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اخلاص بأدّات اليفٕ -أما املبخح الجاىٕ:

)مةا    )(     
)مل     )أٌ  )لٔط    )لً   )ملا  



 

 

ّبعد 

 
 



 

 

 املبخح األّل :  الكصز

 (2)رات يف اخلّام ( ) حُر مقصُ

                                      
(1)

  535هخراس الظذاح ص   
(2)

  57الشدوي /   
(3)

  5ص  7اإلٗضاح لرلخ٘ض الوفراح فٖ ػلْم الثالغح ٌٗظش ُاهش ج   



 

 

) ما لكم مو إلٌ غريٍ (

)إمنا أنت مو املسخرِو ( 

                                      
(1)

 طثقا لرشذ٘ة عْس الوظذفح الششٗف  –هْاضغ طشٗقح الٌفٖ ّاالعرثٌاء فٖ قظح طالخ ػلَ٘ الغالم   

( اإلعرشاء /   6، ) (  5، )  11( إترشاُ٘ن /   4،)   11( إتشاُ٘ن /  3، )  9( إتشاُ٘ن / 7، )  63( ُْد / 1)

  33( الوؤهٌْى / 5، )  59

( 17، )  154( الشؼشاء/ 11، )  145( الشؼشاء / 11، )  38( الوؤهٌْى /  9، )  35( الوؤهٌْى /  8) 

 . 15( ص/ 13، ) 14ص/
(2)

( 1فرٖ الالالرح هْاضرغ )    –ػل٘رَ الغرالم    –لقذ ّسد قْلَ ذؼالٖ : ) ها لكن هي إلَ غ٘شٍ ( فٖ قظح طرالخ    

 . 37( الوؤهٌْى /  3)    64( ُْد /  7)  53شاف /األػ
(3)

  761، ٌّٗظش الثشُاى الكاشف ػي إػجاص القشآى ص  7/65الكشاف   
(4)

  153الشؼشاء /   
(5)

 لقذ ّسد القظش تضو٘ش الفظل فٖ قظح طالخ ػلَ٘ الغالم فٖ الالالح آٗاخ   

 159، الشؼشاء  67، ُْد  61ُْد /



 

 

 الطزٓك٘ األّلٕ : اليفٕ ّاإلثبات : -1



 

 

إلاٌ غاريٍ (   ) ماا لكام ماو   

أّ( :

                                      
( 1 )

  486هخراس الظذاح ص  



 

 

(  ) ما لكو مو إلٌ غريٍ

                                      
(
1

)
  37، الوؤهٌْى /  61، ُْد / 53األػشاف /  

(2)
  717،  5/711اإلػشاب الوفظل لكراب اهلل الوشذل   

(3)
 . 7/65الكشاف   



 

 

) ما لكم مو إلٌ غاريٍ ( 
) ال إلٌ إال اهلل () ال إلٌ إال يُ (

(إال اهلل  أال تعبدَا) 

                                      
(
1

)
  755الثقشج /   

(2)
 35، الظافاخ /  19هذوذ /   

(3)
اء ص أضْاء ػلٔ الفكش الثالغٖ ) الوؼاًٖ ّالثذٗغ ذرلل٘ف الرذكرْس / هذورذ الذفٌرإّ م . هكرثرح الضُرش        

87  ،83  
(4)

 14فظلد /   



 

 

أما الصٔػ٘ الجاىٔ٘   

ّالذًٓ مً بعدٍه ( ٓعلنَه إ( اهلل

( ٓعلنَه إ( اهلل

                                      
(3)

 9إتشاُ٘ن /   
(4)

  7/795الكشاف   
(1)

 . 86ُزا الشإٔ ركشٍ الذكرْس / هذوذ أتْ هْعٔ ػي الش٘خ عل٘وا ًْاس . ٌٗظش دالالخ الرشاك٘ة ص   



 

 

