1/146،  َّاضااار أياااااا: جماااا: َّذحاااُر
ي:   .2/7 َّذأاْن ذْما ْا
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9/514 ] 

                                                                                                                                                   

َِب ﴿ : َفساا( 1) ُأ ْا   َّملااْ   َّذفااارَّ   أ    اااا ة  َّذ  ااااج  ﴾ اَ َياِبااار واِ  راااال َيمْاا َُ قاااْر َّرااام   ااااس  قياااْة  َّذُساااائا  ثأْااا:  يااا
َِب ﴿ َّذط ي،   ُأ  ْ  هََّ وم َّذثالثا ) ارل( ىنأاىن: ،ا ، يحاار:  روا   ْا  كاََّ، أي: ،ْا   ْاا ، يحاْر َّذسامَ يف  ﴾َياِبر واِ 

ْذااا : )اأْااا  هااا 2/482َّذاا ا َّملياااْن:  َُّااا   هااْا َّذُااااف  َّملااااَ،  يُاااْن ق  ْااا   ﴾أانِب َااأِبياااا أ َّ﴿ََّ َّذيفسااا  ييأااا   ) ااارل( ذ
َّر ملام واا   ْل  ْا  َّ يا َّئَُ  ْااهَ(.  َّاضار: يف اسا ِ َّمقا   حاط ُرف َّْلفض  هْ  ْ ، أي: َ  َيمْ َُ ر اَُ ذح

ن ذْفاارَّ :  ن م    ااا ة: 1/299ذكاارهَ: وأااا  َّذحااُر ن ذْ  اااج:  ، وأااا 2/147، جمااا: َّذحااُر ،  اااوك َّذ اااان 2/143َّذحااُر
َُّااا ي 9/483ذْطااا ي:  ْ:ي: 3/515: -ُتحااااق َّ اماااا -، َّذ سااااو ذْ ْن 2/275، :َّْ َّملسااا  َرااام َّوااا ، َّذ ُاااِ  َّذأاااا

ي:  ن: 6/56، ا ح َّملأاااا  ذيذْ اااا: 3/422، َّذ  ااار َّ ااااو م  ُاااااان: 2/8ذْماااا ْا .  قااااار َّمخفاااش يف وأاااا  َّذحااااُر
َِب  اَ ﴿) قار:  2/459 ُأ ْذ :  ﴾َياِبر واِ  [،  مناا هاْ ُاق أن ْلاَ 62َّذ   :] ﴾َ  ارالا أاِن ْلاأَأ َّذِ ااا ﴿أي: َ َيا ِحم  ذَُ، من ق

َُّاا ي يف َّذ سااو  ْن َ يُساا  َُ(  هاْا قااْر 3/516: -ُتحاااق َّ امااا -َّذ ااا(.  قااار َّذ ْذا ، ) أكثاار أها  َّذْ ااِ  َّملأااا  يح
ن: ،  َّراااام قيا اااا3/195أ   ْااااا يف َّْلجااااِ:  ْ ا : 139ِ يف َفساااا   رياااا: َّذحااااُر  17-5/16،  َّراااام  طاااااِ يف َّ اااارا َّذاااا

، ُاااث قااار: ) وأ ااا    اا  أ    ااا  2/482  اا هَ،   اا َّ   اا   َُّاا  ذْفاارَّ   أ    ااا   واا هَ َّذساامَ يف َّذاا ا َّمليااْن: 
ىن كاساا:ا  ا  ،   ْا  هاََّ  َّذفرَّ  كس:،  و  : )االن  رمياِ أهْا (، أي: كا ا هَ،   ام َّذُساائا أياااا: أن  ارل  أ ارل ىنأا

َُّ ،  َّذثا : أا  ويأا  َث اَ، كماا أن كاساا: كاَذك،  أواا يف َّةياِ َّذُرمياِ ااال يُاْن  اا يم    هَ: أُ مها: أا  ويأ  ذ
ْل ََّ يااا َّ   ْااااهَ(،  قاااار  ﴾أانِب َااأِبياااا أ َّ﴿ َ ويأااا َيا َث اااَ أ ْلماااا ضااام  َّ طااااهن، َّذثاااا :  أي: َ يُسااا  َُ ر ااااَُ ذحااا

ن: 3/9ْي يف وأامل َّذي  ي : َّذ   ُأَ(. قار َّذ  ااس يف وأاا  َّذحاُر ْاِا  ٌ َّر:  2/253: ) قا : َ يا ِب رأا   يارَّْ  وا  هَا  َّمقا
) هَ  َّملأا  ويحاارِ، من وم ،  ا االا  ْا   ر ااض ا ا  احا  أكسا    ر اضا ، ااإذَّ كاان َّموار كاَذك ااذاَي هاْ أُسام 

ْ ا : أن يحااار وااا قاذاا  َّراام   اااس  قياااْة(.    َّر  5/17قااار َّراام  طاااِ يف َّ اارا َّذاا رأاا  ذكاار  ذااَذك أيااااا: ) هااَ  كْهااا أقاا
َيحااااهن وملأااىن ااذيفساا  َّذااَي ةااو َّذْفضااِ هااْ وأااىن َّذُساا:(.  أاااِ اٍَّ  أن ذُاا    اا   ضااري  يف َّذْ ااِ،  قااار راا  رأااض 

ِْبلٍ ﴿أئميها،    أ َْ.  قْر َّْلااظ:  َِب شا اآنأ قاا ُأ ْل( يحيااا أاا  يار  أن شا آن ويا ا أي: َ ﴾ اَ َياِبر واِ   َيمْا َُ ر اض قا
ْ ا  ْ: َّ يف )اأالن( رفيح َّذأَ   ُ أن يُْن كا  و هماا ويا اَّا  أن يُاْن  صافاا - مها قرَّ اتن يف َّةيِ-َ  صف،  ق   

ْافاااا يف جما همااا قْااِ  كثاارة، اااإن أاياا  راا  َّملياا ا كااان َّذيحاا ير ياا ْل  ْاا  : )َ  َيمْاا َُ ر-كمااا قااار َّْلااااظ-ْوااان َّخِب  ااض قاا
ْل(  هْا َّم هار يف َّملأاىن كماا قاار  ْذ   َّ َ ف َّذفا    َّذيحا ير: )ر ااَُ ذحا َّ  قْ ا  ن َّملي ا أضاف  ر وفأ َّذأ  َّن(  
ْل  َيكااَ(.   ن قْ ااا أاياا  راا   أراْا ُاااان  َّذساامَ، أل قْ ااا  ن َّملياا ا أضاااف  ر اا ْاا   َّ ااَ ف َّملفأااْر  َّذيحاا ير: )ر ااض قاا

ْل َّذ  ااااا  ذُااَ،  ر ااااض كمااا يحاااْر َّذساامَ: )ىنأاااىن َّذْصااف كااان َّذيحااا ير: ) ْل( أي َ َيااارو َُ َّذحاا َ  َياارو َُ ر ااااض قاا
ْل  ْا  هاََّ  ضاااِ راااان، أي:  ن  وأا ِب  ض َّ اَ اا ا  وام أر اض،  هاْ ويأاٍ ، افأاا  ىنأاىن َّذفا ا  كحا ير  ايا ،   ضاااي  ذحا

، َّذحاااارَّ َّئ   ْاااا  212-3/200َّذفاا ااااا:  َّذ  اااااض واااا هَ  ذااااا  وااااااااا ذفا اااا  َ  وفأااااْر(. َّاضاااار: َّْلجااااِ م   ْااااا
ْيَ ااهاا ذي:هاري:  َُّا ي 9/486،  ااوك َّذ ااان ذْطا ي: 1/159َّذ   ، َّ ارا 3/518: -ُتحااق َّ اماا -، َّذ سااو ذْ
ْ ا  َرااااام  طااااااِ:  ْ  َّذحااااارَّ َّئ َّذسااااا ك ملُاااااا: 19-5/18َّذااااا ، َّذ  ااااار َّ ااااااو م  ُااااااان: 1/404، َّذُشاااااف  ااااام   ااااا

ْن ذْسم3/422َ  .،    ها1/206،  وال  وا وم ر  َّذر،م ذْأُ ي: 483-2/482: ، َّذ ا َّملي
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 [ 148 :]َّْل ي .(1)ر ض    َّ ة :أي :﴾شا اآنأ ﴿

 3سورة املائدة: 

ِأ  اَّذِبما ﴿ اااا ااااِ  ذ  ااااا ِب  ََّّلِل  ر اااا    اَّذِبمأ ِب ا  حا َأ َّ ِب    ياااار   اواااااا أأه  ِأ  اَّذااااِ لأ  اْلاِباااا يااااا ااِب َأ َّذِبما ُأ ِِب  اْااااااِب اااا ِأ ُأر  وا ْذاةأ  اَّذِبمأ ااْ  يااااا قأاااا ِْب
َِب  اواااا ذأ  اايأ اا ا َّذِساا أكأ   َِ واااا ذاِكااِب ِأ  اواااا أاكا اا ااٌق  اَّذِ ط ا ا َِب ا سِب اا ُأ ما:ِبَل  ذاذ  َّ و  اامأ يااحِبس  ر ااحا  اْااا  َّذ ُّيأاا:   اأانِب َاسِب

َِب  اأايِبا  ُأ ْ ياا ا َِب  اا ُأ ِأ ذا ِْباا ما لا أاكِب ِْب ِْبن  َّذِبااااا اا شا َِب  اَّخِب ِْبهأ اا َِب ااااال ضاِبشا ُأ ْ ياا   اامِب  َ يما كافااارأ َّ و  لا يااا   ا َّذِاا ِْب َِب َّذِبااااا ُأ ِأ  اْااااِب اا مِب
ْ ي اااللا  َأ َّْث  ِب اا ُأ ِأ ذا ااا اايت   اااض  ٌَ ا أِبما ااا  ُ ٌْا اا ٍِِب ااااإ ِن ََّّلِلا  افأاا اااا ٍف ْث   ٍِ  ااا ِبا وأياجا ااطأِر يف   اِبمايااا اام  َّضِب  ﴾ اااا ااما

 [3:]َّملائ ة

َّ: ضيااااو َّذُيااااهن وذسااا ِ :(2) ينخاااَ و ااا  ن ، ااا ِأ ﴿ :من ذفاااظ َّذحاااُر ياااا ااِب َأ َّذِبما ُأ ِِب  اْاااااِب  هاااْ  ﴾ُأر  واااا
 [ 9/575 :]َّذفيح (3)شاو  وماك أ  َّئها يف ك  ُار ا يِ َّذس ِ ذذك ومك 

                                                

وي ا، أوا  ْ  أ ا  صاف امأ اهاا ر ااض كماا  ا ق يف َّمليااْا َّذساارحِ يف َّْلااوش َّملاضاا،  َّاضار  ﴾ش آن﴿هََّ  ْ  أن ( 1)
ن م    اااا ة:  ن ذْ  ااااج: 1/147أياااااا يف وأ اهاااا: جماااا: َّذحاااُر ن َرااام قيا اااِ: ، َفسااا   ريااا: 2/143، وأاااا  َّذحاااُر َّذحاااُر

ْ:ي: 140 ي:  2/275، :َّْ َّملسا  َرام َّوا ْن ذْمااا ْا ، 2/8 قا  احا  َّذيفياا  يف َّملأاىن  ام َّرام َّما اااي، َّذ ُاِ  َّذأاا
ن ذْحر يف:   .،    ها46-6/45َّواوك مُُال َّذحُر

وار رشااة واياِ    أن ا اْر   5531اقاَ:  9/574: -اايح-يف َّذ  اااي-اضاا     هماا-أي: وم ُ يث َّرام   ااس ( 2)
َّ:   ا وايِ، قار: ) منا ُرل أكْها(  .احار: )هال َّ يميأيَ  هاْا(، قاذ

ن، قاار َّةوا ي يف َّْثُُاال: ( 3) ْل َّذحاُر َّ: ضيااو  ما ََّرة َ خاالف يف  ا ُاْياِ، اااملي ََّرة ُ  ْ ان: وي : )مل 2/347َّذس ِ ا
ْذا : )َ خاالف يف ذذاك  َ واا  1/561أ رف اا  خالااا(،  اح  َّذشْكا  يف  اشااْ َّذف اْر:   ام أ  ُاوا  َّْث افرَّياين ق

ن ْاا خاالف: اماَه: َّمئماِ  ْل َّذحاُر َّ: ضيااو  ما َيُ   م َّْْ  يف  ُ   َّذر َّييَ    (. أوا َّذسا ِ َّةُاْياِ افاا  ا
َّ:  ذَّ كااان َّذأااا َّ: ،  ذهاا: رأااض َّمليُْمااَ  ر َّمل ااك وطْحاااا،  ذهاا:  اساا  راام أون  ر َّواا ل قاا  خااو واام ق اا  َّمارأااِ  اا

َّ:  ذَّ كاان َّذأاال قا  خاو وام ق ا  را ذا  و فيا    ا ،  ذها: َّذ ااقال   ر  ر ذا  قطأا   َ ااال.  ذها: َّذُرخاا  ر َّوا
ْل َّذُياااهن وذساا ِ َّذياا ا ِ وطْحاااا  ياا ر  َّ: ضياااو  ماا ْ:  مل يحااك.  َّذياا اح يف َّملسااوذِ  اا ُااا   اا : أااا  َياا ْقاف، ُ  َّذ

ْواااائ  خ ااااا َّةُااااْ، 351-2/350: ذاااَذك: واااا ذكااار  َّةوااا ي يف أُُاوااا  َّ  ْااا  ضيااااو َّذأم : )أن َّذيااا ارِ أ أااا
َّ َّذي ياااو  ذاهااا واام  اا  اُاا  اُااان   ا اااا(،  َّاضاار: َّ يااْر ذْاارَّ:ي  :  .  أيااااا وااا 1/132 ااا:  3ُاااث   ااَ أضاااا

َّ: َّذي يااو َْذاِ را اِ  َّضا ِ واا 1/564ذكر  َّذشْكا  يف  اشاْ َّذف ْر:  ْذا : )يا ر  ْا   ا - قاك وام أ َّوار  ،  رح
ْل قاُر  كاان  اْْ   رياق   وَ اع ا ا  -       وم    َحااا ، ااإذَّ  اا    ا  َّذا ذا  كاان ََّ ا ا   َّ  ااا،   ذَّ  ااضا   ما

َذاِ َّذأاال  ْا  أاارَّْ    ااِ َ قطأااِ، ااال   ا  مي اك ضيايا  ومخ ااا َّذيا ا ِ  َّومك ر  ا  َّذأال  ْا  َّ اام وي يمااا، ْ 
، َّملسييااااف  115-2/105، َّذيمهااااا  م  َّ طاااااهن: 2/550 َّاضاااار: يف َّملسااااوذِ أيااااااا: َّذأاااا ة م  يأْاااا : َّةُاْيااااِ(. 

ْي: 363-3/362، شااارح َّذُْكااا: َّمل ااا  َرااام َّذ جااااا: 2/144ذْ ااا َّ :  ، ا ضاااِ َّذ اااا ر 2/144،  اياااِ َّذساااْر ذي ااا 
ْْة ةر َاماااِ: 2/161َراام ق َّوااِ:  َكرة أصااْر َّذفحاا  ذْشاا حاطا119، َّملساا ، وأااامل أصااْر َّذفحاا    اا  223-221: ، واا

وااا ذكاار  َّْلااااظ ه ااا واام أن هاَا   12/285.  قاا  ذكاار َّذحسااطال  يف  اشاااْ َّذسااااي: 432-431أهاا  َّذساا ِ ذْجااا َّ : 
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ِأ ﴿ يااااا ااِب َأ َّذِبما ُأ ِِب  اْااااااِب اااا  :]َّذفاااايح (1)اأاااارف ََّ اااايأمار ياااا ر  ْاااا  َأاااااَ َّ ااااَ ف ،أكْهااااا :أي ﴾ُأر  وا
4/58] 

اااااِ  ذ  ااااا ِب  ََّّلِل  ر ااااا   ﴿ اااااااك َّذياااااْئ راااا    ااااا  َّذاااااَرح  :أي ، أهاااا  رااااا  ذ اااا    ...[3:َّملائااااا ة] ﴾ اواااااا أأه 
 [3/486 :]َّذفيح .(2)ذيص ال

ْذ  ِأ  اَّذ ِ ﴿ :ق  [ 256 :]َّْل ي .(3)َّذ َّرِ َاأ ِبطاح ايمْئ :أي ﴾ط ا ا

                                                                                                                                                   

ْوهااا وذساا ِ،  ذكاار ذذااك َّذاارَّ:ي يف وفاااَاح َّذ ااا::  ْذاا   5/15َّةيااِ واام َّةَيئ َّمل يااْم  م   مِناااا ﴿: - اا    اا -  اا  ق
َأ  ُأ ااِرلا  اْااااِب ِا  ُا يااا ااِب [،   ن كااان قاا  ذهاا:  ر أ ااا َاا ر  ْاا  ُروااِ  اااك َّذييااراائ يف َّملايااِ، ذُ اا  مل َياا  173َّذ حاارة:] ﴾َّذِبما

َّوا يسيحر  ْا  يف َّمل ك وم ضياو ُروِ َّملايِ  كْها ْلََّ َّْل يث.  قا   ْا َّذي ارص يف َّةياِ وسا  َّا  ر  اَ َّملاياِ،  قا    
ااَه: َّذُرخاا  ر أاا  يحيااا َّْث اار، من َّم ااان ذاساِ وام اأا  َّذأ ا ،  َّذي ارص َّخيْف يف وثْ  أيُاْن جمماالا أل َ  

َ ييأْااق  َ ىناااا هااْا وااام اأْااا  ااااال رااا  أن ي يااارف َّذي ااارص يف َّةياااِ  ر اأااا  خاااام،  ذاااا  رأاااض َّماأاااار   ر وااام رأاااض 
ْن  َّ: َ يُاا ْ ا: صاا  اة َّةيااِ جممْاِ.  قاا  أل  ْااا  ذذااك  ا   واام أهاا  َّذأْاَ،  قاااذ ذذااك جمماالا، من َّذأاارف يأااَ َّذفأاا  ا

َّ يف هااَا  َّذْفضاااِ  َِب ﴿َّملااارَّْ، ِ َّخيْفااا ُأ ِِب  اْاااااِب احاااار رأااااهَ: َّذفأااا  َّملااارَّْ هاااا ه اااا هااْا ََّايفااااع اافاااا  ُرواااِ  ااااك  ﴾ُأر  واااا
: ُارل َّذييراائ يف َّملايِ  َ وا أخر   َّذ ذا ،  ذه: رأاهَ  ر أن َّذفأ  َّذَي ي سا   ذا  َّذَهم ه اا هْا َّمكا ،  َّملأاىن

َِب ﴿ ْاَُ أك  َّملايِ ر ذا  أن َّذُالل اا ، افا  ارح :  ُأ ْا   اْااِب ِأ َّماااِبأاال    َِ واا ياأياِب ْا اما َِب  ُأ ِِب ذا ِْ  ُ [،  ذْ كاان 1َّملائ ة:] ﴾أأ
َكر وأاىن، ماا  قا  أرااح ََّايفااع ر  هاا  َّماا هْا َّملرَّْ وطْق ََّايفااع  َّذييارف َ َّمكا  ملاا كاان ذي يااو ْاماِ َّماأاال وذا

ٌْا ﴿ُمارل أكْاا  كاذ  اار  َّْلماا   كااالهن َّذياا   َّْلرَّ ااِ.  يف َُحا :  ٍِِب ااااإ ِن ََّّلِلا  افأاا ٍِ  ااا ِبا وأياجاااا ٍف ْث   ااطأِر يف   اِبماياا اام  َّضِب ااما
 ٌَ ااا  ُ َّ:  وااا ُاارل واام ََّايفاااع وملايااِ  وااا وحااا   ْاا  َّمكاا    اا  واام يحاا3َّملائاا ة:] ﴾اا ْر [،  ذذااك  اااهر يف َّمكاا ،  قاااذ

وذحاااس،   وااا راا ذا  مسأاا ُخاار   اا  واام َ يحاْر راا .  هااََّ َّذحااْر هْا َّذضاااهر ذْ اا يث  ذْساااا ،    أ ْاَ،  ْاا  أااا  قاا  
ْذااا   1/486ااااو  ْااا  أن َّذفأااا  َّ اااَ ف هااْا َّمكااا  أرااْا ُااااان يف َّذ  ااار َّ ااااو:  َأ ﴿: - ااا    ااا -يف ق ُأ اااِرلا  اْاااااِب ُا   مِنااااا 

ِا  يااا ااِب   اا  هاَا  َّةيااِ،  َّاضاار: وفاااَاح َّذ ااا:  3/332،  صاا يق خااان يف ااايح َّذ اااان: 6/57ا :  َّمذْ ااا يف ا ح َّملأاا ﴾َّذِبما
ن ذْجياااااام: 5/15ذْااااارَّ:ي:  ْ : 151-1/150، أُُاااااال َّذحاااااُر ، َفسااااا  َُيئ 149-1/148، ا َّئاااااك َّذ ااااااان ذْياااااار

 .1/42َّمُُال ذْساي : 
ل  ْااااَُ أكااا  َّملاياااِ، ذْ ااا يث  َّذسااااا  كماااا ون يف َّذضاااهر يف َّةياااِ كماااا  ااا ق أن َّذفأااا  َّ اااَ ف َّمكااا ،  أن َّملأااىن: ُااار ( 1)

 .َّْلاوش َّملاضا
ْذاا  ( 2) ااِ  ر اا   ذ  ااا ِب  ََّّلِل  ﴿: - اا    اا - اا ق   اا  ق [، راااان أن أصاا  وأااىن َّْثهااالر وذااَرح ذ اا   : ااااك 173َّذ حاارة:] ﴾ اواااا أأه 

َكر واام ذرااح ذاا ، ِ صاااا ذذااك ك ايااِ  اام كاا  وااا ذرااح ذ اا  َْ   صااااُ  راا   صاااح يف ذناا  أ  مل ييااح، َّاضاار:  َّذااََّرح صاا
ْ ا  َرااام  طااااِ: 445م:  1َّْلااااوش اقاااَ:  ن َّذأضااااَ َرااام كثااا : 5/21.  َّاضااار أياااااا: َّ ااارا َّذااا ، 2/12، َفسااا  َّذحاااُر

ْذااااِ  174-173، ااايح َّداااا  ذأ اا  َّذاار،م رااام ُساام: 2/563َّقياااا  َّذياارَّط َّملسااايحاَ َراام َامااااِ:  َّقض َّْثميااان َّذح اااا
 .270-269َّذْطاف:  َّذأمْاِ ذْأ   

ُْاِ(، ( 3) ْذاِ،  ينيا  ذذاك قارَّ ة أ  واسارة: ) َّمل ط َك ،  هاا اأاْاِ ىنأاىن وفأ أي: يْئ رس :  صارِ أخر  ْلا رحر ا ق ا  أن َا
 هااْ قااْر َّراام   اااس  َّْلساام  قياااْة  َّذااا ا   َّذساا ي.  قااار رأاااهَ: هااا َّذ ا  ااِ ُاا  يااْئ اأاْااِ ىنأااىن اا ْااِ، قااار 
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ْذاا  ْن ﴾َّذ ُّيأاا:  ﴿ :ق ْن  ،(1) َُّاا  َّماياااهن ،راااميَ  رفاايح ِ  ااُ َّ يااَن  هااا َّْلجااااة َّذاايت كاااا
 [ 205 :]َّْل ي .(2) ْاها

                                                                                                                                                   

هتااا واام اطااح 2/432ُن َّويااام يف أُُااال َّذحاار  : )هااْ  ْاهمااا  اأاااا اااال ااار  رااَ أن يااْئ واام اط هااا ذ  هااا  رااَ و
ن    رَّراا :  )هااا َّذاايت َااا ِبطاح أ  َاأاا ِبطاح ايمااْئ( أي: أااا   2/145  هاا ْلااا( قْااِ:   ْااا  َيما  كااالل َّذ  اااج يف وأااا  َّذحاُر
ْي.  َّم هاار أ ااا اطا ااِ ىنأااىن  ُْااِ، من َّذشاااة  ذَّ اط ااِ أخاار  اااإن َّذ اذاا: أن راااان ذْ ُااَ َّذشاار ا َ ذْمأااىن َّذْ اا و ط

َّمخر  َ اْْلا َّذ طح ايمْئ ك  و هما ر طح َّمخر  ْلا َ ر ط ها ذ  ها،  ذاََّ قاار أكثار أها  َّملأاا   َّذيفسا  هاا اأاْاِ 
ن ذْفاارَّ :  ْذااِ. َّاضاار: وأااا  َّذحااُر ن م    ااا ة: 1/301ىنأااىن وفأ ن1/151، جمااا: َّذحااُر َراام قيا ااِ:  ، َفساا   رياا: َّذحااُر

ن ذْ  ااااس: 140 َُّااا ي 500-9/499،  اااوك َّذ ااااان ذْطاا ي: 2/257، وأااا  َّذحااُر : -ُتحاااق َّ اماااا -، َّذ ساااو ذْ
ْ ا  َرام  طااِ: 3/522 ي:  5/23، َّ را َّذ ، 2/11 :َّْ: ) كا  واا واائ ضا طاا اهاْ: اطااح(، َّذ ُاِ  َّذأااْن ذْماا ْا

ْي:  ْ:ي: 1/592: ، َّذُشاااف ذْ  شااري3/10وأااامل َّذي  ياا  ذْ  اا ن 2/280، :َّْ َّملساا  َراام َّواا ، َّواااوك مُُااال َّذحااُر
ْن ذْسامَ: 3/423، َّذ  ر َّ او م  ُااان: 6/49ذْحر يف:  ، اايح 2/7، ذ ااهن َّذيو يا  ذْ اا:ن: 2/485، َّذا ا َّمليا

 .،    ها3/336َّذ اان ذي يق خان: 
ن ذْ  اااج:  وثاا   أ أاا:  أا ِب ااااهن   أ أااق  أا ِب اااا ،   ااائ  أن يُااْن  ااك (1) اااا، َّاضاار: وأااا  َّذحااُر ، 2/146ا يااااهن وثاا : ،أأاار  ، 

ْا: 12/210هتاااااَي: َّذْ اااااِ ذي:هاااااري:  َُّااااا ي 6/4435، ذساااااان َّذأااااارهن َراااااام و ضااااا : -ُتحااااااق َّ امااااااا -، َّذ سااااااو ذْ
ْي: 3/525 ْن ذْسااامَ: 1/593، َّذُشااااف ذْ  شاااري: 3/11، وأاااامل َّذي  يااا  ذْ  ااا َّا َّذي  يااا  2/486، َّذااا ا َّمليااا ، أاااا
 .2/435، اتج َّذأر س ذْ را ي: 9-2/8، ذ اهن َّذيو ي  ذْ ا:ن: 1/262 ااا ي: ذْ

ْ ا  ذَّ شاا  َّ نجاااة أ جا: ( 2) ْن. قار جماه  يف َّذ يا:: )ُجاااة ُاْر َّذُأ اِ، ياَرح  ْاهاا أها  َّواهْااِ  ي ا ذ أي: َّواهْا
ْ   م11050اقَ:  9/508 ذاهَ و ها( َّايه  وم  اوك َّذ اان ذْط ي:  َُّا ي  ،  اا  ر   َّرم  ري ،  َّاضار: َّذ سااو ذْ

ْ:ي: 3/526: -ُتحاااااق َّ اماااااا - ن ذْجياااااام: 2/283، :َّْ َّملسااااا  َراااام َّوااااا ، وأاااااامل َّذي  يااااا  2/440، أُُاااااال َّذحااااُر
ْي:   ْ  وْا،  َّذَرح قررِ ذيص ال    اْة ْلا، َّاضار: أ االل َّْلا يث ذْ طاا :  ﴾ اْا ﴿.   ْ  هََّ َّذيفس  اا 3/11ذْ  

.  ذهاا: كثاا  واام أهاا  َّذأْااَ  ر أن 8/299،  اشاااْ َّذسااااي ذْحسااطال : 16/286َّذحااااي ذْأاااين:  ،  ماا ة3/1658
َّذ أيأ: ها: َّةْلِ َّذيت كااِ َأ   وم أُجاا  ها َّم ان،  َّمم ذها:  ر ذذاك َّذُْايف  َّذفارَّ   َّذ  ااج  َّذطا ي   ا هَ، 

ىن:  واا ذراح م ا  َّذ يا:،   ْا   َّذاالل ييأاق اان كماا قاار   هان، أُ مها: أ ا ىنأىن َّذالل،  َّملأ ﴾ اْا ﴿  ْ  هََّ افا 
ْل:  قطاااارهن.  َّذثااااا : هااااا  ْاااا  وْااااا  ذُ هااااا يف ُماااا  اياااا:  ْاااا  َّْلااااار أي:  وااااا ذرااااح وساااام   ْاااا  َّذ ياااا:.  قااااار قاااا

ْثم  ﴾َّذ ُّيأ:  ﴿ ن : َّمص ال،  أل ذذك  ا ِ وم أه  َّذأَْ كارم  ري   َّذط ي  َّويام  َّ اا:ن وفارقَ راَ َّذيا َ  َّذا
ْْة،  َّم ان  ْاة َّمل حْشاااِ، أي:  َّملأ ااا ْي يف - هاااا-َّذيااا َ: َّذيااا ْهاااا َّماااا يأ ااا   ذاااا  ىن حاااْ ،  اااار  َّذُفاااا : َّمُجااااا   

ن ذْفااارَّ : 315َّذُْااااائ احاااار  ْثم  اااال(،    أ ْاااَ. َّاضااار يف واااا  ااا ق: وأاااا  َّذحاااُر : ) َّذيااا َ: واااا كاااان وااام ُجااار،  َّذااا
ن م    اااا ة: 1/301 ن ذْ  ااااج: ، وأاااا1/152، جماااا: َّذحاااُر ن َرااام 5/224 :  2/146  َّذحاااُر ، َفسااا   ريااا: َّذحاااُر

َُّاااا ي 509-9/507،  اااااوك َّذ اااااان ذْطاااا ي: 141-140قيا اااِ:  ، 527-3/525: -ُتحاااااق َّ امااااا -، َّذ سااااو ذْ
ن ذْجيام:  ْي: 2/440أُُال َّذحُر ن 1/593، َّذُشااف ذْ  شاري: 3/11، وأامل َّذي  يا  ذْ  ا ، َّوااوك مُُاال َّذحاُر

ْْ: 1/207،  واااال  واااا وااام رااا  َّذااار،م ذْأُااا ي: 6/57: ذْحااار يف ، ذ ااااهن َّذيو يااا  3/6،  اشااااْ َّذأحااا  َّذساااْاَ م  َّذساااأ
 .،    ها6/58، ا ح َّملأا  ذيذْ ا: 3/337، ايح َّذ اان ذي يق خان: 9-2/8ذْ ا:ن: 
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ْذ    [7/177 :]َّذفيح (1)ااملرَّْ ر  وا ذرح  ْاها ذيص ال ﴾ اواا ذأر حا  اْا  َّذ ُّيأ:  ﴿ :-َأار- أوا ق

ْذاا  ما:ِبَل﴿ :ق ل  َُّاا ها :ملا  ...﴾و  َّاأاا  أ  َ  : هااا  ااهال وُيااْهن  ْاهااا ،َّذحاا َّح : هااا ،(2)َّمَ:
 :]َّْلااا ي .(4)  ن خااارج َّذ هاااا مل يفأااا  ،ااااإذَّ خااارج َّموااار اأااا  ،ااااإذَّ أاَّْ أوااارَّا أْخااا  يااا   ،(3)َفأااا 
134]  

ْذاا  ما:ِبَل  ﴿ :ق َّ و  اامأ يااحِبس   (6)ْثخااارَّج وااا قسااَ   ْلااَ واام أوااار :ذسااهالَّذااارهن و (5) هااْ ...﴾ اأانِب َاسِب
                                                

 .َّاضر: َّْلاوش َّذسارق( 1)
ْهري: 13/219ري رفاايح َّذاا َّي  ضاامها  ااايح َّذاااالل، َّاضاار: هتااَي: َّذْ ااِ ذي:هااا( 2) ، ذسااان َّذأااارهن 5/1943، َّذياا اح ذْجاا

ْا:  ،  هاااارة َّذْ ااااِ َراااام ْاياااا : 2/311، َّذ هايااااِ َراااام َّمثاااا : 16/321، اتج َّذأاااار س ذْ رااااا ي: 3/1857َراااام و ضاااا
ن ذْ  اج: 209، َّمل رهن ذْمطر:ي: 2/826 ْي: 2/160، وأا  َّذحُر  .،    ها82، َّذُْاائ ذُْف

م ر: أور  ا ،   ْا  َّذثاا :  اا  ا ،   ْا  َّذثاذاث:  أفِبا  ذاا   ْاا  شاا ، َّاضار: َّمليااْا  قار رأاهَ: وُيْهن  ْ  َّ( 3)
 .يف َّْلاوش َّذيا 

ن ذْفارَّ : ( 4) ، ذساان َّذأارهن َرام 218-13/217، هتاَي: َّذْ اِ ذي:هاري: 1/301  ذَّ خرج َّذفااغ أ اْ. َّاضار: وأاا  َّذحاُر
ْا:  ْهري: 3/1858و ضاا ، 2/311، َّذ هاياااِ َراام َّمثااا : 16/321ج َّذأااار س ذْ رااا ي: ، ات5/1943، َّذيااا اح ذْجاا

َُّاااا ي 9/510،  اااااوك َّذ اااااان ذْطاااا ي: 209َّمل اااارهن ذْمطاااار:ي:  ، 528 :  3/527: -ُتحاااااق َّ امااااا -، َّذ ساااااو ذْ
ن ذْ  ااس:  ن َّذأضااَ َرام كثا :  259-2/258وأا  َّذحاُر ، َّذ ُاِ 1/293، َّذُشااف ذْ  شاري: 2/17َفسا  َّذحاُر

ْن ذ ي:  َّذأاااا    هاااا،  هاااََّ هااْا َّذيااا اح.  ذهااا: َّملاااناج  425-3/424، َّذ  ااار َّ ااااو م  ُااااان: 12-2/11ْماااا ْا
ل ه اا: قا َّح َّملاسار، قاار َّم:هاري يف هتاَي: َّذْ اِ:  َُّا ي يف  8/421 رأاض أها  َّذْ اِ  ر أن َّمَ: ) هْا  هاَ(،  قاار َّذ

ْثاااْ  رأْمهاااَ(.  ذكااار  َّرااام كثااا  يف َفسااا  : ) ذاااا  َّموااار كاااَذك   ااا  أهااا  َّذأْااا-ُتحااااق َّ اماااا - 3/529َّذ سااااو:  َ َّمل
ْ ا يف ََّ اي ااة اتاة،  يف َّذحمااا أخاار ،  2/18 َّ يسايأمْ  ام جماها ،  قاار  اح  ا : ) ااا  اضار، َّذْهااَ  َ أن يحاار   اَ كااا

ْاة: - اا  اا -   أ ْااَ، اااإن    َّ   مِناااا َيا أاياُّ ﴿قاا  ااار  رااَ هاَا   رااَ َّذحماااا  هااْ: َّملاساار احااار يف ُخاار َّذساا َ يما ُوا أاا ااا َّذِاا ها
ْ  أاْنا  َِب َاأفِب ُأ ْ أ ذاأاِْ يا   أ لأ ا  ِبٌ  و مِب  اما   َّذِشاِبطاان  ااا ِب رأ  اَّماايااهنأ  اَّما:َِب رأ  اَّذِبمااِبس    مِنااا يأر يا أ َّذِشااِبطاانأ ﴿[ * 90َّملائا ة:] ﴾َّ ِبامِب

َّ اةا  اَّذِب اا ِبااااا ا  َأ َّذِبأااا ا ُأ اا ا ْق ااكا رااااِب ْذاا : 91ملائاا ة:َّ] ﴾أانِب يأ َِب وأ يااهأااْنا ﴿[  ر ق اا ِب أاااِباايأ [.  احاا  َّذطاا ي يف  اااوك 91َّملائاا ة:] ﴾اااها
ن ذْ  ااااس:  9/511َّذ ااااان:  ل: َّذشاااطرا ،  َّاضااار: وأاااا  َّذحاااُر ، َّوااااوك مُُاااال 2/260 ااام  ااافاان رااام  كااااك أن َّمَ:

ن ذْحر يف:  ْاحا   ْا  َّذطا ي: )هاََّ قاْر يف  اياِ ، قاار َّذشاا  شااكر يف َأ3/338، ايح َّذ اان ذي يق خان: 6/59َّذحُر
ْن ذذااك َّذفأاا  هاْا  ْن ذذااك رحطااك َّذشااطرا  ْ ن أن يُاا َّذ رَّرااِ: كوااا  كااان َيهاا  وااا َّذشااطرا ، أ  كوااا  كااان ياار  أ ااَ يفأْاا

 .َّذشطرا (
ل( 5)  .أي: ََّ يحسال ومَ:
ْذاا :  9/510  ااااة َّذطاا ي يف  اااوك َّذ اااان: ( 6) ياا ﴿أ ْاا   ذ قااار: ) يأااين رح ل   اأانِب َاسِب ما:َِب َّ و  اامأ َّ 3َّملائاا ة:] ﴾حِبس  [،  أن َطْ اا

ن م    اا ة:  ل(.  َّاضار: جماا: َّذحاُر ن َرام قيا اِ: 1/152 َْ وا قسَ ذَُ أ  مل يحساَ ومَ: ، 141، َفسا   ريا: َّذحاُر
َُّ ي  ْ:ي: 8/420، هتَي: َّذْ اِ ذي:هاري: 3/527: -ُتحاق َّ اما -َّذ ساو ذْ وأاامل  ،2/284، :َّْ َّملسا  َرام َّوا
ْي:   .   ها 1/593، َّذُشاف ذْ  شري: 3/11َّذي  ي  ذْ  
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 [182 :]َّْل ي

ْذ   (1) ق  ُرل   ذذك ما:ِبَل  ﴿ :-َأار-رح َّ و  مأ يااحِبس   [7/672 :]َّذفيح ﴾ اأانِب َاسِب

ْذاا   (2) َّمااا ااا ر يف َْااك َّملاا ة َِب ﴿ :-َأااار-ق ُأ ْ ياا ا َِب  اا ُأ ِأ ذا ِْباا ما لا أاكِب ِْب ْل 3:َّملائاا ة] ﴾َّذِبااااا [ اإ ااا ا ذااِ ياا
  .(3)ْا وََفا   يف  راِ  َّذ 

ْذا   َِب ﴿ :- ا  اا - ق ُأ ْ يا ا َِب  ا ُأ ِأ ذا ِْباا ما لا أاكِب ِْب ْا َّذاا يم كمْاِ   ا  هااَ   ﴾َّذِباااا  اااهر  يا ر  ْا  أن أوا
َْ   ،َّملحاذِ ْواا    ها ق   و  ااا   ،(4)اأْ  هاََّ مل ي ا ر رأا  ذذاك وام َّمُُاال شاا اا  ،ر  ْ مثااَ ي

                                                

ل، َّاضر: َّذفيح: ( 1)  .7/672أي: أن يسي رج  ا: وا يري  اأْ  وم خ  أ  شر ومَ:
 .8/661أي: يف َّذف ة رأ  اواان   ِ  شر وم َّْلجرة  ر اراك َّم ر   ِ  ُ    شرة. َّاضر: َّذفيح: ( 2)
َُّااا ي يف َّذ سااااو  ُُااا  َََّفاااا  أياااااا:( 3) ،  َّذحساااطال  يف  اشااااْ 2/153،  يف َّذْ ااااو: 3/530: -ُتحااااق َّ اماااا -َّذ

،  وسااَْ يف صاا ا  : 4606اقااَ:  8/119: -ااايح-،  وسااي   ذذااك وااا ا   َّذ  ااااي يف صاا ا   11/275َّذسااااي: 
َّ ذأماار:  اُااَ َحارأ ن ُيااِ  3017اقاَ:  4/2312 ْْ قاااذ ذاْا أا ذااِ اا ااا َ ضااًَن  َّذْفااظ ذاا   اام  اااا  رام شااهاهن )أن َّذاهاا

ْل أا ذاااِ،  أيااام ا اااْر    ْل  اااا َّا، احاااار  مااار:    م ْاااَ ُااااث أا ذاااِ،  أي يااا ُااااث أا ذاااِ. أا ذاااِ رأرااااِ   ذذاااك َّذاااا
شك يف ص ِ هََّ َّذحْر، ذُم َّمل ا:ع اا  ُُاياِ َََّفاا   ْا  ذذاك افاا َّوااوك مُُاال    ا ْر     َّقف رأراِ(، َ 

ن ذْحر يف:  ْل اايح وُاِ(.  يف  ااوك َّذ ااان ذْطا ي: ) 6/61َّذحُر  ام َّرام  9/530 ا ي  م جماه  أن هَا  َّةياِ ا ذاِ يا
ْل ََّث َ:  ْاة َّملائ ة ي َِب ﴿  اس وم  ريق َّرم ْلاأِ ) أا ذِ   ُأ ْ ي ا َِب  ُأ ِأ ذا ِب ما ِْبلا أاكِب [،  ضاأف  َّذسااْ ا يف 3َّملائا ة:] ﴾َّذِبااا

ْا:  ن َّذأضاَ 2/457ََّذ ا َّمل ث أن َّرم وْر ي  ا   وم  رياق أ  هااا ن َّذأا ي  ام أ   2/20رم كث : .  يف َفس  َّذحُر
ُاَ رااأف     أا  َّ  اي: أ ا ا ذِ  ْا  ا اْر     ُ ،) َْ َْ  اأْاا وا ْل  ا ير خاَ ُاَ قاار ذأْاا: )وام ك اِ وا يا

ْا:  سا   ضاأاف  ام أ  هريارة  :َّْ اس ي  َرم  ساكر.  كََّ ا َّ  َّرم وْر يا   َّرام  سااكر ر 2/457َّذساْ ا يف َّذ ا َّمل ث
ْا ذْسااْ ا:  ْل َّذثااوم  شاار وام ذي َّْلجاِ، َّاضار: َّذاا ا َّمل ثا ْل  ا ير خأااَ يا ،  قااار َّرام َامااِ يف و هاااج 2/457 ااا  أن يا

ْ ائ(،  قاار َّرام كثا  يف َفسا  : 7/53َّذس ِ:  ْع وَفا  أه  َّملأرااِ وملْضا  2/20، ) ن هََّ َّْل يث وم َّذَُهن َّملْض
َّهن َّذاَي َ شاك ااا  َ  وريااِ، -أي واا ا  : أرْا  اأا   واا ا َّ  أرْا هريارة-ََّ َ  هاََّ  حا: ذذاك، )َ  يياح ها را  َّذيا

ْل  أِ كما ا   ذذك أو  َّملنو َ  مر رم َّ طاهن،   ْاا رام أ   اذا:،  أ ر وْاْ  َّْث االل  ْل  راِ  كان ي أ ا أا ذِ ي
ن   اا    راام   اااس  مساارة  ر ااان َّذحااُر ،  أا ااْ  َّذشااأيف  قياااْة راام -اضااا    اا هَ-راام   اا هن وأا يااِ راام أ   اافاان، َ 

(  َّاضاار:  ااااوك َّذ اااان ذْطااا ي: -ا،ااا   -ْ اوااِ  شااهر رااام ُْشاا:   ااا   َُّاا  وااام َّمئمااِ،  َّخيااااا  َّراام  ريااار َّذطاا ي 
9/524-531. 

،  َّخيااااا  9/518هاااََّ وأاااىن قاااْر َّرااام   ااااس وااام  رياااق  ْاااا رااام أ   ْ اااِ  قاااْر َّذسااا ي كماااا يف  ااااوك َّذ ااااان ذْطااا ي: ( 4)
َُّاا ي يف َّذ ساااو  ْذاا : )من كمااار َّذاا يم يُااْن ر اااان َّمُُااال(،  صاا يق 3/531: -ُتحاااق َّ امااا -َّذ ، وأْااالا ذذااك رح
ن َّذأضاااَ: 1/142،  هْا  ااهر َّخياااا َّذاارَّ:ي يف وفااَاح َّذ اا:: 3/340خاان يف اايح َّذ ااان:  ،  َّرام كثا  يف َفسا  َّذحاُر

2/18-19. 
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 [ 1/130 : َّاضر ،13/260 :]َّذفيح .(1)اضر

 َّ ايْ َّو  ذْا حو يساي  ا  ،ر  هْ وسيْ ل ذْ حو احو ،(3)اْا  اياا يف َّذ َيْة (2) أوا َّذُمار ...
ْذا  َّذا َيْة اََّ َّذيحريار ي ا اك َّ ا َّض وام َّ ا ااض  ْاا   ن ُياِ ...(4)ق  ِأ ﴿ :ْ  ِْبا ما لا أاكِب ِْب َ ْذااا   ﴾َّذِباااا

                                                

ُْا مل ي حطااك  اام ا ااْر    521-9/520 اااان: رااَ َّذطاا ي يف  اااوك َّذ( 1) ْذاا : )... َ  ياا اك ذ   ْااَ أن َّذاا  هااََّ َّذ ضاار رح
  : ْذاا ُْا ق اا   ااَاا  أكثاار وااا كااان َيارأاااا، اااإذَّ كااان ذذااك كااَذك  كااان ق ْااكا قأاا   ََّّلِلأ ﴿ ر أن قاا ض، راا  كااان َّذاا يأ ااياافِب ياسِب

  ِ ُاالذااا َِب يف  َّذِب ُأ ي اا َا 176َّذ ساا :] ﴾ياأفِب ْذاا : [، ُخرهااا ااا   ْواااا أن وأاىن ق ِْبلا ﴿،  كاان ذذااك وام َّمُُااال  َّذفاارَّئض كاان وأْ َّذِبااااا
َِب  ُأ ْ ياا ا َِب  اا ُأ ِأ ذا ِباا ما ْ اا  َّذااَي و ذاا ، واام و ذاا  أ ااين كمااار َّذأ اااَّْئ  َّمُُااال  َّذفاارَّئض(. قْااِ:  ﴾أاكِب  ْاا  خااالف هااََّ َّذ

َّر أخار ، وام أرر:هاا: أن َّملارَّْ:   َّ:  ْلََّ َّْثشُار كان مه  َّذأَْ يف َّةياِ أقا كماار وأضاَ َّذفارَّئض  َّذي ْاا   َّذي ارص قااذ
ْا: َّذحار يف يف َّوااوك  ن كث   ا ذِ ُياِ َّذارو  ا ذاِ ُياِ َّذُالذاِ  ر  ا  ذذاك،  ا َّ هاََّ َّذحاْر ذْجمها  ق  ا ر رأ  ذذك قُر

ن:  ْكا  يف ااايح َّذحاا ير: 6/61مُُاال َّذحااُر ، ، قْااِ:  هاْا َّم هاار3/340،  صاا يق خااان يف ااايح َّذ اااان: 2/16،  َّذشاا
ة رأاا ها، من  حائاا  َّذاا يم  أصااْر َّذشااريأِ   اا  أُُاوهااا قاا   َ  يحاا ح يف   ااال  َّْثكمااار يف َّةيااِ ااا  ر أُُااال وأاا ْ 
َّْْع  ا  اا ،  ذااََّ مل َياا   ااال ُجااِ َّذاا ْا   ذر َّذشاار  ْ  ا ذااِ،    أ ْااَ. )هن( أن َّملاارَّْ  كمااار َّذاا يم:  كمااار  اا     هاا

َّرم   اس يف ا َّيِ  طا    اأا  رام   ا   قيااْة  َّذشاأيف  َّْلُاَ  َّذطا ي،  وشر   مل يطف وذ اِ  رَين،  هََّ وأىن قْر:
 هََّ َّذحْر قريا: وام قاْر َّذ  ااج يف وأاااا : )أي: َّةن أكمْاِ ذُاَ ْيا َُ  ن كفاايَُ خاْف  ا  كَ  أ هاَرَُ  ْااهَ،  

ْي . ) ا( أن َّملرَّْ رُمار َّذ يم: اااك كما َحْر َّةن كم  ذ ا َّملْك  كم  ذ ا وا اري   ن كفا ا وم ك ا خناا (  هََّ َّذحْر ق
َّذ سا    ا ،  أواا َّذفاارَّئض اْاَ َا ر َ اا ر ُا  قا ض،  ا ي هااََّ  ام َّرام   اا  أياااا. )ْ( أن َّملارَّْ رُمااار َّذا يم: أوام هااَ  
َّذشاريأِ وام أن َ ساا   خار  رأا ها كمااا اسا  ْاا وااا َحا وها. )هااا( أن َّملارَّْ وذُماار: أن هاَا  َّمواِ ُو اِ رُاا  اايف  كاا   

َذاِ َّةياِ  ْاهاا ذاساِ رضااهرة،     كياهن، َّر َّذثالثاِ َّمخا ة  ااهرة َّذااأف، ْ   مل يُم هََّ ذ ا  هَا  َّمواِ.  هاََّ َّمقا
ن    رَّراا  ذْ  اااج:  ن ذْ  اااس: 2/148أ ْااَ. َّاضاار: وأااا  َّذحااُر -9/517،  اااوك َّذ اااان ذْطاا ي: 2/561، وأااا  َّذحااُر

َُّااا ي 521 ْ ا  َراام  طااااِ: 532-3/530: -ُتحاااق َّ اماااا -، َّذ ساااو ذْ ، :َّْ َّملساا  َرااام 30-5/29، َّ اارا َّذااا
ْ:ي:  ن ذْحااااار يف: 288-2/287َّوااااا ي: 62-6/61، َّوااااااوك مُُاااااال َّذحاااااُر ْن ذْماااااا ْا ، 13-2/12، َّذ ُاااااِ  َّذأاااااا

َّا َّذي  ياااااا  2/10، ذ اااااااهن َّذيو ياااااا  ذْ ااااااا:ن: 3/426، َّذ  اااااار َّ اااااااو م  ُاااااااان: 1/593َّذُشاااااااف ذْ  شااااااري:  ، أااااااا
ْْ: 1/262ذْ ااااا ي:  ، ا ح َّملأاااا  340-3/339، اااايح َّذ ااااان ذيااا يق خاااان: 3/7،  اشااااْ َّذأحااا  َّذساااْاَ م  َّذساااأ
 .6/60ذيذْ ا: 

 .1/128أي: يف َّةيِ، َّاضر: َّذفيح: ( 2)
َِب ﴿: -َأاار-، )وهن :َيْة َّْثمياان  احيااا   قاْر   1/127: -اايح-أي: :َيْة َّْثميان، قار َّذ  ااي يف ص ا   ( 3) هأا  ا: ِْبًنا

َّ   ميااًنا ﴿[، 13َّذُهف:] ﴾هأ ا  َ يما ُوا أ ْا َِّذ ْاَّ َِب ﴿[،  قار: 31َّمل ثر:] ﴾ اياا ِب ُأ ْ ي ا َِب  ُأ ِأ ذا ِب ما ِْبلا أاكِب ااإن َار  شاا اا وام  ﴾َّذِبااا
 .َّذُمار اهْ ًنقو(

ْاة يف َّْلااوش َّذساارق، ااةيياان َّم ر( 4) َك   َّذثااااِ ااو يف :َيْة َّ ي ر َّذ  ااي  ْ  :َيْة َّْثمياان  احيااا  وةَيئ َّذثالثاِ َّملا
ُاِ ااهمااا،  َّةيااِ َّذثاذثااِ َااا ر  ْاا  احيااان َّْثميااان َّ اايْ َّواا َ َياارَياا، من َّذيااريح ااهاااا  َّْثميااان َياارَياا، من َّذاا َيْة ويااِر
ْذا  ضا  َّذا حو  هاْ َّذا َيْة، من  َّذُمار َّذَي يحارْ  َّذ حو  يفهَ و   َّ يْ َّواا،  و  ق   َّْثمياان َّذا حو َّ اي    ذذاك ق 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.alukah.net/


11 

 

www.alukah.net 

 تفسري سورة املائدة البن حجر العسقالين
 من خالل فتح الباري مجعاً ودراسة

فَ أ  ىنأاىن   هااا أها  َّذا يم من َّْثكمار  ن كاان ىنأاىن   هااا َّْلجاِ  ْا  َّمل ااذ ،ااها  ْ  ورَّْ 
ذا ل  ْاا  أاا  كاان ق ا  ذذاك  (1)  ن كان ىنأىن  كمار َّذفارَّئض ، ْ  َّملشركَ اال ُجِ ذْمي ف اا 

من َّْثمياان  ، ذاا  َّموار كاَذك ، أن وم وائ وم َّذي ارِ ق   ا  ر َّةيِ كان  مياا  ًنقيااا  ،ًنقياا 
َّهن َّ (2)مل ي ر اتواا   ن َّذ حو أوار اسايف  :(3)ذحاضا أ  رُر رم َّذأر  يْضح ْاك هََّ ََّ  َّض  

                                                                                                                                                   

ذشااا   ذَّ ق اا  أُاا  َّذااا يم ق اا  َّةخاار.  ْلااََّ قااار َّراام رطااار: )هاَا  َّةيااِ ُجااِ يف :َيْة َّْثميااان  احياااا (. َّاضاار: شاارح َّ
،  اشااااااْ َّذسااااااااي 1/258،  مااااا ة َّذحاااااااي ذْأااااااين: 1/155، اااااايح َّذ اااااااي َرااااام ا ااااا:: 1/174َّذُرواااااا  ذْ  اااااااي: 

 .1/189ذْحسطال : 
 .914م:  2اوش: َّاضر: يف وأا  َّْثكمار يف َّةيِ َّْل( 1)
قا  ذهاا:  ر أن َّْثميااان أخااَ يُماا  شااا اا اشاا اا ْ ن َّذيأاارض ملسااوذِ واام وااائ واام َّذيا ارِ ق اا  ااا  ر َّةيااِ هاا  كااان  مياااا  ( 2)

ْع -،  أراْا   اااا  َّذحا ااَ رااام  ااالل يف كيارااا  َّْثميااان 296-7/295ًنقياااا أ  اتواااا َّرااام  اا ااِ كماااا يف ُْاااِ َّم ذااااا :  وط ااا
ْيااِ ري حاااق َّذأالواِ َّمذ ااا ضامم ا ااائ  أارااك  اام ْ َكر    62: -َّا َّماقااَ وذُ  كمااار َّذاا يم يف - اا  ث ااا  -قااار: )ااا

 ُاا    مثااااَ ذاْااِ. قااار أراْا   ااا : كااَذك ُاا ث ا ُجاااج  اام َّراام   هاَا  َّةيااِ،   منااا ا ذااِ اامااا ياار   ق اا   ااااة َّذ اايف 
ْة كمااا يحااْر هااَن  وااا كااان ذُْمااار وأااىن،  كاااف ىنُااِ يف    ااري ، اْااْ كااان َّْثميااان كاااوالا وْثقاارَّا،  ا ااْر    أ ر َّذ  اا

ْ     أَا   ْاا  ُخاار (.  َّاضار: ااايح َّذ اااي َراام ا اا::  .  قاْر َّْلااااظ: ) ذاا  َّمواار كااَذك 1/156يُما  شااا اا قا  َّ ااي
يارَّْ وام أَ ا ا  من َّْثميان مل ي ر اتوااا( صا اح، اهاْ اتل وذ سا ِ  ر ذذاك َّذ واان ىناا ااا  وام َّذشارَّئك  َّمُُاال، كاوا  ااماا 

َّْلاضريم.  هْ ًنقو وذ س ِ  ر َّذ وان َّذَي رأ  ،  َّذَي جت ْ اا  وم َّذشرَّئك  َّمُُال واا مل يُام ق ا  ذذاك،  ا   ٍَّف 
ْذااِ َّذحفاار كمااا يف وفااَاح َّذ ااا: - ا    اا -وذ سا ِ  ر واا يرياا     َْا  َّذ هائاااِ،  واا أ ا  وح ْن َّذا يم  ْااا  يف صا أن يُا

: )َّذا يم وااا كاان ًنقااااا َّذ ياِ راا  كاااِ َّذشاارَّئك َ ا ر يف كاا   قااِ  3/426 َّذ  اار َّ ااو م  ُاااان: ، 11/140َّذارَّ:ي: 
ْقِ،  َ أا   ْل ذاا  رُاوا  يف َّذ ا ،  كاان -َأاار-كاااِ يف ذذك َّذ كاان  املااا يف أ ر َّمل أاث  ن واا هاْ كاوا  يف هاََّ َّذاا

ْل َّذحااوااِ(   اااذك ي سا  رأاا  َّذث ااْئ  ي ياا  رأاا  َّذأاا ل،  أوااا يف ُخاار :واام َّمل أا ث اااوا ر   شااريأِ كاوْااِ  أُُااَ ث اهتااا  ر ياا
 2/10.  ذ اااهن َّذيو ياا  ذْ ااا:ن: 532-3/531: -ُتحاااق َّ امااا -أيااااا كالواااا ُساا اا ذإلوااال َّراام َّما ااااي يف: َّذ ساااو 

ن ذْحار يف156-1/155 ْ   ْ وم ذذك.  َّاضر أيااا: ايح َّذ ااي َرم ا ا::  ، 63-6/62: ، َّوااوك مُُاال َّذحاُر
ْا: 1/189،  اشاااْ َّذسااااي ذْحسااطال : 259-1/258 ماا ة َّذحااااي ذْأاااين:  ْير َراام  اشااا -6/104، َّذي رياار  َّذي اا

105. 
ْن َّذيو ياا ، َّذحا   يف شاارح ( 3) َّصااَ، قااا َّصااَ وام َّذح َّهن َّرام َّذأاار  هاََّ اْااَ أ ا   يف كاا  وام: َّذأ  ها ئ يف َّذ  ااث  ام  اا

ْذي، كماا ْ ااو واذااك راام أااا ،  ااضااِ َّمُاا ن،  ذأاا  ذذااك يف  َُّاا  واام كي اا  َّذياذاااِ: و ا مل أ اا   يف وضاااا  واام أُُااال َّذحااُر
ن  ن(، وشاااُ  َّذحاااُر َكر )َفسااا  ك ااا  ذْحاااُر َّا َّذفجااار يف جمااااذ  َّذااا شااارح َّذيااا اح، كيااااهن َّذ ااا يم يف شااارح َّذيااا ا َ، أاااا

ن: 5/296 :  1/100 َّْل يث،    أ ْاَ.  ْا  أاا  قاار يف َّذأااضاِ:  ن َّذشاريأِ كاااِ و  ،  2/552،  أُُاال َّذحاُر
ُماا ُُماا، مل وئ  ْاِ َ  أوار   ْاا ْاأاِ ُا  أكما  شارَّئك َّذا يم  وأاملا   رْا  أقيا   َّرك،  ارَّئض ارَّئض، ُ  َّرك َ َ
ْا اَاا ، اْمااا أكمْاا  يااِ راا  َّذ أمااِ  اضااا  ْي اااا كمااا هااْ  ْااا  َّةن، ذُاام راا  ن َأاارٍض ملسااوذِ واام وااائ واام َّذياا ارِ ق اا  

 .ا  ر َّةيِ
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وا احي  وَخيااا كمم  َْ   ائف َّذا يم  :اام ر ، و   وا َ يَ : ،ذُم و   وا يَ :  ْا  َّذَل
اهااََّ َ يااَل راا  َيماا  واام  ،وااا احياا  ر اا  َّخيااااا كماام مل يأْااَ أ  مل يُْااف : َّذثااا  ،ِ َركهااا  ماا َّا 

ْ ااف ذأماا  هااِ أااا  كااان قْ اا  وطم  اااا  َّ ق اا   ، ااا  ذااْ :ياا  ذحا  اا   ذااْ كأ  هااََّ شااون َّذياا ارِ َّذااَيم واااَ
ْاي اساايف : ُمياااْ  ،ااا  ر َّذفاارَّئض  ْلااَ ااااا  َا ااِ َّذُماااار واام ُااااث  ،أن َّذاا حو وذ سااا ِ  ذاااهَ صااا

ْر .(1)َّملأااىن ْر واام يحاا َشاايماذ  واام  ، ن شاارع ُمماا  أكماا  واام شاارع وْ اا    اساا  : هااََّ اضاا  قاا
 جتاا ْ يف  ، وااك هااََّ اشاارع وْ اا  يف :واااا  كااان كاااوالا  ، َّذُياا: َّذاايت ق ْاا َّمُُااال  ْاا  وااامل يحااك يف
 [1/128 :]َّذفيح .   أ َْ ،كما َحرا  (2)اامكمْاِ أور اسيف ،شرع  اس  رأ   وا جت ْ

َّْْع َّذايت هاا ُخار َّذ أثاِ ُاَ  ،را ِ أن ا  ْلا كان رأراِ (3)وم  هِ أ ا ...  كان ذذاك يف ُجاِ َّذا
 [1/130 :]َّذفيح .   أ َْ .(4)ا ايِ َّذشريأِ  أاك

 ،خبالف َّْثميان اإا  يطْاق  ْاهماا وأااا  (6)أن َّْث الل َ يطْق  ْ  ََّ يحاْ  َّذأم  وأاا  :(5) وحياا 
ْذاا   ْ ي ااا﴿ :-َأاار- ياْر  ْااا  ق اااللا  َأ َّْث  ِب اا ُأ ِأ ذا ااا  ،اااإن َّْث ااالل ه اا يي ااا ر َّذأماا   ََّ يحاااْ ﴾ اااض 

                                                

 .1/189،  اشاْ َّذسااي ذْحسطال : 1/155َّاضر: كالواا  ْ ذذك يف: ايح َّذ ااي َرم ا ::  (1)
 .1/189،  اشاْ َّذسااي ذْحسطال : 1/155َّاضر: كالواا قري اا وم ذذك يف: ايح َّذ ااي َرم ا :: ( 2)
ِْبلا أاكِبما ﴿يف ااا  ر َّةياااِ: -اضااا     ااا -أي: قيااِ كأااا: َّمُ اااا واااك  مااار ( 3) َِب َّذِباااااا ُأ ْ ياا ا َِب  ااا ُأ ِأ ذا [  َّذحياااِ يف 3َّملائااا ة:] ﴾ِباا

ساااماِ كأااا:   ااا  َّذطااا ي يف 45اقاااَ:  1/129: -اااايح-َّذ  اااااي   َ )...ْْ : ) ااام  مااار رااام َّ طااااهن أن ا اااالا وااام َّذاهااا
 .130-1/129    ، َّاضر: َّذفيح:  11100اقَ:  9/526َفس  : 

ْا، هاََّ َّذحااْر  ااهر يف ذهاااهن َّْلاااظ  ر أن َّْثكمااار يف َّةيااِ: ( 4)  كماار َّذفاارَّئض  َّذي ْاا   َّذي اارص َ  كماار َّذ ياار  َّذضهاا
 .914م:  2َّاضر وا قا  يف وأىن َّْثكمار يف َّةيِ: هاوش اقَ: 

ْع واك  ا م أ  َّْْ -أي: وحيا  كالل َّ طا  َُ قار يف وأاامل َّذسا م ( 5) ) قا  َُْاَ يف هاََّ َّذ ااهن ا االن  5/61: -وط ا
يري  وسوذِ ه  َّْثمياان  َّْث االل شاا   َُّا  أل َ -و هما  ر وحاذِ وم هاََ َّملحاذيَوم ك َّ  أه  َّذأَْ،  صاا ك   َُّ  

 ْا َّةخار و هماا  ْاا  َّمليحا ل،  صاا ف  ْاا  كياااوا ي ْا   اا ْ أ اَّقا  َّمل يااَ. قْاِ:  َّذياا اح وام ذذااك أن يحاا  َّذُااالل يف -
ْ هَ،  ذذاك أن َّملساَْ قا  يُاْن ونو ااا يف رأا َّر، َ  يُاْن ونو ااا يف رأااها،  َّملانوم هََّ َ  يطْق  ْ  أُ  َّذا ض َّمُا

ْ ي يف شاارح وسااَْ:  َّر اُاا  واانوم وسااَْ،  ذااا  كاا  وسااٍَْ ونو اااا(،  قاا  احْاا  َّذ اا . 206-1/205وسااَْ يف  اااك َّمُاا
،  قاا   ااو كااالل َّ طااا  َّراام ُجاار يف ااايح َّذ ااااي: 161-1/160 َّاضاار: كالواااا قري اااا و اا  يف أ ااالل َّذساا م ذْ طااا : 

ْذ : ) وحياا ...( ِ 1/140  .أَ أ  رح
ْذا  يف وأاامل َّذسا م (  6) ْع واك  ا م أ  َّْْ -كالل َّ طا  َ يحياا هََّ   ال  ر  يف أُاان احاو،  يا ر  ْا  ذذاك ق -وط ا

َّر، َ  يُاااْن ونو ااااا يف رأااااها...  أصااا   5/61يف َّملْضاااك َّذساااارق:  ) ذذاااك أن َّملساااَْ قااا  يُاااْن ونو ااااا يف رأاااض َّمُااا
الل  ََّاحااااْ، احاا  يُااْن َّملاار  وسيسااْماا يف َّذضاااهر  اا  و حاااْ يف َّذ ااا م، َ  يُااْن صاااْ  َّذ ااا م  اا  َّْث ااالل: ََّ يساا
 .و حاْ يف َّذضاهر(
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 [1/141 :]َّذفيح (1)ذا  رَي ْيم ورضامن َّذأاو     َّملأيح  

ْذ   ٍِ ﴿ :ق ااا فٍ ﴿ (2)جما ِ :أي ﴾اامام  َّضِبطأِر يف   اِبمايا  :]َّذفايح (3)وائا  :[ أي3:َّملائا ة] ﴾ اا ِبا وأياجا
9/592 ] 

َكر  :(4) أوا َّذثا  ْذ   (5)ا ِِبٍ ﴿ :-َأار-يف َفس  ق ااا ٍف ْث    هاََّ  ، قا  اسار  قيااْة ومليأا ي ،﴾وأياجا

                                                

كاالل َّْلااااظ ه ااا َ  شااُار  ْاا  واام ُاااث َّْلحاحااِ َّذشار اِ، ااْث ااالل   اا  َّْث ااال  يي اا ر َّذأماا   ََّ يحاااْ،  َّذأاواا   اا  (  1)
ْيااام ورضاااا. ذُااام هااا  كااا  وااام أ ْاااق  ْاااا  وسااام  َّْث اااالل يف َّذااا ااا،  أ طاااا أُُاااال  َّملأيحااا  يف اضااار َّذشااارع ذاااا  راااَي

اضااارَّا،  َّ ااايحرَّا َحسااااَ َّذ اااااس يف  َّملساااْمَ وااام اُااااح   ا    اااْ ذذاااك صااااا ذَّ ْيااام ورضاااا .  َّقاااك َّملساااْمَ واضاااااا ُ 
َّئاف وانو َ  و اااحَ  كاااريم يا ر  ْا   ا ل ذذاك،  هْا َّذاَي َي ما   ْاا  كاالل َّ طااا  َّملياطْح َّْث االوا  ر ثاال   

ه اا واام أن َّملساَْ يف أُاااان قاا  َ يُاْن ونو اااا،    أ ْااَ.  َّاضار َّذاا و  ْا  أن َّْث ااالل يف َّةيااِ يي اا ر َّذأماا   ََّ يحاااْ 
ْ ا  َرم  طاِ:  ن ذْحر يف: 5/31يف: َّ را َّذ .  ق  مت َّذُالل  م وسوذِ ها  َّْث االل 64-6/63، َّواوك مُُال َّذحُر

 .630م:  3   َُّ  أل َ  يف هاوش:  َّْثميان شا
َُّ ي،  قار أه  َّذْ اِ: َّمل مياِ يف َّةياِ: وافِبأاْاِ وثا  جماِب ا اِ ( 2) هََّ قْر َّرم   اس  َّذس ي  قياْة   اك َّملفسريم كما ذكر َّذ

ْع  قاا   ْع، أوااا يف  اا  َّةيااِ احاا  يُااْن  ااو َّذاا طم واام َّواا ْا  واام َّواا ْاااِ واام  اِبااو َّذاا طم،  هااْ شاا ة ضاام ْن  وا ِب ا يُاا
ْحااِ. َّاضاار: هتااَي: َّذْ ااِ ذي:هااري:  ْا: 7/155خ  ْهري: 2/1266، ذسااان َّذأاارهن َراام و ضاا ، 3/1038، َّذياا اح ذْجاا

ن م    ااا ة 276-9/275اتج َّذأار س ذْ رااا ي:  ن ذْ  اااج: 1/153، جمااا: َّذحااُر ن 2/148، وأااا  َّذحااُر ، وأااا  َّذحااُر
ن َرام قيا اِ: ، َفسا   534-9/532،  اوك َّذ ااان ذْطا ي: 2/262ذْ  اس:  َُّا ي 141ريا: َّذحاُر -، َّذ سااو ذْ

ن ذْجياااااام: 3/532: -ُتحاااااق َّ امااااا  ْ:ي: 2/441، أُُااااال َّذحااااُر ، وفاااااَاح َّذ اااااا: 2/288، :َّْ َّملساااا  َراااام َّواااا
ْي: 11/143ذْرَّ:ي:  َّئ ذْرَّ :: 3/14، وأامل َّذي  ي  ذْ   ن ذْحار يف: 159، َّملفْر ، َّذا ا 6/64، َّواوك مُُال َّذحاُر
ْن ذْ  .،    ها2/11، ذ اهن َّذيو ي  ذْ ا:ن: 2/487سمَ: َّملي

ْج  ََّ اارَّف.  قاا  َّْا كااالل أهاا  َّذأْااَ يف َفساا  هاَا  َّذُْمااِ يف َّةيااِ  ْاا  ذذااك. ( 3) وأااىن َّذيجااااف يف َّذْ ااِ: َّذيماياا   َّذيأاا
ن م    ااااا ة:  ن ذْ  اااااج: 1/153َّاضاااار: جمااااا: َّذحااااُر ذ ساااااو ، 9/535َّ،  اااااوك َّذ اااااان ذْطاااا ي: 2/149، وأااااا  َّذحااااُر

َُّاا ي  ْ ا  َراام  طاااِ: 3/533: -ُتحاااق: َّ اماا -ذْ ْي: 5/32، َّ اارا َّذاا ، :َّْ َّملساا  َراام 3/14، وأااامل َّذي  ياا  ذْ  اا
ْ:ي:  ن ذْحاااار يف: 289-2/288َّوااا َّئ ذْرَّ اااا:: 65-6/64، َّوااااوك مُُااااال َّذحاااُر ، َّذ  ااار َّ اااااو م  101، َّملفاااْر
ْكا : 3/427ُاااان:  : ) َّو ااف مهاا  َّذْ ااِ 1/458هااا.  قااار َّذساامَ يف َّذاا ا َّمليااْن: ،     2/17، ااايح َّذحاا ير ذْشاا

ْا يف ذسااان َّذأااارهن:  مهااا  ر شااا   َُّاا   ذاااََّ قااار َّراام و ضاا ْا وااا  امْر ْا...(  َّواا َْن أُاا مها: َّملااا ...  قااا : َّوااا اااا  قاا
ْا(  َّاضر: هتَي: َّذْ ِ ذي:هري: 2/700  .12/112، اتج َّذأر س ذْ را ي: 11/111: َّو ف: َّملا   َّو

ْذاا  يف صاا ا   ( 4) َّضااك َّذاايت كااون َّذ  ااااي رح : )وهن  ذَّ أكاا  َّملاااطر( أشاااا  ر َّ ااالف ااهااا، 9/591: -ااايح-أي: وام َّمل
 َّملْضااااك َّم ر: يف َّْلاذااااِ َّذاااايت ييااااح َّذْصااااف وَضااااطرَّا ااهااااا ذا اااااح َّمكاااا ،  َّذثااااا : يف وحاااا َّا وااااا ينكاااا  َّاضاااار: َّذفاااايح: 

9/591. 
 .قار: )ويجااف: وائ ( 5/419ياهن َّذْصاَي: ك-ايح-أي: َّذ  ااي يف ص ا   ( 5)
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 هاااْ َّذاااارَّ ح  ،اااااْ  َّذأااااْة : قاااا  ،َّْثِ أن أيكااا  ااااْ   اااا  َّذرواااق :(2) قاااار  اااا   ،(1)وأاااىن َفسااا 
 [ 9/591 :]َّذفيح .(3)ْث ال  َّةيِ

                                                

مل أهياا   ر َفساا  قياااْة هااََّ،  َّذااَي يف كياا: َّذيفساا    اا  واام  ريااق وأماار:  اا  ويأماا  ْثِ،  هاْا قااْر َّراام   اااس  َّْلساام ( 1)
،  ااااوك َّذ ااااان 1/184 جماهااا   َّذسااا ي  َّرااام :يااا .  وااام  رياااق  اااأا :  ااا  ويأااارض ملأيااااِ. َّاضااار: َفسااا    ااا  َّذااار:َّ : 

َُّااااا ي 9/536ي: ذْطااااا   ْي: 3/533: -ُتحااااااق َّ اماااااا -، َّذ سااااااو ذْ ْن 2/24، وأاااااامل َّذي  يااااا  ذْ  ااااا ، َّذ ُاااااِ  َّذأاااااا
ي:  ْ:ي: 2/13ذْماااااا ْا ن ذْحااااار يف: 2/289، :َّْ َّملسااااا  َرااااام َّوااااا ْا 65-6/64، َّواااااااوك مُُاااااال َّذحاااااُر ، َّذااااا ا َّمل ثاااااا
ْع اا ،    أ َْ.  كالمها َفس  وأىن، من َّملائ   ر َّْثِ ويأم  ذ2/458ذْساْ ا:  ْق  .ذك، ويأرض ذْ

َكاا: ( 2) هااََّ َّذحااْر م  ُ افااِ  َّذشااااأا  أصاا اْما،  اساا   َّراام ق َّوااِ يف  353-15/352اساا: َّراام   اا  َّذاا  يف ََّ ااي
مصاا اهن أ  ُ افااِ  اساا   ملاذااك  أ،اا  يف  2/316مصاا ار  َّْل ارْااِ،   اا َّ  َّراام ه اا ة يف َّْثاياااح:  13/333َّمل ااين: 

ن ذْجياااام:  ُااا   َّذااار َّي ْذاااا .  َّاضااار: أُُاااال َّذحاااُر ،  ييااار خالاااااائ 183-1/182يَ   هماااا  َّذشاااااأا يف أُااا  ق
ي: 338وسااوذِ اقااَ:  92-5/91َّذ اهحاا ذإلشاا اْا:  ، و ااين 8/160،  ايااِ َّ ياااج ذْروْااا: 15/163، َّْلااا ي ذْمااا ْا
َّه: َّوْاا  ذْ طااهن: 4/307َّ ياج ذْشرراين:  ْقا  ْا  3/28ْاا : ، شارح َّ رشاا  ْا  خ3/233، و ، ُاشااِ َّذ  ا
 .116-2/115َّذشرح َّذُ  : 

ْذاا  ( 3) ْاة ]َّماأااال: - اا    اا -َّذضاااهر أااا  يرياا  وةيااِ ق ااطأر اِبمتأِب   ذااِباا   ﴿[ 119يف  اا َِب   َِ واااا َّضِب ُأ ااِرلا  اْااااِب ُا َِب واااا  اا ُأ  ﴾ اقااا ِب ااِياا ا ذا
ْْ ََّضاطرَّا وام  ا  شاارط َ  صا ْ ا فِ،   ْاا  اْْمااطر أن أيكا  وحاا َّا واا شاا  وام َّملايااِ اإ اا هاا َّذايت  ْحاِ َّْثوُااِ ر

ْ  َّذشاااأا  َّملأيما    ا  َّملاذُااِ )َّاضار:  ُ  َي    ها اي رل  ْا ،  هََّ َّذحْر  ُ   َّذار َّييَ  ام واذاك  أ،ا   أُا  قا
ْذااا   اااطأِر  اااا ِبا ﴿[: 173يف ]َّذ حااارة: - ااا    ااا -َّمليااااْا َّذساااارحِ يف َّْلااااوش َّذساااارق(. أواااا ق ااام  َّضِب ِِبا ااما ٍْ اااااال    ٍغ  اَ  ااااا وا

ْذا   ﴾ اْااِب    ٌَ ﴿يف هَا  َّةياِ: - ا    ا - ق اا  ُ ٌْا اا ٍِِب اااإ ِن ََّّلِلا  افأا ٍِ  اا ِبا وأياجاااا ٍف ْث   ااال   اال  ااهاا  ﴾ااماام  َّضِباطأِر يف   اِبماياا
ْذ :  ٍْ ﴿ ذ قا  َّْثوُِ يف َّم ر رح ٍغ  اَ  اا ْذا﴾ ا ِبا وا ِِبٍ ﴿ِ: ،  قا ها يف َّذثااااِ رح .  قا  َّخيْاف يف وأاىن ﴾ اا ِبا وأياجاااا ٍف ْث  

ِِبٍ ﴿ ْذَ: أُا مها:  ا  وي اا ر وام َْاك َّ رواائ رأا  : َّر َّذاار اة، أي: رأا   ا  َّذرواق،  ﴾ ا ِبا وأياجااا ٍف ْث   يف َّةيِ  ْ  ق
ْ: ذْمااطر َ ا ذا  وام َْاك َّ ْ: ذا  أن ا ي  م َّرم   اس يف ُخريم،   ْ  ذذك ااةيِ َ َ وح َّا وا َي  رواائ،  أاا  َ َيا

ييأاا   يف ذذااك وااا يساا  راا  اوحاا .  َّذثااا :  اا  ويأماا  ملأياااِ يف وحياا  . ا ي  اام قياااْة  َّذشااااأا    مهااا،   ْاا  ذذااك 
ْ: ذْأاصا أن ي خو رشا  وم َّذرخو، من َّذارخو َ َ اار وملأاصاا،   ْا  هاََّ َّذحاْر ااال َأارض  ااةيِ َ َ أا  َ َي

ن َرام َّذأار : يف َّةيِ ملحا َّا  ْذَ. َّاضار: أُُاال َّذحاُر ، أُُاال 55-1/54واا يي اا ر َّملااطر وام َّملاياِ.  َّةياِ ُتيما  َّذحا
ن ذْجيام:  َُّ ي 2/442 :  183-1/177َّذحُر ْ:ي: 3/533: -ُتحاق َّ اما -، َّذ ساو ذْ ، :َّْ َّملس  َرام َّوا

ن ذْحااار يف: 2/288-289 ، َّذ  ااار َّ ااااو م  11/143اااا: ذْااارَّ:ي: ، وفااااَاح َّذ 65-6/64، َّوااااوك مُُاااال َّذحاااُر
ن َّذأضااااَ َرااام كثااا : 3/427ُااااان:  ،    هاااا.  َّذ  اااث يف َّملساااوذيَ احهاااااا، أي: وحااا َّا واااا 22-2/21، َفسااا  َّذحاااُر

ْ: ذا   َاا اا ذاا  هاََّ وْ  ا ،   ن كاان  ْ  ي وذرخياِ  ْا  وأيااي  َيا يي ا ر َّملاطر وم َّملايِ،  ه  َّملاطر َّذاَي قيا  َّذيحا
ْ: ذ  أن يي ا ر  اَْ  و ها  ن مل ي ْ:  ْ      أن  اج    ها َّما َي  ق ا  أن يااطر  ر َّذطأاال َّم ه ر يف َّم ر: أا  َي

ْ: ذا  َّذا خو  ورة أخر ، اإن  ْ:  ْ      ذذك مل َي  ذ  أن ييجا : وا يس  ر  اوح .  َّملسوذِ َّذثاااِ: َّم هر ااها أاا  َيا
ُ ااا ذاَا اَ  وذرخيِ،  جت:  ْا  َّمل اْاة  ر ْراِ  واائ ذأا ل أخاَ  وذرخياِ كاان وَر ْرِ وم وأياي ، ااإن مل ي ااْا  ر َّذي َّذي

 .أ ْلما:   ل َرك  َّملأياِ.  َّذثا :   ل أخَ  وذرخيِ،    أ َْ

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.alukah.net/


15 

 

www.alukah.net 

 تفسري سورة املائدة البن حجر العسقالين
 من خالل فتح الباري مجعاً ودراسة

 4سورة املائدة: 

َا َاأأاْ   ﴿ ْ    ا ُا ْاَّا ح  وأ َِب و اما َّوِباا يأ َأ َّذطِا   اائأ  اواا  اِْمِب ُأ ِ  ذا  ُ ِ  ْلاأَِب قأ ِب أأ  ُ ْااكا وااذاَّ أأ واذأ َأ ياسِب ا ُأ ِاا  اِْما ْ اأِم َّم  مأا
َّ ََّّلِلا   ِن ََّّلِلا  ار يكأ َّْلِب   َا ََّّلِل   اْااِب    اََِّاحأ َِب  اَّذِبكأرأ َّ َّ ِب ُأ ما  اْااِب ُِب ِا أاوِبسا َّ َّم  ْأ ُأ  [4:َّملائ ة] ﴾سااهن  ََّّلِلأ اا

َ أذ     ْاا  وااا ،(1)  ْاا  َّذ ضاااف ، هااا َطْااق  ْاا  َّملساايَْ َّمااا َ ضاارا اااا  ، َّذطا ااائ  ااك  ا ااِ
ْذاااا   ،(3)  ْاااا  َّْلااااالر ،(2)اااااا  َأ ﴿ :-َأااااار-اماااام َّم ر ق اااا ُأ ااااِ  ذا  ُ َِب قأاااا ِب أأ ااااِ  ْلاأاااا  ُ ْااكا وااااااذاَّ أأ ااااواذأ ياسِب

َّهن  ْااا  َّذسااانَّر ، هاااََّ هاااْ َّذااارَّ ح يف َفسااا ها ﴾َّذطِا   ااااائأ   .(4) ذ ذاااْ كاااان َّملااارَّْ َّْلاااالر مل ياااْ  َّوااا

                                                

ْذ   9/428وث  َّرم ُجر يف َّذفيح: ( 1) َّ  اا   اا﴿: -      -ذْطا: ىنأىن َّذ ضاف رح َّ صاأ ا ا  .[6ائ ة:َّمل] ﴾ااايااااِممأ
ْل  اا:،  هاَا  ذاْااِ  ا اِ(.  ميُاام ْا هااَيم  9/428وثا  َّراام ُجار يف َّذفاايح: ( 2) ْلَ: )هااََّ ياا ذْطااا: ىنأاىن واااَ أذ  اااا  رحا

َّذحسمَ  ر َّم ر، من    َّذ ضاف  وا اا  أذ  َُره  َّذا ف  َ  َسايَْ .   ْاا  ااذطاا   َّذااا   َّذ اا  أصا   َُّا  صا اح 
ْهري يف َّذياا اح: 3/435حاْر َّراام ااااس يف وأجاَ وحاايا  َّذْ اِ: يا ر  ْا  خاالف َّ  ااث، كماا ي ،  َ 1/173،  َّوا

ْا:  ،  َّاضااار: هتاااَي: َّذْ اااِ 3/2731أاااا  قااا  َيساااك وأاااااا ، أي: جماااا:َّا. أاااااْ  َّرااام راااري، كماااا يف ذساااان َّذأااارهن َرااام و ضااا
،  اشااْ 191-2/188ي: ، اتج َّذأار س ذْ راا 3/148، َّذ هايِ يف  ري: َّْل يث َرم َّمث : 42-14/39ذي:هري: 

 .12/145َّذسااي ذْحسطال :
اااارا َّذأ ااا  رسااا    ( 3) َ  اااا الا  َ أن  اق يااا  يف َّة ااا   خاماااِ، َ  أي: يف َّذشااارع،  مساااا وذطاااا:، من  ااا  َّْلاااالر   ن َّ ااايْأ

ْراِ أ   فاْ وام    َُّا ي - ا    ا -وياحم، واامل َُام َ َاح ، وفاا535-3/534: -ُتحااق َّ اماا -. َّاضار: َّذ سااو ذْ
ي: 145-11/144َّذ ا: ذْرَّ:ي:  ْن ذْما ْا  .12/145،  اشاْ َّذسااي ذْحسطال : 2/14، َّذ ُِ  َّذأا

ْا يف 3/428،  أرااْا ُاااااان يف َّذ  ااار َّ ااااو: 145-11/144ذكااار هاااََّ َّملااار ح َّذاااارَّ:ي يف وفااااَاح َّذ اااا:: ( 4) ،  َّرااام  اشاااا
ْير:  َُّااا ي يف َّذ سااااو  ،1/165،  َّذسااااي  يف َفسااا  َُيئ َّمُُاااال: 6/11َّذي ريااار  َّذي ااا ُتحااااق -  ااا َّ هاااََّ َّذحاااْر َّذ

َّن - هاْا َّذضاااهر-مكثاار َّذأْمااا .   ْاا  هااََّ َّذحااْر  3/535: -َّ امااا  ااةيااِ أصاا  ك اا  يف َّذي ْااا   َّذي اارص، اُاا  ُااا
ْقهاا  َّن َّ اي  ثي  َّذأارهن َّماا ذاا  ااا  ااو اهْا ُارَّل،  ذ ْذاِ ىن ط َّ يطاري  َّذأارهن َّماا ذاا  ااا  ااو اهاْ ُاالر،  كا  ُاا

ْذا    ْا  ْوهااا  ْاا  ُرواِ َّ  ائااث اهااا كح ْاة ]َّم اارَّف: - اا    ا -ُاا  َّذطا اائ  ىنفه [ يف صافِ َّذ اايف ُمماا  157يف  اا
َأ َّ ِبا اائ اثا ﴿صاْ     ْااا    ااَْ:  َأ َّذطِا   اااائ   اَيأااار  لأ  اْااااِبه  .  َّذأاا ة  ْاا  هااََّ َّذحااْر يف ََّ اايطارِ  ََّ اايََّْذ  هاا  ﴾ اَيأ اا ُّ ْلاأاا

َّْي-َّوماِْ وم َّذأرهن،   َ اإن و هَ َّملر  ة  َّمخال   ًَّنئ. َّاضار: َّذ سااو - ومخو أه  َّذ  وام يسايطا:  ااك َّْلاا
َُّ ي  ، 2/12، ذ ااهن َّذيو يا  ذْ اا:ن: 145-11/144، وفاَاح َّذ اا: ذْارَّ:ي: 535-3/534: -ُتحاق َّ اما -ذْ

ْكا : 3/428َّذ  اار َّ اااو م  ُاااان:  ،    هااا.  ه ااا  3/346ن ذياا يق خااان: ، ااايح َّذ اااا2/19، ااايح َّذحاا ير ذْشاا
َْن ُخاارَّن يف َّةيااِ: َّم ر: أن َّملاارَّْ وذطا ااائ َّ ْااالئ، قاذاا  َّراام   اااس كمااا يف َّذ ساااو  ، 3/534: -ُتحاااق َّ امااا -قاا

ن:  ي يف َّذ ُاِ  َّذأااْن: 9/543،  َّذطا ي يف  ااوك َّذ ااان: 1/153 أرْ   ا ة يف جما: َّذحاُر ،   ا هَ. 2/14،  َّملاا ْا
ْاك واااذَّ أُاا  ْلااَ قاا  أُاا  ذُااَ َّ ْااالئ.  َّذثااا : أن َّملاارَّْ  هاْا  قااْر ضااأاف، مااا  يْاا ل  ْااا  أن يُااْن وأااىن َّةيااِ: يسااوذ

ْي يف وأاامل َّذي  يا :  َكااِ. ذكار  َّذ  ا ،  َّ اا:ن يف ذ ااهن 3/15وذطا ائ: َّذاَوئح َّذايت ذكار َّ اَ    ْاهاا، م اا  اراِ وذي
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  .[9/428 :]َّذفيح

ْذااااا  َا ﴿ : ق ْ    ااااا ُا رَ :أي ﴾وأ ْْيمواااااْن َّن (2):قاااااا  ،(1) أ  وأااااا ِْبااااا:ا َّْلاااااا ُا  ذاااااا  هاااااْ َفأاااااا  وااااام َّذ
ْاا:  ،(3)َّملأار ف ُا ماا  أصاا   ،اأاَ هاْ اَّ اك  ر َّم ر ،(4) هاْ َّْلارم-رفايح َّذااالل-  مناا هاْ وام َّذ

                                                                                                                                                   

ْكا-،  هااْا 2/12َّذيو يااا :  ضيااااو - 3/346،  صااا يق خاااان يف اااايح َّذ ااااان: 2/19  يف اااايح َّذحااا ير: كماااا قاااار َّذشااا
 .ذْأال ر    يو،  َّذس :  َّذساا  َ ييْ ان ذَذك

َُّ ي ( 1) ن ذْجياام:  3/537: -ُتحاق َّ اماا -َّاضر ذذك يف: َّذ ساو ذْ -2/444 اسا    ر أها  َّملأاا ، أُُاال َّذحاُر
ْن ذْساامَ:  ، َّذا ا3/429، َّذ  ار َّ ااو م  ُااان: 445 ْذا : - ا    ا -،    هاا.  مل يُياف 2/489َّمليا  اواااا ﴿رح

ْاَّا ح   َِب و اما َّوِباا يأ ْ  ا:  هاْ َّذ  ريار يف  ﴾ اِْمِب ُا ْع َّذيأْااَ  أاا  َرا  أن يُاْن َأْااَ وأ واك أن َّذيُْاا: هاْ َّذيأْااَ، ذ ارض رااان اا
َّا َّذي  ياا  ذْ اااا ي: 1/594 ْما . َّاضاار: َّذُشااف ذْ  شااري:  ْْ: ، 1/263، أاا ، 3/8 اشاااْ َّذأحا  َّذسااْاَ م  َّذسااأ

ْكا :  ْا: 3/347، ااايح َّذ اااان ذياا يق خااان: 2/20ااايح َّذحاا ير ذْشاا ْير َراام  اشاا ، ا ح 115-6/114، َّذي رياار  َّذي اا
َّن كاذُْا: يف ََّصاطااْ( أاااْ  َّرام  طااِ 6/63َّملأا  ذيذْ ا:  ِب: وُْ  :، ما  يْر ذذاك َّْلاا . ) يحار ملم يأَْ    كا

ْ ا : يف َّ   .5/36را َّذ
 .أي: يف َّشيحاقها( 2)
ِْ  اااَ﴿مل أهيااا   ر قائااا   ن ( 3) ُا َّن َّملأااار ف،  قاااار َّذأااااين يف  مااا ة َّذحااااااي:  ﴾وأ يف َّةياااِ ذاااا  هااْا َفأاااا  واااام َّذُْااا: َّْلاااا

ِْ  اَ﴿.  قا  قاار  ن 2/324: )مل يح  ر  أُ (،  َّاضر: َّايحاض ََّ  َّض َرم ُجار: 21/99 ُا ُا  ﴾وأ ِبا: َفأاا  وام َّذ
َّ: من   ائفيااااان واااام أهاااا  َّذأْااااَ: َّم ر: ذه ااااِ  ر أااااا  قااااا ،   ْااااا  اااااال َياااا  صااااا   اااا  َّذُْاااا:  ذَّ مل َاااا ا  ذكاَاااا ، قاااااذ
َّذي ياو ي ر  ْ  كاْن هاََّ َّْلُاَ  يْصااا را ،  هاََّ قاْر َّرام  مار  َّذاا ا   َّذسا ي   طاا    ا هَ. َّذثااااِ: ذه اِ 

َّاح َّملأْمااِ    َّ: صااا   ا  َّذُْاا: وام َّواا َّ:   منااا َّشاايق هاََّ ََّ ااَ وام َّذُْاا:، من َّذيوْياا:  ر  ا  ن مل َا ا  ذكاَاا ، قااذ
ْن يف َّذُالهن ااشيق و   هََّ َّذْفظ ذُثَر  يف   س . َّاضار: َّذُشااف ذْ  شاري:  َّاح  ْ  َّذيا  أكثر وا يُ  َّذيأْاَ ذْج

ْي: 1/594 ْن ذْساام11/146، وفااَاح َّذ ااا: ذْارَّ:ي 3/16، وأاامل َّذي  يا  ذْ  اا َّا َّذي  ياا  2/489َ: ، َّذاا ا َّمليا ، أاا
ْْ: 1/263ذْ ااااااا ي:  .  قااااار َّ ااااا:ن يف ذ اااااهن 6/63، ا ح َّملأااااا  ذيذْ ااااا: 3/8،  اشاااااْ َّذأحاااا  َّذسااااْاَ م  َّذسااااأ

ْلَ أيااااا 2/12َّذيو ياا :  َّاح(.  َّم هاار قااْر َّذطائفااِ َّذثاااااِ،  ياا ر ذحاا : )مااا  أكثاار َُّياا اااا  ر َّذيأْاااَ واام  اا   واام َّواا
ْذا   ْل ق ْاَّا ح  ﴿: - ا  اا    - ما ااما َّوِباا َِب و  ايأ َّ اا:،  ﴾ اواااا  اِْمِب َّاح يف قااْر َّمكثار: َّذُ اإاا  يشاام  َّذُاالهن    هااا، من َّوا

