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 وعرفان شكر
 كك هللامكك هلل ككك هللههلل,أأحمكك بهللموم ككاهللمح مككك بهلل قككوهللوأه  كك هللأ أ ككك هلل,أشكك اهلل عهلل ككلهللأوككك هللأأ اهلل

پ ڀ ڀ  ),هلل  كككأ هللونككك  و  مغككك هلل وكككك هللأوظككك هللأ نكككك  هلل كككق    هلل  حمككك هلل مككك 

  .(1)(ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
 قكككوهللا ككك  وظ هلل   ا مكككل,هللهلل,أشكككنم اهللهللمظأا كككلهلل   كككأ  ةهللح أمكككلاهلل وهلل  ول ككك هللشككك اأو ككك  هللم  أهلل

هللأون أ ظ هلل    ئ .
أأشكك اهللو منككلهلل   ككارةهلل   ككا  هللأ  نقككأ هلل س كككم لهللم   ككأ  ةهلل  وكك هللهوحكك هللأمأ مظكك هللأم م كك هلل

هللأذ ق هلل   هلل  هلل  صن ب.
أأش اهلل  ك  وأاهللا  ك هللمشكامهللحم ك  ة,هلل  مشكايهللأائك  هلل و كلهلل  م  اشكل,هلل  كذًهلل ك ةهللأمك اهلل

هللمأاوك ,هلل أوظك بهللأأخ ا,هللأمشاه اهللأمأوظ ا,هللأمام  اهللأ  صح ا.هللأ  ذًهللأخذهللم  ً,هللأ  هلل مخ هلل ق َّ
هللأ قم هللأخماو ,هللهول بهلل عهللخ ا ا.

هللوم نك ا,هللأ قكوهللاأ كظ هلل كرهلل   كا   هلل أأو   هللم  ش اهلل  ول  هللأ  ث  ءهلل  ن كاهللل هلل  شكم ًا
,هلل  كككذًهللم ح كك هلل ككك أ ك ككو ذهلل   كك  ا هلل هللا   كككلأهللهلل,  كك هلل مككك هلل  ككاحمةهللمحمككك هلل صككاهلل  شككم ًا

هلل.,هللهول بهلل عهللخ ا اهللأأهوم  
وظككككأ ه هللهلل هلل صكككك   لهلل ك أ ككككلهلل قككككوأأو كككك  هللم  شكككك اهلل  ول كككك هلل  كككك هللم  ككككأم هللشككككا لهللرل 

هللون أ ظ هلل    ئ .أهللهلل    مل,
هلل  م ح كك هلل قككوهلل  مكك هللأمذ كك هللأ امكك .هللهوككل بهلل عهلل  كك هللأأشكك اهلل كرهلل  حم ككب هلل مكك هلل ع

هللخ اهلل  ول ء.
هللأ  ش اهللمأصأ هللك ض ءهلل و لهلل  م  اشلهلل قوهللامأ ظ هلل قبهلل  م  اشلهللأه  

هلل ماهلل أ يهللحملةهللم  اش اهللخ او  ا./ أهلل.هلل
هللصكحهلل    ةهللمحم هللأحم هللم  اش اهلل  خق  ا.هلل /

هللأأش اهللم كملهللا   لهلل   كبهلل  أ ه  ةهلل قوهللا   وظ هلل   ا مل.
أأش اهلل ك هللمكةهللمك هلل ك هلل ك هلل  نكأةهللأ  م ك   ةهلل  م   كلهللأ  من أ كل,هلل هللونقمكأ ظ هلل ع,هلل نقمظك هلل

هللهكهلل ش اهلل عهللمةهلل هلل ش اهلل     .

                                                           

 (11  م ةهلل) أاةهللهلل(1)
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 مقدمة
هلل,أ ث  هلل ق ك هلل  خ كاهلل قك ,هلل شك ابهللأ هلل   كاب  حم هللعهللون  وهلل حم بهللأ  ون   هللأ  وظ   ,هلل

أ خقككاهللأ وككا هللمككةهلل  وككاب,هلل اوككأهللاحموكك هللأ خشككوهلل ذ مكك ,هلللةهلل ذ مكك هلل  وكك هللم    كك اهللمقحكك ,هلل
هلل  قظكك هلل كك هلل  حمكك هلل مكك هلل  مغكك هلل وككك هللأوظكك هللأ نككك  هلل ككق    ,هلل كك هلل  حمكك هلل هلل حصكك هللث كك ءاهلل
 ق كك هللأ كك هلل مكك هللأث  كك هلل قككوهلل   كك ,هللأ شككظ هللأةهلل هللل كك هللل هلل عهللأحكك بهلل هللشككا  هلل كك ,هللأ شككظ هلل

 مكك هلل عهللأا ككأ  ,هللأصكك   هللمككةهللخق كك هللأخق قكك ,هللمنثكك هلل عهللمكك ةهلل كك ًهللهللأةهلل كك    هللأ م  كك هللمحمكك  اهلل
,هللوا   هلل قوهلل  محولهلل  م ض ءهلل  قظك هلل  ظ اهك هلل هلل ل كنهلل  ظك هللل هلله  ك ,هللأ ذ ا اهللهلل     لهللمش ا اهلل
,هللأخ اهلل كأ   ء,هللأأماهلل كص   ء,هللصقوهلل عهلل ق  هللأ قوهللر ك هللأأصكح م ,هللأمكةهلللم  هلل ك م  ء

هلل. ث ا اهللهللومنظ هللمإح  ةهللل وهلل أ هلل    ةهللأ ق هللو ق م اهلل
هللأم هللمن 

چ       ) هإةهلل   ارةهلل   ا  هلل ك هلل ع,هللأأح  هلل  م  ,هللأحوو هلل قوهللخق  هللا  هللو هللأ ك

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ    ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

  (ڳ 
هلل .(1)

أا هلل ص  وهلل  مأ وهللو هللأ كهلل  قغكلهلل  نام كلهلل و كأةهلل  منمكاةهلل كةهلل كمك ,هللأا ك  و هللل كوهلل
خق  ,هلل م هلله ظ هللمةهللاأ لهللأوم  ,هللأوأ ةهللونم اهللأح ةهللم   ,هللأكةهلل   م هللصكقوهلل عهلل ق ك هلل

ڳ ڳ ڳ ڳ ) ,هللهخك  مظ هللمق ك  ظ هلل  أ ك هللونك  و ام كل هللهللمنثهللهك هللأمكل هللهلل,أ ق هلل ام 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

  (ھ 
هككذ هلل   ككارةهلل  كك كاهلل قككوهللصكك  هلل مأوكك هللأصككحلهللا كك  و ,هللأأ كك هللهللأ هلل ككل  هلل,هللأ كك ة(2)

ڀ       ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ    )ما  هللمةهللامك هلل  كأ هلل عهللونك  و

 ( ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
هكهللمك هللمكةهللمناهكلهللأهظك هلل  ا ك  ل,هللحوكوهلل نمك هلل,هلل(3)

هلل.مص اة  م ق هللام هلل قوهلل

                                                           

 (11أ11  م ئ ةهلل) أاةهلل(هلل1)
 (4لما ه  هلل ) أاةهللهلل(1)
 (13هأ هلل) أاةهللهلل(3)
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هللأا هللأض وهلل   ارةهلل   ا  هلل قوهلل  قغلهلل  نام لهللمل   هلل ث اة هلل
 قغلهللح لهللم ا لهللمم  ئل,هلل  هللو  ثاهلل م هلل   ثا هلل غ  هللغ اههلل   ارةهللح هكهلل ق ظ هلل .  
 م  وش اهلل    ةهللأ   م و .هلل,أ  نلهلل   وش اهلل   م لاهللهللونقظ هلل   ارةهلل غلاهللهلل 
 أض يهلل ظ هلل   كارةهللمكةهلل  وا   كبهلل  مكغ كلهللأ  صكأاهلل  م    كلهللمك هللأذهك هلل  نكاب,هللأهك هللأهك هللهلل

   مكغلهللأاأ  ه .هلل
أمةهللومقلهللم هلل حوأ بهلل   ارةهللمةهللم  اهلل  خ ك ب هلل خكوكيهلل  منك   ,هللمك خوكيهلل  وا   كبهلل

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )اك  هللونكك  وهلل , أةهللخقك هللهك هلل   كك   ,هللأأهللونك ااهللهك هلل كح كك  

   (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
  هلل  مون  ةهلل حاأيهلل  من   ,هللأمةهللحكاأيهللأم ظ هلل  من هلل,(1)

هك هللهلله  كأةهلل ق   مكلهللوكرث ا اهللهلل,,هللأا هلل  كأبهللحكايهللوكاهللم ك ةهللحكايهللرخكا  من   هللحاأيهلل  وا
أخككام,هللمككك هللوو ككأنهلل  منكك   هللأ   ككك  ا  ,هلل وصككبهللهككك هللهلل  من ككوهلل هلل نكك ااهللأ هلل ضككك  هللمنكك ة هلل

هلل هللأ ك!محاهلل  مكغلهللأ حاهلل  م  ة,هللأاأ لهلل  خ  ب,هلل  يهلل هللأهأهلل ك هلل  ابهللو
,هللأ  مكغكلهللأ  م  كا ةهلل,مك ةهلل قمك ءهلل   حكأهللا  م اهللهللأم ر لهلل     ملهللمم هللحص هلله  هلل  خكي

  و كك أبهللمكك ةهللحككاأيهلل  وككاهللهللمن ككوهللوأضكك  هلل قككوهللهككذ هلل  محككثهلللةهللشكك ءهلل عهللهكك هللأ ككر م 
هلل.   ملهلل قوهللمن   هلل   ارةهلله هللولئ لهلل  محثمنضظ هلل ةهللمنا,هللأأثاهلل  

أواًل:أهميةالموضوعوأسباباختياره
أ   كارةهلل كك هلل عهللونك  و,هللهلله هللأهم كلهللمونق ك هللأهكأهلل   كارةهلل   كا  ,هللأهم لهلل  مأضأنو مةهلل

هكككأهلل  حمككك هلل  موككك ة,هللأ   كككأاهلل  ممككك ة,هلل  كككذًهلل ظككك ًهللمككك هلل عهللهككك هلل  كقمككك  ,هللأ مككك ةهلل   ا ككك هلل
 ق كك    ة,هللأ رخككذهللمر كك ًهلل  حكك ئا ة,هللل ككوهللأاككأ هلل ككم  ,هللصككا  هلل عهللابهلل  نكك  م ة,هللأ هلل  ككأةهلل

إةهللو   اهلل ك هلل عهللمكةهللأهك هللمك هلل شكوغ هللمك هللممناهلهللمن    ,هللأو   اهللأ   ك ,هللأ ذ هللههللل هللذ  
أشكايهللهلل,أشكايهللأه  هك هلل,مأضكأ  هللمشكايهللأشكايهلل ك هلل قك هلل نكايهلل,  ماءهلل شاه هللأهضكق 

هللهللهلل ق  هللا هللحص هلل  هلل  شايهللمةهللذ  هللأ  و   اهلل,ثماو 
أهككأهللأةهللمأضككأنهلل  م  ككاهلل كككك هلل عهللونكك  و هلل  ككذًهللهككأهلل  مكككأنهلل كك هللح مككل,هللأمنكك ةهلل ككك هلل

هلل.,هللأ  وهللم هللشاه اهللأهضكاهللهض 
أثماوكك  هلل  وم كك هللمكك  ناأةهللهلل,هللأمناهككلهللأح  مكك ,هلل قنقكك هللأ  نمكك هللمكك .وكك ماهلل ككك هلل عأه هكك  هلل

هلله  ءهلل ظ .هلل  أث وهلل  و هلل هلل   ص  هلل ظ ,هللأ  أصأ هللل وهلل   ن  ةهلل  ح   لهلل  و هلل 

                                                           

هللهلل(41هصق هلل ) أاةهللهلل(1)
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هلل أ م بهلل خو  اهلل  مأضأنهللهمةهللأو هللم هلل ق هلل
هللونككك  و ظكككذ هلل  م صككك هلل  أ ككك هللهلل  ل كككأأوككك ,هلل  كككذًهلل  م ككك   ةهلل قكككوهللوككك ماهلل كككك هلل عهلل كككلهللهلل-1

  (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )
هلل.(1)

 أ   هللهرًهللو ماهلل مةهلل هلل نايهللمن    !هللأ هلل    هللوا   م .  

 س   ككلهلل قككوهللوككذأ هللحكككأةهلل   ككارةهلل   ككا  هلل  وكك هللور ككاهللاقككأبهلل كك من  ,هللأومقككنهللمظكك هلل كك هللهلل-1
 ممقن.

ضكن  هللصكقلهللأم  ئك هللمكك هللوا ك  هللا   كلهلل  م كق هللمنكمكلهللهكذ هلل   وك ب,هللخ صكلهللهك هلللمكةهللهلل-3
 . ةهللو مابهللأهظم هللأصكاهللهلل,هللهضكاهللأح ك اهللهللوكأةاهلل
أوكككأ هلل  خككككيهللهككك هللحصكككأ هلل     مكككلهللمكككةهلل ككك مظ هللمككك ةهللحكككاأيهلل  وكككا,هللأ قكككوهلل   كككأ هللهلل-4

 ؟ه هللمن   هلل   ارةهللهم هلل كثاهلل  مواوبهلل قوهلل     ملهلل,نوماةمحصأ هلل  و  أبهللمشاأ ظ هلل  م

 أ قأم ,هللأاأ لهلل   و هللأأ   ك .   شيهلل ةهللو أنهللمكغلهلل   ارةهلل   ا  ,هللأوم  هللهلل-1
وأضككك  هللأ كككم بهلل  خككككيهللهككك هللأوكككأ هلل  و ككك أبهللمككك ةهللحكككاأيهلل  وكككاهللمككك ةهلل   ككك ئق ةهللمككك هللهلل-1

 أ  م  ن ةهللم  هللأم  ةهلل  ا و هللمةهللأاأ ظ .
 ه هللمن   هلل   ارة.هلل  مواوبهلل قوهللأوأ هلل  و  أبهللم ةهللحاأيهلل  وام  ةهلل كثاهللهلل-7

ثانيًا:الدراساتالسابقة:
    شككا هللموقككلهللهلل-  مؤ ككي هللأحمكك هللمحمكك هلل مكك هلل عهلل    حككأهلل  نامكك ككك هاةهلل  و كك ااهللهكك هللهلل-1

هلل.هلل15هلل-  ن  هلل-هلل  و منلهلل س كم لهللم  م   لهلل  م أاة
م ومكلهللهلل-ًاخضكمةهللأ ا اهللحاأيهلل  واهلله هلل  ذ اهلل  ح    هلل  مؤ كيهللمحمك هلل كمك ةهلل  هلل-1

هلل .1151 كأ وهللهلل-   منلهلل-    هاةهلل-أهمل
-ل هلل  مؤ كككي هلل كككأاهلل  ظككك مهلل كككأ حكككاأيهلل  وكككاهللهككك هلل  نام كككلهللمككك ةهلل  مصككك ق هللأ  أك  كككهلل-3

هلل .1111هلل كأ وهلل-   منلهلل-م شأا  هللو منلهللخ ةهلل أ  
م ومككلهللهلل-م ككاهلل  ظك كك هلل  حككاأيهلل  ن مقككلهللهكك هلل   ككارةهلل   ككا   هلل  مؤ ككي هللهكك  ًهلل   ككلهلل-4

هلل .1111هللهلل   منلهلل-   ظضلهلل  نام ل
 هلل  مؤ كي هللهك  ًهلل   ار ك هللمكغ ك اهلل هلل كا لهلل  حاأيهلل  ن مقلهللأمم  ه ,هللأ م نلهلل  كونم  ظهلل-1

هلل .1111هللهلل   منلهلل كأ وهلل-    هلل   وبهلل-   لهللم اهلل  ظك  
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هلل-  و منكلهلل كا  كلهلل-  هلل  مؤ ي هللمحم هللح ةهلل كأ و  أبهللحاأيهلل  واهلله هلل غلهلل   ارةهلل-1
هللهللهلل .1111هللهلل كأ وهلل-   منلهلل-  اهلل   اا ةهلل ق شاهللأ  وأل اهلل– ق لهلل ل  ب

وحق ق كلهللهك هللأثاهلل   ملهلل  حكاأيهللمنضكظ هلل كةهللمنكاهللهك هللمنك   هلل   كارةهلل   كا  هلل) ا  كلهللهلل-7
هكككك هللو منككككلهلل   ككككارةهللأ  نقككككأ هلل س كككككم لهللمومظأا ككككلهللهلل ككككأاةهلل  م ككككاة(هللا كككك  لهلل  وككككأا بهللم  مككككل

هلل.صكحهلل ق هلل أ يهللمص  وهلل مةهلل  م حثهلل   أ  ة
حككاأيهلل  منكك   هللهكك هلل   ككارةهلل   ككا  هللمكك ةهلل سثمكك  هللأ  حككذيهللأأثاهكك هللهكك هلل خككوكيهللأاككأ  هللهلل-5

هك هللهللم  ا كل(هللا ك  لهلل  وكأا بهللم  مكل  ن شا) ا  لهللوحق ق كلهللهلل-  م  ا ة هللمةهلل  ولءهلل      
مكككةهلل  م حثكككل هللم ككك  هللم ككك هلل مككك هلل عهللهللو منكككلهلل   كككارةهللأ  نقكككأ هلل س ككككم لهللمومظأا كككلهلل   كككأ  ة

هلل.أحم هلل    ي
(هللك هاةهلل  و  أبهللمك ةهللحكاأيهلل  وكا,هللأ  خككيهللهك هلل1)و(  1أا هللو  أ  هلل   ا    هللمة)

أ  محككثهللهكك هللهلل   ككا  ,أاككأنهلل     مككل,هللأ كمثقككلهلل قككوهلل  و كك أبهللمكك ةهللحككاأيهلل  وككاهللمككةهلل   ككارةهلل
هللكثاهلل  مكغ هلل ظذبهلل     مل. 

أأمكك هلل ككةهلل   ا  ككو ةهلل كخ ككاو ةهلله كك هللو  أ وكك هلل  و كك أبهللمكك ةهللحككاأيهلل  منكك   ,هللأم ظكك هلل  و كك أبهلل
هلل.م ةهللحاأيهلل  واهلله هلل   ارةهلل   ا  ,هللأأثاهلل     ملهلله هللمن   هلل   ارة
هلل أأم هللم هللوم ل هللم هللهذبهلل   ا  لهلل ةهللغ اه هللأةهلل   ا    هلل    م ل

  أوكككرث اهلل     مكككلهلل قكككوهللهللهككك هلل     مكككلهللمككك ةهللحكككاأيهلل  منككك   ,هلل   ا  كككو ةهلل كخ كككاو ةهللوأ كككن
كةهللأ ثكاهللهللأهذبهللا ل هلل قوهللولءهللمةهللحاأيهلل  من   هللأه هللحكاأيهلل  وكا,هللمن   هلل   ارة,

   و  أبهلل  أةهلله ظ ,هللأ ورث اهلل     ملهلل قوهللمن   هلل ل   .
 محثهلل  هللخوكيهلله هللولئ لهلل  ذ  هللمم هللوم ل هللم هللهذبهلل   ا  لهلل ةهلل كخ او ة  . 
 نككااهللأ  وحق كك ,هللأهككذ هلل هللهللو كك أ هلل  مأضككأنهللمككةهللح ككثهلل ا  ككلهلل اكك هللوم ككل هللهكك هللأأ ضكك اهلل  

هللهللهللهللهق  هلل ا  و هللأأ قأم .هلل,ه هللم هلل م  ن  هلل    حهلل

منهجالبحثثالثًا:
هلل ر ق هلله هللمحث هللهذ هلل  م ظجهلل   و ا ئ هللأ  أص  هللأ  وحق ق هللأه هلل سوا ء  هلل  و   ل 

هللأ   مككلهللمنضككظ هلل ككةهللمنككا,هلل,  وككاومككاهللأ  و صكك ءهلل ل كك  هلل  وكك هللوضككم  هللحككاأيهلل -1
 .ه هللولئ لهلل  محثهلل,أأثاهلل     ملهلله هللمن   هلل   ارة

   .)( أضاهلل ل لهلل   ا ملهللم ةهللاأ  ةهللملها ةهلل-أ



 ط

 

هللأ لأهلل ل لهللأاامظ هللل وهللمأضنظ هللمةهلل   أاةهلله هلل  ح ش لهلل    ق ل.هلل-ب
هللأ وم هلل  ا  هلل  نثم   هلله هلل و ملهلل ل   هللماأ  لهللح صهلل ةهلل  ص .هلل-ج
هلل ل لهلل   ا ملهلللذ هللأو .أذ اهلل مبهلل لأ هللهلل- 
هللأذ اهلل   ا ء  هلل  أ ا ةهلله هلل ل لهلللذ هللأو  .هلل-ه
أذ ككاهللمككةهللاكك  هللمككةهلل  م  ككا ةهللهكك هللأوككأ هللو كك أبهللمكك ةهللحككاأيهلل  وككاهللهكك هللمأضككنظ هللمككةهللهلل-أ

هلل ل ل.
هللأذ اهللأاأ  هلل  م  ا ةهلله هللو   اهلل ل لهلل   ا مل.هلل-ل
هللأذ اهللأثاهلل     ملهلل قوهللمن وهلل ل لهلل   ا ملهللمةهللأاأ  هلل  م  ا ة.هلل-ح
 .و هلله هلل   ملهللحاأيهلل  واهلله هلل ل   هللمرًهللمن وهللو ءهللهذ هلل  حايأاهللهلل- 
واومككلهلل ك ككك هلل  ككأ ا هللذ ككاه هللهكك هلل  كك  هلل  محككثهللمككةهللغ ككاهلل  مشكك ه اهلل  كك هللأأ هللأاأ هلل -1

  ذ  هلل  نق .
هللأضاهلل  ح  ثهلل  شا يهللم ةهللمن أهو ة]هلل[هلل-3
وخا جهلل كح   ثهلله هلل  ح ش لهللمةهللمك  ظ هلل كصكق ل,هللمكاهللذ كاهلل اوكلهلل  حك  ثهلللةهلل ك هللهلل-4هلل

هلل  صح ح ة,هللأذ اهلل  م ب,هللأاا هلل  ح  ث,هللأ  ولءهللأ  ص حل.  ةهلله هلل
هللوخا جهلل كم   هلل  شنا لهللأذ  هللمم هلل ق  هلل-1
ةهلل  ةهللممةهلل هلل نايهللا ئق هللهللأ  بهلل-أ هللذ اهللمةهللا  هللمذ  .أ  م  هللل وهللا ئق ,هللأ  
هللشاحهللمن   هلل ك   كهلل  غا ملهلله  .أهلل-ب
هللذ اهلل  من وهلل  ن  هلل قم  .أهلل-ج
 ذ اهلل  ش ه هللمةهلل  م  .أهلل- 
هللغا بهلل ك   ك,هللأ  ونا يهللم  مق  ة,هلل   هللأاأ ه هلله هللث    هلل  محث.شاحهللأهلل-1
صككق ل,هللأأ  ككمظ هللل ككوهللا ئقظكك هلل   صككأصهلل  م  أ ككلهلل ككةهلل  نقمكك ءهللمككةهللمصكك  اه هلل كهللأأثكك هلل-1

أأامككككلهلل وكككك ا  هلل  أهكككك ةهللمكككك  امل) (هللأ   كككك لهلل  ظوا ككككلهللمكككك  امل)ه(هللهلل ة)(هللهك  كككك ة,مككك ةهللاأ كككك
 ,هللأ  اهلل   شكككككا,هللأمقككككك هلل   شكككككا,هللمكككككاهللذ كككككاهلل  مح ككككك هلللةهللأوكككككهللأ   ككككك لهلل  م ك  كككككلهللمككككك  امل) (

هللأ   منل,هللأاامظ ,هللأورا خظ هلللةهللأو .هلل   هللأأ هللأاأ هلل قمص ا.
هللأأذ اهلل  مص اهلله  .هلل,لذ هللو ااهلل  مص اهللهإ  هللأ و  هللمم هلل م هلل   هلل-7
 ك كك هلل  موكاو هلل ظك ,هللهلل) ل ك  ,هلل كح   كث,  هللهظا لهلل  ملهلل قمحثهللووضكمةأاأ هللمنمهلل-5

 .  مأضأ   (أ  ما وا,هلل  مص  اهللهلل كم   هلل  شنا ل,
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رابعًا:هيكلالبحث:
هلل و أةهلل  محثهللمةهللم  مل,هللأأامنلهللهصأ هللأخ وملهلل قوهلل   حأهلل  و    

هللأ و أةهللمةهللممحث ة هللُقغأ لهللأ  ص كح ل,   ص هلل كأ  هلل  ون ا يهلل  
هلل  ممحثهلل كأ  هلل  ون ا يهلل  ُقغأ لهللأه  هللثكثلهللم   ب 

هلل  م قبهلل كأ  هللونا يهلل كثاهللأ     ملهلل غل.
هلل هللونا يهلل  حايهللأ  واهلل غل.  م قبهلل  ث   

هلل   ارةهلل غل.  م قبهلل  ث  ث هللونا يهلل  من   هللأهلل
هللأه  هللأامنلهللم   ب ,هلل  ص كح لهلل ياهلل ون    ممحثهلل  ث   هلل هلل

هلل.  م قبهلل كأ  هللونا يهلل  حايهلل ص كح اهلل
هللهللهلل.  م قبهلل  ث    هللونا يهللحاأيهلل  واهلل ص كح اهلل

هلل.  م قبهلل  ث  ث هللونا يهلل  من   هلل ص كح اهلل
هلل.ونا يهلل   ارةهلل ص كح اهلل  م قبهلل  ا ما هلل

هلل   ص هلل  ث    هللحاأيهلل  وا,هللأمن   ظ ,هللأ   موظ ,هللأه  هللأامنلهللمم حث 
هلل أه  هللثكثلهللم   ب ,,هلل   ه ,هللأضنظ ,هلل مقظ   ممحثهلل كأ  هللحاأيهلل  وا

هلل.  م قبهلل كأ  هلل   هللحاأيهلل  وا
هلل.  م قبهلل  ث    هللأضاهللحاأيهلل  وا
هلل.  م قبهلل  ث  ث هلل م هللحاأيهلل  وا

هللأيهلل  واهلل  مخوقيهلله ظ هللأه  هللأامنلهللم   ب   ممحثهلل  ث    هللحاهلل
هلل.ح ش (هلل-   هلل–هلل  م قبهلل كأ  هللحاأيهلل  واهلل)خك

هلل. ن (هلل-  هلل–قبهلل  ث    هللحاأيهلل  واهلل) أ هلل  م 
هلل.ما(هلل–حووهلل–قبهلل  ث  ث هللحاأيهلل  واهلل)موو  م 

هلل.ه ءهلل  و م  (هلل-هملةهلل   و ظ  هلل-مق هلل-  م قبهلل  ا ما هللحاأيهلل  واهلل)ُمةهلل
هللأه  هللأامنلهللم   ب  ,أم هلل  بهلل  ظ هلل,حاأيهلل  واهلل كصق ل  ممحثهلل  ث  ث هللمن   هلل
هلل.)ل و()مة(هللأ  م   بهلل كأ  هللمن   
هلل.) ة()ه (هللأ  م قبهلل  ث    هللمن   

هلل.() قو(هللأ)  م ءبهلل  ث  ث هللمن     م ق
هلل.)  ك (  م قبهلل  ا ما هللمن   )    ي(هللأ



 ك

 

أخكيهلل   حأ  ةهللهك هللأاكأنهلل     مكلهللهلل,  ممحثهلل  ا ما هلل   ملهللمناهللحاأيهلل  واهلل ةهللمنا
هللأه  هللم قم ة 

هلل.حاأيهلل  واهللأ كمثقلهلل ق  هللم قبهلل كأ  هللمن  هلل  و  أبهللم ة  
هلل.  م قبهلل  ث    هللخكيهلل  نقم ءهلله هللو  أبهللحاأيهلل  واهللأم  ةهلل   أ هلل  ا و 

(هلله هللمنك   هلل   كارةهللمكةهللأهلل ةهللأثاهلل   ملهللحاأيهلل  وا)مة(هللأ)ل و(هللأ)ه هلل    ص هلل  ث  ث
هلل كحل بهللحووهلل ظ  لهلل أاةهللغ هاهللأه  هللثكثلهللمم حث أأ هلل أاةهلل

هللأه  هلل ولهللم   ب   ممحثهلل كأ  هللحايهلل  وا)مة(هلل
هلل. مو  ءهلل  غ  ل  م قبهلل كأ  )مة(

هللهللهلل.  م قبهلل  ث    )مة(هلل قومن ا
هلل.  م قبهلل  ث  ث )مة(هلل م  ةهلل  و  

هلل.)  م ء()مة(هللممن و  م قبهلل  ا ما 
هلل.)ه (  م قبهلل  خ م  )مة(هللممن و

هلل.) ة()مة(هللممن و      م قبهلل   
هللأه  هللم قم ة هلل)ل و(حايهلل  واهلل   ممحثهلل  ث   
هلل.)ما()ل و(هللممن و  م قبهلل كأ  

هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل.()  ك   م قبهلل  ث    )ل و(هللممن و
هلل أه  هللثكثلهللم   ب ( ة)أ(هلله )  واهللحايهلل  ث  ث هلل  ممحث

هلل.ممن و)ل و(  م قبهلل كأ  )ه (هلل
هلل.( قو)ممن و(هلل ة)  ث    هلل  م قب

هلل.  م قبهلل  ث  ث ) ة(هللممن و)  م ء(
حوو(هللأ)  كك (هلل كةهللغ اهك هللهللأيهلل  وا) قو(هللأ)  م ء(هللأ)    يهللأ   ملهللحاهللهلل    ص هلل  ا ما

هلل أه  هللأامنلهللمم حثمةهللحاأيهلل  واهللمةهللأأ هلل أاةهلل كحل بهللأحووهلل ظ  لهلل أاةهللغ ها.هلل
هللأه  هللثكثلهللم   ب هللحايهلل  وا) قو(هلل  ممحثهلل كأ  
هلل.ما() قو(هللممن و  م قبهلل كأ  )

هلل.  م قبهلل  ث    ) قو(هللممن و)  م ء(
هللهلل. قبهلل  ث  ث ) قو(هلل مم لهلل قونق    م

هلل  ممحثهلل  ث    هللحايهلل  وا)  م ء(هللأه  هللم قم ة 



 ل

 

هلل.)ه ()  م ء(هللممن و  م قبهلل كأ  
هلل.قبهلل  ث    )  م ء(هلل مم لهلل قونق    م 

هلل  وا)    ي(هللأ)حوو(هللأه  هللثكثلهللم   ب حايهللهلل   ممحثهلل  ث  ث
هلل. )    ي(هللممن و) قو(م قبهلل كأ   

هلل.)أ أهلل     (ممن و )    ي(هللممن و)  م ء(هللأهلل  ث   هلل  م قب
هلل.)ل و()حوو(هللممن و   م قبهلل  ث  ث

هللأه  هللخم لهللم   ب    ممحثهلل  ا ماهلل هللحايهلل  واهلل)  ك (
هلل. )  ك (هللممن و)ه (  م قبهلل كأ 
هلل. )  ك (هللممن و)ل و(  م قبهلل  ث   
هلل. )  ك (هللممن و) قو(  م قبهلل  ث  ث
هلل. )  ك (هللممن و)  م ء(  م قبهلل  ا ما

هلل.قبهلل  خ م  )  ك (هلل مم لهلل قونق    م 
هلل  خ ومل,هللأوشوم هلل قو 

هلل. و ئجهلل  محث,هلل  وأص   هلل
الفهارس:

 .هظا هلل ل   هلل -1
 .هظا هلل كح   ثهلل -1
 .هظا هلل ك ك هلل -3
 .هظا هلل  شناهلل -4
 .هظا هلل  مص  اهللأ  ما واهلل -1
هلل.هظا هلل  مأضأ   هلل -1

هلل

هلل
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 املطلب األول
لغةوالنيابةرتعريفاألث

لغةتعريفاألثر:أوالً
هللهلل أمن و هلل  قغلهلل قوهلل   حأهلل  و   هلل,و ءهللونا يهلل كثاهلله هلل   أ م  

 م ككوهللهللمكك هللمنكك هلل ككامهلل هللأمكك هللشكك ءهلل كك هللمككةهللوككامهللمكك هللم  ككلهلل  كثككاهلل(ثككاأهلل)(1)أا هلل ككةهلل  خق كك 
هكك هللهلل(3)أوكك ءهلل ككةهلل مككةهلل كك  ةهلل,(2)(ضككامو هلل أأثككاهلل   كك يهلل,خكككصهلل   ككمةهلل أ سثككاهلل,  ق كك

هللرثككك اهللأ  ومكككاهلل,  شككك ءهللم  كككلهلل  كثكككاهلل )ك كككك هللهككك هللونا كككيهلل كثكككاهللاأ ككك   مح ككك هللأ  محككك  هلل 
هلل.(4)(أثابهللمظ هلل  و وهلل,  من اهللخيهللم  ةهلله هلل ملهلل أ كثاهلل,أأثأا

                                                           

هلل  ل هك هلل  مك هلل  كاحمةأمكأهللهلل,وم  هلل خق  هللمةهللأحم هللمةهلل ماأهللمة هلل(1) هلل  قغكًأ هلل   ا ه ك ًهلل كل ًهلل   حكًأ  ك ةهللهللهلل,  مصكًا
هلل,أ ك ةهلل حكجهلل ك لهللأ غكلأهلل ك لهللل كوهللأةهللمك  هلل,ه  ةهللاأو هللمةهللم كو ةهللأاثك هللمكةهللأم ك هلل, مو اهلل ةهللامأ هلل     هلل  مقأ 

وكانهلل  نكاأاهللأهأهللأأ هللمكةهلل خهلل,ا  هلل مق هلل   ضاهللمةهللشم  هلل,أ  هلل  مق هلل,  هلل  مص    هلل  مشظأاةهللم ظ هلل و بهلل  ن ة
محمك هللمكةهللهلل هلل  مؤ كي  هلل  مقغلهللهك هللوكا و هللأئمكلهلل   حكأهللأ  قغكل.هللأأهللخم هللأ من ةهلل,أم  هلل  لهلل من ةهللأمئلهلل,أ   أ ه 

 ك لهللهلل-ومن كلهلللح ك ءهلل  وكا ثهلل س ككم هلل-    شكاهلل-محمك هلل  مصكًاهلل-وح  ك هلل-(هلله517 ن أبهلل    األهللأمك  ًهلل )
هلل(1/11) هلل كأ و. هللمنل      أ   هللهلل-م  ةهلل   شاهلل-ه1417   شاهلل

هلل-(هلله745 ),هللمحمكك هللمككةهللأحمكك هللمككةهلل ثمكك ةهللمككةهللا  مكك لهلل  ككذهم هللأمككأهلل مكك هلل عهلل هلل  مؤ ككي   كككا هلل كك اهللأ ككك هلل   ككمكء
م ككك ةهللهلل-ه1413مؤ  كككلهلل  ا كك  ل هلل ككك لهلل   شكككاهللهلل-شكككن بهلل كا ككك ؤأ ,هللمحمككك هلل نكك  هلل  ناا أ ككك  هلل    شكككاهلل-وح  كك 
هلل(7/431).هلل  هلل  ث  ثل   منلهلل-م اأ هلل-   شا

لمكككا ه  هللهلل/ هلل,مظكك ًهلل  مخلأمككك هلل/ هلل-وح  ككك هلل-(هللهكككك171  خق كك هللمكككةهللأحمككك هلل   ا ه كك ًهلل )هلل  مؤ كككي هلل وكك بهلل  نككك ة هلل(1)
.هلل هلل  ث   كككلمنكككل   ,هلله1411وككك ا  هلل   شكككا هللهلل-  كككا ةهلل-م ككك ةهلل   شكككاهلل-هلل    شكككا هللمؤ  كككلهلل  اهلل  ظوكككاةهلل-   ككك ما ئ 

 (5/137) 
 ةهللضكا ا ا,هلل ك,هلللم  هلله هلل  قغلهللأه هلل  نام لهللح هك اهلل ظم هلل قكوهللأ ك هلل ق هللمةهللأحم هللمةهللل م    هلل  مناأيهللم مةهلل   ةهلل(3)

منك هللأه وك هللهك هللهللةمكأهلل ثك هللحك ث هلل ك هللهلل,مو هك هللمكةهلل مك هلل عهلل  نك مًاهلل أا هللوماهلله هللذ  هللمومأ   هلل ألم اهللأم هلل  و  
  هللأم ك هللمظك هللمك ةهللثك هلل  كون هلل,خ ه هلله ظ هللأهابهللل وهللمناهلل ك م  هلل  موك أاةهللك م  ك هلل,أ   هلللام  هلل   أ لهللمةهلل  مأه 

م ئككل هللهللأأاككاهلل  كك هلل  اضكوهللمأصككأ ظ ,هللأوكأهوهلل كك لهللثمكك ةهللأخم ك ةهللأأامككاهلل,صككايهلل   ككأ هلله ظك هلل,م صك  ةهللأهكك هلل أ قكل
هللمغ كلهلل  مقكوم هللهك هللوك ا  هللاوك  هللأهك هلل ك ك    هلل  مؤ كي هللأحمك هللمكةهلل ح كوهللمكةهللأحمك هللمكةهلل م كاة,هللأمكأهللون كاهلل  ضككم 

هلل(1/415).هلل  هلل1117هلل   هلل   شاهلل-هلل    هاةهلل–    شا هلل  اهلل    وبهلل  نام هلل-(ه111 )
أحمكك هلل كا كك ؤأ ,هللهلل-وح  كك هلل-(هلله714  كك  ةهللخق كك هللمككةهللأ مكك هلل  صكك  ًهلل )صكككحهللهلل  مؤ ككي هلل  كككا هلل  ككأ ه هللم  أه كك   هلل

منلهلل   هلل–م اأ هلل-م  ةهلل   شاهلل- 1111هلل-هللهك1411  لهلل   شاهللهلل-  اهلللح  ءهلل  وا ثهلل-    شاهلل-أوا  هللمص  و
 (11/111) هلل. كأ وهللهلل-

وح  ك هلل مك هللهلل-ههلل(415ق هللمكةهللل كم    هللمكةهلل ك  بهلل  ما ك هلل )  ح ةهلل أمأهللهلل  مؤ ي هلل   مح  هللأ  مح  هلل ك ك هلل(4)
منكلهلل   هلل-م اأ هلل-م  ةهلل   شاهلل- 1111هلل-ههلل1411هلل  لهلل   شاهلل-  اهلل   وبهلل  نقم لهلل-    شاهلل-  حم  هلله   ًأ

 (11/173).هلل  كأ وهللهلل-
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أهككككككك هللمومككككككك هللهلل,رثككككككك اهلل أومنككككككك هلل,(1)(  حككككككك  ثهلل أ كثكككككككا)هللمنوككككككك هلل  كككككككأ ةهلل ك ب هللأهككككككك هلل
ها ككك هللهلل أ كثكككاهلل )صخصكككمأهككك هلل  هلل,(2)(صكككقوهلل عهلل ق ككك هللأ كككق هلل   مككك هلل ككك ةهلل لثككك ا  )  قغكككل
صكككقوهلل عهللهلل–  مككك اكككأ هلل هللأم ككك هلل, كوككك هلل أ ضكك اهللهللأ سثكككا )أهككك هللمشككك ا هلل ك كككأ اهلل,(3)( ي   كك

هلل(4)[هق صكك هللاحمكك هلل,أ مكك ا هلل كك هللهكك هللالاكك هلل, كك هللهكك هلللثككابهلل ككر مككةهللأحككبهللأةهلل ]هلل - ق كك هللأ ككق 
أأا  هلل حككأهللهلل,(5)(أوقكك هلل ككؤخاهللهكك هلل أًهلل,مكك   و اأ كك هللهكك هلل  صككح ح ةهللأهللهلل,ح  هكك هللم    ككا

هللهللأ  مصم حهلل.(7)   ةهلل  نابهلل ه أهللهلل,(6)مخو اهلل  صح حهلل ه هللهذبهلل  من   هلل ألثا

                                                           

وح  ككك  هللهلل-ه(هلل311)ةهلللمكككا ه  هللمكككةهلل  ح ككك ةهلل   ككك ا م ,هلل   مؤ كككي هللأمكككأهلللمكككا ه  هللل كككح  هللمككك هللمنوككك هلل  كككأ ةهلل ك بهلل(1)
 منكككل هللمؤ  كككلهلل  اهلل  شكككنبهلل قصكككح هلهللأ   م  كككلهلل,هلللمكككا ه  هللأ ككك  هلل/ما ونكككل هلل  وكككأا,هللأحمككك هللمخوككك اهلل مكككاهلل/  وكككأا
هلل(4/115)م أة.هلل هلل- هلل- هلل1113هلل-هكهللهلل1414هلل   هلل   شاهلل-    هاةهللهلل-أ   شا

,هللأمأهلل  ح  ة هللموم هلل  قغلهلل مةهلله ا هلل(1)  ا  لهلله,هللهلل(311) هللهلل  مؤ ي هللأحم هللمةهلله ا هللمةهللل ا  هلل   لأ   هلل  ا ًل
هلل-هكككهللهلل1411هللهلل  ث   ككلهلل-   منككلهلل-م ككاأ هلل–  اهلل   شككا هللمؤ  ككلهلل  ا كك  لهللهلل-أوح  كك  هللله ككاهلل مكك هلل  مح ككةهلل ككق  ة

هلل(1/51).هلل  1151
 هلل   مح كك  هللخق كك هلللمككا ههلل-ههلل(415)   مؤ ككي هللأمككأهلل  ح ككةهلل قكك هللمككةهللل ككم    هللمككةهلل كك  بهلل  ما كك هلل هلل  مخصككصهلل(3)

 (1/14).هلل  1111هلل-هك1417   منل هلل كأ وهللهلل-م اأ هلل–    شا هلل  اهلللح  ءهلل  وا ثهلل  نام هلل-و   
هلل  ون كك هلل(4)   مح ككك  هللمحمكك هللله ككاهللمكككةهللهلل-(هلله111 )هللصككح  هلل  مخكك ًا هللمحمكك هللمكككةهللل ككم    هللأمككأهلل مككك  عهلل  مخكك ًا

محمك هللهكؤ  هلل مك هلل  مك ا (هللهلل وكاا  ,هللمصأاةهلل ةهلل   ق    لهللمإض هلهللواا  هلل    شا هلل  اهلل أ هلل   و ةهلل),هلل  صاهلل    صا
هلل.(5/1)(هلل1151)هللاا هلل  ح  ث,هللمةهللم  هلل  هلله هلل  ال هللمصقلهلل  اح هلل بم ,هللهك1411   منل هلل كأ وهلل

هلل     ك مأًاأأخاو هلل سهللهلل   مح ك  هللمحمك هللهكؤ  هللهلل-ههلل(111) هللهك هللصكح ح هللم  هللم ق هللمةهلل  حو جهللأمأهلل  ح ةهلل   ش ًا
َمكك ُبهللَصككَقَلهللهلل ,1111هلل-ههلل1411هللهلل كأ ككوهلل-   منككلهلل-م ككاأ هلل–    شككا هلل  اهلللح كك ءهلل  وككا ثهلل  نامكك هلل- مكك هلل  مكك ا 

هلل(4/1151)هلل(1117)هلل.هللاا هلل  ح  ث  اََّحَ هللَأَوْحَا َ هللَاَ  َنَوَظ 
هللأحم هللمةهلل  ح  ةهللمةهلل ق هللمةهللمأ وهلل  ُخْ َاْأَوا ًهلل  خا     ,هللأمأهللم اهلل  م ظ   هللأاأ بهلل     ئ هلله هلل    ةهلل   مام

   منكككل هلل  ث  ثكككل,هللهلل-ة ككك  مهلل–   شكككا هلل  اهلل   وكككبهلل  نقم كككل,هللم كككاأ  هلل-  مح ككك  هللمحمككك هلل مككك هلل   ككك  اهلل  ككك هلل-ههلل(415)هلل
  اَُّوَ هللَ ْ َ ُ هللَصَ َاَوُ هللَ َقوهللَاَا َمَوَ هللَأَو َا  َكَ ,هللَلَذ هللَ ك ُ أ هللَمكْةهللَأْهكَ هلل  َ كْظَم َةهللَ َمك هللَوك َءهللَهك هللهلل  بهلل,هللم هلل1113هلل-هكهللهلل1414

هلل ْ َو ا  (7/43 )هلل(13111)هللاا هلل  ح  ثهلل َصَقَلهلل  اََّحَ هللَأَح ِّ
  مؤ ي هلل   اهللمةهللمأ وهللمةهلل  ك اهللمكةهلل مكاأةهلل   حصكم هلل   كمو ,هللأمكأهلل هللمش ا هلل ك أ اهلل قوهللصح حهلل لث اهلل(1)

هلل(1/15 هللم أة.هلل )منل   هلل-أ  اهلل  وا ثهلل,  اهلل   شا هلل  م وملهلل  نو  لهلل-ههلل(144)    ض هلل
هلل  مؤ ككككي هللل ككككةهلل  كككك  ةهللأمككككأهلل مكككك هلل عهللمحمكككك هللمككككةهللأمكككك هللم ككككاهللمككككةهلل مكككك هلل   كككك  اهلل  ح  كككك هلل  هللمخوكككك اهلل  صككككح حهلل(1)  ككككا ًل

هلل–هللصك   هلل–  ك  اهلل   مأذو كل,هللم كاأ هللهلل-    شكا هلل  م ومكلهلل  نصكا لهللهلل-  مح   هلل أ يهلل  شك  هللمحمك هلل-ه(111 )
 (1/13).هلل  1111هلل-هكهلل1411هلل هلل  خ م لهلل   منل

هلل  اأ  نككوهلل هللهلل  كك ةهلل  نككابهلل(7)   مؤ ككي هللمحمكك هللمككةهللم ككا هللمككةهلل قككو,هللأمككأهلل   ضكك ,هللومكك  هلل  كك  ةهلل مككةهللم كككأاهلل ك صكك ًا
 (4/1).هلل هللهكهلل1414هللهلل   منل هلل  ث  ثلهلل-م اأ هلل–    شا هلل  اهللص  اهللهلل-ههلل(711)  سها  وهلل
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هلل قكككوهلل  وأا كككيأ وككك بهللهلل,(3)   ككك مأ هلل  محككك  هككك هللأهللهلل,(2)  ونا  ككك  هلل وككك بهللأهككك هلل,(1)  م  كككا
أوك ءهللمن كوهللهلل,(6)  كوأاهلل  نقمك ء وك بهللأهك هللهلل,(5) وك بهلل   ق ك  أهك هللهلل,(4)  ون ا يهللمظم  

  ونك ا يهللهللمك هللو ك  هللمكةهللأم حكأهلل,(8)ه هللو جهلل  نكاأ هلل(7) كثاهلل ذ  هلل   هلل  ماوضوهلل  لم  ً
هللهلل.  قغلهلله هللمو  املهلل من وهلل كثاهللمن ة هللهلل كخامهلل   أ م  هللأ  من و هلله هللاهلل هلَلذهلُل

 :تعريف النيابة :ثانيا
   ق هلل  ُقغلهللمم ن و هللأ   أ م  هللأه  هللمه هلل  هللمن وهلل     ملهللأا 
هللأهأهلل    بهللمذ اهلل,   ةهلل  ذًهللخقيهلل  ام   لهلل   بهلل )و ءهلل   هلل  خق  هلله هلل  ن ة 

                                                           

,هللأمأهلل  نم   هلل  مصم حهلل  م  اهلله هللغا بهلل  شاحهلل   م اهلل(1) هلل  مؤ ي هللأحم هللمةهللمحم هللمةهلل ق هلل    أم هللث هلل  حمًأ
,هللأ كو ذهلل  نككك  هلل مك .هلل  هلل  مح كك هلل-ههلل(771 حكأ هللهلل )هلل  كلهككاهللهللو منككلهلل  نام كلهلل  قغككلهللم ق ككلهللأ  صكايهلل   حككأهلل  شكك  ًأ

 (هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل1/4  ث   ل.هلل ) هلل   منلهللاا هلل-  من ايهلل  ا هلل    شا
  مح   هللضم  هللأصكحح هللهلل-ه(هلل511)  ق هللمةهللمحم هللمةهلل ق هلل  ل ةهلل  شا يهلل  واو   هللهلل  مؤ ي هلل  ونا     هلل(1)

-هككهلل1413  منكل هلل كأ كوهلل هلل- م ك ةهلل–م اأ هللهلل-    شا هلل  اهلل   وبهلل  نقم لهلل-وم  لهللمةهلل  نقم ءهللمإشا يهلل    شا
 (1/1).هلل  1153

وح    هللم وبهللهلل-ههلل(517) رم  مهللهلل  مؤ ي هللمو هلل    ةهللأمأهلل  هاهللمحم هللمةهلل ن أبهلل    األ هلل    مأ هلل  مح  هلل(3)
    شكا هللمؤ  ككلهلل  ا ك  لهلل ق م  ككلهللأ   شككاهللهلل-مإشككا ي هللمحمكك هلل نك  هلل  نااُ أ كك هللوح  ك هلل  وككا ثهللهك هللمؤ  ككلهلل  ا ك  ل

هلل(1/341).هلل  هلل1111هلل-هكهللهلل1411هللهلل   منل هلل  ث م ل,هلل م  ةهلل–أ  وأل ا,هللم اأ هلل
  مؤ ي هللل ةهلل    ةهللمحم هلل  مك  أهللمنمك هلل  كاؤأيهللمكةهللوك جهلل  نك اه ةهللمكةهلل قك هللمكةهلل هلل  وأا يهلل قوهللمظم  هلل  ون ا يهلل(4)

هلل هلل    هًا    ك هاةهللهلل- مك هلل  خك   هللثكاأ هلل35    شا هلل    هلل   وبهللهلل-ههلل(1131) ل ةهلل  ن م  ةهلل  ح   ًهللث هلل  م  ًأ
هلل(1/35).هلل  1111-هك1411هلل   منل هلل كأ و

,هللأمأهلل  م ك ءهلل هلل   ق   هللمنو هلله هلل  مص قح  هللأ   اأ هلل  قغأ لهلل(1)   مؤ ي هللأ أبهللمةهللمأ وهلل  ح    هلل   ا م هلل    ًأ
هلل-  منل هلل- م اأهللهلل–    شا هللمؤ  لهلل  ا   لهللهلل-محم هلل  مصًاهلل-  مح   هلل    ةهلل اأ  هلل-ه(1114)   ح   هلل
هلل(1/41) هلل. 1113هلل-هك1413هللهلل  ث   ل

  مؤ كي هلل    ضك هلل مك هلل   مك هللمكةهلل مك هلل  ا كأ هلل هللوك ماهلل  نقكأ هللهك هلل صك كح  هلل    كأة  م موهللمهلل=  وأاهلل  نقم ءهلل(1)
هلل هلل–    شكا هلل  اهلل   وكبهلل  نقم كلهللهلل- كابهلل م ا وك هلل    ا ك ل هللح كةهللهك   هللهحكصهلل-ههلل(1173هلل )هلل   كحم هلل  ًا

هلل(1/31).هلل  1111هلل-هكهلل1411هلل   منل هلل كأ وهلل-م اأ هلل- م  ة
مهلَلماهللهلل(7)  َ ً هللمحم هللمةهللمحم هللمكةهللمحمك هللمكةهلل مك هلل  كال  هلل  ح ك   هلل  لم ك ً,هللأمكأهلل   ك ا,هلل  مق كبهللمماوضكو هللَوضوهلل  لَّ

ملهللم  قغلهللأ  ح  ثهللأ  او  هللأ ك   ب,هللمةهلل م اهلل  مصك   ة.هللأصكق هللمكة )ه هللأ  ك هلل)هك هلل  نكا  (هللأمأ ك بهللم  ظ ك هلل كا
أ  ظ  ك هلل ق ك هلل  ظك    هللأ  وحكي,هللهللمقوا  (هللأم شربهلله هلللم  هلل)م   مة(هللاح هللل وهلل  حو ل,هللأأا  هللممصا,هلله شكوظاهللهضكق 

هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللخ كككككاهلل  ككككك  ةهللمكككككةهللمحمكككككأ هللمكككككةهللمحمككككك هللمكككككةهلل قككككك هللمكككككةهللهككككك ا ,هلل  لا قككككك هلل   مشككككك   هللهلل هلل ك كككككك ه.هللهلل(1111) 
هلل(7/71.هلل ) هلل1111   منل هلل  خ م لهلل شاهللم  أهللهلل-    شا هلل  اهلل  نق هلل قمك  ةهلل-ههلل(1311) 

كك هللمككةهلل مكك هلل  ككالا  هلل  ح كك   ,هللأمككأهلل   كك ا,هلل  مق اككبهلل هللوكك جهلل  نككاأ هللمككةهللوككأ هاهلل   كك مأ هلل(5) كك هللمككةهللمحما   مؤ ككي هللمحما
م كككك ًهلل م كككك ةهلل   شككككاهللهلل-هلل    شككككا هلل  اهلل  ظ   ككككلهلل-  مح كككك  هللمومأ ككككلهللمككككةهلل  مح  كككك ةهلل-ههلل(1111) مماوضككككو,هلل  لَّ

هلل(11/13)م أة.هلل هلل-منل   هلل–   أ  هلل
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أ كك بهلل  كك هللهكككةهللهكك هللهككذ هللهلل,اهلل  ككبهللأأ  كك بأ  ومككهلل,    اككلهلل  م كك لهلل أ   كك بهلل,أأ  كك بهللومنكك 
م ك لهللمكةهللأهك هلل  هلل وماهلل ك بهلل أ    ب )أه هللومظاةهلل  قغلهلل,(1)(لذ هللا  هللم  م هلل  كماهلل   مل

ور ك هلل  كام هللأهك هلل كك  هلل  مكأووهللوكومق هللمظك هللهلل  وك هللأهك هلل–  نك ةهللأل  هلل ق ك هللهك هلل مك هلل– سم 
وكك ءهللهكك هللمنوكك هلل  ككأ ةهللهللمككةهللمنكك   هلل     مككلهلل   كك م لهللأ حككأ اهللهلل,(2)( اهلللذ هلل كك هللووكك هلل ككمخلهللأ هللمقحكك

هلل   ك  هلل,  ل كل  هلل أ    ئمكلهلل, ك  هلل   كأ هللأ م كاه هلل أ   ك ب) وظذ بهلل  قغلهللمنو هللأه هلل,(3) ب ك
هلل هكككك هللمن ككككوهلل     مككككلهللأا هللأهكككك هلل  صككككح حهللوكككك جهلل  قغككككلهلل.(4)( ككككل هلللذ هلل ككك بهللهككككذ هلل كمككككاهلل أمككككل

هلل   ككأ هلل  و  مكك اهلل) هلل أ   أمككلهلل,   أمككلهللمككةهلل هونكك  هللأهككأهلل,أخككامهللأوكك ه هللمككاةهللمنكك هلل أًهللأ  وكك بهللهكككةق
هلل  مكك ءهللهكك هلل,م كك ظ هلله مكك هلل   أمككلهلل و كك أمأةهللأهكك هلل,أ   موكك هلل أموكك هللوكك ء هلل و ككأ هلل   ككأبهللأ حكك ة
هلل أ    ئمكككككلهلل,أصككككك م هلل أًهللأ  و مككككك هللأمكككككاهلل  مككككك هللاأ ككككك هللمكككككةهلل   ككككك هلل م  ضككككك هللأمكككككلأ   هلُلهللهلل,أغ كككككاب
هلل,    ل ككلهلل أ    ئمككل)هلل(6)مككةهللو كك هللأمكك هلل   ككو هللاككأ هللمككةهلل كك  بهللهكك هلل  مح كك  أح ككوهللهلل,(5)(  حمككو

موككك ءهللهنقكككلهلل قكككوهللهنككك هلل ا ككك هللأ ظككك هلل ر ظككك هللل مككك هللأهللهلل, كخ كككاةهلل ككك  اةأهللهلل,أبأهككك هلل   أ ئكككبهللأ  ُ ككك
هلل كم ق هللأةهلل كرو هللو منك اهللأ   مك هللذ ك هللكةهلل  كأ أهللممك هللهلل,مكلاهللأهلْل هلُلهللملاهللأهلْله رةهلل هلَلهلل,نقلو ء هلل   ه هللمةهللههلُل

هلل   ككككذًهللأأا بهلل,أخككككامهللوكككك ء هللمنكككك ة هللهلل   كككك   لهلل  ككككذ اهلل ق   مككككلهللأ حككككأهلل  منكككك   هلل,(7)( قضككككمل

                                                           

هلل(5/351)  قخق  هللمةهللأحم هلل   ا ه  ًهلل هلل  ن ةهلل(1)
هللم  كاهللمنقم ك هلل-(هلله311محم هللمةهلل  ح ةهللمةهلل ا  هلل كل ًهلل )أمأهللم اهلل هلل هلل  مؤ يومظاةهلل  قغلهلل(1) هلل-  مح   هللامًل

هلل(1/111) هلل. 1157   منل هلل كأ وهللهلل-م اأ هلل–  شا هلل  اهلل  نق هلل قمك  ة  
هلل(1/313) هللمنو هلل  أ ةهلل ك بهلل(3)
هلل  ظكككاًأ هللوظكككذ بهلل  قغكككلهلل(4)   مح ككك  هللمحمككك هللهللهلل-ههلل(371أمكككأهللم صكككأاهلل ),هلل  مؤ كككي هللمحمككك هللمكككةهللأحمككك هللمكككةهلل كلهكككًا

هلل(11/311).هلل  1111   منل هلل كأ وهللهلل-م اأ هلل–    شا هلل  اهلللح  ءهلل  وا ثهلل  نام هللهلل- أاهللما ب
هلل   ك ا م هلل   صح حهللوك جهلل  قغكلهللأصكح حهلل  نام كلهلل(1) هلل-(هلله313 )هلل  مؤ كي هللأمكأهلل صكاهللل كم    هللمكةهللحمك  هلل  وكأهًا

 هلل1157هلل-هللهككك1417هللهلل   منككل هلل  ا منكلهلل-م كاأ هلل–    شكا هلل  اهلل  نقك هلل قمك كك ةهلل-وح  ك  هللأحمك هلل مكك هلل  غ كأاهلل  كك ا
 (1/111). 

هلل  مشكظأااهلل ك ةهلللم مك اهللهك هلل قك هلل  نام كل,هللاكاأهلل ك بهلل قكوهلل  شك  هللأمك هللهلل(1) أمأهلل   و هلل ثم ةهللمةهللو  هلل  مأصكق هلل   حكًأ
أه ااك هللأانك هلل راكا ءهللم  مأصك ,هلله ووك لهللمظك هللشك خ هللأمكأهلل قك هللهكاربهللهلل-  م   هللذ ابهللهك هللحكايهلل  حك ءهللهلل- ق هلل    ا  
هللأ   ك  هللحأ ك هلل شكوغقأةهلل ق ك ,هلله ك  هلل ك هلل هلللممك هللأأ ك هللحصكا هلل ,هللهوكا هللحق وك هللأومنك هللأ لمك هللحوكوهللومظكا.ه هللحق و هلل

 هللهللم ئكل,هللممغك   .هللثم ئكلهللم  مأصك .هللأوكأه هلل ك لهلل ث وك ةهللأو كن ةهللأثككهللثأ    هللأ  ةهلل مةهللو  هللام هلل  ثكثك ةهللأ  كثك
مكةهللأمك هللم كاهلل مكةهللخق ك ةهلل  مام ك هللهلل  مؤ ي هللأمأهلل  نم  هللشكم هلل  ك  ةهللأحمك هللمكةهللمحمك هللمكةهلللمكا ه   هللأه   هلل ك   ة

 .هلل هلل1114هلل كأ كككوهلل   منكككل هلل-م كككاأ هلل–    شكككا هلل  اهللصككك  اهلل-  مح ككك  هلللح ككك ةهلل مككك  هلل-ههلل(151)  سامقككك هلل
هلل(هلل3/145)

هلل(11/111)   مح  هللأ  مح  هلل ك ك هللهلل(7)
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هلل,أ حكك هللممن ككوهللأ     مككلهللأ   أمككل ),هللأهكك هللمخوكك اهلل  صككح ح(2) كهنكك   هلل و مككهللهكك هلل(1)   ككن ً
هلل,(3)( ككأ هلل كك هللوككرو هلل  وكك هللهكك هلل     ئمككلهللأ  حمككوهلل,  كك هاهلل أ ئككبهللأ حكك ةهلل,  مصكك ملهلل أ    ئمككل
أهككككك هللهلل,(5)  م  كككككاهللأهككككك هلل  مصككككم حهلل,(4)هككككك هلل  كككك ةهلل  نكككككابهللمكككككةهللوقكككك هلل  منككككك   هللأا هللأاا مكككك اهلل
هلل هللوا وككك هلل أ كككذ  هلل, كك هللاكككأةهلل هلل أًهلل, ككك هلل أمككلهلل هللأصكككمح هلل   ككك  هلل,   ككأةهلل أ   كككأب )  وكك ج
أهككك هلل  ككك ةهللهلل,(7)(  منككك هلل أب   كككأهلل )أهككك هللمشككك ا هلل ك كككأ اهللاككك  هلل,(6)( ككك هللاكككأةهلل هلل أًهلل ككك هلل كككأب

هللهكككك هللأأصككككق هلل,أ  قككككلهلل ككككأ هللم كككك اةهللم كككك هلل كككك ةهللمكككك هلل أ   ككككأبهلل )  نككككابهللو كككك  اهللم كككك هلهلل  منكككك 
هلل,(10)(   ككابهلل    ككأبهللممن ككو)أةهللخكككيهللذ كك هلل(9) ككةهلل  وككأهًاهلل  لم كك ًهللأح ككوهلل,(8)(  ككأا 

هلل   ُكككْابهللهلل أ   َّكككْأبهلل )ه ككك  هلل؟أ هلل  منككك هلل؟هككك هللمن كككوهلل   كككأبهللهككك هلل   كككابهلل مككك هللوككك ءهلل كككةهلل  خق ككك 
هلل.(11)(هذ  الهلل   من هللخكي

هلل
                                                           

أمكأهلل     ك هلل مكةهللهلل, ق هللمةهللون اهلل مةهلل     نهلل ق هللمةهللون اهللمةهلل م هلل عهللمةهللح  ةهللمةهلل وك هللمكةهلل كغقكبهلل كغقمك هلل(1)
هللأ لنهلل ةهللص ق لهللأا  هللمصاهللهك هللحك أ هلل  خمك هلل,مانهلله هلل   حأهللأص يهلل,     نهلل   ن ًهلل  ص ق هلل    وبهلل  قغًأ

ل هللأةهلل و بهللأهن  هلل  حم اهللخ اهللهلل,أ  هلل و بهلل كهن  هللمةهللأوأ هلل   وبهلل,م ئلهللهم  غأ هلله هللل ا م هللأأح   هلل   أ لهللل   
أ ك هللمصك يهللهك هللهلل,أ  هلل و بهللأم  لهلل ك م ءهللومكاهلله ك هللهرأ كبهلل,أهأهللهذبهلله  هللأهن  هلل مةهلل ا يهللأ مةهلل   أ  لهلل,م  

أمأ ك بهللهلل,م ئكلهللوكأه هلل ك لهللخمك هلل شكاةهللأخمك هلل,أ وك بهلل  شكذأذهلل,أ ك هللوك ا  هللصك ق لهلل,أ و بهلل مك هلل  مقك هلل,  ناأا
هلل(11/171م  أه   هلل )هلل  أ ه  هلل.هللم ئلهللثكثهللأثكث ةهللأأاماهلل   ل

هللأهلل     ككك ,هلل  منكككاأيهللمككك مةهلل  َ  َّككك نهلل  صككك ق   مؤ كككي هلل قككك هللمكككةهللون كككاهللمكككةهلل قككك هلل   كككن ً,هللأمككك هلل وككك بهلل كهنككك  هلل(1)
هلل(3/171.هلل ) 1153-هكهلل1413هلل كأ وهلل-   منلهلل-    هلل   وبهلل-    شاهلل-ههلل(111) 

هلل(1/311) مخو اهلل  صح حهللهلل(3)
 (1/774)    ةهلل  نابهللهلل(4)
 (1/131) هلل  مصم حهلل  م  اهلله هللغا بهلل  شاحهلل   م اهلل(1)
 (4/311) و جهلل  ناأ هللمةهللوأ هاهلل    مأ هللهلل(1)
هلل(1/31) مش ا هلل ك أ اهلل قوهللصح حهلل لث اهللهلل(7)
هلل(1/771)    ةهلل  نابهللهلل(5)
هلللمك  هللأهكأهلل,أذ  هللأ ك هللمكةهلل   ك ا بهلللحك مهللمكك هلل  وكا هلل,مةهللأ  و بهلل      هلل,أمأهلل صاهللل م    هللمةهللحم  هلل  وأهًاهلل(1)

هللأمظقظك هللم قكل,هلل مكةهلل خك هلل  م  كأملهلل  خ كأ هللهك هللأ كذ اهلل  ح ة,هلله هلل  مث هللم هلل ضابهللأخ  هلل  ناب,هلل غلهلل ق هلله 
 هلل .أامكاهللم ئكلهلل ك لهللحك أ هللهك هللوكأه هلل كا اة,هللأح كةهللأمص اةهللاأةهلل عهللرو بهللأممةهلل   ك ,هللها  ةهللمةهللهأهللث هللأ   ل  ً,

هلل,مكككلهلل  ككك هاهللهككك هللمح  كككةهللأهككك هلل  نصكككا هلل  مؤ كككي هلل مككك هلل  مقككك هللمكككةهللمحمككك هللمكككةهللل كككم    هللأمكككأهللم صكككأاهلل  ثنككك  م   و
   منككل هلل كأ ككوهللهلل- م كك ةهلل-م ككاأ هلل–    شككا هلل  اهلل   وككبهلل  نقم ككلهلل-  مح كك  هلل .هللم  كك هللمحمكك هللامح ككلهلل-ههلل(114) 

هلل(4/415) هلل. 1153هلل-هك1413
 (4/311) اأ هلله هللوأ هاهلل    مأ هللنو جهلل  هلل(11)
هلل(5/371 و بهلل  ن ةهلل قخق  هلل )هلل(11)
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 ك  هللهللأا ك هلل,(2)(مأضكنظ هللل كوهللو كأبهللثك وا كوهللهلل  وك هلل   حك هلل أ  ُ كأب) هلل(1) مكةهللاو مكل أا  هلل
 ؤ كك هللهللأأا هلل ككةهلل  خق كك هللمكك هلل,(3)(صكك لهلل ظكك هلل   ككأبهللمكك  )اكك  هللصكك حبهللمنوكك هلل   ككاأ هلل,  ككم اهلل

هللمككككةهلل   اككككأ هلل   َ ككككُأب )م أ كككك هلل ككككم اهلل مكككك هللح كككك بهلل مككككةهللاو مككككل,ةهللذ كككك هللأصكككك  اهلل ق حكككك هللأ كككك  هلل أ
هللأ   أمكلهلل,   كأَ  ةهللمكةهللو ك ) أبهللأ  َ ك,هلل هللأ  أصكيأ  كك هاهللأ ظك هللو كونم هلل ك كهلل,(4)(   اح 
هلل,أ  قكلهلل كأ هللم ك اةهللم ك هلل ك ةهللمك  )أبأ  َ كهلل(6)أ    هلل أم )هلل غلهللهك هلل  ُ كأب(هلل,(5)(أشظاهلله ظ 

هلل أا ك هلل- مك هللذ كابهللصك حبهلل  ك ةهلل  نكابهلل-  أا هلله هللأأصق هلل,  قلهللم  اةهلل  ةهللم هلل أ   اب
  منككك   هللأهللحكككأم هلل,(7)(ثكثكككلهللأأهللها كككخ ةهلل قكككوهلل ككك ةهللمككك هلل أا ككك هلل,أ ككك  هللثكثكككلهلل قكككوهلل ككك ةهللمككك 

 .(8)ظ ء    هلل غلهللمنو أا هلله هللهلل,ق   ملهلله هلل  ُقغل هلل    م ل
هلل

                                                           

هلل    وكب,هلل ل كك هللمغك   هللصك حبهلل  وصك   ي,هللحكك ثهللهلل(1) ,هللأا ك هلل  مكاأًل  مكةهللاو مكلهلل مك هلل عهللمككةهللم كق هللمكةهللاو مكلهلل  كك   أًا
ل كك  هلل  ل كك  ً,هللأل كك  هللمككةهلل ح ككوهلل  ح كك   ,هللأأمكك هللحكك و هلل   و ككو   هللأغ ككاه ,هلل ككةهللل ككح  هللمككةهللا هأ كك ,هللأمحمكك هللمككةهلل

,هللأ م ككك هلل عهللمكككةهللأحمككك هلل مكككةهللم  كككا,هللأ مككك هلل عهللمكككةهللون كككاهللمكككةهلل أاأمهلل  ككك هلل م ككك هلل    ضككك هللأحمككك ,هللأ م ككك هلل عهلل   ككك ًا
 ا كككوأ  .هللأمأ ككك بهلل ككك لهللثككككثهلل شكككاةهللأمككك ئو ة,هللأوكككأه هلل ككك لهلل كككماهللأ كككو ةهللأمككك وئ ة,هللاككك  هلل  خ  كككب هلل ككك ةهللث كككلاهلل   ككك اهلل

هلل(17/311ه ضكا,هللأ  هللاض ءهلل     أا,هللأ  ةهللاأ  اهلله هلل  قغلهللأ  نام لهللأ كخم اهللأأ   هلل     .هلل هلل  أ ه هللم  أه   هلل )
  كا هلل ساش  هللهك هللمناهكلهلل قمك ءهلل  حك  ث هلل  مؤ كي هللأمكأهلل نقكوهلل  خق قك ,هللخق ك هللمكةهلل مك هلل عهللمكةهللأحمك هللمكةهلللمكا ه  هللمكةهللهلل

–   كككنأ  لهللهلل–    شكككا هللم ومكككلهلل  اشككك هلل-مكككاهللل ا ككك   مح ككك  هلل .هللمحمككك هلل كككن  هلل هلل-(هلله441  خق ككك هلل   لأ  ككك هلل )
هلل(1/111ه.هلل )1411   منل هلل كأ وهللهلل-  ا  ا

هلل )هلل(1) ح  كك  هللمحمكك هللو  كك هللهلل-(هلله171  وككا ث   هلل  مؤ ككي هلل   ككبهللكمكك هللمحمكك هلل مكك هلل عهللمككةهللم ككق هللمككةهللاو مككلهلل  كك   أًا
هلل(1/115ة.هلل )م أهللهلل-   منلهلل- مش هلل-    شا هللأل اةهلل  ث  هلهلل-ا  هلل   هلل    وأا/هللم نأ هللمأمأهلل-  حم  ً

ح شك لهللمنوك هلل   كاأ هلل  قغأ كل هلل  مؤ كي هللأمكأهللهكك هلل  ح كةهللمكةهلل مك هلل عهللمكةهلل كظ هللمكةهلل كن  هللمكةهلل ح كوهللمكةهللمظكا ةهللهلل(3)
هلل ) حككأ هلل     شككا هللمؤ  ككلهللهلل-  مح كك  هلل  شكك  /هللم كك هلل عهللم كك  ,هللأمؤ  ككلهلل   شككاهلل س كككم هلل-(هلله311  ن كك ًا

 (1/413هك.هلل )1411   منل هلل كأ وهللهلل-   شاهلل س كم هلل  و منلهلل وم  لهلل  م ا  ة
 (5/371  ن ةهلل قخق  هلل )هلل  و بهلل(4)
ل م  هلل ك ك هللموثق ثهلل   ك  هلل  مؤ ي هللمحم هللمةهلل م هلل ع,هلل مةهللم   هلل    ئ هلل  و    ,هللأمأهلل م هلل ع,هللوم  هلل    ةهللهللهللهللهللهللهلل(1)

  ممق ككككلهللهلل-م ككككلهلل  م امككككلهللهلل–    شككككا هللو منككككلهللأ هلل   ككككامهللهلل-  مح كككك  هلل ككككن هللمككككةهللحمكككك  ةهلل  غ مكككك ًهلل-(هلله171 )
 (1/731 .هلل )1154هلل-هك1414 وهلل   منل هلل كأهللهلل-   نأ  ل

 (4/111(هللو جهلل  ناأ هلل )1)
 (1/151  مخصصهلل )هلل(7)
    شكا هلل  اهلل    ك ئ هللهلل-ح مك هللصك   هللا  مك هلل-(هللههلل1431منو هلل غلهلل    ظك ء هلل  مؤ كي هللمحمك هللاأ  هللاقنوك هلل )هلل(5)

 (1/411 .هلل )1155هلل-هكهللهلل1415   منل هلل  ث   لهللهللهلل- ق م  لهللأ   شاهللأ  وأل ا



9 

 

 املطلب الثاي 
لغةتعريفالحرفوالجر

ةفلغرتعريفالح:أوالً
هللهللهلل  لهللمم هلل ق أهلله هلل  من و هللأ   أ م  هلل  ُقغهللياهللونا يهلل  حهللأا 

هللم  كك هلل قمككلهللأ ك هلل,  ظوكك ءهللحكاأيهللمككةهلل  حكايهلل حككاي)  كك هلل  خق ك هلل  نك ةهللأا هللهك هلل وكك بهلل
ةهلل,حاهكك اهللهللو ككموهلل منكك     و ااككلهلل هلل   ككك هللهكك هلل  ا ككلهللأ  ة هلل,أ ثككاهللأأهللمحككاه ةهللم  ؤهكك هلل كك ةهللأ  
,هلل(1)(حاهككك اهللهللو كككموهلل   كككارةهللمكككةهللأوكككأبهلل قكككوهللو كككاأهلل قمكككلهللأ ككك هلل,أ نككك هللأمككك هللأهككك هللحوكككوهلل مثككك 

هلل,أًهللضككك ماهلل حكككايهللأ  ككك  هلل  اكككلهلل,أ  ح وككك هللحككك بهلل شككك ءهلل ككك هللحكككاي)أ نكككايهلل  حكككايهللمكككرة
هللأأهلل  م  ككككبهلل اهككككلأ  حهلَلهلل,م ئكككك هلل  كككك هللم حككككايهلل أًهلل, كمككككاهللهككككذ هللمككككةهللحككككايهلل قككككوهللأهكككككة
هللاك هلل   ك  هللهكذ هللمكةهللأ  محك ايهلل,م ك هللم  كم هللأًهللأ كذ هلل كذ هللمكةهللهكةهللاهلحهلَلهلل ه    هلل,   نمل
هلل ايأ  ُحك)(3)مكأهلل  نمك  هلل  حمكًأأأح كوهللهلل,(2)( ق ك هللضك  هللأًهلل   هللم هللهم  هلل  م هللحأاي

هلل    ككأم هللهكك هلل  مصككم حهلل  م  ككاأح ككوهللهلل,(4)(اهككلحهلُلهلل   أ حكك ةهلل  حمككلهلل,م  ضكك هللحككبهلل كك  خا  
     صغ  ,هللأ    هلل(5)  ص غ   هلل ة

                                                           

 (3/111 )هلل  ن ةهلل(1)
 (1/117 )هللومظاةهلل  قغلهلل(1)
هللثكك هلل, ة كك شككوغ هللأمظككاهللأوم ككلهللأومككاهللَهك هلل  نام ككلهلل  كك هللأمكك هللحأهللهلل,شكرهللمكك    أ  هلل,ًأمككثكك هلل  حهلل هلل    ككأم أحمك هللمككةهللمحمككهلل(3)

هلل  اهك اهللهللأ ك ةهلله ضككاهللهلل,َهك هللخ  موظك هللَابَأ م هللم وهلل  مق هلل  مؤ ك هللل كم    هللوك ماهلل   هشكلهللاكاهللهلل, اوح هللَلَ وهللحم ةهلله   ظ 
ئكك ةهللح ككةهلل  ث ككاهلل   هللأأهككهلل, ككا ككبهلل  شككاحهلل  َ ماهللاهللهكك هللغ  ككبهلل  مصككم حهلل  م  ككمهلل و مكك اهلل هللذ كك هللهككهللصكك يهلل, م  قغككلهللأ    كك

  ك ااهلل    م كلهلله.هلل هللهلل(771)هلل  كوهللمنك هلل ك لَ ك هلل ك  هلللرهلَلأ هلل,  ابهلل  م ك ذظكأا هلل   هللغ  م هللأ ك بهللهك هلل وك بهللوهلل,   ْس اهلل
هلل(511) ك  هلل  مؤ ي هللأمأهلل   ض هللأحم هللمةهلل ق هللمةهللمحم هللمكةهللأحمك هللمكةهللحوكاهلل  ن ك  هلله هللأ   ةهلل  م ئلهلل  ث م ل

  ظ كك هللهلل- كك اهلل مكك  حهلل-ا هللموقكك هلل  ئككاةهلل  منكك ايهلل  نثم   ككل    شككهلل-محمكك هلل مكك هلل  من كك هللضكك ةهلل-  مح كك  هللما امككلهللهلل-ه
هلل(1/371).هلل  1171هلل-هلله1311هللهلل   منل هلل  ث   ل
هلل-ه(هلل111) هلل  مؤ ي هللأ ق هللمةهلل ظ هللمةهللأ ق هللمةهللحم بهلل  الا لهلل  أ  ك  ,هللأمكأهلل  ح كة,هللَمْحَشك هلل   كا هللو ا  هللأ   

 (1/151) هلله.هلل1411هللهلل   منل هلل كأ وهلل-    شا هلل    هلل   وب,هللم اأ هلل- أا   هلل أ  وح    هلل
 (1/131 )هلل  مصم حهلل  م  اهلله هللغا بهلل  شاحهلل   م اهلل(4)
  ح كةهللمكةهللمحمك هللمكةهلل  ح كةهللمكةهللح ك اهللمكةهلل قك ,هلل  نكمكلهللاضك هلل  ك  ةهللأمكأهلل   ضك ئ هللهلل مأهلل   ضك ئ هلل  صك غ   أهلل(1)

,هلل  محكك ثهلل     كك هلل  ح هلل  نمككًا هلل  صكك غ   اهللأصكك غ ةهللمككةهللمككك هللمكك هللأا ءهلل   ظككا.هلل   اشكك هلل  نكك ًأ هلل   حككًأ   كك هلل  قغككًأ
 هللهأ  هلل  أه   هلل  مؤ ي هللمحم هللمةهللشك  اهللمكةهللأحمك هللمكةهلل مك هلل  كاحمةهللمكةهللشك  اهللهلل.أوأه هلل  لهللخم  ةهللأثكثهللم ئل

هلل–    شكككا هلل  اهللصككك  اهلل-  مح ككك  هلللح ككك ةهلل مككك   هلل(هلله714ةهللمكككةهللشككك  اهلل  مق كككبهللمصككككحهلل  ككك  ةهلل )مكككةهللهككك اأهلل
هلل(هلل1/311) هلل. 1174هلل-4,هلل3,هلل1  ولء هللأهلل هللهلل 1173هلل–1  ولء هللهلل,   منل هلل كأ وهلل-م اأ 
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هلل  و بهلل ظ هلل يهللكهق اهلَلأ    هللحهلَل) هللأه هللموم هلل  قغلهلل,(1)(  اش  هللهللحبهلل اي  حهلُلأهلل) هلل,لذ 
ه هللمةهللأماه هلل قوهللهلل     هللهلل,  أو هلُلهلل يهللاهلْلأ  حهلَلهلل,ح بهلل     هلل حايهلل    يهللهلل,  ح هلَلهلل ايأ  حهلَل

ڳ  ڳ          ڳ  چ   و هللث  ؤبهلل عهللذ  هللاأ  أمةهللهلل,(2)( قوهلل ا  لهللأ ح ةهلل أًهلل,حايهللأ ح 

ڳ     ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

چھھ  ے  ے   ۓ   ۓ  
(3). 

هلل,  ضككخملهلل مكك هللهكك هللهلل   كك هلل  ضكك ماةهللهكك هلل    اككلهلل  حككاي )أهكك هللمنوكك هللم كك    هلل  قغككلهللاكك  
هلل  كك  هللأ   )(5)أح ككوهلل مككةهلل كك  بهلل ككةهلل مككةهلل ك ا مكك هلل,(4)(أهككأهللو  مكك هلل,شككمظ هللمحككايهلل  ومكك 

أًهللهلل-  محك أ هللياهلل أةهلل  مَحك) (7)  لمخشكًاهلل,هللأاك  (6)(    اكلهللمك هللوخكصهللل مك هللحاي,هللوم 
ل هللأهكأهللم كاأةهللهللمك هللمكةهللحكايهلل أو كأ هلل,اهكلهلل ك بأأ ا وك هللحهلَلهلل,أايهللهككةأُحكهلل-ه هلل  م 

                                                           

هلل(1/131) هلل  مصم حهلل  م  اهلله هللغا بهلل  شاحهلل   م اهلل(1)
هلل(1/111) هللموم هلل  قغلهلل(1)
هلل(11 )هلل أاةهلل  حجهلل(3)
,هللأمكأهلل  ح ك ةهلل )هللمنو هللم     هلل  قغكل هلل  مؤ كي هللأحمك هللمكةهللهك ا هللمكةهللل ا ك هلل(4) ح ك  هلل(هلله هلل  م311   لأ  ك هلل  كا ًل

هلل(1/41) هلل .1171هلل-هكهلل1311هلل   هلل   شا هلل م هلل   ك هللمحم هلله اأة هلل    شا هلل  اهلل    ا
أمأهلل م هلل عهللمحم هللمةهللل   ,هلل  مناأيهللم مةهلل ك ا م هلل   أه هللصك حبهلل  قغكلاهللأهكأهللمكةهللمكأ   هللم ك هللهلل  مةهلل ك ا م هلل(1)

  نك  م ةهللم  قغكلهلل  مشكظأا ةهللممناهوظك ,هللهلل,هللأ ك ةهللأحك ,هللا أ كلهللكشكن اهلل   م ئك هلل   كم اهلل ك    اهللهلله ش ,هللأ  ةهللأمأبهللل   هلل م  اهلل
مةهلل  قلهلل  قغل,هللهلل ث ا اهللهللأخ راهللهلل,    هلل  هلل  ةهلله هلل   أه  ةهللأشم هللماأ  لهلل  مصا  ةهللم  ,هللأ  ا هلل  نقم ءهللأ  و ا هلل ق ظ 

أوكأه هللكامكاهلل شكاةهلل  قكلهللخقك هللمكةهللشكنم ة,هللهللأ ك هلل ك لهللخم ك ةهللأم ئكلهلل قكوهلل  صكح  .هلل,ه هلل ك هلل  نكابهللأ  ةهللاأ  اهلل
هللهكك هللو اهلل  هللمغ ككلهللهلل خكك  هللوككأه هلل ككأ هلل كامنكك ءهللث  ككثهلل شككاهلل  شككظاهلل  مككذ أاهلل كك لهلللحكك مهللأثكثكك ةهللأمكك ئو ة.أاكك  هلل   مككًا

هلل-ههلل(111)   مؤ ككي هلل مكك هلل  ككاحمةهللمككةهللأمكك هللم ككا,هللوككك هلل  كك  ةهلل   كك أ  هلل هلل  أ كك ةهللهكك هلل م كك  هلل  قغككأ  ةهللأ   حكك ة
هلل(1/111) هللم أة.هلل-   منلهلل-ص   هلل- م  ةهلل-    شا هلل  م وملهلل  نصا لهلل-  مح   هللمحم هللأمأهلل   ض هلللما ه  

  مؤ ي هللم كاهللمكةهلل مك هلل عهللأمكأهللل ك هللمكةهللمحمك هللمكةهلل مك هلل عهللمكةهللم كاهللمكةهلل ثمك ةهللمكةهلل ح كوهللمكةهلل هلل  كا هلل م   هلل     م ة
هلل(1/17 .هلل )1157هلل-ه1417هلل   منل هلل كأ وهلل-    شا هلل  اهلل  اش ,هلل  ا  اهلل-ههلل(1411) هللغ ظبهللمةهللمحم 

هلل(3/317)   مح  هللأ  مح  هلل ك ك هللهلل(1)
هللو اهلل ع هلل ك ةهلللم مك اهللهلل أحم محمأ هللمةهلل ماهللمةهللهلل(7) هك هلل  و  ك اهللأ   حكأهللأ  قغكلهللأ ك ب,هللأ  كاهللهللأمأهلل      هلل  لمخشًا

هلل  مكذهبهللموك ها اهللهللمو    اهللهلل, م اهلل   ض هلل,  نق  اك  هلل مكةهللأخوك هللأمكأهلل مكاأهلل ك ماهللمكةهللهللمكذ  .هللهلله هلل قأ هللشكوو,هللمنول ك ا
شككا ةهللمككةهللاوككبهلل كك لهلل ككماهلل  ح ككةهلل   م كك ا هللأ كك هللخكك   هللملمخشككاهللمككةهللأ مكك  هللخككأ ال هلل ككأ هلل كامنكك ءهلل   كك ماهللأ  ن

هللم صككملهللخككأ ال هلل  قككلهلل اهككلهلل كك لهللثمكك ةهللأثكثكك ةهللأخمكك هللأ ككو ةهللأأامككا  هللهللم ئككل.هللم ئككل,هللوككأه هللأمككأهلل     كك هلل  لمخشككًا
شظ بهلل    ةهللأمأهلل م هلل عهلل  اأ هللمةهلل مك هلل عهلل  اأمك هلل هلل  مؤ ي هللمنو هلل ك م ءهلل=هلللاش  هلل كا بهللل وهللمناهلهلل ك  ب

   منككككل هلل كأ ككككوهللهلل-    شككككا هلل  اهلل  غككككابهلل س كككككم ,هللم ككككاأ هلل-  مح كككك  هلللح كككك ةهلل مكككك  هلل-ههلل(111) هلل  حمككككًأ
هلل(1151-1/1155) هلل. هلل1113هلل-هكهللهلل1414



11 

 

هكك هلل  و ا كك هللمكك ةهللمنكك   هللومككاهللهللأذ ككاهللصكك حبهلل و كك  هلل  ممكك   هللأ هوككا  هلل  منكك   هلل,(1)(محككاي
هلل   خك هللأمكةهلل,أحاهلهلل   وم هللأمةهلل,أحا يهلل    أ هللمةهللومن هلل اي  حهلَلأهلل) م أ  هلل قملهللحاي

هللهللهللهللهللهللهلل.(2)(حاأي

:تعريفالجرلغة:ثانياً
هللهلل أأم هلل  واهلل غلهلله  هللأا هلله هلل  من و هللأ   أ م  هللأه  هلل  قغلهللم  من   هلل  و   ل

هلل  من ككاهلل ككا هللورخككذهللأةهلل   َوككااهلل )ه كك  هلل وككامن ككوهلل هللهكك  مكك ا  هللهلل(3)أأا هللأمككأهلل مككاهلل  شكك م   
 وخككذهللمككةهللهللمكك هلل   كك هلل  نككابأ  وككاهللهلل)هلل,(4)(  وقكك هللمككةهلل وخككذأبهللأاممكك هلل,خقنكك اهللهللهككومألبهلل,هوشككااح 

  خكككككليهللهلل  قكككككواهلل  قككككك هلل  َوككككك) أهككككك هللمنوككككك هلل  كككككأ ةهلل ك بهلل,(5)(   ككككك ةهلل    خككككك اهللأ حكككككأب
هلل,هك هلل  قغكلهلله هللمن وهلل  واهللهلله هللوظذ بهلل  قغلهلل(7)لهًا كهللم صأاهللأح وهللأمأهلل.(6)(أ   خ ا

                                                           

هللوكك اهلل عهلل )  مؤ ككي هللأمككأهلل     كك هللمحمككأ هللمككةهلل مككاهللهلل أ كك  هلل  مكغككلهلل(1) وح  كك  هللهلل-(هلله135أهللمككةهللأحمكك ,هلل  لمخشككًا
هلل هلل1115هلل-هككهللهلل1411هللهلل   منل هلل كأ وهلل- م  ةهلل–  اهلل   وبهلل  نقم ل,هللم اأ     شا هللهلل-محم هللم   هلل  أةهلل   أ 

هلل(1/135 )
هلل  مؤ ككي هلل ككق م ةهللمككةهللم كك ةهللمكةهللخقككيهللمككةهلل ككأاهلل  و ك  هلل  ممكك   هللأ هوككا  هلل  منكك   هلل(1) هلل  كك  ة,هلل  كك ا   هلل  مصككًا ,هللو كك ا

هلل-هللهككك1411   منككل هلل كأ ككوهللهلل- كا ةهلل–    شككا هلل  اهلل مكك اهلل-  مح كك  هلل ح ككوهلل مكك هلل  ككاؤأيهللومككاهلل-(هلله113 )
 (1/141).هلل  1151

كشكن اهلل  نكاب.هللأا ك  هللل ك هلل ك هللهللل ح  هللمةهللما اهلل  ش م   اهللهإ  هلل  ةهلل   م اهللم  قغل,هللح هك اهلل ظك ,هللو منك اهللهلل  ماأهللأمأهلل(3)
  ةهللش م   ا ااهللأ   م هلل  ةهللمؤ م اهللكأ  هللأ   هللمةهللش م ة.هلل  ةهللأمأهلل مكاأهلل   مك اهللمر ك  هلل  نكاب,هللأ ك ةهلل سمك  هللأحمك هللمكةهلل

أا كك هلل,هللمكةهللخكهكلهلل  مكرمأة ك لهلل ك هللأمك ئو ةهللهللح مك هلل حضكاهللموقك هللأمك هلل مكاأ,هللأ وكبهلل  ك هللحك  ث اهلل ث ككا ا.هللأوكأه 
  مؤ كي هلل مك هلل  كاحمةهللمكةهللمحمك هللمكةهلل م ك هلل هلل لهكلهلل ك مك ءهللهك هلل م ك  هلل ك مك ء.هلل هلل كأ هلل   كن   ةهلل  لهلل شاهللأمك ئو ة

هلل ,هللأمككأهلل  ما كك  ,هلل مكك  هلل  كك  ةهلل ك مكك ًا     شككا هللم ومككلهللهلل-  مح كك  هلللمككا ه  هلل   كك ما ئ هلل-ههلل(177)  عهلل ك صكك ًا
هللهلل(75-1/77).هلل  هلل1151هلل-هكهللهلل1411   منل هلل  ث  ثلهللهلل-ا ة كهلل–  م  ا,هلل  لاا ءهلل

هلل-ههلل(413) أمأهللم اهللأحم هللمةهلل ق هللمةهللث م هللمةهللأحم هللمةهللمظك ًهلل  خ  كبهلل  مغك   ًهلل هلل  مؤ ي هللو ا  هللمغ     كا هلل
هلل-هككك1411   منككل هلل كأ ككوهللهلل-م ككاأ هلل–    شككا هلل  اهلل  غككابهلل س كككم هلل-مشكك اهلل ككأ  هللمنككاأيهلل/  مح كك  هلل  كك  وأا

هلل(7/341) هلل. هلل1111
ا ونك  هللهلل-  مح ك  هلللمكا ه  هلل كم ك ًاهلل-ههلل(111  هللمةهللمكاا اهلل  شك م   هللمك  أ ءهلل )  مؤ ي هللأمأهلل ماأهللل ح هلل  و  هلل(4)

.هلل 1174هلل-هككهللهلل1314 ك  هلل   شكاهللهلل-    شا هلل  ظ ئلهلل  ن مكلهلل شكئأةهلل  م ك ماهلل كم ا كل,هلل   ك هاةهلل-محم هللخقيهللأحم 
هلل(1/113) 

 (1/55 )هللومظاةهلل  قغلهلل(1)
 (1/317 )هللمنو هلل  أ ةهلل ك بهلل(1)
هلل  شك هن هللمحمك هللمكةهللمحمك هللمكةهلل مك هلل عهللمكةهلل  ح ك ةهلل(7) هللهلل,    ضك هللأمكأهللم صكأاهلل كلهكًا أمكأهللم صكأاهلل كل ًهلل  ظكاًأ

وكأه هللهوكرةهللمظكا ةهللهلل,أ  كاهلل  اأ  كلهلل,ابصكأ ك ةهللأمك  هلل  شك هن لهللهك هلل هلل,اح هللأ ماهللأح ثهلل,مح ثهلله   هلل,أح هلل ك ك 
هلل(هلل1/115) هلل  أ ه هللم  أه   .هلل هلله هلل  محا هلل  لهلل شاهللأأاماهللم ئل
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أاككك  هللهلل,ا  وكككا هللحاهككلهلل ا اة  َوككك)(1) ككةهلل  ق كككثهللا اهللح ككك هككك هللمظ كككلهلل  َوككهلل  وكك هلل,ا اة ككةهلل  َوكككأهلل
هلل,ذ مظكك هلل واهكك هللوكا اةهلل ككم  هلل,وم كلهلل ر ظكك هللصك ا ءهلل   امككلهلل ا اةأ  َوكهلل,مكك هلل  ك  هللخككل يهلل غ كاب
هلل أ  ووا ككاهلل )أهكك هلل  صككح حهللوكك جهلل  قغككلهلل,(2)(وق غكك هلل مككةهللأأاوقظكك هلل  ن كك ابهللأخمككثهللمككةهللأهكك 
هلل-ا ككك   أ  ككك  ):(4)مككةهللهككك ا هللأاككك  هلل,(3)(وكككابهلل أًهللأ ووكككابهلل,  مم  غككلهللأأهلل ق ثكككاةهللشككك  هلل  وككا
هلل أ  وكككاةهلل,وكككا اهللهللم ؤهككك هلل وكككاهلل  وككك هللأهككك هلل, ق ظكك هلل  ككك وهلل   نكككاهلل  من ككك ةهلل أهككك هلل,وكككاأاهلل-مئككا

هلل,أ وك اهلل,أ ووكاهلل,وكا اهللهلل وكابهللوابهلل,  وذب أ  وا )أه هلل  مح  هلل,(5)(  مقلهللمةهللوواهلل,  خملة
هللمككةهللأأصككق هلل,   ككأ هللل ككوهللوككا هللأهقكك  )أ  كك  هلل,(6)(  قغكك  هللمنككاهللهكك هللأذ كك هلل,   اهللهلل  وكك ءهللاقمككأ 
أح كوهللصك حبهللوك جهلل  نكاأ هللهلل,(7)(  ح  هللأأهلل  مص اهلل قوهللوا اهللهللأ  وصبهلل,   حبهلل   وا

هللأواا هلل   ةهلل   ص  هللش  و  )(8) ةهلل كصمن 
                                                           

أ  ةهللأحك هللهلل,  ةهللمأ  بهلل  لهللأاماهللأو ن ةهلل,   و هللأمأهلل  ح اثهلل, كةغمأ وهللهظ هللمةهللا  هللهلل  ثهللمةهلل ن هلل   ظم (هلل  ق1)
 هلل خوقككيهللل  كك هللأحكك هللل هللأ خقكك هللهكك هللومقككلهلل    كك هلل   كك هللهلل,أ ككخ ءاهللهللأ وكك ةاهللهللأ قمكك اهللهللأهضكككاهللهللأأا كك اهللهلل  ئمكلهللهكك هلل  كك    هلله ظكك اهلل

أاك  هللأمكأهلل كن هللهلل,م  هلل  ق ثهلل ك لهللخمك هللأ كمن ةهللأم ئكلهلل ا  هلل ماأهللمةهللخ   هلل, ق ظ هلل م هلل    هلل قوهللخ صلهلل     
مشكك ه اهلل قمكك ءهلل كمصكك اهللأأ ككك هلل(ه.هلل هلل171)وككأه هلل ككأ هلل  ومنككلهللكامككاهلل شككاةهللم  كك هللمككةهللشككنم ةهللهلل   وككبهلل  أ اكك ً
  كك  ام ,هللهللذهللمككةهللَمْنمككَ ,هلل  وم مكك ,هللأمككأهللحكك و   مؤ ككي هللمحمكك هللمككةهللحمكك ةهللمككةهللأحمكك هللمككةهللحمكك ةهللمككةهللمنكك  هلله ظكك ءهلل كا كك ا

    شكككا هلل  اهلل  أهككك ءهلل ق م  كككلهللأ   شكككاهللهلل-لمكككا ه  ح  ككك هللأأث ككك هللأ قككك هلل ق ككك  هللمكككالأ هلل قكككوهللهلل-ههلل(314) هللهلل  ُم كككو 
هلل(1/313) .هلل هلل1111هلل-هللهك1411هللهلل   منل هلل كأ وهلل-هلل  م صأاةهلل–أ  وأل اهلل

 (114/هلل11 )هللوظذ بهلل  قغلهلل(1)
هلل(1/111)و جهلل  نام لهلل   صح حهللو جهلل  قغلهللأهللهلل(3)
اهلل  ةهلللم م اهلله هلل قكأ هللشكوو,هللهللأحم هللمةهلله ا هللمةهللل ا  أمأهلل  ح  ةهللهلل مةهلله ا  هلل(4) هلل  قغًأ مةهللمحم هللمةهللحم بهلل  ا ًل

أخصأص اهلل  قغلهللهإ  هللأو  ظ ,هللأأ يهلل و م هلل  موم هلله هلل  قغل,هللأهأهلل قوهلل خوص ابهللوماهللش ئ اهلل ث ا ا,هللأ ك هلل وك بهللحق كلهلل
احمكك هلل عهللهلل-م ئككلهللهللثةهللأثكككو ككن هللوككأه هلل كك ل,هلل    ظكك ء,هللأ كك هللا كك ئ هللأ   ككل,هللأم كك ئ هللهكك هلل  قغككل,هللأ نكك   هللمظكك هلل    ظكك ء

,هللأ هةهللم  م هللمشظ هلل    ض هلل ق هللمةهلل م هلل  نل لهلل-ون  و ة هللأه   هلل ك   ةهللأأ م ءهللأم  ءهلل  لمك  هللهلل  واو   .هللم  ًا
(1/115-111-111) 

هلل(1/413 )هللمنو هللم     هلل  قغلهلل(1)
هلل(7/111 )هلل  مح  هللأ  مح  هلل ك ك هلل(1)
  مؤ ي هللمو هلل    ةهللأمأهلل   ن    هلل  مم ا هللمةهللمحم هللمةهللمحم هللمةهللمحمك هلل مكةهللهلل    ظ  لهلله هللغا بهلل  ح  ثهللأ كثاهلل(7)

هلل مككككةهلل كث ككككا هلل-هكككككهلل1311م ككككاأ ,هللهلل-    شككككا هلل  م ومككككلهلل  نقم ككككلهللهلل-ههلل(111) هلل- مكككك هلل   ككككا  هلل  شكككك م   هلل  وككككلًا
هلل(1/111).هلل محمأ هللمحم هلل     ح هلل-وح    هلل  هاهللأحم هلل  ل أمهلل- 1171

هللصك حبهلل م هلل  مق هللمةهللاا بهللمةهلل م هلل  مقك هللمكهلل(5) ةهلل قك هللمكةهللأصكماهللمكةهللمكظكاهللمكةهلل مك هللشكم هلل كصكمن هلل  مصكًا
أ كك ةهلل و كك هللأةهلل   ككاهللحكك  ثهللا ككأ هلل عهللصككقوهلل عهللهلل,صكك أ هلل  كك هللأمككأهلل  أ ,هللاكك  هلل كك ةهلللمكك  هلللم  كك هللهكك هلل  قغككلهلل,  قغككل

هللم  هلل  لهلل  هلل شاةهللأم  و ةهلل, ق  هللأ ق هلل م هلل و  هللأةهلل   اهلل   ارة أاك  هللغ كابهلل ك لهللخمك هلل شكاةهللهلل,أا  هلل  مخ ًا
هلل(117-1/111) هلل  أ ه هللم  أه   .هلل هللأاأمهلل  هللأمأهلل  أ هللأ  وامذًهلل,أثم   ةهلل  لهلل  هللثم    اهللأا  هلل   هلل 
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هللاككك  هلل  وكككا ث  هلل وككك بهللأهككك هلل,(1)( كككئكهلل اضكككا هلل  ومككك هللأصككك    وكككاأهلل ) مكككةهللاو مكككلهلل  ككك   أًا
هللأهكك هلل  ل هككاهلل,(3)( كك ق مكك هلل  وككاهللأهلل أا كك هلل) أهكك هللمومكك هلل  قغككلهللخكهكك هلل,(2)(أ كك ق هلل أ   كك  

هلل وكك بهللهكك أا هللأهللهلل,(4)(أةهللوا ككوهلل سمكك هللحكك ةهلل ككأاظ  أ  وككا )اكك  هلل   كك  هللهكك هللمنكك   هلل قمكك  
هلله كك هلل  مككاأةهللأوونكك هلل,  من ككاهلل ااككأبهلل كككخلهللمككةهلل وخككذهللشكك ءهلل أ  وككا )اكك  هلل  نكك ةهلل قخق كك 

  وكاهللهللاهللَ كأهك هلل  منوك هلل  أ ك  هللذهلَلهلل.(6)(أمك  هلله وذمكذبهلل(5)  مظك هللمكؤخاهللمكةهللونق  هللث هلل,  خقا
هللهك هللأ ك  هللهلل     ك هللأمكأهللاك  أهللهلل,(7)(  محكا ثهللَأَ  ةهللَهك هلل شك هللحمك هلل   وكاأهلل)هلل م أ     لمخشكًا

هلل ن ككك هلللذ هلل  ككام هللأأوككابهلل,أذ كك  ظ هللأوككااأ هلل,ذ قككك هللموككااهللهللاأ كك هلل(اهللاهللج )مكك  ةهلل  مكغككلهللهكك 
هلل  ككذًهلل أ  وككا ,(8)(أوككا ئمظ هللوا ئككاه هللأ ثككا هلل,وا ككاةهلل   كك هلل قككوهللأوككاهلل, وككابهلله كك هللأوا كك 
هلل  شكككا يهلله ككك هللوككك ء أ كككق ,هلل كككةهلل م كككذهللأ ظكككوهللا كككأ هلل عهللصكككقوهلل عهلل ق ككك هلل ]هلل  حككك  ثهلل   مكككًأ
هلل.(10) ذ هللأا هلله هللومظاةهلل  قغل,هلل(9)[ا؟هلل  و
هلل

                                                           

هلل(11/311 )هللو جهلل  ناأ هللمةهللوأ هاهلل    مأ هلل(1)
هلل(1/34 )هللهلل  وا ث  هلل(1)
 (1/171 )هللموم هلل  قغلهلل(3)
هلل   ل هككككاهللهككككك هللمنككككك   هلل قمككككك  هلل   ككككك  هللهلل(4) هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل  مؤ كككككي هللمحمككككك هللمكككككةهلل     كككك هللمكككككةهللمحمككككك هللمكككككةهللمشككككك ا,هللأمكككككأهللم كككككاهلل ك مككككك ًا