أما اآلٓ٘ الجالج٘ 
) إٌ أدزٖ إ( علةٙ ر  العةامل(    

بكضز اهلنشٗ ّصكٌْ اليٌْإٌ

إٌإٌ

إ(

ٌْ ٌِْإ ِإ

                                      
(2)

  145الشؼشاء /   
(3)

  791،  789تٌاء الجولح الؼشت٘ح   



 

 

ّما ميعيا أٌ ىزصل باآلٓات إ( أٌ كذ  بَا األّلٌْ ّآتٔيا مثْد 
   4)الياق٘ مبصزٗ فظلنْا بَا ّما ىزصل باآلٓات إ( ختْٓفًا   

ّما ىزصل باآلٓات إ( ختْٓفةا 

                                      
(4)

  59اإلعشاء /   
(1)

  53،  8/57َ ّت٘اًَ إػشاب القشآى ّطشف  
(2)

  9/54الغاتق   



 

 

) فنا تشٓدّىين غري ختضةري 

 ّ الةْا

ختضةري 

                                      
(3)

  63ُْد /   
(4 )

 313/ 6ٌّٗظش إػشاب القشآى  5/713اإلػشاب الوفظل لكراب اهلل الوشذل   
(5)

  5/117الرذشٗش ّالرٌْٗش   



 

 

ّما كاٌ ليا أٌ ىأتٔكه بضلطاٌ إ( بةذنٌ اهلل   
) فأتْىةا  

بضلطاٌ مةب( 

) فأت بآٓ٘  
أتيا مبا تعةدىا 

                                      
(1)

 11إتشاُ٘ن /   
(2)

 11إتشاُ٘ن /   
(3)

  154الشؼشاء /   
(4)

  55األػشاف /   



 

 

  ٘ فةأت بآٓة
ْٓو معلْو    ) ٍذِ ىاق٘ هلا شز  ْٓو ّلكه شز 

مً الرتدد ّالتنَل ّالرتّٖ ْٓرخ اليفط قدرًا غري قلٔل
٘ -ثاىٔا  قصز مْصْف علٙ صةف

) قالْا إٌ أىته إ( بشةز مجليةا   ّنلك ككْل٘ تعالٕ :
تصدّىا عنا كاٌ ٓعبةد آبانىةا فأتْىةا بضةلطاٌ     تزٓدٌّ أٌ 

إٌ حنً إ( بشز مجلكه ّلكً اهلل ميةً  مب(    قالت رصلَه 
علٙ مً ٓشاٛ مً عبةادِ   
ما أىته إ( بشز مجليةا 

                                      
(5)

  154الشؼشاء /   
(6)

  155ؼشاء / الش  
(7)

  71هي أعشاس الرؼث٘ش القشآًٖ ، دساعح ذذل٘لح لغْسج األدضاب د/ هذوذ أتْ هْعٔ م . ُّثَ ص   
(1)

 11،  11إتشاُ٘ن /   



 

 

) بضلطاٌ مب(أما قْلُ  

إٌ حنً إ( بشةز 

) ّلكً اهلل ميً علٙ مً ٓشاٛ مً عبادِ  

                                      
(2)

  796،  7/795الكشاف   



 

 

ما ٍذا إ( بشز مةجلكه   
ما أىت إ( بشز مجليةا 

حمند  محاص٘ عبد اللطٔة  

فَنا 
 بة ) إٌ   ّ 

                                      
(3)

 هي عْسج إتشاُ٘ن  15إلٖ  9ٌٗظش اٙٗاخ هي   
(1)

  33الوؤهٌْى /  
(2)

  154الشؼشاء /   
(3)

  791شت٘ح / تٌاء الجولح الؼ  



 

 

) إ(   ّنلك يف قْلُ تعالٕ : ) إٌ   
إٌ ٍْ إ( ردل افرتٚ علٙ اهلل كذبا

علٙ اهلل كذبًا إٌ ٍْ إ( ردل افرتٖ

ما ٍذا إ( بشةز  
اهلل كةذباً افةةرتٖ علةةٙمةجلكه 

ردل 

إٌ كل إ( كذ  الزصل فخل عكا 
                                      

(4 )
   