ِ أهْا ، أي: كا ا هَ. قاار َّذسااي  يف َفسا  َُيئ َّمُُاال:  َّهتَ، يحار: االن  اُا مساِ رَذك م ا َُس: ماوْا أق
ْذا   2/165-166 ْل ق ْاَّا ح  ﴿: -َأاار-) اياِ َّموار ]أي: َّذحاْر رأما َِب و اما َّوِباا ايأ ْذاا : ﴾ اواااا  اِْمِب ، َييااج  ر اُياِ َّذيأ ا  رح
َا ﴿     ْ ُا  .9/428 ق   ْمِ َّذ ُيِ(.  َّاضر: َّذ  ر َّ او م  ُاان:  ﴾وأ

ْاا: وْلارم ه اا َّذأااين يف  ماا ة َّذحاااي: ( 4) ياا اح  قاار   ا   اا  وأااىن  ا  صا اح،  ذكار  ن َّملأاىن َّذ 21/99أل َفسا  كا
ْااا: وْلاارم ارااِ ذ ااِ يحااار:  1/594ذاا  وااا ذكاار  َّذ  شااري يف َّذُشاااف:  ُا أي: َّذااارَّ ة.  هااََّ َّْثو  اااا  اضاار ايفساا  َّذ

ْا:  ْا ااااا  ذَّ َّشاااي  ُرصااا   ْااا   ْااا: َّذشاااا . َّاضااار: ذساااان َّذأااارهن َرااام و ضااا ْاااا:  ْااا  َّذشاااا  كا ، َّذحااااوْس 5/3912كا
وْي:  و سااْهن َراام -،  اارَّس َّم اااس 2/381اتج َّذأاار س ذْ رااا ي:  ،397، أ اااس َّذ ال ااِ ذْ  شااري: 122ذْفاا  ُ:

ْْ  ْاااا  ُااا  َ يُاااْ ييااا    اا ، كماااا يف هتااَي: َّذْ اااِ ذي:هاااري: 396: -ُجاار ، 12/56.  َّذاااارَّ ة  ْاا  َّذشاااا : َّذيأاا
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ْن وذُالهن ،ملا   ك  ْا  وم ش ة َّْلرم ،اا  امم  أَْ َّذيا  وم   ها   ، من َّذيا   اذ اا  منا يُ
 [9/525 :َّذفيح : َّاضر 9/524 :َّذفيح] .كان يف وأ اها

ن أيااا  (2)ا أ ا  ر َّمص  (1)اإذَّ شُُ ا يف َّذس : َّمل اح ...   ،(3)  اهر َّذحُر

                                                                                                                                                   

ْا:  هاْ َّذاارَّ ة، يحاار:2/489  ْا  اها ًنرأِ وم َّْلرم،  ذََّ قار َّذسمَ يف َّذ ا َّمليْن:  ُا هْا  : )أ  َّشيحِ وم َّذ
َّئ ذْرَّ ا::  ْاا:، أي: ُارم(.  َّاضار: َّملفااْر ْ اٌ: رُاََّ، أي: ُاريو،  راا  كا . 11/146، وفااَاح َّذ اا: ذْاارَّ:ي: 438كا

َا ﴿  ْ  هََّ َّذحْر يف  شيحا       ْ ُا اال َْذِ يف َّذُْمِ  ْا  َّخيياام َّذُاالهن وذياا  را  هاا  اواِ يف كا  كا ا:  ﴾وأ
 َ : َّ ْا، من َّذُ ِبا:( وأأاَِْ وم َّذس اع  َّذطا ُا ة وشايحِ وام )َّذ رييِ. ميُم أن يحار:  ن هَ  َّملفاْر َُْن  َ ضاايِ ُ 

ْااا  راام أ   حاارهن  اام أرااا    اا  َّْلاااكَ يف َّملسااي ا :  قااار: )كااان ْلاا: راام أ  ْلاا:  2/539 هاْا َّذساا ك،  و اا  ُاا يث ا
َا... اجااا  احااار َّذ اايف صااْ     ْااا    ااَْ: َّذْهااَ  ااْو  ْااا  كْ ااك ا اارج يف قااْااِ يرياا    يساا: َّذ اايف  َّذشااال ا اا ر و اا 

َّم ااا  اااي  ااا  ااااَه: راااا (. قاااار َّْلااااكَ: صااا اح َّْث اااا اْ  مل ةر اااا    َّاحااا  َّذاااَهيف،  قااااار َّمل اااا ي يف َّذفااايح َّذسااااما ي: 
ْع(،  قااار أ،اا  جمياايف يف ُتحاحاا  ذْفاايح َّذسااما ي:  2/548 )قااار َّذطااايف ]أي: يف ُاشاااي   ْاا  َّذُشاااف[: َّْلاا يث وْضاا

ْْ: َّذأ ااس رام َّذفاا  َّم:ا  أَيا كاان )اا  َّذأ اس رم َّذفا  َّ ْْ رام شاا ان،  ذكار َّملا ي يف َالوااَ َّم ا مايااي  ام َّم ا
َّهن، أ  احْر ضاأاف  ا َّا(،   ْا  ذذاك 399 :  1/398و هما اُالمها و   ، ]َّاضر َّذيحري::  [ احْر َّذطايف هْ َّذي

ك وأْااَ.  َّاضاار يف َفساا : َّذُْاا: وذساا ك اااال َْذااِ يف َّذُْمااِ  ْاا  َّخييااام َّذُااالهن ومليااا  راا  هااا  اوااِ يف كاا   اا 
وْي:  ْا: َّذحاااوْس ذْفاا  ُ: ْا: 121َّذأحاا ،    هااا. 2/380، اتج َّذأاار س ذْ رااا ي: 5/3910، ذسااان َّذأاارهن َراام و ضاا
)َ  ةفااا  أن يف  اااْر ذذاااك ذسااا اع َّذطااا  اضااارَّا َ  َْذاااِ يف َساااماِ َّم ااا  كْ ااااا  6/163قاااار َّمذْ اااا يف ا ح َّملأاااا : 

َكايا  رياا  َّذُْا:،  أاا   ْا  َّذي ْاا: أ  َّذحاااس  ْا (،  َي اهن  ْا  ىنا أ ا:  ْ  وم خو ُ  َّذيا  َّذَي َ َ ا  َ
 .   أ َْ

 .9/516أي: مك  َّذيا  َّذَي أك  َّذُْ: و  . َّاضر: َّذفيح: ( 1)
 .9/517أي: يف َّملايِ،  هْ َّذي رص، َّاضر: َّذفيح: ( 2)
ْذاا   َّرام  مار يف وسوذِ َّمك  َّما أك  و   َّوااح ( 3) خالف اَه:  أ  رم أ   قام   اْمان َّذفاا اا  أرْا هريارة يف أُا  ق

َّ  اااهر َّةيااِ ْذاااالا ْلااَ، امااا َّْل  َّ  أكاا  أل مل أيكاا ،   أْاا  واذااك   اااك أصاا ار   ر َّمكاا  َّمااا أوسااك َّوااااح َّملأْااَ  اا
ْوا . قاار رأاض َّملاذُااِ  أوسك َّوااح َّذياا   ْا  ور اْ   ذْا رااأِ و ا   اا: أكا  واا أوساك،  اا َْ َّملارَّْ وْثوساا   م

َِب ﴿، ) :َيْة 7/8يف شرح َّمأ     ْ  وسَْ:  ُأ يف َّةيِ  مناا  اا ئ ذ ااان أن واا أوساك ر ا   ا اار َ ينكا (.  ذها:  ﴾ اْااِب
َّ: َّمكاا   ْا  ر  اا ل  اا ْذاا  َّةخاار   ااأا  راام   اا    طااا   قياااْة   ُرواِ  َّذشااااأا  أ،اا     اا ا   أرااْ ثاا أرْا هرياارة يف ق
ْل  َّ وااام  ااااهر َّةياااِ ْذااااالا ْلاااَ، من َّملاارَّْ وْثوساااا    ااا هَ َّْثوساااا  َّذياااال َ  مااا وطْحاااا َّماااا رحاااا وااام أكااا  َّواااااح،   أْاا
َّْثوسااا   وااا  أكااا  َّواااااح واام َّذياااا  اإاااا  مل ميساااك  ْااا  صاااُ     مناااا أوساااك  ْااا  افساا .  ذهااا: َّرااام   ااااس  َّذشاااأيف 

ْاي  أراْ ُ افاِ  أصاا ار   ر َّذيفرياق راَ واا َّما  و ا  َّذُْاا:  َّذ  أاا  ،ااْ رام أ   اْامان  أراْ  أفار ُمماا  رام   ْاا  َّذثا
َّ وم أكْ   ا َْ وم  اهر َّةيِ ْذاالا ْلَ كوص اهن َّذحْر َّذثا ،  رَ وا أك  و   َّوااح وم َّذطا  وسايث َ ذا  وام  ام أ

ا ذي يهاا  ام ذذاك كا َّ: ا ا   اائ  ذذك َّذضاهر، م ا َ َح   َّذيوْي: وم هَ  َّوهاِ َ  ميُام ضاْر واااح وام َّذسا اع، قااذ
ْا اا ر  َّاح وام  ا اع   اا أن شرط َأْامها َركها ذيك   ذ َ   ا   ر َأْامها ذذك،  ق  ث ِ أن   أوح صا   اك َّو
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ْا وااام  ااا ل َّمكااا . َّاضااار:  ااااوك َّذ ااااان ذْطااا ي:  َّاح َّذطاااا َُّااا ي 563-9/560 ْاا  َّ ااايث ا   ااا ُتحااااق -، َّذ سااااو ذْ
ْ ا  َراام  طاااِ: 539-3/538: -َّ امااا  ْي: 35-5/34، َّ اارا َّذاا ن 17-3/16، وأااامل َّذي  ياا  ذْ  اا ، أُُااال َّذحااُر

ن ذْحار يف: 1/595، َّذُشاف ذْ  شري: 447-2/445ذْجيام:  ، َّذ  ار َّ ااو 70-6/69، َّوااوك مُُاال َّذحاُر
ن َّذأضااااااَ َرااااام كثااااا : 3/430م  ُااااااان:  َّا َّذي  يااااا  2/12ا:ن: ، ذ ااااااهن َّذيو يااااا  ذْ ااااا25-2/24، َفسااااا  َّذحاااااُر ، أاااااا
ْْ: 1/263ذْ ااااا ي:  ن: 3/8،  اشاااْ َّذأحاا  َّذسااْاَ م  َّذسااأ ْذَ   2/150.  قاا   أاا  َّذ  اااج يف وأااا  َّذحااُر كااال َّذحاا

يف َّةيِ ذ ِ )   َّمي ك ما  ق  ميسك َّذيا   ذَّ قيْ   مل أيك  و  ،  ق  ميسك  ق  أك  و ا (،   أا  ذفاظ َّْثوساا  ُمايمالا 
ْذَ أياااااا  ْ ا :  ذْحاا ْ ااا  َأاااااض راااَ 5/37َّرااام  طااااِ يف َّ اارا َّذااا .  كاااان ميُااام ُسااَ َّ اااالف يف َّملساااوذِ وذسااا ِ ذااْ مل ي

َّهر أُاْياث صا ا ِ رأاااها يفسار َّْثوساا  رأاا ل َّمكا   رأااها َياا  َّمكاا  وام َّذياا    ن أكاا  َّواااح و ا  ااااذ و   ا
ْذااا   ، 5484اقاااَ:  9/525: -اااايح-َّذ  اااااييف ُااا يث  ااا ي رااام ُاااامت   ااا    َّذاااَي يفسااار َّْثوساااا  رأااا ل َّمكااا  ق

: ) ذَّ أا ااِْ كْ ااك  مساااِ اووسااك  قياا  اُاا ،   ن أكاا  اااال وكاا  اإمنااا أوسااك  ْاا  1929اقااَ:  3/1530 وسااَْ: 
ْذااا   :   افساا (.  َّذااا و َّذاااَي َياااا  َّمكااا  وااام َّذياااا    ن أكااا  َّواااااح و ااا  ق يف ُااا يث أ  ثأْ اااِ َّ شاااين   ااا  أ  َّْْ 

ان ذااك كااالهن وُْ ااِ اُاا  َّمااا أوسااُم، قااار: ذكااااا أ   اا  ذكااا، قااار: اأااَ، قااار: : ) ن كاا2857اقااَ:  3/275-276
ْ ي يف شارح وساَْ:  سام   اا اْ  َّذ ا ْْ   اا اْ   13/112ااإن أكا  و ا ، قاار:   ن أكا  و اا (.  اُِ   ا  أرْا َّْْ  ُ    ا

ْاااق  : )َ  س را (.  قا  َّخيْفاِ أاضااا9/516،  قار َّرم ُجر يف َّذفيح: 2/25َّرم كث  يف َّذيفس :  أها  َّذأْاَ يف َّذي
َكاا:   ر َّذحاااْر ر سااا  ُااا يث  ااا ي نااا يث أ  ثأْ اااِ  15/287راااَ هاااَيم َّْلااا يثَ: ااااَه: َّرااام   ااا  َّذااا  يف ََّ اااي

ْذاا : )هااََّ اااا  اضاار، من َّذيااااي  جمهااْر،  َّومااك رااَ َّْلاا يثَ أ ر وااامل  6/70َّ شااين،  قاا  َأح اا  َّذحاار يف يف َّذيفساا :  رح
َ(.   ْك رأض أه  َّذأَْ  رياق َّوماك راَ َّْلا يثَ، ااادا  ن ذيكا  وام َّذياا  َّذاَي أكا  َّواااح يأَْ َّذيااي ،    أ ْ

َّ:، قاار رأاااهَ:  و ا اا ِ ذذاك أن  اا َيا كااان  اا يث أ  ثأْ ااِ  ْا  راااان َّواا َّ ُاا يث  ا ي  ْاا  كرَّهااِ َّذي  يا ، ُ  و ا  ،ْاا
ْكا  يف اااا  َّم  اااا: وْ ارَّا ااااخي  ذاا  َّْلماا   ْاا  َّم ر خباالف أ  ثأْ ااِ اإااا  رأُساا  )َ  ةفاا  ضااأف  9/7، قااار َّذشا

هََّ َّذيمسك وك َّذييريح وذيأْا  يف َّْل يث  اْف َّْثوساا   ْا  افسا (.  ،ا  رأاض َّذحاائَْ ري ارص أكا  َّذياا  َّذاَي 
ا يث  ا ي  ْاا   ذَّ أكا  و ا  و اشاا رة، أكا  و ا  َّواااح ُاا يث أ  ثأْ اِ  ْا  واا  ذَّ قيْاا   خاال  ِ  ااع اأااْ كاا  و ا ، ُ 

ْثواال َّْلاروَ يف َّذ هاياِ،  قاار: ) هاََّ َفرياق ُسام،   اك راَ َّْلا يثَ صا اح(،  قاار  2/25اسا   َّرام كثا  يف َفسا  : 
ْكا  يف ااايح َّذحاا ير:  ) هااََّ  ااك ُساام(،  قااار َّراام َّذحاااَ يف هتااَي:  3/350،  صاا يق خااان يف ااايح َّذ اااان: 2/21َّذشاا

)اااذفر  راَ أن يياطاْ ذاوكاا ، أ  يياطاْ ِ يأطاف  ْااا   4/140: - واك  ييار َّمل ااَاي  وأاامل َّذسا م ذْ طااا-َّذسا م 
وااك  ييااار -ااوكاا  و اا : ااار   َّضاااح اهااََّ أُساام وااا َيماااك راا  رااَ َّْلااا يثَ،    أ ْااَ(.  ذكاار َّ طااا  يف وأاااامل َّذساا م 

ك ُا يث  ا ي   هااا ذْجماك ُخار احاار: ) َييما  أن يُاْن َّمصا  يف ذذا 4/136: -َّمل َاي  هتَي: َّذس م َرام َّذحااَ
حاا ل و اا ، َ يف هاَا   ْذاا  )  ن أكاا ( اامااا وااا  واام َّذ وااان َ  ْن َّملاارَّْ رح ْن َّذ هااا  ْاا  َّذي اارص َّذ ااائ،  يُاا رام ُااامت،  يُاا
َّْلار،  ذذك من وام َّذفحهاا  وام ذها:  ر أاا   ذَّ أكا  َّذُْا: َّملأْاَ وام َّذياا  وا ة رأا  أن كاان َ  ا ، اإاا  َيارل كا  

ر: كاا  و اا ،   ن كااان قاا  أكاا  اامااا َحاا ل،  ذَّ مل يُاام قاا  أكاا  يف هاَا  َّْلاذااِ(.  قااار صااا  كااان َّصااطاْ  ق اا ، اُوااا  قااا
اا يث أ  ثأْ اِ  ْاا  واا  ذَّ أكاا  و ا   اا  ،  ااا  رأأاا ،  ُخار ن: َيما  ُاا يث  ا ي  ْاا   ذَّ واا أكاا  و ا  َّوااااح َّذياائ  ُ 

ْذ  يف ُا يث أ  ثأْ اِ: ) ن أكا  و ا   قاار:   ن أكا  و ا (، أي: افا  َّذُْا: َّذيا ائ .   اْك رأاض أها  َّذأْاَ  رياق ذح
ْاا  يف أ ْا  ورََّا:  َّذ  اح ملا يف  ريق َّوماك وام َّذ أا  يف اضارهَ، ا ضار رأااهَ يف  ا   َّْلا يثَ اار ح ُا يث  ا ي ذُ
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ْذا   َِب ﴿ :-َأاار- هاْ ق ُأ ما  اْاااِب ُِب ا ِاا أاوِبسا َّ َّم  ْأا ُأ ااإن وحياااها أن َّذاَي ميساُ  وام  ا   ا ااار َ  ﴾اا
ْ  ،(1)ي اااح  ذَّ أا ااِْ َّذُْاا: اوكاا  ) :(2)  اااس   اا  أ،اا أيااااا وذشاااه  واام ُاا يث َّراام  (1) ييحاا

                                                                                                                                                   

اا يث أ  ثأْ ااِ يف  اا م أ  َّْْ    يْااف يف َاااأاف . قااار َّراام َّذحاااَ يف هتااَي:  َّذياا ِ  ذ ََّفااق َّذشااا ان  ْاا  ضرَياا ، ُ 
) قاا  َحاا ل َأْااا  ُاا يث أ  ثأْ ااِ راا َّْ  راام  ماار ،  هاْا  4/139: -ر َّمل ااَاي  وأااامل َّذساا م ذْ طااا وااك  يياا-َّذساا م 

اا يث َّذشااأيف  اام  ْن يف ُاا يث أ  ثأْ ااِ  ْاا  هشاااَ، ُ  ْا، قااار أ،اا : ةيْفاا ذااا  وْلااااظ، قااار اااا  َّراام وأااَ واارة: وسااي
ْكا :  ا ي واام أصاح وااا ا ي  ام َّذ اايف صاْ     ْااا    اَْ(،  َّاضاار: ااا  َّم   ن ذْجيااام: 9/7 اااا ذْشا ، أُُااال َّذحاُر

ْ اا  يف ُاا يث  اا ي ُضارَّا  يف ُاا يث أ  ثأْ ااِ  وُااِ احاا ل ُاا يث  اا ي، 2/447 .  اضار رأاااهَ يف وأااىن َّْلاا يثَ ا
ن ذْجيااام:  .   ْاا  واااا  اا ق ااااذحْر نااا يث 2/447من خاا  َّْلضاار أ ر وَ اايأمار. َّهاااا. ريياارف واام أُُاااال َّذحااُر

َّ  واام  هااِ ْذَ كمااا قاااار َّذ  اااج  َّراام  طاااِ  َ أ ااا وهاااِ   اا ي أ ر  اا َّومااك أل َّذ  ااااح،  َّةيااِ   ن كااااِ ُتيماا  َّذحاا
ُ يث   ي أقرهن، من   أوح ذ ا أك  َّذيا  رشرط أن يُْن َّوااح َّمسُاا ذ   ْا ا، َ  يضهر َّذفر  رام  وسااك   ْا اا 

َّ مها يف هاََّ َّذشارط،  َ   رَ  وساك   ْا  افسا   َ را   َّمكا ، أواا َّذيفرياق راَ  اااح َّذسا اع   اااح َّذطا  اامصا  َّ اي
َّ: َّذياا  را   ْن وم أه  َّذيا  أن  ااح َّذط  َ ميُم َأْام  َر  َّمك ، ااذرَّ ح َّذيفريق، ما  ق  ث ِ   ْق ْث  ن أخ  َّمل

:َّ َّذيااا  راا  وأااىن،     اْااْ مل َياا  أكاا  صااا   َّذااَي َّماا  و اا   هاْا وااك ذذااك َ ميُاام َأْاماا  َاار  َّمكاا  مل يُاام ذْحااْر  اا
ْاة-أ َْ. َّاضر: ااما   ق  َك ي: -   َّملياْا َّمل  واا  6/164 وا رأ ها، َّ ْ  َرام ُا ل:  15/7َّْلا ي َّذُ   ذْما ْا

-13/262، َّمل اين َرام ق َّواِ: 212-5/211رأ ها، َّملفهَ ملا أشُ  وم َْ او كيااهن وساَْ م  َّذأ ااس َّذحار يف: 
، را َّئك َّذيا ائك 66-5/64،  ييار خالاااائ َّذ اهحاا ذإلشا اْا: 176-7/171ذْ اهحاا:  ، وأراِ َّذس م  َّةاا263

ير 202-3/201،  ييااار َّخااايالف َّذأْماااا  ذْجياااام: 5/78ذُْا اااا :  ْع واااك ُاشااااِ -، َّذشااارح َّذُ ااا  ذْااا ْا وط ااا
ْقا  ْاااا  يااااج ذْروْاااا: ،  اياااِ َّ 4/275، و اااين َّ يااااج ذْشااارراين: 3/11، شااارح َّ رشاااا  ْااا  خْاااا : 2/104: -َّذ  ااا

ْْ ذْأضاَ ُوْي: 8/121  .51-8/50،  ْن َّملأ 
 كالمهااا ذةيااِ ْمااا َأْااق،  قااا  مت - َّذاايت يي اا     هااا َّْلااااظ-هااَ  وسااوذِ أخاار   اا  وسااوذِ  ذَّ أكاا  َّوااااح واام َّذيااا  ( 1)

ح واام  اا   ا ااار َّْلاا يث يف َّْلاااوش َّذسااارق  اام وسااوذِ  ذَّ َّماا  َّوااااح واام َّذيااا ، أوااا وسااوذِ َّذيااا  َّذااَي ميسااُ  َّواااا 
ْا أهاا  َّذأْااَ ياار ن ُروااِ أكْاا ، مااا  أوسااك  ْاا  افساا   مل ميسااك  ْاا  صاااُ       ِااا ﴿يحااْر: - اا    اا -اجمهاا َّ َّم  ْأاا ُأ اا

َِب  ُأ ما  اْاااااِب ُِب ااا : ) ذَّ أا اااِْ كْ اااك 5484اقاااَ:  9/525: -اااايح-يف ُااا يث  ااا ي   ااا  َّذ  اااااي    قاااار َّذ ااايف  ﴾أاوِبسا
   ذَّ َّ     ر فس  َ  ا ار صااُ   ااال َيا  صاا  . هاََّ قاْر  ااويهَ ُا  قاار  مساِ اووسك  قي  اُ ( ا ر  ْ  أا

ْ ي يف شاااُر  ملساااَْ:  5/207أرااْا َّذأ ااااس َّذحااار يف يف َّملفهاااَ:  ُااا  َّذ ااا  13/111)َ  خاااالف يف هاااََّ ااماااا  ْميااا (، ُ 
  َّذأْماا  كاااِ  َ واا ُُاا  ااال َيا  واا قيْا    ا ًن    ا-أي: را  ن  ا اار صااُ  -َّ الف احار: ) أوا َّملأَْ  ذَّ َّ     

ْيااِ كمااا يف َّمل ااين َراام  َّراام َّمل ااَا  اام  طااا   َّم :َّ ااا أااا  َياا   ن كااان صاااُ   أخر اا  ذالصااطااْ(.  قااار   اا ا  راام اَّه
ْا أهاا  َّذأْمااا .  أوااا قاْر  طااا   َّم :َّ ااا اُو مااا 13/261ق َّواِ:  َّهن وااَه:  ها : ينكاا   ذَّ مساا    ا  َّافالَاا .  َّذياا

َا ذا ، َ  ةفا  ضاأف .  أواا قاْر   ا ا  اُاون َّذ سامِْ   ا   هاا  ارض َّْثا اار ااإذَّ مسا   اِ َّ  خرَّج َّوا اح ذْيا   ا ا
ْْة ذااََّهتا ااااأف  ْْ ذَََّاا ،  َّذ ساامِْ وحياا ْْ،   اااهر َّذ يااْم يحياااا أن َّْثا ااار، وحياا   اا  َّافالَاا  احاا  ُياا  َّملحياا

ْذاا ،    أ ْااَ. َّاضااار: ، َّْلاااا ي 7/4،  كمااار  كماااار َّملأْااَ ذااي : 6/172: َّ ْااا  َراام ُاا ل: - اا  وااا  اا ق-رااَذك ق
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اإمناااا أوساااك  ْااا   ، مل أيكااا  اُااا  ،  ذَّ أا اااْي  احيااا  ،َّذياااا  ااااال وكااا  اإمناااا أوساااك  ْااا  افسااا 
 (5)واام ُاا يث أ  اَّاااك (4)واام   اا  ُخاار  اام َّراام   اااس  َّراام أ  شااا ِ (3) أخر اا  َّذ اا َّا (.صاااُ  
َِب ﴿ :َيْة  ذْ كان جمْر َّْثوسا  كااااا ملا َُّيا   ر ،ىنأ ا  ُأ  [ 9/517 :]َّذفيح .﴾ اْااِب

 5سورة املائدة: 

َِب  اَّذِبمأ ﴿ ا ك ْلاأا  ُ َِب  ُأ َِب  ا اأاااوأ ا ُأ ا ك ذا  ُ ُ ياااهنا  َّ َّذِب َ يما أأ َأا َأ َّذطِا   اائأ  ا اأاالأ َّذِا ُأ ِ  ذا  ُ لا أأ ِْب ياا اائأ و اما َّذِبااا  ِب
ُ يااااا َّ َّذِب َ يما أأ َأاااا ااااما َّذِااا يااااا اائأ و  َا  ااااا ِبا َّذِبمأنِبو  ااااائ   اَّذِبمأ ِب اااا   ْااهأِم ُمأِبي  ْهأِم أأ أااا يأمأاااا َِب   ذاَّ َُااااِب ُأ ااامِب قاااااا ِبْ  اهنا و 

اا ااما َّ ِباا   ااراة  و  ْا يف  َّةخ  ْأاا أ  اهأاا اا  وا  اما ُا مياااان  اااحااا ِب  ْث  فأاارِب و  ُِب ٍَّن  اوااامِب يا اا ا َ ي أاخِب اا َا  اَ وأِي   اااا     ﴾ر يما وأسا
 [5:]َّملائ ة

ْذااا   (6) َّماااا يااا ر  ْااا   ااا ل ََّشااا َّط َِب ﴿ :-ارَأااا-ق ااا ُأ ااا ك ذا  ُ ُ ياااااهنا  َّ َّذِب َ يما أأ َأااا ااااووح  ﴾ ا اأااااالأ َّذِااا
َّ أل َ ْْ َّذشك يف أ َ مس  [ 9/552]َّذفيح  .(7)َّمك  وم ذوئ هَ وك   

                                                                                                                                                   

ي:  ْْ ذْأضااااااَ ُوْي: 3/430، َّذ  ااااار َّ ااااااو م  ُااااااان: 15/6َّذُ ااااا  ذْماااااا ْا ْن َّملأ ااااا ،  اشااااااْ َّذساااااااي 8/49،  ااااا
 .3/349، ايح َّذ اان ذي يق خان: 2/20، ايح َّذح ير ذْشْكا : 12/240ذْحسطال : 

َّذاَي َّما  و ا  َّواااح  ْا  ُا يث أ  ثأْ اِ َّملياامم ُا  أكا  َّذياا  َّذاَي أي: ُ يث   ي َّملياامم ُرواِ أكا  َّذياا  ( 1)
 .925م:  3أك  و   َّوااح،  ق    ق ذكر ايهما  ضرَيهما يف َّْلاوش اقَ: 

ذُم ااا  )اوكا  وام َّذياا (،  صا ح   ا اْ  أ،ا  شااكر يف  2049اقَ:  502-2/501: -ُتحاق شاكر  َّذ يم-َّملس   ( 2)
 .ضرَي  ذ 

وام  رياق ،ااْ رام شاأا:  ام ُ اا: َّرام أ   مارة  ام  842اقاَ:  1/491 ييار : َّئا  وسا   َّذ ا َّا َرام ُجار:  َّاضر:( 3)
ْي(،  قاار َّْلاثماا يف   أا  رم      م َّرم   اس، قار َّذ  َّا: )َ اأْم   م َّرم   اس  َ ْاََّ َّْث ا اْ،  ،ااْ ذاا  وذحا

 .ا:  هْ ضأاف()ا َّ  َّذ  َّا،  اا  ،اْ رم شأ 4/31جممك َّذ  َّئ : 
َّ يف َّذُْا: أيكاا  وام صااا  ، اقاَ:  4/603َّمليا ف َرام أ  شااا ِ: ( 4)  اياا : )قاار: قااار: ا اْر   صااْ   19وهن واا قاااذ

 .   ْا    َْ:  ذَّ أا   َّذر   صائ    ذكر َّ َ   اْاوك  وامل أيك (
ْر ا ْر   صْ     ْا    َْ، َّمسا :  رارَّهاَ( 5) ،  قاا : أ اَْ،  قاا : اراِ،  قاا : هروا ، كاان   ا َّا ذْأ ااس هْ: أرْ اَّاك و

ْه ا  ذْ ايف  يف أ ر خالاااِ   اْماا أن رشار َّذ ايف   ا   االل َّذأ ااس أ يحاا ، شاه  أُا َّا  َّ  ا  ،  كاان ذَّ  ْاَ  ااا ، َا
ْااااِ  اااال:    ذْاااَهيف: ،  ااا  أ اااالل َّذ ااا ال1/52هاااا. َّاضااار: أ ااا  َّذ اراااِ َرااام َّمثااا : 40 ْاااا  ْااا  َّذيااا اح،  قاااا : وذُ

 .1144، َّذيحري: ذ  أيااا: 4/68، َّْثصارِ َرم ُجر: 2/16
 .9/552أي: َّش َّط َّذيسماِ  ْ  َّذَرا ِ. َّاضر: َّذفيح: ( 6)
ْن ري ارص َّذاَرح ذ ا   ( 7) ْن  ْا  َّ اَ  ،  ييا ي    ن َّ يحا  َّ ااا  واا هْا  - ا  اا -يف هََّ َّذُالل اضر،  ذ أه  َّذُياهن يَن

حاا سَأااار  -و ا     ا ،  ْلَ َ  ، اا ما  أوارهَ  ْاا  هاََّ، اااإذَّ -2/27كماا ذكار ذذااك َّرام كثا  يف َفساا  : -، -  ام قا
ْذا   ْ: أكْ  ذح َأ َّ ِب    يار   اوااا أأه اِ  ذ  اا ِب  ََّّلِل  ﴿: - ا    ا -َاح ا أ َ ذكر َّ    َّ َ   اال َي ِأ  اَّذاِ لأ  اْلاِبا ياا ااِب َأ َّذِبما ُأ ِِب  اْاااِب ُأر  واا
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ْذ  ْأ أ ﴿ : ق  [ 106 :]َّْل ي .(1)رط  :أي ﴾ُا  وا  اما

اْأ ﴿ َِب   را َّذِياالة  ااا ِبس  يأ َّ   ذاَّ قأمِب َ يما ُوا أ َِب َيا أاياُّهاا َِّذ ُأ ا َّ ر رأ أ    َِب   را َّذِبماراَّا اق   اَّوِبساا أ ُأ َِب  اأايِبا  يا ُأ ْها َّ  أ أا
اا ا  افاٍر أا ِب  ا َِب وارِبضاا  أا ِب  اْاا   ا ايأ َِب  أ اأ ااا ااااِ ِهرأ َّ  ا  نِب كأ اِب ايأ َِب   ا  نِب كأ اِب أِب اا ُا َِب   را َّذِب ا ُأ ْا ااما   اأااِب أ َِب و  ُأ ا ِب اٌ  و  ُا أا

َأ َّذ   سا  يأ َِب و  ِب أ وااا يأر يا أ َّذِب اائ و  أا ِب َواسِب ُأ َِب  اأايِب  ي ُأ ْه  َّ ر ْأ أ َّ  اا   اا اااوِبسا أ َّ صاأ ا ا َِب جتا  أ َّ واا ا ااايااااِممأ ا ا اااْا
َِب َاشِب  ُأ َِب ذاأاِْ ُأ َِ ا أِبمايا أ  اْااِب َِب  اذ اأي  ُ مِب يأر ي أ ذ اأطاه  راكأ راٍج  اذا ُا َِب و مِب  ُأ أا ا  اْااِب  [6:ائ ةَّمل] ﴾ُأرأ نا ََّّلِلأ ذ ااجِب

                                                                                                                                                   

ْذاا  3ة:َّملائاا ] ﴾ر اا    َكر َّ َّ ااَ    ْااا  مل َياا  أكْاا  ذح َأ ََّّلِل  ﴿: - اا    اا -[،   ذَّ َاح ااا أ ااَ مل ياا اا َِبكار  َّ ِب ِااا ملاِب يأاا َّ َّم  ْأاا  اَ واِبكأ
اقٌ  [،   ذَّ  ااهن   ااا َّموار أكْ ااا َّذَرا اِ كمااا بكا  وااا  ااهن   ااا وام ذوئااح َّملساْمَ.  ذاْا  121َّماأااال:] ﴾ اْااِبا    ا  اِاا أ ذاف سِب

ْع واام ذوئ هاَ واا كااان ااهاا ْذااا   كثار يف أها  َّذُياااهن  ا ل ذكار    ْاا  ذوئ هاَ،  ث اِ أن َّةيااِ وياام ِ ْلاا  هاََّ َّذ ا
ْذا   ْل ق ْن  ْ  ذذاك وسايث اِ ذأما ِاا ﴿: - ا    ا - ْ    ل َّش َّط َّذيسماِ  ْ  َّذَرا ِ، من هَ  َّةيِ َُ َّ َّم  ْأا  اَ واِبكأ

َأ ََّّلِل   اْااِباا    ا  اِاا اا َِبكار  َّ ِب ااقٌ ملاِب يأاا [، َ أ ااا ًن اا ِ ذااَذك، أ  أن َّملاارَّْ وذيسااماِ ذكاار   يف َّذحْاا: كمااا 121َّماأااال:] ﴾ أ ذاف سِب
َحْر  ائفِ وم أه  َّذأَْ. هََّ َّذَي يضهر،  ق  قار خبالا   ك وم أه  َّذأَْ  ْ  خاالف راا هَ،  ذاا  هاََّ واْ م ذكار 

َّْلَ  َّ اايأرَّض أْذيهااا.  ذأاا  وام أشااهر واام َّ ااي ر ْاَا  َّةياِ  ْاا   اا ل َّشاا َّط َّذيساماِ  ْاا  َّذَرا ااِ  ذُاااا َّذطاا ي يف   أقا
ن:  ْن  ْا  َّذَرا اِ  3/58كيار  أُُال َّذحُر  ذ قار: )اإذَّ كان أكا  ذرا اِ أها  َّذُيااهن وََفاا  ااال شاك أ اَ َ يسام

َّ َّْثذ  ُحاحِ مل َُم َسامايهَ رطرياق َّْْا ُحاحِ وث  َّذأ ير  َّملساح،  ذْ مس ْن   َ  ْ  َّْثذ  َّذَي ذا  وأ  َّذأ ااْة   مناا َُا
ْْ َّذيسااماِ واام َّذُاااار   اا وها ىنثارااِ  َُّاا ة  ذَّ مل   ْاا   ريااق ُخاار، ااشاا َّط َّذيسااماِ َ  ْاا    اا  َّذأ اااْة َ يأحاا ،    اا
ْا و   َّذأ اْة،  من َّذ ياا   منا يَنْن  ْ  َّ َ َّملساح،  ق  َُُ   ن  ذوئ هَ وطْحاا،  يف ذذك ْذاا   ْا  أن  َيي

ط أصالا كما يحْر َّذشااأا(،  َََّفا  َّذَي ُُاا  ُما  اضار،  قا  َأجا: وام َّ اي َذ  َّذحار يف يف َّوااوك َّذيسماِ َ َش  
ن:  ن: 77 -6/76مُُال َّذحُر ، 207.  َّاضر ااما   ق: َّْثق اع َرام َّمل اَا: 2/554،  أو  َّرم َّذأر  يف أُُال َّذحُر

َكاا َراام   اا  َّذاا :  َُّاا ي 241 -15/239ََّ ااي ْ:ي: 3/541: -ُتحاااق َّ امااا -، َّذ ساااو ذْ ، :َّْ َّملساا  َراام َّواا
ن ذْجياااام: 2/296 ، اااايح 21/118،  مااا ة َّذحاااااي ذْأااااين: 2/14، ذ ااااهن َّذيو يااا  ذْ اااا:ن: 2/456، أُُاااال َّذحاااُر

 .184، َاس  َّذُرص َّذر،م ذْسأ ي: 353 -3/351، ايح َّذ اان ذي يق خان: 23 -2/22َّذح ير ذْشْكا : 
َّهن  مْ  َّ( 1) ن م    اا ة: أي: ث ، 9/592،  ااوك َّذ ااان ذْطا ي: 1/155ذياحل  ذه:  ْا   ضااع و ا . َّاضار: جماا: َّذحاُر

ْكا : 2/15ذ اااهن َّذيو ياا  ذْ ااا:ن:  ْهري: 6/125، ااايح َّذ اااان ذياا يق خااان: 2/24، ااايح َّذحاا ير ذْشاا ، َّذياا اح ذْجاا
وْي: 3/1118 ْن َّمل595، َّذحااااوْس ذْفااا  ُ: ْرْي  .  أصااا  ُ اااْط َّذأمااا  وااام ُ اااْط رطااا ااار  َّ اااي اشااااِ،  ذَّ أكْاااِ َّ اي 

ْذَّا  َ واام ُاا و َّذاا طم، من صاااُ:  4/397اهُْااِ، قااار َّم:هااري يف َّذيهااَي::  )َ  أا  ُاا و َّذأماا   رطالااا  وااوخ
ْا:  ، َّذ هاياااِ َرااام َّمثااا : 2/756َّْلااا و يهْاااك،  كاااَذك  مااا  َّمل اااااق  َّملشااار  َيااا و(.  َّاضااار: ذساااان َّذأااارهن َرااام و ضااا

: -و ساااْهن َرااام ُجااار-،  ااارَّس َّم ااااس 10/214، اتج َّذأااار س ذْ راااا ي: 72ْ  شاااري: ، أ ااااس َّذ ال اااِ ذ1/331
ْا ﴿: - اا    اا -.  ذُااا َياا و  ماا  َّذأ اا  َ راا  أن ميااْئ  ْاا  كفاار  كمااا قااار 74 ِِب  اهأاا ْ ي  اا   ااااامأاا َِب  ااامِب  ُأ اا ِب ِْب و   اوااامِب ياارِبَااا  

ااِبااا  اَّة اااااااْلأأَِب يف  َّذاااااا ُّ ِِب أا ِبما ُا  طااااااا ذا  ااااااكا  اااااااا ٌر ااوأ ِب ااااااراة  كا [،  ذااااااا  َّمواااااار كمااااااا قااااااار صاااااا يق خااااااان يف ااااااايح 217َّذ حاااااارة:] ﴾خ 
، 3/433)أي: رطاا  اااال يأياا  راا   ذاْا  اااْ  ر َّْث ااالل َ  يثاااهن  ْااا (، َّاضاار: َّذ  اار َّ اااو م  ُاااان:  3/357َّذ اااان:

 .185 -184َاس  َّذُرص َّذر،م ذْسأ ي: 
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ْ  (1)ذكرًن َّخيالف َّذأْما  ْذا   (2)يف أ ر كياهن َّذْض َّ   ذاَّ ﴿ :-َأاار-    ذكار ق َ يما ُوا أا اا َّذِا َيا أاياُّها
َِب   را َّذِيااااالة   اااايأ َّ ،[6:َّملائاااا ة] ﴾قأمِب  ،(3) ذَّ قماااايَ  ر َّذيااااالة ُماااا ثَ :َّذيحاااا ير : أن كثاااا َّا واااا هَ قاااااذ
ْ   َ وم ُا  ) :ْذ  صْ     ْا    َْ ْ  ذذك رح (5)يف وس    (4) َّ ي ر َّذ َّاوا  .(6)(َ  ض

                                                

ْ  وم    ُ  ، َّاضر: َّذفيح: ( 1)  .1/377أي: يف وسوذِ َّذْض
ْ ، َّاضر: َّذفيح: ( 2)  .281 -1/280يف وهن: وا  ا  يف َّذْض
ْ   َّ اا:  َ وام ُاا  ،  ذاََّ  ااا  يف ُا يث ررياا ة ( 3) َّقاك  ذ َ  ضا ْا أها  َّذأْااَ،  يا ر ْلااََّ َّذيحا ير َّْلااار  َّذ هاََّ قاْر  هاا

ْ   َُّا   وساح  ْا  خفاا ،   )أن َّذ يف  277اقَ:  1/232    وسَْ:  ْل َّذفايح رْضا َّئ يا احاار ذا   مار: صاْ  َّذياْ
ْل شااا اا مل َُاام صاا أي ، قااار:  ماا َّا صاا أي  َي  ماار(.  قااار َّراام َّمل ااَا يف َّم  ااو:  ) قاا   110 -1/109ذحاا  صاا أِ َّذااا

اا (،  َّئ  َ أن َياا   ُاا اا ياا حض  هاَا اا  واام َّذيااْ أ ااك أهاا  َّذأْااَ  ْاا  أن ملاام َطهاار ذْيااالة أن ييااْا وااا شااا  رطهاَا
ْ  ذُا  صاالة ااماا احْا    ا   ا   َُّا  كاو  ُااان يف َّذ  ار  هََّ َّْث اع و يحض خبالف َّْْ  َّذضاه ري َّذَي أ  : َّذْضا

 َ  ن كان أرْا رُار َ يأيا  خباالف َّذضاهرياِ كماا هْا اأي أ    ا ا   2/15،  َّ ا:ن يف ذ اهن َّذيو ي : 3/434َّ او: 
ْا،  اأي  واال َّْلاروَ   ا َّ   ر أها  َّذي حااق، َّاضار:   حا ،  َّْثواال 2/45ائ َّذشاااأاِ ذْسا ُا: ََّ افرَّياين   ا َّ  ذْجمها

. ذُم قْر َّْْ  وار ي  ام  ْاا   ُرواِ  َّرام  ا يم كماا يف 144 -143َّْْ   أثر  يف َّذفح  َّْث الوا ْ.  ااف خْا : 
ْ ا  َرام  طااِ:  ااإن صاح  ا هَ  3/434، َّذ  ار َّ ااو م  ُااان: 18/238، َّذيمهاا  َرام   ا  َّذا : 5/42َّ ارا َّذا

ة "  ن مل ييح   هَ ااْث اع و أح    ا  وام َ يار  خاالف َّذضاهرياِ خالاااا وأيا َّا،    أ ْاَ. كماا ا ُايِ َّْث اع   ْ وْر
ْذا   َِب  أ اأ ااا اااا ِِهرأ َّ﴿: - ا    ا -ي ر  ْ  هََّ َّذيح ير أيااا وحارِْ صا ا َّةياِ رح ايأ اُواا  قاا :  ن ك ايَ ُما ثَ  ﴾ ا  نِب كأ اِب

َّ هاَا  َّم اااا  َّ،  هااََّ َّذحااْر هااْ َّذضاااهر،    أ ْااَ.  َّْلاا   َّمصاا ر اا سااْ َّ رر   ااَُ   ن ك اايَ    اااا اا يسااْ  َّوساا 
َُّااا ي 11 -10/7 َّاضااار:  ااااوك َّذ ااااان ذْطااا ي:  ْ:ي: 3/546: -ُتحااااق َّ اماااا -، َّذ سااااو ذْ ، :َّْ َّملسااا  َرااام َّوااا

ْ ا  َراااام  طاااااِ: 2/298 ْخ  ملُااااا: 5/43، َّ ااارا َّذاااا ن  و ساااا ن ، 265َّ، َّْثيااااااح ذ ا اااا  َّذحااااُر واااااوك مُُااااال َّذحااااُر
ن َّذأضاااَ َراام كثاا : 6/82ذْحاار يف:  ْن ذْساامَ: 16-2/15، ذ اااهن َّذيو ياا  ذْ ااا:ن: 2/29، َفساا  َّذحااُر ، َّذاا ا َّملياا

ْا: 6/69، ا ح َّملأا  ذيذْ ا: 2/492 ْير َرم  اش  .2/27، ايح َّذح ير ذْشْكا : 6/128، َّذي رير  َّذي 
اااار ُمااا  ، وْصاااْف هاااْ: أرااْا ُممااا    ااا    رااام   ااا  َّذااار،( 4) ُِ م رااام َّذفاااا  َّذيماماااا، َّذااا َّاوا َّذسااامرق  ي،  واااال ُاااااظ، ا

يف  ااال:  ْاع  َّذ هاا ، َاا ،  اا  أ ااالل َّذ اا ال  10/29هااا. َّاضاار: اتاياا  ر اا َّْ ذْ طااا:: 255وْلفااظ وااك َّذثحااِ  َّذياا    َّذاا
 .12/224ذَْهيف: 

َِب ﴿: -َأااار-أن وأااىن قااْر     ر    ذ قااار: )قااار أراْا ُمماا : ااا ر اأاا  ا ااْ  1/178أي: يف  اا م َّذاا َّاوا: ( 5) اايأ   ذاَّ قأمِب
َِب  ُأ ْها َّ  أ أاا ْأ اا ْ   َ واام  ﴾  را َّذِيااالة  ااا ِبس  َّةيااِ، ذُاا  ُماا   ذااا  ذْطاااهر،  و اا  قااْر َّذ اايف صااْ     ْااا    ااَْ: )َ  ضاا

 .ُ  (،    أ َْ(
 يف َ ْااااق  1/337،  ذكاار َّراام ُجاار يف َّذفاايح: َأْاحاااا وااام قااْر أ  هرياارة 1/336: -ااايح-هااََّ َّْلاا يث ذكاار  َّذ  ااااي ( 6)

ْاااا  ْا  أ  هريارة،  هاْ   ا  أ،ا  يف  1/113َّذيأْاق:  ْق ن رسا   صا اح و أن  مسا ا  َّذحاضا ا َّ  يف كياهن أُُاال َّذحاُر
،  َّرااام وا اااِ يف  ااا   : 74اقااَ:  1/109،  َّذ واااَي يف  اوأااا : 9280اقاااَ:  9/170: -ُتحااااق شااااكر  َّذاا يم-َّملساا   

ْ   َ وام صاْئ أ  اياح(.  ََّفاق َّذشاا ان  515: اقَ 1/172 ْ اا  ذفض : )َ  ضا وم ُ يث أ  صاحل  م أ  هريرة ورا
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ُ  َّذشااأا  مم ذحا  وم أه  َّذأَْ أن َّذيح ير ْل :ُ  ح ل أن وم َّذأْماا  وام  ،(1) ذَّ قميَ وم َّذ   َ
ْ  ذُاا  صااالة  َّ  اااا   : قااار (2)،ْاا   ْاا   اااهر  َّ هاا  اساا  أ  َّ اايمر ُُماا  ،كااان َّذْضاا  .ِ َّخيْفاا

 (6)وام ُا يث   ا    رام ُ ضْاِ (5()4) صا    َّرام خ مياِ (3)ْ  ي ر  ْ  َّذ س  وا أخر ا  أراْ َّْ

                                                                                                                                                   

،  وسااَْ يف 135اقااَ:  283 -1/282: -ااايح- ْاا  وأ ااا  واام ُاا يث مهااال  اام أ  هرياارة   اا  َّذ  ااااي يف صاا ا   
 . ييْضو"قار: "َ َح   صالة وم أُ   ُ   )أن ا ْر    225اقَ:  1/204ص ا  : 

ْل(  1/60هااََّ َّذ حاا    اا  وملأااىن افااا كياااهن َّمل: ( 1) ن ياا  َ أ ااا ا ذااِ يف َّذحااائمَ واام َّذ اا اا  وذحااُر )اساامأِ واام أاضاا   ْما
ن ذْشاااأا  ْوا (،  َّاضار: أُُاال َّذحاُر - قار: ) أُس: وا قار كما قار، من يف َّذس ِ ْذاالا  ْ  أن ييْضاو وام قاال وام ا

:ياا  راام أ ااَْ  َّذساا ي  ُمماا  راام وسااْمِ واام أصاا اهن واذااك   اا  . َّاضاار:  اااوك َّذ اااان  .  هااََّ قااْر56: - ااك َّذ اهحااا
ْ ا  َرام  طااِ: 12 -10/11ذْطا ي:  ن ذْحار يف: 43 -5/42، َّ ارا َّذا ، َّذ  ار َّ اااو 6/82، َّوااوك مُُاال َّذحاُر

   هاا.  قا  ََّااا  هاََّ ، 432 -1/430، ور َيئ :ي  رم أ َْ يف َّذيفسا  ذياالح َّذا يم :يطارة: 3/434م  ُاان: 
ن:  ن: 2/559َّذحاااْر َّرااام َّذأااار  يف أُُاااال َّذحاااُر ْا َّذساااارق يف أُُاااال َّذحاااُر  6/82،  قاااار َّذحااار يف   ااا    ااام قاااْر َّومهااا

) كالمهااا قرياا:(.  َّذحياا  ْااََّ َّذيو ياا  أن َأااَ  2/29)  مااا أُساام وااا قااا  يف َّةيااِ(،  قااار   همااا َّراام كثاا  يف َفساا  : 
َكر،  يف َّ ْل أ   اا  َّمُ َّ  وذ َّ  ذَّ قميَ  ر َّذياالة وام َّذ ا ةيِ  ْ  هََّ َّذيو ي  َح ص  وخ  َح ير : َي أيها َّذَيم ُو 

ْهَُ...، ايمااِ أُُاااال َّ اا   ُااا اا  -يأاااين َّملالوسااِ َّذيااا ر -أُاا  واا َُ وااام َّذ ااائو أ  َوسااايَ َّذ سااا   َّ   ااا اا سااْ
َِب  أ اأ ااااا اااااا ِِهرأ َّ﴿أصااا ر، ِ قاااار:  ااايأ ْ َ  اأااااا: اهااا ﴾ ا  نِب كأ اِب ْع ُخااار، ِ قاااار ذْ ااا َِب وارِبضاااا  أا ِب  اْاااا  ﴿ََّ ُُاااَ اااا ااايأ  ا  نِب كأ اِب

اافارٍ  ْ ا  َراام  طاااِ: ﴾ ا ن ذْحاار يف: 5/43، َّاضاار: َّ اارا َّذاا  قاا  أل أراْا ُاااان هااََّ َّذيو ياا   6/82، َّواااوك مُُااال َّذحااُر
  ْاااا ،   مناااا ذكااار َّ ذذاااك  ْ ااااا من يأاااَ ) هاااََّ َّذيو يااا  ي ااا   ،ااا  كيااااهن   3/434احاااار رأااا   ذكااار  ذااا  يف َّذ  ااار َّ ااااو: 

َكر(  .َّمُ َّ  وذ
خااالف َّْْ  َّذضاااهري،  ا َّيااِ ذذااك  اام  ْااا   ُروااِ  َّراام  932م:  3 قاا  ذكاارئ يف َّْلاااوش:  1/280َّاضاار: َّذفاايح: ( 2)

 .  يم
ْ  ذ   هاََّ َّذا و َّذاَي ذكار  َّْلاااظ  ييارَّا )أن ا اْر    48اقاَ:  1/41يف َّذس م: ( 3) ُا  صاالة  ااهرَّا   ا  أوار وذْضا

َّ  ذُ  صالة(  . اهر، اْما شق ذذك  ْا  أور وذس
يف  اال: ( 4) ْاي،  وال َّمئمِ،  أُ  ك اا َّديه يم يف َّملْاِ، َا هاا، 311هْ: أرْ رُر ُمم  رم    ا  رم خ ميِ َّذسْما َّذ اسار

ُْااا . َّاضاار:  اا  أ ااالل َّذ اا ال  ذْااَه ، َّذ  َّيااِ  َّذ هايااِ َراام  14/365يف: ذاا  وياا فائ  ضامااِ و هااا: َّذياا اح  كياااهن َّذي
 .11/167كث : 

اقااَ:  16/150: -ُتحااق شاااكر  َّذاا يم-،  أخر اا  أ،اا  يف َّملساا   15اقاَ:  1/11: -ُتحاااق: ْ. َّم ضمااا-يف صا ا   ( 5)
،  قااار: ) ْااا  شاارط وساااَْ  مل ةر ااا (،   َّاحااا  َّذااَهيف يف َّذيْ ااااو، 156 -1/155،  َّْلاااكَ يف َّملساااي ا : 21857
 .   هَ 38-1/37،  َّذ اهحا يف َّذس م َّذُ  : 11328اقَ:  10/14َّرم  رير يف َّذيفس :   أخر  

هْ:       رم ُ ضْاِ ) ساا  َّملالئُاِ( رام أ   ااور َّذرَّها: َّماياااي َّم  اا َّملا  ، وام صا اا َّذيا ارِ، كاان شاجا اا ( 6)
ْل َّْلاارة  ااال:  ْو ااَ. َّاضاار: أ اا  َّذ ارااِ َراام َّمثاا : هااا،  كااان أواا  َّماياااا و63 اراا َّا :َّهاا ، َّ يشااه  ياا ، 3/218مل ي ااِ ي

 .2/291، َّْثصارِ َرم ُجر: 3/321   أ الل َّذ  ال  ذَْهيف: 
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ْ  ذُاا  صااالة  أن َّذ اايف  َّ  ،أواار وذْضاا ْ ااْهن  (،اْمااا شااق  ْااا  أواار وذساا  ذهاا:  ر َّ اايمرَّا َّذ
ْل كماااا  ااا ل رااا  َّذط اااا ي  َّ اااي أ    ، ااام  ُرواااِ  َّرااام  ااا يم    مهاااا (2) احْااا  َّرااام   ااا  َّذااا  (1)قااا

ْ ي ْ اااْهن ، ن ث اااِ  ااا هَ   ااا ح  ر و يااا  ذذاااك (3)َّذ ااا  ،(4)  ااا ل  ن َّْث ااااع َّ ااايحر  ْااا   ااا ل َّذ
ْ اْهن ، ميُم ،  َّةيِ  ْا   اهرهاا وام  ا  اسا  ْن َّموار يف ُاق َّ ِبا  ثَ  ْا  َّذ  يف ُاق  ، يُا

ياا  راااان ذذااك وذساا ِ كمااا يف ُاا يث َّذ اااهن ،(5) اا هَ  ْاا  َّذ اا هن  -1/377 :]َّذفاايح .(7()6)ُ 
 [ 1/280 :َّذفيح : َّاضر ،378

  

ْذ  َّ  َِب   را َّذِيالة  ﴿ :ي  و رأض َّذأْما  وم ق يأ ْ  ﴾  ذاَّ قأمِب  ذَّ  :َّذيحا ير من ،(8) َياهن َّذ اِ يف َّذْضا

                                                

 .1/41يف شرح وأا  َّةاا: ( 1)
ْ  يف  قاِ كا  صاالة  ذَّ  18/238يف َّذيمها : ( 2) ذُم اا  ) ا ي  م  مر   ْاا واا يا ر  ْا  أن َّةياِ  اين ْاا جت يا  َّذْضا

ْ   ْا  َّ ا   قال َّمل ْن َّذْضا ر   ذاها، ا َّ  أا   م  مر،   ُروِ  م  ْا،   م َّرم   يم وث  ذذك،  هََّ وأ ا  أن يُا
 ذَّ قااال  ر َّذيااالة،   ْاا   اا  َّ اا   ااا وا  ااااالا(،  هااََّ َّْلماا  واام َّراام   اا  َّذاا  ذُااالل هااَن  َّمئمااِ هااْ َّذالئااق، ذأاا ل 

ْ ااْهن، اايااو ر  ْاا  أااا   ْاا: ذْفااا  ْخ ذْ  اااس:  َياارَيهَ وذ يف ُااار  اا ل َّْلاا  ،    أ ْااَ،  َّاضاار: َّذ ا اا   َّمل ساا
ْخ  ملُا: 255 -2/254 ن  و س ْ:ي: 265 -264، َّْثيااح ذ ا   َّذحُر ن َرم َّو َّ   َّذحُر  .145 -144، ا

ْ ي ذي اح وسَْ: ( 3)  .3/129شرح َّذ 
ْ ي يف َّملْضك َّذسارق،  َّذُالل َّذيا ( 4)  .ذْ ااظ  ر ه ا َّايه  وأىن كالل َّذ 
ْن  1/596َّ ي أ  هاََّ َّذحاْر وام َّملفساريم  ا   َُّا ، قاار َّذ  شاري يف َّذُشااف: ( 5) ْ: أن يُا واا ايا : )ااإن قْاِ: ها  َيا

اا  ثَ   ا هَ، ْلااَن   ْاا    ا  َّْثَياااهن،  ْلااَن   ْا    اا  َّذ اا هن  قْاِ: َ، من َ ااا ر َّذُْمااِ ملأ اااَ  َّموار شاااوالا ذْمأ ِب
 .6/69، ا ح َّملأا  ذيذْ ا: 3/435يأماِ(.  َّاضر: َّذ  ر َّ او م  ُاان:  يْفَ وم وهن َّْثذ ا:  َّذ

ييْضاو   ا  كا  صاالة،   )قاار: كاان َّذ ايف  214اقاَ:  1/377: -اايح-يف َّذ  اااي  -اضا      -يري  ُ يث أا  ( 6)
ْ  وا مل َي  (  .قِْ: كاف ك يَ َي أْن  قار: َي ئ أُ ًن َّذْض

َّر أخاار  ق( 7) ْاة. ه اا  أقا َك َّر َّملاا ْة هاَا  َّمقا َّر َّذايت ذكرهااا َّْلاااظ  هااا َ َا هض  ر قا اْاِ يف َّةياِ  اا  هَا  َّ مسااِ َّمقا
ْ ا  َرااام  طااااِ: 22 -10/7 ذاااََّ مل أذكرهاااا َ أااااا ذْ اااااظ  َّاضرهاااا يف:  ااااوك َّذ ااااان ذْطااا ي:  ، 43 -5/41، َّ ااارا َّذااا

ن ذْحار يف:   6/69، ا ح َّملأاا  ذيذْ اا: 435 -3/434  ُااان: ، َّذ  ار َّ ااو م82 -6/80َّواوك مُُال َّذحاُر
ْا    ا   يارَّْ َّْلاااظ ذا ،  ْا،  هْا أ ر قاْر ذكار  َّْلاااظ،  قا  ذكارئ   ا   ها    ها.  أ هر وا قا  يف َّةيِ هْ قْر َّومها

 .   أ َْ
، ذ ااهن َّذيو ياا  ذْ ااا:ن: 11/156اأح ا  هااََّ ََّ اي  اط  اام  ا اِ واام أها  َّذأْااَ كاذشااااأا كماا يف وفاااَاح َّذ اا: ذْاارَّ:ي: ( 8)

ي يف َّْلااا ي َّذُ اا : 3/360، ااايح َّذ اااان ذياا يق خااان: 2/16 ، 1/91،  َّراام ُاا ل يف َّ ْاا : 1/88.  قااار راا  َّملااا ْا
ن: 1/157 َّرام ق َّواِ يف َّمل اين:  ذأْماائهَ  رأاض َّذشاااأاِ،  قااار  6/95،   ا َّ  َّذحاار يف َّملااذُا يف َّوااوك مُُاال َّذحااُر
ْع: َّذشاا  أراْا ُاواا  ااماا ْ ي يف َّدماا (  ذكاار َّةيااِ، أي:  ْاا  -َأااار-) َُّااي  أصاا ار ا رحااْر    1/356ا احْاا    اا  َّذ اا
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مت َّذحاااال  ر َّذيااالة ايْضاان َّ م ْهااا  -1/285 :]َّذفاايح .م ْاا  :أي ، ذَّ اأيااِ َّمواا  احااَ (1)،أْا
281] 

ْا ... َك  وم ُ يث َّرم   اس أن َّذ يفرأ   (3)َييم  أن يش  ر   ر وا ا َّ  (2) َّذ اان َّمل

  ييأاَ  ، ذ َّموار يفاا   ْا:  َيااْ َّْلحاحاِ ،(1) هاْ رااان وذفأا  دما  َّةياِ ،(4)َْضو ورة ورة  َ
                                                                                                                                                   

ْ :  ائفاِ َار   َيااهن َّذ ااِ يف  ْ .  هَ  َّةيِ َّ ي ر ْا  ائفيان وم أه  َّذأْاَ يف وساوذِ َّذ ااِ يف َّذْضا   ْهن َّذ اِ يف َّذْض
ْ     ا  َّ ااي َْلَ وةياِ وااا ذكار  َّْلاااظ أ ااال ،  ْ   هاَ َّْل فاااِ،    ا  َّ ااي َْلَ َّذْضا   ائفاِ َ َاار   َيااهن َّذ ااِ يف َّذْضاا

ْ  افاهاا َ يااو  ْا  َّذ سا   َّملساح  ذذاك يي حاق را  ن  1/72ْا وا ذكر  َّذسرخسا يف َّمل سْط:  ْذ : ) ذ ا ُيِ َّذْض رح
ْن :َيْة  ْا  َّذا و  ذ ذاا  يف َّذْفاظ َّمل ياْم واا يا ر  ْا  َّذ ااِ،  َّذا   َُّا  َ  َّذ اِ ااش َّط َّذ اِ يُ َيْة َ َث اِ خبا  َّذ

ن كمااا ذكاارئ َّذطائفااِ َّمخاار  أ ااال ، أوااا وسااوذِ هاا  َث ااِ  َّهن  اام هااََّ ََّ ااي َر أن  َياْااا ر َذااِ َّذحااُر وذحااااس(.  َّواا
َُّ   َّذحااس أل َ َث ِ اْا  َّملحال وحال و اقشيها.  َّاضر: يف     َّ ي َر َّْل فااِ وةياِ أياااا:  َّذ َيْة  ْ  َّذ و خب  َّذ

، وفااااَاح َّذ اااا: 3/360، اااايح َّذ ااااان ذيااا يق خاااان: 2/16، ذ ااااهن َّذيو يااا  ذْ اااا:ن: 1/30رااا َّئك َّذيااا ائك ذُْا اااا : 
ْ ، ذُام ها  هااا شارط ذْيا ِ كماا يحااْر 11/156ذْارَّ:ي:  .  ذاا  وام خااالف راَ َّذطاائفيَ يف وشار  اِ َّذ اااِ يف َّذْضا

ْ  راا   ا كمااا يحاا ْا أل هااا وسااي  ِ احااو   ْااا  اايااح َّذْضاا َّهن.   اا : َّ ااالف َّومهاا ْر َّْل فاااِ،  هااا   اا هَ شاارط ذْثاا
ْذاِ َّملأاىن 1/24رَ َّذطائفيَ كما يحْر َّرم اش  يف ر َّيِ َّديه :  ْن   ااْة ُمااِ أ اين  ا  وأح ْ  رَ أن يُا ْ َّذْض : )َْر

ْذِ َّملأاىن ك سا  َّذ جا اِ، ااإ َ َ ْن   اْة وأح ْن أن َّذأ ااْة   منا يحي  ْا َّذحررِ احو كاذيالة    ها،  رَ أن يُ  ةيْفا
ْ  ااا  شا   راَ َّذأ ااََْ  ذاََّ  قاك َّ االف ااا ،  ذذاك  ْواِ  ا  وفيحارة  ر َّذ ااِ،  َّذْضا َّ اِ وفيحرة  ر َّذ اِ،  َّذأ اْة َّملفه
ْا  ْا  قاْر َّْل فااِ  ْ  شا هاا ااْ اق را (.  َّم هار ا  اان قاْر َّومها أا  َيمك   اْة  اضااِ،  َّذفح  أن ي ضر  يهما هْ أقا

ْا   اا  َّذ  ااااي   ْذاا  ذح  3/1515،  َّذْفااظ ذاا ،  وسااَْ يف صاا ا  : 1اقااَ:  1/15: -ااايح-يف ُاا يث  ماار َّملشااه
ْ (،  ذْفاااريحَ ُجااا   و اقشاااِ مْذاااِ َّذفرياااق َّةخااار، َّاضرهاااا 1907اقاااَ:  : ) مناااا َّم ماااار وذ ااااائ   مناااا ذُااا  َّوااارئ واااا اااا

،  يياااار خالاااااااائ 371 -1/368 اااااو َراااام َّمل اااااَا: ، َّم  1/85وْثضااااااِ  ر َّملياااااْا َّذساااااارحِ يف: َّمل ذْشااااااأا: 
ن ذْجياااام: 1/225، َّذاااَخ ة ذْحااارَّيف: 166 -1/164َّذ اهحاااا ذإلشااا اْا:  ، ا ضاااِ َّذطااااذ َ 2/472، أُُاااال َّذحاااُر

ْ ي:  ْع ايااا   َّراام َاماااِ: 1/47ذْ اا َّئاا  َراام َّذحاااَ: 261 -18/257، جمماا ، ااايح َّذحاا ير 193 -3/186، راا َّئك َّذف
َّ ي: 1/156 اياااِ َّ يااااج ذْروْاااا: ، 1/28َرااام َّْلماااال:  ، َّذ ااااِ  أثرهاااا يف َّمُُااااال 143 -1/142، َّْثايااااف ذْماااْر

 .185 -1/184، َّخياااَّئ َّرم ق َّوِ َّذفحهاِ ْ. َّذ او ي: 407 -1/391َّذشر اِ ْ. َّذس َن: 
 .كون ه ا  حطاا َح ير : كما َحْر َّذأرهن، أ  كما يحار(  1)
ْ  ورة ورة(  رأ  ذكر  ذةيِ: ) رَ َّذ يف  1/280 :-ايح-أي: قْر َّذ  ااي يف ص ا   ( 2)  .أن ارض َّذْض
 .157اقَ:  1/311: -ايح-أي: َّذ  ااي يف ص ا   ( 3)
ْ   ذَّ كااِ  ار ِ ُم    اع، كما ُُا      َُّ  وم أه  َّذأَْ كاارم َّمل اَا يف ( 4) َُّ ة م اا  َّذْض وسوذِ    َّ  َّذ سِْ َّذ

َكاا:  20/17يف َّذيمهاا : ،  َّراام   ا  َّذاا  1/407َّم  او:  ،  َّراام 19،  َّرام ُاا ل يف ورََّا: َّْث اااع: 1/170 ََّ ااي
ْع: 1/30اشااا  يف ر َّياااِ َّديهااا :  ْ ي يف َّدمااا خاااريم  قاااار:  1/465،  َّذ ااا ُاااا   ااام َّرااام  ريااار يف َّخااايالف َّذأْماااا  ُ   ُ

ُااا  صاااُ: َّْثواااِ  اام َّراام أ ُاا  َّذشااا  أراْا ُاواا    اا   أن رأااض َّذ اااس أ  اا: َّذااثال ، ُ    ذاْاا ،  هااََّ وااَه: )ُ 
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َُّاا ة ذإلَياااهن ،رأاا ْ   اايو  َّمُاْيااث  ْاا   . وااا :َّْ  ْاهااا ذال ااي  اهن ،ا ااَ َّذشااااع أن َّملاارة َّذ
ْ  ) :ْ ا ىنا  ايْضو وارة وارة  قاار    أوا ُ يث أ  رم كأ: أن َّذ يف ،(2)ذذك ااما رأ  هاََّ  ضا

ْر وأاااااا  (َ يح اااا    َّذيااااالة  َ راااا  ذُ اااا  ُاااا يث ضااااأاف أخر اااا  َّراااام  ،(3)افااااا  راااااان َّذفأاااا   َّذحاااا
 [ 1/281 :]َّذفيح .(5) ذ   ر  أخر  كْها ضأافِ ...(4)وا ِ

                                                                                                                                                   

َّا   اع وم ق ْ   َّمُاْياث َّذيا ا ِ(.  َّمام ُُا  َّْث ااع يف   ْ و   َ ييح  م أُ  وم َّذأْما ،  ذْ صح ذُان وْر
ْع َّذفيااااا  :  ،  َّم  يف  كمااااار  كمااااار َّملأْااااَ: 1/35،  َّذ ااااا ا يف َّمل يحاااا : 21/125ذذااااك أيااااااا: َّراااام َاماااااِ يف جمماااا

 .   هَ 157-1/152،  َّذ ْصا يف   ا ائ َّرم     َّذ  يف َّذأ اَّْئ: 1/214اا: ،  َّذشْكا  يف اا  َّم  1/10
ْذا  ( 1) َّ﴿: -َأاار–    َّْث ار يف َّةيِ أن َّموار يف ق ْأ ا   َ يحيااا َّملارة َ  َّذيُارَّا را  هْا ُميما  ْلماا ا اَ َّذ ايف  ﴾ااا ِبس 

َُّ ة ذإلَياهن  ذ  س  َّذ يف  ْ  ورة و  أن َّملرة َّذ   ا   -اضاا     هماا-رة كما ث ِ يف ُ يث َّرم   ااس أ اا  َّذْض
 َّكيفاا  ْااا  ذااْ مل يُاام َّذفاارض واارة  َُّاا ة مل َياا  ََّ ياا َّ  ْااا،  يف ذذااك  157اقااَ:  312-1/311: -ااايح-َّذ  ااااي 

ن ذْجيااام:  َُّاا ة ذال ااي  اهن،  هاْا  ْااا. َّاضاار: أُُااال َّذحااُر ، شاارح َّذُروااا  2/466راااان أن وااا :َّْ  ْاا  َّذ سااِْ َّذ
.  َّذحاااْر  ن َّةياااِ جممْااااِ َ 1/341،  اشااااْ َّذساااااي ذْحساااطال : 2/240،  مااا ة َّذحاااااي ذْأااااين: 2/169اي: ذْ  اااا

ْكا  يف  يسيحاَ  َ  ْ  وا ذكر  َّْلاااظ وام أن َّموار َّملطْاق يحيااا وطْاق َّملاهااِ  وطْاق َّذطْا:  هْا َّم هار،  اسا   َّذشا
ْيين  َّذ اااا ي، أواا  ْا  َّذحاْر  ن َّموار َّملطْاق  وما ِ وم َّ ححَ كاةو ي  َّرم 1/372 اشاْ َّذف ْر:  َّْلا :  َّوا

َُّ ة اال   ار،  َّاضر يف َّملسوذِ: َّذأ ة م  يأْا :  ، 2/2، َّملسيياف  ذْ ا َّ : 1/264يحياا َّذيُرَّا أ  يحياا َّملرة َّذ
، 2/83ا اا:: ،  يياار َّراام َّْل1/162:  ااا: 2، َّ يااْر ذْاارَّ:ي:  : 2/173َّْثُُااال يف أصااْر َّمُُااال ذةواا ي: 

،  ايااااِ 2/78، ا ضاااِ َّذ اااا ر َرااام ق َّواااِ: 1/186، َّذيمهاااا  م  َّ طااااهن: 3/43شااارح َّذُْكااا: َّمل ااا  َرااام َّذ جااااا: 
ْي:  َكرة يف أصااْر َّذفحاا  ذْشاا حاطا: 546،  ااال  َّماهااال َراام َّذحاااَ: 2/43َّذساْر ذي اا  ، وأااامل أصااْر َّذفحاا  194، واا

    ها. 408    أه  َّذس ِ ذْجا َّ : 
ْ  واارة واارة(،  ذكاار اااا  ُاا يث َّراام   اااس اقااَ:  312 -1/311: -ااايح-يرياا  يف صاا اح َّذ  ااااي ( 2)  157يف )وهن: َّذْضاا

ْ  واَرَ واَرَ(،  ذكار ااا  ُا يث   ا    رام :يا  اقاَ:   قار: )َْضو َّذ يف   )أن َّذ ايف  158ورة ورة(،  يف: )وهن: َّذْض
 ثااالاا ثااال  ْ ْر  ثمااان أااا  اأ   ثمااان َْضااو ثااالاا َْضااو وااَرَ وااَرَ(،  يف )وهن: َّذْضاا اارَّن واا اا(،  ذكاار اااا  ُاا يث ،أ

ْئا هااََّ، ِ صاْ  اكأيااَ َ َياا   ااهمااا افساا ،  ثاالاا( ِ قااار: )قااار ا ااْر   صاْ     ْااا    ااَْ: )واام َْضاو  ااْ  ضاا
 . فر ذ  وا َح ل وم ذا  (

 .2/241ذكر ذذك أيااا َّذأاين يف  م ة َّذحااي: ( 3)
ن: 420اقااَ:  146 -1/145  : يف  ا ( 4) ، 2/583،  قاا  ضااأف   ا  َّراام ُجاار  ا ااِ، وا هَ: َّراام َّذأاار  يف أُُااال َّذحااُر

. 260 -20/250،  َّراام   اا  َّذاا  يف َّذيمهاااا : 1/126،  َّمذ ااا  يف  ا َّ  َّذ ْاااا : 2/241 َّذأاااين يف  ماا ة َّذحااااي: 
ْ  ا ْر    1/81 َّْل يث     َّذ َّاقطين يف     :   .6اقَ:   يف وهن  ض

 .126 -1/125راأف ك   رق ،  َّاضر:  ا َّ  َّذ ْا  ذيذ ا :  2/241  ل َّذأاين يف  م ة َّذحااي: ( 5)
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أأِبضااااَ  هااا  ياااا خ  َّملراحااااان يف  سااا  َّذااااا يم أل َ : قااا  َّخيْااااف َّذأْمااااا 
 خاااااذف  ،(1)اأااااَ :احااااار َّمل

ُاا  رأااهَ ،(3()2):اار ْا  ن  ، ام واذاك (4)ُ    ،(5)يف َّةياِ ىنأاىن وااك ﴾  ر﴿ َُّااي  رأااهَ ذْجمها
ْذاا   َِب ﴿ :-َأااار-كح ُأ ْاَّذ  اا ْاَّْلاأَِب   را أاوِب ااا َّ أاوِب ْأاا أحااا:  ااا  خااالف َّذضااااهر ،[2:َّذ سااا ] ﴾ اَ واِبكأ  َ(6)، 

                                                

َكاا: 1/390اس   مكثر أه  َّذأَْ: َّرم َّمل َا يف َّم  و: ( 1) َُّا ي يف َّذ سااو 24 -2/23،  َّرم     َّذ  يف ََّ ي ،  َّذ
ْي يف وأااامل3/547: -ُتحاااق َّ امااا - ْع: 22 -3/21 َّذي  ياا : ،  َّذ  اا ْ ي يف َّدماا ،  َّراام اشاا  يف ر َّيااِ 1/419،  َّذ اا

ن: 1/172،  َّراام ق َّوااِ يف َّمل ااين: 1/29َّديهاا :  ْكا  يف ااايح َّذحاا ير: 6/86،  َّذحاار يف يف َّواااوك مُُااال َّذحااُر ،  َّذشاا
 .،    ه2/27َ

ْقاِ، َفحا   ْا  هْ: أرْ َّْلَي  :ار رم َّْلَي  رم قاا  رام  ااَْ َّذأ ا ي، احاا  جميها ( 2) ْا َّذفحا   أذكااا  َّذ ، ثحاِ واووْن، وام نا
يف  ااال:  ،  اا  أ ااالل 3/608، َّواارح  َّذيأاا ي  َراام أ  ُااامت: 496هااا. َّاضاار: َّملأااااف َراام قيا ااِ: 158أ  ُ افااِ، َاا

 .8/38َّذ  ال  ذَْهيف: 
، رااااا َّئك َّذيااااا ائك 1/13َّْلمااااال:  ، اااااايح َّذحاااا ير َرااااام1/6َّاضاااار: اسااااا ِ َّمل اذفااااِ يف ذذاااااك ذ ااااار يف: َّمل ساااااْط ذْسرخسااااا: ( 3)

ن ذْجياااام: 1/7ذُْا اااا :  ي: 2/481، أُُاااال َّذحاااُر ، 1/29، ر َّياااِ َّديهااا  َرااام اشااا : 1/112، َّْلاااا ي ذْماااا ْا
، ذ ااهن َّذيو يا  ذْ اا:ن: 3/435، َّذ  ر َّ ااو م  ُااان: 1/172، َّمل ين َرم ق َّوِ: 1/145ُْاِ َّذأْما  ذْشاشا: 

اَّ   2/16 ْاي: ، َّْثوااال :ااار ُ  َكاا: 1/113َّذفحهاااِ ذْج اا ، قاا  ُُاا  2/23،    هااا،  ْاا  أن َّراام   اا  َّذاا  يف ََّ ااي
ْ : ذذك ْ :  س  َّملراحَ وك َّذَاَّ َ  ا َّيِ َ َ  . م :ار ا َّييَ: ا َّيِ َ

َّها: َّوْاا  ذْ طااهن: ( 4) يف ا َّياِ َّرام ًنااك  ام واذاك،  ذكار َّرام  طااِ  1/36،  َّمل يحا  ذْ اا ا: 1/191َّاضر ذذك يف: و
ْ ا :  ن: 5/45َّ را َّذ َكر ذذاك َّرام ُجار رأا .  َّذر َّياِ  6/86،  َّذحر يف يف َّواوك مُُال َّذحُر أ ا ا َّيِ أشاه:،   اا

ْا يف َّملااَه: ُاا  أن  ْ ،  هاْا َّملشاه ْاة  اام واذاك ا َّيااِ َّراام َّذحا اَ، أي:   ااْهن  ْخاار َّملااراحَ يف َّذ ساا  يف َّذْضا َّملشاه
ْهاهن كما يف َّمل يحا  ذْ ْن  ا ل   اْهن  ساْهما وام  2/16 شارح وساَْ ذاي :  1/36 اا ا: َّذحاضا     َّذ أاُار أن يُا

ن َراام َّذأاار :  . 1/123، شاارح َّ رشااا  ْاا  خْااا : 2/567وااَه: واذااك،  َّاضاار وْثضااااِ  ر وااا  اا ق: أُُااال َّذحااُر
ْ ْهن- هََّ َّذحْر   َّخياااا  -ثااق رأا َّاضر: َّمليااْا َّذساارحِ   ااو  و يا  َْ -قْر رأض َّملاذُاِ  رأض َّذضاهريِ  -  ل َّذ

 .48 -10/47َّْثوال َّرم  رير يف  اوك َّذ اان: 
ْي يف وأااامل َّذي  ياا : ( 5) ْا راااَذك: َّذ  اا َّ ذْجمهاا ن َّذأضااااَ: 22 -3/21واام َّذااَيم َُّيجاا ، 2/32،  َّرااام كثاا  يف َفساا  َّذحااُر

ْا َّملفساريم،  َّاضار: ذ ااهن َّذيو يا  ذْ اا:ن:  185 َّذسأ ي يف َاس  َّذُرص َّذر،م:  . كماا َُّاي  راَذك 2/16   َّ  ومها
ي يف َّْلاا ي: 1/7 ا اِ وام َّذفحهاا  كاذسرخساا يف َّمل ساْط:  ،   اا َّ  1/172،  َّرام ق َّواِ يف َّمل اين: 1/112،  َّملااا ْا

ْي .  َّذحاْر  ن  391 -1/390َّرم َّمل َا يف َّم  و:  يف َّةياِ ىنأاىن واك قاْر أ  َّذأ ااس ثأْا:  ﴾  را ﴿ْث  ا  رم اَّه
ْيَ كماا َُّا ي 15/427يف هتاَي: َّذْ اِ ذي:هاري:    ا ِ وم َّذ   ْع 3/547: -ُتحااق َّ اماا -،  َّذ سااو ذْ ،  َّدما

ْ ي:  ْااَ 2/298 اس   َّذسمَ يف َّذ ا َّمليْن:  1/419ذْ   .ذُْ
َّ َّذحْر  ن ( 6) َ ُار ف يف َّةيِ ىنأىن وك اريحان وام أها  َّذأْاَ: َّذفرياق َّم ر: َّذاَيم َ يار ن َّذي اا هن را ﴾  را ﴿َّذَيم مل يَرا

ن:  ْلَ واام أهاا  َّذْ ااِ  َّذيفساا  كااارم َّذأاار  يف أُُااال َّذحااُر ْا َّذ يااريَ  واام قااار رحاا  َّذااَي قااار:  2/567َّواار،  هااَ  هاا
ييارف وأاا  َّماأاار،  ْن كا  ُارف ىنأ اا ، َ  ْلَ:  ن  ر ىنأىن وك اال   ا   ر  ضك ُرف وْضك ُرف،  منا يُا ) أوا ق
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ْن وا رأ     ، أ ا:  ن َّذحري ِ ْذِ  ْا   .(1)وم     وا ق ْها ﴾  را ﴿هْ ك

 (4)(أا  َامَ  ر َّْثرو) :(3)َّذا  يي ا ْلا ََّ َ  ر َّْثرو ْل يث  ماا :(2) قار َّرم َّذحياا

                                                                                                                                                   

ْذَ،  يُْن وأىن َّذيو يا  ااهاا َ يف َّْلا ر ف(.  ياْر  ْااهَ  ن َّملساوذِ ُما  خاالف  اضار راَ أها  َّذأْاَ َ   ا ل  ُا  َّذحا
ْااَ  كث  وم َّذ يريَ  َّخياا   ا ِ وم َّ ححَ كاارم واذاك  َّرام  حاا   َّرام   ْ  أن َّذحْر ري ا هن ُر ف َّور قْر َّذُ

َّئاا  َراام  حااا :  ،2/802هشااال  َّذ  ااا ا   اا هَ. َّاضاار: شاارح َّذُاااااِ َّذشاااااِ َراام واذااك:  َّملسااا    ْاا  َسااها  َّذف
، شاارح َّملفياا  136، َّذياااُيف َراام اااااس: 65، ُاار ف َّملأااا  ذْ  اا ا: 1/75، و اين َّذْ ااا: َراام هشااال: 2/254

َّْ: 8/15َراااام يأاااااش:  ن ْ. ُمماااا   اااا . َّذفريااااق َّذثااااا : َّملااااْ   َّذ  اااااج  َّذ  اااااس 87، َ ااااا هن ُاااار ف َّواااار يف ذ ااااِ ذحااااُر
َّ: َّذحْر  ن  َّذ ااا ي   ا ِ قا )من َّذاا    ا  َّذأارهن  2/271ىنأاىن واك يف َّةياِ خطاو قاار َّذ  ااس يف وأاااا :  ﴾  را ﴿ذ

ْ ا:  ساا  َّذااا  كْهااا  مل َيااي   ر ذكاار  ﴾  را ﴿وام َّمصااارك  ر َّذُيااف،   منااا ااارض  سا  رأاااها، اْاْا كااااِ  ىنأااىن وااك ذ
  اا    ن َّذاا  )يف كااالل َّذأاارهن َطْااق  ْاا   1/29يهاا : َّملرااق(،  ميُاام أن َياااهن  اام ذذاك ىنااا ذكاار  َّراام اشا  يف ر َّيااِ َّد

َكر َّملرَّااق قري اِ  ْا  أن َّملارَّْ وذاا   ثال  وأان:  ْ  َّذُف احو،   ْا  َّذُاف  َّذاَاَّع،   ْا  َّذُاف  َّذاَاَّع  َّذأاا ( اا
ْ :  س  َّذُف  َّذَاَّع وك َّملرَّاق كما أ ضا  ِ ذذاك َّذسا ِ، يف َّةيِ َّذُف  َّذَاَّع   أ   ر ىنأىن وك يفا   ن َّةيِ َ

،  ذااا   اصاا  قااْر َّملااْ   َّذ  اااج  َّذ ااااا ي أن َّْلاا   ذَّ كااان واام  اا   َّ اا ْ  كااان َّْخااالا يف  ْااِ َّ اا ْ     أ ْااَ. ُ 
ىنأااىن وااك،   خرَّ هااا  اام أصاا  َّملأااىن َّذااَي َاا ر  ْااا   هاْا َّايهااا  َّذ ايااِ. َّاضاار: وأااا   ﴾  را ﴿َيياااج  ْاا  ذذااك  ر و ياا  

ن ذْ  اااااج:  َُّاااا ي 15/427هتااااَي: َّذْ ااااِ ذي:هااااري: ، 2/153َّذحااااُر ، َّذاااا ا 3/548: -ُتحاااااق َّ امااااا -، َّذ ساااااو ذْ
ْن ذْسمَ:  َّا َّذي  ي  ذْ ااا ي: 2/492َّملي  .1/264، أا

َّ رااَذك: َّ ااا:ن يف ذ اااهن َّذيو ياا : ( 1) ْكا  يف ااايح َّذحاا ير: 2/16واام َّذااَيم أ ااار ،  صاا يق خااان يف ااايح 2/27،   اا َّ  َّذشاا
ْ ا :   361 -3/360َّذ ااااان:  ْي    ا اااِ وااام َّذ  ااااة،  قاااار رااا  َّرااام  طااااِ يف َّ ااارا َّذااا ْا يف 5/45ر  اااا  ،  َّرااام  اشااا

ْير:   .6/130َّذي رير  َّذي 
ْ ، ُااااظ اضااا، َفحا     رُاار ( 2) هاْ: أرْا َّْلسام  ْااا رام  مار رام أ،اا  َّذ  ا َّْي َّذحاضاا َّملأار ف وراام َّذحيااا، احاا  أصا

يف  اال:  يا فائ و هاا: كيااهن  ااْن َّمْذاِ، قاار َّذشا َّ:ي   ا : )َ أ ارف ذْمااذُاَ كيااوا هاا. ذا  و 397َّمْري   ا  ، َا
، َّذا ي اج َّملاَه: 17/107،  ا  أ االل َّذ ا ال  ذْاَهيف: 12/41يف َّ الف أُسم و  (. َّاضار: اتايا  ر ا َّْ ذْ طاا:: 

ْن:   .2/100َرم اُر
ْا، وااام َّذسااارحَ َّم ذاااَ، هااْ: أرااْا َّذاحضااان  مااااا راام َي ااار راام  ااااور راام واذاااك َّذأ سااا َّمل ( 3) َْهَ، صااا ا  وشااه   واااا واا

،  اااا  أ ااااالل َّذ اااا ال  ذْااااَهيف: 1/139هااااا. َّاضاااار: ُْاااااِ َّم ذاااااا  م  اأاااااَ:  37راااا اي، قياااا  وااااك  ْااااا يف صاااافَ  ااااال: 
 .2/505، َّْثصارِ َرم ُجر:1/406

،  َّذ سااائا يف َّدياا : 318اقااَ:  1/224أي: هْا  أصاا اهن َّذ اايف صااْ     ْااا    ااَْ،  َّْلاا يث   اا  أ  َّْْ  يف  اا   : ( 4)
 صا   .  َّذأما  ذاا   ْا  ُا يث  1/373،  َّرام ُا ل يف َّ ْا : 565اقاَ:  1/187،  َّرم وا ِ يف  ا   : 1/167

  َّذْفاظ ذا ، أن َّذ ايف  368اقاَ:  1/280،  وساَْ: 338اقاَ:  1/528: -اايح- ماا هََّ ر   ْ  ُ يث      َّذ  ااي 
 ن َحْر هََُّ(  ضرهن را ي   ر َّماض، ا فض ي ي  امسح   ه   كفا (، قاار   ا ا  رام قار ذ : ) منا كان يُفاك أ

ْي  ااما احْ    ا  َّذ واَي يف  اوأا :  ا يث  مااا: )َامم اا واك َّذ ايف 271 -1/270اَّه  ُ( :   :)ر َّمل اكا:  َّةوط 
َكر أن َّذ اايف  ْ اا   َّذُفااَ، من  مااااَّا مل ياا ذك،   منااا قااار: اأْ ااا كااََّ  كااََّ، اْمااا أواارهَ رااَ  ذااا  هااْ ىن اااذف ْلاا يث َّذ
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ْذ   ،(1) هْ وم أه  َّذْ ِ َا واك َّذاَاَّ َ ناق  ﴾  را َّذِبماراَّا ق  ﴿ :-َأار-اْما  ا  ق رحا َّملرااق و ساْ
 .(2)َّايه  ،ََّ َ

ْره اااا ُااا   ﴾  را ﴿اأْااا  هاااََّ ااااا  ْن ذذاااك  ااااهرَّا  ،ذْمااا    وااام  سااا  َّذاااا يم َ ذْم سااا وااام   يف كااا
  .   أ َْ ،(3)َّذساا  اضر

ْلاا يف َّْلُاَ  خر  هاا ااوور يا  ا  ،يفا  وأىن َّذ اياِ وطْحااا  ﴾  را ﴿ذفظ  :(4) قار َّذ  شري اوواا ْخ
ْذ   ،وك َّذ ذا  اااالا   را َّذِْاِبا   : ﴿-َأار-اح َّ َّذي   ِ أاي ُّا ْر187:ةَّذ حار ] ﴾ِأ َّذ هاا  :[ ْذاا   ا ل َّذا خ

ْر َّذحائاا  ، اام َّذْصااار ن واام أ ذاا   ر ُخاار  : قاا ْر ،ُفضااِ َّذحااُر ْقاا   :ْذااا  َّذاا خ ْن َّذُااالل وساا كاا
ن ْذااا  ،ْلفاااظ  ااااك َّذحاااُر اوخاااَ َّذأْماااا   :قاااار ،َ ْذاااا  ااااا   ْااا  أُااا  َّمواااريم ﴾  را َّذِبماراَّا اااق  ﴿ : ق

 .َّايه  ،(5)  قف :ار وك َّملياحم ،وَُيااط

                                                                                                                                                   

ْ ااا   َّذُفاااَ،  َّذااا ذا   ْااا     ااور َّذ ااايف  ْ ااا   َّذُفاااَ ااااايه   ر واااا  مْااا  ا اااْر   صاااْ     ْااا    اااَْ: َّذ أوااار  وذ
ْ ا   َّذُفاَ(  َّاضار: كاالل َّرام ُا ل يف َّ ْا :   ذذك: وا أا  ر   ماا رأ  َّذ يف   738-1/737يف َّذيامَ أاا  قاار: َّذ

 . ْ وم ذذكر 
ن ( 1) َّا وااام هاااََّ ََّ يشاااهاْ نااا يث  مااااا  ْااا  أن َّذاااا  يف َّذْ اااِ وااام أ ااارَّف َّمصاااارك  ر َّمل ُااا: يف أُُاااال َّذحاااُر َّاضااار:  ااا

 .481 -2/480ذْجيام: 
ْن َّمْذِ يف وسائ  َّ االف راَ احهاا  َّمويااا َرام َّذحيااا، كيااهن َّذطهاااة، ( 2) ْْي-وم  ا : -ُتحااق: ْ.   ا  َّْلماا  َّذساأ

ن: 1/161 ْهااااهن،  قاااار  ااام كالوااا  َّرااام َّذأااار  يف أُُاااال َّذحاااُر ، 2/567.  قااا  قاااار رحاااْر َّرااام َّذحيااااا َّذحاضاااا   ااا  َّذ
ن:   . ا  )كالل ص اح َيري  ْ  َّمصْر ذ ِ  وأىن( 6/86 َّذحر يف يف َّواوك مُُال َّذحُر

ْذِ َ أ ا  ر َّملرَّاق وسيث اة وم( 3)  .َّذ س  من  اهر َّةيِ أن َّمي ي  ر َّملرَّاق و س
ْذ     رييرف  َّخيياا،  ق  أل أراْ ُااان يف َّذ  ار َّ ااو: 597 -1/596يف َّذُشاف: ( 4) كاالل   3/435،  َّذُالل ووخ

قري اااِ ْخااْر أ  خااار ج ااااإن يف ذذاااك  ﴾  را ﴿َّذ  شااري هاااََّ احاااار رأاا   يااارَّْ  ذااا : ) ذكاار أصااا ار ا أاااا   ذَّ مل يحااا ن ىنااا رأااا  
 و هَ وم ذه:  ر أا     َّْخ ،  هْا َّذيا اح   ْاا  أكثار َّ ححاَ  ذذاك أاا   ذَّ  خالااا، و هَ وم ذه:  ر أا  َّْخ ،

ْن  ااا  َّْخااا  ااااإذَّ  اااري  ااام َّذحري اااِ ااجااا: ،ْااا   ْااا  َّمكثااار... احاااْر  َّق ااااِ رااا  قري اااِ ااااإن َّمكثااار يف كالوهاااَ أن يُااا
ْيَ  ْا  َّذ  شري     َّايفا  قري ِ َّذ خْر أ  َّ ر ج َ ْذا  اا   ْ  أُ  َّموريم  اذف  ذ ح  أص ار ا  ذ ذكر َّ أن َّذ  ا

ْقاف  يُاْن وام َّدما  ُا  ييااح  ْ ،   ْ  واا ذكار َّذ  شاري يي وَه َ أُ مها َّذ خْر  َّةخر َّ ر ج  هْ َّذَي ص  
ْقف  ْ  شا  خااج يف رااا ( ْن وم َّمل َ، اال يي  .وا َيم   ْا  وم خااج َّذُالل،   ْ  وا ذكر  أص ار ا يُ

ْذ وام َّةيااِ احاو، أواا  قاا   اا ئ َّذسا ِ ر سااْها هاََّ َّذُاالل  (5) َّهن ذْا أن ُُااَ  سا  َّملاراحَ وااوخ كماا  اااو  -ُميماا  ذْيا
ْع َّمْذاِ  ساْها،  ذُام  -رأ  ْا قا  أخاَ َّ وَُياااط، من َّمليااحم وام خاالر جمما ْن :ار ق  أخَ وملياحم َ  َّومه اال يُ

ْا رْ اايهَ ذأاا  :ااار مل َ ْ اا  َّذساا ِ واام   اا  صاا اح، أ  أ ااا رْ ياا   ذ َا رأااا َّا كااون يحااْر وَ ااي  اهن،  َّومهاا ُ اا  و ْلااا و 
ْ ْهن  سْها  مالا وةيِ،  ْ  قْر وم قار و هَ  ن  ر ىنأىن وك، أ   ْ  قْر وم قاار   اا  ْا  أصاْها َايهاا   َّ ر احاذ
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ْلما رفأْا  صاْ     ْاا    اَْ  ميُم   ا اْ ُسام وام ُا يث  (1)افاا َّذا َّاقطين ،أن يسي ر ذ خ
  ْ   : م  ارر قاار (2) اا  (،ا س  ي ي   ر َّملراحَ ُ  و  أ رَّف َّذأا يم) ثمان يف صفِ َّذْض

ْر   صْ     ْا    َْ   .(3)ذُم    اْ  ضأاف (، ذَّ َْضو أَّْا َّملا   ْ  وراحا ) :كان ا 

اار (5) َّذطاا َّ  (4) يف َّذ اا َّا ُأجِب ْ  (6)واام ُاا يث  َّئاا  راام    ساا  ذاَّ ااا  ُاا   ااا : ) :يف صاافِ َّذْضاا
ْ ااااا  (1) ااام أراااا  (9)وااام ُااا يث ثأْ اااِ رااام   ااااْ (8) َّذطااا َّ  (7) يف َّذط اااا ي (،َّملرااااق ِ  سااا  ) :ورا

                                                                                                                                                   

، من وااا رأاا   ر واام  اا   وااا ق ْهااا،   مااالا وذساا  ِ َّذياا ا ِ َّذاايت  ااا ئ ر ساا  َّذ ايااِ  ذُاام َّْلاا  ه ااا َّْخاا  يف َّ اا ْ 
 .َّملراحَ،    أ َْ

ْ  ا ااْر    1/83يف  اا   : ( 1) ْكا  يف اااا  َّم  اااا: 17اقااَ:   وهن  ضاا )َّْلاا يث يف   اا اْ  َّراام  1/188،  قااار َّذشاا
 .   ا ،  ق    أم(

ْ  ا اْر    1/83أي: يف  ا م َّذا َّاقطين: ( 2) ْي(،  َّْلا يث ،  قاار َّذا َّاقطين: )َّرام 15اقاَ:   وهن  ضا  حاا  ذاا  وذحا
 .1/56    َّذ اهحا يف َّذس م َّذُ  : 

ْغ َّملارَّل ( 3) ْ  اقاَ:  1/94: -واك  ا   َّذساالل- ضاأف  َّرام ُجار أياااا يف: رْا ْع: 17وهن َّذْضا ْ ي يف َّدماا ، كماا ضاأف  َّذ ا
َّرااام َّذياااالح ) صااارح رااااأف َّْلااا يث  ا اااِ وااام َّْلفاااا  كامل اااَاي    1/95،  قاااار َّذيااا أا  يف  ااا   َّذساااالل: 1/419

ْكا ، كماااا يف ااااا  َّم  اااا:  ْ:ي  َّذشاا ْ ي   ااا هَ(. كماااا ضااأف  َّرااام َّوااا ،  ذاااََّ قاااار َّذحاضااا َّْلساااَ َّمل ااار  1/176 َّذ اا
َْضاو، قْاِ   : ) ي ين     ُ يث أ  هريارة اأياِ ا اْر   1/95صاُ: َّذ  ا َّذيمال، كما يف  يير      َّذسالل: 

ْغ َّملاارَّل را ر ُاا يث  اارر   اا  َّذاا َّاقطين، ]أي: َّذيا أا [:  ذاْا أَا  راا  ه اا ذُااا ن أ ر(، أي: ذْا أَاا  راا  َّرام ُجاار يف رْا
ْا أ ااال  ذُااان أ ر.  َّاضاار: َأْاااق مساُااِ َّذشااا  َّراام و:  ْاا  ااايح َّذ ااااي:  َك  ذ َأحاا: َّْلااااظ يف َّذفاايح ىنااا  1/350 َّملاا

ْغ َّملرَّل  .َأح   ر  َّذحاضا َّمل ر   َّذأالوِ َّذي أا  يف رْ
 .268، كشف َّم ياا ذْهاثما اقَ: 165اقَ:  1/163  وس   َّذ  َّا َرم ُجر:  يير : َّئ( 4)
ِ قاااار: )ا َّ  َّذطااا َّ  يف  1/232،  أ ْا  َّْلاثماااا يف جمماااك َّذ  َّئااا : 118اقاااَ:  51 -22/49َّملأجاااَ َّذُ ااا  ذْطااا َّ : ( 5)

ْي،  ذكار  َّرا م ُ اان يف َّذثحاائ،  يف  ا   َّذ ا َّا  َّذطا َّ  َّذُ    َّذ  َّا،  اا   أا  رم     َّو اا، قار َّذ سائا: ذاا  وذحا
 .ُمم  رم ُجر  هْ ضأاف(

يف يف خالاااِ ( 6) ْاااِ، َاا ْ َّملْااْ  ناااروْئ، َّ اايْ م َّذُ هااْ: أراْا ه ااا ة  َّئاا  راام ُجاار راام  ااأ  َّْلاااروا، صاا ا ، رحاااِ أَ 
 .4/592، َّْثصارِ ذ : 70 -6/69َرم ُجر:  -َّملأراِ-وأا يِ. َّاضر: هتَي: َّذيهَي: 

 .ذُم اا : )ِ ي س ( ر ر )ِ  س ( 1/37يف شرح وأا  َّةاا: ( 7)
ْْة اإ ااا واام ُاارف َّذأااَ  َّذاارَّ ي ذاا   اام ( 8) ْ ااِ واام وأجااَ َّذطاا َّ  َّذُ اا ،  ذأْاا  يف َّم اا َّ  َّملفحاا مل أهياا   ذااا  يف َّم اا َّ  َّملط 

ْن(، كماا  1/224َّئا :    ااْ َّذأ  ي،  ق    َّ  ذْطا َّ  يف َّذُ ا  َّْلاثماا يف جمماك َّذ     ا ْر    ْقا ْث  قاار: ) ا اذا  و
 .3/70  َّ  ذْط َّ  أيااا: َّذأاين يف  م ة َّذحااي: 

هْ: ثأْ ِ رم    ااْ َّذأ  ي َّذ يري،  ثح  َّرم ُ ان،  ص ح ُ يث  َّذ وَي،  ذكر  َّرام َّملا يين   ا   يف َّداهاا ،  قاار َّرام ( 9)
َراااام ُجاااار:  -َّملأراااااِ-، هتااااَي: َّذيهااااَي: 4/98َراااام ُ ااااان: ُجاااار يف َّذيحرياااا:: وح ااااْر واااام َّذرَّرأااااِ. َّاضاااار: َّذثحااااائ 

 .188، َحري: َّذيهَي: ذ : 1/397
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ْي رأاااااها رأااااااا  (ذاَّ ااااا  ُاااا  يسااااا  َّملااااا   ْاااا  وراحااااا  راااام  . قااااار   اااا ا اهااااَ  َّمُاْيااااث يحاااا
ْيا ْن ىنأااىن ﴾  را ﴿(2): اَّه ْن ىنأااىن َّذ ايااِ  أن َُا ا ا اِ َّذساا ِ أ ااا ىنأااىن  ،وااك يف َّةيااِ َييماا  أن َُا

 .وك َّايه 

ْ  :(3) قاا  قاااار َّذشااااأا يف َّمل ْر َّملاااراحَ يف َّذْضاا اأْااا  هااََّ ا اااار  ،َ أ ْاااَ  اذفاااا يف  َيااااهن ْخاا
ْج وْث اااع ق ْاا   مل يث ااِ ذذااك  اام واذااك  ،(5)رأاا    كااََّ واام قااار رااَذك واام أهاا  َّذضاااهر ،(4)ُمجاا

 .(6)  منا ُُ      أشه: كالواا ُميمالا  ،صرَياا 

فااق راا  يف  :مسااا رااَذك (1)َّذأضااَ َّذ اااَآ يف ُخاار َّذااَاَّع :هااْ (7) َّمل رِبااااق رُساار َّملاااَ  ااايح َّذفااا  مااا  يَر

                                                                                                                                                   

هْ: أرْ ثأْ ِ   اْ  يحار:  اِ اْ رم ثأْ اِ َّذأ ا ي، صا ا ، قاار َّرام   ا  َّذا : )ا     ا  َّر ا  ثأْ اِ،  مل يار     ا   ا  ُ يثا  ( 1)
ْ ، ُ يث ُسم( َّاضر: ََّ ياأاهن َرم     َّ  .2/258، َّْثصارِ َرم ُجر: 2/449ذ : يف اا  َّذْض

ْذاااا  يف: َّم  ااااو َراااام َّمل ااااَا: ( 2) ،  اااا   َّذسااااالل ذْياااا أا : 1/408،  اشاااااْ َّذسااااااي ذْحسااااطال : 391 -1/390َّاضاااار ق
1/75. 