هككهلل1411   منكل هلل كأ كوهللهلل-م كاأ هلل–    شكا هللمؤ  كلهلل  ا ك  لهللهلل-  مح   هلل .هللح و هللص   هلل  ضك مةه هلل(315) 
 (1/371) .هلل 1111هلل-

 (1/115 هلل  ن ةهلل )هأاظم و أةهلل قوهلل  من اهللأ  ظأ جهللأهللهللهم هللشم هلل  ح  مو ةهللو أةهلله ظم هللث  بهلل     ءهلل(1)
هلل(11/311) هللو جهلل  ناأ هللمةهللوأ هاهلل    مأ هلل(1)
هلل(1/111) هلل  منو هلل  أ   هلل(7)
هلل(1/131 )هللأ   هلل  مكغلهلل(5)
أخما  هلل أ  هللمةهلل صا,هللا   هللأ مر  هلل م هلل ع,هلل ةهلل ق م ةهلل  و م ,هلل ةهلل  أ هللاك   هللاك  هللأخاو هلل     ئ هللم    ب هللهلل(1)

اكك  هلل كك أ  هللأ عهللل كك هلل«هلل نكك » عهلل ق كك هللأ ككق ,هلل ككةهلل م ككذهلل  وككا؟هللاكك   هللاوكك هلل مككةهلل مككا هللأ ظككوهللا ككأ هلل عهللصككقوهلل
  مؤ ككي هللأمككأهلل مكك هلل  ككاحمةهللأحمكك هللمككةهللشككن بهللمككةهلل هلل هلل  موومككوهللمككةهلل   كك ةهلل=هلل   كك ةهلل  صككغامهلل ق  كك ئ هلل ككمنو هللم كك (

هلل–    شا هللم وبهلل  م مأ ك  هلل س ككم لهللهلل-هلل م هلل   و حهللأمأهللغ ةوح    هللهلل-ههلل(313)  ق هلل  خا     ,هلل     ئ هلل
هلل(1/311)(هلل 1114 هللم بهلل   ظ هلل ةهلل م ذهلل  وا هللاا هلل  ح  ث)هلل1151هلل–هلله1411هللل  منل هلل  ث    هلل-حقب
أ ذ  هللممثق هلله هلل   ك ةهلل   مكام هلل  مح ك  هللح كةهلل مك هلل  مك ن هللشكقم  هلل    شكا هللمؤ  كلهلل  ا ك  ل هللم كاأ  هلل   منكل هللهللهللهللهللهلل

هلل(1/53(هلل )1141 هللاا هلل  ح  ثهلل) هلل هللم بهلل  واهللم ا  اهلل1111-ه1411 كأ وهلل
مك بهلل   ظك هلل كةهلل   ومك ذهللهك هلل  ملهك هللأ  ك م ءهللأ  ح كو هللأ     كا,هللأم ك ةهللأ ك هللم  كأر,هللهللاق  هللأهكأهللهك هللصكح  هللم كق ,هللمك بهلل

 (3/1151(هلل)1117,هللاا هلل  ح  ث)هللأأ  هلل   أ هللحك هللم هلل  هلل صاهللم  ا اهلل
هلل(1/55(هللومظاةهلل  قغلهلل )11)
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 املطلب الثالث
لغةالقرآنومعانيالتعريف

أ   هلل  ح  ثهلل كةهللمنك   هلل   كارةهلل وك اهللم ك هللأةهلل ونكايهلل قكوهلل اهك هلل  ما كبهلل سضك ه هلل
هلل  م أةهللمةهلل قمو ة هلل

هللمن   هللهلل-1
هلل.  هللذ  هللمةهلل    ح لهلل  قغأ لهلل,   ارةهلل-1

:معانيلغةتعريفال:أوال
هلل  كك هاهللهكأهلل مك هلل( نك مهلَل)هلللمك هللهكأهلل  من كو )كم هلل  م  ءهلل  ح  ك و ءهلله هلل و بهلل   ق   هلل

مكك هلل,  م صكك هللاصكك هلللذ هلل( ن كك هلل  ككو)مككة هلل أًهللم كك هللم نككأ هلل  كك هللم  وشكك   هلل(من كك اهلل)مخ ككيهللأ  
هللل ظك هللح كثهللمكةهللمك هلل,هك هللح كثهللمكةهلل  ذه  كلهلل  صأاهلل قوهلل  ق هلل هلل  ةهللم هللأأ  اهللهلل,  م صأ 
هللمككك هللأأمككك هلل,مشككك ءهلل  صككك هللمكك هللهكككأهلل م ق ككك اهللهللأ  من كككو)أأضككك يهلل ككذ  هللهلل,(1)(  ق ككككهللمكككةهللو صكك 
هلل كك ةهلللذ هللل هللشكك ءهلل قككوهلل  من ككوهلل  ق ككأةهللأ هلل,  ق كككهللمن ككوهللهظككأهللمكك  ق كهلل   صكك هللمكك هلل ونقكك 

هلل هللمكككك  نااهللمن ككككوهلل   ككككموهللهظككككأهلل  ومن ككككلهلل ككككم  هلل قككككوهلل  شكككك ءهللهظكككك هلللذ هللأأمكككك هلل,م صككككأ  اهلل
هلل.(2)(م  ذ  
هلل,ه  ك  هللثكثكلهللمنك ة هللأهكأهللمكذ اهللهلل, كوومكاهللمنهلل )أةهلل  من   هلل(3) ماهلل      هللذ اهللأمأأهللهلل

هلل  ] أم ك هللاأ ك هللصكقوهلل عهلل ق ك هللأ كق هلل, م هللهأهللشك ئاهلل قكوهلل ك  ك لهلل,أ هلل    هللثكثهللمن ة هلل
هللمن ة هللهللمرح هللل هللم ق هلل مائهلل  هلل ح 

                                                           

 (1/541 )هلل   ق   هللمنو هلله هلل  مص قح  هللأ   اأ هلل  قغأ لهلل(1)
 (1/541) م هلل   مص اهلل   هلل(1)
 ماهللمةهللمحم هللمةهللأحمك هللمكةهللل كم    هللمكةهللمحمك هللمكةهلل  مك ةهلل    ك  هللثك هلل   كماا  ًهلل  حك هكهللمكةهللأهك هللهلل أمأهللح صهلل(3)

  ككي,هلل كك ةهلل ككماا  .هلللمكك  هلله  كك هلله ضكك ,هلل كك ايهللم  مككذهب,هللأ ك ب,هللصكك يهلل  وصكك   يهللهكك هلل    كك هللأ  حكك  ثهللأ ككك هللهلل
 هللم ظكك هلل   ث ككاهللأوصكك حوظ ,هللهاأ كك هلله ظكك هللمككةهللأونقكك هللشككنا ا,هللأأمكك هللمومأ  وكك هللهكك هلل  حكك  ثهلله   نككهلل,  وكك ماهلل  صككغ ا

  خ كككرهللأوغ ككككاهلل ك ككككم ء,هللأ   كككك   هللمنضككككظ هللشكككك ئ اهلل ث ككككا اهللأأأه مككك اهللغ ككككاهللمحصككككأاة,هللأ  ككككةهلل كككك ةهللمالأاكككك اهللهكككك هلل  ومككككاهلل
أ  ةهلل  هللشناهللح ةهللم مكأنهلل قكوهلل ا  كلهلل    ظك ءهللأ  ح مك ء,هللأ   ك هللهللأحبهلل  ح  ثهللأ قم ,هلل  ةهللممةأهللهلل,أ  وص  ي

 هللهلل ك لهلل كماهللأثكثك ةهللأخمك هللمئكلهللم كماا  .هلله هللهك و ةهللأأامكاهللمئكلهللم  كي,هللأوكأهلله هلل  لهلللح مهللأأهلل ث وك ةهللأ كهللأ  و 
أمككأهلل ككن هللهلل  وحم ككاهللهكك هلل  منوكك هلل   م ككا هلل  مؤ ككي هلل مكك هلل   ككا  هللمككةهللمحمكك هللمككةهللم صككأاهلل  وم مكك هلل   ككمن   هلل  مككاأًل

هلل-هكك1311   منكل هلل كأ كوهللهلل-مغك   هلل–هلل كأاك ي    شا هللائ  لهلل  كأ ةهللهلل-  مح   هللم  اةهلل  و هلل    هلل-(هلله111) 
هلل(111-1/117) هلل. 1171
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أهكككككككك هلل  نكككككككك ةهللهلل,  ككككككككأ ةهلل(  من ككككككككو)أ شككككككككو هللمككككككككةهلل,(2)(َ َ ككككككككأهللهلل أ  م ضكككككككك هلل(1)[...ثكثككككككككلهلل
أ  ككأ ةهللهلل,أ   كك هلل,أ   كك هلل,  أ كك هلل أه كك هللثكككثهلل غكك  هلل,  ككأ ةهلل   وكك بهلل أ  ن ككأ ة) قخق كك 
هلل,(3)(أمكابهللل  ك هلل صك اهلل  كذًهللأح  ك هللمح وك هلل شك ءهلل ك هللأمن كوهلل,مشو هللمةهلل  من وهلل    و ب
أهككأهلللكظكك اهللمكك هللهلل,ومككاهللمن ككوهلل أ  منكك     )اكك  هللصكك حبهللوكك جهلل  نككاأ هلل,أل  هلل ق كك هللأممثقكك 

أاك  هللهلل,(5)  ا غكبهلل كةهللذ ك هللح   ك اهللهلل(4)(أكظا هللم ءهك هلل أًمةهلل   هلل   املهللهلل,وضم  هلل  ق ك
هللأهككك هلل  كك مأ  اككأ هللهللأم كك هلل,مكك هللمن كك  هللهللأهككأهلل,مكك هللأ  و كك هللذ م ككهلل  كك هلل(ًهللةهللن )  لمخشككًا

هلل,(6)(هون اككوهللأ  كك بهلل  من ككوهلل أم كك هللأاصكك و هللأا وكك هلل أًهلل ككذ هللم كمكك هللأ   كك هلل,أ  ككوهللمم   كك 
هلل أًهلل كذ هللم أ ك هلل(  كو)هلل (نهللةهلل ) ه هللم بهلله هللمخو اهلل  صح حهلل(7)أا  هللل ةهلل    ةهلل  ا ًل

هلل, كمكك هللمن ككوهللهكك هللذ كك هلل اهكك هلل و ككأ هلل,أ حكك هللمن  وكك هللأهلل   ككك هللأمن ككوهلل,    ككلهلل ن كك هلل,أا  

                                                           

لم أجده في كتب الحديث وال غيرها اال ما نقله المؤلف رحمهه   وغرهر لهه مهه ههله اللرعهن )ماهاه( والروايهن  (3)

 هلل حكك هلل  هلل مككائهللم ككق ,هلل شككظ هللأةهلل هللل كك هللل هلل عهللأأ كك هللا ككأ هلل ع,هللل هللمإحكك مهللثكككث هلل  كك   هللمكك     ,هللهلل   مشككظأاةهلل
  مؤ ككي هللمحمكك هللمككةهلل هللصككح  هلل  مخكك ًا.هلل هللهككذ هلل  كككهلل  مخكك ًاهلل,  وكك ا هلل قوم  ككلهللأ  ث ككبهلل  ل  كك ,هللأ  مكك ا هللمككةهلل  كك  ة

هلل  ون كك  أةهللهلل﴿اككأ هلل عهللونكك  و هللهلل مكك بهلل   مح كك  هللمحمكك هللله ككاهللمككةهلل  صككاهلل    صككاهلل ل ككم    هللأمككأهلل مكك  عهلل  مخكك ًا
أهلل     هللم     هللأ  ن ةهللمك  ن ةهللأ ك كيهللمك ك يهللأ كذةهللمك كذةهللأ   كةهللم   كةهللأ  وكاأحهللاصك صهللهمكةهللوصك  هللمك هللهظك

هلل(1/1)(هلل هلل1575)هللاا هلل  ح  ثهلل﴾م هللأ ل هلل عهللهرأ ئ هلله هلل  ك  مأة   اةهلل  هللأمةهلل  هلل ح  هللم
أ  كهللم ق  هلل هلل ح هلل  هلل مائهللم ق ,هلل شظ هللأةهلل هللل  هللل هلل عهللأأ  هللا أ هلل ع,هللل هللمإح مهللثكث هلل  ث بهلل  ل   ,هللأ  ك   هلل

(هلل1171)ااكك هلل  حكك  ث هللمكك هلل مكك حهللمكك هلل  هلل  م ككق هلل هللمكك ب.هللصككح  هللم ككق هللهللمكك     ,هللأ  وكك ا هلل    كك هلل  م كك ا هلل قوم  ككل
هلل ()ثكثلهللمن ةهلل  كهللمو  املهلله هلل    ةهللأ  م     هللم أةهلل  كلهلل (هللأ  3/1311) 

(هللههلل137 ,هللأمككأهللح ككص,هلل وكك هلل  كك  ةهلل    كك  هلل )  مؤ ككي هلل مككاهللمككةهللمحمكك هللمككةهللأحمكك هللمككةهللل ككم   هلل  قمككلهلل   قمككلهلل(1)
هلل(1/73) هلل .1111هلل-هك1411هللهلل   كأ و,هلل هلل-هلل     ئ ,هللم اأ ,هلل م  ة,هلل   منلهلل  ا هلل    شا

هلل(1/113 )هلل و بهلل  ن ةهلل(3)
هلل(1/71 )هللو جهلل  ناأ هللمةهللوأ هاهلل    مأ هلل(4)
ه هلل شاةهللأ   ا,هللغ  كلهللهلل ح  ةهللمةهللمحم هللمةهلل  م ض ,هلل سم  هللأمأهلل      هلل  ا غبهلل كص ظ   ,هلل  هلل  و   اهلل   م ا هلل(1)

مكةهللأهك هلل)أصكمظ ة(هلل ك ةهللهلل,أ  كبهللمكةهلل  ح مك ءهلل  نقمك ءهلل,   هلل   ارةهلل هلل ك كاهلل ك هللهك هللمن  هك أ  هللم اهللهلل,ه هلل  وح   
هلل(1/111) هلل  مقغلهلله هللوا و هللأئملهلل   حأهللأ  قغل هللهللأ شوظا,هللحووهلل  ةهلل  اةهللم سم  هلل  غل   .هللمغ   
(هللههلل1415 )هلل منوكك هلل  مككؤ   ة هلل  مؤ ككي هلل مككاهللمككةهللاضكك هللمككةهللمحمكك هللا غككبهللمككةهلل مكك هلل  غ كك هلل ح  ككلهلل   مشكك أ كككا هلل

 (4/11) هللم أة.هلل-   منلهلل-م اأ هلل-  اهلللح  ءهلل  وا ثهلل  نام م اأ ,هللهلل-وملهلل  مث و    شا هللم 
 (1/151 )هللأ   هلل  مكغلهلل(1)
,هللل كةهلل  ك  ة هللصك حب)مخو اهلل  صكح حهللهلل   اَّ ًلهلل(7)  (هللهك هلل  قغكل,هللهكا هللهلل-محم هللمكةهللأمك هللم كاهللمكةهلل مك هلل   ك  اهلل  كا لًا

ل اهللهلل,أصق هللمةهلل  ًاهلل, ك ب ح   ل,هللأ  هلل ق هللم  و   اهللأهللأهأهللمةهلله ظ ءهلل هلل,هللهك(هلل111)مةهللور    هللأأ هللامض ةهلل  لهلل
 (1/11 )هلل ك ك  أهأهللرخاهلل  نظ هللم .هللهلل(هلله,111)مصاهللأ  ش  ,هللأ  ةهلله هللاأ  لهلل  لهلل
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هلل   ك اهللهللأ   وك هلل )  مصكم حهلل  م  كاهللاك  هللصك حبأهللهلل(1)( كمك هللمن ك هللأهك هلل, كمك هللمن  ةهللأه 
هللمن ك بهللأهك هلل,ذ  هللمن ك ةهللهك هللهكذ  )اأ  هلل(3)أح وهلل ةهللأم هللل  هلل,(2)(اص و هلل اموهللم بهللمة

هللهك أممثق هللا  هلل  لم ك ًهللهلل,(4)(-أم ظأم اهللهللأمضمأ  اهللهلل   لاهللهللأمش مظو هللمم ثقو هلله هللأًهلل- أ ء
هللهلل(6)أم هللحك و هللاأ هلل  اكاهللهلل ةهللص حبهلل  مصم حهلل  م  اهللأح وهللذ  هلل,(5)و جهلل  ناأ    كا ًل

هلل نك هلل,مك هللو قك هللو ك  هللأ هلل  من كوهللونكايهلل هللأ  نكابهلل,هنقك هللمن كوهللكًهلل  ن ملهللأو أ هلل )اأ  
هللصكككك حبهللأأأا هلل,(7)(   كككك ءهللأوشكككك   هلل   ككككأةهللم  ككككاهلل؟هككككذ هلل هلَلمن َككككهللمكككك هلل   نككككابهللمنككككاهللاكككك  

هللأاك هلل,أ حك هللأ  ورأ ك هللأ  و  ك اهلل  من كو)هلل(8)ثنقكبهللهك هللونا كيهلل  من كوهلل كةهلل  مصم حهلل  م  ا
هلل.(9)(أ   و هللمضمأ  هللهذ هللأ ا  أةهللأشمظ هلل كم هللمن وهللأهذ هلل اأ ظ هلل     هلل  ونم 

 
 

                                                           

 (1/111) هللمخو اهلل  صح حهلل(1)
هلل(1/434 )هلل  مصم حهلل  م  اهلله هللغا بهلل  شاحهلل   م اهلل(1)
هللهللصككككق ملهللمككككةهلل  خككككلاجهلل ك صكككك ًاهلل هلل ككككن  هللمككككةهللأأ أمكككك هللل كككك هلل(3)   قغأ ككككلهللصكككك حبهلل  وصكككك   يهلله,هلل(111)    حككككًأ

أهك هلل ومك هلل  مصك  لهللهك هلل  قغكلهللمكةهللشكأ ه هلل   حكأهلل ,أ   حأ ل,هللأ  ةهللُ ن هللأ ق هللمةهلل كصمن هللأأمك هلل م ك ةهللهك هلل   حكأ
   م كك  هلل   مككام,هلل    كك هلل  مككوم هلل وكك من هللأهكك هلل هللهلل.أ   كك هللحق وكك هللم  مصككاةهلل  و مظكك هلل   كك  هلل, ككةهلل  نككابهللمكك هلل كك  هلل غ ككاب

  مغك   ًهلل  منكاأيهللهللمةهللم  اهلل  ظ شم هللم  أ ء,هلل  مصكًا  مؤ ي هللأمأهلل م هلل عهللمحم هللمةهلل ن هلل هلل  م   لهللأمةهللمن ه 
 هلل  م   ككلهلل  م ككأاةهلل   منككلهلل-    شككا هللم ومككلهلل  نقككأ هللأ  ح كك هلل-  مح كك  هللل كك  هللمحمكك هللم صككأاهلل-ه(131) مكك مةهلل ككن هلل

هلل (1/41ه.هلل )1415هللهلل  ث   ل
هلل(1/434  مصم حهلل  م  اهلله هللغا بهلل  شاحهلل   م ا )هلل(4)
 (11/113 )هللو جهلل  ناأ هللمةهللوأ هاهلل    مأ هلل(1) 
هلل,ملهلل ك ك ئأح هلل كهلل,أمأهللح و هلل  ا ًل,هللمحم هللمةهللل ا  هللمةهلل  م ذاهللمةهلل  أ هلل مةهللمظا ةهلل  ح هكهلل أمأهللح و هلل  ا ًلهلل(1)

أمكةهللهلل,أأمأهلللا كلهلل   مشك  هلل,أمأهلللا لهلل  ا ًلهلل أمةهللأاا   هلل,أوا  هلله هلل  احقلهلللم   اهللهلل,لئأ  هلل  لهللخم هللأو ن ةهللأم 
هللأم ككق هللأ كك هلل صكك هلل,أمككأهلل  أ هللأ    كك ئ هلل   كك ةأصككح بهلل  أ مككةهللأمكك هلل  كك    هللأ مككةهللصكك   هللأأمككأهلل أ  ككلهللهلل,أا كك هلل  مخكك ًا
هلل .هللهللو ةأوأه هلله هللشنم ةهللأ  هلل ث و ةهللأثم  أةهلل  لهللأ    هللأه و هلل  لهلل ماهللأ كمن ةهللأمك هلل,ا  هلل     ئ هللث لهلل,أغ اه 

 (111-1/115 )هلل  أ ه هللم  أه   
هلل(31/113 )هللو جهلل  ناأ هللمةهللوأ هاهلل    مأ هلل(7)
هلل  قغكًأ هلللمك  هلل   كأه  ةهللهك هلل   حكأهللهللثنقكبهلل,أمأهلل  نمك  هلل أحم هللمةهلل ح وهللمةهللل  هللمةهلل   اهلل(5)   شك م   هللمكأ ه هلل   حكًأ

أ  قغككلهللأ  ث ككلهللأ      ككل,هللأ كك هلله مكك هللذ ككابهلل  مالمكك   هلل ككةهللمشكك  خ هلل كك لهللمكك ئو ة,هللأمكك  هلل ككثكثهلل شككاةهلل  قككلهللم  كك هللمككةهلل
 هللهلل.هللهككلهلل  م و كك هللمككةهلل  منوضكك هللأاكك هللمقككنهللو ككن ةهلل كك لهللأأشككظا اهللومكك  مهلل كأ ككوهلل كك لهلللحكك مهللأو ككن ةهللأمكك ئو ةهللهكك هللخك

 (1/131) هللمنو هلل ك م ءهلل=هلللاش  هلل كا بهللل وهللمناهلهلل ك  ب
هلل(1/434  مصم حهلل  م  اهلله هللغا بهلل  شاحهلل   م ا )هلل(1)
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هلل   من كوهلل )ونا كيهلل  من كوهللاأ ك هللهك هلله هلل   اأ هلل  ُقغأ كلهلل(1)  ن  ًاهللهك هللأمأهللأح و 
هلل   قغكلهللهك هلل   كك هللمن كوهلل  كأةهللأاك هلل,أوك هلل أةهللأوك هلل قكوهلل   كأ هللمك هلل  كاهلل  كذًهلل   ص هللهأ
هللهلل.منك ة هللهلل ومنك هلل  ق ككهلل ق  هلل   هللم هلل أ  من وهلل)أه هلل  نو هلل  أ   هلل,(2)(   ص هللم هللونق هللم 

هلل أ  ككك  هلل,  منككك   هللح كككةهللهككككةهلل   ككك  هللهلل,  محمكككأ ةهلل  صككك   هللمكككةهلل ر  ككك ةهللمككك هلل أ  منككك   
هلل  صككككأاهللهكككك هلل   منكككك    )(4)  م كككك ًأأأأا هلل  لم كككك ًهلل ككككةهللهلل,(3)(من كككك بهلل أًهلل   ككككك هللمن كككك ة
هللمك  ق كهللو صك هللأ ظك هللح كثهللمكةهلل  ح صكقلهللأ  صكأاةهلل, ك  ك كهللمإل ئظك هللأضاهللح ثهللمةهلل  ذه  ل
هلل ظك لهللح ثهللأمةهلل,م ظأم هلل و موهلل  ن  هلله هلل  ق كهللمةهللحصأ ظ هللح ثهللأمةهلل,من وهلل و مو
هلل,ح   ككلهلل و ككموهلل  خكك اجهللهكك هللثمأوظكك هللح ككثهللأمككةهلل,م ه ككلهلل و ككموهللهككأهللمكك هللوككأ بهللهكك هللم أ ككل
 ككك هلل شككم هلل ككك هلل كصككأ   ةهللهللأهككأهلل(5).(هأ ككلهلل و ككموهلل ك  كك ةهلل ككةهلل مو  لهكك هللح ككثهللأمككة

هللهلل    ظكك ءهلل  ككأ هللصكك حبهلل  مظككذبهللهكك هلل قكك هللأصككأ هلل    كك هلل  م كك اة  أ نقكك هلل  قظكك هلل ككةهلل  م كك ًأ
هلل  ذه  ككلهلل  صككأاةهلل هكك هلل  منكك   )هلل ه كك  هللهكك هللونا  كك هلل ق كككلهللمنكك   هلل,أ  ككةهللمكك أةهلل  ككملهللل  كك 

هللل ظكك هللح ككثهللهمككةهلل,  ن كك هللهكك هلل  ح صككقلهللأ  صككأاةهلل, ك  كك كهللمإل ئظكك هللأضككن هللل كك هللح ككثهللمككة
,هللأ  ككك هللصككك حبهلل  صكككح حهللوككك جهلل  قغكككلهللأصكككح حهلل  نام كككلهلل(6)(من كككوهلل كككم  هللمككك  ق كهللو صككك 

هلل أًهللأ   ككك هللمككك   أ هلل كككذ هلل,   ككك هلل    كككلهكككأهلل   صككك هللأ سا  ةهللمكككةهللاأ ككك  هللهلل اككك   )أ  من و
هللأهك هلل, اه هللذ ك هللهك هللمن كوهلل كمك هلل و أ هلل,أمن وهلل   ك هللأمن  و هللأ ح هللأا  هللأاص  .

                                                           

هلل  ن كك ًاهلل أمكأهللهككك هلل  ن كك ًاهلل(1) هلل,  ح ككةهللمكةهلل مكك هلل عهللمككةهلل ككظ هللمككةهلل كن  هللمككةهلل ح ككوهللمككةهللمظكا ةهللأمككأهللهككك هلل  قغككًأ
أأمككأهللهلل,أممككةهللاأمهلل  كك هللأمككأهلل ككن هلل   ككم ةهلل  حكك هكهللمكك  ًاهلل,أ نككايهلل    كك هللأ ضكك اهللهلل, كك ةهلل  غ  ككبهلل ق كك هلل ك بهللأ  شككنا
أأمك هللأه وكك هللهقكك هلل مقغ كك هلله ظك هللشكك ءهللغ ككاهللأ كك هللأوك  هللهكك هللرخككاهلل وكك بهللهلل اكك  هلل كك اأ هلل,  غ ك ئ هللمككةهللحمكك  هلل  م كائهلللمكككءاهلل

هللاهللخق هللمةهللشنم ةهلل  لهللخم هللأو ن ةهللأثكث كأ ئ هللمةهللوص    هللأهاغ  هللمةهلللمكءهللهذ هلل   و بهلل أ هلل كامن ءهلل نش
هلل(11/11) هلل  أ ه هللم  أه   .هلل هللمةهلل   ماهللأ     ءةهللأ  ومذ هللأ  ةهلل ومللهلل حوا ل اهلل.هللم ئل

هلل(1/33 )هلل   اأ هلل  قغأ لهلل(1)
هلل(1/133 )هلل  منو هلل  أ   هلل(3)
,هللل ككةهللمحمكك هلل مكك هلل  ككاؤأيهللمككةهللوكك جهلل  نكك اه ةهلل مككةهلل قكك هللمككةهللل ككةهلل  ن مكك  ةهلل  حكك   ًهللثكك هلل  مهلل   ُمَ كك َأًهلل(4) هلل   كك هًا  كك ًأ

  ككلأمهلل قمحككثهللأ  وصكك  ي,هللأ كك ةهللاق كك هلل   نكك  هلل ث ككاهلل   ككظا,هللهمككااهللهلل,مككةهلل مكك اهلل  نقمكك ءهللم  كك  ةهللأ    ككأةهلل,  كك  ة
,هللم ظك هلل   م كاهللأ  صكغ اهللأضن  هللأ ا ه ,هللهون هللأ  بهللو جهلل    ةهللمحم هلل  ومق هللم  هللوآ    .هلل ك هلل حكأهللثمك   ةهللمصك   اهلل

هلل(1/114 )هلل ك ك .هلل هلل(هكهلل1131هلل=هللههلل111)   هللأ  و  هللأ    اص.هلل   هلله هلل    هاة,هللأوأه هللمظ هلل
هلل(31/114 )هللو جهلل  ناأ هللمةهللوأ هاهلل    مأ هلل(1)
هلل م  َئَق هللأ ا  وظ هلل ا  لاهلل كا َّلاهللو م   َّلا( هلل  مؤ ي هلل م هلل   هلل(1) ا  هللمةهلل ْ ُمَظذَُّبهلله هللَ ْقَ هللُأُصأَ هلل  َ ْ َ هلل ْ ُمَ  َاَة هلل)وحا اق

هلل(1/114) هلل. 1111هلل-هكهللهلل1411 كأ وهلل-  ا  ا هلل   منلهلل–  اش هللهلل ق هللمةهللمحم هلل   مقل هلل  اهلل   شا هللم ومل
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هللأ   كبهلل )أه هللو جهلل  ناأ هللاك  هلل  لم ك ً,هلل(1)هحأ بهللأً هلله هللمن  هلل كم أهللهلل,من  ةهلل كم 
هللهككأهللل مكك هلل,حكككأهلله كك هلل ق كك ةهلل  ككأةهلل هللمكك هللأهككأهلل,  من ككًأهلل ه  كك  هلل-أًهللل ككوهلل  من ككوهلل-ل  كك 

هللأ ضكك هلل(3)   كك ا م هلل ككةهلل–وكك جهلل  نككاأ هللهكك هلل كك ًمأًهلل  لهللهلل–أ  كك هلل.(2)(م   قككبهلل نككايهللمن ككو
هلل ك  هللمك هللهأهلل  ق هللأمضمأ  هللأم وض بهللأهحأ بهللأمن  بهلل,أ ح هللأمن  و هلل  ش ءهللأمن و )اأ  
هلل.(4)(  ق كهلل ق  
آنلغةتعريفالقر:ثانيا

هللهللهلل  ق هللأا هللونا يهلل   ارةهلله هلل  من و هللأ   أ م  هللأه  هلل  ُقغلهللمم 
هلل(6) ككةهللأمكك هلل م كك    كك  هللهلل  مكك هلل و مكك هلل  ل هككاهللهكك هللمنكك   هلل قهككهلل(5)ح ككوهللأمككأهللم ككاهلل ك مكك ًا

هللهكذ هللاكأ هلل عهلل      هلل قكوذ اهللأهللهلل,(7)( وماهلل   أاهللأ ضَمظ ُ م هلل   ارةهللاار  اهللك  هللهلل) اأ  
چی  جئ  حئ   مئ  چ  هللونكك  و

هلل كك هلل أ  كك  هللهكك هلل ككك هلل  نككابهلل كك هللو ككاأهلل    اككلهللو   كك اهللأً) ,(8)

                                                           

هلل(1/1441 )هلل  صح حهللو جهلل  قغلهللأصح حهلل  نام لهلل(1)
 (31/113) هللو جهلل  ناأ هللمةهللوأ هاهلل    مأ هلل(1)
,هللاكك  هلل     كك  هلل كك ةهللهللأمككأهلللمككا ه  هلل ل ككح  هللمككةهلللمككا ه  هلل   كك ا م هلل(3) صكك حبهلل  ككأ ةهلل ك ب,هللأخكك  هللأمكك هلل صككاهلل  وككأهًا

هلل  ك ,هللممةهللوا موهللمك هلل   غوكا بهللل كوهللأااهلل  ك مة,هللأ ك ةهلللم ك ,هللأمظك هللصك يهلل و مك هلل  مكذ أا,هللأمك  هللامك هللأةهلل كاًأ
م ئكل,هللأا ك  هللهك هللحك أ هلل   كمن ة.هللأاك  هلل ك اأ  هللاأ ك هلل  كخلهللمكةهللهكذ هلل   وك بهللمخك هللهللثكمةهلل  لهللخم ك ةهللأثكهللاا م اهلل

قوهلل أ يهللمةهللمحمك هللمكةهلل  وأهًا هللأا هللذ اهلله ظ هللأ  هللااأه هلل قوهللأم هلللما ه  هللم  ا ب.هللأا  هلل  ح    هللااأ هللمنض هلل 
هلل(435-1/437) هللمغ لهلل  أ  ةهلله هلل م   هلل  قغأ  ةهللأ   ح ة هللهلللما ه  هلل   اغ   .

هلل(31/113 )هللو جهلل  ناأ هللمةهللوأ هاهلل    مأ هلل(4)
,هللهإ  هلل  ةهللمةهللأ قك هلل   ك  هللأأهضكقظ هللهك هللهلل أمأهللم اهلل ك م ًاهلل(1) هلل   حًأ أأم هللأمأهللم اهللمحم هللمةهلل      هللمش اهلل ك م ًا

أا ا,هللمكةهللصك هللاه هللح كك اهلل قغكلاهللأ ك ةهللل هك  اهللموأ ضكن ا.هللأخكذهلل كةهللأمك هلل  نمك  هللثنقكب.هللأ ك ةهللث كلاهلل حكأهلل   كأه  ة,هللأأ ثك
أا  هللأمأهلل قك هللل كم    هللمكةهللهلل,ه هلل قأ هلل   ارةهللأ  ح  ثهللأ  قغلهللأ   حأهللأأ يهلل وم اهلل ث اةاهللهلل,أه هلل    ل,هللح ةهلل   ا  ل

هلل ح كككهلل ثكككثهللم ئككلهللأ ككيهللم كك هللشكك ه هللهكك هلل   ككارة.هللأاكك  هللمحمكك هللمككةهللهلل–ه مكك هللذ ككاهللهلل-     كك  هلل كك ةهللأمككأهللم ككاهلل ك مكك ًا
  نم  هلل  خا ل هللأ  هللأمأهللم اهلل  لهلللح مهللأ من ةهللأم ئو ة,هللأوكأه هلل  قكلهلل   حكاهللمكةهللذًهلل  حوكلهلل ك لهللثمك ةهللأ شكا ةهلل

هلل(11-15-1/17 )هللم ء هلل لهلهلل ك م ءهلله هلل م   هلل ك هللأثكثهللم ئل.
 قكبهللأمكأهلل م ك هللهلل, اوك هللمكةهللأهك هللهكا ةهللاأم ك اهللهلل     ك هلل  محك اث.هلل ك ةهللأمكأبهلل مك  اهللهللً  قغكأهللهلل أمكأهلل م ك هلل       هللمةهلل كا هلل(1)

ثكك هللأ ككوهلل   ضكك ءهللم ا ككأ ,هللهلل,أأاكك  هللممغكك   هللمكك اةهلل,    كك هلل أ ككماهلل  حكك  ث,هللأ اا هلل  حكك  ثهللأ ك ب,هللأ كككاهللهككهلل,  نقكك 
أوكأهوهللمم اكلهلل ك لهللثكثك ةهللأأهللثككثهللأ شكا ةهللأمك ئو ةهللهلل,  هللمظك ,هللاحمك هلل علهلله ك  ظ هللحوكوهللمكأخاجهللمن هللذ  هللل وهللم اهلل

ل مك بهلل  كاأ ةهلل قكوهلل هللهللأ كو ةهلل ك ل.هللهللأا   هللوأهوهللمم لهلل  لهللأاماهللأ شا ةهللأم ئو ة,هللأمقكنهلل كمن اهللهلل,خكهلهلل  منوص هلل ه
هلل(هلل13-3/14) أ م بهلل   ح ةهلل

 (1/71     هلل )هللم    هلل ق (هلل  ل هاهلله هللمن7)
هلل(17)  أاةهلل     ملهللهلل(5)
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هللل مكك هللصكك حبهلل  ل هككاهللخكككيهللاككأ هللأمكك هلل م كك ةهلله كك   )هللأح ككوهلل,(1)(وضكك هللهكك هللاحمظكك هللأ كك  اهلل
هللمكك هلل   نككابهللاككأ هللمككةهللأخككذ اهللهلله كك هللمككةهللأ ق  كك هللأ م  كك هلل كظككابهلل كك ائ  هللكةهللاار كك اهللهلل   ككارةهلل ككم 
أ ك هللهلل ك بنأهكذ هللمهلل اقك هلل,(3) ةهللا كابح  بهللهلل,(2)(مأ  هلل امهللم هلل أًهلل,ا هلل قوهلل    الهللااأ 

أه هللهكأهللمشكث هللمكةهللهلل,   ءهللمةهلل  ح لهللث   لأمن وهلل سهلل,موا  هللم ةهلل  ض هللأ  وماهللمةهلل  ح ل
أ كك هلل ؤخككذهللهلل, هللأ كك  هللممظمككأل  ككهلل   ككارةأ هلل) أضكك يهللصكك حبهلل  ل هككاأهللهلل,؟أأهللمككةهللاككاأهلل,   ككاأ

هلل,   ككارةهللأ ظمككلهللاككاأ هللأ هلل ظمككلهلل,مثكك هلل  وككأا ةهللأ س و كك هلل,أ   كك هلل  كك هلل  وكك بهلل عهلل,مككةهللاككاأ 
أح كوهللهلل,(5)  شك هن هللمك  ح ك بهلل كةهلل سهلل,(4) (هللأًهللمك أةهللهمكلةهلل-لذ هللاكاأ هلل   كارةهلل  م هللو أ 

من كوهلل  ومكاهللهللمؤ ك  اهللهلل(7)(اكارةهللمن كوهلل  ومكاهللأمن كوهلل)(6)  لوك جهللغلهلل ةقص حبهللوظذ بهلل  

                                                           

 (1/71     هلل )هلل  م هللمن   هلل ق(هلل  ل هاهلله1)
 (1/71  مص اهلل    م هلل )(هلل1)
هلل  قغكًأ هلل كم هللا امك اهللهلل محم هللمةهلل  م و  اهللمةهللأحم هلل(3) هلل   حكًأ ك ك هلل ك ةهلل م كاهللهللأمأهلل ق هلل  مناأيهللم  كابهلل  مصكًا

أ    كابهللهلل هللمك هللأ ك هللل هللا كابهلل  ك ,اربهلل قكوهللم مك ,هلله ك  هلل ك هلل أمك اهللهللل وهلل  مأ  هلل ألخذهلل   ,هللهإذ هللخكاجهلل ك مأ  هلل كحا اهلل
هللأ هللو وا,هللهق بهللمذ  .هللأهأهللأح هللأئملهلل   حأهللأ  قغل,هللأخذهلل   حأهلل ةهلل  مأ   أأخذهلل ةهلل   كوهللمكةهلل مكاهللهلل, أ ملهللو با

وكأه هللأمككأهلل قك هللممغكك   هللهلل,أوم  كلهللمكةهلل قمكك ءهلل  مصكاة,هللأأخككذهلل كةهلل   ككك  هلل  مكو ق هلللمكك  هلل  منول كل,هللأ كك ةهلل قكوهللمذهمكك 
هلل(1/1141) مناهلهلل ك  بهللهللمنو هلل ك م ءهلل=هلللاش  هلل كا بهللل وهلل هلل  لهلل  هللأم ئو ة.

  مؤ ي هللأمأهلل  مح  ةهلل  م ض هللمكةهللمحمك هللمكةهللم كناهللهلل   كا هللو ا  هلل  نقم ءهلل   حأ  ةهللمةهلل  مصا  ةهللأ   أه  ةهللأغ اه 
هلل )هلل   و كككأخ  مككك هلل   وككك حهللمحمككك هلل  حقكككأ.هلل    شكككا هللهوكككاهلل ق م  كككلهللأ   شكككاهللهلل/وح  ككك  هلل  ككك  وأاهلل-(هلله441  منكككًا

هلل(1/51) هلل. 1111هلل-هكهلل1411هللهللث   ل   منل هلل  هلل-هللأ  وأل اهللأ س كة,هلل    هاة
هلل(71-1/71 )هلل  ل هاهلله هللمن   هلل قم  هلل     هلل(4)
أ  ةهللهلل,أمأهلل م هلل عهللمحم هللمةهللل ا  هللمةهلل  نم  هللمةهلل ثم ةهللمةهللش هاهللهلل   اش هلل  م قم هلل  ش هن هلل  سم  هلل  ش هن هلل(1)

  شك هن هلل ث كاهلل  م  اككبهللوك هلل  م كك خاهللم   كاهلل   ككا ة,هلل وومنك هلله كك هللمكةهلل  نقككأ هللم وك بهلل عهللأ كك لهلل  ا كأ هللصككقوهلل عهلل
 ق  هللأ ق ,هللأ ك هلل  صح ملهللاض هلل عهلل  ظ هللأرث اه ,هللأ خوكيهللأا أ  هلل  نقم ءهللأغ اهللذ  هللمةهللمناهلهلل كك هلل  نكابهلل

 كك لهللخم ككك ةهللهلل بأهككأهلل  ككذًهلل  كككو م  ,هللأمأ ككهلل, هلل    ككك أ  شكك هن هللأأ هللمككةهللو قككك هللهكك هللأصككأهللهلل,أ  قغككلهللأ  نام ككلهللأ  شكككنا
وكأه هلل كأ هلل  ومنكلهلل,هللأم ئل,هللأا هللا  هللل  هللأ  هلله هلل   أ هلل  ذًهللوأه هلله  هلل سم  هللأمكأهللح   كل,هللأ   ك هللأ  وك هللمم   كلهللغكلة

 (4/113 )هلل هللأه   هلل ك   ةهللأأ م ءهللأم  ءهلل  لم ة.هللرخاهلل أ هللمةهللاوبهلل  لهللأاماهللأم ئو ة
هللمةهلل ظ هلل  لو جاهللهإ  هلل  ةهللمكةهللأ ك ماهللأهك هلل  نام كل,هللأمأهللل ح  هلللما ه  هلل   لو جهلل(1) أ ك ةهللح كةهلل  ن  ك ة,هللهللمةهلل   ًا

   كا هللمك ةهلل  مؤ كثهللأ  مككذ ا,هللهلل   منكك   هللهك هلل   كارة,هللأ وك بهلل أصك يهللمصك    هلل ث كاةاهللم ظك هلل وك بهلل,وم ك هلل   ا  كل
هنقككك هللأأهنقككك ,هللأ  كككا هلل قكككوهللثنقكككبهللهككك هلل   صككك  اهللل كككوهللغ كككاهللذ ككك .هللأ ككك ةهللصككك حبهلل خو ككك اهلل قمككك هلل   حكككأهللهلل أ وككك ب

أ  ناأا.هللأا  هللأمأهلل   و هلل م  هلل عهللمكةهللأحمك هلل   حكًأ هللوكأه هللأمكأهللل كح  هلل  لوك جهللهك هللومك  مهلل لخكاةهلل ك لهلللحك مهلل
خكهكلهلل  م وك اهللمك عهلل شاةهللأثكثهللم ئكل.هللأاك  هللغ كاب هللوكأه هلل كأ هلل  ومنكلهللسحك مهلل شكاةهلل  قكلهللم  ك هللمكةهلل  شكظا,هللهك هلل

هلل(151-1/153)  لهلهلل ك م ءهلله هلل م   هلل ك م ءهلل هللون  و.هلل
هلل(1/111 )هللوظذ بهلل  قغلهلل(7)
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هللهك هلل  صكح حهللوك جهلل  قغكلهللصا هللأذ ابهللأمأهلل,أ  ض  هللأاار ك اهللهللأاكاأ هلل   وك بهللاكا ءةاهللهلل)   وكأهًا
هك هللهللهك ا هللمكةهلل  مظمكألهللأ  بهللمكةهلل,أأ و  هللم أ هللأم هلل م  هلل  مو   هلل,(1)(أم  هلل م هلل   ارة

أأهللأةهللهلل,أهككأهلل  ومككاهللمككةهلل   ككاأهلل أ   ككارةهلل,اككاأهلل   ككارةهلل لأمككةهلل  مظمككأهللهلل) ه كك  هلل هلل  قغككلمككمو
   كككاأ هللأهكك هللح شككك لهللمنوككك هلل,هلل(2)(حمقككك هلل أاككاأ هلل    اكككلهلل,اجهلل   ككك ائهللمكككةهللر ككلهللل كككوهللر كككل خكك

هككك هللأهللهلل,(3)(أأصكككق هلل  ومكككاهللأ  ضككك هلل,مصككك اهلل   اوحككك ةهللأ    صككك ةهلل ةارأ   ككك)   كككأ هلل  قغأ كككل
هلل,(4)(     ك هلل  قك هلل,أ   كا ءهلل,أ    ائهللأ  مو ائهلل,أاار  اهللهلل,أاا ءةاهللهلل,ااأهلل  و ل  هلل    ارة)   مح  

مككك بهلل )  كككأ هلل  شككك هن هلل  مو ككك  هلله ككك  هللخكهككك اهللهلل اهللهنككك  هلل   كككارةهللمظمكككألهلل كهللبأ ككك هللصككك حبهلل وككك 
هلل كككا اهللأأهللككك ها اهللهللمنكك هللمنَضكك هللمنضكك اهللأوهلل,أُاارَ كك اهللهللءةاهلل اَككاأ هلل   ُككارَةهللأ   وكك َبهللاككاهللهلل   مظمككألهللاككاأ
أهككأهللهلل,أأ ضكك اهللوككرخا هلل,  كك هلل أأاككاأ هلل  َح وككلهلل,َحَمقكك هلل أ    اككُلهللاككاأةهللَأْاككاء اهللهلل,أأ ضكك اهللومنوكك هلُل
أاككاأ هلل  مككاأةهلللذ هللهلل (5) كخ كك أح ككوهلل ككةهللهلل,  كك هللغاأمظكك هللأ قأ ظكك هللأ   وككأ هلل,مككةهلل كضكك   

أهكذ هلل  َشكناهللهلل,أأاكاأ هللهك هلل  َشكناهلل,مككهللأ كيهللاَكاأ هللهإذ هللح ضك هللا ك هلل,ص ا هللذ  هللح ا
هللهلل,أ  ككا  هلل خقكك هللهكك هللأاوظكك هلل,احمظكك هلل ككو اهلل  مكك ءهللهكك  أ    اككلهللهلل, قككوهللاَككاءهللهككذ  أمككةهلل كك ًا

ومنكك هللهلل أأاككاأ هلل  ح ككلهلل,-هللأ حكك هلل-   ككك هللممن ككوهللأاككاأ أهللهلل,أاككَاأهلل ق كك هلل   ككك هلل, صككاه  
هلل,ذ كاهلل كمبهلل  و كم لأهللهلل,أةهلل   كارةهللممن كوهلل  ومكاهللأأ  هللمةهلل كث كاهلل,(6)( ووماهللأ    هلل, مظ 
أ كمككاهللهلل,ك كك هللومككاهلل   صككصهللأ ككم هلل   ككارةهللاار كك اهللهلل,أ كك هللشكك ءهللومنوكك هلله كك هللااأوكك هلل) ه كك  

 ككك  غ ا ةهللهللأهكككأهللمصككك اهلل,أ ل ككك  هللأ   كككأاهللمنضكككظ هللل كككوهللمنكككاهلل,أ  أ ككك هللأ  أ  ككك هلل,أ   ظككك 

                                                           

 (1/11 )هلل  صح حهللو جهلل  قغلهللأصح حهلل  نام لهلل(1)
 (1/711 )هللموم هلل  قغلهلل(1)
هلل(1/141 )هللمنو هلل   اأ هلل  قغأ لهلل(3)
 (1/411 )هلل  مح  هللأ  مح  هلل ك ك هلل(4)
,هللمأ وهللمو شا.هللأخذهللهلل  ن  هللمةهللم ن ةهلل كخ  هلل كأ  هلل   ح ةهللأأمهلل(1) هأهللأمأهلل  ح ةهلل ن  هللمةهللم ن ةهلل  مو شنوا

.هللأا  هللأمأهلل  نم  هللأحم هللمةهللهلل,هللأ  ةهللمنقام اهللأصحبهلل  خق  هللأأ اهللهلل-أ  ةهللأ ماهللم  هلل-   حأهلل ةهلل  مأ    أ  هلل     ئوا
هللم ككومق  .أ  هلل- أ كك ةهللممغكك  هلل- ح ككو هللأأا هللمككةهللأمقككوهللغا ككبهلل كك هللم كك هللمككةهلل  شككناهللوحوكك هلل كخ كك  اكك   هللأ كك هللهلل أ ككوا

ل مك بهلل  كاأ ةهلل قكوهلل هللهللأ  ةهلل    هلل   هلل كخ  هلل  ا أ كل.هللأوكأهوهلل ك لهللخمك هلل شكاةهللأمك ئو ة.هلل,أ ا  اهللك  هللام هلل صا  
هلل(1/31) هللأ م بهلل   ح ة

(هلله هلل315  مالمكك ةهلل   كك ا ه ,هللأمككأهلل ككن  هلل )هللأ كككا هللأخمكك اهلل   حككأ  ةهلل  مصككا  ة هلل  مؤ ككي هلل  ح ككةهللمككةهلل مكك هلل عهللمككةهلل
  م ا كك ةهللمكك كلهاهلل  شكا ي هلل    شككا هللمصكك  وهلل  مكك م هللهلل-حمكك هلل  ل  ك ,هللأمحمكك هلل مكك هلل  مكك ن هللخ ك و   مح ك  هلل كك هللم
 (41-1/41) هلل. 1111هلل-هكهللهلل1373هللهلل  حقم  هلل   منل

 (3/11) هلل و بهلل كهن  هلل(1)
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هلل,و م لهلل قشك ءهللممنضك هللكةهلله ظ هللاا ءةهلل,(1)أا هلل  ق هلل قوهلل  صكةهلل-أأض يهلل-,أ    ا ة
أاك هللوحكذيهللهلل   كا ءة هونك  هللمكةهللهلل أ  اوكا ءهللأاار ك اهللهللااأهلل  كاأهللاكا ءةاهللهلل     هلل,أ قوهلل   ا ءةهلل   ظ 
هلل,من كوهلل   كارةهلل   ق ك  هلل و مك هللهك هلل(3)أذ كاهلل  م كاًلهلل,(2)(اكا ةهلل ه  ك  هلل,  ظملةهللم  هللوخ   ك اهلل

  ككك هلل ظكككذ هلل  م كككاأءهللهلل أ   كككارةهلل) ه ككك  هلل   كككا ءةهللأمن كككوهلل  ومكككاهللمن كككوهلل  من  ككك ةهللمككك ةهللأاكككاة
هكككذ هللهللمكككةهللأاا مككك اهللهلل,(4)(منوكككلهللم  و ككك  هللأهكككأهلل,أ  مومكككأنهللمككك ةهلل  ككك هو ةهلل قكككوهللهكككذ هلل  وكككر  ي

هكك هللهلل(7)    ككًأهللأ   ككا ,هلل(6)  نككابهللصكك حبهلل  كك ةأهللهلل,(5)ل ككةهلل  كك  ةهلل  ككا ًلهللذ ككابهللمكك   من ككوهلل
هللرخككاهللهللمنوكك هلل  مصكك قح  هلل و مكك هلل   ق كك   ذهككبهللمنككاهلل   كك  هلل ) ق ككارةهلله كك  مككإ ا  هللمن ككوا
غ كككاهللهلل-أوككك ماهللمكككةهللاككك  هلل-هللهكككأهلل  ككك هلل قككك هللغ كككاهللمشكككو هللخككك صهللم كككك هلل عهلل ل كككوهللأةهلل   كككارة

أمكك هللهلل–اك  أهلل,هلل(8) ظمكلهلل  ككلهلل   كارةهللأا ةهللمكةهلل أذ كاهللمكةهلل   كا ءهلل   كمنلهلل  مشكظهلل-,مظمكأل

                                                           

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ        چ  هللاأ كككك هللونكككك  وهللأخككككذبهللمككككةأ نقكككك هللاقكككك هللهلل(1)

  مؤ كككي هللأمكككأهلل  حوككك جهللهلل    وككك ب هللو  ككك اهللمو هككك «.هللصككككةهلل   وكككاهلل»(هلل ن ككك  هللهلل75 )هلل   كككا ء ككأاةهلل چچ  چ  
محمككك هلل مككك هلل   كككك هللأمكككأهللهلل/  مح ككك  هلل  ككك  وأاهلل-ههلل(114) مو هككك هللمكككةهللومكككاهلل  وككك من هلل  م ككك هلل   اشككك هلل  مخلأمككك هلل

 (1/441).هلل  هلل1151هلل-هكهللهلل1411هلل   منل هلل كأ وهلل-    شا هلل  اهلل    اهلل س كم هلل  ح  ثل,هللمصاهلل-     
 (4/31 )هلل   ظ  لهلله هللغا بهلل  ح  ثهللأ كثاهلل(1)
هك هللأ كأ نهلل ك بهللأ  شكنا,هللاكاأهللهللأمأهلل   و هلل ك  بهلل  خأ الم  هلل  ةهللم ا ك اهللهلل   صاهللمةهلل م هلل     هللمةهلل ق هلل  م اًلهلل(3)

هكك هلل   وككل  هلل    ككلهللل  كك ,هلل  وحكك هللمككذهبهللأمكك هللح   ككل,هلل كك هللهللأ كك ةهللاأ كك اهللهلل,أ قككوهلل  مأهكك هللمككةهللأحمكك هلل  م كك هلل, قككوهللأم كك 
م ئل.هللأخما  هللا   هللأخما  هلل  مأهك ,هللأخما ك هللأمك هلل   ا ك .هللهللوص   يهللأأشن اهلل ث اة.هللا  هلل ق   هللمغ   هلل  لهلللح مهللأ  

هلل,م ئكلهللم ئلهللمخكأ ال هللأوكأه هللمظك هللهك هللومك  مهلل كأ كوهلل ك لهلل شكاهللأ ك هللهذ اهللح  ث .هللأ  هلل  لهللثم ةهللأثكث ةهللأخم 
  مؤ ككي هللأمكأهللم كاهللأحمكك هللمكةهلل قك هللمككةهلل هلل هللوكك ا  هللمغك   هللأذ أ ك هللم ئكلهللاصك  ة.هللمك هللمقغ كك هللمكر ثاهللمكةهللثكككثأاثك هلل قكوهلل

 ا  ككككلهللهلل-م ككككاأ هلل–    شككككا هلل  اهلل   وككككبهلل  نقم ككككلهلل-ههلل(413) ث مكككك هللمككككةهللأحمكككك هللمككككةهللمظكككك ًهلل  خ  ككككبهلل  مغكككك   ًهلل
هلل(11/315).هللهلل هكهلل1417هللهلل   منل هلل كأ وهلل-أوح    هللمص  وهلل م هلل     اهلل   

هلل(1/1741) هلل ك م ءهلل=هلللاش  هلل كا بهللل وهللمناهلهلل ك  ب  كا هللمنو هلل
    شا هللم وملهلل -مةهلل ق هللمةهلل  م الهلل  مؤ ي هللأمأهلل   و هلل  صاهلل    ةهللمةهلل م هلل      هللغابهلله هللواو بهلل  مناب  مهلُلهلل(4)

هلل(1/371) هلل.  حم  هللمخو اهلل م أهللهلل,وح    هللمحمأ هلله خأًاهلل- هلل1171 كأ وهللهلل-   منل– حقبهلل–أ  ملهللمةهللل  
 (1/141 )هللمخو اهلل  صح حهلل(1)
 (1/115 )هلل   ةهلل  نابهلل(1)
,أ أبهللمةهللمأ كوهلل  حء هللَأُمأهلل  َم  هلل(7)  (هلل ك ةهللمكةهللاضك ةهلل كح ك ي.هلل ك  هللهلل-صك حب)   ق ا  هللهلل ك   هلل   ا مك هلل    كًأ

أأ  هلل   ض ءهلله )   (هللموا   ,هللأم     ,هللأممغ   .هللأ   هللل وهللل و  مأ هللهوأه هللمظ ,هللأ هةهللهك هللوامكلهللخ  ك .هللأ ك هلل وكبهلل
هلل(1/35 )هلل ك ك  هللهللهلل(هلله.1114 )هلل,أخامهللم  وا  ل

هلل(1/711 )هلل   ق   هللمنو هلله هلل  مص قح  هللأ   اأ هلل  قغأ لهلل(5)
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 ك ةهللهلل(2)مو هك هللمكةهللأةهللأم هللم اهلل )أح وهللص حبهلل  و جهلل,(1)(       هلل ث اهلل م هلل عهللمةهللهللااأ
هللامككككةهلل ث كككك اأ كككك هلل ككككةهلل مكككك هللهلل,(3) ككككةهللأمكككك هلل مككككاأهللح   ككككلاهللهللمظمككككألةهللهلل  ا ؤهكككك هلل ككككذ  هللغ ككككا

أهكك هللهلل,ممثقكك مككةهلل ث ككاهلل  ككةهلل  شكك هن هلل ككةهلل(6)أ  خ  ككبهلل,(5)  م ظ كك هللح كك ب مكك هللأهللهلل,(4)( ككذ  
أذ ككككاهللأةهللأصككككق هلل  ومككككاهللهلل,(7)(  م ككككاأءهلل أًهللهككككأهلل  و ل كككك هلل  نل ككككلهلل    ككككارة )  نككككاأ وكككك جهلل

   ككا هللمكك ةهللهللهككك هلل  ن كك ًاهللأمككأأاكك هللذ ككاهللهلل,  كك م لمر  كك كهللمو  امككلهللمككةهلل  منكك   هلل هللأ  ضكك هلل

                                                           

عهللمككةهلل ث ككاهللمككةهلل مككاأهللمككةهلل مكك هلل عهلل    كك   هلل مككةهللل ذ ةهللمككةهلله ككاأل ةهللمككةهللهامككل,هلل سمكك  ,هلل  نقكك ,هللم ككائهللم ككل,هلل مكك هلل هلل(1)
  م ك ,هللمككأ وهلل مكاأهللمكةهلل ق مكلهلل    ك   .هللأا ك  هلل   كو هللأمك هلل مكك  .هللهلل  كمنل,هللأمكأهللمنمك هلل    ك   ,هلل  ك  ًاأأحك هلل   كا ءهلل 

,هللو كك م اهللهلل,هللأمكك اهلل  قح ككل,هلل ككأ كاهللمظ مكك اهللهللوكككاهللاهللأهككأهلل  ن كك ا.هللأ كك ةهللاهللأا كك  هللأمكك هللم ككا,هلله ا كك هلل كصكك .هللأ كك ةهلل  ا كك اهلل
أ ككمن ةهللهلل,هلل م كاهلل  شكرة.هللأ ك   هللخم ك اهلل,هللأ  كك اهلل,هللم أهك اهللأ كما,هللأشكظ هلل  ن  ك ة,هللونقكأبهلل ك   لهللأأاك ا,هللأ ك ةهللهصك ح اهلل

 (11-11-11-1/15 )هلل  اهللأ ك هلل   مكء هللهلل  ل.هللم  هلل  لهلل شا ةهللأم ئل.
ا  هلل  خ  ب هلل  ةهللش  هلل   اا ءهلله هللأاو ,هللأ  م ك  هللمك ظ هللهلل,أحم هللمةهللمأ وهللمةهلل  نم  هللمةهللمو ه هلل  م امءهللأمأهللم اهلل(1)

م ئككل,هللأ هككةهللهكك هللم مككاةهللمكك بهللهلل قككوهللأهكك هلل صككاب,هللمكك  هلله مكك هللذ ككابهلل  خ  ككبهللهكك هللشككنم ةهلل كك لهللأامككاهللأ شككا ةهللأثكككث
  م و ةهللمةهلل  و  بهلل  شاا ,هللأمأ  بهلله هللام اهلل لخاهلل  لهللخم هللأأامن ةهللأم ئو ة.هللا  هلل  خ  ب هللأح ثهلل ةهلل مك هلل

هللأخق هلل عهللمةهللأ أبهلل  مخام  كةهللأمك هلل   كبهللهللمأاأهللهلل,أحك ثهلل  ك هلل  ك  اا   هلل,غ اهمك  ,هللأمحم هللمةهلل  وظ هلل   مًا
 (113-1/111 )هللمنو هلل ك م ءهلل=هلللاش  هلل كا بهللل وهللمناهلهلل ك  بهلل هلل  ظ شم هللصظاهللأم هللم اهلل مةهللمو ه .

  نام كل,هلل ك ةهللمكةهللأأم هللأمأهلل ماأهللمكةهلل  نككء,هللهظكأهلل  نقك هلل  مشكظأاهللهك هلل قك هلل   كا ءةهللأ  قغكلهللأهللهلل أمأهلل ماأهللمةهلل  نكءهلل(3)
   حكأهلل كةهلل صكاهللهللأخكذهلل,  شرةهللمم  ة.هللأ  م هلللم ةاهللأ خوق أ هلله هلل  م هلل خوكه اهلل ث ا ا,هللأم ظ هللمكةهللاك   هلل  كم هلل   وك 

,هللأ  خق  هللمةهللأحم ,هللأأمأهللمحمك هلل ح كوهللمكةهلل  ممك ا هلل   ل ك ًهلل مةهلل  ص هلل  ق ث ,هللأأخذهلل   هلل أ  هللمةهللحم بهلل  مصًا
أأهلل ؤخكذهللم أ ك هلل قك هللهك هللشك ء,هلل ك ةهلل  مغك هللأةهلل ؤخكذهللم كأ هللأمك هللأ  ةهلل كأ  هللمكةهللحم كبهلل  كأ  هلل كأهلل ك ةهللأحك هلل  مغك هلل

 ماأهللمةهلل  نكءهلل ق هلله هلل  نام ل,هللأ  ةهلل   هللمةهللأح هللل هللأأ  هللرخذهللمةهللاأ  هللأو ا .هللأوأه هللأمأهلل ماأهللمةهلل  نكءهلل
هلل(31هلل-1/31 )هلل هلل لهلهلل ك م ءهلله هلل م   هلل ك م ءهلل  لهللأاماهللأخم  ةهللأم ئلهلله هللخكهلهلل  م صأا.

 (1/371 )(هللو جهلل  ناأ هلل4)
هللأ نككايهللممككأهللون ككا ,هللهلل(1) أحمكك هللمككةهلل قكك هللمككةهللأمكك هللون ككاهللمحمكك هللمككةهللأمكك هللصكك   هلل  م ظ كك  هللأمككأهللون ككاهلل  م ككامءهلل  قغككًأ

أمن ككوهللهككذبهلل   كك يهلل  مل كك ةهللهكك هللرخككاهلل   كك هلل    ا كك هلل  وصككغ ا,هلل  أ ككأةهللهكك هللوصككغ اهلل قكك هلل ق كك ,هللأهكك هللوصككغ اهلل
ن هلل   كمن   هللهك هللمشك خلهللأم ك هللهك هللح ةهللح   ,هللأه هللوصغ اهللون اهللون كا ,هللأمك هللأشكمظ  هللمك  هلله مك هللذ كابهللأمكأهلل ك

 هللمنو هلل ك م ءهلل=هلللاشك  هلل كا كبهلل.هلله هلل   ا ءةهللأ  و   اهللأ   حأهللأ  قغل,هللص يهلل  وص   يهلله هللذ  هلل  ةهلللم م اهللأهللهلل,ق م
 (1/315 )هللل وهللمناهلهلل ك  ب

ةهللأحم هللمةهلل ق هللمةهللث مك هللمكةهللأحمك هللمكةهللمظك ًهلل  خ  كبهللأمكأهللم كاهلل  مغك   ً هلل     ك هلل  حك هكهللأحك هلل كئمكلهلل  مشكظأا هلل(1)
  مصككك   ةهلل  م ثكككا ة,هللأ  ح ككك كهلل  ممكككال ة,هللأمكككةهللخكككو هللمككك هلل  كككأ ةهلل  محككك اث ة.هلل كككماهللممغككك   هللشككك أرهللأاوككك ,هللأم  مصكككاةهلل

ك اهللهللأم     أاهللأم   أهل,هللأا  هلل مش هلل ك لهللخمك هللأأامنك ةهللأأامكا هللهللم ئكلهللح وا ه كماهللمظك ,هللثك هللاك مظ هللمنك هللهو كلهلل  م   ك ًا
ككلهلل  ضكك ا بهلل كحككأ  هللممغكك   ,هللهككآذ بهلل  ح  مقككلهللموكك ماهلل  م صككأاهلل كك لهلللحكك مهللأخم كك ةهلله كك  ظ هللمكك ةهللأحكك ثهللمظكك هللمن ما

هلل(1/354) هللمنو هلل ك م ء.هلل هلل وم هللأمص   و هللل وهللص اهلل  لهلل ماهللأخم  ة,هلله ص هللصأاهللهرا  هللمظ 
هلل(1/313) هللو جهلل  ناأ هللمةهللوأ هاهلل    مأ هلل(7)
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أةهلل  كككككوكأةهلل هللو كككككأةهللل هلل  قموككككك ةهللهلل    كككككا هللمككككك ةهلل   كككككا ءةهللأ  كككككوكأة)    كككككا ءةهللأ  كككككوكأةهلله ككككك  
أذ ك هللهلل,وككهلل  كم هلل أ هلل  ك  هلل,    هللااأهللهكةهلل  م هلل,أ   ا ءةهللو أةهلل ق قملهلل  أ ح ةهلل,هص    اهلل

كأةهللهكك هلل   قمكك  هللهو ككأةهلل  ككوهلل,  كك  هللوكككبهلللذ هللومنكك هلل, ومكك نهلل  شكك ءهلل  شكك ءصكك هلل  ككوكأةهللأأةهلل
,هللأهكككك هلل(1)(أ هللو ككككأةهللهكككك هلل   قمككككلهلل  أ حكككك ةهلللذهلل هلل صكككك هلله ظكككك هلل  وقككككأهلل, ومككككاهللمنضككككظ هللمنضكككك اهلل

هلل أ  ك  هللَأ ضك اهللهلل,   هلل م هللُ و اَّبهللم هللَل وهلل عهلل ه   هلل م هللُ ْ َاُأهلل  ْ  ْام ةهلل أَأمَّ هلل   ارة  مص ئا )هلل
هلل-  مظمككألهللمككةهلل   ُككْاءهلل,  ظمككلهللأوا كك  أه كك هلل غوكك ةهلل(اَككْاأهللأَاككا َءةهللأاار كك اهلل)َل كك هللمصكك اهللاككاَأهلل  ككاأهلل

أ   كارةهلل كمِّوهللمك هللهلل,ه ك هللأُ موهللم هلل وومك نهلل  ك َّ هلل,ظا  ح اهللأ   هلَلهلل ممن وهلل–م   و هللأ  ضَّ 
أا كك هللهلل.أ  ح كك هلل   منكك  أهللهلل,أ  ح كك ئ هلل,أَك كك هللموومككاهلل َكح كك  هلل, وومكك نهلل  حككاأيهللأ   قمكك  

هللمغ كاهلل-أا ك هلل   كا ةهلل,َكةهلل   كارةهللَمْرُ مكلهلل عهلل قمكؤم  ةهلل, شو  ا هللمةهلل  َ كَامهللممن كوهلل  ضك  هل
هلل أا كك هلل,َك كك هللَ  كككهللهصكك  هللاككَا ةهللمكك  من وهلل  مكك  اهلل,مشككو اهللمككةهلل  َ ككْاةهللممن ككوهلل   ككا ةهلل-همككل
 وك بهلل  مو ك هللأ َ  َّمك هللهكأهللَ قَك هلل ظكذ هلل  هللغ كاهللمشكو عهلل كةهللَأصك  هللهلل,   هللماوو هللمأضكأنهلل    ارة

أح ككوهللصكك حبهللهلل,(3)أمكك  ًهلل    ككاألهللح كك بهلل.(2)(  ح كك وهلل ك ككم ءهلل  قككوهللا كك  هلل  وك ككلهللهكك
أأهللاكاأ هلل   وك بهللهلل,ممن كوهللومنوك هلل(ااأ هلل  شك ءهللاار ك اهلل)   ارةهلله هلل كص هللمص ا)     ق  
هللأ  موقكككككأهلل  مخصكككككأصهللثككككك هلل  قككككك هلل  نكككككايهللل كككككوهلل  مومكككككأنهلل,ممن كككككوهللوقأوككككك هللأأهللاار ككككك اهللهللاكككككا ءةاهلل

هلل.(5) كشنًاهللأمأهلل  ح ةهللا  م هللأهللهلل,(4)(أهأهلل و بهلل عهلل   مخصأص

                                                           

هلل(1/14 )هلل   اأ هلل  قغأ لهلل(1)
هلل  وم  لهلله هلل   ئيهلل   و بهلل  نل ل هلل  مؤ ي هللمو هلل    ةهللأمأهلل  هاهلل(1) محم هللمكةهلل ن كأبهلل    كاألهللرمك  مهللهللمص ئاهللذًأ

 و ككلهلللح كك ءهلل  وككا ثهللهلل-  موقكك هلل ك قككوهلل قشككئأةهلل س كككم لهلل  مح كك  هللمحمكك هلل قكك هلل   وكك ا هلل    شككا هلل-(هلله517 )
 هلل1 هللوككهللهلل1111هلل-هككهللهلل1411 هلل1,هلل4 هللوككهللهلل1111هلل-هكهللهلل1411 هلل3,هلل1,هلل1هلل هلل   هلل   شا هللوكهلل س كم ,هلل    هاة

هلل(1/54) هلل. هلل1173هلل-هكهللهلل1313
هلل    ككاألهللأمكك  ًهلل(3) صكك حبهلل,هللأمككأهلل   كك هاهلل,  نكمككلهللموكك هلل  كك  ةهلل,محمكك هللمككةهلل ن ككأبهللمككةهللمحمكك هللمككةهلللمككا ه  هلل  شكك ا ًل

مكك  هلل  قككلهلل  نشككا ةهللمككةهللشككأ  هللهلل,م ئككلهللم كك ال ة,هللأو  كك هللمككمك ب,هللأ ككماهللمظكك هلل   كك مأ .هللأ كك هلل كك لهللو ككاهللأ شككا ةهللأ ككما
 (114-1/173 )هلل هللمغ لهلل  أ  ةهلله هلل م   هلل  قغأ  ةهللأ   ح ةهللم ئلاهللأهأهللممواهللمحأ   .هلل  لهلل  هلل شاةهللأثم ة

هلل(1/711 )هلل   ق   هللمنو هلله هلل  مص قح  هللأ   اأ هلل  قغأ لهلل(4)
أ كوهللمكةهللمكك هللمكةهللأمأهلل  ح ةهلل ق هللمةهللل م    هللمةهللأمك هللمشكاهللل كح  هللمكةهلل ك   هللمكةهللل كم    هللمكةهلل مك هلل عهللمكةهللمهلل(1)

ص حبهللا أ هلل ع,هللصقوهلل عهلل ق  هللأ ق اهللهأهللص حبهلل كصكأ هللأ   ك ئ هللهلل,أم هللما ةهلل  ماهللمةهللأم هللمأ وهلل كشنًا
م صكاةهللمككذهبهلل   ك ل,هللأ    كك هللو  كبهلل    ئ ككلهلل كشكنا ل,هللأشككظاو هللوغ كك هلل كةهلل س   ككلهللهك هللونا  كك ,هللأ    ضك هللأمككأهللم ككاهلل

هلل     ك هلل  م اك  هلل  صاهللمذهم هللأمؤ  هلل  و   ب,هللأ  ةهللأمأهلل  ح ة هلل وق هللأ   هلل  وماهللهك هللحق كلهللأمك هللل كح  هلل  مكاأًل
 هللأه ككك  هلل.هللم ئكككلكثهلل  شككك هن هللهككك هللوككك ماهلل  م صكككأاهللممغككك   .هللأمأ ككك بهلل ككك لهلل كككمن ة,هللأوكككأه هلل ككك لهلل  كككيهللأثكثككك ةهللأثككك

 (هلل151-3/154 )هلل ك   ة
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أأ ك هللغ كاهللهلل, ك هللمصك اهللمكا  يهلل ق كا ءةأةهللذ اهللخكيهللذ ك هللأهللأمةهلل  نقم ءهلل  مورخا ةهللمهلل
هلل, ق كا ءةهللمكا  يهللمصك اهلل  قغكلهللهك هللهظكأهلل    كارةهلل  ككهللأم   )ه   هلل,(1)  لاا   هللح  بهلل,مشو 
چی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب     مب  چ  هللونكككك  وهللاأ كككك هللأم ككك 

هللمككككةهلل  كككك هللثكككك  هلل,(2)
هلل ق كك هلل عهللصككقوهلل   مكك هلل قككوهلل  م ككل هلل  منوككلهلل ق ككك هلل  ككم اهللهللأونكك هلل  مصكك ًاهلل  من ككوهللهككذ 
أا هلل قككوهلل   كك ئق ةهللمر كك هللمصكك اهللمشككو هللهلل-,م نأ كك هلل قككوهلل  مصكك اهللل ككك هللمكك بهللمككةهللأ ككق 
هللمر ككك هلل   كككأ هللأمككك هلل,  شكككو   هللأاكككأ   ةهلل  قغكككلهللمكككأ ا هللل كككوهلل  كككو    اهللهلل خوككك ابهللمككك هللذ ككك هلل -م أ ككك هلل
هللاا ككك هللمكككةهللمشكككو هللأ ككك هللأأهلل,   كككا ئةهللمكككةهللمشكككو هللأ ككك هللأأهلل  ومكككاهللممن كككوهلل   كككاءهللمكككةهللأصكككي
هلل  منوككلهلل   ككك هلل قككوهلل قمكك اهللهلل كمككاهللأأ هللمكةهللمأضككأنهلل أًهللماووكك هللأ كك هللأأهلل,م  شكك ءهلل  شك ء
هلل خقككأهللأ هلل,أو كك هللأوكك هلل كك هلل كظككاهلل هللأأ ئكك هلله كك هلل,(  )هللمككةهللموككا هللأ هللمظمككألهللغ ككاهلل  م ككل 
هللمككةهللأ  كك هلل,(3)(  قغككلهللأمككأ ا هلل  شككو   هللاأ  كك هلل ككةهللمنكك هللمككةهللأ هلل, ق ككلهللمككةهللمنضكك هللوأو كك 
خكككيهللمكك هللهلل,(4) ا لهلل عهلل مكك ممككةهللصكك  أ هللهكك هلل قككأ هلل   ككارةهلل  موككرخا ةهللمحمكك هللمككةهللهلل  نقمكك ء
أصكككك هلل شككككو   هلل  ق كككككلهللأمكككك ةهللهلل, كككك هللاككككأ هلل   كككك ئق ةهللمر كككك هللمصكككك اهللمشككككو أأهلل,  لااكككك   هللا  كككك 
هللأهللأ  شككككك ا ةهلل ككككك  غ ا ةهلل,م  ضككككك هللُهنككككككةهللألةهلل قكككككوهللمصككككك اهلل كصككككك هللهككككك هلل   كككككارة )ه ككككك  

هلل  كونم  هللوك ءهللأاك هلل,وككأةهللوقأو هللأًهلل,أ ح هللممن وهلل اهللأاار هللأاا ءةاهللهلل اهللااءهللااأو هلل و أ هلل.  و كة
چی  جئ  حئ   مئ  چ  هللونك  وهللاأ ك هللهك هلل  مصك ًاهلل  من كوهللمظذ هلل   ارة

هللثك هللاا ءوك هللأًهلل(5)
هللاأ كك هللأم كك هلل,(6)( كغقككبهلل   ككونم  هللهككأهللأهككذ هلل,   ككا  هلل   وكك بهلل ككذ  هلل اهللشخصكك هلل اهلل قمككهللصكك ا
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ   ونكككككك  و

                                                           

هللمظك هللم ا ك اهلل َلْاا   هللمحمك هلل مك هلل  نكك  هلل  لااك    هللمكةهلل قمك ءهلل كلهكاهللممصكا.هللوخكاجهللم ق كلهللأصكأ هلل  ك  ة,هللأ مك هلل هلل(1)
 (هللهككك هللهلل- (هللأهلل)محكككثهللهلل- نقكككأ هلل   كككارةهللأ  حككك  ث.هللأوكككأه هللم   ككك هاة.هللمكككةهلل ومككك )م  ه هلل  ناهككك ةهللهككك هلل قكككأ هلل   كككارةهلل

 (1/111 )هلل هلل ك ك هلل (هلل1145هكهلل=هللهلل1317    أةهللأ ساش   هللوأه هلل   هلل)
هلل(15هلل-17)  أاةهلل     ملهللهلل(1)
    شكا هللم منكلهلل   كوهللهلل-ههلل(1317محمك هلل مك هلل  نكك  هلل  َلْااك   هلل )هللم  ه هلل  ناه ةهلله هلل قكأ هلل   كارة هلل  مؤ كي هلل(3)

 (1/14) هلل.  ث  ثلهلل-  م م هلل  حقم هللأشا  ب هلل   منل
.هلل  ةهللمكةهلله كرةهلل مك اهلل  نقمك ءهللمك كلها,هلل ك هلل وكب,هللم ظك هللهلل(4) هللألهًا َ ا ل هللمحم هللمةهلل م هلل عهلل ا ل هلله   هللمور بهللمصًا

 (1/141 )هلل ( هلل ك ك هلل1115هكهلل=هللهلل1377 ا  لهللومظ   لهلل و ا  هلل س ك .هلل ) (هللهلل-)    ةهلل
 (17)هلل  أاةهلل     ملهلل(1)
  و وهللم  هللأحمك هللهلل-(هلله1377ي هللمحم هللمةهلل م هلل عهلل ا لهلل )   مرهلل  نك  هلل كا  هللو   ةهلله هلل   ارةهلل   ا   هلل  مؤ هلل(1)

 هللا  هلل   هللأ.هلل .هلل م هلل  نك  هلللما ه  هلل  م ن   هلل    شا هلل  اهلل   ق هلل ق شاهللأ  وأل ا هلل   منكل هلل منكلهللهللمص  وهللهضق ل
 (1/41) هلل 1111هلل-هك1411-مل  ةهللأمح  لهلل
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چڦ  
هككك هلل و مككك هللمم حكككثهللهككك هلل قكككأ هللهلل(2)م ككك نهلل    ككك ةهللح ككك بهللمكككةهلل  موكككرخا ةهللأممثقككك  ,(1)

هلل  حككاأيهللضكك هلل أ   ككا ءةهلل,أ  ضكك هلل  ومككاهللممن ككوهللوككرو هلل اككاأهلل    ككارةهللونا ككيهلل )   ككارةهلله كك  
هللاكا ءةاهللهللاكاأهللمصك اهلل  ك   ا ءةهلل كصك هللهك هللأ   ارةهلل,  واو  هلله هللمناهللل وهللمنضظ هللأ   قم  
چی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب     مب  چ   ونككككك  وهللاككككك  هلل. اهللأاار ككككك

هلل, هللاا ءوككككك أًهلل(3)
هلل,أاار ك اهللهللأاكا ءةاهللهلل اهللاكاءهللااأو هلل و أ هللأ  ش ا ةهلل   غ ا ةهلل م  ض هللُهنكةهللألةهلل قوهللمص اهللهظأ

هللم   وكك بهلل   ككارةهللخككصهللأاكك هلل.م  مصكك اهلل قم نككأ هللو ككم لهلل  م ككاأءهللمكك هلل ككم هلل.أ حكك هللممن ككو
أاوكك هللهككذ هللهلل,(4)(  شخصكك هلل كك  نق هلل كك هللهصكك اهللأ ككق هلل ق كك هلل عهللصككقوهلل-محمكك هلل قككوهلل  م ككل 
هللغ ككاهلل   ككارةهلل  كككهللأةهللل ككوهلل  نقمكك ءهللمنككاهللأذهككب ) كك  بهللماوككأحهللم أ كك هللأةهللمكك هلل  أاكك   ككأ هلل
هلل قككوهلل  م ككل هلل   ككك هلل قككوهللمككاووكاهللهلل اهلل قمككهللأضككاهللك كك هلللمكك هلل,  شككو   هللهكك هلل كصكك هللمظمككأل
مك هلل,اكاأهللمكةهلل اهللمشكو هللأ   هلل-أ ق هلل ق  هلل عهللصقوهلل-   م  هللم  شك ءهلل  شك ءهللاكاةهللمكةهللك ك هللأ  
هللاأًهللأهككذ هلل,أصككق لهللهكك   أةهلل اهللمنضككهللمنضككظ هلل شككم هللر  وكك هللكةهلل   ككا ئةهللمككةهللأأهلل,ل  كك هللضككم هلللذ 

ذ كككككاهللهلل,مكككككةهلل  موكككككرخا ةهللمحمككككك هللأحمككككك هللخقكككككيهلل عأ كككككذ  هللهلل,(5)( كأ هللأ  صكككككأ بهلل,ماوكككككأح
هلل قك هللهظكأهلل,  نقك هلل   ك هللممن كوهلل   كأ هلل  كوخ  هللأ   كارةهلل)   كونم  هلل  ككلهلل   كارةهلل   كأ هللم أ ك 

أاكك هللومنكك هلل كاككأ  هلل   كك م لهلل,هلل(6)(  مصككحيهلل ق ظكك هلل شككوم هلل  وكك هلل   صككأصهللمومككأنهلل قككو

                                                           

هلل(1 )هلل أاةهلل س ا ءهلل(1)
 هللهكك هللاا ككلهلل ش شككأا هللما ككلهللأشككمأةهللمككةهلل(هلل1111)مأ كك ب هللُأ كك هللهكك هللشككظاهللأ وككأماهللهللأمككأهللمحمكك هللم كك نهللخق كك هلل    كك ة.هلل(1)

ح  وككك هلل  نقم كككل هللمككك أهللح  وككك هلل  نقم كككلهللمح ككككهلل   كككارةهلل   كككا  هللهككك هللُ وَّككك بهلل   ا كككل,هللأ  وحككك هللمم ا كككوظ هللهللأه كككل.مح هكككلهلل  م 
  مو  ئ ككل,هللثكك هلل  وحكك هللهكك هللشككم ةهلل   ككأ هللم  منظكك هلل  كك    ,هللأمككةهللأمككالهللمشكك  خ هللهكك هللوقكك هلل   وككاة هلل  شكك  هلل مكك هلل  ككال  هلل

 ق ككلهللأصككأ هلل  كك  ة,هللأوخككاجهلل كك لهلل    كك ,هللأ  شكك  هلل مكك هلل  مونكك  هلل كك يهلل   صككا,هللأ  شكك  هلل قكك هللشككقم ,هللثكك هلل  وحكك هللم
هلل محمكك هلل  مظكك ,هللأ  كك  وأاهلل  هللمككاهلللوكك لةهلل  وكك ا  ,هللأمككةهللأ كك وذو هللهكك هللهككذبهلل   وككاة هللمحمكك هللل كك  ة,هللأ  كك  وأا(هلل1111)

هلل(1/471) هلل هللم  ملهلل و بهلل وو ه  هلل  م  ا ةهللهظ هلل  اأم هللمحم هلل أ يهللمأ و.
 (15هلل-17) هلل أاةهلل     ملهلل(3)
    شكككا هللم ومكككلهلل  منككك ايهلل ق شكككاهللهلل-(هلله1411  مؤ كككي هللم ككك نهللمكككةهللخق ككك هلل    ككك ةهلل )هللمم حكككثهللهككك هلل قكككأ هلل   كككارة هلل(4)

 (1/11 ).هلل 1111هلل-هك1411أ  وأل ا هلل   منل هلل  ث  ثلهلل
هللهلل(1/11 )هلل  مص اهلل    م هلل(1)
  مؤ ككي هللمحمكك هللأحمكك هلل هلل   ككارةهللأ قأمكك ,هلل  حكك  ثهللأ قأمكك هللم مككأنهللضككمةهللمأ ككأ لهلل  حضكك اةهلل  نام ككلهللأ س كككم لهلل(1)

 (1/1 ).هلل 1151ا هلل  مؤ  لهلل  نام لهلل ق ا    هللأ   شا هلل   منلهلل كأ وهلل هلل    شهللخقيهلل ع
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أ خكككصهلل كاكككأ  هللأ  خوكهككك  هللهككك هللهلل(1)هظككك هلل  اأمككك هلل هككك هلل ا  كككلهللمن صكككاةهلل قككك  وأاهللوم نككك اهلل
ةهللهلل,حكايهللاظ هلل قوهللأ ك هلل  ك هلل ك  هللم نك هللأ من هلل و  هلل؟  كلهلل   ارةهللأه هلله هللمشو لهللأ هلل  أ  

هلل- خوقكككيهلل  نقمككك ء )ه ككك  هلل؟أهككك هلل  ق ككككلهللمظمككألةهللأ هلل هلل؟ شكككو  اظ    كك هللمشكككو لهللهمككك هللأصكك هلل
هلل.  كك ظ هلل و  ككأ هلل قككوهللأ كك هلل  كك هللهقكك  هللم نكك هللأ هللحككايهلل,هكك هلل  كككهلل   ككارةهلل-احمظكك هلل عهللونكك  و

هللهللهلل أأهللمشو  اهللهللام لهلللم هللأةهلل  أةهللو م  اهللأهذ هلل    هللشر  هللشرةهلل ك م ءهلله هلل  ن
أ ك هلل  ك هللو مك هللغ كاهللمظمكألهللل كوهللهللذهكبهللوم  كلهللمكةهلل  نقمك ءهللمك ظ هلل  شك هن  هللالقولاألول

هللأم هللااأهلل مةهلل ث اهللأهأهلل   هلل ق ارةهللمث هلل  وأا ةهللأ س و  .
هللهلل أذهم هلل  ئ لهللل وهللأةهللهذ هلل    هللمشو هللث هلل هوااأ هللل وهللهااو ةهلل القولالثاني

هلل( هللاهللةهلل)هللقوهللهكذ هلل  كأةهلل   ك هللمشكو  هللمكةهللمك  ةه    هللهاالهللم ظ هلللةهلل   أةهللأصق لهللأ *هلل
هللهللهلل ق  هللأاأ  ظ هلل قوهلل أ ئيث هلل خو

هلل,ل  هللمشو هللمةهللاا  هلل  ش ءهللم  شك ءهلللذ هللضكممو هللل  ك هلل ه    هلل  ئ لهللم ظ هلل كشنًاهلل-1
أم  هلل م هلل  وماهللم ةهلل  حكجهللأ  نمكاةهللهك هللهلل,ااةهللم ةهلل  من ا ةهلللذ هللوماهللم  ظم هلل أم  هللاأ ظ 

هلل.لحا  هللأ ح هللاا ة
هلل.كةهللر  و هلل شم هللمنضظ هللمنض اهللهلل,ل  هللمشو هللمةهلل   ا ئةهللوماهللاا  لهلل أا   هلل  ئ لهلل-1
هللهلل لةهلل  ظملةهللأصق لهللث هلل هوااأ هللأ ض هللل وهللهااو ةهلل هاالهللم ظ أا   هلل*
لةهلل   كككارةهللمصككك اهللمظمكككألهللمكككألةهلل  غ ككا ةهللمشكككو هللمكككةهللاكككاأهللممن كككوهللوككككهللهلل ه   كك هلل  ئ كككلهلل-1

هلل(2)(ی جئ حئ مئ)م  مص اهللأم  هللاأ  هللون  وو م لهلل قم نأ هللهلل, م هللم هلل  م اأء
هلل.أًهللاا ءو 

مشككو هللمككةهلل   َككْاءهللممن ككوهللل كك هللأصككيهلل قككوهللألةهللهنكككةهللهلل أا  كك هلل  ئ ككلهللمكك ظ هلل  لوكك جهلل-1
هلل.(3) (ااأهلل  م ءهلله هلل  حأاهلللذ هللومن هلل   وماهللأم  

هلل.قغل  هلله هللخكصلهلل كاأ  هلله هللونا يهلل   ارةهلله هللوق  هلل
هلل

                                                           

واومكلهلل  مصك ي هللأ كو ذهللهلل-هظ هلل  اأم  هلل   هلل  مص ي هللأ.هلل .هللهظ هللمةهلل م هلل  احمةهللمةهلل ق م ةهلل  اأمك  هللمن صكاهلل(1)
 وككبهلل  مصكك ي هلل وو هكك  هلل  و  كك اهللهكك هلل   ككاةهللمككةهللهللمشكك ا هللأائكك  هللا كك هلل   ا  كك  هلل   ار  ككلهلل ق ككلهلل  منقمكك ةهلل  ا كك ا

هلل(1/11 هللم  ملهلل و م هلل  م ه   هلله هلل   ارةهلل   ا  هلل )  ا ماهلل شا,هلل  م ه   هلله هلل   ارةهلل   ا  
 (17) هلل أاةهلل     ملهلل(1)
 ا    هلله هلل قأ هلل   ارةهلل   ا   هلل  مؤ ي هللأ.هلل .هللهظ هللمةهلل م هلل  احمةهللمكةهلل كق م ةهلل  اأمك  هلل    شكا هللح كأ هلل   مكاهللهلل(3)

هلل(11,هلل1/15 ).هلل 1113هلل-هكهلل1414مح أكلهلل قمؤ ي هلل   منل هلل  ث   لهلل شاةهلل
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 املطلب األول
تعريفالحرفاصطالحاً

هللهللهلل  ق هلل  حايهلل   هلل   حأ  ةهللأ  ُقغأ  ةهللمم و ءهللونا يهلل
هللهللهلل.(2)(م هلل  هلل قوهللمن وهلله هللغ ابهلل   حايهلل )م أ  هلل(1) اه هلل  شا يهلل  واو   

مك هللووأاكيهلل   وك هللهلل   حاي )أ اه هللص حبهللمنو هللم     هلل  نقأ هلله هلل  ح أ هللأ  ا أ هللم أ  
هللهككك هللهلل,(3)( قكككوهللمن ككك بهلل سهكككا  ًهلل قكككوهللمونقككك هللم  ومككك اهلل  أضكككا  و مككك هللأ اهككك هلل  لمخشكككًا

أمكةهلل ك هلل   ك هللهلل,  حكايهللمك هلل  هلل قكوهللمن كوهللهك هللغ كاب )  م ص هلله هللص نلهلل س كا بهللم أ ك 
 قكوهللهللحكذيهلله ظك هلل   نك هللأ اوصكاهلل,ل هللهك هللمأ ضكاهللمخصأصكلهلل,مةهللأ  هللأأهللهن هلل صكحم 

هلل(أًهللأ   كك )أهلل( نكك هللأمقككوهلل ) حككأهللاككأ ظ هلل-أمثكك هلل ظكك هللم أ كك هلل-  حككايهللهوككامهللموككامهلل    ئككب
أممثك هلل  ونا ككيهلل   كك م هلل قحكايهللأا هللهكك هلل  و ككظ  هللهلل,(4)(أ كرةهللاكك هلل هكك هللاأ كك هلل(أ ك هللأل كك هللاك )

هلله هللشاح هللأ   لهلل(5)   هلل مةهلل    

                                                           

اكك  هلل  ن  كك هللهكك هللو ا خكك  هلل كك   هللمككك هلل  شككا اهلل كك ةهلل كمككلهللهلل, قكك هللمككةهللمحمكك هللمككةهلل قكك هلل  ح  كك هلل  شككا يهلل  واوكك   هلل(1)
هللا  ك اهللأ ك هللوصك   يهللم  ك ة,هللم ظك أهللم  هاب,هللأ    هللم  ك هللأمك ةهلل  شك  هلل كن هلل  ك  ةهللمم حثك  هللأمحك أا  هللهك هللموقك هللو

.هللهكذ هللمك هلل,هللأ  ك  هلللةهللمصك   و هللل   هلل قكوهللخم ك ةهللمصك   اهللشاحهلل  مأ ايهلل قنض ,هللأشاحهلل  ووا ك هلل ق صك اهلل   أ ك 
م ئكل,هللأأ ك هللهللذ ابهلل  ن   .هللأأه    هللص حم  هلل  مؤارهللشم هلل    ةهللمةهلل ل هللأةهللمأ  هلل  شا يهللمواو ةهلل ك لهللأامكاهللأ كما

هلل(117-1/111 )هلل هللمغ لهلل  أ  ةهلله هلل م   هلل  قغأ  ةهللأ   ح ةهللم ئل.هللوأه هللمش ا لهلل  لهلل  هلل شاةهللأثم ة
  مح كك  هللضككم  هللهلل-ههلل(511)   مؤ ككي هلل قكك هللمككةهللمحمكك هللمككةهلل قكك هلل  ككل ةهلل  شككا يهلل  واوكك   هللهلل  وكك بهلل  ونا  كك  هلل(1)

 هلل   منككل هلل كأ ككوهلل- م كك ةهلل–م ككاأ هلل-    شككا هلل  اهلل   وككبهلل  نقم ككل هللأصككحح هللوم  ككلهللمككةهلل  نقمكك ءهللمإشككا يهلل    شككا
هلل(1/51).هلل  1153-هكهلل1413

هلل(111) مك هللم كا,هللوكك هلل  ك  ةهلل   ك أ  هلل  مؤ كي هلل مك هلل  كاحمةهللمكةهللأ هللمنو هللم     هلل  نقأ هللهك هلل  حك أ هللأ  ا كأ هلل(3)
هككهلل1414   منكل هلل كأ كوهللهلل-مصكاهلل–   ك هاةهللهلل-    شكا هللم ومكلهلل ل  بهللهلل-هلل  مح   هللأ.هلل هللمحم هلللما ه  هلل مك  ةهلل-ه
هلل(1/55).هلل  هلل1114هلل-

هللو اهلل عهللهلل   م ص هلله هللص نلهلل س ا بهلل(4) هللههللهلل(135)   مؤ ي هللأمأهلل      هللمحمأ هللمةهلل ماأهللمةهللأحم ,هلل  لمخشًا
هلل(1/371 .هلل )1113هلل كأ وهلل-هلل   منلهلل-هللم اأ هلل–    شا هللم وملهلل  ظك هلل-  مح   هلل .هلل ق هللمأهللمقح 

 م هلل عهللمةهلل م هلل  احمةهللمةهلل م هلل عهللمةهللمحم هللمةهللمحم هللمكةهلل   ك هلل   اشك هلل  ظ شكم هلل  ن  قك هلل  ظمكذ   هلل كصك ,هللهلل(1)
,هللا ضكك هلل   ضكك ة,هللمظكك ءهلل  كك  ةهللمككةهلل   كك هلل  شكك هن . هلل  ككهللثكك هلل  م   كك هلل  مصككًا هلل   اهلل  مصككا ل.هللاكك  هلل مككةهللحوككا حككًأ

هلله هلل م  و  هللأ ك ةهلللم مك اهللهللأ  هلل أ هلل  ومنلهللو  اهلل  محا هلل  لهللثم ةهللأو ن ةهللأ  هللأ  ص  ً هك هللهللم ئل,هللا  هلل س  ًأ
هللاهللأ  ةهللغ اهللمحمأ هلل  وصاه  هلل  م   كل,هللحك  هلل  خقك ,هللوكأ   اهللح   اهللهلل  نام لهللأ  م  ة,هللأ و ق هلله هلل كصأ هللأ     هلل كم اهلل

 هللمغ كلهللهللم ئل,هللأ هةهللم   ابهللمةهلل سمك  هلل  شك هن .هللأم  هللم    هاةهللهلل  لهللو اهللأ و ةهللأ ماهلل,هلل هلل وا  هللل وهللأح .مظ م اهلل
هلل(3/45) هلل  أ  ةهلله هلل م   هلل  قغأ  ةهللأ   ح ة
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هللأحككك هلل )حككك هلل  حكككايهللم أ ككك هللمككك هلل  قمككك بهككك هلل و هلل(2)أذ كككاهللأمكككأهلل  م ككك ءهلل  ن مكككًا,هلل(1)مكككةهللم  ككك هلل
هلل أا هلل قككوهللونا ككيهللمككةهللاكك  هللمككةهلل  نقمكك ء  ,(3)(ه كك هللغ ككابهللهكك هللمن ككوهلل قككوهلل  هللمكك هلل  حككاي

( ومههها سههههواه مهههه الحههههدود فاسههههد ،فاههههلباسهههم وال   ككك  هلل,  حكككايهللمككك هللوككك ءهلل من ككككو)
(4)

 

هلل  محكك أ هللذ  هلل قككوهلل   ككلهلل  ح    ككلهلل  حكك أ هللكةهلل(وكك ء)اأ كك هللمككةهللأأ ككوهلل(  )هللأ  ككك )م أ كك 
  كو اهللهللأ هلل,غ كابهللأ قكلهلل  شك ءهلل,وك ءهللكوقظ هلل  و هلل  نقلهللم  ةهلل( من وهللو ءهللم ) أاأ   هللمظ 
هللهللهلل  أوظ ةهلل(  ي)أهلل(أ ة)مك
هللأ   كظم هللهك هللمن كوهلل قكوهلل   ةهلل-غ اهمك هللهك هللمن كوهلل قكوهلل   وظمك هللمكاهلل-أ ظمك هلل أحدهما

هلل.ه  هللم أ   هللذ  هلل ةهلل  حوا لهللحص هللأا هلل,أ  ح  هلل  م  ةهللأهأ
هللأذ كك هلل,  حككايهللمن ككوهللوضككم ظ هللوظككلهللمككةهللغ اهمكك هللهكك هللمن ككوهلل قككوهلل   وظمكك هللأةهلل والثاااني
ه هللا   و هلل  مم حكثهلل  ماضك لهلل قكوهللاكأ هللأمك هلل  م ك ءهللهلل(6)أأ  هلل مةهللهش   ,(5)(ه ظم هلل  اا

هلل قكككوهلل  هللمكك هلل  حكككايهلل   حككأ  ةهللمككةهلل ث كككاهللاككأ هللأأمككك هللأا هللاككأ هلل   كك ئق ةهللممككك هلل كك  بهللم أ كك  )
هلل  هللمك هلل   ك  هللأةهللأ  صكأ بهللأأ كم ءهلل   كو ظ  .هلل  شكا هللمر كم ءهللهم كو ا,هللغ كابهللهك هللمن و

                                                           

هلل  مؤ كي هلل مكةهلل   ك ,هلل مك هلل عهللمكةهلل مك هلل  ك شاحهلل مةهلل    هلل قوهللأ   لهلل مةهللم   هللهلل(1) احمةهلل  ن  قك هلل  ظمك    هلل  مصكًا
  اهللمصكاهلل ق م  ككل,هلل هللهلل   ك هاةهلل–هلل    شكا هلل  اهلل  وكا ثهلل-  مح ك  هللمحمك هللمح ك هلل  ك  ةهلل مك هلل  حم كك هلل-(هلله711 )

 (1/11).هلل  1151هلل-هكهللهلل1411   منل هلل  نشاأةهللهلل- ن  هللوأ ةهلل   ح اهللأشا  ب
هلل  مككك ان,هللمحكككبهلل  ككك  ة,هللهلل  شككك  هلل سمككك  هلل مككك هلل عهللمكككةهلل  ح ككك ةهللمكككةهلل مككك هلل عهللهلل   ن مكككًاهلل(1) أمكككأهلل  م ككك ءهلل  نكمكككل,هلل   حكككًأ

,هلل  ح مق   ,هللث هلل  مغ   ًهلل كلو ,هلل  ضا اهلل   حًأ أ ك  هلل ك لهللثمك ةهللأثكثك ةهللهلل   اض ,هللصك حبهلل  وصك   ي.هلل ن مًا
أخمك هللم ئككل.هللاككاأهللم  اأ  كك  هلل قككو هلل قكك هللمككةهلل  كك  اهلل  م ك ئح ,هللأ  نام ككلهلل قككو هلل مككةهلل  خشكك ب,هللأأمكك هلل  ما كك  هللمككةهلل

ذ(,هللأ و ب)موشكك م هلل   كارة(,هللأ) كك  هلل  شكأ هلل وك ح.هللصك يهلل)و  كك اهلل   كارة(,هللأ وكك بهلل)ل كا بهلل   كارة(,هللأ وكك ب)ل ا ب
 لً(هللوأه هلل  نكملهللأمأهلل  م  ء هلله هللث مةهللام اهلل لخا,هلل  لهلل  هلل شكاةهللأ ك هللم ئكل,هللأ ك ةهللذ هللحككهللمكةهلل  كةهللأونمك هلل

هلل(13-11-11/11) هلل  اهللأ ك هلل   مكء هللهللأأأا  .
هلل  مغك   ًهللمحكبهللهلل  مؤ كي هللأمكأهلل  م ك ءهلل مك هلل عهللمكةهلل  ح ك ةهللمكةهلل مك هلل ع هلل  قم بهلله هلل ق هلل  م  ءهللأ س كا بهلل(3)   ن مكًا

هكككهلل1411   منككل هلل كأ ككوهللهلل- مشكك هلل–    شككا هلل  اهلل    ككاهلل-  مح كك  هلل .هلل مكك هلل س كك هلل   مظكك ةهلل-ههلل(111) هلل  كك  ة
هلل(1/11).هلل  1111

 (1/314 )هلل   ق   هللمنو هلله هلل  مص قح  هللأ   اأ هلل  قغأ لهلل(4)
 (1/11) هلل  قم بهلله هلل ق هلل  م  ءهللأ س ا بهلل(1)
هللمكةهلل   حكًأهلل,مةهللهش  محم هللمةهلل م هلل عهللمةهلل أ يهللهلل(1) أ ك هلل,هلل  نكمكلهللمحكبهلل  ك  ةهلل مكةهلل  شك  هللومك  هلل  ك  ة,هلل   حكًأ

م ئل,هللأ  ةهللأأح هلل صابهلله هللوح   هلل   حكأ,هلل كمن هللشك خ  هللا ضك هلل   ضك ةهلل قك هلل  ك  ةهلل  مق   ك هللهلل  لهللخم  ةهللأ ما
  كك ,هلل  ككأ  هلل كك ةهللأ  كك ًهلل  ككأ  هللهككأهللأ حككوهللمككةهللأم كك .هللاككاأهلل قككوهللأ  كك بهللأغ ككاب,هللأ ككماهلل  حكك  ثهلل قككوهلل  م كك أم هللأ   ك

هللأغ كاه .هللاأمهلل  ك هلل  حك هكهلل مكةهلل أأو لهلل  هلل  و  هلل   م  ,هللأ  نلهلل مةهللوم  ل,هللأ  مظك ءهللمكةهلل   ك ,هللأ  ومك  هلل س ك ًأ
هلل(1/145 )هللمغ لهلل  أ  ةهلله هلل م   هلل  قغأ  ةهللأ   ح ة هللهللم ئل.هللم  هلله هللاوبهلل  لهللو اهللأو ن ةهللأ ماهللحوا.
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هللاكك  هلل مكك هلل م أ كك هلل-أذ ككاهللمككةهللاكك  هللذ كك هللمككةهلل قمكك ءهلل   حككأهلل–غ ككابهلله كك هللهللهكك هللمن ككوهلل قككو
هلل  أ ك ةهلل   ك هللأةهللأ  ح صك هلل -أ   هلل قكوهللذ ك هللم أ ك هلل-  مح   ةهللمةهللأغ ابهلل,(1)  ولأ  

هللأهكأهلل,أ حك هلل كأنهلل  حكايهللأأةهلل,غ كابهللهك هللمن كوهلل قوهللأ   هلل,ه  هلل    هلله هللمن وهلل قوهلل   
  كك هللأمكك هللهللأا هللأ  ولأ كك ةهللهشكك  هللمككمثكك هللونا ككيهلل مأهللهلل,(2)(ه كك هللغ ككابهللهكك هللمن ككوهلل قككوهلل  كك   

(هللم ح ككك بهلله كك )أوككك ءهللونا  كك هللمككك أةهلل  و   كك هللم كككأ هلل,(4)هكك هلل  و كككوهلل  كك    هلل(3)محمكك هلل  مكككا  ً
أممثكك هللمكك هللهلل,(5)صكك حبهللوكك جهلل  نككاأ هلل ككةهللصكك حبهلل  نمكك بهللهكك هلل كك  هلل  و   كك هللمق كككلهلله كك 

هللأهأهلل ض ه هلل,(6) و بهللو ماهلل   اأ هلل  نام لهلل    وبهلل  من صاةهللمث هلل م  هللأا هلله 

                                                           

,هلللمكك  هلل   حكأهللأمككأهللمأ كوهلل   ككوهللمكةهلل مكك هلل  نل ككلهللمكةهلل هلل  ولأ ك هلل(1)  ققمخكك هللمكةهلل   ككوهلل   ل   وك ,هلل  ولأ كك ,هلل  مامككًا
,هللأأو ةهلل   هلل  نام لهللأ  قغكل,هللأ كماهلل صكح  هلل  مخك ًا هللمكةهللأمك هللمحمك هللمكةهلل م ك هلل ع,هللهلل  ما  ش . حجهللأ ل هلل مةهللمًا

 هلل وكك ام,هلل  و ككوهللمكككهلل م  موكك  هللأشككاحظ هلل كذ  كك ء,.هللوككأه هللهللأوصكك اهللم  ما ككلهللأغ اهكك ,هللأوخككاجهللمكك هللأئمككل.هللأ كك ةهلللم مكك اهلل
 هللمكا   هلل ك لهلل كماهللأ ك هللم ئكل,هللأا ك هلل ك لهلل ك .هللأأ ك هللخ  مكلهللمكا   ,هللأ ك ةهللهك هلل قمك هللممصكاهللمرلمأاهللمةهلل مك

أأخكككذهللمككذهبهللم  كك هللممصككا,هلل كككةهلل     كك هللككك ها,هللأاككك هلل أ كك هللواوموكك هللهككك هلل,هلل,هلل خككاجهللل ككوهلل   كككام,هلله صككق هللمظكك ه  ككا اهلل
هلل(11/11) هلل هلل  اهللأ ك هلل   مكءهلل  و ا  .هللأا   هللم  هللل وهلل  لهلل شا.