 ،
 
(5  )

  38،  35الوؤهٌْى /  
(6)

  55،  9/56الرذشٗش ّالرٌْٗش   
(1)

  14ص /   



 

 

                                      
(2)

  13،  17ص /   
(3)

  118/  17إػشاب القشآى ّطشفَ ّت٘اًَ   
(4)

لقذ ّسد فٖ هؼاجن اللغرح أى ) كرل ( ذف٘رذ االعررغشاو ، ّذغررؼول مرشف صهراى للرؼور٘ن إرا لذقرِرا ) هرا (              

/  539) أ فكلوا  جاءكن سعرْ  تورا ال ذِرْٕ أًفغركن اعرركثشذن ( ّقرذ ذقرغ ذْك٘رذا" للكرالم    الرْج٘ض /           ًذْ 

541 . 
(5)

  319،  3/318الكشاف   



 

 

                                      
(6)

  19الثشّج /   

(1)
ّق٘رل اعرن    –ّفْاو ق٘ل ُْ أعن هظذس هي آفاو كالجْاب هي أجاب ، ّصًَ فؼا  تفررخ الفراء    15ص /   

قذسٍ ت٘ي دلثر٘ي  ، جراء فرٖ الذرذٗ  : الؼ٘رادج قرذس فرْاو ًاقرح ، ّق٘رل ُرْ توؼٌرٖ            توؼٌٖ الضهي الزٕ ٗكْى 

 . 17/119الشجْع جوؼَ  ) آفْاو  ( ّجوغ الجوغ ) أفاّٗق ( ٌٗظش إػشاب القشآى ّطشفَ ّت٘اًَ 



 

 

                                      
(2)

  119،  118/  17إػشاب القشآى   
(3)

  3/319الكشاف   



 

 

 الطزٓك٘ الجاىٔ٘ : الكصز بة ) إمنا   

                                      
(1)

ًٖ  ذذق٘ررق / هذوررذ ػثررذ الوررٌؼن .فرراجٖ م . هكرثررح الكل٘رراخ  دالئررل اإلػجرراص ل هررام ػثررذ القرراُش الجشجررا   

 . 375األصُشٗح ص 



 

 

ثاىٔةا : 

                                      
(2)

 الغاتق / ًفظ الظفذح   
(3)

 379الغاتق   



 

 

ثالجا :

                                      
(1)

 378دالئل اإلػجاص ص   
(2)

  331،  331الغاتق ص   
(3)

 345الغاتق ص   



 

 

                                      
(4)

 153الشؼشاء /   
(5)

  71ص  7ٌٗظش اإلٗضاح ج  



 

 

                                      
(1)

 ) ترظشف (  91،  89،  88دالالخ الرشاك٘ة ،   
(2)

 ) ترظشف (  146تٌاء الجولح الؼشت٘ح ص   



 

 

  الطزٓك٘ الجالج٘  ) الكصز بطنري الفصل  

                                      
(1)

 . 175داس الغؼادج ص  –تق٘ح اإلٗضاح لرلخ٘ض الوفراح فٖ ػلْم الثالغح ذلل٘ف / ػثذ الورؼا  الظؼ٘ذٕ م   

 



 

 

ثاىٔا :

: ) ّٓشرتط فُٔ ىفضُ أٌ ٓكٌْ بصٔػ٘ املزفْع  ثالجا 

رابعا : ّأٌ ٓطابل ما قبلُ فال جيْس ) كيت ٍْ الفاضل

                                      
(2)

 الوشاد توا أشثَ الوؼشفح أفؼل الرفظ٘ل الزٕ ال ذذ.لَ األلف ّالالم   
(3)

  7/397ؼح األه٘شٗح كراب ع٘ثَْٗ ، م الوطث  
(4)

 49الذجش /   
(5)

 7/75ششح الكاف٘ح للشضٖ م . الششكح الظذاف٘ح الؼثواً٘ح   
(1)

 7/397كراب عثَْ٘ٗ   



 