ْ او: 1/78َّمل: ( 3)  ،  صاف  َّذأثماا 1/51،  ق  ُُ  َّْث اع  ْ  ذذك     َُّ  وم أه  َّذأَْ و هَ: َّذ اقا  يف شرح َّمل
ْع وااك ُاشاااِ َّذشااار َّ  -،  َّراام ُجااار َّْلايمااا يف ُتفااِ َّ ياااج 18: -  أااِ قطاار-يف ا،ااِ َّموااِ يف َّخاايالف َّمئمااِ  وط اا

َّْ رشارح َّْثاشااْ: 1/207: - َّذأ اْي ،  َّذروْاا يف  اياِ َّ يااج: 1/52،  َّذشارراين يف و اين َّ يااج: 1/34،  يف ايح َّو
،  َّمايااااي يف 1/48،  َّراام ا ااالن يف شاارح َّذ راا  ) ايااِ َّذ اااان(: 1/172يااِ: ،  َّذأاااين يف َّذ  ايااِ يف شاارح َّْل 1/172َّ

ياااِ: 1/32أ اااىن َّملطاذااا: شااارح ا ض َّذطاذااا::  ْْا َّهااا: َّوْااااا : 1/90،  َّذ ااارا َّذ هاااااِ شااارح َّذ هجاااِ َّذ ،  َّْلطااااهن يف و
 .1/168،  َّذ ْصا يف   ا ائ َّرم     َّذ  يف َّذأ اَّْئ: 1/91

ي: يف َّْلاااا ي: 939م:  4ْر ذ اااار يف َّْلااااوش: َّاضااار: َّمليااااْا يف اسااا ِ َّذحااا( 4) ،  كاااالل َّْلاااااظ ه اااا قريااا: وااام كاااالل َّملاااا ْا
1/113. 

،  ا ح 3/435،  َّذ  ااار َّ اااو م  ُااااان: 1/597واام أهاا  َّذضااااهر َّذحااائَْ راااَذك: َّْْ  كمااا يف َّذُشااااف ذْ  شااري: ( 5)
ْ ي: 6/71َّملأااا  ذيذْ ااا:  ْع ذْ اا ْاااِ َّذأْمااا  1/172،  َّمل ااين َراام ق َّوااِ: 1/419،  َّر اا  أراْا رُاار كمااا يف َّدماا  ُ ،

ْكا : 2/16،  ذ اهن َّذيو ي  ذْ ا:ن: 1/145ذْحفار:  َكاا: 1/175،  اا  َّم  ااا ذْشا ،  اسا   َّرام   ا  َّذا  يف ََّ اي
،  َّرم ُ ل يف َّ ْ :  2/23  .297 :  1/295ذ أض أص اهن َّْْ 

َِب   را ﴿: -َأااار-)أااا   اا    اام قااْر    1/390 ااَا: اااو وااا ُُااا  أشااه:  اام واذااك كمااا يف َّم  ااو َراام َّمل( 6) ُأ  اأايِباا  يا
ْ ، احار: َّذَي أأو ر را  أن ي ْا   ر َّملاراحَ، اااَه: هاََّ اا سا  خْفا (،  َّاضار:  ﴾َّذِبماراَّا ق   أَر  أن ةْف َّملراحَ يف َّذْض

 .939م:  5َّذر َّيِ َّمخر   م واذك  ُترير وَه: َّملاذُاِ يف َّملسوذِ يف َّْلاوش اقَ: 
ْ اااا . َّاضاااار: هتااااَي: َّذْ ااااِ ذي:هااااري: (  7) ،  ه ااااا  ذ ااااِ أخاااار  رفاااايح َّملاااااَ  كساااار َّذفااااا  كماجِب ، َّذحاااااوْس َّ اااااو 9/112كم  ِباااا ا

وْي:   .13/167، اتج َّذأر س ذْ را ي: 6/233، َّ َُ َرم  ا ة: 798ذْف  ُ:
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 ْ  [1/350 :]َّذفيح .(2)َََُّا    

 ،أ  وسااح َّذاا أض (4) ْاا  أن َّذ ااا  :َّئاا ة ،ُاا مااا  َييماا  أن ياارَّْ و هااا وسااح َّذ ،(3)ذفااظ َّةيااِ جمماا 
  .(5) ْ  أ ا َ أاااِ

                                                                                                                                                   

وْصاااا  َّذااااَاَّع يف َّذأااااا  كمااااا يف َّذياااا اح  ، أ 6/233أي: أ ْاااا  َّذااااَاَّع  أ ااااف  َّذأااااا  كمااااا يف َّ ُااااَ َراااام  ااااا ة: ( 1)
ْهري:  وْي: 4/1482ذْجا ، أ  وفيا  واا راَ َّذأاا   َّملأياَ كماا يف َّذ  ار َّ اااو م  798،  َّذحااوْس َّ ااو ذْفا  ُ:

ْن ذْسمَ: 3/427ُاان:   .   ها 2/493،  َّذ ا َّملي
ن ذْ  ااااس: 2/418 ، وأجاااَ وحاااايا  َّذْ اااِ َرااام ااااااس:9/112َّاضااار: هتاااَي: َّذْ اااِ ذي:هاااري: ( 2) ، 2/271، وأاااا  َّذحاااُر

 .،    ها6/70، ا ح َّملأا  ذيذْ ا: 1/408،  اشاْ َّذسااي ذْحسطال : 11/162وفاَاح َّذ ا: ذْرَّ:ي: 
ْذاا  ( 3) َِب ﴿: - اا    اا -أي: ق ُأ اا َّ ر رأ أ    ْذاا  ه ااا  ن  3/68،  قاا  شاا ك َّذأاااين يف  ماا ة َّذحااااي: ﴾ اَّوِبسااا أ  ْاا  َّراام ُجاار ق

ذااا أض  2/33،  واااا أصااااهن يف ذذاااك  ذ َّملساااوذِ ُمااا  اضااار، احااا  اسااا: َّذحاااْر وْث اااار َّرااام كثااا  يف َفسااا  : َّةياااِ جممْاااِ
ْذاَ،  اح  َّذحر يف يف َفس  :  ْذا : )َُّيما  قاْر    6/88َّمص َِب ﴿: -َأاار- م َّذشاااأا ق ُأ ا َّ ر رأ أ    رأاض  ﴾ اَّوِبساا أ

،  َّدما  هاْ: واا مل َيااح 79 -1/78ضار  ْا ذذاك يف َّمل: َّذرأس  وسح  اأ  ا ذِ َّذس ِ أن وساح رأاا  َيا ئ(،  َّا
ْكا  يف اااا  َّم  ااا:  ، ذْ  شااري  َّراام َّْلا اا: 1/193َْذيا   َ راا ذا  خاااا ا   ا .   اا َّ َّذحااْر وْث ااار يف َّةياِ َّذشاا

ُاا  أرْا    مهاا ذا أض َّْل 3/245 :  1،  َّذرَّ:ي يف َّ ياْر:5/71 َّذ اكشا،    َّ  َّذ اكشا يف َّذ  ر َّ او:   فااِ، ُ 
 ام أ    ا    َّذ ياري.  قا  أل َّذحاْر  ن َّةياِ جممْاِ أكثار َّذأْماا ،  هْا َّم هار:  1/334َّْلسَ َّذ يري يف َّملأيما : 

، 3/18  ااا َّ  مكثاار َّذأْمااا ، َّْثُُااال يف أصااْر َّمُُااال ذةوااا ي:  3/123َّاضاار: شاارح َّذُْكاا: َّمل اا  َراام َّذ جاااا: 
ْكا : 2/232َّذيمهاااا  م  َّ طااااهن:  ْْة ةر َامااااِ: 2/22،  اشااااْ َّذف اااْر ذْشااا ْي: 178، َّملسااا ،  اياااِ َّذساااْر ذي ااا 

   ها. امم أ  : وساح  ااك َّذارأس قاار:  اا  نُاَ  ضاك َّذْ اِ  ااهر يف وساح  ااك َّذارأس، من َّذ اا   522 -2/521
َّذاارأس ُحاحااِ يف كْاا  َ رأااا ،  وااا ذإلذيااا  كمااا هاْا َّمصاا  ااهااا أ  :َّئاا ة،  قاا  ْخْااِ  ْاا  َّملسااح  قراياا  وذاارأس،  َّ ااَ 

ْ ااْهن وسااح رأااض َّذاارأس، قااار: َّةيااِ   ْلااََّ َ يحااار ذاا أض َّذاارأس اأس اُااان ذذااك وحياااااا ملسااح  اأاا  ذ ااِ،  واام قااار: ر
َّ ا: وطْاق َّملساح كاالا أ  رأاااا  أَيا واا كاان  قاك  وطْحِ،  َّملطْق ذا  ىنجم  ذيا ق   ْا  َّذُا    ْا  َّذا أض، ااُاْن َّذ

 .ر  ََّويثار
ن ذْحار يف:   ( 4) َّ ا   َُ، َّاضر: َّواوك مُُاال َّذحاُر ْكا : 6/87َّملأىن  ْ  ذذك:  َّوس  ، 28 -2/27، اايح َّذحا ير ذْشا

ْي  ااماا ذكار َّذسامَ َّْلْايف   ا   3/361ايح َّذ اان ذي يق خاان:     هاا.  َّذحاْر  ن َّذ اا  يف َّةياِ :َّئا ة  ااهر قاْر  اا 
ْ ِ َّْلر 2/493يف َّذ ا َّمليْن:   .183 ف ْ. أ. يأحْهن:   َّاضر: وْ 

ْ ا ذْي أاض  ا ِ وم أها  َّذأْاَ احاار َّذأُا ي يف  واال  واا وام را  َّذار،م: ( 5) ) قاار وام َ خا ة ذا  وذأررااِ  1/208أاُر ك
ْ ااا ذْي أاااض  3/436َّذ ااا  يف وثاا  هااََّ ذْي أاااض،  ذااا  رشااا  يأرااا  أهاا  َّذ  ااْ(،  قااار أراْا ُاااان يف َّذ  اار َّ اااو:  ) ك

ْي ،  َّمم أاُر ذذاك أ  ضاأف  َّرام 1/193َّذ  اة(،    َّ َّذشْكا  يف اا  َّم  اا: ي ُر  أكثر  ْ ا ذْي أاض ذسا  ،  اُاا ك
ن:  ْع َّذفيا  : 2/571َّذأر  يف أُُال َّذحُر ن َّذأضااَ: 21/123،  َّرم َاماِ يف جمم ، 2/33،  َّرم كث  يف َفس  َّذحاُر

.  قاا  1/176،  َّراام ق َّوااِ يف َّمل ااين: 1/105يف و ااين َّذْ ااا::  ،  َّراام هشااال2/493 َّذساامَ َّْلْاايف يف َّذاا ا َّمليااْن: 
َكرة  َّذحياايف  َّراام واذااك  َّراام  حااا   َّراام اااااس  أث ااِ جما هااا ذْي أاااض ذ ااِ َ يف َّةيااِ: َّمصاامأا  أراْا  ْااا َّذفاا ااا يف َّذياا

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.alukah.net/


33 

 

www.alukah.net 

 تفسري سورة املائدة البن حجر العسقالين
 من خالل فتح الباري مجعاً ودراسة

  

 :(2) مل ي حاا    ا  أن وسااح رأاض اأ اا   َ يف ُا يث َّمل اا ة ،(1)أن َّملارَّْ َّم ر  اي اَ رفأا  َّذ اايف 
اأْااا  هاااََّ  ،(1)ااااإن ذذااك ْر  ْااا  أن َّذيأمااااَ ذاااا  رفااارض (4()3)(أااا  وساااح  ْااا  ًنصااااي    ماويااا )

                                                                                                                                                   

ْااْن. َّاضر: شرح َّذُاااِ َّذشاااِ َرم واذاك:  َّئا  َرام ، َّملساا    ْا  807َ -2/806 َّذ  ا ا، قا :  َّذُ ساها  َّذف
، ُاار ف َّملأااا  ذْ  اااا ا: 110 -107، َّذياااُيف َراام اااااس: 1/105، و ااين َّذْ ااا: َراام هشااال: 2/264 حااا : 
ْ ِ َّْلاار ف ْ. . يأحااْهن: 48 -47 ي يف َّْلااا ي: 183، وْ اا .  قاا  قااار:   ااا ذْي أاااض يف َّةيااِ  ا ااِ، واا هَ: َّملااا ْا
ن: 116 -1/115 ْع: 482 -2/481،  َّويام يف أُُال َّذحاُر ْ ي يف َّدما    -  ا هَ.  َّذضااهر  1/432،  َّذ ا

أاا  َ وأاىن ْثاُااا جما هاا ذْي أااض يف كاالل َّذأارهن َّهاا. ذُام َّمصا  يف  1/30كما قاار َّرام اشا  يف ر َّياِ َّديها :   -أ َْ
ُا يث  َُّا  أاا  َّقيياار يف   وأاااهاا َّْثذياا  اماا َّذاَي صاراها وام َّْثذياا   ر َّذي أاااض يف َّةياِ،  مل يياح  ام َّذ ايف 

 -1/193 ْاا  وسااح رأااض اأ اا  َّذ يااِ،  ذُاام كااان  ذَّ وسااح ر اصاااي  كِماا   ْاا  َّذأماوااِ. أااااْ  َّراام َّذحاااَ يف :َّْ َّملأاااْ: 
ْذاا  194 ْ اا  وملسااح يف َّذيااامَ ذح َِب ﴿: -َأااار-.  أيااااا ااااوماك ويفحااْن  ْاا    ااْهن َأماااَ َّذ ُأ ْه  َّ ر ْأ أاا كمااا   ﴾اااوِبسااا أ

ْكا  يف اايح َّذحا ير: 10/51يف  ااوك َّذ ااان:  أااْ ذذك َّرم  ريار ، 1/361 صا يق خاان يف اايح َّذ ااان:  2/27،  َّذشا
ْذا   َِب ﴿: - ا    ا - ق ُأ ا َّ ر رأ أ    ْذاا :  ﴾ اَّوِبسااا أ َِب ﴿اضا  ق ُأ ْه  َّ ر ْأ أا ارف َّذ اا  يف َّومْيااَ،  ﴾اااوِبساا أ  ذ ذفاظ َّملسااح ُ 

ْ   هْا وساح وذا َّهن َ يشارع ااا  َُارَّا، اُااف َا ر اإذَّ كان يف َّذيامَ َ ي ر  ْ  وساح َّذا أض واك أاا  را  ر  ام َّذْضا
ْع َّذفيا   َرم َاماِ:  ْ   َّملسح اا  وملا  َّملشر ع اا  َّذيُرَّا، َّاضر: جمم  .21/123 ْ  ذذك ُيِ َّذْض

ُْائ يف َّذشااريأِ َّْث اااالواِ: ( 1) ْ    71يحااْر ْ. َّذ اوااا ي يف احاا  َّملمسااا  واام أصااا ار  كأثمااان رااام  )كاا  وااام  صااف  ضااا
ن،  َكر ن أااا  وسااح اأ اا  أ  وسااح ررأ اا  كاااذحُر ْذ راام  فاارَّ  ياا  فااان   ْااا راام أ   اذاا:    اا    راام :ياا   َّذرراااك ر ااِ وأاا
مهاا  ر َّملُاان َّذاَي را أ   و هَ وم يفي  كأ     رم :ي  اح  رَ َّذيفِ،  ا  ر أ ىنح ل اأ    ذه: را يا   ر قفاا ، ِ ْا

ا يث  226اقاَ:  1/205،  وساَْ: 164اقاَ:  1/320: -اايح- ثماان يف َّذ  اااي  و    يف ُ يث َّذرراك كَذك(. ُ 
 ااا : ) وساح  583اقاَ:  416 -1/415: -ُتحااق شااكر  َّذا يم- اا : )ِ وسح ررأ  (، ُ  يث  ْا يف وسا   أ،ا  

ا يث   ا    رام :يا  يف َّذ  : -اايح- اااي   ه   ذاَّ ا   اأ  (  ق  ص ح    اْ  َّذشا  أ،ا  شااكر يف َأْاحا   ْاا ، ُ 
 ااا  كماا يف َّذ  اااي: )ِ وساح اأ ا  را يا  اوق ا  ْماا  أْرار:  235اقاَ: 211 -1/210 وسَْ:  185اقَ:  1/347

 : ا يث َّذررااك يف  ا م أ  َّْْ  مها  ر َّملُان َّذَي ر أ و  (، ُ  اقاَ:  1/89ر أ ىنح ل اأ   ُ  ذه: ْما  ر قفا ، ِ ْا
 .َّذشأر ك  ًنُاِ ذ مأ ِبيا:   َّذشأر، َ َير  َّذشأر  م ها ي ( اا  )امسح َّذرأس كْ  وم قرن  126

ْا، أ اَْ ق ا  َّْل ي ااِ،  شاه  راأاِ ( 2) ْْ رم وأي: َّذثحفاا، صا ا  وشاه هْ: أرْ       َّمل  ة رم شأ ِ رم أ   اور رم وسأ
يم،     وارة َّ ْح َّذشال  َّذأرَّ ، وم ْهاة َّذأرهن َّملأ ْ  َّن، كما شه  َّذاماوِ  اي يف  اال: َّذرض ا ْااِ، َ  هاا. 50ذ يارة ِ َّذُ

 .3/432، َّْثصارِ َرم ُجر: 3/21،    أ الل َّذ  ال  ذَْهيف: 4/406َّاضر: أ   َّذ ارِ َرم َّمث : 
: -ُتحااق شااكر  َّذا يم-،  أ،  يف َّملسا   1/76،  َّذ سائا يف َّدي : 81/274اقَ:  1/230ُ يث َّمل  ة     وسَْ: ( 3)

 .18052اقَ:  14/81
ْذا : ) مل ي حا    ا  أاا  وساح رأاض اأ ا   َ يف ُا يث َّمل ا ة...( أي: وام  رياق صا اح،   َ افاا  ا م أ  ( 4) ورَّْ َّْلااظ رح

 : قاااار: )اأيااااِ  -اضاااا     ااا - اااام أاااا   564اقاااَ:  1/187،   ااا م َّرااام وا اااِ: 147اقاااَ:  103 -1/102َّْْ 
م ُتاِ َّذأماواِ امساح وحا ل اأ ا   مل يا فض َّذأماواِ(،  قا  أ ْا  ييْضاو   ْاا   ماواِ ق طِبر  ياِ، اوْخا  يا   وا  ا اْر   
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 [ 348-1/347 :]َّذفيح .(4()3)ملس    ذا  َ يف َّمص يف َّ (2)ااْث ار

                                                                                                                                                   

ْكا :  1/95َّرااام ُجااار يف َْ ااااو َّْل ااا :   قااا  ْاس ْ.  1/193 قاااار: ) يف   ااا اْ  اضااار(،  َّاضااار: ااااا  َّم  ااااا ذْشااا
ُْائ ِ قااار يف م:  ْل راا  ُجااِ، افااا  اا    جم 79َّذ اواا ي   اا اْ  يف احاا  َّملمساا ااََّ يي ااَ أن َّْلاا يث َ َحاا َْن، )ْ  هاا

ْ  هااََّ َّْلاا يث.   ْاا  ااارض صاا ي ، َ َ ااايف را اا   رااَ وااا  ااا  يف  ْثحاا   اا  َّراام ُ ااان  ذااا  م  َّْْ    اا   اا  ا اا  مل ي
 .مل ي حض َّذأماوِ  ذُ   كم   ْاها وك وسح وح ل َّذرأس اال َأااض نم   (  ُ يث َّمل  ة، اإن َّذ يف 

ة ْذا   ْ  أن َأماَ َّذرأس وملسح ذاا  رفارض  ذَّ مل يُام  ْاا   ماواِ،   مناا يف هََّ ََّ ي َر اضر، اْا  يف ُ يث َّمل   ( 1)
َّ اا: َأماماا  ََّ ا اااا  ْْهااا،  أوااا   اا   اا وها ااذ ياا ر َّْلاا يث  ْاا  ََّ ياا َّ  ىنسااح وااا  هاار و اا  َ أاااا ملسااح َّذأماوااِ   اا    

ا يث َّذررااك،  راَذك ييااح أاا  ذاا  را   ذْ يف  َ َّمُاْياث َّخايالف  ا َّْلما . كما  ا  يف ُ يث       رم :يا  ُ 
ن َّذأضااااَ َرااام كثااا : 1/176َّاضااار: َّمل اااين َرااام ق َّواااِ:  أْااااق مساُاااِ َّذشاااا  َّرااام و:  ْااا  قاااْر 2/33، َفسااا  َّذحاااُر  َ ،

 .1/348َّْلااظ أ ال  يف ُاشاِ ايح َّذ ااي: 
ْذ  ( 2) َِب ﴿: -      -أي: يف ق ُأ َّ ر رأ أ     . ﴾ اَّوِبسا أ
ْذاا ( 3) َِب ﴿: َّملساا    ذاااا  يف ق ُأ اا َّ ر رأ أ    ااا أ َّذفا ااا ، أي: َّملا اااح،  َّذضاااهر أن َّملااارَّْ ومصاا : َّذااارأس،  يُااْن وأاااىن كاااالل  ﴾ اَّوِبسا

ْح واام َّذاارأس  ذُاام يف َّخاايالف ُااار َّملا ااح كااون  َّْلااااظ  ْاا  ذذااك اامااا ي اا   أن َّْث ااار ذااا  يف ُت ياا  وحاا َّا َّملمساا
َكر  َّماثااا  يف وساااح َّذااارأس  يُااْن َرسااااا ذأماواااِ أ   اا  َرااا  أ  يف َّخااايالف  اا   َّملا اااح  ْااا  قاااْر واام يفااار  راااَ َّذاا

َكر ْ ن َّماث ،    أ َْ ْ : َّذيأماَ  ْ  َّذ  .اا
ْذاا : ( 4) َِب ﴿ذكاار َّراام ُجاار ه ااا يف وأااىن َّذ ااا  يف ق ُأ اا َكرمها: أُاا مها: أن َّذ ااا  ذإلذيااا   هاْا  ﴾ر رأ أ    َْن مل ياا ْذَ،  رحااا قاا قاا

ْذااااِ يف وأاااهااااا يف َّ َّ َّملسااااح 2/493ةيااااِ،  َّملأااااىن كمااااا يحااااْر َّذساااامَ يف َّذاااا ا َّمليااااْن: َّم هاااار واااام َّملأااااا  َّملح : )أذيااااح
ْع َّذفيا  :  اُيِ  اْاِ يف وأ اهاا احاار: ) َّذ اا  ذإلذياا ،  هاا  124 -21/123رر   َُ(،  ق  ذكر َّرم َاماِ يف جمم

ْهَُ َّ ا   اااَُ أ    ااا ْ   َّذياااامَ ذاااْ قااار: ااوسااا  : مل َاا ر  ْااا  واااا يْيياااق َ َاا خ   َ ذفائااا ة...  كاااََّ َّملسااح يف َّذْضااا
ْهَُ ضامم َّملساح وأاىن  ْ ا َّ رر   اَُ  ر وملسح اإاك َحْر: وس ِ اأس االن   ن مل يُم را   رْ ، اإذَّ قا : ااوس 
ْهَُ شااا اا ْااََّ َّملسااح...(.  قاا  قااار   ااا ذإلذيااا  يف َّةيااِ  ااك كثاا  واام  ْ اا َّْثذيااا ، اوااااْ أاُااَ َْيااحْن رر   ااَُ  ر

َُّاا ي يف  ،  َّراام هشاااال يف و اااين 1/597،  َّذ  شاااري يف َّذُشااااف: 3/549: -ُتحااااق َّ امااا -َّذ سااااو أهاا  َّذأْاااَ كاذ
ن َّذأضااَ: 1/176،  َّرم ق َّوِ يف َّمل اين: 1/105َّذْ ا::  ،  قاار صا يق خاان يف اايح 2/33،  َّرام كثا  يف َفسا  َّذحاُر
ْي ،  َّاضااار: َّذُياااهن:  3/361َّذ اااان:  وااار  مناااا هااا ذإلذااا َّ   ََّخااايالط(، ذااا  اإاااا  قااار: ) و  َّ 4/217 اااا  وااَه:  اااا 

  ا هَ. اااهماا: أن َّذ اا  ذال ايأااِ  أن )يف َّذُاالل ُاَااا  قْ ااا ااإن )وسااحا( ييأا    ر َّملا َّر  185 َّذسأ ي يف َفس  : 
َّ ا   اااَُ وملاااا ( َّهاااا. وااام و اااين َّذْ اااا: َرااام هشاااال:  .  َّاضااار: 1/105  ااا  ر فسااا ،   ر َّمل يااا  وذ اااا ، اامصااا  َّوسااا 

َّ اا: وساا   واام َّذاارأس احاا  183ْ ِ َّْلاار  ف ْ. . يأحااْهن: وْ اا . هااََّ يف وأااا  َّذ ااا ، أوااا َّْلُااَ َّذفحهااا يف َّملحاا َّا َّذ
ْا وام واَه: واذااك  أ،ا   َّخيااااا َّملا    أ    ااا   ْذَ: َّم ر:   ااْهن َأمااَ َّذارأس وملسااح،  هْا َّملشااه ذكار َّرام ُجاار قا

َّ ااا: وساااح رأاااض َّذااارأس، ِ  ْا وااام وااااَه هَ:  َّرااام  ْااااِ. َّذثاااا : أن َّذ َّخيْااااف َّذحاااائْْن راااَذك احاااار: َّْل فااااِ يف َّملشاااه
َّ اا:  ْكا : َّذ َّْ   َّراام ُاا ل  َّذشاا َّملفاار ض وسااح قاا ا َّذ اصاااِ،  هااْ: ارااك َّذاارأس.  قااار: َّذشااااأاِ،  هاْا قااْر: َّراام  رياار ْ 

َّر: َّذحااْر َّم ر ملااا  اا ق ذكاا  2ر  يف َّْلاااوش: وساح وااا يطْااق  ْااا  َّ ااَ أااا  وسااح   ن قاا  َ  َحاا ير ااا .  أ هاار هاَا  َّمقاا
ْا م    ااا : 10/51.  َّاضاار: يف َّملسااوذِ:  اااوك َّذ اااان ذْطاا ي: 947م:  ، َّم  ااو َراام َّمل ااَا: 358-357، َّذطهاا
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 [ 1/350 :]َّذفيح .(3)را ي  َّذس ِ وذفأ  (2)جمم  يف َّةيِ (1)من كالا وم َّْلُمَ ...

                                                                                                                                                   

ن ذْجياااام: 400 -1/399 ن َراااام َّذأااار : 482 -2/481، أُُاااال َّذحااااُر ، ر َّيااااِ 571 -2/570، أُُااااال َّذحاااُر
ي: 1/30َّديها  َرام اشا :  ، َّمل اين َراام 300 -1/297، َّ ْا  َرام ُا ل: 116 -1/115، َّْلاا ي َّذُ ا  ذْماا ْا

ْ ي: 176 -1/175ق َّواِ:  ْع ذْ ا َكاا َرام   اا  َّذا : 431 - 1/430، َّدماا ،  ُُااال َّمُُاال شاارح 2/29، ََّ ااي
ن َّذأضااَ َرام كثا : 1/36 م ة َّمُُال َرام ْقااق:  ، َّمل ساْط 1/19، را َّئك َّذيا ائك ذُْا اا : 2/33، َفسا  َّذحاُر

َّه: َّوْاا  ذْ طااهن: 1/63رخسا: ذْس َّ ي: 1/202، و ْكا : 1/161، َّْثايااف ذْماْر  -2/27، اايح َّذحا ير ذْشا
ُْائ يف َّذشريأِ َّْث الواِ ْ. َّذ او ي: 1/193،  اا  َّم  اا ذ  أيااا: 28  .81 -56، اح  َّملمس

ْ ، َّاضر: َّذفيح: ( 1) ا: يف َّذْض  .350 -1/349أي: وسح َّذرأس،  َّذَ 
ْذاا   اا ق َّْلاا( 2) َِب ﴿: - اا    اا - يث  اام َّْث ااار واام   واا  يف ق ُأ اا َّ ر رأ أ     3 أن َّم هاار   واا  يف َّْلاااوش اقااَ:  ﴾ اَّوِبسااا أ

.  َّذضاهر أن   ا  َّْث اار يف 948م:  1، كما   ق ذكر راان َّذس ِ وذفأ   ْ  َّذحْر وْث ار يف َّْلاوش: 946م: 
ْ ْهن َّذ ا: َُّيماْلا ذْحْر ر ْ ْهن ذكر ااها َْئا  َّةيِ وذ س ِ  ر َّذَ  ْر ، امم َّ ي ر ْا  ْ  َّذ ا:  َّذحْر رأ ل     َ

َْئ،   اااْة َّذأاارهن  ذَّ ذكاارئ أشاااا  ويجااسااِ   اا   -َأااار-أن    -ويأا ْة  ْاا  ذذااك أرر:هااا: أ ُْاا راَ و ساا ذكاار َّمساا
ْن ذذااك  َ ذفائاا ة، اْااْ مل يُاام َّ ااا:  َّ  اااا ملااا قطاااك ويجااسااِ،  أااِ َّمليجاااا   ْاا  اسااق ِ  طفااِ   هااا َ ةاااذف ذَ 

أن َّذأرهن  ذَّ ذكرئ أشاا    طفِ رأاها  ْا  رأاض َ يا ئ َّمقارهن ااامقرهن، َ ةااذف ذذاك  َ  -َّذ ض   م اض  . هن
ْْ، اْمااا را أ  ْهَُ  - اا  اا -ملحيا َّ   اا اا:،   َ ذحااار: اا ساْ ْ ا  ِ َّذااا يم ِ َّذارأس ِ َّذاار َْ ْر  ْا  َّمواار وذَ  وذ

َّ رر   ااَُ  َّ  َّ أياا يَُ  أا ُْااَ.  ااا َّوساا  َّ...﴿أن  ْااِ  -سااْ ْأ اا َّوا ذْشاارط  ﴾ااا ِبس  َّوا ذْشاارط،  وااا كااان  اا  قأااِ  اا
ْ  َّ ااي ر وةياااِ أيااااا،  قاااار:  ن    ااا: رااَ أ ااااا  َّذْضاا ْ ااا: َّذَ  َّهن.  واام مل ي ْع َّوااا -اإااا  يُااْن وَر ااااا ُساا:  قاا

َّ  َّومااك،  هااا  -َأااار ااا:  ْاا  َّذياا اح، اُاااف وااا أواار ر ساا  َّم اااا ،   طااف رأاااها  ْاا  رأااض راا َ َحياااا َّذَ 
ْا م    ااا :  ، َّ ْاا  َراام ُااا ل: 424 -1/422، َّم  ااو َرااام َّمل ااَا: 355 -354 ساا  كااان َّميااثالا. َّاضااار: َّذطهاا

ي: 1/310 ْ ي: 143 -1/138، َّْلاااا ي َّذُ ااا  ذْماااا  ْا ْع ذْ ااا َكاا َرااام   ااا  َّذااا : 474 -1/469، َّدمااا ، ََّ اااي
، َّواااااوك 1/278، َّذااااَخ ة ذْحاااارَّيف: 1/55، َّمل سااااْط ذْسرخساااا: 191 -1/189ق َّوااااِ: ، َّمل اااين َراااام 66 -2/56

ن ذْحار يف:  ن َّذأضااَ َرام كثا : 6/98مُُال َّذحُر ،  اياِ 34 -1/33، را َّئك َّذيا ائك ذُْا اا : 2/34، َفسا  َّذحاُر
، َّذشاارح َّملمياااك  ْاا  :َّْ َّملسااايح ك 6/80، ا ح َّملأااا  ذيذْ اااا: 1/54، و اااين َّ ياااج ذْشااارراين: 1/175َّ ياااج ذْروْااا: 
 .1/154َرم  ثامَ: 

(3 )  ْ ْ  َّذ ايف صاْ     ْاا    اَْ،  كْهاَ  صاف  ا ئ َّمُاْيث )َّذي ا ِ َّملسيفااِ  م  ا ائ وم َّذي ارِ يف صفِ  ض
َّ م َّذايت اأ   ااهاا،  كثارة َّخايالاهَ يف صافاَ  يف وارة  واَرَ  ثاال    ا   ذذاك،  مل يث اِ ااا  واك وَر اا، وك كثرهتَ،  كثرة َّمل

َّ اا  صاافِ  اا  وَر ااِ،  اأْاا   َّر ذ اااان   َّخاايالف أا ااا: ذ كاا  يف رأااض َّمُاا ْا راا ،  ذاْا  ااا: َاار  َّذَ  ْ  َّملااوو راااان ذْْضاا
ْ ي:  ْع ذْ ا َّ: كما َر  َّذيُرَّا يف أ قائ( َّها. وم َّدم ، َّوااوك مُُاال 1/190،  َّاضار: َّمل اين َرام ق َّواِ: 1/473َّو

ن ذْحاااار يف ، َّذشاااارح َّملميااااك  ْاااا  :َّْ َّملساااايح ك َراااام  ثمااااَ: 1/185، ُاشاااااِ َّذاااار ض َّملررااااك َراااام قا ااااَ: 6/99: َّذحااااُر
ْ  واام َّذساا ِ واام  اا  َّذفأاا  افااا  اا م َّراام وا ااِ: 1/154 ااا: يف َّذْضاا ، 419اقااَ:  1/145،  ميُاام أخاَا   ااْهن َّذَ 

   مهااا واام  5598اقااَ:  9/448،  وساا   أ  يأْاا : 1/80،  َّذساا م َّذُاا   ذْ اهحااا: 80 -1/79  اا م َّذاا َّاقطين: 
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ْ  َّذأضَ َّذ اَآ يف  اايف َّذر ا  (1) َّ ي ر ن يث َّذ أمان  (2)هََّ  ْ  أن َّملرَّْ وذُأ: يف ُيِ َّذْض
خالاااا ملام ذها: أن َّملارَّْ  ، هاْ َّذاَي ميُام أن يْا   وذاَي    ا  - هْ     وْيح  َّذسا   َّذحا ل-

ْر شاذ ي س:  ر رأض َّْل فاِ ،وذُأ: ونخر َّذح ل  أث يا  رأااهَ يف  ،هَحْ ،  مل يث ي  ُمح(3) هْ ق

                                                                                                                                                   

ْ  واام َ يح اا    و اا  صااالة  َ   اضااا     همااا )أن َّذ اايف -ُاا يث َّراام  ماار  َْضااو  َُّاا ة  َُّاا ة ِ قااار: هااََّ  ضاا
ااا:، أ  يُااْن  2/34راا (، قااار َّراام كثاا  يف َفساا  :  َّ: اااال ةْااْ  وااا أن يُااْن َْضااو وَر اااا ااجاا: َّذَ  رأاا   ياارَّْ  ذاا  )قاااذ

ااا:  اااا: َ  قائااا  رااا ( ذُااام َّْلااا يث ضاااأاف، احااا  ضاااأف  َّذ ْصااا ي يف : َّئااا  َّرااام وا اااِ: َْضاااو  ااا  وَر ااجااا:  ااا ل َّذَ 
   مهاا.  َّ اي ر َّرام ُا ل يف  85اقاَ:  1/125،  يف  ا َّ  َّذ ْاا : 92اقَ:  34،  َّمذ ا  يف ضأاف َّرم وا ِ: 1/49

 2/413،  َّذ ساائا يف َّذُا  : 1218اقاَ:  2/888  ا  وساَْ:  -اضا      -     ن يث  ارر  1/311َّ ْ : 
[ َّرا   َّ ىناا 158َّذ حرة:] ﴾  ِن َّذِيفاا  اَّذِبمارِب اةا و مِب شاأاائ ر  ََّّلِل  ﴿ملا ًْن وم َّذيفا قار: ]   َّذْفظ ذ  أن َّذ يف  3968اقَ: 

ْ: أن ةو و   شا (،  قار َّرم كث  يف َفس  :  ْل َ َي رأا   يارَّْ  ذْ ا يث:  2/34ر أ   ر [ قار َّرم ُ ل: ) هََّ  م
اا: شاار اا،     ْ اا َاا ر  ْا  َّذَ  ) هاََّ ذفاظ أوار،    اا اْ  صا اح، اا ر  ْا    ااْهن َّذ ا َّ ة ىناا را أ   راا ،  هاْ وأاىن ك

 .أ َْ(
،  أ  َّْْ  يف  اااااا   : 18342اقااااااَ:  14/171: -ُتحااااااق شاااااااكر  َّذااااا يم-أي: َّرااااام رشاااااا ،  هااااْا   اااااا  أ،ااااا  يف َّملساااااا   ( 1)

،  صااااا ح   اااا اْ  أياااااااا: ْ. َّم ضماااااا يف 160اقااااَ:  1/82،  َّرااااام خ ميااااِ يف صااااا ا  : 662اقااااَ:  432 -1/431
ْاَُ   ُتحاح  ذ   م َّذ أمان رم رش  قار: )أق   َّذ يف  ْاَُ ثالاا،    ذيحاامم صاف َّ صف ْ ه  احار: )أقام  ْ  َّذ اس ر

ْرَُ، قار: اْح  اأيِ َّذر   و ا يْ   و ُ   ىن ُ:  .صاُ  ،  كأ   رُأ  ( أ  ذا اذفم   رَ قْ
َُّاا ي يف َّذ ساااو ( 2) ْا َّذأْمااا  واام أهاا  َّذفحاا   َّذْ ااِ يف َّملاارَّْ وذُأ ااَ يف َّةيااِ، راا  ذكاار َّذ : -ُتحاااق َّ امااا -هااََّ قااْر  هاا

 ا  مل يسمك  اذفااا يف ذذاك،   أْا  َّرام كثا  يف َفسا  :  1/81  اع َّذ اس  ْ  ذذك،  قار َّذشااأا يف َّمل:  3/551
ْا: 325 -1/324وااااااَه: أهاااااا  َّذساااااا ِ.  َّاضاااااار: هتااااااَي: َّذْ ااااااِ ذي:هااااااري:  39 -2/38 ، ذسااااااان َّذأاااااارهن َراااااام و ضاااااا
ْهري: 5/3888 ن ذْ  ااااج: 1/213، َّذيااا اح ذْجااا ن ذْ  ااااس: 154 -2/153، وأاااا  َّذحاااُر ، 2/374، وأاااا  َّذحاااُر

ْ ا  َراام  طاااِ: 2/374، اتج َّذأاار س ذْ رااا ي: 4/178َّذ هايااِ َراام َّمثاا :  ، وفاااَاح َّذ ااا: ذْاارَّ:ي: 5/49، َّ اارا َّذاا
ن َراااام َّذأاااار : 166 -11/165 ي: 2/579، أُُااااال َّذحااااُر ْ ي: 1/128، َّْلااااا ي ذْمااااا ْا ْع ذْ اااا  -1/452، َّدماااا
ن ذْحاااار يف: 489 -1/488، َّملفهااااَ م  َّذأ اااااس َّذحاااار يف: 1/189، َّمل ااااين َراااام ق َّوااااِ: 453 ، َّواااااوك مُُااااال َّذحااااُر
ْكا : 17 -2/16 كمار َّملأَْ ذي :  ،  كمار2/18، ذ اهن َّذيو ي  ذْ ا:ن: 6/96 ، اايح 1/176، اا  َّم  اا ذْشا

 .   ها 3/366َّذ اان ذي يق خان: 
َّراام ُجاار رأاا   ياارَّْ  ذُالواا  هااََّ احااار: ) قااار رأاااهَ: خالااااا ملاام ذهاا:  ر أن  5/260َأحاا: َّذأاااين يف  ماا ة َّذحااااي: ( 3)

َّْل فااِ، قْاِ: هشاال ا    ام ُمما  رام َّْلسام هاََّ َّذيفساا ، َّملارَّْ وذُأا: وانخر َّذحا ل،  هْا قاْر شااذ ي سا:  ر رأااض 
ْ ،   مناااا وااارَّْ  َّذاااَي يف وهن َّْلااا ، ا سااا ِ هاااََّ  ر رأاااض َّْل فااااِ  ْااا  هاااََّ  ااا    ذُ ااا  واااا أاَّْ ْاااََّ َّذاااَي يف وهن َّذْضااا

نخر َّذحااا ل، صااا ا ِ(  كاااالل َّْثوااااوَ َييااااج  ر  قفياااَ ه اااا: َّم ر: أن َّذأااااين مل ييأحااا: َّرااام ُجااار يف َفسااا  َّذُأااا: ىنااا
 اسا ِ ذذااك  ر رأاض َّْل فاااِ،   مناا َأح اا  يف صاا ِ َّذ سا ِ  ر ُمماا  رام َّْلساام،  َّذحااْر َّمل ساْهن  ر ُمماا  ذاا  هااََّ   منااا 
اا ، َّاضاار: َّمل سااْط  اساا:  ر ُمماا  أااا  اساار َّذُأاا: وذأضااَ َّذااَي يف  هاار َّذحاا ل   اا  وأحاا  شاارَّ  َّذ أاا  َ َّذااَي يف ونخَر
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 ْ ْر واام : ااَ أن َّذُأاا: يف  هاار َّذحاا ل (1) أاُاار َّمصاامأا ،وسااوذِ َّْلاا  َ َّذْضاا  :]َّذفاايح .(3()2)قاا
                                                                                                                                                   

: -ْااوش اايح َّذحا ير َرام َّْلماال-، شارح َّذأ اياِ  ْا  َّْل َّياِ ذْ اارر  1/11ُا اا : ، ر َّئك َّذيا ائك ذ1/9ْذْسرخسا: 
ن ْثذُااااااا َّْلااااارَّس: 3/73،  مااااا ة َّذحاااااااي ذْأااااااين أياااااااا: 1/14 ، وفااااااَاح َّذ اااااا: ذْاااااارَّ:ي: 90 -3/89، أُُاااااال َّذحاااااُر
ن ذْحر يف: 166 -11/165 ْ ي: 6/96، َّواوك مُُال َّذحُر ْع ذْ ا ْذا : ،  احا453 -1/452، َّدما    ام َّ ااوْا ق

ي:  .  مل أهيا   يف َّمليااْا َّذايت راَ يا ي  ر قائا   ن َّذُأا: وانخر َّذحا ل  َ وااا 1/128)َ  يياح   ا (، َّْلاا ي ذْماا ْا
َّهاا: َّوْااا  ذْ طاااهن:  اإااا  قااار: )قْااِ:  قااا :   مااا واانخرَّا َّذر اا  ُُااا  يف َّذطاارَّ: قااار:  ي ساا: ملاذااك  1/212يف و

ْهَ كااالل َّذأاااين  2/377ذْ رااا ي: أياااا(،  يف اتج َّذأاار س  ) َّذُأا::...   ضااَ َّذسااا   هاْا َّذ ااَآ واام خْفاا (. َّذثااااِ: ياا
رأاا   ياارَّْ  ملااا  1/9أن َّذسااهْ يف اساا ِ ذذااك  ر ُمماا   منااا هاْا واام َّراام ُجاار،  ذااا  كااَذك، قااار َّذسرخسااا يف َّمل سااْط: 

َّذُأا: ْاََّ يف َّذطهاااة،   مناا أاَّْ يف َّ ارل  ذَّ  َفسا  -ا،ا   -ا َّ  هشال  م ُمم : ) هََّ  هْ وم هشال، مل يْر ُمم  
مل َي  اأَْ أا  يحطك خفا  أ ف  وم َّذُأ َ  اسر َّذُأ: ََّْ، اووا يف َّذطهاااة ااال شاك أاا  َّذأضاَ َّذ ااَآ كماا اسار  يف 

 .َّذ َيَّْئ(
َّمواِ يف َّذْ اِ  َّذ  ْا  َّذشاأر  هْ: أرْ  أا      َّملْاك رام قاأرايا: ) اصاَ( رام  ْاا رام أصامك َّذ ااهْا َّذ ياري، أُا  أ االل( 1)

يف  اااال:  ، يْحااا: ررَّ ياااِ َّذأااارهن، َااا ْيَ 216 َّماسااااهن  َّمخ ااااا، كاااان صااا  قاا يف َّْلااا يث،  أاااين  هاااا. َّاضااار: أخ ااااا َّذ  ااا
ْيَ ذْ راااا ي: 3/170،  اااااائ َّم ااااان َرااام خُْاااان: 90، ا هاااِ َّمذ اااا  َرااام َّما اااااي: 72ذْسااا َّيف:  ،   حاااائ َّذ  ااا

 .626َرم ُجر:  ، َحري: َّذيهَي:167
ْهري: 1/325َّاضار:  اُاااا َّمصامأا ْلااََّ َّذحااْر يف: هتاَي: َّذْ ااِ ذي:هاري: ( 2) ، ذساان َّذأاارهن َراام 1/213، َّذياا اح ذْجاا

ْا:  .  ي اااا   أن  اُااااا َّمصاااامأا وحييااار  ْاااا  قاااْر واااام قاااار  ن َّملاااارَّْ 2/374، اتج َّذأاااار س ذْ راااا ي: 5/3888و ضااا
ْ  َّذأضااَ  َّذاَي يف  هاار َّذحاا ل َ أاا  ي ُاار أن َّذأضاَ َّذااَي يف  هاار َّذحا ل يساام  يف َّذْ ااِ  وذُأا: يف َّةيااِ  أُاْياث َّذْضاا

ْا: 1/324كأ اااا، من ثأْ ااااا قااا  احااا  ذذااك كماااا يف هتاااَي: َّذْ اااِ ذي:هااري:  ،  اتج 5/3888،  ذساااان َّذأااارهن َرااام و ضااا
 . م َّملفا   َّرم َّم رَّ   مها وم أئمِ َّذْ ِ،    أ َْ 2/374َّذأر س ذْ را ي: 

حائْْن  ن َّملرَّْ وذُأ: يف َّةيِ َّذأضاَ َّذاَي يف  هار َّذحا ل هاَ: َّْثواوااِ وام َّذشااأِ،  ي سا:  ر ُمما  رام َّْلسام،  قا  َّذ( 3)
هاََّ َّذحاْر م   1/351  ل ص ِ اس ِ ذذاك  ذاا .  قا  اسا: َّرام ُجار يف اايح َّذ اااي:  952م:  3ون يف َّْلاوش: 

 َّياِ َّرام َّذحا اَ   ا ،  كاََّ اسا   م  ُ افاِ َّذيا أا  يف  ا   َّذساالل ُ افِ ااما ُُا  ُمما  رام َّْلسام   ا ،  ملاذاك يف ا 
ُُايِ ذذك  م أ  ُ افاِ،  قاار: )هاََّ  يْاق  ْا  أ  ُ افاِ،  مل يحا   3/73،  ق  ْا َّذأاين يف  م ة َّذحااي: 1/176

َّ ارل  ذَّ مل َياا  اأْااَ را  أصااالا را  احاا  ذذااك  ام ُمماا  راام َّْلسام،  هااْ أيااااا  ْاو، من هااََّ َّذيفساا  اسار  ُمماا  يف ُااق 
َّهن يف ذذاك واك َّذأااين،  ينكا  ذذاك قاْر  يْ   خفَ يحطأهماا أ اف  وام َّذُأ اَ وذيفسا  َّذاَي ذكار (.  َّذضااهر أن َّذيا

) َّذُأ ان مها َّذأضمان َّذ اَ ان يف أ ف  َّذسا  رال خاالف، كاََّ ذكار  َّذحا  اي(،  أواا  1/11َّذُا ا  يف ر َّئك َّذي ائك: 
َّهاا: َّوْااا  1/40، َّمل يحاا  ذْ ااا ا 1/269 ا َّيااِ َّراام َّذحا ااَ اااااضر ذذااك يف: َّذااَخ ة ذْحاارَّيف: اساا ِ ذذااك ملاذااك يف ، و

ذُااام َّْلطااااهن ذكااار أن يف  ييااار َّرااام   ااا  َّْلُاااَ أن واذُااااا أاُااار هاااَ  َّذر َّياااِ،  هاااََّ َّْثاُااااا ذكااار   1/212ذْ طااااهن: 
ْ   ذاااا  هااْا َّذُأااا: َّملْيياااق  ااام أشاااه: قاااار: قاااار واذاااك: َّذُأااا: َّذاااَي َيااا 10/81َّذطااا ي يف  ااااوك َّذ ااااان:  : َّذْضااا

 ام َّذر َّياِ  1/489وذسا  َّ اذي َّذأح:،  ذا  وذضاهر يف  اهر َّذح ل(،  ذََّ قاار أرْا َّذأ ااس َّذحار يف يف كيارا  َّملفهاَ: 
ْا   اااا َّذياا ا ِ َّملأر ااااِ،  ْاا  أن ا َّياااِ َّراام َّذحا اااَ  اام واذاااك ذكرهااا َّذحاضاااا   ااا   َّاحاااِ ذْجمهاا ْاة  ااام واذااك َّمل َّملشااه
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  .[1/351 :ح َّاضر َّذفي 2/247

ْ ااا  وذ اااا :(1)قااار َّرااام خ ميااِ َيا ذْفااارض ملااا َ  أشااااا رااَذك  ر واااا يف كيااا:  ،(2)ذاااْ كااان َّملا اااح وااْن
َّ ا: َّملساح أخاََّا رضااهر قارَّ ة (3)َّ الف  م َّذشااأِ َِب ﴿ :أن َّذ ا ُأ ْا ََّرئ  ،(4)و فاض ﴾ اأااِب أ  قا  َا

                                                                                                                                                   

ْهاا ن: َّذ مهااِ،  ذااََّ قااار َّراام  1/40،  َّذ ااا ا يف َّمل يحاا : 2/579اهن كمااا أااااْ ذذااك َّراام َّذأاار  يف أُُااال َّذحااُر  َّذأ ااااة و
ْ ا :  ْل: َّذُأاا: هاْا َّذأضااَ يف   اا  َّذحاا ل ُاااث َييمااك شاارَّ  َّذ أاا ، قااار َّذحاضااا أراْا  5/49 طاااِ يف َّ اارا َّذاا ) قااار قاا

ْ   ر هااََّ،  ذُاا ْهاااهن يف َّذيْحااَ  ااا  يف ذذااك رْفااظ اااا  ضْااااو ُمماا : َ  أ ْااَ أُاا َّا  أاا  ُاا  َّذْضاا م َّذحاضااا   اا  َّذ
ن ذْحر يف:  ،   ْ  ذذك يياح  ا ل صا ِ ذذاك  ام أُا  وام أها  َّذسا ِ،  أن 6/96  ْال(.  َّاضر: َّواوك مُُال َّذحُر

ْا و هاا: أَّ الف َّْئر يف َّملسوذِ رَ أها  َّذسا ِ  َّْثواوااِ وام َّذشااأِ،  َّْلاق يف َّملساوذِ واك أها  َّذسا ِ  يا  ح قا  -ْلَ  وا
ْيِ،  ق    ق ذكر َّْلااظ ْل يث َّذ أمان رم رش ،      َّذ َذاِ و ا ،  واا  ضرَيا  يف َّْلااوش:  ، 952م:  1َّذس ِ َّذ  

 اااا  أااا  َْضااو ا ساا  ا ْاا  َّذامااىن  ر  226اقااَ:  1/204  اا  وساَْ:  -اضااا     اا - وام ذذااك أيااااا ُاا يث  ثمااان 
سر  وث  ذذاك،    ا  َّذ َذاِ و ا  أاا  أاااْ أن ذُا  ا ا  كأ اَ،   ْا  قاْر َّْثواوااِ ذُا  َّذُأ َ ثال  ورَّئ ِ  س  َّذا

أاا  ذاْ كاان َّذُأا: واا ذكار  َّْثواوااِ ذُاان َّْلاصا  يف كا  ا ا  كأ ااا  َُّا َّا اُاان ي   اا أن  -ا   كأا:  َُّا  احاو. هن
َِب   را َّذِبماراَّا اق  ﴿ار: يحار:  أا َُْ  ر َّذُأاهن، كما أا  ملا كان َّْلاص  يف ك  ي  وراحاا  َُّ َّا ق ُأ أ   ر َّذُأاْهن   ﴾ اأايِب  يا

ُأمااا ﴿: -     ا -كما قار    ْرأ ِِب قاأْأ ْوا   را ََّّلِل  اااحاا ِب صاا ا [، ملاا كاان ذُا   اساان قْا:  َُّا ، اْماا 4َّذي ارص:] ﴾  نِب َاايأا
َِب  ﴿قااار:  ُاأِب ااا اا  َ ساا   ر َّذُأ ااَ.  ااا ﴾  را َّذِب ْع يف َّملفياا  يف  هاار َّذحاا ل أن َّذأضاا -أااااْ أن كاا  ا  ِب َ َّملسااي ير َّملْضاا

ْوان ذُ  أُ ،  و ااط َّذيُااذاف َّذأاواِ  ْن،  َّذأضمان َّذ اَ ان يف  ريف َّذسا  ُمسْ ان وأْ شا  خفا َ يأرا   َ َّملشُر
ن ذْجياااام:  ن ْثذُاااااا َّْلاااارَّس: 2/490 أْهاااا َّذشااااااع  اااااهرة  اوااااِ َ خفاااا  ااهااااا. َّاضاااار: أُُااااال َّذحااااُر ، أُُااااال َّذحااااُر

ن َراااام َّذأاااار : 90 -3/89 ي: 166 -11/165، وفاااااَاح َّذ ااااا: ذْاااارَّ:ي: 2/579، أُُااااال َّذحااااُر ، َّْلااااا ي ذْمااااا ْا
ْ ي: 1/128 ْع ذْ اا ن ذْحاار يف: 453 -1/452، َّدماا ن َّذأضاااَ َراام  97 -6/96، َّواااوك مُُااال َّذحااُر ، َفساا  َّذحااُر

 .2/18، ذ اهن َّذيو ي  ذْ ا:ن: 39 -2/38كث : 
 . ح      رييرف،  َّذ1/83يف ص ا  : ( 1)
ْذاا  ( 2) ،  َّراام خ ميااِ 241اقااَ:  1/214،  وسااَْ يف صاا ا  : 163اقااَ:  1/319: -ااايح-كمااا يف َّذ  ااااي    أي: يف ق

 .) ي  ذي حاهن وم َّذ اا( 161اقَ:  1/83يف ص ا  : 
ي: ( 3) ْ ي: 1/123َّاضر: ُُايِ َّ الف  م َّْثواواِ وم َّذشاأِ يف: َّْلا ي ذْماا ْا ْع ذْ ا ، َّذاَخ ة ذْحارَّيف: 1/447، َّدما

ْع َّذفيااا   َراام َاماااِ: 1/155، ُْاااِ َّذأْمااا  ذْحفااار: 1/269 َّهاا: َّوْااا  ذْ طاااهن: 21/128، جمماا ، 1/212، و
، َّذشاااارح َّملميااااك  ْاااا  :َّْ َّملساااايح ك َراااام  ثامااااَ: 2/16،  كمااااار  كمااااار َّملأْااااَ ذااااي : 1/9راااا َّئك َّذياااا ائك ذُْا ااااا : 

 .   ها 1/176-177
َِب ﴿ قرأ و فض يف( 4) ُأ ْا وام َّذأشارة: َّرام كثا ،  أرْا  مار ،  شاأ ِ  ام  اصاَ،  ،ا ة،  أراْ  أفار،  خْاف َّذأاشار،  قارأ  ﴾أااِب أ

، َّذ شاار يف َّذحااارَّ َّئ َّذأشااار َرااام َّوااا اي: 138 َّذ اياااِ ذااا  أياااااا:  161َّذ اااقْن: وذ يااا:. َّاضااار: َّمل ساااْط َراام وهااارَّن: 
 .1/180، َّملهَهن ْ. ُماسم:87َّهرة ذْحاضا: ، َّذ   ا َّذ  1/530،  ُتاف ااال  َّذ شر ذْ  ا: 2/254
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ْئ  أاا   سا  ا ْاا   َّمخ اا  م َّذ ايف   قا  قاار يف ُا يث  ، موار   هاْ َّمل اَ ،(1)يف صافِ  ضا
ْ  (4)     (3)َّذَي ا َّ  َّرم خ ميِ (2) مر  رم   سِ َا يف اا  َّذْض ِ ي س  ق وا  كما أوار ) :وطْ

 قا  ث اِ  ا هَ  ، مل يث ِ  م أُ  وام َّذيا ارِ خاالف ذذاك  َ  ام  ْاا  َّرام   ااس  أاا  (، 
ْع  م ذذك   .(5)َّذر 

ْر    أ اااك :قاااار   ااا  َّذااار،م رااام أ  ذاْااا  ا َّ   اااأا  رااام  ، ْااا   سااا  َّذحااا وَ  أصااا اهن ا ااا
ْا ْخ (8) َّرم ُ ل (7) َّْ   َّذط ا ي ،(6)و ي  [1/320 :]َّذفيح .   أ َْ ،(1)أن َّملسح و س

                                                

ََّر َّذ يااْم ر ساا  َّذاار َْ  اام َّذ اايف ( 1) ن ذْجيااام:   ُُا  َاا  مااالا  أواارَّا  ا   َُّاا  واام أهاا  َّذأْااَ، َّاضاار: أُُااال َّذحااُر
ْع َّذفيااا   َراام َاماااِ: 2/488 ْخ  ملُااا: 21/128، جمماا ن  و ساا ن َّذأضاااَ 266، َّْثيااااح ذ ا اا  َّذحااُر ، َفساا  َّذحااُر

، ُاشااِ َّذار ض َّملرراك َرام قا اَ: 1/378،  اشااْ َّذساااي ذْحساطال : 3/21،  م ة َّذحااي ذْأااين: 2/38ث : َرم ك
1/184. 

ْا، أ اَْ قا مياا، كاان يحاار: هاْ اراك َّْث االل، ( 2) هْ: أرْ جناح  مر  رم  ا اساِ رم  اور رم خاذ  َّذسْما َّذ جْا ص ا  وشاه
َْاااا . َّاضاااار: أ اااا  َّذ ارااااِ َراااام َّمثاااا : هااااا ر رأاااا  أُاااا ، ِ ااااا ر َّذشااااال  مل يااااناخ  ،  اااا  أ ااااالل َّذ اااا ال  ذْااااَهيف: 4/251و

 .740، َحري: َّذيهَي: َرم ُجر: 2/456
 .165اقَ:  1/85يف ص ا  : ( 3)
،   ا َّ  1/81،  َّذ اهحاا يف َّذسا م َّذُا  : 16956اقاَ:  238 -،13/237: -ُتحااق شااكر  َّذا يم-كو،  يف َّملسا   (  4)

ْا 2/582َّذُ  : َّذساْ ا يف َّواوك   .ذسأا  رم و ي
َّا وام هاَ  َّذأ اااة يف:  ما ة َّذحاااي ذْأااين: ( 5) ْكا  يف ااا  1/378،  اشااْ َّذساااي ذْحساطال : 3/21َّاضر   ،  ذكرهاا َّذشا

 ااا:َيا ْلااا َراام ُجاار يف َّذفاايح.  َّذاار ََّيئ َّذاايت ذكاارئ  اام  ْااا  َّراام   اااس  أااا   َّذاايت َّ ااي  و و هااا  1/209َّم  اااا: 
ْ هَ  اام ذذااك َّاضرهااا يف: َّملياا ف َراام أ  شااا ِ: رأاااهَ َّ ْ ااْهن َّملسااح  ا اا ْا م    ااا : 32 -1/30ذحااْر ر ، َّذطهاا
ي: 41 -1/34، شارح وأاا  َّةاا ذْط اا ي: 414 -1/410، َّم  و َرم َّمل َا: 393 -374 ، َّْلاا ي ذْماا  ْا
ْ ي: 128 -1/123 ْع ذْ   .451 -1/447، َّدم

ْ اِ رأاا ،  قا    َّهااا ذا  َّذأاااين يف  ما ة َّذحااااي:  مل أهيا   ذااا  يف َّم ا َّ ( 6) ْ ااِ وام َّذساا م،  يضهار أااا  يف َّم ا َّ   اا  َّملط  َّملط 
ْا: 3/21 ْكا  يف ااااااا  َّم  ااااااا: 1/378،  َّذحساااااطال  يف  اشااااااْ َّذساااااااي: 2/465،  َّذسااااااْ ا يف َّذااااا ا َّمل ثااااا ،  َّذشااااا
ُُاا   ا   َُّا  واام أها  َّذأْاَ كاارم َّمل ااَا يف    ا هَ.  َّْث ااع  ْا    ااْهن  سا  َّذار َْ  أن َّملساح َ َياا ئ 1/209

ي يف َّْلاا ي: 1/33،  َّذط ا ي يف شرح وأا  َّةاا: 1/413َّم  و:  -،  َّ طاا  يف وأاامل َّذسا م 1/123،  َّملاا ْا
ْع: 1/93: -واااك  ييااار َّمل اااَاي  هتاااَي: َّرااام َّذحااااَ ْ ي يف َّدمااا ،  َّرااام اشااا  َّوااا  يف َّذ ااااان  َّذي ياااا : 1/447،  َّذ ااا

 .198-1/189   هَ كث ،  َّاضر:   ا ائ َّرم     َّذ  يف َّذأ اَّْئ ذْ ْصا:  ،1/120
 .1/41يف شرح وأا  َّةاا: ( 7)
 .1/302يف َّ ْ : ( 8)
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اح  يسك وام َّكيفا  وملساح  : ذُم اش   ر وْ و و ها ،(2) ذا  هََّ وْضك رسو هَ  َّملسوذِ
ْذ   َِب : ﴿-َأار-رح ُأ ْا َِب ﴿فاا  ْ   ط(3)﴾ اأااِب أ ُأ َّ ر رأ أ    اَه:  ر  اهرها  ا اِ وام (4)﴾ اَّوِبسا أ

 ،(6)  ام  ُرواِ ،(5) َّذثاراِ   ا  خالاا  ،ا ُا  ام َّرام   ااس يف ا َّياِ ضاأافِ ،َّذي ارِ  َّذيارأَ
ْر َّذشااااأِ ،(8) قيااااْة ،(7) َّذشاااأيف َّ ااا: َّذ سااا  أ  َّملساااح :  ااام َّْلسااام َّذ ياااري ،(9) هاااْ قااا  ،(1)َّذ

                                                                                                                                                   

ْخ ذْ  ااس: ( 1) ْخ  ملُاا: 2/357َّاضر: َّذ ا ا   َّمل سا ن  و سا  َّم هار  ا ل َّذ سا  ملاا  ااو   266،  َّْثياااح ذ ا ا  َّذحاُر
 .رأ 

ْ  ه  ارضهما َّذ س  أل َّملسح، َّاضر: َّذفيح: أي: وسوذِ َّذ( 2)  .1/322ر َْ يف َّذْض
 .أي: رحرَّ ة َّْلفض( 3)
 .أي: ذفضاا  وأىن( 4)
ْا: 1/19أ ْا  م َّرم   اس َّذر َّيِ َّذاأافِ     َُّ  وم أه  َّذأْاَ كأ ا  َّذار:َّ  يف َّمليا ف: ( 5) ، 389،  أ    اا  يف َّذطها

ْ   1/72،  َّذ اهحااا يف َّذساا م َّذُاا  : 11474اقااَ:  10/58 َّراام  رياار يف  اااوك َّذ اااان:   اام َّراام   اااس قااار: )َّذْضاا
ْع:  ْ ي يف َّدماا  قااار   اا :  ااا  قااْر  1/450 سااْيان  وساا يان(  َّذْفااظ َراام  رياار،  قاا  ضااأف هااَ  َّذر َّيااِ أيااااا: َّذ اا

َِب ﴿ذاا  رياا اح َ  وأار ف   اا ،  قااار:  ن َّذيا اح َّذثارااِ   اا  أاا  كااان يحارأ:  اا ُأ ْا  ياا:  يحاْر  طااف  ْاا  وذ ﴾ اأااِب أ
ْ ي   اااا  َّاضاااار  يف: َّملياااا ف َراااام أ  شااااا ِ  ْذاااا  َّذااااَي صاااا    َّذ اااا ،  شاااارح وأااااا  َّةاا ذْط ااااا ي: 1/31َّمل سااااْر،  ق

ْا م    ااا : 1/40 ، 11459اقاااَ:  10/55،   ااااوك َّذ اااان ذْطاا ي: 1/410،  َّم  اااو َراام َّمل ااَا: 392،  َّذطهاا
 .1/70 َّذس م َّذُ   ذْ اهحا: 

ْذااااا( 6) ،  ويااااا ف َّرااااام أ  شاااااا ِ: 11486اقاااااَ:  10/60 :  11478اقاااااَ:  10/59  يف:  ااااااوك َّذ ااااااان ذْطااااا ي: َّاضااااار ق
ْا م    ا : 1/30  .1/40،  شرح وأا  َّةاا ذْط ا ي: 390،  َّذطه

ْذاا  يف:  اااوك َّذ ااان ذْطاا ي: ( 7) ،  وياا ف 1/19،  ويا ف   اا  َّذاار:َّ : 11485 -11480اقااَ:  60 -10/59َّاضار ق
 .1/184،  َّمل ين َرم ق َّوِ: 1/411،  َّم  و َرم َّمل َا: 1/30: َّرم أ  شا ِ

ْذاا  يف:  اااوك َّذ اااان ذْطا ي: ( 8) ْا: 11487اقااَ:  10/60َّاضار ق اساا ي  َراام َّمل ااَا،  2/464،  :َّْ َّذساااْ ا يف َّذاا ا َّمل ثا
ْ ا :  ْذاا  َّراام  طاااِ يف َّ اارا َّذاا ن: 5/48 أ ْا ق الل هااَن   ْاا  ااارض صاا ي  .  كاا2/577،  َّراام َّذأاار  يف أُُااال َّذحااُر
ن  اا ر وملساح،  َّذسا ِ  اا ئ وذ سا  كماا يف َّم  او َرام َّمل اَا:  -رحارَّ ة َّ فاض-  هَ ُممْر  ْ  أ اَ يار ن أن َّذحاُر

ْن رحرَّ ة َّذ ي:، قاار َّرام َّمل اَا يف َّم  او:  1/414  ْ ْن وملسح اهَ ُمج ْذ  1/413 م َّذشأيف،   ْ  ارض أ َ يح
َِب ﴿)اوواا واام قرأهااا وذ ياا:  ُأا ْا ََّرة  اام َّذ اايف  ﴾ اأااِب أ ْذاااِ  َّذأمْااِ َّملياا ْن وذساا ِ َّذح ْ اا َّ أن وأ ااا  َّذ سا (.  ُمج  اْااَ ةيْفاا

  :ََّذ سا  يف َّذار َْ كماا  ا ق راااا  يف َّْلااوش اقا : ْ ،   ذَّ ث اِ َّذا و  ااح واا ْ اا  كماا يحاْر 955م:  5َّذيت َ
ْن   اع َّذي ارِ ق  ، كما ُُا  َّرم أ   ْ ،    ااع وام 956م:  5 ذاْ     ق ضرَيا  يف َّْلااوش: َّرم ُجر.  ُمج
 .رأ هَ وم أه  َّذأَْ كما   ق ذكر   م رأاهَ يف اف  َّْلاوش

ْذااْن راا ،  قاا   اا ق اساا ي   ر َّذاار َّاض، َّاضاار: َّْلاااوش: ( 9) م:  3هاْا قااْر َّذاار َّاض احااو واام َّذشاااأِ، أوااا َّذ ي يااِ واا هَ اااال يح
 .1/76،      َّذسالل ذْي أا : 2/67 َّملَرا : .  َّاضر: َّذ  ر َّذ خاا م،  رم َين955
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ْاة ،(2)َيااا: َّوماااك را هماااا   ااام رأاااض أهااا  َّذضااااهر َك ْا َّمُاْياااث َّذيااا ا ِ َّملااا جاااِ َّومهااا  ُ(3) 
ْراِ و هاا .(4)اإا  راان ذْمرَّْ     ها وم اأ  َّذ يف  َّ  ام َّةياِ    َِب ﴿أاا  قارئ  : أ ار ا ُأ ْا  ﴾ اأااِب أ
َِب ﴿وذ ياا:  طفاااا  ْاا   ُأ َِب ﴿وأطااْف  ْاا  ُماا   : قااا (5)﴾ اأايِباا  يا ُأ اا ْذاا   (6)﴾ر رأ أ    ارأ َيا    ااا﴿ :كح

                                                                                                                                                   

ْ ا  َراااام  طاااااِ: ( 1) ، َّذ  اااار َّ اااااو م  ُاااااان: 11/164، وفاااااَاح َّذ ااااا: ذْاااارَّ:ي: 5/49َّاضاااار هااااََّ َّذحااااْر يف: َّ اااارا َّذاااا
.  هااََّ أُاا  6/73، ا ح َّملأااا  ذيذْ ااا: 3/463، ااايح َّذ اااان ذياا يق خااان: 2/17، ذ اااهن َّذيو ياا  ذْ ااا:ن: 3/437

ْذ ْا م  1/30َ ذْ سام،  َّةخار: َّملساح،  قاا  أ ْا    ا   ا اِ وام أها  َّذأْااَ، َّاضار: ويا ف َّرام أ  شاا ِ: َّذحا ، َّذطهاا
ن ذْجيام: 1/301، َّ ْ  َرم ُ ل: 390  ا :   .2/487، أُُال َّذحُر

،  أرْا 11/164َّذ اا::  ،  او  ْ  أا  قاْر َّْْ  َّذارَّ:ي يف وفااَاح1/155  َّ  ذ أض َّذضاهريِ َّذحفار يف ُْاِ َّذأْما : ( 2)
،  َّم  1/34، ذُام َّرام اشا  يف ر َّياِ َّديهاا : 3/463،  صا يق خاان يف ااايح َّذ ااان: 3/437ُااان يف َّذ  ار َّ ااو: 

َّهاا: َّوْااا : 2/16يف شاارح وسااَْ:  َّ اا: َّذ ساا  أ   1/212،  َّْلطاااهن يف و َّ  اام َّْْ  أااا  يحااْر كاْلساام  ن َّذ ُُاا
 ْا    ااا  ْ.  اااااف خْاااا  يف كيارااا  َّْثواااال َّْْ  َّذضااااهري  أثااار  يف َّذفحااا  َّْث اااالوا: َّملساااح  ْااا  َّذي اااا   هاااََّ هااْا َّذاااَي أ

489- 490. 
يف )وهن:  سااا  َّذاااار َْ َ  ميساااح  ْاااا  َّذحااا وَ(  يف )وهن:  ساااا  َّذاااار َْ يف  322 -1/319: -ااااايح-يف َّذيااا اح ( 3)

ْا م    ااااا : 415 -1/410َّذ أْاااَ َ  ميساااح  ْااا  َّذ أْااااَ(،  َّاضااار يف ذذاااك: َّم  اااو َراااام َّمل اااَا:   -374، َّذطهااا
ن َّذأضااااَ َرااام  41 -1/35، شااارح وأاااا  َّةاا ذْط اااا ي: 80 -10/64،  ااااوك َّذ ااااان ذْطااا ي: 393 ، َفسااا  َّذحاااُر
 .39 -2/36كث : 

ََّر َّذ يااْم ر ساا  َّذااار َْ  اام َّذ اايف  955م:  5 اا ق يف َّْلاااوش: ( 4)  ماااالا  أواارَّا  اام  ااا   َُّاا  واام أهااا    ُُايااِ َااا
 .َّذأَْ

ن: 955م:  4  ق ضري  َّذحرَّ ة يف َّْلااوش: ( 5) ْ ا  وام َّْث ارَّهن هْا َّذاَي ََّاااا  َّذفارَّ  يف وأاا  َّذحاُر ، 1/302،  هاََّ َّذ
ن:  ن: 2/152 َّذ  اج يف وأاا  َّذحاُر ،  َّملها  ي 3/216،  أرْا  ْاا َّذفاا اا يف َّْلجاِ: 2/9،  َّذ  ااس يف   ارَّهن َّذحاُر

ْيَ ااهاا: ،  َّم:هري يف َّذحرَّ 2/263َّيف شرح َّْل َّيِ:  َُّا ي يف َّذ سااو 1/160ئ   ْ  َّذ   : -ُتحااق َّ اماا -،  َّذ
 َّذااَي قااار   اا   ااا : ) ااائ  يف َّذأرراااِ رااال خااالف(،  209 -1/208،  َّذأُاا ي يف  وااال  وااا واام راا  َّذاار،م: 3/549

ْ  َّذحارَّ َّئ َّذسا ك:  ن: 1/407 وُا يف َّذُشف  ام   ا َّما اااي يف ،  أرْا َّذ كاائ َّرام 1/219،  وشاُ    ارَّهن َّذحاُر
ن:  ْ ا : 1/284َّذ ااااان يف  ريااا:   ااارَّهن َّذحاااُر . 2/17،  َّ اااا:ن يف ذ ااااهن َّذيو يااا : 5/47،  َّرااام  طااااِ يف َّ ااارا َّذااا  ْ ،

ْ اااا  َّذحااارَّ َّئ َّذأشااار:  ،   ااا هَ.  َّ ااا ض  ْاااا  رأااااهَ  ن ااااا  َّذفيااا  راااَ َّمليأاااا فَ  مْاااِ 2/9ُماسااام يف َّمل اااين يف َ
ْا  قا   3/438قار أرْ ُاان يف َّذ  ر َّ او: ذاسِ و  َّض ر  ها و ش ِ ُُماا،  ) قار َّم ياذ أرْا َّْلسام رام  ياف

ْذا  هاََّ  ْا  أاا  ي ا   كيااهن    ام هاََّ  ْن ذذك ووم  اا ر ق ذكر َّذفي  رَ َّملأطْف  َّملأطْف  ْا  قار:  أق ح وا يُ
ْن ذْسامَ:  ن َّذُارص 2/493َّْذي ري (،  َّاضر: َّذا ا َّمليا اَّ اائ م اْْهن َّذحاُر .  كاالل 4/35 اا: 3.  ااامِ  : ، ْ 

ْا  وم َ أ  وأااض رُالل وم ذكر ق   وم أئمِ َّذأرراِ  .َّرم  يف
ْن قاارَّ ات َّذ ياا:  َّ فااض َّْذيااَ  ْاا  َّملسااح، من َّذأاواا   ْاا  ذذااك يف ( 6) ااََّ َُاا َِب ﴿ْ  ُأ اا َِب ﴿ يف  ﴾ر رأ أ    اا ُأ ْا َّذفأاا   ﴾ اأااِب أ

﴿ َّ ْ   وم َّْث رَّهن َّ﴾ اَّوِبسا أ ماا   طاف  ْا  َّملْضاك،  1/208ذأُ ي يف  وال  وا وم ر  َّذار،م: ،  مل يسيضهر هََّ َّذ
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ْر ملشاااار  اِ َّملساااح  ْاااا   : قاااا  ،(1)[ وذ يااا:10: اااا و] ﴾أا      واأاااا أ  اَّذطِااا ِبا  َّملسااااح يف َّةياااِ ُممااا
َّ قارَّ ة َّوار  ْا  وساح َّ فاَ ،َّ فَ  قارا ذذاك أراْ  ،(2) قارَّ ة َّذ يا:  ْا   سا  َّذار َْ ،ا مْ

 َّْلُاَ ااماا  ااهر   ،(4)هرراَ َّذحارَّ ََ َأاااض  اا :احاار واا وْ يا  (3)رُر رم َّذأار  َحريارَّا ُسا اا 

                                                                                                                                                   

ْع َّذفيااا  :  ْ  و اا ،  َّراام َاماااِ يف جممااا  وااا رأاا ها،   ااااهر كااالل أ  ُاااان يف َّذ  ااار  21/129 َّذأطااف  ْاا  َّذْفااظ أقااا
حاْر  ام رأاض ََّااا  ،   ْ  هََّ ااملسح ورَّْ ر  َّذ س  كما هاْ و  2/493،  َّذسمَ يف َّذ ا َّمليْن: 3/438َّ او: 

ََّرة كما هْ قْر َّذط ا ي  َّرم ُ ل  قا   ا ق  ْيِ َّملي ْخ وذس ِ َّذ   أئمِ َّذأرراِ   او  رأ ، أ  أن َّملسح َّذثارِ وةيِ و س
ن ذْجياااام:  957م:  1 :  956م:  6ذكاار ذذاااك  اا هَ يف َّْلااااوش اقااَ:   َّذضااااهر  ااا ل ذذااك،  َّاضااار أُُااال َّذحاااُر

2/487. 
ْا،  َّذثاااااِ: وذراااك  هااا قاارَّ ة َّذسااْما  َّراام هرواا   أ  َياان  أ  قاارَّ ات ﴾ اَّذطِاا ِبا ﴿يف ( 1) ن: َّم ر: وذ ياا:  هااا قاارَّ ة َّومهاا

ْا   يأحْهن  َّرم أ    ِْ   ا ِ وم أه  َّمل ي ِ   اصَ يف ا َّياِ. َّاضار: َّذ اياِ َرام وهارَّن:  ، َّذ شار َرام َّوا اي: 240ا
. امام ايا:  طاف  ْا  ُما  7/263  ر َّ او م  ُ ان: ، َّذ383 -2/382،  ُتاف ااال  َّذ شر ذْ  ا: 2/349
ْ اهاائ أخار .  وام اااك  ﴾   اارأ ﴿ ْي   هاْ وارَّْ َّْلاااظ ه اا،  ه اا  َ ما  و يْهن َح يرَّا يف ُم  َّمل اْ ،  هََّ قاْر  اا 

، 196 -2/195َّاضااار:  واااال  واااا وااام رااا  َّذااار،م ذْأُااا ي:  ﴾أا      ﴿ طفااا   ْااا  ذفاااظ َّو اااار أ  َّذاااام  َّملسااايُم يف 
ن ملُااا:  ، 7/263، َّذ  اار َّ اااو م  ُاااان: 25/246، وفاااَاح َّذ ااا: ذْاارَّ:ي: 584 -2/583وشااُ    اارَّهن َّذحااُر

ْن ذْسمَ:   .،    ها434 -5/433َّذ ا َّملي
،  كاالل َّذشاااأا يف َّمل: 2/496،  َّذسمَ َّْلْيف يف َّذا ا َّملياْن: 2/35اس: هََّ َّذحْر ذْشااأا َّرم كث  يف َفس  : ( 2)

ْي يف وأاامل َّذي  يا :  1/90 َّ  َّذ ااان: 3/23َييمْ ،  ق  ذكر هََّ َّذحاْر راال اسا ِ َّذ  ا ،  قاار 2/15،  َّذشا حاطا يف أضا
َّ اا   1/176  اا  َّراام  ثامااَ يف َّذشاارح َّملميااك  ْاا  :َّْ َّملساايح ك:   ااا  )أصااح َّم  اا   أقْهااا َُْفاااا،  هااْ واايمش  ْاا  َّذح

 ر كااا  قااارَّ ة  ْااا  وأاااىن ي ا ااا ها(. قْاااِ:  ذُااام يشاااُ   ْاااا  واااا ذكااار  ُااااث َ ااا -َأاااار-  ْااا  واااا يأااارف وااام كيااااهن   
أن َ َْذااِ  -   أ ْااَ-واام أن َّملسااح  ْاا  َّ فااَ َ َيا:  ر َّذُأ ااَ ََّفاقاااا.  َّم هاار  6/76َّمذْ اا يف ا ح َّملأااا : 

ََّرة كماا ذكار ذذاك َّذشاْ  ، 2/28كا  يف اايح َّذحا ير: يف َّةيِ  ْ  وشر  اِ َّملساح  ْا  َّ فاَ،  أن ذذاك  اا  وذسا ِ َّمليا
 .،    مها3/365 ص يق خان يف ايح َّذ اان: 

ن: ( 3)  .2/578يف: كيار  أُُال َّذحُر
َّم هر أن َ َأااض رَ َّذحرَّ ََ  ذ َ ر ك  قرَّ ة و هما  ْ  َّذ س   َّملسح احرَّ ة َّذ ي: َا ر  ْا  َّذ سا   ذَّ قْ اا:  ن ( 4)

َِب ﴿ ُأا ْا ْااِ  ْاا   ﴾أااِب أ اْأ ﴿وأط َِب ااا ِبس  ُأ َِب  اأايِباا  يا ُأ ْها ْاااِ  ْا  ُما   ﴾َّ  أ أا ا ر  ْا  َّملسااح  ذَّ قْ اا:   اا وأط َِب ﴿َ  ُأ اا ر رأ أ   
َِب ﴿.  قرَّ ة َّ فض َ ر  ْ  َّملسح  ذَّ قْ ا:  ن ﴾ ُأا ْا ْااِ  ْا   ﴾أااِب أ َِب ﴿وأط ُأ ا ا ر  ْا  َّذ سا   ﴾ر رأ أ    ذفضااا  وأاىن، َ 

ْرِ را ذا  قارَّ ة َّذ يا:،  َّذأارهن  ذَّ قْ ا:  ن َّ فض ااها خفاض ذفضاا وام وهن َّ فاض  َّا  هاا يف َّمصا  و يا  ْا  َّوا
ضفااض َّذُْمااِ دا اهتااا ذْم فااْض وااك أن   رَّْااا َّذ ياا: أ  َّذراااك.   ْااا  اااال َأااااض رااَ َّذحاارَّ ََ،  وْثوُااان َّذحااْر  ن  

ُن  َُّا  ويأاَا، كماا ك  قرَّ ة َ ر  ْ  َّذ س  أ  َّملساح،  َّذحاْر  ن َّملطْاْهن وام َّملُْاف َّوماك راَ َّذ سا   َّملساح يف 
ن:  راااَ ذذاااك ه اااا َّرااام َّذأااار ،  َّذحاااْر ري اااا  َّملُْاااف وْثَااااان  ُااا مها  ااا   اااائ ، كماااا يحاااْر َّوياااام يف أُُاااال َّذحاااُر

) ذ ذا  يف َّةيِ ذكار َّذي اا  َ  َْذاِ  ْاا ،  ذاْ  اا:  ث اائ َّذي اا  واك  ا ل ذفاظ َّذي اا  يف َّةياِ واا:  ث اائ  2/488
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َ  ييااوَ  َّومااك رااَ َّذ سااا   ،  َ  مااا  وذحاا ا َّملمُاام ،َّذيأااااض أااا   ن أوُاام َّذأماا  ْمااا   اا:
ي  ر َُااارَّا َّملسااح ، َّملسااح يف  اااْ  َُّاا  يف ُاذاااِ  َُّاا ة  ،من َّذ ساا  ييااامم َّملساااح ،مااا  يااْن