أهلل  مؤ ي هلل م هلل عهللمةهلل أ يهللمةهللأحم هللمةهلل م هلل عهلل مكةهلل أ كي,هللأمك هلل  مم حثهلل  ماض لهلل  مونق لهللمك)مة(هلل  شا  لهلل(1)
هلل–    شكككا هلل  اهلل مكككةهلل ث كككاهللهلل-  مح ككك  هلل  ككك  وأاهللمككك لةهلل  ممككك ا هلل-(هلله711محمككك ,هللومككك  هلل  ككك  ة,هلل مكككةهللهشككك  هلل )

 (1/34).هلل هلل 1157هلل-هكهلل1415هللهلل   منل هلل كأ وهلل-م اأ هلل- مش 
هلل  مأ    ح ةهللمهلل(3) هلل      هلل  م انهلل,ةهللا   هللمةهلل م هلل عهللمةهلل ق هلل  ما  ًهلل  مصًا هلل  قغًأ م اهللهلل, ل   هلل  محو هلل   حًأ

هللهلل,  مناأيهللم مةهللأ هللا   ,هللأأخذهلل  نام لهلل ةهللأم هلل م هلل عهلل    و هلل,    ة هللأأم هللل ا ك ءهلل  غمك ًا أ   ا جهلل   م ظأًا
أأمكك هللح كك ة,هللأ    كك هلل ككةهلل  شككايهلل  م  قكك هلل  مكك    ,هللأ كصككأ هلل ككةهلل  شكك  هللشككم هلل  كك  ةهللمككةهلل  قمكك ة,هللأأو ككةهلل  نام ككلهلل

,هللأصككك يهللأو ككك ةأ   كككا ء  هلل قكككوهلل   أأوككك  .هللأ ككك  هللشكككاحهلل  و كككظ  ,هللشكككاحهلل  م صككك ,هللشكككاحهللهللموككك هللل كككم    هلل  ششكككوًا
هلل.هللمكك  هلل ككأ هلل  كك هلل    ككاهلل كك لهللو ككاهللأأامنكك ةهللأ ككماصكك  ح اهللهللأ كك ةهللو  كك اهللهللمنكك   .,هلل  و كك هلل  كك    هللهكك هللحككاأيهلل   ك   ككل
هلل(1/117) هللمغ لهلل  أ  ةهلله هلل م   هلل  قغأ  ةهللأ   ح ة هللهللم ئل.
هلل  ككأ ةهلل س ككك هلل  مؤ ككي هللشككم هلل  كك  ةهللأمككأهلل  منكك   هللمحمكك هللهلل  كككا    مح كك  هللهلل(ه1117) مككةهلل مكك هلل  ككاحمةهللمككةهلل  غككًل

هللح ككككة هلل 1111هلل-هكككككهلل1411 كأ ككككوهللهلل   منككككل هلل- م كككك ةهلل–م ككككاأ هللهلل    شككككا هلل  اهلل   وككككبهلل  نقم ككككل,هلل- كككك  هلل  ككككاًأ
هلل(4/151 )

هلل  مكا  ًهللهلل  مؤ ي هللأمأهللمحم هللم اهلل  ك  ةهللح كةهللمكةهللا  ك هللمكةهلل مك هلل عهللمكةهلل   و وهلل      هلله هللحاأيهلل  من   هلل(4)  قك ا
هلل  مككك    هلل )    شكككا هلل  اهلل هلل-محمككك هلل ككك   هلله ضككك هلل/ ك كككو ذهلل–هخكككاهلل  ككك  ةهللامككك أةهللهلل/  مح ككك  هلل هلل-(هلله741  مصكككًا

هلل(1/11).هلل  1111هلل-هكهللهلل1413   منل هلل كأ وهللهلل- م  ةهلل–  نقم ل,هللم اأ    وبهلل
هلل(13/111 )هللو جهلل  ناأ هللمةهللوأ هاهلل    مأ هلل(1)
    شا هلل  م وملهلل  نصكا ل,هللهلل-ههلل(1314) هلل  مؤ ي هللمص  وهللمةهللمحم هلل ق  هلل  غك   وهلل و ماهلل   اأ هلل  نام لهلل(1)

 (1/11).هلل  هلل1113هلل-هكهللهلل1414   منل هلل  ث م لهللأ  نشاأةهللهلل-م اأ هلل–ص   
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هكك هلل وكك ئجهلل    ككاهلل قككوهلل   حككأهللهلل(1)أممثقكك هللاكك  هلل   ككظ ق هلل,ونا ككيهللصكك حبهلل  م صكك هلل  مو كك  هلل
مكك هلللمكك هلل   غ ككاهللأذ كك  )أل  هلل ق كك هللاأ كك  هلل.(2)(هكك هلل   كك هلل قحككايهللمن ككوهللأ كك  هلل,هنكك هلل  كك هللأ  

  قمحككككلهللشككككاحهللهلل هكككك هلل و مككك هلل(3) اهكككك هللمككككةهلل  صككك ئنهللأمر  ككك كهللم  امككككلهللمكككةهلل  ونكككك ا يهلل   ككك م ل
هلله هلل و م هلل  ح أ هلله هلل(5)مذ  هللشظ بهلل    ةهلل ك     هلل-أًهلل  حايهلل–أ اه هللهلل.(4)  مقحل
هللهككك هللمن ككوهلل قكككوهللأوكك   )أل   ق كك هللاأ ككك هللأ  كك هلل مكككةهللهشكك  هللهككك هللأأضكك هلل  م ككك   هلل,(6)   حككأ
هلل قوهللو  هللأ هلل,ل  ظ هللض هلللذ هلل,غ اه 

                                                           

هلل كخمك اماهللهلل, م هلل  كاحمةهللمكةهلل م ك هلل عهللمكةهللأحمك هللمكةهللأمكوهلل  ح كةهلل  خثنمكواهللهلل(1) هلل  قغكأما هلل   حكأما هلل ك    كوا هلل,ثك هلل   اكظ قوا
أ عهللأ قككك .هللهلل-ه ضككك هلل م كككاهلل   ككك اهللهكككوهلل قككك هلل  نام كككل,هلل ث كككاهلل   ككككنهلل قكككوهللهكككذ هلل  شكككرة.هلل كككمن هللأ ككك هلل ككك ةهللم  أهككك اهلل

مكةهلللم   ك اهللهإ ك هلل ك ةهللهللأ مق هللأ كمو هللأ نلهلل قمك .هللأ ك ةهللاا مك اهللأوص    هللهوهللشاحهلل  اةهلل مةهللهش  هلل   هلل قوهللهضق هلل
م ئككل,هللأصكك ايهلل و مك هللهككذ ,هللأأ ككم هللم  كك هلل أ ككيهللمككةهلل مكك هلل  مككؤمةهللمككةهللهللم ك كك   هللهككوهلل كك لهللو ككاهللأ ككو ةهللأخمكك هللح ك اهلل

هلل  م وأ وهلل قوهللأااهلل  مغاب. هلل(113-1/111 )هللل م بهلل  اأ ةهلل قوهللأ م بهلل   ح ة هللهلل قوا
هللههللهلل(151)   مؤ كي هللأمكأهلل     ك هلل مك هلل  كاحمةهللمكةهلل مك هلل عهللمكةهللأحمك هلل   كظ ق هلل  ق هلل و ئجهلل    كاهللهك هلل   َّحكأهلل قَ كظهلَلهلل(1)

 (1/11 )هلل .1111هلل–1411 كأ وهللهلل-   منلهلل-م اأ هلل–    شا هلل  اهلل   وبهلل  نقم لهلل
كك َئنهلل(3) كك هللمككةهلل ْ ح ككةهللمككةهللَ ككَم نهلل   َِّمْشككَ  هلل ك  ككبهللشككم هلل  كك ا ةهلل ْمككةهلل  صَّ ههللأونكك  وهلل(141)هللأ كك هللَهكك هللصكك اهلل كك لهلل,ُمَحمَّ

هللمككانهللَهكك هلل  كك اك هللهلل,َأ ْخوصككَاهللَصككَح حهلل ْ َوككْأَهَاًهللهوككا بهللمككةهلل  شككأ ه هلل,َأشككاحهلل   ا   ككلهللأ  مقحككلهلل, ْلَ  ب اَكك َ هلل  ككذََّهَم ا
َأ ك هللاصك  ةهللَهك هللَ ْحكأهللأ  ك هللَم ك هللهلل,َأ ك هللَهَضك َئ هلل,َأَه ك هللأ هللأوأ ضكاهلل,َأَ  َةهللَ ُ هللَح ُ أ هللم  صك غلهلل,أ ااأهلل   اقَملهلل,أ   ثا

َ  َئاهللأ    كأة َأ َكأهللأ صكيهللهلل, ْاكَاأهلل  كَأ ةهلل  مو مك هللأ  م  مك  هللأ  حم  كلهللَأغ كاهللَذَ ك هلل,َأَ ك َةهلل  ائكوهللَهك هللح  أوك هلل,َه هلل  صَّ
  ك ااهلل    م كلهللهك هلل.هلل هلله(711)َمك َ هللَهك هللشكْنَم ةهللَأأهللَاَمَضك ةهلل ك لهللهلل.َ َ  َةهللمةهلل م اهلل  مأان ةهللَ ْوَوَم نهلل ْلَ  هللَه ك هلَل

هلل(111-1/115 )هللأ   ةهلل  م ئلهلل  ث م ل
  مؤ ي هللمحم هللمةهللح ةهللمةهللَ م نهللمةهللأمك هللم كاهلل  وكذ م ,هللأمكأهلل مك هلل ع,هللشكم هلل  ك  ة,هللهلل شاحهلل  مقحل  قمحلهلله هللهلل(4)

    شكككا هلل مككك  ةهلل  محكككثهلل  نقمككك هللهلل-  مح ككك  هلللمكككا ه  هللمكككةهلل ككك   هلل  صككك   ًهلل-ههلل(711)   منكككاأيهللمككك مةهلل  صككك ئنهلل
.هلل هلل1114هلل-هلله1414هلل هلل كأ ككككوهلل   منككككلهلل-هللم  و منككككلهلل س كككككم ل,هلل  م   ككككلهلل  م ككككأاة,هلل  ممق ككككلهلل  نام ككككلهلل   ككككنأ  ل

هلل(1/117 )
 ل كك هللهلل,أحمكك هللمككةهللمحمكك هللمككةهللمحمكك هللمككةهلل مكك هلل  ككاحمةهللمككةهلل قكك هللمككةهللأمكك هلل  شككظ بهلل  موكك ئ هلل كمكك ًهلل  مغامكك هلل  مكك    هلل(1)

أا  هلل    هاةهللهحضاهلل اأ هلل      و هللأ مكةهللا  ك هللأ  نكلهللهلل,  م    لهللأ نايهللم لم ً.هلل شوغ هلله هللمك بهللأااأهلله هللمو  ل
أأخككذهلل ككةهللهلل, مككةهلل ككأ  هلل لوكك هللهكك هلل كخكذهللاأ  ككلهلل ككةهلل  نككلهلل مك هلل   ككك هلل     كك أوا هكك هللهكأهللأهللهلل, مك هلل   ككك هلل  مغكك   ً

هللامض ةهلل  لهلل و ةهللم    هاة.هلل  وم  هلل    لأا  هللم  م   لهلللو لةهللأ ةهللغ اب أ هةهللموامكلهلل  صككح لهللهلل,م  هلله هلل شًا
مككأهلل  خ ككاهلل  مؤ ككي هللشككم هلل  كك  ةهللأ هلل هلل  ضككأءهلل  كمككاهللكهكك هلل   ككاةهلل  و  ككاهللاحمكك هلل عهللأ     كك .هلل.أاكك هللوكك لهلل   ككو ةهللك كك اهلل

هلل     شكا هللم شكأا  هللهلل-ههلل(111) محم هللمكةهلل مك هلل  كاحمةهللمكةهللمحمك هللمكةهللأمك هللم كاهللمكةهلل ثمك ةهللمكةهللمحمك هلل   كخ ًأ
هلل(هلل1/151م أة.هلل )هلل–,هلل   منلهللم اأ هلل–  اهللم وملهلل  ح  ةهلل

,هللشككككظ بهلل  كككك  ةهلل ك    ككككك    حكككك أ هللهكككك هلل قكككك هلل   حككككأهللهلل(1) ًق هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل  مؤ ككككي هللأحمكككك هللمككككةهللمحمكككك هللمككككةهللمحمكككك هلل  موكككك ئ هلل كقمَّككككذ
   منل هلل  نك  هللهلل-    شا هلل  و منلهلل س كم لهللم  م   لهلل  م أاةهلل-  مح   هلل و ةهللح ةهلل م هلل عهلل أ  هلل-(هلله511 هلل)
 (1/441) هلل. 1111-هك1411هلل-هلل33    لهللهلل-111
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هلل.(1)(م هلللمةهلل
هللهلل,(2)أممثقككك هللأا هللهككك هللضككك  ءهلل  م ككك   هللل كككوهللأأضككك هلل  م ككك   هلل أ  ككك هللأمككك هلل  ح كككةهلل   حكككًأ

ا كك  لهللهلل هكك هلل و م كك هلل(5)أ ككذ هلل  كك هللأمكك هلل  ح ككةهلل  امكك   هلل,(4)هكك هلل و مكك هلل قكك هلل   حككأهلل(3)  ككأا  
أ اهكك هللومكك  هلل  كك  ةهللمككةهللهشكك  هللهكك هلل,هللمككةهللهككذبهلل  منكك   هلل حككأ اهللهلل(7)أم كك ل هلل  حككايهلل(6)  حكك أ 

هلل   ككك هللمكككةهلل كمككك  هللشككك ئ هلل  مككك هلل هللمكككرةهلل ه نكككايهلل  حكككايهللأأمككك  )شكككاحهللا كككاهلل   ككك مهللم أ ككك 
مكككوةهللا كككاهللهلل   حكككايهللممثقككك هلل كككذ  هللهككك هلل وككك بأوككك ءهللونا كككيهللهلل,(8)(أمككك هللهككك هلل حكككأهلل,أ   نككك 

                                                           

محمك ,هلل  مؤ ي هلل م هلل عهللمةهلل أ يهللمةهللأحم هللمةهلل مك هلل عهلل مكةهلل أ كي,هللأمكأهللهلل أأض هلل  م    هللل وهللأ   لهلل مةهللم   هلل(1)
    شكككا هلل  اهلل    كككاهلل ق م  كككلهللهلل-  مح ككك  هلل أ كككيهلل  شككك  هللمحمككك هلل  م ككك   هلل-ه(711) ومككك  هلل  ككك  ة,هلل مكككةهللهشككك  هلل

 (1/11) هلل.م أةهلل–   منلهللهلل-أ   شاهللأ  وأل ا
   منككل هللهلل-    شككا هللمؤ  ككلهلل  ا كك  لهلل-  مؤ ككي هللمحمكك هلل مكك هلل  نل ككلهلل   وكك اهلل ضكك  ءهلل   كك   هللل ككوهللأأضكك هلل  م كك   هلل(1)

 (1/35).هلل  1111هلل-هكهلل1411هلل كأ و
م ئكلاهلل ك ةهللهك هلل م كلهللأمك هلل   كبهللهللمحم هللمةهلل م هلل عهللأمأهلل  ح ةهلل  أا  هلل   حًأ هللم  هلل  لهلل ح مهللأثمك   ةهللأثككثهلل(3)

   صكككأ هللهككك هلل  ككك هلل»  نمككك ً,هللأ ككك ةهلللأجهللم ككك هللأمككك هلل كككن  هلل   ككك ا ه .هللأ ككك هللشكككاحهللمخوصكككاهلل  وامككك هلل ك مكككاهلل كككما بهلل
هكك هلل   حأ.)اكك  هلل كك اأ ( هللمقغ كك هللأةهلل وكك بهلل  نقكك هلل«.هلل  ظ   ككل»شككاحهللمخوصككاهلل  وامكك هلل كصككغاهلل ككم بهلل«.هلل كصككأ 

منوك هلل ك مك ءهلل=هلللاشك  هلل كا كبهللل كوهللمناهكلهللهلل هلل و بهلل   صأ هللأمكبهلل ق  هللأمأهلل ن  هلل    ا ه هلله  م هللهكأهللل كوهلل   ك .
هلل(1/1144 )هلل ك  ب

 (3/111 )هلل  كا هللل م بهلل  اأ ةهلل قوهللأ م بهلل   ح ة
  مح ك  هللمحمككأ هللهلل-ه(هلل351) مككةهلل  كأا  هلل  مؤ كي هللمحمكك هللمكةهلل مك هلل عهللمككةهلل  نمك  ,هللأمكأهلل  ح كة,هلل هلل  قك هلل   حكأهلل(4)

هلل 1111هلل-هكككهللهلل1411هلل   منككل هلل كأ ككوهلل-   ككنأ  لهلل-  ا كك اهلل-    شككا هللم ومككلهلل  اشكك هللهلل-و  كك هللمحمكك هلل  كك اأ  
 (1/141) 

أم هللأمأهلل  ح ةهلل ق هللمةهلل   وهللمةهلل مك هلل  منكاأيهللم  امك   ,هللهإ ك هلل ك ةهللمكةهلل مك اهلل   حكأ  ة,هللهلل أمأهلل  ح ةهلل  ام   هلل(1)
أخذهلل ةهللأم هللم اهللمةهلل   ا ج,هللأأم هللم كاهللمكةهلل ا ك .هللأأخكذهلل  ك هللأمكأهلل     ك هلل قك هللمكةهلل مك هلل عهلل  ك ا   ,هللأ ك ةهللمو   ك اهلل

 ظ هلل و مك هلل  مشكظأاهللهك هلل  و  ك ا,هللمهلل,أص يهلل وم اهلل ث اةاهللهلله هلل قأ هلل   حأهللأ  قغلهللأ     هللأ   ك هلل قوهللمذهبهلل  منول ل.
أ و بهلل  مم أ هلل ك ما,هللأ و بهلل  مم أ هلل كصكغا,هللأمنك   هلل  حكاأي,هللأشكاحهلل  كأو لهلل مكةهلل   كا ج,هللل كوهللغ كاهللذ ك هلل

أو كن ةهللأمك ئو ة,هللأوكأه هلل ك لهللهللمةهلل  وص   ي.هللأا  هللأحم هللمةهلل ق هلل  وأًل هلل  ةهللمأ ك هلل قك هللمكةهلل   كوهلل ك لهلل ك 
هلل(11/145) هلله    أ ه هللم  أهلل  هلل.هللم ئلهللأاماهللأثم   ةهللأثكث

هللههللهلل(354)   مؤ ككي هلل قككك هللمكككةهلل   ككوهللمكككةهلل قككك هللمككةهلل مككك هلل ع,هللأمكككأهلل  ح ككةهلل  امككك   هلل  منول ككك هللهلل ا كك  لهلل  حككك أ هلل(1)
هلل(1/17).هلل م أةهلل–   منلهللهلل- م ةهلل–    شا هلل  اهلل    اهلل-  مح   هلللما ه  هلل    ما ئ 

هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل  ح ككككةهلل  امكككك   هلل  منول كككك   مؤ ككككي هلل قكككك هللمككككةهلل   ككككوهللمككككةهلل قكككك هللمككككةهلل مكككك هلل ع,هللأمككككأهلل هللا كككك  لهللم كككك ل هلل  حككككاأيهلل(7)
هلل(1/17)هلل.م أةهلل–   منلهللهلل- م ةهلل–    شا هلل  اهلل    اهلل-  مح   هلللما ه  هلل    ما ئ هلل-ههلل(354) 

  مؤ ي هلل م هلل عهللمةهلل أ يهللمةهللأحم هللمةهلل م هلل عهلل مةهلل أ ي,هللأمأهللمحم ,هللومك  هللهلل شاحهللا اهلل    مهللأم هلل  ص مهلل(5)
   منككل هلل  ح   ككلهلل هلل    شككا هلل   كك هاة هلل  هللمحمكك هللمح ككوهلل  كك  ةهلل مكك هلل  حم كك   مح ككهلل-ههلل(711) هلل  كك  ة,هلل مككةهللهشكك  

 (1/31ه.هللهلل )1353هلل شاة
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أهككك هللهلل, كهمككك هلل ومككك  هلل  ككك  ةهلل مكككةهللهشككك  هلل,(2)شكككذأاهلل  كككذهبهللهللأهككك هلل وككك بهللشكككاحهلل,(1)   ككك م
محمك هللمكةهللهللأ  ك هلل,(3)هك هللمك بهلل   كك هللأمك هلل وكر يهللم ك هلل, و بهللشاحهللشذأاهلل  ذهبهلل قوأوًا

هك هللوأضك  هلل  م  صك هللهلل,أ  ك هللأمك هللمحمك هلل  مكا  ًهلل,(5)مكوةهلل لواأم كلهلل و مك هللهك هلل(4)رواأ 
هللهلل.(6)أ  م    هلل قوهللأ   لهلل مةهللم   هلله هللونا   هلل قحاي

هلل
هلل

هللهللهللهللهللهللهللهلل

                                                           

  مؤ ي هلل م هلل عهللمةهلل أ يهللمةهللأحم هللمةهلل م هلل عهلل مةهلل أ ي,هللأمكأهللمحمك ,هللومك  هللهلل موةهللا اهلل    مهللأم هلل  ص مهلل(1)
 (1/1).هلل     شا هلل  اهلل  نص م هلل ق شاهللأ  وأل ا هلل   منل هلل كأ وهلل-ههلل(711)     ة,هلل مةهللهش  هلل

  مؤ ي هلل م هلل عهللمةهلل أ يهللمةهللأحم هللمةهلل مك هلل عهلل مكةهلل أ كي,هللأمكأهلل هللشاحهللشذأاهلل  ذهبهلله هللمناهلهلل ك هلل  نابهللهلل(1)
هلل–    شككا هلل  شككا لهلل  موحكك ةهلل قوأل ككاهللهلل-  مح كك  هلل مكك هلل  غ كك هلل  كك ااه هللهلل(711) محمكك ,هللومكك  هلل  كك  ة,هلل مككةهللهشكك  هلل

 (هللهللهللهللهللهلل1/31) هلل.م أةهلل–   منلهلل- أا  
هلل هللشككاحهللشككذأاهلل  ككذهبهللهكك هللمناهككلهلل ككك هلل  نككابهلل(3)   مؤ ككي هللشككم هلل  كك  ةهللمحمكك هللمككةهلل مكك هلل  مكك ن هللمككةهللمحمكك هلل  َوككأَوًا

هلل  شككك هن      شكككا هلل مككك  ةهلل  محكككثهلل  نقمككك هللم  و منكككلهللهلل-  مح ككك  هلل كككأ يهللمكككةهللوكككل ءهلل  حكك اث هلل-ههلل(551) هلل   كك هًا
   منكل هلل كأ كو,هللهلل س كم ل,هلل  م   لهلل  م أاة,هلل  ممق لهلل  نام لهلل   نأ  لهلل)أصك هلل   وك ب هللا ك  لهللم و كو اهلل قمح ك (

هلل(1/111).هلل  1114-هك1413
هلل  مشككظأاهللمكك مةهللروككاأ هللم ككو هلل  ظمككلةهلل  ممكك أ ة,هللأضكك هللهلل محمكك هللمككةهللمحمكك هللمككةهلل  أ هلل  صكك ظ و هلل(4) أمككأهلل مكك هلل عهلل   حككًأ

واأم ككل,هللأصكك  هللمقغككلهلل  مامككاهلل هلل     ككاهلل  صككأه هلل ,هللصكك حبهلل  م  مككلهلل  مشككظأاةهللم ل  وكك  هللأ  ككا ءهلل  مشكك  ة,هللأمن كك بهلل
م سم ملهلله هلل   حأ,هللأ  ما لهللأ  صكح,هللأ شظ هللمصكح هلل مكأ هللهلل,هللشظ هلل  شا حهللم  مو هلل   م أ ًهللأ  ا   هللأغ اهم 

مكةهلل قك هللمكةهللهلل  اهلل  ممو ئ ةهللمم  مو .هللأ  هللأايهلل  هلل قوهللواومل,هللأ هللأ  هللاأ  هللهك هللوك ا  هللغا   كلهللهك هللواومكلهللمحمك 
هللأ كك هللاكاأهللم كك  هلل قككوهللهكك م ك ككو ذ,هللأه وكك هلل كك لهللثكككثهللهلل-أ  كك هللهككذ هلل  اوك هلل-ذ هلل  اوك ,هللأأصكك   مكاهلل  غ كك   هلل   حككًأ

 هللمغ كلهلل  أ ك ةهللهللمم   كلهللهك  هللمكمك هلل  مغكاب.هلل,م ئلهلله هللشظاهللص اهلل  خ كا,هللأ هكةهلل  خك هللمك بهلل  و  ك هللأ شا ةهللأ ما
هلل(131-1/135).هلل ه هلل م   هلل  قغأ  ةهللأ   ح ة

هللهلل-ههلل(713)   مؤ كككي هلل مكككةهللرُوكككَاأ ,هللمحمككك هللمكككةهللمحمككك هللمكككةهلل  أ هلل  صككك ظ و ,هللأمكككأهلل مككك هلل عهللهلل م كككلمكككوةهلل لواأهللهلل(1)
هلل(1/1).هلل  1115هلل-هلله1411هللهلل   منلهلل-    شا هلل  اهلل  صم ن 

  مؤ ي هللأمأهللمحم هللم اهلل    ةهللح ةهللمكةهللا  ك هللمكةهلل مك هلل عهللمكةهلل هللوأض  هلل  م  ص هللأ  م    هللمشاحهللأ   لهلل مةهللم   هلل(1)
هلل هلل  مككا  ًهلل  مصككًا شككاحهللأوح  كك  هلل مكك هلل  ككاحمةهلل قكك هلل ككق م ة,هللأ ككو ذهلل  قغأ كك  هللهكك هللهلل-(هلله741 هلل )  مكك    قكك ا

هلل(1/111).هلل  1115هلل-هكهلل1415هللهلل   منل هلل كأ وهلل-    شا هلل  اهلل    اهلل  نام هلل-و منلهلل كلها
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 املطلب الثاي 
الجراصطالحاًحروفتعريف

مك هلل اهك هللهللمكةهللهكذبهلل  ونك ا يهلل, ايهلل  نقم ءهلل   حأ أةهللحكاأيهلل  وكاهللمونا  ك  هللمو  امكل
هلل   نك هللسهضك ءهللأضكاهللمك هلل   وكاهللحكاي )م هلل  شا يهلل  واو   هلله هلل و م هلل  ونا  ك  هللم أ ك 

هلل.(1)(مل  هللم اهللأأ  هلل,مل  هللماا هلل  حأهلل, ق  هللم هللل وهللمن  بهللأأ
هكككك هللهلل  م كككك ًأ,هللأهلل(2)أ  ا ككككأ هلل  حكككك أ هللهكككك هلل  نقككككأ هللم    كككك هللمنوكككك هللصكككك حبهلل اهكككك ممثقكككك هللأهلل

هللحكاأي  )م أ ك هلل(4)    ض هلل م هلل   م هللهلل  كًاهلل  أ اهظ ,(3)  وأا يهلل قوهللمظم  هلل  ون ا ي
هلل كأ ءهلل,   ك هللذ ك هلل قكوهللم خأ ك هلل  ك هللل وهللشمظ هللأأهلل   ن هللمن وهللس ص  هللأضاهللم هلل   وا
هلل  أ كك هلل,   كك هللورأ كك هللهكك هلل كك ةهللأأهلل,مل كك هللمكك اهللأأ كك هلل,مل كك هللمككاا هللمثكك هللصككا ح اهللهلل  ككم اهللهلل كك ة

هللأًهلل(5)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ)ونككككككككككككككككككككككككككككككككك  و
هللممك هللامقظك هللمك هللوصك هلل  واهللحاأيهلل   واهللحاأي )م أ  هلل(7)   ا جهلل مةهلل,هللأ اهظ (6)(ماحمظ 
هلل.(8)(م    هللأ   ن هلَلهلل,م    هللهلل    هللهوأص هلل,من ه 

                                                           

 (1/51) هلل  ونا    هلل(1)
 (1/55) هللمنو هللم     هلل  نقأ هلله هلل  ح أ هللأ  ا أ هلل(1)
 (1/131 )هلل  وأا يهلل قوهللمظم  هلل  ون ا يهلل(3)
أحك هلل,هلل  ش  هلل    ض هلل    ض هلل م هلل   م هللمةهلل م هلل  ا كأ هللمكةهللأمك هللمحمك هللمكةهلل مك هلل  كأ اثهلل  نثمك   هلل كحمك هلل  كًاهلل(4)

,هللأمنك هللأه وك هلل قكوهلل مك هلل عهلل كحمك هلل  كًا,هللأاكاأهلل  مخوصكا  هلل قكوهللأم ك هلل,  نقم ءهلل  مشظأا ة,هللأ  هللأ شرهللمرحم هلل  كا
أاككاأهلل  ح شكك لهلل     مككلهللأغ اهكك هللمككةهلل   وككبهللهلل,ل ككوهلل وككا  ثكك هلل كك هاهلل,هللأ كك  هللمخكك هلل  ح كك   هلل   امكك   هلل  خ ككاهللرمكك  ً

محم هللمح ةهلل مةهلل م هلل  احمةهلل  ص    هللهللأأ ثاه هلل قوهلل  ش  ,هلل   ا  لهلل قوهلل  ش  هللا بهلل    ةهلل  نثم   هلل   وا و 
 هلل س ك هللممةهلله هللو ا  هلل  ظ  هللمةهلل ك ك هلل  م موهللمك) لهلهللهلل.أ لم هللم ةهللحووهللص اهللأم نهللأم  ءهلل  نصا,هلل   وا و 
  مؤ ككككي هلل مكككك هلل  حكككك هللمككككةهللهخككككاهلل  كككك  ةهللمككككةهلل مكككك هلل  نقكككك هلل  ح كككك  هلل   كككك  م هللهللأمظوككككلهلل  م كككك ماهللأ   ككككأ كا(  خككككأ  اهلل

هلل(1/711 ).هلل 1111هلل-هكهلل1411   منل هلل كأ وهلل- م  ةهلل-م اأ هلل–  اهلل   شا هلل  اهلل مةهللحل هللهلل-ههلل(1341) 
 (115) هلل  وأمل أاةهللهلل(1)
هلل(1/13) هلل  وأاهلل  نقم ءهلل=هللو ماهلل  نقأ هلله هلل ص كح  هلل    أةهلل(1)
هلل  منككاأيهللمكك مةهلل   ككا ج,هللهإ كك هلل كك ةهللأحكك هلل  نقمكك ءهلل  مككذ أا ة,هللأأئمككلهلل   حككأهلل  مشككظأا ة.هللهلل(7) أمككأهللم ككاهللمحمكك هللمككةهلل   ككًا

أخذهلل كةهللأمك هلل  نمك  هلل  ممكا ,هللأ    ك هلل  وظك هلل  ا   كلهللهك هلل   حكأهللمنك هلل  ممكا ,هللأأخكذهلل  ك هللأمكأهلل     ك هلل مك هلل  كاحمةهللمكةهلل
أ كك هللمصكك    هللح كك ل,هللهلل هللمككةهلل   ككوهلل  امكك   .ل ككح  هلل  لوكك و ,هللأأمككأهلل ككن  هلل   كك ا ه ,هللأأمككأهلل قكك هلل    ا كك ,هللأ قكك

أأح  ظ هللأأ ماه هلل و بهلل كصأ اهللهإ  هللوماهلله  هللأصأ هلل ق هلل  نام ل.هللأ  ةهللث ل.هللأا  هللأمأهلل   و هلل م  هلل عهللمكةهللأحمك هلل
هلل(157-1/151) هلل لهلهلل ك م ءهلله هلل م   هلل ك م ء هللهلل.هللم ئلهللث  لهلل  هلل شاةهللأثكم  هلل   حًأ هلل

هلل  مناأيهللمك مةهلل   كا ج كصأ هلله هلل   حأ هلل  مؤ ي هللأمأهللم هلل(5) هللمةهلل ظ هلل   حًأ هللهلل-ههلل(311) هللهللاهللمحم هللمةهلل   ًا
هلل(1/4151).هلل م أةهلل–   منلهللهلل-م اأ هلل–    شا هللمؤ  لهلل  ا   ل,هلل م  ةهللهلل-  مح   هلل م هلل  ح  ةهلل   وق 
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أمككةهلل  وكك  اهللم  ككذ اهلل  كك هلل  حكك  ثهلل ككةهللمصكك ق هلل  وككاهلل سشكك اةهللل ككوهلل  م ككم   هلل  وكك هللهلل
هللهللهلل ه  هللأ ق هلل ق ظ هلل  نقم ءهللم م   هلل  ةهلل,أ ق ظ هلل  نقم ءهلل قوهللحاأيهلل  وا

:حروفالجر:أوالً

هلل هممةهللأ ق هلل ق ظ هللهذبهلل  و م لهلل,ءأهأهلل    هلل  ش ئاهللأ  غ  بهلل   هللأ ثاهلل  نقم هلل
هللأأمككأهلل,(3) س ككا بهللهكك هللمقحككلهلل(2)  مصككًاهللأ     كك هلل  حا ككًاهلل,(1)  قمككاهلل هكك هلل و مكك هللو كك هللمككة 

هللشكككاحهلل هكك هلل(5)  و كك   محمكك هللأهللهلل,(4)هكك هلل  قمكك بهللهكك هلل قككك هلل  م كك ءهللأ س ككا بهلل  ن مككًاهلل  م كك ء
أأمككأهللمحمكك هلل  مككا  ًهللهككك هللهلل,(7)شككاحهلل  مقحككلهلل  قمحكككلهللأ مككةهلل  صكك ئنهللهكك هلل,(6)  شكك ه لهلل    ه ككل

هلل,(9)هكك هللأأضكك هلل  م كك   هللأذ اهكك هللمظككذ هلل   كك هلل مككةهللهشكك  هلل,(8)وأضكك  هلل  م  صكك هللأ  م كك   
هللأ   هللل ةهلل    ةهلل,(10)  قم بهللأمغ  

                                                           

  مح ك  هللهك ئلهللهك ا  هلل    شكا هللهلل-(هلله311   و هلل ثم ةهللمكةهللو ك هلل  مأصكق هللهلل )هلل  قماهلله هلل  نام ل هلل  مؤ ي هللأمأهلل(1)
هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل(1/71هللم أة.هلل )هلل-   منلهلل-   أ  هلل–  وبهلل  ث  ه لهلل  اهلل 

,هلل  مشك   هللصك حبهلل  م  مك  .هللاكاأهللهلل أمأهللمحم هلل(1) هلل  مصكًا       هللمةهلل ق هللمةهللمحم هللمةهلل ثم ة,هللأمكأهللمحمك هلل  حا كًا
أو  ك هلل قكوهلل  شك  هللأمك هللهلل,   حكأهللأ ك بهلل قكوهلل قك هللمكةهللهضك  هلل  مو شكن ,هللأ خ هللمغ   هلله كاأهلل    حأهلل قوهلل   صم  

هللأأمك هلل   ضكك هلل  ظمكك    .هلل ,هللأ قككوهلل مكةهلل  صككم  ,هللأاككاأهلل   كا ئاهللأ  ح كك بهلل قككوهللأمك هللح كك  هلل  ومككًا ل كح  هلل  شكك ا ًل
هللم ئل,هللأوأه هلل  لهللخم هلل شاةهللأخم هلللم  هلله هلل   ص حلهللأ  مكغلهللأاش الهلل ك   ك.هللمأ  بهلل  لهلل  هللأأامن ةهللأأاما

هلل(1/134) هللهلل هلل  مقغلهلله هللوا و هللأئملهلل   حأهللأ  قغل.هللأ  هلل  م  م  ,هللأ  مقحلهللأشاحظ ,هللأ اةهلل  غأ صهللم ئل
هلل )مقحككلهلل س ككا ب هلل  مؤ ككي هلل     كك هللمككةهلل قكك هللمككةهللمحمكك هللمككةهلل ثهلل(3) هلل  مصككًا  هلل(هلله111مكك ة,هللأمككأهللمحمكك هلل  حا ككًا

 هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل(هلل1/11).هلل  1111هلل-هك1411هلل   منل هلل كأ و هللمصاهلل-هلل    هاةهلل–    شا هلل  اهلل   ك هلل
 (1/311) هلل  قم بهلله هلل ق هلل  م  ءهللأ س ا بهلل(4)
هلل ل ك هلل مشك ,هلل ك  اهلل   ث كا,هللأضكم هلل  شكأ ه هللهلل(1) محم هللمةهلل م هلل عهللمةهلل مك هلل عهللمكةهللم  ك هلل   ك ئ ,هلل  و ك   ,هلل   حكًأ

هك هللصك   لهلل  نام كل.هللمكةهللمؤ   وك  هلل  و كظ  ,هلل  كذًهلل  وكايهللموكك هللهللماهلل    لهللأصك   لهللأ  كلهللأصككح,هللأ ك ةهللممكال اهلل
هللم ئل,هللأوأه هللم مش هلل  لهلل ث وك ةهللأ كمن ةهللأ ك هللا ابهلل ك و ذأة,هللأ غوايهللمةهللل  هللمحابهلل  م    أة,هللأ  هلل  لهلل  

 (1/171) هلل هلل  مقغلهلله هللوا و هللأئملهلل   حأهللأ  قغلهللم ئل.
هللهللهللهللهللهللهللهلل مكككةهللم  ككك هلل   ككك ئ هلل  و ككك   ,هللأمكككأهلل مككك هلل ع,هللومككك  هلل  ككك  ةهلل  مؤ كككي هللمحمككك هللمكككةهلل مككك هلل ع, شكككاحهلل    ه كككلهلل  شككك ه لهللهلل(1)

ح ك ءهلل  وكا ثهللهلل-  مح   هلل م هلل  م ن هللأحم هللها  ًهلل-(هلله171 )     شا هللو منكلهللأ هلل   كامهللما كلهلل  محكثهلل  نقمك هللأ  
هلل(1/751)    منل هلل كأ وهلل هللم لهلل  م املهلل- ق لهلل  شا نلهللأ   ا    هلل س كم لهلل- س كم 

هلل(1/11 )هلل  قمحلهلله هللشاحهلل  مقحلهلل(7)
هلل(1/114 )هللوأض  هلل  م  ص هللأ  م    هللمشاحهللأ   لهلل مةهللم   هلل(5)
 (3/3 )هللأأض هلل  م    هللل وهللأ   لهلل مةهللم   هلل(1)
مغ  هلل  قم بهلل ةهلل وبهلل ك  ا ب هلل  مؤ ي هلل م هلل عهللمةهلل أ يهللمكةهللأحمك هللمكةهلل مك هلل عهلل مكةهلل أ كي,هللأمكأهللمحمك ,هللهلل(11)

هلل–محمك هلل قك هللحمك هلل ع هلل    شكا هلل  اهلل    كاهللهلل- هلل  مح ك  هلل .هللمك لةهلل  ممك ا ههلل(711) وم  هلل  ك  ة,هلل مكةهللهشك  هلل
هلل(1/731) .هلل 1151 مش  هلل   منل هلل      لهلل
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مم  كك اهللهلل– ككوخ  هللهككذ هلل  م ككموأ هلل(2)  وأضكك  هلل قككوهلل  وصككا  هللشككاحهلل هكك هلل و مكك هلل(1)  مصككًاهلل
هلل كككم   )ضككك  ءهلل   ككك   هلل  ككك م هللاككك  هللصككك حبهلل وككك ب هلل مكككةهلل  من صكككا ةهلل- قكككلهلل  و كككم لهلل

هللمكةهللمنك ه هللووامك هللأأهللك ظ هلل,من ه هلل    هللل وهللامقظ هلل   ن هللمن وهللوواهللك ظ هلل,  واهللحاأي
هلل.(3) ( ك م ء

هللصكاحهللمكذ  هلل مك هلل-. ك كم ءهللل كوهلل    صكاةهلل كهنك  هللمن   هللوواهللك ظ )– ذ  هللأ م  هلل
أحكككاأيهللهلل   صكككبهللحككاأيهلل   ككك  هلل مكك هلل, مقظككك هللل ككوهللأضككك   هللك ظكك هللأأهلل,-(4)  ح وكككبهلل مككة
هلل,    قوهللمةهلل  نق  هللأ  ش لهلل, ك   هللمةهلل ك قوهلل  ح  هللوُ ابهلل  حايهلل  اةهللكةهللأأهلل,  ول 
هلل.  مصا  ةهللو م لهللأهذبهلل.(5)( حمو هلللذ هلل  ش ءهللواا هللمةهللهظأ
هللمر ظككك هلل ذ ككك هللأ ققكككأ هلل )أذ كككاهللصككك حبهلل وككك بهلل  حككك أ هللهككك هلل   حكككأهلل  نقكككلهللهككك هللذ ككك هلله ككك  هلل
هللأ  وكككل هلل,   صكككبهللحكككاأيهلل ا ككك هلل مككك هللمحق ككك اهللهللأأهللم ككك ا اهللهللأأهللكككك ها اهللهللمنككك ه هلله مككك هلل  وكككاهللونمككك 
هلل.(6)(ووابهللل وهللم هللأوأصقظ هللأشمظظ هلل كهن  هللمن   هللوواهللك ظ هللأأهلل, ذ  
هلل

                                                           

هلل هللخ   هللمةهلل م هلل عهلل كلهًاهلل(1) هلل كلهكًا هللل كةهلل  ك  ةهلل  مصكًا خ   هللمةهلل م هلل عهللمكةهللأمك هللم كا,هلل  شك  هلل  نكمكلهلل   حكًأ
أ   ا مكك اهلل قككوهلل,هللم  كك هلل مككةهللهشكك  ,هللأهككأهلل  مشككظأاهللم  وأضكك    أاكك  ,هلل كك هللشككاحهلل قككوهللأأضكك هلل  م كك   هللل ككوهللأ   ككلهلل مككةهلل

واأم ككل,هللأرخككاهلل قككوهللاأ  كك هلل س ككا بهلل مككةهللهشكك  ,هللأرخككاهلل قككوهلل  ولا ككلهللهكك هلل ك   ككلهلل مككةهللم  كك ,هللأشككاح اهلل قككوهلل ل
  ووأ  ,هللأرخاهلل قوهلل  ما ة,هللأ  م  ملهلل كلها ل,هللأشاحظ ,هللأ ثاهلل    كاهللموصك     هلل أضكأحظ .هللأ   ك هللأه وك هللهك هللا مكاهلل

  مؤ ككي هلل وكك هلل  كك  ةهللمحمكك هللمككةهلل هلل هلل   أ  ككبهلل   كك ئاةهللمر  كك ةهلل  مئككلهلل  ن شككاة.هللم ئككلهللا هلل كك لهللخمكك هللأو ككا شككاهلل  محكك
هلل    منكل هللهلل- م ك ةهلل–   شكا هلل  اهلل   وكبهلل  نقم كل,هللم كاأ  هلل-  مح ك  هللخق ك هلل  م صكأاهلل-ههلل(1111) محم هلل  غكًل

هلل(1/111) هلل. هلل1117هلل-هكهلل1415 كأ وهلل
  مؤ ككي هللخ  كك هللمككةهلل مكك هلل عهللمككةهللأمكك هلل هللشكاحهلل  وصككا  هلل قككوهلل  وأضكك  هللأأهلل  وصككا  هللممضككمأةهلل  وأضكك  هللهك هلل   حككأهلل(1)

هلل كلهًا ًا     شكا هلل  اهلل   وكبهللهلل-(هلله111أ  ةهلل نكايهللم  أاك  هللهلل ),هللل ةهلل    ةهلل  مصًا,هللم اهللمةهللمحم هلل  واو أ
 (1/131) هلل. 1111هلل-هك1411 كأ وهلل هلل   منلهلل- م  ةهلل-م اأ هلل–  نقم لهلل

هلل(1/111 )هللض  ءهلل      هللل وهللأأض هلل  م    هلل(3)
هلل     ك هلل  مك    هلل  منكاأيهللمك مةهلل  ح وكب,هللهلل(4) أمأهلل ماأهلل ثم ةهللمةهلل ماهللمةهللأم هللم اهلل مةهلل أ  هلل  ك أ  هللثك هلل  مصكًا

  مق بهللوم  هلل    ةاهلل  ةهللأ   بهللح وم اهلل ألم اهلل كلهلل  ك  ةهللمأ ك هلل  صككح هللأ ك ةهلل ا  ك ا,هللأ شكوغ هللأ ك بهللأمكأهلل مكاأهلل
م  نام كككلهللهللصككغابهللمكك   ارةهلل   ككا  ,هللثكك هللم    ككك هلل قككوهللمككذهبهلل سمكك  هللم  كك ,هللاضكك هلل عهلل  كك ,هللثكك هلل  مككذ أاهللم   كك هاةهللهكك 

أ   ا ء  ,هللأمانهلله هلل قأم هللأأو  ظ هللغ  لهلل سو  ة,هللأ  ةهلل كغقبهلل ق  هلل ق هلل  نام ل,هللأوأه هللهك هلل   ك   ا لهللضك ح هلل
رخككاهلل كك لهلل ككمن ةهللهللم ئككل,هللأ كك ةهللمأ كك بهللهكك هلل ظكك اهلل  خمكك  هلل   كك   هللأ  نشككا ةهللمككةهللشككأ  هلل كك لهلل كك هللأأامنكك ةهللأ كك 

هلل(3/145) هللأه   هلل ك   ةهللأأ م ءهللأم  ءهلل  لم ة هللهللم ئلهللمر   .هللأخم 
 (1/435 )هلل  ح أ هلله هلل ق هلل   حأهلل(1)
هلل(3/3 )هللأأض هلل  م    هللل وهللأ   لهلل مةهللم   هلل(1)
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:حروفالخفض:ثانياً

أذ كاهللهلل,(2)هك هلل كصكأ هللأ مكةهلل   كا جهلل,(1)   حكأهللهك هلل قك هلل  كأا  هللأا هللذ اهللهذبهلل  و كم ل
هللممن ككوهللوككاهللأخ ككاهلل أاككأ    )   كك هللهإ كك هلل ن كك هللحككاأيهلل  وككاهلله كك  هللأ كك هلللذ هللأ قكك هللهككذ 

هلل أ كككذ  هللذ كككاهللهكككذبهلل  و كككم لهلل,(4)  ومككك هللهككك هلل   حكككأهلل أذ اهككك هلل  خق ككك هللهككك هلل و مككك هلل,(3)(أ حككك 
أذ اهك هللهلل,(8)  كم  هلله هلل و م هلل(7)  لو و هللأذ اه هلل ذ  هلل,(6)ه هلل و م هلل  م وضبهلل(5)  مما 

هلل, قظ هللذ اأهك هللمحكاأيهلل خ كاهلل,(9)أمأهلل      هلل   ظ ق هلله هلل و م هلل و ئجهلل    اهلل قوهلل   حأ
هلله هلل و م هللل   اهلل(10)أمأهلل ظ هلل  ظاًأهلل أ ذ  هللذ اهللهذبهلل  و م ل

                                                           

 (1/111 )هلل ق هلل   حأهلل(1)
هلل(1/441) هلل كصأ هلله هلل   حأهلل(1)
هلل(1/415)مص اهلل    م هلل   هلل(3)
هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل  ومكككك هللهكككك هلل   حككككأ هلل  مؤ ككككي هللأمككككأهلل مكككك هلل  ككككاحمةهلل  خق كككك هللمككككةهللأحمكككك هللمككككةهلل مككككاأهللمككككةهللومكككك  هلل   ا ه كككك ًهلل  مصككككًاهلل(4)

 (1/314).هلل  1111هكهلل1411 هلل  مح   هلل .هللهخاهلل    ةهللام أة هلل   منل هلل  خ م لهللههلل(171) 
منك هلل م كلهلل  وامك هللأ  مك ل  هللل كوهلل  وظكوهلل قك هلل   حكأهلل,هلل  ثم   هلل  مناأيهللم  مما هلل  نم  هللمحم هللمةهلل ل  هلل كل ًأهللأمهلل(1)

أهأهللمةهللثم  لهللام قلهللمةهلل كل .هللأأخذهللأمأهلل  نم  هلل   حأهلل ةهلل  وامك هللأ  مك ل  هلل,هلل كل ًهللأم هلل  نم  هللمحم هللمةهلل ل  
أ  ك  هللأ ك هللمكك أهللم كا ءةهلل وكك بهلل ك مأ  هللأخومك هلل قككوهلل  مك ل  .هللأ كك ةهللمأ ك بهلله مكك هللهلل,  مك ل  هلل نككأ هلل أ ك ةهلل قكك,هللأغ اهمك 

 هللهلل شككاهللأمكك ئو ةهللأمكك  هلل كك لهللخمكك هللأثمكك   ةهللأمكك ئو ة.هلل أمككأهلل قكك هلل  صكك  اهللهكك هلل كك لخما كك هللأمككأهللم ككاهللمككةهلل   ككا جهللأهلل
 (71-74-73/هلل1) هلل(موصاي هلل)أخم اهلل   حأ  ةهلل  مصا  ة

(هلل151) هلل  م وضككب هلل  مؤ ككي هللمحمكك هللمككةهلل ل كك هللمككةهلل مكك هلل ك مككاهلل  ثمكك  وهلل كل ً,هللأمككأهلل  نمكك  ,هلل  منككاأيهللمكك  مما هلل(1)
هلل(3/17).هلل م أةهلل–   منلهللهلل-م اأ هلل–    شا هلل    هلل   وبهلل-  مح   هللمحم هلل م هلل  خ   هلل ك ملهلل-ه

هللصك حبهلل  ومك هلل, م هلل  احمةهللمكةهللل كح  هلل   ظ أ ك ًهلل  لو و هلل(7) ,هللأصكق هللمكةهللصك ما,هللأمكأهلل     ك هلل  لوك و هلل   حكًأ
أأمقكوهلل كةهللمحمك هللمكةهلل  نمك  هللهللثك هلل مشك ,هللثك هلل كل هللحقكب,هللأ كل هللأمك هللل كح  هلل  لوك جهللحوكوهللمكانهللهك هلل   حكأهلل  ل هللمغ  
أصكك يهلل  ومكك هللمم ككل,هللأ كك ةهلللذ هللهككا هلل  مكك بهلل كك يهللمكك هلل,هللأ مككةهلل ا كك هللأغ ككاه ,هلل ككق م ةهلل كخ كك هللأ قكك هللمككة,هلل   ل كك ً
أوككأه هلل كك لهللهلل.أ  ولأ  ككلهللحككأ  هلل ق كك ,هللأ ق حكك ةهلل ق كك هللمؤ خككذ  هللمناأهككلهللهكك هللهككذ هلل   وكك بهلل.أ  كك هللمكك  مغ اةهللأ ككمأ  اهلل

أ   ك ه هللهك هلل,هلل   كأ ه أشاحهللخ ملهللأ بهلل    وبهللأ  مخوانهلله هلل,هللأ  هلل و بهلل س ض حهلله هلل   حأ,هللأامن ةهللأثكثهللم ئل
 (15/17) هلل  أ ه هللم  أه   .هلل هللأشاحهلل و بهلل ك يهللأ  ك هلل قم ل  هلله هلل   حأ,هللأ و بهلل  كم  هلل م ا,هلل   حأ

  مح كك  هللهلل-ههلل(337) هلل  مؤ ككي هلل مكك هلل  كاحمةهللمككةهللل ككح  هلل  مغك   ًهلل   ظ أ كك ًهلل  لوكك و ,هللأمكأهلل     كك  هلل  كمك  هلل(5)
هلل(1/11).هلل  1151هلل-هك1411  ث   لهلل هلل   منلهلل–هلل مش هلل–    شا هلل  اهلل    اهلل-م لةهلل  مم ا 

 (1/11) هللو ئجهلل    اهلله هلل   َّحأ هلل(1)
هلل  قاغككأما هلل ل كك هللمصككااهلل كك ةهلل حأ اكك اهللهلل(11) هلل   حككأما هللمككةهللمحمكك هللأمككأهلل ككظ هلل  ظككاأما ,هللأ كك هللا   ككلهلل  مككؤذا  ةهللمحمكك هللمككةهلل قككوا

أ   حككأ,هللأ كك ةهللهللموكك ماهلل مككاأهللمككةهلل  نكك ص,هللأ كك هللخكك اهللصككح  هلل و كك ه هلله كك هللأهكك هلل  نقكك ,هلل وككبهلل   ث ككاهللمككةهلل وككبهلل  قاغككل
م ئككل,هللأوككأهوهللهككوهلل  ث  ككثهللهلل,هللأحكك اث,هللأ كك ةهللمأ كك بهللهككوهلل   ككأ هلل   كك ماهللمككةهللامضكك ةهلل كك لهلل ث وكك ةهللأ ككمن ةهللأثكككثم  كك  اهلل

هلل(3/111 )هللهلل هللل م بهلل  اأ ةهلل قوهللأ م بهلل   ح ةهللم ئل.هلل شاهللمةهلل  محاا هلل  لهللثكثهللأثكث ةهللأأاما
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هلل مككككك  هلل  كككككك  ةأهللهلل,اكككككك  هللصككككك حبهللأصكككككأ هلل   حكككككأ مككككك هللهلل,أهكككككذبهللو كككككم لهلل أه كككككلهلل(1)  صككككك   
هلل-  خ كككاهللمحكككاأيهللأ نمكككاهلل  ظككك هلل   أه كككأةهلل )م أ ككك هلل(3)هككك هلل و مككك هلل س صككك يهلل,(2) ك مككك ًا

هلل.(4)(م    اةهلل     هلل   هلل- اه هلل  و  هللأًهلل-  خ اهلل  ق  ةهلل رةهلل-أذ اهلل قلهللذ  
:حروفاإلضافة:ثالثا

هللأ  مما هللهلل,(6)   و بهلل ه هلل و م هلل(5)   هلل  مأ  أا هللذ ا هللحاأيهلل  واهللمظذبهلل  و م لهلل
هللأ مةهللو  هلل,أا هللذ اه هلل ذ  هلله هللو م لهلل  خ اهلل م هلل م هللاا م اهلل   هلل,(7)ه هلل  م وضب

أأش اهللل وهللهذبهلل  و م لهللأمأهلل ظ هللهلل,أو   هللذ ابهللل  ه هللمحاأيهلل  واهلل,(8)ه هلل  خص ئصهلل
هلله هللل   ا هلل.أا هللذ اه هللمةهللام هلله هللو م لهلل  خ اهلل,(9)   ص  هلل  ظاًأ

                                                           

هلل )هللل   اهلل   صك   هلل  مؤ كي هللمحمك هللمكةهلل(1) أحمك هللمكةهلل كن  هلل هلل  مح ك  هلل(هلله433 قك هللمكةهللمحمك ,هللأمكأهلل كظ هلل  ظكاًأ
  ممق لهلل  نام كلهلل   كنأ  لهلل,هلل    شا هلل م  ةهلل  محثهلل  نقم هللم  و منلهلل س كم ل, هلل  م   لهلل  م أاةهلل-مةهللمحم هللاش  
 (1/477).هلل هكهلل1411هلل   منل هلل كأ و

هلل   حًأهلل سم  هللأمأهلل, م هلل  احمةهللمةهللمحم هللمةهلل م  هلل عهللمةهللأم هلل ن  هلل(1)   م  ةهلل  ل ه هللهلل  ما   هلل م  هلل    ةهلل ك م ًا
أص اهللمن   هلل ق ك م لاهللأ  ةهلل ن  هللموق هلل,هلل  أاناهللا  هللمغ   هلله هللصم ب,هللأااأهلل     هلل قوهلل ن  هللمةهلل  ال لهللحووهللمان

هللحوكوهللمكان هلل,هلله  ظك اهللث كلهللصك أا اهللهللأ ك ةهلللم مك اهلل.هلل  أ ك,هللث هللااأهلل ك بهلل قوهللأم هللم صكأاهلل  وكأ     ,هللأ ل هلل مكةهلل  شكوًا
,هللخشكةهلل  نك  هللأ  مآ ك اهلل ك هلل وقكم هللمكةهلل,هلل هلل  مك هللمكةهللأحك هللشك ئ اهلل    ك اهللهلل,هللو  ك اهلل  مك  اهللهللل ه  اهللهلل,هللغل اهلل  نق ,هللأا  اهللكا اهللم  

 (55-1/51) هلل هللمغ لهلل  أ  ةهلله هلل م   هلل  قغأ  ةهللأ   ح ة(ه.هلل177)      هللمش ء,هللوأه هلل  ل
 س ص يهلله هللم  ئ هلل  خكيهللم ةهلل   حأ  ة هلل  مصا  ةهللأ   أه  ة هلل  مؤ ي هلل م هلل  احمةهللمةهللمحمك هللمكةهلل م ك هلل عهللهلل(3)

هلل ) ,هللأمككككأهلل  ما كككك  ,هلل مكككك  هلل  كككك  ةهلل ك مكككك ًا    منككككل هلل كأ ككككوهللهلل-(هلله هلل    شككككا هلل  م ومككككلهلل  نصككككا ل177 ك صكككك ًا
 (1/131).هلل  1113هلل-هك1414

 (1/435 )هلل  ح أ هلله هلل ق هلل   حأهلل(4)
أ  اهللهأهللأمأهللمشاهلل ماأهللمةهلل ثمك ةهللمكةهللا مكااهللأ  ك   هلل   وك هللأمكأهلل  ح كة,هللأأمكأهللمشكاهللأشكظا.هللأ ك ةهللمكأ وهللم ك هلل  مهلل(1)

أاك  هلل  مالمك    هلل كك ةهللمكأ وهللر هلل  ام ككاهللمكةهللل ك  هلل  حكك اث ,هللأ ك مأ  هلل  كبهلل كك ,هللأمن ك بهللم    ا كك لهللهلل  حك اثهللمكةهلل نككب.
 ةهلل  قبهلل لث اهللأ     .هللأا  هلل مكةهلل ككا  هلل ا ئحلهلل  و  ح .هللأ  ةهللمةهللأه هلله ا ,هللمةهلل  م ض ءاهللأم شؤبهللم  مصاة,هللأ 

هلل هللغ  ككلهللهكك هلل  خقكك ,هللأ و مكك هللهكك هلل   حككأهللهككأهلل سمكك  هلله كك .هللأاكك  هلل مككةهللاكك  ا هللمكك  هلل كك مأ  هلل   حككًأ  كك ةهلل كك مأ  هلل   حككًأ
هلل(17-1/14) هلل هلل لهلهلل ك م ءهلله هلل م   هلل ك م ءهللم  مصاةهلل  لهلللح مهللأ و ةهللأم ئل.

  مح ك  هللهللهلل-(هلله151أ ء,هللأمأهللمشا,هلل  مق بهلل  مأ  هلل )ث هللم    مؤ ي هلل ماأهللمةهلل ثم ةهللمةهللا ماهلل  ح اهلل هلل   و بهلل(1)
هلل(3/411)  هللهلل1155هلل-هكهللهلل1415هللهلل   منل هلل  ث  ثل هلل    شا هللم وملهلل  خ  و ,هلل    هاةهلل- م هلل   ك هللمحم هلله اأة

 (4/131 )هلل  م وضبهلل(7)
  مصككا لهلل  ن مكككلهلل    شككا هلل  ظ ئككلهللهلل-ههلل(311) هلل  خصكك ئص هلل  مؤ ككي هللأمككأهلل   ككو هلل ثمكك ةهللمكككةهللو كك هلل  مأصككق هللهلل(5)

 (1/71) هلل.   منل هلل  ا منلهلل- ق و ب
هلل(1/477 )هللل   اهلل   ص  هلل(1)
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هلل  مقحلهلل هللشاح هلل  قمحل هلله  هلل  ص ئن هلل مة هلل ذ   هلله هلل,(1)أذ اه  هللهش   أأض هللهلل أ مة
أا هللهلل,أا هللذ اه هللام هلله هللو م لهلل  واهلل,(2)  م    هلل   م هللذ اهللو م لهلل   أه  ةهللأ  مصا  ة

هلل مبهللهذبهلل  و م لهلله هلل  م ص هلله هللص نلهلل س ا بهلله    هللمذ  هلل م   )ذ اهلل  لمخشًا
ةهلل,ذ  هلله هللهأضوهلل ك م ءهللأه هللل وهلل كهن  هللممن   هللو ض هللأةهلل قوهللأضنظ هلللة هللأ  

هلل  واو ًأ(3)( سهض ءهللأوأبهللمظ هلل خوق   هللأذ ا هلل  و م لهللهلل, هللأ مب هلل  و م ل هللهذب  مة
هللوام هلل أًهلل,    هللل وهلل   ن هللوض يهلل سض هلهللك ظ هللحاأيهلل   أه أةهللأ  م ظ   )ه   
هلل   و هللمةهللو  هلل.(4)(م  ظم  هللك ظ هللا سض هلهللحاأيهلل ظ هلل    هلل  واهللأحاأي )أا  هللأمأ
هلل.(5)( ك م ءهللل وهلل كهن  هللمن   هللوض ي

:حروفالصفات:رابعاً

هككك هلل و مككك هللحكككاأيهلل  منككك   هللهلل,  لوككك و أهللهلل(6)  نككك ةهلل خق ككك هللهككك  هلل  كككم ه هللمظكككذبهلل  و كككم لهلل
هلله ذ اهللهذبهلل  و م لهللأهللهلل,(8)     ئ هلل  كاهلل ةهلل سم  هلل,(7)أ  ص    هللأمأهللم صأاهلل  ظاًأ

هلله هلل و م هللغا بهلل(10)  خ  م هللهلل  ذ  هللأذ اه هللمحاأيهلل  ص   هلل,(9)وظذ بهلل  قغل

                                                           

 (1/135) هلل  قمحلهلله هللشاحهلل  مقحلهلل(1)
 (3/3) هللأأض هلل  م    هللل وهللأ   لهلل مةهللم   هلل(1)
هلل(1/371) هلل  م ص هلله هللص نلهلل س ا بهلل(3)
 (1/131 )هللشاحهلل  وصا  هلل قوهلل  وأض  هللأأهلل  وصا  هللممضمأةهلل  وأض  هلله هلل   حأهلل(4)
 (1/71) هلل  خص ئصهلل(1)
هلل(3/511 )هلل و بهلل  ن ةهلل(1)
ههللهلل(337) هلل مكك هلل  ككاحمةهللمكككةهللل ككح  هلل  مغكك   ًهلل   ظ أ كك ًهلل  لوكك و ,هللأمككأهلل     ككك هلل حككاأيهلل  منكك   هللأ  صكك   هلل(7)

هلل(1/77) هلل. 1154   منل هلل كأ وهلل هللم اأ هلل–    شا هللمؤ  لهلل  ا   لهلل هلل  مح   هلل ق هللوأه  هلل  حم 
أا  هللأمأهللم اهلل  صأ   هلل ق هللمةهللحملةهلل     ئ ,هللهأهلل ق هللمةهللحملةهللمةهلل م هلل,هللحملةهلل     ئ أمأهلل  ح ةهلل ق هللمةهللهلل(5)

أخكذهلل كةهللأمك هللون كاهلل  اؤ  ك ,هللأمنك ذهلل  ظكا ء,هللأ ك ةهللأحك هللهلل عهللمةهلل ثم ة,هللأا   هللمظمةهللمةهلله األ,هللمأ وهللم  هللأ  .
   ك هللاكا ءةهللهكرااأهللمظك هلل   ك  .هللأئملهلل   ا ءهلل   منلاهللأ ك ةهللاك هللاكاأهلل قكوهللحمكلةهلل  ل ك  هللأأاكاأهللم ا ءوك هللممغك   ,هللثك هلل خوك اهلل 

هلل  لهللو اهللأثم   ةهللأم ئل هلل(13-1/15 )هلل هلل لهلهلل ك م ءهلله هلل م   هلل ك م ءهللم  هلل     ئ هللم  ًا
هلل(11/415 )هللوظذ بهلل  قغلهلل(1)
أمكأهلل كق م ةهلل  خ ك م هللأمكأهلل كق م ةهللحمك هللمكةهللمحمك هللمككةهلللمكا ه  هللمكةهلل  خ ك بهلل  م كو اهلل ك ةهلله  ظك اهللأ  مك اهللمحك ث اهلل كك هللهلل(11)

هللهللأهللمن   هلل    ةهلله هللشكاحهلل ك ةهللأمك هلل  أ هللأهللهلل,غا بهلل  ح  ثهلل م ظ هلل  وص   يهلل  م  نل أ كك هلل   ك ةهللهك هللشكاحهلل  مخك ًا
لصككحهللغقك هلل  محك ث ةهللأغ كاهللذ ك ,هللأاأمهلل  ك هلل  حك   هللأمكأهلل مك هللهلل أ و بهلل,شرةهلل     ءهلل أ و بهلل,  شح حهلل أ و ب

مككةهللأمكك هلل ككظ هلل  خ ككك م هللأأمككأهلل     كك هلل مكك هلل  أهككك بهلل,هللأ مككك هلل  غ كك اهللمككةهللمحمكك هلل    ا ككك ,هلل عهلل مككةهلل  م ككاهلل     كك مأًا
هلل(111-1/114)لم ةهلل أه   هلل ك   ةهللأأ م ءهللأم  ءهلل  .هلل هللأغ اه 
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هللهلل,(3)أ مككةهللم كككأاهللهكك هلل  كك ةهلل  نككابهلل,(2)هكك هلل  مخصككصهللأ مككةهلل كك  بهلل,(1)  حكك  ثهلل أ    ككًأ
هللك ظك هلل-أ ق هلل كمبهلل  و كم لهلل–  ص   هللحاأيهللو موهلل  واهللأحاأيهلل )ه هلل   ق   هللم أ  

أأ ظككك هللو كككم لهلل أه كككلهللهلل,أذ اهككك هلل كككذ  هللصككك حبهلل  حككك أ هللهككك هلل   حكككأهلل,(4)( ق  كككاةهللصككك   هللو كككا
أ قك هلل كمبهللهلل–  ص   هللحاأيهلل  مأ ظ هللأا هلل, سض هلهللحاأيهللأ   أه أةهلل  مأ ظ  )م أ  

هلل,م حككأهللمكك هللا  كك هلل    ككًأهلل.(5)(    ككا  هللمككةهللامقظكك هلل مكك هللصكك   هللو ككاهللك ظكك هلل-هلل   و ككم لهلله كك  
م  ك هللحكاأيهلل  صك   هللهللأذ اهك هلل.(6)هك هللأ بهلل    وكبهللمةهللأصح بهلل  قغلهلل مةهللاو مكلأذ اه هلل
هلل.(8) ك بهلله هلل و م هللخل  لهلل(7) م هلل     اهلل  مغ   ًهلل ذ  

:حروفالمعاني:خامساً
هللهللهلل ذ  ا اهلل  و م لهللأمنقكاهلل ممظ هللم أ  هلل,أ م  هللمذ  هلل م هللا  هللص حبهلل   ق   

 ككم  هللمظكك هلل قمن ككوهللهلل,هكك هلل  وكك هللو  كك هللمن ككوهلل  كك ةهلل   ككو م  هللأغ اهكك هلل أحككاأيهلل  منكك   )
هلل(ل كو)أهلل(مكة)لذهلل كأهلل ك هلل  كةهلل,أأهللك ظ هللوأص هللمن   هلل كهن  هللل كوهلل ك كم ءهلل,  مخوصهللمظ 

أأهللكةهلل ظك هللهلل,أ  وظك ؤبهلل ك هلل  ظك هلل موك  ءهللخاأوك هلل(خاو هللمةهلل  مصاةهللل كوهلل   أهكل )ه هللاأ  
مك هللهلل,مةهللاكأ هللصك حبهلل   ق ك  هللأاا م اهللهلل,(9)(مخكيهلل  م ءهلله هللم اهلل مل  هلل من   هلل   م ءهلله 

                                                           

هللهللهللهلل  خ ككك بهلل  م كككو هلل  منكككاأيهللم  خ ككك م هلل  مؤ كككي هللأمكككأهلل كككق م ةهللحمككك هللمكككةهللمحمككك هللمكككةهلللمكككا ه  هللمكككة هللغا كككبهلل  حككك  ثهلل(1)
,هللأخككاجهللأح   ثكك  هلل مكك هلل    ككأ هلل مكك هللابهلل   مكك هلل-(هلله355 )     شككا هلل  اهلل هلل  مح كك  هلل مكك هلل   ككا  هلللمككا ه  هلل  غامكك ًأ

هلل(3/111).هلل  1151هلل-هكهلل1411هللهلل   منلهلل-    ا
هلل(4/141 )هلل  مخصصهلل(1)
 (11/117 )هلل   ةهلل  نابهللهلل(3)
هلل(1/311 )هلل   ق   هللمنو هلله هلل  مص قح  هللأ   اأ هلل  قغأ لهلل (4)
 (1/435) هلل  ح أ هلله هلل ق هلل   حأهلل(1)
هلل )هللمككككةهللم ككككق هلل  مؤ ككككي هللأمككككأهللمحمكككك هلل مكككك هلل عهلل أأ(هللأ بهلل   واكككك بهللأ بهلل    وككككب)هلل(1) هلل-هللههلل(171مككككةهللاو مككككلهلل  كككك   أًا

هلل(1/114) هللم أة.هلل-   منلهلل-    شا هللمؤ  لهلل  ا   لهلل-  مح   هللمحم هلل      
ملهللم ك بهللأ  و ا  هللأ كخم ا م هلل     اهللمةهلل ماهلل  مغ   ً هللهلل(7)  ك  ا,هللهاحك هللل كوهللأأأ كاهللم كهلل,أ  هللأور بهللممغ   هلل, كا

أشكظاهلل ومك هلل هللهلل,أ    ا ك لهلل ك ةهلل كو ةهللر  بهلل  وا  كلهلل,أوكأه هللهك هلل   ك هاةهلل,أومكاهللم ومكلهلل    كلهلل, مش هللأمصاهللأأ ا كل
 هلل هللأامنكككلهللموقككك   ,هللشكككاحهللمككك هللشكككأ ه هللشكككاحهلل    ه كككلهلل أل كككوا م ذً.هللأمكككةهللوصككك     هلل هللشكككاحهللشكككأ ه هللهلل-خل  كككلهلل ك بهلل

رهلل هللأهلل هللح ش لهلل قوهللشكاحهللهلل-رهلل هللموق  ة,هللأهلل هللونا بهللوح لهلل  ش ه ًهللهلل- هلل هللأهلل هللشاحهللشأ ه هلل  مغ  هللهلل-  ش ه لهلل
هككهلل=هللهلل1113هلل-هلل1131.هلل)رهلل هللهك هلل   حكأهلل-رهلل هللأهلل هللشاحهللشأ ه هللشاحهلل  وح لهلل  أا  لهللهلل- هللم   هلل ن  ,هلل مةهللهش 

 (4/41) هلل  ك ك  هلل (هلل1151هلل-هلل1111
وح  ك هللأشكاح هللهلل-ههلل(1113) هللهلل  مؤ ي هلل مك هلل   ك  اهللمكةهلل مكاهلل  مغك   ً خل  لهلل ك بهللأ بهلل م بهلل   ةهلل  نابهللهلل(5)

هلل(1/171).هلل  1117هلل-هكهلل1415 هلل   منل هلل  ا منلهللهلل    هاة    شا هللم وملهلل  خ  و ,هللهلل-حم هلله اأة م هلل   ك هللم
هلل(311-1/314) هلل   ق   هللمنو هلله هلل  مص قح  هللأ   اأ هلل  قغأ لهلل(1)
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هللهكككك هلل   منكككك   هللأحككككاأيهلل )  كككك م هلل ككككايهللحككككاأيهلل  منكككك   هللم أ كككك (1)ذهلل ككككابهلل مككككةهلل  مكككك ذ 
هللهككك هللموصكككقلهلل   ككك هلل كككأ ءهلل,   قمكككلهللم ككك ءهللمكككةهللأ   ككك هلل,    كككا  هللو ككك  اهللهككك هلل  وككك هلل  حكككاأي
هللأأ كككيهلل,  ن كككيهللأ أهلل حكككأهلل,ه ككك هللم  صكككقلهللأأهلل,  ونا كككيهللأ  هلل  وكككاهللأم ئككك هلل حكككأهلل  هلل,  خككك 

 ككككح  هلللأمككككأهللهللاهللهككككذبهلل  و ككككم لهللمككككةهلل  نقمكككك ءممككككةهللذ ككككأهللهلل,(2)(  وشككككم  هللأحككككاأيهلل,   ككككو ظ  
مككأأأذ ككاهللهككذبهلل  و ككم لهللهلل,(3)مككةهللومقككلهللحككاأيهلل  منكك   هلله كك هلل كك هللحككاأيهلل  وككاهلل,  لوكك و 

حككاأيهلل  وككاهللمككةهللهلل كك هلل ه ككهلل,أأمككأهللمحمكك هلل  مككا  ًهلل,(4)   ككو هللمككةهللو كك هللهكك هلل و مكك هلل  م صككي
هللهككككك هللهمكككككاهلل(6)أوكككككك هلل  ككككك  ةهلل   ككككك أ  هلل,(5)حكككككاأيهلل  منككككك   هللهككككك هلل  و كككككوهلل  ككككك    هللومقكككككل
هلله هللوظذ بهلل  قغلهللم صأاهللأأمأهلل,(7)  ظأ ما أهمك هللهلل(مكذ)أهلل(م ذ)   هلل  ح  ثهلل ةهللهلل, كلهًا

أهللأذ اهك هللمكةهللحكاأيهلل  منك   هلل كذ  هلل مكةهلل ك  بهلل  ما ك هللهك هلل و مك هللهلل,(8)مةهللحكاأيهلل  وكا
  ك هلل  حك  ثهللهلل,أاهلله هلل   ةهلل  نكابأذ اهللو م لهللحاأيهلل  من   هلل مةهللم كهلل.(9)  مخصص

أهككك هلل  مصكككم حهلل  م  كككاهلل  ككك هلل  حككك  ثهللهلل,أهمككك هللمكككةهللحكككاأيهلل  وكككاهلل(10)(أم كككذهلل-مكككذهلل ) كككة

                                                           

 قك هللمكةهللأحمك هللمكةهللخقكيهللأمكأهلل  ح كةهللمكةهلل  مك ذ هللم  مك ءهلل  مأحك ةهللأمنك هلل ك كيهللذ  هللمنومكلهللهلل  مةهلل  مك ذ هلل  مغامك هلل(1)
هلل  غا    هلل   حًأ أه ك هلل  كةهللهلل, ك هللمناهكلهللم ك كم ءهلل,م  غكلهللمحك ث اهللهلل  اهك اهللهللح ذاك اهللهلل  ةهللم ائك اهللهلل,أش ةهللمنوملهلل ك ص ًا

 (11/13) هلل  أ ه هللم  أه   .هللهلل هللم ئلهللأوأه هلل  لهللثم ةهللأ شا ةهللأخم هلل,أخ اهلل ماهلل     هللم  هلل ث ا اهلل
هلل  غا ككك     مؤ ككي هللأحمككك هللمككةهلل قككك هللمكك هلل سا كك نهللهكك هلل   كككا ء  هلل   ككماهلل(1) أمككأهللون كككا,هللهلل ةهللأحمكك هللمكككةهللخقككيهلل ك صكك ًا

هلل(1/111) هللم أة.هلل–   منلهللهلل-    شا هلل  اهلل  صح ملهلل قوا ثهلل-ههلل(141) هلل  مناأيهللم مةهلل  َم َذ 
 (1/57 )هللحاأيهلل  من   هللأ  ص   هلل(3)
   و هلل ثم ةهللمكةهللو ك هلل  مأصكق هللهلل  مؤ ي هللأمأهلل هلل  م صيهلل مةهللو  ,هللشاحهلل و بهلل  وصا يهللكم هلل ثم ةهلل  م ل  هلل(4)

أغ كك  هللهلل-هكككهلل1373   منككل هلل كأ ككوهللهكك هللذًهلل  حوككلهلل كك لهللهلل-    شككا هلل  اهلللح كك ءهلل  وككا ثهلل   كك   هللهلل-(هلله311 )
 (1/411) هلل. 1114  لهلل

 (1/11 )هلل  و وهلل      هلله هللحاأيهلل  من   هلل(1)
  َ ُ أ   هلل م هلل  احمةهللمكةهللأمك هللم كاهللمكةهللمحمك ,هلل  شك  هلل سمك  هلل  نك   هلل  نكمكلهلل  حمكاهلل  محكاهللأ وأمكلهلل  ك هاهللشك  هللهلل(1)

هلل  ش هن ,هللص حبهلل  مؤ    هلل  ح هقلهلل  و منلهلل    هنلهللك هلل    ةهللأمأهلل   ض وهلل  س ك  هلل    هًا هلل,  مو  لهلل  خض ًا
أ ك هلل    كاهللمظك .هللوكأه هللممصكاهللهلل.أاك هللوك  أ ظ هلل   ك  هللأوق أهك هللمك   مأ هللأ شكوظا هلل,م ئكلهللمصك يهلل  و هللول  هلل قوهللخم 

هلل(13-3/11) هلل هلل  أ ةهلل س ك (هلله.هلل111)  لهلل
ههللهلل(111)   مؤ كي هلل مك هلل  كاحمةهللمكةهللأمك هللم كا,هللوكك هلل  ك  ةهلل   ك أ  هلل هللهماهلل  ظأ ماهلله هللشاحهللومكاهلل  وأ مكاهلل(7)

 (1/413) هللم أة.هلل-هلل   منلهلل-مصاهلل–    شا هلل  م وملهلل  وأه   لهلل هلل  مح   هلل م هلل  حم  هلله   ًأ
 (14/315) وظذ بهلل  قغلهللهلل(5)
 (4/111) هلل   مخصصهلل(1)
 (3/111 )هلل   ةهلل  نابهلل(11)
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هلل  ككك  أهككك هلل مككك هللاككك  هللصككك حبهلل   قهلل,أه ككك  هللمككك هلل  كككموهللمحكككاأيهلل  ممككك   هلل.(1)(ل كككو ) كككة
أ   ككككا هللم  ظككك هللأمكككك ةهللهلل,(2)( ككككل ًهللل ككك هلل   قمككك  هللم ظكككك هللوم كككوهلل  وكككك هللهككك هلل   ممكككك   هللأحكككاأي)

هللأحكككايهلل  من كككوهللحكككايهللمككك ةهللأ   كككا   )حكككاأيهلل  منككك   هللمككك هللذ كككابهللصككك حبهلل  قمحكككلهللم أ ككك 
أم حكأبهللاك  هللهلل,(3)(مكذ وظ هلل قمكلقهللهلل  من كوهللأحكايهلل,   قمكلهللمكةهللوكلءهلل  ظو ءهللحايهللأةاهللهلل   ظو ء

هللأ ك  هلل   قمكلهللم ظ هللوم وهلل-  ظو ئ لهلل  حاأيهلل-  مم   هللأحاأي )ص حبهلل  منو هلل  أ   
هلل أذ كككاهلل   كككأ  ةهلل كككذ  هللمكككةهلل  موكككرخا ةهللصككك حبهلل وككك بهلل,(4)(م كككو  هللمن كككوهللم ظككك هلل قحكككاي

هللحكاأيهلل  ظك هللأ  ك  هلل,مم  كلقهللهللأ  حكاأيهلل قظك هلل )ه ك  هلل  ك بهلل  قم بهللهك هللاأ  ك هلل  قغكلهللأر  
هلل.(5)(  مم   هللحاأيهلل   ظو ءهلل حاأيهلل م هلل    هلل,  من   
:األدوات:سادساً

هلل   أهككلهللأأهكك  ) وكك بهللم كك و  هلل  نقككأ هللم أ كك هللحككاأيهلل  وككاهللمظككذبهلل  و ككم لهللصكك حبهللأذ ككا
أاككك  هللهككك هللهلل,(6)(  ام  ككك  هلل   كككمأ ظ هلل  م  ككك هللأأهككك هلل, ك أ  هلل   منككك   هللحكككاأيهلل  كككمأة

هللأمنضككككظ هلل,  منكككك   هللحككككاأيهلل    حأ ككككأةهلل  ككككم ظ هلل  وكككك هللهكككك هلل أ  ام  كككك  هلل)مأضككككاهللرخككككا
هلل(8)  خككككككككأ الم هللأمككككككككأهلل مكككككككك هلل عهلل    وككككككككبهللذ اهكككككككك أهككككككككذبهلل  و ككككككككم لهللهلل,(7)( ك أ  هلل   ككككككككم ظ 
هلل,   كك هللمك ةهلل قكام هللو كونم هللأ ك أ  هللوماهللأ  ةهللأه هلله هلل ص كحهلل   حأ  ةهلل  ككل)ه    
هلله هلل   و م  هللأأهلل,    هلله هلل   ونا يهللغ اه هلله هللمن وهلل قوهلل ق   لهللأأ

                                                           

 (1/11 )هلل  مصم حهلل  م  اهلله هللغا بهلل  شاحهلل   م اهلل(1)
هلل(1/311) هلل   ق   هللمنو هلله هلل  مص قح  هللأ   اأ هلل  قغأ لهلل(1)
 (1/115 )هلل  قمحلهلله هللشاحهلل  مقحلهلل(3)
هلل(1/71 )هلل  منو هلل  أ   هلل(4)
 قكك هلل  مؤ ككي هللمحمكك هلل هلل  قمكك بهللهكك هللاأ  كك هلل  قغككلهللأر  هلل ك بهلل   حككأهللأ  صككايهللأ  مكغككلهللأ  نككاأاهللأ  قغككلهللأ  مثكك هلل(1)

 هللهلل1153هلل-هكهللهلل1413 هلل كأ وهللهلل مش  هلل   منلهلل– ةهللشم  هللم ش  هلل    شا هلل  اهلل    ا هللخ اهلل   هلل   َّا ج هللما ونل
هلل(1/114) 

هللههلل(357) م ككك و  هلل  نقكككأ  هلل  مؤ كككي هللمحمككك هللمكككةهللأحمككك هللمكككةهلل أ كككي,هللأمكككأهلل مككك هلل ع,هلل    وكككبهلل  مقخككك هلل  خكككأ الم هللهلل(1)
 (1/13).هلل     شا هلل  اهلل   و بهلل  نام  هلل   منل هلل  ث   لهلل-  مح   هلللما ه  هلل كم  ًا

 (1/111)  هللم  مص اهلل    هلل(7)
محم هللمةهللأحم هللمكةهلل أ كي,هللأمكأهلل مك هلل ع,هلل    وكبهلل  مقخك هلل  خكأ الم  هللم حكث.هللمكةهللأهك هللخا  ك ة.هلل ك هللهلل  ُخَأ َاْلم هلل(5)

  مو  ملهللواومو .هللأ ن اهلل و م هللمكةهللأاك  هللهلل) م  هلل عهللمةهللأحم ( هلل هللأ   هللأأه  بهلل قأل اهلل  ُنْوم هلل- و بهلل هللم  و  هلل  نقأ هلل
هلل(هلل 117هككهلل=هللهلل357)هللوكأه هلل ك  هللم هللص   هلل  ناب,هلل قوهلل   ا  لهلل  مأ أ  لهللا  هلل  م ا ًل هللأهأهلل و بهللوق  هلل   ك ا

هلل(313-1/311) ك ك هلل هلل 
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هلل.(1)(  صغ اةهللهلل ل لهلل ك  ة  هلل  قغلهللأه هلل,   ن هلل
:أدواتالمعاني:سابعاً

هللهلل    م هللا  هلل(2) مةهلل   ةهلل  خ  و هلل ذ ا هللهذبهلل  و م لهلله هلل اهلل   ص حلأا هلل
ثككك هلل قككك هلل كككمبهللهلل–حاأهككك اهللهلل اككك هلل أهلل مكككةهلل  حكككأهلل  منككك   هللأ أ  هلل  نام كككلهللأهككك هللو كككم لهللأمككك )

هلل,أرخككككابهلل   كككك هللأأ هللهككك هللوكككرو هللك ظككك هللمكككذ  هلل ككككمأه هللأ ظككك هللل مكككأ هللهكككإ ظ هلل-   و كككم لهللم أ ككك 
هللحاأهكككك اهللهلل ككككم  هللل مكككك هلل منضككككظ هللأاكككك  هلل -أًهلل قحككككايهلل– كككك هللأ  حكككك أ هلل كككك  حاأيهللهصكككك ا 
هللك ظك هلل كك هلل-أًهلل   هللأصح بهلل  قغكلهلل– حةهللأه هلل     هلل,أ كهن  هلل ك م ءهلل ةهلل  حا هظ 
هلل.(3)(هص    اهللهللحاه ةهللمةهللم وكمل

                                                           

هلل(1/11)   منو هلل  أ   هللهلل(1)
هلل م هلل عهللمةهللمحم هللمةهلل ن  هللمةهلل   ة,هللأمأهللمحم هلل  ش  اهلل ك  باهللهلل   خ  و هلل(1) أخذهلل ك بهلل ةهللأم هلل  نكءهلل  منًا

,هللأوككأه هللم قنككلهلل ككل لهللم ككمأم ا,هللأحمكك هللل ككوهللحقككب,هللأصككقوهلل ق كك هلل كم ككاهللمحمككأ هللمككةهللصكك    ,هللأأمكك هلل صككاهلل  م كك ًل
أ قخ ك و هللمكةهلل  مصك    هلل وك بهللهلل.م ئل.هللأ ك ةهلل كامهللاأًهلل  شك نلهلل  م م كلهللأ    هللأه و هلله هلل  لهلل  هللأ و ةهللأأاما

  ك ك هللأ   ثكاهللصكغ ا.هلل وك بهلل مك اةهلل  مو قمك ةهللهك هللأصكأ هلل  ك  ة.هللهلل اهلل   ص حل.هلل و بهلل  صكاهل.هلل وك بهلل  ح ك هللمك ة
هلل(1/11 )هللهأ  هلل  أه   .هلل هلل و بهلله هللاؤ لهلل  ظك .هلل و بهللح  هللم ثأاة.هلل و بهلل  ناأاهللمو أ 

هلل-(هلله411 كككاهلل   صككك حل هلل  مؤ كككي هللأمكككأهللمحمككك هلل مككك هلل عهللمكككةهللمحمككك هللمكككةهلل كككن  هللمكككةهلل ككك  ةهلل  خ ككك و هلل  حقمككك هلل )هلل(3)
هلل(1/14.هلل ) 1151-هك1411 منل هلل كأ وهلل    شا هلل  اهلل   وبهلل  نقم ل هلل  
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 املطلب الثالث            
تعريفالمعانيفياالصطالح

هللهللهلل أأم هللونا يهلل  من   هلله هلل  ص كحهلله  هللو ءهللونا  ظ هلل   هلل  نقم ءهللمم هلل ق 
هللمإل ئظكك هللأضككاهللل كك هللح ككثهللمككةهللا  ذه  ككلهلل  صككأاةهللهكك هلل   منكك   هلل )اكك  هلل  شككا يهلل  واوكك   

أاككككك  هللصككككك حبهلل  وأا كككككيهلل قكككككوهللمظمككككك  هللهلل,(1)(  ن ككككك هللهككككك هلل  ح صكككككقلهللأ  صكككككأاهلل, ك  ككككك ك
هلل  ح صكقلهللأ  صكأاةهلل, ك  ك كهللمإل ئظك هللأضكاهللح كثهللمكةهلل  ذه  لهلل  صأاهلل   من    )  ون ا ي

هلل  ق كككهللمككةهللحصككأ ظ هللح ككثهللأمككةهلل,من ككوهللو ككموهللمكك  ق كهللو صكك هللل ظكك هللح ككثهللمككةأهللهلل,  ن كك هللهكك 
هللأمكةهلل,م ه كلهللو كموهلل؟هكأهللمك هللوكأ بهللهك هللم أ كلهللأ ظك هللح كثهللأمكةهلل,م ظأم اهللهللو موهلل  ن  هلله 

هلل,(2)(هأ كلهللو كموهلل ك  ك ةهللمكةهلل مو  له هللح ثهللأمةهلل,ح   لهللو موهلل  خ اجهلله هللثمأوظ هللح ث
لكظك اهللمك هللهلل   من كو ) كةهلل  ا غكبهلل كصك ظ   هللاأ ك هللح وهلل  لم  ًهلله هللو جهلل  ناأ هلل  ككاهللأهلل

هللهك هلل   منك    )أهك هلل  مصكم حهللهلل  م  كاهللاك  هلل,(3)(أممثق هللح  بهلل ةهلل    ا م هلل,وضم  هلل  ق ك
مكةهللون كاهلل أه هللوظذ بهلل  قغلهلل كةهللهلل,(4)( ق ظ هللم سش ا  هللأ  م هلل,م  نم ا  هلل ق ظ هللُ   هلل  و 

 كذ  هلل  كك هللهللأ  قك هلل,(6)(أ حك هللأ  و  ك اهللأ  ورأ كك هلل  من كو ) كةهللثنقككبهللاأ ك هللح كوهلل(5)  م كذًا
هللهكك هللهلل,(8)أصكك حبهلل  مصككم حهلل  م  ككاهلل,(7)  كك ةهلل  نككابصكك حبهلل أاكك  هللأمككأهللهككك هلل  ن كك ًا

هللمك هلل  كاهلل  كذًهلل   صك هللهأهلل  من وهلل )   اأ هلل  قغأ لهلل   هلل  ح  ثهلل ةهلل  من وهللأ  ح   لهللا  

                                                           

هلل(1/111 )هلل و بهلل  ونا    هلل(1)
هلل(1/311 )هلل  وأا يهلل قوهللمظم  هلل  ون ا يهلل(1)
 (31/113) هللو جهلل  ناأ هللمةهللوأ هاهلل    مأ هلل(3)
 (1/131 )هلل  مصم حهلل  م  اهلله هللغا بهلل  شاحهلل   م اهلل(4)
هللأمكأهلل   ضك هلل(1) هلل  ظاًأ  مك هلل  كاحمةهللمكةهلل مك هلل  ومك اهللمكةهللأمك هلل كن  هللذ كابهللأمكأهلل   ضكاهلل هللمحم هللمةهللأم هللون اهلل  م ذًا

هللهللم ئكل.هللأا   هللم  هللهك هللاوكبهلل ك لهللو كاهللأ شكا ةهللأثككث«هللو ا  هللها ة»    م هلله هلل هلل غكًأ اك  هلل  مؤ كي هللأهكأهلل حكًأ
هلل  كذًهللأمقكوهلل م  اأ  كلهلل  ك .هلل«هلل وك بهلل  وظكذ ب»مص يهللهك هللذ ك ,هللأهكأهللشك  هللأمك هللم صكأاهللمحمك هللمكةهللأحمك هلل كلهكًا

هللهك هللم  مككلهلل و مك هلل ةهللأمك هلل هلل كك  ةهللأ كااهلل ق ك هلل   وكبهللأ وككبهللأذ كاهلل كلهكًا هلل ل هللأمك هلل  ظ كث هلل  كا ًل    ضك هلل  م ككذًا
هلل وك بهلل كك هلل  ومكك ةهلل   ك هللمكةهللأم   ك هللأهأ ئك بهللأ ثكاهللمكةهللمك ئو هللوقك .هللأاكك  هللأمكأهلل   ضكا هللصك يهللأمكأهلل   ضك هلل  م كذًا

هلل(1/147) هللمنو هلل ك م ءهلل=هلللاش  هلل كا بهللل وهللمناهلهلل ك  ب هللهللأذ اهلل    خاهللأ  ش م .هلل,أ و بهلل  مقو  
 (3/131 )هللذ بهلل  قغلوظهلل(1)
 (11/111) هلل   ةهلل  نابهلل(7)
 (1/434 )هلل  مصم حهلل  م  اهلله هللغا بهلل  شاحهلل   م اهلل(5)
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 قمكككككلهللمنككككك   هللمضككككك هلهللل كككككوهلل   كككككارةهللهلل(2)أه كككككاهلل   كككككا ءهلل,(1)(أوككككك هلل أةهللأوككككك هلل قكككككوهلل   كككككأ 
هللهك هلل  ن ك ءهللمنكاهللل كوهللأ حوك جهلل,   كارةهللهك هللُ ْشكَ  هللمك هللمك هلل  وا  كبهلل ن ك هللهكذ هللأ  ة )م أ  
هلل,(3)(  منك   هللأأهللأم ك  هلل,أمنك   هلل  شكناهلل, لث اهللمن   هللمإل ءهللهذ هللأ  ةهلل-أأض يهلل-هظم 

هلل وصك هللأمك هلل, سهك  ةهللهك هلل   كك هللوا   كبهللخكأ صهللووما )أم  هللو ءهلل ق هلل  من   هلل  ذًهلل ن  
هلل قككوهلل   ككك هللو م كك هللهكك هلل  خ ككرهلل ككةهلل ق ظكك هللمكك  أاأيهلل  حوككالهلل,أغ ككابهلل   وح كك ةهللمككةهللمظكك 
هلل قك  )هك هللونا كيهلل قك هلل  منك   هللصك حبهلل  وأا كيهللأم حأبهللاك  هلل,(4)(ذ ابهلل  ح  هلل  وض هللم 

أ اهككك هللممثقككك هلل كككذ  هللهلل,(5)(     كككلهللأضكككأحهللهككك هللمخوق كككلهللم كككا هلل  أ حككك هلل  من كككوهللمككك هلل نكككاي
أم كك هلل كحكككهللهلل.(7)أم حأهمكك هللمككةهلل  ونا ككيهللأا هللهكك هلل  ككوأاهلل  نقمكك ءهلل,(6)صكك حبهلل  ونا  كك  

   ارةهللهإ  هلل ذ اهلل ل   هلل   ا ملهللث هلل وح ثهلل كةهللمن   ظك هللهللأةهللمةهلل وبهللمؤ    هلله هللمن   
هلل   ككككارةهللل ككككا بهللمشكككك  هللو  كككك ا)هلل اكككك  هلل و مكككك هللمكككك أهلل   ككككا ءهللم  مككككلهلل مكككك هلل,أًهلل ككككةهللو  كككك اه 

أ مكككك هللاكككك  هللهلل.ثكككك هللمكككك أهللهكككك هللو  كككك اهلل ككككأاةهلل    وحككككلهللأم كككك ةهللم ه ظكككك هللمككككةهللأح كككك  هلل,(8)(أمن   كككك 
هلل  منكك   هللو  كك اهلل   وكك بهللهككذ هللهكك هلله صكك  هلل )منكك   هلل   ككارةهلل هكك هللم  مككلهلل و مكك هلل(9)   حكك  

                                                           

 (1/31 )هلل   اأ هلل  قغأ لهلل(1)
هلل  ح وهللمةهللل   هللمةهلل م هلل عهللمةهللم كأاهلل ك قم ,هلل  مناأيهللمك   ا ء,هلل  ك  قم هلل   كأه هللمكأ وهللم كهلل هللأمأهللل ا  هلل   ا ءهلل(1)

أ كك ,هللأا كك هللمككأ وهللم كك هللم  ككا,هلل كك ةهللأمككانهلل   ككأه  ةهللأأ قمظكك هللمكك   حأهللأ  قغككلهللأه ككأةهلل ك باهللح كك هلل ككةهللأمكك هلل  نمكك  هلل
ثنقبهللأ  هللا   هلل أ هلل   ا ءهلل م هلل    هلل ام ل,هللك  هللخقصظ هللأضم ظ ,هللأ أ هلل   ا ءهلل     هلل  نام لهللك ظ هلل    هللوو  لنهلل

أأخككذهلل   حككأهلل ككةهللأمكك هلل  ح ككةهللهللظ هللأاككا ئحظ هللهوككذهب.أ ككو ق هلل   كك  هلله ظكك هلل قككوهللم كك   اهلل  ككأ هلل,أ كك   ظ هلل كك هللمككةهللأا  
هلل(151-1/171) هللأه   هلل ك   ةهللأأ م ءهللأم  ءهلل  لم ة.هلل هلل     ئ ,هللأوأه هلل   ا ءهلل  لهلل ماهللأم ئو ة

  مح ك  هللهلل-ه(117 )هللمن   هلل   ارة هلل  مؤ ي هللأمأهللل ا  هلل ح كوهللمكةهللل ك  هللمكةهلل مك هلل عهللمكةهللم ككأاهلل  ك  قم هلل   كا ءهلل(3)
    شكككا هلل  اهلل  مصكككا لهلل قوكككر  يهللهلل-أحمككك هلل أ كككيهلل   وككك و هلل/هللمحمككك هلل قككك هلل   وككك اهلل/هلل مككك هلل   وككك حهللل كككم    هلل  شكككقم 

 (11)م  مل/ هلل.مصا هلل   منل هلل كأ وهلل–أ  واوملهلل
 (1/13 )هللمنو هللم     هلل  نقأ هلله هلل  ح أ هللأ  ا أ هلل(4)
هلل(1/141 )هلل  وأا يهلل قوهللمظم  هلل  ون ا يهلل(1)
 (1/111 )هلل  ونا    هلل(1)
 (3/115 )هلل  وأاهلل  نقم ءهلل=هللو ماهلل  نقأ هلله هلل ص كح  هلل    أةهلل(7)
هلل(1/1) ق ا ءهلل من   هلل   ارةهللهلل(5)
مكةهللأهك هللمصكاهللاحك هللل كوهللهلل,أحم هللمةهللمحم هللمةهللل م    هلل   حك  هللأمكأهللون كاهلل   حكًأهلل أمأهللون اهلل   ح  هلل   حًأهلل(1)

هلل,أأخككذهلل ككةهللأصككح بهلل  ممككا هللأ ككةهلل كخ كك هلل قكك هللمككةهلل ككق م ةهلل شككوغ هللم  وصكك  يهللهكك هلل قككأ هلل   ككارةهللأ ك بهلل ,مغكك  
وقك هلل قكوهلل اجهلل  م  ك  هللم    ك هلل   كاهللشك ئ هللمك  ناأاهللمكةهلل  شكناهللهلل.ه    هلللةهللوص     هللول ك هلل قكوهللخم ك ةهللمصك   اهلل

 ك لهللثمك ةهللأثكثك ةهللأثككثهللهلله هن هللماوق هللهك هلل    ك هللهمك  هللغا  ك اهللهلل,ه من هللو ه هلله   هللهذ هلل  حاهلل     هللحووهلل هلل ل  
هلل(7/135)   أ ه هللم  أه   هللهلل.م ئل
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هللاككأ هللمككةهللأأذ ككاهلل, كئمككلهللمككةهلل  مو كك م ةهلل ككةهللأ  م  ككأرهللأ     كك هلل,   ككارةهللأأح كك  هلل,أ  غا ككب
هللأ شكو  اظ هلل   قمكلهللوصكا يهللمكةهللأأمك ةهلل,حضكا  هللمك هلل   ككاهللأأهك هللم  قغكلهلل  نقم ءهلل  وقلهللمة

هلل  من كوهللل  ك   حوك جهللأمك هلل,من  بهللو   اهللل وهلل حو جهللمم هلل   ا ء  هللمةهللأرو هلل,ذ  هلل قم هلللة
هلله كك هللمكك هللأأمكك ةهلل,  موكك   أةهلل  ظكك هلل ككر هللم كك ئ هللهكك هلل  نقمكك ءهللمكك هلل حككوجهللأممكك هلل,مككةهلل س ككا ب

هللحوكوهللذ ك هللأ شكاحهللورخ اهللأأهللمةهللو    هلله  هلل  ةهللأم هلل, هظ م هللل   لهللأأهلل خوص اهللأأهللحذي
ث هللمك أهللهك هللو  ك اهلل كأاةهللهلل,(1)(أو    ب عهللهللموأه  هلل  ن   هلل  و اهلل م هللم هللأ  و اهلل  مونق هلل وم   

أ كك ةهلل كك هللذ كك هللهلل,(2)....(م و كك  هلل ككماهللأر  وظكك هلل    وحككلهللم  ككلهلل ككأاةهللو  كك ا  )اكك ئكاهللهلل,    وحككل
هلل.أغ ابهللمةهلل  مؤ    هللوح هللم موهللمن   هلل   ارة

هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل

                                                           

 صكك مأ   هلل  مح كك  هللمحمكك هلل قكك هلل هلل-(هلله335مككأهللون ككاهلل   حكك  هللأحمكك هللمككةهللمحمكك هللهلل )منكك   هلل   ككارة هلل  مؤ ككي هللأهلل(1)
هلل(43-1/41) هلله.1411م لهلل  مامل هلل   منل هلل كأ وهللهلل-    شا هللو منلهللأ هلل   ام

هلل(1/41)   مص اهلل    م هللهلل(1)
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 املطلب الرابع
تعريفالقرآنفياالصطالح

  ونككك ا يهللمونككك  هلل  نقمككك ءهللأأمككك هللونا كككيهلل   كككارةهللمكككةهلل    ح كككلهلل  صككك كح لهلله ككك هللونككك   هلل
و  كك اهللهلل-منكك   هلل   ككارةهللأمككةهلل وككبهللهكك هلل, وككبهلل قككأ هلل   ككارةهللأأهلل,  ككذ ةهللأ  ككأ هللهكك هلل  منكك و 