 

                                      
(2)

 7/394الغاتق   
(3)

  35الثقشج /  
(4)

  35ْٗعف /   
(5)

. داس الٌذرْ ّالذاللرح ، هررذ.ل لذساعرح الوؼٌرٖ  الٌذرْٕ الرذاللٖ ذررلل٘ف / هذورذ دواعرح ػثرذ اللط٘ررف م            

 . 115غشٗة ص 



 

 

ل ٓا قْو اعبدّا  اهلل ما لكه مً إلُ غةريِ   ٍةْ   ) قاأًّ( :
  1)أىشأكه مً األرض ّاصتعنزكه فَٔا ..   

) ٍْ أىشأكه مةً  األرض ّاصةتعنزكه   
فَٔةا    

    2)) أىشأكه مً األرض   
 

                                      
(1)

  61ُْد /   
(2)

 5/711اإلػشاب الوفظل لكراب اهلل الوشذل   
(3)

  5/118الرذشٗش ّالرٌْٗش   



 

 

ثاىٔا : 

) ّإٌ ربك هلْ العشٓش الزحٔه  ثالجا :

                                      
(4 )

  35الوؤهٌْى /   
(5)

  66ُْد /   
(6)

 5/716اإلػشاب الوفظل   
(1)

 9اٙٗاخ  كشسخ ُزٍ اٙٗح الواً٘ح هشاخ قٖ عْسج الشؼشاء فِٖ توثاتح الفاطلح ت٘ي قظح ّأ.شٓ . ٌٗظش  

 هي عْسج الشؼشاء  191،  155،  159،  141،  177،  114،  68، 



 

 

                                      
(2)

 373الذالئل /   
(3)

  375الغاتق /   



 

 

) ّأىُ أٍلك عادًا األّلٕ ّمثْد فنا 
)أبكٕ  

                                      
(4)

 375الذالئل /  
(5)

  3/153اإلذقاى فٖ ػلْم القشآى   
(6)

 51،  51الٌجن /  



 

 

 ثاىٔا : املبخح الجاىٙ

اليفةٕ

 ٛ ّ( متضٍْا بضةْ

                                      
(1)

 .781تٌاء الجولح الؼشت٘ح  
(2)

 .156، الشؼشاء /  64، ُْد /  53األػشاف /  



 

 

مل(مةا 

إ(

 ٕ اليفة
ثباتّاإل
إ(إٌإ(ما
إ((

ٍلكت مثْد إ( املةممي( 

                                      
(3)

 .781،  781تٌاء الجولح الؼشت٘ح   



 

 

   اليافٔ٘ مااألداٗ األّلٕ : ) 

ما
لةٔط 

                                      
(1)

سطرف الوثراًٖ فرٖ شرشح درشّف الوؼراًٖ ذرلل٘ف / ادورذ تري ػثرذ الٌرْس الورالقٖ ، ذذق٘رق أدورذ هذورذ                  

 .313. ص 1955الخشام دهشق 
(2)

،  51( الرْترح /  1ػل٘رَ الغرالم )   –فرٖ قظرح طرالخ     –فٖ غ٘ش أعرال٘ة القظرش    –ها ( الٌاف٘ح  1هْاضغ  

( الشررؼشاء /  6، ) 145( الشررؼشاء / 5، ) 38( الوؤهٌررْى / 4، ) 35( الوؤهٌررْى / 3) ، 84( الذجررش / 7)



 

 

) مةا 

   اليافٔ٘ ماصاحل بت )  أًّ( : ما ّرد مً اليفٕ علٕ لضاٌ قْو
 )أ ىفٕ البعح.         