ْااحااا راَ َّذحارَّ ََرحا أن يأما  ْماا يف ُااذيَ  (1) َّمور َّملطْق َ يحياا َّذيُرَّا   ماالا وذحا ا  ،َ
ُِْ : قاااا  .َّملمُااام اْم اااك  ،م اااا وض اااِ ذُثااارة صااا: َّملاااا   ْاهاااا ، مناااا  طفاااِ  ْااا  َّذااار  س َّملمسااا

ْذاا  ،(2) ذااا  َّملاارَّْ أ ااا يسااح ُحاحااِ ،َّْث اارَّف  طفااِ َِب  ﴿ : ياا ر  ْاا  هااََّ َّملاارَّْ ق أِب ااا ُا  ،﴾  را َّذِب
وساح أ رَّاا  ملام  :يحاار ،ملساح يطْاق  ْا  َّذ سا  َّ فااف من َّ ،من َّملسح اخياِ ااال يحاا  وذ اياِ

ْي ،َْضو   (1()3)ذكر  أرْ :ي  َّذْ 

                                                                                                                                                   

ْن َّملرَّْ أُا مها َ  ْا    ا  َّومك وك   ل ذفظ َّو مك ا ط  َّذي ا  ىنا  صف ا،   ذَّ َّايف  َّذي ا   َّومك مل ي ق  َ أن يُ
َّذي اا (.  هااََّ ييااوَ  ر  ااح   اا    اارَّ   ْا  ُخاار، أ  َّذحااْر  ن َّملسااح يف َّذر ا   اا   يف َّذاارأس كماا  اااو  واام قااْر أ  

َا  اأالا   دم  َّملفيحر  ر َّذ اان،  ق   ْا َّذ اان  ْ  َّذ يف :ي   َّرم قيا ِ    مها، أ  يحار: َّةيِ وم ق ا  َّ  .وذ س  قْ
َّر أشااهرها: أ( 1) ْ ِ ملطْااق  -َّخيْااف َّذأْمااا  يف َّمواار َّملطْااق هاا  يحياااا َّذيُاارَّا أل َ،  ْاا  أقاا أن صااا ِ َّمواار َّملطْااق وْضاا

ْا. هن َُّا ة ذفضااا،  هاََّ قاْر أن صا ِ َّمو -َّذطْ: وم     شأاا ىنرة َ  َُرَّا،  هََّ قْر َّومه ر َّملطْق َحيااا َّملارة َّذ
 -أن صاا ِ َّموار َّملطْاق َحيااا َّذيُارَّا ُسا: َّْثوُاان،  هاََّ قاْر  ا اِ وام َّذفحهاا   َّمليُْماَ. ْ -أكثر َّذشااأاِ.  اا

اا -أن صااا ِ َّمواار َّملطْااق ذْماارة  ُتيماا  َّذيُاارَّا،  هااََّ واار ي  اام َّذشااااأا. هااا ْقااف،  أااا  َ ياا ا  أا أض  ْل وذ ك َّمواار قااار قاا
َّر  ْقاف أاا  َ يا ا  وارَّْ َّملاايَُْ ذالشا َّ  را هاا.  أ هار هَا  َّمقاا َّملطْاق ذْمارة أ  َّذيُارَّا أ  وطْاق َّذفأا ،  قااا : َّملارَّْ وذ
قْر وم قار  ن َّمور َّملطْق َ َْذِ اا   ْ  َّذيُرَّا َ   ْ  َّملارة، را  هاْ ملطْاق َّذفأا  احاو،  َّذا َّ ة و ار ج  ام  ها ة 

ْْ ْاا.  َّذفار  راَ هاََّ َّذحاْر  راَ قاْر وام َّمور ُتي  رف ْ ا ْا ر  ورة  َُّ ة ذي حق وا هْ َّملطْاْهن  ْخاذا  يف َّذ أ  َّملوو
ْذ   قار  ا  ذْمارة، أاا   ْا  هاََّ َّمخا  َُاْن َّملارة  ا  َّا وام وا ذْر َّموار،   ْا  َّذحاْر َّذارَّ ح َ َُاْن كاَذك، من ُيا

ن ذذك ُاص   ْ  َح ير َّْث اال . هاََّ وام ُااث َّذْ اِ، ذُام َّملْ اْ   ْا َ يسي  ا َّ ي ااها    َّا وم و ذْر َّمور، م
ْذ   - ااا    ااا –، أن )أ َّواار   547كمااا يحاااْر َّرااام َّذحااااَ يف  اااال  َّماهاااال:  ئ  َ يف    ا ااا  ْااا  َّذيُااارَّا ُااااث  ْا

ْذ  ذيوِ،  َّمور   ن مل يُم يف ذفض  َّدْر وا يانذن ريُارَّا ْا ااال ايا: أاا  يف  َّذ اْا(  )أن هََّ  رف خطاهن    ا  َ  اا
، َّملسييااااف  2/179 : /1، َّ ياااْر ذْاااارَّ:ي:  اااا: 1/264 ااارف خطااااهن َّذشااااااع ذْيُااارَّا(. َّاضااار: َّذأاااا ة م  يأْااا : 

ْي: 2/7ذْ اااا َّ :  ْكا : 3/43، شاااارح َّذُْكاااا: َّمل اااا  َراااام َّذ جاااااا: 2/43،  ايااااِ َّذسااااْر ذي اااا  ،  اشاااااْ َّذف ااااْر ذْشاااا
َكرة يف أصاااْر َّذفحااا  ذْشااا حاط1/372 ْذاِ  ََّ يهااااْ وذااارأي ذفي اااا َّذااا ايين: 194ا: ، وااا ، أصاااْر 708، َّمل ااااه  َّمصااا

 .408َّذفح      أه  َّذس ِ ذْجا َّ : 
رأاا   ياارَّْ  ذاا : ) هاْا كمااا َاار  يف  3/438،  قااار أراْا ُاااان يف َّذ  اار َّ اااو: 1/597هااََّ قااْر َّذ  شااري يف َّذُشاااف: ( 2)

أماِ َّمُُال(،  َّاضر: َّذ ا َّمليْ   .2/496ن ذْسمَ َّْلْيف:  ايِ َّذيْفاق َ 
ْي، صاا    ذاا  أ هااال،  اوااا وذحاا ا، أُاا  ك اااا ( 3) ْي  اا هااْ: أراْا :ياا   ااأا  راام أ س راام ارااِ َّمايااااي َّذ يااري،  وااال ذ اا

يف  ااال:  َّْا، َاا ن. َّاضاار: اتاياا  214ُفااا  َّذْ ااِ  َّذ اا َّْا  َّملياااْا  َّذْ ااائ  وأااا  َّذحااُر هااا، ذاا  وياا فائ ًناأااِ و هااا: َّذ اا
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 [ 323 -1/322 :]َّذفيح .(4()3)   مها (2) َّرم قيا ِ

                                                                                                                                                   

،  ا ااا  َّذاار َّة ذْحفطااا: 9/494،  اا  أ ااالل َّذ اا ال  ذْااَهيف: 11/212، وأجااَ َّمْو  ذااااقْئ: 9/77ر اا َّْ ذْ طااا:: 
 .374، َحري: َّذيهَي: َرم ُجر: 2/30

ْيَ ااهاا: ( 1) ،  أ   ْاا َّذفاا اا يف 1/161اس: َّذحْر م  :ي      َُّ  وم أها  َّذأْاَ كاام:هري يف َّذحارَّ َّئ   ْا  َّذ  ا
ْ  َّذحااااارَّ َّئ َّذسااااا ك: ،  وُاااااا 3/215َّْلجاااااِ:  ْ:ي يف :َّْ َّملسااااا : 1/406يف َّذُشاااااف  ااااام   ااااا ، 2/302،  َّرااااام َّوااااا

ن:  ْ ا : 273 -2/272 َّذ  اااس يف وأااا  َّذحاااُر ن: 5/48،  َّراام  طاااِ يف َّ ااارا َّذاا ،  َّذحاار يف يف َّوااااوك مُُااال َّذحاااُر
 -4/203يف اتج َّذأااااار س  ،  َّذ رااااا ي1/188،  َّراااام ق َّوااااِ يف َّمل ااااين: 3/438،  أ  ُاااااان يف َّذ  اااار َّ اااااو: 6/92

ن: 204 ْاي يف  َيا: َّذ اان  م وأا  َّذحُر ْْ َّذ اسار  .   هَ 1/225،  ُمم
ْع: 9-1/8َّاضاار قاااْر َّرااام قيا اااِ يف:  رياا: َّْلااا يث: ( 2) ْ ي يف َّدمااا ،  َّذ راااا ي يف اتج َّذأااار س: 1/405،  قااا   ااا َّ  ذاا  َّذ ااا

4/203-204. 
ْيَ ااهااااا: َّماااام قااااار رااااَذك أيااااااا: َّم:هااااري يف َّذحاااارَّ َّئ ( 3) ، 3/215،  أراااْا  ْااااا َّذفاا ااااا يف َّْلجااااِ: 1/161  ْاااا  َّذ  اااا

ْياا  يف   اارَّهن َّذحاارَّ َّئ َّذساا ك   ْْهااا: 2/264 َّملهاا  ي يف شاارح َّْل َّيااِ:  ،  احْاا  1/143،  احْاا   اام أ    ااا  َّراام خاذ
َُّاا ي يف َّذ ساااو  ْ:ي يف :َّْ َّملساا : 3/549: -ُتحاااق َّ امااا - اام َّراام َّما ااااي َّذ ،  احْاا   اام أ  2/302،  َّراام َّواا

َُّا ي يف َّذ سااو  ،  احْا   ام أ    ااا ة َّرام  طااِ يف َّ اارا 2/17،  َّ اا:ن يف ذ اااهن َّذيو يا : -يف افاا  َّملْضاك-ُاامت َّذ
ْ ا :  ْع َّذفياااا  : 4/327،  َّرااام َّمثااا  يف َّذ هاياااِ يف  ريااا: َّْلااا يث 5/48َّذااا  -21/132،  أ اااا:  َّرااام َامااااِ يف جممااا
ْير: ،   ا هَ.  ْا هاََّ َّذحاْر 133َّ ْا يف َّذي ريار  َّذي اا  اا    ن صاح ذ اِ   ااال  َّملساح  ْا  َّذ ساا   َ  6/131راام  اشا

أااا  َ ييااح ه ااا، من   ااار  يف َّذيأ اا  رااَ َّذ ساا   َّملسااح ا اا   ااائ  أن ياارَّْ وملسااح َّذ ساا . كمااا ْا  رأاااهَ  ااا   اا  
َّ ﴿ ائ  أن يرَّْ وذفأ   وذفأ  افس  َّذ س  يف َّذر  ،  ق  أ ا: ذذك َّرام َامااِ يف َّةيِ َّملسح يف َّذرأس،  يرَّْ  ﴾ اَّوِبسا أ
ْع َّذفيااا  :  َّ  َّذ اااان:  133 -21/132يف جمماا ْن َّملاارَّْ  15 -2/14 َّذشاا حاطا يف أضاا  َّذااَي قااار: )َ  وااااك واام كاا

وام ،ا  وملسح يف َّما   هْ َّذ س ،  َّملرَّْ ر  يف َّذرأس َّملسح َّذَي ذا  ر س ،  ذا  وم ،  َّملش    ْ  وأ اا ، َ  
َّ: ،ا  َّملشا    ْا  وأ ااا    ة  ام َّمخار ، واك أن َّذي حااق  ا َّذْفظ  ْ  ُحاحيا   جماا: ، م ماا وساوذيان كا  و هماا و فاْر

ااارا أاااا  هااْا َّذيااا اح يف  -ا،ااا   -كماااا ُححااا  َّذشاااا  َحاااا َّذااا يم أرااْا َّذأ ااااس َّرااام َامااااِ  ن، ُ  ْل َّذحاااُر يف ا ااااذي  يف  ْااا
ْع َّذفياا  : 51 -50: -ُتحااق  ا ًنن :ا: ا-ِ يف أصْر َّذيفس  َرم َامااِ وََّه: َّمئمِ َّمارأِ(،  َّاضر: وح و ،  جمما

 .   ها 387،  وأامل أصْر َّذفح      أه  َّذس ِ ذْجا َّ : 1/140،  شرح َّذُْك: َّمل   َرم َّذ جاا: 13/341
ْ اا  قارَّ ة َّ فاض، َّم( 4) ْ اهاِ يف َ ْذَ مه  َّذأَْ ْلما ُظ وم َّذ َكر َّرم ُجر ق ْ اا  َّْثواال َّرام  ريار َّذطا ي يف مل ي  ر: َ

،  خالصي  أا  ير  أن قرَّ ة َّذ ي: يرَّْ ْا  س  َّذر َْ،  قرَّ ة َّ فاض يارَّْ ْاا َّذ سا  واك 64 -10/61 اوك َّذ اان: 
ُمِ ذذك: أن َّذر َْ أقرهن أ اا  َّْثاسان  ر والرسِ َّمقََّا مل اشرهتا َّماض ا ا : ذذاك أن َيماك ْلاا راَ  َّذ ذك، ُ 

ن َّذأضااَ َرام كثا : َّذ  ْن ذذاك أرْا  يف َّذيطهار  َّذي ضاف.  َّاضار: َفسا  َّذحاُر َّ  َّذ ااان 2/35س  وملاا   َّذا ذك ذاُا ، أضا
، أثار َّذحارَّ َّئ يف َّذفحا  َّْث االل ْ. 527 -2/526، َّذحرَّ َّئ  أثرها يف َّذيفس   َّمُُال ْ. و:وْر: 2/15ذْش حاطا: 

ْي:  ذي  اا   ر أن كثا َّا وام كيا: َّذيفسا   َّذفحا  َ سا:  ر َّرام  ريار َّذطا ي .  ه ا َرا  وام 255َّ -247ص ي     َّذح
،  َّمذْ اا يف ا ح 2/35َّذحْر وذي ا  رَ َّذ س  ذْر َْ أ  َّملسح  ْاهما،  ق  أل هََّ َّذ ح      َّرم كث  يف َفسا  : 

، كمااا أل ذذااك أيااااا َّذأالوااِ 2/528: ،   ْ. و:وااْر يف كياراا  َّذحاارَّ َّئ  أثرهااا يف َّذيفساا   َّمُُااال78 -6/77َّملأااا  
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َّ ﴿ ذفااااظ َّذاااايت يف َّذ سااااا   (1)افاهااااا   ااااار ﴾اااااااِ ِهرأ َّ ﴿ :ذفااااظ َّذاااايت يف َّملائاااا ة ... ااااْأ ااااِ  َاا ِبياس   ﴾ُا
ْا ،وَ يساار[ افاهاا َيااريح 43:َّذ ساا ] َك ْذا   ، راااان ذْيطها  َّملاا ر  ْا  أن َّملاارَّْ رح : -َأااار-ْ 
َّ :﴾ااااااِ ِهرأ َّ ﴿ ْذااا   (2)اا يساااْ اااِ  ياطِبهأااارِبنا اااااإ ذاَّ َاطاِهااارِبنا ﴿ :يف َّْلاااائض -َأاااار-ق ُا ْهأِم  رارأااا  ﴾ اَ َااحِب

                                                                                                                                                   

ْهَ  ْااا  احااار: ) أواااا 1/98: -وااك  يياار َّمل ااَاي  وأاااامل َّذساا م ذْ طااا -َّراام َّذحاااَ يف هتااَي: َّذسااا م  ،  رااَ  ااا : َّذاا
فس   كْ  يُاَهن هاََّ َّذ حا    ا ،   مناا ْخْاِ َّذشا هِ من َّرام  ريار َّذحائا  ُُايي   م َّرم  رير ا ْو رَ،   هَ  كي   َ 

َّاح  يف َّمس   َّ َ أرا   ق  اأيِ ذ  ونذفاائ يف أصاْر واَه: َّذشااأِ  اار  هَ(. َّذثاا :  َْ  َّملحاذِ ا   ُخر وم َّذشاأِ ي
َِب ﴿َّذحْر  ن َّ فض يف  ُأ ْا َّا،  َّذضاهر أن ﴾أااِب أ َكر هاََّ َّذحاْر ذر ييا  رأاض أها  َّذأْاَ ييارح  ُممْر  ْ  َّو َّْلااظ مل ي

ْع يف َّذأطاف  أاا  مل َيا   َ   ا  أوام َّذْا  ،  وام أرار:  ر أا     وم َّذْ م َّذَي َيياماا  ذاار اة َّذشاأر خاصاِ،  أاا   ا  وسام
ن:  ن: 2/153هااَن : َّذ  اااج يف وأااا  َّذحااُر َّذحاارَّ َّئ َّذساا ك  ،  أراْا   ااا  كمااا يف   اارَّهن2/9،  َّذ  اااس يف   اارَّهن َّذحااُر

ْيااا :  ن: 2/264،  َّملهااا  ي يف شااارح َّْل َّياااِ: 1/143  ْْهاااا َرااام خاذ ،  أ  1/220،  وُاااا يف وشاااُ    ااارَّهن َّذحاااُر
ن: 2/609َّذ كائ َّرم َّما ااي يف َّْثاياف يف وسائ  َّ الف:  ،  أ  ُااان 1/185،  يف َّذ اان يف  ري:   ارَّهن َّذحاُر

،  َّذارَّ:ي 18 -2/17،  َّ اا:ن يف ذ ااهن َّذيو يا : 496 -2/494ذ ا َّمليْن: ،  َّذسمَ يف 3/437َّيف َّذ  ر َّ او: 
ْن كماا يف َّْثايااف يف وساائ   -   أ َْ-.  َّم هر 165 -11/164يف وفاَاح َّذ ا::  ْااا َّ:  اح  قار رَذك َّذُ  

ن: 603-2/602َّ اااالف:  ن: 2/466،  قاااار رااا  َّمخفاااش يف وأاااا  َّذحاااُر ،  َّرااام 1/155،  أرااْا   اااا ة يف جماااا: َّذحاااُر
ي يف َّْلاااا ي: 1/209،  َّذأُااا ي يف  وااال  واااا واام رااا  َّذاار،م: 2/302َّما ااااي كماااا يف :َّْ َّملساا :  ، 1/125،  َّملاااا ْا

ْع:  ْ ي يف َّدماا ن: -أي: َّذشااااأاِ-  اا َّ  مصاا اَْ  450: -1/449 َّذ ا ْاي يف  َيااا: َّذ اااان  اام وأااا  َّذحااُر ،  َّذ اسااار
ْي يف وأاااامل َّذي  يااا :1/225   ااا َّ  ذأاواااِ أهااا  َّذأْاااَ وااام َّذيااا ارِ  َّذياااارأَ   ااا هَ،  َّرااام كثااا  يف  23 -3/22 ،  َّذ  ااا

ن َّذأضاااااَ:  َّا َّذي  ياااا : 2/35َفساااا  َّذحااااُر ْْ يف  اشاااااْ َّذأحاااا  َّذسااااْاَ: 1/264،  َّذ ااااااا ي يف أااااا ، 3/11،  أراااْا َّذسااااأ
َّ  َّذ اااان: 76 -1/75 َّمذْ ااا يف ا ح َّملأااا :  َّ: .  َّاضاار  12 -2/8،  قاا  ُحااق َّذأالوااِ َّذشاا حاطا يف أضاا َّذحااْر  اا

ْ:  خباصاِ:  ن َّذُارص ْ. َّْلما َّا يف َّذحاُر ْذا  52 -50َّْلم   ْ  َّو ْااِ  ْا  ق : - ا    ا -،   ْاا : احارَّ ة َّذ يا: وأط
َِب ﴿ ُأ َِب  اأايِبااا  يا ُأ ْها َّ  أ أااا ْأ ااا ْذااا :  ﴾ااا ِبس  َِب ﴿َ  ياااار َّذفيااا  رح ُأ ااا َّ ر رأ أ    ااا أ اااا:﴾ اَّوِبسا ، ، ماااا  ايااا  ْثاااااْة وشااار  اِ َّذَ 

ْذاا   ْاااِ  ْاا  ق ْرِ ُُماااا وأط َّاحااِ َّْلُااَ،  هااا و ياا  اا  - قاارَّ ة َّ فااض: خفااض َّذااالل ااهااا  ْاا  جمااا اة َّذْفااظ َ  ْاا  و
َِب ﴿: -    ُأ َِب  اأايِب  يا ُأ ْها َّ  أ أ ْأ  .،   ْا  ااذحرَّ اتن ويفحيان يف  ااْة   ْهن  س  َّذر َْ،    أ َْ﴾ااا ِبس 

َّع َّذطهااة َّذشر اِ َ كْها،  قا  َّ ا ض َّذأااين يف  ما ة ذي   َّذيطهر يف َّذشرع  ْ     َّذ س( 1) ْ ، ااذ س  أُ  أا   كاذْض
ْذااا : )قْاااِ: َ   ااااار يف  3/191َّذحاااااي:  َّ ﴾اااااا ِِهرأ َّ ﴿من وأااااىن  ﴾اااااا ِِهرأ َّ ﴿ ْااا  َّذحااااْر وْث اااار ااهااااا رح : َّ سااااْ

طهر َّذ  ن يف ََّ يسار اال   اار َ ذ اِ َ   َّصاطالُاا  ْا  وااَ ةفا (،  َّاضار: َّايحااض ََّ ا َّض أر َّاَُ كما ذكرًن، َ 
ْ ،   ااا ئ َّةيااِ هُااََّ 1/218َراام ُجاار  َِب ﴿.  َّذضاااهر قااْر َّْلااااظ َ َّذأاااين مااا  ذاْا كااان ااارض َّو اا: َّذْضاا اايأ  ا  نِب كأ اِب

ن ذُااااِ وي ا ذااِ ذااَذك،  ملااا كااان ِ  شااُار،  َّاضاار كالواااا قري اااا وأ ااا  واام كااالل َّْلاا ﴾ أ اأ اااا ااااا ِِهرأ َّ  ااظ يف: وأااا  َّذحااُر
ْ:ي: 2/155ذْ  اج:   .2/29، ايح َّذح ير ذْشْكا : 2/304، :َّْ َّملس  َرم َّو

ْذاا   (2) َّضااك ﴾ااااا ِِهرأ َّ ﴿يف َّةيااِ:  - اا    اا -هاْا كمااا قااار  ذ َ ةيْااف يف أن َّملاارَّْ رح َّ،  َّذضاااهر أن ذذااك واام و : اا يسااْ
أن ااارض َّو اا: ََّ يسااار،  هااََّ هاْا َفساا  كااااِ َّملفسااريم ْلااا يف َّةيااِ،  َّْث اااع يف َّذيفساا ، ذأاا ل َّخاايالف أهاا  َّذأْااَ يف
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 [ 222:َّذ حرة]

 [ 1/428 :]َّذفيح .(1).َّ يسْم ََّفاقاا  :أي

ْاة َّمل (2)  منااا  ااَ ْ ااا أ هاار يف وشاار  اِ َااامَ َّو اا: واام ُيااِ َّذ سااا ) (3)ائاا ة اا (، ذيحاا ل ُُااَ 4ذُ
ْ  يف َّملائ ة  [1/544. ]َّذفيح: (5)َّذْض

َِب و ما َّذِب اائ و  ﴿ ُأ ٌ  و  ِب ُا ْ   ﴾أا ِب  اا ا أا  ْا  َّداا  وام  -أ  َّذياامَ   ا  احا  َّملاا -اأْق   اْهن َّذْضا
َّ يحي  ا  ذحاا  َّْلا ِ هْ َّملُان َّملطم م وم َّماض َّذَي ك ،(6)َّذ ائو ْ   ،(7)اا اهََّ ْذاا  َّذْضا

  .(8)َّما ةرج وم َّمل ر َ

                                                                                                                                                   

ن ذْ  ااااج: 6/82َّاضااار:  ااااوك َّذ ااااان ذْطااا ي:  َُّااا ي 2/155، وأاااا  َّذحاااُر ، 3/552: -ُتحااااق َّ اماااا -، َّذ سااااو ذْ
ْ ا  َرم  طاِ:  ن ذْجياام: 5/50َّ را َّذ ن ْثذُااا َّْلارَّس: 2/514، أُُال َّذحُر ، وأاامل َّذي  يا  3/95، أُُاال َّذحاُر

ْي:  ْ:ي: 3/25ذْ  اا َّا َّذي  يااا  ذْ اااااا ي: 2/20، ذ ااااهن َّذيو ياا  ذْ اااا:ن: 2/304، :َّْ َّملسااا  َرااام َّوااا ، 1/265، أاااا
 :ْْ ْكا : 3/11 اشاااْ َّذأحاا  َّذسااْاَ م  َّذسااأ .  َّاضاار: ُُايااِ َّْث اااع  ْاا  أن ااارض َّو ااا: 2/29، ااايح َّذحاا ير ذْشاا

ْع 1/266، َّمل ااااين َراااام ق َّوااااِ: 1/172، َّذحاااا   َراااام َّذأاااار : 21 ل: ََّ يسااااار يف: ورََّاااا: َّْث اااااع َراااام ُاااا ، َّدماااا
ْ ي:  َّاَ َّذفحهاااِ َراام  اا ي: 1/351َراام َاماااِ:  -كياااهن َّذطهااااة-، شاارح َّذأماا ة 2/158ذْ ا ،  ايااِ 31 -30، َّذحاا

 .   ها 1/212َّ ياج ذْروْا: 
 .521: م 1يف ُُايِ َََّفا  اضر،  ق    ق راان ذذك يف َّْلاوش: ( 1)
 اام شااحاق قااار: )ك ااِ  اذساااا وااك   اا     1/543: -ااايح-كمااا يف َّذ  ااااي   -اضااا     اا -أي: أو وْ اا  َّمشااأري ( 2)

 أ  وْ ا  َّمشاأري، احاار ذا  أراْ وْ ا : ذاْ أن ا االا أ  ا: اْاَ َيا  َّملاا  شاهرَّا أواا كاان يياامَ  يياْا  اُااف َيا أْن 
ْاة َّملائ ة:  َِب جتا  ﴿َْ  َّةيِ يف   َّ  اا   اا اااْا َّ صاأ ا ا  ...( .﴾ أ َّ واا ا ااايااااِممأ

َّ  اا   اا ﴿[ 6أي: ُيِ َّذيامَ يف ]َّملائ ة: ( 3) َّ صاأ ا ا َِب جتا  أ َّ واا ا ااايااااِممأ  .﴾اااْا
َّ  اا   اا ﴿[ 43ُيِ َّذيامَ يف ]َّذ سا : ( 4) َّ صاأ ا ا َِب جتا  أ َّ واا ا ااايااااِممأ  .﴾اااْا
َا. َّاضاار: شاارح َّذُروااا  ذْ  ااااي:  ميُاام أن يحااار أي( 5) ْا ااا   ، 4/37،   ماا ة َّذحااااي ذْأاااين: 3/232ااااا:  م ااا ُخاار َّذساا

 .1/598  اشاْ َّذسااي ذْحسطال : 
ْ ا: ذاا .  َّاضار: َّْث اااع َرام َّمل ااَا: ( 6) ْ  و َّقاا ، َ  خااالف راَ أها  َّذأْااَ أن َّذ اائو ًنقااض ذْْضا ْ  هااا ا ْ  اائ َّذْضا و

ْ ي 1/176ْي: ، َّْلااا ي ذْمااا ا 32 -31 ْع ذْ اا ، َّمل ااين َراام ق َّوااِ: 1/68، ر َّيااِ َّديهاا  َراام اشاا : 7-2/6، َّدماا
، 1/221، َّذشااارح َّملمياااك َرااام  ثاماااَ: 1/143، َّذر ضاااِ َّذ  ياااِ ذيااا يق خاااان: 1/88، َّْثايااااح َرااام ه ااا ة 1/230

 .1/186َّخياااَّئ َّرم ق َّوِ َّذفحهاِ ْ. َّذ او ي: 
 .815م:  1اح  صاا يطْق  ْ  وا يحار  َّذ ْر وم َّ ااج وأياَّْا وم َّذ رر. َّاضر َّْلاوش: هََّ يف َّذْ ِ، أوا يف َّذأرف ( 7)
ي: ( 8)  -1/230، َّمل اين َرام ق َّواِ: 213 -1/212، َّذاَخ ة ذْحارَّيف: 1/176َّاضر ََّ ي َر رَذك يف: َّْلا ي ذْماا ْا

 .1/68، ر َّيِ َّديه  َرم اش : 234
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ْذ  َأ َّذ   ساا ا ﴿ : ق يأ ْ  وم والوسِ َّذ سا  ﴾أا ِب َواسِب  [ 1/336 :]َّذفيح .(1)ْذا  َّذْض

                                                

ْ  كمااا  -ا،اا   -مل يفسار َّْلااااظ ( 1) َّملالوسااِ   ن َّ ي هااا ًنقاااا،  قاا  أ ااك أهاا  َّذأْااَ  ْا  أن َّملالوسااِ ُاا   ياا حض َّذْضاا
َيا يف ُت يااا  َّملااارَّْ وملالوساااِ يف َّةياااِ،   ااا :  114 -1/113ذكااار ذذاااك َّرااام َّمل اااَا يف َّم  اااو:  َّ َّخيالاااااا قااا ِ َّخيْفااا

ْااا  واارة : َّشاا َّ  َّ-1/74كمااا أااااْ ذذااك َّراام اشاا  يف ر َّيااِ َّديهاا : -ََّخاايالف   ااَ َّذْماا  يف كااالل َّذأاارهن، اااإ َ يطْح
، ذساان َّذأارهن 12/456 ْ  َّذْم  َّذاَي هْا وذاا   َّوسا ،  وارة يُ اْن را   ام َّومااع.  َّاضار: هتاَي: َّذْ اِ ذي:هاري: 

ْا:  ْهري: 5/4072َراااااام و ضاااااا ، اتج َّذأاااااار س ذْ رااااااا ي: 414، أ اااااااس َّذ ال ااااااِ ذْ  شااااااري: 3/975، َّذياااااا اح ذْجاااااا
َّر8/464 َّر: َّذحْر َّم ر: أا   ذَّ أااا  رشاا  وام  سا    ر را ن  .  خالصِ أق ْْ  ر ثالثِ أق أه  َّذأَْ يف َّملسوذِ َأ

َّملاارأة احاااض َّذطهااااة وطْحااااا،  هااََّ واااَه: َّذشااااأاِ   ااا َّ  َّرااام ُاا ل ذْضاهرياااِ،  ي ساا:  ر رأاااض َّذياا ارِ  َّذياااارأَ كاااارم 
ْْ  َّرم  مار  َّذ هاري  اراأاِ   ا هَ.  قاار َّم :َّ اا:  ن كاا ْذا  وسأ ن وذاا  احاض   َ ااال.  يساك أصا اهن هاََّ َّذحاْر رح

َأ َّذ   ساا ا ﴿ يأ َّ  َّذُاالل ذْارَّ:ي يف َفسا  :  ﴾أ  ملسايَ﴿ يف َّذحارَّ ة َّمخار   ﴾أا ِب َواسِب )من  ُا   َّذحارَّ ََ  10/116قااذ
ْذ   َأ َّذ   سااا ا ﴿ها ق يأ   جماا:،  َّمصا  ،ا  َّذُاالل  ْا   َّذْما  ُحاحيا  َّملا  وذاا ، اوواا ضيايا  وومااع ااََّ ﴾أا ِب َواسِب

ْذاا :  َأ ﴿ُحاحياا ،  أوااا َّذحاارَّ ة َّذثاااااِ  هااا ق اايأ اهااا وفا ْااِ واام َّذْماا ،  ذذااك ذااا  ُحاحااِ يف َّوماااع أيااااا راا   ﴾أا ِب َواسِب
ْة مل يا حض َّذطهاااة ْة احض َّذطهااة   ن ملساها ر ا  شاه ، َي: ،ْ   ْ  ُحاحي  أيااا(. َّذحْر َّذثا : أا   ن مل  َّملرأة رشه
 - هاْا وااَه: َّملاذُاااِ  َّْل ارْااِ  قااْر  ا ااِ واا هَ احهااا  َّمل ي ااِ َّذساا أِ    اا ا ،  يسااك أصاا اهن هااََّ َّذحااْر وذيااا : أ

َّ:  ن َّذْم  ذاا  نا   يف افسا    مناا احاض ماا  يفااا  ر خار ج َّملاَي أ   ْة احاذ َّةيِ أيااا،  َّةيِ ذا  ااها قا  َّذشه
ْ ا: ،ا  َّةياِ  ْاا . هنَّملين،  َّْلاذِ َّذايت َُاْن وض اِ ذذاك ها ْة ا َّ رسا ِ َّذ ايف   -ا ُاذاِ َّذشاه  هْا َّمل اَ   كماا يساُ
      مهاا أن َّذ ايف  512اقاَ:  1/367،  وساَْ: 382اقاَ:  1/586: -اايح- م  ،  ق  ث ِ يف صا اح َّذ  اااي 

 َّذيااالة أيااااا،   اا   أن :  ياا  كااان يساا  يف 486اقااَ:  1/352كااان مياا  :  ياا  يف َّذيااالة،  ث ااِ يف صاا اح وسااَْ: 
ْ  مل يفأْاا   اقااَ:  1/703: -ااايح-، كمااا ث ااِ يف صاا اح َّذ  ااااي -اضااا     هااا- مل َفأْاا     ذااْ كااان ًنقااااا ذْْضاا

صااْ   هْا ُاواا  أواوااِ ر اِ أ  َّذأااام رام َّذرراااك  ذَّ قاال ،ْهااا   ذَّ  ااج    أاا   543اقااَ:  1/385،  وساَْ: 516
ْة كماا َ ةفا .  اا ضأها،  َّذضاهر أا  َ يسَْ وم وسها،    ْ  ىنجاْر َّذْما  ااا   -وس  ْلا ذ   شه َّ:  ن  َيااهن َّذْضا قااذ

وشحِ  ضامِ  ذ قِ  وم يسَْ و  ،  وا كان اا  ُرج  وشحِ اإا  و فا شر اا. َّذحْر َّذثاذث: قْر َّْل فااِ  هاْ أن َّذْما  َ 
ْلَ يا حض وطْحاوَّا  َّملاارَّْ وملالوساِ  َّذْما  يف َّةيااِ  ْا  كااال َّذحارَّ ََ َّوما اع، َ  ذكاار ذالوا  راا   أ   ساا  ،   ا   َّ قاا

ْا و ها: أ ْاف   ا   ضاااي   ر  - و أن َّملالوسِ  َّذْم    ن كان ُحاحِ يف ياس َّذ  اَ رشا  وام أ  َّئهماا، ذُام قا  َأا
 اا  يح  أ ااا قاذااِ: )كااان  -اضااا     هااا-وااا ث ااِ  اام  ائشااِ  -َّذ سااا  يف وأااىن َّوماااع  يُاااْ يُااْن  اااهرَّا اااا . هن

ْ .  اااا ْة َ يااا حض َّذْضاا َّ:  يف َّةياااِ ْذااا   ْااا   -رأااض أ: َّ اا  ِ يياااْا َ  ييْضااو(  هااْا اااو يف أن ملااا  َّملاارأة رشااه قاااذ
ْذ :  َِب  ﴿ذذك، افا ص ا َّةيِ  ر ق ُاأِب ا ْذا :  ﴾  را َّذِب َِب  أ اأ ااا اااا ِِهرأ َّ ﴿ هااة وملا  أصاْاِ صا ر ،  يف ق ايأ  هاااة  ﴾ ا  نِب كأ اِب

َّ: ِ ذكاار وملااا  أصااْاِ   ْ  ااائ َّذيااامَ   اا  احاا  َّملااا : َّدااا  واام َّذ ااائو َ  اهاااا  ْاا  َّْلاا    - اا    اا -كاا  ، قاااذ واام و
ْ  اااائ َّذطهاااااة  َّ:  ذاااْ ،ْاااِ َّملالوساااِ  ْااا   ااا  َّومااااع وااام و َّمصااا ر،  ذكااار َّملالوساااِ َ  اهااااا  ْااا  َّْلااا   َّمكااا ، قااااذ

ْ اا   َّمكاا ،  َّملحااال وحااال َشااريك ي ا اا    اا ل ََّكيفااا  ر َذااِ َّذياا ر  ذفااائ َّذي  ااا   ْاا  أن َّذاا َّهن وحااال َّملااا  يف ااأاا  ذ
ْ  اْااْ كااان ُاا اا ذ ا اا  َّذ اايف  -ََّذياا َّل. ْ ْة  ر  هااا َّمااا َأااَ راا  َّذ ْاا رااااًنا  اواااا  ملااا أخْاا  أوياا  واام   أن ملاا  َّذ سااا  رشااه

ا يهَ  ر وأراي .  َّم هر  ْ  ر  ُ  ْل َّذ ْ ْقاف  ْا  ذأم َُّا  وام هاَن ،  أن َّةيِ -   أ َْ-َّذي هاا ذاساِ نجاِ ذ ىنجْر
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ْن ىنأااىن َّْثاااا   َّمل اشاارة ر  اا ،  أن راااان َّملارَّْ رااَذك  ْن َّملالوسااِ  َّذْما  ىنأااىن َّومااع،  أن َُا م اا ُميمْاِ ذ ااِ من َُا
ْة أل را  ن َّ  كاان رشاه ْ   ا ْذ وم َّذس ِ، اوواا قاْر َّذشاااأاِ  َّذضاهرياِ َّذحاائْْن  ن َّذْما  وطْحااا يا حض َّذْضا ْة  ووخ شاه

ْة قطأاااا،  ي حاا  َّذي ااا:ع    ااااأاف ملااا ث ااِ أن َّذ اايف  الوسااهما يف َّذيااالة ذ اا  شااه كااان مياا  :  ياا  يف َّذيااالة  يساا ، َ 
ْذاااْن:  ن وأاااىن َّملالوساااِ  َّذْمااا  يف َّةياااِ َّومااااع  أن وااااْ ن ذذاااك َ يااا حض  ْي راااَ قاااْر َّْل فااااِ وااام  هاااِ َّذاااَيم يح َّذحااا

ْة. وطْحااا،  راَ قاْر َّملاذُاااِ  َّْل ارْاِ  ْذااْن:  ن َّملارَّْ وملالوساِ واا ْ ن َّوماااع،  ذُام َّذ ااقض و هااا واا كاان رشااه َّذاَيم يح
أن َّذ اايف صااْ     ْااا    ااَْ: )كااان يح اا  رأااض  -اضااا     هااا-ُاا يث  ائشااِ - ياا  ح قااْر َّْل فاااِ  وااريم: َّم ر: 

، 24210اقاااَ:  17/298: -ذاا يمُتحاااق شااااكر  َّ-أ: َّ اا  ِ يياااْا َ  ييْضااو(،  هاااْ ُاا يث أخر ااا  أ،اا  يف وسااا    
 1/97،  َّذ ساااائا يف  ااا    َّذُااا  : 86اقاااَ:  1/133،  َّذ واااَي يف  اوأااا : 179اقاااَ:  1/124 أرااْا َّْْ  يف  ااا   : 

،  َّذ اهحااااا يف َّذساااا م َّذُاااا  : 1/135،  َّذاااا اَّقطين يف  اااا   : 502اقااااَ:  1/168،  َّراااام وا ااااِ يف  اااا   : 155اقااااَ: 
اااأاف ، قااار َّراام   اا  َّذاا  يف  1/61 : ،  َّراام أ  شااا ِ يف وياا ف127 -1/126   اا هَ،  قاا  َّخيْااف يف َياا ا   َ 

َكاا:  ْلَ-: ) هََّ َّْل يث    هَ وأْْر 52 -3/51ََّ ي اما هَ وام قاار: مل  -أي:     َّملاذُاِ  َّذشااأاِ  وم قار رحا
ْ ،  صا اأا َّ هاََّ َّْلا يث ْ  ْ  يسامك ُ اا: وام  ار ة،  وا هَ وام قاار: ذاا  هْا  ار ة رام َّذا ر ،  ضاأف ْن  ث يا ْااا     َّذُ
، 8/399 :  8/396ذر َّيِ َّذثحائ أئمِ َّْل يث ذ ( ِ وار  ر َي ا  ،  َّمم ص    أياااا: َّذطا ي يف  ااوك َّذ ااان: 

ْهر َّذ حاااا 75 -1/71 َّذ يْأاااا يف ايااا: َّذرَّياااِ:   -1/123: -راااَي  َّذسااا م َّذُااا   ذْ اهحاااا-،  َّرااام َّذ كماااا  يف َّوااا
ْكا  يف اااايح َّذحااا ير: 127 ،  أ،ااا  شااااكر يف ُتحاحااا  ذْ واااَي: 3/130،  صااا يق خاااان يف اااايح َّذ ااااان: 1/704،  َّذشااا
 :  4906اقاااااَ:  2/882،  َّمذ اااااا  يف صاااا اح َّواااااوك: 397 -8/396،  يف ُتحاحاااا  َراااام  رياااار: 141 -1/134
  ا َّ  : )...  قاا  ا َّ  َّذ اا َّا   اا اْ ُساام،  قاا-وااك َّذساا م-،  قااار َّذ ْصاا ي يف : َّئاا  َّراام وا ااِ 4997اقااَ:  2/892

. هاََّ وذ سا ِ 7/204َّملي ف    اْيم، ااْل يث ُجِ وََفا (،  كََّ ُس   َّماًن  ط يف َأْاح   ْ   اوك َّمصاْر: 
ْع:  ْ ي يف َّدما   ا   اا  )ُا يث ضاأاف وَفاا  َّْلفاا ، َّمام ضاأف   2/36ذيي ا  ، أوا وذ سا ِ ذيااأاف  احا  قاار َّذ ا

ْاي  َياان راام  ااأا  َّذحطااان  أ،اا ْاي  أراْا َّْلساام َّذاا َّا قطااين  أراْا رُاار  اافاان َّذثاا   راام ُ  اا   أراْا َّْْ   أراْا رُاار َّذ اسااار
 : خاااااار ن واااااام َّمليحاااااا وَ  َّمليااااااوخريم(  َّاضاااااار: يف َاااااااأاف :  اااااا م أ  َّْْ  ،  اااااااوك َّذ وااااااَي: 127 -1/123َّذ اهحااااااا ُ 

،  يياااااار خالااااااااائ 127-1/125، َّذسااااا م َّذُاااااا   ذْ اهحاااااا: 143 -1/135،  ااااا م َّذاااااا َّاقطين: 139 -1/133
، َْ ااااو َّْل ااا  َرااام 1/258، َّمل اااين َرااام ق َّواااِ: 1/228، َّ ْااا  َرااام ُااا ل: 266 - 1/245ذ اهحاااا ذإلشااا اْا: َّ

ْ  َ    -  اا هَ، اااإن صااح اهاْا كاااذ و يف َّملسااوذِ. هن 1/230ُجاار:  ْة  راا   ا َّمااا َأااَ راا  َّذ ْاا ْن واا  َّذ سااا  رشااه كاا
ْ  واام ذذااك،  ذاْا أواار رااَذك ذ حاا    اا  أ  احاا   اام َّذ اايف  -اضااا    اا هَ-َيفااظ  اام أُااٍ  واام َّذياا ارِ  ااا  أواار وذْضاا

ر ،  ذََّ ذه: رأض َّ ححَ  ر َر ا  ،  وم هَن  َّذط ي يف  ااوك َّذ ااان:  ،  َّوياام يف أُُاال 399 -8/396َ 
ن:  ْع َّذفياااا  : 521 -2/517َّذحاااُر ْكا  يف اااايح َّذحااا ير: 235 -5/232،  َّرااام َامااااِ يف جممااا  َّرااام  1/703،  َّذشااا

ْا يف َّذ ْير:  اشاا : - اا  َّملياااْا َّذاايت  اا ق ذكرهااا يف ث اااَي  اارض َّملسااوذِ-،   اا هَ.  َّاضاار: يف َّملسااوذِ 5/67ي رياار  َّذي اا
ْ ا  َرام  طااِ: 166 -3/165َّْلجِ م   ْا َّذفاا ا:  ْ:ي: 4/130، َّ را َّذ ، 93 -2/92، :َّْ َّملسا  َرام َّوا

ن ذْحار يف:   -1/380، ذ ااهن َّذيو يا  ذْ اا:ن: 3/258م  ُااان: ، َّذ  ار َّ ااو 228 -5/223َّواوك مُُاال َّذحاُر
 -5/169، ُما اااام َّذيو ياااا  ذْحاااااامسا: 3/130، ااااايح َّذ اااااان ذياااا يق خااااان: 1/221، وأااااامل َّذي  ياااا  ذْ ااااااا ي: 381
 .،    ها42 -5/41، ا ح َّملأا  ذيذْ ا: 173
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ْاي ْل احهاااا  :اسام  َّذثاا ْذا   ،(1)َّمخااَ ر َذااِ َّذأما َِب جتا اا أ َّ واااا ا ﴿ :-َأااار- هااا َّذاايت َااام ها ق  ﴾اااْااا
ْ ا اُرة يف  اا  َّذ فا ايأَ َ  ضو  َ ر ذا   .[1/328 :]َّذفيح .(2)ذُ

َّ﴿ َّ ااي ر وةيااِ  ْاا    ااْهن َّذ اااِ يف َّذيااامَ من وأااىن   ،1/518 :]َّذفاايح .(3)َّقياا  َّ :﴾ااايااااِممأاا

                                                

ْذاا  كمااا يف َّذ  ااااي ( 1) ْ   -أي: َّذُْاا:-ذاا  ُااَ مسااك قااْر َّذ هااري: ) ذَّ    1/327: -ااايح- ذذااك يف ق يف  ًن  ذااا  ذاا   اضاا
َّ﴿: -َأاار-   ، ييْضو ر (: )هََّ َّذفح  رأا  ، يحْر    َِب جتا ا أ َّ وااا ا ااايااااِممأا  هاََّ واا ،  يف َّذا ف  و ا  شاا ، ييْضاو  ﴾اااْاا

ْغ َّذُْا: ااا   ا  ويفاق  ْاا  راَ أها  1/328را   يياامَ[. قاار َّرام ُجار يف َّذفايح:  ْذا َّذأْاَ،  :َّْ وام : )َ  جاا  َّملاا  ر
َّر وأر ااِ  اأي  َّذيامَ َُّياا اا(،  َّذحْر ر جا ِ َّملا  َّذَي  ذ  اا  َّذُْ: َ ك ذْحْر ر جا ِ َّذُْا:،  ذْأْماا  ااا  ثالثاِ أقا

ْع َّذفياا  :  ْذاا : )أُا ها: أااا   اااهر ُا  ايحاا ،  هاََّ وااَه: واذاك.  َّذثااا : جناا   21/530 ياها َّراام َامااِ يف جمماا رح
َه: َّذشااااأا   ُاا   َّذاار َّييَ  اام أ،اا .  َّذثاذااث: شااأر   اااهر،  ايحاا  جناا ،  هااََّ وااَه: أ  ُاا  شااأر ،  هااََّ هاْا واا

َّر(  َّاضاار: يف َّملساوذِ: َّذ  ايااِ شاارح َّْل َّياِ ذْأاااين:  ، َّذ  اار 1/367ُ افاِ  أ،اا  يف  ُاا   َّذار َّييَ   اا ،  هااََّ أصاح َّمقاا
ْ ي: 1/106َّذرَّئااق َراام جناااَ:   -1/181، َّذااَخ ة ذْحاارَّيف: 1/78ياااج ذْشاارراين: ، و ااين َّ 1/13، ا ضااِ َّذطاااذ َ ذْ اا

َّ ي: 1/135، َّذفاار ع َراام وفْااح: 183 ، أُُااال َّذ جا ااائ يف َّذفحاا  َّْث ااالوا ذأ اا  َّدااا  1/310، َّْثاياااف ذْمااْر
 .224 -211صالَُ: 

َّملاا  َّذا ج  وام أي: َأَ كا  واا  يسام  واا ، َ  ةاو شاا  و ا   َ را ذا ، َ  شاك أن َّْث ااع قا  َّاأحا   ْا  ضيااو ( 2)
ْ  َّذياامَ. َّاضار: يف ُُاياِ َّْث ااع: َّم  او  ا   ا ْل،   ْا  اْْ مل َي  َّذأ    ا   اإاا  َ يساأ  ذطهاَا َّذ خْر يف هََّ َّذأم

،   ا اائ 1/59، َّمل يحا  ذْ اا ا: 1/38، َّمل اين َرام ق َّواِ: 18/235، َّذيمها  َرم     َّذ : 1/260َرم َّمل َا: 
   هاا.  َّاضار: كالوااا قري ااا وام  اْ كاالل َّْلاااظ ه اا يف:  ما ة َّذحاااي  111 -1/98َّْئ ذْ ْصاا: َّرم     َّذ  يف َّذأ ا

 .1/387،  اشاْ َّذسااي ذْحسطال : 37 -3/36ذْأاين: 
ْذاا  ( 3) ْْ رح َّ﴿: - اا    اا -مل أاا  اذفاااا يف أن َّملحياا أماا  َّ،  ذذااك من َّذ﴾ااايااااِممأاا  َ َّ ْاِخاا يااامَ يف : َّقياا  َّ  وااا يف وأ اهااا كي

ْخا  َّذيأمااا . َّاضاااار: هتاااَي: َّذْ اااِ ذي:هااااري:  ْا: 15/641َّذْ اااِ: َّذحيااا   َّذياااا ، اتج 1/132، ذساااان َّذأاااارهن َرااام و ضاااا
ن م    ااا ة: 16/26َّذأاار س ذْ رااا ي:  ن ذْ  اااج: 1/117، جمااا: َّذحااُر ن َراام 2/56، وأااا  َّذحااُر ، َفساا   رياا: َّذحااُر

ن ذْ  اااااس: 127قيا ااااِ:  ْ ا  َراااام  طاااااِ: 8/407ذ اااااان ذْطاااا ي: ،  اااااوك 2/97َّ، وأااااا  َّذحااااُر  -4/131، َّ اااارا َّذاااا
ن َراام َّذأاار : 132 ن ذْحاار يف: 1/447، أُُااال َّذحااُر ْ  م  ُاااان 5/232، َّواااوك مُُااال َّذحااُر ناشاااِ -، َّذ هاار َّملااا

ْن ذْسااامَ: 3/258: -َّذ  ااار َّ ااااو ْكا 10/117، وفااااَاح َّذ اااا: ذْااارَّ:ي: 2/370، َّذااا ا َّمليااا : ، اااايح َّذحااا ير ذْشااا
   هااا.  قاا  َّ ااي ر ْاَا  َّةيااِ  ْاا    ااْهن َّذ اااِ يف َّذيااامَ رأااض  132 -3/131، ااايح َّذ اااان ذياا يق خااان: 1/706

َّ  َّذ ااااان: 4/6أهااا  َّذأْاااَ، كااااذأاين يف  مااا ة َّذحاااااي:  ،  َّاضااار: َّمل ساااْط ذْسرخسااااا: 41 -2/40،  َّذشاااا حاطا يف أضااا
   اااا  ََّ ااااي َر ْااااا أن َّذ اااااِ َّذحياااا ،  َّذيااااامَ . 78 :  69 -1/68،  راااا َّئك َّذياااا ائك ذُْا ااااا : 117 :  1/106

ْا را  يف َّةياِ قيا   َّذحي  اهْ ي  آ  م َّش َّط َّذ اِ يف َّذيامَ  أا  َر  و ها.  ي ا   أن ََّ اي َر ْاََّ ضاأاف، من َّملاوو
كا ،  هاََّ  ا  هاََّ َّذيأا  ذْمسح،  ذاسِ هَ  َّذ اِ ها َّملأي ة ر  َّذ اِ َّملأي ة: ااِ َّذطهااة أ  ااك َّْل   َّمصا ر أ  َّم

ن َرم َّذأر :  : -ْااوش: اايح َّذحا ير َرام َّْلماال-، شرح َّذأ ايِ  ْ  َّْل َّياِ ذْ اارر  1/447َ ُماذِ، َّاضر: أُُال َّذحُر
ْا أها  َّذأْاَ، َ  1/114 . َ  يأين ضأف ََّ ي َر وةيِ  ْ    ل َّش َّط َّذ اِ يف َّذيامَ، ااذحْر وشا َّ ها قاْر  ها
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  .[1/515 : َّاضر

ْذ  ، أن َّم هر َّش َّط َّذ َّهن ،(1) أوا َّذيأا  اح  َح ل اح  َّ الف اا    - ي ر  ْا  ق

َِب و  ِب أ ﴿ :-َأار ُأ َِب  اأايِب  ي ُأ ْه  َّ ر ْأ أ   .اإن َّذضاهر أ ا ذْي أاض ﴾اااوِبسا أ

َ صااافِ – هاااَ  صاافِ َّذاا َّهن  ،وساااح و اا   َ  ذَّ أخااَ  اا  َّا  :َ يحااار :ااااإن قااا  :(2)قااار َّراام رطااار
ْذاا  :قاااار ،َّذياا ر واااثالا َّذاااَي يأْااق وذاااا  و ااا  شااا  ْن ق ْ: أن يُااا َّهن أااا  َيااا  ،ِصاااْ ﴾و  ِبااا أ ﴿ :اااااو

أح:  ا  َأسف ْر َّذحائا  :اإن قِْ :(3)قار صاُ: َّذُشاف ،َ   :َ يفهَ أُا  وام َّذأارهن وام قا
ْر :قِْ ،وس ِ ررأ ا وم َّذ هم أ       َ وأىن َّذي أاض  َّْثذ اان ذْ اق خا  وام  ،هْ كما َح

                                                                                                                                                   

ْذا  صاْ    َيُ    ل َّش  َّ ها اا   َ  م َّم :َّ اا  :اار  َّْلسام رام ُاا  ذُام َّذا َّر  ْا  َّشا َّ ها اياْم أخار  كح
ْ (.  َّاضر: َّمل ين َرام ق َّواِ:  ، اايح َّذحا ير َرام َّْلماال: 1/328 ْا    َْ: ) منا َّم مار وذ اائ،   منا ذُ  َّورئ وا ا

ْ ي: 1/78ُا اااا : ، رااا َّئك َّذياا ائك ذ1/117ْ، َّمل سااْط ذْسرخساااا: 1/106 ْع ذْ اا َّهااا: َّوْاااا  2/254، َّدمااا ، و
 .432 -1/431، َّذ اِ  أثرها يف َّمُُال َّذشر اِ ْ. َّذس َن: 1/325ذْ طاهن: 

يف  1/532أن َّخايالف َّذأْماا  يف َّملاارَّْ وذياأا  َّذطااا:  ااو  يف ورا  قري اااا،  ذكار ه ااا:  1/518ذكار َّْلاااظ يف َّذفاايح: ( 1)
 ْ َّملساَْ يُفاا  وام َّملاا  أاا  قا  َحا ل احا  َّ االف ااا ،  مل أا ذذاك راَ َّملْضاأَ ذُام يف َّذفايح:  وهن َّذيأا  َّذطا:  ضا

أشاا  ر َّ الف يف َّملسوذِ  ا ح َّش َّط َّذ َّهن.  ق  َّخيْاف يف وأاىن َّذياأا  أئماِ َّذْ اِ ااَه: َّرام  528 :  1/522
 قاار -َّ  َّرام  طااِ ذْ ْاا    ا َّ   ا   َُّا  ذيصامأا َّم رَّ   ثأْ:  أرْ   ا ة  َّذْاث  َّذ  اج  َّذ  اس  َّرم ااااس   ا  

) َّذياااأا    ااا  َّماض... َ  ي اااا  أكاااان يف  2/56 ر أن َّذياااأا :   ااا  َّماض، قاااار َّذ  ااااج يف وأاااااا :  -رااا  َّذطااا ي
رَّا َ أل َ، من َّذيااأا  ذااا  هااْ َّذاا َّهن،  منااا هااْ   اا  َّماض َاارَّوا كااان أ   اا  ،  ذااْ أن أاضاااا كْهااا صاا  -َّملْضااك َاارَّهن

ْاَّا  ذَّ وساح   ها ...   مناا مساا صاأا َّا، م اا  اياِ واا  َارَّهن  ْاهاا ِ ضارهن َّملياامَ يا    ْا  ذذاك َّذيا ر ذُاان ذذاك  ها
ييااأ   ذاااا  واام و ااام َّماض، َ  أ ْاااَ رااَ أهااا  َّذْ ااِ َّخيالاااااا أن َّذياااأا    اا  َّماض(.  َّاضااار: هتااَي: َّذْ اااِ ذي:هاااري: 

ْا: 9 -2/8 ن م    ااااا ة: 5/60، اتج َّذأااار س ذْ رااااا ي: 4/2447، ذساااان َّذأاااارهن َرااام و ضاااا ، 1/128، جماااا: َّذحااااُر
ن ذْ  اااس:  ْ ا  َرام  طاااِ: 3/287، وأجاَ وحااايا  َّذْ اِ َرام اااااس: 2/98وأاا  َّذحاُر ، 133 -4/132، َّ ارا َّذاا
ن ذْجيام: 8/408 اوك َّذ اان ذْط ي:  ا.  واا    ها 82 -1/80، ر َّئك َّذيا ائك ذُْا اا : 2/547، أُُال َّذحُر

ُااا   اااام  3/287ذكااار  َّذ  ااااج وااام  اااا ل َّ اااالف ويأحااا: كمااااا ا ااا   ْااا  ذذاااك َّراااام ااااااس يف وأجاااَ وحاااااي  َّذْ اااِ:   ُ
ْلَ: َامَ وذياأا  أي: خاَ وام   ااا ، اهاََّ خاالف  َّمصمأا أن َّذيأا  َّذ َّهن ِ قار: ) يف َّذُياهن َّملأر ف و ْا : ق

ن: واااا قاذاااا  َّذ  اااااج(.  قااااار  ن َّذيااااأا  َّذاااا َّهن أيااااااا: َّ ،  أراااْا   ااااا  يف  رياااا: َّْلاااا يث: 2/1341ذفاااارَّ  يف وأااااا  َّذحااااُر
ن: 4/86  َّذاَي قاار: )َ  يحاك َّ اَ صاأا   115 -1/114،  َّذشاااأا يف َّمل: 127،  َّرم قيا ِ يف َفس   ري: َّذحاُر

ر وااام  هاااِ  َ  ْاا  َااارَّهن ذي   ااااا، اوواااا َّذ ط ااا  َّذ ْاضاااِ  َّذرقاحاااِ  َّذُثاااا: َّذ ْاااظ ااااال يحاااك  ْاااا  َّ ااَ صاااأا (.  َّم هااا
 .ََّشيحا  َّذحْر َّم ر، من َّذيأا  وشيق َّما َيأ  وم َّماض، اُان ،ْ   ْ  َّشيحاق  أ ر

 .ذأْ  يف شُر  ذْي اح( 2)
 .1/529أي: َّذ  شري يف كشاا : ( 3)
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 [ 533 -1/532 :]َّذفيح .(1)(َّايه  .َّملرَّ 

                                                

 َّذياأا  يار ح ه اا واَه: َّذشاااأاِ  َّْل ارْاِ  َّذضاهرياِ  قاْر   ا ا   أ  يْ اف َّذاَيم يشا  ْن يف -ا،   -َّرم ُجر ( 1)
ْذ   ْ  أْذيهَ ااما يضهر ق  ْا  أن و امِب ذْي أااض،  قا  قاار   اا  ﴾و  ِب أ ﴿: -      -أن يُْن َرَّوا ذ    اا يأْق وذا ،  أق

َُّ ي يف َّذ ساو  ،  َّذيا أا  يف  ا   2/497،  َّذسمَ يف َّذا ا َّملياْن: 3/552: -ُتحاق َّ اما -ذْي أاض أيااا: َّذ
ْ  أك 1/178َّذسالل:  ثر َّذفحها  وم َّذشااأاِ  َّْل ارِْ،  ذا  َّمور جم  واا ر    اا ذْي أااض، را  َّموار ُميما  من هََّ  

ْن ملأااا  أخاار ، و هااا: أ ْن كااَذك،  ُميماا  من َُاا ْن َّملأااىن  ْاا  ذذااك كمااا  -َُاا َّرياا َّ  َّذ ايااِ،  هاْا َّذ اذاا:  ْاهااا،  يُاا
ن:  ْ ا   َّذاا  راال ااصا  يفيا  راَ : ذاُم َّري َّ  َّمخَ وام َّم2/548يحْر َّويام يف أُُال َّذحُر اض ُا  يييا  وذ

َّ  َّذ اااان:  رأاا  أن ذكاار أن  37-2/36َّمخَا  رااَ َّملسااح اا حطااك ُُااَ َّذ اااِ  َيياااج  ر جت يا ها. قااار َّذشاا حاطا يف أضاا
اامِب ﴿ ْن َرياا َّ  َّذ ايااِ وااا اياا : )اااإذَّ  ْمااِ ذذااك اااا َْ أن يف هاَا  َّةيااِ ﴾و  ْن ذْي أاااض  أن َُاا  يف َّةيااِ ُتيماا  أن َُاا

ْذاا   -أي: أ ااا َرياا َّ  َّذ ايااِ-َّذُرميااِ  شااااة  ر هااََّ َّذحااْر َّمخاا   اامِب ﴿: -َأااار- ذذااك يف ق َِب و  ُأ أااا ا  اْااااِب واااا يأر ياا أ ََّّلِلأ ذ ااجِب
ْذ :  ﴾ُاراجٍ  اراجٍ ﴿اح ُا ْل كماا ﴾و امِب ﴿اُارة يف  ااا  َّذ فاا :يا ئ ق ْهاا  ﴾و مِب  ،  َّذ ُارة  ذَّ كاااِ كاَذك اهاا ااو يف َّذأما

َّع َّْلارج،  َّمل ا ا: ذااَذك كاْن )وام( َريا َّ  َّذ اياِ، من كثاا َّا َحارا يف َّمصاْر ْل َّذ فاا يف كا  أاا ... ااةياِ َا ر  ْا   ماا
وااا  -وام َّذا الْ ذاا  اااا   َ َّذرواار أ  َّو اار اااذيُْاف خبيااْم واا ااا    اااا يأْاق وذاا  َ ةْْا واام ُارج يف َّومْاِ(. هن

ْذااا :  1/529ناشااااِ َّذُشااااف: -ََّ يااا َّر  ذكاار  َّرااام َّمل ااا  يف َّْثايااااف ااماااا َاااام   َّذُشااااف واام وااام أن َّذاااام  يف ق
ْذا :  ﴾و  ِبا أ ﴿ ْْ  ْا  َّْلا   َّملا ذْر  ْاا  رح َِب وارِبضاا ﴿يأا اايأ ْل و ا :   ن ك ايَ  ْا  ُاا   يف  ﴾ ا  نِب كأ اِب  ر ُخرهاا، ااإن َّملفها

َّر:  فر أ  ورض أ  جما  وم َّذ ائو أ  والوسِ َّذ سا  اَْ جت  َّ وا  َيطها َّ ُار وم هَ  َّمُ ر ن را  وام َّْلا   ايامما
ْقااك:   ْاا  هااََّ وسايأم  وياا َّ ر،  هاا  ْاا  هااََّ َّْث ارَّهن  وااا ذْيأْااا  أ   ﴾و امِب ﴿و ا ، يحااار: َامماِ واام َّو ارااِ، قاار:  و

، اصاااف َّمل ااا  ذْمااااذحا: 5/177َرياا َّ  َّذ ايااِ  كالمهاااا ااهااا واايمُم،    أ ْاااَ.  َّاضاار أيااااا: ُما ااام َّذيو ياا  ذْحااامسا: 
ْ ِ َّْلاااااار ف ْ. . 177، َّذياااااااُيف َرااااام ااااااااس: 322 -1/318َّذْ اااااا: َرااااام هشاااااال: ، و اااااين 389 -388 ، وْ ااااا

ْذاااا :  -.  ااااا469 -466يأحااااْهن:  ن  ﴿أ ااااا ذ اااااان َّواااا   كح ااااما َّما ِباا َّ َّذاااار   ِب ا و  يا   أ ْن َّملاااارَّْ: 30َّْلاااا :] ﴾ااااااا ِب [، ااُاااا
ْا، ذكاار  َّذحارَّيف يف َّذااَخ ة:  َّ واام هاََّ َّواا   َّذطها ْي أاااض،  ذُام َّملأااىن كماا يحااْر َّويااام أ اا ذ -. 1/347ْااوسا 

ن:  أ اا  -)يأين وم رأا ،  أااْ ر  أن أِي رأض و   وس يَ را   ْا   هاِ َّْث اال   َّذيْ اأِ(. هاا 2/548يف أُُال َّذحُر
ْن واام وهن َّذي ْااا:  أن َّذ اذاا: أن  186ذْي أاااض،  ذُاام ذذااك كمااا يحااْر َّذسااأ ي يف َاساا  َّذُاارص َّذاار،م:   وااا أن يُاا

ْن ذاا    ْ اا   َّذااا يم،   وااا أن يُااْن  اشاااَّْا ذياااا   أااا   ذَّ أوُاام َّذاا َّهن َّذااَي اااا    اااا اهااْ يُا  اااا ميسااح و اا   يأْااق وذ
ْ: ااا  رُاا  وااا َيااا    أ ر.  َّم هاار يف َّملسااوذِ قااْر َّْل فاااِ  َّملاذُاااِ َّذااَيم َ يشاا  ْن يف َّذيااأا  أن يُااْن َاارَّوا، راا  َي

ْذاا   -. أ-وْثضااااِ  ر وااا  اا ق يف ث اااَي َّذُااالل َّذسااارق-ياذاااِ  ْا    اا  َّماض َّمااا كااان واام   سااها ذيْذااِ َّذ : -َأااار-)ق
َّ  اا   اااا﴿ َّ صاااأ ا ا ْن يف أ اافااهَ  - اا  اا - َّذيااأا  كاا  وااا َيااا    ْاا    اا  َّماض،     ﴾ااايااااِممأاا يأْااَ أن َّذ اااس يطرقاا

رَّراِ اَْ ةياو شاا اا ْ ن شاا . َّهاا. وام َّذشارح َّملميا جريِ َ  واا  -. هن331 -1/330ك َرام  ثاماَ: أاَّضا اوْاِ ُ 
واام ُاا يث أ   523اقااَ:  1/371،  أخر اا  وسااَْ: 335اقااَ:  1/519: -ااايح-أخر اا  َّذ  ااااي واام ُاا يث  ااارر 

واام ُاا يث أ  أواوااِ رساا   صاا اح  22036اقااَ:  16/213: -ُتحاااق شاااكر  َّذاا يم-هرياارة،  أخر اا  أ،اا  يف وساا    
ْاَّا اوي مااا أْاكااِ    ااْر    ذفاا  ويحاارااِ،  َّذْفااظ م  أواواِ أن ا  قااار: )  أْاِ َّماض كْهااا    مواايت وساج َّا   هاا

ْا (، قار َّرام َّذحااَ يف :َّْ َّملأااْ:  رأا   يارَّْ  ذا أض أذفا ا : ) هاََّ ااو  1/200ا الا وم أويت َّذيالة اأ    وسج     ه
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ْع : قاا  ،وام َّملرَّااق : قاا  ،أ ْلاا وام َّمل ُا: :احاا  ، ق  َّخيْف يف ُحاحِ َّذاا   : قاا  ،(1)وام َّذُا
                                                                                                                                                   

ْا،  ملااا  اااار هاْا  أصاا ار َّ َْااك َّذروااار يف صااريح يف أن واام أْاكياا  َّذيااالة يف َّذرواا ، ااذرواا  ذاا   هاا   يف  اا  ة َ ااْ ، قطأاا
 ريحهَ،  وا هَ يف  ايِ َّذحْاِ،  مل ياأارِب ا   ا  أاا  ،ا  وأا  َّذا َّهن، َ  أوار را ، َ  اأْا  أُا  وام أصا ار ، واك َّذحطاك  ن يف 

ْاَ(،  َّاضار: َّملفا : َّذروار أكثر وم َّذ َّهن،  كَذك أاض َّْلجا:     ،  وم َ رر هََّ قطاك  اا  كاان يياامَ وذروا ،    أ 
َّئ  ذ :  .  َّ ا ض رأااهَ  ْا  ََّ اي َر ْاََّ َّْلا يث 331 -1/330، َّذشارح َّملمياك َرام  ثاماَ: 3/351ر َّئك َّذف

: رْفاظ )  أْاِ ذ اا َّماض كْهاا وساج َّا،   أْاِ َرريهاا 522اقاَ:  1/371 ا  ق   ْا وم ُ يث َُيفِ     وسَْ: 
َّ:  هاااََّ  ْاَّا  ذَّ مل جناا  َّملااا (، قاااذ ْايااِ وذاا َّهن، قااار َّراام ُجااار يف ذ ااا  هاا خااام اا   ااا أن َيماا  َّذأااال  ْااا  اي ااايو َّذطه

ْي َّذحااْر  ااا  خااام وذاا َّهن أن َّْلاا يث  اااق ْث هاااا َّذيشااريف  َّذي ياااو اْااْ كااان  ااائ َّا ر اا   1/522َّذفاايح:  ) يحاا
ْكا :   قا   او َّذشا حاطا  ،3/133، اايح َّذ ااان ذيا يق خاان: 1/706َّذ َّهن ملا َّقيير  ْاا (  َّاضار: اايح َّذحا ير ذْشا

َّ  َّذ اااااان:  ْاَّا يف وأاااارض  38-2/37يف أضاااا َك َّهن  ْاااا  هااااََّ ََّ اااا َّض واااام ثالثااااِ أ  اااا : َّم ر: أن كااااْن َّمواااار واااا َّواااا
َّ: َّماا  َّذح ياا  وااام  ْل َّمل اذفااِ كمااا َحاارا يف َّمصااْر، قااار: ) ذااََّ أ ااك َّذأْمااا   ْاا   اا ََّوي ااان، َّمااا مي ااك اااا  َّ ي اااا وفهاا

ْذاا : َّْلاْئ وااك أن   خاو َّذْ ااَ  ااا  اار َيّلِل ﴿َّذطاري و اا  يف ق َّ و  ِبا أ ْلاِبما ْأ اارا ذ ياااوِبكأ َ ي  ااِ را َّذِب ا ِب ْا َّذِاا [، مااا  14َّذ  اا :] ﴾ اهأا
ْل َّذ راااِ  ْ: أكاا  َّذحااا ير َّمااا يف َّذ  اار(. َّذثاااا : أن وفهاا ْل  اذفااِ ذااا ، ااجاا ذكاار َّذْ ااَ َّذطاااري يف وأاارض ََّوي ااان، ااااال وفهاا

ْل ذح:  هْ َ يأي       اه  َّذأ ْل يف َّمصْر. َّذثاذث: أن َّذ رِ ااْر وام أاارَّْ َّذياأا ، وفه ْما ،  هْ َّْلق كما هْ وأْ
َّ  ذأك ارَّا يف ااو  َُّا  أل اياَ،  اائا ة ذكار َّذا أض  ْا  ا  ذكر رأض أارَّْ َّذأال نَُ َّذأال َ يُْن  يياا ذ      َّومه

ْذااا   -افااا َُّيماااار  خرَّ ااا  واام َّذأاااال.  اااا "كاااان  338اقاااَ:  1/528: -اااايح-ي يف ُاا يث  مااااا كماااا يف َّذ  اااا   ق
 ْاا  -رُفا  َّماض  اف  ااهماا، ِ وساح ْماا   ها   كفاا "    ا  َّذ َذاِ و ا  أن اف ا    يُفاك هََُّ" اارهن َّذ يف 

ي ر  ْ  أن َّملشا ط يف َّذياامَ َّذاارهن وام  ا  :َيْة  ْا  ذذاك،    أ ْاَ.  َّاضار: يف َّملساوذِ وْثضاااِ  -َّذيالة  َّذسالل
ئ يف ث اااَي  ااارض َّملسااوذِ  َّمْذاااِ:  اااوك َّذ ااااان ذْطاا ي:  ر َّملياااْ  -1/108، َّمل ساااْط ذْسرخساااا: 8/408ا َّذااايت  ْا

ْ ي: 1/95، َّْثاياااح َرااام ه اا ة: 379 -1/377، َّ ْااا َراام ُااا ل: 109 ْع ذْ اا ، ر َّياااِ َّديهاا  َرااام 2/45، َّدمااا
ْع َّذفياا   َرام 325 -1/324، َّمل اين َرام ق َّواِ: 1/138اش :  ، را َّئك َّذيا ائك ذُْا اا : 21/364َامااِ: ، جمما

ن 1/232، ُْااااااِ َّذأْمااااا  ذْحفاااااار: 113 -1/112، ااااايح َّذحااااا ير َراااام َّْلماااااال: 82 -1/80 ، َّواااااوك مُُاااااال َّذحاااااُر
َّهااااااا: َّوْاااااااا  ذْ طااااااااهن: 239 -5/236ذْحااااااار يف:  ، 1/354،  ييااااااار خالاااااااااائ َّذ اهحاااااااا ذإلشااااااا اْا: 1/350، و

َّ ي:  ن َّذأضاااَ َراام كثاا : 3/259ر َّ اااو م  ُاااان: ، َّذ  اا285 -1/284َّْثاياااف ذْمااْر ، 1/617، َفساا  َّذحااُر
 .5/43، ا ح َّملأا  ذيذْ ا: 2/20ذ اهن َّذيو ي  ذْ ا:ن: 

) َّميا ي  اك يا ،  هاا وشا كِ راَ  44 -5/43هَ  َّْث القائ َّذثالثِ قار ْا     َُّا ، قاار َّمذْ اا يف ا ح َّملأاا : ( 1)
ر َّذر اا ،   ر َّملرَّااق   ر َّْثرااو،  ها  هاا ُحاحااِ يف  َُّا  و هااا جماا: يف  اا   أ  ُحاحاِ ااهااا وأاا  وام أ اارَّف َّمصاارك  

 اأاا، ا ح رأاهَ َّذثا ،  ذََّ ذها:  ر كا  و هاا رأاض َّذساْف(.  َّم هار أن َّذاا  ُحاحاِ يف َّذاَي وام أ ارَّف َّمصاارك 
ْقاف  ْ  وهماائ َّذيأااايف: ،  3/260َّ ر َّذُيف، كما ذه:  ر ذذك أرْ ُاان يف َّذ  ر َّ او:  ، 748مل ا ي يف َّذي

ْا:  وْي: 6/4950 َّاضاااار: ذسااااان َّذأاااارهن َراااام و ضاااا ي: 20/351، َّذحاااااوْس َّ اااااو ذْفاااا  ُ: ، َّْلااااا ي َّذُ اااا  ذْمااااا ْا
ن َّذأضااااَ َرااام كثااا : 1/132   1/29، ر َّياااِ َّديهااا  َرااام اشااا : 235 -1/234 ، َّذُْااااائ 1/617، َفسااا  َّذحاااُر

ْي:   .984ذُْف
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ْر َّمصارك ن : وم َّذثاذاث ...(1)وم أص َِب و  ِبا أ ﴿ :ُياِ َّذياامَ افاا َّذحاُر ُأ َِب  اأايِبا  ي ُأ ْه  َّ ر ْأ أا  ﴾اااوِبساا أ
 :]َّذفااايح .وساااح  ْااا  كفاااا  احاااو -أاااا   ْاااا  َّذياااالة  َّذساااالل- (2) را اااِ َّذسااا ِ كماااا َحااا ل يف ورااا 

12/151].  

 12ة: سورة املائد

ُأا﴿ َأ َّثِبيناِب  اشارا ااح ا اا  اقاارا ََّّلِلأ       واأا راَّئ ا ا  ارااأاثاِب اا و  اِبهأ َا ََّّلِلأ و اثاا ا راين     ِب َأ َّذِياالةا  اذاحا ِب أاخا ايأ َِب ذاا  مِب أاقامِب
َأ ََّّلِلا قاارِبضااا اايأ َِب  اأاقاِبراضِب ْهأ َِب ر رأ أااْ ا  ا اِ اِبيأأاا اايأ اااةا  اُوا اِب َأ َّذ ِكا ايأ َِب  اَُااااِب ُأ ْاااِ  أِْبخ  َِب  اما ُأ ااا   ااَ  َِب  ا ُأ أكاف  ااراِن  ااا ِب اا اا ما ُاسا ا 

ْاَّ ا َّذِس  ا    َِب اااحا ِب ضاِ   ا ُأ  [12:َّملائ ة] ﴾ اِ اٍئ جتاِبر ي و مِب ُتاِبي هاا َّما ِباااأ اامامِب كافارا رااأِب ا ذاذ كا و  ِب

ْذ وام َّذأا ا ،َّذيأ ي  وي ا  اِ اا   َّ ايأم  يف َّذا اك  ام َّذشا و كا اك  ، هاْ َّذاْر  َّمل اك ، هاْ واوخ
                                                

 أهياا    ر قائاا   ن َّذااا  واام أصااْر َّمصااارك  ر أ رَّاهااا،  ذُاام ذأاا  قائاا  ذذااك أخااَ  واام قااْر أهاا  َّذأْااَ  ن يف َّمصااارك مل( 1)
َّ م  ايف َّذ ياِ، أي: ْياِ َّذاا  كْهاا، اارأ  أن يف ذذاك ْذااالا  ْا  أاا  يطْاق  ْاهاا يا    َ ملاا كاان ااهاا ْياِ َّذاا ،    

 .أ َْ
ْ اا( 2)   واام ُاا يث  ماااا قااار: )اااارهن َّذ اايف  343اقااَ:  1/531: -ااايح-   َّذُفااَ يف َّذ  ااااي أي: يف وهن َّذيااامَ ذْ

ْلااََّ َّذحااْر  هاْا خااالف وااَه: َّذشااااأا ْذااا   ْاا  أن  -ا،اا   -رااا   َّماض امسااح   هاا   كفااا (.  يف َّخيااااا َّْلااااظ 
ْذ  اا  ا ح َّذيأي:،  مه  َّذأَْ يف َّملسوذِ  َّر: أَّذر   صاُ: ْذا ،  أن َّذيمَه: مل ي وا ذكار  َّْلاااظ أ اال   -أارأِ أق

ْ َ ُااااث يحطاااك َّذسااااا ،  رااا  قاااار:  اااأا  رااام َّملساااا:   طاااا    ُرواااِ  َّم :َّ اااا  وااام أن َّملساااح  ْااا  َّذُفاااَ  ر َّذُااا
أن َّملسااح  ر َّملااراحَ،  راا  قااار َّراام  ماار  َّر اا   ااامل  - وُ ااْر،  هااْ وااَه: َّْل ارْااِ  َّذضاهريااِ  قااْر أهاا  َّْلاا يث. هن

أااا   ر َّملااراحَ َّ اي  اوا   ر َّذُااف ارضاااا،  هاْ واار ي  اام واذااك.  -ه: َّْل فااِ  َّملاذُاااِ  َّذشااااأاِ.  اا َّْلسام،  هاْا وااَ
أااا   ر َّةوط،  هااْ قااْر شااااذ ا ي  اام َّذ هااري  ُمماا  رااام  ااْمِ.  َّذياا اح َّذحااْر َّم ر، قاااار َّراام ُجاار يف َّذفااايح:  -ْ
ة يف صفِ َّذيا 1/530 َّْا ْ  ُا يث أ   هااَ   مااا،  واا  ا َّمها و ا اا     ذذك: )اإن َّمُاْيث َّذ مَ مل يياح و هاا  ا

َكر َّذاا يم جممااالا،  أواا ُاا يث  ماااا  ْْا راا اااأاف أ   يْااف يف ااأا    قفاا   َّذارَّ ح  اا ل ااأاا ، اوواا ُاا يث أ   هااَ ااا
َكر َّملااراحَ يف َّذساا م،  يف ا َّيااِ  ر ايااف َّذااَاَّع،  يف ا َّيااِ  ر َّةو َكر َّذُفااَ يف َّذياا ا َ  راا ْْا راا ط، اووااا ا َّيااِ ااا

اُاا    َّملااراحَ  كااََّ ايااف َّذااَاَّع افاهمااا وحااار،  أوااا ا َّيااِ َّةوط احااار َّذشااااأا   اا  :  ن كااان ذذااك  قااك  واار َّذ اايف 
ْي ا َّياااِ َّذيااا ا َ يف   َااامَ صاااح ذْ ااايف  رأااا   اهاْا ًن ااا  ذااا ،   ن كاااان  قاااك ر اا  أوااار  ااْلجاااِ ااماااا أوااار راا ،  َّماااا يحااا

ْ ا   َّذُفااَ كا رااَذك،  ا َّي َّْلا يث أ ارف وملاارَّْ وام  ا  ، َ   اااما   ْن  مااا كااان يفايت رأا  َّذ ايف ََّقييااا  ْا  َّذ
 -1/368، َّ ْا  َرام ُاا ل: 8/419َّذيا ا  َّديها (.  َّاضار: يف َار اح هاََّ َّذحاْر أ  َّخياااا :  ااوك َّذ ااان ذْطا ي: 

ْع َّذفياا   َرام َامااِ 200 -1/199، :َّْ َّملأااْ َرام َّذحااَ: 377 ، ر َّياِ َّديها  َرام اشاا : 440 -21/439، جمما
، ااا  َّم  ااا 1/183،     َّذسالل ذْيا أا : 3/260، َّذ  ر َّ او م  ُاان ن: 38، َّْثق اع َرم َّمل َا: 1/135

ْكا   ، َّذشارح َّملميااك َراام 145، َاساا  َّذُارص َّذاار،م ذْسااأ ي: 179، 5/179، ُما اام َّذيو يا  ذْحااامسا: 1/334ذْشا
َّ  َّذ ااااااان ذْشاااا حاطا: 335 -1/334 ثامااااَ:   -1/289، َّخيااااااااَّئ َّرااااام ق َّوااااِ َّذفحاهاااااِ ْ. َّذ اوااااا ي: 2/44، أضااااا
 .،    ها293
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َِب ﴿ : و   ،(1)أ  َّئ       و أهَ وم  ضرَّا  ْهأ َِب ر رأ أْ ا  ا اِ اِبيأأ يأ  [ 12/183 :]َّذفيح (2)﴾ اُوا اِب

 14سورة املائدة: 

ِا ذأك  ارأ َّ ر ا   ااوا ﴿ ُاضّلِلا َّم   َّ َِب ااا اسأ ًنا و اثااقااهأ َِب َّ   ًِن ااياااا  أاخا َ يما قااذأ َّ اةا  اَّذِب اا ِباااا ا  او ما َِّذ َأ َّذِبأاا ا ا ااهأ  ِبراياِب ااا رااااِب
ْنا  َّ يايِب ااأأ َأ ََّّلِلأ ىن اا كاااأ ِْبفا ياأ اا    اأهأ ِ   ا ا ل  َّذِبح اااوا ِْب  [14:َّملائ ة] ﴾  را ياا

فسا  َّْث اارَّ  وذيسااْاو يااال:ل وأااىن َّْث اارَّ  ... من ُحاحااِ َّْث اارَّ  كمااا قااار أرااْ   ااا ة َّذيهاااا   ،(3)َ 

                                                

ْا: ( 1)  -7/213، اتج َّذأاار س ذْ رااا ي: 3/228، َّذ هايااِ َراام َّمثاا : 2925 -4/2924َّاضاار: ذسااان َّذأاارهن َراام و ضاا
)يحااار  اااِ اِبئ َّذر اا   ذَّ أْرياا     فياا   ملياا ،  و اا  قااْر ،  هااََّ أُاا  وأااا  َّذيأ ياار يف َّذْ ااِ، من َّذيأ ياار واام َّمضاا َّْ: 214

،  َّاضاااار: 147َّذفحهاااا : َيااا:  ْاااا  َّذيأ ياااار،  يحاااار:  ااااِ اِبئ َّذر ااا   ذَّ  ضمياااا   كرويااا ( َّهاااا وااام َّمضاااا َّْ َرااام َّما اااااي: 
اح ، َّذياا 4/311، وأجااَ وحااايا  َّذْ ااِ َراام اااااس: 239: -ضاامم ثالثااِ كياا: يف َّمضاا َّْ-َّمضا َّْ َراام َّذسااُاِ 

ْهري:   .2/744ذْج
ْذااااا  هاااااََّ ياااااَه:  ر أُااااا  َفسااااا يم قااااااال يف وأاااااىن َّةياااااِ: َّم ر: أن وأاااااىن: ( 2) َِب ﴿َّْلااااااظ رح ْهأ ْهَ  ﴾ ا اِ اِبيأأااااا :ايااااا ْهَ ُ  اياااااري

ْمت  اا هَ أ ااا َّ هَ وذساا ان أ  َّذْساااان.  هااََّ َّذااَي ذهااا:  ذااا  َّرااام   اااس يف ا َّيااِ   ااا ،  َّْلساام،  جماهااا ،  ْهَ  ْا  أ  يماا
ن:  قيااااْة،  َّذسااا ن: 2/159 ي،  وحاَااا ،  َّذُْااايف،  َّخيااااا  َّذ  ااااج يف وأاااا  َّذحاااُر  -2/279،  َّذ  ااااس يف وأاااا  َّذحاااُر

ْْ راام ُمُااَ يف َفساا  كياااهن   َّذأ ياا : 10/121،  َّذطا ي يف  اااوك َّذ اااان: 280 ْاي يف  َيااا: 1/456،  هاا ،  َّذ اسااار
ْي يف وأاااامل َّذي  يااا : 1/599 َّذُشااااف: ،  َّذ  شاااري يف11/190،  َّذااارَّ:ي يف وفااااَاح َّذ اااا:: 1/226َّذ ااااان:  ،  َّذ  ااا

ن َّذأضاااااَ: 3/30 َّا َّذي  ياااا : 2/23،  َّ ااااا:ن يف ذ اااااهن َّذيو ياااا : 2/44،  َّراااام كثاااا  يف َفساااا  َّذحااااُر ،  َّذ ااااااا ي يف أااااا
ْْ يف  اشااْ َّذأحا  َّذساْاَ: 1/266 َِب ﴿،    هاا. َّذثاا : أن وأاىن 3/15،  أرْ َّذسأ ْهأ ْهَ   قريا﴾ ا اِ اِبيأأا ْهَ، قاذا  :  ضميا

َُّا ي  ،   ا َّ   ا   َُّا  م    اا ة، كاذ  ااج يف 3/561: -ُتحااق َّ اماا -َّرم   اس يف ا َّيِ  طاا  كماا يف َّذ سااو ذْ
ن: 2/159وأااااا :  َِب ﴿: ]157 -1/156،  َّذااَي يف جمااا: َّذحااُر ْهأ ْهَ([ ﴾ ا اِ اِبيأأاا ْهَ  أياا ي ْهَ   قرياا ْهَ  أ  يماا : ايااري

ْا  رااام  333َّئ: أي: أااا  كاذرَّ اا: يف َّملفاااْر يفساار َّذيأ ياار وذ يااارة وااك َّذيأضااااَ،  قاا  ذهاا:  ر هاااََّ َّملأااىن أراْا   اااا   ياا
ن ذْ  اااس:  ن: 10/120،   اااوك َّذ اااان ذْطاا ي: 2/279ُ ااا: كمااا يف وأااا  َّذحااُر ،  َّراام قيا ااِ يف َفساا   رياا: َّذحااُر

فسااا  : 141 ن َ  ْ ا : ،  152َّ،  وُاااا يف َفسااا  َّملشاااُ : 129،  َّذا يااا ي يف  ريااا: َّذحاااُر َُّااا ي يف َّذااا ، 1/312ذ
هاْا َّم هاار، من َّذيأ ياار يف  - هاْا َّذااَ  ذهاا:  ذااا  َّراام ُجاار-.  َّذحااْر َّم ر 187 َّذسااأ ي يف َاساا  َّذُاارص َّذاار،م: 
ْذاا   ْق  ذُااان ق ْاق  رأ  أ ﴿: - اا    اا -َّةيااِ ذاْا كااان هاْا َّذياا [، َُاارَّاَّا كمااا ا اا   ْاا  ذذااك  اا   َُّاا   9َّذفاايح:] ﴾ اَاأأااا   اأ  أ  اَاأاا

 . َّذط ي  َّذ  اس  َّذرَّ:ي كاذ  اج
َُّا ي يف َّذ سااو 8/118: -اايح-َّاضر: َفس  َّْث رَّ  وذيسْاو يف َّذ  اااي ( 3)  3/568: -ُتحااق َّ اماا -.   ا َّ ذذاك َّذ

فسا  :  ن َ  : )َّْث ارَّ : َّذيساْاو  َّْثاسااْ(،  قاار َّذحار يف يف َّوااوك مُُااال 129ذُْساائا،  قاار َّذا يا ي يف  ريا: َّذحاُر
ن:  ُ  َّذروا : َّْث رَّ : َسْاو رأاهَ  ْ  رأض( 6/117َّذحُر  ُ(. 
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 [ 8/118 :ذفيح]َّ .(1)ذإلاساْ

 24سورة املائدة: 

ِا  ااارُّااكا اااحااااَ ال   ًِن هااهأ اااا قا ﴿ اا:ِب أااِباا ااا اااذِبها َّ ا اها ْاَّوأاا َّ واااا  خأْاهاا أارااا ا اا    ًِن ذااامِب اااا ِب َّ َيا وأْ ا  ﴾ا  اا أ نا قااااذأ
 [24:َّملائ ة]

ي  ْذااا  :احاااار (2) أ ااارهن َّذااا َّْ  ْ  هااااا ن ﴾ ااارُّاااكا ﴿ :وااارَّْهَ رح  (4)  و ااا   ااا اا ماااا  كاااان أكااا ،(3)أخااا
                                                

ن: ( 1) ) َّْث ااارَّ : َّذيهاااا   َّْثاسااااْ(،  أصااا  َّْث ااارَّ  يف َّذْ اااِ: َّْثذيااا ،  و ااا  قاااا : َّذ ااارَّ  ذْاااَي  1/159َّذااَي يف جماااا: َّذحاااُر
ْير:  ْا يف َّذي رياااار  َّذي اااا ََّ َّملأااااىن يف رأاااا  ذكاااار  ْلااااََّ َّملأااااىن ذإل اااارَّ : ) قاااا  َ ْ ااااا هاااا 6/147يْيااااق راااا ، قااااار َّراااام  اشاااا

ْذأاااا  ْذااك وذشااا   َّملال:وااِ ذاا  ُاا  كوااا  َّذييااق راا ،  واام كااان و ََّ اايأمار(، يرياا  أااا  صاااا ُحاحااِ يف َّذيهاااا   َّذي ااريش  َّذ
ْلَ: أ ريِ َّذُْ:، أي: أ ذأي  وذياا    اْطي   ْاا ، أي:  ْا  واا ييااْ.  وأاىن  وذشا  صاا ويسْطاا  ْا ،  وم ذذك ق

َّئفهَ،   ْط ا رأاهَ  ْ  رأاض ُا  صااا راا هَ َّْث رَّ  يف َّةيِ  ْ  ذذك : ُرش ا را هَ،  أذحا ا َّذأ  َّة  َّذ  اا  رَ  
ْا:  ْل َّذحااواااِ. َّاضااار: ذساااان َّذأااارهن َرااام و ضااا وااام َّذشااار ا  َّْثُااام  َّمُحااااْ واااا يحيااااا رحاااا  َّذااا  ض  َّذأااا َّ ة راااا هَ  ر يااا

ْهري: 3250 -5/3249 ن ذْ  ااااااا2446 -6/2445، َّذيااااااا اح ذْجااااااا ن 2/160اج: ، وأاااااااا  َّذحاااااااُر ، وأاااااااا  َّذحاااااااُر
ْ ا  َرااااام  طااااااِ: 10/136،  ااااااوك َّذ ااااااان ذْطااااا ي: 2/283ذْ  ااااااس:  ْ:ي: 5/62، َّ ااااارا َّذااااا ، :َّْ َّملسااااا  َرااااام َّوااااا

ن ذْحار يف: 11/193، وفااَاح َّذ ااا: ذْاارَّ:ي: 2/315 ، 1/601، َّذُشاااف ذْ  شااري: 6/117، َّوااوك مُُااال َّذحااُر
ن َّذأضاَ َرم كث :   .3/377، ايح َّذ اان ذي يق خان: 2/34ايح َّذح ير ذْشْكا : ، 2/44َفس  َّذحُر

يف  اال: ( 2) ْ ، َا ي َّم ا ي َّملااذُا، ُما    احاا  أصا هاا،  هاْ وام أ َّئا  وام شارح 402هْ: أرْ  أفر أ،  رم  أا  َّذ َّْ 
ْ او. َّاضار:  ا ة َّذ  ااي  يأ  شُر  ََياالا  ْ  شرح َّ طاا   يسام  وذ ياا ِ،  وام ويا فاَ  أياااا: َّذ ااوا يف شارح  َّمل

ْاي:  ة 230، َّْثوال َّذ  ااي  صا ا  : ْ.   ا  َّذ اين   ا  َّ ااذق: 219َّْثوال َّذ  ااي ذْم ااكف َّْا ، وأجاَ َّمليا فائ َّذا
خر:  ْا ُسم ُ   .680اقَ:  232يف ايح َّذ ااي ملشه