هلل,أمكككةهلل وكككبهللهككك هللأمكككأاهلل  ن  ككك ةهلل-أًهللأصكككأ هلل    ككك هلل-أ قمككك ءهلل كصكككأ هلل,-   كككارةهللأورأ قككك 
أ حككةهلل ككأا هللومقككلهللمككةهللهلل,كهللأ  منكك     كك ةهلل  و كك ابهللهكك هلل ك  ككهلل,أم كك اهلل  ونكك  هللهكك هلل  ونكك ا ي

أ ككك و  أ هلل  ونا كككيهللمكككةهللأامنكككلهللهلل,  ونككك ا يهلل قكككوهلل كككم  هلل كمثقكككلهلل هلل  حصكككاهللأ   و صككك ء
هللهللهلل  وو ه  

تعريفالقرآنعندأهلاللغة:االتجاهاألول
هلل-صككقوهلل عهلل ق كك هللأ ككق هلل-  ا ككأ هلل قككوهلل  م ككل هللهككأهلل    ككارة )اكك  هللصكك حبهلل  ونا  كك  

هللأ   كارةهلل)أ ضك يهلل كذ  هلل(1)(شمظلهللمكهللموأ وا اهللهلل  كاهللهلل   هلل  م  أ هلل,  مص حيهلله هلل  م وأب
هللهلل,(2)( قظككك هلل قح كك ئ هلل  وككك ماهلل, سومكك   هلل  قكك   هلل  نقككك هللهككأهلل  حككك هللأهكك هلل  كك  أح ككوهلل    كككًأ

 قككوهلل   مكك هللهللوما كك هللمكك هلل  م ككل هلل  ق كككهللهككأهلل    ككارة )اأ كك هلل(3)صكك حبهلل   ق كك  هلل ككةهلل    مكك 
هلل  نقككأ هللم    ك هللأ اهك هللوككك هلل  ك  ةهلل   ك أ  هللهكك هلل و مك هللمنوكك هلل,(4)(صكقوهلل عهلل ق ك هللأ ككق هلل

هللأهككك هلل,(5)(م ككك هللم كككأاةهلل ر وككك لهلل  م كككل هلل   كككك هللهكككأهلل    كككارة  )أ  ا كككأ هللم أ ككك هللهككك هلل  حككك أ 
هلل قككككوهلل  م ككككل هللهككككأهللأ  مكككك هلل كأ هللمضكككك هلل ارة   ُكككك)وكككك ماهلل  نقككككأ هللهكككك هلل صكككك كح  هلل    ككككأة 

هللهلل,(6)(موكأ وا هلل  ككهلل  م  كأ هلل  ك هلل  مصك حيهللهك هلل  م وكأبهلل-أ كق هلل ق ك هلل عهللصكقوهلل-ا أ   

                                                           

 (1/174 )هلل و بهلل  ونا    هلل(1)
هلل(1/174 )  مص اهلل    م هللهلل(1)
  ح ككةهللمككةهللمحمكك هللمككةهلل مكك هلل عهلل    مكك  هللم  ككاهلل   كك ء.هلل سمكك  هلل  مشككظأاهلل  نكمككلهللهكك هلل  من ككأ هللأ  نام ككلهللأ  منكك   هللهلل(3)

ح كةهللهلل قوهلل شكاهلل  نقك ,هللموأ ضكن اهللهللأ  م  ة.هللا  هلل مةهللحوا هلل  ةهللر لهلله هلل  وخا جهلل   ا ئ هللمةهلل   ارةهللأ    ة,هللم مكاهلل
هضكك ئحظ ,هللمككاهلل  ككو كئظ هللح  ئككذاهللأ كك ةهللذ هللثككاأةهللمككةهلل ساثهللهلل  منو كك ,هللشكك   هلل  ككا هلل قككوهلل   ك كك لهللأ  ممو  ككل,هللمكظككا اهلل

.هللأ ك ةهلل شكوغ هللهك هلل  و  ك اهللمكةهللم كاةهللأ  وو اة,هللهق هلل ل هلل    ك هللهك هللأوكأبهلل  خ كا  ,هللحوكوهللصك اهللهك هللرخكاهلل مكابهلله  كا اهلل
مغ كلهلل  أ ك ةهللهك هلل هللم ئكل.هللهللكثهللأأامنك ةهللأ كماأمةهللث هللل وهلل  نصكاهللهك هلل  حك  ث,هللل كوهلل كأ هللمك  هلل ك لهللثكهلل,ل وهلل  كظا

 (1/111 )هلل م   هلل  قغأ  ةهللأ   ح ة
 (1/711 )هلل   ق   هللمنو هلله هلل  مص قح  هللأ   اأ هلل  قغأ لهلل(4)
 (1/74 )هللمنو هللم     هلل  نقأ هلله هلل  ح أ هللأ  ا أ هلل(1)
 (3/45 )هلل  وأاهلل  نقم ءهلل=هللو ماهلل  نقأ هلله هلل ص كح  هلل    أةهلل(1)
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هللأ كمكل  )  وكابهللمكةهللونا كيهلل كصكأ   ةهلله ك  هللمك هللل كوأوأ اهللص حبهلل   ق   هلله هللونا   هلل
هلل  حكككككاأيهللم كككككوك هللمكككككةهللأهكككككأهلل,ونككككك  وهلل عهلل كككككك هلل   كككككارةهللأةهلل قكككككوهللمومنكككككلهلل   كككككقيهللمكككككة

هلل,صكك أا  هللهكك هللمح ككأكهلل,مر  كك و  هللم ككاأءهلل,أر كك  هلل ككأاهللمككةهللأمومككأنهللأمؤ ككيهلل,أ كصككأ  
أاك  هللصك حبهللهلل,(1)(مر    ك هللم كأاهلل,مآذ    هللم مأنهلل,مر     هللمقمأ هلل,مص ح   هلله هلل  أا
هلل  ك هلل    كارةهلل )    ظ ءهلله هللونا يهلل   كارةهللم ةهلل  مو  أ لهلل ك   كهللونا    هلله هلل    ظ ءهللأ   
هلل.(2)(وم ن اهللهللأ  من وهلل  نام هلل ق ك 

:تعريفالقرآنفيكتبالعقيدة:االتجاهالثاني
 كهللمونكك  ةهلل ك  ككأا هللونا ككيهلل   ككارةهلل   ككا  هلل  كك هللمككةهلل وككبهللهكك هللأمككأاهلل  ن  كك ةهللمونكك ا يهلل

ة  )م أ ك هلل(3)   حك ًأهلل اهك هلل مو  املهلل  من    هلل,اكأ اهللهلل    كلهللمككهللمك  هللم ك هلل عهلل كك هلل   كارةهللأ  
هللونكك  وهلل عهلل ككك هللأ كك هللأأ   ككأ هلل,ح كك اهللهللذ كك هلل قككوهلل  مؤم ككأةهللأصكك ا هلل,أح كك اهللهللا ككأ  هلل قككوهللأأ ل كك 

هككك هلل و مككك هللأصكككأ هللهلل(5)أاككك  هلل مكككةهللأمككك هلللم ككك ةهلل.(4)(  ما كككلهلل  كككك هللممخقكككأ هلل ككك  هلل,م  ح   كككل
مكك أ,هللهللأونكك  وهللومكك ا هللمخقككأ ,هللم كك هللأ هللأو ل قكك ,هلل كك  هللمخكك   هلل عهلل ككك هلل   ككارةهللأةهلل   كك ل )

                                                           

 (1/711 )هلل   ق   هللمنو هلله هلل  مص قح  هللأ   اأ هلل  قغأ لهلل(1)
هلل  اأم هلل  ح   هللأ   هلل    ظ ءهلله هللونا    هلل ك   كهلل  مو  أ لهللم ةهلل    ظ ء هللا   هللمةهلل م هلل عهللمةهللأمهلل(1)  اهلل ق هلل   أ ًأ

 (1/14) هلل.هك1414هلل- 1114   منلهللهلل-  مح   هلل ح وهللح ةهللما   هلل    شا هلل  اهلل   وبهلل  نقم ل هلل(هلله175 )
هلل  حواماهللأحم هللمةهللمحم هللمةهلل كملهللمةهلل قمهلل(3)      ك هللهلل   احك أماهلل  مصكامهللهلللهللمةهلل م هلل  مق هللمةهلل قملهللمةهلل ق  هلل كل ما

لهللاا ملهللم ظ ,هلل    هلل ظ  هللحواهلل كل .هللأ   هللمةهلل   هلل ح ,هللأ   م هللهأهللمةهللاا ه هلل  ح  وا هلل   و  هللأمأهللون ا.هلل    بهلل
   حكك أم هلل كك ةهللأأ هللمككةهلل ومكك هلل  كك هلل  نقكك هللاكك  هلل,هلل  كك حكك  هلل ككأاةهللممصككاهللشككم   هلل  صككن  هللهكك هللغامكك هلل    ح ككأ هللأهلل

,هللأ  ةهللث لهللثموك اهلل ,هلل ك هلل خقاكيهللمثقك .هللأ ك هلل ك لهللو كاهللأثكثك ةهللأمك ئو ة,هللأخكاجهللل كوهلل  شك  هللهكوهلل ك لهلل ك اكاهللهلل,هلله  ظك اهلل  مل وا
م ئكككل,هلل كككةهللمضكككاهللهللثمككك ةهللأ كككو ةهللأمككك ئو ة,هللأوكككأهوهلل  قكككلهلل  خمككك  هللم كككوظ هللذمهلل   نككك ةهلل ككك لهلللحككك مهللأ شكككا ةهللأثككككث

هلل(347)   مؤ ككي هلل مك هلل  ككاحمةهللمكةهللأحمكك هللمكةهلل ككأ  هلل  صك ه ,هللأمككأهلل ككن  هلل هللمصكًا هللوكك ا  هلل مكةهلل ككأ  هلل  .هللأثمك ة
هلل(11-1/11).هلل هكهلل1411هلل   منل هلل كأ وهلل-    شا هلل  اهلل   وبهلل  نقم ل,هللم اأ ه هلل

وخكككا جهلل  ن  ككك ةهلل   ح أ كككل هلل  مؤ كككي هللأمكككأهللون كككاهللأحمككك هللمكككةهللمحمككك هللمكككةهلل ككككملهللمكككةهلل مككك هلل  مقككك هللمكككةهلل كككقملهلل كل ًهللهلل(4)
هلل  مص هلل  مناأيهللم   حوًا هلل )ًا (هلله هللشاحهللأونق   هللمحم هلل  صاهلل    ةهلل ك م    هلل    شا هلل  م وبهلل311  ح ًأ

 (1/41) هلل.هكهلل1414هللهللم اأ  هلل   منل هلل  ث   لهلل– س كم 
,هللأصق هللمكةهلل  نك أةهللمكةهلل  كلةهلل(1) هلل  م ًا و  ك هللم ا مكلهللهلل,أمأهلل م هلل عهللمحم هللمةهلل م هلل عهللمةهلل   وهلل مةهللأم هلللم  ةهلل  مًا

,هللأ مةهلل  مش  ,هللأأم ةهللمةهلل   وهللمةهللمحم .هللهلل   هللأم هلل ما ه  ,هللأ ماهللم  هللأمة أهبهللمةهللم اة,هللأ مةهلل  ول اهلل   اًأ
واو ككبهلل هللهلل.(ه314).هللمأ كك بهللرخككاهلل كك ل(ه311)اكك  هلل مككةهلل   ككي هلل كك ةهللمككةهلل مكك اهلل  محكك ث ةهللأ    ظكك ءهللأوككأه هلل كك ل

هلل  مح ك  هللهلل-ه(هلل144) هلل  مؤ كي هللأمكأهلل   ضك هلل    ضك هلل  ك اهللمكةهللمأ كوهلل   حصكم  هللهلل  م  ا هللأو ا بهلل  م ك   
   منكل هلل هلل  محم  كل,هلل  مغكابهلل-هضك  لهللهلل-    شكا هللم منكل هلل 1153-1151 هلل ن  هللأحمك هللأ كا بهلل5,هلل7هلل,1ولءهلل
هلل(151-7/153) هلل. كأ و
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هللل ككوهللأهكك هلللم كك هلل(2) صككاهلل   ككوًلهللأاكك  هللأمككأهلل,(1)( نككأ هللأ    كك  هلل  )هكك هلل و مكك هللا كك  لهلل   ككوًل
هللمق ك ةهلل  م ل هلل   و بهللأأ  هلل,أو هلل لهلل عهلل ك هلل   ارةهللأةهلله هللأوماهلل  م قم ةهللم ةهللخكي
هللأ وكككرو هللشككك ءهللأأ ككك هلل,أأمنككك اهللأوكككل ءهللذأهللأهكككأهلل,أرخكككاهللأأا هلل ككك هلل  كككذًهلل,ممككك ةهلل امكك  هلل   كككًا
هللح ككثهلل عهلل ككك هلل    ككارة )ونا ككيهلل   ككارةهلل(4) كك هاهلل   اوكك هللأح ككوهللأمككأهلل,(3)(أوكأوكك هللأ  ؤب

هللهللهللأح وهلل ذ  هلل ةهلل,(6)أحم هللمةهللح م هللوهللذ  هلل ةح هلل,(5)(أوظلهلل  هللأ قوهللوصااي

                                                           

  مؤ ي هللأمأهلل م هلل عهللمحم هللمكةهلل مك هلل عهللمكةهلل   كوهللمكةهلل هللأصأ هلل    ل,هللأمن هللا  اهلل  و لهللموخا جهللأصأ هلل    لهلل(1)
هلل  منككاأيهللمكك مةهللأمكك  ,هلل س م ككًا (هلله هللوح  كك هللأوخككا جهللأونق كك  هلل مكك هلل عهللمككةهلل311   هلل )َلَم َكك ةهلل  مكك هللمحمكك هلل  مككًا

  ممق ككككلهلل  نام ككككلهللهلل-محمكككك هلل مكككك هلل  ككككاح  هللمككككةهللح كككك ةهلل  مخكككك ًا هلل    شككككا هللم ومككككلهلل  غامكككك ءهلل كثا ككككل,هلل  م   ككككلهلل   مأ ككككلهلل
هلل(1/51).هلل هك1411   نأ  ل هلل   منل هلل كأ وهلل

,هلل ل ك هلل  حكا هلل  ح هكهلل سم  هلل ق هلل    ل,هلل م  هلل عهللمةهلل ن  هللمةهللهلل أمأهلل صاهلل   َّْوًلهلل(1) ح و هللمةهللأحمك هلل  كأ ئق هلل  م كًا
أص حبهلل سم  لهلل   مامهلله هللم كر لهلل   كارة هللأهكأهلل وك بهلل أ ك هللهك هللمن ك ب,هلل   هلل قكوهلللم مكلهلل  اوك هللأمصكابهللهلل,أمصا

,هلل هللأ  صكأًا م  او  هللأ   ا .هللا  هلل مةهلل  هاهلل  م     هلل ر  هلل  ح هكهللأم هللل كح  هلل  حمك  هلل كةهللأمك هلل صكاهلل   كوًل
اهللاق  هللم  هللمم لهلله هلل  محكا هلل ك لهللأ ظم هللأح ك؟هلله    هلل  ةهلل   وًل  هلل.هلل(ه444)أح كهللمةهللخم  ةهللمث هلل  صأًا

 هلل(هلله745مككةهلل ثمكك ةهللمككةهللَا ْ مكك لهلل  ككذهم هلل )هلل  مؤ ككي هللشككم هلل  كك  ةهللأمككأهلل مكك هلل عهللمحمكك هللمككةهللأحمكك  هللوككذ اةهلل  ح كك ك
هلل(3/111) هلل. 1115هلل-هك1411   منل هلل كأ وهللهلل-هلل م  ةهلل-هللم اأ هلل-    شا هلل  اهلل   وبهلل  نقم ل

هللل كوهللأهك هلللم ك هللهك هلل  كا هلل قكوهللمكةهللأ  كاهلل  حكايهللأ  صكأ ا   لهلل   كوهلل(3)   مؤ كي هلل م ك هلل عهللمكةهلل كن  هللمكةهللحك و هلل هللًل
,هللأمككأهلل صككاهلل ) هلل  ككأ ئق هلل  م ككًا  هلل    شككا هلل مكك  ةهلل  محككثهللهلل  مح كك  هللمحمكك هللمكك هلل ككا  هللمكك هلل مكك هلل ع هلل(هلله444   ككولًا

 هلل1111هلل-هكككك1413ل هلل  ث   كككلهلل  نقمككك هللم  و منكككلهلل س ككككم ل,هلل  م   كككلهلل  م كككأاة,هلل  ممق كككلهلل  نام كككلهلل   كككنأ  ل هلل   منككك
 (1/111) 

أمأهلل  هاهلل   او هللأحم هللمةهلل  ح ةهللمةهللخ     هللأمأهلل  هاهلل   او هللم  و  هلل  م اك  هلل ماهلل مةهللشك ذ ةهللأ مكةهللمشكا ةهللهلل(4)
  ةهلل ن  هللمةهللم صأاهللو ا هللم هلل ةهلل مةهللش ذ ةهللأكم هلل ك هاهلل   كق  هللهلل م ظ هلل,أ   ا هللمظ هلل م ا اهللهللأ ماهلل وم اهللهلل,أ  ماا   

.هلل هللمكك أهلله كك هللمككةهلل  ظوككاةهلل  كك هللم كك هلل مككةهلل   وكك اهلل ث ككا اهللهللم كك هلللوكك لةهللوككأه هلل كك لهللو ككاهللأثمكك   ةهللأأامككاهللم ئككلهللأ مكك هللو ا خكك اهلل
 (1/111)   أ ه هللم  أه   هلل

هللَأْحَمككُ هللمككُةهلل  َحَ ككَةهللمككَةهللأهلَلهلل(1) ْحَمككَ هللمككَةهلل  َحَ ككَةهللمككَةهللُخككَ  َ  َ هلل  َ َاَوككَ ,هلل  َمكك َاكََّ َ ,هلل   و كك  هلل   كك  ًا هلل  مؤ ككي هللَأُمككأهللَ كك َها 
هلل )  ًَ (هلله هلل ا  كلهللأوح  ك  هلل مك هلل  نل كلهلل411 هلل ق ك  هلل  خق  كلهلل   ك  اهللمك عهلل )(هلله هلل وم هللأومكاهلل   ك 451 َمْغَ  َ 

,هلل31,هللنهلل15 ,هللجهلل    شا هللموقلهللو منلهللأ هلل   امهلل نقأ هلل  شا نلهللأ  قغكلهلل  نام كلهللأر  مظك هللمةهللمحم هللر هلل م هلل  ق  ي
هلل(1/141) هلل.هللهكهلل1417ذأهلل  حولهلل

أحم هللمةهللح م  هلل سم  هللأمأهلل م هلل عهللأحمك هللمكةهللمحمك هللمكةهللح مك هللمكةهللهكك هللمكةهللأ ك هللمكةهللل ا ك هللمكةهلل مك هلل ع.......هللهلل(1)
هلل كصك .هللهكذ هللهكأهلل  صكح  هللهك هلل  كم ,هللأخاوك هللأمك هللمكةهللمكاأهللأهك هللح مك هللمك ,هللهأ  وك هلل     ة,هلل  ش م   ,هلل  ماأًل

 اهلل كأ هلل  لهللأاماهللأ و ةهللأم ئل,هللأا   هللل  هللأ  هللمماأهللأحم هللل وهللمغ   هللأهأهللاض ا.هللأ ك ةهلله هللمغ   ,هلله هللشظاهللام
لم  هلل  مح ث ة,هللص يهلل و م هلل  م ك  ,هللأومكاهلله ك هللمكةهلل  حك  ثهللمك هلل ك هلل و ك هلل غ كاب,هللأا ك  هللل ك هلل ك ةهلل ح ككهللأ كيهللأ كيهلل

 .(11-1/13) هللأه   هلل ك   ة.هلل هللح  ث
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هلل ك  ك لهللأووقكأبهلل,  صك أاهللوح كك هلل  كذًهللأهأهلل) اأ  هلله هللونا يهلل   ارةهلل   ا  هلل(1)  ص مأ  
هللأح ككثهلل,حكك هكهللأح كككهلل, هكككهللأ  كككهلل,اكك ائهللم ككا ءةهللوصككايهلل  مصكك حيهلل   مكك هللهكك هللأُ  وككب
أأا هللونا كيهللاا كبهللمكةهللهكذ هللهك هلل  من كوهللهلل,(2)(مخقكأ هللغ كاهللوك ك هللو هلل عهلل ك هلل ق هلل,وق 

أح كثهللأ  كيهلل وكبهللهلل,  كيهللاكائهللهللأ   ارةهلل ك هلل عهللم ل هللغ اهللمخقأ ) أأأ اهلله هلل ك   ك
أ  ككوكأةهللهكك هللهلل,أ   و مككلهللهكك هلل  م وككأبهللأ   ككا ءةهللهكك هلل  م ككاأءهلل,هكك هللأًهللمأضككاهلل كك ةهلل,ُ وقككو
هظكأهلل كك هلل عهللهلل,أه هلل  هلل  وظك  هلل,أ ك هلل عهللا   هللغ اهللمخقأ هلل قوهلل  هلل  ح   هلل,  موقأ

مكك هللهككأهللصكك لهللمككةهللهلل,أ هلل ككااهللأ هللوككأهاهللأ هللو كك هلل,أ هللمحكك ثهللأ هللم نككأ هلل,غ ككاهللمخقككأ 
هلل.(3)(م اهلل  حأ  ثأهأهللش ءهلل خ  يهللوهلل,ص   هللذ و 

راك هللمكةهللهكذ هلل  ونا كيهللأ  كةهللمهللأاا مك اهللهلل,هك هلل و مك هلل   و ك  هلل(4)أمك هلل نقكومةهللهلل اه هللمذ  أهلل
هللونكك  وهلل عهلل ككك   ) و كك  هللاأ كك هكك هلل و مكك هلل  اوصكك  هللهكك هلل  هلل(5)  غل  كك هللأهككأهللونا ككي هلل مكك اة
هلله هللمح أكهلل,  مص حيهلله هللم وأب

هلل
                                                           

اهلل  مح ثهللش  هلل س ك هللأمأهلل ثم ةهللل م    هللمةهلل م هلل  كاحمةهللمكةهلل  ص مأ   هلل سم  هلل  نكملهلل    أةهلل  م  اهلل  مذ اهللهلل(1)
هلل  صكك مأ  . أ ك هلل كك لهللثككثهللأ ككمن ةهللأثككثهللم ئككل.هللهللأحمك هللمكةهللل ككم    هللمكةهلللمككا ه  هللمكةهلل  مكك هللمكةهلل كك ماهلل     ك مأًا

 مةهللو اهلل   ة.هللا  هللأمكأهللم كاهلل  م ظ ك  هللحك ث  ,هللهللأأأ هللموق هلل   بهلل قأ كهلللثاهللاو هللأم  هلله هلل  لهللث و ةهللأثم   ةهللأهأ
أمككأهلل ثمكك ةهلل  صكك مأ  .هللثكك هللذ ككاهللح   ككل.هللأ كك ةهللمشككوغكهللم ثككاةهلل  نمكك    هللهللأشكك  هلل س ككك هللصكك ا اهللهلللمكك  هلل  م ككقم ةهللح كك اهلل

هلل(311-13/111 )هلل هلل  اهللأ ك هلل   مكءهلل  لهللو اهللأأامن ةهللأأاماهللم ئل.هلل,هللوأه  أ       
هلل(1/141 )هللهلل   و   هلل     ًاهلل(1)
  مح ك  هللمحمك هللمكةهلل مك هلل  كاحمةهللهلل-(هلله111  مؤ ي هللأمأهلل  ح  ةهلل مةهللأم هلل نقو,هللمحم هللمةهللمحمك هلل )هلل   و    هلل(3)

 (1/14) هلل .1111هلل-هكهلل1413   منل هلل كأ وهللهلل-  خم   هلل    شا هلل  اهللأ ق هلل  خضا ء
أمك هلل نقكوهللمحمك هللأمأهلل  ح  ةهللمةهلل   ا ء هلل سم  هلل  نكمل,هلل      هلل    ض ,هللأمأهلل  ح ك ةهللمحمك هلل مكةهلل    ضك هلل   م كاهللهلل(4)

أ كما هللأمك بهللأأمك هللون كاهللمكةهلل  م كقمل,هللأأمك هللهللأ ك هلل ك لهلللحك مهللأخم ك ة.هللمةهلل  ح  ةهللمةهللمحمك هللمكةهللخقكيهللمكةهلل   كا ءهلل.
م اهلل  خ  ب,هللأ م هلل  صم هللمةهلل  مرمأة,هللأأم هلل  مك اهلله ك  هلل    ك  ,هللأأمك هلل  ح ك ةهللمكةهلل  مظوك ًهللمك ع,هللأأمك هلل  ح ك ةهلل

,هللأهلل و   هللمنك هللمكأ هللأم ك ,هللأمكانهللأ ك كا,هللأ ا هللأصك ي,هللأ ك ةهلل مك  نهللمةهلل    أاهللأ  ة.هللأأو لهلل  هللأمأهللمحم هلل  وأهًا
هلل(14/411 )هلل هلل  اهللأ ك هلل   مكءهلل.  لهلل  هللأ شا ةهللأخم هللم ئلهللوأه ه هلل    ل,هللأ قظجهللم  ص ل,هلل

محمك هللمككةهللمحمكك هللمككةهللمحمك هلل  غل  كك ,هللأمككأهللح مكك هللمككةهللأمك هلل مكك هلل عهللهللمككةهللأهكك هلل كأ ,هلللمكك  هلل    ظكك ءهلل قككوهلل س ككك ,هللهلل(1)
,هللأمووظ هلللم   هللأ  ةهللأاو هللأأأ   ,هللأمةهللش نهللذ ابهلله هلل  مك هللأ شوظاهللهضكق هللمك ةهلل  نمك  اهللاكاأهللأام   هلل كملهللم  و   

مةهلل     هللممق بهلل قوهللأحم هلل  ا      ,هللث هلل  هاهللل وهللواو ةهللل وهللأم هلل صاهلل س م   ق ,هللأ ق هلل   هللهلله هللصم بهلل اه اهلل
وككوهللمككانهللهكك هلل  مككذهبهللأ كصككأ هلل  ونق كك ,هللأ كك  هللل ككوهلل   كك مأاهللهكككل هلل سمكك  هللأمكك هلل  منكك   هلل  وككأ   ,هللأوكك هللأ ووظكك هللح

أ  خككيهللأ  م  ك ,هللأاككاأهلل  ح مكلهللأ   ق كك ل,هللأواو مظك هللأواصكك  ظ .هللوكأه هللهكك هلل كأ هلل سث كك ةهللا مكاهلل شككاهللومك  مهلل لخككاةهلل
هلل(11/17 )هلل هللو ا  هللمغ   هللأذ أ  هللهللم ئل.هلل  لهللخم هللأخم 
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هللذ كككاهلله ككك هلل حكككأ اهللممككك هلل (2)  ن  ئككك اأ  ككك هللهلل أ كككذ  هللهككك هلل و مككك هلل,(1)(م ك  ككك لهللم كككاأءهلل   قكككأبهلل
هلل. م 
هلل(3) ح ككوهللمككةهللأمكك هلل  خ ككاهلل  شكك هن هلل   كك م  ةهلل رمكك  هلل قغل  كك هلل  نكمككلأون ككبهلل  ونككا   ةهللهلل

هلل قككككوهللأمكككك هلل  ح ككككةهللهلل أ حككككأبهللهكككك هلل وكككك بهلل,(4)ا   وصكككك هلل هكككك هلل و مكككك  وم كككك ةهلل ككككذبهلل  م وككككًا
هللمخقككأ هللغ ككاهللونكك  وهلل عهلل ككك هلل   ككارة )اأ كك هلل(6)أأضكك يهللومكك  هلل  كك  ةهلل  ح  كك هلل,(5) كشككنًا
هلل-ه ظكك هللهللحكك  هللغ ككاهلل,   قككأبهللهكك هللمح ككأكهلل,م ككاأءهللم ك  كك لهلل,  مصكك حيهللهكك هللم وككأبهللأهككأ
هللغ اهلل,-  م  و هللهللمنمأ هلله هلل   قأبهلله هللم ك  ةهللمنقأ هللمذ أاهللون  وهلل عهلللةهللو أ هلل م 

                                                           

 مك هلل هللأضكاهللحأ شك  (هللههللهلل111محم هللمةهللمحم هلل  غل   هلل   أ ك هلل )هللأمأهللح م   هلل  مؤ ي هلل  اوص  هلله هلل   و  هلل(1)
هلل. هلل1114هلل-هككككهللهلل1414 هلل كأ كككوهللهلل   منكككلهلل– م ككك ةهللهلل– عهللمحمككك هلل  خق قككك  هلل    شكككا هلل  اهلل   وكككبهلل  نقم كككل,هللم كككاأ هلل

 (1/71) 
  مح ك  هللمأ كوهللمحمك هلل قك  هلل هلل(هلله111اأ   هلل  ن  ئ  هلل  مؤ ي هللأمأهللح م هللمحم هللمةهللمحم هلل  غل   هلل   أ  هلل )هلل(1)

 (1/11).هلل  1151هلل-هكهلل1411  ث   لهلل م  ة هلل   منل هللهلل–    شا هلل    هلل   وبهلل
  شكك  هللهلل, ح كوهللمكةهللأمك هلل  خ كاهللمكةهلل ك   هللمكةهلل كن  هللمكةهلل مك هلل عهللمكةهللمحمك هللمكةهللمأ كوهللمكةهلل مكا ةهلل  نما  ك هلل   مك   هلل(3)

صكك حبهلل  م كك ةهللأغ كابهللمككةهلل  مصكك    هلل  شكظ اة.هللأ كك هلل كك لهللو ككاهللهلل,شك  هلل  شكك هن  ةهللمككإاق  هلل  ك مةهلل,  وق ك هللأمككأهلل  ح كك ة
م    كك هللأ كصككأ هللهللمن كك هلل  صكك  هلل  اهكك اهللهلل,مشككظأاهلل   كك هلل,خ ككا اهللهلل   مكك اهللهللأا كك اهللهللل هكك  اهللهلل اهلل مككم ئككل,هللأ كك ةهلللمهللأثمكك   ةهللأأامككا
 ح كهلل  مظكذبهللهلل,     هللأ كصأ هللأ  خكيهلله هللأ ايهللأه هلل كااهللموص   يهللأم هللل ح  هلل  ش ا ًلهلل,أ   ك هللأ   حأ

ةهلل مك هلل  أهك بهللمكةهلل هلل م ك  هلل  شك هن لهلل   مكام هلل  مؤ كي هللوك جهلل  ك  هلل ةهللكظاهللاقبهللأا  هلل  ةهلل  اؤبهللهك هلل  قكلهللأ حك ة.
(هلله هلل  مح   هلل .هللمحمأ هللمحم هلل     ح هلل .هلل م هلل   و حهللمحمك هلل  حقكأ هلل    شكا هللهوكاهلل771و  هلل    ةهلل   م  هلل )

 (7/331).هلل هك1413 ق م  لهللأ   شاهللأ  وأل ا هلل   منل هلل  ث   لهلل
   وص اهلله هلل  ا هلل قوهلل  منول لهلل    ا لهلل كشا ا هلل  مؤ ي هللأمأهلل  ح ك ةهلل ح كوهللمكةهللأمك هلل  خ كاهللمكةهلل ك   هلل  نما  ك هللهلل(4)

(هلله هلل  مح   هلل نأ هللمةهلل م هلل  نل لهلل  خقي هلل    شا هللأضأ ءهلل   قي,هلل  ا ك ا,هلل  ممق كلهلل115   م  هلل  ش هن هلل )
هلل(1/114) هلل. 1111هلل-ه1411هللهلل  نام لهلل   نأ  ل هلل   منل هلل كأ و

هلله م هلل  بهللل وهلل سم  هللأم هلل  ح ةهلل كشنًاهلل(1)   مؤ ي هللث لهلل    ة,هللأمأهلل      هلل ق هللمةهلل  ح كةهلل هللوم  ةهلل ذبهلل  م وًا
م ككككاأ  هلل   منككككل هلل  ث  ثككككل,هللهلل–(هلله هلل    شكككا هلل  اهلل   وكككك بهلل  نامكككك هلل171همككككلهلل عهلل  منككككاأيهللمكككك مةهلل  كككك  اهلل )هللمكككة

هلل(1/311) هلله.1414
هلل      هلل  حهلل(1)     هلله ذ هللاأ  هلل  م هللمخ  هلله هللغ اهللمأضا,هللأهأهلل  صكح  ,هلل ك ةهللأحم هللمةهللمحمأ هللمةهلل ن  هلل  غل ًأ

م  م ا كلهلل   أا كلهلل  ح   كلهلل  مناأهكلهللمك  حكأ  ةهللهك هللأ  كلهللأمك هللم كاهلل    شك   ,هللهلل,هللأا  هللمحقبهللم ةهللمن   اهلله ضكاهللهلله  ظ اهلل
 هللهكك هلل    كك«هللاأضككلهلل  نقمكك ء»م  كك ة,هللم ظكك  هلل وكك بهللهللأو  كك هلل ق كك هللوم  ككل,هللأصكك يهللهكك هلل    كك هللأ قأمكك ,هللأ كصككأ هلل ومكك اهلل

محقكب,هللهك    هللشكك ه  هللهلل(ه113)وكأه هللمنك هلل.أم  مكلهللمخوصكاة,هللأ وك بهللهك هللأصككأ هلل    ك هللأ وك بهللهك هللأصكأ هلل  كك  ة
 هللمغ كلهلل   قكبهللهك هللوك ا  هللهللخ  هلله هللهذ هلل  و ا  ,هللأ هةهلله هللم ك ماهلل    ظك ءهلل  ح   كلهللامقك هللم ك  هلللمكا ه  هلل ق ك هلل   كك .

هلل-ههلل(111)   مؤ كككي هلل مكككاهللمكككةهللأحمككك هللمكككةهللهمكككلهلل عهللمكككةهللأمككك هللوكككا  ةهلل  ن  قككك ,هلل مككك  هلل  ككك  ةهلل مكككةهلل  نككك   هلل هللحقكككب
 (3/1111) هللم أة.هلل-   منلهلل-    شا هلل  اهلل    ا هلل  مح   هلل .هلل ظ  هللل  ا
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هلل.(1)(ه ظ هللح  
:تعريفالقرآنعنداألصوليين:االتجاهالثالث

 ككككأا هللومقككككلهللمككككةهللهككككذبهللهلل,أ  منكككك   مو  امككككلهلل ك  كككك كهللهلل,ذ ككككاهلل كصككككأ  أةهللونكككك ا يهلل ث ككككاة
هلل   ونا    

هلل- عهللا ككأ هلل قكوهلل  م كل هلل   كارةهللهكأهلل   وك بهلل )هك هلل كصكأ هلله ك  هلل(2)   اخ ك هلل اهك هلل
هلل كحكككايهلل قكككوهللل   ككك هلل  م  كككأ هلل,  مصككك حيهلل هككك  هللهككك هلل  م وكككأبهلل-أ كككق هلل ق ككك هلل عهللصكككقو
ونا  كك اهلل ق ككارةهللهلل غل  كك هللهكك هلل  م وصكك وأأأا هلل سمكك  هلل هلل,(3)(هللموككأ وا اهللهلل  كككاهللهلل,  مشككظأاةهلل   ككمنل

هلل  ك هللمك هلل    وك بهللأحك هلل )م  ةهللحك هلل   كارةهلل ه   هلل, ض ه هللونا يهلل سم  هلل   اخ  هلل  مو   
أاكككك  هللهلل,(4)(موككككأ وا اهللهلل  كككككاهللهلل,  مشككككظأاةهلل   ككككمنلهلل كحككككايهلل قككككوهلل, هوكككك هلل  مصككككحيهللمكككك ةهللل   كككك 

هلل  كذ  هللأ اه هلل,(5)(موأ وا اهللهلل  كاهللهلل  مصحيهلل هو هللم ةهللل    هلل   هللم  )    كاهللاأضلهللص حب
منمككك اةهللهككك هللأاصكككاهللونا كككيهلل قنقمككك ءهللمشككك  هلل ككك  هللهلل, سح ككك  هللهككك هللأصكككأ هلل كح ككك  صككك حبهلل

هلل   ارةهللهأهلل    و بهلل )ه   

                                                           

هلل  ح  كك هلل ) وكك بهللأصككأ هلل  كك  ة هلل  مؤ ككي هللومكك  هلل  كك  ةهللأحمكك هللمككةهللمحمكك هللمككةهلل ككن  هلل  غلهللهلل(1) (هلله هلل  مح كك  هلل113 ككًأ
هلل–هلله1411 م ك ة هلل   منكل هلل كأ كوهللهلل–م كاأ هللهلل-اهللأه ك هلل  ك   أ  هلل    شكا هلل  اهلل  مشك ئاهلل س ككم لهلل مكهلل/  ك  وأا
 (1/114) .هلل 1115

محمكك هللمككةهللأحمكك هللمككةهللأمكك هلل ككظ هللأمككأهللم ككاهلل   اخ كك ,هلل سمكك  هلل   م ككاهللشككم هلل كئمككل,هللصكك حبهلل  مم ككأ هللأغ ككاب,هللأحكك هللهلل(1)
,هلل ككل هلل سمكك  هللشككم هللم كك كا اهللهللأصككأ   اهللهلله  ظكك اهللهللقمكك اهلل كمككلهللحوككلهللمو هلل   حككأ هلل كئمككلهلل   مكك اهللأصككح بهلل    ككأة,هلل كك ةهلللم مكك اهلل

 كئمككلهللأمكك هللمحمكك هلل مكك هلل  نل ككلهلل  حقككأ   ,هللحوككوهللوخككاجهللمكك هللأصكك اهللأ كككاهللأهكك هلللم  كك ,هللأأخككذهللهككوهلل  وصكك  يهللأ كك كاهلل
مكك  هللهككوهللهللأهككأهللهككوهلل   ككوةهللمرألو كك ,هلل كاككا ة,هللهكظككاهلل  ككم هللأشكك نهللخمككاب,هللأمقككوهلل  مم ككأ هلل حككأهللخ ككملهلل شككاهللموقكك  اهلل

  مؤ كي هلل مك هلل   ك  اهللمكةهللمحمك هللمكةهلل صكاهلل عهلل هلل  وأ هاهلل  مض لهلله هلل م ك  هلل  ح   كل هللهلل.ح أ هلل  و ن ةهللأأاماهللم ئل
 (1/15) هلل. ا وش هلل–    شا هللم اهللمحم هلل وبهللخ   هلله هللهلل(771)    اش ,هللأمأهللمحم ,هللمح  هلل    ةهلل  ح   هلل

    شكا هلل  اهللهلل-(هلله453 )هللمحم هللمكةهللأحمك هللمكةهللأمك هلل كظ هللشكم هلل كئمكلهلل   اخ ك هلل   مؤ ي هللأصأ هلل   اخ  هلل(3)
 (1/171) هللم أة.هلل–   منلهللهلل-م اأ هلل–ناهلهلل  م

وح    هللمحمك هلل مك هلل   كك هلل مك هلل  شك ه  هلل هلل(هلله111محم هللمةهللمحم هلل  غل   هلل   أ  هلل )هلل  م وص و هللأمأهللح م هلل(4)
 (1/51) هلل. 1113هلل-هكهلل1413    شا هلل  اهلل   وبهلل  نقم ل هلل   منل هلل كأ وهلل

  مؤ ككي هللأمككأهللمحمكك هللمأهكك هلل هلل  هللأحمكك هللمكةهللح مكك اأضكلهلل   كك كاهللأو ككلهلل  م كك كاهللهكك هللأصكأ هلل    كك هلل قككوهللمككذهبهلل سمككهلل(1)
  شكككظ اهللمككك مةهللا  مكككلهللهلل  ككك  ةهلل مككك هلل عهللمكككةهللأحمككك هللمكككةهللمحمككك هللمكككةهللا  مكككلهلل  ومككك   ق هلل  م   ككك هللثككك هلل   مشككك  هلل  ح مقككك 

 هلل1111-هكككك1413    شكككا هللمؤ  كككلهلل  ا اككك ةهلل ق م  كككلهللأ   شكككاهللأ  وأل كككا هلل   منكككل هلل  ث   كككلهلل هلل(هلله111  م   ككك هلل )
 (1/111) 
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أاكككك  هللهلل,(3)(  م ككككمأنهللهلل  موقككككأهلل  م ككككل هلل   ككككارة)هكككك هللونا  كككك  هللهلل(2)أاكككك  هلل   ككككأه هلل,(1)(  م كككل 
صكككقوهلل عهلل ق ككك هللهلل قككوهلل  ا كككأ هلل  م كككل هلل   كككارةهللهكككأهلل    وكك ب )حبهللمخوصكككاهلل  اأضكككل صكك

أ ق هلل قوهللذ ك هللهلل,(4)(شمظلهللمكهللموأ وا اهللهلل  كاهللهللل    هلل  م  أ هلل,  مص حيهلله هلل  م وأبهللأ ق ,
هلل مكك هلل كك هللأوم  ككلهلل ق ككارةهللونا ككيهلل   ككك هللأمكك ا هلل, ق وكك بهللو  كك اهللهككأهلل   ككارةهللأةهلل قككو )م أ كك 
أ اهككك هللهلل ,(5)(  حككك هللهككك هلل  محككك أ هللذ كككاهلل  قكككل هلل, ق وككك بهللونا كككيهلل  مومكككأنهللأةهلل هلل,مككك هلل شكككوم 

هلل-أل  هلل–م ك هللم كأاةهلل  م كل هلل ر وك لهلل   كك هللأهكأهلل    كارة )  مخوصكاهللم أ ك هللص حبهللم ك ة
هللأوككأ هللكةاهلل ق كك هلل وأاككيهللممكك هللحكك هلل قشكك ء ،وككأ وا اهللهلل  مصككحيهلل هوكك هللمكك ةهلل  كك هللمكك هلل أاككأ ظ 

هلل  نامككك هلل عهلل ككك هللهككأ )(7)  شككأ    هللأأأا هلل,(6)(   ككارةهلل ككةهللوصككأاهللهككانهللأ  قكك هلل  مصككحي
هللأ اه هلل,(8)(  مح أكهلل ر ل  هلل  قأحهلل  ث م هلله 

                                                           

محمكك هللمككةهلل كك   هلل  ثنقمكك هللهلل سح كك  هللهكك هللأصككأ هلل كح كك   هلل  مؤ ككي هللأمككأهلل  ح ككةهلل كك  هلل  كك  ةهلل قكك هللمككةهللأمكك هلل قكك هللمككةهلل(1)
هلل(1/111 م  ةهلل )هلل-شا هلل  م وبهلل س كم ,هللم اأ (هلله هلل  مح   هلل م هلل  ال  هلل      هلل    131 لم ًهلل )

أ ك هللهلل, مك  هلل  ح مقك هلل وك هلل  ك  ة ق م ةهللمةهلل م هلل   أمهللمةهلل م هلل   ا  هللمةهلل ن  هلل مةهلل  صك وهلل  منكاأيهللمك مةهللأمك هلل(هلل1)
مكةهلل كأيهللاا كلهللممغك   هللثك هللاك  هلل  شك  هلله ك  ظ هللمك ةهللثك هللأاك  هللممصكاهللمك ةهللأأشكوغ هللهك هللهللأهوأهأهلل   ُكهلل(هلله,117)  لهلل
هلل  ح هككلهللشك   هلل  كذ  ء ,    أة هللأاك  هلل  كذهم هلل ك ةهلل   ك اهلل,هللش ا هلله هلل    أةهللأون  وهلل  وص   يهلله هلل    أةهللأ  ةهللاًأ
هللأ ظك هلل   اهاهللأ  بهللل  ك هللأ ك هللاك  هلل كةهلل   ك أ    هللأ  هللو بهلل ةهلل,هللا  ن اهللهلل     اهلل هلل...هلل شكنًا )ح مقك هللا هضك هللكك هًا

هلل(117-1/111.هلل )لح مهلل   ما(هلل   ااهلل    م لهلله هللأ   ةهلل  م ئلهلل  ث م ل
هللمكةهلل   كا  هلل   كأه هلل  هلل(3) ,هللأمكأهلل  ام كا,هلل وك هلل  ك  ةهللشاحهللمخوصاهلل  اأضل هلل  مؤ ي هلل ق م ةهللمةهلل م هلل   كًأ صاصكًا

هلل-هكهللهلل1417(هلله هلل  مح   هلل م هلل عهللمةهلل م هلل  مح ةهلل  وا   هلل    شا هللمؤ  لهلل  ا   لهللهلل   منل هلل كأ وهلل711 )
هلل(1/57) هلل. هلل1157

(هلله هلل    شكككا هللم ومكككلهلل713 ككك  ةهللم كككنأ هللمكككةهلل مكككاهلل  و وككك ل   هلل )شكككاحهلل  وقكككأ  هلل قكككوهلل  وأضككك   هلل  مؤ كككي هلل كككن هلل هلل(4)
هلل(1/41) هلل.مصا هلل   منل هللم أةهلل-صم  

هللهلل(1/41 )هلل  مص اهلل    م هلل(1)
م كك ةهلل  مخوصككاهللشككاحهللمخوصككاهلل مككةهلل  ح وككب هلل  مؤ ككي هللمحمككأ هللمككةهلل مكك هلل  ككاحمةهلل)أمكك هلل     كك (هلل مككةهللأحمكك هللمككةهللهلل(1)

  مح كك  هللمحمكك هللمكظككاهللم كك  هلل    شككا هلل  اهلل  مكك   ,هلل   ككنأ  ل هلل هلل(هلله741أمككأهلل  ث كك ء,هللشككم هلل  كك  ةهلل كصكك ظ   هلل )
 (1/417) هلل. 1151-هكهلل1411   منل هلل كأ وهلل

.هللأ كك هلل هللمككةهللمحمكك هللمككةهلل مكك هلل عهلل  شككأ     هلله  كك هللمووظكك هللمككةهلل مكك اهلل قمكك ءهلل  كك مة,هللمككةهللأهكك هللصكك ن ءمحمكك هللمككةهلل قككهلل(7)
مظك .هللأ ك ةهللهللأمك  هللح  مك اهللهلل,(ه1111)مصك ن ء.هللأأ ك هللاضك ءه هلل ك لهللهللمك   مة(هللأ شكرهللمظواةهللشأ  ة)مةهللمك هللخأ ة

 (1/115 )هلل ك ك .هللهلله(1111وأه هلل   هلل),هللمؤ   اهللهلل(114) امهللوحا  هلل  و ق  .هلل  
لاشكك  هلل   حككأ هللل كك هللوح  كك هلل  حكك هللمككةهلل قكك هلل كصككأ  هلل  مؤ ككي هللمحمكك هللمككةهلل قكك هللمككةهللمحمكك هللمككةهلل مكك هلل عهلل  شككأ    هللهلل(5)

خق ككك هلل  مككك  هللهلل/  كككاهللم  ككك  هللاككك  هلل ككك  هلل  شككك  هلل-  شككك  هللأحمككك هلل كككلأهلل    كككل,هلل مشككك ه هلل  مح ككك  هلل(1111)    م ككك هلل
.هلل 1111هلل-هلله1411 بهلل  نامككككك  هلل   منكككككل هلل كأ كككككوهلل    شكككككا هلل  اهلل   وككككك هللأ ككككك هلل  ككككك  ةهللصككككك   هللهاهكككككأاهلل/أ  ككككك  وأا

( 1/51) 
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هلل,(2)(موكأوكككككك هلل  مونمكككككك هلل,م كككككك هللمآ ككككككلهلل ر وكككككك لهلل  م ككككككل هلل   ككككككك هللهككككككأ )م أ كككككك هلل(1)  لا شكككككك 
هلللمنوككهلل-ا ككأ هلل عهللصككقوهلل عهلل ق كك هللأ ككق هلل- ككك هللم ككل هلل قككوهللاقككبهلل كك    هللمحمكك ) أا كك 
هلل(4) مك هلل  أهك بهللخككيهلل أ اه هللمةهلل قمك ءهلل كصكأ هلل  موكرخا ةهلل,(3)(مونم هللموكأو هلل,م    
هلل ق كك هلل عهللصكقوهلل- عهللا كأ هللاقكبهلل قكوهلل كمك ةهلل  كاأحهللمك هلل كل هلل  كذًهلل عهلل كك هللهكأ  )م أ ك 
هللأ ك هلل قكوهلل قا أ هللحولهلل   أةهلل,  ح لهللأمن    هلل  نام لهللمر   ك هلل, عهلل م هللمةهللمحم هلل-أ ق 
هلل هوك هللمك ةهلل  م أةهللأهأهلل,موكأو هلل ونم أةهللأااملهلل,مظ  بهلل ظو أةهلل ق   هللأ  وأا اهللهلل, عهللا أ 

هلل و مككلاهللهلل,مكك  وأ واهللل   كك هلل  م  ككأ هلل,   كك  هللم ككأاةهلل  مخوككأ هلل,    وحككلهللم ككأاةهلل  ممكك أءهلل,  مصككحي
هللونك  وهللاكأ هلل عهللمصك   هلل(5)(ومك   هللأأهللوغ  كاهللأًهللمكةهللمح أكك اهللهلل,و ك هلل كةهللوك كاهللهلل,أمش هظلاهلل

هلل  ثنك  م هلل.(6)(ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )ه   هلل   كارة ) م أ ك هلل(7)أ اه هلل  حوكًأ
هلل هوك هللمك ةهلل  م  كأ هللل   ك ,هلل-أ كق هلل ق ك هلل عهللصكقوهلل-   مك هلل قكوهلل  مَ كلَّ هلل  ق ككهللهأ هلل  نك  

                                                           

م ئكل,هللهللمحم هللمةهلل م هلل عهللمةهللمظ  اهلل  لا شك هلل  مأصكق هلل  شك هن هللمك اهلل  ك  ة,هللأ ك هللهك هلل ك لهللخمك هللأأامنك ةهللأ كماهلل(1)
هلل,هللأأ يهللوص   يهلل ث اةهلله هلل  ةهلله أة,هللأهأهلل    هلله هلل  ح  ثهللأ  و   اهللأوم كاهلل  نقكأ  أمكةهللمصك   و هللشكاحهلل  مخك ًا

هللأشاحهلل  و م   أو  ك اهلل   كارةهلل  نكك  هللهلل,أوخكا جهللأح   كثهلل  ا هنك هلل,أ  ماه ةهللهك هلل قكأ هلل   كارةهلل,أ  و    هلل قوهلل  مخ ًا
هلل(1/311) هللهلل هلل م   هلل  م  ا ة.هللم ئلهللأص هللل وهلل أاةهللما  ,هللأ    هللأه و هلله هلل  لهللأاماهللأو ن ةهللأ ما

هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل  محكككاهلل  محككك  هللهككك هللأصكككأ هلل    ككك  هلل  مؤ كككي هللأمكككأهلل مككك هلل عهللمككك اهلل  ككك  ةهللمحمككك هللمكككةهلل مككك هلل عهللمكككةهللمظككك  اهلل  لا شككك هللهلل(1)
هلل(1/175) هلل. 1114هلل-هكهلل1414(هلله هلل    شا هلل  اهلل   وم  هلل   منل هلل كأ وهلل714 )

  منكاأيهللهللشاحهلل   أ بهلل  م  ا هلل  مؤ ي هللو  هلل    ةهللأمأهلل  م  ءهللمحم هللمةهللأحم هللمةهلل مك هلل  نل كلهللمكةهلل قك هلل   وكأح هلل(3)
 شككا هللم ومككلهلل  نم  كك ة هلل   منككل هلل   هلل-أ ل كك هللحمكك  هلل,(هلله هلل  مح كك  هللمحمكك هلل  لح قكك 171مكك مةهلل   وكك اهلل  ح مقكك هلل )

هلل(1/7) هلل. هلل1117هلل-هكهلل1415  ث   لهللهلل-   منل
,هللمككةهلل  نقمكك ء.هلل كك ةهللأ ككو ذهلل  شككا نلهلل س كككم لهللم ق ككلهلل  ح ككأ ,هللهلل(4)  مكك هلل  أهكك بهللمككةهلل مكك هلل  أ حكك هللخكككي هلله  كك هللمصككًا

ا ككلهلل   ضكك ءهللهكك هلل  محكك   هلل  شككا  ل,هللأأحكك هللأ ضكك ءهللمومككاهلل  قغككلهلل  نام ككل.هللأ كك هللم  ككاهلل  ل كك  ,هللأوخككاجهللمم هللأم وشكك اهلل
ثككك هلل  و ككك هللل كككوهلل كككق هللهلل(هلل 1111) ككك  هللأ ككك ةهللأخ كككبهلل   ككككبهلله ظككك .هللأ اا هللمظككك هلل هلل(1111) ككك ل  شكككا  هللم   ككك هاةهلل

ه ظككك هلل  كككوهلل ككك لهللهلل   ضكك ء.هلل ككك ةهللم ككك   هللأ كككو ذهلل قشكككا نلهلل س ككككم لهللهككك هلل ق كككلهلل  ح ككأ ,هللمح منكككلهلل   ككك هاة,هللثككك هللأ كككو ذ اهلل
 (4/154):   هلل ك ك.هلله(1371) هللأوأه هللم    هاة.هلل  هللوص   يهللم مأ لهلل, 1145

شكككم بهلل كلهكككا) ةهلل   منكككلهللهلل-(هلله هلل    شكككا هللم ومكككلهلل  ككك  أةهلل1371أصكككأ هلل    ككك  هلل مككك هلل  أهككك بهللخككككيهلل )هلل قككك هلل(1)
 (1/13) هلل(  ث م لهلل   اهلل   ق 

هلل(1)  أاةهلل  حواهللهلل(1)
هلل  ثن  م هلل   َحْوًأهلل(7) هللمةهللمحم هلل  حوًأ مةهللاو  هلل  نق هللأ  ح  ,هللمةهلل  م    كلهلل   كق  لهللهلل,محم هللمةهلل  ح ةهللمةهلل  نام ا

  ةهللم    لهللأو ةهللأ  ام  .هللأ ا هللأ ا هلله هلل   اأ  ة.هللأأ    هللل   هلل   اةهلل  مغكابهللهلل,مةهللأه هلله  هلل,ه هلل  مغاب
ه(هللأأ كك هللأل اةهلل  نكك  هللهككأل اةهلل  منكك اي,هللهكك هلل ظكك هلل)  حم  ككل(هلل   ا  كك لهللأ  ككاهللم كك هلل1313هلل–ههلل1311هكك هلل  ول ئككا)

 (1/11) هلل  ك كهلل هلل.هللههلل1371هلل-ه1111   هللأ ل .هللث هللوأه هللم  ام  ,هللأ هةهللم   .) م اهللمأ     هللأ مون أ هلل 
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,هللأ اهككك هلل كككذ  هللمكككةهلل  موكككرخا ةهللصككك حبهلل  مككك خ هللل كككوهلل ا  كككلهلل    ككك هلل(1)(وكككأ وا اهللهلل  مصكككحي
هلل ق كك هلل عهللصككقوهلل-هللمحمكك هللا ككأ  هلل قككوهلل  م ككل هلل  قَّكك هلل ككك هللهككأ هلل  ككارةا  س كككم هللم أ كك  )

هلل.(2)(  مصحيهلل هو هللم  وأ وا,هللم ةهللل    هللم  ,هلل  م  أ هلل أاةهللمرا هلل  منولهلل-هللأ ق 
:القرآنتعريفالقرآنعندأصحابعلوم:االتجاهالرابع

ه كأةهللأاك  هللصك حبهللهلل,(4)(مخقكأ هلل عهللغ كاهلل كك هلل   كارةهللةلهلل)هلل (3)   ص بهللا  هلل   او 
هكذ هللأومنكأ هللهلل صكا  هللل كوهللاكاةهللمنك هللاا ك اهللهللأأئمكلهلل كمصك اهللأ  و من ةهلل  صح ملهلللةهلل ) كه  ة
أ    ئكك هللمككذ  هللهككأهللهلل,(5)(غ ككاهللذ كك هلل  ككاهللاكك  هللأمككةهلل,غ ككاهللمخقككأ هلل عهلل ككك هلل   ككا ةهلل قككوهللأة

أ  ونا  كك ةهلل   كك م  ةهلل و  م كك ةهللمككاهللونا ككيهلل كصككأ   ةهلل ق ككارةهللهلل-(6)  وككأًلأمككأهلل   ككاجهللمككةهلل
  م كك كاةهللهكك هلل   ككارةهللمكككاهللهللح   ككلهلل أممثقظمكك هللأا هللونا ككيهلل   ككارةهلل   ككا  هللهكك هلل وكك بهلل,   ككا  

                                                           

هللمككةهللمحمكك هلل  هلل(1) هلل  ثنكك  م هلل    ككاهلل   كك م هللهكك هللوكك ا  هلل    كك هلل س كككم  هلل  مؤ ككي هللمحمكك هللمككةهلل  ح ككةهللمككةهلل  نامكك ا حوككًأ
هلل     ككك هلل ) هلل-هكككك1411 م ككك ة هلل   منكككل هلل كأ كككوهللهلل–م كككاأ هللهلل–(هلله هلل    شكككا هلل  اهلل   وكككبهلل  نقم كككلهلل1371  ون كككًا

هلل(1/53) هلل. 1111
   ك هاة هللهلل–  م خ هللل وهلل ا  كلهلل  مكذ هبهلل    ظ كل هلل  مؤ كي هلل قكوهللومنكلهللمحمك هلل مك هلل  أهك ب هلل    شكا هلل  اهلل   كك هللهلل(1)

 (1/315) هلل. هلل1111هلل-هكهللهلل1411هلل-   منل هلل  ث   لهلل
 بهلل  ثكاةهللمك هلل  حك هكهلل سمك  هللأمكأهللأحمك هللمحمك هللمكةهلل قك هللمكةهللمحمك هلل   اوك هلل  مو هك  هللأ   مك هلل كايهللم   صكهلل    ص بهلل(3)

هلل ةهلل ق هللمكةهللحكابهلل   ك ئ هللأ م وك ,هللأاأمهللهكأهلل كةهللمحمك هلل أها هللمةهلل م ءهلل     اهلله هلل  غلأ  .هللأ  ةهللأ   بهلل اًأ
أون كاهللمكةهللأحمك هللمكةهللهلل,أمحمك هللمكةهلل  نمك  هلل كخكا هلل,أ م هلل  احمةهللمكةهللمحمك هللمكةهلل كق هلل  كا ًلهلل,مةهلللما ه  هلل        

بهلل   ك ل,هللأ وك بهللور  كبهلل كئمكل,هللأغ كاهللذ ك .هللأص يهلل و بهللثكأ بهلل ك مك  ,هللأ وك بهلل  ك بهلل ك مك  ,هللأ وك هلل,ه ا 
هلل(3/111هلل )هلل هللوذ اةهلل  ح  ك.هللم ئلهلله عهللأ ق هللأ  هللأك اهللمأه و هللأ ر  هللم  هللل وهللاا بهلل   و ةهللأثكث

أحم هللمحم هللمةهلل ق هللمةهللمحم هلل  َ َاو هلل   صَّ بهللأمأهلل     هلل     لهلل قوهلل  م  ةهلله هللأ أ نهلل  نقأ هللأ كح    هلل  مؤ ي هللهلل(4)
هلل  وأ وًا هلل  ولءهلل1(هلله هلل  ولءهلل311 هلل )هلل حأ  هلل4 هلللما ه  هللمةهللم صأاهلل  و     هلل  ولءهلل3هلل-هلل1 هلل ق هللمةهللغ ًل

هلل-هككككهللهلل1414  اهلل مكككةهلل  ككك ة هلل   منكككل هلل كأ كككوهللهلل-  اهلل   شكككا هلل  اهلل   ككك  هلل-شككك  اهللمكككةهلل مككك بهللمكككةهللشككك  اهلل ك كككمًا
هلل(3/141) هلل.هلل 1113

هلل   كاجهلل مك هلله أةهلل كه  ةهلله هلل  كأةهلل قكأ هلل   كارة هلل  مؤ كي هللومك  هلل  ك  ةهللأمكأهللهلل(1)   كاحمةهللمكةهلل قك هللمكةهللمحمك هلل  وكأًل
هلل(1/111) هلل. هلل1157هلل-هكهللهلل1415 م  ة هلل   منل هلل كأ وهللهلل–م اأ هللهلل-ه هلل  اهلل   شا هلل  اهلل  مش ئاهلل(111 )

هلل  موأهوهلل  لهلل(1) هللهك هلل(هلل117)  ح هكهللأمأهلل   اجهلل م هلل  احمةهللمةهلل ق هللمةهللمحم هللمةهلل  وأًل هك,هللأا هللأأا بهلل مةهلل  وأًل
هللوككا و هللشكك  هللشكك ئ اهللمككةهلل  حكك  ثهللم ككا ءةهلل مككةهللمشكك خو هلل  ككذًهللضكك ا أخ هلل  ككذ ةهللووقمككذهلل قكك ظ ,هللأاكك هلل ككماهللم كك هلل مككةهلل  وككأًل

هللح  ث اهلل كمن هللمكةهلل  مؤ كيهللمإ ك   بهللهك هلل كأ هلل  ثكثك ءهللث  كثهللذًهلل   نك ةهللمكةهلل ك لهللثمك ةهلل   صا,هللأأخاجهلل  هلل مةهلل  وأًل
أهللل ا ك هلل ح كوهللمكةهلل هللم ك ل هلل كئمكلهلل كامنكلهللأمك هللح   كلهللأم  ك هللأ  شك هن هللأأحمك  هلل  مؤ كي هللأمكهللم ئل.هللأأامن ةهللأخم 

(هلله هلل  مح كك  هللمحمككأ هللمككةهلل مكك هلل111ل ًهلل   قم  كك هلل )لمككا ه  هللمككةهللأحمكك هللمككةهللمحمكك هللأمككأهللم ككاهللمككةهللأمكك هلل كك هاهلل ك
هلل(1/11) هلل. 1111هلل-هك1411    شا هللم وملهلل  مق هللهظ هلل  أ   ل هلل   منل هلل كأ وهلل هلل  احمةهللا ح
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هلل,(2)م حكككأهللمككك هلل كككم هلل اهللأا هلل كككذ  هللونا  ككأحوكككجهلل   كككارةهللهلل أهككك هلل وكك بهلل,(1)منككاهللأهككك هلل  م  كككل
هللمكك هلل–أح وهللمنضككظ هلل سومكك نهللم أ كك  ) هككذبهللهلل سومكك نهللمككاهللأوككأ هللهككأهلل   كك هللاقكك هللأ هللأ ًا

هللأهككأهلل  و ككاهللل ككوهللذ كك هلل مكك هللهككأهلل,أ  ككأمهلل سومكك نهلل حوكك جهللل ككوهلل   كك هلل,  ونا  كك  هلل  مونكك  ة
هلل  مؤم ككأةهلل  قككوهلل  ونا ككيهلل  وكك   هلل-  حكك  هللهكك هللهككذبهلل  ونكك ا يهلل  مخوق ككلهللم كك  اهللأ خوصكك ا اهلل

أومكاهللصك حبهللم  هك هلل  ناهك ةهللهلل,(3)(أو ل قك هللأأح ك هلل, عهلل كك هلل    كارةهلل أًهلل  أ أةهلل– قظ 
هلل,ل  هلل  صك لهلل     مكلهلل  مونق كلهللم   قمك  هلل  ح م كلهلل )أ ثاهللمةهللونا يهلله   ه هلل قأ هلل   ارةهلل

هككك هللوصكككا  هللم ككك هلل قكككوهللأ ككك هللونا كككيهللأهككك هللهلل.(4)(مكككةهللأأ هلل    وحكككلهللل كككوهللرخكككاهلل كككأاةهلل   ككك  
ق كككهلل  م ككل هلل قككوهلل   مكك هللصككقوهلل عهلل ق كك هللأ ككق هللمككةهللأأ هلل    وحككلهلل  هلل)  م  كك هللأاكك  هلل ككذ   

  ككككأ هللمكككك هللأذ ككككاهللأةهللهككككذ هلل س ككككك هللهلل-(5)(رخككككاهلل ككككأاةهلل   كككك  هلل  مموكككك لهللمخص ئصكككك هللل ككككو
 كك اهلل أأأا هللوناهللهلل.أ قمكك ءهلل  نام ككلهلل,  ككةهلل شكك ا ظ هلله كك هلل كصككأ  أةهللأ    ظكك ءهلل,  مو قمككأةهللأ ضكك 

أةهلل    أ هلل   كلهلل قكوهلل  صك لهللهللم  وم اهلل,    أ هلل  مااأملهللم ةهلل هو هلل  مصحي )رخاهلله   
هللهللهلل.(6)(  م ل هللأ  ق كهلل,أ   قم  هلل  غ م لهلل,     مل

يهلل  م    كلهللذ  هلل كو ك  هلل أ  هللمةهلل  مونكذاهللوح  ك بهللم  ونك اهللهلل) أا  هلل ا لهلله هلل   مرهلل  نك  
  هلل ككذ  هللل هللمككرةهللهككإذ هللأا  كك هللونا ككيهلل   ككارةهللونا  كك اهللوح  كك   اهللهكككهلل ككمهلل,أ   صككأ هللأ  خككأ ص

هلل.هكأهللمك هللمك ةهللهك و ةهلل  ك هو ةهلل ه  كأ هللم  ق ك ةهلل اهللأأهللم كاأءهلل,هك هلل  مصكحيهلل اهللوش اهللل   هللم وأم
مكككككةهلل  و كككككلهللهلل ل كككككوهلل...هكككككأهللم ككككك هلل عهلل  كككككاحمةهلل  كككككاح  هلل  حمككككك هللعهللابهلل  نككككك  م ةهلل أأهللو كككككأ 

                                                           

ح   لهلل  م  كاةهلله هلل   ارةهللماهللمناهللأه هلل  م  ل هلل  مؤ كي هللأمكأهللمحمك هللمأهك هلل  ك  ةهلل مك هلل عهللمكةهللأحمك هللمكةهللمحمك هللهلل(1)
  مح ك  هلل مكك هللهلل-(هلله111 ,هلل  شكظ اهللمكك مةهللا  مكلهلل  م   كك هلل )مكةهللا  مكلهلل  ومكك   ق هلل  م   ك هللثكك هلل   مشك  هلل  ح مقكك

 (1/31) هلله.هلل1411  ا  ا هلل   منل هلل كأ وهللهلل– عهلل أ يهلل  و  ا هلل    شا هللم وملهلل  اش هلل
هلل هلل وكك بهللحوككجهلل   ككارةهلل(1)   مؤ ككي هللأحمكك هللمككةهللمحمكك هللمككةهللأحمكك هلل  مك ككاهلل مككةهلل  مخوكك ا,هللأمككأهلل  نمكك  هللمكك اهلل  كك  ةهلل  ككا لًا

 م ككك ة هللهلل–لهكككًا هلل    شكككا هلل  اهلل  ا ئككك هلل  نامككك (هلله هلل  مح ككك  هللأحمككك هلل مكككاهلل  محمصككك   هلل ك131هلل   ح  ككك هلل )منككك 
 (1/14) هلل. 1151هلل-هك1411   منل هلل  ث   لهلل

هلل  شك هن   ا ءهللأ م  هلل ساا ء هلل  مؤ ي هلل ق هللمةهللمحم هللمكةهلل مكوم  هلل هلل(3) أمكأهلل  ح كة,هللهلل  هلل  صكم هلل  ظمك    هلل  مصكًا
هلل ) هلل-  شا هلل  اهلل  مرمأةهلل قوا ثهلل .هللمح ةهللخا مل هلل  هلل-(هلله هللوح    هلل .هللماأ ةهلل  ن  َّلهلل143 ق هلل    ةهلل   خ ًأ

 (1/54) هلل. 1117هلل-هكهلل1415م اأ  هلل   منل هلل كأ وهللهلل– مش 
هلل(1/17)هلل م  ه هلل  ناه ةهلله هلل قأ هلل   ارةهللهلل(4)
هلل(1/15)   مص اهلل    م هللهلل(1)
هلل(1/15  مص اهلل    م هلل )هلل(1)
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هلل,   كككارةهللهكككأهلل كككك هلل عهللونككك  وهلل )أأأا هللونا  ككك اهللرخكككاهلل نقككك هلل  مخوككك اهلل   ككك هلله ككك  هلل,(1)(أ   ككك  
أ اه هللأحك هلل  من صكا ةهللهلل,(2)(  مونم هللموكأو هلل–َصقَّوهلل  قَُّ هللَ َقْ َ هللَأَ قَّ هلَلهلل-  م ل هلل قوهللمحم 

هلل م ككك هللمككك أهللأ   كككهلل,مخقكككأ هللم كككل هللغ كككاهلل,ونككك  وهلل كككك هلل عهلل    كككارةهلل اككك  هللأهككك هلل   ككك لهلل) م أ ككك 
م كككمأنهللهلل,م كككاأءهللم ك  ككك لأهللهلل,  صككك أاهللمح كككأكهللهككك هلل,هككك هلل  مصككك حيهللبم وكككأهللهللأهكككأهلل, نكككأ 

هككأهلل   ككك هلل  منوككلهلل  م ككل هلل قككوهلل)هلل أاكك  هللصككمح هلل  صكك   هللمككةهلل  من صككا ةهلل.(3)(مكك لذ ة
  مونمك هللهلل,  م  كأ هلل  ك هللمك  وأ واهلل,  م وكأبهللهك هلل  مصك حيهلل-صقوهلل عهلل ق ك هللأ كق هلل-   م 

أونا يهلل   ارةهلل قوهللهكذ هلل  أوك هللمو ك هلل ق ك هلل )أ  بهلل قوهللهذ هلل  ونا يهللم أ  هلل,(4)(موكأو 
أهذ هلل  ونا يهللهأهللمثك هلل  كذًهللأأا بهلل ا لهللهك هللهلل.(5)(م ةهلل كصأ   ةهللأ    ظ ءهللأ قم ءهلل  نام ل

منك هللهلل,اك هللُ كم هللل  ك هلل اهللونا  هللة  ش  هللم  نهلل     أأا هللأهللهلل,أ ر  هللشم هللمو  هلل ق  هلل,   مرهلل  نك  
هلل, ككك هلل ع )ه كك  هلل,  لااكك   هللونق كك هللمكك   هلل,أةهللذ ككاهللأ كك هلل صككنبهللل وكك  هللحكك هللح   كك هلل ق ككارة

أاك  هللأحك هلل  من صكا ةهللهلل,(6)(  مونمك هللموكأوك هلل-صكقوهلل عهلل ق ك هللأ كق هلل-  م ل هلل قكوهللمحمك 
هكككأهللهللهككك هلل   كككارةةهللأومكككاهللأأأضككك هللمككك هللا ككك هللأمناضككك اهلل كككةهلل ككك هلل  ونككك ا يهلل   ككك م لهللماوحككك اهلل

هلل.(7)(هأهلل   ارةهلل  م ل هلل لةهلل   و بهلل )ونا يهلل سم  هلل لم ً
 كك هللهلل    كارةهلل)  هلل  واو  هللهأهللونا يهلل سمك  هللأحمك لةهللو لهللهللأ  ذًهلل واو هلل  مهلل  م حث هلل
 ك  بهللهللأمك هلل,هل  هللهذبهلل  ق كلهلل,مر  هللمخقأ هلل ك  هللأا  هلل   هلل  شمظهلل,م أةهللل   ةهللمخقأ هلل(, ع

أ قككككاأيهلل  وككك هلل  شكككظ هللهلل,هككك هلل  حككك هللممككك هلل ككك  هللممحككك أ هللأ   خككك  هلل,ل مككك هللهكككأهللأصكككيهلل ق كككارة
  و ككلهلل   ككأ هللمخقكك هلل   ككارةهللهكك هللهلل,هحكك أ أ هللم كك ةهلل  حكك هللمككةهللخككك هللونا  كك وظ هلل, كئمككلهللأأ ئكك 

هلل.,هللأ عهللأ ق صاهلل سم  هللأحم  
                                                           

هلل(1/43 )هلل   مرهلل  نك  هلل كا  هللو   ةهلله هلل   ارةهلل   ا  هلل(1)
هلل(1/43 )هلل  مص اهلل    م هلل(1)
(هلله هلل1411   ككا ًهلل  م كك هلل  شكك هن هلل  خ كك  هلل )هللوكك ا  هلل   ككارةهلل   ككا   هلل  مؤ ككي هللمحمكك هلل كك هاهللمككةهلل مكك هلل   كك  اهلل(3)

 كك  هللهلل-  حوكك لهلل–مم ككل هلل مككاهلل قمككاةهلل كأ ككو هللمم منككلهلل   ككو هللموكك ةهللهلل-مقوككل هلل منكك هللأ شككاب هللمصكك  وهللمحمكك هلل غمككأا
هلل(1/11) هلل. هلل1141هكهللأهللهلل1311

  ا منككلهللأ  نشككاأةهللهلل-مم حككثهللهكك هلل قككأ هلل   ككارة هلل  مؤ ككي هللصككمح هلل  صكك    هلل    شككا هلل  اهلل  نقكك هلل قمك كك ةهللهلل   منككلهلل(4)
هلل(1/11)هلل .هلل 1111    اهلل

هلل(1/11 )هلل  مص اهلل    م هلل(1)
 (1/17) مم حثهلله هلل قأ هلل   ارةهللهلل(1)
واوملهلل   ارةهلل   ا   هلل  مؤ ي هللأحم هلل ق هلل م هلل ع هلل    شكا هلل  و منكلهلل   ككم لهللم  م   كلهلل  م كأاة هلل   منكل هلل  نك  هللهلل(7)

هلل(1/54) هلل.هكهلل1413هلل-ذأهلل  حولهللهلل-ذأهلل   ن ةهللهلل-   وأةهلل/هللشأ  



58 

 

هللهلل

 الفصل الثاي 
هللوييابتها  ,ومعاييها  ,حروف اجلر

 وفيه أربعة مباحث:

 والعمل ,والوضع ,العدد ,املبحث األول: حروف اجلر

 املبحث الثاي : حروف اجلر املختلف فيها                 

 وما ياب عنها ,املبحث الثالث: معاي  حروف اجلر األصلية         

 املبحث الرابع: ييابة بعض حروف اجلر عن بعض                 
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طلب األول                       امل
عددحروفالجر

ةهلل قكوهللأاكأ  هلل ك ذ اه ,هللأ مك ةهللَمكةهللَمكهلل  نقم ءهلل   حأ أةهللهك هلل ك  هللحكاأيهلل  وكا خوقيهلل
هلل  نقم ءهلل   حأ  ةهلل  ذًهللا  هللم هللأذ  هلل م هلل ق  

هلل:ُذكرأنعددحروفالجرخمسةعشرحرفاًأوالً
  قمكاهللهك هلل  نام كلهللهك هللهلل أمأهلل   كو هلل ثمك ةهللمكةهللو ك هلل  مأصكق هللهك هلل و مك هللأممةهللا  هللمذ   

مكك بهللحككاأيهلل  وككا هللأهكك هللمككةهللأ   ككوهللأ ككةهللأ قككوهللأابهللهللحككاأيهلل  وككاهلل  كك م هللاكك   )هلل مكك ب
أاكك هللهلل,أح شكك هللأخكككهلل,أ  ككأ أهللأ  وكك ءهللأ كذ ا ةهللهكك هللمكك بهلل    ك هلل,أ  ككك هللأ   كك يهلل  لأ ئك هلل,أ  مك ء

هظككذبهلل  حككاأيهلل قظكك هللووككاهللمكك هللهلل,أحوككوهللأ ظكك هللمكك بهلل,أمككذهللأم ككذهللأ ظمكك هللمكك بهلل,مضككوهللذ اهمكك 
هلل.(1)ووص هللم هللأوض يهللل   (

حرفًا:ثانيًا:ُذكرأنعددحروفالجرستةعشر
هلل هلل و مك هللشكاحهللا كاهلل   ك مهللأمك هلل  صك مأ  ذًهللا  هللمذ  هللهأهللوم  هلل    ةهللمةهللهشك  هللهكهلل

أ كك   هللم ظككك هللهللمنكك هلللمنككك  هلل كحككايهلل  شككك ذةهللم ظكك هلله ككك   )هللأ  حككاأيهلل  وككك اةهلل شككاأةهللحاهككك اهلل
 منل هللأه هللخكهللأ   هللأح شك هللأ نك هللأموكوهللأ ك هللأ كأ ,هللأ   مك هللأ ك   هللم ظك هلل  ثكثكلهلل كأ هلل
ك كك هللذ اوظكك هللهكك هلل   ككوث  ءهلله  ككوغ   هللمككذ  هلل ككةهللل   وظكك ,هللأ   مكك هللأ كك   هلل كامنككلهلل  م ا ككلهلل

هلل.(2) شذأذه (

ثالثًا:ُذكرأنعددحروفالجرسبعةعشرحرفًا:
ك هلل  ككذًهللهللأممكةهللاك  هللمككذ  هلل ك مأ  هللهكك هلل و مك     وكك بهلل  ك هللذ كاهللحككاأيهلل  وكاهلله كك   )هللهرما

أهكذ هلل نمكَ هلل ع,هللهلل,ه أ ك  هللمكااُ هللمنمكَ هلل عهلل- ن ك هلل  حكاأيهلل  وك اةهللهلل-   هللم   هللأ هللككاي
,هللأَو َعهلل هللأهنُ هللذ   ,هللأ  هللَ َمْ ا  أمك هللأشكم هللذ ك ,هللهللأَمْةهللأه هللأُمكْذهللأ كْةهللأُاباهللهلل,أم هللأ  هلل ل   

,هللأ   وهللل   هلل ,هللا(هللثكثلهلل شاهللحاهك اهللمكةهللحكاأيهلل  وك13هظ  هلل  ).هلل(3)(أ ذ  هللأخذُو هلل ةهللل   
أ  كةهللهلل,أذ كاهللأ ظك هللو كأةهللحكاأيهللوكاهلل كذ  هلل,هك هللمك بهلل   كوث  ءهلل(خكهللأح ش هللأ   )أذ ا

                                                           

هلل(1/71 )هلل  قماهلله هلل  نام لهلل(1)
 (1/141 )هللشاحهللا اهلل    مهللأم هلل  ص مهلل(1)
هلل(1/411 )هلل(هلل   و ب3)
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,هللأمككك هلله ككك هللذ ككك هلل  من كككوهللمكككةهللحكككاأيهلل( ككك  ,هللأ ككك  ,هللأخكككك)هككك هللمنكككاهلل  قغككك  هلله ككك   )هللأ
(هلل كككولهلل11ه  كككأةهلل ككك  ه هلل)هلل.(1)(أخككككهللهككك هللمنكككاهلل  قغككك  هلل  سضككك هلهللأ ككك  هللم  ككك ,هللهح شككك

 شككاهللحاهكك ا,هللأ كك هلل ككأ هللمككةهللحككاأيهلل  وككاهللخكهكك اهلل مككةهللح ككوهلل  كك هللغ ككاهللذ كك هلله كك   )هلل ككأ  هلل
ذ هللأكظا هلل    هلله  هللُواَّهللهللأ أ ًهلللذ هللأضما هلل  قوهللهلل.هللأ أهللو ء هلل كملهلل سضم ااهلَلُاههلَلهلل,هللأ  

ح   كككلهلل كككةهللحكككأ اهللأهككك هلل   ككك اهلل كومككك نهللمكككاهللهلل- كككأ هللأ ككك ,هلل مككك هللاككك  هلل كككمح   هلل     كك  هلل  قككك 
هلل(2)(ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب)  مومكككككككككككككككككككككككككككككأ  ة

(هلل ككمنلهلل شككاهلل17,هلله  ككأةهللمومككأنهللمكك هللذ ككابهلل كك مأ  هلل)(3)(أ  كك ظ هللونقككأبهللمضككَما اهللموككاأا اهلل
)مك بهللذ كاهلل  وكاهللهللحاه اهللمةهللحاأيهلل  وا,هللأو من هلل مةهلل   ا جهلله هللأصأ هلل   حأهللهك هللاأ ك  

هللهكككك هلل و مكككك هلل  م صكككك هللهكككك هللصكككك نلهلل(4)  موككككاأاة(أ ك ككككم ءهلل .هللأو منكككك هللهكككك هللذ كككك هلل  لمخشككككًا
حكاأيهللهلل- س ا بهللح ثهلل  هللحاأيهلل  وا هلل منلهلل شاهللحاه اهلله هللم بهللحكاأيهلل سضك هلهلل

هللأمك هلل  كأةهللهنككاهللهلل,هللمنك هللم ك ةهللمك هلل  كأةهللم ظك هلل  كم اهلل-واهللم  ءهلل قوهلل  خوكيهللهك هلل  و كم ل  
حككاأيهلل  وككاهللاا مكك اهلللةهللشكك ءهلل  كك هلل  حكك  ثهلل ككةهللأضككاهللهللأمكك هلل  ككأةهللحاهكك ا,هللأ كك رو هللم صكككاهلل

أ   ك يهللهلل ع,هلله    )هللمةهللأ   وهللأحووهللأه هللأ  م ءهللأ  ك هللأابهللأأ أهلل     هللأو ؤبهللأ قوهللأ كة
,هللأذ كاهللهكذ هلل  نك  هللمكةهلل  موكرخا ةهللصك حبهلل وك بهلل  مكأولهلل(5)(أمذهللم كذ,هللح شك هللأخككهللأ ك  
هلل(6)..(.حاأيهلل  واهلل منلهلل شاهللحاه ا هلل  م ء,هللأمة,هللل و,هلل ةهلله هلل  قغلهلل  نام ل,هللم أ   )

ثالثًا:ُذكرأنعددحروفالجرثمانيةعشرحرفًا:
هللص حبهللمقحلهلل س ا بهللح ثهللا   هللأممةهللا  هللمذ    هلل  مصًا هللأمأهللمحم هلل  حا ًا
هلل)هللَم بهللُحُاأيهلل ْ َواا 

هللَلذ هللمهلَلكككككككككككككككمرح***هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللأ  وَاهللَه هلل َ ْ  هلل  صح َ هلل  م َصَايهلل هللُهةا هلل هللا َ هللَصيهللككككككاي 
هللكككككككككككككككك هللأخهلَلكككككككككككككككأَ ةهللأم ُذهللَ ْ هللأَح شهلَل***هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللوهللأَ قوككككككككك هللَأَحوَّهللككككككككككككوهللَأههلَلكككككككككةهللَأ َ  هلَلكككككككككككككمهلَل

                                                           

هلل(1/311)    و بهللهلل(1)
هلل(31) (هلل أاةهلل مرهلل1)
 (1/373 )هلل(هلل   و ب3)
 (1/415 )هلل(هلل كصأ هلله هلل   حأ4)
 (1/371 )هلل(هلل  م ص هلله هللص نلهلل س ا ب1)
هلل-     شا هلل  اهلل    اهللهلل(ه1417ن  هللمةهللمحم هللمةهللأحم هلل كهغ   هلل )  مأولهلله هللاأ   هلل  قغلهلل  نام ل   مؤ ي هلل هلل(1)

هلل(1/311 ).هلل 1113هلل-هكهلل1414 هللهلل   منلهلل م  ة هلل–م اأ هلل
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هللَ  كككككككْةهللَاش كككككككككككككككككك هللو كككككككأ  كُ هلله حَ ْكظهلَلهللهلل***هللهللهللهللَ  ككككككككككككككك هللَل ككككككككك ُيهللهللَلذ هللمهلَلكككككك ُءهللأ   كككككككككككككككأ  م
هللَأْ ض هللُمْذهللَه مهلَلكككككك هللثككككككككأُابَّ هلل.(1)( هللم ُ هللَغَمْاهللككككككككككةهلل  لام َةهلل أَةهللمهلَلككككككككككهلَلمهللهلل***هللهللهللهللهللهللْاهللككككككك هللَحضهلَلككككككككك ا

هللأل  هلل  ثكثلهللوم  هلل  م  لهللمم شاةهلل   هللذ ابهللحاأيهلل     هللم أ   هللهلل
هلل)هللهص هللَه هلل ْ     هلل

هلل.(2)َأَأ ُأُبهللأ  وا ُءهللَأْ ض هلله  َقَ هلل(هللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل*هلل*هلل*هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللث اهللَوُوَاهلل   َ هللَم ُءهلل  َ َ َ هللهلل
أو من هلل ق  هللشم هلل  ك  ة هلل  منكاأيهللهلل,   لهلل شاهللحاه اهلل قواهلل   هلل  حا ًاهظذبهللوم  هلل  ثمهلل

ونكككأاهلل كككةهللهلل,هللأأضككك يهللذ كككاهللحكككاأي(3)  مقحكككلهللمككك مةهلل  صككك ئنهللهككك هلل و مككك هلل  قمحكككلهللشكككاح
ةهلل لواأم كككل,هللوحككك هللأأ ه ككك هللهككك هللذ كككاهللهكككذ هلل  نككك  هلل مكككةهللرُوكككَاأ هللهككك هللمكككوهلل,(4)حكككاأيهلل    ككك 

ه    )هرم هلل  مخ أاهللم  حايهللهظأ هللم هللُ خَ ُاهللمَمكةهللهلل-  مواأا  هلل–م موهلل  مخ أض  
,هللأ  مكك َء,هللأ   كك َي,هللأ  كككَ ,هللأمحككاأَيهلل  َ َ كك ,هللأهكك  هلل  ككأ أ,هلل أ   ككو,هللأ ككةهللأ قككو,هللأهكك هللأُابَّ

هللأمُمككككْذ,هللأُم ككككذ(أ  مكككك ُءهللأ  وكككك ءهلُل هللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل,هللأأضكككك يهللثكثككككلهللمككككةهللمكككك بهلل   ككككوث  ءهللم أ كككك  (5),هللأمككككأ أهللُابَّ
,هلل)هللأ  ُم ككوث وهللَمَخككك,هللأَ ككَ  هللأح شكك ,هلل وككألهلل صككُم هللأَوككاهلَل ب,هلل حككأ هللاكك  هلل   ككأُ هللخكككهللل كك  اهللأل كك  

هلل.(6)(أح ش هللَم َا اهللأَم ا هللهلل,أ   هللَ ما اهللأ ما هلل
رابعًا:وُذكرأنعددحروفالجرعشرونحرفًا:

أُذ ككاهللأةهلل كك  هللحككاأيهلل  وككاهلل شككاأةهللحاهكك ا,هللأذ كك هللهكك هلل ك   ككلهلل  مشككظأاةهللهلل محمكك هللمككةهلل
هلل,هلله هللم بهللحاأيهلل  واهلله    هلل(7)م   

هللأه هللمةهللل وهلل هللحووهللخكهللح ش هلل   هلله هلل ةهلل قوهللهللهللهللهللهلل***هللهللهللهللهللهللهلله  هللحاأيهلل  واا
                                                           

 (1/11 )هللمقحلهلل س ا بهلل(1)
 (1/13 )هلل  مص اهلل    م هلل(1)
 (1/117 )هلل  قمحلهلله هللشاحهلل  مقحلهلل(3)
هلل(171-1/111 )هلل  مص اهلل    م هلل(4)
هلل(1/13 )هللموةهلل لواأم لهلل(1)
هلل(1/11 )هلل  مص اهلل    م هلل(1)
مكةهللم  كك ,هلل سمكك  هلل  نكمكلهلل كأحكك هللومكك  هلل  كك  ةهللهلل هللمحمكك هللمكةهلل مكك هلل عهللهللمككةهلل مكك هلل عهلل  شك  هللومكك  هلل  كك  ةهلل مكةهللم  كك هلل(7)

هلل ل  هلل مش اهللأ  هلل  لهلل     نام كل,هللم ئكل,هللأ كماهللم مشك هللأوصك اهللمحقكبهللساكا ءهللهلل    ئ هلل  و    هلل  ش هن هلل   حًأ
أصككايهللهموكك هللل ككوهلللو كك ةهلل  كك ةهلل  نككابهللحوككوهللمقككنهلله كك هلل  غ  ككلهللأأامككوهلل قككوهلل  مو كك م ة,هللأ كك ةهلللم مكك اهللهكك هلل   ككا ء  هلل
أ ققظككك ,هللصككك يهلله ككك هللاصككك  ةهلل    كككلهللمامكككألةهللهككك هللاككك اهلل  شككك  م ل,هللأأمككك هلل  قغكككلهلله ككك ةهللل  ككك هلل  م وظكككوهلله ظككك ,هللأأمككك هلل   حكككأهلل

 هللهكككأ  هلل  أه ككك   هللهللم ئكككل.هلل ث وككك ةهللأ كككمن ةهللأ ككك أ   ككك هللأه وككك هلل ككك لهللهلل,أ  وصكككا يهلله ككك ةهلله ظمككك هللمحكككا اهلل هلل شككك هلل وككك 
هلل(3/415,417)
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أو هللهلل هلل  ك هلل كككك هللأ أهللا هللأموكككككككككككككوأ   كككككككك يهللأ  مككككككككهللهللهلل***هللهللهللهللهللهللهللهللهللمكككككككذهللم ذهللابا هلل(1)ك هللأ نككككككككك ا
هلل,هللأو منك هللأمكأهللمحمك هلل  مكا  ً(2)ه هلل و م هللشاحهلل    ه كلهلل  شك ه لهلل- مةهللم   هلل-أذ اه هلل ذ  

هلل,(4)أو من هلل ذ  هلل مةهللهش  هلله هلل و مك  هللأأضك هلل  م ك   هلل(3)ه هللوأض  هلل  م  ص هللأ  م    
شكاحهلل مككةهلل   كك هللهللأ كذ  هللذ ككاهللحكاأيهلل  وككاهللمظكذ هلل  نكك  هللمكةهللُشككا حهلل ك   كل هلل مككةهلل   ك هللهكك 

ه هلل و م  هللشاحهلل كشمأ  هلل قوهللأ   كلهللهلل(6),هللأذ اه هلل ذ  هلل كشمأ  (5) قوهللأ   لهلل مةهللم   
,هللأممككككةهللو منكككك هللهكككك هللونكككك   هللحككككاأيهلل  وككككاهللمكككك   هلل  نكككك  هللخ  كككك هللمككككةهلل مكككك هلل عهلل(7) مككككةهللم  كككك 

هلل  منكككاأيهللم  أاككك  هللهككك هلل و مككك هللشككاحهلل  وصكككا  هلل قكككوهلل  وأضككك   ,هللأوككك منظ هللمكككةهلل(8)  واوكك ًأ
ح ش لهلل  صم ةهلل قكوهللشكاحهلل كشكمأ وهللهلل و م  هلله هلل(9) ك   ل هلل  صم ة  مورخا ةهللمةهللشا حهلل

                                                           

(هلل171  ,هللأمكأهلل مك هلل ع,هللومك  هلل  ك  ةهلل )أ   لهلل مكةهللم  ك  هلل  مؤ كي هللمحمك هللمكةهلل مك هلل ع,هلل مكةهللم  ك هلل   ك ئ هلل  و ك هلل(1)
هلل(1/34 ).هلل    شا هلل  اهلل  ون أة هلل   منل هللم أةهلل-ه

هلل(1/751 )هللشاحهلل    ه لهلل  ش ه لهلل(1)
هلل(1/731 )هللوأض  هلل  م  ص هللأ  م    هللمشاحهللأ   لهلل مةهللم   هلل(3)
هلل(3/3 )هللأأض هلل  م    هللل وهللأ   لهلل مةهللم   هلل(4)
هلل(3/3 )هلل(هللشاحهلل مةهلل    هلل قوهللأ   لهلل مةهللم   1)
(هلل ق هلل كشمأ   هلل  ش  هلل سم  هلل  ن   هلل  ن م ,هلل  صك اهلل    مك هللأمكأهلل  ح كةهلل كأاهلل  ك  ةهلل كشكمأ  ,هلل  شك هن ,هلل     ك هلل1)

ء,هلل  كصكككأ  .هلل مككك هللواومككك هللمكككذ  هللوقم كككذبهللشككك  هلل س كككك هلل  أ  ككك هللمخ ككك ,هللأذ كككاهللأ ككك هللأخكككذهلل   كككا ء  هلل كككةهلل مكككةهلل  م كككًا
,هللأا  هلل  شنا ًأ هللل  هلل ك هلل  م ظك جهللهك هلل    ك هللأشكاح ,هللأ كك هللومكاهلل  وأ مكاهللهك هلل كصكأ ,هللأشكاح ,هللأشكاحهلل   ولًا

هك هللحك أ هللهكذبهلل   م كلهلل نقظك هللهللأ   لهلل مةهللم   هللشاح اهلل ك م ا,هللأ  ةهللمو شك  اهللهك هللمر قك هللأمقم ك هللأهاشك ,هللأ   ك هللأه وك 
هلل(1/151) هلل   أ  بهلل    ئاةهللمر   ةهلل  مئلهلل  ن شاةهللهلل هللم ئل.هللم ةهلل  نشا ةهللل وهلل  ثكث ةهللأو ا

اهلل  كك  ةهلل ُكْشككُمأ  هلل قكك هللمككةهللمحمكك هللمككةهلل   ككو,هللأمككأهلل  ح ككة,هلل ككأهللهلل  مؤ ككي هلل(هللشككاحهلل كشككمأ  هلل قككوهللأ   ككلهلل مككةهللم  كك  7)
هلل. 1115هلل-هككككك1411 م كككك ة هلل   منككككل هلل كأ ككككوهللهلل-م ككككاأ (هلله هلل    شككككا هلل  اهلل   وككككبهلل  نقم ككككلهلل111  شكككك هن هللهلل )

 (1/11) 
هلل(1/131(هللشاحهلل  وصا  هلل قوهلل  وأض  هللأأهلل  وصا  هللممضمأةهلل  وأض  هلله هلل   حأ هلل)5)
, سم  هلل  ذًهلل من هلله هللأهك هلل   ضك هلل1) هلل  مصًا (هلل  ش  هلل     هللمحم هللأمأهلل  ناه ةهللمةهلل ق هلل  صم ةهلل  ش هن هلل كشنًا

شا بهلل اه   هللأا ئ  ,هلل هلل  ا هللمحاهللأص  هلل سغا  ,هللأ هللوقح  هللحا   هلل كه ك اهللمأ اا ,هللأاأمهللأهئ ةهلل  أ ا  ةهلل ذبهلل
أح ككهلل   كارةهللأ  موكأة,هللهلل,أ ك هللممصكاهللأ أهلل  ةهلل ظ هلله هللمضم اهلل   ضك هلل   كم  ,هلل  نك   هلل   حا كاهللأ  قكأذ  هلل  شكظ ا.

 هلل هللحق كلهلل  مشكاهللهك هللوكك ا .هلل(ه1111أحضككاهللأشك  رهلل صكابهللأوظ مكذةهللمصكاب,هللوككأه هلل ك ل)هلل,أ ووظك هللهك هلل قكبهلل  نقك 
(ه هللح  كك هلل1331ه  هلل  م  كك اهلل  م كك    هلل   مشكك  هلل )   ككاةهلل  ث  ككثهلل شككا   مؤ ي هلل مكك هلل  ككال  هللمككةهللح ككةهللمككةهلللمككا 

هلل-    شكا هلل  اهللصك  ا,هللم كاأ هللمةهللأ ض ءهللموماهلل  قغلهلل  نام ل هلل- هلل ق  هللح   ب هللمحم هللمظولهلل  م   اأ    هللأ ق
هلل(1/1354.هلل ) هلل1113هلل-هكهللهلل1413هلل   منل هلل  ث   ل
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أمةهلل  مورخا ةهلل ذ  هللص حبهلل و بهللو ماهلل  ك اأ هلل,هلل(1)ه هللم بهلل  وم  لهللك   لهلل مةهللم   
أًهلل  نشكككاأةهللهلل-ضككك  ءهلل   ككك   هللل كككوهللأأضككك هلل  م ككك   ,هللأأ ككك هلل وككك بهللصككك حب,هللأهلل(2)  نام كككل

ةهلل  ةهلله هللمنض هللخكي صك حبهلل وك بهللهلل  مورخا ةهلل كذ  ,هللأمةهلل(3)حاه اهللهأهلل  مشظأا,هللأ  
هلل.(5)   حأهلل  مص و,هللأه هلل و بهلل(4)   حأهلل  أ ه 

 خامسًا:القولبأنهااثنانوعشرونحرفاً
هكك هلل و مكك  هللاصككيهلل  ممكك   هللهكك هللحككاأيهللهلل(6)  مكك    هللأحمكك هللمككةهلل مكك هلل   ككأاهللأاكك  هللمظككذ هلل   ككأ 

هلل-  كك م هللذ ككاهلل  حككاأيهلل  وكك هللونمكك هلل  وككاهلله كك   )هللأ  نمكك هللوككاهلله ظكك هللمككةهلل   ككا   هلل  منكك   
هللم ءهللأ  و ءهللأ  أ أهللأ    يهللأ  ك .خم لهللأحايهللأه    هلل-  حايهلل  أ ح هلله هللم  ئ 

أمككةهلل  ما مكك  هلل ككمنلهلل شككاهللحاهكك اهللأهكك هللل ككوهللأح شكك هللأحوككوهللأخكككهللأابهللأمككذهللأَمككةهللأُمككْةهللهلل
هللأ   هللأ ةهللأ قوهللأه (هلل- قوهللاأً-أم ذهللأماهللأ  هللأ أ  هلل.(7)أ  َّ

 قكوهللهلل– سضك هلهللهلل–  صك   هللهلل-  خ كاهلل–خكصلهلل كاكأ  هللهك هلل ك  هللحكاأيهلل  وكاهللهظذبهلل
هلل خوكيهلل  و م   هللأ  نقم ءهلل    ئق ةهللمظذبهلل كاأ  ,هللأ عهللأ ق .