)  ىفَٔه اإلمياٌ بيبةَٔه  

                                                                                               
( 17( ، )11، ) 31( غررررافش / 11، ) 15( طرررر   / 9، ) 41( الؼٌكثررررْخ / 8، ) 49( الٌوررررل / 5، ) 158

 .51( الٌجن / 13، ) 43الزاسٗاخ / 
(1)

 .35الوؤهٌْى /  
(2)

 .38الوؤهٌْى /  
(3)

 .795ح تٌاء الجولح الؼشت٘ 



 

 

 

ُ ج  ىفَٔه مشاٍدٗ مَلك أٍ لة

 علُٔ الضالو. –ثاىًٔا : ما ّرد بة ) ما   اليافٔ٘ علٕ لضاٌ ىبَٔه صاحل 
 )أ  ىفُٔ الضمال عً أدز مكابل دعْتُ.
 2)) ّما أصٝلكه علُٔ مً أدز  

                                      
(4)

) تذر  توجلرح    76القْ  فٖ الثاء الرٖ ذضاد فٖ فظ٘خ الكالم ، ّقرذ ّقؼرد صائرذج فرٖ القرشآى الكرشٗن طر          

 .1953الجضء الْادذ ّالثالالْى ، هاسط  –الوجوغ اللغْٕ ، للذكرْس الش٘خ ػثذ الشدوي ذاج 
(5)

 .49الٌول /  
(1)

 .145،  3الكشاف /  
(2)

 .145الشؼشاء /  



 

 

 ثالجًا : ما أّردٗ اهلل عيَه بة ) ما   اليافٔ٘
 ىفٕ ا(صتطاع٘ ّالكدرٗ عً مثْد   أ)

)) فنا اصتطاعْا مً قٔاو ّما كاىْا ميتصزًٓ  

 )   ىفٕ أٌ ٓكٌْ ما اكتضبِْ مً معارف قد أغين عيَه
) فما أغين عهًم ما كانُا ِكسبُى

                                      
(3)

 .311لح الؼشت٘ح / تٌاء الجو 
(4)

 .145الشؼشاء /  
(5)

 .43الزاسٗاخ /  
(1)

 .84الذجش /  
(2)

 .784تٌاء الجولح الؼشت٘ح /  



 

 

 يَه أحدا.أٌ ٓكٌْ قد أبكٕ م –  ىفٕ اهلل صبخاىُ 
)) َأنٌ ايلك عادًا األَلْ َمثُد فما أبقْ (

 )د  ىفٕ اإلمياٌ عً أكجزٍه . ) ألٌ ٍذا ٍْ عل٘ ٍالكَه  
(7)أكثريم مؤمهني ( ) َما كاى

                                      
(3)

 .318/   7الكشاف  
(4)

 .51،  51الٌجن /  
(5)

 .153/  13الرذشٗش ّالرٌْٗش  
(6)

 .15ط  /  
(7)

 171،  113،  65،  8اٙٗراخ   لقذ ذكشسخ ُزٍ الظ٘غح القشآً٘ح الواًٖ هشاخ فٖ عْسج الشؼشاء ، ٌٗظش 

 ،139  ،158  ،154  ،191. 



 

 

 الظله عً ىفضُ –صبخاىُ  –)ٍة  ىفٕ اهلل 
 ) ّما كاٌ اهلل لٔظلنَه): ) فنا كاٌ اهلل لٔظلنَه  

) ّلكً كةاىْا أىفضةَه   

) فنةا كةاٌ ...    ٓظلنٌْ  

) ّما كاٌ اهلل لةٔظلنَه   

                                      
(1)

الثشُاى الكاشف ػي إػجاص القشآى ذلل٘ف كوا  الذٗي تي ػثذ الْادذ الضهلكاًٖ ذذق٘رق الرذكرْسج .ذٗجرح     

 .791الذذٗثٖ ، ّالذكرْس أدوذ هطلْب ، ّهطثؼح الؼاًٖ ط  
(2)

 .51الرْتح /  
(3)

 .41الؼٌكثْخ /  
(4)

( 7ذساك ت  ) لكي ( فٖ أستؼح هْاضغ هي القظح د٘  ّسد فٖ اٙٗر٘ي الوشاس إلِ٘وا تشقن )لقذ ّسد االعر 