ْاي يف كياراا   اا  ( 3) ْل وذ يااا ِ،  قاا  ذكاار َّمل ااااكف ْذاا  ه ااا يف شااُر  ذْ  ااااي،  َّملْ اا أااا  اأ   219ة َّْثوااال َّذ  ااااي: ذأاا  ق
ْي،  قاااا   اااا َّ هااااََّ َّذحااااْر ذاااا  أيااااااا: َّذأاااااين يف  ماااا ة َّذحااااااي:  اساااا ِ ق ميااااِ و اااا  كااااان ميُْهااااا َّذشااااا  اااااَير ُسااااَ َّذاااا هْ

ْل: 18/202 َُّاا ي يف َّذ ساااو 1/428،  هااََّ َّذحااْر ُمُااا يف كياا: َّذيفساا  احاا  أ ْا  َّذساامرق  ي يف ناار َّذأْاا -،  َّذ
ْ ا : 3/583: -ُتحاااق َّ امااا   احْاا   اام َّذ حااا   اام رأااض َّملفسااريم،  َّذاارَّ:ي يف  72 -5/71،  َّراام  طاااِ يف َّ اارا َّذاا

ن: 11/205وفاَاح َّذ ا::  ،  َّ اا:ن 3/456،  أراْ ُااان يف َّذ  ار َّ ااو: 6/128،  َّذحر يف يف َّوااوك مُُاال َّذحاُر
ْكا  يف اااايح َّذحااا ير: 2/28يف ذ ااااهن َّذيو يااا :   مل يحااا  رااا   َُّااا   3/392يح َّذ ااااان: ،  صااا يق خاااان يف اااا2/42،  َّذشااا

 .و هَ
ْ ا : ( 4) َّ: َّذه: أاِ  ك   ، قاار َّرام  طااِ يف َّ ارا َّذا ْن َّملأىن  ْ  ذذك كو َ قاذ ) هاََّ و يا  رأاا ،  هااا ن  5/72 يُ

ثُّا  َّ حريار َّذ اايف  مناا كاان  :يارَّا ملْ ا   اترأااا ذا  يف وأاىن َّذر ااذِ،  ذُ ا  و يا  ةْاو راين   ارَّئا  وام َّذُفار...  يا  ملحا َّْ ْاا َ 
     ْذاااا  ) يثااا  َّملحاااا َّْ ْاااا( َّ  يرياااا  راااا  واااا يف َّذ  ااااااي -َأااااار-ذاااَذك يحياااااا أن َّذااارهن  منااااا أاياااا  رااا : -ااااايح-(.  ق
ْل راا ا: َي ا ااْر    ًن َ احااْر ذااك كمااا قاذااِ ر ااْا  4609اقااَ:  8/122 ْْ قااار: قااار َّملحااا َّْ ياا  اام   اا    راام وسااأ

ِا  ااارُّكا اااحااَ ال   ًِن هااهأ ااا قاا  ا أ نا ااا﴿  رَّئا  ملْ  :  ْاا  يثا  وةياِ اضار، قاار  ﴾ذِبها:ِب أااِب  ذُام َّواض   ام وأاك(،  يف ك
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ْر أه  َّذيفس  كْهَ أح   َّرم َّذيَ  ا  خالف ق  [ 8/123 :]َّذفيح .(1)َ 

َا ﴿ ح  ل  َّذِبفاا   ِْب ْنا يف  َّمااِبض  ااال واِبسا  اْا  َّذِبحا ِا ياي اهأ َا  ا ا َِب أااِبراأ  ٌِ  اْااِبه   [26:َّملائ ة] ﴾قاارا ااإ ِ اا ُمأاِروا

ْذ   .[83 :]َّْل ي .(2)َ ُت ن :أي ﴾ااال واِبسا ﴿ : ق

اا  املاِب ياأيااحا ِا ِب و اا﴿
ا  مه  ُا ًنا اااياأحأ   اا ا و امِب أا ْلِبااق     ذِب قاااِروا قاأارِبوا ْالا و  َِب ااا ااوا َّرِباايناِب ُ اقاِبياأْا ِااكا  اَِّبا أ  اْاااِبه  ما َّةخاار  قااارا ما

َا  اٍو ياا  يا ذاا  مِب را ﴿[ * 27:َّملائا ة] ﴾قاارا   مِناا ياايااحاِ  أ ََّّلِلأ و ما َّذِبمأِيح ا ياأْااين  وااا أاًنا ر  اا   ِا    اِ ياا ا ا ذ يااحِب سااط
َا  اقاِبياأْاكا       أاخاافأ ََّّلِلا ااهِن َّذِبأااذام  ْنا ﴿[ * 28:َّملائا ة] ﴾  ذااِبكا م  ا ُأ ْ ا    مثِب اا  ا  مثِب اكا ااايا       أأا يا أ أانِب َاا أا
َا  ااا اَّ أ َّذضِااااذ م  ااا ااهن  َّذ ِااااا   اذاذ ااكا  ا اامِب أاصِب ْاااا أ ﴿[ * 29:َّملائاا ة] ﴾و  اااا   اااحاياا ِِب ذاااا أ ااافِبسأاا أ قاايِبااا ا أاخ  ااطاِْ اااا

ر يما  ِْبأاةا ﴿[ * 30:َّملائا ة] ﴾ااواصِب احا و ما َّ ِباا   ا ْاَّا ي  ا ااا ااأااثا ََّّلِلأ  أاراَّوا ياا ِب ااثأ يف  َّمااِبض  ذ  أ ياا أ كااِبافا ياأا
ْنا و   ااا ِبئأ أانِب أاكأااا اااا   قااااارا َيا  اياِبْايااااا أا اجا َا أاخ  ْ و  اااما َّذ ِاااا ااا احا و  اااا ااواصِب ِْبأاةا أاخ  ااا َّ َّذِب أاااراَّهن  اااااوأ اَّا يا  ا َا ااا  ﴾ثِبااا ا ها

  .[31:َّملائ ة]

ْذ  ْ ا ﴿   ... و   ،ا ك :أي ،و  :ق  [88 :]َّْل ي .(3)﴾َاا أ

ْذاا   (1)قااار أرااْ   اااا ة ْ ا    مثِب اااا  ا  مثِب ااكا ﴿ :-َأاااار-يف ق  ،مثاااك مثااا    (2)ُتمااا  :أي ﴾      أأا ياا أ أانِب َاا أاا
                                                                                                                                                   

ْير:  ْا يف َّذي رياار  َّذي اا رأاا   ياارَّْ  ذحااْر َّملحاا َّْ: )ااال َضاا م واام ذذااك أن هاَا  َّةيااِ كااااِ وحاار  ة رااا هَ  6/166َّرام  اشاا
ْاة َّملائ ة وم ُخر و ْل ر ا، من   ْا  وم ا ْر   ي َّ يسمأ ااما َيا ثهَ را   ام راين   ا ا ر،   منا ََُْ َّملح َّْ خب  كاا

 .  رَّئا ، ِ ا ذِ يف هَ  َّةيِ رَذك َّذْفظ(
 18/202ذأ  َأح: َّرم َّذيَ هََّ يف كيار : َّمل   َّذفياح شرح َّذ  ااي َّذي اح،  ق  اس   ذ  َّذأااين يف  ما ة َّذحاااي: ( 1)

ْذا : ْ ا :  َ  ةفا  أن ق  ام رأااض َّملفساريم،  َّاضاار:  72 -5/71)كْهااَ( ُما  اضاار، احا  ُُاا  َّذ حااا  كماا يف َّ اارا َّذا
 .979م:  2َّملياْا َّذيفس يِ يف َّْلاوش اقَ: 

ن ذْ  ااااج: ( 2) . َّاضااار: وأاااا  َّذحاااُر ااااِ  ْااا  كاااََّ، أي: ُ ااااِ  اااا وِ، اااوًن ُ اااا أ ااا ا ، وأاااا  2/166َ  َ اا ل، يحاااار: أا  
ن ذيخفااااش:  ن م    ااااا ة: 2/467َّذحاااُر فساااا   ذْا ياااا ي: 1/161، جمااااا: َّذحااااُر ن َ  ن 130،  ريااا: َّذحااااُر ، وأااااا  َّذحااااُر

ن َراااام قيا ااااِ: 2/292ذْ  اااااس:   أ ْا   اااام َّراااام   اااااس  10/200،  اااااوك َّذ اااااان ذْطاااا ي 143، َفساااا   رياااا: َّذحااااُر
ْ ا  َراام  طاااِ:  ْي: 5/76 َّذساا ي، َّ اارا َّذاا ْ:ي: ، :َّْ َّملساا  3/38َ، وأااامل َّذي  ياا  ذْ  اا ، َّذُشاااف 2/231راام َّواا

َّئ ذْرَّ :: 1/606ذْ  شري:  ن ذْحر يف: 18، َّملفْر  ، َفس  6/133، َّواوك مُُال َّذحُر

 .،    ها3/459، َّذ  ر َّ او م  ُاان: 152َّملشُ  ملُا: 
ْ ا ﴿اسار ( 3) اَ  أ،ا  اياار ُتحااق ُمما-راا)َر ك(  ا اِ وام أهاا  َّذأْاَ، كاارم   ااس يف  انََّئ َّرام َّم:ا  ذاا   ﴾َاا أا     ا  َّذاُر

ي يف َّذ ُاااِ  َّذأااااْن: 2/167،  َّذ  ااااج يف وأاااااا : 249: -  ،  َّذحااار يف يف َّوااااوك مُُاااال َّذحااارَّن: 2/30،  َّملاااا ْا
ْي يف وأاااااامل َّذي  يااااا : 6/138 ْكا  يف اااااايح َّذحاااااا ير: 2/33،  َّ اااااا:ن يف ذ اااااااهن َّذيو يااااا : 3/43،  َّذ  ااااا ، 2/47،  َّذشااااا

ْير: 191،  َّذسأ ي يف َاس  َّذُارص َّذار،م: 6/113 َّمذْ ا يف ا ح َّملأا :  ْا يف َّذي ريار  َّذي ا ، 6/171،  َّرام  اشا
ْع جما:ي، أي: َُيس: ذذك وم اأْك، اُوا  خرج يسأ  ذ فس  ا ا   مثَ( ْ ا" َر ك،  هْ ا   . َّذَي قار: )  "َاا أ
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ْ  أي : ذ  َفس  ُخر :قار  [8/118 :]َّذفيح .(4) ذا  ورََّّْا ه ا ،(3)َاح رِ  :َ 

ن وم ذذك كفايِ  م     ْا قاراا   (6) َّخيْف يف َّ اَ َّذحاَا  ،(5) ااما قي     ْا ا يف َّذحُر ااملشاه
ْر ذُاام أ ذااا  هااا  ْ:ن َّملحيااا رااا َيْة  ،ايمقاا : قاااا  ،(9)رْفاااظ َّْلاا َّْ ،قااَ :(8) قاااا  َّ ااَ ]َّذحاَااا [ ،(7)راا

 .أذف

ُْل كاان  أن  ا : قيا  قاراا  مخاا  هاراا  أن (11)يف َفس    م وشااة    اااا   (10) ذكر َّذس ي
اااواَّْ  ، أن أخااِ قارااا  كااااِ أُساام واام أخااِ هارااا  ،ياا  ج ذكاار كاا  رطاام واام  ذاا    اثاا  َّةخاار

                                                                                                                                                   

ن: ( 1) ْ ا    مثِب ااا  ا  مثِب اا﴿،  اااو كالواا : 1/161يف جمااا: َّذحااُر ْ: راا ،  ذاا  وْضااك ُخاار: أن َاح اار  ﴾كا أانِب َاا أاا فاا أي: أن ُتيماا   مثااا َ 
 .ر ، َحْر: راأنِبئأ رَايف( أي: أقرائ ر 

ْ ا ﴿ق  اسر ( 2) فسا   ذْا يا ي:  ﴾َاا أ ن َ  ن ذْ  ااس: 130ري م  أ  ُتيم  رأض أها  َّذأْاَ، َّاضار:  ريا: َّذحاُر ، وأاا   َّذحاُر
َُّ ي: 2/294 ْ ا  ذْ  .6/113، ا ح َّملأا  ذيذْ ا: 1/607، َّذُشاف َّذ  شري: 1/316، َّذ

ْ ﴿َّاضااار َفسااا  ( 3) فسااا   ذْا ياااا ي:  ﴾َاا أااا ن َ  ن ذْ  ااااس: 130يف َّةياااِ ريحاااار يف:  ريااا: َّذحاااُر ،  اساااا   2/94، وأاااا  َّذحاااُر
 .ذْ يريَ

ْل َ- ا    ا -وم َّملمُم أن يُاْن هاََّ َّملأاىن وارََّّْا يف َّةياِ،  ذَّ قاا :  ن َّْثقارَّا يُاْن راَ يا ي   ( 4) َيا  َّذأ ا  وفارَّا  ، يا
ْراا   َّْثقاارَّا ْااا،    أ ْااَ.  ه ااا  قااْر ُخار يف َّةيااِ،  هااْ: أن وأااىن  ْ ا ﴿وام ََّ اا َّف رَا َ ياارف َ  حْاا: قاذاا  َّراام  ﴾َاا أاا

ن:  ذُْساااائا،  قاااار رااا  َّذطااا ي يف  ااااوك َّذ ااااان:  2/294،   ااا َّ  َّذ  ااااس يف وأاااااا : 142قيا اااِ يف َفسااا   ريااا: َّذحاااُر
فس  152َّملشُ : ،  وُا يف َفس  10/216 ْ ﴿،  هََّ َّذيفس ، َ  ر ك ويحااون،    أ َْ ﴾َاا أ  .ري يم  َ 

 .6/425أي: يف قيِ َّرين ُْل ُاث قي  أُ مها َّةخر، َّاضر: َّذفيح: ( 5)
ْ 1/137قااار َّذطاا ي يف اتاياا  َّمل  َّملْااْ : ( 6) َِب راام ُْل،  رحاا ر ، ) أهاا  َّذأْااَ ةيْفااْن يف َّ ااَ قارااا  ااحااْر رأاااهَ: هااْ قااا

، 15/214رأاهَ: هْ قايَ رم ُْل،  يحْر رأاهَ: هْ قايم،  رحْر رأاهَ: هْ قاراا (،  َّاضار:  ما ة َّذحاااي ذْأااين: 
ن ذْ ْ سا:   .1/390َفس  و همائ َّذحُر

ْ:ن َّ َ َّملحيْر ذُم أ ذ  ها ، أي: هارا ( 7)  .أي: ر
َّهن )   6/425،  َّذسْفاِ َّذثاااِ: 6/369يف َّذط أِ َّذسْفاِ َّم ر: ( 8) قا  َّ َ َّملحيْر(  هْ َي اف أ  خطاو وط أاا  َّذيا

 .3وا أث ي ، أي: َّذحاَ  اإا  َّذَي َّخيْف يف َّمس  كَذك، َّاضر َّملياْا يف َّْلاوش اقَ:
ْا: 1/320َّذحااَ َّ ااَ ذْ اا َّْ، َّاضاار: هتااَي: َّذْ ااِ ذي:هااري: ( 9) ْهري: 5/3798، ذسااان َّذأاارهن َراام و ضاا ، َّذياا اح ذْجاا

 .18/468، اتج َّذأر س ذْ را ي: 4/135، َّذ هايِ َرم َّمث : 5/45ِ َرم اااس: ، وأجَ وحايا  َّذْ 6/2185
ن واام خااالر كياراا  ااايح َّذ ااااي: ( 10) ْل َّذحااُر َّْا َّْلااااظ َّراام ُجاار يف  ْاا ياا  واا ْا يف أ رُ  أي: َّذُ اا  كمااا أااااْ ذذااك ُمماا  أااا

66ْْ فس   يف   َّْ َّملفح  َ ،. 
، وااا ذكاار  َّذساا ي ه ااا  اام أ  واذااك،   اام 1/137،  يف اتاةاا : 11715اقااَ:  10/206أ ْا َّراام  رياار يف َفساا  : ( 11)

ْْ،   م ًنس وم أص اهن َّذ ايف  ن   أ  صاحل  م َّرم   اس،   م وأرِة َّْلم َّ   م َّرم وسأ َا.  َّاضار: َفسا  َّذحاُر وطاْ
 .15/214،   م ة َّذحااي ذْأاين: 93-1/92،  َّذ  َّيِ  َّذ هايِ ذ  أيااا: 2/55َّذأضاَ َرم كث : 
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حاارهن قارااا  ُ وااِ وااام :اع اْماااا أحل  ْااا  أورمهااا أن يحاارو قاااروًنا ا ،قارااا  أن يساايوثر  خياا  ام أاا  ُْل
َّ ٍ  ، كان صااُ: :اع ا  ذاِ ًنا اوكْاِ قارون هاراا   ، قارهن هاراا   َ اِ مسا اِ  كاان صااُ: وا

ْا ، كان ذذك   : َّذشر را هما ،(1)ْ ن قارا    .(2) هََّ هْ َّملشه

ْن ُْل : ج َّر ااا ذاا  ور ااِ ذاا  (3) احا  َّذثأْاايف  ج   منااا :  ،رساا    َّ   اام  أفار َّذياااْ  أااا  أاُاار أن يُاا
ْايِ ،قارا   ِ اِ  هاََّ  .احارو قاروًنا  ،َي رين وا اأْي   َ  وار   :احار ،ا ا: قارا  ، : ج هارا  ُ

أ   ،ماا  أراْ َّوام كْهاَ ، يْا ل و ا  أن راين ُْل وام ذاياِ  رْاا  ،َ   م    (4)َ يث ِ  م ] أفر[
ْا َّذأَ  [ 6/425 : ذا  ذَذك أص  َ  شاه  ]َّذفيح ،وم ذايِ َّْل

ٍْ يف  َّمااِبض  اا ﴿ اا اٍ  أا ِب ااسا اا ر  اا ِب  ااافِب راَّئ ا ا أااِ أ واامِب قااياا ا ااافِبسا ياا اِب اا  اْا  راين     ِب وامِنااا قااياا ا و مِب أا ِب   ذاذ كا كا ُا
ذِب  اا اهتِبأَِب اأ أاْأ اا و  اااا َّذ ِااسا  ا اأااا  اذاحاا ِب  ا ُِب وامِنااا أا ُا اا اا اااها ُِب َِب رااأِبا ا َّذِ اسا  ا اأاا  اوامِب أا ا اِبهأ ِ   ِن كاث ا اَّ و  ِأ  ااا   ااائ  

ْنا  اااار اأ ِْبنا يف  ﴿[ * 32:َّملائاااا ة] ﴾ذاذ ااااكا يف  َّمااِبض  ذامأسِب ااااأا ْذا أ  اياسِب ْنا ََّّلِلا  ااا أاااا َ يما َيأااااااا رأ اااا اَّ أ َّذِاااا   مِناااااا  ا

                                                

ْا أن َّذَي قرهن َّذشاة هْ هارا ،  أن َّذَي قرهن َّذطأاال هْا قاراا ،  2/57قار َّرم كث  يف َفس  : ( 1) ْا     َّومه )ِ َّملشه
ْا  ام جماها    أا  َاأحأ   وم هارا  شاَأ ...  مل يأيح   وام قاراا ، كاَذك ااو  ْاا   ا   َُّا  وام َّذساْف  َّ ْاف  هاْ َّملشاه

ْا،  ذأْا  مل َيفاظ   ا  أيااا،  ذُم ا   َّرم  رير      أا  قار: َّذَي قرهن َّذ اع قارا ،  هْ َّمليح ا  و ا   هاََّ خاالف َّملشاه
 . ا َّا،    أ َْ(،  مل أهي   ر هََّ َّذ ح   م َّرم  رير َ يف َفس   َ  يف اتاة 

ْ ا  َراام  طاااِ: ( 2) ْي: ، وأااامل َّذي  ياا11/209، وفاااَاح َّذ ااا: ذْاارَّ:ي: 78 -5/77َّاضاار: َّ اارا َّذاا ، َّذ ُااِ 3/42  ذْ  اا
ي:  ن ذْحر يف: 28 -2/27 َّذأاْن ذْما ْا ، َفسا  33 -2/32، ذ ااهن َّذيو يا  ذْ اا:ن: 6/134، َّواوك مُُال َّذحُر

ن َّذأضااااَ َرااام كثااا :  ْكا : 56-3/55َّذحاااُر .  قااا  ا ااا  3/396، اااايح َّذ ااااان ذيااا يق خاااان: 2/46، اااايح َّذحااا ير ذْشااا
ْ ائ يف َّذيفسا : 2/124: َّذأالويان أ،  شااكر يف  ما ة َّذيفسا  . ُمما  أراْ شاه ِ يف َّْث ارَّئاْاائ  َّملْضا  ْ ،181-

ن ذاا  ذا  أصاا  صا اح، را   اااهر  يا ر  ْا  أااا  َّماا أخَا  َّراام   ااس   اا   182 ْ  واا  اا  يف َّذحااُر ، أن هَا  َّذحياِ  اا
َّ  . م أه  َّذُياهن َّذَيم أ ْم

ْْ يف َّذ ساا ِ َّذاايت رااَ ياا ي،  قاا  اساا    ذأاا  وااا احْاا  َّْلااااظ  اام َّذثأْاايف ه ااا يف َّواا   َّ اااو  واام( 3) ْ اا َفساا  ،  هاْا  اا  و
،  م وأا يِ رم  ماا  اوذِ َّذيااْ : أكاان ُْل يا  ج َّر يا  وام َّر ا  احاار وأااذ 15/215ذْثأْيف َّذأاين يف  م ة َّذحااي: 

َّذيااْ : أن ُْل قاائالا: ) قا  ا ي يف هاََّ َّذ ااهن  ام  أفار  135 -6/134   ر ُخار ،  قا  ذكار  َّذحار يف يف َفسا  : 
ْذا : )قْاِ: هَا  َّذحياِ  ام  أفار واا أ  هاا َياح،  أن َّذحاْر واا  مل يُم ي  ج َّر يا  وام َّر ا ..(. ِ َأحا: ذذاك َّذحار يف رح

ْذا   اا َّذ ِااسأ ﴿: -َأاار-ذكرًن  وم أا  كان ي  ج  الل هََّ َّذ طم واايِ َْاك َّذا طم.  َّذا ذا   ْا  هاََّ وام َّذُيااهن ق َيا أاياُّها
َّ اارِ  ْاقا و  اِبهاا :ا ِب اهاا  اراِث و  اِبهأماا ا  ااَا كاث  اَّ  اا ساا ا ََِّاحأ ٍة  اخا ُ  ا َِب و مِب ااافِبٍ   اَّ ُأ ْاحا َ ي خا َأ َِّذ [،  هاََّ كااذ و ِ 1َّذ ساا :] ﴾ُأ

 .اس  ذذك ُس ما َح ل رااا ...(
َّهن  6/425،  َّذثااااااِ: 6/369يف َّذط أاااِ َّذساااْفاِ َّم ر: ( 4)  ااام  أفااار اإاااا  َّذاااَي  ااا ق ذكااار  ااام  اااارر،  َّذضااااهر أن َّذيااا

ْذ   .َّْلااظ ذح
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َِب  ا  َّ أا ِب َاأحاِطكا أايِب  يه  َّ أا ِب يأياِْ أ ْاَّ أانِب ياأحايِاْأ َِب َّمااِبض  ااساا ِْبَّ و ما َّمااِبض  ذاذ اكا ْلاأا الٍف أا ِب يأ فا َِب و مِب خ  ْأهأ أااِب أ
 ٌَ َّهٌن  اض ا َا راة   ا اااا  اْلاأَِب يف  َّةخ   .[33:َّملائ ة] ﴾خ  ِبٌي يف  َّذ ُّ

ْااا   اام َّذحياا   هيااك  ،وراام ُْل َّم ر (2)ضياااو َّذشااق َّم ر ،(1) َّخياااا رأااض َّمليااوخريم :قْااِ ذُ
اااِرأا َّذ ااااس ْذااا  يف أ ر َّةياااِ ، هاااْ ضاااأاف ، ْااا  ذذاااك ُرواااِ َّذااا وا   ا ا ااا   ﴿ :من َّْثشاااااة رح ااامِب أا ِب و 

ْا رأا  ذذاك ويأْاق ر  مهاا ،(3)ذحيِ َّرين ُْل ﴾ذاذ كا  َك ْل  ،ا ر  ْا  أن َّملا ااْلما   ْا   ااهر َّذأما
 [12/200 :]َّذفيح .   أ َْ ،أ ر

ة ر أن ُيااِ َّ ااراِ ا ذااِ يف أها  َّذُفاا ،ذهاا: َّذ  اااي :(4)قاار َّراام رطاار   ااا  ُاا يث  ،(5)ر  َّذاْر
 م وأمر  ام قيااْة ُا يث َّذأارااَ  ،(7) ذُم أخرج     َّذر:َّ  ، ذا  اا  َيريح رَذك (6)َّذأرااَ

                                                

وامِنااا قااياا ا َّذ ِااسا  ا اأااا﴿، واا ايا : 1/272َّذضاهر أا  يري  ََّْ َّذ أض َّذ ااا ي، اإا  قار يف َفسا  : ( 1) ُا ، وام ُااث أاا  ﴾اا
ن ذْحر يف:   .6/140هيك ُروِ َّذ وا ،   م َّذحي ،   رِأ َّذ اس  ْا ..(،  َّاضر: َّواوك مُُال َّذحُر

وامِناااا قاايااا ا َّذ ِاااسا  ا اأاااا﴿َّذشااق َّم ر يف َّةيااِ: ( 2) ُا ٍْ يف  َّمااِبض  اا ااا ااٍ  أا ِب ااسا ااا ر  ااا ِب  ااافِب  اوااامِب ﴿،  َّذشااق َّذثااا : ﴾أااِاا أ وااامِب قاايااا ا ااافِبسا
ااا َّذِ اسا  ا اأاا ُِب وامِناا أا ُا اااهاا اا ُِب  .﴾أا

ن ذْفارَّ : 10/231ك َّذ ااان ذْطا ي: هََّ َّذَي  ْاا   ا  َّملفساريم، َّاضار:  ااو( 3) ، َّذ سااو ذْْا َُّا ي 1/305، وأاا  َّذحاُر
ْ ا  ذاا  أيااااا: 3/596: -ُتحاااق َّ امااا - ْ ا  َراام  طاااِ: 1/317،  َّذاا ْي: 84-5/83، َّ اارا َّذاا ، وأااامل َّذي  ياا  ذْ  اا
ي: 3/46 ْن ذْماااا ْا ْ: 1/608، َّذُشااااف ذْ  شاااري: 2/31، َّذ ُااِ  َّذأاااا ، 340-2/339ي: ، :َّْ َّملسااا  َرااام َّوااا

ن ذْحاار يف:  ْا: 3/468، َّذ  اار َّ اااو م  ُاااان: 6/145َّواااوك مُُااال َّذحااُر ْير َراام  اشاا . 6/175، َّذي رياار  َّذي اا
َا ُخاار قااار َّ ااا:ن: )قااار رأاااهَ: ذااا   2/36،  َّ ااا:ن يف ذ اااهن َّذيو ياا : 11/216 ذكاار َّذاارَّ:ي يف وفاااَاح َّذ ااا::  قااْ

َّع َّملفا اا  َّْلاصااِْ رساا : هااََّ َّذحياا    شااااة  ر قيااِ قارااا   هارااا ، راا  هااا  شااااة  ر وااا واار ذكاار  يف هاَا  َّذحيااِ واام أااا
ْذ :  ر يما ﴿َّْلرَّل و ها ق  .[،  اا   شااة  ر أا  ُيِْ ذ  خسااة يف َّذ يم  َّذ ااا  َّةخرة(30َّملائ ة:] ﴾ااواصِب احا و ما َّ ِباا  

 .23/285،  ق  اح  رأا      َّذأاين يف  م ة َّذحاائ: َّذضاهر: وم َّذساا  أن كالل َّرم رطار هََّ يف شُر  ذْي اح( 4)
ة،  قااْر   12/111: -ااايح-أي: يف صاا ا   ( 5)   مِناااا ﴿: -َأااار-،  ذذااك مااا  قااار: )وهن َّ اااارَ واام أهاا  َّذُفاار  َّذااْر

ْاَّ أانِب ياأحا  ِْبنا يف  َّمااِبض  ااساا أا ْذا أ  اياسِب نا ََّّلِلا  ااا أ َ يما َيأااا رْأ ِْبَّ  ا اَّ أ َِّذ االٍف أا ِب يأ فاا َِب و امِب خ  ْأهأا َِب  اأااِب أ َّ أا ِب َاأحاطِاكا أايِبا  يه  ِْ أ َّ أا ِب يأيا ْأ يِا
 .﴾و ما َّمااِبض  

ا    قاار: )قا ل  ْا  َّذ ايف  6802اقاَ:  12/111: -اايح-يف َّذ  اااي  -اضا      -يري  ُ يث أا  ( 6) ُِب افار وام  أ
 َّ ْا َّ َّمل ي ِ، اوورهَ أن أيَ َّ اا ي َّ او ْم َّ ا اهتاا  َّ اياق ا  َّ احيْا َّ، ااَا َّ ايا ُّ َّْلاا  أذ ا اا، افأْا َّ وم أر  ر  َّذي قِ ااشرر

َّ(،  َّْلا يث ْااََّ َّذْفاظ اااا  ذكار َّذأاارااَ،  َّْثرا ، ا أااث يف ُااهاَ اااو  ْاَ، احطااك أيا يهَ  أا ْهااَ  مسا  أ ااا هَ ُا  واااَ
ا    ري اِ  -اضاا     ا - ام قيااْة أن أاسااا  4192اقاَ:  7/524: -اايح-ذُم يف َّذي اح  ُِب ُا ثهَ )أن ًن ااا وام  أ

َّ َّمل ي ِ...(  قار َّرم ُجر يف َّذفيح:  ا  1/402ق و ُِب : ) يف َّمل اا:ي  ام  اأا  رام أ   ر راِ  ام قيااْة: )أن ًن ااا وام  أ
َّهن...( َّ  َّذأا فِ  هْ َّذي  .  ري ِ( وذ

 .18538اقَ:  107-10/106يف وي ف : ( 7)
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ْذا أ ﴿ :رْ  ا أن هَ  َّةياِ ا ذاِ اااهَ :(1)قار : يف ُخر  ْنا ََّّلِلا  ااا أا َ يما َيأاااا رأ  ،َّةياِ ﴾...  مِنااا  اا اَّ أ َّذِا
 ،(6) َّذااااااا ا  ،(5)  طااااااا  ،(4)َّْلساااااام :(3) َّماااااام قااااااار ذذااااااك ،(2)ياااااارة  قااااااك وثْاااااا  يف ُاااااا يث أ  هر 

                                                

-10/244.  َّاضار:  ااوك َّذ ااان ذْطاا ي: 18537اقاَ:  10/107ن ذذاك   ا  َّذاار:َّ  يف ويا ف : َّذحائا  قيااْة كماا أو( 1)
َُّ ي 11808اقَ:  245 ،  قا  صارح أاا  ر ا  ر َّةياِ اااهَ يف 195 -194: -ُتحااق َّْلماا َّن-،  أ  اهن َّذ   ر ذْ

 : وااام  رياااق أ   163اقاااَ:  435-1/434،  َّذ ساااائا يف َّذيفسااا : 4366اقاااَ:  534-4/533ُ يثااا    ااا  أ  َّْْ 
 .قالرِ

، ذُاام قااار: )واام رااين ااا َّاة(،  هاْا  ْااو  َّْث اا اْ  اااقو، 18541اقااَ:  108-10/107أخر اا    اا  َّذاار:َّ  يف وياا ف : ( 2)
)  قك         َّذار:َّ  وام ُا يث أ  هريارة   ا اْ  ااقو أ اَ وام راين اا َّاة،  هْا  ْاو  1/402قار َّرم ُجر يف َّذفيح: 

ااا  َ  وااك  ري اااِ أصاااالا(.  أخر اا  أراااْ َّْْ  يف  ااا   : من رااين اااا َّاة وااام وااار َ َي ُِب ، 4369اقاااَ:  4/535يمأاااْن واااك  أ
،  ام َّرام  مار قاار: 11813اقاَ:  10/249،  َّرام  ريار يف  ااوك َّذ ااان: 3504اقَ:  2/298 َّذ سائا يف َّذُ  : 

ْا ذْساْ ا:   .2/492ا ذِ ُيِ َّ اارَ يف َّذأرااَ،  َّاضر: َّذ ا َّمل ث
ْ  َّْلسم أي: أ ( 3) ة  ذ مل أ    م أُ  وم هَن  َّم ِْ   ْخ  -ا ا ذِ يف أه  َّذُفر  َّذْر ن  و سا يف َّْثياااح ذ ا ا  َّذحاُر

 .أ ا ا ذِ يف َّذأرااَ وك  ْر نث  م ذذك يف وضاا  -270ملُا: 
، َّذ ا اا  12/272: ، َّ ْاا  َراام ُاا ل10/244َّاضاار: قااْر َّْلساام أن َّةيااِ ا ذااِ يف َّملشااركَ يف  اااوك َّذ اااان ذْطاا ي: ( 4)

ْخ ذْ  اس:  ْ ا  َرام  طااِ: 2/279 َّمل س ْ:ي: 5/87، َّ را َّذا ن 2/344، :َّْ َّملسا  َرام َّوا ، َّوااوك مُُاال َّذحاُر
ْراِ َّملشار  ًناأاِ 3/470، َّذ  ر َّ او م  ُاان: 6/149ذْحر يف:  ، قار َّرام  طااِ رأا   يارَّْ  ذا : ) ااا  ضاأف، من َ

ْذا  رأ  َّذح اة  ْاا    ْا  كا   َِب ﴿: -َأاار-ُاار(،  قاار َّذحار يف: ) هاََّ ضاأاف ياْر  ق َّ ياأ ِبفاارِب ْلاأا َ يما كافاارأ َّ   نِب يا يااهأا ِا قأا ِب ذْ 
ااْافا  ْذااا  38َّمافاااار:] ﴾واااا قاااا ِب  ا اقاااَ:  1/112: )َّْث اااالل يهااا ل وااا ق ْااا ( أخر اا  وساااَْ: - ْااا  َّذياااالة  َّذسااالل-[،  ق

121). 
ْخ: اس   ذأطا  هََُّ َّذ  اس يف َّذ ا   ( 5) ،  أرْا 2/319،  َّرم َّمل َا يف َّْثشرَّف  ْ  واََّه: أها  َّذأْاَ: 2/279 َّمل س

،  قااا  ا ي  ااام  طاااا  َّرااام أ  اوح،   طاااا  َّ رَّ اااا ، اوخر ااا   ااام َّرااام أ  اوح   ااا  3/469ُااااان يف َّذ  ااار َّ ااااو: 
ا : َّذطاا ي يف  اااوك .  أخر اا   ام َّ رَّ اا12/173،  َّرام ُاا ل يف َّ ْاا : 18537اقااَ:  10/106َّذار:َّ  يف وياا ف : 

قااْر َّراام  -أي: أ ااا ا ذااِ يف َّملشااركَ-.  هااََّ َّذحاْر 12/272،  َّراام ُاا ل يف َّ ْاا : 11878اقااَ:  10/279َّذ ااان: 
ْ ا  12/272، َّ ْاا  َراام ُاا ل: 10/244  اااس يف ا َّيااِ   اا    ُروااِ  قياااْة، َّاضاار:  اااوك َّذ اااان ذْطاا ي:  ، َّ اارا َّذاا

ْ:ي: ، :َّْ َّملس  5/87َرم  طاِ:   .3/469، َّذ  ر َّ او م  ُاان: 2/344َرم َّو
،  َّ ْاا  244-10/243يف  اااوك َّذ اااان ذْطاا ي:  - َّذُاا  كفاااا-َّاضاار: قااْر َّذااا ا  أن َّةيااِ ا ذااِ يف أهاا  َّذُياااهن ( 6)

ْ ا  َراام  طاااِ: 12/272َراام ُاا ل:  ْ:ي: 5/86،  َّ اارا َّذاا ن ،  َّواااوك مُُااال َّذحاا2/343،  :َّْ َّملساا  َراام َّواا ُر
،  هََّ َّذحاْر قاْر َّرام   ااس يف ا َّياِ  ْاا رام أ   ْ اِ كماا َفاا  3/469،  َّذ  ر َّ او م  ُاان: 6/149ذْحر يف: 

ْ ا :  َّ  5/87رأض َّملياْا َّذسارحِ، قار َّرم  طاِ يف َّ را َّذ ْن ًن:ذِ يف راين قريضاِ ُاَ مها رأ   يرَّْ  ذ : ) يش   أن َُ
 .رحي  َّذ يف صْ     ْا    َْ(
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  .(1) َّذ هري

ْا َّذفحهاااا   ر أ اااا ا ذاااِ ااااامم خااارج وااام َّملساااْمَ يساااأ  يف َّماض وذفسااااْ  :(2)قاااار  ذهااا:  هااا
ْر واذك ،(3) يحطك َّذطريق ْااَ ،(5) َّذشااأا ،(4) هْ ق   .(6) َّذُ

ْر َّم ر :(7)ِ قار م اا   ن ا ذاِ يف َّذأارااَ   ااا َ ذُام ذفضهاا  اال يا خ   ،ذا  هََّ و ااااا ذْح
 .يف وأ ا  ك  وم اأ  وث  اأْهَ وم َّ اارِ  َّذفساْ

اماام ،ْهااا  ْاا  َّذُفاار خااو َّةيااِ  هاا   ، َّملر ااك  ر َفساا  َّملاارَّْ و اارااِ ،راا  مهااا وي ااايرَّن :قْااِ
  .(8) وم ،ْها  ْ  َّملأياِ  مَ ،َّذُفر

                                                

ْذ ( 1)  .مل أهي    ر ذكر ذح
 .أي: َّرم رطار( 2)
ْذ  هََّ يف: َّْثشرَّف َرم َّمل اَا: ( 3) َّا وم ق ي: 2/319َّاضر   ، 12/473، َّمل اين َرام ق َّواِ: 13/352، َّْلاا ي ذْماا ْا

ْع ذْمطاأااا: 6/118ا ح َّملأااا  ذيذْ ااا:  ج وااام ،  َّذضاااهر أن َّملاارَّْ وذحااْر: )ا ذااِ اااامم خاار 22/228، َُمْااِ َّدماا
َّملسااْمَ(، أن واام خاارج واام َّملسااْمَ يحطااك َّذساا ا   يسااأ  يف َّماض وذفساااْ َّْخاا  يف هاَا  َّةيااِ   ن مل يُاام َّذساا :،  
ْا أن َّةيِ ا ذِ يف َّذأرااَ كما أااْ ذذاك َّذحار يف يف َّوااوك مُُاال  كما َحْر  ين َْ  َّةيِ كََّ،  ذذك من قْر َّومه

ن:  ْكا  يف اااايح 6/148ََّّذحاااُر ،  هااْا َّذيااا اح ذ ياااْم 3/405،  صااا يق خاااان يف اااايح َّذ ااااان: 2/51ذحااا ير: ،  َّذشااا
اا  َّ رأاا    ااالوهَ كمااا يف ُاا يث أااا    اا  َّذ  ااااي  َّ ََّا ْن   ن كاااا -َّمُاْيااث َّذثاريااِ يف ذذااك  اام أااا    اا  .  َّذأراااا

َّ ًنُااااِ َّْلااارة كفاار َّ رأااا    اااالوهَ..(  َ أااا  كماااا يحاااْر َّ 4192اقاااَ:  7/524: -ااايح راام  طااااِ يف َّ ااارا )ُااا   ذَّ كاااا
ْ ا :  ا: يف َّ ااارَ وام أها  َّْث االل( :َّْ َّذحار يف يف َفسا  :  5/88َّذ )َ خالف رَ أه  َّذأَْ أن َُُ هَ  َّةياِ وَ 

ن ذْجياام:  6/150 ْْ(.  َّاضاار: أُُااال َّذحااُر اا يم أ  َّذاها ، َّذ  اار َّ اااو م  ُاااان: 2/571)  ن كاااِ ا ذااِ يف َّملَر
 .3/406، ايح َّذ اان ذي يق خان: 2/52ذْشْكا :  . َّاضر: ايح َّذح ير3/470

، َّْثشاارَّف َراام 2/812، ر َّيااِ َّديهاا  َراام اشاا : 7/169، َّمل يحاا  ذْ ااا ا: 553-1/552َّاضاار: َّمل  اااِ ذساا  ْن: ( 4)
ن ذْحر يف: 2/319َّمل َا:   .   ها 6/149، َّواوك مُُال َّذحُر

ي: ، َّْلاااا ي َّذُ ااا213 -6/212َّاضااار: َّمل ذْشاااااأا: ( 5) ، َّوااااوك 2/319، َّْثشااارَّف َرااام َّمل اااَا: 13/353  ذْماااا ْا
ن ذْحر يف:   .6/149مُُال َّذحُر

، 7/139، رااا َّئك َّذيااا ائك ذُْا اااا : 177 -5/176، اااايح َّذحااا ير َرااام َّْلماااال: 9/195َّاضااار: َّمل ساااْط ذْسرخساااا: ( 6)
ن ذْحر يف: ، َّواوك مُُال 12/73َّ، َّمل ين َرم ق َّوِ: 2/319َّْثشرَّف َرم َّمل َا:   .6/149ذحُر

 .أي: َّرم رطار( 7)
َّ  أكان َّري َّ  أل ََّا ََّّْا،  ق   ا ق أن َّرام رطاار اسا: هاََّ ( 8) َْن: َّم ر: أ ا َّذُفر أ  َّذشر    يف َفس  َّ اارِ يف َّةيِ ق

َّذُارص  َّرام  اري  َّذحْر ذْ سم   طا   َّذا ا   َّذ هري،  هْ قْر َّرم   اس يف ا َّيِ       ر ة  َّرم      وحاَ     ا  
ْل أ  رار:ة َّم ااْما، أل  ا ، أل يف قا ُِب ْل وام  ري اِ   أ َّ  قاا :   اا ا ذاِ يف قا  أراْ   اا ة.  يشاه  ْلاََّ َّذحاْر اا  ر َّةياِ،  ا
َّ   اااا ا ذاااِ اااااهَ، ذُااام  ْل وااام أهااا  َّذُيااااهن،  مل أاا  ااام  َُّااا  وااام هاااَن  أاااا   أااا  َّةياااِ  يياااِ وذُفااااا،   مناااا قااااذ يف قااا
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ن  واا واا   ْاا   ما  َّملساْمَ يا ر  ْا   ،(1)ا ا  َّذحاضاِ اح  َّرم رطار  م  مس أن  ااهر َّذحاُر
ْاة يف هَ  َّةيِ ا ذِ يف َّملسْمَ َك َ يما ﴿ : أوا َّذُفاا اح  ا ر اااهَ ،(2)أن َّْل ْ  َّمل َأ َّذِا اااإ ذَّ ذاح اايأ

                                                                                                                                                   

ن:  َّويااام يف أُُااال اا يم، 2/571َّذحااُر ، ذكاار أااا  )ُُااا  اام رأااض َّمليااوخريم َّماام َ يأياا  راا  أن ذذااك  يااْم وملَر
ْ   اااذف ذةيااِ    اااع َّذسااْف  َّ ْااف(،  ذكاار َّذاارَّ:ي يف وفاااَاح َّذ ااا::  ،  اام أًنس أن 11/220 هاْا قااْر  اااقو وااْر

  َ :َّ ْا قاذ ْ ا   يو وذُفاا. َّذثا : أ ا َّملأياِ،  هْ قْر َّومه ْا: أَّذ ا َّْ موا ْ: أن يارَّْ ْاا َّذُفار أ  َََّا   ااع  -َي
ْرااِ ق اا   -أهاا  َّذأْااَ  ْاا  أن ُُااَ هاَا  َّةيااِ وي ااا ر ذْم اااارَ واام أهاا  َّْث ااالل. هن أن َّةيااِ َحياااا  ااحْط َّْلاا  وذي

ْذ   ْرِ رأ  َّذح اة،  ذذك يف ق َّ و امِب قاا ِبا   أا ﴿: - ا    ا -َّذح اة    ل  حْ   وذي رأا َ يما اتا َّ أاِن   َِ َّذِا َِب اااا ِبْامأ نِب َااحِبا  اأ َّ  اْاااِبه 
 ٌَ ااا  ُ ٌْا اا اا يم.  ااا﴾ََّّلِلا  افأاا ْرااِ ق اا  َّذحاا اة  رأاا ها ااا ر ذذااك  ْاا  أن َّةيااِ َ َاأأاِْااق وملَر اا  يسااحو ُاا   وذي أن قياا   -،  َّملَر

ْقف  ْ  َّ اارِ َ   ْ    هاا َّذفساْ يف َّْا َّْث الل،  َّةياِ َحيااا ذذاك. ْ ا  أاا -َّملَر  َ يي ْ: ََّقييااا يف َّملَر   َ َيا
أن َّةياااِ َي اااا ر ُُااَ قاااا ك َّذطرياااق  أ اااا َ  -   أ ْااَ- ْاا  قطاااك َّذاااا  َ   ْاا  َّذ فاااا،  َّةياااِ َحياااا ذذاااك.  َّم هااار 

ضيو وذُاار ََّري َّئا أ  َّملَر ، كما أا  ذا  وام شارط قاا ك َّذطرياق أن يُاْن وساْماا، من َّةياِ   ن كاااِ  اواِ  َ أن 
ْوهاا  َّ  كفاار َّ  م َّ  قيْاا ْل  ارق ِ   ااا ا ذاِ يف قاا يي ااا ر وام ا ذااِ اااهَ وذيوكااا ،  قا   ااا ئ َّمُاْياث َّذياا ا ِ َّملياُر

ا   ْذ .  َّذحْر  ن يف َّمْذِ َْذِ  ْ    ل َ ا ْلا ذْمَر يم ُما  اضار، من قاا ك َّذطرياق  ن ََّا َّ    ا  اار رأ    الوهَ ُ 
ة  ْلااا ُاا ة،   منااا َأرضااِ ْلاا  قطاااك احاا  ََّاُاا:  ااروَ: َّم ر: َّذااْر  ها،  َّذثااا : قطااك َّذطرياااق،  َّةيااِ مل َيأاارض ْلاا  َّذااْر

ة، ااإن اتهن  ام  ْراِ وام قطأا  ق ا  َّذحا اة  ْاا   احو   ا  ُا  َّْلرَّراِ  رحاا  ْاا  ُا  َّذاْر َّذطريق، اإن أ ْم َّملَر  َّذحا ك َّذي
َّ  ق ا  َّذحا اة  ْاا  أل رأا ها اتهن    ْاا    ن مل ييا: وام ْا َا  أياااا  ا ا  َّذحاا ك وام ْا اَ نا ها. أواا  ن مل ييا: َّملَر َا  أأخ 
ْريَ،  اأ  را  كماا اأا  ا اْر    َ  أخَ   ضَ َّذأح وذأارااَ و ايث ا  مسا  َّم اَ، من َّم هار   قطأ  ذْطريق  وم ْا

ْرِ َّملَر  َّذحا ك  ْ  قطاك َّميا    َّما ا  وا ْ: ذإلوال أن يحيير يف  ح م ْ ن قيا  أ   ْا  أا  كان قياصاا َ ُ َّا، َ  َي
ن م    اااا ة:   -10/244،  ااااوك َّذ ااااان ذْطااا ي: 1/164َّذ فاااا احاااو،    أ ْاااَ. َّاضااار يف  ااارض َّملساااوذِ: جماااا: َّذحاااُر

ْ:ي: 273-12/272، َّ ْاااا  َراااام ُاااا ل: 246  -11/220، وفاااااَاح َّذ ااااا: ذْاااارَّ:ي: 2/345، :َّْ َّملساااا  َراااام َّواااا
 .3/470، َّذ  ر َّ او م  ُاان: 221

ْ ا  ذأ( 1) ن،  َّذاَي يْصاف  اا  مل يسا ق  ر وثْا ، َ    وا احْ  َّرم رطار  م َّذحاضا  مسا ا  َّوهاما يف كيارا  أُُاال َّذحاُر
يا   ْا صااُ: يف أ رُ  ْا  ذاا  َفسا  هَا  َّةياِ ااهاا، كماا أشااا  ر ذذاك َّمخ ُمما  أاا ْ ِ و   يف َّذح  َّن ري قطأِ  ط

ْل َّ َّْا َّْلااظ َّرم ُجر َّذأسحال  يف  ْ ن وم خالذ  كيار  ايح َّذ ااي: و  .154-153ذحُر
ق  ث يِ َّمُاْيث َّذي ا ِ َّذيرَيِ يف ا  ر َّةيِ يف َّذأرااَ  َّذيت َ ميُم أن ضف   ْ  وث  َّْلااظ َّوهاما، اإواا أن ( 2)

ْذ : )ا ذِ يف َّملسْمَ( أن وام قطاك َّذطرياق وام َّملساْمَ َّْخا  يف هَا  َّةياِ  وأاين ْاا   ن مل َ ا ر رسا   ،  يُْن ورَّْ  رح
َّ،   أ  أن يحاار:  ااا  ياار  أن َّةيااِ ا ذااِ يف َّملسااْمَ رأاا   افاااذ ُُما   َّ   اارق يف َّذأاارااَ َّذااَيم كفاار َّ رأاا   ميااا َ  قيْاا

ونياا َّا ذذااك: ) يسااي ا  ااا  ر َّةيااِ يف َّموار رحطااك واام قاا  قطااك،  قياا  واام قياا ، من  2/573قاار َّويااام يف أُُاواا : 
 َ    ورَّْيم نَُ َّةيِ،  ق  ا   مهال  م قياْة  م َّرم   يم قار: )كان أور َّذأارااَ ق ا  أن ذذك    َّمُم، اأْم ا أ

( اوخ  أا  كان ق   ا  ر َّةيِ(، ذُم َياهن  م ذذك  ن َّةيِ  ن ث ِ أن ا  ْلاا رأا   افااذ َّْلُاَ يف َّذأارااَ  َ   ر َّْل ْ 
 ييجااا : وااا يف َّةيااِ،  أوااا وااا قااا  واام َركاا  ذساام  َّم ااَ رأاا  ذذااك،  ْاا  اأْاا ، من ُُماا  مل  اإ ااا ا ذااِ  قاارَّاَّا ذْ اايف 

َّ  َّذ اان ذْش حاطا:   .97-2/96ااذضاهر أا  وا مسْهَ ُ َّا ر  قياصاا،    أ َْ،  َّاضر: أض
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 -َأاار-قاار    ،اُان ُُمهَ خاا اا  م ذذك ، ر ُخر َّةيِ(1)[4:ُمم ] ﴾كافارأ َّ اااارِبهنا َّذر  قااهن  
َِب ﴿ :يف ُيِ َّ اارِ ا  اأ َّ  اْاااِبه  َّ و مِب قاا ِبا   أانِب َااحِب رأ َ يما اتا  هاا َّْذاِ  ْا  أن وام اتهن وام َّ ااارَ  ﴾  َِ َِّذ

 ذُان  ذَّ أُا    ، ذْ كااِ َّةيِ يف َّذُاار ذ فأي  َّ اارِ ،يسحو     َّذطْ: ىنا ذكر ىنا   ا  ااها
ْن َّْلرَّراِ خففاِ   ا  َّذحيا  ،ر يف َّةياَِّْلرَّراِ واك كفار  َّكيفا اا ىناا ذكا  أ ااا:  .  اَْ وام َّذحيا  ايُا

ا  واثالا أن َساحو   ا  َّملطاذ اِ   م هََّ َّْثشاُار  اا  َ يْا ل وام  قاواِ هاَ  َّْلا ْ   ْا  َّ اااهن َّملَر
ْْة  ر َّْث الل أ  َّذحي    .(2)وذأ

 ،(3)َّذُفاار راا  : اارااِ ا قاا  َحاا ل يف َفساا  َّملائاا ة وااا احْاا  َّملياا ف  اام  ااأا  راام   اا  أن وأااىن َّ
 اام  ااأا  راام أ   ر رااِ  اام قياااْة  اام أااا  يف ُخاار  ،(5)واام  ريااق ا ح راام   اااْة (4) أخاارج َّذطاا ي

َكر ذ ا أن هَ  َّةيِ ا ذِ ااهَ  :قيِ َّذأرااَ قار ْذا أ ﴿ا ْنا ََّّلِلا  ااا أ َ يما َيأااا رأ  .﴾  مِناا  ا اَّ أ َِّذ

ْ  وم     ُخر  م أا  (6) أخرج  . 

 اااام  (2) اااام وأا يااااِ راااام أ  َّذأ اااااس (1)واااام  ريااااق واااار َّن راااام وأا يااااِ (8)ه ااااا  (7) أخاااارج َّْثمسااااا اْا
                                                

يف أاض   َّذضااااهر أ اااا ا ذاااِ يف َّ ااااارَ َّذاااَيم هاااَ  ْااا  َّذُفااار  يف أاضااا ، أواااا ُياااِ َّملائااا ة احااا  َأرضاااِ ْلااا  قطااااع َّذطرياااق( 1)
َّ وسْمَ أل وَر يم أل كفااَّا أصْاَ،    أ َْ َّ  أكاا  .َّْث الل  

 .990م:  1َّاضر: َّْلاوش اقَ: ( 2)
َكر أن هََّ َّذيفس  ذْم اارِ  م  أا  رم     أ   ا  ،  راَ َّْلاااظ يف 8/123: -ايح-يف َّذ  ااي ( 3) ، ذُم َّذ  ااي مل ي

  َّْلساااام،  صااااْ  َّراااام أ  ُااااامت   همااااا،  َّاضاااار:  ماااا ة َّذحااااااي ذْأاااااين: ، أن هااااََّ قااااْر  ااااأا  راااام   اااا 8/123َّذفاااايح: 
 .10/180،   اشاْ َّذسااي ذْحسطال : 18/203

 . يف     4192اقَ:  7/524: -ايح-،  َّْل يث يف َّذ  ااي 11808اقَ:  10/244يف  اوك َّذ اان: ( 4)
ثحااِ ااضاا ، قااار َّ طااا:: كااان كثاا  َّْلاا يث، صاا ف  هاْ: أراْا ُمماا  ا ح راام   اااْة راام َّذأااال  راام ُسااان َّذحاسااا َّذ يااري،( 5)

يف  اال:  ا ، 8/402هاا. َّاضار: اتايا  ر ا َّْ ذْ طاا:: 207هاا،  قاا : 205َّذُي: يف َّذس م  َّمُُال،   ك َّذيفسا ، َ 
ي: 2/177َرااام ُجاااار:  -َّملأراااااِ-، هتاااَي: َّذيهااااَي: 9/402 ااا  أ ااااالل َّذ ااا ال  ذْااااَهيف:  ،   حاااائ َّملفسااااريم ذْاااا َّْ 

1/179. 
 .11809اقَ:  10/245أي: َّذط ي يف  اوك َّذ اان: ( 6)
هْ: أرْ رُر أ،  رم  ررَّهاَ رم  مسا ا  رام َّذأ ااس َّور اا  َّذشاااأا َّملأار ف وْثمساا اْا،  واال ُجاِ، ُاااظ احاا ، كاان ( 7)

يف  اااال:  ذيااا اح، هاااا، ذااا  ويااا فائ و هاااا: َّملساااي رج  ْااا  371َّذَّ وااار  ة   ااا ا ، شاااا  َّ ااا ثَ  َّذفحهاااا  يف  يااار ، َااا
، شاَاَّئ َّذاَه: َرام 16/292،    أ الل َّذ  ال  ذَْهيف: 3/7 وس    مر    ها. َّاضر:   حائ َّذشااأاِ ذْس ُا: 

 .4/379َّذأماْ: 
ْاي يف وح وااِ كياراا  ُتفاااِ ( 8) َّذضاااهر أن َّذ حاا   ااام َّْثمسااا اْا يف كياراا  َّملساااي رج  ْاا  صاا اح َّذ  اااااي، قااار َّذأالوااِ َّمل اااااكف

ْذي:  ْْة يف َّ  َّااااِ َّورو ااااِ،  قااا  َّخييااار َّْلاااااظ هاااََّ )ا 1/330َّمُااا ْ ااا ْراااِ خباااو َّْلاااااظ َّرااام ُجااار، و سااا ِ و ااا  وُي
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ْذاا     اام أااا   اام َّذ اايف  (4) اام أ  قالرااِ (3)أيااْهن ْنا ََّّلِلا ﴿ :-َأااار-يف ق َ يما َيأااااا رأ اا اَّ أ َّذِاا   مِناااا  ا
ْذا أ  ُِب ) :قار ﴾ ااا أ  (.هَ وم  أ

اا    ري اااِأ (5)قاا  ث اااِ يف َّذياا ا َ :قْااِ ُِب َّ وااام  أ احاا    ااا  َّذييااريح َّذاااَي افااا  َّرااام  ، اااَ كاااا
 .(6)رطار

َا ااهَ ْوهاا وام ُاااهن وام َّملساْمَ رحطاك َّذطرياق ، َّملأيم  أن َّةيِ ا ذِ أ  ذُام  ، ها َي اا ر رأم
ْراااِ َّذفاااريحَ  يْفاااِ َّ كفاااااَّا ةااا  َّْثواااال اااااهَ  ذَّ  فااار ْاااَ ، ح َّ وساااْمَ اأْااا   (7)ااااإن كااااا   ن كااااا

                                                                                                                                                   

ْا رااام ُسااام  :واْااا :  ة يف اااايح َّذ اااااي ملشاااه َّْا اقاااَ:  365َّذُيااااهن   يااا ،  مساااا  َّمل يحااا (.  َّاضااار: وأجاااَ َّمليااا فائ َّذااا
 .     وي   كما احْ  َّرم ُجر ه ا م َّْثمسا اْا رس 14/211،  ق  اح  ذذك َّذحسطال  يف  اشاْ َّذسااي: 1168

يف، ثحاِ ُاااظ وا ذ  يحْا: َّممساا   يأماا  ْا  َّذ ااس، ( 1) هْ: أرْ       ور َّن رم وأا يِ رم َّْلاا  رام أمساا  َّذفاا اَّاي َّذُا
يف  اال:  ْذَ، َا  ُاامت: هاا. َّاضار: َّوارح  َّذيأا ي  َرام أ 193اهْ ثحِ ااما ا َّ   م َّملأار اَ، ضاأاف ااماا ا َّ   ام َّدها

 .932، َحري: َّذيهَي: َرم ُجر: 6/402، وا َّن ََّ ي َّر ذَْهيف: 8/272
َْهَ، صاا    كثاا  َّْلاا يث، ذاا  أ هااال، ( 2) يف َّم اا ي واا ي َّذُاا هااْ: أراْا َّْلساام وأا يااِ راام أ  َّذأ اااس )هشااال( َّذحياااا َّمْ:

يف  ااال:  ، َحرياا: َّذيهااَي: 6/460َّر ذْااَهيف: ، وااا َّن ََّ ياا 8/385هااا. َّاضاار: َّواارح  َّذيأاا ي  َراام أ  ُااامت: 204َاا
 .956َرم ُجر: 

ْر  ها ااِ، ثحااِ ث ااِ ُجااِ واام ك اااا ( 3) ْر   اا ة،  يحااار: واا هااْ: أراْا رُاار أيااْهن راام أ  يامااِ )كاسااان( َّذساا ياا  َّذ يااري واا
يف  ال:  أ االل َّذ ا ال  ،  ا  2/256ها. َّاضر: َّورح  َّذيأ ي  َرام أ  ُاامت: 131َّذفحها  َّذأ اْ، ش ي  َََّ اع ذْس ِ. َ

 .158، َحري: َّذيهَي: َرم ُجر: 6/15ذَْهيف: 
هْ: أرْ قالرِ       رم :ي  رم  مر  أ   اور رام ًنَا  َّوارِبواا َّذ ياري، ثحاِ ااضا ، كثا  َّْثا اار، واائ وذشاال هاااوا وام ( 4)

، 508َّذيهاَي: َرام ُجار: ، َحريا: 4/468ها،  قا : رأ  ذذك. َّاضار:  ا  أ االل َّذ ا ال  ذْاَهيف: 104َّذحاا   ال: 
 .257 اوك َّذي يا  ذْأالئا:

 .1671اقَ:  1297-3/1296،  وسَْ: 4192اقَ:  7/524: -ايح-يف َّذ  ااي ( 5)
 .ُ يث َّذأرااَ  ذا  اا  َيريح رَذك( -أي: َّذ  ااي-َُ قار يف ص ا كالو  َّذَي احْ      َّْلااظ )  ا  ( 6)
َِب كاااان  ذذاااك  ن ييساااْ   ر أاض َّذُااااار َّذحاااا ك ذْطرياااق َ ةْااْا وااام ( 7)  ُااا   ثاااال  ُااااَئ: َّم ر: أن يُاااْن ُرراااااا وأااا

َّْث ااالل ااحطااك ااهااا َّذطريااق،  هااََّ  اا َّ    اا َّ  َّْلاار   وااا َّذحياا  أ  َّم اار،  َّم اا   وااا أن مياام  ْااا  أ  يطاذاا: وذفاا َّ  أ  
ْْ خااا ،   ْااا  ااةياِ مل َ  يسا   أ  يطْااق ُاارَّا ذواِ كمااا اأْاا  َّذ اايف  ْع. َّذثاااااِ: أن يُااْن ذوااااا راها يأاارض ْلُااَ هااََّ َّذ ا

ْل: َيااااهن ُاا   ْل: يأاواا  وأاوْااِ َّْلاار ،  قااار قاا ْا ُُماا  يف هاَا  َّةيااِ،  قااار قاا َك اااام هر أن يأاواا  وأاوْااِ َّ ااااهن َّملاا
ْل: َ يح ا  و ا   َ َّْث االل أ  َّذسااف،  َّملساوذِ ُما  اضار. َّذثاذثاِ: ا َّا  يح ا  ْا  اْ   ر ذويا  َ  را ،  قاار قا أن يُاْن وَر

ْل كفار َّ رأاا   مياا َ، َّاضاار يف ذذااك: َّْلااوش اقااَ:  .  َّاضار يف َّملسااوذِ: َّ ْا  َراام ُاا ل: 990م:  1 قا  ا ذااِ َّةياِ يف قاا
 .2/811، ر َّيِ َّديه  َرم اش : 9/195، َّمل سْط ذْسرخسا: 280 -2/278
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ْذَ ْر َّذشااااأا :قاا ْااَ ،(1)أُاا مها  هااْ قاا  واام أخااَ َّملااار  ، قياا: ي ضاار يف َّو ايااِ اماام قياا  (2) َّذُاا
َا ياأ اِبفا  ،قأطك َّ  ، وم مل يحي   مل أيخَ وا ْيك ﴾أا ِب ﴿  أْ  .(3)ذْي 

ْا َّذثالثااِ :(4) قااار واذااك  ا ااح َّذطاا ي  ،راا  هااْ ذْي ااا  ااي اا  َّْثوااال يف َّ ااااهن َّملسااَْ رااَ َّمواا

                                                

ْذااا  يف: َّمل ذْشاااااأا: ( 1) ي: ، َّْلاااا ي َّذُ اا  ذْماااا213 -6/212َّاضاار ق ، 2/319، َّْثشااارَّف َرااام َّمل اااَا: 13/353 ْا
ن ذْحر يف:   .6/149َّواوك مُُال َّذحُر

ْلَ يف: َّمل سااااْط ذْسرخسااااا: ( 2) ، راااا َّئك َّذياااا ائك ذُْا ااااا : 177 -5/176، ااااايح َّذحاااا ير َراااام َّْلمااااال: 9/195َّاضاااار قاااا
ن ذْحااار يف: ، َّوااااوك مُُاااا12/473، َّمل اااين َرااام ق َّواااِ: 2/319، َّْثشااارَّف َرااام َّمل اااَا: 7/139 ، 6/149ل َّذحاااُر

هاََّ  2/67 ْ  خالف راَ َّذشاااأاِ  َّْل فااِ  راَ أ  ُ افاِ  صااُ ا  يف رأاض َّذيفاصاا ،  قا   ا َّ َّرام كثا  يف َفسا  : 
ْا  .َّذحْر ذْجمه

َُّا ي مكثر أها  َّذْ اِ،  َّاضار: َّذ سااو ذ 2/345 َّذيحساَ  َّذيفيا   َّذي أاض،    َّ  َّرم َّما ااي كما يف :َّْ َّملس : ( 3) ْ-
ن َراااام َّذأاااار : 222 -11/221، وفاااااَاح َّذ ااااا: ذْاااارَّ:ي: 3/601: -ُتحاااااق َّ امااااا  ، ر َّيااااِ 2/600، أُُااااال َّذحااااُر

.  هاااََّ خااالف َّذضااااهر،  ذ 6/120، ا ح َّملأااا  ذيذْ ااا: 2/38، ذ اااهن َّذيو ياا  ذْ اااا:ن: 2/813َّديهاا  َراام اشااا : 
ْا  ر َّذحااْر   ااا 2/600َّذضاااهر أ ااا ذْي ااا  ُاا  قااار َّراام َّذأاار  يف أُُاواا :  ،   ااا اااو يف ذذااك،  َّذااَي ُاا َّ َّومهاا

ْا  اا: ثالثاِ أواا ي يف َّْلاا ي َّذُ اا : -ذَْ  ْ اا: -354-13/353كماا يحااْر َّملاا ْا ْوئ َ : )أُا ها: أن َّخاايالف َّذأحا
ْوئ  وام كثار  روا   خاف  ْوئ، َّخيالف أ  اْا. َّذثا : أن َّذي اا  وفاٍض  ر أن يأاقا: وام قا   روا    ْاظ َّذأحا َّذأحا

ْوئ،  يف أكثار َّوارل   ْضهااا اُاان أ ر.  َّذثاذااث:  اا: مي اك واام هاََّ َّذي ااقض، مااا  يأاقا: يف أقاا  َّوارل  خاف َّذأحاا  َّذَ 
ْن  ْ  ََرا: وث  كفااة َّذحي   َّذضهاا  ذْ كاااِ  ْا  َّذي اا  ذ ا ئ ااهاا ومخاف  أا  ملا ر ئ ااها وم ْظ   : أن يُ

 .وث  كفااة َّذامَ(
ْذ  يف: َّمل  ااِ ذسا  ْن: َّا( 4) ، َّْثشارَّف 2/812، ر َّياِ َّديها  َرام اشا : 7/169، َّمل يحا  ذْ اا ا: 553-1/552ضر ق

ن ذْحار يف: 2/319َرام َّمل اَا:     هااا.  هاََّ َّذحااْر قاْر َّراام   ااس يف ا َّيااِ  ْاا،  َّراام  6/149، َّواااوك مُُاال َّذحااُر
، َّذ سااااااو 263-10/262َّاضااااار:  اااااوك َّذ ااااااان ذْطاااا ي:  َّملسااااا:،  جماهاااا ،   طاااااا ،  َّْلساااام،  َّذ  أاااااا،  َّذااااا ا ،

َُّاا ي  ن ذْ  اااس: 3/601: -ُتحاااق َّ امااا -ذْ ن َّذأضاااَ َراام كثاا  2/300، وأااا  َّذحااُر . 67-2/66، َفساا  َّذحااُر
َّ  َّذ ااان:  َ أي: أن )أ ( ذْي اا   -)َ  ةفا  أن َّذضااهر َّملي ااْا وام َّةياِ هْا َّذحاْر َّم ر: 2/88قار َّذش حاطا يف أضا

ْيك فسا  َّذيا ا  ْلاََّ راَذك ذاا  ذا  ُُاَ -َّذي  ْْ ُتياج  ر او وم كياهن أ    ِ، َ  ن رحا ، من َّذ َيْة  ْ   اهر َّذحُر
ْ ااا  َ واا ا َّ  َّرام  ْاة خا َّ ورا َك ْْ َّمل َّذراك ْثوُان أن يُْن  م َّ يهاْ و  ، َ  اأَْ أُ َّا ا   يف َفس  هَ  َّةيِ وذحا

  يا   ام   قاار أاا : )اساور ا اْر   - ر أن قاار:  - م أاا ...- 11854اقَ:  10/267: - رير يف َفس  
َّذحاا  اامم ُااهن احاار: وام  ار   أخااف َّذسا ا  اااقطك يا   رسارقي   ا ْا   خاايا   وام قيا  ااقيْا ،  وام قيا   أخااف 

ْل أاا  خْاو َّذس ا   َّ ي   َّذفرج َّْلرَّل ااصْ  (  هََّ َّْل يث ذاْ كاان اريااا ذُاان قا أااا ذْ ا َّع ،  ذُام ااا  َّرام ْلاأاِ،  وأْا
َّ  َّذ اااان:  ) ا اح َّملاذُااِ هاََّ َّذحاْر  ن َّذْفاظ ااا  وسايح   اا   2/87رأا  َُّا َّ  كي ا  َ  َياي  را (.  قاار أياااا يف أضا

   َ ُمياج  ر َح ير ُمَ ف، من َّذْفظ  ذَّ َّْا راَ ََّ ايحالر  ََّايحااا  ر َحا ير ُماَ ف ااَ ايحالر وحا ل، ماا  َّمصا
ْذاااا   ْا  ْاااا  ذاااا  ل َحاااا ير َّ ااااَ ف ق كمااااا يف وسااااَْ:    راااا ذا  و فياااا   ْاااا  ذاااا  ل َحاااا ير َّ ااااَ ف(.  ذأاااا  ْذااااا  َّومهاااا
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 [ 113-12/112 :]َّذفيح .(1)َّم ر

 34سورة املائدة: 

﴿ ٌَ ا  ُ ٌْا اا َّ أاِن ََّّلِلا  افأ ْامأ َِب ااا ِب َّ و مِب قاا ِب   أانِب َااحِب  اأ َّ  اْااِبه  رأ َ يما اتا  [34:َّملائ ة] ﴾  َِ َِّذ

ْا ،أن  قاوِ َّْل  كفااة ذَْا:  ذْ مل يي: َّ  ْ  (2) يسيفاْ وم َّْل يث ْر َّومها  : قاا  ،(3) هاْ قا
ْراااِ  رااااَذك  ااا ل رأاااض َّذيااااارأََ رااا ْر ذْمأي ذاااِ (4)  وااام َّذي  واااام  (6)  َّاحهااااَ َّرااام ُااا ل ،(5) هاااْ قااا

                                                                                                                                                   

)َ َياا  ْل َّواارئ وسااَْ يشااه  أن َ  ذاا   َ    أ  ا ااْر    َ  ُاا   ثااال : َّذثااا: َّذاا َّ ،  1676اقااَ:  3/1302
يف  ﴾أا ِب ﴿(.  َّ ااهن َّذَي مل يحي  ذا   َُّا َّا وام هاَن  َّذثالثاِ  َّذحاْر  ن  َّذ ف  وذ ف ،  َّذياا  ذ ي   َّملفاا  ذْجما ِ

ن ذْجيام:  ْ  َّمور أن يحي  َّ ااهن   ن مل يحي ، َّاضر أُُال َّذحُر  .2/575َّةيِ ذْي ا  َحياا أن ذ
ْ ا : 10/264يف  اوك َّذ اان: ( 1) ا  َّذطا ي َّذحاْر َّة 5/89، قار َّرم  طاِ يف َّ را َّذ خار،  هْا أُاْط ذْمفايت  ذا ل ) ُا

 .َّ ااهن،  قْر واذك: أ   ذَْايأِ،  أُفظ ذْ اس  َّذطر (
ْذا  ( 2) )امام  ِى وا َُ ااو ر   ْاا   ،  18اقاَ:  1/81: -اايح-يف ُا يث   ااْة رام َّذيااوِ   ا  َّذ  اااي   أي: وام ق

ْق: يف َّذ ااا اهْ كفااة ذ ،  وم أصاهن وم ذذاك شاا  اا ِ  ا     اهاْ  ر  :  ن شاا   فاا  وم أصاهن وم ذذك شا اا اأ
 .   ،   ن شا   اق  (

ْ ي: ( 3) ْا  اا   َُّاا  واام أهاا  َّذأْااَ، َّاضاار: شاارح وسااَْ ذْ اا ، َّملفهااَ ملااا أشااُ  واام َْ اااو وسااَْ م  11/318 اا َّ  ذْجمهاا
 اشااْ َّذسااااي ، 1/157،  ماا ة َّذحاااي ذْأاااين: 6/214،  كمااار  كماار َّملأْااَ ذاي : 145-5/141َّذأ ااس َّذحار يف: 

) هااْ واار ي  اام  ْااا راام أ   اذاا:  َّر اا  َّْلساام،   اام  1/74،  قااار َّراام ا اا: يف ااايح َّذ ااااي: 1/145ذْحسااطال : 
ْاي  َّذشااأا  أ، ،  َّخيااا َّرم  رير      وم َّملفسريم(  .جماه   :ي  رم أ َْ،  هْ قْر َّذث

َّن رم  ْاَ     ، َّاضر ايح َّذ ااي َرم ا :: (  4)  .1/74كيف
 .11/223َّاضر: وفاَاح َّذ ا: ذْرَّ:ي: ( 5)
ْراااِ  12/12،  َّذاااَي يف َّ ْااا : 1/74ذكاار َااار اح َّرااام ُااا ل ْلاااََّ َّذحااْر أياااااا: َّرااام ا ااا: يف اااايح َّذ ااااي: ( 6) أن َّشااا َّط َّذي

ذسحْط َّذَا: خام و اارِ  ذ قار: )ك  وم أصاهن ذا اا اا  ُ  اوقاَ  ْا  وا َيا: يف ذذاك احاو  احو   ا  واا أصااهن 
ْراِ ا  -اتهن أ  مل يي:-ذك وم ذ  -َأاار-ُاشا َّ اارِ اإن  مثها و   ْا ،   ن أقاَ  ْا  ُ ها، َ  يسحطها   ا   َ َّذي

، اْحاْر   -ِ ذكر ُا يث   ااْة رسا    وام  اريحَ، ِ قاار-احو. ررهان ذذك  :  أواا ضيايا ا َّ ااراِ وام  ااك َّْلا ْ 
َ يما ﴿: -َأااااااار- اااااا اَّ أ َّذِاااااا ْاَّ...   مِناااااااا  ا ااااااا ِْبنا يف  َّمااِبض  ااسا ااااااأا ْذا أ  اياسِب نا ََّّلِلا  ااا أاااااا ْذاااااا  َأااااااار-َيأااااااااا رْأ ٌَ  - ر ق َّهٌن  اض ااااااا َا  ﴾ ااااااا
ايااا َ َييماا  و ياالا  ْا  أ ااَ واك  قاوااِ هاََّ َّْلا   ْاااهَ،  أن ْلاَ خاا ي يف َّذا ااا،  ْلااَ  -َأااار-[، اا و   33َّملائا ة:]

ايا  هاََّ أاا  يار  أن َّْلا ْ  كفاااة ذيااُ ها اتهن أ  مل ييا: وا ا َّ ُا  َّْلرَّراِ  وك ذذك يف َّةخرة  ََّهن  ضاَ( اي اَ وام
ْرِ َّ ااهن  .اْا  رُفااة ذَا: صاُ   َ  ر  وم َ
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ْي ْذاا   ،(3)  ائفااِ يساا ة ،(2()1)َّملفسااريم َّذ  اا َّ و اايث ا  واام اتهن يف ق َ يما ﴿ :-َأااار- َّ ااي ذ   َِ َّذِاا
َِب  ااا  اأ َّ  اْاااااِبه  ااامِب قاا ِبااا   أانِب َااحِب َّ و  رأااا َّهن يف ذذاااك ،(4)﴾اتا ْراااِ َّذااا ااا أاااا  يف ، َّوااا  ذاااََّ قاااا ئ وذحااا اة  ، ح

 [ 1/86 :]َّذفيح (5) ْا 

                                                

ْي َّذشااأا، شا  َّْث االل، يْحا: ىن ااا َّذسا ِ،  اكام َّذا يم، كاان ( 1) ْْ رم ُمم  رم َّذفرَّ  َّذ   هْ: أرْ ُمم  َّْلسَ رم وسأ
يف  ال: ُااضاا وفسرَّا احاهاا، :  ها، ذ  وي فائ شه ة و ها: وأامل َّذي  ي   شارح َّذسا ِ  َّمليااراح. 516َّه َّا قااأاا وذاس ، َ

ي: 7/75،   حائ َّذشااأاِ ذْس ُا 19/439َّاضر:    أ الل َّذ  ال  ذَْهيف:   .1/161،   حائ َّملفسريم ذْ َّْ 
ْي: َّراام ا اا: يف ااايح َّذ ااااي: ( 2) ، وااا ياا ر  ْاا  3/50 ذااا  يف َفساا   وأااامل َّذي  ياا : ، 1/74 كااََّ اساا: هااََّ َّذحااْر ذْ  اا

قااار: )وهن َّْلااا ْ  كفااااَّئ، ِ ذكاار رسااا    ُاا يث خ ميااِ رااام ارااِ قااار قاااار  10/311ذذااك، راا   ااا  يف شااارح َّذساا ِ: 
ا (.  َّْلا يث   ا  أ،ا  يف َّملسا    -ا ْر   صْ     ْا    َْ: )وم أصاهن ذا اا أقاَ  ْاا  ُا  ذذاك َّذاَا: اهاْ كفاَا

،  َّماًن  ط يف ضرَيا  1/86،  ق  ُسم   ا اْ  َّْلاااظ يف اايح َّذ اااي: 21773اقَ:  16/122: -حاق شاكر  َّذ يمُت
 .1/311مُاْيث شرح َّذس ِ: 

ْل: ( 3) . 1/74،  أرْ       َّرم َاماِ كما ذكار ذذاك َّرام ا ا: يف اايح َّذ اااي: 1/433و هَ َّذسمرق  ي يف َفس   نر َّذأْ
، ْا َّ يااا  ْا  3/163، َ ااَ َّْلحاائق ذْ يْأاا: 3-5/2ه: َّْل فااِ كماا يف اايح َّذحا ير َرام َّْلماال:  هََّ َّذحْر هْ وَ

ن ذْجيام: 6/4َّذ ا َّمل ياا َرم  ار يم:  اْا: 2/579، أُُال َّذحُر  .6/177، َّذفح  َّْث الوا  أْذي  ذُْ 
  َّ ااا ي يف َّذااا ااا  َّذأاااََّهن َّذأضااااَ يف َّةخااارة،  َّ ااايثىن    ااا  َّذ َذاااِ و هاااا: أن   أث اااِ ذْم ااااارَ َّذاااَيم أقااااَ  ْااااهَ َّْلااا( 4)

ْذ   َّ﴿: -َأار-َّذيائ َ وم ذذك رح رأ َ يما اتا  .، ا ر  ْ  أن    َّذيائ: ذا  كاذيائ:﴾  َِ َِّذ
ْرِ ق   َّذح اة  رأا ها( َّهاا.، وا( 5) ْرِ َّةخرة َ  اك وذي ْرِ َّةخرة ملا قا ئ وذح اة، من ) ح م اايح َّذ اااي أي:  ذْ كااِ يف  ح

ة ذااا  رُفااااة 1/74َرام ا اا::  .  َّملسااوذِ ااهااا ََّفااا   َّخاايالف،  راااان ذذااك كاذياا : ََّفااق أهاا  َّذأْااَ  ْاا  أن ُاا  َّذااْر
: امااَه: َّْل فاااِ  قااْر  ائفااِ واام  َّ  واام َّْلاا ْ  َّ اامااا  اا ْرااِ.  َّخيْفاا ذياااُ   راا  هاْا :َيْة يف َّذ ُااار  َّرياا َّ  ذساا ا  َّذأح

ِ  ن أه  َّذأَْ أن َّْل ْ  ذاسِ رُ ْياِ َّذيا ا ِ َّملياُر فاااة مصا اْا،  هاََّ قاْر ضاأاف َ يا هض أواال َّمُاْياث َّذ  
ْلَ  واا ضاأافِ أ  صا ا ِ  ذُام  اك أها  َّذأْاَ را هاا  راَ  َّْل ْ  كفااة ذَاْهن أص اْا،  َّذ يْم َّذيت ذكر ها ْذاالا ذح

َا ُماايمالا  ُاا يث   اااْة  ن ُاا يث   اااْة ويااوخر   هااا وااك أااا  أصااح و هااا.  ذهاا: رأااض أهاا  َّذأْااَ كااارم ُاا ل   أْاا  قااْ
ْا  ر أن َّْلاا ْ  وُفاارة ذااَاْهن أصاا اْا وا اا َّ ُاا  َّْلرَّرااِ ذةيااِ، َ ْاضاااا  ْاا  َّ اااارَ  كثاار واام أهاا   َّذحاار يف  َّراام  اشاا

ا يم،  م اا رحاِ َّذاَاْهن.  ذها: أكثار أها  َّذأْاَ  ر أن َّْلا ْ  كفاااة مصا اْا َّْلرَّراِ    هاا،   أا  رأااهَ َّةياِ يف َّملَر
ا ذِ ااهَ،  َّْل يث يف َّملسْمَ،  رأااهَ قاار:  ن واا يف َّةياِ  ْا  َّذيفياا  ااا  ي يف َّذا ااا ملام أخَا وْلا ،  َّذأاََّهن 
َّذأضااَ يف َّةخاارة ملام مل يياا:  مل ينخاَا وْلا ،  هااََّ َّذحااْر هْا َّم هاار،   ن كاان قااْر َّراام ُا ل  واام َ أاا  ُميما   اا  رأااا ، 

َُّاا ي 12/12، َّ ْاا  َراام ُاا ل: 6/189اأا:    أ ْااَ. َّاضاار: َّمل ذْشااا ، 3/605: -ُتحاااق َّ امااا -، َّذ ساااو ذْ
ْ ي: 1/74ااااايح َّذ ااااااي َراااام ا اااا::  ْذي َراااام َّذأاااار : 11/318، شاااارح وسااااَْ ذْ اااا ، َّواااااوك 3/405،  ااضااااِ َّمُاااا
ن ذْحر يف:  ن َّذأضاَ َرم كث : 6/157مُُال َّذحُر ، 39 -2/38 اا:ن: ، ذ ااهن َّذيو يا  ذ68ْ - 2/67، َفس  َّذحُر

ْا: 1/157 ما ة َّذحاااي ذْأااين:  ْير َرام  اشاا َّ م َّملهماِ َّذايت َاا ر 186-6/185، َّذي رياار  َّذي ا .  هاََّ َّملاْ م وام َّملاا
 ْ  أن َّْلااظ َّرم ُجر َّ ْك  ْ  كياهن ايح َّذ ااي َرام ا ا: را   أخاَ   ا ،  ذذاك اضارَّا ذْيشاار  َّذُ ا  راَ َّملْضاأَ 
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 38سورة املائدة: 

﴿ ٌَ ُ ا ُا اَا و ما ََّّلِل   اََّّلِلأ  ا  يٌ   ُا َّ أايِب  يااهأماا  ا اَّ ا ىن اا كاسا اا اا ِأ اااقِبطاأأ  [38:َّملائ ة] ﴾ اَّذِساا  أ  اَّذِساا قا

ْر    ... َّ أايِب  يااهأماا اَّذِساا  أ  اَّذِسا﴿ :-َأار-ق ِأ اااقِبطاأأ َّ  ْا  أن  ،كََّ أ ْق يف َّةيِ َّذا   ﴾ا قا  أ
ْْة  ْ َّ ااما ذْ قطأِ َّذشمار  م َّا أ  خطو ه  َي ئ ،(1)َّملرَّْ َّذامىن  ن كااِ و  .(2)  َّخيْف

ْايااِ (4) قاا وِ َّذ َّااااِ  ْا  َّذاا َّ  (3) قا ل َّذساااا   ْاا  َّذسااااقِ َك ْْ َّذساارقِ  اذ اااا يف َّذ ْ اا  من  ،(1)ذ
                                                                                                                                                   

ْاقِ:  ذا  كما ذكر َّذس ا ي يف َّو َّْا  يف كيارا  َّْثصاارِ 155َّهر  َّذ اا َّذ ، احاالا  ام كيااهن: َّرام ُجار َّذأساحال   وا
ْيِ وم ايح َّذ ااي ْ. َّذا ن: 1/189ْ. شاكر:   .18،  َّاضر: َّ الاِ َّذرَّش ة  َّذ  ذِ َّمو

َكاا َرام   ا  َّذا : ( 1) ، 2/582ُن ذْجياام: ، أُُاال َّذحار 24/189ُُ  َّْث اع     َُّ  وم أه  َّذأَْ. َّاضر: ََّ ي
ْل ذْسااامرق  ي:  ، َّوااااوك مُُاااال 1/805، ر َّيااِ َّديهااا  َرااام اشااا : 2/260، َّْثايااااح َرااام ه ااا ة: 1/433ناار َّذأْااا

ن ذْحاار يف:  ن ْثذُاااا َّْلاارَّس: 6/172َّذحااُر ن َّذأضاااَ َراام كثاا : 3/141، أُُااال َّذحااُر ، َّمل ااين َراام 2/72، َفساا  َّذحااُر
، 8/92، شاارح َّ رشاااا  ْااا  خْاااا : 7/466،  اياااِ َّ يااااج ذْروْاااا: 4/177رراين: و اااين َّ يااااج ذْشاا 12/440ق َّوااِ: 

قاااائالا:  12/356.  قااا  أل هاااََّ َّْث ااااع َّرااام ُااا ل يف َّ ْااا : 386َّْلااا ْ   َّذيأ يااارَّئ   ااا  َّرااام َّذحااااَ ْ. رُااار أرااْا :يااا : 
َّ   ا اا  هْ و  ، يْر  قطك  ْا َّذشمار  م َّذامَ  َّكيفا   رَذك، اْْ   :  قطك َّذامَ ملا أ  أ  ام ذذاك قطاك ) َّْ 

َّذشااامار، كماااا َ َيااا ئ ََّ اااي جا  وذاماااَ، َ  َّمكااا  وذشااامار، َ  ااااو  َ   اااْهن قطاااك َّذاااا ، أ  َّميااا ي يف َّذُيااااهن 
أا  كان َي: َّذيامم يف شوا  كْ (.  وا ذكر  َّرام ُا ل ُما   - ْا  َّذسالل- َّذس ِ،  َ أا ا اسي : قطك َّذامَ، ذيثر     

، أاا   اار   اااا  وذأاارَّ  يف :واان  ْااا راام أ   اذاا: 12/355يف َّ ْاا :  -اضااا     اا -َي أ ْا   اام  ْاا اضار، ااذاا
اح ل ذيحطك ي  ، احا ل َّذسااا  يا   َّذاسار   مل يشاأر َّ احطأاِ ااوخ   ْاا رام أ   اذا: خا   ا كا   مل يحطاك يا  .  ذ أن 

ْياِ  و فأاِ َّوا  ،  قطاك كْياا ي يا  رسارقِ  َُّا ة،  ذذاك َ يشارع ااإذَّ  ْااا مل يحطك ميىن َّذساا ، من قطأها يفاا  ر َف
َّ ا:. َّاضار: َّمل اين َرام ق َّواِ:  ، را َّئك َّذيا ائك 12/445َّايف  قطاك ميا ا  راَذك، ُيا  قطاك يسااا  جما لا  ام َّذحطاك َّذ

7/130َّذُْا ااا :  ْْ: )ااااقطأ ْْ اااو يف قطااك َّذامااىن يااْر  ث ااْئ قاارَّ ة َّراام وسااأ أميا مااا(  هااا  .  وااا ذكاار  واام  اا ل   اا
َُّااا  َّذاااَي يث اااِ َّْلُاااَ رااا ، أ  أ اااا َفسااا     ن كاااااِ قااارَّ ة شااااذة َ يياااح َّذحااارَّ ة ْاااا،  َ أ اااا َ َحااا   ااام َا اااِ خااا  َّذ
صاُ: َ يأَْ ذ   اذف.  وا ذكر  وم   ل    َّ  ََّ ي جا  وذاماَ  َّمكا  وذشامار ُما  اضار، اماك   اْهن ََّ اي جا  

أن  :َّذااِ َّذ جا ااِ  َّذشاا ك قاا  ُيااال،  كااََّ ه ااا َّذحطااك قاا  ُياا ،   ْاا  ذذااك ااْث اااع  ْاا   وذشاامار  َّمكاا  وذامااَ  َ
ْذ  يف َّةيِ:   .ارِ ق    اذفِ َّرم ُ ل،    أ َْ ﴾أايِب  يااهأماا﴿  ْهن َّذ    رحطك ي  َّذساا  َّذامىن،  أ ا َّملرَّْة يف ق

ْذاا   أ،ا  يف ا َّياِ   ا   ر يف َّملسوذِ خالف كما ذكار َّْلاااظ،  راااا  كاذياا : ذها: أرا( 2) ْ ُ افاِ  واذاك  َّذشاااأا يف أُا  ق
ْذاااا   أ،ااا  يف ا َّياااِ   ااا   ر  ااا ل َّْث ااا َّ     اااْهن    اا َّ  قطاااك َّذشااامار  ااام َّذاماااَ َ    ااااْة،  ذهااا: َّذشاااااأا يف أُاا  ق

، 261 -2/260َّْث ااااْة،  قااا   ااا ق َااار اح َّذحاااْر َّم ر يف َّْلااااوش َّذساااارق،  َّاضااار يف َّملساااوذِ: َّْثايااااح َرااام ه ااا ة: 
، رااا َّئك َّذيااا ائك ذُْا اااا : 12/445، َّمل اااين َرااام ق َّواااِ: 8/75، ُْااااِ َّذأْماااا  ذْحفاااار: 2/285َّملهاااَهن ذْشااا َّ:ي: 

ن ذْحر يف: 7/130  .6/173، َّواوك مُُال َّذحُر
ْذ  ( 3) َّ أايِب  يااهأماا﴿: -َأار-أي: يف َّةيِ يف ق ِأ اااقِبطاأأ  .﴾ اَّذِساا  أ  اَّذِساا قا
ْذ  أي: ( 4) ِب اةٍ ﴿: -      -يف ق ٍ  و  اِبهأماا و ائاِا  ا  ُ ْ  أ َّ كأِ   اَّ ِأ  اَّذ َّ   ااا ِب ْا:] ﴾َّذ َّا اا  .[2َّذ 
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َّ ايهااا ،(2)َّ اااِ َّذاا ًن يف َّْثًن  أكثاارْ ْع َّذاا ًن  ذ َ ييااوَ   اذ اااا  َ رط  ،(3) من َّماثاا   اا : يف  قاا
ْذ  ُْظ ااا  َّملأاىن اجماك ،ريا ِ َّومك ِ َّذيث اِ :(4) ق  َّذيث ااِ  ، شاااة  ر أن َّملارَّْ  ا   َّذسااا  اْا

  .(5)وذ ضر  ر َّو سَ َّمليْفظ ْما

                                                                                                                                                   

ْة  َّْثقاا َّل  هااا يف َّذر ااار أكثاار. َّاضاار: كشاف َّملأااا  يف َّمليشااار  واام َّملثااا  َراام ( 1) ْذاا  واام َّوسااااة  َّواارأة  َّذحا من َّذسارقِ َي
. أ  من ُا: َّملاار اااهَ أ ْا:، 6/193، ُما م َّذيو ي  ذْحامسا: 14/201ذْحسطال : ،  اشاْ َّذسااي 150 ا ِ: 

ي:  ْن ذْماااا ْا ن ذْحااار يف:2/35َّاضااار: َّذ ُاااِ  َّذأاااا . أ  من َّذسااارقِ وااا هَ أقااا ح، َّاضااار: 6/175، َّوااااوك مُُاااال َّذحاااُر
ن َرم اَين:   .1/37َّذر ض َّذرَين يف أ  ِْ َّذحُر

هتم  ار هاا، َّاضار: َّ( 2) ْة شاه ي: ذحا ْن ذْماا ْا ن ذْحار يف: 2/35ذ ُااِ  َّذأاا ، ُما ام َّذيو ياا  6/175، َّوااوك مُُااال َّذحاُر
َع، َّاضر: َّذر ض َّذرَين َرم اَين: 6/193ذْحامسا:   .1/37. أ  من َّذ ىن و هم أا ش  أق

 .14/201 ،  اشاْ َّذسااي ذْحسطال :150َ  ي ها، َّاضر: كشف َّملأا  يف َّمليشار  وم َّملثا  َرم  ا ِ: ( 3)
 .يف َّةيِ ﴾أايِب  يااهأماا﴿،  َّذضاهر أن ه ا   حو كْمِ: 12/100،  َّذسْفاِ َّذثاااِ: 12/98كََّ يف َّذط أِ َّذسْفاِ َّم ر: (  4)
ْ ا : ( 5) ،  ذ قااار: ) اااك َّميا ي وام ُااث كاان ذُا   ااا  ميااَ 98-5/97قا  ذها:  ر هاََّ َّذيأْاا  َّرام  طااِ يف َّ ارا َّذا