  

                                                           

ةهللمحمك هللمكةهلل قك هلل  صكم ةهلل  شك هن هللشكاحهلل كشكمأ وهللك   كلهلل مكةهللم  ك  هلل  مؤ كي هللأمكأهلل  ناهك هلل(هللح شك لهلل  صكم ةهلل قكو1)
 (1/311) هلل. 1117هلل-هكهللهلل1417   منل هلل كأ وهللهلل م  ة هلل-(هلله هلل    شا هلل  اهلل   وبهلل  نقم لهللم اأ 1111 )

 (3/117 )هلل(هللو ماهلل   اأ هلل  نام ل1)
 (1/111 )هلل(هللض  ءهلل      هللل وهللأأض هلل  م    3)
 (1/431 )هلل  أ ه (هلل   حأهلل4)
 (1/133) هلل.م أةهلل–   منلهللهلل-محم هلل    هلل    شا هللم وملهلل  شم بهلل  مؤ ي هلل(هلل   حأهلل  مص و 1)
أحم هللمةهلل م هلل   أاهللمةهللأحم هللمةهللا ش هللاحم هلل عهلل,هلل   وهللأم هللون ا,هللمةهللأه هللم   ل,هللأ نايهللم و هللمظك هللمم ك هللا شك .هللهلل(1)

لذهلل ك هلل  ومك ,هللأشكظاهللمك مةهلل مك هلل   اكأا.هللح  ك  هللهلل ك هلل  كم اهللهللا  هللش خ  هللأمأهلل  ما    هلل  قك هلل  ك هللهكذ هللمكةهللخ اك ,هللأ هلل نقك 
هللمضككك  و اهلل شككك ا هللمكككاهللذ ككك هللهككك هلل  م  ككك ,هلل ككك ةهللا امككك اهلل  قكككوهللاأًهلل كاككك م ة,هللأ كككاأاهللهلل قكككوهلل  نام كككلهلللذهلل   ككك هللوككك ا

هلل  منماكو,هللأ  وا   كاهلل كةهلل  قاغكأل.هللأ ك ةهللهلل,ا  شن أهكا ئاهلل  نمك    هللمكةهلل    ك ,هللأاكااهلل  شكنا.هللأ ك ةهلل ك هلل  و ك ءهللم ك ا
هلل  صأ هلل   مكةهللهللمك .هللأه وك  هللوكأه هللمر ما كلهلل كأ هلل  ثكثك ءهلل   ك ماهللأ  نشكا ةهلل ام كاهلل لخكاهلل هللاكا ءةهلل   كارة,هللخ شكن اهللذ  ا

  مؤ كي هللمحمك هللمكةهلل مك هلل عهللمكةهلل كن  هلل   كقم   هلل  قأشك هللهلل هلل هلل سح  كلهللهك هللأخمك اهللغا   كلهللم ئكل.هللأ كماهلل   هلل ث  ة
هلل    شكا هلل  اهلل   وكبهلل-(هلله771) كبهلل   شظ اهللمق  ةهلل    ةهلل مةهلل  خ  كص ,هلل  غا    هلل ك     ,هللأمأهلل م هلل ع,هلل

هلل(51-1/77).هلل ههلل1414هلل  نقم ل,هللم اأ  هلل   منل هلل كأ و
  اهللهلل-    شكاهلل-(هلله711سم  هللأحم هلل مك هلل   كأاهلل  مك    هلل ) هلل هلل  مؤ ي اصيهلل  مم   هلله هللشاحهللحاأيهلل  من   هلل(7)

هلل(1/111)هلل هلل.  ث  ثلهلل-   منلهلل-أحم هللمحم هلل  خا  هلل- .هللأهلل/وح   هلل–هلل مش هلل–   ق هلل
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هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللاملطلب الثاي 
وضعحروفالجر

هلل أم هلل  ح  ثهلل ةهللأضاهللحاأيهلل  واهللهإةهلل  ما  هللم  أضاهلله  هللأما ةأهلل
هللأه هلل   و    هلل, هللمةهللح ثهلل   هللوا  بهلل  هللحاياألول
هللأا    هللأامنلأه هللم    ملهللل وهلل  أضاهلل  أا  هلله هللشاحهلل  وصا   )هللا  
 . هلل  م ءهللأ  ك هلل    يهللأ  أ أهللأ  و ء م هللهأهللمأضأنهلل قوهللحايهللأ ح ,هللأههلل-أ
 .مذأهللهلل هللمةهللأ ةهللأه  أم هللهأهللمأضأنهلل قوهللحاه ةهللأههلل-ب
.اهللأهللهللهللم ذأهللهلل هللل وهللأ قو أم هللهأهللمأضأنهلل قوهللثكثلهللأحايهللأههلل-ج  بَّ
هلل.(1)(أنهلل قوهللأامنلهللأحايهللأهأ هللحووهللخ صلمأضهللأأم هللههلل- 

أ ك م ةهللهك هلل,هللأمك هللأضكاهللهنككاهللهلل,,هللأمك هللأضكاهلل  كم اهللأضاهللم ظ هللحاهك اهللمةهللح ث هللم هلل هللالثاني
أمكك هللهلل,هككذ هلل  م قككبهلللةهللشكك ءهلل عهلل ككلهللأوكك هللمكك هللهكك هلل ك أ  هللمككةهلل  وككاهلل  وكك هللو ككأةهللحاأهكك اهلل

هلل.هللهلل أ ءاهللحص هلله ظ هللخكيهللأ هلل هلل,أم هلل  أةهللم ظ هللأهن  اهللهلل,  أةهللم ظ هللأ م ءاهلل
هللهككك هلل  م صككك هللهككك هللصككك نلهللهللُذ كككا هللهكككذبهلل ك أ  هلللومككك  اهللهلل أ  خككككيهلله ظككك هلل  ككك هلل  لمخشكككًا

هللأه هلل قوهللثكثلهللأضاب هلل س ا بهلله    )
هلل.ضابهلل ل هلل قحاه ل كأ  هلل
هلل. م اهللأحاه اهلل ضابهلل  ئةهلل  ث    هلل
هللضابهلل  ئةهللحاه اهللأهنكا.  ث  ث هلل
هللو نلهللأحاي هللمةهللأ   وهللأحووهللأه هللأ  م ءهللأ  ك هللأابهللأأ أهلل     هللأو ؤب.هللهلل ه كأ 

هللأحاي هلل قوهللأ ةهللأ    يهللأمذهللم ذ.أ  ث   هللخم لهلل
هلل.هللهلل(2)(ث  ثهللثكثلهللأحاي هللح ش هللأخكهللأ   أ  

هللأ   ص هلل  ح  ثهلل  ظ هلللةهللش ءهلل عهلل لهللأو هللحاه اهللحاه اهلل م هللهصق هلل قم ءهلل   حأ 
عن-1

,هللأاكك هلل اهللأاكك هلل  ككونمق هلل  ككمهلل,َمكك هلل كك  هلل  شكك ءأهكك هلل هلَلهلل( ككة) اكك  هللصكك حبهللأصككأ هلل   حككأ )
  كك هلللذ هللهلل( ككة)  حككاأيهللأهكك هلل ك ككم ءهلله كك   ذ اوظكك هللهكك هلل  كككاأي.هللأذ اهكك هلل كك مأ  هللهكك هلل

                                                           

 (17-3/11) هللشاحهلل  وصا  هلل قوهلل  وأض  هللأأهلل  وصا  هللممضمأةهلل  وأض  هلله هلل   حأهلل(1)
 (1/371 )هلل  م ص هلله هللص نلهلل س ا بهلل(1)
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  ككم اهللأحاهكك اهلله كك   هللهللذ ككاهللصكك حبهلل قكك هلل   حككأهللأ كك هلل  ككأة,هللأهلل(1)(َمككْةهللَ ككةهلل مكك َةهلل ككذ )اقككَ  
 خكك هلل ق ظكك هللحككايهلل  وككاهللأصكك ا هللهلللذ هلل   كك هلل  ككم اهللهلل,أحاهكك اهللهللو ككأةهلل  ككم اهللهلل( ككة)أ  قكك هللأة)

ذ هلل   ككك هلل) ,هللأأضكك ي(2)ل كك هللمكككةهلل ككةهلل مكك ةهلل مكككاأ(هلل)  أ ككك  هلل,مم ل ككلهلل    ح ككل  ككك هللهللحاهكك اهللأ  
,هلل(3),هللأمككك هللأشكككم هللذ ككك ((ام ككك هلل كككةهلل   كككأ هلل) ح كككةهلل خكككأ هللحكككايهلل  وكككاهلل ق ظككك ,هلل  أ ككك  

هككك هللمككك بهللحكككاأيهلل  وكككاهلل  ككك هللهلل,أممثقككك هللاككك  هللصككك حبهلل  قمككك بهللهككك هلل قككك هلل  م ككك ءهللأ س كككا ب
هلل.(5) ما  ًهلله هلل  و وهلل       هلل ,هللأ ذ  هللا  (4)) ة(حايهلل  واهلل  ح  ثهلل ة

على-2
هللذ ككاهللمحمكك هللمككةهلل(َ قَككو)همككةهللذ كك هلل أصككأ هلل   حككأ) قو(هللم أ كك  )هللذ ككاهلل مككةهلل   ككا جهللهكك 

هللوم كككككاهللذ ككككك هللمكككككرخأذقهللمكككككةهللأهنككككككاهللهلل اهللأ  كككككمهلل اهللهكككككأ ظككككك هللو كككككأةهللحاهللهلل-أهكككككأهلل  ممكككككا هلل- ل ككككك  ,هللأأةا
هلل هو كككأة,هللأذ اهككك هللأمكككأهلل  ح كككةهلل  كككأا  هللهككك هلل قككك هلل   حكككأهلله    )أأمككك هلل) قكككو(هلل(6)(   كككونكء

وك ءهلل   ككاهللمكةهللهلل)أ   ك هلل حكأهللاأ ك  ,هلل( ككهلل نقكأ)ه   ن هلل حكأهللاأ ك   .أهنكاهللهللأحاه اهللهلل  م اهلل
  (7)   ثا ل هلل ل  هللمةهلل  ش  اهللا  هلل,هلل م ( ق  

هللهللهللهللهللهللهللهلل.(8)اأ هللح وككبهلل  شككم هلل  ككوأمهللأواهنكك ***هللهللهللهللهللهللهللأوكك هللمككةهلل ق كك هللوكك  اهلل   كك هللمنكك هللمكك 
ذ هلل   كككك هللحاهكككك اهللهللمككككةهلل ق كككك  هللأً هللمككككةهللهأاكككك . ممكككك هللذ ا كككك بهلله ظكككك ,هلل حككككأهللهلل كككك هلل ح ككككةهللشكككك ئ اهللهللأ  

أ ك هلل كذ اهلل أ ظك هللهلل,ص حبهلل  قم بهللأ ظك هللو كأةهللحاهك اهللأ  كم اهللأأا هللأهلل,هلل(9)( قوهللل  هللم  )اأ   
ل ك هللهلل )أأم هلل) قو(هللو أةهللحايهللواهللأح   وظك هلل ق   كلهلل قكوهلل   كونكءهلل  أ ك هنكاهلله    )هلل

                                                           

 (1/111 )هللأصأ هلل   حأهلل(1)
 (1/111 )هلل ق هلل   حأهلل(1)
 (1/111) هلل  مص اهلل    م هلل(3)
 (1/315 )هلل  قم بهلله هلل ق هلل  م  ءهللأ س ا بهلل(4)
 (1/143  و وهلل      هلله هللحاأيهلل  من    )هلل(1)
هلل(1/111 )هللأصأ هلل   حأهلل(1)
أ   ثا كلهلل  كبهللَل َكوهللهلل,أح هللم وهللَ ْمكاأهللمكةهللَ كقَملهللمكةهللُاَشكْ اهلل,َأُهَأهلل َل  هللمةهلل ْ ُمْ َوَشاهلل,أ   ثا لهللأم هلل, َل  هللمةهلل   ثا لهلل(7)

ه  م هللَلَ ْ َظ هللَأَأُمكأهلل أ  هلل  اؤ  كوهللأحك هللم كوهللاؤ  هللمكةهلل ككبهللمكةهللام َنكلهلل ْمكةهللَ ك ماهللهلل,حوهللمةهللاض  لهللُ َ   هللَ ُظ هللكثاة
َأمكةهللأح كةهلل   َّك  هلل قظك هللهللَأَ ك َةهللكا  ك هللومك كاهللهلل,َ  َةهلل َل  هللمةهلل   ثا لهللَص حبهللغل هللأمح  ثلهلل ق َِّ ك ءهلل,مةهللصنصنل

  هلل عهلل  ومح هللم  أ ء,هللأمكأهلل مك هلل ع هلل   مؤ ي هللمحم هللمةهلل كا هلل)م  وش   (هللمةهلل مهلل م   هللهحأ هلل  شنا ء هللهللهللَشْنَا .
 (1/777)م أة.هلل هلل-   منلهلل–و ةهللهلل–(هلله هلل  مح   هللمحمأ هللمحم هللش  ا هلل    شا هلل  اهلل  م   131 )

هلل(1/111 )هلل هللح ش لهللأ ا اهلل  نام ل اهلل  مهلل( قو)أ  ش ه هلله هلل  م  هللمو ءهللهلل(5)
 (1/117 )هلل ق هلل   حأهلل(1)
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أو قكبهللأ  ظك هلل ك ءهللمكاهللهلل,ممن وهللهكأ هللمم  ك اهللهلل,أا هللو أةهلل  م اهللهلل-أذ اهلل  م وظ هلل-( قوهلل   ا 
هلل.(1)(  ضم ا

)كافالتشبيه(الكاف-3هلل
هكإذ هلل   ك هللهلل,أ  كم اهللهلل  وك هلل قوشكم  هللهو كأةهللحاهك اهللهلل(    ي)أأم هللا  هللص حبهلل ق هلل   حأ )هلل

هلل (2)خ   هلل  مو شن هلل  أ  )مث (,هللأو لهللأةهلل  خ هلل ق ظ هللحايهلل  وا,ا اوظ هللو   اهلل  م اهلل
هلل(3)أص     هلل  م هلل ؤث  ةهللهللهللهللهللهللهلل***هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللغ اهللام  هللأح   هلل    ة

 قوشككم  هللهلل أ   كك ي ,هللأاكك  هللصكك حبهلل  قمكك ب )(4)(أ  ث   ككلهلل  كك هلل,ه   كك يهلل كأ ككوهللحككايهلل  وككا
هلل,(5)(غ كاهلل هللأو كأةهللهك هللمأضكاهلل  كم اهلل -أذ كاهلل  كم وظ هلل- هللغ كاهللمأضكاهللحاهك اهللهللو أةهللهك 
هلل.(6)  ي(هلل  وشم  (   هلل  ح  ثهلل ة)هلل حبهلل  قمحلهلله هللشاحهلل  مقحلهلل حأبأأأا هللص

مع-4
أ ظكككك هللهلل قككككوهللَأ ظكككك هلل  كككك قهللأ كككك   هلل,هللهظكككك هلل  كككك قهللهلل(َمككككاهلَل)أأم ذ اهككك هللصكككك حبهلل كصككككأ هللم أ كككك  )

هلل  حكككاأهللهللَ َمككك هللوككك لهللَأةهلل اهللموحا كككل,هللأ كككأهلل   ككك هللحاهككك َيهلل هللوحكككا هلللذ هلل ككك ةهللوحكككا هلل  نككك ةاهللكةَّ
,هلل(8),هللأ  ه هلل  م    هلله  هللاصيهلل  ممك   هللحاهك اهللمكةهللحكاأيهلل  وكاهلل مأمك اهلل(7)(امقظ هللموحا قهلل

                                                           

 (1/311 )هلل  قم بهلله هلل ق هلل  م  ءهللأس ا بهلل(1)
  لمك  .هللاكك  هلل لمك ًهللهك هلل  مؤوقكيهللأ  مخوقككي هللهكأهللخ ك  هلل  ككا  هللهلل  ك  هلل  مو شكن هللم  كاهلل  خكك ءهلل  منومكلهللأمن ك بخهلَلهلل(1)

أهأهللخ   هللمةهلل صاهللمةهلل   اهللمةهلل امأنهللمةهللم  هلل كم اهللمةهللمو شاهللمةهلل  ا .هللأهكأهلل    ئك  هللهلل   مو شن هلل  ا ول
هللاهللم  كككاهلل  مأحككك ةهللأ ككك أةهلل  شككك ةْشكككأذ كككاهلل  صككك غ   هللهككك هلل  نمككك ب هللأةهلل  كككم هللمهلَلهلل,هللأمككك ثك هلل  مككك هلل كككؤث  ةهلل .هلله

 (1/315 )هللخل  لهلل ك بهلل هلل  منومل.
/هلل1(هلل قوهللأةهلل    يهلل   هللممن وهللمث .هللأ)113/هلل1(هلله هللم بهللم هلل حوم هلل  شنا.هللأه هلل)13/هلل1مةهللشأ ه هلل   و ب)هلل(3)

أهككأهلل  حك ككاةهللوحكككاهلل رمكك هللهلل (هلل قككوهللم كك ءهلل  ظمككلةهللهكك هلل  مضكك انهلل قضككاأاة.هللأ   كك ةهللأا  هلل    كك ةهللوث  ككلهلل   ككي331
ص      هللأا  هللمظ هلل كث ه .هللك ظ هللصق  هللم    ا,هللأهللأ  هلل, اهللم  أح  م هللم هللو هلل, هللمةهلل  شواهلل و  ظ هلل  ما هللأ  ا  أ  غ 

هللأً هللأحاا هللحووهلل  أ  ,هللأ كث ه  هللوماهللأث  لهللأه هلل  حو اةهلل  و هلل  صبهلل ق ظ هلل    ا.
هلل ا.هللأاك  هلل  مغك   ً هللهكأهللمكة اةهلل   أ  من و هلل  هلل م هللمةهللهذبهلل     اهلل  و هللخق هللمةهللأهقظ هللغ اهللام  هلل    ا,هللأغ اهللحوهلل

هلل  هلل  مو شن . محاهلل   ا ا.هللأامم هللح بهللمةهلل هلل نايهلل  ناأاهللأ  هللمةهلل  اولهللأهأهلل خ
هللح شكك لهلل كصككأ هللهكك هلل   حككأهلل (1/315 )هلل(,هللأ  خصكك ئص111/هلل1) هلل(,هللأشككاحهلل   كك ا ه 4/17) هلل  م وضككبهللأ  كككا هلل

هلل(1/435 )
 (1/115 )هلل ق هلل   حأهلل(4)
 (1/311 )هلل  قم بهلله هلل ق هلل  م  ءهللأس ا بهلل(1)
 (1/147 )هلل  قمحلهللشاحهلل  مقحلهلل(1)
 (1/111 )هللأصأ هلل   حأهلل(7)
هلل(1/111 )هللاصيهلل  مم   هللشاحهللحاأيهلل  من   هلل(5)
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هكككإذ هلل   ككك هللهلل,و كككأةهلل ككك   لهلل  نكك ة,هللأو كككأةهللموحا وظكك (هللمككا) قككك هللأةأاكك  هلله ظككك هللم صكككا )هللل
 ا(هللمنكك)أو كأةهلله  كك   هلل,موحا وظك هللهظكك هلل  ك هللمضكك يهللل ككوهللمك هللمنكك ه هللم صكأبهلل قككوهلل  كاه ككل

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ) اأ كك هللونكك  وهلل,هللأم كك هلل(1)(ۈ ٴۇ ۋ ۋ )اأ كك هللونكك  وهللمثكك  هللمو ئظكك هلل  ككم اهلل

وكك ءهلل  ككاوكةهلل)أمثكك  هللمو ئظكك هللم أ ككلهللغ ككاهللمضكك هلهللاأ  كك   )-أأضكك يهلل-(2)(ٺ ٺ 
ذ هلل ككك   هلل   ظككك هللهظككك هلل,هللأاككك  هلل كككذ   )هلل(3)(م صكككأملهللحككك  هلل,هللأهككك هللح  ئكككذ(منككك اهلل ذ  هللهلل  ككك أ  

حككاأيهلل  وككا,هللهللأ  ن مكك هلله ظكك هللهنكك هللأمكك هللوككامهللموككا بهلل  كك ئاهلل,حككايهللوككاهللمن كك بهلل  مصكك حمل
أهك هلل  و كوهلل,هلل(4)(أ هللألة,هللأ هلل  ر هلل ةهللم  ئظك هلل ثمكأ هلل  حاه كلهلله ظك أ هلل ح  هلله ظ هللمحذيهلل

حايهللوكا.هللأل ك هللأمكأهلل      لهلل  ن ة,هلله    هلله هللهلل(اهلْلمهلَل)أ خوقيهلله هللهللا  هلل  ما  ً )هلل      
هلل,ون اهلل   ح  هللأةهلل سوم نهللم ن  هلل قكوهللحاه وظك ,هلللذ هلل   ك هلل ك   ل.هللأ  صكح  هللأ ظك هلل  ك 

هللهللهللهللهللهللهلل.(5)(أ ك هلل  مأ  هللمشناهللم  م وظ 
هللاحاش-5هلل

أ  كك هللأمكك هللهلل,  كك هلل كك مأ  هللحككايأأا هللأمككأهلل  ح ككةهلل  ككأا  هللهكك هلل قكك هلل   حككأهللاأ   )ح شكك هلل
هرمك هللحوكلهلل ك مأ   هللأ ظك هلل هللو كأةهللل هلل .أهنككاهللهلل  نم  هلل  مما هللهنك ,هللأ وكألهللأةهللو كأةهللحاهك اهلل

)م (هللمكاهلل أ ظك هللموصكاهلهلل  ك ه ,هلل  هللكمإومك نهلل   حكأ  ة,هلل قكوهللأ ظك هلل هللو كأةهللصكقلهلل كهللحاه اهلل
  ممككا هلله كك   )أ حوجهللأمككأهلل  نمكك  هللهكك هلل أ ظكك هلل,هللأذ ككاهللحوكلهلل(6)(ذ ك هلل قككوهللأ ظكك هلل   كك هللم نكك 

هلل (7)  ذم    هلل    مغلهلل أ مهللهنكهلل

                                                           

 )1 )هلل  شَّاح أاةهللهلل(1)
 )11 )هلل شنا ء أاةهلل هلل(1)
 (هلل1/314 )هللاصيهلل  مم   هللشاحهللحاأيهلل  من   هلل(3)
 (1/314 )هلل  مص اهلل    م هلل(4)
 (1/311 )هلل  و وهلل      هلله هللحاأيهلل  من   هلل(1)
هلل(1/317 )هلل ق هلل   حأهلل(1)
ل   هللمةهللمن أ لهللمكةهللضكم بهللمكةهللوك ماهللمكةهلل امكأنهلل مكةهللغك كهللمكةهللمكاةهللمكةهلل كأيهللمكةهلل كن هللمكةهللذم ك ةهللمكةهللمغك صهلل مكةهللهلل(7)

أح هللشنا ءهلل  و هق كلهللهلل,  مناأيهللم    مغلهلل  ذم    هلل أمأهللأم ملهلل,ا ثهللمةهللغ   ةهللمةهلل ن هللمةهللا  هلل  كةهللمةهللمضا
 هللوكك ا  هلل مشكك  هلل  مؤ ككي هللأمككأهلل     كك هلل قكك هللمككةهلل  ح ككةهللمككةهللهمككلهلل عهلل.هللأمككةهللأ  كك ةهللهحككأ ظ هلل  مككذ أا ةهلل,  مشككظأا ة

    شككا هلل  اهلل    ككاهلل ق م  ككلهللأ   شككاهللهلل  مح كك  هلل مككاأهللمككةهللغا مككلهلل  نمككاًأ هلل-(ه171 كك  اهلل )  منككاأيهللمكك مةهلل 
 (11/111)هلل.هلل  هلل1111هلل-هكهللهلل1411أ  وأل ا هلل   هلل   شا
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 (1)أ هللأح ش هللمةهلل كاأ  هللمةهللأح ***هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل هللأامهلله  كهلله هلل     هلل شمظ هللو
هكك هلل   ككوث  ءهللهلل ح شكك ,هللأممثقكك هللاكك  هللصكك حبهلل س صكك ي )(2)(هقمكك هللوصككاه هلل قكك هللأ ظكك هللهنكك 
هلل,هلل   هللذ اهلل  خكيهلله ظ ,هللأذ اهللأ  لهلل   أ  ة.(3)(هن هللأأهللحايهللأأهللذ  هللأوظ ة

خال-6
ذ هللهلل,أحاهكك اهللهللهكككهللخكككيهللهكك هلل أ ظكك هللهنكككاهللهللخككك()أأم ذ اهكك هللصكك حبهلل قكك هلل   حككأهللم أ كك  ) أ  

كةهلل   نكك هلل هلل خقككأهللمككةهلله  كك ,هللهلل, صككم هللمكك هللمنكك ه ,هللكةهلله ظكك هللضككم اهلل     كك هلل   كك هللهنكككاهلل
,هللأذ كاهلل(4)(وث وهللهضكقلهلل ك  م نأ ,هللهقكذ  هلل  وصكبهقم هلل  وغ وهلل   ن هللم   قك ,هللصك اهلل  م ك

خ ضكككككك هللهللخ هضكككككك اهللهلل)خك(هللحاهكككككك اهللهككككككإةهللاكككككك ا  حككككككايهللوككككككاهللم أ كككككك  )هلل-خككككككك-موككككككوهللو ككككككأة
هلل-,هللأاك ا  و هلل   وث  ءهللأ  غ  بهلل ق ظ هللمن  ههلل(خك  قمحل )هلل),هللأا  هللص حبهلل(5)(م من ه 
هلل.(6)( صبهللمظ هلل- قو ق  

عدا-7
هككإذ هللهلل,أهنكككاهللهلل اهلل) كك  (,هللك ظكك هللاكك هللو ككأةهللحاهككهلل(خككك)أ ك ككاهلله كك   )هللأوحكك ثهلل  ظكك هلل  ككأا  

كةهلل)م (هللل م هللوأصك هللم   نك هلللذ هلل   ك هللهلل)خك(هلل  هلل ولهللأةهللو أةهللل هللهنكاهللأ خق )م (هلل قو
هقكذ  هللأوكبهللأةهللهلل,,هللأ هلل وألهللأةهللوأص هللم  حاأيوص اهللماهلل   ن هللمص ا اهلل,هللك ظ هللمص ا اهلل

هلل.(7)(أوككبهلل   صككبهلله مكك هللمنكك ه هللغ ككاهللحككاي,هللهككإذ هلل   كك هللهنكككاهللهلل)مكك (هللهنكككاهللهللو ككأة)خك(هللمككا
هللم بهلل   وث  ءهلل  و م  هللو   هلله م أ   )هللهلل  ح  ثهلل ةهلل  ثكثلهلل    م لهلل مةهللم   هللأأوم 

                                                           

مك    هللوصكاهظ هللهك هللمثك هللهلل,و كأةهللهنككاهللهلل  وشظ هللمظذ هلل  م  هلل مذهبهلل  وام هللأ  مما هللمةهللأةهلل)ح ش (هلل م هللو أةهللحاهك اهللهلل(1)
هللمةهلل كاأ  هللمةهللأح هللهللأ هللأح ش هللهلل..هللهللهللأ هللأامهلله  كهلله هلل     هلل شمظ هللهذ هلل  م  .هلل

أ  م  هللمةهللاص  ةهلل  هلل م ح هللأ  ضم اهلل  م الهلل  موص هلله هللاأ   هلل شمظ هللا واهللل وهلل   نم ةهللمةهلل  م ذاهللمم أحهلل    مغل,هللهلل
هللأ نوذاهلل  .

(,هللأأمككك   هلل مكككةهلل131/هلل1(هللأ  مغ ككك )51/هلل1(,هللأ مكككةهلل نككك  )111/هلل3احهلل   ككك ا ه )(هللأشككك114أ  ككككاهللموككك   هللثنقكككب)هلل
)  ش هلل(هلل1/151 )هلل هللح ش لهلل كصأ هلله هلل   حأهلل(41(,هللأ    أ ة)175(,هللأ س ص ي)51/هلل1وًا

 (1/317 )هلل ق هلل   حأهلل(1)
 (1/111 )هلل س ص يهلله هللم  ئ هلل  خكيهللم ةهلل   حأ  ة هلل  مصا  ةهللأ   أه  ةهلل(3)
هلل(1/311 )هلل ق هلل   حأهلل(4)
 (1/311 )هلل  مص اهلل    م هلل(1)
هلل(1/141 )هلل  قمحلهلله هللشاحهلل  مقحلهلل(1)
هلل(1/311 )هلل ق هلل   حأهلل(7)
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هلل.(1)(أحاأيهلللذ هللوا هلل, صم هللأهن  هلللذ هلل(ح ش )أهلل(   )أهلل(خك) قوهللأة
ومنذ–مذ 8-9

أأةهللهلل,ا هنك اهللهلل  ق هللأةهلل  هللأ ح ةهللم ظمك هلل صكق هللأةهللو كأةهلل  كم اهللهلل )ا  هلل مةهللو  هلله هلل  قما
أةهللو كأةهللهلل(م كذ)أ كغقكبهلل قكوهلل,ا هن اهللهللأةهللو أةهلل  م اهللهلل(مذ)أ كغقبهلل قوهلل,و ا اهللهللو أةهللحاه اهلل

 ككذ هلل    ككك هللم  كك هللأم  كك هككإذ هلل كك ةهللمن ككوهلل ,هللأذ ككاهلل كمثقككلهلل قككوهللذ كك هلله كك   )(2)(وكك ا اهللهللحاهكك اهلل
هواهككاهللكةهللمن ككوهللهلل(أمكك هللل ا كك هللمككذهلل  قوكك ة)هلل(مكك هللاأ وكك هللم ككذهلل أمكك ةهلل )أ ككذ هللهكك اهاهللمظمكك هللو ككأ 

أ ككك هلل  ككك   هللم كككذهلل )أو كككأ هلل,أم  ككك هللأمككك ةهلل  ل ككك اةهلل  قوككك ةهلل,   كككك هللم  ككك هللأمككك ةهلل  اؤ كككلهلل أمككك ة
أممثقك هللأأا هللهلل,(3)(كةهلل  من كوهللهك هلل   كأ هللأهك هلل  ق قكلهلل,هووكاهلل(أمك هلله ااو ك هللم كذهلل  ق قكلهلَل)هلل(   أ هلل

أ ككذ هللصكك حبهلل  قمحككلهلل   ,(4)صكك حبهلل  قمكك بهللهكك هلل قكك هلل  م كك ءهللأ س ككا بهلل   ككأ هللهكك هللمككذ,هللم ككذ
أيهلل  منككك   هللاكككأ هلل  ومظكككأاهللأأأا هلل  مكككا  ًهللهككك هلل  و كككوهلل  ككك    هللهككك هللحكككاهلل,هلل (5)شكككاحهلل  مقحكككل

هللهللهللهللهلل.(6)(  ومظأاهللمذهبهللهأهللهذ أهللهلل,  كهللمشوا هلل  أةهللحاه اهللأ  م اهلل(هللمذم أ   )هلل-مذهلل-ه ظ 
 رب-11

هلل,(7)(أ  ككك هلل  ككك هلل   كككأه  ةهلل,هحكككايهلل  ككك هلل  مصكككا  ة(هللابَّهلل )أأمكككاككك  هللصككك حبهلل  قمككك ب )هلل
,هللأهككك هلل  و كككوهلل  ككك    هللو صككك  هلل  كككك هلل(8)مثقككك مأذ كككاهللأ  كككلهلل   كككا   ة,هللأهككك هللح شككك لهلل  قمحكككلهلل

أ   ككك هللحاه وظككك هللهلل,حكككايهللوكككاهلل  ككك هلل  مصكككا  ة(هللابَّهلل) صككك حبهلل  قمككك بهلله ككك هللاككك  هلل  مكككا  ً )
أذهككبهلل   أه ككأةهلل,هللم كك أ وظ هلل  حككايهللهكك هلل     ككلهلل قككوهللمن ككوهللغ ككاهللم ظككأ هللو  كك هللمق كظكك 

هلل.(9)( ظ هلل   هلل ح  هلل قوهللمأضن هللم س ا بأ كخ  هلله هللأح هللاأ   هللل وهللأ
حتى-11

أهك هللحكايهللمككهللأأا هللص حبهلل  قم بهلل ك  هلل  خككيهللمك ةهلل   حكأ  ةهللهك هللحاه وظك هلله ك   )هلل

                                                           

هلل(1/751 )هللشاحهلل    ه لهلل  ش ه لهلل(1)
 (1/71 )هلل  قماهلله هلل  نام لهلل(1)
هلل(1/71 )هلل  مص اهلل    م هلل(3)
 (1/311 )هلل  قم بهلله هلل ق هلل  م  ءهللأ س ا بهلل(4)
 (137-هلل1/131 )هلل  قمحلهلله هللشاحهلل  مقحلهلل(1)
 (1/413 )هلل  و وهلل      هلله هللحاأيهلل  من   هلل(1)
هلل(1/313 )هلل  م بهلله هلل ق هلل  م  ءهللأس ا بهلل(7)
 (1/111 )هلل  قمحلهللشاحهلل  مقحلهلل(5)
 (1/431 )هلل  و وهلل      هلله هللحاأيهلل  من   هلل(1)
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-,هللأ  ككةهللحصكك هلل  خكككيهلله ظكك (1)( ككم لهللأ   نكك أوكك خ هلل قككوهلل  م ككا هللأ  ومقككلهلل  هلل,خكككي
ةهللحككايهلل كك هلل  كك هلل  مصككا  ةهللثكثككلهللأا كك   هلل  ككأهللهلل)حوككو( ه كك  هللهكك هلل  و ككو )هلل-حككايهللمكك ذ ؟

 كككأةهللأل  هلل   أه كككأةهللا كككم اهللا منككك ا,هللأهكككأهللأةهلل هلل,حكككايهللوكككا,هللأحكككايهلل  كككي,هللأحكككايهلل موككك  ء
أهكككأهللأةهللهلل خ م ككك اهللأل  هللمنكككاهلل   حكككأ  ةهللا كككم اهللهلل,حكككايهلل صكككب,هلل  صكككبهلل   نككك هلل  مضككك ان

هلل.(2)(  أةهللممن وهلل    ء
-بضمالميم-نمُ-12

  ككككهللمخوقكككيهلله ككك .هلله  ككك  هللهكككأهللحكككايهللوكككاهللمخكككوصهللهلل)ُمكككة(هللمضككك هلل  مككك    )اككك  هلل  مكككا  ً
.هلل(ةهلل عُمكككك)أشكككذهللاكككأ ظ  هلل(,ةهللامككك هللكهنقكككةُمكككك)أ هلل ككك خ هللل هلل قكككوهلل  كككاب.هلله  ككك   هلل,م    ككك 
مضك هللهلل(ةُمك)جهلل قوهللذ  هللمرةأ حوهلُلهلل,(  ثاةهللوصاهظ هلله ظ ,هلل(أ مةهلل)هأهلل   هللأهأهللم  لهلل)أا   

 هللهلل(أ مككة)أهلل(  ككاب) هللمكك خأ ظ هلل قككوهللأاهلُلهلل, ثمكك هللحاه وظكك ,هللهكك هللغ ككاهللهككذ هلل  مأضككا  مكك  هلل كك هلل
 هلل ل قكك هلل ككةهللل ا مكك هللحككذيهللهللأمر ظكك هلل ككأهلل   كك هلل  ككم اهللك امكك ,هللكةهلل  منككابهلل,وكك خ هلل ق كك 
 قككككوهللذ كككك هللهلل ككككم لهلله ظكككك هللمكككك  كاهلل,هللأح ككككوهلل ككككةهللصكككك حبهللاصككككيهلل  ممكككك   هلل س(3)(شكككك ءهللم كككك 

وكأ لهلل سكظكك اهللأ قكك هللهلل,(اب) وككألهللهك هلل أ ظكك هلل س غك  هللأ سكظكك اهللمكاهللا ءهلل(ةُمك)أةهللم أ ك  )
أصككح هلل   ككأ هللهلل,صكك هلل  وحا كك وخ   كك ا,هللوكك لهلللكظ اهكك هلل   ككلهلل قككوهللأهللمككرةهلل أ ظكك هلل مكك هلل كك   

.هلل(هككذبهللحككايهلل(ةُمكك)أةهلل ه كك   )هلل-ُمككةهلل-,هللأأأا هلل ككةهلل مككةهللم  كك هللاككأ اهللث  ثكك اهلله ظكك (4)(م  ككم وظ 
أذ كاهللهك هللمك بهلل    ك هللأةهللهلل,(  ابك)هك هلل    ك هللمكهللأوخوصهللم  أاةهلل  م  هللأمضمأموظ هلل)ا   
أهكأهللهلل,أ مكة.هللا ك  هلله  كأةهللمكذهم اهللث  ثك اهللهللمثقثهلل  حاه ةهللمض ه اهللل وهلل ع,هللمخوصاهللمكةهلل(ةمهلُل)

أ ظ هللحايهلللذ هللضم هللم مظ هللأأهلل  ا ,هللأ   هلللذ هلل    هللمثقثلهلل  حاه ة.هللأ   حأ كأةهللذ كاأ هلل
هلل.(5)(هللأ ق أ عهلل, م هلل خكيهلله هلل  مضمأملهلل  م  هلل م  

َبْلهَ-13
هللهلل,  كككك هللهنكككك هلل  قككككوهللضككككام ةهلل( هلَلْقككككمهلَل)هللهللاكككك  هللصكككك حبهلل  م صكككك هللهكككك هللصكككك نلهلل س ككككا ب )

,هللأاككك  هلل(6)(وكككا هللل ككك  هلل )هللأ ر ككك هللا ككك هلل(ل ككك  هللهلل هلَلْقكككمهلَل )هللأ ضككك يهلله  ككك  هلل,أمصككك اهللممن كككوهلل  وكككا 
                                                           

هلل(1/351 )هلل  قم بهلله هلل ق هلل  م  ءهللأ س ا بهلل(1)
 (1/141 )هلل  و وهلل      هلله هللحاأيهلل  من   هلل(1)
 (1/311 )مص اهلل    م هلل  هلل(3)
 (1/311 )هلل  مص اهلل    م هلل(4)
 (1/311 )هلل  مص اهلل    م هلل(1)
 (1/111 )هلل  م ص هلله هللص نلهلل س ا بهلل(1)
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هللأ  كككأةهلل  كككم اهللهلل,ه وكككاهللمككك هللمنككك بهلل,ممن كككوهللغ كككاهلله  كككأةهللمصككك ا اهللهلل( هلَلْقكككمهلَل)أأمككك صككك حبهلل  قم ب )
,هللأهكككككك هللوأضكككككك  هلل  م  صكككككك هللأ  م كككككك   هللاكككككك  هللأمككككككأهللمحمكككككك هلل(1)(ه  صككككككبهللمكككككك هللمنكككككك بهلل( نك) كككككك

هلل.(2)(,هللأ  صح  هللأ ظ هلل   (َمةهلل)حايهللواهللممن وهلل(ْق هلَل)مهلَلأل  هلل كخ  هللأة  ما  ً )
متى-14

مككةهلل  كككاأيهللو ككأةهلل  مشككظأاهلله ظكك هللأ ظكك هلل  كك هلل(هللموككو ))اكك  هلل  مككا  ًهللهكك هلل  و ككوهلل  كك    
ك ظكك هللو ككأةهللحككايهللوككاهللهلل-هكك هللحككاأيهلل  منكك   أًهللهلل-أ   مكك هللذ اوظكك هلله كك هلل,شككا  اهللأ  ككو ظ م اهلل

هللهللهلل.(3)(,هلله هلل غلهللهذ  (مة)ممن و
هلل  هلل قوهللخم لهللأأو(موو) )ه    هلل(موو)ذ اهلل مةهللهش  هللأأو هلله هللمغ  هلل  قم بأهلل

 .(4)(ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ      )    هلل  و ظ  هلل حأهلل -1
 .مووهللأضاهلل  نم ملهللوناهأ  (هللهللهلل..هللهللأ  هلل مةهللوكهللأ كَّنهلل  ث    )هلل أ   هللشا هلل  أ  هلل -1
 . قأ  هللما  يهلل   أهللهلل -3
 .(مة)ممن وهللواهللأحايهلل -4
 هللهلل.(5)(أًهللم  ,هللأذ  هلله هلل غلهللهذ  هلل  أ أةهللأخاوظ هللمووهلل م هلل(ه )حايهللواهللممن وهلل -1

هلل  (6) أ هلل  ش  ا 
هلل  هللَلَو قهللأ  هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل(7)َلذ هللُ َ َوُاهللمةهللَوْأم َض هللَحَقَو ***هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللْخَ  هللَمْاا اهللَمَووهللح ب 

                                                           

 (1/411 )هلل  قم بهلله هلل ق هلل  م  ءهللأ س ا بهلل(1)
 (1/741 )هللوأض  هلل  م  ص هللأ  م    هللمشاحهللأ   لهلل مةهللم   هلل(1)
 (1/111 )هلل  و وهلل      هلله هللحاأيهلل  من   هلل(3)
 (114 )هلل  م اة أاةهللهلل(4)
هلل(1/441 )هلل(هللموصاي)هللمغ  هلل  قم بهلل ةهلل وبهلل ك  ا بهللهلل(1)
  ح اثهللمةهللوم  هلل    ةهللمةهللوؤ ل.هللأخأهللم  هلل نبهلل  ه هللمةهللهلل أ مةهللوؤ لهلل م هللا  هلل لم ًهلله هلل  مؤوقيهللأ  مخوقيهلل(1)

أشككنابهللمحشككأهللم  غا ككبهللأ  منكك   هللهلل,ةهللل  كك  هللمككةهللمضككا.هللشكك  اهللمح ككةهللوكك هق مككةهلل ككن هللمككةهللهككذ  هللمككةهللم ا ككلهللمكك
أأ كق هللأ   ك هللهلل,أهكأهللشك  اهللمخضكا هللأ ا هلل  و هق كلهللأ س كك هلل, هلله  هللمةهلل  مق هللم هلل صكق هلل قمكذ  اةأ  هلل,  غ مضل

 (3/51,57 )هلل هللخل  لهلل ك بهللأ بهلل م بهلل   ةهلل  نابهلل  هللصحمل.
هللأًهللمك هللوكا  هللهلل,أأهللممن كوهللأ ك هلل,ه ه ك  هللممن كوهللمكةهللمووهلل, اأمهللخقو هلل(7) أأهللممن كوهللهك .هللأمك هللوحقكجهللذ ك هللهك هللصك ًا

هللهللهللهللهللهللهلل(هلل1/141  كككك ةهلل  نككككاب )هلل هلل.هللهكككك هللصكككك ا هللأمكككك هللوخقككككج,هللم  حكككك ءهللأ  خكككك ءأاكككك  هلل  ق ككككث هلل نهللمكككك هللوحقككككجهللهللهرشكككك هلله كككك .
هلل بهللح ب,هللأ  لو  هللصأ هلل  ا ك .مةهلل حهللأخ  هللأًهللوخ  هللماا اهللأ  ح بهللمةهلل   ح بهلل  ماو ا,هلل ا   هللأمن وهلل  م   

 هللأ  وأمكك اهللمن كك بهلل  قمككاهلل  خ  ككيهلل قمككا ,هللأم كك هلل  ككأماهللأهكك هلل سشكك اةهللأهوككاهللو ككم هلل  وككاهللهوككأا اهللهلل  ضككني.هللأ   وككا 
هلل.  خ   ل,هللأأأماهللهكةهللأش اهلللش اةهللخ   ل

هلل(3/51 )هلل  مح  هللأ  مح  هلل ك ك هلل هللمووهللم  من   هلل  ثكثل.موئهللهللهلل  ش ه هلله   
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هللاملطلب الثالث
عملحروفالجر

 مكك هللحككاأيهلل  وككا؟هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل أامكك هلل  حكك  ثهلل ككةهلل مكك هللحككاأيهلل  وككاهلل أضكك هللمكك هلل  مككا  هللم أ  كك 
هلل م هللحاأيهلل  واهلل ا  هللم هللأما ة 

هلل  حاأيهلل  واهلله  ؟ هلل م ذ هلل مق هللهذبهللاألول
هلل هلل مقظ هلله هلله هلل  ك هاهللأ هلله هلل  مضما؟الثاني

أأهلل  اهككككاهللأأهلل   صككككبهللهلل-أمكككك هلل كأ  هللهقمكككك ذ هلل مقكككك هللهككككذبهلل  حككككاأيهلل  وككككاهلله كككك هلل أةهللغ ككككاب
هلل؟-  ول 

ه كك   )هللهككإةهللاكك  هللا ئكك  هلل كك هللصكك ا هللهللأ ككاحهللهككذ هلل   ككؤ  هللأمككأهلل  ح ككةهلل  ككأا  هللهكك هلل قكك هلل   حكك
هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل(1)؟(  وككاهلل أةهلل   صككبهللأ  اهككاهللأ كك ئاهللمكك هلل وككاهللمككةهلل  حككاأيهلل نمكك (هللمككة)أهلل(  ككك )هككذبهلل

هوك خ هللمكاةهللهللهللأةهللحاأيهلل  واهللو كأةهللمأصكقلهلل ألهنك  هللل كوهللمك هللمنك ه هلل) أأو بهلل ق  هللم أ  
هلل(مكككك هللوكككك ء  هللمككككةهللأحكككك هلل) قككككوهلل     كككك ,هللأمككككاةهلل قككككوهلل  م نككككأ هللمكككك ,هلل  أ كككك هللهكككك هلل     كككك  

هللأمن  ب هلل(م هللاأ  هللمةهللأح ),هللأو خ هلل قوهلل  م نأ هلل  أ   (م هللو ء  هللأح هلل)أ كص  
,هللهقمكك هلل   كك هللهككذبهلل  حككاأيهللوكك خ هلل قككوهلل     كك هللأ  م نككأ هللونكك هللحا وظكك هلل(مكك هللاأ كك هللأحكك  اهلل)

ك ك هللأ ك هلل  ق ك ةهللأ  ضك هللمكةهلل  شك ل,هلل,هللأهكأهلل    كاهللم ةهللحا لهلل      هللأ  م نكأ هللموأ ك  اهلل
أمكككأهللهلل-   كككؤ  هلل-أ كككذ  هللأوككك بهلل  ككك هلل,(2)( هللمكككةهللأاصكككوهلل  حقككك ,هللهقظكككذ هللخكككصهللمككك  واأ   كككو

هللهكك هلل و مكك  هلل  قمكك أ   مكك هلل مقكك هلل  وككاهلل ) بهللهكك هلل قكك هلل  م كك ءهللأ س ككا بهلله كك     م كك ءهلل  ن مككًا
هلل  أةهللغ ابهللكما ة

هلل.هق هلل م وهلل قحايهللم هلل   ا هللم هللل هلل  واهلل,أةهلل   ن هلل م هلل  اهاهللأ   صبهلل حدهماأ
هللأ  واهلل,هون هلل مق هللأ   اهللهلل,أةهلل  حايهللأ   لهللم ةهلل   ن هللأم ةهللم هلل  وض  هلل والثاني

هلل,أ  ض هللمةهلل  أ أهلل,مخكيهلل  اهاهللهإ  هللمةهلل  ض هلل,أه هللمةهللحاأيهللأ  هلل    (هلل    ء)مة
هلل.(3)(أ ك يهللمةهللأاصوهلل  حق هلل,أمخكيهلل   صبهللهإ  هللمةهلل ك يهلل,أ  أ أهللمةهلل  ش و ة

أًهللم هلل  أةهلل م ةهلله هللهلل- مهلَلأ  هللونم هللاهن هللك  هللل ا بهلل  نهلُلهللأا  هلل    أ  هلله هلل  ظما )
هللكةهللمح هللم خأ ظ هلل صبهللم    هلل  اوأنهللل   هلله هلل ا,أ هلل صمهلل,أم خأ ظ هللهضقلهلل,-  ومقل

                                                           

 (1/111(هلل ق هلل   حأهلل )1)
 (1/111 )هلل  مص اهلل    م (هلل1)
هلل(1/311 )هلل  قم بهلله هلل ق هلل  م  ءهللأ س ا بهلل(3)
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 م هللهلل,أ خ هلل  حايهللسض هلهللمن  بهللل وهلل    هلل,أ أهلل صم هلل حوم هللأ  هللم   ن هلل,  ضاأاة
هلل.(1)(هون ةهلل مقظ هلل  واهلل(م هللضام هللل هللل   اهلل)هللاأ   هلله 

  ن  هللهأأم هلل  ث   هللم    ملهلل نم هللحاأيهلل  وا,هلله هللونم هلله هلل  ك هاهللأ هلله هلل  مضما؟هلل
  خ هلل قوهلل  مضماهللماهلل كمثقلهللهللحاأيهلل  واهللأ م ةهللم هلل  خ هللم ظ هلل قوهلل  ك هاهللأم 

هلل    حأهلل  و   هللذ  هلل قوهلل قو
هللهلل:من-1
أهأهللحايهللواهلل  خ هلل قوهللهلل,  م بهللأ هللك ظ )هللأ  ةهلل  م ءهللمظ هللهللا  هللص حبهلل  قمحل هلل

هلل.(2)و أ  هلل)أخذ هللمةهللل  (هللأهلل) من هللم  (هلل,  ك ها,هللأ قوهلل  مضما
هلل إلى-2
ے ۓ ۓ ڭ      ) ,هللا  هللونك  و(3)(  خ هلل قوهلل  ك هاهللأ  مضماهلل,حايهللوا)

أ  شككك ه هلله ككك هلل خكككأ هللحكككايهلل  وا)ل و( قكككوهلل   ككك هلل  ,(4)(ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

أ خكك هلله كك هلل,هلل(5)(      ڳ ڳ ڳ ڳ) أاكك  هللونكك  و   كككهلل  وك ككلهلل) ع(هلل أهككأهلل  ككك ها
 كذ  هللحككايهلل  وا)ل ككو(هلل قككوهلل  مضككماهللأه  )  ظكك ء(هللضككم اهلل  غ ئككب,هلل  كك كاهلل قككوهلل خأ كك هلل

هلل قوهلل  ك هاهللأ  مضما.هللهلل
هللهلل في-3
ڱ ں ں ) اكككككككك  هللونكككككككك  وهلل(6)( كككككككك خ هلل قككككككككوهلل  ككككككككك هاهللأ  مضككككككككماهلل,حككككككككايهللوككككككككا)

,هللأ  شككككك ه هلله ككككك هلل كككككذ  هلل خكككككأ هللحكككككايهلل  وكككككا)هللهككككك (هلل قكككككوهلل   ككككك هلل  كككككك هاهلل(7)(ڻ

أ  شكك ه هلله كك هلل  ,(8)( ۅ ۉ ۉ ې        )  ككمح   هللأونكك  وأاكك  هلل ,أهكك ) كاا(

                                                           

هلل(1/414هماهلل  ظأ ماهلل )(هلل1)
هلل(1/117  قمحلهللشاحهلل  مقحلهلل )(هلل1)
هلل(1/111 ) مص اهلل    م هلل هلل(3)
هلل)45 )هلل  م ئ ة أاةهللهلل(4)
هلل(4 )هلل أ   أاةهللهلل(1)
هلل(1/111 )هلل  قمحلهللشاحهلل  مقحلهلل(1)
هلل(11 )هلل  ذ ا    أاةهللهلل(7)
 (71 )هلل  َلخُاي أاةهللهلل(5)
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 قوهلل خأ  هللهللذ  هلل,هلله  (ۅ ) وا)ه (هلل قوهلل  ضم اهلل  مؤ ثهلل  غ ئب  خأ هللحايهلل
هلل قوهلل  ك هاهللأ  مضما.

 حتى:-4
هظكأهللهللو أةهللحايهللوا,هللأغ اهللحايهللوااهللهكإذ هلل ك ةهللوك ا اهلل)هلل )حوو(أه هلل  قمحلهللا  هلل ة
أ  شكك ه هلله كك هلل خككأ هلل  ,(2)(ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ) ,هللاكك  هللونكك  و(1)( كك خ هلل قككوهلل  ككك ها

هلل,أ هلل وككألهلل خأ ظكك هلل قككوهلل  مضككماهللأهأ)م قككا(هللحككايهلل  وا)حوككو(هلل قككوهلل   كك هلل  ككك ها
 كك هلل وككلهلل خأ ظكك هلل قكككوهلل ) وكك ئجهلل    ككاهلل قككوهلل   حككأهللح ككثهللاكك   هلل مكك هللصككاحهللمككذ  هللصكك حب

,هللأذ ككاهلل  مككا  ًهلل(3)(اكك  هلل   ككأ هللحوكك  هلل)  مخ ككأاهلللذ هلل   كك هللخ هضككل,هلل هللو ككأ  هلل  مضككما
شا هلل  وم ا)حوو(هللو اةهللأةهلل هللو خ هلل قوهلل  ضم ا,هللأذ اهللمكذ هبهلله هلل  و وهلل      هللأةهلل
هلل,هكهللووكاهلل  ضكم اهلل,أ مواأاه هللشا  ة هلل كأ  هللأةهلل  أةهللك ها اهلل   نقم ءهلله هللذ  هلله    )

هلل (4)هذ هللمذهبهلل  مأ  ,هللأومظأاهلل  مصا  ة.هللأأو لبهلل   أه أةهللأ  مما ,هلل  أ هلل  ش  اأهلل
هللهللهللهللهللهلل(5)مككككةهللأمكككك هلل ل كككك  هللهوككككوهللحوكككك  هلل كككك هلل***هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهكككككهللأ عهلل هلل ق كككك هللأ كككك  

هلل.(6)(أهذ هلل   هلل  مصا  ةهللضاأاة
هلل على-5

ڈ ژ ژ ) ,هللاككك  هلل عهللونككك  و(7))حكككايهللوكككاهلل ككك خ هلل قكككوهلل  كككك هاهللأ  مضكككما(

                                                           

 (1/117  قمحلهللشاحهلل  مقحلهلل )هلل(1)
هلل(1   ْ اهلل ) أاةهللهلل(1)
 (1/115(هلل و ئجهلل    اهلله هلل   َّحأهلل )3)
أ ثاهلل ك هلل قكوهللا ئك ,هللأهكأهللمكةهللأمحث هللهق هللهلل,مةهلل  شأ ه هلل  و هلل هلل نايهللا ئقظ هلل(هللا  هلل  ش  هللمح  هلل    ة هللهذ هلل  م  4)

أاًأ هللأم هللل   هللم  هللأم هلل ل  ,هللأ هلل ق وهللم  هلل هلل ق و )هللوأضك  هلل  م  صك هللأ  م ك   هللمشكاحهللأ   كلهلل مكةهللم  ك هللهلل,  أ ها
(هللأوككأ هاهلل ك بهلل144(,هللأهكك هللح شكك لهللشككاحهلل كشككمأ   هلل  وخككا ج هلل  م كك هللمكككهلل  ككملهللهكك هلل  و كك هلل  كك    )1/745 )
(هللهلل111/هلل3م  ص هلل   حأ كل)(هللأ  151(هللأاصيهلل  مم   )111/هلل4(هللأ   اا)471,هلل474/هلل1(هللأخل  لهلل ك ب)415)

 (1/11(هلل هللح ش لهللشاحهلل كشمأ  هلل قوهللأ   لهلل مةهللم   هلل )13/هلل1(هللأهماهلل  ظأ ما)114/هلل1أ  م اب)
هلل(هلل  شاحهلل هلل هلل ق وهلل هلل و ,هللا  هللون  و هلل﴿هللَأَأْ َ َ  هللَ  َِّ َه هللَ َ مهلل ْ َم َبهلل﴾هللأً هللأو ب,هللأم    يهللمةهلل  ق و.1)

 اةهلل قككوهلل  ضككم ا,هللأهككأهلل كك  ا,هللأًهلل هلل أوكك هللهكك هلل   كك  هللهوككوهللأهضكك هلل  شكك ه هلل هلله )حوكك  (هللح ككثهلل خقكك )حوو(هلل  وككهللهللهللهللهلل
 (1/745م  .هلل هللوأض  هلل  م  ص هللأ  م    هللمشاحهللأ   لهلل مةهللم   .هللموصايهلل )

 (1/143,144(هلل  و وهلل      هلله هللحاأيهلل  من   هلل )1)
 (1/111  قمحلهللشاحهلل  مقحلهلل )هلل(7)
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ه خ هللحايهلل  وا) قكو(هلل قكوهلل  ضكم اهلل  مؤ كثهلل  غ ئب)هك (هللأ خك هلل كذ  هللهلل,(1)(ڑ 
هللهللهلل  ك هاهللأ  مضما.,هلله  هلل خأ ظ هلل قوهللأهأ)   ق (هلل, قوهلل    هلل  ك ها

هلل عن-6
ۇ ۆ ) ونك  و عهلل كمح   هللأهللهلل,هللاك  (2)(حايهللواهلل  خ هلل قكوهلل  كك هاهللأ  مضكما)

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ        )  ككككككمح   هللأونكككككك  وهلل عهلل,هللأ  ككككككأ (3)(ۈ  ۆ

هلل,أ خقككك هلل كككذ  هلل قكككوهلل  مضكككماهلل,هككك خ هللحكككايهلل  وا) ة( قكككوهلل  كككك ها) م (هلل (4)(ٹ
    .(هلله )   (ءأ  ضم اهلل  م ا هلل  غ ئب)  ظ هلل,أهأهلل  ضم اهلل  غ ئبهلل قوما)ه (

 هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل حاشا-7
هللهلل (5)ا  هلل  ش  اهلل.)أهأهلل واهللم هللمن ب,هللأ  خ هلل قوهلل  ك هاهللأ  مضما

هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل(6) ض  هلل ةهلل  مقح ةهللأ  شو***هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللح ش هللأم هللثأم ةهلللةهللم 
أمككةهلل خأ ظكك هلل قككوهلل  ضككم اهللاككأ هللشكك (هلل قككوهلل   كك هلل  ككك ها)أم (,هلل   وا)حهكك خ هللحككايهلل

هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل (7)  ش  ا
                                                           

هلل)11  مؤم أةهلل ) أاةهللهلل(1)
هلل(1/131 )هلل  قمحلهللشاحهلل  مقحلهلل(1)
 .(11   ش   هلل )هلل أاةهلل(3)
هلل(5  م ِّ لهلل ) أاةهللهلل(4)
أح هللها  ةهلل  و هق لهلل أ هللومقلهللهلل,أ  م هللم  ذهللمةهلل   م حهللمةهللا  هللمةهلل ا يهللمةهلل ماأهللمةهللان ةهلل ك  ًهلل   وم  هلل(1)

موصككح  هللهلل-(ه354هللمحمكك هللمككةهلل مككا ةهلل  مالمكك   هلل )سمكك  هللأمكك هلل م كك هلل ع   مؤ ككي هللهلل هللمنوكك هلل  شككنا ء هللأمكك هللاوكك .
 هللهلل   منككلهلل م كك ة هلل–    شككا هللم ومككلهلل     كك ,هلل  اهلل   وككبهلل  نقم ككل,هللم ككاأ هللهللأونق كك  هلل ك ككو ذهلل  كك  وأاهللي.هلل ا  ككأ 

 (1/413 .هلل )1151هلل-هكهللهلل1411هللهلل  ث   ل
هللهذ هللم  هللمةهلل    م ,هللأهأهلل قوم  هلل ك  ً.هللأا هلل   هلل   ح ةهللهذ هلل  م  هللمةهللم و ة,هللأصأ بهلل س ش  هلله ذ  هللهلل(1)

هللثأم ةهلل   هللمم ملهلله  هللهللهللهلل...هللهللهللهللهللهللم هللثأم ةهلللةهللأم ح ش هللأهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل
هللض  هلل ةهلل  مقح ةهللأ  شو هللهللهللهلل...هللهللهللهللهللهلل ماأهللمةهلل م  عهلللةهللم هللهللهللهللهللهللهللهللهلل

أ  شككك ه هلله   )ح شككك هللأمككك هللثأمككك ة(هلله ككك هلل  كككو  هللمككك هلل  شككك احهلل قكككوهللأة)ح شككك (هللووكككاهللمككك هللمنككك ه .هلل  ككككاهللهكككذ هلل  م ككك هللهككك  هلل
(,هللأ  و ككككككككككوهلل5/47(,هللأشككككككككككاحهلل  م صكككككككككك )هلل1/151(,هللأ س صكككككككككك ي)هلل115(,هللأ كصككككككككككمن   )317  م ضككككككككككق   )

 (1/135( هللح ش لهللأأض هلل  م    هلل قوهللأ   لهلل مةهللم    )3/154(,هللأ  ظما)111(,هللأ  مغ  )111,113      )
(هللهككأهلل  مغ ككاةهللمككةهلل مكك هلل عهلل ك كك ً,هلل  مق ككبهللم كا شككااهللك كك هلل كك ةهللأحمككاهلل  أوكك هللأاشككاهلل   ككوهللأمكك هللمنككاا,هللُأَ كك هللهكك هلل7)

(هللهكك.هللهلل51 قوهلل  خما,هللام  هلل  م كا,هللم  هلل  لهلل)هللم م  اهللهلله    اهللهللم و  اهللهللأ  ةهللخق ن اهلل  و هق ل,هللأ شرهلله هللأأ هلل س ك ,هلل
 ,هللأمككأهلل ثمكك ة,هلل  شككظ اهللم  وكك حكهلل مككاأهللمككةهللمحككاهللمككةهللمحمككأبهلل    كك   هللمكك  أ ء,هلل  ق ثككهلل  مؤ ككيهلل هلل  ح ككأ ة هلل  وكك ب
 (7/441ه.هلل )هلل1414 هلل  ث   لهللهلل   منلهللم اأ  هلل–(ه هلل    شا هلل  اهلل   وبهلل  نقم لهلل111 )
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هللهللهلل(1)ح ش ًهللل  هللم ق هللمنذأا***هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلله هللهو لهللونقأ هلل  صق بهللل ظظ هلل
 قككككوهلل  ككككك هاهللهلل  قككككوهلل  ضككككم ا)  ءهلل  مككككو ق (,هللهكككك  هللذ كككك هلل قككككوهلل خأ ظككككهلل(ح شكككك )هكككك خق هلل
هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل.أ  مضما

هلل الباء-8
ونقكك هللا,هللحككايهللوككاهللمم كك هلل قككوهلل    ككا,هللأ خككوصهللمككذ  هللك كك هللهكك هلل كك هللمأ ضككن هلل وكك)

ک ) ,هللاكك  هللونكك  و(2)( خ هلل قككوهلل  ككك هاهللأ  مضككما ككهللأحا وكك هللمككةهللوكك  هلل مقكك ,هللأهكك

هككككك خ هللحككككايهلل  وا)  مكككك ء(هلل قكككككوهللهلل,(4)(     چ ڇ       )ونكككك  و,هللأاكككك  هلل(3)(    گ گ
  ضكم اهللهللأهأ)  ظك ء(هلل,أهأهلل  كهلل  وك ل) ع(,هللأ خ هلل ذ  هلل قوهلل  مضماهلل,    هلل  ك ها

هلل,هلله  هلل قوهلل خأ ظ هلل قوهلل  ك هاهللأ  مضما.  م ا 
هلل -كافالتشبيه-الكاف-9

ل كككك هلل  ك كككك هللهلل)أمن كككك ب هلل  وشككككم  هلل  أ كككك  ,هللحككككايهللوككككا,هلل كككك خ هلل قككككوهلل  ككككك هاهللغ  مكككك اهلل)هلل
هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل(6)اؤمكككلهللمكككةهلل  نوككك ج هللأاككك هللوككك ءهللهككك هلل  شكككناهلل خأ ظككك هلل قكككوهلل  مضكككما,هلل  كككأ  ,(5)(لاككك  م اهلل

هللهلل(7)هللأ هلل ظةهللل هلل  ضكهلل  ***هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللأ هللحكئكاهللهللأ هللوامهللمنكاهلل
                                                           

هللأه هللاق لهلل  ذ اهلل   نظ هلل  خ وة,هللأ    هلل  هللمخوأةهللمةهلل  خو ة.هلل- ا   هلل  غا مل هللمنذأا هللم  أنهلل  نذاةهلل(هلل  م1)
  من ككو هلل ومككاأهلل  شكك  اهللمككةهلل   ككأ هلل  ككذ ةهلل نمكك أةهلل  صككقم ة,هللأ وخككذأ ظ هللر ظككلهلل ظكك ,هللأ  ككلبهلل   كك هلل ككةهللذ كك ,هللأ   مكك هللهككأهللهللهللهللهلل

هلل قكوهلل  ضكم اهللأهأ) ك ءهلل  مكو ق (هلل(حوكو)أ هللم ق هللمخوأةهلل   م قم ةاهللذ  هللكةهلل   ص امهلل هلل خو كأة.هللأ  شك ه هلل خك
 (1/111ح ش لهللأأض هلل  م    هلل )هلل 

هلل(1/141 )هلل  قمحلهللشاحهلل  مقحلهلل(1)
 (7 )هلل  ح    أاةهللهلل(3)
هلل)31 )هلل كح  ي أاةهللهلل(4)
 (1/141 )هلل  قمحلهللشاحهلل  مقحلهلل(1)
هلل ومك  هللأمكأهلل  وحك يهللأ  ك  أ  م هلل م هلل عهللمةهللاؤملهللمةهلل م  هللمةهللصخاهلل  وظ هللل كوهللل ك هللم ك ةهللمكةهللهلل اؤملهللمةهلل  نو جهلل(1)

أوكككأه هلل ككك لهللخمككك هللهلل كمكككل.هللمكككةهللأ كككا بهلل  مصككاةهللمخضكككا هللأ ككك ةهلل غأ ككك اهللهلل,  ا وكككلهلل  مشكككظأاهلل,أمككأهلل  نوككك جهلل  وم مككك 
 (14/11 )هلل  أ ه هللم  أه   هللأأامن ةهللأم ئلهلل 

  لأوكككل.هللهلل)  منككك ( هلل  كككلأج.هللأ)  حق قكككل( اؤمكككلهللمكككةهلل  نوككك ج,هللأا ككك  هلل قنوككك ج.هللأهكككذ ةهللم وككك ةهللمكككةهلل  اوكككل,هللأهمككك هلل هلل(7)
هللأ)  ن ض (   م  اهللمةهلل  ولأ جاهللكةهلل  حم اهلل م اهللأو  هللمةهللحم اهللرخاهلل ا  هة.

هللأ  ش ه هلله ظم  )  هللأ هلل ظة(هللح ثهللوا هلل    يهلل  ضم اهلله هلل  مأضن ةاهللأهأهللش ذهللمخوصهللم  ضاأاة.هلل
(,هللأاصككككيهلل315) (,هللأ مككككةهلل   كككك ك هلل353) (,هللأوحصكككك  هلل كككك ةهلل  ككككذهبهلل1/354) هكككك  هلل   وكككك بهللهلل  كككككاهللهككككذ هلل  م كككك هلل

(,هلل11/111) هللأ  خل  ككككلهلل(,1/111) هللأ كشككككمأ  هلل(,4/111) هللأ  ظمككككاهلل(,1/17) هللأ مككككةهلل   كككك هلل(,151)   ممكككك   
 (1/141) هللح ش لهلل  قمحلهللشاحهلل  مقحلهلل هللأ  أ ةهللاؤمل
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  وا)   ك ي(هلل قكوهلل  ضكم اهلل  م كا هلل  غ ئب)  ظك ء(هلله ) ك (هللأ قكوهللأ  ش ه  هلل خأ هللحايهلل
 .  ضم اهلل وماهلل  غ ئم  )هة(هلله ) ظة(

ڃ ) و,هللأاك  هلل كمح   هللأونك  (1)(  خ هلل قوهلل  ك هاهللأ  مضكماهلل,حايهللوا)الالم:-11

هلل.(2)(چ چ چ چ   ڃ ڃ

ۓ       ) مح   هللأونك  وهلل,هللأا    كهلل  وك ل) ع(هلل)  ك (هلل قوهلل    هلل  ك هاأ  ش ه هلل خأ هلل

 خأ هللحكايهلل  وكا)  ك (هلل قكوهلل  ضكم ا)  ظ ء(هللهك  هلل قكوهللهللأ  ش ه هلل,(3)(    ڭ ڭ ڭ 
. خأ  هلل قوهلل  ك هاهللأ  مضما

:رب-11
هللمن كككككك ب هلل  و ق كككككك ,هللأ خككككككوصهللم خأ كككككك هلل قككككككوهلل  ككككككك ها,هللأمكككككك    ا  هلل أةهللا,حككككككايهللوكككككك)

    لهلله هلل  هللابهللهلل ]  أ  هلل ق  هلل  صكةهللأ   ك هلل ,(5),هللأ)و أةهلل قو ث اهلل ث ا ا((4)(  من اي
(هلل قكوهلل   ك هلل  ك ها)   ك ل(,هللأ  ش ه هلل خأ (6)[      هلل  ا لهلل أ هلل     مل ,هللأ هلل ك خ هلل)ابَّ
هلل قوهلل  ضم اهللأ عهللأ ق .

:القسمواوال-باءالقسم-12
أ  مضكككككما,هللأوكككككرو هللمنككككك هللهنككككك هلل    ككككك هللهللوككككك خ هلل قكككككوهلل  كككككك هاأهلل)اككككك  هللصككككك حبهلل  قمحكككككل 

   ككككك هلل  كككككك هاهللأهكككككأهلل  ككككككهلل)م ءهلل    ككككك (هلل قكككككوهللهككككك خ هلل–(7)أمككككك (هلل,  أ   )أا كككككم هللمككككك ع
 -  وك كككككل) ع(هللأ قكككككوهلل  ضكككككم ا)  ظ ء(,هللهككككك  هلل قكككككوهلل خأ ظككككك هلل قكككككوهلل  كككككك هاهللأ  مضكككككما

أًهللهلل-هو ككأ هلل,أهكك هللوك خ هلل قككوهلل  ككك هاهلل أةهلل  مضككماهلل,-أًهلل  مكك ءهلل- هللمكك  هللم ظكك أ(  كأ )أ

                                                           

هلل(1/141 )هللقمحلهللشاحهلل  مقحل  هلل(1)
 .(154)   م اةهلل أاةهللهلل(1)
 )111 )هلل  م اة أاةهللهلل(3)
 (1/111(هلل  قمحلهللشاحهلل  مقحلهلل )4)
هلل(3/47أ   لهلل مةهللم   هلل )أأض هلل  م    هللل وهلل(هلل1)
 هللم بهللوحا اهلل   م هللصقوهلل عهلل ق  هللأ ق هلل قوهللصككةهلل  ق ك هللأ   أ هك هللمكةهللغ كاهللل وك ب )هلل كةهللأ هللأخاو هلل  مخ ًاهلل(1)

 ككمح ةهلل عهللمكك ذ هللأ ككل هلل  ق قككلهللمككةهللهلل» ككقملهللاضكك هلل عهلل  ظكك  هللأةهلل   مكك هللصككقوهلل عهلل ق كك هللأ ككق هلل  ككو  كهلل  قككل,هلله كك   هلل
ااك هلل«هللهللأاكهللصكأ حبهلل  حوكا  ؟هلل ك هللابهللهلل   ك لهللهك هلل  ك    هلل  ا كلهللهك هلل لخكاة   و ل,هللم ذ هللأ كل هللمكةهلل  خكل ئة,هللمكةهلل ك

 (1/41) (هلل1111)هلل  ح  ث
هلل(1/113 )هلل  قمحلهللشاحهلل  مقحلهلل(7)



79 

 

هلل.(2)(   ن هلل,هللأ هللورو هللل هللمن (1)(أ  مصحي) -ه هلل     
تاءالقسم:-13
هللل هلل قوهلل   هلل عهللون  و,هلل  أ  هلل مح   هلل(  و ء)أ  هللو خ (هلل  أ أهلل)ه هللم  هللمة (أ  و ء)

  ظ هللمةهلل كم هللأ ظ هللهللأه  هلل،(3)(ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی )أون  و
  خ هلل قوهللل هلل قوهلل  مكظاهلله  .هللأأوم هلل مةهللهش  هلله هللأأض هلل  م    هللم هللهلل هللو خ 

هللم أ   )  ك  هلل  وا هللحاأي هللمة هللأ  مضما هللوواهللها هلل منل هللأ  مضما  هلل  ك ها هلل وا م 
أذ اهلل كمثقلهللهلل-,(4)أ  مضماهللأه  هللمةهللل وهللأ ة,هللأ قو,هللأه ,هللأ  م ء,هللأ  ك (  ك هاهلل

هلل  ك  هلل قو هلل خأ ظ  هلله  هللاا م اهلل ق ظ , هللذ اوظ  هللأا  هللأ  مضما, هللوخوصهللهلل,-ها أ منل
هلل م  ك ها,هللأو    هللل وهللأامنلهللأا   

هلل    يهلله هللهلل-أ هللو خ  هللأا  هللأ  أ أ, هللأ    ي, هللحوو, هللأهأ  هللمن  ل هلل خوصهللمك ها هلل  م 
هلل.هللهللهللهللهللهللهلل-أذ اهلل كمثقلهللم حأهللم هلل م هلل-(,م ا  ضاأاةهلل قوهلل  ض

هللأم هلل خوصهللم  لم ةهللأهأ هللمذ,هللأم ذ.هلل-ب
هللو خ هلله هلل   ك هلل قوهللضم اهللغ ملهللمكل هللهلل-ج هللأا  هلل خوصهللم    ا  هللأهأ هللاب  أم 

هلل رها  ,هللأ  وذ  ا,هللأ  و   اهللموم  لهللمن بهللم  م هلل قمن و.
أم حأهللم هللذ ابهللهلل,(5)(أأهلل   ءهلل  مو ق هللأهأهلل  و ءهلل,م هلل خوصهللم عهللأابهللمض ه هلل ق نملهلل- 

هللض  ءهلل      هللل وهللأأض هلل,هللأه (6)شاحهلل  وصا  هلل مةهللهش  هللأا هلله  
                                                           

  منومككك هلل  ككك هلل  ح   كككلهلل هلللذ هللاككك  هلل  حككك  ي هللأا ككك هللممككك هللهككك هللهكككذ هلل  مصكككحيهللهإ ككك هلل  كككأةهلل م  ككك .هللأمككك هلل كككأهللاككك   هللأا ككك هللهلل(1)
م  مصحي,هللهإ  هلل هلل  أةهلل م   اهللكةهلل  مصحيهلل   هللص لهللعهللون  و,هلللذهللهأهلل  كأا هللأ  وقك ,هللهكإةهللأا  هللمك هلله ك هلل ك ةهلل

 أاةهلل  م اةهللأأهللغ اه ,هللأمآ كلهلل   ا ك هللأأهللغ اهك ,هلل م   هلل قناي.هللأا  هلل  م    لهلل هلل  ن  هلل     هللم   ارةهللأم  مصحي,هللأم
أا  هلل  ش هن لهلل هللو ن  هلل   م ةهللم و بهلل عهللأ  وأا ةهللأ س و ك هللمك هلل ك هلل كا هلل ك  ك ك,هللأمك   ارةهللأم  مصكحيهللمك هلل ك هلل كا هللمك هلل
أااكك هللأوقكك باهللأاكك  هلل  ح  مقككل هلل  حقككيهللم ككك هلل عهللونكك  وهللأ  مصككحيهللأ   ككارةهلل مكك ة.هلل هلل  مأ ككأ لهلل    ظ ككلهلل   أ و ككل هلل

-1414 هللوككككلء  هلل   منككككل هلل)مككككة41   أ كككك  هلل كككك  هلل كوككككل ء هلل- اهلل ككككة هللأل اةهلل كأاكككك يهللأ  شككككئأةهلل س كككككم لصكككك 
 هلل   منكككلهلل كأ كككو,هلل31هلل-14   أ ككك  هلل كوكككل ءهللهلل– هلل   منكككلهلل هلل  ث   كككلهلل هلل  ا   ك ككك 13-1 هلل كوكككل ء هللهكككك(1417

هلل(7/111 هلل   منلهلل  ث   ل,هلل ماهلل  أل اةهللهلل )41هلل-هلل31هلل مصا.هلل كول ءهلل–م  ماهلل  ا  ص أة
هلل(1/114  قمحلهللشاحهلل  مقحلهلل )هلل(1)
هللهلل(17 ك م  ءهلل ) أاةهللهلل(3)
 (3/11أأض هلل  م    هللل وهللأ   لهلل مةهللم   هلل )هلل(4)
 (3/17,15 )هلل  مص اهلل    م هلل(1)
 (1/133 )هللشاحهلل  وصا  هلل قوهلل  وأض  هللأأهلل  وصا  هللممضمأةهلل  وأض  هلله هلل   حأهلل(1)
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و ماهلل اأ هلل  قغلهللهلل,هللأأ ثاهلل خوص ا اهللم هللذ ابهللمةهلل  مورخا ةهللص حبهلل و ب (1)  م    هلل
هلل  ك هاهللأهأ  هلل قوهلل   َ  هللم   خأَ  هلل خوصا هللم  هلل  حاأيهللم ظ  هللم أ   )هذَب هللهلل  نام ل ُابَّ

هلل هللأحوو هللأُم ُذ هلل  ك هاهللأُمْذ هلل قو هلل  خُ  هللم  هللأم ظ  هللأموو, هللأو ؤُب هلل    َ  هللأأ ُأ أ    ُي
هلل.(2)أ  َمضَما,هللأه هلل  مأ ا (

                                                           

هلل(1/111 )هللض  ءهلل      هللل وهللأأض هلل  م    هلل(1)
 (3/117 )هلل   اأ هلل  نام ل(هللو ماهلل1)
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هلل

 اي ـث الثـاملبح                        

 املختلف فيها حروف اجلر                 
هللوفيه أربعة مطالب:                         

هللحاشا( -عدا –املطلب األول: حروف اجلر )خال          

هلللعل( -ك   –الثاي : حروف اجلر )لوال هللاملطلب         

 مع( –حىت  –املطلب الثالث: حروف اجلر )مىت          

          
ُ
ن
ُ
 هاء التنبيه( -همزة االستفهام -بله -املطلب الرابع: حروف اجلر )م



هلل
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املبحث الثاي                          
حروفالجرالمختلففيها

أه  هلل ؤ  هلل م ذ هلل  ح  ثهلل ةهللحاأيهلل  واهلل  مخوقيهلله ظ هللأ ك  هلل  حك  ثهلل كةهللحكاأيهلل
هلل  واهلل  مو  هلل ق ظ ؟

أ  هلل   هلل  محثهلل ةهللحاأيهلل  واهللمش  هلل ك  هلل ك هللأاكيهلل قكوهللاكأ هللأحك هللمكةهلل قمك ءهلل  ح   لهلل
   حككأهلل ككصهلل قككوهلل سومكك نهلل قككوهللحككاأيهللمن  ككلهللمككةهللحككاأيهلل  وككاهللمو كك هلل ق ظكك ,هللل هللمكك هلل

هللأحاأيهلل  واهللو    هللا م ة  ح  بهللص حبهللأصأ هلل   حأهلل ةهلل  نابهللم أ   )
   ك هللأ هلل   نك هللمكاهللأ  هلل شوا هللهك هلل  ككَ هللهلل,هرح هلل    م ة هللم هلل  ونمقو هلل  نابهللحاها هلله  

,هللأ ر ك هلل شك اهلل(1)(أ  هللووابهلله هللمأضاهللمةهلل  مأ ضاهللموامهلل ك كم ءهللأ هلل كهنك  هلل,  حاي
هللم ظ هلل قوهللذ  هللأ عهلل  ق .هلل-ضم  اهللهلل-ل وهللأةهللهذ هلللوم ن

ه كك هلل قككوهللهلل اهللأ  هللأهككأهلل  حككايهلل  وكك هلل  ككونمقو هللحاهككه    كك هلل ك أذ ككاهلل    كك هلل كأ هللم أ كك  )
هللضام ة 

هلل. م هلل  واه  ضابهلل كأ هللم ظ  هللُأ ل هلل
هلل.(2)(  ث    هللغ اهللمكل هلل نم هلل  واهللأ  ضاب

 ن ككك هلل  خككككيهللهككك هلل مقظككك هللهق  ككك هلل  مو ككك هلل ق ظككك ,هللأ   ككك هللهلل-أًهلل  ضكككابهلل  ثككك   هلل–أهكككذ هللهلل
ذ ككاهلل  ضككابهلل كأ هلل  مكككل هلل قوككاهللأ ر كك هلل ن كك هللمكك هلل و  كك هلل ق كك هلل  نككاب,هللأ ككأهلل كك هلل صككاحهلل

هلل  مكلمكككلهلل نمكككَ هلل  وككككاِّ هرمككك هلل  حكككاأيهلل م  و ككك  هللم أ ككك هللأ  كككةهللهللمم ظكككأ هلل  مخ   كككلهلله كككك   )
هلل.(3)(أ  ك هلل-أه هلل-أ   وهلل-مةك)كه
  مخوقككيهلله ظكك هللأهكك هلل  ضككابهللهلل  حكك  ثهلل ككةهللحككاأيهلل  وككاهللل ككوهلل هللهكك هللهككذ هلل  ممحككثأ  و ككهلل

هللهللهلل,هلله هلل  م   بهلل  و   ل   ث   هلل  غ اهللمكل هلل قوا



                                                           

 (1/415 )هلل كصأ هلله هلل   حأهلل(1)
هلل(1/415 )هلل  مص اهلل    م هلل(1)
هلل(1/415 )هلل  مص اهلل    م هلل(3)
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 املطلب األول
حاشا(–عدا–)خال

هكككهللهلل(خككك)أهلل( كك  )أأمكك هلل)هلل  )خككك(هللأ) كك  (هلل كك هلل نكك هم هلل كك مأ  هللمككةهللحككاأيهلل  وككاهللم أ كك
,هللأذ ا)ح شكك (هلل(1)( هلل  ككأة)أهلل( كك  هلل)  أ كك ةهللصكك ل,هللأ  ككةهلله ظمكك هلللضككم اهلل مكك هلل كك ةهللهكك 

هلل واهللمك هللمنك بهلل مك هللووكاهللهلل(ح ش )أأم هلل )م أ    مك هللمنك ه ,هللهلل(حوكو)هق  هللم   ,هللأ    هللحايق
مككك هلل)أمنُاهلل  نكككابهلل  كككأ  أذ كككاهلل  خكككوكيهللهككك )خك(هلله ككك   )هلل,(2)(ءأه ككك هللمن كككوهلل   كككوث  

هقك  هلله ك هللل هللهلل(م هللخكك ).هللهإذ هللاق (ح ش )مم ل لهلل(خك)ه ون  ,(   أُ هللخكهلل مَ هلل عأو   هلل
هظمكك هللهنكككةهلل ْ َوصككبهللهلل(خككك)أهلل( كك  )َأأمكك )أأ كك بهلل  ممككا هللهكك هلل  م وضككبهللم أ كك  ,هلل(3)(   صككب

)خككك(هللاكك هللو ككأةهلل,هللأأضكك يهلل ككذ  هللأة(4)(َوكك َءَ  هلل ْ  َككْأ هلل كك  هللل كك  اهلل )َمكك هللمنكك هَم هللَأَذَ ككَ هللَاْأ كك 
هلل(َوككك َءَ  هلل ْ  َكككْأ هللخككككهللل ككك  هلل )حكككايهللخ كككاهللَهَو كككأ هلل(خكككك)َأاككك هللو كككأة ه ككك   )حكككايهللخ كككاهلل

هلل-اكك  هلل-؟ قككوهلل  كككهللَأ َحكك هللَه  ككيهلل  ككأةهللحككايهللخ ككاهللأهنكككاهللهلل هَككَإةهللاقكك (,هلل ككأمهللل كك  هلل )مثكك 
,هللأأأا هلل ككذ  هللأ ظمككك هلللذ هلل ككم  هللمكككك)م (هلل(5)(َأاككك هللمضككوهللَوْ َ ككك اَه هلل(ح شكك )هَككَإةهللَذَ ككك هلل ث ككاهللَمْ ككك هلُل

هلل   صكبهلل( هللخكك)َمكأهلل(َمك هلل ك   )هَكَإذ هللاقك هلله ك   )هق  هلله ظمك هللل هلل   صكبهلل ,هلل(6)( ك هلل  كةهللَل َّ
مكك هللهلل)أذ كك هللاأ ُكك   أأ هكك هلل مككةهلل   ككا جهللاككأ هلل كك مأ  هللأ  ممككا هللهكك هللأصككأ هلل   حككأهللأأضكك ي )

هلل(خككك)أهلل( كك  ) قككوهللهلل(مكك )هككإةهللأ خقكك هللهلل(أوكك   هلل   ككأ هلل كك  هلل مككا اهلل)أهلل(خكككهللل كك  اهللهللأوكك   هللأحكك قهلل
هلل(خككك)ه كك هلل  كك هللأهلل(م هككك)هلل( اهلل مكك هللخكككهللل ككهلل   ككأ هلل وكك  أ)أ(هللأوكك   هلل   ككأُ هللمكك هلل كك  هللل كك  اهلل  )أاق
أمككأهلل  ح ككةهلل  ككأا  هللمكك ةهللهلل,هللأَ  كك هلل  خكككي(7)(صككقلهلل كك ,هللاكك   هللأ هللوأصكك هللل هللم نكك هلل( كك  )أ

(هللَ ْ ك هللَ ك َمَأْ   هللحكاي,هلل  ْ َق هللَأة)ح شك   مأ  هللأ  مما هلله هللح ش هللماوح اهللاأ هلل  مأ  هلله    )
أَ  ككك هلل سومككك نهلل كككةهللهلل(8)(و كككأةهللحاهككك هللأهنككككهنككك ,هللَأ وكككألهللَأةهللَأ  ككك هللأمككك هلل ْ َنمَّككك  هلل ْ ممكككا هلل

كككككلهللَ كككك َمَأْ    كككك مأ  هلل قككككوهللحاه وظكككك هللم أ كككك  ) هللحاهكككك اهللَهَرمكككك هللحوَّ َمَإْوَمككككك نهللهلل هللَأ َّظَكككك هللَ هللو ككككأةهللَل َّ
                                                           

هلل(1/345)    و ب هلل  مأ  هللهلل(1)
 (1/341)   مص اهلل    م هللهلل(1)
 (311-هلل1/341)   مص اهلل    م هللهلل(3)
 (4/411 )هلل  م وضبهلل(4)
هلل(4/411 )هلل  مص اهلل    م هلل(1)
 (4/411 )هلل  مص اهلل    م هلل(1)
هلل(هلل1/175 )هلل كصأ هلله هلل   حأهلل(7)
 (1/317 )هلل ق هلل   حأهلل(5)
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,هللأأمككك هلل مكككةهللو ككك هللهككك هلل  قمكككاهللهقككك هلل ن ) ككك  (هللمكككةهللحكككاأيهلل  وكككا,هللمككك  )خك(هلل(1)(   َّْحكككَأ  ة
اكك  هلل)هلل و ككأ هللهمكك هللمنكك هةهللم صككأبهللأمكك  اهللهلل(أ كك  )هلل(  ككأةهلل )أهلل( كك  )أأمكك أ)ح شكك (هلله كك   )هلل
(هللخكك)أهلل(ح ش ك)   وث  ءهللمك ا(هللأذهمأ هلل   هللون اهللهلل()أ   ق أ هلل هلل  أةهللم ا اهلل)هلل(   أ هلل   هللل   اهلل

اكك  هلل   ككأ هلل )أ  أ كك ةهللهنقكك ةهلله  صككم ةهللو ككأ هلل,ه  أ كك ةهللحككاه ةهلله وككا ةهلل(خككك)أهلل(ح شكك )أأمكك 
أًهلل مككةهللو كك هلل قو)ح شكك (هللهلل-,هللأأ ه كك (2)(أح شكك هلل مككا اهللهللأح شكك هلل مككا هللهلل(أخكككهللل كك  اهللهللخكككهللل كك  هلل
هلله هللمقحلهلل س ا بهلله    هللهلل-أ)خك( هلل,هللأمةهللا  هللمذ  هلل  حا ًا

هللَلذ هللَمككككك هللا كككككَ هللَصكككككْيهللهلل***هللهللهللهللهللهللهللأ  وكككككَاهللَهككككك هلل َ ْ ككككك هلل  صكككككح َ هلل  م َصكككككَايهلل هللُهكككككةا هللهللهللهللهللهللهللهللمكككككرحاي 
هللهللهللهللهللهللهللهللَ كككككْ هللأَح َشككككك هللأَخككككككهللأم كككككذهلُلهللأَ كككككةهلل***هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللَمكككككةهللَأ َ  َكككككوهللَأَهككككك هللَأَحوَّكككككوهللأَ قكككككو

هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل(3) َ  كككككككْةهللَاشككككأ  كُ هلله حَ ْكَظ هللو هلل***هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل ُيهللَلذ هللَم هللَل َ  كككككككأ   هلل ُءهللكككككك  مأهلل
هلل-اهككك هللهككك هلل   كككوث  ءهللحكككايهلل صكككبهللأمككك  اهللأ ككك هلل ذ ا) ككك  (هللهككك هللمككك بهللحكككاأيهلل  وكككاهللمككك هللذ 

هلله    هلل-  ئم اهلل
هللَأهللَ ْ َ هللَه ْ َصْبهللَأَمَ  هللكككككككَأَم هللخهلَلهللهللهللهلل***هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللَ  ككككككككْةهللُمْ َوْثَ  ا هللَمَم هلل هلَلككككككَلْةهللَو هلُل

كككككك هلل ُككككككأُ  وهلَل هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل(4)َأ َككككككْ َ هللَأْحَمككككككَ  هلل اهلل هللَخككككككَكهللَلْ كككككك َأَمككككككهلل***هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل اهللَوكككككك ؤأ هللَمكككككك هللَ ككككككَ  هللُمَحمَّ
هللمن ك ب هللح ش (أه هلل  قمحلهللشاحهلل  مقحلهللا   )هلل) أهكأهللهلل   كوث  ءهللمكاهللو ل ك هلل  م كوث وهللَحْايق

  كككوث  ءهلل هللمن  هككك هلل (خكككك)هلل-)خكككك(-أذ كككاهلل-,أاككك هللونقككك هللمنُضكككظ هللَهْنككككاهلل,هللَ ُوكككَاهللمككك هللمنككك ب
,هللأذ كاهلل(5)صكب(هقك  هللل َّهلل   اهللهللأ  غ  ُبهلل ق ظ هلل  وَا,هللأا هللُ َصكَبهللمظك اهللهكإْةهلل خك هلل ق ظ )مك (

هلله هلل  م ص هلله هللص نلهلل س ا ب,هللمث هللاأ هللصك حبهلل  قمحكل,هللل هللأ ك هللاك هلل وكاهلل   لمخشًا
هللمك)خك(هللأ)   (هلله    )هلل  م وث وهلله هللل ا م هلل قوهللخم لهللأضاب 

أحككككك ه  هللم صكككككأبهللأمككككك  اهللأهكككككأهلل قكككككوهللثكثكككككلهللأأوككككك  هللمككككك هلل  كككككوث  هللمكككككإ هللمكككككةهلل كككككك هللمأوكككككبهلل
 ك هلل كك .هللأمنضكظ هلل وكاهللمخككهللأا ك هللأذ  )وك ء  هلل   كأ هللل هللل ك  ا(هللأمكك)   (هللأ)خكك(هللمنك هلل

,هللأاكك  هلل مكك  هلل  كك  ةهلل(6)(أا هللهككذ هلل   ككأ هلل كك مأ  هللأ هلل  ممككا أ كك هلل ككهلل-هككذ هللهككأهلل  شكك ه -مظمكك ,
هللهكك هلل س صكك ي )هلل)ح شكك (هللأ)خككك(هللو أ كك ةهلل  صككم ةهللأخ هضكك ةهللأ  ق كككهلله ظكك هلل قظكك هلل  ك مكك ًا

                                                           

هلل(1/317 ) ق هلل   حأهللهلل(1)
 (1/11 )هلل  قماهلله هلل  نام لهلل(1)
هلل1/111 )هللمقحلهلل س ا بهلل(3)
 (1/411 )هلل  مص اهلل    م هلل(4)
هلل(1/141 )هلل  قمحلهلله هللشاحهلل  مقحلهلل(1)
هلل(1/11 )هلل  م ص هلله هللص نلهلل س ا بهلل(1)
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هك هلل,هللأذ كاهللصك حبهلل  قمك بهللهك هلل قك هلل  م ك ءهللأ س كا بهلل  خككيهلل(1)أ ح ,هللأ  نم هللمخوقي(
)   (هللأ) هلل  كككأة(هللأممككك هللاككك  هللم ككك  هلل)ل (هللمكككةهلل كهنككك  هلل) ككك  (هللأ)ح شككك (هللأ)خكككك(هلله ككك   )

أ   م هلل خق هللهذبهلل كهن  هلله هلل   وث  ءهلل م هلله ظك هللمكةهللمن كوهللهلل,أ)   (هللأم هللمن هةهللم صأب
)ح شكك (هللهمككذهبهللأ ثككاهلل  مصككا  ةهللأأم هلل) كك  (هللأأم )ح شكك (هلله كك  هلل  ظكك  ),هللهككذ هلل ة(2)    كك (

كشككك  ءهللهللهككك هلل  شكككنا,هللأاككك  هلل  ممكككا هللأ   أه كككأةهللهككك هللهنككك هللأ ظككك هللحكككايهللوكككا,هللأاككك هللوككك ءهللذ ككك 
أ صبهللمظك هللرخكاأةهللهلل,هللأذ ا)خك(هلله    )هللأأم هلل)خك(هلله  هللواهللمظ هللاأ (3)(أح ه  هللوصاهظ 
)م خك(هللأ)م  ك  (هلله نككةهلل مك هللخقأ(هللأأم هلل)   (هللهمث هلل)خك(هللأأم  هلل)خكمةهللأونقأه هللهنكاهلل

هلل,(5)و كونم هللهك هلل   كوث  ء(,هللأ  بهلل مةهللم   هللمةهللحاأيهلل  وكاهلل  وك هلل(4)و   هلله هللمأضن (
حاهك ةهلللذ هللوكا هللأهنككةهلللذ هلل صكم هللهلل-أً)ح شك (هللأ) ك  (هلل–أه هللشاحهلل    ه لهلل  شك ه لهللأ ظمك 

هلل,هللأح وهللمذهبهلل  ومظأاهلله )خك(هللأ)   (هلللذ هلل كم  هللمكك)م (هلل   صكب.(6)أه  قظم هللمضما(
خكيهللاأ هلل  ومظأاهللأ ظم هلل وا ةهللحووهلل أهلل م  هللمكك)م (هللح   كلهلل كةهللهلل(7)  وام هللأح وهلل ة

 قكوهللهلل(مك )م كاأ و ةهللمكك(هللخكك)أهلل( ك  )مإوك لةهلل  وكاهللمككهلل  وام هللأ   ا مناهلل  نابهللم أ   )هلل
,هللأأأا هللهذ هلل  خكيهلل ك هللُشكا حهلل ك   كلهللأُذ كاهلل كذ  هلل  خككيهلل(8)(ل ئ ةهلل-أًهللم هلل-أةهللو أة

  و ككوهللهللأ  كك هلل  مككا  ًهللهكك  هلل.(10)ح شكك وظ أهللهلل(9)ه ) كك  هللأخكككهللأح شكك (هللهكك هللمككوةهلل لواأم ككل

                                                           

هلل(1/417)  س ص يهلله هللم  ئ هلل  خكيهللم ةهلل   حأ  ةهلل  مصا  ةهللأ   أه  ةهللهلل(1)
 (1/317)   قم بهلله هلل ق هلل  م  ءهللأ س ا بهللهلل(1)
 (هلل1/311 )هلل(هلل  مص اهلل    م 3)
هلل(311-1/311 )هلل(هلل  مص اهلل    م 4)
 (1/34 )هلل(هللأ   لهلل مةهللم   1)
هلل(1/711) هلل(هللشاحهلل    ه لهلل  ش ه ل1)
اهللهظككأهللمككأ وهلل وككا هللمككةهللامكك ة,هللأوككا هللمككةهللهلل (هللأمككأهلل مككاهلل  وامكك 5)هلل أأمكك هللأمككأهلل مككاهللصكك   هللمككةهللل ككح  هلل  وامكك هلل   حككًأ

أأخذهللأمأهلل ماهلل   حأهلل ةهللأم هلل  ح ةهلل كخ  هللأغ اب,هللأاكاأهللهلل,  مما  هللهأهللمأ وهلل مو قلهللمةهللأ م اام ئ هلل   مة.هللأا  هلل
خك ءهللأأهللهللوهلل كأ  هللمكةهللحم كب,هللأ ك هلل قك هلل ك مأ  , و بهلل  مأ  هلل قوهلل كخ  ,هللأ   ان,هللأصك يهللأ ك ةهللصك حبهلل  كةهللأ  

 ث اةاهللم ظ هللمخوصابهلل  مشظأاهلله هلل   حأاهللأ     هللل  هلل  ةهلل  م هللص يهللم ك هللم مك اهللصكقوهللا نوك ةهللم  م ك  ,هللأ  ك هللهلل وم اهلل
مككرةهلل  و ككاهللمكك ,هللأ مكك ا هلله كك .هللأاكك  هللأمككأهلل     كك هلل مكك هلل  أ حكك هللمككةهلل قكك هلل ك كك ً هللمكك  هلل  وامكك هلل كك لهللخمكك هللأ شككا ةهلل

 (117-1/114) ك م ءهلل هلل لهلهلل ك م ءهلله هلل م   هلل هللأم ئو ةهلله هللخكهلهلل  منوص .
هلل(1/711) (هللشاحهلل    ه لهلل  ش ه لهلل5)
 (1/11) (هللموةهلل لواأم لهلل1)
هلل(1/111) (هللح ش لهللموةهلل لواأم لهلل11)
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)ح شكك (هللأ)خككك(هللخككوكيهللم ةأوككأبهلل  هلل-  مككا  ًهلل-,هللأَذ ككا(1)  كك    هللهكك هللحككاأيهلل  منكك   
هلل(ح ش ك)أةهلل  وكككاهللمككك :مكككةهللأوظككك ة هللأحككك هم هلل( ككك  )أهلل(خكككك)و ككك ا هلل(ح شككك أ) ككك  (هللم أ   )

 ك هللهلل(ل ك  اهللهلل أوأ  هللم هللح شك).هللا  هلل  مأ  هلل أهللاق  هلل(م ) هللوصحبهلل(ح ش )أ لخاهللأةهلل,أ ثا
أهكككأهللهلل (مككك هللح شككك )أاممككك هللا ككك هلل)أأوككك لبهللمنضكككظ هلل قكككوهللاقكككل.هللأاككك  هلل مكككةهللم  ككك  هلل,  كككةهلل كمككك اهلل

هك هلل ث كاهللمكةهللهلل-ه هللهكذبهلل  ثكثكلهلل  حكاأيهلل-,هللأُذ اهلل  خكيهلل ذ  (2)(م مأنهللمةهلل كمظ 
أأأضككك هللهللهلل(3) وكككبهلل   حكككأ,هلل مككك هللهككك  هللوأضككك  هلل  م  صككك هللأ  م ككك   هلل قكككوهللأ   كككلهلل مكككةهللم  ككك 

,هللأهك  هللشكاحهلل(5)أهك  هللمغ ك هلل  قم كبهلل كةهلل وكبهلل ك  ا كب,هلل(4)  م    هللل وهللأ   لهلل مةهللم   
هلل.(6) مةهلل    هلل قوهللأ   لهلل مةهللم   (

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

                                                           

 (1/431 )هلل(هلل  و وهلل      هللشاحهللحاأيهلل  من   1)
 (411-414 )هلل(هلل  مص اهلل    م 1)
هلل(1/155 )هللوأض  هلل  م  ص هللأ  م    هللمشاحهللأ   لهلل مةهللم   هلل(3)
 (1/111 )هللأأض هلل  م    هللل وهللأ   لهلل مةهللم   هلل(4)
هلل(1/114 )هللمغ  هلل  م بهلل ةهلل وبهلل ك  ا بهلل(1)
هلل(1/135 )هللشاحهلل مةهلل    هلل قوهللأ   لهلل مةهللم   هلل(1)
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 املطلب الثاي                                                                  
لعل(-كي-)لوال

لوال-أواًل
هككك هللهككك هللهللخككككيهلله ظككك (,هللأامككك هللذ كككاهلل   كككأ )أمكككةهللحكككاأيهلل  وكككاهلل  مخوقكككيهلله ظككك هلل كككذ  هلل

  وككك هللهككك هللحكككايهلل مو ككك نهللهلل( كككأ) كككأ هللما مكككلهللمكككة  )اككك  هلل  مكككا  ًهللهككك هلل  و كككوهللما مكككلهللأ هلل ؟
أ  هللأ ح ةهللم ظم هللم ا لهلل قوهللم مظ هللمةهلل  من كوهلل  مأضكأ لهلل ك هللامك هللهلل,    ه لهلل( ) مو  نهللأ

هلل.(1)( وا  ب 
هللنقوهلل   حأهلل  و    أأم هلل  خكيهلله هلل أ ظ هللحايهللواهللأ هلل هلله

 كةهللح  ك هللهللهذ هللم بهللم هلل  أةهللمضَما اهلله  هلل   ك هللموحكأ اهلل  وماه هلل  مأ  هللحايهللواهلله    )هلل
ذ هللأكظكا هللهلل,,هلللذ هللأضما هلل    هلله ك هللُوكااهلل( أ ً)أهلل( أ  )أذ  هلللذ هللُأكظاهللمن بهلل      أ  

  مكك هللاكك  هلل ككمح   هلل,(2)( ككأ هللأ كك هلل )ُاهككا.هللأ ككأهللوكك ء هلل كمككلهلل سضككم اهلل قككوهلل    كك  هلل  قكك 

   وك بهللهللهك هلل و مك هللأح ك هلل.أ   ظ هللونقأبهللمضكَما اهللموكاأا اهلل ,(3) (ىئ يئ جب حب)
هللأ  ك هللصك حبهلل  م صك هللهك هللصك نلهلل س كا بهلل  خككيهلله ظك ,هلل(4)أ  هللمذهبهلل  خق ك هللأ كأ  

هلل(  يك)  ككهللأ خوقككيهللهكك هللذ كك  هللهمككذهبهلل كك مأ  هللأاكك هللح كك بهلل ككةهلل  خق كك هللأ ككأ  هللأةه كك   )هلل
ةهلل( أ هلل)من هلل(    ء)أ مكاهلل  م  كوهللحك  اهلل ك  هلل ك هللمكاهلل  مكظكا,هللهلل( كأ )هلله هللمأضاهلل  وا,هللأ  

هك هللمحك هلل   صكبهللهلل(  كو)  اهلل    هلل  هللماهللغ اه .هللأهم هللمن حهلل(غ أة)ماهلل(  ةك) م هللأةهلل 
هكك هللمحكك هللهلل-  مأضككن ةهلل-.هللأمككذهبهلل كخ كك هللأ ظمكك ( نقكك )أهلل( نقكك  )مم ل وظمكك هللهكك هللاأ كك 

أ  ككك هلل  خككككيهللصككك حبهلل س صككك يهلل,هلل(5)(محمكككأ هلل قكككوهلل  وكككاهلل( كككأ )أأةهلل  اهكككاهللهككك هلل,  اهكككا
هلًَل) هلَلهلل    أ هلله هلله هلل     )ه     هللا؟  ضم ئهللهللأمأضاهلل(َ ْأَ  هلَل)أهلل(ْأَ 

                                                           

هلل(1/111 )هلل(هلل  و وهلل      هلله هللحاأيهلل  من   1)
 (1/373 )هلل(هلل   و بهلل   مأ  1)
هلل(31) (هللهلل أاةهلل مرهلل3)
,هللهمكةهللأ ك ماهلل   حكأ  ةاهللأخكذهلل كةهللأمك هلل مكاأهللمكةهلل  نككء,هللأ كماهللهلل (هلل أ  هللمةهللحم ب4) أأم هلل أ  هللمةهللحم كبهلل  مصكًا

مةهلل  نابهلل م هلل ماهللمةهللامقك ,هللأأخكذهلل  ك هلل ك مأ  ,هللأح كوهلل  ك هللهك هلل و مك ,هللأأخكذهلل  ك هللأ ضك اهللأمكأهلل  ح كةهللمكةهللحمكلةهلل
,هللأ    هللحق و هللم  مصاة,هللأ  ةهلل  ص بهلل قملهلل  نام لهللأهصكح ءهلل ك كا بهللأأمأهللل ا  ءهلل ح وهللمةهللل   هلل   ا ء     ئ ,هلل

هلل  لهللثكثهللأثم   ةهلل  ل,هلله هللخكهكلهللهك اأةهلل  اشك  .هلل  لهكلهلل ك مك ءهللهك هلل هللأ  م   ل.هللأوأه هلل أ  هللمةهللحم بهلل  مصًا
 (11-1/47 )هلل م   هلل ك م ء

هلل(177-1/171 )هلل(هلل  م ص هلله هللص نلهلل س ا ب1)
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هككك هللمأضككاهللاهكككا,هلل (هلل ككأ ),هللأ( ككأ ً)هككك هلل(   كك ي)أهلل(   كك ء)ذهككبهلل   أه ككأةهللل كككوهللأةهلل-1
هللأ     هللذهبهللأمأهلل  ح ةهلل كخ  هللمةهلل  مصا  ة.