( هي ًفظ الِاهش ، كوا ّسد قْلَ ذؼالٖ ) ّلكي اهلل ٗوي ػلٖ هري ٗشراء هري الٌاطرذ٘ي ( األػرشاف /      3، )

 .11. ّفٖ قْلَ عثذاًَ ) ّلكي االَ ٗوي ػلٖ هي ٗشاء هي ػثادٍ ( إتشاُ٘ن / 59
(5)

 . 31/  غافش 



 

 

                                      
(6)

 .351/  3الكاشف    
(1)

كراب االًرظاف ف٘وا ذرضوٌَ الكشاف هي االػرضا  ل هام ًاطش الذٗي أدوذ تي الوٌ٘ش االعكٌذسٕ الوالكٖ  

 )ضوي رْٗ  الكشاف ( 351،  351/  3/
(2)

 ) ضوي رْٗ  الكشاف ( 351/  3داش٘ح األعرار الفاضل هذوذ ػل٘اى الوشصّقٖ الشافؼٖ  
(3)

 .118/  8فظل التي ٗؼ٘ش ششح الو 



 

 

لٕ : ) الةةذًٓ ٓفضةةدٌّ يف األرض ّ( ٓصةةلخٌْأًّ( : قةةال تعةةا

 ) ٓفضدٌّ يف األرض   تأكٔدا لْقْع الشٕٛ بيفٙ ضدِ

                                      
(4)

 51( الٌول / 3) 48( الٌول / 7) 157( الشؼشاء / 1هْاضغ ركش ) ال ( الٌاُ٘ح فٖ غ٘ش أعال٘ة القظش ) 

 .15( الشوظ / 5) 59( األػشاف / 4)
(5)

 .9إتشاُ٘ن /  
(6)

 .157الشؼشاء /  
(7)

 .48الٌول /  
(1)

 .156/  9الرذشٗش ّالرٌْٗش  
(2)

 .787/  9الغاتق  



 

 

ثاىًٔا :

ثالجةًا : 

                                      
(3)

 .51الٌول / 
(4)

 .59األػشاف /  
(5)

 .731/  3اإلذقاى فٖ ػلْم القشآى  
(6)

 .571الٌكد فٖ القشآى التي فضا  الوجاشؼٖ م داس الثذس ط   
(7)

 . ) ترظشف (356/  15ٌٗظش الرذشٗش ّالرٌْٗش  



 

 

 األداٗ الجالج٘
 ) مل   اليافٔ٘

 
 

                                      
(8)

 .571الٌكد فٖ القشآى ط   
(1)

 .68ُْد /  
(2)

 .715/ 5اإلػشاب الوفظل لكراب اهلل الوشذل  
(3)

 .115/  5الرذشٗش ّالرٌْٗش  



 

 

 
 
 

 تعكٔب

 

  

 

 



 

 

 اخلةامت٘

امحد اهلل محدا كجريا اىُ ّفكين يف إجناس ٍذا البخح فلُ صبخاىُ 
 احلند ّالشكز  ّبعد     

 فلكد متخض ٍذا البخح عً ىتاٜج عدٗ ٍٕ كالتالٕ :
 اليتاٜج اليت متخض عيَا املبخح األّل .

) مةالكه مةً الةُ    
   .1)غريِ  .

) إمنا أىت مةً  
 .  2)املضخزًٓ   . 

 



 

 

ما   -علٔ٘ الضالو  -لكد اتطح لٕ مً دراص٘ اليفٕ يف قص٘ صاحل  
  -ٓلٕ:

)ما )ما    )(    )مل 

 



 

 

( .3 .   )(
(4 

(1 

 

 

 وهبذا خنتم القول يف هذا البحث ونرجو من اهلل التوفيق والعون

 والسداد وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت واليه انيب ،، ، 



 

 

 
 مضزد املصادر ّاملزادع
 أٍه املصادر ّاملزادع
بعد الكزآٌ الكزٓه

 أّ( : املصادر 



 

 



 

 

 ثاىٔا : املزادع .



 

 

 -ثالجا : الدّرٓات : 