ْ َ ااذيث اااِ يف َّذااام    َُّا ة،  هااا َّملأرضااِ َّ أميااان َّذ اا ذْحطااك يف َّذساارقِ  ذْسارَّ  أياا ،  ذْسااااقائ أياا ، اُوااا  قاار: َّقطأاا
ْ َ(،  َّاضاار: َّذ  اار َّ اااو م  ُاااان:  ْير 14/201،  اشاااْ َّذسااااي ذْحسااطال : 3/483 منااا هااا يف َّذ اا ، َّذي رياار  َّذي اا

ْا:  َُّا ي يف َّذ 6/190َرام  اشا  ﴾أايِبا  يااهأماا﴿: )  مناا قاار: 3/610: -ُتحااق َّ اماا -سااو .  قاا   ا  هاََّ، احاار َّذ
 مل يحاا : ياا يهما، مااا  أاَّْ ميا اااا واام هااََّ  ميا اااا واام هااَ ، اجمااك  ذ ذااا  يف َّوساا   َ ميااَ  َُّاا ة(. قااار َّذفاارَّ  يف وأااااا : 

ُْااا  وااام خفاااق َّْثاساااان  ذَّ ذكااار واااااااا  ر َّث اااَ اياااا  َّا 1/306   اااك، احاااا  قااا  ، وْضااا اا ذذاااك: )من كااا  شاااا  و
ْ ماااا ضاااروا،  وثْاا :  ْامهااا  رط اااا﴿هشاامِ ا   اااهما  وااايئ  ه ُأما ْرأ ِِب قاأْأ ْوا   را ََّّلِل  اااحاااا ِب صااا ا [،  قااا  4َّذي ااارص:] ﴾  نِب َاايأااا

ن ذْحار يف:  ،  َّذ  شاري يف َّذُشااف: 6/173ذه:  ر وا ذه:  ذا  َّذفرَّ ، َّ ْا  رام أ،ا  كماا يف َّوااوك مُُاال َّذحاُر
أهَ  ا ِ.  ق  أل هََّ َّذيأْا  اريحان وم أه  َّذأَْ: َّم ر:  ْ  اأ   َّذ  اج  أرْ ُااان،  ذ قاار َّذ  ااج يف َ   1/612

ن:  رأا  ذكار  ذاَذك: ) هااََّ خطاو  مناا ي   اا أن يفيا  راَ وااا يف َّذشاا  و ا   َُّا   راَ واا يف َّذشااا   2/172وأاا  َّذحاُر
ْ  راااَ  3/483و اا  َّث اااان(،  قاااار أراْا ُااااان يف َّذ  ااار َّ اااو:  رأااا  ذكااار  ذُااالل َّذ وشااا ري يف َّذُشااااف وااا ايااا : )  ااا
ْرُماا  ذاساا رشاا َ، من وهن  ُأمااا﴿أيا يُما  قْ ْرأ ِِب قاأْأ [، يطاْر ااا   ضاك َّوماك وْضاك َّذيث ااِ  هْا وااا  4َّذي ارص:] ﴾صاا ا

ْ ا   َّذضهاار،  أوااا  ن كااان يف كا  شااا  و همااا َّث اان كاذااا يم  َّمذاااَ  َّذف ااَيم  كاان َّث ااَ واام شاا َ كاذحْاا:  َّماااف  َّذ
،   منااا َيفااظ َ  يحاااس  ْااا ، من َّذااَهم  منااا يي اااْا  ذَّ أ ْااق َّومااك ملااا ياا ر  ْااا   اااإن  ضااك َّومااك وْضااك َّذيث اااِ َ يطااْر
ْذا (.  َّذضااهر: أاا  َ خاالف راَ  ذفض ، اْْ قا : قطأِ ُذَّن َّذ ي يم اضاهر  قطك أارأِ َّةذَّن  هْ َّ يأمار ذْفاظ يف و ذ

-  ة   مناا َّ االف يف صا ِ َط احهاا ه اا، امام قاار ريا ِ ذذاك اضار  ر َّملأاىن  أن َّملارَّْ َّذاماَ  قاار  اا  َّوماك يف َّذحا
ْذ  را  -َأار َُّا   َ مياَ  َُّا ة.  وام قاار  ﴾أايِب  يااهأماا﴿أاَّْ رح أميا ما أي: ميا اا وام هاََّ  ميا ااا وام هاََّ  ذاا  يف َّوسا  َّذ

َّْا يف َّةيِ ذفاظ: رأ ل ص ِ ذذك أ   ا  َ يحاس  ْا   َُّا   ﴾أايِبا  يااهأماا﴿اضر  ر َّذْفظ  قار: َّذ َ أميا ماا  يف َّوسا  َّذ
ن:  رأاا  ذكاار  ذااَذك:  2/616ياا َّن َ ياا   َُّاا ة. َّذثااا :  ْاا  اأ اا  َّراام َّذأاار   َّذاارَّ:ي  ذ قااار َّراام َّذأاار  يف أُُااال َّذحااُر

ااا ها هااا َّذااايت َحطااك،  ذاااا   ) هااََّ كْااا  ر ااا   ْااا  وااا أشااارًن  ذااا   ااا هَ يف َّ اااو ، وااام أ ااَ ر اااْ  َّ َّمواار  ْااا  أن َّذامااَ ُ 
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ْ:   اااُا ا ،(1)ذااارَّ  َّذسااارقِ رفااايح َّذساااَ  كسااار َّ ْن اااااا  ،(2) َيااا ْ: كسااار أ ذااا    اااُ َّمخاااَ  :(3) َيااا
- (1) واام َّشا ط واا هَ َّْلاار: ،(5) خااَ شاا  خفاااِ ذاا  ذةخااَ أخاَ  :  أر  اااِ يف َّذشارع ،(4)خفااِ

                                                                                                                                                   

َّ أياا يهَ ذُااان   هاااا، من َّذساااا   ْذاا : أياا يهما  ر أارأااِ...  ذااْ قااار: ااااقطأ ْْ ق كااَذك، راا  َحطااك َّمياا ي  َّما اا  ااأاا
ك ْلحاحااِ  َّذسااااقِ مل يااْر ْمااا ش يااَ خاصااِ،   منااا مهااا َّمسااا  اا ٍ  َيمأااان وااا َ َيياا  وذفأاا  َّمل سااْهن  ذااا ،  ذُ اا   اا

ن ذْحااار يف: 11/233َّوماااك ااااا (.  َّاضااار: وفااااَاح َّذ اااا: ذْااارَّ:ي:  .  هاااََّ َّذيأْاااا   ااااهر 6/174، َّوااااوك مُُاااال َّذحاااُر
ْذاا   ْ اا: اااامم  اار  ملاارة  َُّاا ة أن َحطااك ياا َّ  ُاا   ﴾أايِباا  يااهأماا﴿: -َأااار-َّذاااأف، مااا  ذاْا كااان َّملاارَّْ رح  ااك َّمياا ي ذ
ْذاا   ميأِبيثاا  َّمواار َ  قائاا  رااَذك واام أهاا  َّ َّْث اااع  ْاا  أن َّملاارَّْ رح : - اا    اا -َّْث ااالل.  من كثاا َّا واام أهاا  َّذأْااَ ُُاا

َّ أايِب  يااهأماا﴿ َّ أميا ماا، َّاضار َّْلااوش اقاَ:  ﴾اااقِبطاأأ ْكا  يف اايح َّذحا ير: 999م:  1ااقطأ ،  صا يق 2/58.  ذها: َّذشا
ياَ،  أ هاار هاَ  َّذيأْاااالئ واا ذكاار  َّْلاااظ َ أاااا  ر أن َّميا    أااِ كرَّهاِ َّومااك راَ َث ا 3/416خاان يف اايح َّذ اااان: 

 .َرم  طاِ، يْا  وا ذكر  َّ ْا   َّذفرَّ     مها،    أ َْ
ْ ااااا  يف: هتاااااَي: َّذْ اااااِ ذي:هاااااري: ( 1) ْا: 8/401َّاضااااار هاااااََّ َّذ ْهري: 3/1998، ذساااااان َّذأااااارهن َرااااام و ضااااا ، َّذيااااا اح ذْجااااا

 .804، َّذحاوْس َّ او ذْف  : ُوْي: 4/1496
ْ اا  يف: َّذحاااوْس َّ اااو ذْفاا  : ُوْي: َّاضار ( 2) ،  اشاااْ َّذسااااي ذْحسااطال : 13/213، اتج َّذأاار س ذْ رااا ي: 804هااََّ َّذ

 .4/158، و ين َّ ياج ذْشرراين: 7/439،  ايِ َّ ياج ذْروْا: 14/201
ْ ااا  يف: وأجاااَ وحاااايا  َّذْ اااِ َرااام ااااااس: ( 3) ،  اياااِ َّ يااااج 14/201،  اشااااْ َّذساااااي ذْحساااطال : 3/154َّاضااار: هاااََّ َّذ

 .4/158، و ين َّ ياج ذْشرراين: 7/439ذْروْا: 
ََّخيفا : هْ َّذأ ير َّم اس يف وأىن واْة  ر  ذ ِ،  و   َّ    َّذسمك  ذَّ َسمك  يفااا،   ااق  َّذ ضر:  ذَّ اضار  ذاا   ْا  ( 4)

َّئ ذْرَّ ا::  َّوش َّذثالثااِ َّذساارحِ،  َّملفااْر ، وأجااَ 2/222 ما ة َّْلفااا  ذْسامَ: ، 231خفااِ و ا ، َّاضاار َّمليااْا يف َّْلا
.  أ ارهن ُمما  رام ي يا  346- 345، َّْلا ْ   َّذيأ يارَّئ   ا  َّرام َّذحااَ ْ. رُار أرْا :يا : 3/144ونت َّذْ ِ م،ا  اضاا: 

ن:  احااار: )َّذساااا : هاْا َّملأْاام  َّمل يفااا(،  َّذضاااهر أن َّةخاَا واام  اا   2/604اامااا احاا    اا  َّراام َّذأاار  يف أُُااال َّذحااُر
ْا:  خفاااِ َ يساام  ، اتج 3/1988 ااااقاا،   منااا يساام   يْساااا  وساايْ اا  و يه اااا  ُم  اااا، َّاضاار: ذسااان َّذأاارهن َراام و ضاا

 .3/144، وأجَ ونت َّذْ ِ م،  اضا: 2/222،  م ة َّْلفا  ذْسمَ: 13/213َّذأر س ذْ را ي: 
ْذاا : ) خاَا شااا (  أاا  ( 5) َّذساارقِ يف َّذشاارع َشاام  وااا رْ ااِ قامياا  َأريااف َّْلااااظ ه ااا ذْساارقِ واام أ اا  َّذيأاااايف،  ذ أااا  رح

اياوا  وامل َ ْ  ،  َّذُ   رقِ   ن كان َّْلَُ ااهما ةيْاف، اماا رْ اِ  ارقي  ايااوا أ  ا: َّذحطاك  واامل َ ْا  قاميا  ايااوا 
ْن َّملار وار ُخَ،  ذْ وملشااكِ أ  وار  ا    ذُ ا   ْذ : )ذا  ذةخَ أخَ ( َُّ : ر  وم أن يُ ْ : َّذحطك.  ق وانيم مل ي

ْ  اِ ذْحطاك   ْا  أ  ووذ ن ذ  اا  أ  ذ      ُق يف أخَ ،  َّملالُاظ يف َأااايف كثا  وام َّذفحهاا  ذكرهاا ذيأااايف َّذسارقِ َّمل
َكر ،    أ ْاَ،  َّاضار قري ااا  ْ ا: ُا َّا ااال   ا  ذا ،  واامل ي ْا  ايااوا َ ي َكر  ا يف كياهن َّْلا ْ  خاصِ،      ذذك أ َ ي

ْي يف َّذُْاااائ:  وام َأريااف َّْلااااظ َأرياف .  َّاضار رأااض َأريفااائ أها  َّذأْااَ ذْساارقِ يف َّذشارع يف: َّمل ااين َراام 514َّذُفاا
ْقاااااف  ْاااا  وهماااااائ 157-156، َّذيأريفااااائ ذْجر ااااا : 2/793، ر َّيااااِ َّديهاااا  َراااام اشااااا : 12/416ق َّوااااِ:  ، َّذي

ْ ي  : 403َّذيأاااايف ذْم ااا ي:  وااك ااايح َّذحاا ير -يااِ ذْ ااارر  ، شاارح َّذأ ا148: 1 ااا:  2، هتااَي: َّممسااا   َّذْ ااائ ذْ اا
،  اياااِ 4/158، و اااين َّ يااااج ذْشااارراين: 7/137، ْا َّ يااااا  ْااا  َّذااا ا َّمل يااااا َرااام  ارااا يم: 5/120: -َرااام َّْلماااال
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ْا  [ 12/155 :]َّذفيح .(3)وثْ  ::َّْ اا  (2)- هَ َّومه

 42سورة املائدة: 

                                                                                                                                                   

، َّْلااا ْ   َّذيأ يااا َّئ 14/201،  اشااااْ َّذساااااي ذْحساااطال : 23/277،  مااا ة َّذحاااااي ذْأااااين: 7/439َّ يااااج ذْروْاااا: 
 .436ْ :ي :     َّرم َّذحاَ ْ. رُر أر

ْل َّذسااارقِ يف َّذشاارع وااا َّ يمااك اااا  أوااارَّن: أ( 1) ْ  ااِ ذْحطااك خاصااِ،   َ اااإن وفهاا  -َّشاا َّط َّْلاار:  منااا هااْ يف َأريااف َّذسااارقِ َّمل
) أواا َّْث ااع اإاا  َ خاالف  12/311أخَ َّةخَ وا ذا  ذ  أخاَ . قاار َّرام ُا ل يف َّ ْا :  -َّمخَ ذْشا  خفاِ. هن

أن َّذسرقِ: ها ََّخيفا   خَ َّذشا  ذا  ذ ،  أن َّذساا : هْ َّمل يفا  خاَ واا ذاا  ذا ،  أاا  رَ أُ  وم َّموِ كْها يف 
 .َ و خ  ذْ ر: ااما َّقياا  ََّ َ(

رأا  ذكار  ذا أض وام َّشا ط ذذاك:  12/426َّشا َّط َّْلار: قاْر َّمئماِ َّمارأاِ   اواِ أها  َّذأْاَ، قاار َّرام ق َّواِ يف َّمل اين: ( 2)
َا ُُا  م  ائشِ  )َ  اأَْ  م أُ  وم أه   َّْلسام  َّذ  أاا يف وام  اك َّمليااع  -اضاا     هاا-َّذأَْ خالاهَ،  َ قْ

ُاا  ام َّْْ  أاا  َ يأيا  َّْلار:، من َّةياِ َ َفياا    مل ةرج ر  وم َّْلر:،  ْا  َّذحطك،   م َّْلسم وث  قاْر َّوما اِ، ُ 
َّر شاااذة،  اا  اريااِ  ماام احْااِ   اا (.  قااار َّراام  )ذااا  يف هااََّ َّذ اااهن خاا   2/298َّمل ااَا يف َّْثشاارَّف: ااهااا،  هاَا  أقاا

َكاا:  اراِ َ وحاار ااا  مهاا  َّذأْاَ،  رحاْر أهاا  َّذأْاَ احاْر،  هاْا كاْث ااع وام أهاا  َّذأْاَ(.  احا  َّراام   ا  َّذا  يف ََّ ااي
ْ  َّ الف  م أه  َّذضاهر   ائفِ وم أه  َّْل يث  ذذك رأ  أن كان قار: ) ََّفاق َّذفحهاا  أئماِ َّذف 181 -24/179 يا

ْا ُاا يث  ماار  راام شااأا:  اام أرااا   اام  اا    وموياااا  أَ ااا هَ  ْاا  ورَّ اااة َّْلاار: اامااا يساارق  َّذساااا (.  َّْلجااِ ذْجمهاا
 :  2596اقااَ:  2/865،  َّرام وا ااِ يف  ا   : 8/85،  َّذ سااائا يف َّديا : 4390اقاَ:  551 -4/550  ا  أ  َّْْ 

ساا   َّماًن   اااان يف ضرَيهماااا ذاا َّْ َّملأااااْ:  : )  اا   َّذ ااايف ،  ا5/51ُ   ااام َّذيماار َّملأْاااق احاااار: وااام   يااا    ااا  أ  َّْْ 
ْراِ،  وام  ار  و ا   أصاهن رفا  وم ذي ُا ِ    وي َ خ  ِ اال شا   ْا ،  وم خرج رشا  و ا  اأْاا   رَّواِ وثْاا   َّذأح

)وأطاف َّْث:َّا   ارف  2/9اياِ: شا اا رأ  أن ين ي  َّوريم ا ْ  مثم َّدام اأْاا  َّذحطاك(،  َّ   اِب ااِ كماا يحاْر َّرام َّمثا  يف َّذ ه
ْراا (،  َّوااريم كماااا يحااْر َّراام َّمثااا  يف َّذ هايااِ:  ْذااا    1/263َّذثااْهن: أي: َ أيخااَ و ااا  يف ث )هااْ وْضاااك جتفاااف َّذيماار،  ه

  )... اإاا   5/54كاذ ا ا ذْ  طِ،  َيمك  ْ   أرأن راميَ(.      ََّ اي َر را  كماا يحاْر َّرام َّذحااَ يف :َّْ َّملأااْ: 
) هااََّ  12/427 ْاا   اااا  َّذثماااا واام َّذشااجرة  أ   اا   ْاا   ااااق  واام َّوااريم( قااار َّراام ق َّوااِ يف َّمل ااين: أ ااحو َّذحطااك 

ذْضاهرياِ  12/309َّ   ةو َّةيِ كما خيي اها يف َّ ي اا َّذ ياهن  ذَّ ث ِ َّ ي اا َّْلر:(.  َّ ي ر َّرم ُ ل يف َّ ْ : 
ن أن كاا  واام  اار  ااااذحطك  ْااا ،  أن واام وةياِ،  َّذاايت مل َأياا    ااْهن َّذحطااك وذساارقِ واام َّْلاار: احااا ْ ا: راا و َّذحااُر ر: )ا

َا.  وذاار اة َّْلسااِ  وذْ اِ يا اي كا   -َأار-َّكيس:  رقِ اح  َّ ي ق ر و كالل      َّ ا ذُسا   ذذاك قطاك يا   اُاا
هاْا  أُاا  ياا اي َّذْ ااِ أن واام  اار  واام ُاار: أ  واام  اا  ُاار: اإااا   اااا   أااا  قاا  َّكيساا:  اارقِ َ خااالف يف ذذااك، اااإذَّ

ي:  ن(.  َّاضر يف َّملسوذِ أيااا: َّْلاا ي َّذُ ا  ذْماا ْا ، ر َّياِ 13/280 اا  وُيس:  رقِ، احطك ي    َّ : ر و َّذحُر
ُاا  َّْث ااااع  ْاا  َّشاا َّ  ، َّراام ه ااا ة يف َّْثاياااح: 2/798َّديهاا  َراام اشاا :  ،  َّذروْااا يف  ايااِ َّ يااااج: 2/251، ُ 

 .6/162 َّرم  ار يم يف ْا َّ ياا  ْ  َّذ ا َّمل ياا:  ،5/142،  َّرم َّْلمال يف ايح َّذح ير: 7/448
َّع كْهاا، َّاضار ( 3) ْع اهاْ ُار: ذياا ْا أن ُر: ك  شا  ُارا وثْا ،  هاْ َّم هار.  قاار َّْل فااِ: واا كاان ُار:َّا ذ ا هََّ قْر َّومه

 .َّملياْا َّذسارحِ يف َّْلاوش َّذسارق
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ْنا ذ  ﴿ َ هن  أاِكاااذأ اا ُا ْنا ذ ِْب ِااا أ َِب مسا َِب  ا  نِب َاأأِباار ضِب  ااا اِبهأ َِب أا ِب أا ِباار ضِب  ااا اِبهأ اا ااهأ َِب رااااِب ُأ ُِب ااا أ  ا ااااا ِ  ااااإ نِب  ا اا ِب ْسُّ
َا  ط  ذِبح سِبو    ِن ََّّلِلا َيأ :ُّ َّذِبمأحِبس  َِب و  َِب رااااِب ااهأ ُأ ُِب ِا ااا ُامِب ُا ااِب اا  ا  نِب   [42:َّملائ ة] ﴾اااْامِب يااأرُّ  ا شا

ْذ  ِ  ﴿ :ق سُّ ِب  :َّملارَّْ را  : قاا  .،(2)يهُْا  :أي ،ماا  يسا ِ َّملاار ،ا راَذكمس .،(1)أي َّْلرَّل ﴾ذْ 
ْة  [ 136 :]َّْل ي .(3)َّذرش

 44سورة املائدة: 

ْأ َّ  اَّذ﴿ اا َ يما ها ِا َّ ذْ  اْامأ َ يما أا ِب ْنا َّذِا َأ ْ ااا َّذِ   اُّا ا ُأ ٌْا َياِب ِْبااَّةا ا اهاا هأ ا   ااأا ُِب ااااأ ىن اا  ًِن أاا اذِب اا َّذيِا ْنا  اَّما ا ِرِوا اُّا
َيا    ِْبن   اَ َاشِب اأ َّ آ  شا ْأَّ َّذِ اسا  اَّخِب َّ ا ااال ضاِبشا َّ  اْااِب   شأها ا َّ و مِب ك يااهن  ََّّلِل   اكاااأ ف ضأ يأ ِب مثاا اا قاْ االا  اواامِب  َّ ِب

اا رأ نا  ُا َأ َّذِب ذا  كا هأ َِب ىن اا أاا ارا ََّّلِلأ ااوأ ِب ُأ  [44:َّملائ ة] ﴾ملاِب َياِب

                                                

،  هْ قْر َّم:هري أياااا، كماا يف َّذحارَّ َّئ   ْا  4/284:هري: ،  هتَي: َّذْ ِ ذي3/132هََّ قْر َّذْاث كما يف َّذأَ: ( 1)
ْيَ ااهااااا:  ن: 1/162َّذ  اااا ،  َّذا ياااا ي يف 2/360،  َّمخفااااش كمااااا يف :َّْ َّملساااا : 1/166،  أ    ااااا ة يف جمااااا: َّذحااااُر

فسا  :  ن َ  ْ ا : 130 ريا: َّذحاُر ْي يف وأاامل َّذي  يا : 108 -5/106،  َّرام  طااِ يف َّ ارا َّذا  َّذرَّ ا:  ،3/58،  َّذ  ا
َّئ:  ن: 225يف َّملفااااْر  :  3/485،  أ  ُاااااان يف َّذ  اااار َّ اااااو: 183 -6/182،  َّذحاااار يف يف َّواااااوك مُُااااال َّذحااااُر

ْكا  يف ااايح َّذحاا ير: 2/527،  َّذساامَ يف َّذاا ا َّمليااْن: 489 ، 3/424،  صاا يق خااان يف ااايح َّذ اااان: 2/62،  َّذشاا
ْا 194 َّذسأ ي يف َاس  َّذُرص َّذر،م:  ْير: ،  َّرم  اش  ،    هَ..6/202يف َّذي رير  َّذي 

ِأ صااُ ا ،  2/202 مي حا   ياَه: ر كيا . َّاضار َّمليااْا يف َّْلااوش َّذساارق،  قاار َّذسامَ يف  ما ة َّْلفاا : ( 2) ا   )ماا  يأسِب
 أي: يَه: ر ي    ور  َ (..

ْْ  َّراام   اااس  َّْلساام  قياااْة  جماهاا   َّذ  أااا  َّذااا ا   َّذساا ي  َّراام( 3) :ياا   َّراام   اا    ُروااِ   ا ااِ   هااََّ قااْر َّراام وسااأ
ْ ا  َراام 1135 -4/1134، َفساا  َّراام أ  ُااامت: 324 -10/318كثاا . َّاضاار:  اااوك َّذ اااان ذْطاا ي:  ، َّ اارا َّذاا

ن:  108-5/107 طاااااِ:  ن: 2/177   هااااا.  هاااْا َّخيااااااا َّذ  اااااج يف وأااااا  َّذحااااُر ،  َّراااام قيا ااااِ يف َفساااا   رياااا: َّذحااااُر
ْ  َّذحااااارَّ َّئ َّذسااااا ك: 10/318،  َّذطااااا ي يف  ااااااوك َّذ ااااااان: 143 ،  يف َفسااااا  1/408،  وُاااااا يف َّذُشاااااف  ااااام   ااااا

ْة واام َّذساا ِ، 153َّملشاُ :  ْذَ، من َّذرشا ، -أي: َّْلارَّل  وااا َ َياا  َ ا ذاا -،   اا هَ.  َّم هاار أن َ َأاااض رااَ َّذحاا
ْْ كُأاا: راام َّمشاارف   اا  ، َّذااَيم   َا أ ذااااا، من َّةيااِ ا ذااِ يف ُُااال َّذاهاا ْن  هااا َّْخْااِ اااا  ْخااْ ْن  يحااا َّ يَرشاا كاااا

ْ ا :  ْة َفسا  ووا    َّملثاار كماا ا ا   ْا  ذذاك َّرام  طااِ يف َّ ارا َّذا وذ ا ا  ملام اشااهَ، ايفسا  وام اسار َّذسا ِ وذرشا
ْكا  يف اايح َّذحا ير: 3/489،  أرْ ُاان يف َّذ  ر َّ او: 5/107 َُّا ي يف َّذ سااو 2/562،  َّذشا ،  ذاََّ كاان قاْر َّذ
ْذا  أن أهاا  3/621: -ُتحااق َّ اماا - ْة يف َّْلُاَ( ُماا  اضار،  َ أن َيما  ق َّ  ْا  أن َّملاارَّْ وذسا ِ ه اا َّذرشا ، ) أ أا

ْة يف َّْلُاَ َّْخْاِ يف َّذسا ِ ااُاْن َّموار صا ا اا، من َّةياِ ا ذاِ يف ذذاك،   ا : َّذ ا  ر  َّذأَْ جممأاْن  ْا  أن َّذرشا
 ْ ْل َّذْفاظ َ خبيا ْكا  يف اايح َّذحا ير: وي ا ر يف َُُ َّةيِ قطأاا،   ن كااِ َّذأ ة رأم  2/62م َّذسا :،  ذاََّ قاار َّذشا

َّهن(،      أ َْ.. -َأار-) َّذيأماَ أ ر وذي
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ْذ   ْنا  اَّذ﴿ :-َأار-ق أاار :قاا  .،(1)َّذأْماا  :أي ﴾ِرِوا اُّ َّ راَذك ذأْمهاَ وذارهن  ا  اا  َ   ،(2)-مسا
 .(1) اااا  ذذااااك : قااااا  .،(3)وذياااا اي  :أي ،او  َّذااااَي ياااار  َّذ اااااس رياااا اا َّذأْااااَ ق اااا  ك اااااا  : قااااا 

                                                

ن ذْ  اج: ( 1) ْا أه  َّذْ ِ  َّملأا   َّذيفس ، َّاضر: وأا  َّذحُر ن َرام قيا اِ: 436 -1/435هََّ قْر  ه ، َفس   ري: َّذحاُر
ن ذْ  اااااااس: 143 فساااااا   ذْا ياااااا ي: ،  رياااااا: َّذحاااااار 314 -2/313، وأااااااا  َّذحااااااُر ، هتااااااَي: َّذْ ااااااِ ذي:هااااااري: 107ُن َ 
ْا: 179 -15/178 ، 129، َفسا  َّملشاُ  ملُاا: 2/181، َّذ هاياِ َرام َّمثا : 3/1549، ذساان َّذأارهن َرام و ضا

هن، 3/65، َّذُشاف  َّذ ااان ذْثأْايف: 1140 -4/1139، َفس  َّرم أ  ُامت: 543 -6/540 اوك َّذ اان ذْط ي: 
َُّااا ي  ْ ا  َرااام  طاااااِ: 550 -2/548-حااااق َّْلماااااْي: ُت-َّذ سااااو ذْ ن 5/111، َّ ااارا َّذااا ، َّوااااوك مُُاااال َّذحااااُر

ْل ذْساامرق  ي: 3/491، َّذ  اار َّ اااو م  ُاااان: 4/122ذْحاار يف:  َُّاا ي يف 1/439، ناار َّذأْاا ،    هااا. راا  قااار َّذ
ْذا2/548: -ُتحاق َّْلماْي-َّذ ساو  قاْر َّرام :يا  كماا  -  هاََّ واا يْاا: أ: )َّذرو : َّذأامل يف قْر كْهَ(،  يشُ   ْا  ق

َْة. هن 3/491، َّذ  ر َّ ااو م  ُااان: 10/543يف  اوك َّذ اان ذْط ي:  واا قاذا  َّْلسام  قيااْة  َّذفااا   -أ اَ: َّذا
واا  -أ اَ: َّذأ ااْ  َّذ هااْ.  اا 1/615،  َّخياا  َّذ  شري يف َّذُشااف: 4/1139رم  ااض كما يف َفس  َّرم أ  ُامت: 

واا قاذا  ُمما  رام َّْل فااِ كماا يف َفسا  َّرام أ   -أ اَ: َّملنو اْن. ْ 4/1139 اس كما يف َفسا  َّرام أ  ُاامت: قاذ  َّرم  
َّ  -   أ ْااَ-أ ااَ: أصاا اهن َّذ اايف صااْ     ْااا    ااَْ.  َّم هاار  4/1140ُااامت:  أن َّذااروااَ: هااَ َّذأْمااا  َّذااَيم  أاا

أْاَ َّذ اس َّذ يم   اا يهَ  ْذا  رَ َّذأَْ  َّذأم  َ    مِنااا ةاِبشاا  ََّّلِلا ﴿: - ا    ا -ر ، كما ي ر  ْ  ذذك أصا  َّذُْماِ،  ق
اااا أ  ْ    َّذِبأأْاما ااامِب    ااااا ْن َّذ ااااس 28ااااا ر:] ﴾و  َّ يسْ ااا َْة:   ن كااااا [،  ذُااام يف َّذحاااْر  ن ذذاااك ُمااا    ااااع اضااار  ااااهر، اااااذ

َّ أهاا   ْاَ   ماا   :ها ،  َّذيااااي  خا  شااا ْاا َّ أهاا    اااْة ا وذا يم ذُاام ذاا  وذااار اة أن يُ ه .  َّذأ ااْ  َّذ هاااْ   ن كااا
َّ يأْماْن وام ْيام    ْن   ن كاا أْام  ذْ اس   اا يهَ ر .  َّملنو  َّ كاذأْما  يف  ْمهَ وذ يم َ   ا  - خشاِ  َ أ َ ذاس

َّ  َ أن  صاااف َّذأْمااا  أخاااو واام ذذاااك.  أصاا اهن َّذ ااايف  -  اا  َّ رااا    مْاا َّ هاااَ وياااراح َّمواااِ  واااا ُو اا يف    ن كاااا
ْاَّا  ْا   قايهَ  -      -َّذ    َّواوأَ نق رَ َّذأَْ  َّذأم   َّذيأْاَ  َّ شاِ ا   َ أن َّذْفظ أ   وم أن يُاْن وحيا

 ر  يشم  وم ق ْهَ  وم رأ هَ،    أ َْ..
ْن ااا  :َّئا اتن يف َّذ سا: َْذاِ  ْا  َّمل اذ اِ - ا    ا -  ْ  ذذاك ااذ سا ِ  ذاا ، أي: َّذارهن ( 2) ، كاراقاا ااا   شااأِبراَّ   َّمذاف  َّذ ا

َّ: ااقاااايف  َّ  ر َّذرق اااِ  َّذشاااأر  َّذْ ااااِ وااام  ااا  و اذ اااِ قااااذ ْيااا  َّذْ ااااِ، أواااا  ذَّ اسااا   ْل ِبااااا  ذْ ْااااظ َّذرق اااِ  َّذُثااا  َّذشاااأر  َّذط
ْي  يف َّذُيااهن:  ْي،  هََّ وأاىن قاْر  اا  : 2/380 شاأِبري  ْل ِب ، هتاَي: َّذْ اِ ذي:هاري: 3/144،  َّاضار: َّملحياا: ذْماْ 

ن ذْ  اااااج: 15/178 َُّاااا ي 436 -1/435، وأااااا  َّذحااااُر ، َّذ هايااااِ َراااام 2/549: -ُتحاااااق َّْلماااااْي-، َّذ ساااااو ذْ
ْن ذْسمَ: 2/181َّمث :  ْا: 2/147، َّذ ا َّملي ْير َرم  اش  ..209 -6/208، َّذي رير  َّذي 

هن، 3/65 َّذ اااااان ذْثأْاااايف: ، َّذُشااااف 179 -15/178هاااََّ قااااْر َّراااام َّم اااارَّ   َّملااااْ  كمااااا يف هتااااَي: َّذْ ااااِ ذي:هااااري: ( 3)
َُّاا ي  ،  َّذحاار يف يف َّواااوك مُُااال 6/543،  َّخيااااا َّذطاا ي يف  اااوك َّذ اااان: 2/549: -ُتحاااق َّْلماااْي-َّذ ساااو ذْ

ن:  ن،  َّذاارون واام َّذااراهن   ىنأااىن:  6/189،  اساا   يف: 4/122َّذحااُر َراام   اااس   اا  . اأْاا  هااََّ ااااذرو : و سااْهن  ر اأو 
ْن َّْذياان  ْاا  :َيْة َّذْصاف كهااا يف َّذ رااِ،  َّذارون:  هاْا َّملأْاَ ذْ اا   وام يساْس َّذ اااس  يأاراهَ أواار ْيا هَ، ااامذف  َّذ اا

َُّا ي 544 -6/543 طشان   ْ  ان. َّاضر:  اوك َّذ ااان ذْطا ي:  ، َّذا ا 2/550: -ُتحااق َّْلمااْي-، َّذ سااو ذْ
ْن ذْسمَ:   ..2/147َّملي
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 [ 126 :]َّْل ي

 45سورة املائدة: 

ذاا ِافِب   ﴿ ااا أاِن َّذاا ِافِب ا و  َِب ا اها ياا اِب اااا  اْااااِبه  اام    اكا ذس   ااِم و  مأذأن   اَّذس   مااااف   اَّمأذأنا و  َِب   اَّماااافا و  ذِبأااا ا و  َِب   اَّذِبأااا
َأ  ذا  اااكا هأااا َِب ىن اااا أااااا ارا ََّّلِلأ ااوأ ِب ااا ُأ ِفااااااٌة ذاااا أ  اواااامِب ملاِب َياِب ْا كا ااامِب َايااااِ  ا ر ااا   اااهأاا ْنا  اَّوِبأاارأ حا ق ياااااٌم ااما  ﴾ َّذضِااااذ مأ

 [45:َّملائ ة]

َِب ﴿ : و   ...(3) ْ  وا أ     .(2) ق  يطْق ياا اِب اا  اْااِبه   [ 187 :]َّْل ي .(4)﴾ اكا

َأ َّذِبفا ﴿ ااااا ذا  اااااكا هأ َِب ىن ااااااا أااااااا ارا ََّّلِلأ ااوأ ِب ااااا ُأ ااااامِب ملاِب َياِب اااااا   ىن ااااااا أااااااا ارا ََّّلِلأ ا اااااا    اوا جن  ااااا أ َّْث  َِب أاهِب ُأ ْنا  اذِبااااااا ِب اااااحأ  ﴾ا  
 [47:َّملائ ة]

ُ  َّرم َّذيَ ي .(5)ُ   ماالا  ،ْ ن واا ق ْهاا .(8)َّقيير  ْ  هَ  َّةيِ .(7)َّذ  اايأن  .(6) م َّذ َّْ 
                                                                                                                                                   

ْوااْن راا (، )قااا 15/179قاار َّم:هااري يف هتاَي: َّذْ ااِ: ( 1) ْن َّذأْاَ أي: يح ر رأااهَ:   ن وااا قاا  ذْأْمااا : اوااااْن، م اَ يرراا
ن ذْ  ااس:  ن: 314 -2/313 َّاضار: وأاا  َّذحاُر َّ اواااَ(، أي: َّذأاارهن،  1/97.  قاار أرْا   اا ة يف جماا: َّذحاُر )مل يأراا

َّذاحا: 15/179 قاار أرْا   ااا  كماا يف هتاَي: َّذْ ااِ ذي:هاري:  ْ:ي: ،  : 161،  َّملأارهن ذْجاا  1/413َّْ َّملسا  َرام َّواا
ن وام َّملأارهن:  واا ايا : )أُسا: َّذُْماِ  90) منا  راها َّذفحها   أه  َّذأَْ(،  قار َّذساْ ا يف َّملهاَهن ااماا  قاك يف َّذحاُر

ذاسااِ رأرراااِ،   منااا هااا   َّااااِ أ   اارَيااِ،  ذذااك أن أو   ااا ة : ااَ أن َّذأاارهن َ َأاارف َّذااروااَ،  قااار أراْا   ااا :   ن وااا 
ها َّذفحها   أه  َّذأَْ، قار:  مسأِ ا الا  املاا وذُي: يحاْر: هاَ َّذأْماا  وْلاالر  َّْلارَّل  َّموار  َّذ هاا(. هاََّ  اياِ واا  را

َّر أن َّذارو : و ساْهن  ر اأِون، وام َّذاِرهن   ىنأاىن: َّذ رااِ، كمااا  َّ ْأاِ  ْاا  َّماا قاا   اا  أصا  كْماِ او ،  أ هار هاَ  َّمقا
  َّملْ  يف ُخريم،    أ َْ..هْ قْر َّرم َّم رَّ  

 ..187أي: َّذُي: أ  َّذُيارِ، َّاضر: َّْل ي: ( 2)
 ..-       -أي:  ( 3)
ياا اِب ااا﴿َّاضار: َفسا  ( 4) َُّا ي 10/358     اا  ارضا ا  أذ و اا يف:  اااوك َّذ ااان ذْطا ي:  ﴾ اكا : -ُتحااق َّ امااا -، َّذ سااو ذْ

ْ:ي: ، :َّْ 12/8َّ، وفااااَاح َّذ اااا: ذْااارَّ:ي: 3/63 ن ذْحااار يف: 2/367ملسااا  َرااام َّوااا ، 6/191، َّوااااوك مُُاااال َّذحاااُر
َّئ ذْرَّ ااااا:: 494 -3/493َّذ  ااااار َّ ااااااو م  ُااااااان:  ، اااااايح َّذحااااا ير 2/48، ذ ااااااهن َّذيو يااااا  ذْ اااااا:ن: 423، َّملفاااااْر

ْ ا : 2/67ذْشْكا :  ياا اِب ااا﴿ 5/113.  اسار رأاض أها  َّذأْاَ كاارم  طااِ يف َّ ارا َّذا ِ َّذُياراِ:  هاا يف َّةياِ نحاحا ﴾ اكا
ْ: ذذاااك أراااْ ُااااان يف َّذ  ااار َّ ااااو:  َّح،   ااا ْراااِ يف َّمذااا ْاَّة وُي َّح، من َّذيااا ، قاااار َّرااام 494 -3/493َّذُياراااِ يف َّمذااا

  طاِ: ) هْ وملأىن كايِب:أ ااارِبٍض   ذ َّل(..
ْل ومل   َّذفياح يف شرح َّذ  ااي َّذي اح..( 5)  َّذضاهر أن ذذك يف شُر  ذْي اح،  َّملْ 
ْل وذ يا ِ.. َّذضاهر( 6)  أن ذذك يف شُر  ذي اح َّذ  ااي  َّملْ 
ْذا   13/128: -اايح-يف صا ا   ( 7) َأ ﴿: -َأاار-يف )وهن أ ار وام قااا  وْلُماِ ذح ذا  اكا هأاا َِب ىن ااا أااا ارا ََّّلِلأ ااوأ ِب اا ُأ  اواامِب ملاِب َياِب

حأْنا   (..﴾َّذِبفاا  
 ..47أي: ُيِ َّملائ ة: ( 8)

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.alukah.net/


75 

 

www.alukah.net 

 تفسري سورة املائدة البن حجر العسقالين
 من خالل فتح الباري مجعاً ودراسة

ْر واام قااار  ن َّةييااَ ق ْهااا ْْ  َّذ ياااا  .(1)رحاا أح اا  َّراام َّذيااَ  ااا  َ قائاا  رااَذك ،ا ذيااا يف َّذاهاا  َ، 
  . اسق َّةيِ َ يحياا وا قار :قار

 ن  :ضهااار أن يحاااار ي .،(4)  ااا   (3)يف َفسااا  َّذطااا ي .(2) واااا افاااا  اراااِ  ااام رأاااض َّذياااارأَ :قْاااِ
ْوهاااا يي اااا ر  ااا هَ ،َّةَيئ   ن كاااان  ااا  ها أهااا  َّذُيااااهن َّ ااا   .،(5)ذُااام  م ذُااام ملاااا َحااارا وااام ق

  .(1)من َّذضَْ اسر وذشر  .(7)َ  يسم   املاا  .،(6)َّذشريأِ أن وَرُ: َّملأياِ َ يسم  كاارَّا 

                                                

ْذاا  ( 1) اااا رأ نا  اوااامِب ﴿: - اا    اا –أي: ق ُا َأ َّذِب ذا  ااكا هأاا َِب ىن اااا أاااا ارا ََّّلِلأ ااوأ ِب اا ُأ ْذاا  44َّملائاا ة:] ﴾ملاِب َياِب  اوااامِب ملاِب ﴿: - اا    اا –[،  ق
َأ َّذضِاذ مأْنا  ذا  كا هأ َِب ىن اا أاا ارا ََّّلِلأ ااوأ ِب ُأ  [..45َّملائ ة:] ﴾َياِب

ْْ..كاذا ا   أ  ا ا   أ  جمْ   أ  صاحل   ُروِ  َّْلسم    ا   (  2)   رم       رم  ي ِ رم وسأ
 ..352 -10/346 اوك َّذ اان: ( 3)
ي: 1146-4/1142كيفساااا  َّراااام أ  ُااااامت: (  4) ْن ذْمااااا ْا ْ:ي: 2/43،  َّذ ُااااِ  َّذأااااا ، 2/366،  :َّْ َّملساااا  َراااام َّواااا

 ..3/492 َّذ  ر َّ او م  ُاان: 
ْْ   راارَّهاَ َّذ  أااا  َّْلساام  َّذساا ي، َّاضاار:( 5) ، َفساا  َّراام أ  357 -10/356 اااوك َّذ اااان ذْطاا ي:  هااََّ قااْر َّراام وسااأ

ْ:ي: 4/1142ُااااامت:  ي: 2/366، :َّْ َّملساااا  َراااام َّواااا ْن ذْمااااا ْا ، َّذ  اااار َّ اااااو م  ُاااااان: 2/43، َّذ ُااااِ  َّذأااااا
3/392- 393.. 

أاصااا كاااارَّا،  واام أي: َّذُفاار َّملطْااق َّمل اارج  اام َّْئاارة َّْث ااالل،   َ احاا   ْا يف َّذ يااْم َّذثاريااِ َسااماِ وَرُاا: رأااض َّمل( 6)
ْذاااا   َّ رأاااا ي كفاااااا 118اقااااَ:  1/81،  وساااَْ: 121اقااااَ:  1/262: -اااايح-كماااا يف َّذ  ااااااي    ذذاااك ق : )َ َر أااا

ْذا    60اقااَ:  1/79،  وساَْ: 61 03اقاَ:  10/531: -اايح-كمااا يف َّذ  اااي    ياارهن رأااَُ اقااهن رأاض(،  ق
ُاا مها،  ن كااان كمااا قااار   َ ا أااِ  ْااا (. قااار َّراام أ  َّذأاا  يف  َّذْفااظ ذاا : )أميااا َّواارئ قااار مخااا : َي كاااار احاا  و  ْااا أ

ْا أهاا  َّذساا ِ -رأاا  ذكاار  ْلاَيم َّْلاا يثَ    مهااا وااا اياا : ).... رأا  ََّفاااقهَ  445 -2/444شارح َّذط ا يااِ:  أي:  هاا
ْذ  كااارَّا اساما  كااارَّا،  ذ وام َّملمي اك أن يساما -َأاار- ْ  أن وام مساا     - ور  ِ َّذفحها  َّْلااكَ  - ا  اا -    ا ا

اطْااق  ْاهمااا َّ ااَ َّذُفاار،  ذُاام واام قااار:  ن َّْثميااان قااْر  ْذ  واام َحاا ل ذكاار  كاااارَّا، َ  ر اا  وااا أااا ر   كاااارَّا،  يسااما ا اا
  م  ي ي   ي حو، قار: هْا كفار  مْاا َ َّ يحااْي،  َّذُفار   ا    ْا  ورََّا: كفار ْ ن كفار، كاْثمياان   ا  .  وام قاار: 

ْْ، َ  ي ياا َّن َ  ي حياااان قااار: هااْا كفااار  ن َّْثميااان هااْا َّذ يياا يق َ  يااا خ  َّذأمااا  يف وساام  َّْثمياااان،  َّذُفاار هااْا َّو ااا
ْع يف: َأضااااَ قااا ا َّذياااالة ذْمااار :ي:  ، َّْثمياااان َرااام 518 -2/517جماااا:ي  ااا  ُحاحاااا(.  َّاضااار كالوااااا افاسااااا يف َّملْضااا

َُ اتاكها َرم َّذحاَ: 313 -303َاماِ:   ..106 -71َّْثميان ذْميري: ، ُحاحِ 30 -24، َّذيالة ُ 
ْذا  ( 7) أي: َّذضَْ َّملطْق َّمل رج وام َّْئارة َّْث االل،   َ احا   ْا يف َّذ ياْم َساماِ وَرُا: رأاض َّملأاصاا  املااا،  وام ذذاك ق

-      -  : َّ َا ﴿ةْل ُ  ًنا و اما َّذضِااذ م  ُأا َ    َّذِشاجاراةا ااايا ا ْذا  35َّذ حارة:] ﴾ اَ َااحِبراوا ها  أوار َّذطاال : يف - ا  اا -[،  ق
َأ َّذضِاااذ مأْنا ﴿ ذا  اااكا هأاا ُأاا أ ْا ََّّلِل  ااوأ ِب ْذاا  229َّذ حااارة:] ﴾ اوااامِب ياايااأاااِ   ْا :  -َأااار-[،  ق ِا ﴿ ْاا  ذساااان ياا أانِب َ   ذااا ا   َِ أااِبااا

َا  ااما َّذضِاااذ م  ِأ و  ْذاا  87َّما اااا :] ﴾ أاا ِب ااااكا       كأ اا ُ  ﴿ اا  واام قائاا : -[،  ق ِ أا ِبااثاِب اااا َّذِب ْ ًنا ِأ اامِب    اااا ااطافاااِب اا و  َ يما َّصِب يااااهنا َّذِاا
ااا    ٌ ذ  اافِبس  َِب  ااااامل  ااا اِبهأ ْ   َّذ ضاااائر ذْااا َّو ا  119 -118[.  َّاضااار: َّمشااا ا   َّذ ضاااائر ملحاَااا : 32ااااا ر:] ﴾اام  ْ ااا ،  صاااالح َّذ

ْ   َّذ ضائر ذْحر ا ي: 308-309  ْ  ..460، َّذ
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 [ 13/129 :]َّذفيح .(2)رحاِ َّذيفِ َّذثاذثِ

                                                                                                                                                   

(1 ) ْْ َّ ﴿قاار: )ملاا ا ذاِ:  3360اقاَ:  6/448: -اايح-  ا  َّذ  اااي  -اضاا     ا -أي: يف ُ يث َّرم وساأ َ يما ُوا أا َّذِا
 ٍَ َّ   مياا اأَِب ر ضأِب ْذاْن، 82َّماأال:] ﴾ املاِب يااِب  سأ َّ   ميااا اأَِب ﴿[، قْ ا: َي ا ْر  ، أي ا َ يضْاَ افسا   قاار: ذاا  كماا َح  املاِب يااِب  سأا

 ٍَ َّ  ر قْر ذحمان َر  : ﴾ر ضأِب ٌَ ﴿ رشر ، أا املا َسمأ ٌَ  اض ا رِب ا ذاضأِب َّلِل    ِن َّذش    [(..13ذحمان:] ﴾َيا رأيناِ َ َأشِبر  ِب و 
ن َّذُاارص يف َُيئ  ( 2) أي: َّذفسااق،  هاَا  َّذياافِ َ ضْااو يف َّذ يااْم َّذشاار اِ يف ُااق َّملسااْمَ ْ ن َّذُااااريم  ذ  ْا يف َّذحااُر

ْذا  كثا ة َساماِ َّذُااار كفارَّا أكاا   ر ااا  ام َّْئارة َّْث ااالل وذفا ا ٍئ ﴿: - اا    ا -ق،  وام ذذاك: ق  اذاحاا ِب أاا اذِب ااا   ذااِبااكا َُيا
حأْنا  فأرأ ْ اا   َِ َّذِبفاا   ُِب َّلِل  ﴿: -   اا -[،  قار 99َّذ حرة:] ﴾رااا   ااٍئ  اواا يا ُ يااهن  هاا ِب َا ح مأاْنا و  ِاا   َِ أانِب ُوا ِاا و  قأ ِب َيا أاهِب ا َّذِب

اااحأْنا   اوااااا أأاااا  را   ذاااِب ااااا  اوااااا َِب ااا   ثاااااراكأ ااامِب قاا ِبااا أ  اأاِن أاكِب اااحأْنا ﴿: -َأاااار-[،  قاااار 59َّملائااا ة:] ﴾أأاِبااا  را و  َأ َّذِبفاا   َا هأااا  ﴾  ِن َّذِبمأ اااااا ح 
ْرِ:] ْاة: 67َّذي َا ﴿[،  يف اف  َّذسا اح  ِْبلا َّذِبفاا   ا  ي َّذِبحاا ْذ     اََّّلِلأ َ يااهِب َّلِل   ااا أا َِب كافاارأ َّ و   ا  –[،  قاار 80ْراِ:َّذي] ﴾ذاذ اكا   اِ أا

حاا﴿: -    ا  ي ﴿: - ا  وام قائا -[،  قاار 18َّذسج ة:] ﴾أااامامِب كاانا وأنِبو  اا كامامِب كاانا ااا   َِب   ِن ََّّلِلا َ يااهِب ذاامِب ياا ِبف ارا ََّّلِلأ ْلاأا
َا  ح  ِْبلا َّذِبفاا   ْن:] ﴾َّذِبحا ْ   329َّ -328[. َّاضر: َّمش ا   َّذ ضائر ملحاَ : 6َّمل ااح ْ ا ، 359ذ ضاائر ذْا َّو ا : ،  صاالح َّذ

ْ   َّذ ضائر ذْحر ا ي:   ْ ْ:ير يف  506َّذ .  ذُثرة َّةَيئ َّذيت أ ْق ااها َّذفا ق  ْا  َّذُااار كفارَّا أكا  ذها: َّذأالواِ َّرام َّذا
َّصااَ:  َّصااَ  َّذح  ر )أن َّذفا ااق يف َّذأاارف َّم ر يطْااق  ْاا  َّذُاااار  يساا ق  ر َّذفهااَ( ِ قااار رأاا  أن  2/161كياراا  َّذأ

ْا  ْاا  وَرُاا: َّذُ ا ة َّذاايت ذاسااِ رُفاار، َ  يسا ق  ر َّذفهااَ يف هااََّ َّذأاارف ذكار أن َّذأاار  ف َّمليااوخر هاْا أن َّذفا اق وحياا
ن وذأرف َّمليوخر، من    ْ: أن افسر َّذحُر َ ةا : َّذ اس  َ ىنا  ا ق  ر  -َأار-َّمليوخر  َ ذذك قار وا اي : )اال َي

أ  ىنااا َ يفهااَ و اا  شااا  ِ ي ا اا   هااْ َّدماا (،  َّاضاار كالواااا ذاا  قري اااا واام  أاهاااوهَ  هاْا َّذحسااَ َّملأاار ف ومل ااَ يف َّمصااْر،
ْكا  يف ااايح َّذحااا ير: 452 -451ذذااك يف كياراا  َّذ فااا :  يثاااا َّْلاااق  ْاا  َّ ْااق:  .  ذهاا:  ر ذذااك أياااااا َّذأالوااِ َّذشاا

ْذاا   2/16 ااقٌ ﴿: - اا    اا –  ا  ق َِب ا سِب ا ُأ ُفاار، َواا  قااك  ْااا  َّصااطالح [، قااار: )من َّذفساق هاْا أشاا  َّذ3َّملائاا ة:] ﴾ذاذ 
َّهن  ْل واام أااا  و  ذااِ ويْ ااطِ رااَ َّْثميااان  َّذُفاار(.  َّذياا َّذيفيااا  يف َّملسااوذِ  ن يحااار: َّذُفاار كفاارَّن، كفاار  -   أ ْااَ-قاا

ْذاا   ُاا: َّمل اارج  اام َّملْااِ كاااارَّا كح خاار َ ي حاا    هااا، ااساام  وَر اااا رأ نا ﴿: - اا    اا –ي حاا   اام َّملْااِ ُ  ُا ااا َّذِب  ﴾قأاا ِب َيا أاياُّها
ْذا  2َّذُاار ن:] ﴾َ أا ِب أ أ واا َااأِب أ أ نا ﴿[ * 1َّذُاار ن:]   ا  َّذ  اااي   [،  يسم  وَرُ:    َّذ اق   م َّملِْ كاارَّا كح
: )أميا َّورئ قار مخا  َي كاار اح  و  ْا أُ مها،  ن كاان كماا قاار   َ ا أاِ  ْاا (، 6103اقَ:  10/531: -ايح-

ْذا  ذا  َي كااار،  هاَ  َّذُْماِ ْ ن   : )احا  مساا  َّذ ايف 2/518: قار َّملر :ي يف َأضاَ ق ا َّذيالة رحياذا  أخاا  كااارَّا،  رح
َّذا ًن  َّذساارقِ  شاارهن َّ مار(.  َّذضْااَ  ْمااان:  ْاَ ي حاا   اام َّملْاِ   ْااَ َ ي حاا   ام َّملْااِ، ااساام  وَرُا: َّمل اارج  اام َّملْااِ 

ْذ   ِأ ََّّلِل   اْا  َّذضِ ﴿: -      - املاا كما يف ق َا أَا ذاأِب ا ْْ:] ﴾اذ م  ْ اااا   ْا ااا ﴿[ * 18ها ا  ا   ََّّلِل   اياا اِب أ َ يما يايأا ُّ نا  اامِب  ا َّذِا
اااا رأ نا  َِب كا ااراة  هأاا ةخ  َِب و  ْْ:] ﴾ اهأاا ْذاا  19هاا ُاا:  اا  َّذ اقاا   اام َّملْااِ  املاااا كح َّ :  - اا    اا -[،  يساام  وَر اا  اَ ﴿ةْل ُ 

ااما َّذضِااا ًنا و  ُأاا َ    َّذِشااجاراةا ااايا اا ااراوا ها َا َااحِب [.  َّذفسااق اسااحان: اسااق ي حاا   اام َّملْااِ،  اسااق َ ي حاا   اام َّملْااِ 35َّذ حاارة:] ﴾ذ م 
ْذا   ااحأْنا ﴿: - ا    اا -ااسام  وَرُا: َّمل ارج  ام َّملْاِ اا احاا كح فأارأ ْ ااا   َِ َّذِبفاا   ُِب ٍئ رااا   اااٍئ  اوااا يا  ﴾ اذاحاا ِب أاا اذِب ااا   ذااِباكا َُيا

ْذاا  [،  يساام  وَرُاا:  اا  َّمل اارج  اا99َّذ حاارة:] َا ﴿يف ُااق َّذحاااذف:  - اا    اا -م َّملْااِ اا ااحاا كمااا يف ق َِب مثاااااا  ْ اا أ هأ ااا ِب
احأْنا  َأ َّذِبفاا   ذا  اكا هأا َّ  اأأ ِب ْاةا أاراا ا َّ ْلاأَِب شااهاا ْأ ةا  اَ َااحِب اا ِب ا ْا:] ﴾ ا قا  راَ   )اااذ يف  272[، يحاْر َّرام َامااِ يف َّْثمياان: 4َّذ ا

َّه  َّ ايأمار َّذأارهن   ْا ذذاك، اْهاََّ َيا: َّملرَّْ َْ  َّمذفا  رااًنا َ َيياج  وأ   ر ََّ ي َر  ْ  ذذاك وَشايحا   شا
ْوااِ واام ُاااث َّومْااِ  ْذ ، اإااا  شاااٍف كاااف، راا  وأااىن هااَ  َّممسااا  وأْ ْع يف وسااماائ هااَ  َّممسااا   ر راااان    ا اا َّذر اا
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 ُاااا َّمها يف َّذ ياااااا   :خالااااااا ملاااام قااااار .،(2)ذااااا   َُّاااا َّا  ف وذياااافيَ شااااااة  ر أن َّذْصاااا (1) اااااا 
ْْ ْل .(3) َّمخااار  يف َّملساااْمَ  َّم ر ذْاهااا  َّقييااار َّمليااا ف  ْااا  َاااال ة َّةيياااَ  .،(4) َّم هااار َّذأمااا

                                                                                                                                                   

ْل َّذ يف  َّ : َْحا وفه َا، ِ  ذْ اصِ  َّذأاوِ(،  ْلََّ ااذ  ض و أذفا  َّذ يْم ريْك َّملأاا  اااااا،  ذاا  ْلَ  َّملأا  أ 
ْيااِ ذيذفااا  و اشاارة. احاا  ياارَّْ رْفااظ واام هااََّ َّمذفااا  يف  وذأُاا ، أي:  ذااا  َّ ااي رَّج َّملأااا  واام َّذ ضاار  ر َّملفاااهاَ َّذْ 

هاََّ َّملأاىن  ارج  أن   ااقا َّذُفر َّمل رج  م َّملِْ،  يف  ااٍ  وا هْ ْ ن ذذك،  َّمل َ ْلََّ َّملأىن وم ذَّ  هْ راان َّذ يف 
ْاة َّملائاا ة  اااا رأ ن﴿واام َّملْااِ أ   اا   اارج،  قاا  َّخيْااف يف َّملاارَّْ ْاَا  َّمذفااا  يف  اا ُا ااحأْنا ﴿ ﴾َّذضِاااذ مأْن﴿ ﴾َّاذِب احااار  ﴾َّذفاا  

ْا وم َّْلَُ ر   واا أاا ر    ر اِ  ْها  ْ  ص رأض أه  َّذأَْ ها يف َّذُفر  َّذضَْ  َّذفسق َّمل رج وم َّْئرة َّْث الل،  ا ِذ
ْا وام َّْلُاَ ر ا  واا و ْهاا  ْا  صا م َّملْاِ.  قاار رأااهَ: هاا يف َّذُفار  َّذضْاَ  َّذفساق  ا  َّمل ارج وام َّْئارة َّْث االل،  ا ِذ

ئ ايْم ياثْا  كماا  ا ق،  ْذَ ُميم   ق   ْا أا ر       ر ِ وم َّملِْ.  يضهر   أن َ  شُار يف ذذك، اُ  وم َّذح
ْ: نار أن يحار:  ن  َا رحاْر وام ذُم َّذَي َ َي ْا َّْلَُ ر   وا أا ر   َّمل ر ِ وم َّملِْ     ر ِ وم َّملِْ، َّ ي َ ص

ْا َّْلُاَ  ْ: ناار أن يحاار:  ن صا قار وم أه  َّذأَْ:  ن َّةَيئ ها يف َّذُفر  َّذضَْ  َّذفسق    َّمل رج وم َّملْاِ، َ  َيا
َا رحااْر واام قااار واام أهاا  َّذأْااَ:  ن َّةَيئ هااا يف َّذُفاار ر اا  وااا أااا ر    اا  َّمل ر ااِ واام َّملْااِ  ر ااِ واام َّملْااِ، َّ ااي َ

 َّذضْاَ  َّذفساق َّمل ارج واام َّملْاِ.  ْا  أااا  ااماا يضهار قاا  َّ ايحر َّصاطالح أها  َّذأْااَ َّملياوخر  ْا  أن ذفااظ َّذُااار يحيا  راا  
 ن كاااِ َّذ ياْم وَرُ: َّذأم  َّمل رج وام َّملْاِ  ذفاظ َّذضاامل  َّذفا اق يحيا  را  وَرُا: َّملأيااِ  ا  َّمل ر اِ وام َّملْاِ،   

ََّ،    أ َْ..  َّذشر اِ  ا ئ يف ك  و ها ََّْ ْ 
ْذا  ( 1) احأْنا ﴿: -َأاار-أي: قْر َّذ  ااي     وا َر َ وةيياَ: ق َأ َّذِبفاا   ذا  اكا هأا َِب ىن ااا أااا ارا ََّّلِلأ ااوأ ِب ا ُأ كماا يف  اوأا    ﴾ اواامِب ملاِب َياِب

ْذ  13/311: -ايح-َّذي اح  َأ َّذضِااذ مأْنا  اواامِب ملاِب ﴿: -َأار-،  ق ذا  اكا هأا َِب ىن ااا أااا ارا ََّّلِلأ ااوأ ِب ا ُأ [، كماا يف 45َّملائا ة:] ﴾ َياِب
 ..13/128: -ايح- اوأ  َّذي اح 

 ذ َّذفسااق خااار ج  ااام أوااار     ا ياا ،  َّذضْاااَ: َااار  ذْ اااق  َّذأاا ر  واااا   ر َّذ ا ااا   َّذ يااا    ضااك ذْشاااا  يف  ااا  وْضاااأ ، ( 2)
خااااج  ااام أواار     ا ياا ، اتا  ذْ ااق، وائاا   ر َّذ ا ااا ،  -رج نُمااا   اام َّملْااِ أ  مل ةاارجخاا- َّْلاااكَ ر اا  وااا أااا ر   

ْي:  ْ ا  َرام  طاااِ: 3/65 َّضاك ذْشااا  يف  ا  وْضااأ . َّاضار: وأااامل َّذي  يا  ذْ  اا ، َّذ  ار َّ اااو م  5/112، َّ ارا َّذاا
َّا َّذي  ي  ذْ ااا ي: 501 -500   3/498ُاان:   ..1/276، أا

ْاة،  َّذيفيا  و حاْر  ام َّذشاأيف  َّرام َّذأار   ذ قااَ  ن مل أ( 3) ااا رأ ن﴿هي   ر قائ  ََّْ َّذيفيا  َْ  َّذي ُا يف َّملساْمَ،  ﴾َّذِب
ْْ،    ﴾َّذضِااذ مأْن﴿  ااحأْن﴿يف َّذاهاا ، أُُااال 12040اقااَ:  10/354يف َّذ ياااا . َّاضاار:  اااوك َّذ اااان ذْطاا ي:  ﴾َّذفاا  

ن َرااااام َّذأااااار :  ااااااا رأ نَّ﴿ اااااااا :  2/624َّذحاااااُر ُا  6/190: ذْمشاااااركَ( ذُااااام َّذااااااَي احااااا    ااااا  َّذحااااار يف يف  اوأاااااا : ﴾ذ
ْ ا : ﴾َّذُاااار ن﴿ وااا اياا : )َ  أ ْااَ ْلااََّ  5/112: )ذْمسااْمَ(، قااار َّراام  طاااِ رأاا   ياارَّْ  ذحااْر َّذشااأيف يف َّ اارا َّذاا

كا  خا  وام هَا  َّذثالثاِ َّذي ياو   هاا  َ  ن صح اا  ُ يث  م َّذ يف صْ     ْا    َْ،  َ  اا  اَّ ا  وام ذكار واك  
ْذا :  َّ رح ا: ذاا  واا ذكار يف َّملسااْمَ  َ  ْا  أ اَ خْ  اا ْأَّ َّذ ِااسا ﴿ااال يَ  اا [،  قااار  رارَّهاَ َّذ  أااا: 44َّملائا ة:] ﴾اااال ضاِبشا

 ا ذِ هَ  َّةَيئ يف رين   رَّئا  ِ اضا ْلَ  َّموِ ْا(..
يااهن كاان أ  مل يُام، من َّةَيئ   ن ا ذاِ يف كفااا أها  َّذُيااهن  أي: أ ا َي اا ر كا  وام مل َيُاَ ىناا أاا ر   وام أها  َّذُ( 4)

ْل َّذْفاظ َ خبياْم َّذسا :،  هاََّ قاْر 1700اقَ:  3/1327كما صح وم ُ يث َّذ َّ      وسَْ:  ، ذُم َّذأ ة رأما
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-اإ اااا يف ُاااق وااام َّ اااي   َّْلُاااَ خباااالف واااا أاااا ر    ،ْثوُاااان َ ا ْلماااا َّملساااْمَ خباااالف َّم ر
 [ 13/311 :]َّذفيح .(1)راتن اهما م َ وم ذذك أوا َّمخ ،-َأار

 48سورة املائدة: 

َِب ﴿ ُأ ُِب ُ ياااهن   اوأهااِبم  ااا  اْااِبا   اااا يِبا   و اما َّذِب ا يا ا َِب اا راا ْلِبااق   وأياا   قاا ذ ما ُ ياااهنا و  َِب ىن ااا أااا ارا   اأاا اذِب اا   ذااِباكا َّذِب ا ااهأ رااااِب
َِب  اِما  ْاَّ اهأ ِا ََّّلِلأ  اَ َااِي  كِب أاهِب َِب أأِوا ا ُأ اا ا ََّّلِلأ وااأاْا ِْب شا اا  اذاا ِا  او  اِبهاا ا ارِب ا َِب ش  ُأ ا ِب ُأ ٍ   اأاِْب اا و   اا ا ا و ما َّْلِباق   ذ 

َِب  ا اأااااا اااااأ اا   ااا أ  ُأ أأ َّ َّ ِباااا ِباَّئ    را ََّّلِل  واااارِب   ااايا  حأ َِب ااا ِب كأااا َِب يف  وااااا ُاتا ْاكأ ْأااا ُ ااامِب ذ ااا اِب ااا اةا  اذا  ُ َِب  اَّ َِب ىن ااااا كأ ااايأ ا اااا    ُأ
ْنا   [48:َّملائ ة] ﴾ضاِبياْ فأ

ْذ   [ 214 :]َّْل ي .(1)أوا اا  : يحار .،(3)قائماا  : يحار .،(2)شاه َّا  :أي ﴾ اوأهااِبم  اا  اْااِب   ﴿ :ق

                                                                                                                                                   

ْ:ي:  ْْ  َّْلسااام  َّذ  أااا  َّذسااا ي   اا   َُّااا ، َّاضاار: :َّْ َّملساا  َّرااام َّواا ْن ذْماااا ْا2/366َّراام وسااأ ي: ، َّذ ُاااِ  َّذأااا
 ..3/492، َّذ  ر َّ او م  ُاان: 2/43

َّذياااا ذا  وذ يااااْم َّذثاريااااِ َّذياااارَيِ  ْاااا  أن هاااَا   1012م:  1 َّْلاااااوش:  1011م:  2 :  1قاااا   اااا ق يف َّْلاااااوش: ( 1)
اا ق( َطْق يف ذسان َّذشاااع  ْا  َّ اااج  ام َّملْاِ   ا  َّ اااج   هاا، ااال را  وام َّذ ضار  ر َّذسااا   - امل -َّممسا  )كاار

ْاة  ر اِ  ام َّْث االل  ارف أن   ْاة َّذَي  ْا اا  ك  َّ َ،  وو  راان َّذ ايف  َّذي يف ُُمهاا، ااإن  ارف أن َْاك َّذيا
ْاة  ا   ر ا   ام َّْث االل  ارف أن ذذاك  ذذك ََّ َ يف ذَّ  َّذساا     وي ا ر ذأياة َّملسْمَ،   ن  رف أن َْاك َّذيا

ْاَّا  ر اِ  ام َّملْاِ   ا   ََّ َ يف ذَّ  َّذساا  وي ا ر ذأياة َّملسْمَ،   ن     أن َّذساا  َّذَي  ْا ََّ اَ ااا  وي اا ر صا
 ر ااِ  اام َّملْااِ  اارف أااا  وي ااا ر ذْجماااك، ذُ اا  يف ُااق واام خاارج  اام َّملْااِ  اارج  يف ُااق َّذأيااا  واام َّملسااْمَ  اا   اارج. 

ْا َّْلَُ ر ا  واا أاا ر  ، ام هاا َّمل ارج  ام َّملْاِ  و هاا  ا  َّمل ارج،  كْهاا ي يا    ْاهاا أ اا ُُاَ ر ا  واا  ه ا ضيْف ص
َّر أهاا   َا ْااَ  َّةَيئ  أقاا ْاة يف َّْلُااَ  خاار  َّ ااي َ ْ:  ْلااا  صاا ْاة اااال َياا أااا ر  ،  قاا   اارف يف َّذشاارع ُُااَ كاا  صاا
ْاة و ا ،    أ ْاَ. َّاضار: َّ ارا  ْي مخاَ ُُاَ كا  صا ْع  ر َّذ ااان َّذ  ا َّهن َّذَي َ ُما    ا  هْا َّذر ا َّذأَْ ااها، ر  َّذي

ْ ا   ْا: 3/492، َّذ  ر َّ او م  ُاان: 5/112َرم  طاِ: َّذ ْير َرام  اشا ْ  220 -6/210، َّذي ريار  َّذي ا ، َّذاا
 ..2/400َّمل    ْ  َّذيفس   ك َّذياْلا: 

 -10/377هََّ قاْر َّرام   ااس يف ا َّياِ   ا ،  جماها ،  قيااْة،  َّْلسام،  وحاَا ،  َّذُساائا. َّاضار:  ااوك َّذ ااان ذْطا ي: ( 2)
َُّااا ي ، َّذ سااا378 ْي: 637 -3/636: -ُتحااااق َّ اماااا -او ذْ ْ:ي: 3/65، وأاااامل َّذي  يااا  ذْ  ااا ، :َّْ َّملسااا  َرااام َّوااا
ي: 371 -2/370 ْن ذْما ْا ن َّذأضاَ َرم كث : 2/45، َّذ ُِ  َّذأا  ..2/85، َفس  َّذحُر

، َّذ هايااِ 86 -1/85م َّما اااي: ، َّذ َّهار َرا6/334َّاضار َفسا  َّملهاامم وذحاائَ  ْا  َّذشاا  يف: هتاَي: َّذْ اِ ذي:هاري: ( 3)
،  قري: وم ذذك َفس  كث  وم أه  َّذأْاَ َّملهاامم وذرقاا:  ْا  18/589، اتج َّذأر س ذْ را ي: 5/275َرم َّمث : 

ن ذْ  اااج:  ن ذْ  اااس: 180 -2/179َّذشااا  َّْلااااظ ذاا . َّاضاار: وأااا  َّذحااُر ، :َّْ َّملساا  318 -2/317، وأااا  َّذحااُر
ْ:ي:  ن ذْحار يف: 12/12، وفاَاح َّذ ا: ذْرَّ:ي: 371 -2/370َرم َّو ، َّذ  ار َّ ااو 6/210، َّواوك مُُال َّذحاُر
 ..501 :  3/486م  ُاان: 
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ا  هاا  ﴾ اوأهااِبم  اا﴿ .:(3)َ  أ   ا ِ .(2) قار َّرم قيا ِ ...  قا  أاُار  .،(4)وفاأ  وام أميام قْ اِ مهَ 
 أمساا     .،(7)من َّملهامم وام َّممساا  َّْلساىن .،(6)س: قائْ   ر َّذُفرا اذ  ُ  ا .(5)ذذك ثأْ:

                                                                                                                                                   

هََّ قْر َّرام   ااس يف ا َّياِ   ا ،   اأا  رام   ا ،   ُرواِ،   طاا ،  َّذاا ا ،  َّرام  اري ،   ا هَ، َّاضار: َفسا   ريا: ( 1)
ن َرام قيا اِ:  ن ذ144َّذحاُر ، َفسا  َّراام 380-10/378،  ااوك َّذ ااان ذْطا ي: 180 -2/179ْ  اااج: ، وأاا  َّذحاُر

ْ:ي: 4/1150أ  ُااامت:  ي: 371 -2/370، :َّْ َّملساا  َراام َّواا ْن ذْمااا ْا ، َّذ  اار َّ اااو م  2/45، َّذ ُااِ  َّذأااا
 ،    ها..3/501ُاان: 

ْل ذْسااامرق  ي: ( 2) ْن ذْسااامَ: 3/486  ُااااان: ، َّذ  ااار َّ ااااو م1/144َّاضااار اسااا ِ َّذحاااْر ذااا  يف: نااار َّذأْااا ، َّذااا ا َّمليااا
 ..6/152، ا ح َّملأا  ذيذْ ا: 2/537

ن ذْ  ااااااج: (  3) ، هتااااَي: َّذْ اااااِ ذي:هاااااري: 180-2/179كاااااملْ   َّذ  ااااااج  َّم:هاااااري  أ   ْااااا َّذفاا اااااا، َّاضااااار: وأااااا  َّذحاااااُر
َُّاااا ي 6/333 ن ذْحاااار يف638-3/637: -ُتحااااااق َّ امااااا -، َّذ ساااااو ذْ ،  مااااا ة 6/210: ، َّوااااااوك مُُااااال َّذحاااااُر

 ..4/303َّْلفا  ذْسمَ: 
ا  هاا ، كهرقاِ أصاْ  أاقاِ   ا  ذذاك. َّاضار:  ما ة َّْلفاا  ذْسامَ: ( 4) م( اورا ذِ مهَ  أي: أا  َي   )ونوم(  َّمصا  )وأاناميِب

    ها.. 4/303
ْ ا : ( 5) ذ حاا ،  أ  ُااان يف َّذ  ار  ام َّ 5/120ذكر  اُاا   ْ  َّرم قيا ِ     َُّ  وم أه  َّذأَْ، كارم  طااِ يف َّ ارا َّذا

 ..18/197،  َّذأاين يف  م ة َّذحااي: 2/537،  َّذسمَ يف َّذ ا َّمليْن: 3/502َّ او: 
او وام ( 6)  فا    م أ  َّذأ اس ثأْا: يف  ْضيا   ْا  َّْثواال َّرام قيا اِ، من َّذاَي يُفار هْا َّذاَي َّ ييا ر ََّ اَ  َُّيحار  ُ 

 هْ وأضَ  ُم: ذ ، اَّااك  وأا  وام شاوا  كماا هْا َّذضام وْثواال َّرام قيا اِ أُا  شوا ، َ وم قار:  ن صا ي  صا ِ َي   
أ الل  ْما  أه  َّذس ِ،  ْ  أا  ق   ا  يف ذساان َّذأارهن َّذييا   ذفضااا  َّملارَّْ را  َّذيأضااَ كحاْر َّذشاا ر:  كا  أًنس  اْف 

 ..1/245سىن ذْحر يف: ْ يهاِ َايِبفرُّ و ها َّمًنو . َّاضر: َّم ىن يف شرح أمسا    َّْل َ خ  را هَ
ْذ  ( 7) ْ اكأ َّذِبحأا ُّ سأ َّذِسااللأ َّذِبمأانِبو مأ َّذِبمأهاااِبم مأ ﴿: -َأار-أي: كما  ا  يف ق ْا َّذِبما َ ي َ   ذاا ا   َِ هأا ْا ََّّلِلأ َّذِا [، َ 23َّْلشار:] ﴾هأا

اكَ  ْ  ك  كياهن ق ْ ،  أ    هََّ َّ ن )أوَ  شاه  ُ  ذُياهن َّذأضاَ َّذَي أا ذا  ُخار يف هَ  َّةيِ اإن وأ اها أن َّذحُر
َّذُي:  خايها، أ ْها  أ ضمها  أُُمها ُاث  ك اا  ُما م وا ق ْ   :َّْ  وم َّذُماَئ وا ذاا  يف  ا  ، اْهاََّ  أْا  

ُف  نفض  ر فس  َّذُرميِ احار:  اكماا  ْاها كْها، َ  را  ا  ًِن ذاا أ ْلااا﴿شاه َّا  أوا اا ُ  َ  كِب نا   ًِن  اِبامأ ااا ِذِب ااا َّذا [. 9َّْلجار:] ﴾اا ضْأ
ْذاا :  َّ يف ق اووااا وااا ُُااا  َّراام أ  ُااامت  اام  ُروااِ   ااأا  راام   اا    طااا  َّ رَّ ااا   َّراام أ  جناااح  اام جماهاا : أ ااَ قاااذ

ن، اإااا  صا اح يف َّملأااىن،  ذُام يف َفساا  هاََّ ْااََّ اضار،  يف َ  يْاا   ْاا  واام   يأاين ُمماا َّا  ﴾ اوأهااِبم  ااا﴿ أوا ااا  ْاا  َّذحاُر
ن َّذأضاااَ َراام كثاا  ُاااث َّذ ،  َّاضاار:  اااوك 86 -2/85أرراااِ أيااااا اضاار  وومْااِ ااذياا اح َّم ر( َّهااا. واام َفساا  َّذحااُر

ْ ا : 4/1151، َفسااا  َّرااام أ  ُااااامت: 382 -10/381َّذ ااااان ذْطااا ي:  أن  5/119.  ذكااار َّرااام  طااااِ يف َّ ااارا َّذاااا
ْا، رفاايح َّملااَ َّذثاا ﴾ اوأهااِبم  اااا  اْااِبا   ﴿جماها َّا  منااا يحارأ  فساا    مناا هااْ ذحرَّ َا  َ ذحاارَّ ة َّومهاا ْا، َ  اااِ َ رُسارها كحاارَّ ة َّومها

ْذا : ويا قاا،   ْا  هاََّ ييجا  أن َّملانيم  ْاا  هاْ ُمما   ْاِ  ْا  ق  ) اْااِبا  (   قار َّرم  طاِ: ) هْ ُار وم َّذُياهن وأط
َِ اا ْ ، هََّ  ْ  قرَّ ة جماه (..  يف وْضك ااك  ْ  َح ير أ ا وفأْر مل يأسا
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َا واااام شااااا  ،َ َياااا ر -َأااااار- َّْلفااااظ  : أصاااا  َّْلام ااااِ .،(1) َّْلااااق أااااا  أصاااا  ر فساااا  ذااااا  و اااا 
ْر ، َََّاحاهن  [8/119 :]َّذفيح .(2)هامم االن  ْ  االن  ذَّ صاا اقا اا  ْا  اهْ وهامم :َح

 [ 145 :]َّْل ي .(3)ذطريحَِّذس ِ  َّ :أي :َّذشر ِ

َّضح :أي ،َّذس ا  : َّمل هاج اأْا   .(6) ام : ق  شارع أي .،(5) َّذشر ِ  َّذشريأِ ىنأىن .،(4)َّذطريق َّذ
ااا:  َّذاااَي ق ْااا   ْااا   .،(1)ََّخااايالف هاااََّ يااا ر  ْااا  :ااااإن قاااا  .،(7)هاااََّ ااااا  ذاااف  اشااار  ااا  وَر
                                                

ْ ا  (  1) ْ اا  يف كااالل َّذأارهن  ْاا  هااََّ َّذ  اا   َ هاَا  َّ مسااِ َّمذفاا ، َّاضاار: َّ اارا َّذاا كمسااطر،  و احاار،  و اطاار،  جمامار، َ ي
ْن ذْسامَ: 3/486، َّذ  ر َّ او م  ُاان: 5/119َرم  طاِ:  ْا: 2/537، َّذ ا َّمليا ْير َرام  اشا ، َّذي ريار  َّذي ا

6/221.. 
 ..18/197،  م ة َّذحااي ذْأاين: 10/377 ي: َّاضر:  اوك َّذ اان ذْط( 2)
ساام  ( 3) اار ِ:  وااا واام َّذشاارع  هااْ َّذ اااان  َّْث هاااا،   ْااا  ااذشاار ِ: َّذطريحااِ َّذضاااهرة  َّذساا ِ َّملأر اااِ  َّذأاااْة َّذ ا ااِ، َ   أصاا  َّذش 

ْن  يسااحْن ْااا، اأْاا   ُْها  راا ااا.   وااا واام َّملشاار ِ َّذاايت يشاار ها َّذ اااس ااشاارر هااََّ وأااىن َّذشاار ِ: وأااامل َّذاا يم شاار ِ ذْضاا
ْا:  ْهري: 2239 -4/2238َّذطريحاااِ ذشااار ع َّذ ااااس ااهاااا. َّاضااار: ذساااان َّذأااارهن َرااام و ضااا ، 3/1236، َّذيااا اح ذْجااا

َُّاا ي  ي: 3/640: -ُتحاااق َّ امااا -َّذ ساااو ذْ ْن ذْمااا ْا ، 3/486، َّذ  اار َّ اااو م  ُاااان: 2/45، َّذ ُااِ  َّذأااا
ْن ذْسمَ:   ..2/70، ايح َّذح ير ذْشْكا : 2/51ن: ، ذ اهن َّذيو ي  ذْ ا: 2/539َّذ ا َّملي

ْح يف َّمل هااااج أُااا  َّذفااار   َّذاايت اااار  ْاااا رأااااهَ راااَ َّذشاار ِ  َّمل هااااج، احاااار:  ن َّذشااار ِ هااا َّذطرياااق َّذاااَي اىناااا كاااان ( 4) َّذْضاا
:  ن َّذشار  ِ هاا َّريا َّ   َّض اا  اىنا كان     َّضح، أوا َّمل هاج اال يُْن  َ  َّضا اا، ذكار  َّرام َّما اااي   ا  .  قاار َّملاْ 

َّذطريااق،  َّمل هاااج: َّذطريااق َّملساايمر،  يضهاار أن َ ااار  رااَ قااْر َّراام َّما ااااي  َّملااْ  يف َّمل هاااج اااإن َّذطريااق واا  كااان وساايمرَّا  
كان يف َّذ اذ:  َّضا اا،  وا  كاان  َّضا اا  ْا:  ْاا  أن يُاْن وسايمرَّا.  قا  ذها: كثا  وام أها  َّذأْاَ كمجاها   َّذ  ااج 

، 1/424 ِ،  َّملااارَّْ ْماااا َّذااا يم،   اااك را هماااا ذْيوكاااا  يف َّذْفاااظ. َّاضااار: هتاااَي: َّذْ اااِ ذي:هاااري:  ر أن َّمل هااااج هااْا َّذشااار 
ن ذْ  ااااااس:  َُّااااا ي 10/384،  ااااااوك َّذ ااااااان ذْطااااا ي: 319 -2/318وأاااااا  َّذحاااااُر : -ُتحااااااق َّ اماااااا -، َّذ سااااااو ذْ

ْ ا  َراام  طاااِ: 3/641 ْي: 122 -5/121، َّ اارا َّذاا ، 12/14اَاح َّذ ااا: ذْااارَّ:ي: ، وفاا3/66، وأااامل َّذي  ياا  ذْ  اا
ْ:ي:  ، اااااايح َّذحااااا ير 2/51، ذ ااااااهن َّذيو يااااا  ذْ اااااا:ن: 3/486، َّذ  ااااار َّ ااااااو م  ُاااااان: 2/372:َّْ َّملساااا  َرااااام َّوااااا

 ..2/70ذْشْكا : 
ن َراام قيا ااِ: ( 5) فساا   ذْا ياا ي: 144اااو  ْاا  ذذااك  اا   َُّاا ، َّاضاار: َفساا   رياا: َّذحااُر ن َ  ، وأااا  130،  رياا: َّذحااُر

ن  َُّااا ي 10/384،  ااااوك َّذ ااااان ذْطااا ي: 319 -2/318ذْ  ااااس: َّذحاااُر ، 3/640: -ُتحااااق َّ اماااا -، َّذ سااااو ذْ
ْ ا  َرم  طاِ:  ي: 122 -5/121َّ را َّذ ْن ذْما ْا ن َّذأضااَ َرام كثا : 2/45، َّذ ُِ  َّذأا  -2/86، َفس  َّذحاُر

87.. 
ْهري: ( 6) ْا: 3/1236َّاضر: َّذي اح ذْج  ..11/237، اتج َّذأر س ذْ را ي: 4/2239، ذسان َّذأرهن َرم و ض
ااا﴿ 1/60: -ااايح-يف َّذ  ااااي  -اضااا     همااا-أي: يف قااْر َّراام   اااس ( 7) ِا  او  اِبهاا ا اارِب ا  اا االا   اا ِ( ذااف  اشاار  اا   ﴾ش 

ااا:،  ذ َّملاااارَّْ وذشااار ِ َّذساااا ِ  َّمل هاااااج َّذسااا ا ،  قاااا   ْا  ااام َّراااام   اااااس    ااا  َّذطاااا ي يف  اوأاااا :  -اضاااا     همااااا-وَر
ِا  او  اِبهاا ااا﴿   مهااا أاا  قاار:  1152 -4/1151،  َّرام أ  ُاامت يف َفسا  : 10/387 ارِب ا َِب ش  ُأ ا ِب ُأا ٍ   اأاِب اااا و  قااار:  ﴾ذ 
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ْر َّذا يم .،(2)ََُّتاْ  هاََّ يف َّذفار ع  هاْ  ،ااا  َّخايالف  ذاا  راَ َّما ااا  ،أ ا:  ن ذذك يف أص
 [1/64 :]َّذفيح .(3)َّذَي ي خْ  َّذ س 

ْذاا   ... َّ َّ ِباااا ِباَّئ  ﴿ :-َأاااار-ق ااايا  حأ  .(4)أن ييحااا ل  ْااا   ااا   يف َّملطْاااْهن :ااااإن ُحاحاااِ َّذِسااا ِبق ﴾ااا ِب
 [ 8/691 :]َّذفيح

 52سورة املائدة: 

ْنا ا ااا﴿ ااااا  أ َِب وااااراٌض يأسا   ْْ َ يما يف  قاأْأااا ا ااااا اا  َّذِااا ااا  ََّّلِلأ أانِب أياِب   ْاَّئ اااراٌة اااأاسا اااا اا اا  ااا  أانِب َأي  ْنا خناِبشا ْذأااا اه َ يااحأ
َا  ْ و  َِب ًنا ه  َّ  اْا  واا أا ارُّ َّ يف  أاافأس  ٍر و مِب    ِب     ااااأيِب   أ ذِبفايِبح  أا ِب أاوِب  [52:َّملائ ة] ﴾و 

                                                                                                                                                   

َّماساا: أن َفساار َّذشاار ِ وذساا ا   َّمل هاااج وذساا ِ  ذ قااار: ) َّم ر  2/86 اا ِ   اا االا،  قاا   أاا  َّراام كثاا  يف َفساا  : 
، هااا وااا ي ياا أ اااا   ر شااا ،  و اا  يحااار: شاارع يف كااََّ، أي: َّرياا أ اااا ،  كااََّ -ااااا  هااا َّذشااريأِ أي-أاساا:، اااإن َّذشاار ِ 

َّضح َّذسه ،  َّذس م: َّذطرَّئق(..  َّذشريأِ  ها وا يشرع و ها  ر َّملا ، أوا َّمل هاج اهْ َّذطريق َّذ
ْذا  ( 1) ااا﴿: - اا    ا -أي: ق ِا  او  اِبهاا ا اارِب ا َِب ش  ُأ ا ِب ُأاا ٍ   اأاِب اااا و  ذذاك ْاَا  َّةيااِ َ يسايحاَ  َ  ْاا  َّذحااْر ،  ََّ اي َر  ْاا  ﴾ذ 

َّها  ااام  َّم هاار،  هاْا أن َّمل ا ااا: ْااا َّمل َّمل يْفاااِ واام أهااا  َّمَْين َّذسااما يِ اااإن ذُااا  أوااِ شاااريأِ  يْفااِ َّم َّوااار  َّذ اا
ذاك   ها، أوا  ْ  قْر وام قاار  ن َّمل ا ا: وةياِ هاَ هَا  َّمواِ ااإن ََّ اي َر ْاا  ْا  ذذاك َ يايَ،  ذ َّملأاىن  ْا  ذ

ْئ  َساا  ن، أي: أااا  َشااريك ذْجماااك َ أااا   ن شاار ِ  و ها اااا راا  هتياا  ن   ْاا  ضاا ذُاا  أُاا  واا َُ أيهااا َّموااِ  أْ ااا َّذحااُر
ِا ﴿يف َّةياِ افساها:  - ا    ا -خام ر أض ْ ن رأض،  ذُام يااأف هاََّ َّذحاْر  ا َّا قاْر    َِب أأِوا ا ُأ ِْب شااا ا ََّّلِلأ وااأاْا  اذاا

ةا  ُ  ا خطاوا ْلاَ  َّمواِ ملاا صاح أن يحاار ذذاك  هاَ أواِ  َُّا ة اا ر ذذاك  ْا  أاا  خطااهن ومااك َّمل، اْْ كااِ َّةيِ  ﴾ اَّ
َُّاا ي 386 -10/385   أ ْااَ. َّاضااار:  ااااوك َّذ اااان ذْطااا ي:  ، :َّْ َّملسااا  3/642: -ُتحااااق َّ اماااا -، َّذ سااااو ذْ

ْ:ي:  ن ذْحااار يف: 373 -2/372َرااام َّوااا ن َّذأضااااَ َرااام كثااا : ، َفسااا  َّذ6/311، َّوااااوك مُُاااال َّذحاااُر -2/86حاااُر
87.. 