هللمكككككككككهلل(   ككككككككك ي)أهلل(   ككككككككك ء)أذهكككككككككبهلل  مصكككككككككا أةهللل كككككككككوهللأةهلل-1 هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل.هلل( أ ك)هككككككككك هللمأضكككككككككاهللوكككككككككاع
أ وككبهللأةهللهلل( ككأ  )أهلل( ككأ ً)هلل أذهككبهللأمككأهلل  نمكك  هلل  ُمَمككاِّ هللل ككوهللأ كك هلل هلل وككألهللأةهلل  كك  هلل-3

هللم  ضككم اهلل  م  صكك هلل مكك هللوكك ءهللمكك هلل  و ل كك هللهكك هللاأ كك هلله ككؤووهلل( ككأ هللأ كك ),هللأ( ككأ هللأ كك )هلل   كك  

,هللأ ك  هلل(2)(أ ظكذ هلل ك هلل كرَ هللهك هلل  و ل ك هللل هللم  صككاهللهلل(1) (ىئ يئ جب حب هلل) ون  و
أ  لهلل   ا   ة,هللأخاجهللمكرة)هلل كأ (هللاك هللوك ء هللهك هلل كك هلل  نكابهللأ  كةهللاق قكل,هللأا هللل ك هلل  ممكا هلل

أاأ هللذ كك هللهكك هلل كمظكك هللأأشككن اه ,هللأ كك  هللمن ككوهلل كك  هللنكك  هللأ ظكك هلل كك هللوككا هللهكك هلل ككك هلل  نككاب,هلل 
-أاأ هلل  و ل  هللمظ هلل أ ظ هللغ اهلل ام لهللأأهللغ اهللم ونقملهللهك هلل كمظك .هللأذ كاهلل  خككيهلله ظك 

ه ك هللهلل( كأ )أهلل(موكو)أهلل( نك )أهلل(   ذ  هلل مةهللم   هلله هللشكاحهلل    ه كلهلل  شك ه لهلله ك   )هلل- أ 
هك هللهلل( كأ )هك هللهللي  قلهلل  ونم  ظةهللأغا موظة,هللأ قخكهلل-أًهلله هللحاأيهلل  واهلل–مةهلل ذ اهة

,هللأ  ككك هللصككك حبهلل(3)(أ هلل ؟هلل-أًهللمكككةهللومقكككلهلل  حكككاأيهلل  مخوقكككيهلله ظككك هلل-هكككأهللمكككةهللومقوظككك 
أ  ثككككك   هللمكككككةهلل   و ككككوهلل  ككككك    هلل  خككككككيهللهككككك هلل) ككككأ (هللهككككك هللهككككك هللحكككككايهللوككككاهللأ هلل ؟هلله ككككك   )

  ضكم اهلل  موصك هلل  مأضكأنهللأ  ظك هللهللأذ ك هلللذ  ,  مو    لهللأةهللو كأةهللحكايهللوكاهلل( أ )ح   
هلل,هللهكك هللذ كك هللحككايهللوككاهلل  كك هلل كك مأ  هلل(قأ ك)كككه(,هلل  ظكك ء)أهلل(   كك ي)أهلل(    ءك) ككهلل ق صككبهللأ  وككا

أأخأ وظكك هلل هلل نككايهللأاأ ظكك هللل هللهكك هللمأضككاهلل صككبهللأأهللهلل(   كك ء)أ  ضككم اهللموككاأاهللمظكك ,هللكة
 هللو صبهللمغ اهلل  ك ,هللل هللأمنظك هلل كأةهلل  أا  كلهللهلل(    ء)ممو ا,هللكةهلل( أ ً)واهللأ   صبهلله 

هلل.(4)(ه ون ةهلل أ ظ هلله هللمأضاهللواهللهللأأهللوأ ل اهللهللأوأم اهلل
هكك هللذ كك هللهلل( ككأ هلل)أذهككبهلل كخ كك هللأ   أه ككأةهللل ككوهللأةأذ ككاهلل  ككاأًهلل  ثكك   هلل  مشككظأاهلله    )هلل

أ  ضككككم اهلل  موصكككك هللهكككك هللمأضككككاهللاهككككاهللم  موكككك  ءهلل   مككككلهلل ككككةهللضككككم اهلل  اهككككاهللهللحككككايهلل موكككك  ء
ذ كك هللأ  خكككيهللهكك هللهلل,(أ هللأ كك هلل ر كك ),هلل(مكك هللأ كك هلل ر كك )  م  صكك ,هلل مكك هلل   ككأ هللهكك هللاككأ ظ  

هللأذ اهللل   اهلل  مما ,هللأ   هللا ,هلل(5)(شظ ا

                                                           

هلل(31) (هلل أاةهلل مرهلل1)
 (1/114 )هلله هللم  ئ هلل  خكيهلل(هلل س ص ي1)
 (1/751 )هللشاحهلل    ه لهلل  ش ه لهلل(3)
 (1/113 )هلل(هلل  و وهلل      هلله هللحاأيهلل  من   4)
 (1/114 )مص اهلل    م هلل(هلل  1)



89 

 

 و  هللأئمككلهلل  مصككا  ةهللأ   ككأه  ة,هلل   خق كك هللأ كك مأ  ,هللأ    كك ئ هلل ق كك هللم أ كك  )هلل(1)  شككقأم ةهلل
,هللأُ  ك هلل  خككيهللهك  هلل(2)(هإ  ك اهلل  ممكا هلل ك هللهكذ  ةهلل, ةهلل  نكابهلل( أ  هلل)أ   ا ءهلل قوهللاأ  ل

ل كوهللأ   كلهلل مكةهللهللأأضك هلل  م ك   أهك  هللهلل(3) هللل كوهللأ   كلهلل مكةهللم  ك وأض  هلل  م  صك هللأ  م ك  
 كةهلل وكبهلل ك  ا كبهللهللمغ ك هلل  قم كبأهك  هللهلل(5)مهللأمك هلل  صك مشاحهللا اهلل    أه  هللهلل(4)م   

هلل-أًهلل  خككككيهلل–,هللأُ  ككك (6)ح كككوهللأةهللمكككذهبهلل ككك مأ  هللهككك )هلل كككأ (هللهكككأهللاأًهللومظكككأاهلل   حككك ة(
,هللأَ  كك هلل  خكككيهلل ككذ  هلل  أاكك  هللهكك هلل و مككك  هلل(7)أ   ككلهلل مككةهللم  كك هللشككاحهلل مككةهلل   كك هلل قككوهللهكك  

هلل.(8) س ا بهلل   كبهللل وهللاأ   مأص هلل
كي-ثانياً
أمككةهللحكككاأيهلل  وككاهلل  مخوقكككيهلله ظكك )  (هللأ  صككك هلل  خكككيهلله ظككك هلل قككوهلل   حكككأهلل  وككك    هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل

هلله هلل  م صك هللهك هللصك نلهلل س كا ب)هلل ك (هللمكةهللحكاأيهلل  وكاهلل  ك هللمك هللَ ك ََّ هلل ذ اهلل  لمخشًا
 كك هللأ هلَلهلل,(9)(مككةهللحككاأيهلل  وكاهللممن ككوهلل مكك هلل(  مك  هلل)هكك هللاككأ ظ هلل( ك حكاأيهلل  وككاهلله كك   هللأ)
هككك هلل وكككألهللأةهللوكككرو هلله ) ككك (هللهككك هللو كككأةهللحكككايهللوكككاهللأ هلل ؟هلله    )هللصككك حبهلل س صككك ي 

 هللو كأةهللل هللحكايهلل صكب,هللأ هلل وكألهللأةهللهلل( ك )ذهبهلل   أه كأةهللل كوهللأةهللحايهللوا؟هلل(  )

                                                           

أمأهلل ق هلل ماهللمةهللمحم هللمةهلل ماهلل كل ًهلل ك و ذ,هلل  نكمل,هلللم  هلل   حأ,هللأمأهلل ق هلل ماهللمكةهللمحمك هللمكةهللهلل (هلل  شقأم ة1)
,هلل  مق كككبهللم  شكككقأم ة.هللأ  شكككقأم ةهللهككك هلل غكككلهلل ك   مكككاهلل كل ً,هلل سشكككم ق ,هلل   ككك  ة هللهكككأهلل كمككك اهلل ك    ككك ,هلل   حكككًأ

وككأه  هلل كك لهللخمكك هللأأامنكك ةهللأ كك هللهلل,ام ككلهلل هلل شكك هللغمكك ابهللأ هلل وكك امهكك هلل  نهللمإشككم ق ل.هللأ كك ةهلللم مكك اهللهلل كشكك ا.هللمأ كك ب 
هلل(13/117 )هلل  اهللأ ك هلل   مكءهللم ئل.
هللهللأحم هللمةهلل ق هللمةهللمحم هللمةهللأحم هللمةهللحواهلل  ن  ك   لهلهلل ك م بهلله هلل ك   ب هلل  مؤ ي هللأمأهلل   ض هللهللأ كا 
   منككل هلل كأ ككو,هللهلل-  ا كك اهلل–  شككا هللم ومككلهلل  اشكك     مح كك  هلل مكك هلل  نل ككلهللمحمكك هللمككةهللصكك   هلل   كك  ًا هللهلله هلل(511 )

هلل(1/413,414 ).هلل 1151هلل-هلله1411
هلل(1/111 )هلل  هلله هللحاأيهلل  من       و وهلل  هلل(1)
 (1/741 )هللم   (هللوأض  هلل  م  ص هللأ  م    هللمشاحهللأ   لهلل مةهلل3)
 (3/3 )هلل(هللأأض هلل  م    هللل وهللأ   لهلل مةهللم   4)
 (111-1/111 )هلل(هللشاحهللا اهلل    مهللأم هلل  ص م1)
هلل(1/311 )هلل(هللمغ  هلل  قم بهلل ةهلل وبهلل ك  ا ب1)
 (3/7 )هللشاحهلل مةهلل    هلل قوهللأ   لهلل مةهللم   هلل(7)
,هللل كةهللهلل(5) هلل كلهكًا ًا مأص هلل   كبهللل وهللاأ   هلل س ا ب هلل  مؤ ي هللخ   هللمةهلل م هلل عهللمةهللأم هللم اهللمةهللمحم هلل  واو أ

,هللأ ككك ةهلل نكككايهللم  أاككك  هلل )  ككك  م كككاأ  هللهلل–  ا ككك  لهلل(ه هلل  مح ككك  هلل مككك هلل   كككا  هللمو هككك  هلل    شكككا هلل111 ةهلل  مصكككًا
 (1/71).هلل  1111هلل-هللهك1411هلل   منل هلل كأ و

 (1/375 )هلل  م ص هلله هللص نلهلل س ا بهلل(1)
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أذ ككاهللهلل,(1)(ل ككوهللأ ظكك هلل وككألهللأةهللو ككأةهللحككايهللوككاأذهككبهلل  مصككا أةهلل,هللو ككأةهللحككايهللخ ككا
 هلل وككألهللأةهللهلل( ك )أمك هلل   أه كأةهللهك حووأ هللمكرةهللاك  أ  هللل مك هللاق ك  هلللةهلل )   ك هلل   كأه  ةهلله ك   

مككةهلل أ مكك هلل كهنكك  ,هللأمكك هلل كك ةهللمككةهلل أ مكك هلل كهنكك  هلل هللهلل( كك )و ككأةهللحككايهللخ ككااهللكةهلل
 وككألهللأةهلل  ككأةهللحككايهللخ ككااهللك كك هللمككةهلل أ مكك هلل ك ككم ء,هللأ أ مكك هلل كهنكك  هلل هلل وككألهللأةهلل

خ ككاهلل خككأ هلل  ككك هللهلليأ  ككذًهلل كك  هلل قككوهللأ ظكك هلل هللو ككأةهللحككاهللهللو ككأةهللمككةهلل أ مكك هلل ك ككم ء.
كةهلل  كككك هلل قكككوهللأصكككق  هللحكككايهللخ كككا,هللأحكككايهللهلل(وئوككك هلل  ككك هللو نككك هللهكككذ ) ق ظككك هلل  أ ككك  

,هللثكككك هللذ كككاهلل   ككك هلل  مصكككا  ةهلل قكككوهللوككككأ لهللأةهلل(2)(  خ كككاهلل  خ كككاهلل هلل ككك خ هلل قكككوهللحكككاي
أأمك هلل  مصكا أةهللهك حووأ هللمكرةهللاك  أ  هلل  ك    هلل قكوهللأ ظك هللو كأةهلل ):ه   هللواو أة)  (هللحايهلل

   كككو ظ م لهلل ككك خأ هلل  كككك هللأغ اهككك هللمكككةهللهلل(مككك )هكككأحكككايهللوكككاهلل خأ ظككك هلل قكككوهلل   ككك هلل  كككذًهلل
هلل.( مككك )هلل مككك هلل  أ كككأةهلل(  مككك )حكككاأيهلل  وكككاهلل ق ظككك ,هللأحكككذيهلل ك كككيهللم ظككك ,هللهكككإ ظ هلل  أ كككأة

   كككو ظ م لهلل هلل حكككذيهللل هلللذ هللهلل(مككك )أ  ككك    هلل قكككوهللأ ظككك هللهككك هللمأضكككاهللوكككاهللأةهلل ك كككيهللمكككةهلل
هلل(.َ ك اهللأ)هلل(َهك  هلَل)أهلل(مَك هلَل)أهلل(َ ك هلَل)أ وصك هللمظك هلل  حكايهلل  وك ا,هلل  كأ ظ  هللهلل,    هلله هللمأضكاهللوكا

 .(4)(ٹ ڤ ) عهللونكك  وهللأاكك  هلل,(3)( ں ں ڻ ڻ ڻ) اكك  هلل عهللونكك  و

هرمكك هلللذ هلل وصكك هللهلل,(6)(       ٱ ٻ) أاكك  هللونكك  وهلل,(5)(     ی جئ حئ مئ)ونكك  وهلل عهللأاكك  
ةهلل وصكك هللمظكك هللحككايهلل  وككا,هللهكككهلل وككألهللأةهلل  كك  هللهلل(م ذ ك)مكك هكككهلل وككألهللحككذيهلل ك ككيهللم ظكك هللأ  

هلل(مكك )كة( ك اهللذ )أهلل(هكك  هللذ )أهلل(مك هللذ )أهلل( كك هللذ )أهلل( ماك ذ )أهلل(ه مكك ذ )أهلل(ممك ذ )أهلل( مكك ذ )هك 
أ ككذ  هلللذ هللأانكك هللهكك هللصكك اهللهلل,   شكك ءهلل  أ حكك ,هللهقكك هلل حككذيهللم ظكك هلل ك ككيهلل(ذ )صكك ا هللمككا

أ هلل وكككألهللأةهللهلل(مكك هللوصكك ا)أ(هللمكك هللوا كك )   ككك هلل هلل وككألهللأةهلل حككذيهلل ك ككيهللم ظكك اهلل  ككأ ظ  
 مكك هلل حككذيهللمكككاهللهلل(  مكك ),هللهقمكك هللحككذيهلل ك ككيهللم ظككك هللهكك هللاككأ ظ (أَ هللوصكك ا),(َ هللوا كك )  كك   

هلل قكككوهللأ ظككك هللحكككايهللوكككاهلل,حكككايهلل  وكككا هلل(8),هللأاوككك هللأ ككك هلل وكككألهللأةهللو كككأةهللحكككايهللوكككا(7)(  َّ
                                                           

 (1/411 )هلل س ص يهلله هللم  ئ هلل  خكيهللم ةهلل   حأ  ة هلل  مصا  ةهللأ   أه  ةهلل(1)
 (هلل1/411 )هلل  مص اهلل    م هلل(1)
هلل(1)  أاةهلل  صيهللهلل(3)
هلل(14 )هلل  َحوا أاةهللهلل(4)
 (43 )هلل    ل    أاةهللهلل(1)
هلل(1 )هلل   مر أاةهللهلل(1)
هلل(1/411 )هلل س ص يهلله هللم  ئ هلل  خكيهللم ةهلل   حأ  ة هلل  مصا  ةهللأ   أه  ةهلل(7)
 (1/415 )هلل  مص اهلل    م هلل(5)



91 

 

  قمككك بهللهككك هلل قككك هلل  م ككك ءهللأ س كككا بهللأة) ككك (هللاككك هللوكككرو هللهللضكككم  اهللأ ككك  هللوصكككا ح ا,هللأُذ كككاهللهككك 
أةهللو ككككأةهللحككككايهللوككككاهللمكككك    هلل خأ ظكككك هلل قككككوهلل   كككك هللهلل أ  أوكككك هلل  ثكككك    حككككايهللوككككاهلله كككك   )

هلل, م ك ةهلل  حا كلهللأ ك كيهللمحذأهكلهلل(  ظ ء)   هلل ك و ظ  هللأهلل(م )ممن وهلل م هللأهلل(  م  )  أ  
هلل(أة)  هللو خ هلل قكوهلل   ك هللهكإذ هلل خقك هللهكذبهلل قكوهلل   نك هلل   ك هلل(أة)ممن وهلل(  )أ أهلل    

 وصككك اهلل  خقكككلهللهلل(أة)كةهللحكككايهلل  وكككاهلل هلل نمككك هللهككك هلل   نككك هللهوضكككماهللمنككك هلل,منككك ه هللمضكككماة
أوككبهللأةهللهلل( كك )هككإةهلل خقكك هلل  ككك هلل قككوهللهلل,أهككذ هللهككأهللح كك هلل  ككك هلل, قككوهلل   كك هللهكك هلل  و كك  ا

,هللأذ اه هلل مةهللم  ك هللهك هللحكاأيهلل(1)(كةهللحايهلل  واهلل هلل  خ هلل قوهللمثق (أة)وص اهللممن و
أهكك هللشككاحهلل    ه ككلهلل  شكك ه لهللذ ا) كك (هللمككةهللحككاأيهلل  وككا,هلل,هلل(2)  وككاهللهكك هللأ   وكك هلل  مشككظأاة

هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللحايهللواهلله هللمأضن ة هلل هإ ظ هلل  ونمقهلل(  )أم  أم ةهللمووهللو أةهلل ذ  هللم أ   )
ه ك هلل  ك هلل(هلل ك )هككهلل( مك ؟)ممن كوهللهلل(  مك ؟)اأ ظ هللهك هلل   كو ظ  هلل كةهلل قكلهلل  شك ء هللأحدهماهلل

 مك هللهلل.هحكذه هللأ  ظك هللأل ك  هللهك ءهلل   ك  هللأا ك اهللهلل(مك )وكاهلل خك هلل قكوهللوم اهلل  مصا  ةهللحاي
هللهللهلل   و ظ م ل.هلل(م ) هللماهلل  ئاهللحاأيهلل  واهلل    خقلهلل قو  ن
أ   نكك هللهكك هللمأضككاهلل  مضككماةهلل(أة)هككك(هللكةهللأا  )ممن ككو (هللوئكك هلل كك هللأا  )اككأ ظ  هلل الثااانيهلل

كظأاهك هللهلل( ك )منك هلل(هللأة) قوهلللضكم اهلل أ  هلل.(كا  ) م هلل  أةهللذ  هلللذ هللاق  هلل(  )واهللمك
هلل  أ هلل  ش  ا هلل   هلل  ضاأاة

هلل(3) ا  هلل   وكوهلل  مك هلل ضكاهللأ   كا***هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلللذ هللأ  هلل  هللو  اهللهضاهللهإ م 
أهكك هللأصككقوظ هللهللهللمصكك ا لهلل(مكك )هكككهللأً هلل ضككاهللمككةهلل  ككوح هلل  ضككاهللأ   ككاهللمككةهلل  ككوح هلل    ككا.

,هللأهككك هللح شككك لهلل  قمحكككلهللشكككاحهلل  مقحكككلهللذ كككاهللمكككذ هبهلل  نقمككك ءهلل(4)( ككك )هككك هللمأضكككاهللوكككاهللمكككك
هللثكثلهللمذ هب هلل(  )ه هلله )  (هللم أ   )

هللاهللأهأهللمذهبهلل   أه ا ة. اهللأ اظ هلل  صملهلل ق ن هلل  ئم -1

                                                           

 (1/34 )هلل  قم بهلله هلل ق هلل  م  ءهللأ س ا بهلل(1)
 (1/34 )هللأ   لهلل مةهللم   هلله هلل   حأهلل(1)
ل وك لهلل   كارةهلل(هللأهأهلل كذ  هللهك هلل131 هللمةهلل  خ   هللأهأهلله هلل  أ   هللص)مةهلل   أ  هلل خوقيهلله هللا ئق هلله   هللهأهللا هلل(3)

(هللم  كأبهللل كوهلل111/هلل3)(,هللأهك هلل  خل  كل15أه هللأخم اهللأم هللوم  هلل قصأ  )هلل,(311(,هللأ  ص   و ة)111 قم اك  )
هللص) (هللم  كأبهللل كوهلل مك هلل عهلل171(هللأمومأ كلهلل  منك   هللص)113 م هلل ك قوهللمةهلل مك هلل ع.هللأهك هللحم  كلهلل  محوكًا

ةهلل  ةهلل  ن   مةهللمن أ ل.هللأ  م هلل    أ  هلله هللشاحهلل  شأ ه هللل وهلل    مغل.هللأهلل (هللأ  هللهكذبهلل371/هلل4)   هلله هلل  أ   ,هللأ  
هلل(1/751) ح ش لهلل    ه لهلل  ش ه لهللهلل مل.هللأ كا    

هلل(751-1/751 )هللشاحهلل    ه لهلل  ش ه لهلل(4)



92 

 

هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل.(1)(  مصكككا ا ةأهكككأهللمكككذهبهلل   حكككأ  ةهللهلل,أ ظككك هللحكككايهللوككك اهللوككك اة,هللأ  صكككملهلل ق نككك هللوككك اةاهللهلل-1
هلل  ئما اهللأهأهللمذهُبهلل كخ  هللأ اظ هلل-3 حاُيهللواع

هلل.(2)
,هللأوك ماهلل مكةهللم  ك هلل(3)  مكا  ًهللهك هلل  و كوهلل  ك    هلل-ه )هلل ك (هلل-أذ اهللهذبهلل  ثكثلهلل  مذ هب

وأضككك  هلل هككك هلل كككأة)  (هللحكككايهللوكككاهللشكككا حهلل ك   كككلهللأذ كككاأ هللخككككيهلل  نقمككك ءهلله ظككك هلل مككك هللهككك 
,هلل(5)أأض هلل  م    هللل وهللأ   لهلل مةهللم   هللأه هلل,(4)  م  ص هللأ  م    هللمشاحهللأ   لهلل مةهللم   

هلل أه هللشذأاهلل  ذهبهللذ اه هللمةهللحاأيهلل  واهللأأ ظ هلل وواهللل هللأما ة
هلل   ككؤ  هللهو ككأ هللهكك هلل(وئوكك هللأمكك  )  خكك صهلل  كك  هلل كك هللأهكك هلل   ككا مكك (هلل   ككو ظ م لهلل كأ  )

هلل(؟هللهللهللهللهلل  م )أأهلل(؟ م )  مو ءهلل قلهلل ة
هكإةهللهلل(وئوك هلل ك هللو ام ك  )أو كأ هلل,  مضماةهللأصقوظ هللأذ  هللهأهلل   أنهلل  خ صهلل(أة )  ث   
مكككاهللهكككذ هلل   نككك هللهككك هللورأ ككك هللمصككك اهللهلل(أة)أهلل,ونق ق كككلهلله   صكككبهللمكككرةهلل  مضكككماةهلل( ككك )اككك ا 

,هللأهكك هللمغ كك هلل(7)أهكك هللشككاحهللا ككاهلل   كك م,هلل(6)(وئوكك هلل ر ككا   )أ ر كك هللاقكك هلل(  ك)موككاأاهللمكك
أمكككذهبهلل   كككأه  ةهللأ ظككك هلل  صكككملهلل  ئمككك ا,هلل  قم كككبهللُذ كككاهللمكككذهبهلل كخ ككك هللأ ظككك هللوككك اةهلل  ئمككك ا,هلل

,هللذ كاهلل  مأضكن ةهلل  قكذ ةهللشكاحهلل مكةهلل   ك هلل,هللأ ذ  هلل مةهلل   ك هللهك (8)أ  ا هللأ  لهلل  مذهم ة
,هللأصكك حبهلل(10),هلل مكك هللذ ككابهللصكك حبهللشككاحهللشككذأاهلل  ككذهب(9)و ككأةهلله ظمكك )هلل كك (هللحككايهللوككا

,هللأهككك هللشكككاحهللشكككذأاهلل  كككذهبهلل(11)ذ كككاهللأ ظككك هللحكككايهللوكككاهللممن كككوهلل  كككك هلل   حككك أ هللهككك هلل   حكككأ

                                                           

 (1/517 )هلل(هللح ش لهلل  قمقحلهللشاحهلل  مقحل1)
,هلل  مناأيهللم كخ  هلل كأ  هلل1) (هللمن  وهلل   ارةهلل ألخ   هلل  مؤ ي هللأمأهلل  ح ةهلل  مو شن هللم  أ ء,هلل  مقخ هللث هلل  مصًا

 هلل   منككككل هلل كأ ككككوهللهللهكككك مهللمحمككككأ هللاا  ككككل هلل    شككككا هللم ومككككلهلل  خكككك  و ,هلل   كككك هاةهلل/وح  كككك  هلل  كككك  وأاةهلل-(هلله111) 
 (1/117).هلل  1111هلل-هكهلل1411

 (هلل1/114 )هلل  و وهلل      هلله هللحاأيهلل  من   هلل(3)
هلل(1/735 )هللوأض  هلل  م  ص هللأ  م    هللمشاحهللأ   لهلل مةهللم   هلل(4)
هلل(11-3/7 )هللأأض هلل  م    هللل وهللأ   لهلل مةهللم   هلل(1)
هلل(411-1/411 )هللشاحهللشذأاهلل  ذهبهلله هللمناهلهلل ك هلل  نابهلل(1)
 (1/15 )هللشاحهللا اهلل    مهللأم هلل  ص مهلل(7)
 (1/143 )هللمغ  هلل  قم بهلل ةهلل وبهلل ك  ا بهلل(5)
 (3/3 )هللشاحهلل مةهلل    هلل قوهللأ   لهلل مةهللم   هلل(1)
هلل(1/374 )هللشاحهللشذأاهلل  ذهبهلله هللمناهلهلل ك هلل  نابهلل(11)
 (1/431 )هلل  ح أ هلله هلل   حأهلل(11)
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,هللأل  هلل كشككمأ  هللهكك هللشككاح هلل(1)  ككذهبهللاكك  هلل مككةهللهشكك  هللهكك هللهللشككاحهللشككذأاهلل مكك هلل, قوككأوًا
وواب) كك (هلللضكك هلهللل ككوهللمكك هللا  كك هلل مككةهللهشكك  هللهكك هللشككاحهللهلل قككوهللأ   ككلهلل مككةهللم  كك هللمأضككن هللث  ثكك اهلل

,هللأأ ه كككك هلل ق كككك هللصكككك حبهلل  وصككككا  هلل(2)  مصكككك ا لهللمككككاهللصككككقوظ (هللم شككككذأاهلل  ككككذهبهللهككككذ ا )
,هللأأأا هلل(3)(ثكثككلهلل هللا مككاهلل ظكك هللأ   مكك هللووككا,هلل اهللصككا حهلل اهللأ هلل  ككمهلل,أ هللووككاهللمنامكك اهللهلل(  ه كك   ))

   ككككك أ  هللهككككك هللهمكككككاهلل  ظأ مكككككاهلل  خكككككوكيهلله ) ككككك (,هللأمكككككذ هبهلل  نقمككككك ءهلل   حكككككأ  ةهلله ظككككك هلل
هوك اةهللو كأةهللحكايهللوكاهللممن كوهلل  كك هللهلل,أمذهبهلل  مأ  هللأ ك ثا ةهللأ ظ هللحايهللمشوا ه    )

,هللأهك هللح شك لهلل  صكم ةهللمك ةهللمكةهلل(4)(و صكبهلل  مضك انهللمنك بهللأوك اةهللو كأةهللحاهك اهللهلل,هو ظ هلل  نقل
هلل,و كأةهللحكايهللوكاهللأمصك ا لهلل( ك )أة  ثاأةهلل    ئقأةهللمرة)  (هللحايهللواهللم أ ك  )ه هلل ك

,هللأ ككك هللأو كككا هللكاكككأ  هلل  موكككرخا ةهلل     كككلهللمككك هلل(5)(  مصكككا  ةهللأومظكككأاهلل,هكككأهللمكككذهبهلل ككك مأ  
أأا بهلل  مو كك مأةهللمككةهلل  خكككيهلله ) كك (هللهكك هللهكك هللحككايهللوككا,هللأ هلل صككب؟هلل قككوهلل  و صكك  هلل

هلل    م .
 لعل-ثالثًا
 نككك (,هللأامككك هلل  حككك  ثهلل كككةهلل  خكككوكيهللهككك هلل أ ظككك هللأمكككةهللحكككاأيهلل  وكككاهلل  مخوقكككيهلله ظ )هلل

هلل كأ وهلله ظ هلله هلله هللل ئ ةهللأ هللأصق ل؟هلل(  ك ) م أهللم  ح  ثهلل ةهللهللحايهللواهللمةهلل  م 
(هلله ككك   )هلل أ هللوكككامهللأ ككك هللاككك  هلل ككك مأ  هللهككك هلل   وككك بهللأة)  كككك (هلله ) نككك (هللل ئككك ةهللأأ ظ ) ككك َّ
أح وهللأمكأهلل     ك هلل  لوك و هلل  قغك  هلله ظك هللمنك هللأةهللمك ةهللأةهلل  كك هللل ئك ةهلله ظك ,هللهلل(6)( قَّ )و أ 

 كك هلل وككلهللحككذهظ هللكةهللهلل- نكك هلل-هقككأهلل   كك هلل  ككك هللأصككق لهللهكك هللأأ كك هلل-أًهلل  نككابهلل-اكك  أ اكك   هلل)
مظمككلةهللهلل(ةَّهللأهلَل)أهلل( ككةَّهلل)أهلل( نككةَّهلل)أهلل( نكك َّهلل)أهلل( كك َّهلل)أه ظكك هللخمكك هلل غكك  .هلل  من ككوهللمظكك هلل كك ةهلل  مكك 

اككك  هلل عهللوككك هللهلل(7)ه  شككك ه هلل ق ظككك هللأ ثكككاهللمكككةهللأةهلل حصكككوهلل( نككك َّهلل)أ كككأةهللمشككك  ةهللهرمككك  م وأحكككل

أح كككوهلل  مكككا  ًهللهككك هلل  و كككوهلل  ككك    هلل ,(8)(ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )أ كككل
                                                           

 (1/111 )هللشاحهللشذأاهلل  ذهبهلله هللمناهلهلل ك هلل  نابهلل(1)
هلل(1/11 )هللشاحهلل كشمأ  هلل قوهللأ   لهلل مةهللم   هلل(1)
 (1/131 )هللشاحهلل  وصا  هلل قوهلل  وأض  هللأأهلل  وصا  هللممضمأةهلل  وأض  هلله هلل   حأهلل(3)
 (1/315 )هللهماهلل  ظأ ماهلله هللشاحهللوماهلل  وأ ماهلل(4)
 (3/411) هللح ش لهلل  صم ةهلل قوهللشاحهلل كشمأ وهللك   لهلل مةهللم   هلل(1)
 (3/331 )هلل   و بهلل(1)
 (1/131,131 )هلل(هلل  كم  7)
 )1 )هلل   ك  أاةهللهلل(5)
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,هللأح كوهلل(2),هللأا  هلله ظ هلل شاهلل غك  ((1) شاةهلل غل(هلله ظ هلل ث و هلل(ه هللحاأيهلل  من   هللأة) ن 
ك هلل  َ كأُةهلل(هللا   ) نك َّهلل)ص حبهلل  ممواهلل   م اهللهك هلل  صكايهللهك هلل  كك هلل  ث   كلهللهك هلل هُرمك   هللأأمَّ

) (هللك ك هللأ ثكاهلل  كونم  ا (هللأ   َّمك هللُوَنك هلل كصك ) ن َّ (,هلله ك  أ  )َ َنةا ,هللأاكك هلل(3)مكةهلل  ككَّ هلله ) نك َّ
مك بهلل  كك هلل)ه ك   هلل( ك َّهلل)ح وهللص حبهلل  كم  هلللوم نهلل   حأ  ةهلل قوهللل   ةهلل  ك هللهك هللأأ 

  كذًهللهللخكه اهلل ص حبهلل وك بهللوك  خ هلل كصكأ هلل  قغأ كلهلل– هللأوماهلل   حأ أة( ن )  مل  ةهلله 
أأةهلل  ككك هللهكك هللأأ كك هللمل كك ة,هللهلل( كك َّهلل() نكك َّهلل) قككوهللأةهللأصكك هلل-(4)  هلل  كك هلل ككةهللمنككاهلل   حككأ  ةاكك

هلل نو ج  هللاؤملهللمةهللأ  و  أ هلل قوهللذ  هللم أ 
هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل(5) ككككككك هللأموككككككك هلل قككككككك هللأأهلل  ككككككك   هلل***هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللو كككككككأ هللم  وككككككك  هللاككككككك هللأ ككككككك هللأ   ككككككك هلل

(هللَ َنككك َّهلل)أهللهللأح كككوهللصككك حبهلل  قمحكككلهللهككك هللشكككاحهلل  مقحكككلهلل  خككككيهللهككك هلل مظككك هلل كأ كككوهللم أ ككك  )
كككح  هلللها ُ هككك (  كككاهللهككك هلل  ح شككك لهلل  خكككوكيهلل  كككذًهللذ كككابهللشككك احهلل,هللأذهلُل(6)مخَوقَكككيهلله ظككك ,هللأ  صا

(هللأ  ككا هلل  لا ئكك ة (هللما امككلهللمة)َ ك ا هلل)َ َنك ا هللهللهللهللهللأا ك  هللمككةهلل,  قمحكلهلله    )ذهكبهلل  مصككا اأةهللل كوهللأةا
(هللم ك  ل,هللأ ُمظك هللأصك .(  مو  ء  هلل) )َ َنك ا هللهلل,هللأذهبهلل   أه اأةهللل كوهللأةا ًا أاك  هلل مكةهلل ك مك ا

حك هلل  شاك احهللأ  صاح  هلله هللهكذبهلل  م كر لهللمك هللذهكبهللل  ك هلل)ماواح   هللهلل,(7)(   أه اكأةهللأهكأهللمك هللاوا
أ قنكككابهلله ظككك هلل)هللاككك  هللصككك حبهلل  كمككك   هلله ككك هللأأمككك هلل  خكككوكيهللهككك هلل أ ظككك هللحكككايهللوكككاهللأ هلل 

هللأةهللمنضككظ هلل غوكك ةهلل  مومككاهلل ق ظكك هلل م ظكك هللهكك هلل  وكك هللو صككبهلل   كك هللأواهككاهلل  خمككا,هللأاكك هللاًأ
هللأأ ش أ  هلل خ اهللمظ 

                                                           

 (1/151 )هلل(هلل  و وهلل      هلله هللحاأيهلل  من   1)
 (1/173 )هلل(هللوأض  هلل  م  ص هللأ  م ق هلل قوهللك   لهلل مةهللم   1)
  منككاأيهلل(هلل  مموكاهلل   م ككاهللهك هلل  وصككا ي هلل  مؤ ككي هلل قك هللمككةهللمكؤمةهللمككةهللمحمكك ,هلل  َحْضكَام هلل سشككم ق ,هللأمكأهلل  ح ككةهلل3)

هلل(1/111 ).هلل 1111هللشا هللم وملهلل م  ة هلل   منل هلل كأ و    هلل-(ه111م مةهلل ص أاهلل )
( هلل    شككا هلل  مؤ ككي هلل مكك هلل  ككال  هللمككةهللهككا جهلل  صكك   ًهلل)من صككاهلل (هللوكك  خ هلل كصككأ هلل  قغأ ككلهللأأثككابهللهكك هللم كك ءهلل  منوكك 4)

 كأ ككككو,هللهلل   منككككل هلل- مكككك  ةهلل  محككككثهلل  نقمكككك ,هلل  و منككككلهلل س كككككم لهللم  م   ككككلهلل  م ككككأاة,هلل  ممق ككككلهلل  نام ككككلهلل   ككككنأ  ل
 (1/511 ).هلل 1111هك/1411

أهككأهللاأ كك  هللهلل,(هللا كك  هللهككذ هلل  شكك ه هلل اؤمككل,هللأ  ككم هلل كك مأ  هلل قنوكك ج,هللأهككأهللمأوككأ هللهكك هللل كك    هلل  ككأ ةهللاؤمككلهللمككةهلل  نوكك ج1)
هلل  هللأمو هلل ق هللأأهلل     هللهللهللهللهللهلل...هللهللهللهللهللهللو أ هللم  و  هللا هللأ  هللأ    

هللهلل.أ  ش ه هلل هللمو هلل ن هللم أةهلل  هلل)  (
 هللهلل(311)(,هلل اوش يهلل  اضكب714/هلل1)(,هللأشاأحهلل   هلل  ل  11/هلل1(,هللأ  خص ئص)477/هلل1)شاحهلل    ا ه هلل أ  كاهلل

 (1/357 )هللح ش لهلل كصأ هلله هلل   حأ
 (1/135 )هلل(هلل  قمحلهللشاحهلل  مقحل1)
هلل(1/135 )هللح ش لهلل  قمحلهللشاحهلل  مقحلهلل(7)
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هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهقكككككك هلل  ككككككووم هلل  كككككك هللذ  هللمو ككككككبهلل***هللهللهللهللهللهللأ  نهلل  كككككك هللهكككككك هللمككككككةهللمو ككككككبهللل ككككككوهلل   كككككك مهلل
هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل(1) نككك هللأمككك هلل  مغكككأ اهللم ككك هللاا كككبهلل***هللهللهللهللهللهللهللهلله قككك هلل  نهللأخكككامهللأ اهكككاهلل  صكككأ هلل    ككك اهلل

,هلل(2)اك   هللأمثك هللهكذ هلل كاأمهلل قكوهللشكذأذبهللأ هلل  ك  هلل ق ك (هللهخ اهللمظك هلل مك هللوكامهللأهكذ هللشكنا
أمك ظ هللهلل,و صكبهللمظك هللأأ ثكاهلل  نكابهللوك هللذ كاهلل مقظك هللم أ ك  )هلل,أه هلل  قم بهللذ اهلل  قغك  هلله ظك 

هلل,هللأذ اهك هلل مككةهللم  كك هللهكك هللحككاأيهلل  وكاهللهكك هلل ك   ككلهلل  كك م هللاكك   هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل(3)(مكةهللوككاهللمظكك هللأهككأهللاق كك 
هللأه هللمةهللل  هلل قوهللحووهللخكهللح ش هلل   هلله هلل ةهللهللهللهللهللهللهللوهللهللهللهللهللهللهللهللهلل***ه  هللحاأيهلل  واا

هللأو هلل هلل  ك هلل  هللأ أهللا هللأموكككككك هللأ نككككككك يهللأ  مكككككككككأ   ***هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللمذهللم ذهللابا هللهللهلل(4)وكككككك ا
هللهإ ظ هللحايهللواهللهك هلل غكلهلل( ن )أأم هلل ه هللشاحهلل    ه لهلل  ش ه ل )هلل-أًهلل مةهللم   هلل-أا  

هلل (5)أأ و  هلل قوهللمو ءهلل ن هللحايهللواهللم أ هلل  ش  اهللم  هلل    
هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل(6)مكككةهللله كككاهللأأهللأ ككك  هللوظككك ا اهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل***هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللظككك   م   ككك هلل قهلل عهلَلهلل نككك َّهلل

هللهك هلل مظك هلل كخ كاة هللهلل,أح كوهلل  وكاهللمظك هللأ ضك هلل   كا ءهللأغ كابهلل, اأمهللذ  هلل  ظ هللأمأهللل  أُاًأ
هلل  ه هلل قوهللأةهلل ن هللحايهللواهلل  م  هلل  و   أمةهللشأ ه,هلل(7)(   و هللأ    ا

                                                           

(1. ًا ,هللأُ   بهلل  ظ هلل  غ أ ًا هلل(هللأهأهلل  نبهللمةهلل ن هلل  غ أ
هللمأ  شا هُ هلله هلل هللأم هلل  مغأ ا(هللح ثهللواا هللأمك هلل  مغكأ ا(هللأ هللشك ه هللك  هلل) ن ا .هللأ كاأم هلل) نك ا (هلل  كهلل)أم (هلل قوهلل غلهللُ َ ْ    ) ن ا

أ  ل.هلل  هللص   لهلل س ا ب(,هلل11(,هللأ كصمن ا  )هلل37)كاهللهذ هلل  م ُ هلله  هلل أ  اهللأم هللل  ه  هلل قوهللهذبهلل  اا هللأ اا
هلل,هللأ  و وهلل  ك ا   (431)(,هللأاصيهلل  مم   1/311)م   هلل مةهلل  شاواًاهلل(,هللأأ1/711)(,هللأومظاةهللأشن اهلل  ناب1/417)

هلل هللح شكككك لهلل  قمحككككلهللشككككاحهلل  مقحككككلهلل(11/411)(,هللأ  خل  ككككل3/147)هلل(,هللأ  م  صكككك هلل   احأ اككككل377)(,هللأ  مغ كككك 154)
هلل(1/131 )

 (1/131 )هلل(هلل  كم  1)
هلل(1/117 )هلل  م  ءهللأ س ا بهلل(هلل  قم بهلله هلل ق 3)
هلل(1/34 )هللأ   لهلل مةهللم   هلل(4)
,هللمكةهللهكأ لة,هللمكةهلل ك   ة هللهك ا هللشك  اهللوك هق ,هلل  وظك هللل  ك هللا   كلهلل1) (هللخ   هللمةهللون اهللمةهللَ َكبهللمةهللَاَم َنكلهلل  نك مًا

,هللأ كك هلله كك هللمككةهللأم كك   هلل)أاوقكك هللامظكك هللله ككا اهللمنكك م هللوكك نهلل اأمكك هلل)هككأ لة(هللأهككأهلل  اككذًهللاوكك هللله ككاهللمككةهللوذ مككلهلل  نم كك ا
 ك أيهللأأ ثاهلل كأو ا (هللأاوق هلل  حك اثهللمكةهللكك   هلل  مكااً,هللهك هللخمكاهلل أ ك ,هللمم ك ةهلل  كموهلل)م كةهلل  اك (هلل قكوهلل ا ك هلل
ماة.هللأ خ   هلل  بهلل   كمأةهللل  ك ,هللأهك هللم كةهللمكةهلل ك ماهللمكةهللصنصكنل.هللأ اهك هلل مكةهللحكل هلل هلل  مصاة,هللم ةهللا مو ةهللأ   ح جا

 (1/111 )هلل ك ك هلل هللمخ   هلل كصمن,هللأذ اهللم   .
(,هللهلل71/هلل1)هلل(هللشاحهلل  و كظ  111/هلل13)(,هلل  ق  ة371/هلل4  خل  ل)هللهلل ةهللا  ظ هللخ   هللمةهللون اهاهللمةهللاص  مةهلل  أ هلل(1)

م ككو هلل  ظمككلةهللأ  ككاهللهلل- هللمككةهللوذ مككلهللمككةهللاأ حككلهلل  نم كك .هللأ كك  (هللله ككا هللهككأهللله ككاهلل115/هلل1)هللهللشككاحهلل مكك ةهلل  حكك هك
هللأخأهللله ا.هلل-    ة

هلل(1/753 هللح ش لهللشاحهلل    ه لهلل  ش ه لهلل )هللحايهللواهللح ثهللواهللمظ هلل  كهلل  وك ل.هلل( ن )مو ءهللهللهللأ  ش ه هلله هلل  م   
 (1/753 )هللشاحهلل    ه لهلل  ش ه لهلل(7)
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هلل(1)مش ءهللأةهللأم  هللشا  هلل***هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهضق  هلل ق   هللهلل عهلَلهلل ن َّهلل 
,هللأذ كككاهلل  وكككاهللمظككك هللصككك حبهلل  قمحكككلهللشكككاحهلل(2) قكككوهلل غكككلهلل   ككك هلل(هوكككاهلل  ككككهلل  وك كككلهللمكككك) ن 

هللم  مقحلهللم أ   ) (هلله هلل   اك ,كأا هللُواا وهلل  ك    هللهك هللأذ اهلل  واهللمك) ن (هللص حبهلل  و كهلل) ن َّ
,هللأ  ك هلل(3)(هك هلل غكلهلل   ك ,هللم مظكلهلل قكوهلل كصك هلل( ن هللك)أا هللواأ هللم)حاأيهلل  من   هللم أ   

هلل( نكك َّهلل)أهكأهلل)أل  هللمنككاهلل  موكرخا ةهللا ككم اهللرخكا,هلل وككاهللأ اهكا.هللاكك   ، اكأ  ةهللهكك هلل نك هلل كذ  
هلل, قككوهللهككذبهلل  قغككلهللوكك اةهلله كك هلل( نكك َّهلل)أ كك  هلل مكك هللذ ككا,هللهككإةهللهلل, قككوهلل غككلهللم كك هلل   كك هللخ صككل

     هلل  وكاهللمكك) ن (هللهك هللأ   هلل  ما  ًهلله هلل  و وهلل هلل,(4)(أ اهاهلل  خماهللمن ه هللأو هللغ اهللذ  
أةهللو أةهللحايهللوكا,هللهك هلل غكلهلل   ك .هلل خكه اهلل م هللح  بهللص حبهلل  قمحلهللم أ   )هللغ اهلل   ك 
 قككوهلل غككلهلل   كك ,هللأذ ككاهلل كك   اهللمككةهللهلل-  كك ك هللأ   ككأ هلل–,هللأ   كك (5)(اكك ئ هللل كك  هللهلل نكك َّهللهلل)  أ ككأة 

,هلل ككككةهلل- نككك هلل-أاأمهلل  وكككاهللمظككك هللوكككاهللم أ ككك  ) قمككك ءهلل   حكككأهلل  كككذ ةهلل  أ كككأةهللمر ظككك هللحكككايهلل
أذ ككاهللل  كك اهللمنككاهلل  نقمكك ءهللهلل(6)(أغ ككاه هللمككةهلل كئمككلهلل  نككاب,هللأمككأهللل كك ,هللأ   ككا ء,هللأ كخ كك 

أأ  اهللمنضكظ هللهكذبهلل)ه    هلل-ش ه هلل  واهلل–)هلل ن هللأم هلل  مغأ ا..(-أ  ا هلل ق ظ هلل-هذبهلل  قغل
هككك هلل  م ككك هللهلل( نككك  ) هلله  ككك (م ككك هللاا كككبهللأمككك هلل  مغكككأ اهلل نككك َّهللهلل )أ هللاكككأ هلل  شككك  ار  قغكككل,هللأوككك

أ اهللم ككك هللاا كككبهللأمككك هلل  مغكككأهللهلل,مخ  كككل,هللأ  كككمظ هللضكككم اهلل  شكككرة,هللأ  كككك هلل  م وأحكككلهلل  هلل  وكككا
أح كوهلل  وكاهللمظك هللصك حبهللوأضك  هلل  م  صك هللهلل,(7)(أهكذ هللضكن يهلل,ومقلهلله هللمأضاهللخماهك 

هووككاهللهكك هلل غككلهلل   كك هللث موككلهللهلل( نكك )أأمكك هلل أ  م كك   ,هللأمككةهللأ  ككاهللذ كك هللمككةهلل  نقمكك ءهللم أ كك  )
                                                           

هلل(,1/1)(,هلل  وصكككا  هلل147/هلل3)هلل(,هلل  ن  ككك 315/هلل4(,هلل  خل  كككل)41)مكككةهلل  كككأ هاهلل ككك هلل   كككبهلل   ئككك هللمنككك ة هلل  م كككابهلل(1)
هلل(1/114 كشمأ  )

ه  هللممن وهلل سش   ,هللأ هلل ونق هللمشك ء.هلل هللحايهللواهللشم  هللم  ل ئ هللأمن  بهلل  واو ,هللأا   هللهأهلل  م ا   هلل  غا مل هلل ن َّهللهللهللهللهلل
هضككق   هللل   كك .هللشككا   هللهكك هلل  مككاأةهلل  م ضكك ةهلل  وكك هلل خككوق هللم ككق  ه ,هللأ  كك  هلله ظكك  هللشككام ءهللأشككاأ .هلل  من ككو هللرمكك هللأةهلل

مظككذبهلل  ح  كلاهللاكك هلل خككوق هللامقظكك هللهلل-أأهللم كأةهللأم كك -هضكق  هلل ق  كك هللأأ ككام  اهللكةهللأم كك هللهلل- ككمح   هللأونكك  وهلل-  كأةهلل عهلل
هلل  ش  اهللوظ  هللأ  وظل ء.هللمةهللم ماه ,هللأهذ 

 هللهللهواهللمظ هلل  كهلل  وك ل.هلل- قوهلل غلهلل    هلل-حايهللواهلل( ن ).هللأو هلل   وشظ   هلل  ونم  هلل(هلل ن هلل ع)مأ ةهلل  ش ه  هللهلل
هلل(3/1 )هللح ش لهللأأض هلل  م    

 (1/754 )هللشاحهلل    ه لهلل  ش ه لهلل(1)
 (1/11 )هلل  و وهلل      هلله هللحاأيهلل  من   هلل(3)
هلل(1/15 )هلل  مص اهلل    م هلل(4)
 (1/151 )هلل  مص اهلل    م هلل(1)
هلل(1/153 )هلل  مص اهلل    م هلل(1)
 (1/151 )هلل  مص اهلل    م هلل(7)
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,هللأاكك هللح ككوهلل(1)( مككةهللأ  ككاهلل  وككاهللمظكك هللخكهكك اهللهللم  ككأاو أهللأم وأحككلهلل لخككاهللهلل, كأ هللأمحذأهوكك 
,هللأأةهلل  كككككذًهللأ  كككككاهلل  وكككككاهللمظككككك هللهكككككأهللأمكككككأهلل قككككك هلل(2) س  ككككك اهلل   ككككك أ  هللهككككك هللهمكككككاهلل  ظأ مكككككا

هلل.(4)مغ  هلل  قم ب مةهللهش  هلله هللهللذ  هلل,هللأذ ا(3)    ا  
,هلل(5)أأضكك هلل  م كك   وككاهلل  كك هللمككةهللَشككَاَحهلل ك   ككلهلل مكك هللهكك هللهكك هللحككاأيهلل  هلل) نكك (أذ ا هلل

مككككةهلل ككككم  هللمككككةهلل قككككوهلل غككككلهلل   كككك هلل هلل(6)أ  كككك هللصكككك حبهللشككككاحهللا ككككاهلل   كككك مهلل  وككككاهللمككككك) ن (
هلل  وككاهللمككك)  ((7)شككاحهلل مككةهلل   كك هكك هلل   حككأ  ة,هللأ مككةهلل   كك هلل ,هللأهكك هلل(8),هللأح ككوهلل  وككأوًا

أهكك هللهلل,(10)شككاحهلل  وصككا  هلل قككوهلل  وأضكك  أهكك هللهلل,(9)شككاحهلل كشككمأ  هلل قككوهللأ   ككلهلل مككةهللم  كك 
,هلل(12)ومكاهلل  وأ مكاهللهماهلل  ظأ مكاهللهك هللشكاح,هللأه هلل(11) س ا بهلل   كبهللل وهللاأ   هللمأص 
هلل.(13)ح ش لهلل  صم ةهلل قوهللشاحهلل كشمأ وهللك   لهلل مةهللم   أه هلل

                                                           

 (1/731وأض  هلل  م  ص هللأ  م    هللمشاحهللأ   لهلل مةهللم   هلل )هلل(1)
هلل(1/417هماهلل  ظأ ماهلله هللشاحهللوماهلل  وأ ماهلل )هلل(1)
اهللهلل (هللأمكأهلل قك هلل    ا ك 3) هإ ك هلل ك ةهللمكةهللأ ك ماهللأئمككلهللأأمك هللأمكأهلل قك هلل  ح كةهللمكةهللأحمك هللمككةهلل مك هلل  غ ك اهلل    ا ك هلل   حكًأ

هلل   حككأ  ةاهللأخككذهلل ككةهللأمكك هللم ككاهللمككةهلل   ككا ج,هللأأمكك هللل ككح  هلل  لوكك جاهللأ قكك هللم ل وكك هللهكك هلل   حككأهللحوككوهللهضككق هلل ث ككاهللمككة
مكك هلل قكك هللأأهللأ مكك هلل قكك هللهككا ,هلل   حككأ  ةهلل قككوهللأمكك هلل  نمكك  هلل  ممككا .هللأاكك  هللأمككأهلل   ككبهلل  نمكك ً هللمكك هلل كك ةهللمكك ةهلل كك مأ  

 كو هللمكةهللو ك هللأ قك هللمكةهلل   كوهلل  امنك هللأأمك هلل   كبهلل  نمك ًهللمكةهلل   حكأ  ة,هلل كرم هلل  هللأهض هللم  .هللأأخذهلل   هللوم  ل
هلل(1/131,133(ه.هلل هلل لهلهلل ك م ءهلله هلل م   هلل ك م ءهلل )317أأم هلل  ح ةهلل  ل  ا   ,هللأغ اه .هللأوأه هلل  ل)

 (1/377(هللمغ  هلل  قم بهلل ةهلل وبهلل ك  ا بهلل )4)
هلل(3/1(هللأأض هلل  م    هللل وهللأ   لهلل مةهللم   هلل )1)
هلل(1/141(هللشاحهللا اهلل    مهللأم هلل  ص مهلل )1)
هلل(3/1(هللشاحهلل مةهلل    هلل قوهللأ   لهلل مةهللم   هلل )7)
 (1/111(هللشاحهللشذأاهلل  ذهبهلله هللمناهلهلل ك هلل  نابهلل )5)
 (1/11(هللشاحهلل كشمأ  هلل قوهللأ   لهلل مةهللم   هلل )1)
 (1/111(هللشاحهلل  وصا  هلل قوهلل  وأض  هللأأهلل  وصا  هللممضمأةهلل  وأض  هلله هلل   حأهلل )11)
 (1/77 )هلل(هللمأص هلل   كبهللل وهللاأ   هلل س ا ب11)
 (1/417 )هللهلل(هللهماهلل  ظأ ماهلله هللشاحهللوماهلل  وأ ما11)
 (1/151 )هلل(هللح ش لهلل  صم ةهلل قوهللشاحهلل كشمأ وهللك   لهلل مةهللم   13)
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 ثالثاملطلب ال
مع(-حتى-)متى

متى–أواًل
)موو(هللهك هللحكايهللوكاهللأ هلل ؟هللذ كاهلل مكةهللم  ك هللهك هلل  كأةهلل)موكو(ه  هلل  خوكيهللأمم هللأاا

  حاأيهلل  واهلله    
هللأموككككككو***هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللمككككككذهللم ككككككذهللابهلل  ككككككك هلل كككككك هللأ أهللأوكككككك  هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل(1)أ   كككككك يهللأ  مكككككك هللأ نكككككك ا

 أذ اه هلل ذ  هلله هلل ك   لهللأ ظ هللمةهللأ أ  هلل  شا هلل  و ل هلله    
هلل***هللهللهللهللهللهللهللهللأ وككككككككككككل هللمككككككككككككإةهللأمككككككككككككةهللأمكككككككككككك هللأمظمكككككككككككك   ًع هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللوهللأ اكككككككككككك ةهللأ ككككككككككككةهلللذهللمكككككككككككك موككككككككككككأ

هلللذهللمككككككككك هللأوكككككوهللأحكككككككككأح ثم هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل(2) هلل ك أ  هللأ كككككم  ككككإةهللأمككككك ا***هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل كككككككككايا
 قككوهلل)موككو(هللهكك هللشككاحهلل    ه ككلهلل  شكك ه لهللأ ظكك هللمككةهللومقككلهلل  حككاأيهللهلل-أًهلل مككةهللم  كك هلل-أ قكك 

ه كك هللمككةهلل ككذ اهةهلل  قككلهلل  ككونم  ظةهللهلل( ككأ )أهلل(موككو)أهلل( نكك )أهلل(    شكك ذةهللهكك هلل  وككاهللم أ كك  )
 غككلهللهكذ  هللحكايهللوككاهللهلل هظك هللهكهلل(موككو)أمك هلل,هللثك هللهصك هلل  حكك  ثهلل ق ظك هلله    )(3)(أغكا موظة
هللهللهلل(4) أم  هللاأ هلل  ش  ا(هللمة)ممن و

هلل(5)خضاهلل ظةهلل ئ جهللمووهلل وج هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل***هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللشامةهللمم ءهلل  محاهللث هللواهن هلل
هلل ا  أة هلل(أخاوظ هللمووهلل م ) هلل-أًهلل  نابهلل–أمةهلل كمظ 

                                                           

 (1/34 )هللأ   لهلل مةهللم   هلل(1)
 (1/15 )هلل  مص اهلل    م هلل(1)
 (1/751 )هللشاحهلل    ه لهلل  ش ه لهلل(3)
 مكةهلل كن هللمكةهللهكذ  هللمكةهللهللص هقلهللمةهلل  ه هللمةهلل  ح اثهللمةهللغك  هلل مةهللمخلأ هللمةمةهللمحاثهللمةهللأ  هلل(هللخأ ق هللمةهللخ   هلل4)

أاكك  هلل  م   ككلهلل  كك هللأهكك ةهللهلل,شكك  اهللمو كك هللمخضككا هللأأ ا هلل  و هق ككلهلل,م ا ككلهللمككةهللل  كك  هللمككةهللمضككاهللأمككأهللذؤ ككبهلل  ظككذ  
هلل,أم  هللمكمك هلل  كاأ هلل,أغل هلل  اأ هلله هللخكهلهلل ماهللمةهلل  خ  بهلل,   م هلل)صقوهلل عهلل ق  هللأ ق (هللأأ ق هللهح ةهللل كم 

 (17/13 )هللو ا  هلل مش هلل هللهلل هللأ    هللهذ  هللأشناهللأح  ءهلل  ناب.أ  ةهللأشناهللهذ 
(هلل  م ا   هلل  غا مل هللشامة هلل  ما  هللحمقكةهلل  مك ء,هللأ  ضكم اهلل ق كح ب.هللواهنك  هلل او نك هللأوصكن  .هلل وكج هللومكاهلل وكلهلل1)

هللأه هللمنك هلل  م ء,هللأ ئ ج هللماهلل ا اهللمصأ .
خكا    هللوك  أهللمكةهلل  محكاهلل  مك   هللهك هللمنكاهلل  من و هللهذ هلل  م ك هلل نمكاهلل مك هلل ك ةهلل  نكابهلل نو ك أة,هللمكةهللأةهلل ق كحبهللشكم هلل

اهلله نكذبهللهكذ هلل  مك ءهللأ و  ك هللثك هلل  كل هللل كوهللهلل كم  ةهللهورخذهللمكةهللم ئك هللمك هللشك ء هللثك هللوصكن هللل كوهلل  وكأهلل كا ن اهلل أ ظك هلل ًأ
هلل.ح ثهلل ش ءهلل عهللم ا اهلل

 قكككوهلل غكككلهللهكككذ  ,هللأوكككابهللهلل(مكككة)حكككايهللوكككاهللممن كككوهللهلل(موكككو).هللأوككك هلل   وشكككظ   هلل  كككونم  (موكككوهلل وكككج)مكككأ ةهلل  شككك ه  هللهلل
 (3/1 )هللأأض هلل  م    هلل قوهللأ   لهلل مةهللم    هللهلل ك) وج(.
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(هللموكككوموكككو(هللأ  خكككوكيهلله ظككك  )هلل)اككك  هلل  مكككا  ًهللهككك هلل  و كككوهلل  ككك    هلله ),هللأهلل(1)مكككةهلل مككك .هلل
ه ظكك هللأ ظكك هلل  كك هللمككةهلل  كككاأيهللو ككأةهللشككا  اهللأ  ككو ظ م ا.هللأ   مكك هللذ اوظكك هلله كك هللك ظكك هلل  مشككظأاهلل

هلل هللهللخأ ق هللمةهللخ   هلل  مو   هللهذ  ,هلل  أ هلل غلهلله هلل(مة)و أةهللحايهللواهللممن و
هلل ظةهلل ئ جهللمووهلل وجهللخضاهللهللهللهللهللهللهللهللهلل***هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللث هللواهن هللهللشامةهللمم ءهلل  محا

,هلل(2)(.هللأ عهلل ككمح   هللأ قكك ,هللأً هللمككةهلل مكك مكةهلل وككج.هللأمككةهلل كمظكك  هللأخاوظكك هللموككوهلل مكك أً هلل
)موو(هللهكك هلل  وككاهلل ككذ  هلل مككةهلل,هللأذ ككاهللشككذأذ(3)أأا هللهكك  هللوأضكك  هلل  م  صكك هللأ  م كك   هللمثقكك 

أ كذ  هللهك  هللشكاحهللا كاهللهلل(4)ممثك هللم  كم هللأأضك هلل  م ك   هللل كوهللأ   كلهلل مكةهللم  ك هللهش  هللهك  
هلل-ظككك هللهككك هللمغ ككك هلل  قم كككبهللم أ ككك  )هللأوكككرو   حككك  ثهلل  هلل-أًهلل مكككةهللهشككك  هلل-,هللأهصككك (5)   ككك م
هلل أأو هللَخْمَ لهلل قوهلل-موو
هلل .(6) ﴾       ائ ەئ ەئ وئ﴿ ْ  هلل ْ َوْ َظ  هللَ ْحأ -1
 .َأ   هللما  يهلل قأ  هلل-1
 .(مة)َمَمْن وهللهلل-واهلل-أحايهلل-3
هلل-مث  ككككك هلل قثككككك   هللأهلل قث  كككككثهللأ  ا مكككككاهلل-َأَذَ كككككَ هللَهككككك هللُ َغكككككلهللُهكككككَذْ  هلل(هككككك )حكككككايهللممن كككككوهللهلل-4

هلل(موككوهلل مكك أضككنو هلل )هللأ خوقككيهللهكك هللاككأ هللمنضككظ ,هللَأًهللَمْ كك هلُلهلل(أخاوظَكك هللَموككوهلل مكك  )َ ُ أ ُككأةهلل
 (.هللهللأ  هلل)أا  هللغ ابهللممن وهلل(ه )ممن وهلل )هللموو( مةهلل   ةهلله   
 (7)   هللشا هلل هلل  أ هلل ح  هلل   امأ  هلل-1

                                                           

هلل(1/754 )هللشاحهلل    ه لهلل  ش ه لهلل(1)
هلل(1/111 )هلل  و وهلل      هلله هللحاأيهلل  من   هلل(1)
 (1/741 )هللوأض  هلل  م  ص هللأ  م    هللمشاحهللأ   لهلل مةهللم   هلل(3)
 (3/4,1 )هللأأض هلل  م    هللل وهللأ   لهلل مةهللم   هلل(4)
 (1/111 )هللشاحهللا اهلل    مهللأم هلل  ص مهلل(1)
هلل)114) هلل  م اة أاةهللهلل(1)
هللهك هللم   كلهلل   أهكل,هلل7) هلل  ش  ا,هلل  َ هللهك هلل  و هق كلهللأامنك ةهلل ك لهللأهك هلل س كك هلل كو ةهلل ك ل,هللأ ك هلل  كبق (هللُ َح  هللمةهللَأث   

هللأهأهلل  ذًهلل  أ  
هللهللهللهللَمَووهللأَضاهلل  نم مَلهللوناهأ  هللهللهللهلل...هللهللهللهللهللأ  هلل مُةهللَوَكهللأ كَُّنهلل  ث    هلل
-(ه311محمكك هللمككةهلل  ح ككةهللمككةهلل ا كك هلل كل ًهلل ) هلل  شككو    هلل  مؤ ككي هللأمككأهللم ككاهللهللومثَّكك هللمظكك هلل  حوكك جهلل قككوهلل  َم مككا.هلل

هلل-هكككهللهلل1411 هلل كأ ككوهللهلل   منككلهلل م كك ة هلل– مكك هلل   ككك هللمحمكك هللهكك اأة هلل    شككا هلل  اهلل  و كك ,هللم ككاأ هللهللوح  كك هللأشككاح 
هلل(1/111).هلل  1111

 (3/117 سص ملهلله هللوم  لهلل  صح ملهلل )أ كا هللهلل
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 هللهللهلل(1)َمووهللَأَضاهلل ْ َنَم َملهللوناهأ  أ  هلل مةهللوكهللأ كَّنهلل  ث    هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل***هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل
  كككذهبهلل,هللأهكك  هللشكككاحهللشكككذأاهلل(2)أأا هللممثقكك هللهككك  هللشكككاحهلل مككةهلل   ككك هلل قكككوهللأ   ككلهلل مكككةهللم  ككك هلل

 هلل قككككوهللأ   ككككلهلل مككككةهللشككككاحهلل كشككككمأ ,هللأأصككككيهلل قكككك هلل كشككككمأ  هللهكككك هلل و مكككك  هلل(3) قوككككأوًا
أثكثكلهلل,هللأه هللشاحهلل  وصكا  هلل قكوهلل  وأضك  هللا   )(4)م    )  واهللمك)موو(هللأ  هللاق  هلل ذ  (

هلل(مكة)أه هلل   ه هللممن كوهلل-م  وصغ اهلل-ه هلل غلهللهذ  هلل(موو)ش ذةهلله هلل م هلل  وا أح ه  
أً هللمكةهللهلل(أخاوظك هللموكوهلل مك )أ كماهللمكةهللمنضكظ  هلل,ذ  هلل ك ظ هلل(5)  مو  ئ ل,هللح وهلل ن أب

هلل,هلل م هللأأا هلل مةهللم   هللاا م ا.(6))( م 
حتى-ثانياً

أمم هللأااهلله  هلل  خوكي)حوو(هلله هللهأهللحايهللواهللأ هلل ؟هللأامك هللذ كاهلل  خككيهلل كأا هللمك هلل
لمك   هللح ئظك هللثكثهلل غك   هلل  مشكظأاةهللهلل(حوو)ه )  ما  ًهللمةهلل  قغ  هلله )حوو(هلله    ذ ابهلل

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے )هذ ق كككككككلهللأمظككككككك هللاكككككككاأهلل مكككككككةهللم كككككككنأ    ككككككك ا,هللأهككككككك هلل غكككككككلهلل

م  ككككلهللأ  ظكككك ,هللأهكككك هلل غككككلهلل م  ككككل.هللأ عهلل ككككمح   هللهلل- وككككوهلل اككككاأهلل-,(7)(ۓ ۓ ڭ أ  

                                                           

أا كك  هلل  مث ككبهلل  نمكك ً,هللأا كك  هللأمككأهللل كك .هللأ  ككم هللمنضككظ هللل ككوهلل  حوكك جهللمككةهللا ئقكك  هللهككأهلل ككح  هللمككةهللأئ كك هلل   امككأ  ,هللهلل(1)
هلل ق ظ ,هللأهأهللمةهلل  أ ها.هلل أ يهلل  ث   .هللأ   هللمصح  ,هللأ   م هللأ ش بهلل قوهلل  م ماهلل م هللا  هلل   أهلهللأ    اهلل

  قغككل هلل وككك هلل شككيهلل  كككن هللصكك غلهللمم  غككلهللمككةهلل   قككأنهللأهككأهلل  صككنأ هلل   ث   كك  هللومككاهللث  ككلهللأهكك هلل  ن مككل,هللأ  مككا  هللم ككوح هلل
  ش  ئ هلل   نم مل هلل ا  هللم هللوقم هلله هلل  حابهللأوأضاهلله هلل   ق ,هللأه هلل  م ضل.هلل  من و هللأ  هلل مةهللاوك هلل شكيهلل كمكأاهلل

هللأم وح هللصن مظ هللمووهللأضاهلل قوهللاأ  هلل م ملهلل  حبهللوناهأةهللشو  و .
هلل.هلل)موو(هللح ثهللو ؤ هلله  هلل   هللشا هلل هلل  ش ه  هللاأ   

(,هللأذ ككاهللهكك هلل    ككاهلل3/هلل341 )   كك ك ,هللأ مككةهللهشكك (,هللأ مككةهللهلل1/هلل131)ذ ككابهللمككةهللشككا حهلل ك   ككل هلل كشككمأ  هللمأ ضككن  هلل
هلل(3/1113 )هللح ش لهللوأض  هلل  م  ص هلل هلل(1/هلل1)هلل(,هللأ مةهلل ن  1/هلل7(,هللأ  مأ  )هلل54)

هلل(3/1 )هللشاحهلل مةهلل    هلل قوهللأ   لهلل مةهللم   هلل(1)
هلل(1/111 )هللشاحهللشذأاهلل  ذهبهلله هللمناهلهلل ك هلل  نابهلل(3)
 (1/11 )هللشاحهلل كشمأ  هلل قوهللأ   لهلل مةهللم   هلل(4)
م  نام كلهللهلل ن أبهللمةهلل  ح  هللأمأهلل أ يهلل مةهلل      ,هللأ      هلل  كبهللأم ك  هلل ك ةهللأمكأبهللمكةهللأصكح بهلل    ك ئ هلل   مك اهللهلل(1)

أ  قغككلهللأ  شككنا,هللأ كك ةهلل ن ككأبهلل ككؤ بهلل  صككم  ةهللمككاهللأم كك هللهكك هلل ابهلل     ككاةهللمم   ككلهلل   ككك هللحوككوهلل حوكك جهللل ككوهلل    ككبهلل
أ حككأهلل   ككأه  ة,هللأمككةهللأ قكك هلل   كك  هللم  قغككلهللهللمكك   ارةهللهرامكك هلل قككوهللونقكك هلل   حككأهللمككةهلل  مصككا  ةهللأ   ككأه  ة,هللأ كك ةهلل   مكك اهلل

أ  شككنا,هللا أ ككلهللث ككل,هللأ كك هلل  ككةهللمنكك هلل مككةهلل ك ا مكك هللمثقكك ,هللأمكك  هلل ككأ هلل  ث كك ةهلل خمكك هللخقككأةهللمككةهللاوككبهلل كك لهللثكككثهلل
هلل(1/1541,1541 )هلل هللمنو هلل ك م ءهلل=هلللاش  هلل كا بهللل وهللمناهلهلل ك  بهللأأامن ةهللأم ئو ة,

 (1/131 )هلل  وأض  هلله هلل   حأ(هللشاحهلل  وصا  هلل قوهلل  وأض  هللأأهلل  وصا  هللممضمأةهلل1)

 (31 )هلل أ يهلل أاةهلل(7)
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أأم هلل  خكيهلله ظ هلله  هللذ ا)حوو(هلل  خق  هللمةهللأحمك هللهك هلل  ومك هللأ ظك هللمكةهلل,هلل(1)(أون  وهللأ ق 
مكةهللهلل(حوكو)أذ اهلل كمثقلهلل قكوهلل كأةهلل,(2)(َأَأَخَأ وَظ هلل(َحوَّوك)َأ صبهللمحاأيهلل   صبهلله    )

َ هللأ)هلل(,َ هللَأْمكككَاحهللَحوَّكككوهللوخكككاجهلَل )اَكككْأ ظ هللَأَأَخَأ وظَككك هلل(َحوَّوك)َأ   اصكككبهللمكككهلله ككك   )هللأ أ  هلل   صكككب
اَك َ هللهلل(َحوَّوك)َأو ك  هللمكهلل(ورو  ك )أ(هللوخاج) صم هلل(َوْرَو َ  هلل ْةهللأخاجهللَحوَّو)هللأهللهلل(,أذهبهللَحوَّوهللو   هلَل
هللَأ ككككككككل أ كككككككك ه هللهلل,(3)(ېئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ    )  عهللوكككككككك ا

 قمكك هلل )اَككْأ ظ  هللَلذ هللَ كك َةهلل قككوهلل ْ َغ َ ككلهلل(َحوَّوك)أ  خ ككاهللمكك  ككذ  هللمككةهللحككاأيهلل  وككاهللم أ كك  )
هللذ كهلل,َأَمَاهللل ك هلل,َحوَّوهللمقغ هللَلَ وهللل  هلل َمْنَ  بهلُلهلل( ْ َ ْأ هللَحوَّوهللل   هلل ڦ ڦ ڦ ) ابَأاَك َ هلل عهللوك ا

 أذ كككاهللأ ظ )  صكككملهلل قكككوهللأوظككك ةهللأاكك هلل  ككك هلل ككك مأ  هللهككك هلل   وككك بهلل ظكك هللم مككك اهلل ,(4)(ڦ ڄ 

أأمككك هللهلل,(ظككك  كككا هللحوكككوهللأ خقهلَل)هرحككك هم  هللأةهللوونككك هلل  ككك خأ هللغ  كككلاهلل م ككك ا ,هللأذ ككك هللاأ ككك  هلل
هلل( كك )هككرةهلل  ككأةهلل   كك اهللاكك هلل كك ةهللأ  كك خأ هلل كك هلل  ككة,هللأذ كك هلللذ هللوكك ء هللمثكك هلل   أوكك هلل لخككا

,هللأأ ظك هلل(5)( ك هللمشك ءهلل قموك هللحوكوهلل كرماهلل)أه هللمن  ه ,هللأذ ك هللاأ ك  هلل(أة)  و هلله ظ هلللضم ا
 وككاهلل  كك هلل ,هللأذ اهكك هللهكك هللحككاأيهلل(6)ونم هلل  اهككاهلل ر ظكك هللصكك ا هللمككةهللأ أ  هلل  موكك  ء( ككذ  )

هلل وكككاهللمكك هللمنككك بهلل مككك هللهلل(ح شككك )مككك أأ   حكك  ثهلل ة)ح شككك (هللم أ كك  ) هقكك  هللم  ككك ,هللأ   كك هللحكككايق
أاك  هللهك هلل أ ظك هللهللأ  ه هلل  مما هلله هللحاأيهلل  وا,هللأ   هلل ظك هللم مك اهللهلل,(7)(م هللمن ه هلل(حوو)ووا

ضككام هلل ْ  َككْأ هللَحوَّككوهلل ) ْكَْ ككَم ءهلل  خ هضككلهللَ ظَكك هللَو ككأ مككةهلل أ مكك هلل(هللَحوَّككو)َكَةهللحككايهللوككا )
هللَأًهلل كك هلل مكك هللَمْ ظَكك هللَشككْ ئ اهللهلل(أ قككُ هلل   ككم َلهللَحوَّككوهللاأَ ككظ )أهلل( خقكك هلل ْ ككَمَك هللَحوَّككوهلل   أهككلهلَل)أهللهلل(ل كك  هلل

 ْ قَكك هللَأةهلل هللَهكَذ هللَمك بهللَحوَّكو( ,هللأأ ظك هللونمك هلل كذ  هلل   صكبهللأ  اهكاهلله ك   )(8)(هنمقظك هلل ْ َخْ كا
َأ ْ قَككك هللَأةهلل,هللأذ كككاهللأ ظككك هللمكككةهلل أ مككك هلل  اهكككاهلله ككك   هلل)(9)(مْنككك َه هللمإضكككم اهللَأة ْ َ ْنككك هلل  صكككبهلل

                                                           

هلل(1/115 )هلل  و وهلل    ًهللشاحهللحاأيهلل  من   هلل(1)
هلل(1/14 )هلل  وم هلله هلل   حأهلل(1)
 )11 )هلل   ظي أاةهللهلل(3)
 (1 )هلل   ْ ا أاةهللهلل(4)
هلل(3/17 )هلل   و بهلل(1)
هلل(3/17 )هللمص اهلل    م   هلل(1)
 (1/341 )هلل  مص اهلل    م هلل(7)
 (1/35 )هلل  م وضبهلل(5)
 (1/35 )هلل  مص اهلل    م هلل(1)
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ضككام هلل ْ  َككْأ هلل )هلل  َّوَكك هللو ككاهللَهكك هلل َ ْ كك هلل   كك لهللَ ْحككأهلل(َحوَّككو) ْاَو ككاهلل ْ َ ْنكك هللمْنكك َه هللَأَهكك هلل(َحوَّككو)
,هللأذ ككككككاهللأك ئ ظكككككك هلل  لوكككككك و هللهكككككك هللحككككككاأيهلل  منكككككك   هللأ  صكككككك   هلل(1) (َضككككككاموهلُلهللَحوَّككككككوهللل كككككك  اهلل

 ك اهلل   ك  هللحوكوهلل )    لهللأ  صملهللأو اةهللممن كوهلل  وظك ءهلل  غ  كلهلل  أ ك و أةهللهلل(حووه    )
أاوكك هللأمككأهلل  ح ككةهلل  ككأا  هللهكك هلل قكك هلل   حككأهللمكك هللهككأهلل كصكك هللهلل,(2)( موكك  ء أو ككأةهللحككاي(هللل كك  هلل

َأةهللو كككأةهللهلل ئَككك  هللَمككك هلل َكْصككك هللَهككك هلل)َحوَّكككو(لةهللاَككك َ هللاهلَل ه )حوكككو(هلل  وكككاهللأ هلل  ن كككي؟هلله ككك   )
َأةهللو كأةهللَوك اة,هللأ خأ ظك هللَهك هللَمك بهلل ْ َن كيهللحمككهللهللا ك هلل َكُ  هلل َكْصك هللَه ظَك هلل    لهللأ هللَوك اة؟

هللَأ َّظَكك هللَلذ هللونقكك هلل    ككلهلل كك هللوخككاجهللمككةهللمن ككوهلل  قككوهلل ْ ككَأ أ,هللَأ  كك ََّ   هلل قككوهللَأةهللَأْصككقَظ هلل ْ َوككاا
,هلل(وككك ء  هلل   كككأ هللحوكككوهللل ككك  هلل)أ هللوكككامهللأ ككك هلللذ هللاقككك   ذ ككك هللم أ ككك  )هللو,هللأ  ككك هلل قككك(3)( ْ َغ َ كككل

ذ هللاهنكك هللأ ضكك هلل قككوهلل  ن ككيهللهظككأهلل)ل  (هللمنككاهلل ك,هللهكك(مككاا هللمكك   أ هللحوككوهللل كك  هلل)أ   ككأ ,هللأ  
منككاهلل   ككأ ,هللأ ككأهلل كك ةهللأصككقظ هلل  ن ككيهلل أوككبهللأةهلل  ككأةهللمكك هللمنكك ه هللمككةهللغ ككاهللوكك  هللمكك هلل

,هللأ هلل(وككك ء  هللل ككك هللأ مكككاأ)امقظككك ,هلللذ هلل   ككك هللحكككاأيهلل  ن كككيهلله كككذ هللح مظككك ,هلل حكككأهللاأ ككك  
 قكوهللهلل,هللأ كذ  هلل هلل وكألهلل  خ كاهلل قكوهلل  غ  كل,هللهظكذ هلل   ك (وك ء  هللل ك هللحوكوهلل مكاأ) وأل

أامككككاهللهللةهلل  امكككك   هللهكككك هللم كككك ل هلل  حككككاأيهللأةهلل ظكككك ,هللأذ ككككاهللأمككككأهلل  ح كككك(4)(غ  ككككلأ ظكككك هللأصكككك هلل  
هللأك ئي هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل

هلل.(5)(ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )أةهللو أةهللو اةهللهلل  أ  هللون  وهلل-1هلل
هلل(.هللهللهللهللهللهللهللهللَحوَّوهلل ْكََم اهللهللخاجهلل   َّ ُ هلل)َهلل(,هللأَحوَّوهلل  مش ةهلُلهللا  هلل   َّ ُ هلل )هللَ ْحأ     لهلل-1هلل
هلل(. ْ َمَ  َ لهلَلهلل ا هللَحوَّوهللَأ خ هلَلهلل )َ ْحأ   صملهلل ق ن هلل-3
هلل َم  هلُلهللَحوَّو)أ  (هللأهلَلههللَ قمو هللَه هلل ْكَماهللَحوَّوهلل َم  هلُلهلل )  أ  هللأحايهللمةهللُحُاأيهلل َ ْمَوَ  ءهلل-4

هللهلل(7),هللأممثق هلله  هلل  قماهلله هلل  نام ل(6)( قوهلل ْ َح    مةهللو  ,هللأ  ه هللأمأهللمحم هلل  حا ًا
هلله هللمقحلهلل س ا بهللمةهللحاأيهلل  واهلله    

هللَلذ هللَمكككك هللا ككككَ هللَصككككْيهلل***هللهللهللهللهللهللهللهللأ  وككككَاهللَهكككك هلل َ ْ كككك هلل  صككككح َ هلل  م َصككككَاْيهلل) هللُهككككةا هللهللهللهللهللهللهللمككككرحاي 
                                                           

 (1/31 )هلل وضب  مهلل(1)
 (1/14,11 )هللحاأيهلل  من   هللأ  ص   هلل(1)
هلل(1/317 )هلل ق هلل   حأهلل(3)
 (1/317 )هلل  مص اهلل    م هلل(4)
 (1 أاةهلل    ا )هلل(1)
هلل(1/45,41 ق هلل   حأ )هلل(1)
هلل(1/77) هلل  قماهلله هلل  نام لهلل(7)
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هللهلل(1)) ككك هللأح شككك هللأخككككهللأَ كككةهللأم كككذهلُل***هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللوهللأَ قكككوهللكككككهلَل هللَأَحواهللكككككككةهللَأ َ  َكككوهللَأهكككككككهلَلم
هللأ  ه هلل ذ  هللمةهلل   أ صبهلل ق ن هلله    

كككككككككككق َ هللأْةهللأ َككككككككككككةهلل) َذْةهلل***هللهللهللهللهللهللهللهللهو َصكككككككككككُبهلل   نككككككككككككَ هلل   ا هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللأ كككككككككككك هللأَ كككككككككككْ كهللثُكككككككككككك اهللَحوَّككككككككككككوهللأ  
كككق َ هلل هلل    ا هلل   (2))ه  َصكككمُ هللَوشككك  هللَ قَّكككَلهلل   اككك   هلل***هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللأ   اصكككُبهللَهككك هلل  ُمنوككك ِّ

هلله هلل  م صك هللمكةهلل   أ صكبهلله ك أ  صكبهللمكرةهلل  مضكماةهللمنك هللخم كلهلل    )أ  ه هلل  لمخشًا
حككاأيهللأ ك ه هللمكةهللهلل,(3)(  ومكاهللأ   كك ءهللأممن كوهللل كو,هللأأ هللأأأهللأحكايهللأهك  هللحوكو,هللأ  ككك ,

,هللأذ اهك هلل(4)(م ءهللأ  كك هللأابهللأأ أهلل    ك هللأوك ؤبمةهللأ   وهللأحووهللأه هللأ  هلل  واهلل ذ  هلله    )
أذ اهللخكيهلل  مصكا  ةهللأ   كأه  ةهللهلل,ص حبهلل س ص يهلله هللم  ئ هلل  خكيهللمةهلل   أ صب

,هللأهصكك هللصكك حبهلل  قمكك بهلله ظكك هلل(5)مككرةهلل  مضككماةهللمنكك ه (هلله ظكك هللهكك هللهكك هلل  صككملهللم   ككظ ,هللأأ
هلللذ هلل خق هلل قوهلل  ومقلهلل   م ل,هللأ   ن هللأ قوهلل  م ا ,هلله    

ذ هلل )هو صكككبهلللذ هلل خقكككك هلل قككككوهلل   نككك ,هللأ هللوككككؤثاهللهكككك هلل  ومقكككلهلل   ككككم لهلل  ككككك اهللأ هللو كككك  ا ا,هللأ  
هلل  م ا هللهظ هلل قوهللضام ة  خق هلل قوهلل    هلل

هلل كأ  هللأةهللوواهلل ك) قو(.هللهلل
أ ككك ه هلل مكككةهللم  ككك هللحككككايهللوكككاهلل  وظككك ءهلل  غ  ككككلهلل ,(6)أ  ثككك    هللأةهللو كككأةهلل    كككلهلل ككككك)  أ أ(هلل

أ قكك هلل   ككم لهللحوككوهلل)أ ( ككا هللحوككوهلل  صككم حهلَلهلل) حككأ هلل قغ  ككلهللم ق كك اهللهلل(حووأ  صككملهلله كك   )
,هللمحككلهلله كك   )َحوَّو( هللقصكك حبهلل  هلل ككذ  هللأذ ككاهلل  خكككيهلله ظكك  ,(7)(اأَ ككظ  و ككأةهللحككاَيهللوككاع

اهللهإذ هلل  ةهللو اًّ هللهظأهلل  خ هلل قوهلل  كا ها هلل.(8)(  وظ ءهلل  غ  لهللبأمن  هلل,أغ اهللحايهللواع
(عَ)مَ-ثالثاً

  كك هلل ككك هلل  مككا  ًهللأامكك هلل  مكك ءهللهكك هلل  حكك  ثهلل ككةهلل  خكككيهللهكك هلل أ ظكك هللحككايهللوككاهللأ هلل هلل 
هلل ظ هللح  ة هللهلل(ماه ظ هللح ثهللا   )

                                                           

 (1/11 )هللمقحلهلل س ا بهلل(1)
هلل(1/71 )هلل  مص اهلل    م هلل(1)
 (1/311 )هلل  م ص هلله هللص نلهلل س ا بهلل(3)
هلل(1/371 )هلل  مص اهلل    م هلل(4)
 (1/451 )هلل س ص يهلله هللم  ئ هلل  خكيهللم ةهلل   حأ  ة هلل  مصا  ةهللأ   أه  ةهلل(1)
 (هلل1/351 )هلل  قم بهلله هلل ق هلل  م  ءهللأ س ا بهلل(1)
 (1/711 )هللشاحهلل    ه لهلل  ش ه لهلل(7)
هلل(1/117 )هلل  قمحلهلله هللشاحهلل  مقحلهلل(5)
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 م أ ظ هلل قوهلل    أةهللامك هللموحكا ,هللهلل,أه هلل غلهللام نلهللأغ  هلل, هللأةهللو أةهلل    لهلل  ن ةاألول
أ   ككاأةهللامكك هلل ككك  ة.هللأ كك هلل ح ككككهلل كك مأ  هللأةهلل   كك أةهلله ظككك هلل غككل,هللهونقككك هللمككةهللضكككاأا  هلل

هللح ةهلل ض اهلله    هلل ك)ه (هلل(1)أا هللونقظ هلل  ش  اهلل)ا   هلل  شنا.
ةهلل   ككككككك هللل ككككككك او  هلل م مككككككك هللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل***هللهللهللهللهللهلل كككككك هللهللهللهللنهلْلأهكككككككأ ًهللمهلَلهللأا شكككككك هللمككككككك   هلل هللهللهللهللهللهللهللهللهلل(2)أ  

و هلل قكوهللح كبهللمك هلل وأحلهلل  ن ة.هللأهذ هلل   هلل م  ةهلل  ص ح ب,هللأأهللأاأ  ث    هللأةهللو أةهللم
هلل.(3)أا هلل ماهللواه هللمك)مة(هللح وهلل  مأ   )هللذهبهللمةهللمن (هلل, ق  هللم  مض يهللل   

  مأ   )أ كككر  هلل  خق ككك هللهللأ هلل ؟هللاككك  هللأاككك هللأاكككاهلل  خككككيهلله )ما(هككك هللهككك هللحكككايهللوكككاهلل
هللشكككك ءهلل صككككموظ ؟هلله كككك   هللك َّظكككك هلل  ككككونمق هللغ ككككاهللمضكككك هل ًِّ   ككككم اهللهلل ة)من كككك (هللأ)مككككا(هللك

 وم ا,هللأأان هلل  اة,هللأذ  هللاأ   )و ء هللمن ا(هللأذهم هللمن ا(هللأ)ا هللذهكبهللمنك هللهللأمكةهللمنك (,هلل
 كصككأ هللمككةهللضككمةهللهللصكك حبهلل(اهلَلَمكك),هللأ كك (4)صكك ا هللكاهكك ا,هللهونقأهكك هللمم ل ككل هللأمكك  هللأاكك  َّ (

 كل,هللأ كأهلل   ك هللأ    هلل قوهللَأ ظك هلل  ك قهللأ ظك هللموحاهللهلل,هظ هلل   قهللهلل(َما)حاأيهلل  واهلله    )هللأأم 
هلل  حككاأَيهلل هللوحككهلل اهللحاهكك ,هللأ كك هلل(5)(ا هلللذ هلل كك ةهللامقظكك هللموحككا قهللَ َمكك هللوكك لهللَأةهللوحككا هلل  نكك ةاهللكةَّ

,هلل  ك هللذ كابهلل حكاأيهلل(7)أ هللهك هلل    ه كلهلل(6) ن ه هلل مةهللم   هللمةهللحاأيهلل  واهلل هللهك هلل ك   كل
هلل  وا,هللم هللذ اه هلله هللم بهلل سض هل,هللأذ اهلل  قغ  هلله هلل   ظ هللم أ   

                                                           

كةهللَمَغْ كاهلل كَأَ  َةهللُ َ   هللَ ُ هللَه هللشنابهللَ َر َّكُ هلل نو كيهلل  هلل,أأوأبهللاأم هلل,َ  َةهللمةهللاو  هلل ْ َنَابهلل مةهللُحَصْ ةهلل(هلل  ا   هلل م  1)
هلل  شكنا ءهلل م ك  هللهحكأ هلل هللهوك ءهلل نشك او .هللَأَ ك َةهللَمكَاهللَذَ ك هللمكذ  اهللهلل,َأًهللَأ ك هللَ هلل حوكذمهللشكناهللَشك َ اهللَأَ هللُ َن اضك هلُلهلل,َ َ   
( 1/111) 

,هللأ  م هلل  ن   هللل وهللوا ا,هللمةهلل قملهلل م حهلله ظك هللهشك  هللص اهللم  هللمةهلل  أ ها,هللهلل(1)   م هلل  ش  م هللل وهلل  ا   هلل   م ًا
هللمةهلل م هلل  مق هللمةهللماأ ة.