ْذاا  ( 2) ااا...﴿: - اا    اا -أي: ق ُا ااما َّذاا   يم  واااا  اِصاا  ر اا   اْأ َِب و  اا ُأ ااراعا ذا ْا :] ﴾شا [،  َّذح ْاااِ ه ااا ُساا:  ياارَّْ َّذ  ااااي 13َّذشاا
 ..1/60: -ايح-ذةييَ يف َّذ اهن. َّاضر َّواوك َّذي اح 

َّهن يف: وفااَاح َّذ اا: ذْارَّ:ي: ( 3) ، 2/51، ذ ااهن َّذيو يا  ذْ اا:ن: 3/502، َّذ  ار َّ ااو م  ُااان: 12/14َّاضر هََّ َّو
ن َّذأضاَ َرم كث :      ها.. 3/445، ايح َّذ اان ذي يق خان: 87-2/86َفس  َّذحُر

ْوا كان ذذك َّمور أ     وطْاْهن،  َ أن َّملما  ح و ا  واا كاان َ( 4) واِ يف ك  أور، وطْ حا واا َّذَي يف كي: َّذْ ِ أن َّذسا ِبقا َّذحأ ِب
ْ  ذذااك   ن مسااا َّذيحاا ل  ْاا  َّةخااريم يف كااال  ْل وااا  اا  ْاا  َّةخااريم يف َّمواار َّملطْااْهن َّذح وااِ اااا  شاار اا أ   حااالا،  َّملااَو

ْا: 417 -8/416َّموااريم  ااا حاا. َّاضااار: هتاااَي: َّذْ اااِ ذي:هاااري:  ، وأجاااَ وحاااايا  3/1928، ذسااان َّذأااارهن َرااام و ضااا
َّئ ذْرَّ ااااا:: 13/207 ، اتج َّذأااااار س ذْ راااااا ي:3/129َّذْ اااااِ َرااااام ااااااااس:  ،  مااااا ة َّْلفاااااا  ذْسااااامَ: 222، َّملفاااااْر

2/193.. 
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ْذ   [ 124 :]َّْل ي .(1)ْ ذِ :أي ﴾ْاَّئ راةٌ ﴿ :ق

 58سورة املائدة: 

ْنا ﴿ ْأ ٌل َ يااأِبح  ِْب َأ هاا هأ أ اَّ  اذاأ  اا ذاذ كا   اِ أَِب قاا َِب   را َّذِيالة  َِّضا ْاياِبيأ  [58:َّملائ ة] ﴾ ا  ذاَّ ًنا

واام َّذيأ يااِ  ر  َّذااالل أن صااالئ َّماأااار ضيْااف نساا: وحاصاا   (2)َّذفاار  رااَ وااا يف َّةييااَ :َ  ااا 
 َييماا   ،(5)قاذاا  َّذُروااا  (4)َّذثاااااِ وأااىن ََّخييااام  يف ،(3)احياا  يف َّم ر وأااىن ََّايهااا  ،َّذُااالل

ْن َّذالل ىنأىن  ر أ  َّذأُ   [ 2/93 :]َّذفيح .   أ َْ (6)أن َُ

 67سورة املائدة: 

ااذايا أ  اََّّلِلأ ﴿ ِا ا  ا اا رااِْ ِبا أاا ِب ااما ْرأ رااْ   ِب واا أأا  را   ذااِبكا و مِب اار  اكا  ا  نِب ملاِب َاافِب امأكا و اما َّذ ِااس   َيا أاياُّهاا َّذِر أ يااأِبي 
اا ر يما  ُا لا َّذِب ِْب  [67:َّملائ ة] ﴾  ِن ََّّلِلا َ يااهِب  ي َّذِبحا

ْذ  ْر    :]وهن :(7)ق أاا ِب اامااا ﴿ :-      -ق ْرأ رااْ   ِب وااا أأاا  را   ذااِباكا و امِب اار  اكا  ا  نِب ملاِب َاافِب َيا أاياُّهاا َّذِر أ
اااذايا أ  ِا ا  ا  ا  نِب ملاِب ﴿ :من وأااىن ،  ااهر  َُّتاااْ َّذشاارط  َّواا َّ  ،(8)كااََّ ذْجماااك[  67:َّملائاا ة] ﴾...رااِْ ِبا

                                                

ن: ( 1) فساا  : 1/169اساار َّذاا َّئرة وذ  ذااِ  ا ااِ كااو    ااا ة يف جمااا: َّذحااُر ن َ  ،  َّذطاا ي يف 131،  َّذا ياا ي يف  رياا: َّذحااُر
ْي يف وأااامل َّذي  ياا : 10/404 اااوك َّذ اااان:  ي يف َّذ ُااِ: 3/68،  َّذ  اا َّْ: ْ ذااِ واام ْ ر َّذ وااان ،  َّملاار 2/47،  َّملااا ْا

َّئ:  َّ:ذااا .  اااار  َّذرَّ ااا: يف َّملفاااْر ْن يف َّملُااار  ،  َّذ  ذاااِ يف َّ  اااْهن.  174 صااار ا   ا راااَ َّذااا َّئرة  َّذ  ذاااِ  ن َّذااا َّئرة َُااا
ْا: 3/450 َّاضر ايح َّذ اان ذي يق خان:  ْير َرم  اش  ..6/23،  َّذي رير  َّذي 

َِب   را َّذ﴿أي هَ  َّةيِ: ( 2) ْاياِبيأ ْذ   ﴾ِيالة   ا  ذاَّ ًنا ِيالة  ﴿: -      - ق ْ يا ذْ   [..9َّومأِ:] ﴾  ذاَّ اْأ
 يُْن َّملأىن  ْ  ذذك:  ذَّ رْ يَ  قاِ َّذياالة ا ااْييَ ْلاا َّضاَ َّ اا َّ كَ ْلاا ها  َّا  ذأ ااا أ  َّضاَ َّ َّذياالة  واا ييأْاق ْاا ها  َّا ( 3)

  ذأ اا..
ْْي َّذ اا َّ  َّمل اايو وذيااال( 4) ْن َّملأااىن  ْاا  ذذااك:  ذَّ ااا َّ  ر ذكاار    ذا َّ َّذ اااك،  قاا  قااا :  ن وأااىن  يُاا ْل َّومأااِ اا ااأ ة ياا

، 208 :  1/74 ََّخيياااام يف َّذاااالل هااْا َّمصااا  يف وأ ااهماااا. َّاضااار: و اااين َّذْ اااا: َرااام هشاااال:  ﴾  را ﴿ََّايهاااا  يف 
ْ   َّْلر ف ذا: ْ. . يأحْهن:   ..361 :  106 وْ 

 ..5/102ْأاين: ،  َّاضر:  م ة َّذحااي ذ5/2يف شُر  ذْ  ااي: ( 5)
أي:  ْ  وَه: وم ير  أن َّْلر ف ي ْهن رأاها  م رأض،  يُاْن وأاىن ُياِ َّملائا ة  ْا  َّذحاْر  ن  ر ىنأاىن َّذاالل، أي: ( 6)

ذالخييااام:   ذَّ ًنْياايَ َّذ اا َّ  َّمل اايو وذيااالة َّضااَ ها هاا  َّا  ذأ اااا.  يُااْن وأااىن ُيااِ َّومأااِ  ْاا  َّذحااْر  ن َّذااالل ىنأااىن 
َّ  ر ذكاار    ذا َّ َّذ اااك،  َّاضاار:  ماا ة َّذحااااي ذْأاااين:   ر، أي: َايهااا  ْْي ْلااا اا ااأ َّذ ايااِ:   ذَّ رْ اايَ  قااِ َّذيااالة ا اا

5/102.. 
 ..6/512: -ايح-أي: َّذ  ااي، َّاضر:  اوأ  َّذي اح ( 7)
هاََّ وهٌن يف قاْر  )أي: 25/184أي: كََّ َر ِ َّذ اهن ذا    ااك ا َّة َّذيا اح،  َّملارَّْ كماا قاار َّذأااين يف  ما ة َّذحاااي: ( 8)

َ  ( وومااك قاارَّ ة أهاا  َّمل ي ااِ  َّذشااال  يأحااْهن  شااأ ِ،   -َأااار-   اااَا اااذايا أ ﴿ ر ُخاار (  )ا  ا ُْااا  قاارَّ ة َّذ اااقَ،  ﴾ا  ا وذي
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ا   ر ْاااا يياا ها ) :اهاْ ك ا يث (2)ذُم َّملرَّْ وام َّوا َّ  َ:وا  ،(1)مل َ ْ  :﴾َاافِبأا ِب  وام كاااِ هجَر
  هاْ  ْا  ،(4)َّملارَّْ رْا  كماا أاا ر :احاا  ، َّخيْاف يف َّملارَّْ ْاََّ َّموار ،(3)(اهجَر   ر واا هاا ر  ذاا 

اااإن   يأياامك واام  ،رْ اا   ااهرَّا َ  ضااش واام أُا ٍ  :َّملاارَّْ(7): قااا  ،(6)   هاا (5)واا اهمااِ  ائشااِ

                                                                                                                                                   

، َّملهاَهن، ْ. ُماساام: 2/255، َّذ شار َراام َّوا اي: 100، َّذياسا  م   ماار  َّذا َّ : 246َّاضار: َّذسا أِ َراام جماها : 
1/193.. 

َ ر  وم َّذي اير رَ َّذشرط  َّو َّ  اال يحار وثالا: وم أ اع أ اع،   مناا يحاار: وام أ ااع جناا،  َّمكثار أن َّذي ااير يحاك وذْفاظ  (1)
 ..1/23 ق  يحك وملأىن ْ ن َّذْفظ  يفهَ وم َّذساا ،  و   هَ  َّةيِ ُ  يث َّذ اِ كما  او ، َّاضر: ايح َّذ ااي: 

:ل  ا ل َّذحااال  25/184،  ق  ا    ْ  ذذاك َّذأااين يف  ما ة َّذحاااي: 25/221ذْ  ااي:  هََّ كالل َّذُروا  يف شُر ( 2)  َ
ْرِ، اُوا   ْ : كيمااك ذْ الغ وم َّذأحاهن.. -      -وذ الع َّملُْف ر  َّذأح  قار:   ن مل َفأ  اْك وا ي

: -ااايح- اا  َّذ  اااي يف صا ا   َّذشااه  يف َّذ ااِ،  هْا   -اضاا     ا -هاََّ َّْلا يث  ا   واام ُا يث  مار راام َّ طااهن ( 3)
اا   ر وااا هااا ر  ذاا ( هاْا كمااا قااار 1907اقااَ:  1516-3/1515،  وسااَْ: 1اقاَ:  1/15 :ل  اا َّ  َّذشارط )اهجَر  َ ،

ْا وسيْ ل ذ  َّْر  ْا (..1/19َّذُروا  يف شُر  ذْي اح:  َك َّهن ذ       ،  َّمل  ، )اال ث
  :َيْة َ  احو،    أ َْ..أي: رُماذ   ياو  وم  هِ َّذَُ  َّذُاف، وم   ( 4)
 َّذْفااااظ ذاااا   177اقااااَ:  160 -1/159،  وسااااَْ: 4612اقااااَ:  8/124: -ااااايح-أي:   اااا وا قاذااااِ كمااااا يف َّذ  ااااااي ( 5)

َيا أاياُّهااا َّذِر أاْرأ رااْ  ا ِب وااا ﴿كيَ شا اا وم كياهن   احا  أ ضاَ  ْا    َّذفرياِ.    يحاْر:    قاذِ: " وم : َ أن ا ْر   
ِا ا  ااذايا أ أأ  : " ذْا كاان ُمما   ﴾ا  را   ذااِبكا و مِب اار  كا  ا  نِب ملاِب َاافِبأا ِب ااماا رااِْ ِب ْهااهن  ام َّْْ  كايااا شاا اا َّماا    :َّْ يف ا َّيِ   ا  َّذ

اكِب  اْا ﴿أا ر  ْا  ذُيَ هَ  َّةيِ:  ِا  اْااِبا   أاوِبس  ا َا ََّّلِلأ  اْااِبا    اأاااِبأامِب َ ي أاااِبأاا ِا اكا  ا  ذِب َااحأْرأ ذْ  اِباكا :ا ِب ااكا  اََِّاق  ََّّلِلا  اضأِبف اا يف  ااافِبس 
ُاقُّ أانِب ضاِبشاا أ   [..37َّمُ َّهن:] ﴾واا ََّّلِلأ وأ ِب  ي    اضاِبشا  َّذِ اسا  اََّّلِلأ أا

 1/422: -ُتحااق شااكر  َّذا يم-افا َّملسا    -اضا      -اووا  ْا  -اضا     هَ-كأْا رم أ   اذ:  َّرم   اس (  6)
اضاااا   -قاااار: قْاااِ ذأْاااا  -اضاااا     ااا - ااام أ    افاااِ  3047اقاااَ:  6/193: -اااايح-،  َّذ  اااااي 599َ: اقااا
ِا، واا أ ْما   َ اهمااا يأطاا    -    ُْا  َ وا يف كياهن    قار: َ  َّذَي اْق َّْل ِ  ررأ َّذِ سااما : ه     كَ شا  وم َّذ

ن،  واا يف هاَ  َّذيا افِ. قْاِ:    ياا  وساَْ رُااار(. ا االا يف َّذحاُر واا يف َّذيا افِ  قاار: َّذأحا ،  اُاا  َّم ا ،  أن َ ياأحِب
 اام هااا ن رام   ا ة  ام أرااا   6611اقاَ:  4/1172اأ اا  َّرام أ  ُاامت يف َّذيفسا :  -اضاا     هماا- أواا َّرام   ااس 

ًن اا ا  ًن أن   ا كَ شاا ا مل ياأ  ذْ ااس احاار:    ِبا    ا اْر   قار: )ك ِ     َّرم   اس اجا   ا   احار:  ن ًن اا أيَا
اامِب اار  ااكا ﴿أمل َأْااَ أن   قااار:  ااا َّذِر أااْرأ رااْ  اا ِب واااا أأااا  را   ذااِباااكا و  َّْْ  يف راااااا (،  يف      وااا  اث ااا ا ااْر    ﴾َيا أاياُّها  اا

ْ ااِ َّراام أ  ُااامت  ااحو أكمْياا  واام َفساا  َّراام كثاا :  امت ِ قااار: ) هااََّ ، ُاااث أ ْا َّمثاار رساا   َّراام أ  ُاا2/100وط 
    اْ  ا (..

ن: ( 7) َُّااا ي:  2/338 ااا َّ  َّذ  ااااس يف وأاااا  َّذحاااُر ْ:ي: 3/58مكثااار أهااا  َّذْ اااِ،  َّاضااار: َّذ سااااو ذْ أ، :َّْ َّملسااا  َرااام َّوااا
ن ذْحر يف: 2/397  ..2/62، ذ اهن َّذيو ي  ذْ اان 6/242، َّواوك مُُال َّذحُر
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ْر َّمكثاار ،(2)  ْاا  هااََّ َ يي اا  َّذشاارط  َّواا َّ  ،(1) َّذثااا  أخااو واام َّم ر ،َّذ اااس  ،ذُاام َّم ر قاا
ْذاا   ْل يف ق ْا َّذأماا ْ ااْهن ،(3)﴾واااا أأاِباا  را ﴿ :-َأااار-ذضهاا َ ْااا  كاا  وااا أااا ر ااجاا:  ْااا   ، َّمواار ذْ

 .[513 -13/512 :   أ َْ ]َّذفيح ، ذا 

ْذااا   ... ااااما َّذ ِااااس  ﴿ :-َأاااار-ق ااامأكا و   هاااْ ويأحاااا: ااااإن ا  ْلاااا كااااان يف أ َّئااا  واااا قاااا ل  ﴾ اََّّلِلأ يااأِبي 
  .[6/21 :]َّذفيح .(4)َّمل ي ِ

                                                

أ ااِْ   ذا( 1)
ْْ  َّذُفااا،   ْا  َّذحاْر َّم ر: هاَ   ا هَ. َّذثااااِ: وم  هيَ: َّم ر: َّمش ام َّمل هَ  ذ هَ  ْا  هاََّ َّذحاْر: َّذاها

َُّ ي يف َّذ ساو:  أ ااِْ ، قار َّذ
َّر يف َفسا  3/58َّذشا  َّمل َّر َّملفسريم يف َّةيِ وا ايا : )اُا  هَا  َّمقا أ، رأ  ذكر  مق

ْْ      هَ  َّةيِ َ ر  ْ  أن َّذ يف  َّذُفااا، اُاان َ َيااهرهَ رأاا: ْيا هَ   ا: ُْلايهَ كان يشفق  ْ  افس   ائْاِ َّذاها
ْذاا :  -َأااار-ُاا  أِو اا     ااما َّذ ِاااس  ﴿رح اامأكا و  ْن ﴾ اََّّلِلأ يااأِبي  ،   ْاا  َّذحااْر َّم ر ااااملرَّْ وذشااا  َّمل ْاا  كااااِ َّذر اااذِ،  يُاا

ْا ري ْا  وا أا ر  ذا  كْ  ناث َ يي ْهَ أُ  أن ا اْر   قا  أرحا  شاا اا وم أهَ وحاص  َّةيِ َّذ َذِ ) ْ  أن َّذر ْر ووو
ْن أن  ُْا مل ي ْ ااا ، مااا  ذااْ َااار  شااا ا و اا  مل ي ْ ااا  ذُااان ذذاااك َّمااا أااا ر  ذاااا   مل يحااك َ ْا اا (  )ذاسااايفاق َّذااَيم ير ااا واام َّذاا

ُ  ااِ - أهاا  َّذأْااَ  َّذا  اة واام رأاا  -يساُِ ا ااْر    ْْ  َّمل ااااحَ،  ذااأ ا ن َّذ ااا:ر رفاااائ هَ وام َّذاهاا واام   اام قارَّ ة َّذحااُر
ْا:  ْير َرم  اش ًنا كث َّا مل ي ْ   ا ْر   َّموِ( َّها. وم َّذي رير  َّذي   ..262-6/260 َْ أ َ  اف  ن اا  مْن أن قُر

من َّملأىن يُْن  ذَّ مل َ ْ   اهرَّا وا أا ر  ذاك َّما ييأْق رأا: َّذُفاا  أه  َّذُياهن  وا هَ  ْاا  وام َْيًنئ و ْاِ اإااك مل ( 2)
 َّذيت أوَرك أ  كما أوَرك..َ ْ  َّذر اذِ 

 ،  أ ا َّ َ وْصْر ىنأىن َّذَي..﴾واا﴿ ذذك  ْ  َّذحْر َّم هر يف ( 3)
َُّ ي يف أ  اهن َّذ   ر ( 4) ْ - ي ر ْلََّ وا أخر   َّذ اضاا -را  ن   ا اْ  ام  ائشاِ  404اقاَ:  204: -ُتحاق كمار رسا

  واااا شاااواك  قاااار أَ ا ااا  صااااحل َير ااا ا َّذْاْاااِ  ذَّئ ذاْاااِ، احْاااِ: َي ا اااْر   قاذاااِ: ) اااهر ا اااْر    -    هاااا
َيفاِ    اا  ر اك، ا اال ا ااْر      احاذاِ: ا ا ماا  ام يف ذذاك مسأاِ صاْئ َّذساالح، احاار: واام هاََّ  قاار  اأ  ُ 

َّ َي أيهااا َّذ اااس احاا   ياامين   ُا  مسأااِ  طاطاا ،  ا ذااِ هاَا  َّةيااِ، اااوخرج ا ااْر    اأ اا  واام ق ااِ أاْال  قااار: َّاياارا
َُّاااا ي    ااااك راااَ ُاااا يثَ ذأائشااااِ، َّم ر: َّذااااَي اااااا  ذكااار  ااااأ  راااام أ   قااااام  هاااْا يف  -ا،اااا   -(.  َّذضااااهر أن َّذ

)أن  ائشاااِ قاذاااِ:  اااهر  - َّذْفاااظ ذااا - 2410/40اقاااَ:  4/1875،  وساااَْ: 2885اقاااَ:  6/95: -اااايح-َّذ  اااااي 
، 2/313 َّذثااا : ُاا يثها   اا  َّْلاااكَ يف َّملسااي ا : وح واا  َّمل ي ااِ ذاْااِ... َّْلاا يث(  ذااا  اااا  ذكاار َّةيااِ.   ا ااْر   

َيأِبااراس ُاا     اام   اا    راام شااحاق  اام  ائشااِ قاذااِ: كااان َّذ اايف  6615اقااَ:  4/1173 َّراام أ  ُااامت يف َّذيفساا : 
امأكا و اما َّذ ِااس  ﴿ا ذِ هَ  َّةياِ:  َّ ﴾ اََّّلِلأ يااأِبي  احا   يامين  (  قاذاِ: ااوخرج اأ ا  وام َّذح اِ  قاار: َي أيهاا َّذ ااس َّايارا

   : )    اْ  ُسم،  َّخيْاف يف  صاْ    ا ااذ (.  قا   13/96ص    َّْلاكَ   َّاح  َّذَهيف،  قار َّرم ُجر يف َّذفيح: 
ْذا   2/101أ ضاح َّرام كثا  يف َفسا  :  ا  رأا  ْخ أن َّملارَّْ رحاْر  ائشاِ يف َّْلا يث َّم ر )وح وا  َّمل ي اِ، يأاين: أثار هجَر

ان ذذاك يف  اا ِ ث ياَ و هااا(. ذُام يشاُ   ْاا  هاََّ أااا   ْا يف  ا ة أخ ااا أااا  ُارس يف راا ا  كا -اضاا     هااا-رأائشاِ 
)ذكااارئ يف وهن َّْلرَّ اااِ وااام كيااااهن َّوهااااْ  13/232 أُااا   َّ  ااا    خاااا  ُ  اااَ    هاااا، يحاااْر َّرااام ُجااار يف َّذفااايح: 

  ائشاِ قاذاِ: كاان َّذ ايف ( وم  ريق       رم شاحاق  ام  3046اقَ  5/251( وا أخر   َّذ وَي )6/96)َّذفيح: 
مأكا و ما َّذ ِااس  ﴿َيرس ُ  ا ذِ:   هاْ يحيااا أاا  مل َيارس رأا  ذذاك ر اا   ْا   ا ق اا  ر َّةياِ، ذُام  ْا يف  ﴾ اََّّلِلأ يااأِبي 
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 68سورة املائدة: 

اِ  َأ ﴿ ُا   ٍ َِب  اْا  شاااِب يأ ُ يااهن  ذاسِب ِن قأ ِب َيا أاهِب ا َّذِب َِب  اذااا  يا ا ا ُأ َِب و امِب اار   ُأ اا ا  اوااا أأاا  را   ذاااِب جن  ِْبااَّةا  اَّْث  َّ َّذيِاا ح امأا
اا ر يما  ُا ل  َّذِب ِْب راَّ ااال واِبسا  اْا  َّذِبحا َِب واا أأا  را   ذااِبكا و مِب اار  كا  أ ِباااًنا  اكأفِب  [68:َّملائ ة] ﴾كاث  اَّ و  اِبهأ

ْذاا  ن  :(2) قاااار  اافاان) :(1)ق ِْبااَّةا ﴿ُيااِ أشااا   ْااا وااام واااا يف َّذحاااُر َّ َّذيِاااا ااِ  َأح امأااا ُا   ٍ ااااِب َِب  اْااا  شا ااايأ ذاسِب
                                                                                                                                                   

ْ   وام خاا   يف  َّْي َّذحار   يف  مارة َّذحاااِ  يف ُ اَ، اُاون    ة أخ اا أا  ُرس يف ر ا  يف أُ   يف َّ      يف ا 
وام ُا يث أ   اأا  )كاان َّذأ ااس ااامم  149ا ذِ و َّخاِ  م  قأِ ُ َ،  يني   وا أخر ا  َّذطا َّ  يف َّذيا  : َّةيِ 

اا يث   َيارس َّذ ايف  اْماا ا ذااِ هَا  َّةياِ َار (،  َّذأ اااس  مناا َ:وا  رأا  ااايح وُاِ اا ما   ْا  أ ااا ا ذاِ رأا  ُ اَ، ُ 
،  َّْلااكَ 8870اقاَ:  5/273،  َّذ ساائا يف َّذُا  : 2501َ: اقا 3/20ُرَّ ي  ذاِْ ُ اَ أخر ا  أرْا َّْْ  يف  ا   : 

َْك َّذْاِْ(.  يس   قاْر َّْلاااظ   وم ُ يث  ه  رم َّْل ضْاِ )أن أا  َّرم أ  ورث  ُرس َّذ يف  2/83يف َّملسي ا : 
ْي ْا يف َّذي رياار  َّذي اا َا، قااار َّراام  اشاا َا  ن مل َُاام ُخرهااا ااا   ْا ااا   ْاة َّملائاا ة واام ُخاار َّذساا واااأفاا   6/256ر: هااََّ أن  اا

ْن هَا  َّةياِ رحااِ  ْاة: )اوواا هاََّ ََُّيماار َّذثاا  ااال ي   اا َّ ي ااا ، َقيااائ  أن َُا كْن هَ  َّةيِ ا ذاِ ق ا  اا  ر َّذسا
ة يف أ اا اهن َّذ ا  ر َّذاايت  َّْا هااا،  راَذك َ اا ُض  ااك َّمخ اااا َّذا ْاة، َ   اائ  أن َُااْن وحار  ة ىنفْر  ا َ  اا  وْ حاِ رساا

َّْ  كْهااا ُياا َكر ُاا ْاة(. َ  يشااُ   ْاا  هااََّ َّذيحرياار قااْر  ائشااِ يف َّْلاا يث َاا ِْ يف أ:وااان ق اا  :واام ااا  ر هاَا  َّذساا
وح و  َّمل ي اِ ذاْاِ...(  ذ )ذاا  َّملارَّْ رح  وا  َّمل ي اِ أ ر ق  وا   ذاهاا وام َّْلجارة، من  ائشاِ  ذ   َّم ر ) هر ا ْر   

.   ْااا  ااااملرَّْ رح  واا : ق  واا  واام  اافر مل َياا ْ 6/96: ذَّ  مل َُاام   اا   َ  كااان  ااأ  أيااااا َّماام  اا ق( َّهااا. واام َّذفاايح
وااام ُااا يث  اااارر يف قياااِ  6614اقاااَ:  4/1173:و ااا .   مناااا َّذاااَي يشاااُ   ااا َّا واااا أخر ااا  َّرااام أ  ُاااامت يف َفسااا  : 

ْا  راام َّْلاااا    اََّْاا  قياا  َّذ اايف  ِْبرأ      اا اا ُا ْا  يف -َأااار-   را اا   رااَ وااا يرياا   ااا  ر َّةيااِ رساا : ذذااك،  قيااِ  اا
قاا  أ ْا ُااا يث أ   6/115واام ْ ن ذكاار ذةيااِ،  ْاا  أن َّْلااااظ يف َّذفاايح:  2913اقااَ:  6/114: -ااايح-َّذياا اح 

أ ضاَ شاجرة  أ ْهاا ا ا ر ُتاِ شاجرة، اجاا  ا ا  اوخَا  ااف    هريرة     َّرم أ  شا ِ قار: )ك اا  ذَّ ا ذ اا  ْ  اا ذْ ايف 
ااما َّذ ِاااس  ﴿احااار: َي ُمماا  واام مي أااك وااين قااار:   اااوا ر  :  اامأكا و  )قااار:  هااََّ   اا اْ ُساام(،   اا  ة ذَّئ  ﴾ اََّّلِلأ يااأِبي 

،  َّراام كثااا  يف 7/481: -اااايح- ااا ِ أارااك،    اا  َّذ  اااااي كمااا يف صاا ا    3/119َّذرقاااع   اا  َّرااام هشااال يف َّذساا ة: 
كااااِ رأاا  خااا ،  خااا  أ ااا   7/482،  َّراام ُجاار يف َّذفاايح: 3/252،  َّراام َّذحاااَ يف :َّْ َّملأاااْ: 4/83َّذ  َّيااِ  َّذ هايااِ: 

ْيْااِ،  َّمخ ااا َّذاايت  ْا ااهااا   ا ِ  ااِ أ   اا ك  ْا  خااالف.   ْااا  ااام هر أن يحااار: ريحاا ل اا  ر َّةيااِ  اام ُ اَ ىناا ة  
 واا أن َُاْن وام ضامم ُرَّ ايهَ ذْجااش أ اك أ  و يهااْ وام َّذيا ارِ يف ُاار شا ة َّ طا:   ُرَّ ِ َّذي ارِ ذْ ايف 
ْا َطاا ا   مل يا ههَ ا اْر    َّ رهَ، أ  أن ذذاك راا  ن  ْاَ و ا  صاْ     ْاا    ااَْ،  واا ذكار  َّذطااهر رام  اشاا -اا  ا

ْير:  -ا،     َ َْر ىنثْ  َّمُاْيث َّذي ا ِ،    أ َْ.. 6/256يف َّذي رير  َّذي 
ْْ يف اسا ِ َّذ  اااي َّملط 10/173: - اشاْ َّذسااي-أي: َّذ  ااي يف ص ا   ( 1)  ْ ْ اِ واك َّذفايح يف ،  ذا  هََّ َّذحْر ىن

ْاة َّملائ ة:   ..8/118َّذ اهن َّم ر وم َفس   
ْاي،  مل يحاك  8/119يف شرح كياهن َّذيفس  وم َّذفيح: ( 2) ْا  قاك يف رأاض َّذ سا  أاا  َّذثا َك قاار َّرام ُجار: )َ  اا :  افاان َّملا

َا(،  يف شرح كياهن َّذرقا  وك َّذفيح:  كر َّذأااين يف  ما ة َّذحاااي يف   ل  ا  َّرم  ا اِ،  مل يَ  11/307   ر َّةن وْصْ
ذكار  اا  َّرام  اا اِ، أواا َّذحساطال   23/66أي َّذسافاااَ هاْ،  يف شارح كيااهن َّذرقاا :  18/197شارح كيااهن َّذيفسا : 
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َِب  ُأ ا ا  اواا أأا  را   ذااِب جن   وحيااا  أن  ،أن وام مل يأما  ىناا أاا ر   يف كيارا  اْاا   ْا  شاا  :يأين ﴾ اَّْث 
  .(1)وم أخ  ر أض َّذفرَّئض اح  أخ  ووماك

ْن هااََّ َّمااا كااان  ْاا  أهاا  َّذُيااا أن َّةيااِ  (3) قاا  ا   َّراام أ  ُااامت ،(2)هن واام َّْثصاار َييماا  أن يُاا
 ااا  ) :اااوخرج   اا اْ ُساام واام  ريااق  ااأا  َّراام   اا   اام َّراام   اااس قااار ،ا ذااِ يف  اا : خااام

َّ ،(5)  ا ِ وم َّمُ اا (4)واذك رم َّذياف انوم  :احاذ َي ُمم  أذسِ َ  َ أاك  ْ  وِْ  رارَّهاَ َ 
شه  أ ا ُق ْاَّة َ  ْ  ، ذُ َُ كيمايَ و هاا واا أوارمت ر اااا  ،رْ  :قار ،ىنا يف َّذي  .ااوًن أرارأ َّماا أُا ثيم

َّ ااااوا ر   هاااَ   ،ااااإًن ايمساااك ىناااا يف أيااا ي ا وااام َّْلااا    َّْلاااق َ  اااانوم راااك َ  ىناااا   اااِ رااا  :قااااذ
َِب ﴿ هََّ ي ر  ْ  أن َّملرَّْ  (.َّةيِ ا ُأ َِب و امِب اار   ُأ ن :أي ﴾ اواا أأا  را   ذاااِب ْذا   ينيا  هاََّ َّذيحسااَ ق (6)َّذحاُر

                                                                                                                                                   

ْاي،  يف شارح كيااهن َّذرقااا :  10/174يف  اشااْ َّذساااي احاا  ذكار يف شارح كياااهن َّذيفسا :  ذكار  ااا   13/468 اا  َّذثاا
، كمااا أن َّمخ أ،ا  ُمااايري 5/172:  : 4/200م ُجاار يف َ ْااق َّذيأْااق ذااَذك يف َّملْضاأَ: َّرام  اا اِ،  مل ييأاارض َّرا

ْاة َّملائا ة: 43يف كيار  َفس   فاان رم  اا ِ:  ْاي يف َفسا   ا ، 104، مل ياف   ي َّا،  ذاا  هاََّ َّذحاْر يف َفسا  َّذثا
  مل أهي    ذا  يف    َّذي اح..

ْع يف أي -ا،اا   - ا خااْف  اافاان  هااََّ هاْا   اا  َّذشاا ة يف َّةيااِ  وياا( 1) ْقاا ،  يضهاار أن ذذااك ذااا   ْاا    القاا ، اْااا  َّذ
ن  -   أ ْاَ-ذا: ُم و وماك َّذأم ، ر  َّملارَّْ  َ  اا  أها  َّذُيااهن  ر أن وام صاماَ  مياا َ رُيا هَ  ا اْهَ  مياا َ وذحاُر

ْذ  صْ     ْاا    اَْ، ماا  قا   اا  يف كيا هَ   ْا  أذسا ِ ا اْهَ َّذ   َّموار وَ اا هَ ذا  وا  رأاث،   شاااة ىن ما   ا 
ْاَّة  َّْثجناا   ىنْ ا    اسا   ،   مياان را أض كيا هَ  كفار - ْااهَ َّذياالة  َّذساالل-اااذُفر را   ىناا  اا  را  كفار ُحاحاا وذيا

 ..10/473، َّاضر:  اوك َّذ اان ذْط ي: -اسور َّْل َّيِ  َّذسالوِ  َّذث ائ-ر أض 
َّ راا   ر ْا ااِ َّذُفاار،  وااك يف هااََّ ََُّيمااار   اا ي اضاار، ا( 2) ُثاا َّا وااا خاااذف أهاا  َّذُياااهن كياا اهَ   اااا  َّ ا ااْاهَ َّمااا مل ييااْ

 ىنأاصاهَ َْك  م َّْئرة َّذ يم َّْلق َّذَي أا ذِ ر  كي هَ   ا ئ ر  ا ْهَ.. -      -ذذك مل ةر هَ   
،  َّرااام هشااااال يف 12284قاااَ: ا  10/473،  هااْا   ااا  َّرااام  رياااار يف  ااااوك َّذ ااااان: 6618اقاااَ:  4/1174يف َفسااا  : ( 3)

ْا: 2/155َّذس ة:   اس ي  َرم َّمل َا  أ  َّذشا .. 2/531،  :َّْ َّذساْ ا يف َّذ ا َّمل ث
َْن يف (  4) كََّ وذياْ،  هْ وذياْ     َّرم  رير  َّرم هشاال  َّذسااْ ا،    ا  َّرام أ  ُاامت وذاااْ َّملأجماِ )َّذاااف(  مهاا قا

 ..2/116َّمس  كما يف   ة َّرم هشال: 
ُاَ  اَّاك رم ُرميِْ أ  ُروِْ..( 5) ْاة يف َّْلاوش ق   َّذسارق َسماِ: اَّاك رم ُااثِ   الل رم و شِب َك   ْا يف َّملياْا َّمل
ْ: كثا  وام َّملفساريم أن يارَّْ وملْصاْر ( 6) هََّ قْر َّرم   اس  جماها   َّرام :يا    ا هَ،  َّخياااا  ا اِ كااذط ي  َّرام كثا ،   ا

ْذاا   َِب  اواااا ﴿: - اا    اا -يف ق ُأ َّااااار  ﴾أأاِباا  را   ذااااِب  ْااااهَ -َّذُياا: َّمل  ذااِ  ْاا  أا اااائهَ َّةخااريم كُياااهن أشااأاا  ُ  قااا  ْ 
ْ ة وم َّذ شاااة ر أاث َّذر اْر صاْ     ْاا    اَْ. َّاضار:  ااوك َّذ ااان ذْطا ي: -َّذسالل ، َفسا  َّرام 10/473، اإ ا َّمْ

َُّاا ي 4/1175أ  ُاامت:  ، :َّْ َّملساا  َراام 12/50، وفاااَاح َّذ ااا: ذْاارَّ:ي: هن3/57: -ُتحاااق َّ امااا -، َّذ ساااو ذْ
ْ:ي:  ن َّذأضاااَ َراام كثاا : 2/62، ذ اااهن َّذيو ياا  ذْ ااا:ن: 3/527، َّذ  اار َّ اااو م  ُاااان: 2/395َّواا ، َفساا  َّذحااُر
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ِْبَّ﴿ :يف َّةيااِ َّذاايت ق ْهااا -َأااار- َّ  اََِّاحااا ُ يااااهن  ُوا أاا اا ا َّذِب ِْب أاِن أاهِب ْذاا  65:َّملائاا ة] ﴾ اذااا َّ ﴿[  ر ق ْأاا اكا ما
َِب  ق ه  ِْب  [8/119 :]َّذفيح. َّةيِ(1)[66:َّملائ ة] ﴾و مِب ااا

َّذاَي أاا ر وم  هِ أن َّةيِ َ ر  ْا  أن وام مل يأما  ىناا َاام   َّذُيااهن  (3)ذْ  ِ (2) و ا  ي  ...
ْن ذذك وم َّْثصر َّذَي كان كأي :ا  ْ  وم ق   هاَ   ،(4) ْا  مل ُتي  ذ  َّذ جاة ذُم َييم  أن يُ

 [ 308-11/307 :]َّذفيح .(6)اا ي  َّذر ا  ََّْ َّذطريق وك َّ ْف (5)َّموِ

 89سورة املائدة: 

ا﴿ ُ امِب ياأناَّخ  َِب  اذا ُأ ْ  يف  أاميِباااا  ذِْ ِبا َأ ََّّلِلأ و  َأكأ َا َ ياأناَّخ  ِفاااَأا أ    ِبأااالأ  اشااراة  واساااك  ُا متأأ َّماميِبااانا اا َِب ىن ااا  اِحا ِب َأكأ
ِ  أاَيِ  ااااالأ ثاالثااا اا ِب ااي  اامِب ملاِب َيا  ٍِ ااما ْاهتأأَِب أا ِب ُتاِبر ياارأ ااقاا ااا اا َِب أا ِب ك سِب ُأ ْ ااا ْنا أاهِب ااو  واااا َأطِبأ مأاا اامِب أا ِب ا ِفاااااةأ و  ٍل ذاذ ااكا كا

ْافِب  ُا َِب   ذاَّ  ُأ ُأرأ نا أاميِبااا  َِب َاشِب ُأ َ    ذاأاِْ َِب َُيا ُأ أ ََّّلِلأ ذا ذ كا ياأ اَ   َا َِب كا ُأ َّ أاميِباااا فاضأ ُِب َِب  اَّ  [89:َّملائ ة] ﴾يأ

ْذ  متأأ ﴿ :ق  ،(1) هاْ َّوماك راَ أ ارَّف َّذشاا  ،َّذأحا  : أصْ  ،(7)قرئ ريش ي  َّذحاف  ضفافها ﴾ اِح ِب

                                                                                                                                                   

َا اذثااا احاار: ) قاا : َّذُيا: َّْث 6/200.  أ ْا َّمذْ ا يف ا ح َّملأا : 6/303، ايح َّذح ير ذْشْكا : 2/103 ْلااِ قاْ
ْة  أ هر َّملأج ة،    ْهن  ا ِ وم رأأ ث  ذاهَ ذ (.. ْ ْهن َّْثميان ىنم َّْ   َّذ    اإ ا كْها ًن حِ ر

ْذا  ( 1) َِب ﴿: -َأاار- ذأ      ََّ ي َر ْا  ْ  أن َّملرَّْ رح ُأ ن، أن هاََّ َّذ أااَ َ ميُام أن َييا  ْلاَ ذْا  ﴾ اوااا أأاِبا  را   ذاااِب َّذحاُر
َّ رُي هَ احو  مل ين  ن،  ميُم أن يحار:  ن كي هَ ُورة وْثميان وذر ْر أ َ ُو  َّ وذحُر  ىنا  اا  را ، امام َّْثمياان ْاا   و 

ن َّذَي  ا  ر ..  ََّ ا هَ ذْ يف     مْهَ وذحُر
ن ُياااِ أشااا   ْااِا وااام: ( 2) اااا ا  ا ﴿أي: قااْر  ااافاان: )واااا يف َّذحااُر ِْبااَّةا  اَّْث جن  َّ َّذيِاااا اااِ  َأح امأاا ُا   ٍ ااااِب َِب  اْااا  شا ااايأ ااامِب ذاسِب َِب و  ُأ واااا أأاااا  را   ذاااااِب

َِب... ُأ  ..11/307: -ايح-، َّاضر: َّذ  ااي ﴾اار  
 : )وهن َّذر ا  وك َّ ْف(..11/307: -ايح-أي: قْر َّذ  ااي يف  اوأ  َّذي اح ( 3)
 ..1026م:  3َّاضر: َّْلاوش: ( 4)
 ..1026م:  4َّاضر َّْلاوش: ( 5)
كاان َّمام  اك  ْمااا   مااالا ِ اأ    اال  هاَ  َّةياِ َّملفاا  أن واام مل   -   ا،اا-ذأا  َّم ر يف َّمل ا ا ِ أن يحاار:  ن  افاان ( 6)

يأماا  ىنااا َااام   َّذُياااهن َّذااَي أااا ر  ْااا  مل ُتياا  ذاا  َّذ جاااة  مل ي فأاا  ا ااا   واام  اا   ماا  كاا  وااا أواار راا ، ك ااين   اارَّئا  
َّ َّْثمياان وذحاا ركاا َّ رأااض واا أااا ر  ْااهَ َ  َّ  ْماااا   ماالا  ذُاام خااذف ن  ر  ا اا ُمماا  َّذاَيم  أا  قا  أواار َّ را  يف كياا هَ   ُر

  ْا  أذساا ِ ا اْهَ ُساا َّا وا هَ  ر ااااا، اُاان ذذااك  ا  اا يف ُ ااْط  اااك أ مااْلَ   اا ل َح ا  وااا هاَ  ْااا  وام  ْااَ   ماا . 
ْرا ،  خشااي  وام   ير ْ رس : وا هْ  ْا  وم  َْ   م   ََّ اع ْلا ي َّذ ايف  -ا،   -اُان  فاان   ةااف رسا : ذا

،  اشااْ 23/66يُْن  َُّ  و ها ُم طاا ذسائر  مْ  اجمك َّذر ا  وك َّ ْف،    أ ْاَ.  َّاضار:  ما ة َّذحاااي ذْأااين: أن 
 ..13/468َّذسااي ذْحسطال : 

ْذااا  ( 7) متأأ ﴿: - ااا    ااا -يف ق متأأ ﴿قااارأ شاااأ ِ  ،ااا ة  َّذُساااائا  خْاااف َّذأاشااار  -ثاااال  قااارَّ َّئ: أ ﴾ اِحااا ِب ناااَف َّمذاااف  ﴾ احاااا ِب
ِباايَأ  ْاا  َّمصاا . هن ضفاااف َّذحاا َّن  -اف  ْاا   :ن قااياا متأأ ﴿قاارأ َّراام ذكاا  ث ائ أذااف رأاا  َّذأااَ  ضفاااف َّذحاااف  ْاا  ﴾ ااقااا ِب
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 [ 11/265 :]َّذفيح .(3)َّذ اك  َّملأاه ة ح   : ْ ، يسيأاا ذْمأا  ،(2) يسيأم  يف َّم سال

ْذااااا   (5)َّذط اااااا ي (4) َُّاااااي  ْلاااااَ َِب ﴿ :-َأاااااار-رح ااااايأ ْافِب ُا َِب   ذاَّ  ُأ ِفااااااااةأ أاميِباااااااا  [ 89:َّملائااااا ة] ﴾ذاذ اااااكا كا

                                                                                                                                                   

.  ا ِبيَأ متأأ ﴿قرأ وقا َّذأشارة  - :ن قااَاا شا ي  َّذحااف  ْا  َّذيُثا . َّاضار: َّذ اياِ َرام وهارَّن:  ﴾ اِحا ِب ، 141ناَف َّمذاف َ 
، 1/195، َّملهااَهن ْ. ُماسااام: 1/542،  ُتااااف ااااال  َّذ شاار ذْ  اااا: 2/255َّذ شاار يف َّذحاارَّ َّئ َّذأشااار َراام َّواا اي: 

ْيَ ذي:هري: 269 -2/268شرح َّْل َّيِ ذْمه  ي:   ..1/168، َّذحرَّ َّئ   ْ  َّذ  
َّئ ذْرَّ ااا:: ( 1) ْا: 341احاااض َّْلااا ، َّاضاار: َّملفاااْر ، وأجاااَ وحاااايا  َّذْ ااِ َرااام ااااااس: 4/3030، ذسااان َّذأااارهن َرااام و ضاا

4/86.. 
ن ذْحاااار يف: -وْثضااااااِ  ر َّملياااااْا َّذسااااارحِ يف َّْلاااااوش َّذسااااارق- اااا    حاااا  َّذ  ااااا ، َّاضاااار كأحاااا  َّْل(  2) : َّواااااوك مُُااااال َّذحااااُر

 ..3/125،  م ة َّْلفا  ذْسمَ: 6/266
َكَ وممياان ( 3) ْرَُ،  ذُام ينَّخا َكَ    ميااَُ َّذايت  ارئ  ْا  أذسا يَُ وام  ا  َأما   قيا  ْلاا رحْا  َّملرَّْ وم َّةيِ َ ينَّخ

ْرَُ،  هااََّ  اااهر يف قاارَّ ة َّذاا ْها رحْاا أماا ي ْها َ  متأأ ﴿يت  اارئ  ْاا  أذساا يَُ  قياا ي وذي فاااف واام  اا  أذااف. أوااا  ﴾ احااا ِب
ْْ و هاا َّمل اذ اِ وثا   اااا   ،  ﴾ ااقِب متأ ﴿قرَّ ة  ايفا  َّمل اذ اِ يف َّذحيا   َّذيأما ، من َّملفا ْاِ ااا  ذاساِ  ْا  وْاا، ااملحيا

متأأ ﴿  اق ااِ َّذْااو.  أوااا  َُّاا ي يف َّذ ساااو:  ﴾ اِحاا ِب ْن 3/65وذيشاا ي  اي يماا  أوااريم، كمااا قااار َّذ هن: )أُاا مها: أن َُاا
ْذ :  ْاَّهنا ﴿ذيُث  َّذفأ ، ما  ُا : ََّْ َّوما ِ اياا كح ِ  َّماراِب [.  َّةخار: أن يُاْن ) حا ( وثا : 23يْ ف:] ﴾ ا اِْحا

ْ ا: هَا   ح  يف أا  َ يرَّْ ر  َّذيُث ،  :يف أرْ   اا  هَا  َّذحارَّ ة احاار: َّ ذيشا ي  ذْيُريار وارة رأا  وارة  ذساِ ُوام أن َ
َُّاا ة م ااا مل َُاارا،   هااَ اامااا قااار، من َأحااا  َّذامااَ أن يأحاا ها يف قْ اا   ذفضاا ،  ذاْا  َّذحاارَّ ة  ااحْط َّذُفااااة يف َّذامااَ َّذ

 اِحاا  َّذاماااَ(.   حاا   ْاهااا يف أُااا مها ْ ن َّةخاار مل يُااام َأحااا َّا،  وااا  وااا  اااك رااَ َّذْساااان  َّذحْاا: يف قيااا  َّذامااَ احااا 
َُّ ي احار يف َّذا ا َّملياْن:  : ) َّذثاذاث: أاا  يا ر 599-2/598 أضاف َّذسمَ يف وأ اها أ  هاا أخر     وا ذكر  َّذ

ْكااا  َّذامااَ  ااْ:    َّذااَي َ  ذاا   َ هااْ.  َّذرَّرااك: أااا  ياا ر  ْاا  وكااا  َّذأاا ل وَذياا َّل.  َّ اااو : أااا   ااْض  اام   ْاا  َ
ْن ذيُارَّا َّذاماَ، اااإن َّذُفاااة جتاا:  ذْا ىناارة  َُّا ة...  قاا  َّمذاف يف َّذحارَّ ة َّمخاار  ْ: أن يُاا  ، َ  أْاي واا وأ ااا ، َ  َيا

ْ  َّذ ااس يف ذذاك  ذكار َّ َْاك َّملأاا  َّمليح واِ اساْمِ َّذحارَّ ة َاال ة  جترأ أرْ   ا   ْ  هَ  َّذحرَّ ة  :يفها احار:...  قا   مها
  وأىن،  ا َّْلم (..

َّْ  َّذضااهري َّذحاائَْ:  ن كفاااة َّذاماَ َ أي: مص اهن َّذرأي  وم   ( 4) ْذاا ،  أشاه: وام َّملاذُااِ، ْ  َّاحهَ كماذاك يف أُا  ق
َكاا َرام   ا  َّذا : 2/267، َّْثشارَّف َرام َّمل اَا: 11/617جت ئ ق   َّْل ث. َّاضار: اايح َّذ اااي َرام ُجار:  ، ََّ اي

، 368 -4/367ذحاااا ير َرااااام َّْلماااااال: ، اااااايح 13/481َّ، َّمل اااااين َرااااام ق َّوااااِ: 6/329، َّ ْاااا  َرااااام ُاااا ل: 15/79
َّهر َّْثكْاااااا  ذاااااي : 3/249، َّمل يحااااا  ذْ اااااا ا: 148 -8/147َّمل سااااْط ذْسرخساااااا:  ، كشااااااف َّذح ااااااع 1/228،  اااا

 : ْ  ،    ها..4/304، َّذ  ر َّذرَّئق َرم جناَ: 6/237ذْ ه
 ..9/136ا: ،  َّذشْكا  يف اا  َّم  ا23/225ذكر َُّيجا   أيااا: َّذأاين يف  م ة َّذحااي: ( 5)
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َّ ،َّملارَّْ  ذَّ ُْفايَ ا  ثايَ(1)]ااإن[ ْ  احااذ مت َّْل اث : ْا  ااذف  أ ر وام ذذاك أن  .(2)را  َّذيحا ير ااوْا
 [ 11/617 :]َّذفيح .(3)م ذذك اْا  أُ  َّذيح يريم   ر وم َّةخرَّذيح ير أ َ و :يحار

 93-90سورة املائدة: 

ٌ  و مِب  اماا   َّذِشااِبطاان  اااا﴿ رأ  اَّماايااهنأ  اَّما:ِبَلأ ا  ِب رأ  اَّذِبمااِبس  َّ   مِناا َّ ِبامِب َ يما ُوا أ َِب َيا أاياُّهاا َِّذ ا ُأ ْ أ ذاأاِْ يا   أ  ِب
ْنا  ْ  أا اار  ﴿*  [90:َّملائاا ة] ﴾َاأفِب اار   اَّذِبمااِبس  َّ اةا  اَّذِب اا ِبااااا ا يف  َّ ِبامِب َأ َّذِبأااا ا ُأ اا ا ْق ااكا رااااِب   مِناااا يأر ياا أ َّذِشاااِبطاانأ أانِب يأ

ْنا  َِب وأ يااهأ ر  ََّّلِل   ا ام  َّذِيالة  اااها ِب أاااِبيأ َِب  امِب ذ كِب ْرا ﴿[ * 91:َّملائ ة] ﴾ ايايأ ِكأ َّ َّذِر أ َّ ََّّلِلا  اأا  اأأ  اأا  اأأ
ُِب  َأ  اَّ ْذ  اا َّذِب االغأ َّذِبمأ   َّ أامِناا  اْا  اا أ ْامأ َِب ااا ِب يأ ْاذِااِب اأ َّ ااإ نِب َاا َّ ﴿[ * 92:َّملائ ة] ﴾َا َ يما ُوا أا ذااِب ا  اْا  َّذِا

ِْبَّ  ِ ََِّاحاااا ِأ َّ َّذِيااااْل اائ   ْأااا َّ  ا ام  ِْبَّ  اُوا أااا َّ   ذاَّ وااااا ََِّاحاااا اااا  اأ مأااا َّ َّذِيااااْل اائ   أ اااااٌح ا اما ْأااا ِْبَّ  ا ام  ِ ََِّاحاااا ِأ  َّ  اُوا أااا
َا  س    َّ  اََّّلِلأ َيأ :ُّ َّذِبمأ ِب سا أ ُِب  [93:َّملائ ة] ﴾ اأا

ْاة (4) قاا  را اااِ يف َفسااا  َّملائااا ة َك ْقاااِ َّذاااَي ا ذاااِ اااا  َّةياااِ َّملااا  أاااا  كاااان يف  اااال َّذفااايح ق ااا   ،َّذ

                                                

َّر  )ااااإن َّملااارَّْ  ذَّ 11/617،  َّذثااااااِ: 11/608يف َّذط أاااِ َّذساااْفاِ َّم ر: ( 1) ، )ااااإذَّ َّملااارَّْ(  َّذضااااهر أن هاااََّ َيااا اف صااا
ا  أ اال -ُْفيَ ا  يثَ(  ْكا  يف ااا  َّم  ااا: - هْ واا ذكَر  -ا،ا    َأاار- َّذاَي  ارف  9/136،  كاََّ هْا   ا  َّذشا

ْاة  اهرة يف    كيار  هََّ  ْ  ايح َّذ ااي َرم ُجر..وَ يماْ ري
 ..137 -9/136،  َّذشْكا  يف اا  َّم  اا: 14/134ذكر هََّ َّذْر أيااا: َّذحسطال  يف  اشاْ َّذسااي: ( 2)
َّهن أن َّذُفااة جت ئ ق   َّْل اث  رأا  ،  هْا َّذارَّ ح يف َّملساوذِ، ذُام َّذضااهر  -ا،   -يري  َّْلااظ ( 3)  -   أ ْاَ-أن َّذي

ذْ مل يُم  َ َّةيِ ْذاالا ذُان َّذرَّ ح قْر َّْل فاِ  وام  َّاحهاَ،  َّذيحا ير َّذاَي ذكار َّذط اا ي: )ذذاك كفاااة أمياااَُ  ذَّ أا  
ُْفايَ ا  ثايَ(   اا ، من َّذُفاااة َ جتا: راا ف  َّذاماَ  ذ ذْا    اِ را ف  َّذامااَ مل َساحو  مام مل َي اث  هاا َ جتاا: 

َّ: َحا ص َّ ذُفاااة  ْا  َّْل ااث َّمُاْياث َّذ َّذاِ  ْا  ذذاك،  و هاا: ُا يث   ا  َّذار،م راام ََّفاقااا، ذُام َّذاَي يا ر  ْا   ا
)  ذَّ ُْفِ  ْ  ميَ ارأيِ   ها خا َّا و هاا اُفار  ام ميا اك  َّئاِ  6622اقَ:  11/525: -ايح-مسرة     َّذ  ااي 

 اام ميا ااك، ِ  )  ذَّ ُْفااِ  ْاا  ميااَ اُفاار 4725اقااَ:  3/127َّذااَي هاْا خاا (،  يف ذفااظ   اا  َّذ سااائا يف َّذُاا  : 
  جمْاااااا َّموااار: ) اااا ئ َّمخ ااااا  ااام ا اااْر    268-2/267َّئاااِ َّذاااَي هااْا خااا (، قاااار َّرااام َّمل اااَا يف َّْثشااارَّف: 

قااار: )  ذَّ ُْفاِ  ْاا  مياَ ارأيااِ   هاا خاا َّا و هاا اااوئ َّذاَي هااْ خا   كفاار  اام    ذفاا  شاا  افاا رأاااها أن َّذ ايف 
ر  م ميا ك  َّئِ َّذَي هْا خا ( قاار أرْا رُار:  أي ذذاك اأا  َي يا .  ْا  أن قار: )كف  ميا ك(  يف رأاها: أن َّذ يف 

ْن ْث ا َّ  َّذُفاااة ق ا  َّْل اث  اَّْة َّْل اث. َّاضار: أُُاال  ْا أها  َّذأْاَ َّذاَيم َياا  ن َّذُفاااة ق ا  َّْل اث  رأا   يشا    ه
ن ذْجيااام:  ْكا : 6/331، َّ ْاا  َرام ُاا ل: 2/640َّذحاُر ياااااَّئ َّرام ق َّوااِ َّذفحهاااِ ، َّخ9/137، اااا  َّم  ااا ذْشاا

ْاة يف َّْلاوش اقَ: 1/790ْ. َّذ او ي:  َك  ..1030م:  1،  َّملياْا َّمل
 ..8/128يف ايح َّذ ااي: ( 4)
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 َّْل ي ااِ كاااِ  ،  ل  ن ُترص َّ مر كاان  ا ِ َّْل ي ااِ :(3)يف  َ   (2)ِ اأيِ َّذ واا ا ،(1)َّذفيح
 ذذاك  اا ِ  ، هاا رأاا   قأاِ أُاا  ،(5) ذكار َّراام   ا ا  أااا  كاان يف  َّقأااِ راين َّذ ااا  ،(4) ا ِ  ااِ

ْل ُرواِ  (6)من أاساا كماا  ااو  يف َّذ ااهن َّذاَي رأا   ، اا  اضر ،أارك  ْ  َّذرَّ ح  ،كاان َّذسااقا يا

                                                

اقااااَ:  2/498: -ُتحاااااق شاااااكر  َّذاااا يم- ْاااا  ذذااااك ناااا يث ا َّ  أ،اااا  يف َّملساااا    8/128َّ ااااي ر َّراااام ُجاااار يف َّذفاااايح: ( 1)
  َّذار،م رام   ْاِ قاار  اوذِ َّرام   ااس  ام رااك َّ مار احاار: كاان  ام   ا - ص ح   ا اْ  َّذشاا  أ،ا  شااكر- 2041

ْل َّذفايح ررَّ ياِ  ار يها يها ذا  احاار: )َي ااالن أواا  ْماِ أن   ُروهاا    ذر ْر    صا يق وام ثحااف أ  ْ س اْحاا  يا
ا ُرل راأهاا(،  قا   َّاحا   ْا  ذذاك  َّذأااين يف  ما ة َّذحاااي: اوق   َّذر    ْ   الو  احار: رأها، احار:  ن َّذَي ُرل شْر

 ..10/190،  َّذحسطال  يف  اشاْ َّذسااي: 18/212
يف  اال: ( 2) ْي واناخ، َا هْ شرف َّذ يم     َّملنوم رم خْف رم أ  َّْلسم َّذ واا ا َّذشااأَ، ُااظ ُجِ، ُما   احاا ، ذ ا

ْيِ،  َّذيالة  َّذْ ط ..705  ها. ذ  وي فائ افاسِ و ها: َّذس ة َّذ  
ْكا  يف اااا  َّم  اااا:  أيااااا اساا: هاا( 3) ْيااِ  9/55ََّ َّذحااْر ذْاا واا ا يف َّذساا ة: َّذشاا  مل أهياا   ذااا  يف وضاااا  واام َّذساا ة َّذ  

: ) يف َّذساا ِ َّذثاذثااِ...  ااهااا ُروااِ َّ ماار،  قاااا : يف 261 -260ذُاام ااهاااا م:  -ُتحاااق: أ ااأ  َّذطااا:-ذْاا واا ا 
 َّذرَّرأِ( ) يف َّذس ِ َّذرَّرأِ: ُروِ َّ مر يف اراك َّم ر(..

) قاا  كاااِ يف ذي َّذحأاا ة  اا ِ  ااِ راال خااالف،  َّماام ااو  ْاا  ذذااك َّذ هااري  4/164قاار َّراام كثاا  يف َّذ  َّياِ  َّذ هايااِ: ( 4)
ْر َّرم  مر  قياْة  وْ   رم  ح ِ  ُمم  رم    ا  رم يساا    هَ(،  قاار َّرام َّذحااَ يف :َّْ َّملأااْ:   -3/286 ًناك و

،  هاََّ هْا َّذيا اح  هْا قاْر َّذ هاري  قيااْة  وْ ا  رام  ح اِ  ُمما  رام )قار ًناك: كااِ  ا ِ  اِ يف ذي َّذحأا ة 287
َّر  هااََّ  هااَ،     اا ا    اا هَ.  قااار هشااال راام  اار ة  اام أرااا : خاارج ا ااْر     ر َّْل ي اااِ يف اواااان  كااااِ يف شاا

ْْ  ام  ار ة   ااا كاااِ يف ذي َّذحأا ة  ْاا  َّذياْ  َّهن(.  َّاضار: َّذساا ة   مناا كاااِ  اا َّة َّذفايح يف اوااان،  قاا  قاار أرْا َّم اا
ْة ذْ اهحا: 3/71، اتاي  َّمل  َّملْْ  ذْط ي: 3/196َرم هشال:  ْن َّمثار ذْاأماري: 4/91، َْئ  َّذ   ، 2/148،  اا

ْيِ ذْ واا ا:  ْيِ يف ايح َّذ ااي ذْش حاطا: 218َّذس ة َّذ    ..2/554، َّذس ة َّذ  
ْكا  يف ااا  َّم  ااا: 4/75اس: َّذحْر ذ  أيااا: َّرام كثا  يف َّذ  َّياِ  َّذ هاياِ: ( 5) ،  َّذاَي يف  ا ة َّرام هشاال: 9/55،  َّذشا

)قار َّرم    ا : ِ  اا وذ اس ُ  ا ر َْ، قاار َّرام هشاال.  ذذاك يف شاهر ارااك َّم ر ا اصارهَ  اِ ذااار  3/109
ن:  ، 4/13  ار َّ ااو: ،  أ  ُااان يف َّذ6/285 ا ر ُترص َّ مر(.  ق  ذكر     َُّ  كاذحر يف يف َّواوك مُُاال َّذحاُر

ْير:  ْا يف َّذي ريار  َّذي اا َّر وام  اا ِ  23 -7/22 َّرام  اشا أن ُتارص َّ مار كاان يف  اا ِ ثاال  رأا  أُا   َّذاايت كاااِ يف شا
ثاال ،  َّذضاااهر أن َّ ااالف يف ذذاك اَّ ااك  ر َّ ااالف يف و ا أ َّذيااااي  َّْلجااري امام  أْاا  يف اراااك َّم ر، قاار: كااان ُتاارص 

 أْ  يف ُمرل، قاار: كاان ُتارص َّ مار يف  ا ِ أاراك،    أ ْاَ،  َّاضار يف ُت يا   ا  ة راين َّذ اا : َّ مر يف   ِ ثال ،  وم 
ْ  َّملياْا َّمصْاِ ْ. وه ي ا:   : 249 -3/248:َّْ َّملأاْ َرم َّذحاَ:  ْيِ يف ض  ..422 -421، َّذس ة َّذ  

 َّذيمااار(،  ذكااار ااااا  َّذ  اااااي ُااا يثَ  ااام أاااا   )وهن: اااا ر ُتااارص َّ مااار  هاااا َّذ سااار 10/40: -اااايح-أي: يف َّذيااا اح ( 6)
ْ  ا أُ مها:  قاار: )ك اِ أ احا أو   اا ة  أو  ْ اِ  أ   -اضاا     ا - م أا   5582اقَ:  10/40ويأْحَ ىنْض

 رم كأ: وم ااا  :هْ  ير، اجا هَ ٍُئ احار:  ن َّ مر ق  ُروِ، احار أرْ  ْ ِ: قَ َي أا  اهرقها اهرقيها(..
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 ،(1)ذُااان أااا  يياا ر  اام ذذااك اْااْ كااان ذذااك  اا ِ أاراك ، أاا  ملااا مسااك َّمل اااْي ري رميهااا وْا اواَّقهاا
َكر َّةياااِ (2) كاااون َّمليااا ف  قااا  واااا  راااااا  يف َفسااا  َّملائااا ة  ، ر رااااان َّذسااا : يف ا  ْلاااا (3)ملاااح رااا

رساا   صاا اح  (3) َّذ اهحااا (2) أخاارج َّذ سااائا ،(1)   مهااا (6) أ  هرياارة (5)واام ُاا يث  ماار (4)أيااااا 

                                                

 10/352ُتحااق شااكر  َّذا يم: -ر أن أاساا َ يي ر  م ذذك  ذ كان َُ ذَّ  ق  أمت َّذثاذثِ  شر، افا وسا   أ،ا  َّذضاه( 1)
 أًن َّراام  شاار  وااائ  أًن َّراام  شاااريم(    اام أااا  قااار: )قاا ل َّذ اايف  2029اقااَ:  3/1603،  وسااَْ: 12016اقااَ 

َُّا  ذحياار َّملشاركَ  هْا َّرام  ا   شارة   َّذ ايف   َّذيال ذْثاذثِ  شر يف َّديمك َّمل   َ يي ر  ام ذذاك احا  كاان َياا  َّذ
ْل أُا   هْا   )أن َّذ ايف  -اضا     هماا- م َّرم  مر  4097اقَ:  7/453: -ايح -  ِ كما يف َّذ  ااي  رضا  يا

ْل َّ  ا    هاْ َّرام  ا   شارة  ا ِ او اا: (. صا اح أن َّوارَّا ضيْاف كا َّا   صا رَّا، َّرم أارك  شرة   ِ اَْ َي  ،   رض  يا
)احاار  5582اقاَ:  10/40: -اايح- ك ااها ق  يأسر  ْ  أا   اَّقِ وا ااها، ذُم قا   ْا يف ُا يث أاا  يف َّذ  اااي 
)احااار  7253اقااَ:  13/245: -ااايح-أراْ  ْ ااِ: قااَ َي أااا  اهرقهااا اهرقيهااا(،   ْا يف ُاا يث أااا  أيااااا يف َّذ  ااااي 

قار أا : احمِ  ر وهرَّس ذ ا اارريها   فْ  ُا  َّاُسارئ(، قاار َّرام أرْ  ْ ِ: َي أا : قَ  ر هَ  َّورَّا ااكسرها، 
) هََّ َ ي ايف َّذر ََّيئ َّمخار  را  َيماك  اا  أاَّقهاا  كسار أ َّااهاا، أ  أاَّ  رأااا  كسار رأاااا(.  10/41ُجر يف َّذفيح: 

 يث َّرام أ    ْاِ، أواا قاْر  خالصِ َّذحْر: أن َّذضاهر هْا قاْر َّرام ُجار  وام  َّاحا  أ اا ُرواِ  اال َّذفايح ق ا  َّذفايح ْلا
ْلَ ااإن   ا   َّرم    ا   وم َ أ  اهْ قْر جمْر  ام َّذا ذا ،  مل أهيا   ر ُا يث أ  قاٍْر ذيااٍُ: شاااها  َّذي  يا  يسا   قا

ْلَ،    أ َْ.. َذي  أصرح وم ُ يث َّرم أ    ِْ ااذحْر ق  ْ ، ْ  وا ييح وم ذذك،  كان     ََّ ي َر ر  أق
 .أي: َّذ  ااي.( 2)
لأ ﴿: -َأاار-يف كيااهن َّمشااررِ يف )وهن قاْر    10/33: -اايح-أي: يف َّذيا اح ( 3) ارأ  اَّماايااااهنأ  اَّما:َِب ارأ  اَّذِبمااِبس    مِناااا َّ ِبامِب

ْ  أْنا  َِب َاأفِب ُأ ْ أ ذاأاِْ يا   أ  ..﴾ا  ِبٌ  و مِب  اما   َّذِشاِبطاان  ااا ِب
 ..8/129ايح َّذ ااي: ( 4)
: 378اقااااَ:  1/322: -ُتحاااااق شاااااكر  َّذاااا يم-يف َّملساااا    يرياااا  ُ يثاااا    اااا  أ،اااا ( 5) ، 370اقااااَ:  4/79،   اااا م أ  َّْْ 

  اا هَ،  ااا  أااا  قااار: )َّذْهااَ  3049اقااَ:  5/253،   ااوك َّذ وااَي: 5049اقااَ:  3/202 َّذسا م َّذُاا   ذْ سااائا: 
اافا  ا  ذااِ َّذاايت يف َّذ حاارة  اار  ﴿رااَ ذ ااا يف َّ ماار راااان ش  ْااكا  ااام  َّ ِبامِب ااواذأ اار   ياسِب [.. َّةيااِ، ااا  ا احرئااِ 219َّذ حاارة:] ﴾ اَّذِبمااِبس 

ْذاا ، ا  ذااِ َّذاايت يف َّذ سااا :  ُاااا ﴿ ْااا  احااار وثاا  ق َِب  أاا َّ َّذِيااالةا  اأاااِباايأ [، ااا  ا احرئااِ  ْااا  احااار 43َّذ سااا :] ﴾َ َااحِبرارأاا
ْذ ، ا  ذِ َّذيت يف َّملائ ة:  ُأ ﴿وث  ق ا ا ْق اكا رااااِب ار    مِنااا يأر يا أ َّذِشااِبطاانأ أانِب يأ َِب  اامِب ذ كِب ار   ايايأاِ كأ ار   اَّذِبمااِبس  َّ اةا  اَّذِب اا ِباااا ا يف  َّ ِبامِب َأ َّذِبأاا ا

َِب وأ يااهأاْنا   2/120اا  ا  مار احرئاِ  ْاا . احاار: َّايها اا َّايها اا(،  ذكار َّرام كثا  يف َفسا  :  ﴾ََّّلِل   ا ام  َّذِياالة  اااهاا ِب أاااِبايأ
يساامك واام  ماار ِ قااار: ) صاا ح هااََّ َّْلاا يث  ْااا راام َّملاا يين  َّذ وااَي(،  اام أ  :ا ااِ أن أو واساارة َّذاارَّ ي  اام  ماار مل 

 قااار: ) قااْر أ  :ا ااِ أن أو واساارة مل  378اقااَ:  1/322 قاا  صاا ح َّْلاا يث َّذأالوااِ أ،اا  شاااكر يف ضرَياا  ذْمساا  : 
 ها(.. 63 يسمك وم  مر َ أ   ذ    هاا، اإن أو واسرة مل يأَِبكار ري ذا   هْ اترأا ق ص  ارل وائ   ِ:

َّا واام ُاا يث  ماار ْ ن قيااِ  ماار،  قاا  ضااأف  8765اقااَ:  8/367: -ُتحاااق شاااكر  َّذاا يم-يرياا  ُ يثاا    اا  أ،اا  ( 6)  اا
ْر أ  ايرة..  ذاأف أ  وأشر جناح،  وهاذِ أ   ه: و

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.alukah.net/


92 

 

www.alukah.net 

 تفسري سورة املائدة البن حجر العسقالين
 من خالل فتح الباري مجعاً ودراسة

َّ اام َّراام   اااس أااا  ملااا ااا ر ُتاارص َّ ماار يف ق اْيااَ واام َّ ْل   ااث رأاااهَ  ،ماياااا شاارر اْمااا مثاا  َّذحاا
َّ  أ  َّذر   ير  يف   ها   اأ ا  َّمثار ،ر أض ْر ،اْما أن ص  َّ  ،صا ك هاََّ أخاا ااالن :ااحا  كااا

َْْ ضا ائم ْة ذاا  يف قْا ْر ، خ امااا واا صا ك   هاََّ :ااحا َْْ  ،   ذاْ كاان   ُا ُا   قأاِ يف قْا
ااارأ ﴿ :هاااَ  َّةياااِ - ااا    ااا -ااااوا ر    ،َّذاااا ائم ااارأ  اَّذِبمااِبس  َّ   مِنااااا َّ ِبامِب َ يما ُوا أااا اااا َّذِااا  - ر– ﴾َيا أاياُّها

ْنا ﴿ ْل أُا  ااوا ر  ،هاا ا ا  :احار ًنس وام َّمليُْفاَ :قار ﴾وأ يااهأ  هاا يف رطام ااالن  قا  قيا  يا
َّ﴿ :-َأااااااااار-   اااااااا ااااااااا  اأ مأ َّ َّذِياااااااااْل اائ   أ ااااااااااٌح ا اما ْأاااااااا َّ  ا ام  َ يما ُوا أاااااااا  -ر – ﴾ذااااااااااِب ا  اْااااااااا  َّذِاااااااا
َا ﴿ س     .﴾َّذِبمأ ِب

  قأاِ أياااا يف ُا يث  ،(5)يف ُ يث أا  يف َّذ  ااي كماا واا  يف َّملائا ة (4)  قأِ هَ  َّذ َيْة
َي  :ملا ُروِ َّ مار قاار ًنس) :(7) وم ُ يث َّرم   اس     أ،  ،(6)َّذ َّ      َّذ وَي  ص   

ْ ا َّ  هَ يشرر ْر   أص ار ا َّذَيم واَ  .      ص اح (ا 

ْْ (8)  َّذ ا َّا    ا   ،وام ُا يث  اارر أن َّذاَي  اور  ام ذذاك َّذاها  يف ُا يث أ  هريارة َّذاَي ذكَر
                                                                                                                                                   

ااا ، قااار  يف  اا    ُمماا  راام أ  ، 1957اقااَ:  164  اا  َّذطااذسااا يف وساا   :  -اضااا     همااا-ك اا يث َّراام  ماار (  1)
 )ضأاف(.. 839َّرم ُجر يف َحري: َّذيهَي:: 

سم    اْ  َّ حق..171اقَ:  1/447،  هْ يف َّذيفس : 11151اقَ:  6/337يف َّذُ  : ( 2)  ُ ، 
،  َّذطاااا َّ  يف 12522اقااااَ:  10/571،  َّمثاااار   اااا  َّراااام  رياااار يف  اااااوك َّذ اااااان: 286 -8/285يف َّذساااا م َّذُاااا  : ( 3)

 قاار: ) ا اذا  ا اار َّذيا اح(،  7/18   َّ  ذا  َّْلاثماا يف جمماك َّذ  َّئا :  12459اقَ:  57 -12/56َّملأجَ َّذُ  : 
  اااُِ   ااا ،  قاااار َّذاااَهيف يف َّذيْ ااااو  ْااا  شااارط وساااَْ،  أ ْا  َّذسااااْ ا يف  142 -4/141 َّْلااااكَ يف َّملساااي ا : 

ْا:    .. :َّْ اس ي  ذأ   رم ،ا   َّرم َّمل َا  أ  َّذشا   َّرم وْر ي 2/557َّذ ا َّمل ث
ْذ  يف ُ يث َّرم   اس َّذسارق )احار ًنس وم َّمليُْفَ...   (..( 4)  أي: وم ق
ْ َ، قااار ااااوا ر  :  4620اقاااَ:  8/128: -ااايح-أي: يف َّذياا اح ( 5) ْل  هااا يف رطااا ْل: قأي اا ا قااا  ايااها: )احاااار رأااض َّذحااا

َّ َّذِياْل اائ   أ ااٌح ا اماا ﴿ ْأ َّ  ا ام  َ يما ُوا أ َّذااِب ا  اْا  َِّذ  ..﴾ اأ مأ
 ..3050اقَ:  5/254يف  اوأ : ( 6)
،  صاااا ح شاااااكر   اااا اْ ،  َّْلاااا يث   اااا  َّذ وااااَي يف  اوأاااا : 2088اقااااَ:  2/515: -ُتحاااااق شاااااكر  َّذاااا يم-يف َّملساااا   ( 7)

 قاار: )هاََّ ُا يث صاا اح  4/143 قاار: )هاََّ ُا يث ُسام صاا اح(،  َّْلااكَ يف َّملساي ا :  3052اقاَ:  5/255
 ..12525اقَ:  10/577  َّاح  َّذَهيف،  َّرم  رير يف  اوك َّذ اان: َّْث  اْ  مل ةر ا (، 

ْع وم َّملس  : ( 8) ُتحاق ْ. ُمفْ  َّذر،م :يم  ،  مل أهي   ذا  يف  اوك َّملسااا   َّذسا م َرام كثا ،  8-1ذا  يف َّذحسَ َّملط 
احاار:  2/123ذكار  َّرام كثا  يف َّذيفسا : َ  يف جممك َّذ  َّئ  ذْهاثما، َ  يف  يير : َّئا  وسا   َّذ ا َّا َرام ُجار،  قا  

 قا  ا َّ  َّْلاااظ أراْا رُار َّذ اا َّا يف وسا   : ُا ث ا أ،اا  رام   اا ة ُا ث ا  افاان  اام  مار  راام ْي ااا مساك  ااارر رام   اا    
َّ   يحااْر: )َّصااط ح ًنس َّ ماار واام أصاا اهن َّذ اايف  ْْ: احاا  وااائ رأااض َّذااَيم قيْاا ْل أُاا ، احاذااِ َّذاهاا َّ شااه َّ  ياا ِ قيْاا
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ْ    :قاار َّذ ايف صاْ     ْاا    اَْ) : :َّْ يف ُخار  ، اْ َّم ر (1)يف َفس  َّملائا ة ذاْ ُارل  ْااهَ ذ كا
 [ 15/34 :]َّذفيح .(3()2)(كما َركيَ

طْق َّماياهن  ْ  أ الل َّذطريق  [7/615 :]َّذفيح .(6)َ  يف َّةيِ (5)ْ  ه ا ذاسِ ورَّ ،(4)َ 

ْذ  ْن َّواَ أي ﴾ا  ِب ﴿ :ق  .[127 :]َّْل ي .(2)َّذ ج  :َّذر   : قا  ،(1)قَا :رسُ

                                                                                                                                                   

ْ َ اوا ر    ها يف َّ﴿ رط َّ َّذِيااْل اائ   أ اااٌح ا امااا  اأ مأا ْأا َّ  ا ام  َ يما ُوا أا ِ قاار:  هاََّ   ا اْ صا اح  هْا   ﴾ذاااِب ا  اْاا  َّذِا
.  قاااا  أخاااارج َّْلاااااكَ يف 2815اقااااَ:  6/38: -اااايح-كماااا قااااار،  ذُاااام يف  ااااااق   رَّراااِ(،  صاااا ا َّْلاااا يث يف َّذ  ااااااي 

ْْ قااار: )ملااا ااا ر  10011اقااَ:  78 -10/77 يف َّملأجااَ َّذُ اا : ،  َّذطاا َّ 144 -4/143َّملسااي ا :   اام َّراام وسااأ
ْها  اوا ر    َّ يشرر َّ كاا َّاَُ َّذَيم واَ ْْ: أذا   خ َّ ﴿: - ا    ا -ُترص َّ مر قاذِ َّذاه ْأا َّ  ا ام  َ يما ُوا أا ذاااِب ا  اْاا  َّذِا

َّ    :  ااك وا هَ(،  قا  صا    َّْلااكَ   َّاحا  َّذاَهيف،  قاار َّْلاثماا احاا  قار ا ْر    ﴾َّذِياْل اائ   أ ااٌح ا اماا  اأ مأ
 )ا َّ  َّذط َّ ،  ا اذ  ثحائ(.. 7/18يف جممك َّذ  َّئ : 

 ..8/129ايح َّذ ااي: ( 1)
 ..1035م:  1 هْ ضأاف. َّاضر: َّْلاوش اقَ:  8605اقَ:  8/367: -ُتحاق شاكر  َّذ يم-يري  ُ يث      أ،  ( 2)
ْذ   -،   ا -ذكر َّْلااظ ( 3) ْذَ يف   : ا  ر ق ارأ ﴿: - ا    ا -ه ا ق ارأ  اَّذِبمااِبس  َّ   مِنااا َّ ِبامِب َ يما ُوا أا اا َّذِا َّم ر: قياِ  ﴾َيا أاياُّها

ا يث أ  هريارة قريا: واام ذذاك. َّذثاا : ُا يث َّراام   ااس يف ا  ْلاا يف ق اْياَ واام َّمايااا،  ه اا   ا : اذااث مل   مار ُ 
َكر  أخر اااا  وسااااَْ يف صاااا ا  : اقااااَ:  2/263: -ُتحاااااق شاااااكر  َّذاااا يم-،  أ،اااا  يف َّملساااا   1748اقااااَ:  4/1877 ياااا

،  َّراام  رياار يف  اااوك َّذ اااان: 782اقااَ:  2/118،  أراْا يأْاا  يف َّملسا  : 8/285،  َّذ اهحاا يف َّذساا م َّذُاا  : 1567
َُّااا ي يف أ ااا اهن َّذ ااا  ر6767اقاااَ:  4/1200،  َّرااام أ  ُاااامت يف َّذيفسااا : 12518اقاااَ:  10/569 ُتحااااق - ،  َّذ

َّ: َأاار اطأماك  اسااحاك  206: -َّْلماا َّن  ام  اأ  رام أ   قاام قاار: ) أَااِ  ْا  افار وام َّمايااا  َّملهاا ريم احااذ
ُاش   - ذذك ق   أن ُترل َّ مر- رَّا  ْي   ا هَ،  :  وام  ار،  - َّْلش: َّذ سيان-، قار: اوَايهَ يف  اإذَّ اأس    ا وش

َكرئ َّما ياا  َّملها ريم    هَ احِْ: َّملها ر ن خا  وام َّمايااا، قاار: اوخَا ا ا  قار: اوكِْ  شررِ وأهَ قار: ا
شاون َّ مار:  -يأاين افسا -يِف  - ا    ا -اوخَ   ااوا ر     أُ  ْلاا َّذرأس ااررين ر  اجرح أافا اوَاِ ا ْر   

اارأ  اَّماايااااهنأ  ا ﴿ اارأ  اَّذِبمااِبس  َّ   مِناااا َّ ِبامِب َ يما ُوا أاا ااا َّذِاا اا   َّذِشاااِبطاان  َيا أاياُّها اامِب  اما ااٌ  و  لأ ا  ِب .  قاا  رااَ َّراام  رياار يف  اوأاا : ﴾َّما:َِب
ْن ا ذِ وم أ ا  أي  َُّا ة وا هم، ِ قاار: ) ذاا    ا ًن  ي ذذاك كاان خا  قاا ك ذْأاَا،  ا  10/574 َّ: أن َُ   ،

 ا ذِ هَ  َّةيِ(.. أا  أي ذذك كان اح  ذ ل َُُ َّةيِ  اك أه  َّذيُْاف،     ضائرهَ َّوه  وذس : َّذَي ذ 
ْا: ( 4) ،  َّذضااهر أ اا  ا   يياِ وذطرياق را  435 -2/434، اتج َّذأر س ذْ را ي: 6/4435َّاضر: ذسان َّذأرهن َرم و ض

 ها م َ وم ذذك..
ْذ  ( 5) ْن  ثالمثائِ اي:(.. 4287اقَ:  7/609: -ايح-كما يف َّذ  ااي    أي: يف ق ْر َّذ اِ  ي  ُ( 
راح  ْاهاا ذيصا ال،  هاََّ قاْر جماها . هن -يف َّةياِ وأ ااَ: أ ﴾ اَّمااياااهنأ ﴿ُتيم  ( 6) َِب َّةْلاِ َّذايت كاااِ  -َّْلجاااة َّذايت كاان يٌا

َأ   وم أشجاا  أُجاا    و حْشِ،  ها: َّم ان،  هْ قْر َّمكثر، أواا َّمُجااا َّمل حْشاِ اهاا َّمصا ال. َّاضار َّْلا يث 
 ..911م:  2 م وأىن َّماياهن و يفاضِ يف َّْلاوش اقَ: 
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ْل َّمور و ي اْا ْر ر جا يها  (3) َّذيمسك رأم   .[15/42 :]َّذفيح .(4)كاف يف َّذح

                                                                                                                                                   

ن    رَّراا  ذْ  ااااج: ( 1) اايااحِب اح، َّاضاار: وأاااا  َّذحااُر ن َرااام قيا ااِ: 2/203أي: اااانتا وأسِب ن 146، َفساا   رياا: َّذحااُر ، وأااا  َّذحاااُر
َُّاااااا ي: 10/564،  اااااااوك َّذ اااااااان ذْطاااااا ي: 2/366ذْ  اااااااس:  ْ ا  َراااااام  طاااااااِ:  3/67، َّذ ساااااااو ذْ هن، َّ اااااارا َّذاااااا

ْ:ي: 5/183 ، َّذاااا ا 3/3، َّذ  اااار َّ اااااو م  ُاااااان: 12/84َّذ ااااا: ذْاااارَّ:ي:  ، وفاااااَاح2/417، :َّْ َّملساااا  َراااام َّواااا
ْن ذْسمَ:  َّئ ذْرَّ :: 2/604َّملي  ..188، َّملفْر

ْا: ( 2) ن َرااام َّذأااار : 3/1590َّاضااار: ذساااان َّذأااارهن َرااام و ضااا ْن 2/656، أُُاااال َّذحاااُر ،  هاااََّ أخاااو وااام َّم ر احااا  يُااا
ِ: أاا  وام َّذار   ىنأاىن َّذحاَا َ وام َّذار   ىنأاىن َّذ جا اِ، َّذشا  وسيحَاَّا ذُ   ذا  ر ج ،  َّم هار يف َّذار   يف َّةيا

ْن وساايحَاة  و ي ااِ يف ذَّهتااا  ذااََّ  ل( قاا  َ َُاا ْاة يف َّةيااِ )َّ ماار، َّملاساار، َّماياااهن، َّمَ: َك من هاَا  َّمشاااا  َّمارأااِ َّملاا
ْوائ َّذ ا  اِ َّملساي  ثِ يف َّذ فاْس  َّ ي ااا َّذشااريأِ،  قا  أاااْ َّْثخ ا و ِا يف ذوهااا اااملرَّْ أ اا وام َّملَا اا   هاا   اا ا ا  َّمل اذ ا

يااأااا   اام َّمشاااا  َّملساايحَاة َّمل ي ااِ يف ذَّهتااا،  ينياا  ذذااك وااا  ااا   اام َّراام   اااس  ن َّملاارَّْ   َّْلااث  ْاا  ََّريأاااْ   هااا كمااا ياأ اِب
ْثِ. َّاضاار: وذاار   يف َّةيااِ: َّذِساا او،  وااا  ااا   اام َّراام :ياا   ن َّملاارَّْ راا : َّذشاار،  وااا  ااا   اام َّراام   اا   ن َّملاارَّْ راا : َّ

ن ذْ  اااج:  ، َّذ ساااو 1199 -4/1198، َفساا  َّراام أ  ُااامت: 10/565،  اااوك َّذ اااان ذْطاا ي: 2/203وأااا  َّذحااُر
َُّ ي:  ْا: 3/67ذْ ْير َرم  اش  ..205، َاس  َّذُرص َّذر،م ذْسأ ي: 7/24هن، َّذي رير  َّذي 

َّْا يف قاْر   ( 3) اامِب َيا أاياُّهااا﴿: - اا    ا -أي: و ي ااهن َّ مار َّذاا اٌ  و  لأ ا  ِب ارأ  اَّماايااااهنأ  اَّما:َِب اارأ  اَّذِبمااِبس  َّ   مِنااا َّ ِبامِب َ يما ُوا أاا ا َّذِا
ْ  أْنا  َِب َاأفِب ُأ ْ أ ذاأاِْ يا   أ  ..﴾ اما   َّذِشاِبطاان  ااا ِب

ْذَ: َّم ر: أ اا جنسااِ،  هااََّ قااْر  اواِ أهاا  َّذأْااَ، را   ن َّذشااا  أو( 4) ُاواا  كمااا يف  َّخيْاف َّذأْمااا  يف جنا ااِ َّ مار  ْاا  قاا
ْ ي:  ْع ذْ اا َّْ    ا اِ واام  2/581َّدما احا  َّْث اااع  ْا  جنا اايها. َّذثاا : أ ااا  ااهرة،  َّخياااا هاََّ َّذحااْر اراأاِ  َّملاا   ْ 

ْا  َّراام  ثامااَ.  قاا  َّ ااي ر أصاا اهن َّذحااْر َّم ر  ْاا  جنا ااِ َّ ماار  ْكا   َّذياا أا   َّذسااأ ي  َّراام  اشاا َّمليااوخريم كاذشاا
َّ:   ا َ  ْذا   -ر  ْ  جنا ِ َّ مر وم   هاَ: أوةيِ، احاذ ْل َّموار  -: ذاا ج ،  َّذار  : َّذا ج . هن- ا    ا -ق  ما

ْذ   ْ أ ﴿: -      -و ي اْا يف ق يا   أ ،  وم َّ ي اْا َّ ي اهن  ا هاا.  قا  أ ااهن أصا اهن َّذحاْر َّذثاا   ام َّ اي َْلَ ﴾ااا ِب
قااَا جناا ،   ْاا  َّذيسااْاَ  ن َّملاارَّْ وذاار  : َّذاا ج ، أن َّملاارَّْ وذاار   وةيااِ وطْااق َّذحااََّاة  ذااا  كاا   -ذذااك وة : أ

ْ ا   ْياِ. َّذ ل  َّملاسار  جنا ايها وأ  ْ ا  َّم ر: أن َّ مار قرااِ ومايااهن  َّمَ: ْ هَ: َّذ ْيِ َ َّْلساِ ذ ااملرَّْ َّذ جا ِ َّملأ 
ْذااا   ااا   َّذِشااااِبطاان  ﴿: -َأاااار-َّذثااا : أن َّذااار   قاااا  ه ااا رح اامِب  اما ْي  ﴾و  أن َّملااارَّْ  -َ  ااااين. هنااا ر  ْااا  أاااا  ا اا  وأ ااا

ي  ر ذذاك وام  يار  ،ا   ا  واا ياْن وَ ي اهن: َّ ي ااهن كا  شاا  نسا: واا يحيا  ذا  وام َّملفا ا ، ااا مر َيي ا: شاْر
ل َيي ا:   راك  شرَّ ...   ،  َّملاسر َيي : َّذيحاور را ،  َّمايااهن جتي ا:   اْهتاا أ  َّذاَرح  ْاهاا  ْا  َّ االف ااهاا،  َّمَ:

ْا ََّ اي َر وةياِ ََّ يحسال ْا  َّ ي شااهتا َ  ي خ  يف ذذك َّ ي اهن وسها أ  وشاه هتا ذْ ا ِ  ر ذذاك.  ذأا ل  ها
ْ ي  ْع:  -ا،اا   - ْا  َّذ جا ااِ قااار َّذ ا )َ  يضهاار وام َّةيااِ َْذااِ  اااهرة،  2/582 هاْا واام َّذحاائَْ وذ جا ااِ يف َّدماا

،  كاََّ َّمواار وَ ي ااهن َ يْاا ل و ا  َّذ جا ااِ(.  َّملحاال ذااا  من َّذار     ا  أهاا  َّذْ اِ: َّذحااَا، َ  يْا ل واام ذذاك َّذ جا ااِ
ْل ْذاا   ْا  َّذ جا اِ،  وحال  رض َّملسوذِ،   ن كان َّم هر   ل َّذحاْر ر جا ايها، من َّمصا  يف َّم ااان َّذطهاااة ُا  يحا

ن َرااام َّذأااار :  ، َّوااااوك 657 -2/656َ  ْذاااا   ااااهر  اااامل  ااام َّملأااضاااِ يف َّملساااوذِ،    أ ْاااَ. َّاضااار: أُُاااال َّذحاااُر
ن ذْحااار يف:  ، و اااين َّ يااااج 9/28، اااايح َّذحااا ير َرااام َّْلماااال: 1/97، َّمل اااين َرااام ق َّواااِ: 289 -6/288مُُاااال َّذحاااُر

ْكا : 1/84، شااارح َّ رشاااا  ْااا  خْاااا : 1/71ذْشااارراين:  ،  ااا   َّذساااالل ذْيااا أا : 37 -1/35، َّذساااا  َّوااارَّا ذْشااا
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 95سورة املائدة: 

﴿ َّ ياأْأ َّ َ َااحِب َ يما ُوا أ َ  َيا أاياُّهاا َِّذ ا اٌَّ  و ثِبا أ وااا قااياا ا و اما َّذا ِاأا َّ ااجا َِب وأيااأام   ا ُأ ُأرأٌل  اوامِب قاايااْا أ و  ِب َِب  َّذِياِب ا  اأاااِبيأ
ااااوا  رأ ذاذ اكا ص  َا أا ِب  اا ِب ِ  أا ِب كاِفااااٌة  اأااالأ واساااك  أِب اا ُا ذ  ا َّذِب َيا وا َِب ها ِب ُأ ٍر و  ِب َأ ر    ذا اَّ  ا ِب ُأ را َياِب َأ  ا  اوا ا ذ ااا

َأ ََّّلِلأ و  ِب أ  اََّّلِلأ  ا  يٌ  ذأ  َّاي حاالٍ أا  ْا ااااا ياح  ر     افاا ََّّلِلأ  اِما  اْافا  اوامِب  اا  .[95:َّملائ ة] ﴾وِب

ُْشاا َّن َّذ ْ: أكْا  ذْ االر واام َّْلاا َّ  ْا  أن َّملاارَّْ وذياا  واا َياا ْ:  ،(1) ََّفحا  أن َ شااا  ااماا َياا
 [4/27 :]َّذفيح .(2)قيْ 

ْذ  ُأ ﴿ :ق َِب   [ 109 :]َّْل ي .(4)أ  َّْخ  َّْلرل (3)ُمأِبر ل :أي ، ك ُرَّل ﴾رألٌ  اأاااِبيأ

                                                                                                                                                   

ْا: 62 -1/61 ْير َراام  اشاا ، أُُااال َّذ جا ااائ 367 -1/366، َّذشاارح َّملميااك َراام  ثامااَ: 7/25، َّذي رياار  َّذي اا
 ..255 -1/244يف َّذفح  َّْث الوا ذأ   َّدا  صالَُ: 

، َّذشاارح َّذُ اا  ذشاام  َّذاا يم َّراام ق َّوااِ: 44أي: َّذاا ي، َّاضاار ُُايااِ َّْث اااع  ْاا  ذذااك يف: ورََّاا: َّْث اااع َراام ُاا ل: ( 1)
ْ : 91ي: ، و اااااين ذ ي َّماهاااااال َرااااام   ااااا  َّْلاااااا2/249ْ َّ  َّذ ااااااان ذْشااااا حاطا: 2/431، كشااااااف َّذح ااااااع ذْ هااااا ، أضااااا
2/131- 132.. 