  قغل هلل  ا  هلل  قم  هلل    خا,هللأمثق هلل  ا   ,هللأأهلل  م  هللأ  خصبهللأ حأهم .هللهأ ً,هلل  ظأم هلل  م  هلل   قم .هلل م مك  هللأًهللهللهللهلل
هلل.من هللأا هلله هللمناهلل كح   ة,هللأاو اهلل

أاقمك هللمونقك هللهلل,أأهللم  هللأ   هللخصبهللهأهللم   هللأمكةهللهضكق  ,هللأأ ك هللمحكبهلل  ك هللا   ًهللمةهلل م  هلله خ  من و هلل  هللم هللهلل
ةهلل    هللل  او  هلل  هللاق قل هلل هللو  هلل قوهللمأ  و  هلل  ,هللأأهللل  او هلل   هللاق قل.هلل,م  ,هللأ  

 هللضكك  ءهللهلل قككوهلل   كك أةهلل قككوهلل غككلهللام نككل,هللأ  مشككظأاهللهوحظكك هلل قككوهللأ كك هللمنامككل,هللأ   وحككلهلل ر ككا ب.هلل(مككا)  شكك ه  هللم كك ءهلل
 (هلل1/331 )هلل      هللل وهللأأض هلل  م    

هلل(1/311,311 )هلل  و وهلل      هللشاحهللحاأيهلل  من   هلل(3)
هلل(3/157 )هلل   و بهلل(4)
هلل(1/111 )هلل كصأ هلله هلل   حأهلل(1)
 (1/31 )هللأ   لهلل مةهللم   هلل(1)

 (1/751 )هلل    ه لهلل  ش ه لهلل(7)
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هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل(1)هككو هللأ  ككاهلل  كك أةهلل وصكك هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل***هللهللهللهللهللأَمككَاهللَمككْاهلله ظكك هللاق كك هللأ  كك هللهللهللهللهللهللهللهلل
ما(هلل قمكلهللوضك هلل  شك ءهللصك حبهلل  قمحكلهللشكاحهلل  مقحكلهللم أ ك  )هلل م هلل   هلل  ما  ً,هللأصك  ظ 

,هللأاك  هلل(2)(ه هللومنظ هللأ  غ  بهلل ق ظ هلل  كاه ل,هلل  أ   ) ا هللماهلل   أ (هللأً)هلل,ل وهلل  ش ء
      لهلل  ن ة,هلله    هلله هللحكايهللوكا.هللهلل(َماهلْل)  ظ هلل  ما  ًهلله هلل  و وهلل       )أ خوقيهلله 

هلل(َمككاهلْل),هللأأضكك يهلل ككذ   )أ(3)أل كك هللأمككأهللون ككاهلل   حكك  هللأةهلل سومكك نهللم ن كك هلل قككوهللحاه وظكك (
هلل, هلل خككاجهلل  ظكك هللل هللل ككوهلل  وككاهللمككك)مة(هلل مكك هللو كك  ,هللأو ككاهللخمككا اهللأصككقلهلل,كككايهلل ل هلل قكاه ككل

ذ (4)أص لهللأح  ا( (هللأةأها  ) هلل,هللأهذ هلله هللح  لهلل سض هلهللأم هلللذ هللأها  هلله  هللا  هلل  ظ  )أ  
أاكك هللوكك ء هللهلل,أةهللو ككأةهللحكك  اهللهلل سضكك هلهلل أ كك هلل حأ )اكك  هللل كك هللأ مككاأهللمنكك ا(.هللأ ك ثككاهللح  ئككذ هلل

ه ك  هلل  ظك هللهك هللمغ ك هللهلل,أ  هلل ن ه هلل مةهللهشك  هللحكايهللوكاهلل(5)(اأ   )هللأأهأ ؤ  هللمن اهللهللخما اهلله 
ذهمكك هلل) ا(هللأ خكأ هلل  وكك اهللهك هللح   كلهلل ك مأ  منكما(هلل  ك هللمك    هلل  و ككأ ةهللهك هللاأ   )  قم كب)
هلل.(7),هللأخ  يهلل  مأ  هللأا   )هللأةهللو   ةهلل   ظ هلل   هللضاأاة((6)مةهللمن (

هلل

هلل

                                                           

هلل(1/37 )هللأ   لهلل مةهللم   هلل(1)
هلل(1/151 )هلل  قمحلهللشاحهلل  مقحلهلل(1)
 (هلل1/311) هلل  و وهلل      هللشاحهللحاأيهلل  من   هلل(3)
 (1/311 )هلل  مص اهلل    م هلل(4)
 (1/713 )هلل  مص اهلل    م هلل(1)
 (1/431 )هللمغ  هلل  قم بهلل ةهلل وبهلل ك  ا بهلل(1)
 (1/431 )هلل  مص اهلل    م هلل(7)
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 املطلب الرابع
همزةاالستفهام(-بله-)ُمنُ

ُمنُ-أوالً
أه هلل ق  ك هلل مك هللأا هللذ ك هللهلل,مض هلل  م  هلل(أمم هللأااهلله  هلل  خوكيهللمةهللحاأيهلل  وا)ُمةهلل

هللهككك هلل  م صككك هللم أ ككك  ) هللأاككك هللأأانكككأ هللمأاكككاهلل  مككك ءهللمنككك هللحكككذيهلل   نككك هلل  كككذً   ككك هلل  لمخشكككًا
هلل(  كك )أحكاه ةهللمكةهللحكاأيهلل  وكاهللأهمك هلل(  وك ء)أهلل(  كأ أهلل)أ ص و هللم     هللم هللأامنلهللأحاي 

,هللأاك  هلل(1)(خوصك صاأمك اهلل كهلل(امك هللكهنقكةهللةهللُمك)أهلل(عهلل هلل ؤخاهلل كوك  )ه هللاأ  هلل(ةهللمهلُل)أ
ل هللهظ كك ,هلل مكك هلل هللوكك خ هلل   وحككلهللهلل(ةهللُمكك)أ هللوكك خ هلل  ضككملهللهكك  كك مأ  هلل ككةهللضككملهلل  مكك  هلله كك )

هلل كةهللهلل,(2)( ك ةهللغك أةاهللل كوهلل  نشك هلل)ح ةهللو كأ  (هللغ أة هلل)ل هللماهلل(  ة)ه  أح كوهلل  لمخشكًا
ذ هللحكذه هلل أ ظك هللهظك هلل,هللأأضك ي)(3)(ةهللامك هللأ ك هللكشكاُمكهلل )ه  ك  (هللةَمك)أوض هللم  م مظ ) أ  

,هلل(4)( ظك هللمكةهللأ مكةأمةهلل     هللمكةهلل كل  هللأ(هللو ع ) م هللو أ (هللُ هلل عهلَل)أ(هللَ هلل عهلَلهلل )   و ءهللو أ 
ذهكبهلل   أه كأةهللل كوهللأةهللاكأ ظ هللهك هلل) (هلله ك   أ مةه )هلل  خكيهللهلل ذ اهللص حبهلل س ص يأهلل

,هللأأ ك هلل  ك هللم كا هللوماهلل م ة.هللأذهبهلل  مصا أةهللل وهللأ  هلل   هللوماهلل م ةهلل(أ مةهلل ع)     هلل
أه ظكك هلل غكك  هلل ث ككاةهللو  ككيهلل قككوهلل أأضكك يهللذ ككاهلل  قغكك  هلله ظكك هلله كك   )هلل,(5)(مشككو هللمككةهلل  ككُ ْمة

َ هلل)أهلل(عهللُمك )أهلل(أُ هلل ع)هللأهلل(َلْ كُ هلل ع)هللأهلل(َأْ كُ هلل ع)هللأهلل(َلْ ُمكةهلل ع)هللأهلل(َأْ ُمُةهلل عهلل) شاهلل غ   
 هللوككك خ هللهلل(ُمكككةهلل)أهلل,(َمكككْةهللَامِّككك )أهلل(ُمكككْةهللَامِّككك )هللأهلل(ُمكككُةهلل ع)هللأهلل( َكككْ ُمُةهلل ع)هللأهلل(َ هلل ع)هللأهلل( ع

هلل-هكك (هلل ع)ل هلل قككو(هلل  وكك ءهلل)أحكك ب,هللأ هللوكك خ هلل قككوهللغ ككاب,هلل مكك هلل هللوكك خ هلل-َابِّهللهلل–ل هلل قككو
ه ك هللحكايهللوكاهللأ   ك هلل  م ا كلهللهلل(ةهللُمك)) ك مأ  هللاأ ك     هللصك حبهلل  قمك بهلل كةهلل,هللأهلل(6)(-و ع
هلل(ةهللُمك)أاك هللاك  هللمنضكظ هلللة,هللأَ   هلل ذ  هلل  خكيهلله هلل أ ظ هللحايهللواهللأ هلل )هلل(7) مة(أ)مة

,هلل(8))  مكة(أاك  هللرخكاأةهللهك هللمحذأهكلهللمةهلل,)ام (هللأمكا) ع(هلل  و اةهللو ونم هلله هلل     هللما
                                                           

 (1/454 )هلل  م ص هلله هللص نلهلل س ا بهلل(1)
هلل(3/411 )هلل   و بهلل(1)
 (1/451 )هلل  م ص هلله هللص نلهلل س ا بهلل(3)
هلل(1/451 )هلل  مص اهلل    م هلل(4)
هلل(هلل1/334 )هلل س ص يهلله هللم  ئ هلل  خكيهللم ةهلل   حأ  ة هلل  مصا  ةهللأ   أه  ةهلل(1)
 (1/337,335 )هلل  مص اهلل    م هلل(1)
هلل(1/351 )هلل  قم بهلله هلل ق هلل  م  ءهللأ س ا بهلل(7)
هلل(1/371 )هلل  مص اهلل    م هلل(5)
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محك  ثهلل   مك هللصكقوهلل عهللأأأا هللص حبهلل    ه لهلل  ش ه لهلل  قغ  هلله ظ ,هللأم ظ )أ  (هللأأ وشكظ هلل
لةهللشكك ءهلل عهلل و هككك أ هللهككك هلل كككم  هلل عهللهللأأ ككك هلل  ككذًهلل  ككك هللمحمككك هللم كك بهلل كككأهللاككك   هلل] ق كك هللأ كككق  

أ  م كك   هللاككأ هلل  لوكك جهللأ  امكك   هلل,هللأح ككوهللصكك حبهللوأضكك  هلل  م  صكك هلل(1)[ها كك   هللأومنككأة
أذهكبهلل  لوك جهللأ  امك   هللل كوهلل  هللم  شكذأذهللح كثهللاك   )أأصكيهللاأ ظمكهلل,)أ مة(هللحايهللواأة
هلل.(2)(أشذَّ هلله هللذ  هلل,ه هلل     هللحايهللواهلل( ُمةأهلل)أة

َبْله-ثانياً
 هللْقكمهلَلَمْق (هللو أةهللو اة,هللأغ اهللوك اةهلله    ) هللمن   هلل   ارةهللأة)ذ اهللأمأهلل      هلل  لو و هلله

أمكةهللخ كاهللهلل(هك نهللل ك  اهللهلل)م   صكبهللهمكةهلل صكبهللأا  (هلل هللل   اهللقهلْلمهلَل)م  خ اهللأهلل( هللل   هللقهلْلمهلَل )و أة
)هللَمْقك (هللهك هلل  م صك هلل(3)(ل   هللهللبهللاهلْلضهلَل )مث  ونقظ هللمم ل لهللمص اهللمض ي ,هللأذ اهلل  لمخشكًا

 هللْقككمهلَلهلل )أ ضكك يهلله  كك  هلل,أمصكك اهللممن ككوهلل  وككا هلل,  كك هللهنكك هلل  قككوهللضككام ةهلل( ْقككمهلَلهلله كك   )هلل)
ح كوهلل  مكا  ًهللهك هلل  و كوهلل  ك    هلل كةهلل كخ ك هللأة)َمْقك (هللأهلل,هلل(4)(وكا هللل ك  هللهلل )أ ر ك هللا ك هلل(ل   هلل

هللحككايهللوككا.هللأ ظككذ هللذ اوظكك هلل( ْقككمهلَل)أذهككبهلل كخ كك هللل ككوهللأة مككةهللحككاأيهلل  وككاهلله كك   )هللحككاي

                                                           

هلل(5/131 )هلل(1131)هللصح  هلل  مخ ًا هللم ب هلل  يهلل    هلل م ةهلل   م هللصقوهلل عهلل ق  هللأ ق  هللاا هلل  ح  ثهلل(1)
هلل(3/1171 )هلل(1114 هللاا هلل  ح  ث هلل)-أًهلله هلل   م ةهلل-م بهلل   وث  ءهللهللأأا هلله  هللصح  هللم ق  

هككك هلل ككك هللهللأأا هللهككك  هلل  موومكككوهللمكككةهلل   ككك ة=هلل   ككك ةهلل  صكككغامهلل ق  ككك ئ  هلل  مككك ب هلللذ هللحقكككيهلله ككك  هلل ككك هللاوككك  هلللةهللشككك ءهلل ع,
هلل(7/11(هلل)3531اا هلل  ح  ث )هللهلل  وث  ء؟ 

ااككككك هلل  حككككك  ثهللهلللذ هللحقكككككيهللاوككككك هلله ككككك  هلل ككككك هللاوككككك هلللةهللشككككك ءهلل عهللهككككك هلل ككككك هلل  كككككوث  ء هلل  مككككك ب هللأأا هللهككككك  هلل   ككككك ةهلل   مكككككام 
هلل(4/415( )4714)

هلل س ك ا     هلل )هللهللأأا هلله  هللم وخاجهللأم هلل أ  ل هلل(311   مؤ ي هللأمأهلل أ  لهلل ن أبهللمةهللل كح  هللمكةهلللمكا ه  هلل     ك مأًا
 هلل1115هلل-هكك1411   منكل هلل كأ كو,هللهلل-م كاأ هلل–  اهلل  مناهكلهللهلل-    شاهلل-أ مةهللمةهلل  ايهلل   مش  هلل-ح   وهلل-ه

( هلل1111  مكككك ب هللم كككك ةهللذ ككككاهلل  خمككككاهلل  ممكككك  هلل قحكككك  يهلللذ هلل  ككككوث وهللأةهلل وككككا هلل م  كككك هللأ هلل  ككككأةهللح  ثكككك .اا هلل  حكككك  ثهلل)
هلل(4/13)

ًهلل قككك هللمكككةهللمأ كككوهلل  ُخْ كككَاْأهللَوكككا هلل  مؤ كككي هللأحمككك هللمكككةهلل  ح ككك ةهللمكككةهللأأا هللهككك  هلل   وككك ب هلل ك كككم ءهللأ  صككك   هلل قم ظ ككك  
(ههللح   هللأخكاجهللأح   ثك هللأ قك هلل ق ك  هلل مك هلل عهللمكةهللمحمك هلل  ح شك ًهللاك  هلل ك  هلل415  خا     ,هللأمأهللم اهلل  م ظ  هلل )

  ممق ككلهلل  نام ككلهلل   ككنأ  ل هلل   منككل هللهلل-    شككا هللم ومككلهلل   ككأ  ً,هللوكك ةهللهلل-هضكك قلهلل  شكك  هللم مكك هللمككةهللهكك  ًهلل  ككأ    
م بهللاأ هلل عهلل لهللأو هلل}أ هللو أ ةهلل ش ءهللل  هلله   هللذ  هللغك  هللل هللأةهلل شك ءهلل  م ب هللهلل هلل 1113هلل-هكهلل1413 كأ و,هلل

هلل(1/434( هلل)315 ع هللاا هلل  ح  ث هلل)
هلل(1/741 )هللوأض  هلل  م  ص هللأ  م    هللمشاحهللأ   لهلل مةهللم   هلل(1)
هلل(1/11 )هللحاأيهلل  من   هللأ  ص   هلل(3)
 (1/111 )هلل  م ص هلله هللص نلهلل س ا بهلل(4)
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,هللأح ككك بهلل كككذ  هلل كككةهلل كخ ككك هللصككك حبهللوأضككك  هلل  م  صككك هللأ  م ككك   هلل(1)(هكككذ هلل   وككك بهللهككك 
أ   ككككككك هللاوككككككك هللخكهككككككك هللهلل-َمكككككككةهللهلل–حكككككككايهللوكككككككاهللممن كككككككو(َمْقككككككك هلَل)أل ككككككك هلل كخ ككككككك هللأةه ككككككك   )هلل
أَ  ك هلل كذ  هلل، (2)(أأهللممن وهلل  يهلل,أأهلل   هللهن هلل-مص اهللأً هلل-أ  صح  هللأ ظ هلل   م أ   )

اكأ هللهلل-,هللأ  ق (3) كشمأ  هلله هلل و م  هللشاحهلل كشمأ  هلل قوهللأ   لهلل مةهللم   هلل اأ هلل كخ  
هلل.(4)ح ش لهلل  صم ةهلل قوهللشاحهلل كشمأ وهللك   لهلل مةهللم    ص حب  ذ  هلل- كخ  

همزةاالستفهامثالثًا:
صك ا هللهلل(أعهلل وكذهمةهلل) ذ  هللاأ ظ هلله هلل   و ظ   هلل مةهللو  هلله هلل  قماهلله هلل  نام ل )ا هلل

أاك هلل كأاهلل,هللأاك  هللصك حبهلل  قم ب )(5)(أوكاا هلل   ك هلل(  أ أ)هملةهلل   و ظ  هلل أض هللمة
هلل(ل ظككك هلل ع )  أ ككك هلل(أ  ظككك ء) عهلل )مكككةهللحكككايهلل    ككك هللثكثكككلهللأشككك  ءهللهمكككلةهلل   كككو ظ  هلل  أ ككك 

أهككذ هلل قكك هلل خككوصهللم  كك هللهلل(أهككرع )أا ككاهلل  ظمككلةهلل  أ كك هلل( نكك هلل)ممن ككوهلل(لًك)هككهلل( هكك هلل ع)أ
ه هللذ اهلل  حاأيهلل  و هلل نكأاهللمظك هلل كةهللهلل أا  هلل مةهللم   هلله هلل    ه ل ,(6)(أ  واهللم  هلل, ع

مك هللا كاهللهمكلةهلل  أصك ,هللحاأيهلل     هلل  وك اةهلل)هلل أ  نكأا هلللمك هللهمكلةهلل   كو ظ  هللممك أ ة,هللأ  
مك هللهكك ءهللث موككلهلل ك ككيهللأ كك ا وظ . (هللم  مكك هلل-هككآهلل ع)أهلل(هككرعهللكهنقككة)أهلل(رعهللكهنقككة)ه  ك   هللأ  

مظمككلةهللهلل-هككرع)أهلل(-م  مكك هللأ  ظمككلهلل-هككآهللأع)  نككابهللمككةهلل  ككأ  أمككةهللهلل.(-مكككهللمكك هلل-هكك ع)أ
أةهللهلل أمككذهبهلل كخ كك أذ ككاهللمككذهبهلل كخ كك هللمكك هللهككأهلل  مكك هلل  وككاهلله كك   )هلل,(7)(- أةهللمكك 
أح ككوهللمككذهم اهللرخككاهلل ق حكك ةهلل ,(8)(مكك  نأاهللمككةهلل  حككايهلل هللمكك  حايهلل  محككذأيهلل-ه كك -  وككا

ةهللأمكةهلل   حككأ  ةهللمكةهلل ونكك هلل  وكاهللمكك  حايهلل خككيهللمككذهبهلل كخ ك هلله كك   )   محككذأي,هللأ  
هلل-أ ضكك اهللهلل-اأونككأهلل ,هللأوككألهللصكك حبهلل  قمحككلهلل  وككاهللمكك  نأاهللم أ كك  )(9)( كك ةهلل هلل ق كككهللمكك 

                                                           

 (1/411 )هلل  و وهلل      هلله هللحاأيهلل  من   هلل(1)
هلل(1/741 )هللوأض  هلل  م  ص هللأ  م    هللمشاحهللأ   لهلل مةهللم   هلل(1)
 (1/13 )هللشاحهلل كشمأ  هلل قوهللأ   لهلل مةهللم   هلل(3)
 (1/311 )هللح ش لهلل  صم ةهلل قوهللشاحهلل كشمأ وهللك   لهلل مةهللم   هلل(4)
 (1/151 )هلل  قماهلله هلل  نام لهلل(1)
 (1/371 )هلل  قم بهلله هلل ق هلل  م  ءهللأ س ا بهلل(1)
 (1/511 )هللشاحهلل    ه لهلل  ش ه لهلل(7)
هلل(1/511 )هلل  مص اهلل    م هلل(5)
 (1/511 )هلل  مص اهلل    م هلل(1)
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هلل.(1)هملةهلل   و ظ  ,هللأأ يهلل    ا,هلل  أ   هلل)أعهلل و نقة؟(
 مكك هللهللأا كاهلل  ظمكلةهلل-هك ءهلل  و م كك هلل,هللهك هلل مك هلل  وككاهلل كذ   همكلةهلل   ككو ظ  أممك هلل قحك هللهلل
هلل  و م ككك ,هلل(هككك )حككاأيهلل  وكككاهلل  هللمنضكككظ هللمكككةصككك حبهللوأضككك  هلل  م  صكك هللأ  م ككك    )هللاكك  

,هللأ  كك هلل  ككا هلل قككوهللهككذ هلل(2)(مككةهللحككاأيهلل  وككاهللهكك هلل    كك هلللذ هللونقكك هلل أضكك اهللهلل,أهمككلةهلل    ككا
أ كككك  هللهكككك هلل  وككككاهللهكككك هلل  ونككككأ اهللهلل  هكككك هلل  و ككككظ هلل-أًهلل مككككةهللم  كككك هلل-اكككك    ككككل  هللم أ كككك  )هلل

هلل كشمأ  .هلل ألخ  هللأهللهللخكه اهللهلل,(3)(م  نأا

                                                           

 (1/117 )هلل  قمحلهللشاحهلل  مقحلهلل(1)
 (1/741 )هللوأض  هلل  م  ص هللأ  م    هللمشاحهللأ   لهلل مةهللم   هلل(1)
 (1/741 )هلل  مص اهلل    م هلل(3)
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 معاي  حروف اجلر    
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 : معاي   )من( و )إىل(املطالب األول                                 
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 معاي )الكاف( و )الالم(: املطلب الرابع             
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 املطلب األول
)من(و)إلى(

ن()م –أواًل
 مك هللهلل, مو أ  هللمظك هلل مك هلل موك أهللمظك هلل   حأ كأةهللك ظك هللأ هلل  مك بهلل,ه هللأأ هللحاأيهلل  وا)َمْة(هلل

هلل هللهلل,هللأ ظ هللمن ة هلل(1)  قمحلهلله هلل  ص ئنهلل مةا  هلل
ذ ككك هللهككك هلل  و كككوهللهلل  و ككك  هلل قكككوهللأح كككوهلل  مكككا  ًهلل,(2)ابتاااداءالغاياااةفااايالمكاااان:األولهلل

هلل  غ  ككلهلل موكك  ءهلل  قم ككبهللاكك   )هلل ,هللأهكك هللمغ كك(4) أ  م كك  هلل  م  صكك هللوأضكك  ,هللأهكك هلل(3)  كك    
.هلل  كأ هلل كمح   هلل(5)(ل  ك هللا ونكلهللمن   ظك هلل ك ئاهللأةهللوم  كلهلل   كوهللحوكوهلل, ق ظك هلل  غ  بهللأهأ

هم   ككككككلهلل س ككككككا ءهللهلل,(6)﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)أونكككككك  و
موكك  ءهلل  غ  ككلهللهكك هلل هكك   هلله كك هلل قككوهللهلل   م كك   هلل كك ةهللمككةهلل  م ككو هلل  حككا  ,هللهكك هللم ككلهلل  م امككل

.هللهكككةهللل ككوهللهكككةهللمككة هلل حككأهلل  م كك ة,هللم ل ككلهلل ككل هلله مكك هللأ ككذ   م كك ة,هللأهكك هلل  قمحككلهللأا  )هلل
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  )ونككك  وهلل  أ ككك هلل   كككأه  ة,هلل  ككك هلل  لمككك ةهللأهككك 

هلل  ثككاةهللم  كك هلل مككةهللأصككحح هلل,-أة)مككة(هللأا  هللمم ل ككلهلل  م كك ةهللأ  شكك ه هلل-,(7)   ﴾  چ چ
هلل(مككة)هللو ككا  لهللهكك هلل وككألهللأةم ككر   خكككيهللصكك حبهلل س صكك يهلله كك   ),هللأ  كك هلل(8)(شككأ ه ب
هلل  لمككك ةهللهككك هلل  كككونم  ظ هلل وكككأل(هللمكككة)أةَّهللهللل كككوهلل   أه كككأةهللذهكككبهلل  لمككك ة؟هللهككك هلل  غ  كككلهلل موككك  ء
,هللأ ككك ا هللأ  كككلهلل(9)(  لمككك ةهللهككك هلل  كككونم  ظ هلل وكككألهلل هللأ ككك هللل كككوهلل  مصكككا أةهللأذهكككبهلل,أ  م ككك ة
هلل   كأه  ةهللأمكذهبأاو هلل مةهللم   هلله هلل  شك ه لهللاكأ هلل   كأه  ةهللأ كخ ك هللم أ ك  )هللهلل   ا   ة,
هلل   ككككم نهلل صككككحلهلل,  صككككح  هللأهككككأهللم ق كككك اهللهلل  غ  ككككلهلل موكككك  ءهللهكككك هلل  ككككونم  ظ هللوككككأ لهلل أ كخ كككك

                                                           

 (1/13 )هلل(هلل  قمحلهللشاحهلل  مقحل1)
 (هلل1/13 )هلل(هلل  مص اهلل    م 1)
 (1/315 )هلل(هلل  و وهلل      هلله هللحاأيهلل  من   3)
 (1/741 )هلل(هللوأض  هلل  م  ص هللأ  م    هللمشاحهللأ   لهلل مةهللم   4)
 (1/411 )هلل(هللمغ  هلل  قم بهلل ةهلل وبهلل ك  ا ب1)
 (1 )هللهلل س ا ء أاةهللهلل(1)
 (115)   وأملهلل أاةهللهلل(7)
 (هلل1/315 )هلل(هلل  قمحلهللشاحهلل  مقحل5)
 (1/311 )هلل   حأ  ة هلل  مصا  ةهللأ   أه  ة(هلل س ص يهلله هللم  ئ هلل  خكيهللم ةهلل1)
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 ل كلهلل   ك م ل,هللأمكةهللم,هللأ  و  هلل كشمأ  هلل قكوهللمو ئظك هلل موك  ءهلل  غ  كلهللهك هلل  كلمةهلل(1)(مذ  
        أشن اهلل  نابهللاأ هلل    مغلهلل  ذم     

هللهلل(2)  وو ابهلل  هللوامةهللأا هلل   أ هللل وهللهللهللهللهللهللهللهللهلل***هللهللهللهللهللهللحق ملهلل أ هللألم ةهللمةهللوخ اة  
هللأاكك أذ ككاهلل  أاكك  هللهكك هللشككاحهلل  وصككا  هللمن ككوهللرخككاهللغ ككاهلل  لمكك ةهللأ  م كك ةهلل ككك)مة(هللم أ كك  )هلل

هللهااكك هللل ككوهلل عهللا ككأ هللمحمكك هللمككةهلل]  حككأهلل(3)(أ  لمك ةهلل  م كك ةهللغ ككاهللهكك هلل  غ  ككلهلل موكك  ءهلل  كأة
هلل.(4)[  اأ هلل ك  

هلل.(5)(پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  )  هلل  كككككككأ هلل عهللونككككككك  وللتبعااااااايض الثااااااااني:
أ كموظكك هللهلل-ك كك هلل كك  هلل كك هلل  ا كك هلل قمظكك هلل عهلل(منككاهلل)ممن ككوهلل(مككة)هلل ءه  شكك ه هلله كك هللموكك

أذ كك هلل اوككاهللل ككوهلل موكك  ءهلل,هلل(6)أمو ئظكك هلل قومنكك اهلل ث ككاهلل,منككا(هللوككأ لهلل   ككوغ  ءهلل  ظكك هللمككك)
هلل.(7)  غ  لهلل م هللا  هللص حبهلل كصأ 

هللاك  (8) هللأأ قك هلل ق ظك هلل  امك   هللأ ظك )هلل قوو ك  (للجانسالثالث:مبيناة هلل,هللأ  ك هلل  لمخشكًا
هللغ ككككككككابهللمككككككككةهلل  شكككككككك ءهلللأ وم  ,هللأاكككككككك  هللهكككككككك هلل  قمحككككككككل )-أًهلل قوكككككككك  هلل-(9)  ظ  )مم  ككككككككل(

                                                           

 (1/771 )هلل(هللشاحهلل    ه لهلل  ش ه ل1)
(اهللأشككاحهلل5/هلل1صككا  هلل)(اهللأشككاحهلل  و331/هلل3(اهللأخل  ككلهلل ك ب)هلل41(هلل  وخككا ج  هلل  م كك هلل ق  مغككلهلل  ككذم    هللهكك هلل  أ  كك )1)

(اهلل311  قم كككككبهلل)هلل(هلل حقككككك  اهللأمغ ككككك 141/هلل11)هللوكككككابهلل(111/هلل1(اهللأ  ككككك ةهلل  نكككككاب)341,531شككككأ ه هلل  مغ ككككك )
هلل(315) (اهللأمكهلل  ملهلله هللشاحهلل مةهلل    هلل171/هلل3)أ  م  ص هلل   حأ ل

هلل وصاهلل  غ    لهلل قوهلل  قخم  ة,هللشاحهلل  م ا    هلل أ هللحق مل هللمةهللأ   هلل  نابهلل  مشظأاةهلله هلل  نصاهلل  و هق ,هلله  هلل 
أاكك هلل  من ككو هلل  ككأ هلللةهلل كك أيهلل  غ   كك لهللصكك  قلهلل خو اهكك هللأصككح مظ هللمككةهلللمككةهلل ككأ هللحق مككل,هللأحكك هكأ هلل ق ظكك هللل ككوهلل   ككأ ,هلل

هللأكظا هلل  وو ابهللوأ وظ هللأح ةهللمكئظ هلله هللاا بهلل ك   ء.
  شكك ه هلله كك هللاأ كك  هلل مككةهللألمكك ةهلل ككأ هللحق مككل هللح ككثهللاكك  هلل   أه ككأةهلللةهلل مككة هلله كك هللأهكك   هلل موكك  ءهلل  غ  ككلهللهكك هلل  لمكك ة,هللأاكك  هلل
هلل  مصا أة هلللةهلل   ك هلل قوهللو   اهللمضك ي,هللأً هلل مكةهلل  كوما اهلل كأ هللحق مكل . هللح شك لهللشكاحهلل كشكمأ  هلل قكوهلل ك   كل

( 1/71,71) 
 (1/135 )هلل(هللشاحهلل  وصا  هلل قوهلل  وأض  هللأأهلل  وصا  هللممضمأةهلل  وأض  هلله هلل   حأ3)
هللمكك ب هللاكك  هلل كك هلل(هللاأهلل4) هللااكك هلل  حكك  ثهلل﴾   كك هللأم كك   هللأةهلل هلل نمكك هللل هلل عأهكك هلل   وكك بهللونكك  أ هللل ككوهلل قمككلهلل ككأ ءهللم﴿ بهلل  مخكك ًا

 (1/31)(هلل4113)
هلل(113 )هلل  م اة أاةهللهلل(1)
 (1/311 )هللن   م(هلل  و وهلل      هلله هللحاأيهلل  1)
 (هلل1/411 )هلل(هلل كصأ هلله هلل   حأ7)
 (1/11 )هلل(هللا   لهللم  ل هلل  حاأي5)
 (هلل1/317 )هلل(هلل  م ص هلله هللص نلهلل س ا ب1)
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ى ائ ائ ەئ )   ككأ هلل عهللونكك  وهلل,(1)(    ككاهللمككةهلل  حمكك  هللأحككب )  أ كك 

(ەئ وئ وئ
هوككك ءهللهلل, ر ككك هلل  كككأ هلل وو مكككأ هلل  كككذًهللهكككأهللأثكككةهلل )  مكككا  ًهللاككك  هلل,(2)

ل مكك هللهكك هلل موكك  ءهلل  غ  ككل,هللهلل,أاكك  هللاككأ هلل   كك هلل م كك ةهلل  وكك  هلل,(3)( و ككأ هللم كك  هلل  صكك لهلل(مةك)مكك
هلل.(4)أا هلل مةهللهش  هلله هلل  مغ  هللأةهللهذ هللو قي

,هللأمثكك هلل ظكك هللم ككأ هلل(5)لهلل  شك ه ل هللذ ككاهللذ ك هلل مككةهللم  كك هللهك هللشككاحهلل    ه ككالرابااع:بمعنااىالباادل

أ  شككككك ه هلله ككككك )مة(هلل ,(6)(ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ ) عهلل كككككلهللأوككككك 
  هللهلل(7)  أ هلل  ا ول -أًهللم    هلل-  م  و ء هللممن وهلل

هلل(8)    و  هلل  م أ هللمةهللوذ هللأ  ***هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل  ماا  هللور  هلل  هللو ا ل
هلل.م  هلل  م أ هلل أًأ  من وهللهللة(هللممن و)م  (ه  ش ه هلله  )مةهلل  م أ (هللو ء )مهلل

هللأوككك هللمكككة)   أ ككك هلل كككمم ل,هللو كككأة)هلل مكككةهلل  صككك ئنهللهككك هلل  قمحكككلهلل هللاككك  هلل الخاااامس:الساااببية
أأ ككو  هللهلل,(10)  كك     هلل  ونق كك هلل,هللأ ككم ه هلل  مككا  ًهللهكك هلل  و ككو(9)(  صككم هللأ قكك هلل   كككمل

                                                           

 (1/117 )هلل  قمحلهللشاحهلل  مقحلهلل(1)
 (31)   حجهلل أاةهللهلل(1)
 (هلل1/11 )هلل(هللا   لهللم  ل هلل  حاأي3)
 (هلل1/411 )هللمغ  هلل  قم بهلل ةهلل وبهلل ك  ا ب(هلل4)
 (1/511 )هللشاحهلل    ه لهلل  ش ه لهلل(1)
هلل(11 )هلل  َلخُاي أاةهللهلل(1)
مككةهللمخ شككةهلل مككةهللهللأ  كك  هللحككلةهللمككةهللل ئكك ةهلل مككةهلل  كك  هللمككةهللهكك  هللمككةهلل ثامكك هللأا كك هللأثامكك هللمككةهللككك   هلل,(هللأمككأهلل خ قككلهللمككةهللوككأل7)

مرم ك هللهللأ ك ةهلل  اك اهللهلل,حم كبهللهللمكةهللحكلةهلل أ  ك  هلل  ك هللأمك هلل خ قكلهلل,أ ك هلل   وك ةهلل,أأمأهلل خ قلهلل  كم هلل,حم ةهللمةهلل م هلل  نلم
هرح ةهللل   هللأأأصق هللل وهللخق  ءهللم ك هللأم كلهللأ حك هللهلل,أ وص هللمم قملهللمةهلل م هلل  مق هلل,هخاجهللل وهلل  ش  هلل,ه   بهلل ةهلل    

 (7/311 )هللو ا  هلل مش هلل هللأ  ةهلل كغقبهلل قوهللشنابهلل  اول.هلل,أم  هللل وهللأ   هلل  م صأاهلل,من هللأ ح 
(,هلل154  شكناهللأ  شكنا ء)هلل(177/هلل3)  ن  ك هلل هلللهلل   كن ً,هلل نمكاهللمكةهللحكلةهللمكةهللل ئك ةهذ هللاولهلل   بهللل وهلل مةهلل خ قهلل(5)

(هلل151)أا هلل  م كك هلل  ثكك   هللهكك هلل  ككأ ةهللاؤمككل(هللأهلل175/هلل1(,هلل  نمكك ةهلل)131/هلل11(هلل  مخصككص)311/هلل1  ن كك هلل   ا كك )
  ماا   هلل  اغ يهلل  أ  اهلل  اا  . ص ظ هللمر ظ هللم أ  هلل  هللور  هللمةهللأ  هللأه هلل  حضاهللأم  هلل    كو ,هللأاك هللمن وهلل  م   هلل

 ن ك هلل   ا ك  هلل  مؤ كي هللأمكأهلل مكا,هللشكظ بهلل  ك  ةهللأحمك هللمكةهللمحمك هللمكةهلل هلل.هلل غق  هلل    ك  هللمكرةهلل    كو هلل ك  هللمكةهلل  م كأ 
هلله هلل    شككا هلل  اهلل   وككبهلل(315 منككاأيهللمكك مةهلل مكك هللامكك هلل ك    كك هلل ) مكك هللامكك هلل مككةهللحم ككبهلل مككةهللحكك  اهللمككةهلل كك   هلل 

 (1/111 )هللههللكهلل1414هلل هلل كأ وهلل   منلهللم اأ  هلل–  نقم لهلل
 (1/13 )هلل  قمحلهللشاحهلل  مقحلهلل(1)
 (1/311 )هلل  و وهلل      هلله هللحاأيهلل  من   هلل(11)
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 ,(1)﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ) ونككككككككك  وهلل قكككككككككوهللذ ككككككككك هللم أ ككككككككك هلل ع
 ,-كوكككك هللصككككأ هلل  صككككأ   هللونقككككأ هللأصكككك منظ هللأًهلل-أ  شكككك ه هلله ظكككك )مة(هللوكككك ء هلل قونق كككك 

  عهلل كلهللأوك م كأ هللهلل-أًهلل مكةهللهشك  هلل–أ  كو  هلل,(2)(أأضك هلل  م ك   هللأأ ه  هلل مةهللهش  هللهك 

هللأوككككككككك (هللخ  ئككككككككك وظ هللممككككككككك )   شككككككككك ه هللمكككككككككأ ةأهللهلل,(3)(ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ)
هلل   و ككك  اهللكةهلل-   حككك ةهللمكككةهللوم  كككلهللاأًهلل قكككو-  ونق ككك هللم  ككك ةهلل(مكككة)موككك ءهلل    وشكككظ  

هللشككككاحهلل مكككك هللهكككك هلل. كخوصكككك صهلل  منقككككأ هلل قككككوهلل  نقككككلهلله كككك م هللخ   كككك ه اهللكوكككك هللأغااككككأ 
هلل (5)   ال  هلل  قمحلهللم أ ه هلل,هللأ  و  هلل مةهلل  ص ئنهلل قوهللذ  هلل(4) قوهلل  وأض  هلل  وصا  

  (6) مو  هللح ةهللل هلل  ق هللهكهللهللهللهللهللهللهلل***هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللمظ مو هللمةهللأ غضوهللح  ءاهللهلل غض هلل
هلل.مظ مو هللأو هللمة هللممن وهلل قونق  ,(هللمة)و ء هللح ث(هللمظ مو هللمة) ه  هللأ  ش ه  

هللحكايهللمنك هللو كأةهللأةهلل كذ  هللأ شكوا هلل,ةل ئك هلل-مكةهلل-أو أة هللأه هلل  قمحل )هللالسادس:زائدة
هلله ككككم  )مة(هلل,(8)(ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )ونكككك  وهلل  أ كككك هلل,(7)(  ككك 

هللهلل,(10)(ېئ ىئ ىئ ىئ ی ) ونككككككك  وهلل عهلل  كككككككأ هلل(9)(  كككككككو ظ  هللمنككككككك هللأأ)هللمكككككككك)م (هلل    ه كككككككل,

                                                           

 (11 )هلل  م اة أاةهللهلل(1)
 (3/14 )هلل(هللأأض هلل  م    هللل وهللأ   لهلل مةهللم   1)
 (11 )هلل أح أاةهللهلل(3)
 (1/141(هللشاحهلل  وصا  هلل قوهلل  وأض  هللأأهلل  وصا  هللممضمأةهلل  وأض  هلله هلل   حأ )4)
محمك هللمكةهلل ك   ةهللمكةهللمو شكاهللمكةهلل  ا هللمكةهللأ  م هللهم  هللمةهللغ  بهللمةهللصنصنلهللمةهلل  و لهللمةهلل    هللمكةهللهلل (هلل   ال  1)

أ   مك هلل كم هلل   كال  هللهلل,   كوهللأمك هللهكا  هلل,م   هللمةهللح كقلهللمةهللم  ك هللمكةهللل ك هللم ك ةهللمكةهللومك  هللمكةهللمكاهللمكةهللأ هللمكةهلل  مخكل
أمةهللشاه هللأ ك هلل ك  هللهلل,أم و هللمةهللأشايهللم أ هللم  هللوم  هلل,ا اهللوظ م اهللم  خملةهللأه هلل   ال الأ  ةهللم أهللهلل,ك  هللشم هللأوظ 

 (1/451 )هلل هللمنو هلل  شنا ءهللأبهللموظأ اهللأ  ةهللغ  بهللأمأبهللوأ   اهللشا   ا.م   هللأم ةهللمن هللمةهلل    ةهلل
لة(هلل)ح(,هللأ  ق كك ة11/113ب(.هللهكك هلل كغكك   )(هللهككذ هللم كك هللمككةهلل  م كك  ,هلل   ككبهلل قحككل ةهلل    كك   ) ماأهللمككةهلل مكك هللأهكك1)

 هللمككةهلل(.هللأ   ككبهلل ق ككال  هللمككةهلل قمككلهللا  ظكك هللهكك هللمكك حهللل ككةهلل  ن مكك  ةهلل قكك51,هلل55)(,هللأ  مؤوقككيهللأ  مخوقككي13/114)
و   هلل     هللحوكوهللهلل.هللأ) سغض ء(هلله هلل كص هللأةهللو  ابهللم ة-اض هلل عهلل   هللهلل-مةهلل ق هلل مةهللأم هلل   بهلل  ح  ة

 ككك  ( هللأأ ئككك هلل  ضكككح .هللأ  شككك ه هلله ككك  )مةهللمظ موككك (هللح كككثهلل)  مظ مكككل( هلل  ونكككك  هللأ سوكككك .هللأ)  مو و ككك  هللو م ظمككك هللأ
 (1/115 )هللح ش لهلل  قمحلهللشاحهلل  مقحلهلل هلل)مة(هلل قونق  ,هللممن و هللمةهللأو هللمظ مو .و ء 

 (1/111 )هلل(هلل  قمحلهللشاحهلل  مقحل7)
هلل(4)    و ةهلل أاةهللهلل(5)
 (1/111 )هلل(هلل  قمحلهللشاحهلل  مقحل1)
هلل(هلل3)هلل ه  اهللهلل أاةهلل(11)
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هلل  مأوككباهللهكك هلل)أو أة)ل ئكك ة( هلل ككذ  ه ككم  )مة(هللمككك)ه (هلل   ككو ظ م ل,هللأاكك  هللهكك هلل  قمحككلهلل
أأضك هلل  م ك   هللأ كم ه هلل مكةهللهشك  هللهك هلل ,(1)(ذ ك هلل كامهلل  هللأ ك مأ ,هللمذهبهلل كخ  هللأهأ

,هللأأضك يهلل(2)أهك هلل  ل ئك ة(هلل,ور  ك هلل  و صك صهلل ق ك هللأأهللا   نمكأهللهلل قكوهللقو ص صأ ظ هلله  )هلل 
پ  ) اأ ككك هللونككك  وهلل حكككأهلل(3)(هككك  كاهللهلللمككك هلل كككأة هللأأةهلل  كككاة,أأةهلل  كككأةهللمواأاهككك هللهللشكككا  اهللث  ثككك ا)

(ڀ ڀ ڀ 
(هللَمةهلل)   ش ه هللمأ ة) ,(4) هللحكايهلل(مكة)هللمو ء هلل   وشظ  هللأو هلل,َذْ ا 

هلل(وككرو ظ ) كككهللهكك  كاهللهلل-  ككك اهللهلل-مظكك هلل  موككاأاهللأموكك ءهلل    كك هللمنكك هلل   ا مككل,هلل ل ككلهللهكك هللل ئكك هللوككا
هلل  وككككأ لهلل-  حككك  هللهكككذبهللهككك هلل-ل ئككك هللوكككاهللحكككايهللمو ئظكككك هللأح ككك هلل  كككاةاهللأهكككأهلل(مككك )مككككهلل  م  ككك 
مككككككأ ةهلل ,(7)(ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ) اأ كككككك هللونكككككك  وهلل حككككككأهلل,(6)(م نككككككأ اهللأأهلل)هلل,(5)(م و كككككك  
حكككايهللوكككاهللل ئككك هللهككك هلل ل كككلهلل   ا مكككلاهللهلل(مكككة)أوككك هلل   وشكككظ   هللموككك ء,هلل(مكككةهللأحككك )  شككك ه  

هلل(وحكك )م نكأ هللمك هلل  نك هلل-  كك هلل-أوك ءهلل  موكاأاهللمظك هلل(هك )ح كثهللوك ء هللمنك هلل   كو ظ  هللمكك
  وككككأ لهللهلل-هكككك هللهككككذبهلل  حكككك  هلل-حككككايهللوككككاهللل ئكككك هلل(مككككة)أح كككك هللموكككك ءهلل(,هكككك )  م ككككمأ هللمككككك

هلل.(10)(ېئ ىئ ىئ ىئ ی      )اأ  هللون  وهللاهلل حأ(9)(أأهللممو أ).(8)(م و   
هلل  أ كككككك (هلل قكككككو)م ككككك ةهللأو كككككااككككك  هللهككككك هلل  قمحككككككل )هللهلل بمعنى)علااااااى(الساااااابع:أنتكاااااون

هلل( قككككو)ه كككك هللممن ككككو(هللمككككة)هوكككك ء ,هلل(11)(ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک)ونكككك  و
هكك هللهللأاكك  هلل مككةهللهشكك  ,هلل(13)(   ككل هلل ك,هللأ ككذ هللاكك  هلل كشككمأ  هللهكك  هللشككاح(12)(أً هلل قككوهلل   ككأ 

                                                           

 (1/111 )هلل(هلل  قمحلهللشاحهلل  مقحل1)
 (3/11 )هلل(هللأأض هلل  م    هللل وهللأ   لهلل مةهللم   1)
 (3/13 )هلل(هلل  مص اهلل    م 3)
هلل(1)هلل  ك م  ءهلل أاةهللهلل(4)
 (1/13 )هللل وهللأ   لهلل مةهللم   ح ش لهللأأض هلل  م    هللهلل(1)
 (1/13 )هلل(هللأأض هلل  م    هللل وهللأ   لهلل مةهللم   1)
 (هللهللهللهللهلل15 )هللما   أاةهللهلل(7)
 (3/13 )هلل(هللح ش لهللأأض هلل  م    هللل وهللأ   لهلل مةهللم   5)
 (3/13 )هلل(هللأأض هلل  م    هللل وهللأ   لهلل مةهللم   1)
 (3 )هلل(هلل أاةهلله  ا11)
هلل(77 )هلل ك م  ء أاةهللهلل(11)
 (1/111) (هلل  قمحلهللشاحهلل  مقحلهلل11)
 (1/71 )هلل(هللشاحهلل كشمأ  هلل قوهللأ   لهلل مةهللم   13)
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هللهللهلل.(1)(م   صاهللم ظ هللم ن  بهلل أًهلل  وضم ةهلل قوهللأا  هلل )  مغ  
 ونككك  وهلل  أ كك (هلل  مكك ء)هللم كك ةهلل-(مككة)أًهللهلل-أو ككاهللبمعنااىحاارف)الباااء(وتكااون الثااامن:

هللأً هللمرماهلل ع.هلل(  م ء))مة(هللممن وهلل ءموهلل  ش ه هلل,(2)(   ہ ہ ہ ھ ھ )
اكك  هللهكك هلل  قمحككل)هللأو ككأةهللممن ككوهللهلل الدالااةعلااىالةرفيااة(فااي)بمعنااىوتكااونالتاسااع:

هلل,(5)أ  أاكك  هللهكك هللشككاحهلل  وصككا  هلل,(4)أممثقكك هللاكك  هلل مككةهللهشكك  هللهكك هللأأضكك هلل  م كك   هلل,(3)هكك (

هكككككك هللهككككككذبهلل ل ككككككلهلل   ا مككككككلهللهلل ,هللأ  شكككككك ه(6)(ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ   )   وونككككككهلل عهلل  ككككككأ 
  هللونكك  وأ  ككو  هلل ككذ  هللم أ ككهلل,(7)هكك هللشككاح هللأمكك هللاكك  هلل كشككمأ   )هكك (.)مة(هللممن و ءموكك

  شكككك ه هللهكككك هللهككككذبهلل ل كككككلهللهلل),(8)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  )
هللأهككذ هلللم   ككل,هللأأهللم    ككل .  ومنككل)مة(هللممن و)هكك (هللأًهللهكك هلل ككأ هللء )مككةهلل ككأ (هللح ككثهللوكك 

هللاأ كك هللهكك هلل مكك هلل(9)(  وكك  هلل م كك ةهلل ل وكك ةاهللهكك هللهكك  هلل  مصككا أةهللأاكك  هلل   ككأه  ة,هللاككأ هللهككأ

  .(10)(     ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   ﴿   ون  و
هلل-) ة(ممن كككوهللأًهلل)مكككة(هلل-,(11))هللما  هكككلهلل) كككة( اككك  هلل مكككةهللهشككك هلل )عن(العاشااار:بمعناااى

,هلل(12)(ٹ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  )ون  وهلل م أ هلل عهللأ  و  
ڳ ڳ ڳ ڱ )م أ ككك هللونككك  وهلل ككذ  هللأ  كككو   ) ة(وممن ككهلل)مكككة(هللموكك ءهلله ككك هللأ  شكك ه 

(ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
-أضك يأهللهلل-,ه هللغ قلهلل) كة(هللهكذ هللمك  )مة(هلل أًهلل,(13)

                                                           

 (1/414 )هلل(هللمغ  هلل  قم بهلل ةهلل وبهلل ك  ا ب1)
هلل(11)   ا  هللهلل أاةهلل(1)
 (1/111 )هلل(هلل  قمحلهللشاحهلل  مقحل3)
 (3/14 )هلل(هللأأض هلل  م    هللل وهللأ   لهلل مةهللم   4)
 (هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل1/141 )هلل(هللشاحهلل  وصا  هلل قوهلل  وأض  هللأأهلل  وصا  هللممضمأةهلل  وأض  هلله هلل   حأ1)
 (4 )هلل كح  يهلل أاةهلل(1)
 (1/71 )هلل(هللشاحهلل كشمأ  هلل قوهللأ   لهلل مةهللم   7)
هلل(1 )هلل(هلل  ومنل5)
 (3/14 )هلل(هللأأض هلل  م    هللل وهللأ   لهلل مةهللم   1)
 (111 )هلل م اة أاةهلل (هلل11)
 (1/413 )هلل(هللمغ  هلل  قم بهلل ةهلل وبهلل ك  ا ب11)
 (11 )هلل  َلَما أاةهللهلل(11)
هلل(17)  ك م  ءهلل أاةهللهلل(13)
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أ كرةهللهكذ هلل    ئك هللهلل, و  ك هللأةهللمك هللمنك هللذ ك هللمكةهلل  نكذ بهللأشك هلل,ا  هلله هلله هللهذبهلل كمو  ء )هللأهلل

أ هلل صكك هلل أ كك هللهلل,(1)(ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)اأ كك هللونكك  وهللمثكك هلل(أ  ك) نقك هللمن  هكك هللمكك
هلل,هكك هللهكك هلل كأ ككوهلل قونق كك هلل هكك هلله ظمكك هلل كموكك  ءهللأأهلل أا كك هلل, ق صكك هللمكك  خماهللصكك     اهللهللونق  كك اهلل

هللهللهلل.(2)(ك  هلللذ هللذ اهللا  هللاقأمظ هلل,أًهللمةهللأو هللذ اهلل ع
اأ ك هللهلل حكأهلل(3)(  مك ء)-(مة)أًهللهلل-ما  هل,هللأا هلله هلل  مغ   ):الباء(بمعنى)الحاديعشر:

)مة(هلل أ  شككككك ه هلله ككككك,هلل(5)أممثقككككك هللاككككك  هلل كشكككككمأ  هلل,(4)(پ پ پ ڀ ) ونككككك  و
,هللأح وهللهذ هلل   أ هلل مةهللهشك  هللهك هلل  مغ ك هللهلل  كاأةهللم ايهللخ  هلل   م ء(هللأًو ء هللممن و)

هلله هللشاحهلل  وصا   هلل أا  هلل  أا هلل،(6)( كمو  ءهللأ ظ هلل  ك هااو هللغ ابهللم أ   )أهللهلل ةهلل أ  
-   كككأه  ة,هللمنكككاهللأا ككك هلل  مصككا  ة,هللمنكككاهلل  ككك هلل-أًهللممن كككوهلل  مكك ءهلل–(هلل  مككك ء)هللمأ ه ككل )

هلل.(7)( أ  هلل ةهلل كخ  هلل  ق هلل,م ايهلل أً -)مة(هللم أ  -أه ا
هللاك  هلل-مة(هللممن كوهلل  ك  كك)أًهللهلل-  ك هللمأ ه كل )اك  هلل مكةهللهشك  هلل:عنى)عناد(الثانيعشر:بم

هللأا هلل,(9) م  ةهللا   هللأمأ,هلل(8)(ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ   ) ون  و
هلل  .(11)  وأض  هلل قوأأا هللممثق هلله هللشاحهلل  وصا  هللهلل,(10)مضوهلل   أ هللمر ظ هلله هللذ  هلل قم  

هلل وصكق هلللذ هللأذ ك هللامم هللما  هلهللأا هلله هلل  مغ  هلل مةهللهش   )هلل بمعنى)ربما(الثالثعشر:
                                                           

 (17 )هللص أاةهللهلل(1)
 (1/413 )هلل(هللمغ  هلل  قم بهلل ةهلل وبهلل ك  ا ب1)
 (هللهلل1/413 )هلل(هلل  مص اهلل    م 3)
 (41)   شأامهلل أاةهللهلل(4)
 (1/71 )هلل(هللشاحهلل كشمأ  هللك   لهلل مةهللم   1)
هلل(1/413 )هلل  قم بهلل ةهلل وبهلل ك  ا ب(هللمغ  هلل1)
 (1/141 )هلل(هللشاحهلل  وصا  هلل قوهلل  وأض  هللأأهلل  وصا  هللممضمأةهلل  وأض  هلله هلل   حأ7)
هلل(11 )هللر هلل ما ةهلل أاةهلل(5)
ومكك  هللهلل كك هللوصكك  يهلل ث ككا,هللمككةهلل هلل,مرخمكك اهلل  نككابهللأأ  مظكك هللأأ ككاهلل   كك  هلل قمكك اهللهلل,منمككاهللمككةهللمث ككوهلل  و مكك هلل هلل(هللأمككأهلل م كك ة1)

هلل هكك هللذ ككاهللأ كك  هلل  نككابهلل  مشككظأاةهلل,هللأ كك هللهلل وكك بهلل وكك ب هكك هللغا ككبهلل  حكك  ث,هللأ كك هللهلل   موكك لهللهكك هلل   ككارة,هللأ كك هللهلل وكك ب
أو كن ةهلل ك ل,هللهللاحمك هلل ع هلل ك  هللأمكأهلل م ك ةهلل كمن اهللهللأوك  هللمخك هللأمك هلل. ك    ءهللأ  قأ حك هلل   ن  لهللأ  مااة,هللأ  هلل و ب

صمن هللأ قك هللأوأه هلل  لهلل شا ةهللأم ئو ة,هلل ةهلل مةهللاو مل.هللا  هلل  مما  هلل  ةهللأ ق هللم    بهللمةهلل كصمن ,هللأ  ةهلل ك
 (1/114 )هلل هللو ا  هلل  نقم ءهلل   حأ  ةهللمةهلل  مصا  ةهللأ   أه  ةهللأغ اه .هللم   حأهللم  .

 (1/414 )هلل(هللمغ  هلل  قم بهلل ةهلل وبهلل ك  ا ب11)
 (1/141 )هلل(هللشاحهلل  وصا  هلل قوهلل  وأض  هللأأهلل  وصا  هللممضمأةهلل  وأض  هلله هلل   حأ11)
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هلل (1)  ش  اهلل  أ هلل(م ك)م
كككهللأ   ككك  هلل(2)   ككك هللمكككةهلل  ق ككك ةهللوق ككك هللاأ ككك هلل قكككوهلل***هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللضكككاملهلل   كككم هلل ضكككابهلل  ممَّ

هلل قككككوهللمنظكككك هللأونقكككك هلل(مكككك )ل  ظكككك هللل كككك  هلل(مككككة)أهكككك هلل, اممكككك هللأمن كككك بهلل, ممكككك  هللاأ كككك هلل  شكككك ه 
ة  مكك هللصككاحهللمكك هلل كك مأ  هللم أ كك  )هلل.(3)وا  مظكك هللها مكك هلل(اممكك )من ككو هللممكك هللل كك ) اقكك هللشككئ هللأ  
هللأ  ككو  هللم ككأ هللأمكك هللح ككلهلل,( مككامَّهللهلل) حككأهللأ حكك ةهلل قمككلهللمم ل ككلهلل(مككة)هللمككاهلل(مكك )هو ككأةهلل,(أهنكك 
هلل.(4)  مو   

هلل    خقككلهللأهكك هلل    صكك )هللا  كك هلل  مككا  ًهللهكك هلل  و ككوهلل  كك    هلل الرابااععشاار:بمعنااىالفصاال
,هلل(6)(ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  )اأ كككك هللونكككك  وهلل حككككأهلل(5)(  موضكككك   ةهللثكككك   هلل قككككو

أ  أ كك هللهلل  صكككحهللأ    كك  ,)مة(هلله صككقلهللمكك ةهللمن  كك ةهللموضكك   ةهللأهمكك هلل  شكك ه هلله كك هللوكك ء 
أاككك هللوككك خ هلل قكككوهللثككك   هلل  مومككك    ةهللهلل ),هللأأضككك ي(7)(ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ) ونككك  و

 ق صككك هلل مككككةهللهلل-مككككةهلل-أذ اهككك  ,(8)(نككككايهللل ككك  اهللمكككةهلل مككككاأ هلل هلل هلَلهلل)مكككةهللغ كككاهللوضكككك  ,هلل حكككأ 
هللا  كك هلل,هللح كك بهلل ككةهلل مككةهللم  كك هللأ  ككو ا هلل ق كك هللم أ كك  )م حككأهللمكك هللهكك هلل  و ككوهلل  كك    ,هلل(9)هشكك  
هلل(م ككككككل)أهلل(مكككككك لهلل)هككككككإةهلل,  ن مكككككك هللمككككككةهللم ككككككو   هلل   صكككككك هللكةهلل, كككككككاهللأه كككككك هلل,م  كككككك هلل مككككككة

هللأأهلل, كموكك  ءهلل ل وكك ةهللهكك هلل(مككة)أةهللأ  ككك هاهلل,  وم  ككلهللوأوككبهللصكك لهللأ  نقكك هلل(هصكك )ممن ككو

                                                           

اهلل كك ةهللمكككةهللهلل-  حكك ءهلل  مظمقكككلهللأ   كك ءهلل  مشكك  ةهللمهلل- ث هللمككةهلل  ام كككاهللمككةهلللا اة,هللأمككأهللح كككل(هللأمككأهللح ككلهلل   م كككًا   ظ1)    م كككًا
,هللأا ك هلل كذ م اهللهللمكةهلل ك    هلل  مصكاة,هللأ ك ةهللأهكأجهللوم  ك اهللهلل,هصك ح اهللهللمخضام هلل   أ و ةهلل كمأ لهللأ  نم   ل,هللأ  ةهللشك  ا اهلل
 (4/114 هللهأ  هلل  أه    )هلل   هللم   هللأم ةهلل  خشبهللها .هلل,ل  هلل  ةهلل صان,هللأ  ةهلل  هلل  يهلل  م  هلل ن بهلل  م  ل

هللهكك هلل  أ  كك هللص)(هللأهككأهللكمكك هلل1) ,هلل117,هلل111,هلل111/هلل11(,هللأخل  ككلهلل ك ب)11ه ككلهللص)(,هللأ كلهلل174ح ككلهلل   م ككًا
(,هللأمكككهلل311(,هللأمغ كك هلل  قم ككبهللص)111/هلل3(,هللأ   وكك ب)735,هلل71,هللأشككاحهللشككأ ه هلل  مغ كك هللص)(51/هلل1)أ  كك اا

حهللح شكك لهللشككاهللهلل هلل.(111,هللأشككاحهللشككأ ه هلل س ضكك حهلل)(311)(,هللأ  و ككوهلل  كك    111/هلل3   ككك ئا)  ككملهللهكك هلل كشككم بهللأهلل
هلل(هلل1/141  وصا   هلل)

 أمن وهلل  م   هللأ   هللامم هللضام  هلل   م )أهأهللا ئ هلل   و مل(هللضاملهلل قوهللاأ ل,هللأثا هللحووهللأ   هلل     هللمةهللهم .
 (11/111 )هلل(هللخل  لهلل ك بهللأ بهلل م بهلل   ةهلل  ناب3)
 (3/111(هلل   و بهلل   مأ  هلل )4)
 (1/314 )هلل(هلل  و وهلل      هلله هللحاأيهلل  من   1)
هلل(111  م اةهلل ) أاةهللهلل(1)
هلل(171 )هللر هلل ما ة أاةهللهلل(7)
 (1/314 )هلل(هلل  و وهلل      هلله هللحاأيهلل  من   5)
 (1/414 )هلل(هللمغ  هلل  قم بهلل ةهلل وبهلل ك  ا ب1)
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هلل.(1)( ة)ممن و
هللمككةهللاأ وكك هلل )أو ككأ  أح ككوهلل ككةهلل كك مأ  هللاأ كك  )هلل,ا  كك هلل مككةهللهشكك  الخااامسعشاار:الغاية:

هللمكةهللأخذو هللأ ذ هلل )ا  هلل,أ   وظ ءهلل كمو  ءهللمحكهللأًهلل, اؤ و هللغ  لهللهونقو هلل(  مأضاهللذ  
هلل كخككذهللكةهلل كموكك  ءهللأ ظكك هلل  كك ًهللأ  ككك هاهلل, قموكك ألةهللهككذبهللهكك هللأ ظكك هللم  كك هلل مككةهللأل كك هلل,(ل كك 
هللهللهللهللهللهلل.(2)(ل   هللأ  وظوهلل   بهللمةهلل مو أ

إلى-ثانيًا
هللهككك هلل  م صككك هللهككك هللصككك نلهلل س كككا بةهلل)مهلَلأهككك هللضككك هللهلل هلل(3)(هلل مككك هللصكككاحهللمكككذ  هلل  لمخشكككًا

 أه هللورو هللممن ةهلل ث اةهللهمةهللمن   ظ  
 هللأمثككك  هلل(4)من   ظككك هللأصككك هللأهكككأهلل وغيرهمااااوالمكاااان الزماااانفاااياألول:انتهااااءالغاياااة

أ  شككككك ه هللهككككك هلل ل كككككلهلل ,(5)( ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)  وظككككك ءهلل  غ  كككككلهلل  لم   كككككلهللاأ ككككك هللونككككك  و
أ  ككككأةهللهلل, ككككو(هللح ككككثهللوكككك ء هلل  وظكككك ءهلل  غ  ككككل,هللأًهللغ  ككككلهلل  وظكككك ءهلل  صكككك   هلل  ق كككك ل   ا مككككلهلل)

ٱ ) أمثكك  هلل  وظكك ءهلل  غ  ككلهلل  م    ككلهللاأ كك هللونكك  وهلل,أهككأهللم   ككلهلل  ق كك هلل,مغككاأبهلل  شككم 

أ  ش ه هلله هلل ل كلهلل (6)﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ
هلل   ا ملهلل)ل و(هللو ء هلل  وظ ءهلل  غ  لهلل  م    ل.

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ    )  أ ك هلل عهللونك  وهلل (7))ماع(أيبمعنىالمعياةالثاني:

هللاك  هللأمك هلل,رخكاهللل كوهللشك ئ هللضكمم أذ ك هلللذ هللهللأا  هلل مةهللهش  هلله هلل  مغ ك   ,(8)(ڇ ڍ 

مب ىب يب ) عهللونكك  وهلل,هللأ  ككو  هلل قككوهللذ كك هللم ككأ (9)  مصككا  ةهللمككةهللأوم  ككلهلل   أه ككأة

                                                           

 (1/411 )مغ  هلل  قم بهلل(هلل1)
 (1/411 )هلل(هلل  مص اهلل    م 1)
 (1/351 )هلل(هلل  م ص هلله هللص نلهلل س ا ب3)
 (1/351 )هلل  و وهلل      هلله هللحاأيهلل  من   هلل(4)
هلل(157 )هلل  م اة أاةهللهلل(1)
 (1 )هلل س ا ء أاةهللهلل(1)
 (1/113(هلل  قمحلهللشاحهلل  مقحلهلل )7)
 (1 )هلل     ء أاةهللهلل(5)
 (1/114 )هلل(هللمغ  هلل  قم ب1)
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اكك  هلل   ككا ء هللاكك  هلل  م  ككاأة هللأً هللمككاهلل ع,هللأهككأهللأوكك هللح ككة.هللهلل )ح ككوهلل  مككا  ًأهلل ,(1)(جت حت 
,هلللذ هللضكمم هللشكك ئ اهللل كوهللشكك ء,هلل  ككأ هلل  نكاب هلل  ككذأ هللل ككوهلل(ماك) ككهلل(ل ككو)اك   هللأ   مكك هللوونك هلل

كةهللمك  هلل ث كا هللمكاهللهك)هكهلل    هلله .هلل(ماك)  ذأ هلللم .هللا   هللهإةهلل  هلل  ةهللض هلل  هللو ةهللل وهلل 
 كككةهللهللح ككك بهلل مكككةهلل صككك أاهلل(مكككا)ممن كككوهللهلل(ل كككو) كككأةهلل )أأضككك يهلل(2)(ل كككوهللهككككةهللمككك  هلل ث كككا

مكةهللهللةهلل  مصا  ة.هللأورأ  هللمنضكظ هللمك هللأا    أه  ة.هللأح  بهلل مةهللهش  هلل  ظ ,هللأ ةهلل ث اهللم
م كك ءهللهللذ كك  مب )أ  من ككوهللهككك هللاأ ككك هللونككك  وهلل, قكككوهللأصكككقظ هلل(ل كككو) قكككوهللوضكككم ةهلل  ن مككك ,هللأ  

هككك هللهكككذ هللأمقكككنهللمكككةهللهلل(ل كككو)مكككةهلل ضككك يهلل صكككاو هللل كككوهلل صكككاةهلل ع.هللأأً هللهلل(هللىب يب جت حت
  صكا  هللمكاهللهككة,هلل ك هلل ك  هلل قكوهللأةهللهك ك اهللأحك بهلل  صكا ,هللأ هلل,هللك  هلل كأهللاقك  هللمكةهلل(ما)

م ,هللمخكيهللل و,هللهإةهلل صاةهللمك هلل خقك هلل ق ك هللمح  كلهللأ انكل,هللموكلأ هللمظك .هلللذهلل  من كوهلل قكوهلل
هلل.(3)  وضم ة هللمةهلل ض يهلل صاو هللل وهلل صاةهللهكة

مكككةهللهنككك هللهللأأهللمغضكك اهللهللأهككك هلل  مم  ككلهلل    ق كككلهللمواأاهككك هللمنكك هللمككك هلل   كك هللحمككك اهللهلل التبياااين:الثالااث
هلل. (5)﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ)  أ  هللون  وهلل,(4)أأهلل   هللو ض  هلل,ونوب

 هلل ل كلهلل   ا مكلهللهكأ  شك ه هلل .(7)(  ائ ائ  )أذ  هلل  أ ك هللونك  وهلل (6)مرادفةالالم:عباالر
هللأ عهللأ ق .هلل,أ كماهلل  هلل أًهلل(  ك و ء هللممن وهلل)هلل(ل و)أةهلل
هلل(8)  ك    هلل  و كوهلل  كةهلل مكةهللم  ك هللهك أهللهلل   ومك هللح  بهلل  ما  ًهلل كةهلل (في)موافقةالخامس:هلل

أ عهللأ قك  هللهلل أ  شك ه هلله ك ,هلل(9)(  ڍ ڌ ڌ ڎ )أا هلل  كأةهللم ك هللاأ ك هللونك  و
أح ككوهلل  مككا  ًهلل ككذ  هللا هلل مككةهلل صكك أاهلل,هلل)هكك (هللأًهللهكك هلل ككأ هلل     مككلموكك ءهلل)ل ككو(هللممن و
هللممن ككوهلل   كك هلل ككأهللمر ظكك هلل,(هكك )هللممن ككوهلل(ل ككو)هلل ككأةهلل صكك أاهلل مككةهللأا  ظككذ هلل   ككأ هللم أ كك  )

                                                           

هلل(14 )هلل  صي أاةهللهلل(1)
 (1/351 )هلل(هلل  و وهلل      1)
 (1/351 )هلل(هلل  مص اهلل    م 3)
 (1/114 )هلل(هللمغ  هلل  قم ب4)
 (33 )هلل أ ي أاةهللهلل(1)
 (1/114 )هلل  هلل  قم بغ(هللم1)
هلل(33 )هلل   م  أاةهللهلل(7)
 (1/357 )هلل  و وهلل      هلل(5)
هلل(11 )هلل ك ن   أاةهللهلل(1)
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أً هللهكك هلل   أهككل.هللهقمكك هلل كك هللو قكك هلل  نككابهللأوككبهللأةهللهلل   أهككل,هللل ككوهللل كك  هلل  كك  هللأةهلل  كك  هلل(هكك )
هلل.(1) ورأ هللم هللأأه هللذ  (

أًهللممن ككككككو)مة(هللذ ككككككابهلل  لوكككككك و هللهكككككك هللحككككككاأيهلل  منكككككك   هللهلل (ماااااان)موافقااااااة السااااااادس:
 هللهككأ كشككمأ  هلل  ,(4)أ مككةهللهشكك  هللهكك هلل  مغ كك  ,(3)هكك هلل  و ككوهلل  كك    هللأ  مككا  ً ,(2)أ  صكك   

هلل (7)أحماهلل مةهلل  أ  (6)أ  صم ةهلله هللح ش و هلل,(5)شاحهلل ك   ل
هلل(8)أحما هلل مةهللل وهلل اأمهللهكهللأ   وهلل***هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهأاظ هللم   أاهلل     هللأا هللو أ 

هللأخككاجهلل,م  كك هلل مككةهللأوككمنظ هلل, أ   ومككهلل   ككأه  ةهللاككأ هللهككذ اكك  هلل  مككا  ًهللهكك هلل  و ككوهلل       )
هلل.(9)(  اأ ءهللل  هلل رو هللهك هللأًهلل  وضم ة,هلل قو

أ كشككمأ  هلل,هلل(11) مككةهللهشكك  أ  كك هلل,هلل(10) مكك هللأا هللهكك هلل  و ككوهلل  كك    هلل السااابع:بمعنى)عنااد(
هللأ  وشظ أ هللم أ هللأم هلل م اهلل,(13)أ  صم ةهلله هللح ش و هلل,(12)ه هللشاحهلل ك   ل

                                                           

 (1/355 )هلل(هلل  و وهلل      1)
 (هلل1/11 )هلل(هللحاأيهلل  من   هللأ  ص   1)
 (1/355 )هلل(هلل  و وهلل      3)
 (1/111 )هلل(هللمغ  هلل  قم ب4)
 (1/74 )هلل(هللشاحهلل كشمأ  هلل قوهلل    لهلل مةهللم   1)
 (1/315 )هللك   لهلل مةهللم   (هللح ش لهلل  صم ةهلل قوهللشاحهلل كشمأ وهلل1)
 مكاأهللمكةهللأحمكاهللهللأ  ك  هللهكأهلل,(هلل ماأهللمةهللأحماهللمةهلل  نما هللمةهللوم  هللمةهللام نلهللمةهللحا  هللمةهللها صهللمكةهللمنكةهلل  مك هق 7)

أ مككاأهلل   ككوهللأمكك هلل  خ كك ب.هللأ ا هللهلل,مككةهلل  نمككا هللمككةهلل كك ماهللمككةهلل مكك هللشككم هللمككةهلل مكك هللمككةهللهككا صهللمككةهللمنككةهللمككةهللم  كك 
هلل  اأ هلل, س ك هللهر ق  أوأه هلل قوهلل ظ هلل ثم ةهللاضك هلل عهللهلل,أ ل هلل  ش  هلل,     هلله   أأص م هلللح مهللهلل,أغل هللمغ ًل

 (1/114 )هلل هللمنو هلل  شنا ءهلل ث اهلل  غا ب.هلل,أهأهللصح  هلل   ك هلل,من هللأةهللمقنهلل   اهلل    لهلل,   
   ك ها,هلله  كأ هلل  ظك  هللمك هللم  ك هلل هلل شكماهللهلل اهللاهكاهلل  احك هلل  ضكن هللهأاظك ,هلل  كون   هلل(هلل  من و هلل وح ثهللمق  ةهلل  او ,هلل   م 5)

هللمةهلل    اهللهأا .
هلل هللح شك لهللشكاحهلل كشكمأ  هلل.هككهلل كاأمهللم ك هلل ,هللأً(مكة)ممن كوهلل(ل كو)ح ثهللو ء هللهلل(هكهلل اأمهللل  )هللأ  ش ه هلله  هللاأ   هلل

( 1/74) 
 (1/351 )هلل(هلل  و وهلل      1)
 (1/351 )هلل(هلل  مص اهلل    م 11)
 (1/111(هللمغ  هلل  قم بهلل )11)
 (1/74(هللشاحهلل كشمأ  هلل قوهللأ   لهلل مةهللم   هلل )11)
 (1/315شمأ وهللك   لهلل مةهللم   هلل )(هللح ش لهلل  صم ةهلل قوهللشاحهلل ك13)
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هلل  (1)  ظذ  هلل
هلل(2)   ق  هلل  اح  هللمةهلل َّهللل هللأشظوهللهللهللهللهللهلل***هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللأذ ابهلل  شم بهللل وهلل م  هلل هللأ 

هللغ ككاهلل ظكك هلل ثموككأ هلل كك هلل  مصككا  ةهللأ ثككاهللأةهللأ  قكك  أ قكك هلل  مككا  ًهلل قككوهلل  م كك هلل   كك م هللم أ كك  )
هلل.(3)(مورأ هلل   ه هلل  شأ ه هللهذبهللأوم اهلل,  غ  لهلل  وظ ءهللمن و

هللمكك هلل  كأ هلل هللأهذ أأضك ي)هلل,(4)  و كوهلل  كك    هلل  مككا  ًهللهك هللح ك بهلل تكااونزائادةأن الثاامن:
گ گ گ گ ڳ )اكككاأهللمكككةهللم كككا ءةهللأ  كككو  هلل   كككا ء,هللمككك هللاككك  هللأ   مككك هلل  ومظكككأا,

ح كوهللأهللهلل,(6)(وم ك  هللمن كوهللًوظكأهللهللوضكم ةهلل قكوهلل   كا ءةهللهكذبهللأخاوك هلل.  كأ أهللم كو  (5)﴾ڳ
هللم  ككاهلل  ككأ أ,هلل )هلل ككةهلل مككةهللم  كك هللاأ كك  أأأ ككوهللمككةهلل  ح كك هللمل   وظكك هللأةهلل  ككأةهلل كصكك هللوظككًأ

هللهون هللمأضاهلل    اةهللهوحل,هلل م هلل    هلله هللاض  هللاضو,هللأه هلل  ص ل هلل  ص ة.
مأ ضكاهللأ  وااهللمرةهلل  ئ اهلل هلل  نقأةهللذ  هلله هلل ك هللمكأ ة,هللمك هللهك هللهلل,أه هلل غلهلل  ئ لهلل

أاكك  هلل  ظكك هلل مككةهللهشكك  هللهكك هلل  مغ كك هللأ ظكك هلل قوأ  كك هلل,هلل(7)(مخصأصككل,هللمككذ أاةهللهكك هلل  وصككا ي
هلل.(9) قوهللأ   لهلل مةهللم   هللممثق هللا  هلل كشمأ  هلله هللح ش و أهللهلل,(8)أه هلل  ل ئ ةهلل

                                                           

(هللأمأهلل م اهلل  ظذ  هلل  م هلل  ماهللمةهللث م هللمةهلل م هللشم هللمكةهللخ  ك هللمكةهلل مكاأهللمكةهلل مك هلل نكبهللمكةهللم  ك هللمكةهلل نكبهللمكةهلل1)
 س م  هلله هللاهاهلل  او ك بهلل كةهلل  مؤوقكيهللأ  مخوقكيهللهلل.هلل   ه هللمةهلل  حاثهللمةهللوم  هللمةهلل ن هللمةهللهذ  هللش  اهللمشظأا

هلل(471 كن هلل  مقك ,هللأمكأهلل صكاهلل قك هللمكةهللهمكلهلل عهللمكةهللون كاهللمكةهللمك  أ هلل )ه هلل ك م ءهللأ    وهللأ ك  ك بهلل  مؤ كي هلل
 (7/111 )هلل .1111-هك1411 كأ وهللهلل-هلل   منلهلل– م  ةهلل-م اأ هلل-   شا هلل  اهلل   وبهلل  نقم ل -ه

(هلل  من ككو هلل  اح كك  هللمككةهللأ ككم ءهلل  خمككاة,هللأا كك  هللصكك أةهلل  خمككا.هلل   ق كك  هلل   ككظ هلل  و كك أ ,هلل  م و كك  هلل نمكك .هللأًهلل ككةهلل1)
هلله  ب,هللأ  ةهللوذ اهللأ   هلل  شم بهللمونلهللأشظوهللل   هللمةهللمونلهللو  أ هللخماةهللص ه لهللم ا ةهلل ذ ذة.هلل نأ هلل  شم بهلل مة

شكاحهلل كشكمأ  هلل قكوهللح شك لهللهللأ  شك ه هلله ك هللاأ ك  هلل أشكظوهللل ك  هللح كثهللوك ء هلل ل ك  هللممن كوهلل   ك  ,هللأًهلل أشكظوهلل  ك ً .هلل
 (1/74 )هللأ   لهلل مةهللم   

 (1/351(هلل  و وهلل      هلل )3)
 (1/351 )هللمص اهلل    م (هلل  4)
 (37لما ه  هلل ) أاةهللهلل(1)
 (هلل1/351(هلل  و وهلل      هلل )1)
 (1/351(هلل  مص اهلل    م هلل )7)
 (1/111(هللمغ  هلل  قم بهلل )5)
 (1/71 )هلل(هللح ش لهلل كشمأ  هلل قوهللأ   لهلل مةهللم   1)
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 املطلب الثاي 
 )في(و)عن(

)في(:-أوالً
هلل,هللهمةهللمن   ظ  هللهللأصق ل,هللأأخامهللمو ل لهللو ءهللحايهلل  وا)ه (هللممن ة هلل

هلل  مصكككا أةهلل ثمككك هللأ اككك  هلل  مكككا  ًهللهككك هلل  و كككوهلل  ككك     )هللهلل (1)الوعااااءأوالةرفياااة:األول

ٻ ٻ ٻ ٻ   ﴿ ونكككككككك  وهللاككككككككأ هلل عهلل حككككككككأ (2)ح   ككككككككلهلل قكاه ككككككككلهللأو ككككككككأة.هللغ ككككككككاب

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ )اأ كككك هللونكككك  وهلل حككككأهللأموكككك ل اهللهلل ,(3)﴾پ پ

هلل .(4)(ۆ ۈ 
,هلل(5)أأض يهللصك حبهللأأضك هلل  م ك   هللأ ظك هللو كأةهلل قكاه كلهللح   كلهلللم   كلهلل   ك هللأأهللم    كل

ھ ے ے ۓ ۓ )  كاه كككلهلل  م    كككلهللأ  لم   كككلهللم أ ككك هللونككك  وأ  كككو  هلل قكككوهللمن كككوهلل

هلل.(6)(ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ  ى
أ  ث   ككككلهلل قكاه ككككلهللهلل, كأ ككككوهلل قكاه ككككلهلل  م    ككككلهلل(هكككك )أ  شكككك ه هللهكككك هلل ل ككككلهلل   ا مككككلهللموكككك ءهلل

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ),هللأاكك هللو  كك هلل  كاه ككلهلل  مو ل ككلهلل مكك هللهكك هللاأ كك هللونكك  و  لم   ككل

   .(7)﴾ېئ

م   ةهلل  كاه لهلل  مو ل لاهلل خوك هللشكا هلل  كاه كلهلل  ح    كلاهللهلل(ه )أو هلل   وشظ   هللمو ءهلل
   هللهلل(8)﴾ۈئح ثهللأووهلل  كايهللذ  هللا أ هلل عهللصقوهلل عهلل ق  هللأ ق ,هللأ  مكاأيهللمن و﴿

,هللأ  من ككوهلل(10)أ مككاهلل  ظكك هلل  مككا  ًهللهكك هلل  و ككوهلل  كك    هللأ ظكك هلل قونق كك هلل (9):السااببيةالثاااني
                                                           

 (1/11 )هلل(هللحاأيهلل  من   هللأ  ص   1)
 (1/111 )هلل(هلل  و وهلل      1)
هلل(113 )هلل  م اة أاةهللهلل(3)
هلل(171 )هلل  م اة أاةهللهلل(4)
 (3/34 )هللأأض هلل  م    هللل وهللأ   لهلل مةهللم   (هلل1)
 (4-1 )هلل  اأ  أاةهللهلل(1)
 (11 )هلل كحل ب أاةهللهلل(7)
 (3/31 )هلل(هللح ش لهللأأض هلل  م    هللل وهللأ   لهلل مةهللم   5)
 (3/34(هللأأض هلل  م    هللل وهللأ   لهلل مةهللم   هلل )1)
 (1/111 )هلل(هلل  و وهلل      11)
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هلل.(1)(ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ     )أذ  هلل  أ  هللون  وهلل,موا  ي
 هلل م كك  هلل ككذ بهلل ككك  هللم  كك ةهللمن ككوهلل   ككمم لاهللكةهلل  من ككوهلل(هكك )أوكك هلل   وشككظ   هللموكك ء 

 (2)أمكك هلل وظمككو هللمكك هلل   كك  ةهلل  ئشككلهلل,أً هللخضككو هلله كك هللمككةهللحكك  ثهلل سهكك هلل-م ككمبهللمكك هللأهضككو 

 هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل.(3)اض هلل عهلل  ظ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ) أذ كككك هلل  أ كككك هللونكككك  وهلل (4)الثالااااث:المصاااااحبة

أو هلل   وشكظ   هلل,هلل﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ه هلل ل لهللمأ ةهلل  ش ه  ,(5)﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ
  وكك هللو  كك هلل(هللهكك )أهلل, حملاهللكةهلل  من ككو هلل  خقككأ هللمككاهللأمكك م  كك ةهللمن ككوهلل  مصككهلل(هكك )موكك ءهلل
هلل.(6)(ما)لاهلله هلل  و هلل  و  اهللأةهلل ضاهللم   ظ   مص حم

أوككككك هلل ,(8)﴾ہ ہ ہ ھ﴿ أذ ككككك هلل  أ ككككك هللونككككك  وهلل (7):االساااااتعالءالراباااااع 
  من ككو هللكصككقم   هلل قككوهللوككذأنهللم  كك ةهللمن ككوهلل   ككونكءاهللكةهللهلل(هكك )موكك ءهلل)   وشككظ   

 ك كككككونكء,هللأ  كككككةهللشكككككم هللهلل-ه ككككك -أا ككككك  هلل   ككككك هللهلل-   كككككأه  ةهللأ   ومككككك هلل قكككككوهللاأً-   خككككك 
هللأ ظكك هللهلل,(9)(  مصككقأبهلل وم  كك هللمككةهلل  وككذنهللم  حكك  هللهكك هلل  شكك ء أاوكك هللأمككأهلل     كك هلل  لمخشككًا

هلل﴾ہ ہ ہ ھ﴿أوك هلل كلهلل عهللاكأ هللهك هللأاكأ ظ هللم ا لهلل قوهللأصقظ هللم أ ك  )
                                                           

هلل(14 )هلل   أا أاةهللهلل(1)
  صكك   لهللم كك هلل  صكك   هللأ هلل  مككؤم  ة,هلللأجهلل   مكك هللصككقوهلل عهلل ق كك هللأ ككق هللأأشككظاهلل  ئشككلهللم كك هللأمكك هللم ككاهلل  صكك   هللهلل(1)

   ئ ,هللأأمظ هللأ هللاأم ةهلل م لهلل  ماهللمةهلل أ ماهللمةهلل م هللشم هللمةهلل و بهللمةهللأذ  لهللمةهلل م اهللمةهلل همك ةهللمكةهلل  حك اثهلل
م كا,هللا  ك هللولأوظ هللا أ هلل عهللصقوهلل عهلل ق  هللأ ق هللام هلل  ظوكاةهللم ك و ة,هللأهك هللهللمةهللغ  هللمةهللم   هللمةهلل    لهلل       ل.

أمأهلل م  ة,هللأا   هللمثكثهلل   ة.هللوأه  هلل  ئشلهلل  لهلل ماهللأخم ك ة,هللأا ك  هلل ك لهللثمك ةهللأخم ك ةهلل  قكلهلل  ثكثك ءهلل  كماهلل
,هلله ه  هللأصقوهلل ق ظ هللأمأهللها اةهللاض هلل عهلل   .هلل هللأ  هلل شاةهلل  قلهللخق هللمةهللامض ة,هللأأما هللأةهللو هاهللم  م  اهلل  كاهلل
أم هلل   ا هللمحم هللمةهللمحم هللمةهلل م هلل   ا  هللمةهلل م هلل  أ ح هللهلل  غ ملهلله هللمناهلهلل  صح ملهلل  مؤ ي هللأمأهلل  ح ةهلل ق هللمة

 ك   هللأحمك هلل مك هلل  مأوكأ هللهلل-  مح ك  هلل قك هللمحمك هللمنكأاهلل-ه(131) ً,هلل لهلل    ةهلل مةهلل كث اهلل  ش م   هلل  ولاهلل
هلل(7/151 هلل.هلل )هلل1114هلل-هكهلل1411  لهلل   شا هللهلل-    شا هلل  اهلل   وبهلل  نقم لهلل   منل هلل كأ و

 (3/31 )هلل مةهللم   (هللح ش لهللأأض هلل  م    هللل وهللأ   لهلل3)
 (3/31(هللأأض هلل  م    هللل وهللأ   لهلل مةهللم   هلل )4)
هلل(35 )هلل ك ا ي أاةهللهلل(1)
 (3/31 )هلل(هللح ش لهللأأض هلل  م    هللل وهللأ   لهلل مةهللم   1)
 (3/31(هللأأض هلل  م    هللل وهللأ   لهلل مةهللم   هلل )7)
 (هلل71 )هلل   أاةهللهلل(5)
 (3/31 )هلل(هللح ش لهللأأض هلل  م    هللل وهللأ   لهلل مةهللم   1)
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هللهك هلل  مصكقأبهلل كوم ةهللأصكقظ هلل قكوهللل ظك هللأ  ح   كلهلل  كك ها,هلل قكوهلل مككاهللهلل( قو)ممن وهللل ظ 
هلل.(1)(ه  هلل  كايهلله هلل    ئةهللوم ةهلل  وذن

هلل,هللأُهَ ككَا هلل(2)موقككأبهللأوح  ككاهللونك مكك هلل  صكك هلل,وكك   هللهلل قككوهلل    خقككلهللأهكك  :الخااامس:المقايسااة
م      هللل كوهللمك هللهللمأ ل ل,هللأه هللأةهلل  أةهللم هللامقظ هللمكحك اهلل)هلل  ه هللح ش لهللأأض هلل  م    هللمك

منكك ه ,هللأ ح كك هلل ق كك هللمنكك هللهككذ هلل    كك  هللمككرماهللمكك اهللهظكك هللأ انككلهللمكك ةهللم ضككأ هلل كك م هللأه ضكك هلل
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿ ,هللأذ ك هلل  أ ك هللونك  و(3)(م  اهللمةهلل  ن  هللأح   ك  ح ,هللأ هلل

م  كك ةهللمن ككوهلل  م    ككلاهللكةهلل  من ككو هللهمكك هللموكك نهللهلل(هكك )أوكك هلل   وشككظ   هللموكك ءهلل,(4)﴾ۇئ
هلل  .(5)ل هللمو نهللاق  هلل  ح  ةهلل      هللم      هللل وهلل لخاة

هللهلل (7)أذ  هلل  أ هلل  ش  اهلل (6)السادس:بمعنى)الباء(
هللهأ ا هلل هلل  اأنهللم   هللأ ا بهلل أ  هلل هلل هللهلل هلل هللأ   ق هللمص اأةهلل****هلل هللهلل(8)ه هلل نةهلل كم ها

ٺ    ﴿ ون  وهلل هلل عاأهللهلله هلل(ه )أةهللمنضظ هللذ ا) هلل  و وهلل       أأا هلل  ما  ًهللهأهلل

هلل أًهلل   ون  ل,هللم ءهللممن وهلل(9)﴾ٺٺ
                                                           

 (1/351 )هلل  م ص هلله هللص نلهلل س ا ب(هلل1)
 (1/111 )هلل(هلل  و وهلل      1)
 (3/31 )هلل(هللح ش لهللأأض هلل  م    هللل وهللأ   لهلل مةهللم   3)
 (11 )هلل  ا  هلل أاةهلل(4)
 (3/31 )هللهلل(هللح ش لهللأأض هلل  م    هللل وهللأ   لهلل مةهللم   1)
 (3/31(هللأأض هلل  م    هللل وهللأ   لهلل مةهللم   هلل )1)
أهكك هلل قككوهللا ككأ هلل عهللصككقوهلل عهللهلل,   مظكك   هلل  منككاأيهللمل كك هلل  خ كك هللهكك هلل  و هق ككلهلل(هللل كك هللمككةهللمظقظكك هللأمككأهللم  ككيهلل   كك ئ 7)

أوأه هللمنك هلل  صكا ه هللمكةهلل  ك هللا كأ هلل عهللصكقوهلل عهللهلل,أ  ةهللمةهللها  ةهلل  نابهلل,ه م بهللل  هلل  خ اهلل, ق  هللأ ق هللهر ق 
م كأ هلل    مكلهللهللمأصأه اهللهلل,وم كاهللهلل أ كاهللهللأ  ةهللو  م اهللهلل,أأخم ابهلل ث اةهلله هلل و بهلل كغ   هلل, ق  هللأ ق هلل  لهللو اهلل قظواة

 (11/11 )هلل   أ ه هللم  أه   هللأح ةهلل  و  .
(,هللأ  اوشك يهلل115/هلل3)(,هللأشكاحهلل  و كظ  11/هلل14)(هللأ  مخصكص117/هلل11)  م  هلل ل  هلل  خ  هلله هلل   ةهلل  نكابهلل(5)

/هلل1) (,هللأخل  كككلهلل ك بهلل451,هلل454/هلل1(,هللأشكككاحهللشكككأ ه هلل  مغ ككك )هلل111)(,هللأ  و كككوهلل  ككك    311/هلل3,هلل441/هلل1)
هلل(.هلل313/هلل1,هلل114

 ا ككبهللم ككك هللها ككك ةهللشككون ةهللمككك امأةهلل قكككوهللهلل-أهككأهلل كككأ هلل  حكككابهلل-  من ككو هللهككك هلل   ككأ هلل  كككذًهلل  كككلنهلله كك هلل   ككك  هللأ اهمكككأةهلل
هلل  حاب,هللخم اأةهللم نةهلل  م  و هلل  و هللو ض هلل قوهلل ك   ء.

 ون مهللمظ هللأ هلل ون مهللمكك)ه (هللهللمأ ةهلل  ش ه  هلل)ه هلل نة(.هللأو هلل   وشظ   هللمو ء)ه (هللممن وهلل)  م ء(اهللكةهلل)مص ا(هلل
 (3/37 )هلل لهللأأض هلل  م    ح شهلل هلل   ة.

هلل(11 )هلل  شأامهلل أاةهلل(1)
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ٺ ﴿ون  وهللاأ  هللم  هللأ   ذ  هلل مةهللهش  هلله هلل  مغ  هللم أ   )هللأا َّهللهلل,(1)(م هلل  ثا  هلل

هللاأ هللأ ككظاهلل,  ون هللهذ هللم مبهلل  ثا  هلل أًهلل قونق  هلله هللم هلل ل  م هللخكه هلل﴾ٺ 
هلل قمثهلل  من ةهللأأهلل,   م ماهلل  و م اهللهذ هللون هللا  هلل,  مو ل لهلل قكاه لهللل ظ هلل  لمخشًا
هلل(2)(أ  و ث ا هللون  وهللمث أهلل, هللم أ   ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ) ذ  

هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل.(3)(ۆ ۈ 

 هللأً (5)﴾ں ڻ ڻ ڻ﴿ونك  وهلل  أ ك هلل (4)(إلاى)بمعناىتكونأنالسابع:
هللهللهللهللأ ق .)ل و(هللأ عهلله هلل ل لهلل   ا ملهللمو ء)ه (هللممن وأ  ش ه هللهلل,أهأ هظ هللل و

هلل (7)     هلل مائهلل  أ هلل (6)(من)بمعنىتكونأن:الثامن
هلل(8)أحأ  هللثكثلهلله هللشظا اهللهللثكث ةهلل***هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل ظ بهللأح ثهلل  ةهللمةهلل نمةهللأه 

هلل.مةهللثكثلهللأحأ  هلل )مة(هللأً)ه (هللممن وأ  ش ه هلله   هللمو ء
اكك  هللمنضككظ هلل)هلل ,هللأأضكك ي(9)ا  كك هلل  مككا  ًهللهكك هلل  و ككوهلل  كك    هلل زائاادةتكااونأن:التاسااع
هللمحذأهكككلهللأخكككامهللمكككةهلل أضككك اهللهلل  ل ئككك ةهللأهككك هلل,قونكككأ ا )هللأ ظككك هلل أاككك  هلل مكككةهللهشككك  هلل,(10)مكككذ  
,هللأ  كككو  هللصككك حبهلل(11)(ه ككك هللاغمككك هللمكككةهللضكككام هلل)أصكككق هلل(اغمككك هللهككك مةهللضكككام هلل )  أ ككك 

                                                           

 (1/111 )هلل(هلل  و وهلل      1)
 (1/114 )هلل(هللمغ  هلل  قم ب1)
 (هلل171 )هلل  م اةهلل أاةهلل(3)
 (1/111(هلل  و وهلل      هلل )4)
هلل(1 )هلللما ه   أاةهللهلل(1)
 (1/111(هلل  و وهلل      هلل )1)
  مناأيهللم   ةهللهلل,  ما اهللمةهللمن أ لهللمةهللثأا(هلل ماؤهلل     هللمةهللحواهللمةهلل  ح اثهللمةهلل ماأهلل  م صأاهللمةهللحواهللر  هلل7)

أمن كك بهللاوكك هلل  شكك ة.هللأا كك هللأةهللهلل,أ مككاؤهلل   كك  هلل  ككبهللغقككبهلل ق كك هلل,أا كك هللأمككأهلل  حكك اث.هلل  ككم هللوكك  هلل,أ   وكك هللأمككأهللأهككب
(هلل هلل قم كك  هللهكك هلل111)ظ هللمظككذ هلل   كك .هللأ كك هلل مككاؤهلل   كك  هلل حككأهلل كك لخ هللذ ككابهللمؤاخككأهلل  ككاأ هللهكك هللوككأ ا اككأهللهلل,  ككم هللاكك  

 (1/1 )هلل   صا   لشنا ءهلل هللهلل(هلل .هلل111 )هلل, و 
أهكك هلل خككوكيهللهلل,أاكك هللون امكك هلل ق كك هللثكثككلهللأحككأ  هلل,  ككيهلل كك ن هللمككةهلل كك ةهللأاككابهلل ظكك بهللمكك   ن  هللثكثكك ةهللشككظا اهللهلل (هللأ  من ككو5)

 (هلل1/11 )هلل هللخل  لهلل ك بهلل  ا  حهلل ق  هللأمكلملهلل كم  اهلل  هللأ     هلل  مغ اهلل ا أم .
 (1/111 )هلل(هلل  و وهلل      1)
 (1/111) (هلل  مص اهلل    م هلل11)
 (1/111 )هلل  قم ب(هللمغ  هلل11)
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هللأوكك لأح ككوهلل ككةهلل مككةهللم  كك هللأ كك هللهلل. ا مأهكك هللأً( 1(ک ک ک)ونكك  و  و ككوهللم أ كك هلل
,هلل(3)هككككك هللمغ ككككك هلل  قم كككككبهللهشككككك  هلل,هللأممثقككككك هللاككككك  هلل مكككككة(2)( كككككة)هككككك هللهلل مككككك هلل أضككككك ا,هللوكككككل  هللأة

هللهللهلل.(5),هللأ  صم ةهلله هللح ش و (4)أ كشمأ  هلله هللشاحهلل ك   ل
أهكككك هلل  ل ئكككك ةهلل غ ككككاهللهللا  كككك هلل مككككةهللهشكككك  هللهكككك هلل  مغ كككك ,هللأه ككككاه هللم أ كككك  ):التوكيااااد:العاشاااار
,هلل(7),هللأممثقك هللاك  هلل كشكمأ  هللهك هللشكاح هلل أل   كل(6)(أو لبهلل    ا  هللهك هلل  ضكاأاةهلل,  ونأ ا
هللهللهللهللهلل (8) أ  هللمةهلل  هق ص حبهلل  مغ  هللم أ هللهللأ  و  

  (9) ا  و هلل أ  بهلله هلل خ  هلل***هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل و هلل  ق  هلللذ هلل ن هللأمأهللأ  هلل
)عن(-ثانياً
هلل همةهللمن    هلل,أأخامهللمو ل لهلل,ح    لهللأا هللممن ة هللهلل,حايهللمةهللحاأيهلل  واهلل( ة)أ

هللأأا هللهذ هلل  من و,هلله هلل  قماهلل مةهللو  ,هللأذ  هلل  أ   هلل األول:المجاوزةواالنتقال
هللهكككك هلل  قمكككك بهللأةهللهلل,هللأأضكككك ي(10)(غ ككككابهللل ككككوهللو ألوكككك هلل أًهلل(ل كككك هلل ككككةهلل  صككككاه )   ن مككككًا

هللأشكككظاهللأهكككأ,هللأأضككك يهلل  مكككا  ًهللهككك هلل  و كككوهلل  ككك     )هلل(11)   ونككك ًهللأ  موككك ألةمن كككو) ة(هلل

                                                           

هلل(41 )هللهأ  أاةهللهلل(1)
 (هلل111 )هلل(هلل  و وهلل      1)
 (111 )هلل(هللمغ  هلل  قم ب3)
 (1/51 )هلل(هللشاحهلل كشمأ  هللك   لهلل مةهللم   4)
 (1/315 )هلل(هللح ش لهلل  صم ةهلل قوهللشاحهلل كشمأ وهللك   لهلل مةهللم   1)
 (1/111 )هلل(هللمغ  هلل  قم ب1)
 (1/57 )هلل(هللشاحهلل كشمأ  هلل قوهللأ   لهلل مةهللم   7)
هككأهلل ككأ  هللمككةهللأمكك هلل  هكك هللمككةهللح اثككلهللمككةهللح كك هللمككةهللم  كك هللمككةهلل مكك هلل ككن هللمككةهللوشكك هللمككةهللذم كك ةهللمككةهلل    ككلهللمككةهلل شكك ا.هلل(هلل5)

أ   كككوهلل كككأ  هللأمككك هلل كككن .هللأونقككك هللمحمككك هللمكككةهلل كككك هللهككك هلل   م كككلهللهلل,أذ كككاهللخ  ككك هللمكككةهلل قثكككأ هللأةهلل  ككك هللأمككك هلل  هككك هللشكككم ب
 كذ  هللذ كاهلل مككةهللهلل, كك أاا ك هللمن وكاةهلل  نم ك هللأ م وكك .هللأ كأ  هللشك  اهللمو ك  هللمكةهللمخضككام هلل  و هق كلهللأ سهلل,      كل

 (هلل3/111 )هللأمأهلل  ه هللش  ا ا هللشنا ءهلل   صا   لهلل حم ب.هللأ  ةهللأمأب
هللهك هللخل  كلهلل ك ب)هلل1) شكأ ه هلل(اهللأشكاحهلل111/هلل4(هللأ  ك ااهلل)111/هلل1(هلل  م  هللمةهلل  اولهلل  أ  هللمةهللأم هلل  هك هلل   شك ًا

هلل(31/هلل1)هلل (اهللأهماهلل  ظأ ماهلل131)(اهللأمكهلل  ملهلله هللوأ هاهلل ك ب451/هلل1  مغ  )
هللأ أَ ,هللهر  هللأمأهلل ن ,هللأهذ هلل    هلل قوهللشو  و .هللأ  من و هلل   م هلل شو هللكك هلل  ق  ,هللأ ح م هلل     هللوق  اهللهلل
ح شك لهللشكاحهللهلل هللأ  ش ه هلله  هللاأ   هلل ه هلل أ  ب هللح ثهللو ء هلل هك  هللل ئك ةهللمك ةهلل   نك هللأ  ئكبهلله  قك ,هللأا ك هللهك هلل ضكاأاة.هلل

 (1/57 )هلل كشمأ  هلل قوهللأ   لهلل مةهللم   
 (1/73 )هلل(هلل  قماهلله هلل  نام ل11)
 (1/317 )هلل س ا ب(هلل  قم بهلله هلل ق هلل  م  ءهللأهلل11)
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هلل ككةهللام كك هلل)  أ كك مهلل,هللأمثكك هلل ظكك (1)(  من ككوهللهككذ هللغ ككاهلل  مصككا أةهلل ظكك هلل ثمكك هللأ كك هللمن   ظكك ,
هللأأ كاا,هللصك , هللمظك هلل ك ًهلل قموك ألةهللأ  أ ظك .هللأ منك بهللم   كظ هلل  ظك هلل  كذيهللك ك ,هلل(   أ 

هللمقك )أهلل(  قظكأهلل كةهللاغمك هلل)  حكأ.هلل  مونقك هللوا هللمظم هللاص هلللذ هللأم  ,هللأاغب,هللأ حأهم ,
هلل.(3)أممثق هللا  هلل مةهللهش  هلله هللمغ  هلل  قم بهلل,(2)(   

ائ ائ ەئ ەئ ﴿ ونك  وهللأذ ك هلل  كأ هلل عهلل (4)االساتعالء:أيالثاني:بمعنى)على(

) قكككو(هللأًهلل مخككك هلل قكككوهللهككك هلل ل كككلهلل   ا مكككل) ة(هللوككك ء هللممن وأ  شككك ه هلل ,(5)﴾وئ وئ

) ة(هللح ككككككثهللوكككككك ء  ,(6)( گ گ گ گ ڳ ڳ          ),هللأ  أ كككككك هللونكككككك  و   كككككك 
 هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل.أ  رو هلللةهللش ءهلل عهللم صكاهللهلل( قو)ممن و

,هللأً هللمكككك  ظأمهلل(8)﴾ڀ ڀ ڀ ٺ)  أ كككك هللونكككك  و  (7)الثالااااث:تكااااونبمعنى)الباااااء(
هلل أمكككككهلل  من كككككوهللأأةهلل,ح   وظككككك هلل قكككككوهللأ ظككككك هللأ  كككككك هاح كككككثهللوككككك ء ) ة(هللممن كككككوهلل)  مككككك ء()هلل

هلل م ك هللمنك هلل مك ,هلل أً (10)(ۇ ۆ ۆ ۈ ) ,هللأذ  هلل  أ ك هلل عهللونك  و(9)ممن و)من (
هلل.أ عهللأ ق هللح ثهللو ء ) ة(هللممن وهلل)من (

ڑ ڑ ک ک ک ﴿أذ ككككككك هلل  كككككككأ هلل عهللونككككككك  وهلل (11)الراباااااااع:تكاااااااونبمعناااااااى)من(

هلل.(12)﴾ک
هلل  .مةهلل م  بهلل )مة(هللأً ا مل) ة(هللو ء هللممن وأ  ش ه هلله هلل ل لهلل   

                                                           

 (1/111 )هلل(هللمغ  هلل  قم ب1)
 (1/141 )هلل(هلل  و وهلل      1)
 (3/4(هللمغ  هلل  قم بهلل )3)
 (1/133 ) و وهلل      هلل(هلل 4)
هلل(35 )هللمحم هلل أاةهلل(1)
 (31 )هللص أاةهللهلل(1)
 (1/133 )هلل(هلل  قمحلهللشاحهلل  قمحل7)
 (3 )هلل   و  أاةهللهلل(5)
 (1/133 )هلل  مقحل(هلل  قمحلهللشاحهلل1)
 (11 )هلل   ش    أاةهللهلل(11)
 (1/133 )هلل(هلل  قمحلهللشاحهلل  مقحل11)
هلل(11 )هلل  شأام أاةهللهلل(11)
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,هلل(2)(ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ) أذ كككك هلل  أ كككك هللونكككك  وهلل (1)الخااااامس:الباااادل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  أ  ش ه هلله ظ هللمو ء) ة(هللممن وهللم  ,هللأًهللم  هلل   هللأخام,هللأ عهللأ ق .

ڃ ڃ چ چ چ ڇ ڇ ﴿  أ كك هللونكك  وهلل (3)التعلياال:سااادسال 

هلل.(4)﴾ڇ ڇ
 أ  ش ه هلله هلل ل لهلل   ا مل) ة(هللو ء هلل قونق  هللأًهلل مأ  ةهللأ   هللل  ب,هللأ عهللأ ق .هلل

هلل (6) شوأذ  هلل  أ هلل كهلل (5)الةرفيةالسابع:  
 (7)أ    هلل  ام  لهللحم هلل ةهللأ و هلل***هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل   وظ هللح ثهلل  ح هلل ا ةهللأر هلل

ام  هلل ككةهللمككك)أمثقكك هللهللح كك بهلل مككةهللهشكك  هلل ككةهلل مككةهللم  كك ,هللأأضكك ي )هلل (8)االسااتعانة:ثااامنال 
هللهك هلل,ح  همك هلل   كا ءهلل(ام ك هللمك   أ هلل)ك ظ هلل  أ أةهللأ ضك هلل(   أ  هللأه ك هللا هلل قكوهلل  حا كًا

هلل.(9)( قوهلل   أ هللام  )     هلل   أ هلله هلل  مام لهللأح وهللل هلللذ هلل,ل   ابهللأةهلل    هللذ  
ا  هلل كشمأ  هللهك هللشكاح هللهللأم هلل (10)محذوفةأخرىمنللتعويضزائدةتكونأنتاسع:ال

                                                           

 (1/141 )هلل(هلل  و وهلل      1)
هلل(45 )هلل م اة أاةهلل هلل(1)
 (1/147 )هلل(هلل  و وهلل      3)
هلل(114 )هلل  وأملهلل أاةهلل(4)
 (1/117 )هلل(هللمغ  هلل  قم ب1)
أ   كوهللهلل,و   هللمةهللشَا َح  هللمةهللَ كْأيهللمكةهلل كن هللمكةهللضكم نلهللمكةهللاك  هللمكةهللَثْنَقَمكلَأُهَأهللَمْ ُمأةهللمةهللا  هللمةهللهلل  ك شو(هلل1)

 (هلل1/11 )هلل م   هللهحأ هلل  شنا ء هللَأَم هللَمَص ا.هلل
(اهللأمككهلل  كملهللهك هلل434/هلل1)اهللأشاحهللشأ ه هلل  مغ ك (141/هلل4)اهللأ   اا(371) وخا ج هلل  م  هلل أل شوهلله هلل  أ   (هلل 7)

هلل(31/هلل1)ظأ مااهللأهماهلل  (314)اهللأوأ هاهلل ك ب(147)  و  هلل      
  قغككل هللر  هللاكك  هلل  مأ  كك ةهللأ  م كك   ةهللأ  نككل ء.هلل ككا ةهلل  حكك  هللأشككا ه .هلل  ام  ككل هلل    ككلاهللأهككأهلل قككوهللام  ككلهللاأمكك  هللأًهللهككأهلل

هلل   ه .هلل  أ    هلل  ضن ي.
 ككةهللحمكك هللأ مكك ءهلل  ائ  ككلهللأ   كك   ة,هللأاكك  هلل  م كك   ةهللأ  مأ  كك ةهللسشككا يهللام قوكك هلل قمكك هللهلل اهللضككن  هلل  من ككو هلل هللو ككةهلل  ككأ اهللهلل

هللهللهلل   وظ .
ح شك لهللشكاحهللهلل هللوحمك هللمن كوهلل  كاه كل.هلل(هك )ممن كوهللهلل( كة)ح كثهللوك ء هللهلل( ةهللحم هلل  ام  كلهللأ    اهلل)هلل  هللاأ   هللأ  ش ه هلله

هلل(1/11 )هلل  شمأ  هلل قوهللأ   لهلل مةهللم   
 (1/11 )هلل(هللمغ  هلل  قم ب5)
 (1/115 )هلل  مص اهلل    م هلل(1)
هلل(1/115 )هلل(هلل  مص اهلل    م 11)
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هلله هللشاحهلل  وصا  (1) أل   ل هلل (3)  ش  اهلل  أ هلل.(2),هللأل ةهلل    ةهلل  مصًا
هللهللهللهللهلل(4)وكك هاهللو م كك هللمكك ةهلل ككةهلل  وكك هللهظكككهللهللهللهللهلل***هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللحم مظكك هللأو هكك هلل  كك هللةهلللهللأووككلن

هللمكك ةهلل  وكك هلل ككةهللوكك هاهللهظكككهللأا  هللاكك  هلل  مككا  ًهللهكك هلل  و ككوهلل  كك    هللح   ككلهلل ككةهلل مككةهللو كك  )أهلل
,هللأح كوهللممثقك هلل  أاك  هللهك هللشكاحهلل(5)(منك بهللأل ك  هلل  مأصأ ,هللأأ هللمةهلل( ة)هحذيهللو م  ,

  كككككك هلل   وظكككككك ءهللمككككككةهلل  حكككككك  ثهلل ككككككةهللهلل,هللأاكككككك  هلل  مككككككا  ًهللهكككككك هلل  و ككككككوهلل  كككككك    ,(6)  وصككككككا  
هللأ ه ظككككك ,هللأمكككككةهلل   أه كككككأة,هللأثموظككككك هللل مككككك هلل   ككككك م لهلل  منككككك   هللهكككككذبهللأةهللأ  قككككك  منكككك   ) ة( )

هلل.م   هللأ مةهلل    وم ,
هللمنك   هلل ظك هلل   ك هلل كأهلللذهلل,م  ك هلل   أه كأةهللل  ك هللذهكبهلل  كذًهللأهذ  هلل   حأ  ةهللمناهللا  هلل
هللذ كاأب,هللمك هللوم كاهلل وكرأ هللأةهللهأوكبهلل,  حكاأيهللهكذبهللو كاهللح كثهللو كاهللأةهلل وك لهلل  حاأيهللهذب
هلل.(7)(  مو ألةهللمن وهللخ  يهللمم 

                                                           

 (1/11 )هلل(هللشاحهلل كشمأ  هلل قوهللأ   لهلل مةهللم   1)
 (هلل1/114 )هلل(هللشاحهلل  وصا  هلل قوهلل  وأض  هللأأهلل  وصا  هللممضمأةهلل  وأض  هلله هلل   حأ1)
 هللشكك  اهللهكك ا .هللهلل,مككةهلل م ككاةهللمككةهلل قكك هللمككةهللو ككاهللمككةهللمحكك اب(هللل كك هللمككةهللال ككةهللمككةهلل  مقككأحهللأخككأهللم كك هللمككاهللمككةهللم ككاهلل3)

 (1/111 )هلل  مؤوقيهللأ  مخوقيهلله هللأ م ءهلل  شنا ءهللأ   ه هللأأ   مظ هللأأ   مظ هللأمناهللشناه 
 هللمككةهلل(اهللأ كك هللأأهلل اوكك431/هلل1) هلل  مغ كك (اهللأشككاحهللشككأ ه311) كك هلل ل كك هللمككةهللال ككةهللهكك هللوككأ هاهلل ك ب  م(هلل  وخككا ج هلل4)

(اهللأخل  ككلهلل145(اهللأمكككهلل  ككملهللهكك هلل  و كك هلل  كك    )41)(اهللأذ كك هلل ككم هلل    كك 111محكك ابهللهكك هللذ كك هللأمكك   هلل   كك   )
/هلل1) أهمككاهلل  ظأ مككاهللهللهلل(151/هلل1(هللأ  محو ككب)هلل11/هلل1(اهللأشككاحهلل  وصككا  )117/هلل4(اهللأ  كك اا)144/هلل11) ك ب
هلل(11

  من كو هللأا  هللمضكك اما هللخ ئ اكك ,هلل  ك م هلل حكك هلل  مككأ هللضك  ا هلل قككوهللأحكك ه ,هللهظك هللو ككو  اهللم نكك هللمكةهللأخككذهللاأحكك ,هلل  كك م هللهلل
هللوح ةهلل   و ؟!هلل
 كةهللهظككهللوك هاهلل)اهلل كةهلل  محكذأيهللمنك هلل   نك ,هللمو ك  اهللل ئك ةهلل قونكأ هلل( كة)ح كثهللوك ء هللهلل( ةهللم ة)أ  ش ه هلله  هللاأ   هلل
 (1/17 )هلللهللشاحهلل كشمأ  هلل قوهلل ك   لح ش  هللهلل.(  و هللم ةهللو م  

 (1/145 )هلل(هلل  و وهلل      1)
 (1/114 )هلل(هللشاحهلل  وصا  هلل قوهلل  وأض  هللأأهلل  وصا  هللممضمأةهلل  وأض  هلله هلل   حأ1)
 (1/141 )هلل(هلل  و وهلل      7)
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 املطلب الثالث
)على(و)الباء(

على-أوالً
مككك هللذ كككابهللهلل همكككةهللمن   ككك هللح    كككلهللأمو ل كككل,هلل,أاككك هللأا هللحكككايهلل  وا) قكككو(هللمنككك ةهللمنككك ة هلل

هلل  ما  ًهلله هلل  و وهلل       
هللأأ,هلل(2)﴾ڇ ڇ ڇ ڍ﴿ ونككككككك  وهلل  أ ككككككك هلل-أًهلل  ح ككككككك هلل– (1)حسااااااااًاالساااااااتعالء األول:

ٻ ٻ ٻ ٻ پ       ﴿  أ ككككك هلل عهللونككككك  وهلل-أًهلل   كككككونكءهلل  من كككككًأهلل-(3)من كككككو

أ ثككاهلل  مصككا  ةهللغ ككاهللهككذ هلل  من ككو,هللأوككرأ أ هللهللأ كك هلل ثمكك هلل ظكك هللأأضكك يهلل  مككا  ً )هلل,(4)﴾   پ
هلل  ونكء هلل مةهللهش  هلله هلل  مغ  هللأ أ نهلل  ,هللأهصَّهلل(5)م هللأأه هللخكه (

ڎ ﴿  عهللونك  واأ ك هلل   حكأهلل,(6)()   ونكءهلللمك هلل قكوهلل  موكاأاهللأهكأهلل  غ  كبهلل أح هم هلل

ۈ  )اأ ك هللونك  وهلل حأهلل(8))هللأأهلل قوهللم هلل  ابهللم  (  لخاهلل.(7)﴾ڎ ڈ ڈ

 كشكمأ  هللهك هللهلل,هللأممث هللمك هللاك  هللهلل  مكا  ًهللأأا (9)(ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
هللهلل.(11),هللأم حأهللم هللذ ابهلل مةهللهش  هللا   هلل  أا  هلله هللشاحهلل  وصا  (10)شاح هلل أل   ل

,هللأ  شكك ه هللهكك هلل ل كككلهلل(13)﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿ونكك  وهلل  أ كك هلل (12)المصاااحبةالثاااني:

                                                           

 (1/471 )هلل(هلل  و وهلل      1)
هلل(11 )هلل  احمة أاةهللهلل(1)
 (1/471 )هلل(هلل  و وهلل      3)
 (113 )هلل  م اة أاةهللهلل(4)
 (1/471 )هلل(هلل  و وهلل      1)
 (هلل1/111 )هلل(هللمغ  هلل  قم ب1)
 (51 )هللغ ها أاةهللهلل(7)
 (هلل1/111 )هلل(هللمغ  هلل  قم ب5)
 (11 )هلل   أاةهللهلل(1)
 (هلل1/11 )هلل(هللشاحهلل كشمأ  هلل قوهللأ   لهلل مةهللم   11)
 (1/111 )هلل(هللشاحهلل  وصا  هلل قوهلل  وأض  هللأأهلل  وصا  هللممضمأةهلل  وأض  هلله هلل   حأ11)
 (1/471 )هلل(هلل  و وهلل      11)
هلل(177) هلل  م اة أاةهللهلل(13)
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 هللهللهللهللهللأ عهللأ ق .هللأًهللماهللحم ,هلل,   ا مل) قو(هللو ء هللممن و)ما(هلل  و هلله هلل قمص حمل
هلل (2)  ش  اهلل  أ هلل (1)المجاوزة الثالث:
هللهلل(3)اض ه هللأ وم  هللأم  هلل نماهللهللهللهللهللهلل***هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللاش اهللم أهلل ق َّهللهللاض  هلللذ هللهلل
هلل  و و )   هلل أً هلله  هلل  ما  ً هللأح و هللم   هلل مةهللا  هلل, هللمن هلل  أ انلهللأ ذ    هللخ   

هلل.(4)(أأشم هظ هلل,أغضبهلل,أ  وح  هللأونذا,

:الرابع تكون هللهلل (5)بمعنى)من(أن هلل,(6)﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿ون  و  أ  
هللهلل.أ ق   و  أ هللمةهلل     ,هللأ عهللهلل )مة(هللأً) قو(هللو ء هللممن و  هلل ل لهلل   ا ملأ  ش ه هلله

بمعنى)الباء(أخامس:ال تكون هللون  وهلل (7)ن هلل ع هللم أ  هلل ظ  ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿أمث 

هللو ء هللهلل,(8)﴾ٻ پ پ پ پ  هللح ث هلل   ا مل) قو( هلل ل ل هلله  أ  ش ه 
هلل(,هللأ عهللأ ق .أاأ هللمر )أًممن و)  م ء(هلل

هلل.(10)﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿ون  وهلل  أ  هلل (9)التعليلالسادس:
                                                           

 (1/477 )هلل(هلل  و وهلل      1)
(هلل   ح يهللمةهللخم اهللمةهلل ق  هلل    ًهللمةهلل م هلل عهللمةهلل أيهللمةهللحلةهللمةهللخ  ولهللمةهلل ماأهللمةهلل   ك .هللشك  اهللمح كةهلل1)

هلل هلل  مؤوقككككيهللأ  مخوقككككيهللهكككك هللأ كككم ءهلل  شككككنا ءهللأ  كككك ه هللأأ  كككك مظ هللأأ  كككك مظ هللأمنككككاهللشككككناه هلل ث كككاهلل  ككككذبهلل ككككةهللاأمكككك .
( 1/117) 

,هللأهأهللمةهللشكأ ه  هلل  وصكا  أ  م  هلله هللم حهللح   هللمةهلل  م  بهللهللهلل(3) (,هللأ مكةهلل11/هلل1(,هللأ كشكمأ  )هلل14/هلل1)هلل   ش ًا
,هلل11/هلل1(,هللأ  محو كككب)351,هلل311/هلل1(,هللأ  خصككك ئص)311/هلل1(,هللأ  م وضكككب)171(,هللأ   كككأ  ا)11/هلل3   ككك )
)هلل345 (,هلل15/هلل1أ  ظمكككككا)(,هلل111/هلل1(,هللأشكككككاحهلل  م صككككك )131)(,هللأ س صككككك ي111/هلل1(هللأأمككككك   هلل مكككككةهلل  شكككككوًا
هلل(.11/هلل1)أ   اا

أأ عهللل   هللك ا,هللأأهاحهللماضك ه اهللهلل,أشاه اهللهلل  من و هلل ا  هلل  ش  اهلل   أ  هلللذ هللم هللحك  هللماض هللم  هللاش ااهلله      هللهخا اهلل
هلل  ذًهلل منثهلل كم هللأ  و  ؤ هلله هلل    .