ي يف َّْلا ي َّذُ  : ( 2) ،  َّرام   ا  َّذا  يف 1/677،  َّرم اش  يف ر َّيِ َّديه : 4/341َّمم ُُ  َّْث اع  ْ  ذذك: َّملا ْا
َكاا:  َّ  َّذ اان: 35-12/26ََّ ي  ..2/137،  َّذش حاطا يف أض

   :  ذَّ َْ   وْثُرَّل   ن كان خااج َّْلرل..وم أُرل َّذر ( 3)
َا، كما يحار: أ اه   ذَّ ْخا  يف َّذساه ،  أجنا   ذَّ ْخا  يف جنا . َّاضار يف ( 4) رل َّذر  :  ذَّ ْخ  يف َّْلرل   ن كان ُال ُِب و م أا

َُّ ي: 11/7َّْلاوشَ:  اوك َّذ اان ذْط ي:  ْ ا  َرام  طااِ: 3/69، َّذ ساو ذْ ن ، أُُاا5/190هن، َّ ارا َّذا ل َّذحاُر
ن ذْحاار يف: 2/666َراام َّذأاار :  ْن 18 -3/17، َّذ  اار َّ اااو م  ُاااان: 6/305، َّواااوك مُُااال َّذحااُر ، َّذاا ا َّملياا

ْذ  80 -2/77، ذ اهن َّذيو ي  ذْ ا:ن: 2/606ذْسمَ:  ُأرألٌ ﴿: -      -.  يف َّملرَّْ رح َِب  َّر هاا: أ ﴾ اأاااِبيأ  -ثالثاِ أقا
ْذَ. َ  يياوَ  َّذحاْر َّذثاذاث  َ  ذَّ قْ اا  - أايَ يف َّْلارل.  اا -مكثر ن. هن أايَ ُمروْن ن  أ   مرة، قاذ  َّ َّوماك راَ َّذحا

َّ: َّ اايأمار َّملشاا   َّملفااْر يف وأ اااا  أ  وأااااا  يف  قااِ  َُّاا  واام واايَُْ  َُّاا  يف ُااار  اا ل َّوي اااع ذذااك،  هااا وسااوذِ   اا
َْن: َّم ر: أاا  يياح ذذاك،  قا  ْكا  يف  اشااْ َّذف اْر:  خالااِ رَ أه  َّذأَْ  ْلَ ااها ق ْا،  1/106اسا   َّذشا ذْجمها

ْع َّذفيا  - قار ر  شا  َّْث الل َّرم َاماِ يف وح وِ َّذيفس   ،  اس   مكثار َّذفحهاا  وام َّملاذُااِ 13/341: -ضمم جمم
َّ  َّذ اااان:  مااَ يف شاارح ،  َّراام  ثا2/15 َّذشااااأاِ  َّْل  ْاااِ  كثاا  واام أهاا  َّذُااالل  َّخياااا  واام َّمليااوخريم َّذشاا حاطا يف أضاا

ذيكثاريم  َّاييار ذا ،  قاار را :  260. َّذثا : أا  َ ييح ذذك  ق  اس   َّرم َّذحااَ يف  اال  َّماهاال: 56وح وِ َّذيفس : 
ْكا  يف  اشاااااااْ َّذف ااااااْر: 1/273 ااااااا: /1،  َّذاااااارَّ:ي يف َّ يااااااْر:  : 2/141َّذ ااااا َّ  يف َّملسييااااااف :   1/109،  َّذشاااااا

ْ: ذذااك قااار:  ن َّملارَّْ و ْلأاارأل يف َّةياِ َّمليْ سااْن وْثُاارَّل وام هااَ َّْخا  َّْلاارل، مااا  َ َ اايف را همااا،  واام   ا هَ. اماام  ا
ْذ وام رااان َّذ ايف   و ك وم ذذك ذه: أكثرهَ  ر أن َّملارَّْ وْلأارأل وام َْا   وْثُارَّل، أواا وام كاان َّْخا  َّْلارل ا ُما  واوخ

   ي: -واا  ا ق  ا –   ي ،  قار رأاهَ وذأُ ،    أ َْ. َّاضر وام كيا: َّذيفسا:ْ ، 2/422: :َّْ َّملسا  َرام َّوا
ن ذْ  اااج:  ْي: 2/206وأااا  َّذحااُر َّ اا  َّذ  اااح   اا  7/23، ا ح َّملأااا  ذيذْ ااا: 97 -3/96، وأااامل َّذي  ياا  ذْ  اا ، ق
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َّ ْذ   (1) يسُ ْو  أن َّمل طآ خبالا  ﴾وأيااأام   اَّ﴿ :-َأار-رح  [ 4/26 :]َّذفيح .(2)اإن وفه

﴿  َ َ  ﴿راا   : قااا  ،(4)َّماأااال ْخْااِ وأهمااا َّذ حااار  َّذ اا َ :  ذَّ قاااا  ،(3)َّْثراا  خاصااِ :﴾َّذاا ِاأا  ﴾َّذااا ِاأا
 [ 257 :]َّْل ي (5)َّذثالثِ

                                                                                                                                                   

 وااا رأا ها، شاارح  2/384: َّذ  ار َّ اااو ذْ اكشاا: - اا  واا  اا ق-.  وام كياا: َّمصاْر 48 -1/46َّملفساريم ذْ اار : 
 ..387، وأامل أصْر َّذفح      أه  َّذس ِ ذْجا َّ : 141 -1/137  َرم َّذ جاا: َّذُْك: َّمل 

ْا  َّرام َّمل اَا وام َّذشاااأاِ. َّاضار: ( 1) أي: وم قار رأ ل   ْهن َّو َّ   ْ  َّ ارل  ذَّ قيا  َّذياا  خطاو،  هاَ أها  َّذضااهر  أراْ ثا
َّر  ذاهَ أيااا: َّْثق اع َرم َّمل4/26َّذفيح:  ، َّْلاا ي 236-5/234، َّ ْ  َرام ُا ل: 103 َا: .  َّاضر يف اس ِ َّمق

ي:  ْ ي: 4/283َّذُ اا  ذْمااا ْا ْع ذْ اا ، 4/18، َّذ  اار َّ اااو م  ُاااان: 5/397، َّمل ااين َراام ق َّوااِ: 6/342، َّدماا
  هْ قْر َّرم   اس  َّرم       ا  س   طا    امل،  ا َّيِ  م أ،   جماه   قْر َّذط ي..

ْا أه  َّذأْ( 2) َّ: ماا   ار   ْا  َّذ اذا:،  ذ َّذ اذا: أَ يحيا  َّ ارل َّذياا  ق  أل  ه ْل َّمل اذفِ يف َّةياِ، قااذ َ ََّ ي َر ىنفه
ْل َّمل اذفاِ(.  َّم هار  َّااك َّ ي ااا ْذاا  خطارا  )أي: وفها قاْر أها   -   أ ْاَ- َ  او َّا،   ري َّذ و  ْ  َّذ اذ: وم و

ْل َّمل اذفااِ،  اا   َّذضااهر،  واام  َّاحهااَ ذْيااا : )أ( وفهاا ْا أن َّذأماا  هاْا َّذ اذاا:  ْاا  َّ طااو ذااا  يف َّذيااا  ُ   وسااَْ ذْجمهاا
: - اا    اا -رااَ َّذفأاا  َّذأماا   َّذفأاا  َّ طااو احااار  - اا    اا - ذُ اا  يف كاا  َيااراائ َّملُْااف،  وااك ذذااك احاا  ااار    

َِب ﴿ ُأ ْرأ ُ مِب واا َااأاِم ائِب قاأْأ طاوِبمتأِب ر     اذا َِب  أ ااٌح ا اماا أاخِب ُأ [ اوث ِ َّو اح  ْ  َّذفا   َّذأاوا ،  أ احو 5مُ َّهن:َّ] ﴾ اذااِب ا  اْااِب
ْا، أوااا َّةيااِ  ة  اام َّمل طااآ. )هن( أن َّمصاا  راارَّ ة َّذَوااِ اماام َّْ اا  شاا ْها اأْااا  َّذاا ذا ، َ  ْذااا  يف أْذااِ َّومهاا َّملنَّخاَا

:  -اضااااا     اااا -اساااا ق راا ااااا،  أوااااا ُاااا يث  ااااارر  ، اقااااَ: 2/103 َّراااام وا ااااِ:  3801اقااااَ:  4/158  اااا  أ  َّْْ 
 ام َّذااا ك، احااار: هْا صااا   َيأا  اااا  كا ش  ذَّ صاااْ  َّ اارل(،   قااار: ) اوذِ ا ااْر    - َّذْفاظ م  َّْْ - 3085

ْل،  َيااهن  ام ذذاك  اا  ُمماْر  ْا  َّذأما ، من كْماِ  ْا و   أا  مل يح   م َّا أ  خطو ا ر  ْ  َّذأما      َّذ َذِ ذْجمه
ْل َّمل اذفِ يف َّةيِ   َّذ يْم َّمخر  َّذ َّذِ  ْ  أن َ   اح  ْا  َّمل طاآ  أن َّ طاو وأفْا )صاْ( َشأر رَذك،  من وفه

ْ   ما    خطان  كماا  َّةْواا ا ا  وساَْ، من    أا  يف  ْلَ  اا  ضامان  َاالف اا اي     ق  أخر ِ َّمل طآ.  أوا ق
َّر َّذ ااس َّملثاا  أ  َّذحاماِ   ا   اا ل َّملثا ،   أا  يف َّذيااا   ا َّ  وام َّذاا أَ َ وثْا  أ    أاوا اا أ  صااااواا،  ذاا  شاا  واام أوا

ْيِ رااَ ُُمااَ قاا  ااار    را همااا،  َّم ر أن يْ ااق َّ طااو يف َّذيااا  و طااو يف  ْيِ را همااا َساا َّر َّذ اااس ااذيساا هااََّ يف أواا
ْاَّئ َّْثُرَّل َّذيت يفر  رَ خط ها   م ها.  َّاضر  وْثضاااِ  ر َّمليااْا َّذساارحِ يف َّْلااوش -َّذْ    َّذطا:..    وم ُمض

َّ  َّذ اااااان ذْشاااا حاطا: -َّذسااااارق ، َّْثوااااال َّْْ  َّذضاااااهري  أثاااار  يف َّذفحاااا  َّْث ااااالوا ذأااااااف خْااااا : 143 -2/142: أضاااا
355-357.. 

ْا: ( 3) َّئ ذْرَّ ااا:: 6/4482أي: ذ ااِ،  هااََّ قااْر َّراام َّم اارَّ   َّذرَّ اا: كماااا يف ذسااان َّذأاارهن َراام و ضاا ، اتج 449، َّملفااْر
 ..4/229َ: ،  م ة َّْلفا  ذْسم696 -17/695َّذأر س ذْ را ي: 

َّئ ذْرَّ اا:: ( 4) ْن يف  ْيهااا َّْثراا . َّاضاار: َّملفااْر  -17/695، اتج َّذأاار س ذْ رااا ي: 499ذُاام َ يحااار: ْلااا أاأااال ُاا  يُاا
ْي: 4/229،  م ة َّْلفا  ذْسمَ: 696  ..912، َّذُْاائ ذُْف

َُّاا ي   اااع أهاا  َّذْ ااِ  ْاا  ذذااك كمااا يف اتج َّذأاار س: ( 5) َّةيااِ.  قااار أراْا   ااا ة يف ،  و اا  هاَا  696 -17/695احاا  َّذ
) يف َّةيااِ  3/13،   اا  هاَا  َّةيااِ )يف هااََّ َّملْضااك َّْثراا   َّذ حاار  َّذ اا َ(.  قااار َّم:هااري يف هتااَي: َّذْ ااِ: 1/175َّدااا:: 
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 96سورة املائدة: 

َِب ﴿ ايأ ْأوِب َِب صاااِب أ َّذِبا ا   وااا  ُأ ار  لا  اْاااِب ُأ ِساِااااة   ا َِب  اذْ  ا ُأ ر   ا اأااوأ أ واياا ااا ذا َِب صااِب أ َّذِب ا ِب ُأ ِ  ذا  ُ َّ ََّّلِلا أأ ُأرأوااا  اََِّاحأا  
َ ي   ذااِب   ُتأِبشارأ نا   [96:َّملائ ة] ﴾َِّذ

 [ 91 :]َّْل ي .(1) رض  َّذ  :وذفيح ﴾َّذِب ا   ﴿

 101سورة املائدة: 

َا ياأ ااا﴿ ا  ُ اا  َّ  ا اِبها اواذأ َِب  ا  نِب َاسِب َِب َاسأنِبكأ ُأ ااا ا   نِب َاأ ِب ا ذا َّ  امِب أاشِب واذأ َّ َ َاسِب َ يما ُوا أ ِ رأ َّذِبحأارِبُنأ َاأ ِبا ا َيا أاياُّهاا َِّذ
 ٌَ ْ ا ُا ٌْا  َِب  افاا ََّّلِلأ  ا اِبهاا  اََّّلِلأ  افأ ُأ  [101:َّملائ ة] ﴾ذا

ْر   :وم  ريق أ  صاحل  م أ  هريرة قار (2)ا   َّذط ي   ها  ُا    ا ان ُمماا   خرج ا 
 :احاااار  وااام أ  :احاااال ُخااار احاااار ،يف َّذ ااااا :قاااار  أيااام أًن :قاااال  ذاااا  ا ااا  احاااار ، ْااا   ْااا  َّمل ااا 

َكر كالوا -احاال  مار ،ََُّااِ  ،هاَ  َّةيااِ ا ذاِ  ،قاار اساُم  اا   ، وذحاارَّن  واوااا  - :َّْ ااا  (3)اا
ْا (1)ْلا يث وْ ا  رام أاا  (4) هََّ شاه   اا  َك وام ُا يث  ْاا  (3) أواا واا ا َّ  َّذ واَي ،(2)َّملا

                                                                                                                                                   

ََّ يضهر ضأف قْر وم قار  ن َّذ أَ َّْثر  خاصِ   ن كان َّم ْ: أ اا َطْاق  ْخ  يف َّذ أَ هه ا َّْثر   َّذ حر  َّذ  َ(. ْ 
ْي يف 146،  َّرااام قيا اااِ يف َفسااا   ريااا: َّذحااارَّن: 1/175  كماااا ا ااا   ْااا  ذذاااك أرااْا   اااا ة يف َّداااا::  ْااا  َّْثرااا ،  َّذُفااا
َّع َ يطْااق  ْاهاا اأاَ  َ  ذَّ كااان 2/207، را  ااو َّذ  اااج يف وأاا  َّذحارَّن: 448َّذُْااائ:  ،  ْاا  أن هَا  َّذثالثاِ َّماا

ئ َّذ حاار  َّذ اا َ مل ياأحااا  ْلااا ن ذْ  اااس:  َّْثراا  يف  ْيهااا اااإذَّ َّافااْر ، :َّْ َّملساا  َراام 2/361اااأاااَ.  َّاضاار أياااا: وأااا  َّذحااُر
ْ:ي:  َكاا َراااام   اااا  َّذاااا : 155، َفساااا  َّملشااااُ  ملُااااا: 2/423َّواااا ن َراااام َّذأاااار : 12/16، ََّ ااااي ، أُُااااال َّذحااااُر

َّئ ذْرَّ :: 2/670  ..499، َّملفْر
ْا: ( 1) ْهري: 1/254َّاضااار ذذاااك يف: ذساااان َّذأااارهن َرااام و ضااا ، وأجاااَ وحاااايا  َّذْ اااِ َرااام ااااااس: 2/588، َّذيااا اح ذْجااا

َّئ ذْرَّ اااا:: 1/179 ْقاااااف  ْاااا  وهمااااائ َّذيأاااااايف ذْم ااااا ي: 4/3، َّذ  اااار َّ اااااو م  ُاااااان: 40، َّملفاااْر ، 122، َّذي
ْي:   .1/202،  م ة َّْلفا  ذْسمَ: 231َّذُْاائ ذُْف

ن: 12802اقااَ:  11/103 اااوك َّذ اااان ذْطاا ي: ( 2) ،  أ ْا  َّذساااْ ا 679 -2/678،  ذكاار  َّويااام يف أُُااال َّذحااُر
ْا:   .،  :َّْ اس ي  ذْفرَي   َّرم وْر ي 2/592يف َّذ ا َّمل ث

َّْا يف ُااا يث أااا    ااا  َّذ  ااااي ( 3)  ،  اياا : )اضاااا ا وا اوا  وْث ااالل ْي ااااا  ىن مااا  294اقاااَ:  13/279اااايح: -أي: َّذاا
 )َا  .ا ْ

ْْ    اْ  أيااا َّرم كث  يف َّذيفس : ( 4)  11/104  أل ذذاك شااكر يف ضرَيا  ذا  يف  ااوك َّذ ااان ذْطا ي: ،  قا2/137ق   
ْذ  -احار: )    اْ هََّ َّ    ر قا  رم َّذرراك    اْ هاذك أح   رح  كاف،  اا :   ا  َّذأ يا  رام  -ِ ذكر كالل َّرم كث  َ 

هااََّ قااار   اا  )واا   ،  يف َر ااِ   اا  َّذأ ياا  4111اقااَ:  610أون(.  َّذضاااهر كااالل شاااكر، من َّراام ُجاار يف َّذيحرياا:: 
 . كَر  َّرم وأَ     (
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ِ  ﴿ :"ملاااا ا ذاااِ :قاااار ااا ُّ َّذِب اااِبااا  ُ َّللِ    اْاااا  َّذ ِااااس   97َّ:ُر  مااارَّن] ﴾ ا ْر أيف كااا   اااال :[ قااااذ   َي ا ااا
َّ ،اساُِ ْر   يف كا   اال :ِ قااذ ْ  اِ : ذاْ قْاِ ،َ :احااار  َي ا ا ااا ﴿ :ااوا ر   ،اأاَ ذ َيا أاياُّها

َّ واذأ َّ َ َاسِب َ يما ُوا أ ْن ا ذاِ يف َّمواريم ﴾...َِّذ  ذأا   ،اهََّ َ ي ايف ُ يث أ  هريارة َُّيماار أن َُا
  .ورَّ أيهَ يف ذذك ها   :  ا  

 ،واام ُاا يث أ  أواوااِ  ااْ ُاا يث  ْااا هااََّ (5) َّذطاا ي ،واام ُاا يث أ  هرياارة (4) قاا  ا   أ،اا 
                                                                                                                                                   

يف رأ  أخا  َّذ اار. َّاضار: َّذثحاائ َرام ُ اان: ( 1) هْ وْ   رم أا  رم واذك َّمايااي، قاضا َّذ يرة، ثحِ قْا  َّْل يث، َ
، َحريا: َّذيهاَي: ذا  5/540َرام ُجار:  -َّملأرااِ-، هتاَي: َّذيهاَي: 5/192، َّذط حائ َّذُ   َرام  اأ : 5/401

 .978ا: أيا
قااار: )خطاا: ا ااْر  -اضااا     اا - اام وْ اا  راام أااا   اام أااا   4621اقااَ:  8/130: -ااايح-يف صاا اح َّذ  ااااي ( 2)

       خط ِ وا مسأِ وثْها قو، قار: ذْ َأْمْن وا أ َْ ذا ُيَ قْااالا  ذ ُاايَ كثا َّا، قاار: ا طا  أصا اهن ا اْر 
 ْههَ ْلااااَ خ اااَ، احااااار ا ااا  واااام أ   قااااار: أ َِب ﴿راااْ  اااااالن، ا  ذاااِ هاااَا  َّةيااااِ   ااا اااا ُأ اااااا ا   نِب َاأ ِباااا ا ذا َّ  ااااامِب أاشِب اااواذأ َ َاسِب

َِب   .﴾َاسأنِبكأ
،  قاار 2/137،  قاار: )ُا يث  ْاا ُا يث ُسام  ريا:(،  أ ْا  َّرام كثا  يف َفسا  : 814اقاَ:  3/169يف  اوأ : ( 3)

ْ اا ،  مسأااِ َّذ  ااااي يحااْر: أراْا َّذ   اا ي مل ياا ا   ْااااا(.  َّْلاا يث   اا  أ،اا  يف  ح ا : ) قااار َّذ وااَي:  رياا: واام هااََّ َّذ
،  َّرااام أ  ُاااامت يف 2884اقاااَ:  2/963،  َّرااام وا اااِ يف  ااا   : 905اقاااَ:  1/544: -ُتحااااق شااااكر  َّذااا يم-َّملسااا   

،  َّذ اا َّا يف 517اقااَ:  1/396،  أ  يأْا  يف َّملساا  : 2/280،  َّذاا َّاقطين يف  اا   : 6875اقااَ:  4/1217َّذيفسا : 
ْ اااا  ْااااََّ 913اقااااَ:  128 -3/126َّذ  ااار َّذ خاااااا:  ،  قااااار  ح اااا : ) هااااََّ َّْلاااا يث َ اأْمااا   اااام  ْااااا  َ واااام هااااََّ َّذ

أح ا   294-2/293َّْث  اْ،  ق  َح ل ذكارًن يف أ  َّذ  ا ي أاا  مل يسامك وام  ْاا(،  َّْلااكَ يف َّملساي ا :   صا   ، َ 
َُّاا ي يف أ اا اهن َّذ ْذاا : )  اا  َّم ْاا  راام أ   اااور ضااأف  أ،اا (،  َّذ ، 212 -211: -ُتحاااق َّْلمااا َّن- اا  ر َّذااَهيف رح

ْا:  ،  :َّْ اسااا ي  َرااام َّمل اااَا  َّرااام وْر يااا .  َّذضااااهر أن َّْلااا يث  ااام  ْاااا ضاااأاف 2/593 أ ْا  َّذسااااْ ا يف َّذااا ا َّمل ثااا
َُّا ي:  ْ  كماا قاار َّْلماا َّن يف ضرَيا  م ا اهن َّذ ا  ر ذْ ىناا أي : )أ( واا  211ذالاحطاع،  ذاأف     َّم ْ  ذُام ييحا

ْ ،    ا اْ   12805اقَ:  106 -11/105 رير يف  اوك َّذ اان: أخر   َّرم  وم  رياق ُمما  رام :َيْ  ام أ  هريارة  ا
وااام  رياااق  ْاااا راام أ   ْ اااِ  ااام َّرااام  12809اقااَ:  11/110صاا اح. )هن( واااا أخر ااا  َّراام  ريااار يف  ااااوك َّذ ااااان: 

ْ ،     اْ  ص اح  .  اس  
 ذُااام وااام ْ ن ذكااار َّةياااِ   ااا : ا  ْلاااا،  هااْا   ااا   10556اقاااَ:  516 -9/515: -ُتحااااق شااااكر  َّذااا يم-يف َّملسااا   ( 4)

،  ااا  ذكار 12805اقاَ:  11/105.  هْ أيااا     َّذط ي يف  اوك َّذ ااان: 1335اقَ:  2/975وسَْ يف ص ا  : 
 .َّةيِ  ا  ْلا

،  يف 7671َ: اقااا 8/159،  َّْلااا يث   اا  َّذطااا َّ  يف َّملأجاااَ َّذُ ااا : 12807اقاااَ:  11/107 اااوك َّذ ااااان ذْطااا ي: ( 5)
)ا َّ  َّذطا َّ  يف َّذُ ا     ا اْ  ُسام  اا (،  أ ْا   3/204،  قار     َّْلاثما يف جممك َّذ  َّئا : 955وس   َّذشاواَ: 

ْا:  ،  قاااار: )يف 2/138،  :َّْ اسااا ي  َرااام وْر يااا ،  َّْلااا يث أ ْا  َّرااام كثااا  يف َفسااا  : 2/592َّذسااااْ ا يف َّذااا ا َّمل ثااا
س   ذ    َّ ة يف كياهن  اوك َّذ اان:    اْ  ضأف(، ُ  َّْا ي : أ  اهن َّذ   ر َّذ  .795اقَ:  2/629ذ ْْط يف أ رُ 
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 . م َّرم   اس (2) وم ُخر و حطك ،(1)أخر   وم     ضأاف كََّ 

ْر اذاث  هااْ واا ياا ر  ْاا  ُاا يث َّرام   اااس يف َّذ ااهن  حاا: هاََّ  هااْ  ،(3)  اا  يف  اا : ا  ْلاا قاا
ْن َّوماك   : ا  ْلا   .   أ َْ ،أصح    اَّْا ذُم َ وااك أن يُ

َْن ُخارَّن ااوخرج َّذطا ي ْا  اأا  رام و (4)  ا  يف   : ا  ْلا قا  ام  (6)وام  رياق خأياااف (5) يا

                                                

، قار ُا ثين ُمما  رام  اأ  قاار ُا ثين أ  قاار ُا ثين  ماا 12808اقَ:  11/109يري  وا أخر   َّذط ي يف َفس  : ( 1)
 ة كمااا يحاْر َّذأالوااِ أ،اا  قاار ُاا ثين أ   ام أرااا   اام َّرام   اااس َّْلاا يث،  هْا ُاا يث وسْسا  وذاااأف واام أ ارة  َُّاا

ة يف كياااهن  ااااوك 305اقااَ:  1/263شاااكر يف ْاَّ ااي  ذاا  يف  ااااوك َّذ اااان:  َّْا ياا : أ اا اهن َّذ ااا  ر َّذاا ،  َّذ ْاااْط يف أ رُ 
 .796اقَ:  2/630َّذ اان: 

مل  م  ْا رم أ   ْ ِ  ام َّرام   ااس،   ْاا رام أ   ْ اِ  12809اقَ:  11/110يري  وا أخر   َّذط ي يف َفس  : ( 2)
ْا:  َّ اااطِ را هماااا  رااااِ، قاااار َّذسااااْ ا يف َّذااا ا َّمل ثااا يسااامك وااام َّرااام   ااااس،  ذُااام قاااار َّمئماااِ  ن ذذاااك َ ياااار، من َّذ

)  ْاااا صااا     مل يْاااقا َّرااام   ااااس ذُ ااا   مناااا ،ااا   ااام ثحاااائ أصااا ار  اْاااَذك كاااان َّذ  اااااي  أراااْ ُاااامت    مهاااا  6/726
ْخ: يأيما  ن  ْا  هاَا  َّذ سا ِ(.  يحاْر َّذ  اااس يف َّذ ا ا   َّ : ) هاْا صا اح  ام َّراام   ااس،  َّذاَي يطأاام 1/461مل سا

يف    اْ  يحْر َّرم أ   ْ ِ مل يسمك وام َّرام   ااس   مناا أخَا َّذيفسا   ام جماها    ُرواِ(،  ذكار َّذسااْ ا يف َّْثَحاان: 
َّ اطِ  هااْ ثحاِ اااال2/241 َّ اطِ را همااا جماها    ااأا  رام   اا ،  احاا  قاْر َّراام ُجار )رأاا  أن  أر ااااِ َّذ ضاا  يف  ، أن َّذ

َّ طِ را هماا جماها . َّاضار: هتاَي: َّذُماار ذْما ي:  ، واا َّن ََّ يا َّر 2/974ذذك(،  ذكر َّمل ي  َّذَهيف  َّرم ُجر أن َّذ
 .48 -44، وح وِ َفس  َّرم   اس  ك اَّش  َّذر ار: 7/339، هتَي: َّذيهَي: َرم ُجر: 5/163ذَْهيف: 

َِب ﴿يف وهن  4622اقااَ:  8/130: -ااايح-أي: يف َّذ  ااااي ( 3) َِب َاسأاانِبكأ اا ُأ ااااا ا   نِب َاأ ِباا ا ذا َّ  ااامِب أاشِب ااواذأ - اام َّراام   اااس  ﴾َ َاسِب
ْن ا ااْر    -اضااا     همااا ْل يسااوذ اا   ًنقياا : أياام   قااار: )كااان قاا َّ اايه َّ ، ااحااْر َّذر اا : واام أ    يحااْر َّذر اا  َاا 

َّ َ َاسِب ﴿ًنقيت  اوا ر   ااهَ هَ  َّةيِ:  َ يما ُوا أ َِب َيا أاياُّهاا َِّذ َِب َاسأنِبكأ ُأ ااا ا   نِب َاأ ِب ا ذا َّ  امِب أاشِب  .ُ  ارغ وم َّةيِ كْها( ﴾واذأ
 .12811اقَ:  11/111يف  اوك َّذ اان ذْط ي: ( 4)
ْا: 839اقااَ:  4/1633: -ُتحاااق ْ. َّْلمااا -يف  اا    ( 5) ،  :َّْ اساا ي  َراام َّمل ااَا 2/593،  أ ْا  َّذساااْ ا يف َّذاا ا َّمل ثاا

ْ  ُفااظ خأياااف  من ا َّيااِ  ياااهن راام رشاا    اا  و ُاارة، َّاضاار: َّذُاواا  َراام  أ  َّذشااا   َّراام وْر ياا  ،  َّمثاار ضااأاف ذساا
اقاااَ:  297، َحريااا: َّذيهاااَي: َرااام ُجااار: 192اقاااَ:  91 -7/90، هتاااَي: َّذيهاااَي: َرااام ُجااار 5/1994 ااا ي: 
1728. 

َْهَ، شاااا  صااااحل( 6) ْي وااا ْن خاااااف رااام   ااا  َّذااار،م َّوااا اي َّْلااارَّ  َّْلااااروا َّموااا ، احاااا   ارااا ، صااا    ذُ ااا  هاااْ: أرااْا  ااا
واطرهن َّْل يث  ا  َّْلفظ، ةْو  يهَ،  ذََّ اال يح   وم ا َّيي   َ واا  َّااق ااا  َّذثحاائ، أواا واا مل يياارك  ْاا  ااال،  قا  

يف  اااال:  َ َرااام ُ اااان: 3/403هاااا. َّاضااار: َّوااارح  َّذيأااا ي  َرااام أ  ُاااامت: 137اواااا وْثا اااا ، َااا ، 2/287، َّدااارُ 
 .297م ُجر: َحري: َّذيهَي: َر
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اُااان  ُروااِ  :(1)قااار .َّذ  اا ة  َّذْصاااِْ  َّذسااائ ِ  َّْلااال :أن َّملاارَّْ ومشاااا  :جماهاا   اام َّراام   اااس
ْر َّ  م ذذك :يح ْن  م َّةَيئ ا ه َّ يسوذ  . َّملرَّْ وةَيئ  ْ  نَّر قريش :(2)قار ،  َ كاا

ْْ أن ي  ر ،(3)أن َيأ  َّذيفا ْلَ ذه اا   . ْاهَ كياوا وم َّذسما    ْ ذذك   نَّر َّذاه

  اام  ،ا ذااِ يف َّذااَي  ااور  اام أرااا  :واام  ريااق   اا  َّذُاارص  اام  ُروااِ قااار (4) أخاارج َّراام أ  ُااامت
َّ  م َّذ   ة    ها (5) أا  رم       .يف َّذَيم  وذ

  .(8)َّمل أا اا ها  م َّةَيئ(7)ااما ] وذِ[ (6)  م و حِبسَ

َّ  :قاار (10)وم  ريق  طاِ (9)ََّ وا أخرج َّرم أ  ُامت ك ، هََّ َّذَي قاذ  ُميم  :قِْ َّ أن يساوذ  ا
َّ ْا كااريم  .وث  وا  ور َّذ ياا  وم َّملائ ة اوص  

                                                

ْا 12811اقااَ:  11/111أي: خأياااف، كمااا يف:  اااوك َّذ اااان ذْطاا ي: ( 1) : -ُتحاااق ْ. َّْلمااا -،   اا م  ااأا  راام و ياا
َّ  اام ذذااك، ِ قااار: 839اقااَ:  4/1633 اااا ر يما ﴿،  يااال قااْر  ُروااِ: )ا هاا َّ ْ اااا كا اا ا أ ِ أاصِب ِأ َِب  ُأ اامِب قاااا ِبْ  ِْبٌل و  ااواْلااا قاااا  ﴾قااا ِب  ا
 .([102َّملائ ة:]

ذا  هََّ وم قْر خيااف َ   ُرواِ كماا يف َّمليا ايم َّذساارحَ يف َّْلااوش َّذساارق،  َّذضااهر أاا  َفسا  ذحاْر  ُرواِ،  قا  ( 2)
ْ  َّرم كث  يف َّذيفس :   .2/139ذكر  

فسا  َّرام أ  ُاامت: 12818اقاَ:  11/116َّاضر قْر َّذسا ي ر  اْ وام ذذاك يف:  ااوك َّذ ااان ذْطا ي: ( 3)  َ ،4/1219 
 .6883: اقَ

ْا: 6879اقاااااَ:  4/1218يف َفسااااا  : ( 4) ،  :َّْ اسااااا ي  م  َّذشاااااا ،  َّمثااااار   ااااا  2/594،  أ ْا  َّذسااااااْ ا يف َّذااااا ا َّمل ثااااا
ْن  م  ُروِ 12812اقَ:  112 -11/111َّذط ي يف  اوك َّذ اان:   . م َّرم  

 .يف َّملياْا َّذسارحِ يف َّْلاوش َّذسارق( 5)
ْر َّرام   اااس ذْ  واا  ذا ، صاا     كااان هاْ: أرااْ َّذحا ااَ و حِبسااَ راام  أِباا( 6) ْر   ا    راام َّْلاااا ،  يحاار ذاا  واا اا ة واا رة،  يحاار: جنا

يف  اااال:  ْ  ُاااا يث  َُّاااا ، َاااا ، 8/414هااااا. َّاضاااار: َّواااارح  َّذيأاااا ي  َراااام أ  ُااااامت: 101ير ااا ،  واذاااا  يف َّذ  ااااااي  اااا
 .969هَي: َرم ُجر: ، َحري: َّذي1/328، َّذيااي  َّذي   ذْ  ااي: 5/595َّذط حائ َّذُ   َرم  أ : 

ْي: وم َفس  َّرم أ  ُامت: ( 7) ْا ذْساْ ا: 6879اقَ:  4/1218يف َّذفيح:  ور،  َّذيي  .2/594،  َّذ ا َّمل ث
ااَ يف َفساا  َّراام أ  ُاامت: ( 8) ْا: 6879اقااَ:  4/1218َّاضار قااْر و حِبسا ،  :اَّْ اساا ي  2/594،  أ ْا  َّذساااْ ا يف َّذاا ا َّمل ثاا

 .2/370اس يف وأا  َّذحرَّن: م  َّذشا ،  هْ     َّذ  
يف  ااام ُوئاا   هااْ وسْسااا  6884اقااَ:  4/1219يف َّذيفساا : ( 9) ،  َّمثاار ضاااأاف  اا َّا، مااا  وااام ا َّيااِ ُمماا  رااام  ااأ  َّذأاا

 .305اقَ:  1/263وذاأفا  وم أ رة  َُّ ة، كما يحْر َّذأالوِ أ،  شاكر يف ضرَي  ذْط ي: 
 .ييرفأي:  م َّرم   اس،  َّذ ح  ه ا ذُالو  ر( 10)
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ي ْاة رأاا  ذذااك ، كوااا  واام ُاااث َّملأااىن ،(1) قاا  ا  اا  َّملااا ْا ْع قيااِ َّملائاا ة يف َّذساا ْقاا  َّ ااي أ   ،ذ
 ا ااح َّراام  ،(2)و اا  ملااا يف َّذياا اح هااْ   فااار  ،ا  ْلااا يف قيااِ واام  ااور  اام أرااا  أ  َّْلاا  كاا   ااال

 َّ ي    ر كثا  َّماا أ ْا  َّمليا ف يف  ،ا  ْلا يف َّذ ها  م كثرة َّملسائ   ما كان   ما مل يُم (3)َّمل  
 ،ذُام َ واااك أن َيأا ْ َّم ا اهن ، هاْ ويجا  ،(4)يف كياهن ََّ ييال ،وهن وا يُر  وم كثرة َّذسنَّر

 ذاااِ رسااا : كثااارة َّملسااائ   واااا  ْااا   ااا ا  ََّ ااايه َّ  أ  أ ااا ا : َّْلاصااا  ...، وااا يف َّذيااا اح أصاااح
 :]َّذفايح .(5)  وا  ْ    ا  َّذيأ ِ  م َّذشا  َّذَي ذاْ مل يساور   ا  ذُاان  ْا  َّْثوُاِ ،ََّوي ان

8/131-132 ] 

َّ:ر ُااا  َحاااك َأْحااااا ْاااَ  َّةياااِ :(6) قاااار َّرااام َّذأااار  ْل وااام َّذ اااااَْ و اااك أ ااا ِْ َّذ ااا  ذاااا    ،َّ يحااا  قااا
َّراا م ااا وياار  ،كااَذك َّ:ر ذاسااِ كااَذك ،(7)ُِ  ن َّمل هااا   اا  وااا َحااك َّملسااا ة يف    ، وسااائ  َّذ اا

ْذ  َّذ ااَْ  ْ   اَْ  كما ا    ْا  َّذحر يف ، هْ كما قار  .(8) َ أا  أ ا  يف ق

                                                

ي يف َّذ ُااِ  َّذأاااْن: ( 1) َّر كأاَْاا  واام ْ ن َاار اح،  مل أاا ذاا  هااََّ َّذ  اااح يف وضاااا  واام   72-2/70ذكاار َّملااا ْا هااَ  َّمقاا
ن واام خااالر   ْل َّذحااُر َّْا َّْلااااظ َّراام ُجاار َّذأسااحال  يف  ْاا ياا : واا ْا صاااُ: يف أ رُ  كياراا  َّْلااا ي، ذُاام َّمخ ُمماا  أااا

، 1/491: -ُتحااق خااار ُمما  خااار  ورَّ أاِ ْ. أراْا  اا ة-ملْضاك  ر َفساا   قاا  أُاار هااََّ َّ 223كيارا  ااايح َّذ اااي: 
 .ااا أ َْ

 .4622 -4621اقَ:  8/130: -ايح-َّاضر: َّذي اح ( 2)
ة يف ااايح َّذ اااي: ( 3) َّْا خاار-ذأا  ذذااك يف شااُر  ذْ  ااااي.  َّاضار وأجااَ َّملياا فائ َّذاا ْا ُساام ُ  ، 486اقااَ:  178: -ملشااه

ْاي:    ة َّْثوال َّذ  ااي ذْم اا   .189كف
 .279 -13/278: -ايح-ص اح َّذ  ااي ( 4)
هاََّ َّملْضااك  6/386،  قا  احاا  َّذحاامسا يف ُما ام َّذيو يا : 18/213َّاضار كالوااا قري ااا وام ذذااك يف  ما ة َّذحاااي ذْأااين: ( 5)

 . م َّذفيح
ن: ( 6)  .2/700يف أُُال َّذحُر
  َّذ اا، اهَ  َّم  ِْ  وا شاْها اىنا ذْ را اِ ذْساائ  مل يُام كسنَّر وم  ور  م أرا ،   نَّر وم  ور  م ُاذ  يف َّو ِ أ(  7)

ذ  ااها خ .  كاذسنَّر َّذَي يَ :  ْا  َش ي َّئ يف َّذشرع اىنا أُر ِ َّموِ  شاحِ  ْاهاا،  كسانَّر َّملار   ماا َ يأا ا ، 
ْذا  َّوماك را 25/33اهَ  َّم  ِْ  وا أش هها ها َّمل ها   ها،  ق  أ ْا َّذأاين يف  م ة َّذحااي:   ا  -َ هَا  َّةياِ  راَ ق

َِب َ َااأِبْامأاْنا ﴿: -    ايأ ر    نِب كأ اِب َ  كِب ا ا َّذا َّ أاهِب اواذأ ْا را  هاْ واا َحارا ُُما  وام 43َّذ  ا :] ﴾ااا ِب [، احاار: )اااذي حاق أن َّملاوو
ْ ،  َّمل ها هْ واا مل ييأ ا    را    ااْ   مل يايَُْ نُاَ ااا (،  َّاضار: ُما ام َّذيو يا  ذْحاامسا:   399 -6/380  ْهن   

 .208اح  أ  :  أ اْ، َاس  َّذُرص َّذر،م ذْسأ ي: 
ن: ( 8)  .6/332يف َّواوك مُُال َّذحُر
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أ ضَ َّملسْمَ وملسْمَ  رواا وم  ور  م شاا  ) : م  أ  رم أ   قام ااأ  (1) ق  ا   وسَْ
  (.وسوذي مل َيرل ا رل وم أ   

 [8/131 :]َّذفيح .(2) هََّ ي َ َّملرَّْ وم َّةيِ  ذا  َّما أشاا  ذا  َّرم َّذأر  يف شا 

أن يساي ر وةياِ  ْا  َّملا    وام َّذُرَّهاِ  هاْ ويا  و ا   ر َار اح رأاض واا  ااا  يف  (3)كواا  يريا 
ْاة َّملائ ة ،َفس ها ر اح َّرا ،(4) ق  ذكرئ ََّخيالف يف   : ا  ْلا يف َفس    أاا  يف   (5)م َّمل ا َ 

 َّمُاْيااث َّذاايت  اااقها يف َّذ اااهن  ،يحياااا  (6) صاا اك َّذ  ااااي ،كثاارة َّملسااائ   مااا كااان   مااا مل يُاام
َّ يحاا   :وا هَ َّذحاضااا أراْ رُاار رام َّذأاار  احاار ، قاا  َّشاي   اُاااا  ا اِ واام َّذفحهاا  ذذااك ،(7)َنيا  

َّ:ر  ر أن َحك َأْحاا َْ ْل وم َّذ ااَْ و ك َّذسنَّر  م َّذ  ِ  ن  ، ذا  كَذك ،  َّةيِق م اا وياُر
َّر (8)َّمل ها     وا َحك ]َّملسا ة[ َّ:ر ذاسِ كاَذك َّايها  ،يف   من  ، هاْ كماا قاار ،(9) وسائ  َّذ 

ُْا  [ 285 -13/279 :]َّذفيح .(10) اهرها َّخييام ذذك ر وان ا  ر َّذ

ْذا   (11) اا  َّ  اامِب ﴿ :-َأاار-أن َّذسنَّر  م وث  هََّ مل ي خ  ااما  ا َّذيا ارِ   ا  يف ق اواذأ َ َاسِب
                                                

 .7289اقَ:  13/278: -ايح-،  َّْل يث يف َّذ  ااي 2358اقَ:  4/1831يف ص ا  : ( 1)
 .1049م:  4َّاضر َّْلاوش اقَ: ( 2)
: )وهن واا يُاار  وام كثاارة َّذسانَّر  واام َُْاف وااا َ 13/278: -ااايح-أي: َّْثواال َّذ  اااي ُااَ قاار يف  اوأاا  َّذيا اح ( 3)

ْذ   َِب ﴿: -َأار-يأ ا   ق َِب َاسأنِبكأ ُأ ااا ا   نِب َاأ ِب ا ذا َّ  امِب أاشِب واذأ  .﴾َ َاسِب
 .132 -8/130يف ايح َّذ ااي: ( 4)
 .1048م:  8َّاضر َّْلاوش اقَ: ( 5)
ْاة يف َّْلاوش اقَ: ( 6) َك  .2أي: يف َر ي  َّمل
 .7297 -7289اقَ:  279 -13/278: -ايح-اْيث يف َّذ  ااي َّاضر: َّمُ( 7)
ن َرم َّذأر :  13/280،  َّذثاااِ: 13/266يف َّذسْفاِ َّم ر: ( 8) ْي: وم أُُال َّذحُر  .2/700)َّملس ِْ(  َّذيي
 .2/700وم أُُال َّذحرَّن َرم َّذأر : ( 9)
ْذا  ( 10) َا ﴿يف َّةيااِ:  - ا    ا -ذح اا  ُ اا  َّ  ا اِبها اواذأ َِب   ا  نِب َاسِب اا ُأ -،  ينيا  ذذاك ُاا يث  اأ  رام أ   قااام ﴾ياأ اااِ رأ َّذِبحأارِبُنأ َاأ ِبا ا ذا

ْ اااا كماا يف َّذ  ااااي  -اضاا     ا  ، ) ن أ ضااَ 2538اقاَ:  4/1831،  وسااَْ: 7289اقاَ:  13/278: -اايح-ورا
 6/387ذيو ياا : َّملسااْمَ وملسااْمَ  رواااا واام  ااور  اام شااا  مل َياارل ا اارل واام أ اا  وسااوذي (، قااار َّذحااامسا يف ُما اام َّ

َا  وذاََّئ  ْْ أ  ُْا  -كمااا يفاا   َيميهااا-) أواا َّملحياا ْ   را َّ   يف :واام َّذا ِ ذكاار ُاا يث -اهاْا َّذ هاا  اام َّذسانَّر ىنااا يساا
ْ  ( - أ   قار  ح    .اإن وث  ذذك ق  أوم  ق

ُْ ااا:  قاااار: )وااام  أن َّذ ااايف  103اقاااَ:  1/237: -اااايح-يف َّذ  اااااي  -اضاااا     هاااا-أي: يف ُااا يث  ائشاااِ ( 11)
اا اَّ﴿: -َأااار- ااَهن، قاذااِ: أ  ذااا  يحااْر    اااوا ياس  سا  ُ ِْبفا َيأاا ااا:أ  اا [، احااار:  منااا ذذااك َّذأاارض، 8ََّاشااحا :] ﴾ااسا
ْ ك( ْقش َّْلساهن يااهِب  . ذُم وم ا
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ااا ا  َ ي خ  َّذ ااا أُا  )أ ا ملا مسأِ  (1)افا ُ يث ُفيِ ، ق   قك  ْ ذذك ذ    ائشِ ..﴾أاشِب
ْر :َّمم شه  ر اَّا  َّْل ي اِ قاذِ َِب   َِ  اَّا ْأهاا﴿ :أذا    يح ُأ ْذ 71:ورص] ﴾ ا  نِب و  ِب  :[ او ا ِ رح

َ يما ََِّاحااا﴿ ااا َّذِاا ِ ااأ اج   َّ ﴿ :  ااور َّذياا ارِ ملااا ا ذااِ ،(2)[ َّةياا72ِ:واارص] ﴾ِْبَِّأ َّ  املاِب يااِْب  سأاا َ يما ُوا أاا َّذِاا
 ٍَ َّ  ن َّملاارَّْ وذضْااَ  [ أي ااا مل يضْااَ افساا 82:َّماأااال] ﴾  مياااا اأَِب ر ضأِْباا  َّواااوك رااَ  ،(3)َّذشاار  :اااو ا 

ْاْ   َّذضْااَ او ضااح ْلااَ  ْل يف َّْلساااهن  َّذاا ْا َّذأماا أن َّملاارَّْ يف كاا  و هااا أواار هااَ  َّملسااائ  َّذااثال   هاا
ْا  ،خااام ْ ااا  َّذساانَّر   هااا  ذذااك ذُماااار اهمهاااَ  ، مل يحاااك وثاا  هاااََّ واام َّذيااا ارِ  َ قْااااالا وااك َ

كماا   ،اا ما  واا  ْا وام ذل وام  اور  ام َّملشاُالئ  ْا  وام  اور َأ يااا  ، وأارايهَ وذْساان َّذأار 
َِب :ايِبٌ  اااااايِ ﴿ :-َأار-قار    ْْ َ يما يف  قاأْأ ِ  ااواِوا َِّذ اارا ا و  ِبا أ َّرِبي  ااا ا َّذِبف ياِب اا ْنا واا َاشا  يف  ،[7:ُر  مارَّن] ﴾  أأ

ْن  ام ذذاك اهاَ َّذاَيم مسِا    ااُاَا هَ) :ُ يث  ائشِ  وام مت أاُار  .(4)( ذَّ اأيايَ َّذاَيم يساوذ
  [1/238 :]َّذفيح .  اق   ،ملِا ُا  َّذسنَّر  م وث  ذذك (6) ْ  ص ا  (5) مر
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ذاِ رأ  خ ا  رم ََُّاِ   ِ ثال  وم َّْلجارة، قا  ها: ُفيِ ر ِ  مر رم َّ طاهن َّذحرشاِ أل َّملنو َ، َ   ها َّذ يف ( 1)
ْاااِ  ْا  َّم هار  اال:  هاا. َّاضار:  ا  أ االل 45 ائشِ: ها َّذايت كاااِ َسااواين وام أ: َّج َّذ ايف صاْ     ْاا    اَْ، َ 

 .1/229، شَاَّئ َّذَه: َرم َّذأماْ: 4/264، َّْثصارِ َرم ُجر: 2/227َّذ  ال  ذَْهيف: 
اقاااَ:  25/102،  َّذطااا َّ  يف َّذُ ااا : 26921اقاااَ:  405 -18/404: -ُتحااااق شااااكر  َّذااا يم-ا َّ  أ،ااا  يف وسااا    ( 2)

)ا اااار أ،ااا   َّذطااا َّ  ا اااار َّذيااا اح(،  هااْا   ااا  وساااَْ يف صااا ا  :  9/304،  قاااار َّْلاثماااا يف جمماااك َّذ  َّئااا : 266
 . م  ارر ر  ْ وم ذذك 2496اقَ:  4/1942

اقاااااَ:  12/317 :-اااااايح-،  َّذ  ااااااي 3589اقاااااَ:  3/501: -ُتحااااااق شاااااكر  َّذااااا يم-َّاضاااار: َّْلااااا يث يف وساااا   أ،ااااا  ( 3)
 .1542اقَ:  4/1323،  َّرم أ  ُامت يف َّذيفس : 6937

: 2665اقااااااَ:  4/2053،  وسااااااَْ: 4547اقااااااَ:  8/57: -ااااااايح-أخر اااااا  َّذ  ااااااااي ( 4) ، 4598اقااااااَ:  5/6،  أراااااْا َّْْ 
 .ر  ْ و   2993اقَ:  5/222 َّذ وَي: 

ن،  كماااا يف َّذ  ااار يف  ااانَّذ  أ  ااااْ  148 :  144اقااَ:  59   1/58كمااا يف  ااا م َّذااا َّاوا: (  5) َّملسااْمَ  ااام ويشاااار  َّذحااُر
َّراا   299اقااَ:  424 -1/423َّذ خاااا ذْ اا َّا:  َّهن  ماار ذاا ،  ااااك  ماار   ْاة َّذااََّاَيئ،   اا يف  اانَّذ   ماار  اام صاا ا  اا

 حا:  يارَّْ  ذا  وام  رياق َّذ ا َّا: )اهاََّ َّْلا يث ضاأاف  4/273 ر َّذ يف صْ     ْا    اَْ، قاار َّرام كثا  يف َّذيفسا : 
ْاة واك  مار،   مناا ضارر ، ماا   هار ذا  وام أواار  ااأا ،    ا  وشاه ْقاْف  ْا   مار، ااإن قياِ ضا ا  رام   سِب أقارهن واا ااا  أاا  و

،  قاار  ح اا : )ا َّ  َّذ ا َّا،  ااا  أراْا 113 -7/112ااماا يساور َأ يااا    اااَّْا،    أ ْاَ(،  أ ْا  َّْلاثماا يف جممااك َّذ  َّئا : 
 .رُر رم أ    ة  هْ و   (

ْ:ن  ضااااَ-ا  هاااْ: صاااا   ( 6) ااا   يحاااار: َّرااام  ساااا ،  يحاااار: َّرااام  اااه  َّذيماماااا َّذأرَّقاااا، ذااا   ْاَّ   قياااِ واااك  مااار  -رااا رااام   سِب
ْاة،  ق   ا   ْ  وأا يِ. َّاضر: َّْثصارِ َرم ُجر:   .228، ََّشيحا  َرم ْاي : 2/191وشه
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اا اأ نا  اْااا  ََّّلِل   واااا﴿ َ يما كافااارأ َّ ياافِب ُ ااِم َّذِاا اااٍل  اذا ُا ٍِ  اَ  اااْا ااائ  اٍِ  اَ  اص  اامِب نا اا اٍة  اَ  ا َ هنا   اأااا ا ََّّلِلأ و  اا ُا َّذِب
ْنا  ْأ َِب َ يااأِبح  ثاارأهأ  [103:َّملائ ة] ﴾ اأاكِب

ااالٍ ﴿ ُا ٍِ  اَ  اااْا ااائ  اٍِ  اَ  اص  اامِب نا اا اٍة  اَ  ا ااِرل :أي ﴾واااا  اأااا ا ََّّلِلأ و  ُا من  ، مل يااْر ُحاحااِ َّوأاا  ،(1)وااا 
ح ير  ْ  وم ذذك ،(2)َّذُ  خْح  َ    َّذ   ة  ... ذُم َّملرَّْ راان َّري َّ هَ وا ص أ

ْذااِ ْذااِ ...(4)خروااِ :أي ، هااا َّذاايت ناارئ أذ ااا ،(3)اأاْااِ ىنأااىن وفأ  : َّذ  اار ، هااا اأاْااِ ىنأااىن وفأ

                                                

ْْ افاا َشاريأ  ( 1) ْن   اُااا واا هاَ  ْاا  وام  - ا  اا -أي: وا ُرل هَ  َّمشاا  كما َيروها َّملشركْن، ااملحي ملاا  ْاا  َّوااهْا
فسا   ن:  ﴾ اأاا ا ﴿َّريا َّع يف َّذا يم، َ  .   ا    اااَّئ أها  َّذأْااَ يف 1/177ه ااا ىنأاىن ُارل َفسا  أ    اا ة يف جمااا: َّذحاُر

:، واا ه ا َ ضارج  ام َّذأ اااَّئ َّذياذااِ: واا شارع َ   ضاك، واا أاا ر َ  أوار، واا  ام َ  ُُاَ َ  أ  ا ﴾واا  اأا ا ﴿َفس  
َُّاا ي:  ْ ا  َراام  طاااِ: 3/79مسِاا ، َّاضاار: َّذ ساااو ذْ ، 1/649، َّذُشاااف ذْ  شااري: 211 -5/210هن، َّ اارا َّذاا

ْي:  ، َّواااوك 1/228،  وااال  وااا واام راا  َّذاار،م ذْأُاا ي: 12/116، وفاااَاح َّذ ااا: ذْاارَّ:ي: 3/107وأااامل َّذي  ياا  ذْ  اا
ن ذْحااار يف:  ن َّذأضااااَ َرااام كثااا : 2/84 ، ذ ااااهن َّذيو يااا  ذْ اااا:ن:6/335مُُاااال َّذحاااُر ، ُما ااام 2/141، َفسااا  َّذحاااُر

وام ُاااث َّملأاىن  خاااذفهَ وام ُاااث َّذْفاظ احااار:  4/33.   َّاحهااَ أرْا ُاااان يف َّذ  ار َّ اااو: 6/107َّذيو يا  ذْحاامسا: 
ْياْن يف وأاا   َكر َّذ    ىنأاىن: َّمخاَا : شارع، راا  ذكار َّ أ اا و  ىنأاىن: خْاق،  ىنأااىن: أذحا ،  ىنأاىن: صا ، ﴾ اأاا ا ﴿) مل يا

َّهتااا  ذُ اا  قْااا ،  ْ   اام  أخ يف َّذفأاا ، ايُااْن واام أاأااار َّملحاارااِ،  ذكاار رأاااهَ ىنأااىن: مسِاا ،  قاا   ااا  ُااَف أُاا  وفأاا
 َّْلما   ْا  وااا مساك أ ر وام  ث ااائ وأاىن مل يث اِ يف ذسااان َّذأارهن، اا يما  أن يُااْن َّملفأاْر َّذثاا  ُمااَ ااا، أي: واا صاا  

 .2/620 صاِْ َ  ُاوااا وشر  اا ر  ها وم شرع     (.  َّاضر: َّذ ا َّمليْن ذْسمَ:   ن ة َ   ائ ِ َ  
ْيم،  هااََّ َّملأااىن ذااا  واارََّّْا قطأاااا، من َّذُاا  خْحاا  ( 2) َّمصاا  يف  أاا   ذَّ َأاا    ر وفأااْر  َُّاا  أن يُااْن ىنأااىن َّ ْااق  َّذيُاا

ْْ افا َشريك    ْي  ،  َّملحي ُ ْ ا  َرام ملا ُرل َّواهْاْ  -      -َ  ن  ْا  أافساهَ وام هَا  َّم  ااس. َّاضار: َّ ارا َّذا
ن ذْحاااار يف: 211 -5/210 طاااااِ:  ْن 4/33، َّذ  اااار َّ اااااو م  ُاااااان: 6/335، َّواااااوك مُُااااال َّذحااااُر ، َّذاااا ا َّملياااا

ْا: 2/620ذْسمَ:  ْير َرم  اش  .72 -7/71، َّذي رير  َّذي 
ُْاااِ  و سااْ (  3) ُْااِ  وَر َُّااا ي: 11/121كِ. َّاضااار:  اااوك َّذ اااان ذْطااا ي: ك طا ااِ  ذرا ااِ  اسااااُِ ىنأااىن و ط ، َّذ ساااو ذْ

ْ ا  َراااام  طاااااِ: 3/79 ن ذْحاااار يف: 12/116، وفاااااَاح َّذ ااااا: ذْاااارَّ:ي: 5/211هن، َّ اااارا َّذاااا ، َّواااااوك مُُااااال َّذحااااُر
ْن ذْسمَ: 4/28، َّذ  ر َّ او م  ُاان: 6/335  .2/620، َّذ ا َّملي

ْا يف َّ ارل أاا : َّذثحا:  َّ ار . ( 4) ْهري: َّملشه ،  مل أاا وام 108،  أ ااس َّذ ال اِ ذْ وشا ري: 5/1910َّاضار: َّذيا اح ذْجا
ْقِ َّمذن، قااار َّذ  شااري يف أ اااس َّذ ال ااِ:  ) ناار أذن  16 -15اساار َّذ  اا ة ومل ر وااِ َّمذن، راا  َّذُاا  اساارها وملشااح

َا  ها َّذ   ة(،  قار َّذ را ي يف اتج َّذأر س:  ل َّذأرهن: َّذشق(، اْأا  وارَّْ َّْلاااظ ) َّذ  ر يف كال 6/25َّذ اقِ: شحها  ْ
) َّ روااااا : َّمذن َّملي رواااااِ، أي:  16/199و اااارل: َّذشااااق َ َّذثحاااا:  َّ اااار ،  هاااْا ُميماااا ، افااااا اتج َّذأاااار س ذْ رااااا ي: 

)ِ ْ ْرِ أ  َّملحط ْقِ أ  َّملثح  .َّملشح
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 [ 8/331 :]َّذفيح .(1)شق َّمذن كان ذذك  الوِ ْلا

 ،ِ  ذااا ئ يف َّذسااارأِ   اقاااا   ااا َيا  ، ذَّ  ذاا ئ  اايِ أرطااام   اااقَ   اااقَ (2)هااا َّذشااااة (الوصييةلة)
َّ َّ ذ  هاااا ذْر اااار ْ ن َّذ ساااا  ، صاااِْ أخاهاااا :قااااذ ااااإذَّ  ذااا ئ يف َّذساااارك ذكااارَّا اْْ ساااا  ْ ن  ،ااااوُْ

ْ  كْهَ ،(3)َّذر ار  [ 217 :]َّْل ي .(1)اإن  ذ ئ واياا أكْ

                                                

َّر: أ-2/620كما يحْر َّذسمَ يف َّذ ا َّمليْن: -َّخيْف أه  َّذأَْ يف َّذ   ة َّخيالااا كث َّا ( 1) قاار  -،  وم أرر: َْك َّمق
راح  َِب َّ  ا اْها َ َاأرِبكاا: َ  ُتأِبْاا: َ  َأا َّ أذ اا  خْا أراْ   اا   َّذ  ااج   اا َّذ اقاِ  ذَّ َّايجاِ  ساِ أرطام يف ُخرهاا ذكار شاح

ْ   اام َّرااام   اااس  َ أااا  مل  أياِبأااا: مل يرك هااا.  ا ي  اا
َكر   اا  يف ُخرهاااا َ  َأطِباارْا  اام وااا  َ  ور اا ،   ذَّ ذحاهااا َّملأااااا َّمل ياا

َّ: هاا  -ذكر. هن َّ أذ اا،  قااذ ْ   أكْا  َّذر اار  َّذ ساا    ن كاان أاثا  شاح  قار قياْة: ي ضر  ر َّ او  ااإذَّ كاان ذكارَّا ذنا
اارأل  ْاا  َّذ سااا  ْلمهااا  ذ  هااا، اااإذَّ واَااِ َّشاا   ااهااا َّذر ااار  َّذ سااا .  قاا   ُا ناا ة اْااَ َاأرِبكااا:  مل َأطِباارْا  اام وااا  َ  ور اا   

أ ااا َّر اِ َّذسااائ ِ، قاذاا  َّرام َّ اا ا   َّذفاارَّ   ا ي  اام  -ََّ َّذحااْر  اام َّرام   اااس أيااااا   ُرواِ  َّخياااا  َّراام قيا اِ.  اااا ي ها
جماه ، قار َّرم    ا : كااِ َّذ اقاِ  ذَّ اترأاِ راَ  شار  ًن  ذاا  اااهم ذكار  اا ِ ااإذَّ اأي جااِ رأا  ذذاك أثاىن شأاِحِ 

َا اهاا قار َّ -أذ ا  مساِ ن ة  خْاِ وك أوها. ْ َّ أذ اا ر يافَ  اْ َّ  ذَّ َّايجِ َّذ اقاِ  شارة رطاْن شاح رم  طاِ: )كاا
اااْر َّملااا  َ  ي يفاااك و هاااا رشاااا ،  َياارل ْلمهاااا  ذَّ واَاااِ  ْااا  َّذ سااا  ْ ن َّذر اااار(. هاااا ركاااِ َر ااا  َ  ْاة. َ  قاااار َّرااام  -و  اا

َكر-أن َّذ  اا ة: َّذسااح:  - ااا ة: َّذ  اا ة هااا َّذاايت خْاااِ رااال اَّع.   َّ: َّذْهااَ  ن  ااا   ذَّ  ذاا   -أي: َّذاا ناار َّ أذااا   قاااذ
ْ ا :  َّر يف َفسا  َّذ  ا ة جتااا : َّذأشارة، قاار َّراام  طااِ يف َّ ارا َّذاا َكا اااإذَّ واائ أكا . َّمقاا  5/211اااأأف اا   ن واائ اا

اار   اا   ُذَّن َّذ ااْ  اُْاا   أااِ ِ،  هااا كْهااا ضااالر(،  ) يضهاار َّمااا ياار   يف هااََّ أن َّذأاارهن كااااِ ضيْااف يف َّمل ْاا  َّذااَي َاأ ِب ا
ْن ذْساامَ: 4/29اضاار: كالواااا قري اااا و اا  يف: َّذ  اار َّ اااو م  ُاااان:  َّ َّر يف 2/621،  َّذاا ا َّملياا .  َّاضاار: أيااااا َّمقاا

ن ذْفاارَّ :  ن م    ااا ة: 1/322َّذ  اا ة يف: وأااا  َّذحااُر ن ذْ  اااج: 180 -1/177، جمااا: َّذحااُر ، 2/213، وأااا  َّذحااُر
ن ذْ  ااااس:  ْا: 38-5/37ذي:هاااري:  ، هتاااَي: َّذْ ااا371ِ-2/370وأاااا  َّذحاااُر  -1/216، ذساااان َّذأااارهن َرااام و ضاااا

، 133 -11/124،  ااااوك َّذ ااااان ذْطااا ي: 53 -6/52، اتج َّذأااار س ذْ راااا ي: 3/241، َّ ُاااَ َرااام  اااا ة: 217
ْ:ي: 1121 -4/1120َفسااااا  َّرااااام أ  ُاااااامت:  ي: 437-2/436، :َّْ َّملاسااااار َرااااام َّوااااا ْن ذْماااااا ْا ، َّذ ُاااااِ  َّذأاااااا

 .،    ها1/100ث : ، َّذ هايِ َرم َّم2/73
ي يف َّذ ُااِ  َّذأاااْن: ( 2) َّْث اااع  ْاا  أن َّذْصاااِْ واام َّذ اا َ،  َّم هاار أن ذذااك قااْر َّمكثااريم كمااا ذكاار  2/74ُُاا  َّملااا ْا

َُّ ي يف َّذ ساو:  ْ ا : 3/80ذذك َّذ ،  قا  ذكار 4/29،  أراْ ُااان يف َّذ  ار َّ ااو: 5/212أ،  َّرم  طاِ يف َّ را َّذ
 :  12840اقااَ:  11/131،   اااوك َّذ اااان ذْطاا ي: 1/196ْثراا ، كمااا يف َفساا    اا  َّذاار:َّ : َّراام َّملسااا: أ ااا واام َّ

،  َّاضااار يف  ااا ل َّذيساااْاَ 12829اقاااَ:  11/126،  وسااار   كماااا يف  ااااوك َّذ ااااان ذْطااا ي: 12844اقاااَ:  11/133
ي يف ُُايِ َّْث اع: َّْث اع يف َّذيفس  ذْ ا ي:   .339-338ذْما ْا

َْن: َّم ر: أاااا  يشااا   ااااا  مل أهيااا   ر قائااا( 3) َّْا  ااام أهااا  َّذأْاااَ قااا    ن َّذساااارك  ن كاااان ذكااارَّا كاااان ذْ ساااا  ْ ن َّذر اااار،  َّذااا
ن م    ااا ة:  ن 179 -1/178َّذر ااار  َّذ سااا . َّذثااا : أااا  ذْر ااار ْ ن َّذ سااا . َّاضاار: جمااا: َّذحااُر ، َفساا   رياا: َّذحااُر

ن ذْ  اااااس: 147َراااام قيا ااااِ:  ، ذسااااان َّذأاااارهن َراااام 1223-4/1222َّراااام أ  ُااااامت: ، َفساااا  2/372، وأااااا  َّذحااااُر
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 [ 115 :]َّْل ي .(2)ر ا   َّْث :أي (َّْلال)

 107-106سورة املائدة: 

                                                                                                                                                   

ْا:  ْ:ي: 6/4852و ضاا ، 4/29، َّذ  اار َّ اااو م  ُاااان: 5/192، َّذ هايااِ َراام َّمثاا : 2/438، :َّْ َّملساا  َراام َّواا
ْن ذْسمَ:  ن َّذأضاَ َرم كث : 2/621َّذ ا َّملي  .141 -2/140، َفس  َّذحُر

ْن قااْر َّرام   ااس( 1) ْ:ي:  هاََّ َّذحاْر يشا   أن يُا ن َراام 2/438 َّرام قيا ااِ كماا يف :َّْ َّملسا  َرام َّواا فسا   ريا: َّذحاُر  َ ،
َ  1/322،  َ أ مااا قااَ: اااإن كاان ذكاارَّا ذراح اوكاا  و ا  َّذر ااار ْ ن َّذ ساا ،  قااْر َّذفارَّ  يف وأااا  َّذحاارَّن: 147قيا اِ: 

َّر أخار  يف َّذْصااِْ و هاا: )أ( أ ا ا َّذ اقاِ َّذ ُار َ يُار يف أ ر ايااج َّْثرا  وماثا  ي أ   م ذذك  َ أا  مل يفي ،  ه ا  أقا
ْ ا َّذْصاااِْ، أي:  صااِْ  ُاا َّمها ومخاار  ذااا  را همااا ذكاار، قاذاا  َّراام  َّ ايهَ  ياا   ْ ا ذطاا َّ يسااي ح ِ َثااين وماثاا  اُاااا

 ، :4/1223َّْ، َفسا  َّرام أ  ُاامت: 12844اقاَ:  11/133َّملسا:  واذك رام أاا  كماا يف:  ااوك َّذ ااان ذْطا ي: 
ْ:ي:  . )هن( أ اااا َّذشااااة َ اااي   شااار  ًن  وييارأاااائ يف  ساااِ 4/29، َّذ  ااار َّ ااااو م  ُااااان: 2/439َّملسااا  َرااام َّوااا

ْ:ي:  ْا ْ ن َّْثًن ، قاذااا  َّرااام   ااا ا  كماااا يف :َّْ َّملسااا  َرااام َّوااا َك ْ ا َّذْصااااِْ،  واااا  ذااا ئ رأااا  ذذاااك اْْااا أرطااام ااااا  
ي: 2/439 ْن ذْما ْا . )ج( أن َّذشاة كااِ  ذَّ  ذا ئ أاثا  اهاا 4/29او م  ُاان: ، َّذ  ر َّ 2/74، َّذ ُِ  َّذأا

َكر ةْلاايهَ، قاذاا  َّذ  اااج يف  َّ َّذا َّ:  صاِْ أخاهااا اْااَ يااَن ْ  ةْلاايهَ اااإن  ذاا ئ ذكارَّا  أاثاا  قاااذ ْلاَ،   ذَّ  ذاا ئ ذكاارَّا  أْا
ْ:ي: 2/213وأاااا :   ذأاا   ا : َّ ااالف ه ااا . 4/29،  َّذ  اار َّ اااو م  ُااان: 2/439،  َّاضاار: :َّْ َّملسا  َراام َّوا

هااْ  اا : َّ ااالف يف َّذ  اا ة،  أن َّذأاارهن كااااِ ضيْااف  رَّئحهااا ااهااا اياااا ذُاا  و هااا يف ذذااك  ريحااِ  هااا كْهااا ضااالر، 
ْن ذْسمَ:   .2/622   أ َْ. َّاضر: َّذ ا َّملي

ْ  ُاواا،  يف َّْلال(  2) رَ أها  َّذأْاَ َّخايالف،  راااا    كََّ ر  ن قا ،  اا  اضر،  ذ وا ك  ا   وم َّْثر  ُرو  َّواهْاْن،   أْ
ْْ  َّراام   ااس يف ا َّياِ   اا ،  َّخيااا  أراْا   اا ة  َّذ  اااج أاا  َّذف ا  ي ااي  وام صااْ    شارة أرطاام،  -كاذياا : أ قاار َّراام وساأ

ي يف َّذ ُااِ  َّذأاااْن:  ْْ َّ ااالف يف ذذااك. َّاضاار:  2/74 قاا  ُُاا  َّملااا ْا ْ اا َّْث اااع  ْاا  ذذااك،  وااا ذكاار   اا  وسااَْ ذ
ْ:ي: 1/179، جماااا: َّذحااارَّن م    اااا ة: 6904اقاااَ:  4/1224ُاااامت: َفسااا  َّرااام أ   ، 2/439، :َّْ َّملاسااار َرااام َّوااا

ن ذْ  ااااج:   -. هن341-340، َّْث ااااع يف َّذيفسااا  ذْ اااا ي: 4/29، َّذ  ااار َّ ااااو م  ُااااان: 2/213وأاااا  َّذحاااُر
ْذ  ْذ  . َّاضر: َفسا  َّرام أ  ُاامت:  قار َّرم   اس يف ا َّيِ  ْا رم أ   ْ ِ  َّذفرَّ   َّرم قيا ِ: أا  َّذف   ي  4/1223ذ

ن ذْفارَّ : 6903اقاَ:  ن َرام قيا اِ: 1/322، وأاا  َّذحاُر ْ:ي: 148، َفسا   ريا: َّذحاُر ، 2/439، :َّْ َّملسا  َرام َّواا
ْ   شار  ًن  وام ر اَا   ر اائ ر اَا  قاذا   طاا . َّاضار: :َّْ  -. ج4/29َّذ  ر َّ او م  ُااان:  أاا  َّذف ا  يضهار وام أَ 

ْ:ي: َّ َّذااائ، قاذا  َّرام  -. 4/29ْ، َّذ  ار َّ ااو م  ُااان: 2/439ملس  َرم َّوا أاا  َّذف ا   ذَّ ااي  ذا   ا ك  ًن  وي
ْ:ي: 12843اقَ:  11/133:ي  كما يف  اوك َّذ اان ذْط ي:  ، َّذ  ار َّ ااو م  ُااان: 2/440، :َّْ َّملسا  َرام َّوا

 4/1224رهن يف َّْثراا ، قاذا  أراْا ا   كمااا يف َفسا  َّراام أ  ُااامت: أااا  َّذف اا  َّذاَي ذيااْ    شاارة كْهاا َااا -. هاا4/29
ْ:ي: 6905اقَ:  أا  َّذف   يارهن يف  ر  َّذر    شر   َ اا ْا ،  يحاار: قا  ،ا   -.  2/440، :َّْ َّملس  َرم َّو

ْ:ي:  ي  ااام َّذشاااااأا، كماااا يف :َّْ َّملسااا  َرااام َّوااا ، َّذااا ا 4/29 ، َّذ  ااار َّ ااااو م  ُااااان:2/440 هااار ، ذكااار  َّملاااا ْا
ذْسا ي،  و شاو َّخايالف َّذأْماا  يف هاََّ َّخايالف  12/116،   ا َّ  َّذارَّ:ي يف وفااَاح َّذ اا:: 2/622َّمليْن ذْسمَ: 

اَّئهَ َّذفا  ة يف ذذك  .وََّه: َّذأرهن ُ 
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رٍ ﴿ ِ  َّثاِب اااان  ذا اَّ  ااا ِب ااِا َا َّذِبْاص  اا  ُ ِْبئأ  اا َأ َّذِبما اا اكأ ُا ُااااارا أا َِب   ذاَّ  ُأ ْاةأ راااِباا   ااهاا َّ شا َ يما ُوا أاا ااا َّذِاا َِب أا ِب َيا أاياُّها ُأ اا ِب  و 
َِب يف  َّمااِبض  ااواصااااا َِب ضااااراراِبيأ َِب   نِب أاااِبااايأ ااامِب  اااا ِب كأ اااراَّن  و  ااا   َّذِياااالة  ُخا ااامِب رااأِب ْ اأماا و  ِْبئ  ُتاِب  سأااا ااا ِأ َّذِبما اااا ا َِب وأي  ُأ راايِب

ْاةا ََّّلِل      َأ شااهاا ايأ ُِب ِْب كااانا ذاَّ قاأارِبلا  اَ اا َِب َ ااشِب ا ي ر    مثاا ااا  اذاا يأ َّلِل    ن  َّاِبَاا اِب ماان  و  َا اااااأحِبس   ﴾ًِن   ذاَّ ذام اما َّةمث  ا
 [106:]َّملائ ة

ْذاا   ااا﴿ :-َأااار-كح ِ  شا اااِا َا َّذِبْاص  اا  ُ ِْبئأ  ااا َأ َّذِبما اا اكأ ُا ُاااااارا أا َِب   ذاَّ  ُأ ْاةأ راااِباا   اإااا  يااا ر  ْاا  َّ ي ااااا  ﴾هاا
 [ 5/424 :]َّذفيح .(1)َّْثشهاْ يف َّذْصاِ

ْذ  ْْ واا ٌأخفاا ر ا  َطْا: ، هر أ  َّ ْك :أي ﴾ااإ نِب  أث را ﴿ :ق  :]َّْلا ي (2) أكثر وا يسيأم  يف   
161 ] 

ُْف ْذا   :يف َّاي َّ   احار (3)َ  ايا اِحا   مثِبااا﴿ :-َأاار- ن ق اا َّ ِب  ،ََّ ةْاْ أن يأح ار  ﴾اااإ نِب  أث ارا  اْاا  أاِ أما
َّ  ْا  أن َّْثقارَّا رأا   :قار ،أ  شاه   َُّ  ،أ  شاه   َّورأاتن ،أ  يشه   ْاهما شاه َّن  ق  أ أا

ْ : ميا اا  ْ  َّذطاذ: َ ي اقا  َ شااه   وك َّذشاه   َّملارأََ اْا ، كَذك وك َّذشاه يم ،َّْثاُاا َ ي
َُّا  ، َُّ  ئ  ،اََّْ َّ ي ق َّذطاذ اان ميا اهماا واك َّذشااه  َّذ  هاََّ َّذاَي قاذا  ويأحا:  ن َّذحياِ  ْا

                                                

راَ أها   .  َّملساوذِ ُما  خاالف5/423يري  أن َّةيِ ْذا  وم َّمْذِ َّذ َّذِ  ْ  َّش َّط َّذشاهاْة يف َّذْصااِ. َّاضار: َّذفايح: ( 1)
ْا  ر َّشاا َّط َّذشااهاْة  أااا  َ يأياا  و ااو  َّذُيارااِ،  ذهاا: أ،اا  يف ا َّيااِ   اا   ُمماا  راام اياار واام  َّذأْااَ، اااَه: َّومهاا
ْ: ََّ يماااْ ااهااا  ْاا  َّ ااو  َّذُيارااِ.  َّذشااااأاِ  َّ رقااا يف  يياار   َّراام َاماااِ  ر  اا ل َّشاا َّط َّذشااهاْة يف َّذْصاااِ،  أااا  َياا

ْا وةيِ ْذا    ق  َّ ي ر َّومه ْ: َّْلَُ رر يِ خو َّذشاه  وذشهاْة وْث اع اَُذك هه ا،  َّ اي ر َّةخار ن رح    ا  َ َي
   وااا ُااق َّواارئ وسااَْ ذاا   -اضااا     همااا-واام ُاا يث َّراام  ماار  2739اقااَ:  5/418: -ااايح-كمااا يف َّذ  ااااي(

  :َّ َكر شااهاْة،  قاااذ ْرااِ   اا  (  مل ياا ن خااو َّملاااِ واا   اارف كااإقرَّا ،  من شااا  يْصاا  اااا  ي اااِ ذاْيااَ  َ   صاااي  وُي
)ييساوح ااها  ْلََّ صح َأْاحهاا  ْا  َّ طار  َّذ ارا  صا ِ ذْ ما ،  را ،  8/471َّذْصاِ كما يحْر َّرم ق َّوِ يف َّمل ين: 

 ىناا َ يحاا ا  ْاا  َسااْام   وملأاا  ل  َّدهااْر، اجااا: أن ييساااوح ااهااا رح ااْر َّ ااو كر َّيااِ َّْلاا يث(،  هااََّ هاْا َّم هاار، من 
ِ َّةيااِ  ْاا  َّ ي اااا َّذشااهاْة َ َْ ااا َّ ي اااا َّ ااو  َّذُيارااِ، م ااا ىنثارااِ َّْثقاارَّا،  َّْثقاارَّا   اااِْ  ث ااائ  كااََّ َّذشااهاْة، َْذاا

ْع َّذفياااا   َرااام َامااااِ: 471 -8/470، َّمل اااين َرااام ق َّواااِ: 2/80َّاضااار: َّْثايااااح َرااام ه ااا ة:  ، اااايح 30/66، جممااا
 .5/423َّذ ااي َرم ُجر: 

َُّاا ي: 2/324، هتاَي: َّذْ ااِ ذي:هاري: 180 -11/179َّذحااْر يف:  ااوك َّذ اااان ذْطاا ي: َّاضار وأااىن هاََّ ( 2) ، َّذ ساااو ذْ
َّئ ذْرَّ :: 12/126هن، وفاَاح َّذ ا: ذْرَّ:ي: 3/87 ن ذْحار يف: 322، َّملفْر ، َّذ  ار 6/358، َّوااوك مُُاال َّذحاُر

ْن ذْسمَ: 4/30َّ او م  ُاان:   .3/37: ،  م ة َّْلفا  ذْسم2/633َ، َّذ ا َّملي
َّْْئااك 5/482أي: َّراام  ااري  َّذشااااأا يف َّ ااي َذ  ذْ ُااَ وذشاااه   َّذامااَ. َّاضاار: َّذفاايح: ( 3) ،  ذااا  هااََّ َّذحااْر يف كياراا  َّذ

 .مل يْم َّذشرَّئك،  مل أهي   ذا  يف    
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ذاااا  يف شاااا  و هاااا أاااا  كاااان ه اااا  وااام يشاااه  رااا  يف ا َّياااِ  (1)وااام  ااار  ويأااا ْة يف  ااا : َّذ ااا  ر
ْ   ،اساوْلَ َّذ ا ااِ اْاَ َياا  َّ :(2)َّذُْايف  .ا يأضاَ  ْاا  أها  ْي اا ىناا (3)- ا َيا  :أي-ااوورهَ أن يسااي ْف
 .[483 -5/482 :]َّذفيح

ْوان وحال َّذشاه يم َّم ذاَ  :أي :﴾اآخارَّن  ﴿ َّملأىن  ايا اقِ ﴿شاه َّن ُخرَّن يح َ يما َّ ِب  :أي ﴾و اما َّذِا
ذاااااان  ﴿  ، هااَ أهااا  َّملاااِ   شاااَ   ،واام َّذاااَيم ُااق  ْااااهَ َّمُحاااان وذشااهاْة ذحرَّريهماااا  :أي ﴾َّما ِب

 .(4) وأرايهما

فاااك  ذااااااان  َّما ﴿ ََّا ذااااااان  ﴿ :او اااا:  ريحااا ير مهاااا كواااا  قاااا  وااام َّذشااااه َّن ﴾ ِب وااام  أ  مهاااا رااا ر ،﴾َّما ِب
ْوااان﴿َّذاام  يف  فأااا و اي ق ،﴾ُخااراَّن  ﴿أ  واام  ﴾يااحأ ْ: أن يَر وام َّذااَيم َّ اي ق  ْاااهَ  :أي ، َيا

ََّ هاا : ْلااََّ قااار أرااْ   اا ا  َّذ  اااج ،َّاياا َّهن َّم ذاااَ واا هَ ذْشااهاْة َ ال هااَ  ْاا  ُحاحااِ َّْلااار
ن   رَّوا  ِ  .(1) ذح  صا      ااماا قاار :(6)قار َّذشهاهن َّذسمَ .(5)َّملْضك وم أصأ: وا يف َّذحُر

                                                

: 2780اقااااااَ:  5/480: -ااااااايح-َّاضاااااار رأاااااااها يف: َّذ  ااااااااي ( 1) ،  اااااااوك َّذ وااااااَي: 3606اقااااااَ:  4/30،  اااااا م أ  َّْْ 
، َفساااا  َّراااام أ  ُااااامت: 12970 -12966اقااااَ: 192 -11/185،  اااااوك َّذ اااااان ذْطاااا ي: 3060اقااااَ:  5/259
اقاااااااَ:  12/71، َّملأجاااااااَ َّذُ ااااااا  ذْطااااااا َّ : 10/165، َّذسااااااا م َّذُااااااا   ذْ اهحاااااااا: 6941اقاااااااَ:  1231 -4/1230

َُّ ي 12509 ، وسا   30 ا اقاَ: كيااهن َّذ اَ  4/168،  ا م َّذا َّاقطين: 212: -ُتحاق َّْلما َّن-، أ  اهن َّذ   ر ذْ
ْخ ذْ  اس: 2453اقَ:  4/338أ  يأْ :   .462 -461اقَ:  309 – 2/307، َّذ ا    َّمل س

، َفساااا  َّراااام أ  12967اقااااَ:  11/186،  اااااوك َّذ اااااان ذْطاااا ي: 3059اقااااَ:  5/258َّاضرهااااا يف:  اااااوك َّذ وااااَي: ( 2)
ْخ ذْ  ااس: 6941اقاَ:  4/1230ُامت:   1/145،   ا َّ  َّرام ُجار يف َّْثصاارِ: 462اقاَ:  2/308، َّذ ا ا   َّمل سا

ْا:   .،  :َّْ اس ي  م  َّذشا   َّرم وْر ي   أ  اأاَ يف َّملأرا2/602َِرم و  ة،  أ ْا  َّذساْ ا يف َّذ ا َّمل ث
َّ ،  قاا : ر ا َّ ،  قاا : َّذ اا َّ  رام  اصاَ، قاا : كااان أخااا ذيمااَ َّذا َّاي مواا  أ  وام َّذرضاا ِ،  َّم هار أ اا( 3) ا هاْ:  اَي رام رااا  

ْة ْيام  ذ كاان  ْا  َّذ يارَّااِ ق ا    االل يااَ،  َّخيْاف يف   االل  ا ي احاار راَذك َّرام ُ اان،  َّمكثار  ْا  أاا  واائ  أخا
ْ ا  َرااام  طااااِ: 191ايااارَّاااا،   ْااا  ذذاااك وحاَااا   َّرااام  طااااِ   ااا   َُّااا . َّاضااار: َفسااا  وحاَااا :  ، 5/218، َّ ااارا َّذااا

 .14/76 م ة َّذحااي ذْأاين: ،5/482، ايح َّذ ااي ذ : 2/460َّْثصارِ َرم ُجر: 
ْ ا  َراااام  طاااااِ: 1/651َّاضاااار هااااََّ َّذيفساااا  يف: َّذُشاااااف ذْ  شااااري: ( 4) ، َّذ  اااار َّ اااااو م  ُاااااان: 5/218، َّ اااارا َّذاااا

َّا َّذي  ي  ذْ ااا ي: 4/45 ْن ذْسمَ: 12/127، وفاَاح َّذ ا: ذْرَّ:ي: 1/296، أا  .635 -2/633، َّذ ا َّملي
ن: 2/216يف وأاااا  َّذحااارَّن: ( 5) ااا  ، رااا  قاااْر َّذ  ااااس يف   ااارَّهن َّذحاااُر ْذااا  ُ  َُّااا ي يف َّذ سااااو: 2/44،  هاااََّ ذاااا  ق ،  َّذ

ْ ا  َرم  طاِ: 3/83  .4/38،  َّذ  ر َّ او م  ُاان: 5/217أ،  وُا كما يف َّ را َّذ
ْي هْ: أرْ َّذأ ااس شاهاهن َّذا يم أ،ا  رام يْ اف رام ُمما  رام   ا  َّذا َّص َّملأار ف وذسامَ َّْلْايف ِ َّمليا( 6) ري َّذشاااأا،  ا

يف  اال:  يام، َا ْ ، كان ذَّ خا  ْ  ن 756وحرئ، وفسر احا  أص ن،    ارَّهن َّذحاُر هاا، ذا  ويا فائ  ْاْاِ و هاا: َفسا  َّذحاُر
ْل َّذ َّهاارة َراام َ ااري  ن،  شاارح َّذيسااها   َّذشااا  اِ. َّاضاار: َّذ جاا  هاْا َّملساام  وذاا ا َّمليااْن،   ماا ة َّْلفااا ،  أُُااال َّذحااُر

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.alukah.net/


109 

 

www.alukah.net 

 تفسري سورة املائدة البن حجر العسقالين
 من خالل فتح الباري مجعاً ودراسة

ْر يف ذذاك َكر واا - :احاار (2) قا   اك َّذ  شاري واا قْيا     ا    اااة : خيما   ن قاار ،رسو َّذح اا
 [481 -5/485 :]َّذفيح .اَْذك َّقييرئ  ْا  ،-َح ل

ْذ  ذاااان  ﴿ :ق  [ 87 :]َّْل ي .(3)أُق :أي ،أ ر ر  : و   ،   أا ِبرا  َُّ :﴾َّما ِب

 112سورة املائدة: 

ااما َّذِسااما ﴿ ااياط اكأ اارُّااكا أانِب ياأ اااا   را  اْاااِب اااا واائ ا اةا و  اا  َّرِبااما وااارِبصاا هاا ِب ياسِب ْنا َيا   اسا َّ   ذِب قااارا َّْلِباْاَّا يُّاا ا   قاااارا ََِّاحأاا
َا  َِب وأنِبو     [112: ةَّملائ] ﴾ََّّلِلا   نِب كأ يأ

ْذِ : َّملائ ة  [ 8/118 :]َّذفيح .(1) ْ  وْا : قا  ،(4)وا  ْا صاُ ها :أي ،اا ِْ ىنأىن وفأ

                                                                                                                                                   

ي:  ْ ااااة ذْساااااْ ا: 1/339و ااااِ َرااام ُجاااار: ، َّذااا اا َّذُا1/321راااْر ، شاااَاَّئ َّذااااَه: َرااام َّذأماااااْ: 402، ر ااااِ َّذ
ي: 8/307  .1/101،   حائ َّملفسريم ذْ َّْ 

رأاا   ياارَّْ  ذُااالل َّذ  اااج وااا اياا  ) ذأمااري  ن َّذحااْر وااا قاذااِ  ااََّل، اااإن  2/634َّذااَي قاذاا  َّذساامَ يف َّذاا ا َّمليااْن: ( 1)
 .:(َّذ اس ق  َّْائ ا   هَ يف اك هََّ َّذ كا

ُاياا  واام َّْث اارَّهن  َّملأااىن    اا    ااااة(،  هاْا كمااا 2/636َّذااَي يف َّذاا ا َّمليااْن: ( 2) : ) قاا   ااك َّذ  شااري  اذاا: وااا قْياا  ُ 
َحا ير :  ﴾ُخااراَّن  ﴿أاا  و يا أ  خا    -قار َّذسمَ، ما  ق  :َّْ  ْ  وا ذكر  َّذ  شري يف ََّافاع َّم ذاان، ثالثِ أ    ها: أ

ا َّةخاااريم وم ذااااَ. ج -رَّن. هناام ذااااان  وااار َّملااااِ ُخااا َِ أاااا  صااافِ ةخااارَّن، أ اااا: ذذاااك  -أاااا   طاااف رااااان ةخااارَّن، راااا
َّمخفااااش،  ضااااأف  أراااْا ُاااااان ذي اذفهااااا يف َّذيأريااااف  َّذي ُاااا ، قااااار َّذساااامَ: )َ شااااك أن ضاذفهمااااا يف َّذيأريااااف  َّذي ُاااا  

َّضك( َّ ذذك يف و  .ضأاف،  ق  ََّاُ 
ن م    اااا ة: ( 3) ْي: 1/181َّاضااار: جماااا: َّذحاااُر ْ:ي: 3/114، وأاااامل َّذي  يااا  ذْ  ااا ، َّذُشااااف 3/452، :َّْ َّملسااا  َرااام َّوااا

ْكا : 1/651ذْ  شاااااري:  ْا: 2/127، اااااايح َّذحااااا ير ذْشااااا ذااااااااان  ﴿،  هاااااََّ  ْااااا  قااااارَّ ة َّومهااااا  قااااارأ ،ااااا ة   ا اااااِ:  ﴾َّما ِب
ن  ﴿ ك: أ ر،  قرأ َّْلسم:  ﴾َّماِ ذاَا  ﴿  .وثىن أ ر ﴾َّماِ َا

ن: هََّ قْر أ   ( 4) ْذاْن: َطْاحاِ 183 -1/182 ا ة يف جما: َّذحُر ْذِ اجاا ئ اا ْاِ كماا يح ،  ذ قار: )أصْها أن َُْن وفأ
 وئ ِ،   اشِ اَّضاِ،   منا وا  صاُ ها ىنا  ْاها وم َّذطأال ااحار: واْ  ميا  . قار ا رِ: 

  ر أو  َّملنو َ َّملمياْ

َِين   ُّك  واا ا ياا ا ْذااِ أي: أي: َّملسايأط  َّملسا ْر را  َّ وِب ِْ  ىنأاىن أ طاا ، اهاا اا ْاِ ىنأاىن وفأ  أاااِ(، اأْا  هاََّ ااملائا ة وشايحِ وام وااا
َُّاا ي يف َّذ ساااو:   ذ قااار: ) يحااار:  منااا  3/192وأطاااة.  يحاارهن واام قااْر أ    ااا ة قااْر َّراام َّما ااااي كمااا احْاا    اا  َّذ

َّا  ذ أُساام  ذااا   أاااا   ْااا   أاشاا :  ر أواا  مسااِ وائاا ة، م ااا  اااا    طااا ، واام قاْر َّذأاارهن واااْ اااالن اااالًنا ميااا   واا 
 َّملنو َ َّملمياْ(

رأا   يارَّْ  ذحاْر َّرام َّما اااي: ) هاا اا ْاِ وام َّملاا  ىنأاىن وأطااِ اهاْ قريا: وام قاْر أ   2/650قاار َّذسامَ يف َّذا ا َّملياْن: 
ن َرام قيا اِ:   ا ة يف ََّشيحا   َ أ ا      ىنأىن اا ِْ  ْ  وْا(.  َّاضر    وا   ق: َفسا   ، وأاا  149 ريا: َّذحاُر

ن ذْ  اس:  ْ ا  َرام  طااِ: 11/223،  اوك َّذ اان ذْط ي: 2/386َّذحُر ْ:ي: 5/234، َّ را َّذ ، :َّْ َّملسا  َرام َّوا
 .4/30، َّذ  ر َّ او م  ُاان: 2/456-457
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 117سورة املائدة: 

ِأ ﴿ اا ْأوِب َّ واااا  ااه ا ا َِب شا ِأ  اْااااِبه  َِب  اكأ اا اا ُأ َِب   َِ واااا أاوااارِبَاين  ر اا   أان  َّ ِب أاا أ َّ ََّّلِلا اا     اااِر ِأ ْلاأاا َِب اااْاِمااواااا قاأِْباا ا  ا اااه 
ٍ  شاه ا ٌ  ِا  اْا  كأ    شااِب َِب  اأااِب ِا َّذِرق ا:ا  اْااِبه  ِا أااِب ياين  كأ  ْااِاااِب  [117:َّملائ ة] ﴾َاا

ْذ  أار-هْ وم أمسا     ﴾َّذِرق ا:ا ﴿ : ق  [ 135 :]َّْل ي .(3)َّْلااظ : وأ ا  ،(2)-   اا  َ 
 

                                                                                                                                                   

ا  واك قاْر أ    اا ة يف 11/223هََّ َّذحْر يي    ْ  قْر َّرم َّما ااي  وم  َّاح  كاذط ي يف  اوك َّذ ااان: ( 1) ،   مناا ذكَر
ن:  ، 2/220َّْلاوش َّذسارق ََفاق  وأ  يف ََّشيحا ،   ن َّخيْفا يف َّذيا ِ. كما يي    ْ  قاْر َّذ  ااج يف وأاا  َّذحاُر

ْذاا   اا  -  ذ قااار: ) َّمصاا    اا ي يف وائاا ة أ ااا اا ْااِ واام واااْ ميااا   ذَّ ُتاار  اُو ااا يااا  ىنااا  ْاهااا( أي: واام  أااال،  و اا  ق
َِب ﴿: -  اا  اا ُأ اااا أانِب يا ااا ا ر  ْ اا ، َّاضاار: َّذاا ا 15َّذ  اا :] ﴾اا اَّ   ْلَ: )وااِباا أ َّذ  اار(  هااْ وااا ييااا: اَّك اا  واام  اارَّ  و [،  قاا

ْن ذْسمَ:   .1،  َّملياْا َّذسارحِ يف َّْلاوش اقَ: 2/650َّملي
،  ذكار   ا   َُّا  َّمام صا ف يف َّممساا  ،   اع َّمواِ  ْا  ذذاك1/401ذكر َّذحر يف يف َّم ىن يف شرح أمسا    َّْلسىن: ( 2)

ها كاذ  اج يف َفسا  أمساا    َّْلساىن:  ،  َّذ اهحاا يف 72 -71،  َّ طاا  يف شاون َّذا  ا : 44اقاَ:  51َّْلسىن أ  شُر
َّواااك َّذ ا اااائ شااارح أمساااا     َّذيااافائ: 1/138 :  1/29َّممساااا   َّذيااافائ:  ْْ يف َّذاااا ه  279،  َّذااارَّ:ي يف ذ ،  َّْلمااا

 .110،  َّذح طا  يف شرح أمسا    َّْلسىن: 1/375شرح أمسا    َّْلسىن:  َّممس  يف
َّْلاااظ َّذاَي َ  -َأاار- أضااف )َّذاَي َ ي اا:  ماا َيفضا ،...  هْا  51ذكر ذذاك َّذ  ااج يف َفسا  أمساا    َّْلساىن: ( 3)

ْهري:  ْا: 1/137ي اااا:   ااا  شاااا (،  َّاضااار: َّذيااا اح ذْجااا ، َّذ هاياااِ َرااام َّمثااا : 3/1699، ذساااان َّذأااارهن َرااام و ضااا
َّئ ذْرَّ ااا:: 2/248 ،  احْااا   ااام َّرااام  اااري   َّذسااا ي 11/239.  قاااار  ا اااِ كااااذط ي يف  ااااوك َّذ ااااان: 201، َّملفاااْر
 .: َّْلفاظ(،  َّْلفاظ ُااظ،    أ َْ﴾َّذِرق ا:ا ﴿
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