اهللأاكك  هلل(و قكك) هللمكككهلل( ككة)أةهلل ونكك مهللمكككهلل(اضكك )اهللكةهلل كصكك هللهكك هلل( ككة)ممن ككوهللهلل( قككو) هللموكك ءهللمككةهلل  م كك هلل  شكك ه هلل
 (3/31 )هللح ش لهللأأض هلل  م    هللل وهللأ   لهلل مةهللم   هلل هللمضمةهللمن وهلل  ي.هلل(اض )منضظ  هلللةهلل

 (1/177 )هلل(هلل  و وهلل      4)
 (1/131 )هلل(هلل  قمحلهللشاحهلل  مقحل1)
 (1 )هلل  م  ِّ  ةهلل أاةهلل(1)
 (1/131 )هلل(هلل  قمحلهللشاحهلل  مقحل7)
 (111 )هلل ك ا ي أاةهللهلل(5)
 (1/477 )هلل(هلل  و وهلل      1)
هلل(151 )هلل  م اةهلل أاةهلل(11)



133 

 

هللهلل,هللأًهلل م هلله    ,هللأ عهللأ ق .أ  ش ه هللمةهلل ل لهلل   ا مل) قو(هللو ء هللممن و)  ك ( 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿ أذ ككككككككك هلل  أ ككككككككك هللونككككككككك  وهلل (1)الساااااااااابع:الةرفياااااااااة

 لهلل قكوهلل  كاه كل,هلل  ,هللأ  ش ه هلله هلل ل لهلل   ا مل) قو(هللو ء هللممن و)ه (هلل  (2)﴾پ
وؤأ ك هللهلله هللمق هلل ق م ة,هللأ عهللأ ق ,هللأا  هلل  ما  ًهلله هلل  و وهلل      هلل ةهللهذبهلل ل ل)هلل أً
أممثقكككك هللاكككك  هللصكككك حبهللوأضكككك  هلل  م  صكككك هللهلل,(3)(ل ككككلهلل قككككوهللوضككككم ةهللووقككككأهللمن ككككو هللوو ككككأ  

هلل.(5),هللأ مةهللهش  هلله هلل  مغ  (4)أ  م    
,هللأمثككك هلل ظككك هللم كككأ هلل(7)(مكككةهللأخكككامهللمحذأهكككل)أًهلل (6)للتعاااويضزائااادةتكاااونأن:الثاااامن

هلل (8)  ا ول
هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل(9) و ككككككككك هللمكككككككككةهلل قكككككككككوهلل اهللمككككككككك أهللهلل وككككككككك هلل ككككككككك هلللةهلل***هللهللهللهللهللهللهللهللهلل نومككككككككك هللأأم ككككككككك هلل   كككككككككا  هلللةهلل

هللامكك هلل( قككو)أل  هلل ق كك هللهحككذيهلل ق كك ,هلل و كك هللمككةهللأا  هللاكك  هلل  مككا  ًهللح   كك هلل ككةهلل مككةهللو كك  )
هللهللهللهلل.(10)( أض اهللهلل(مة)

هلل,صك  ن هلل  كأءهلل  و كلهلل ك خ هلل هللهككةهلل )  أ ك هلل واإلضارابلالساتدراكتكاونأنالتاساع:
                                                           

 (1/477 )هلل(هلل  و وهلل      1)
هلل(111 )هلل  م اةهلل أاةهلل(1)
 (1/477 )هلل(هلل  و وهلل      3)
 (1/711 )هلل(هللوأض  هلل  م  ص هللأ  م    هللمشاحهللأ   لهلل مةهللم   4)
 (1/111 )هلل(هللمغ  هلل  قم ب1)
 (1/475 )هلل(هلل  و وهلل      1)
 (1/11 )هلل(هللشاحهلل كشمأ  هلل قوهللأ   لهلل مةهللم   7)
هللهلل(141/هلل11)(هللأخل  ككلهلل ك ب475(هللأ  و كك هلل  كك    )111/هلل1   ككك ئا)هلل  وخككا ج هلل  اوككلهللمكككهلل  ككملهللهكك هلل كشككم بهللأهلل(هلل5)

(اهللأشككاحهلل11/هلل1(اهللأشككاحهلل  وصككا  )111/هلل1(اهللأشككاحهللأم كك  هلل كك مأ  )115/هلل4(اهللأ  كك اا)311/هلل1أ  خصكك ئص)
أهمكككاهلل(اهلل151/هلل1)اهللأ  محو كككب( مككك )هلل(471/هلل11(اهللأ  ككك ةهلل  نكككاب)51/هلل3(اهللأ   وككك ب)هلل411)شكككأ ه هلل  مغ ككك 

 (11/هلل1)  ظأ ما
هلل  ك هللمك هللح ووك هلللذ هلل ك هلل وك هللهلل,(هلل  من و هلل  أ هلللةهلل  او هلل   ا  هلل     ,هلللذ هلل همو هللصكاأيهلل  ك ها1)  وخكذهلل    ك هلل مككا

هللمةهلل نوم هلل ق  .هلل
  ك هللهلل(مكة) قوهللاأًهللمناهلل   حك ةهللمنومكا ةهللهللل ئ ةهلل( قو)ح ثهللأا  هللهلل( قوهللمةهلل و  هلل اهللملةهلل  هلل و هلل أهلل)هلل    ش ه  هللاأ 

  ك هلل  كو ظ  ,هللهلل(مكة)حكايهللوكاهللأهلل( قكو).هللأمك ظ هللمكةهللونك هلل(  ذًهلل و  هلل ق ك هلل اهللملةهلل  هلل و هلل أهلل)هللهللمأصأ ,هللو   اب 
ح شك لهللشكاحهلل كشكمأ  هلل قكوهللأ   كلهلل مكةهللهلل هلل.(,هللث هلل  ور يهلله ك   هلل قكوهللمكةهلل و ك ؟هلل اهللش ئهلل اهلللةهلل  هلل و هلل أم)هللأ  و   ا هلل

 (1/11 )هللم   
 (1/475 )هلل(هلل  و وهلل      11)



134 

 

هللهللهلل.(1)(ون  وهلل عهللاحملهللمةهلل  ر هلل هللأ  هلل قو
الباء-ثانيًا

هلل هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللح    هللأمو ًلهللمن وهلل شاهللثكثلهلل ظ هلل   حأ أةهللذ اهللا أهللهلل,)  م ء(هللحايهللوا
,هلل(3) هللأوككك ئل,هلل  ككون  لهللمنكك هلل  ككأةهللأةهللهوكك ئل ,من   ظكك هللأصكك هللأهككأ هلل(2)اإللصااا :األول

هلل ر صككك  هللهككك هللل مككك هلل)أح كككوهلل كككةهلل ككك مأ  هلل.(4)غ كككابهللمأ    كككهلل ظككك هلل كككذ اهللأ  اككك  هلل  مكككا  ً )
هلل هللمن كككوهللأهكككأ هللا ككك .هللأصكككق هللهظكككذ هلل   كككك هللهككك هللهكككذ هللمكككةهلل و كككاهللهمككك  هللاككك  هللثككك .هللأ  خكككوك 

 س ص  هلل  أةهلل ),هللأأض ي(6)أممثق هللا  هللص حبهللوأض  هلل  م  ص هللأ  م    هلل,(5)(   ااظ 
,هللأمثكك هلل(7)(رخككاهلله كك هللوووككا هلل ظككذ هلل  من ككو,هللأاكك هلل كك خقظ هللمككاهللذ كك هللمن ككواهللهللهللأأهللموكك ل اهللهللح   ككلاهلل

 هللأً هللو ك هلل مكةهللأح كوهلل كةهلل,م ك ًهلل  حمك هللأم ك   هلل حأهللح    هلل  ما  ًهلل ق أ  ةهللم أ   )
هلل  وصكك  هلل  من ككو),هللأح ككوهلل ككةهلل  لمخشككًا(8)(مل كك هللمككاا  هلل حككأهللأموكك ًلهلل,مكك هللأ صكك وظ 
هلل  .(9)(م  هلل  ابهللممأضاهللماأًا

هللل صك  هللهك هلل  ظمكلةهللم ك  هلل    ئمكلهلل هك هلل  ون  كلهللأمك ءهلل-أه كاه هلل  مكا  ًهلل- التعدياةالثاني:
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿ ,هللأمثكك هلل ظكك هللم أ كك هللونكك  و(10)(مكك هلل  م نككأ هللل ككوهلل  كككل هللمن ككو

هلل .(11)﴾ٺ ٺ ٺ
هللر لهلل قوهلل    خقلهلل ه هلل   ون  لهللأم ءهللأه اه هلل  ما  ًهللم أ   )هلل (12)االستعانة:الثالث
هلل,هلله هللاأ  هللون  و(13)  م مقلهلله هلل  أوظ ةهللأشظاهلله هللأم  هللم   ق ,هلل وم  هلل حأ.هلل   ن 

                                                           

 (1/113 )هلل(هللمغ  هلل  قم ب1)
هلل(1/31 )هلل(هلل  م وضب1)
 (1/411 )هلل(هلل كصأ هلله هلل   حأ3)
 (1/31 )هلل(هلل  و وهلل      4)
 (هلل1/31 )هلل(هلل  مص اهلل    م 1)
 (1/717 )هلل(هللوأض  هلل  م  ص هللأ  م    هللمشاحهللأ   لهلل مةهللم   1)
 (1/717 )هلل(هلل  مص اهلل    م 7)
 (1/31 )هلل(هلل  و وهلل      5)
 (1/37 )هلل(هلل  مص اهلل    م 1)
 (1/37 )هلل    م   مص اهللهلل(11)
 (17 )هلل  م اةهلل أاةهلل(11)
 (1/35 )هلل(هلل  و وهلل      11)
 (1/35 )هلل(هلل  مص اهلل    م 13)
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هللأ  ش ه هلله   هللأةهلل)  م ء(هللو ء هلل ك ون  ل.,هلل(1)﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿
هلل-أًهلل   ككمم لهلل–,هللأأها هكك (3)أ ككم ه هلل مككةهللهشكك  هللهكك هلل  مغ  )   ككمم ل(هلل (2)التعلياال:الرابااع

  ه هللم  ةهللمن  ه هللم   هلل مةهلل,هللأح وهلل  ما  ًهلل ة(4) كشمأ  هلللض هلهللل وهللمن وهلل  ونق  
گ گ گ   ﴿ ونككك  وهلل عهلل  كككأ هلل(5)(  كككك هللمأضكككنظ هللهكك هللغ  مككك اهللهللوصكككق هلل  وككك هللهكك )

ممن ككككو)  هلل,هللأ  شكككك ه هللهكككك هلل ل ككككلهلل   ا مككككل)  م ء(هللوكككك ء هلل(6)﴾گ ڳ ڳ
 أ عهللأ ق .هللأًهللم مبهلل وخ ذ  هلل  نو ,هلل  ونق  (

هللمأضكنظ هللهك هلل ح كةهللأةهلللحك  هم هلل  كموك ةهللأ ظك اك  هلل  ما  ً )هلل:(7)المصاحبةالخامس:

ې ى ﴿ونكك  وهلل  أ كك هلل,(8)(  حكك  هللمصككحأمظ هللأ ككةهلل  ظكك هلل غ كك هللأةهللأ كخككامهلل,(مكا)

ڇ ) اأ  هللونك  وأهللهلل,مح  اهللهللأأهلل  ح ,هللما هللأًهلل (9)﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

هلل  حككك  هللأاكككأنهللأ صككككح ل.هلل ق ككك هللم كككقم اهللهللأأهلل كككك ,هللمكككا هللأً (10)﴾  ڍ ڍ ڌ ڌ 
هلل.(11)(  ح  هللم ءهلل   حأ  ةهللمةهلل ث اهلل م ه هللمأانظ ,

ٺ ﴿اأ ك هللونك  وهلل حكأ.هلل(12)(هك )مأضنظ هلله هلل ح ةهللأةهللأ كموظ  هللالةرفية:السادس

ڇ ڍ ڍ ) أاكككككككأ هلل عهللونككككككك  و,هللأًهللهككككككك هللمككككككك ا,هلل(13)﴾  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

                                                           

هلل(1 )هلل    وحل أاةهللهلل(1)
 (1/31 )هلل(هلل  و وهلل      1)
 (1/131 )هلل(هللمغ  هلل  قم ب3)
 (1/51 )هلل(هللشاحهلل كشمأ  هلل قوهللأ   لهلل مةهللم   4)
 (1/31 )هلل(هلل  و وهلل      1)
 (14 )هلل(هلل  م اة1)
 (1/351ه هللص نلهلل س ا بهلل )هلل(هلل  م ص 7)
 (هلل1/41 )هلل(هلل  و وهلل      5)
 (171 )هلل     ءهلل أاةهلل(1)
 (45 )هللهأ  أاةهللهلل(11)
 (1/41 )هلل(هلل  و وهلل      11)
 (1/41(هلل  مص اهلل    م هلل )11)
هلل(113ر هلل ما ةهلل ) أاةهللهلل(13)
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هلل       هللأًهللأه هلل  ق  ,هللأه هلل  و وهلل,(1)(ڎ ڎ ڈ ڈ ژ   ڌ ڌ
     ككلهلل قككوهللهلل,هللأ  شكك ه هللهكك هلل ل وكك ةهللمو ء)  مكك ء(هللممن و)هكك ((2)(   ككك هللهكك هلل ث ككاةهللأهكك هلل)

هلل.أ عهللأ ق هلل  كاه ل,
هللمحك  ثهلل ظك ,هللأمثك هلل(3)(مك  )هلل- قمكلهلل-مأضكنظ هللهك هلل ح كةهللأةهللأ كموظك هلل:البدل:السابع

هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللمكككككككككك  ظ .هللأً هلل(4)[م  ن مككككككككككلهللمكككككككككك ا اهللهللشككككككككككظ  هللأ كككككككككك هلل  ككككككككككا  هللمكككككككككك ]هللهلل ا هككككككككككاهللمككككككككككةهللخكككككككككك  ج
هلل    خقككلهلل  مكك ءهلل هكك هللأح ككوهلل  مككا  ًهلل ككةهلل مككةهللم  كك هللهكك هللونا  ظكك  )هلل (5)المقابلااة هللالثااامن
هللأاكك .هللمضككنيهلل سح كك ةهللأ  هككر هللمككر ي,هلل   ككا هلل شككوا   هلل حككأ.هللأ ك ككأ اهلل كثمكك ةهلل قكو
هلل  مك   هللأ   هلل  من   ةهللهذ ةهللأ ثاه هلل ذ اهللأ   )هللأأا يهلل  ما  ًهلل,(6)(  نأاهللم ءهلل و مو

هللأ ظكك هلل  مكك ءهللمنكك   هللهكك هلل  موككرخا ةهللمنككاهللل   هلل-   حككأ  ةهللمنككاح ككوهلل ككةهللأهللهلل-.أ  م  مقككل
.هللهللم ككككك هللأ كككككأاهللذ ككككك هللمكككككةهللمككككك  هللهكككككذ  هللأًهللمكككككذ  ,هللهكككككذ  هلل حكككككأهللأ  نكككككأا,هلل قمككككك  هللووككككك ء

هلل.(7)(م مم هلل أًهللمذ  ,هللم وح هللهذ هلل   و   اهللأةهللوامهللأ هلل   مباهللمن  ه هللأةهللأ  صح  
.هلل(8)   ككؤ  هللمنكك هلل ث ككاهللأذ كك هلل,( ككة)ممأ ه ككلهللهككذ هلل ككةهللمنضككظ هللأ مككاهلل المجاااوزة:التاسااعهلل

هللأً هلله  ر هلل   هللخم ا ا. ,(9)(ڍ ڌ ڌ ڎ      ) اأ  هللون  وهلل حأ
هللاأ ك هللم ظك هللأمثقكلهلل كذ  هللأذ اأ .هلل(10)( قو)ممأ ه لهلل   هللمنضظ هللأ ماهلل:االستعالء:العاشر

هللاك  هلل مك هللا   ا,هلل قو هللأًهلل(11)﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ   ﴿ ون  و

                                                           

 (135  ص ه  هلل )هلل أاةهلل(1)
 (1/41(هلل  و وهلل      هلل )1)
 (1/41(هلل  مص اهلل    م هلل )3)
 ككق م ةهللمككةهللحككاب,هللحكك ث  هللحمكك  ,هلل ككةهلل ح ككو,هلل ككةهللمنكك ذهللمككةهللاه  ككلهللمككةهللا هككا,هللأ كك ةهللاه  ككلهللمككةهللأهكك هللمكك ا,هلل(هللحكك ث  هلل4)

,هللم  ن مكلهللاك   هلل كر هللوما ك هلل   مك هللصكقوهللأ  ةهللا هاهللمةهللأه هلل  ن مل,هلله  ةهلل  أ هلل م   هللم هلل  كا  هللأ ك هللشكظ  هللمك ا اهلل
 (1/51) (هلل3111  ث)اا هلل  حهلل,هللم بهللشظأ هلل  مكئ لهللم ا اهللهلل هللصح  هلل  مخ ًاهلل عهلل ق  هللأ ق هللمظذ هلل .

 (1/41 )هلل      (هلل  و وهلل1)
 (هلل1/41(هلل  مص اهلل    م هلل )1)
 (هلل1/41(هلل  مص اهلل    م هلل )7)
 (1/41(هلل  مص اهلل    م هلل )5)
هلل(11   اا ةهلل )هلل أاةهلل(1)
 (1/41 )هلل(هلل  و وهلل      11)
 (71 )هللر هلل ما ة أاةهللهلل(11)
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  ا مكككككلهلل كأ و)  مككككك ء(هللوككككك ء هللأ  شككككك ه هللهككككك هلل ل كككككلهلل هلل,(1)(ٱ ٻ ٻ ٻ ) ونككككك  و
هللهللهلل ل لهلل  ث   ل.هلل) قو( قوهللمو ئظ هللممن وهلل,هللأ      ) قو(ممن و

هلل,(2)  ومن ضكك لهلل ن كك هلل,(مككة)ممأ ه ككلهللهككذ هلل ككةهللمنضككظ هللأ مككاهلل التبعاايض:عشاارالحااادي
هللذ ككابهللأممككةهللخكككي,هلل  من ككوهللهككذ هللأهكك هللأذ ككاهلل  مككا  ًهلل  خكككيهللهكك هللهككذ هلل  من ككوهللم أ كك  )

هلل,(3)(م  كك هللأ مككةهلل   ومكك هللمكك هللأاكك  هلل,   ككأه  ةهلل ككةهلل كك أ هلُلهلل,  وككذ اةهللهكك هللأ    ا كك هلل كصككمن ,

  .(4)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )ون  و عهلل مح   هللأهللهللم أ هللذ  هلل قوهللأ  و  أ 
هلل.(5)(     هللحاأيهللأص هللأه .هللكهنقةهللم عهلل  حأهلل:القسم:عشرالثاني

هللهلل(7)أ ككم ه هلل مككةهللهشكك  هللهكك هلل  مغ كك هللأ ظكك هلل قغ  ككلهلل (6)(إلااى):أنتكااونبمعنااىالثالااثعشاار

,هللأ  شكككككك ه هللهكككككك هلل ل ككككككلهلل(8)   (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ             ) حككككككأهللاأ كككككك هللونكككككك  و
هللأح وهلل  ما  ًهلل   هللأوأ هلل     مل,هللم أ   هلل.أً هللل  َّهلل)ل و(هللممن وهلل   ا مل)  م ء(هللو ء 

هلل.(9)(من و هلل  يهلل﴾ںأأأ هلل قوهللوضم ة﴿)
هلل كك ئاهلل  مح  ك ةهللمكةهلل ث كاهللا )  مك ء(هلله ك   )هلل     مكلهلله ا  ًهللخككيهلل  نقمك ءهللهك هللأأأا هلل  مك
هللأاكك هلل   ااظكك ,هلل هللمن ككوهللأونقككأب.هلل كك مأم هللذ ككاهلل مكك هلل س صكك  ,هللمن ككوهللل ككوهلل(  مكك ء)هللمنكك   
هللمكةهللو ك  هللأمك هلل,  و أ اهلل  صح  ) أا  هلل,(10)(ذ  هللمنضظ هللأ  ومن هلل,أخاهللمن ةهللمن هلل  وا
هللهك هللأ ه ظك ,هللأمكةهلل   كأه  ةهللمكذهبهلل قوهللو اهللهأهلل  واهللحاأيهللمةهللغ اه هلل ةهلل  م ءهلل   مل
هللمكذهبذ كاهلل  مكذهبهلل  ثك   هلله    )أهللأهللهلل,(11)(منكاهلل ةهللمنضظ هلل  أبهللا هلل  واهللحاأيهللأة

هلل   نك هللوضكم ةهللأأهلل  ق كك,هلل  مقك هللمورأ  هلللم ,هلل كأ هللمأضأ  هلل قوهلل  حايهلللم  ءهلل  مصا  ة
                                                           

 (14 )هلل أ يهلل أاةهلل(1)
 (1/43(هلل  و وهلل      هلل )1)
 (1/43 )مص اهلل    م هلل(هلل  3)
 (1 )هلل س   ةهلل أاةهلل(4)
 (1/41 )هلل(هلل  و وهلل      1)
 (هلل1/41 )هلل(هلل  مص اهلل    م 1)
 (1/143 )هلل(هللمغ  هلل  قم ب7)
هلل(111 )هلل أ يهلل أاةهلل(5)
 (هلل1/41 )هللهلل(هلل  و وهلل      1)
 (1/41(هلل  مص اهلل    م هلل )11)
 (1/41(هلل  مص اهلل    م هلل )11)
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هللأحككك هللأضكككاهللمكككةهللهظكككأهللذ ككك هلله ككك هلل م كككةهلل هللأمككك هلل,  حكككايهللمكككذ  هلل ونككك مهلل,ارخكككهللهنككك هللمن كككو
 كذ  هللهك هللوأضك  هللهلل-أًهلل  مكا  ًهلل-أذ كاب ,(1)(  شكذأذهلل كم  هلل قوهلل لخاهللمأضاهلل  حاه ة

هلل.(2)  م  ص هللأ  م    هللمشاحهللأ   لهلل مةهللم   

هللهللهلل.(4)﴾  جح مح جخ   )اأ  هللون  وهلل حأهلل (3)ئدةالزاوهيالتأكيد؛:عشررابعوال
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل

                                                           

هلل(1/41 )هلل(هلل  و وهلل      1)
 (1/11 )هلل  م  ص هللأ  م    هللمشاحهللأ   لهلل مةهللم   وأض  هللهلل(1)
هلل(3/34 )هلل(هللأأض هلل  م    هللل وهللأ   لهلل مةهللم   3)
هلل(71 )هلل     ءهلل أاةهلل(4)
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 املطلب الرابع
)الكاف(و)الالم(

الكاف-أواًل
هللمةهللهذبهلل  من    هللهللهلل ث اة,هلل  وا,هللأا هللذ اهلل  نقم ءهلل  هللمن ة هلل    يهللحايهللمةهللحاأيهلل

هلل  ك كككككككك هللل كككككككك   أ كككككككك  )هللأهلل ,(2)﴾ ۈئ ېئ    )  أ كككككككك هللونكككككككك  وهلل (1)التشاااااااابيهاألول:
هلل.(4) قوهللمن وهلل  وشم  هلل,هللأ  وشظ هللمظ هلل مةهللهش  هلله هللأأض هلل  م    (3)(لا  م اهلل
هللون  وهلل  أ  هلل(6)أ م ه هلل مةهللهش  هلل قوأ   هلله هللأأض هلل  م    هلل (5)زائدةوتكون :الثاني

,هللأ  من كككوهلل ككك  هللمثقككك هللشككك ء,هللأح كككوهلل(7)﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ       )
هللهكككهللصكك لهللممن ككوهلل(مثكك )هللو ككأةهللأةهللأ حومكك  هللا كك  صكك حبهللوأضكك  هلل  م  صكك هللأ  م كك    )

هلل.(8)(  ص لهللمظ هلل ا  هللا هلل(مث )أهللل ئ ة,هللو أة
هللاكأ هللذ ك هللأثمك  أا  هلل مةهللهش  هلله هلل  مغ  هلل ةهللهذ هلل  من كو )هلل (9)للتعليلوتكون:الثالث
   ونككك  وهلل  أ ككك هلل(10)(ممككك )م  أهكككلهلل   ككك يهللو كككأةهللمكككرةهللوكككأ لبهللمنضكككظ هللأا ككك هلل, ك ثكككاأةهللأ  ككك ب

أً هللأ ذ اأبهلل ظ   و  ,هللهو ء )   ك ي(هللممن كو)  هلل (11)﴾ڎ ڎ ڈ﴿
هلل.(12)(ةهللم  ككك  )هللأةهللأاأ هككك هلل قونق ككك هلل ث كككا  ونق ككك (,هللأ عهللأ قككك ,هللأح كككوهلل  مكككا  ًهلل كككةهلل مككك

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ) ونكك  وهلل  أ كك هلل (13)(علااى)بمعنااىوتكااون:الرابااع

                                                           

 (1/31 )هلل(هللحاأيهلل  من   هللأ  ص   1)
 (37 )هلل  احمة أاةهللهلل(1)
 (1/141 )هلل(هلل  قمحلهللشاحهلل  مقحل3)
 (هلل3/41 )هلل(هللأأض هلل  م    هللل وهللأ   لهلل مةهللم   4)
 (71/ 1 )هلل  نام ل(هلل  قماهلله هلل1)
 (3/43 )هلل(هللأأض هلل  م    هللل وهللأ   لهلل مةهللم   1)
 (11 )هلل  شأامهلل أاةهلل(7)
 (1/711 )هلل(هللوأض  هلل  م  ص هللأ  م    هللمشاحهللأ   لهلل مةهللم   5)
 (1/147 )هلل(هلل  قمحلهللشاحهلل  مقحل1)
 (هلل1/134 )هلل(هللمغ  هلل  قم ب11)
هلل(115 )هلل  م اة أاةهللهلل(11)
 (1/54 )هلل(هلل  و وهلل      11)
 (1/145 )هللشاحهلل  مقحل(هلل  قمحلهلل13)
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شك ه هللهكك هلل ل ككل,هللوكك ء هللأهككأهلل  هلل-أمككا هللمكك هلل قكو هللأًهلل(1)(ک ک گ گ گ گ 
أًهللهلل-ذ كاب).هللأاك  هلل مكةهللهشك  هللهك هلل  مغ ك  (2)(  ذً)هللممن و(هللم )أهلل,- قو-    يهللممن و

هلل.(3)(أ   أه أةهلل كخ  هلل-أةهللو أةهلل)    ي(هللممن وهلل) قو(
منككاهللهلل  ككأ هلل) ح كك بهلل  مككا  ًهللهكك هلل  و ككوهلل  كك    هلل (4)بمعنااىالباااء:أنتكااونامسالخاا

)   كككك ي(هلل,هللأًهللمخ ككككاهللهو ء (5)(  ككككيهللأصككككمح ؟هلله كككك  هلل خ ككككاهلل),هللأاكككك هللا كككك هلل كككك    نككككاب
هللممن و)  م ء(,هللأ وألهللأةهللو أةهللممن و) قو(.

أ  كأةهللذ ك هلل  من كوهللهك هللهلل,هك هلل  مغ ك هللأذ اهللهذ هلل  من وهلل مةهللهش  هلل (6)المبادرة:سادسال
هلل-(,  أاكك هلل ك خ هلل مكك هللصك هلل)أهلل(وكك خ هلل مك هلل  ككقِّهلل ) حكأهللهكك هلل(م ك)مكهلل وصككق أذ ك هلللذ هللح   )

هللأأمككأهلل,(7)  خمكك لهلل مككةهللذ ككابهلل-أًهللمكك  اهللم   ككك هلل  كك هلل  كك خأ ,هللأم  صكككةهلل  كك هلل خككأ هللأاوظكك 
هلل.و هللذ اه هلل   ح ةهلله هللمن   )    ي(,هللهظذبهللومقلهلل  من   هلل  (8)    ا ه هلل ن  
)الالم(-ثانياً

هللأ)  ك (هللحايهللمةهللحاأيهلل  وا,هللذ اهلل  هلل  نقم ءهلل   هللمةهلل  من    هلل
هلل كك هللأمكك هلل, خوصكك صهللمقكك هلل كك هللكةهلل,أغ ككابهلل  مقكك هلله كك هلل كك خ هللأهككذ هلل االختصااا :األول

هللوئككككك )  أ ككككك هلل  ونق ككككك هللأ  هلل, كخوصككككك صهلل( ق  مكككككلهلل   كككككاجهلل )أاأ ككككك هلل,مق ككككك اهللهلل خوصككككك ص
,هللأمثككك هلل كككك)  (هلل  مق  كككلهلل مكككةهللم  ككك هللهككك هللشكككاحهلل(9) قمقككك هلل هللأ ضككك هلل كخوصككك صهلل(س ا مككك 

                                                           

هلل(111 )هللهأ  أاةهللهلل(1)
 (1/145 )هلل(هلل  قمحلهللشاحهلل  مقحل1)
 (1/131 )هلل(هللمغ  هلل  قم ب3)
 (1/51 )هلل(هلل  و وهلل      4)
 (1/51 )هلل(هلل  مص اهلل    م 1)
 (1/137 )هلل(هللمغ  هلل  قم ب1)
  نكمكلهللشكم هلل  ك  ةهللأمكأهلل مك هلل عهلل مكةهللهلل,(هلل مةهلل  خم لهلل   حًأ هللأحم هللمةهلل  ح ك ةهللمكةهللأحمك هللمكةهللمنك   هللمكةهللم صكأا7)

هلل  ضككا اهللصكك حبهلل  وصكك   يهلل,  خمكك لهلل سامقكك هلل  مأصككق  هكك هلل   حككأهللأ  قغككلهللأ  نككاأاهللهللم ا كك اهللهلل كك ةهللأ ككو ذ اهللهلل,   حككًأ
 (1/113 )هلل هلل  أ ه هللم  أه   هلل.وأه هلل  لهللو اهللأثكث ةهللأ  هللم ئلهلل,أ  هللشناهلل,   ا ئا

,هللهككإةهلل كك ةهللمككةهللأ كك ماهللأأمكك هللأمككأهلل ككن  هلل  ح ككةهللمككةهلل مككهلل (هللأمككأهلل ككن  هلل   كك ا ه 5)  هلل عهللمككةهلل  مالمكك   هلل   كك ا ه هلل   حككًأ
أصكك يهللوصكك   يهلل ث ككاةاهللأ ماهكك هللشككاحهلل وكك بهللهلل,   ضكككء,هللأأه ضكك هلل ك مكك ء,هللل هكك  ا,هلل هلل ك ككاهلل كك هللهكك هلل قكك هلل  نام ككل

  مأ  ,هللأ  هلل شاحهلل و بهلل  مأ  هللأح هللأح كةهللم ك اهللأ كأهلل ك هلل  كةهلل ك هللغ كابهلل   ك بهللذ ك هللهضككا.هللوكأه هللثك   هللاوكبهلل ك لهلل
 (1/111 )هلل لهلهلل ك م ءهلله هلل م   هلل ك م ءهلل .هللم ئلهللأثكثهللثم ةهللأ و ة

 (1/311 )هلل(هلل  قم بهلله هلل ق هلل  م  ءهللأ س ا ب1)
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 ككككلهللل,هللأ  شكككك ه هللهكككك هلل (1)(ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ)     ه ككككلهلل  شكككك ه لهللم أ كككك هللونكككك  و
هلل   وكب)أهلل( ق ا هلل   اج)   أ  ,هلل  مق هلل شم هللأ أ ظ  و ء هللممن وهلل  مق ,هلل(   ا مل)  ك 

هلل.(3)(   ككوح   ,هلل  أ كك  هلل  حمكك هللع),هللأذ ككاهللصكك حبهلل  قمحككلهللأةهللمككةهللمن   ظكك  (2)( قمن ككا
هلل ككذ اهللأ كك هللأاكك  هلل  مككا  ًهللهكك هلل  و ككوهلل  كك    هلل ككةهللأصكك هللمنكك   هلل  ككك هللأهككأهلل  خوصكك ص )

هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل.(4)(من   ظككككك هللأصككككك هللأهكككككأ هللا ككككك .هللغ كككككابهلل-م صككككك هلل س كككككا بهلل-م صكككككق هللهككككك هلل  لمخشكككككًا

هلل.(6) ( ىئ ی ی ی ی جئ      ) ون  وهلل  أ   هلل(5)(عند)بمعنى:الثاني
هلل,هللأًهلل   هللأاوظ ,هللأ عهللأ ق .أ  ش ه هلله هلل ل لهلل   ا مل)  ك (هللو ء هللممن و)   (هلل
چ چ ڇ ڇ    ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)   أ ككككك هللونككككك  و هلل(7):التعدياااااةالثالاااااثهلل

هلل.(8)(ڇ ڇ
هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل(10)أذ  هلل  أ هللأم هللصخاهلل  ظذ  هلل,)   مم ل( (9):التعليلرابعال
هللهللهلل(11) م هلل  و اهلل  نص أاهللمقق هلل    ا***هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلةهللهلل هلل  وناأ  هلل ذ اهللأ    هللهلل

                                                           

هلل(154 )هلل  م اةهلل أاةهلل(1)
 (1/511 )هلل(هللشاحهلل    ه لهلل  ش ه ل1)
 (1/141 )هلل(هلل  قمحلهللشاحهلل  مقحل3)
 (1/11 )هلل(هلل  و وهلل      4)
 (1/511 )مص اهلل    م هلل(هلل  1)
هلل(157 )هلل ك ا ي أاةهللهلل(1)
 (1/511 )هلل(هللشاحهلل    ه لهلل  ش ه ل7)
هلل(1هلل,هلل1 )هللما  هلل أاةهلل(5)
 (1/513 )هلل(هللشاحهلل    ه لهلل  ش ه ل1)
هللأهأهلل  مناأيهللمرم هللصخا.هلل, م  هللأم لهللمأ    اهللهلل  ةهللش  ا اهللهلل,(هللأمأهللصخاهلل  ظذ  هلل م هلل عهللمةهللم ق هلل  ظذ  11)
 (17/331 )هلل  أ ه هللم  أه   هلل هلل
(هللأ  ككبهلل141/هلل1)أمكك   هلل   كك   هلل(,117)  ككأ ةهلل  ظككذ   ةهللمشككاحهلل   كك ًاهلل ا  كك هللأمككأهللصككخاهلل  ظككذ  هلل (هللمككةهلل   أ كك 11)

(,هللأهكككك هللوككككل  ةهلل14/هلل11,هلل171/هلل5,هلل11/هلل1,هلل71,هلل11/هلل1)(,هللأ كغكككك   1411  شكككك ه هللهكككك هللم كككك   هلل كمصكككك ا)
هلل(13)(هلل قمو أةهللأهأهلله هلل  أ ةهلل  مو أة311(,هللأ  شناهللأ  شنا ء)117 ك أ  )

ا  ةهللأا شل,هلل م هلل ض ابهلل  نصك أا,هللأ كاون هللأ  كو ا,هلللذ هللهلل-    هللوذ ا -من وهلل  م   هللل  هلل ض ابهللأو و م  
هللم هلل ل هلل ق  هلل  م اهللأمقق .

هللل ككك  هلل-م  ككك ةهلل  ونق ككك اهللأ  و ككك  ا هللوناأ ككك هلل(  كككك )أوككك هلل   وشكككظ   هللموككك ءهللهلل ح شككك لهللأأضككك هللهلل هللهكككلة.هلل-كوككك هللوكككذ ًا
 (3/11 )هلل  م    
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ہ ھ ھ ھ ھ ے  ﴿  أ ككك هلل عهللونككك  و هلل(1):بمعنى)علاااى(الخاااامسهلل

                                                 .) قو(ممن وهلل﴾ے   ﴿ه هللاأ  هللأ  ش ه هلله هلل ل لهلل   ا ملهللمو ءهلل)  ك (هلل,(2)﴾ے

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ    ﴿أذ كككككككك هلل  ككككككككأ هلل عهللونكككككككك  وهلل (3))إلااااااااى(بمعنى:السااااااااادس

هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل.و(ممن و)ل كككك ﴾ۆئ﴿ )  ك (هللهكككك هللاأ كككك وكككك ء هلل,هللأ  شكككك ه هللهكككك هلل ل ككككلهلل   ا مككككل(4)﴾ۆئ
 ل ك هلل ك ,هللهلل) حكأ هللوهلل  مكا  ًهللهك هلل  و كوهلل  ك    هللأأضك يذ كاهللهكذ هلل  من كهلل النسب:بعالسا

 كك .هللأ   مكك هلل  ككك هللهكك هللأغ ككاب,هللأ كك  هلله كك هللوح هللهكأهلل نمككاأهللخكك  .هللذ ككاهللهككذ هلل  من ككوهلل مككةهللم  ك 
هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل.(5)(هذ هلل كخوص ص

أ  هلل  وم كك ةهللهكك هلل  ككك هللهللأه ككاه هللم أ كك  )هلل.(6)ا  كك هللصكك حبهلل  و ككوهلل  كك    هلل التبيااين:ثااامنال
 حككأهللهلل.(7)(  أ انككلهللمنكك هللأ ككم ءهلل كهنكك  ,هللأ  مصكك  اهلل  وكك هللوشككمظظ ,هللمم  ككلهلل صكك حبهللمن  هكك 

هلل,لا  و هلل ك هلل ه  ك هلل قوم  ةهللأًهلل),هللا  هلل مةهللهش   (8)﴾ڀ ڀ ڀ    ﴿اأ هلل عهللون  و
 هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل.(9)(أأهللأاأ هلل  

ڤ ) أذ ك هلل  أ ك هللونك  وهلل-(هك )ممن كوهلل)  كك (هللأةهللو كأةهلل أًهلل- (10):الةرفيةالتاسع

)هككك (هلل ل كككلهلل   ا مكككل)  ك (هللوككك ء هللممن وأ  شككك ه هللهككك هلل ,(11)(ڤ ڤ ڤ ڦ
هلل.هللأ عهللأ ق .ه هلل أ هلل     ملهلل أً
هللأم هللأا هللأا هللهذ هلل  من وهلله هللاأ هلل (12)الصيرورة:عاشرال

                                                           

 (1/141(هلل  قمحلهللشاحهلل  مقحلهلل )1)
 (1 )هلل  ُحُوا   أاةهللهلل(1)
 (1/111 )هللشاحهلل  مقحل(هلل  قمحلهلل3)
هلل(43 )هلل ك ا ي أاةهللهلل(4)
 (1/17 )هلل(هلل  و وهلل      1)
 (1/17 )هلل(هلل  مص اهلل    م 1)
 (هلل1/17) (هلل  مص اهلل    م هلل7)
 (13 )هلل أ يهلل أاةهلل(5)
 (1/113(هللمغ  هلل  قم بهلل )1)
 (1/11 )هلل(هلل  و وهلل      11)
 (47 )هلل ك م  ءهلل أاةهلل(11)
 (1/15 )هلل(هلل  و وهلل      11)
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هلل (1)  نو ه لهلل
هلل(2)ذه ب***هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلله ق  هلل ص اهللل وهللهللهللهللهللهللهللهللهلل قخا بهلل قمأ هللأ م أ هلل  أ  

  ك اهلل  مصكا  ةهلل كك هللل,هللأح كوهلل مكةهللهشك  هللهك هلل(3)(  هلل  ن امكل,هللأ  هلل  مكآ  )هللأو موهللأ ضك اهلل
هلل-أح ككوهللوح  كك هلل  لمخشككًاهلل-,  مصككا أةهللأمككةهللوكك منظ هلل  هلل  ن امككلهللأأ  ككا  ن امككلهللم أ كك  )هلل
أم   كك هللأ كك هلل كك هللهلل,أأةهلل  ونق كك هلله ظكك هللأ ا هلل قككوهلل ا كك هلل  موكك لهلل أةهلل  ح   ككلهلل,أ ظكك هلل  هلل  نقككل

غ ككاهللأةهللذ كك هللهلل,مكك هلل  محمككلهللأ  وم كك هلل,أحل كك اهللهلل  ككةهلل   كك ظ هللل ككوهلل   و كك  هللأةهلل  ككأةهلل ظكك هلل كك أ اهلل
ه  ك هللم كون اةهللهلل, م هلل  ةهلل و ولهلل  و   ظ هلل  هللأثماو هللشم هللم      هلل  ذًهلل  ن هلل   ن هللكوق 

هلل.(4)( م هلل  ون اهلل ك  هلل مةهلل شم هلل ك  هلل, م هلل شم هلل  ونق  
هلل.(5)  هلل قم ء!هللأ  هلل قنشب!هلللذ هللونومأ هللمةهلل ثاو هلل  ونوب.هلل  أ ظ  هلل شراالع
  كك هلل  وك اةهلل  ك هللهلل أ  هلل  ومق كنهللهك هلل هللا   هلل  مكا  ًهللأه كاه هللم أ ك  )عشر:التبليغحاديال

 هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل.(6)( حأ هللاق هلل  ,هللأه ا هلل  ,هللأأذ  هلل    ماهللاأ ,هللأأهللم هلله هللمن  ب.هلل
ٴۇ ۋ ۋ ) ونك  و أ ك هلل هلل-( ة هللممن كو)أًهلل– (7)(عان)موافقاة:عشارنيالثا

هلل.(8)(ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 
                                                           

مكاهلل ثكاةهللأشكن ابهللهلل,أ امكوهللم  ل  اكلهللأهأهللمأ وهلل ن لة,هلل,أ   و هللأمأهللل ح  هلل,  م هللل م    هللمةهلل      هلل (هللأمأهلل  نو ه ل1)
هلل أ  ذًهلل ص هلل  هللأ  هلل  ةهللث  أ   هلل م   هلل  شنا ءهلل,ه هلل  له هللأ  مأ  ك,هللأذ اهلل  مأ هللأ  حشاهللأ    اهللأ  و ل

أحمكك هللهككا ج هلل    شككا هلل  اهللهلل   ككو ا(ه هلل  مح كك  هلل مكك هلل111هللمككةهللمحمكك هلل مككةهلل  منوككلهلل  نم  كك هلل )  مؤ ككي هلل مكك هلل ع هللهلل
هلل(هللهلل1/115 ).هلل   منل هلل  ث  ثلهلل-    هاةهللهلل-  من اي

هلل ماأهللمةهللمحاهللمكةهللمحمكأبهلل    ك   هللمك  أ ء,هلل  ق ثك ,هللأمكأهلل ثمك ة,هلل  مؤ ي هلل  ح أ ة   و بهلل هلل  م  هللكم هلل  نو ه لهلل(1)
هلل(3/13.هلل )هكهلل1414هلل   منل هلل  ث   لهلل-م اأ هلل–    شا هلل  اهلل   وبهلل  نقم لهلل-(هلله111)   شظ اهللم  و حكهلل

   ككأةهلل  مكآ هللأ  مصكك اهللأ  ن امكلهللل ككوهللمك هللذ ككااهلله ك هللل  كك ةهللمصكك ابهللهلل,  من كو هلل كك أ هللأو ك ثاأ هللأ م ككأ هللأشك  أ هلل مكك هللوشك ءأة
هللاق هللأ   هللمن وهللذ  هللأةهلل هلل م  هلل     ةهللأ هلل نماهلله عهلل لهللأو هللخق هلل س   ةهلل نم اةهلل كاا.هلل  مأ هللأ     ء.
 اأاة,هللأ   ك هلل قونق ك اهللكةهللهك هلل  مأضكن ةهلل قصكهلل( كك )    وشكظ   هللموك ءهللهللأوك هلل.( قمكأ ,هلل قخكا ب)مأ ةهلل  ش ه  هلل

   هلل قلهلل قأ  ,هللأكةهلل  خا بهلل ك  هلل قكلهلل قم ك ءاهللهك  مأ هللأ  خكا بهللأمكا ةهلل صك اهلل  مكآ هللل  ظمك ,هللمكةهللغ كاهللأةهللهلل  مأ 
هلل(3/31.هلل هللح ش لهللأأض هلل  م    هلل )أأهللح هل اهللهلل  أةهللأح هم هللم  ث اهلل

 (1/15 )هلل(هلل  و وهلل      3)
هلل(1/135 )هللمغ  هلل  قم ب(هلل4)
 (1/15 )هلل(هلل  و وهلل      1)
هلل(1/11 )هلل(هلل  مص اهلل    م 1)
هلل(1/151 )هلل(هللمغ  هلل  قم ب7)
هلل(11 )هلل كح  يهلل أاةهلل(5)
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هللأهكك هلل  هلل  ونق كك )هلله كك   هلل ككةهلل مككةهلل  ح وككبهللأ مككةهللم  كك هلل ككةهللهككذبهلل  ككك هلل مككةهللهشكك  هللأح ككو
هلل,أأهلل  كأةهلل  ك هلل  م كأ هلل ظك هللمحكذأه اهللهلل, هلل ةهلل  خ ك بهللل كوهلل  غ مكل أ  و هلل,  هلل  ومق نهلل أا  

هلل قكوهلل(  كك )أح ثهلل خقك هلل,أًهللا  أ هلل   ئ لهللمةهلل  مؤم  ةهلل م هلل منأ هللمإ ك هلل  ئ لهللأخام
هلل.(1)(غ اهلل  م أ هلل  

ڤ ڦ ڦ ﴿اأ ك هللونك  وهلل حكأهلل-أًهللممن كوهللمنك هلل– (2)بعادموافقاةعشار:ثالثال 

أ  شكككك ه هللهكككك هلل ل ككككلهلل   ا مككككل)  ك (هللوكككك ء هللممن و)منكككك (هللأًهلل ,(3)﴾ڦ ڦ ڄ ڄ
 من هلل  أ هلل  شم ,هللأ عهللأ ق .

أه هلل    خقلهللأه اه هللم أ   )هلل,(4) مةهللهش  هلله هلل  مغ  هللذ ابهلل-توكيدالنفي:عشررابعال
هلل  ةهللأأهللمق هلل  ةهلل,ه هلل  ق كهلل قوهلل   ن    اصو ةهللم   و ةهلل م هللأ   هللل   هللهلل,م مأالهللمم 

أذ اهلل ,(6)﴾  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿اأ  هللون  وهلل حأهلل,(5)( م اأةهللم  ك  هلل,   ن 
أًهللهلل, مكلموظ هلل قوح هلل,أ  م ظ هللأ ثاه هلل  هلل  وحأ هللو م وظ هلل   هللمناهلل   ح ةهللم أ   )

هلل     هلل-و م وظ أاو هللهلل–     هللا  هلل   ح   هلل   كةهللهلل-أ   هلل ق  هلل–أ  صأ بهللو م وظ 
هلل.(7)( هللم ق هلل س   اهلل,  وح هلله هلل  قغلهللل   اهللم هللوناه 

هللأم هللذؤ ب هلل  أ هلل(8)أوخوصهللم   هلل عهللون  وهلل القسموالتعجبمعاً:عشرخامسال
هلل(9)ممشمخاهللم هلل  ك  ةهللأ ل هللهللهللهللهللهللهللهلل***هللهللهللهللهللهللهلل قوهلل ك   هللذأهللح  هللعهلل م وهللهلل

                                                           

 (1/151 )هللمغ  هلل  قم ب(هلل1)
 (1/151 )هلل(هلل  مص اهلل    م 1)
هلل(75) (هلل س ا ءهلل3)
 (هلل1/175 )هلل(هللمغ  هلل  قم ب4)
 (1/175(هلل  مص اهلل    م هلل )1)
 (171 )هلل ما ةر هلل أاةهللهلل(1)
 (1/171 )هلل(هللمغ  هلل  قم ب7)
 (1/153  مص اهلل    م هلل )(هلل5)
(اهللأ  ك ةهلل174/هلل1(اهللأشكاحهللشكأ ه هلل  مغ ك )144) بهلل  ظكذ  هللهك هللشكاحهللشكأ ه هلل س ضك ح(هلل  وخا ج هلل  م  هللكم هللذؤهلل1)

هلل(ا417/هلل3اهللأكم لهللمةهللأم هلل  ئذهلله هلل   و ب)(ك ة)(هلل171/هلل13  ناب)
  ح  هللأ  ح أ  هللحاأيهللااةهلل  أ  .هلل  مشمخا هلل  ماو ا.هلل  ك  ة هلل أنهللمكةهللهللذأهللح   هللص حبهللااأة, هللمن   هلل  م ا   هلل

,هللحوكوهللأهكأهلل  ك ةهللهك هلل اهلل ةهلل م وهللأ  هلل قوهللا  هلل  ح  ةهللأم هلل  من و هللأونوب,هللأأا  هللم عهللأ  أهللهلل   م  ,هللأ ذ  هلل ل .
هللوم هللماو اهلل  م هلله  هلل ل هللأ  ك  ة,هللأًهلل ق  هللل وهلل  مأ .

هلل(1/71.هلل هللح ش لهللشاحهلل كشمأ  هلل ) و   هللمن وهلل     هللأ  ونوبهلل(  ك )هللح ثهللو ء هلل( عهلل م و)أ  ش ه هلله  هللاأ   
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هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل

املبحث الرابع

 وخالف النحويني يف وقوع النيابة ,حروف اجلر عن بعض ييابة       
 وفيه مطلبان: 

 املطلب األول: معن  التناوب بني بعض حروف اجلر واألمثلة عليه      
 العلماء يف تناوب حروف اجلر وبيان القول الراجحاملطلب الثاي : خالف      
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 املطلب األول
عليهنبعضحروفالجرواألمثلةمعنىالتناوببي

حكككاأيهللهلل هلل  نقمككك ءهلل مصككك ق هلل     مكككلهللمككك ةأامككك هللأةهلل مككك أهللمونا كككيهلل     مكككلهلل كككذ اهللو كككم  
  وا 

األولى:التعاقب:
أا هللذ اهللهذبهلل  و م لهلل مةهلل   ا جهلله  هلل و م هلل كصأ هلله هلل   حأهللح كثهللاك  هللمنك هللذ كابهلل

,هلل(1)حكاأيهلل  خ كا(هللون اكبهللح   كلهللهظكذ  و  أبهللحاأيهلل  واهللمنضكظ هلل كةهللمنكاهللاك   )هلل
هللأةهللمن وهللحايهلل  واهلل ن م هللمن وهللرخا,هللأًهلل  أبهلل   .أمن وهللهذبهلل  و م لهلل

:التقارضالثانية:
أ أهللذ ا هللهللأا هللماهللذ  هلل مةهللهش  هلله هللمغ  هلل  قم بهللم أ   )هللأذ اهللهذبهلل  و م ل

 و ءهللمةهللهلل-أًهلله هللمن وهلل  و  ااهلل-أحايهلل  واهللأ خأ هللمنضظ هلل قوهللمناهلله هللمن  ب
هلله هلل  و  ااهللك هاةهللص حبهلل و ب هللذ اهللذ  هللمةهلل  من صا ة,هللأهلل(2)(ذ  هللأمثق هلل ث اة

ه  ة,هللم أ   )هلل  نام هلل   حأ هللمناهلل   هلل ن هللرخاهللحايهللم هلل خوصهللمن وهلل  حايهللأ  
هلل.(3)(  من وهللهذ هللأااض هلل لخاهلل  حايهلله رةَّهللهللم  ظم ,هلل  و  ااهللم بهللمةهلل  نقم ء

 هللهظكأهللأةهلل  كأ هللحكايهللوكاهللم ك ةهللحكايهللوكاهللرخكا,هللذ كاهلل حكأهللهكذ هللأمكأهللوأماامعناىالنياباة
هلل.(5),هللأ مةهللو  هلله هلل  خص ئص(4)م اهللمةهلل   ا جهلله هلل كصأ 

   مكككلهللحكككاأيهلل  وكككاهللأاكك هللذ كككاهلل  نقمككك ءهللأمثقككلهلل ث كككاةهلل قكككوهلل ككم  هلل  مثككك  هلل هلل  حصكككاهلل قككوهلل
هللمنضظ هلل ةهللمناهللمةهللهذبهلل كمثقل 

أًهللمككككككرماهلل (6)﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴿اأ كككككك هللونكككككك  وهلل-1
هللهللهلل.ح ثهللو ء )مة(هللممن و)  م ء(هلل(7)  م وضب(هلل  م هللا   هلل  مما هلله هلل, ع

                                                           

 (1/414 )هلل(هلل كصأ هلله هلل   حأ1)
هلل(1/111(هللمغ  هلل  قم بهلل )1)
    شكا هللموقكلهلل  و منككلهلل س ككم لهللم  م   ككلهللهلل-  مؤ ككي هللأحمك هللمحمك هلل مكك هلل عهلل (هللكك هاةهلل  و ك ااهللهكك هلل   حكأهلل  نامك 3)

 (11/111) هلل111هلل-   منلهلل هللم أة.هلل  ن  هلل هلل  م أاة
 (هلل1/414 )هلل(هلل كصأ هلله هلل   حأ4)
 (هلل1/315 )هلل(هلل  خص ئص1)
 (11 )هلل  ا   أاةهللهلل(1)
 (1/311 )هلل(هلل  م وضب7)
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ح كثهللوك ء هلل) قكوهللوكذأنهلل   خك هلل أًهلل(1)﴾ہ ہ ہ ھ    ﴿ اأ  هللونك  وهلل-1
هلل.(2) قوهللوذأنهلل   خ (هلل (هللأً قو))ه (هللممن و

ممن كككككوهللهلل(هككككك )ح كككككثهللوككككك ء هلل( ق ككككك )أً (3)﴾   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿ اأ ككككك هللونككككك  وهلل-3هلل
أ كمثقككلهلل   كك م لهللأأا هكك هلل  ممككا هللهكك هلل  م وضككبهلل  كك هلل  حكك  ثهلل ككةهللككك هاةهلل  و كك أبهللهلل) قككو(

هلل.(4)ه هللحاأيهلل  وا

أاك هلل )ل و(هللممن و)مكا(أً هللماهلل عهللح كثهللوك ء  (5)   ﴾   مب ىب يب جت  ﴿ اأ  هللون  وهلل-4هلل
و ككك هللهككك هلل وككك بهلل  خصككك ئصهللأهكككأهلل كككأا هللأمثقكككلهلل ق ككك ئق ةهللمحصكككأ هللأأا هللهكككذ هلل  مثككك  هلل مكككةهلل

هلل.(6)  و  أبهلله هللحاأيهلل  وا

ه هلل كأ هللهلل أً (7)﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ) اأ  هللون  وهلل-1
هلل.(8)  ومنل,هللح ثهللو ء )مة(هللممن و)ه (

 هللأ صككككا  بهلل قكككوهلل   ككككأهللهلل أً (9)﴾  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ) اأ ككك هللونككك  وهلل-1
) قكككو(هللذ كككاهللذ ككك هللصككك حبهلل  قمحكككلهللشكككاحهللممن وهلل)مة(  كككذ ةهلل كككذمأ هللمآ  و ككك ,هللح كككثهللوككك ء 

هلل.(10))مة(هللأم هلل  أبهلل  ظ هللمةهللحاأيهلل  واه هللمن   هلل  مقحل

هلل أً (11)(ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ) اأ كككككككك هللونكككككككك  وهلل-7هلل
هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل(12)ح كك بهللصكك حبهلل  قمحككلهللأاأ كك هللمكك ذ هللخق ككأ هللهكك هلل كااهللح ككثهللوكك ء )مة(هللممن و)هكك (

                                                           

هلل(71 )هلل   أاةهللهلل(1)
 (1/311(هلل  و وهلل      هلل )1)
 (35 )هلل   أاهلل أاةهلل(3)
 (1/311 )هلل(هلل  م وضب4)
 (14 )هلل  صيهلل أاةهلل(1)
 (1/311 )هلل(هلل  خص ئص1)
 (1 )هلل  ومنل أاةهللهلل(7)
 (3/14 )هللأأض هلل  م    هللل وهللأ   لهلل مةهللم   هلل(5)
هلل(77 )هلل ك م  ءهلل أاةهلل(1)
 (1/111 )هلل(هلل  قمحلهللشاحهلل  مقحل11)
هلل(4 )هلل كح  ي أاةهللهلل(11)
 (1/111 )هلل(هلل  قمحلهللشاحهلل  مقحل11)
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أ هللوكككر قأ هللأمكككأ  ظ هللمكككاهللأمكككأ    ,هللهلل أً (1)    ﴾   ڃ چ چ چ چ      ﴿ اأ ككك هللونككك  وهلل-5
هلل.(2)ماهللأمأ    (هلل )ل و(هللممن و)ما(,هللأًهللح ثهللو ء )

) قو(هللممن كككككوهللح كككككثهللوككككك ء ) ,(3)  ﴾     ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿ اأ ككككك هللونككككك  وهلل-1
هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل.(4)(لذ هلل  و  أ هللمةهلل     هلل )مة(هللأً

)مة(هللح ككككثهللوكككك ء ) ة(هللممن ككككو (5) (  ڑ ڑ ک ک ک ک ) اأ كككك هللونكككك  وهلل-11
هلل.(6)ذ اهللهذبهلل  من   هللص حبهلل  قمحلهلل,مةهلل م  بهلل أً

هكذ هللمكةهللمك بهللهللحصكأ هللو ك أبهللمك ةهللحكاأيهلل  وكا,هلل  كةهللهك أمةهللخك هللهذبهلل كمثقلهلل وم ةهلل
  و ككك أبهللمككك ةهللحكككاأيهلل  وكككاهللح  كككل,هللأ هللأ ككك هللمكككةهللمككك بهلل  وضكككم ة؟هللأهككك هللذ ككك هلل قكككوهلل كككم  هلل
      هللأ هلل ةهلل ا  هلل   م ن؟هللأ قوهلل   أ هللمحصأ هلل  و  أبهللمك ةهللحكاأيهلل  وكاهللهظك هللهكأهلل
 قكوهللل كاك ؟هللأ هللأةهلله ك  هللشكاأ  اهلل قو ك أبهللمك ةهللحكاأيهلل  وكا؟هلل ك هللذ ك هلل ك رو هلل سو مكلهلل

هلل ق  هلله هلل  م قبهلل  و   .
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل

                                                           

هلل(1 )هلل     ءهلل أاةهلل(1)
 (1/11(هللحاأيهلل  من   هللأ  ص   هلل )1)
هلل(1 )هلل  م  ِّ  ةهلل أاةهلل(3)
هلل(11/171 )هللك هاةهلل  و  ااهلله هلل   حأهلل  نام هلل(4)
هلل(11 )هلل  شأامهلل أاةهلل(1)
 (1/113 )هلل(هلل  قمحلهللشاحهلل  مقحل1)
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 املطلب الثاي 
حروفالجربينتناوبالحصولخالفالعلماءفي

أواًل:العلماءالقائلونبحصولالتناوببينحروفالجر:
مةهلل  نقم ءهلل    ئق ةهللمحصأ هلل     ملهللم ةهللحاأيهلل  واهلل  مما هللهك هلل  م وضكبهللهك هللمك بهلل

أأأا هلل كمثقكلهلل قكوهللذ ك هللهلل(1)(منكاهلل قكوهللمنضكظ هلل سضك هلهللوك خ هلل مك  )     هلل   م هللاك   

هللون  وهلل عهللأا  هلل عهللمرماهلل أًهلل(2)﴾ہ ہ ہ ھ     ﴿أو هلل لهللاأ  هللذ  هللهمةهلله    )

ڌ ڌ ڎ ﴿ ونككككك  وهللأاكككك  هللوككككذأنهلل   خككككك ,هلل قككككوهلل أًهلل(3)﴾ہ ہ ہ ھ  ﴿

هللهلل.(5)( ق  هلل  ومنأةهللأًهلل(4)﴾ڎ ڈ
هللأة هللأ  قك  أممةهللا  هللمحصأ هلل  و  أبهللم ةهللحاأيهلل  وكاهللأمكأهللم كاهللمكةهلل   كا جهلله ك   )

هلللذ  أ   ككك هللشكككا هللهككك هلل  و ككك أبهلله ككك   )هلل,(6)(منكككاهللم ككك  هللمنضكككظ هللهو ككك  هلله ظككك هللوو كككاهلل  نكككاب
ثكك هللذ ككاهلل كمثقككلهلل قككوهللذ كك ,هللأذ ككاهللأ كك هلل  كك هلل كك  هللأوككأ هلل  و كك ابهلل هللهلل,(7)(  منكك   هللو  امكك 
ذ  هقكك  هلل كمككاهلل قككوهللل كاك هلله كك   )هلل, وكأل هللاوكككاهللهللأةهللوككامهللأ ,هلل وككلهلل ك هللمن  همكك هللومكك  ةهللأ  
هللون اكبهللح   كلهللهظكذ ,هللمك هلل قوكم هللهكذ هلل  كةهلل ك ,هلل   قك هللل كوهلل ومك  هللأأهللل ك هلله هللماا  هللا  هلل أ

,هللأذ كاهلل  مكا  ًهللأةهلل   كأ هللمو ك أبهلل(8)( وكلهلل ك هلل  من كوهلل و ك ابهلل ك هللهموكو,هلل  خ كاهللحاأي
هللحكاأيهللمكةهللغ اه هلل ةهلل  م ءهلل   ملهللمةهللو   هللأم  حاأيهلل  واهللهأهللمذهبهلل   أه  ةهلله    )

هللمنضكظ هلل  كأبهللاك هلل  واهللحاأيهللأةهلله هللأ ه ظ هللأمةهلل   أه  ة,هللمذهبهلل قوهللو اهللهأهلل  وا
,هللأذ ككاهللمح كك هلل وكك بهللأأضكك هلل  م كك   هللل ككوهللأ   ككلهلل مككةهللم  كك هللأةهلل مككةهللهشكك  هلل(9)(منككاهلل ككة

                                                           

 (1/311 )هلل(هلل  م وضب1)
 (11  ا  هلل )هلل أاةهلل(1)
 (71  هلل )هلل أاةهلل(3)
 (35   أاهلل ) أاةهللهلل(4)
 (1/311(هلل  م وضبهلل )1)
 (1/414 )هلل(هلل كصأ هلله هلل   حأ1)
 (1/414 )هلل(هلل  مص اهلل    م 7)
 (1/411 )هلل  مص اهلل    م (هلل5)
هلل(1/41 )هلل(هلل  و وهلل      هلله هللحاأيهلل  من   1)
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هلل-أًهلل مككةهللهشكك  هللهلل-,هللأأصككي(1)أ هكك هلل   ككأه  ةهلل قككوهللحصككأ هلل     مككلهللمكك ةهللحككاأيهلل  وككا(
   ككك ئق ةهللمنككك  هللحصكككأ هللهلل-أًهللمكككةهللمكككذهبهلل  مصكككا  ةهلل-مكككذهبهلل   كككأه  ةهللأ ككك هللأاككك هللون ككك  اهلل

هلل   كأه  ةهللأ ثكاهلل  ك هلل قك هلل  مك بهللمومك هللهكأهلل كخ اهللأهذ    )  و  أبهللم ةهللحاأيهلل  واهلله  
,هللأممثقك هللأا هللهك هللشكاحهلل(2)(ون ك  هللأاك هللأمكذهمظ هلل,شك ذ اهللهللذ ك هلل ونقأةهللأ هلل  مورخا ةهللأمنا

,هلل(3)  وصككا  هلل قككوهلل  وأضكك  هللهكك هلل   حككأهللهكك هللذ ككاهلل  مككذهم ةهللمكك أةهللوككاو  هللكحكك هلل  مككذهم ة
,هللأصككك حبهللمخوصكككاهلل(5)  صكككم ة,هللأأمكككأهلل  ناهككك ةهللهككك هللح شككك لهلل(4)أ حكككأبهللهككك هللهمكككاهلل  ظأ مكككا

,هللأح ككوهللصكك حبهلل وكك بهلل  م صككأبهلل قككوهلل ككلنهلل  خكك هاهلل   ككأ هلل ككةهلل مككةهلل(6)مغ كك هلل  قم ككب
هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل  .(8)أةهلل   أ هللم  و  أبهللهأهللمذهبهللك ها لهلل   حأهلل(7)     

ثانيًا:العلماءالقائلونبعدمحصولالتناوببينحروفالجر:
هللأأم هلل  نقم ءهلل    ئقأةهللمن  هللحصأ هلل  و  أبهللم ةهللحاأيهلل  وا هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل

ذ كككاهلل  مكككا  ًهللهككك هلل  و كككوهلل  ككك    هللأ ككك هللمكككذهبهلل  مصكككا  ةهلله ككك  هلل  ككك هلل  حككك  ثهلل كككةهلله ككك هلل
هلللمكككك هلل, كأ هللمأضككككأ  هلل قككككوهلل  حككككايهلللم كككك ءهلل  مصككككا  ةهللأمككككذهب منكككك   هللحككككاأيهلل  وككككا )

هلل هللأمككك هلل,  حككايهللمككذ  هلل ونكك مهللرخككا,هللهنكك هللمن ككوهلل   نكك هللوضككم ةهللأأهلل  ق ككك,هلل  مقكك هللمورأ كك 
هللأهك  ,(9)(  شكذأذهلل كم  هلل قكوهلل لخكاهللمأضكاهلل  حكاه ةهللأحك هللأضكاهللمكةهللهظأهللذ  هلله  هلل م ة

                                                           

 (1/4 )هلل(هللأأض هلل  م    هللل وهللأ   لهلل مةهللم   1)
 (1/111(هللمغ  هلل  قم بهلل )1)
 (1/137(هللشاحهلل  وصا  هلل قوهلل  وأض  هللأأهلل  وصا  هللممضمأةهلل  وأض  هلله هلل   حأهلل )3)
 (1/413(هللهماهلل  ظأ ماهلله هللشاحهللوماهلل  وأ ماهلل )4)
 (1/311 )هللح ش لهلل  صم ةهلل قوهللشاحهلل كشمأ وهللك   لهلل مةهللم   (هلل1)
(هللهككككهلل1411حمككك هللمكككةهللصككك   هللمكككةهللمحمككك هلل  نث مككك ةهلل )  مؤ كككي هللمهلل مخوصكككاهللمغ ككك هلل  قم كككبهلل كككةهلل وككك بهلل ك  ا كككب(1)

 (1/37هكهلل )1417    شا هللم وملهلل  اش هلل   منل هلل كأ وهلل
أمأهلل م هلل عهللمحم هلل مكةهللأمك هللهلل    اةهلل  م  ا ةهلل,  مص   ة ق هللأهللهلل,أح هلل  مح   ةهلل,(هلل  ش  هلل  م  هلل  نكملهللشم هلل    ة7)

أوقم ككذهلل  شكك  هللو كك هلل  كك  ةهلل مككةهللهلل, مككةهللاكك  هلل  وأل ككلهلل,م كاهللمككةهللأ ككأبهللمككةهلل ككن هللمككةهللحا ككلهلل  لا كك هلل كصكك هللثك هلل   مشكك  
وكأه هلل  قككلهلل  خمك  هللث  كثهلل شككاهللشكظاهللاوكبهلل كك لهلللحك مهللأخم كك ةهللهلل,م ئكلهللمأ ك بهلل كك لهلللحك مهللأو كن ةهللأ كك هلل,و م كل
  مؤ ككي هللمحمكك هللمككةهلل مكك هلل عهلل)أمكك هللم ككا(هللمككةهللمحمكك هلل مككةهللأحمكك هللمككةهللمو هكك هلل     كك هللهلل هلل ككأ ها.  ككا هلل هلل.هلل م ئككلهللأ ككما

    شككا هللهلل-  مح كك  هللله ككاهلل  شكك أ  هلل-(هلله541 كك  ة,هلل  شككظ اهللمكك مةهلل  صككاهلل  كك  ةهلل )   مشكك  هلل  شكك هن ,هللشككم هلل 
 (1/15 )هلل.ه1313م اأ هلل   منل هلل كأ وهللهلل-  م وبهلل س كم هلل

    شككا هلل  و منككلهلل س كككم لهللهلل-  مؤ ككي هلللمككا ه  هللمككةهلل ككق م ةهلل  من مكك هلل هلل   ككارة  م صككأبهلل قككوهلل ككلنهلل  خكك هاهللهكك هللهلل(5)
 (1/155 )هلل. 1111هلل-هللهك1411,هلل34,هلل    لهلل111نل هلل  ن  هلل   مهلل-م  م   لهلل  م أاةهلل

 (1/41(هلل  و وهلل      هلله هللحاأيهلل  من   هلل )1)
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  كك هلل مككةهللُذَ ككَاهللهككذ هلل  مككذهبهلل,هللأهلل(1)  مصككا  ةهللمككذهبهلل ككذ  هللذ ككاهلل  م كك   هللأأضكك هللح شكك ل
   كك أ  هللهكك هللذ ككابهللأهللهلل(3),هللأهكك هللشككاحهلل  وصككا  هلل قككوهلل  وأضكك  (2)  قم ككبهللهشكك  هللهكك هللمغ كك 
أهككك هللمخوصكككاهللمغ ككك هلل (5)ح شككك لهلل  صكككم ةهلل قكككوهللشكككاحهلل كشكككمأ  هلل,هللأهككك (4)همكككاهلل  ظأ مكككا

ك  أأم هللصك حبهلل وك بهلل  م صكأبهللم كلنهلل  خك هاهلله  كأ  )هلل(6)  قم ب هلل  نام كلهللأهك هلله ظك ءهللأأمَّ
هلل ق نككك هلل ونقكككأةهللمككك هلل,-أًهلل   مكككلهللحكككايهللم ككك بهللحكككايهللرخكككاهلل-   ا  كككلهللهكككذبهلل اوضكككأةهللهكككك

هلل كهنكك  ,هللمككةهلل  ككو   هللأمكك هلل  حككايهللل ككوهلله  كككاأةهللغ ككاب,هللمككاهللأمن ككوهلل  حككاي,هللمككاهللمن ككو
هللونكك  و,هلل عهللاحمك هلل ك مأ  هلل  صك   لهلللمك  هلل ا  كلهللهكذبهللمن ك ب,هللمك هلل  مونك ًِّهلل   نك هللهُ شكامأة
هلل  حكاي,هللم ك  هلل  حكايهلل   مكأةهلل هلل   نك ,هللمن كوهلل   نك هلل ضكما أةهللأصكح م ,هللحكذ  هللأ ا  ل
هلل.(7)(  ذهةهلله هللأ   هلهلله  لهللو و   هلل  م   اهللوق قلهللشا  لهللا   ةهللأهذب
 قكوهللمكةهللهللأا هللوأ ك هللهك هلل   كأ  ةهللأمكأهلل   كو هللمكةهللو ك هللهك هلل و مك هلل  خصك ئصهلله ك  هللا  اهللهلل

,هلل  صكك نلهللمككةهلل اهلل كك ذوهللمغ ككأ اهللهلل   كك  هلل وق كك بهللمكك بهللهككذ  أخككذهللمكك   أ هللم     مككلهلل قككوهللل كاكك  )
مكك ةهللاأ كك هلل  موأ كك هللأهللهلل,(8)( أا أ كك هللممكك هللذ كك هللأغ ككا . أ كك هللأأأا كك هلل  كك هلل  صككأ بهللأمنكك هللأمكك 

هللمأضككاهللهكك هللممن كك بهلل  ككأةهللل كك  هلل  ككأ هلل   كك ,هللاكك  أ هلل مكك هللذ كك هلل  ككأةهللأةهلل كك هاهلل  كك  م أ كك  )هللأهلل
هللمأضكككاهلل ككك هللهككك هللهرمككك ,هلل ككك هللأ  م كككأغلهللل  ككك ,هلل      كككلهلل كحكككأ  هللح كككبهلل قكككوهلل,مأضكككاهلل أة
هللهكككذ هللمكككك هاهللأخكككذ هلللةهللأ ككك هللوكككامهللأ هللاأ ككك هللم أ ككك  )هللوأ  ككك هلل قكككهلل,(9)(هككككهللحككك  هلل ككك هللأ قككو
هللأأة,هللمنك  هللوا  هللأأ  ,هلل(ل  هللل وهلل ا ) هللو أ هللأةهلل ق  هلل لم هلل اهلل م  هلل ,هلله ذ هللكاهللغ هلل   أ 
هللهكك هلل ق كك  هللوا كك هللأأ كك ,هلل( مككاأهللهكك هللل كك )هللأ,هلل ق كك  هللوا كك هللأأ كك ,هلل(   ككا هللهكك هللل كك هلل) و ككأ 

هلل  كككأ هللممككك هللذ ككك هللأ حكككأ,هلل  ككك  هللوا ككك هللأأ ككك ,هلل(مل ككك هلل  حككك  ثهللاأ ككك هلل) و كككأ هللأأة,هلل  نككك  أة
هك هلل كصكأ ,هللهلل  مو ك  هللم حكأهللاكأ هلل مكةهلل   كا جأم هللذ ابهلل مةهللو  هلله  هللهكأهلل,هلل(10)(أ و  ح 

                                                           

 (1/111(هللمغ  هلل  قم بهلل )1)
 (3/15 )هلل(هللأأض هلل  م    هللل وهللأ   لهلل مةهللم   1)
 (1/173 )هللشاحهلل  وصا  هلل قوهلل  وأض  هلل(3)
 (1/413 )هلل(هللهماهلل  ظأ ماهللشاحهللوماهلل  وأ ما4)
 (1/311 )هلل(هللح ش لهلل  صم ةهلل قوهللشاحهلل كشمأ  1)
 (1/37 )هلل(هللمخوصاهللمغ  هلل  قم ب1)
 (1/155 )هلل(هلل  م صأبهلل قوهلل لنهلل  خ هاهلله هلل   ارة7)
 (1/311 )هلل(هلل  خص ئص5)
 (1/311 )هلل(هلل  مص اهلل    م 1)
 (1/311 )هلل    م (هلل  مص اهلل11)
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هلل.(1)ه هللحاأيهلل  واهللح ص هلللذ هللو  ام هلله هلل  من و(أةهلل  و  أبهلل
أهذ هللهأهلل   أ هلل  ا و ,هللأم هلل   أ هللمإ ك هلل  و  أبهللم ةهللحاأيهلل  واهللهك.هللأ عهللأ قك .هللهلل

  ةهللمنا.هللهللمنضظ هللحاأيهلل  واهللأ هلله هللخكيهلل   حأ  ةهلله هلل   ملهظذبهللخكصلهلل   
هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل
                                                           

 (هلل1/414 )هلل(هلل كصأ هلله هلل   حأ1)
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 الفصل الثالث
( يف معاي  و عن )يف )إىل( و )من( وأثر ييابة حروف اجلر: 

 القرآن
 من أول سورة األحزاب حىت يهاية سورة غافر

 مباحث: ثالثة وفيه
هلل: حرف اجلر)من(املبحث األول        

 حرف اجلر )إىل( :املبحث الثاي            

 (عن) و (يف) اجلر حرف :الثالث املبحث                     


هلل
هلل

هلل
هلل
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 األولاملبحث 
 )من(حرف اجلر 

هللوفيه ستة مطالب:

 (ابتدائية ) )من( البتداء الغاية املطلب األول:               

 من( للتبعيض)املطلب الثاي :                               

 (بيايية )لبيان اجلنس )من(: املطلب الثالث              

 )من( مبعىن )الباء( ع:املطلب الراب

 )من( مبعىن )يف( اخلامس:املطلب 

 من( مبعىن )عن()املطلب السادس:  


هلل
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 املطلب األول
(ابتدائية))من(البتداءالغاية

 كك م أهلللةهللشكك ءهلل عهللهكك هللهككذ هلل   صكك هللمككذ اهللأثككاهلل   مككلهللحككاأيهلل  وككاهللمنضككظ هلل ككةهللمنككاهلل
هللحل بهللأحووهلل ظ  لهلل أاةهللغ ها.مةهللأأ هلل أاةهلل كهلل,ه هللمن   هلل   ارة

هلل.(1)ص حبهلل  قمحلهلل  م بهلل م هللصاحهللمذ  هللأ مو أ  هللمحايهلل  وا)مة(هللك  هللأ هلَلهلل
أمككةهلل  وكك  اهللم  ككذ اهلله كك هلل  كك هلل  حكك  ثهلل ككةهللو كك أبهللحككاأيهلل  وككاهللأأثككاهللذ كك هللهكك هللمنكك   هللهلل

ذ ككككاأ هلل  ون اككككبهللمكككك ةهللهللأةهلل  م  ككككا ةهلل  كككك هلل  حكككك  ثهلل ككككةهللحككككاأيهلل  وككككاهللأمن   ظكككك هلل,   ككككارة
,هللأمنضككظ هلل   كك  هلل  وكك هلله ظكك هلل  و كك أبو  كك اه هلل  كك هلل,هللأهكك هلل ن ككأةهلل  و كك أبهللحككاأيهلل  وككا,

نضظ هلل  هلل أا ,هللأأ  اهللمنضكظ هللأةهلل  كأةهللذ ك هللمكةهللمك بهللمأأا هلل كثاهلل  مواوبهلل قوهللذ  ,هللأهلل
هللهللهلل  حأ  ةهلل  مو   .خكيهللم ةهلل   م هللحص هلل هلل,  و  أبهللم ةهللحاأيهلل  وا

منكاهللأأثكاهلل     مكلهللهك هللمنك   هلل   كارةهللمنضكظ هلل كةهللهلل  وكاهللحكاأيهلل   مكلأأم هللمك هلل ونقك هللم
هللأم عهلل  وأه   هلله  أ هللهلله هللولئ لهلل  محث

 م هلل  ح  ثهلل  ظ هلله هلل   ص هلل  ث   هلله هللمن   هللحكاأيهللهللمن   هللحايهلل  وا)مة(هإةهلل
هلل.أأثاهلل     ملهلل قوهلل  من وهلل,أ  و  أ هلله  هللهذبهلل  من   هللأ   موظ هلل,  ح    لهللأ  مو ل لهلل  وا

,هللأوك ءهلل كذ  هللهك هللمأضكأنهلل  محكث هللم ثكاةهللهك هلل   كارةهلل   كا  هلل مأمك اهللهلل)مة(و ءهللهذ هلل  حاي
هللمونك  ة,هللأأأ هللهكذبهلل  منك   هلل  موك  ءهللمةهلل أأ هلل أاةهلل كحل بهللل وهلل ظ  لهلل أاةهللغ هاهللممن ة 

أأهلل موك  ءهلل  غ  كل,هللأ كك ةهلل  مك ءهللمظكذ هلل  من ككوهللك ك هللأصكك هللمنك   )مة(هلل مك هللذ ككاهللذ ك هلل  ممككا هلل
  كككك مأ  هلل  ككككذًهلل ككككامهللأ ظكككك هللو ككككأةهلل موكككك  ءهلل  غ  ككككلهللهكككك هلل كمكككك  ةهللهلل,هللخكهكككك اهلل(2)هكككك هلل  م وضككككب

هلل.,هلل قوهلل  و ص  هلل  مو   (3)أ قومن ا,هلل م هللح  بهلل   هلل مةهلل   ا جهلله  هللأصأ هلل   حأ
 موكك  ءهلل  غ  ككل,هللهكك هللولئ ككلهلل)مة(هلل مو  ئ ككلهللأأهلل كككهلل  حصككاهلل كك أا هللأمثقككلهللأ كك  هلل قككوهلل ككم  أهلل

هلله هللاأ  هللون  و هللهللم ظ هللم هللو ءهلل  محث
ڌ ڎ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ) -1

                                                           

 (1/13(هلل  قمحلهللشاحهلل  مقحلهلل )1)
 (1/44(هلل  م وضبهلل )1)
 (1/411(هللأصأ هلل   حأهلل )3)
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هلل(1)(ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ 

صكك حبهللهللقككوهللذ كك   مكك هلل ككصهللهلل, مو  ئ ككلهللوكك ء ﴾ڌ﴿)مة(هللهكك هللاأ كك أ  شكك ه هلله ظكك هلل
هلل  مو  ئ ككل(هللمككة)محككايهللوحا مظكك هلل  مككا  هلل  مككاأةهلل  كك هللل ككوهللأ نكك م   وحا ككاهللأ  و ككأ اهللم أ كك  )

هلل.(2)(م ظ هلل    ص  هللمن وهلل وضم   
هلل(3)أًهللحمككلةهلل-أه ااظمكك )هللصكك حبهلل   ككمنلهللهكك هلل   ككا ء    اكك  هللأمكك هلل   ككا ء  هلله ظكك هلله كك أهللهلل

هللَمَاْهككاهلل﴾ڍ ڌ ڌ﴿هللَهكك هلل  َّوَكك هللَهك هللُ ككأَاةهلل ْكَْحككَل بهللَه َككَاأهلَلهلل(4)َ  َصكك هلل-أ    ك ئ 
هلل ككأاةهللهكك هلل  وكك هللمثكك هلل  وخ  ككيهللمككاهلل  وكك ءهللم ككو هلل     كك ئهللأهللحمككلةهللأاككاأ ,  وَّْخَ  ككيهللَمككاهلَلهلل  وَّكك ء
هلل.(6)(ڤ ڤ     )  ن  هللاأ  هللون  وهلل-(5)(  م اة

 )هلل  ككأ هللونكك  وهللذ ككاب هللأ كك هلل ونكك هلل عهللأ ظكك هلل(7)   مككًاهلل مكك هللذ ككابهللهللأمن ككوهلل ل ككلهلل   ا مككل
هلل ق  كك هلل  هللكظككأاهللأمظ و كك هللأمظكك و  ,هللمكك هللونكك هللذ   اوكك  هلل  كك ء  هلل  كئكك هللو أ ككأةهلل ظككةا هللأ ككوةا

                                                           

هلل(4)  كحل بهللهلل أاةهلل(1)
محمك هلل   ك هاهللمككةهلل«هلل هللوحا ككاهلل  من كوهلل   ك   هللأو ككأ اهلل  ن ك هلل  و  ك هللمككةهللو  ك اهلل   وك بهلل  مو كك »(هلل  وحا كاهللأ  و كأ اهلل1)

 ككك لهللهلل-وكككأ  هلل-ه هلل    شكككا هلل  ككك  اهلل  وأ  ككك لهلل ق شكككاهلل(1313   ككك هاهللمكككةهلل  شكككأاهلل  وأ  ككك هلل )هلل محمككك هللمكككةهللمحمككك
 (11/117 )هلل.ههلل1154   شا هلل

ا  هللهأهللمةهللأ  هلل  ث هللمةهللص   ,هللأا  هللهأهللمكأ وهلل م ك هلل وك ,هللأا ك هللمكأ وهللل هللهللحملةهللمةهللحم بهلل  ل   هلل  م امء هلل(3)
هللأشكا  هللمكةهلل  امل.ا  هللشن بهللمةهللحاب هلل   هللأ أ هللمةهلل  اأهللم ا ءةهللحملةهللحووهلل  خق هلل   أهلهللهاأ ك هلل ك   ةهلل  ثكأًا
 هللهلل  ئ هلل قوهللحملةهلل   كارةهللأامكاهللمكا  .أااأهلل   هلل م هلل عهللا    ةهللا   هللحملةهلل  ارةهلل ق  ,هلله و   هللمنظ هللأااأ هلل ق  .

 (1/1511منو هلل ك م ءهلل )
أمك ,هللأأمكأهلل   وكأ هلل  ص هللمةهللأم هلل   وأ  هلل  م امءهللأح هلل   ا ءهلل   منل,هللأ  ك هللأمك هلل   وكأ هللمظ  كل,هللأا ك هللمظ  كلهلل  ك هللهلل(4)

  م هلل   و هللم  هلل ك لهللو كاهللأ شكا ةهللأم ئكلاهللأمأ ك بهللهك هللحكااةهللم ك هلل كق  هللمكةهللم صكأا,هللأهكأهللمكأ وهلل م ك هللوذ مكلهللمكةهلل
م   هللمةهلل صاهللمةهللان ةهللث هللمةهللم  هللأ  هللمةهللخل ملهللمةهللم ا ل.هللأهأهللمكةهللأهك هلل   أهكل.هللاكاأهلل قكوهللأمك هلل مك هلل  كاحمةهلل

هلل(4/1471 هللمنو هلل ك م ءهلل )هللق  هلل   ك .   قم ,هللأااأهللأمأهلل م هلل  احمةهلل قوهلل ق هللمةهللأم هلل   ب,هلل 
هلل  مؤ ي هللأحم هللمةهللمأ وهللمةهلل  نم  هلل  وم م ,هللأمأهللم اهللمةهللمو ه هلل  مغ   ًهللهلل (هلل و بهلل   منلهلله هلل   ا ء  1)

 (1/113 )هلل.ه1411   منل هلل  ث   لهللهلل-مصاهلل–    شا هلل  اهلل  من ايهلل  مح   هللشأا هللض يهلل هلل(ههلل 314 )
هلل(51(هلل  م اةهلل )1)
هلل لمق  هلل(هللأمأهللون ا7) مةهللأه هللرم هلل ما و ةهلل  ةهلل  ئبهلل    ض هللمآم ,هللأ  ةهللشك خ اهللهلل,مةهلل  ح  ةهللمةهللأم ا  هلل   مًا

ه ضكا,هللو   هلل قوهللأم هللم كاهلل  خو ك ًهللمرصكمظ ة,هلل كماهللمو كلةهللخ  ك هلل    ضك هللأمك هلل  ح كةهلل قك هللمكةهللمحمك هللمكةهلل قك هلل
,هللأمرصمظ ةهللأم هللم اهللمحم هللمةهللث مك هلل  خو ك ً,هللأغ اهمك .هلل كمن هللم ك هللوكلء اهللمكةهللحك   ثهلل  خو ك ًهللماأ  وك هلل   مًا

 (3/117 هلل  وحم اهلله هلل  منو هلل   م ا )هلل(ههللأوأه هللمآم .411   .هللأ    هللأ  و هللو   ا اهلله هلل  ل)



157 

 

هلل.(1)(,هللأأ لم  هلل  أملهلل   هلل  َّ اة ذم اهللمةهللامق  هلل
هلل هذبهلل ل لهلل   ا ملهلل أهلل لهلل مبهللهلل
 مك هللأا هللهلل(3)هللثنقمكلهللم ك هللألأووك هللخأ كل  ك م هللكك هاهللمكةهلل,هلل(2)أأ هللمكةهلل  صك م هلله هلل ل  

أأا هلل  م  كككاأةهللأ ظككك هللهلل﴾ڎ ڈ ڈ ژ ﴿ هلل  ككك هلل  م  كككا ة,هللأاأ ككك هلل كككمح   ذ ككك
هلل   مكك هللأ كك ةهللح اثككل,هللمككةهللل كك هللهكك  ل كك هلل )(5) مكك هللاكك  هللمو هكك هلل(4) ل كك هللهكك هللل كك هللمككةهللح اثككل

هللهللهلل.(6)(وم  بهللأ ق هلل ق  هلل عهللصقو

                                                           

هلل )هلل  مؤ ي هلل (هللو ماهلل  م  ةهلله هللورأ  هللرًهلل   ارة1) ههللهلل(311محم هللمةهللوا اهللمةهلل ل ك هللمكةهلل ث كا,هللأمكأهللون كاهلل   مكًا
 (11/111).هلل  1111هلل-هكهللهلل1411  منل هلل كأ وهلل هلل-هلل    شا هللمؤ  لهلل  ا   لهلل  مح   هللأحم هللمحم هللش  اهلل هلل 

,هللشظ هلل1) (هللأأ هللمةهلل  ص م هللمةهللا  هللمةهللأصا هللمةهللهظاهللمةهللثنقملهللمةهللغ  هلل مةهلل    هللمةهلل أيهللمةهلل  خلاجهلل ك ص ًا
أ  ئاهلل  مش ه هللماهللا أ هلل عهللصقوهلل عهلل ق  هللَأَ قََّ ,هللأم  هللل وهلللمةهلل ثم ةهللمةهلل   ةهللاضوهلل عهلل  ظ .هللهللأأح  اهللهللم ا اهلل

   و ن بهلله هللمناهلهلل كصح ب هلل  مؤ ي هللأمكأهلل مكاهلل أ كيهللهلل هللاهللمةهلل ماأو هللهأ ئظ هللام هللأةهلل   ا.أهأهلل  ذًهللك ه
هلل   ا مك هلل )هللمكةهلل مك هلل عهللمكةهللمحمك هللمكةهلل مك  هلل هللهلل-(هلله413  مكاهللمككةهلل  صك هلل   مكًا   مح ك  هلل قك هللمحمك هلل  موكك ًأ
 (1/115).هلل  1111هلل-هكهللهلل1411هلل   منل هلل كأ وهلل    شا هلل  اهلل  و  ,هللم اأ هلل 

ثنقمل.هللأ    هللخأ قل.هللأخأ لهللأ ثا.هللأا  هللخأ لهللم  هللح   .هللأا ك هللخأ كلهللم ك هللم  ك هللمكةهللثنقمكلهللمكةهللأصكا هلل(هللخأ لهللم  هلل3)
   ك هللوحك هللهلل,مةهللهظاهللْمةهللثنقملهللْمةهللغ  هللْمةهلل كأي.هللأأمك هلل كاأةهللأمحمك هللْمكةهلل نكبهللأ  امكلهللَه َك ُ أ  هللخأ كلهللم ك هللثنقمكل

َ ككَمَاهلل  قَّككُ هللاَككْأَ هلل  َّوَكك هللُوَو َ  ُككَ هللهكك هللاَككْ هللهلل﴿أأ هللْمككةهلل  صكك م هللأخكك هلل مكك  ةهللْمككةهلل  صكك م ,هللهككك هاهللم ظكك ,هللأه ظكك هلل ل كك  
َلَ وهللرخاهلل   صلهللَه هلل  كظ ا.هللأا   هلللةهلل  و هلل ل  هلله ظ هللهذ هلل ل لهللوم قلهلل ماأةهللأأ هللهلل﴾لأوظ هللأوشو  هللل وهلل عهلل...

 (4/1531 هلل   و ن بهلله هللمناهلهلل كصح بهلل )هللْمةهلل  ص م .
هللمةهلل مائهلل     مأ وهللَاُ أ هلل  قََّ هللَصقَّوهلل  قَُّ هللَ َقْ َ هللَأَ قَّهللهلل(4) هلل,َ ,هللهأهللل  هللمةهللح اثلهللمةهللشا ح  هللمةهلل نبهللمةهلل م هلل  نًل

 شكوا بهللح ك  هلل خ  وكلهللم ك هللهلل,  ةهللل  هللهذ هللا هللأصك م هلل كم ءهللهك هلل  و هق كل,هلله شكوا بهللح ك  هللمكةهللحكل  هللهك هلل كأ هللحم شكل
لهللامك هلل   مكأة,هللخأ ق ,هللهأهمو هللخ  ولهلل ا أ هلل عهللَصقَّوهلل  قَُّ هللَ َقْ َ هللَأَ قََّ ,هللهوم  بهللَاُ أ هلل  قََّ هللَصقَّوهلل  قَُّ هللَ َقْ َ هللَأَ قََّ هللمم 

أاكك هللا كك هللمنشككا ةهلل كك ل,هللأهككأهلل مككةهللثمكك ةهلل كك  ة,هللأ كك ةهللَاُ ككأ هلل  قَّككَ هللَصككقَّوهلل  قَّككُ هللَ َقْ ككَ هللَأَ ككقََّ هللأ مككاهللم كك هللمنشككاهلل كك  ة,هلل
هلل.هلل أمأاأثككك اهللهلل  هلل  كككأ  هللهكككذ هلل م ككك هللأ اثككك اهللأ كك يهللمككك هللَاُ كككأ هلل  قَّكككَ هللَصكككقَّوهلل  قَّكككُ هللَ َقْ كككَ هللَأَ كككقََّ هللحككك ةهللوم ككك بهلل قكككوهللحقككك هللاكككاهلل

هلل(143-1/141 )هلل   و ن بهلله هللمناهلهلل كصح ب
ئهلل  م  كككاهللأحككك هلل سمككك  هللأمكككأهلل  حوكك جهللمكككأ وهلل   ككك ئبهللمكككةهللأمككك هلل   كك ئبهلل  مخلأمككك هلل  م ككك هلل  م كككاهللهلل (هللمو هكك هللمكككةهللومكككا1)

 ك ك .هللااأهلل قوهلل مةهلل م  ,هللأاأمهلل ةهلل  ئشلهللأأمك هللها كاة,هللأ كن هللأ مك هلل عهللمكةهلل مكاأ,هللأوم  كلهللمكةهلل  صكح ملهلل
أ  ح ك ,هللأ مكاأهللهللمكةهللمح صكةهللأغ كاه ,هللأحك ثهلل  ك هللاوك  ةأ هلل,ااأهلل ق  هلل مةهلل ث ا,هللأأمكأهلل مكاأهلل-اض هلل عهلل  ظ هلل-

 ك هللأ ك هللاكاأهلل   كارةهلل قكوهلل مكةهلل مك  هللثكثك ةهللمكاة,هللأ ك م هللأ مةهلل كأةهللأخقك ,هللأوك ءهلل هلل,مةهلل    ا,هللأأ أبهللأم صأا
 هللمناهكلهلل   كا ءهلل   مك اهلل قكوهلل   م ك  هللهلل.أ  ذًهللص هلل   هللأ  هللا   هلل اض هلل   ارةهلل قوهلل مةهلل م  هللثككثهلل اضك  

هلل-(ه745مكككةهلل ثمككك ةهللمكككةهللَا ْ مككك لهلل  كككذهم هلل )هلل  مؤ كككي هللشكككم هلل  ككك  ةهللأمكككأهلل مككك هلل عهللمحمككك هللمكككةهللأحمككك هلل أ ك صككك ا
 (1/37 )هلل. 1117هلل-هكهلل1417 هلل كأ وهللهلل   منلهلل    شا هلل  اهلل   وبهلل  نقم لهلل 

هلل(1/141(هللو   اهللمو ه هلل )1)
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هللهكك هللو  كك اه  )هلل   ا مككلهلله كك أأمكك هللورأ كك هلل ل ككلهلل هللأ كك هللم م كك هلل كك  هللمككةهللأ  كك ؤب اكك  هلل   مككًا
هلل    كك هلل  ككذًهلل  ككبهلل  كك  أمهللمظككذبهلل ثمكك هلل هلل كك ,هللح   ككلهلل هللمككرهأ ه  هللاككأ   هللهككأهللل مكك هلل م كك ,
﴾هللک ک گ ﴿أمك هلل كظكاهلل قك اهللهللأ ك  هلل ظ هلل  او هللم أ هللمَّ اهللأهلُلهلل  لأولهللوص اهللأ هللم أو ,
هللو كأةهللأمك هلل  كم ,هللأثم هللمةهلل  بهلل ثم هللأم أ  هلل  ح ا,هلل  أ هلل  ذًهلل  ص   هللهأهللأ ع هلل  أ 
كك اهللأهلُلهلل قمأ ككأ هلل  مككاأة هلل مكك ةهللأ ع هللذ ككابهللونكك  وهلل  ككأ ﴾هللگ گ گ ﴿مككذ  هللح كك هلللذ هللمَّ
هلل.(1)(  اش  هلل  ا  هللأ اش ه هلل  ح ا,هلل م  هلل نم  ب

:األحكامجملةمنوفيهذهاآلية
هلل كظكاهللأمك .هللأ  ك    هلل قكوهللحاملهلل  كظ ا هللأهأهللاأ هلل  او هلل ماأو  هللهلل-أ هللحاموك أ  هلل ق َّ

 شكككناهللمكككذ  ,هللهلل﴾ے ۓ ۓ ڭ ﴿ كككأ هللمككك  م  اهللأ  كككلأا,هللأاأ ككك هللونككك  وأصكككيهللهكككذ هلل  
هللوا. قوحذ اهللأ  لهلل

 م أ كك هلل عهللونككك  و أوككأبهلل    كك اةهلل  مغقككككلهلل ق كك ,هللأهككك هلل  مم  ككلهللهككك هلل ككأاةهلل  مو   كككل,هللهلل-ب

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک )

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ) أه هلل   هلل   كو   ل ,(2)(ک ک گ گ گ گ ڳ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

هكككك هلل ل ككككلهللهللأ  كككك    هللأ    كككك اةهلل قككككوهلل  واو ككككب ,(3)(ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

 . قوهلل   هلل   اةهلل   م ةهللهظ هلل قوهلل  وخ  اهلل,﴾ ڻ ۀ ۀ  ﴿    ا مل
هحامككك هلل س كككك هلللم ككك  هلل ككك    هلل  و هق كككل,هللكةهلل  كظككك اهلل ككك ةهلل كاككك اهللهككك هلل  و هق كككل,هللهلل-جهلل

هللأم ق هلل س ك .هللأ ذ  هلل ك  هلل  وم  
هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل.  حاصهلل قوهللضم هلل ك   كهللأ  مص قح  هللمم هلل أ ه هلل  شانهلل- 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )ونككككككككككككك  واأ ككككككككككككك هللهلل-1

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

                                                           

 (11/111(هللو ماهلل  م  ةهلله هللورأ  هللرًهلل   ارةهلل )1)
 (3  مو   لهلل ) أاةهللهلل(1)
هلل(4  مو   لهلل )هلل أاةهلل(3)
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هلل (1)(ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

هلله هلل   ش ي  ﴾ى ائ ائ ﴿)مة(هلله هللاأ  هك هللا  هلل  لمخشًا
ظ هللأأ كوهللمكرةهلل كاثهلل كاام ءهللمةهللهكؤ ءهللمنضك هللً وألهللأةهلل  أةهللم    هللكأ وهلل كاح  ,هللأهلل

هللأأ ككأ هللًأ ,هللأاكك  هللهكك هللمن  هكك  )(2)(أ وككألهللأةهلل  ككأةهلل موكك  ءهلل  غ  ككلهلل,مككةهلل كو  ككبهللمنضكك اهلل
هلل  مظك وا ةهللأمةهلل    ة,هلله هلل  أ  لهللمح هلل  مؤم  ةهللمةهللم  م ا ثهللأأ وهلل   ا ملهللمح هلل كاح  
هلل.(3)(  ظواةهللمح 
 وككألهللأةهلل )م أ كك  (4)    كك  هلل ككذ  هلل  م  ككا ة  ككلهللمككةهللأوككألهللأةهللو ككأة)مة(هلل موكك  ءهلل  غهلل

هللمكةهللمنضكظ هلل كاثهللمكرةهللأأ كوهللمنضكظ هللهكؤ ءهللمكةهلل كاامك ءهللأًهلل(, كاح  هللأأ  ك) هللم    اهلل  أةهلل
هلل.(5)(  غ  لهلل مو  ءهلل-أًهلل)مة(-  أةهللأأةهلل,و  ب ك

هكككككك هللح شكككككك لهللهللأا هلل مو  ئ ككككككلهلل مكككككك هلل﴾ۈ ۈ ٴۇهلل﴿)مككككككة(هللهكككككك هللاأ كككككك هللونكككككك  وأا  هللأ ككككككذ  
هلل.(6)  شظ ب

هلله م هللأأا هلل  م  اأة هللأأم هللورأ  هللهذبهلل ل لهلل

                                                           

 (1 كحل بهلل ) أاةهللهلل(1)
هللو اهلل عهلل(هلل   ش يهلل ةهللح  ئ هللغأ ماهلل  و ل   هلل  مؤ ي هللأمأهلل      هللمحمأ هللمةهلل ماأهللمةهللأحم ,هلل 1) هلل لمخشًا

 (3/114 )هلل.هللههلل1417هللهللم اأ هلل هلل   منل هلل  ث  ثلهلل–(ههلل     شا هلل  اهلل   و بهلل  نام هلل135 )هللهللهللهلل
 (هلل3/114(هلل   ش يهلل ةهللح  ئ هللغأ ماهلل  و ل  هلل )3)
أح هلل  نقم ءهلل  له  ,هللأص حبهلل  وص   يهلل  م   ةهلله هلل     هللأ كصأ هللأ  نام ل,هللأغ اهللهلل   ح   مأهلل  ما   هلل      هللأ(4)

ذ  ,هلل شرهلل قوهللا  هلله ئ ,هللأو   هللموم  لهللمةهللأ   ةهلل  نقم ء,هللحووهللمانهلله هلل    ك هللأ كصكأ هللأ  نام كلهللأ  قغكل,هللأاأمهلل
هلل,  كبهلل قمك ءهلل صكاب  ل     هلل كةهللأحمك هللمكةهللمحمك هلل  نم  ك ,هللأوصك اهلل رهوك ءهللأ  وك ا  هلل ك  ةهلل   كل,هللأ  و كاهللمك هللغ

هللمككا ًهللمككةهلل مكك هلل عهللهللوككأه هلل كك لهلللحكك مهللأ ككما م ئككل.هللهلل هلل  م ظكك هلل  صكك ه هللأ  م ككوأهوهللمنكك هلل  ككأ ه هلل هلل أ ككيهللمككةهللوغككًا
هلل  ح   ,هللأمأهلل  مح  ة,هللوم  هلل  ك  ةهلل ) محمك هللمحمك هللأمك ةهلل هللهلل/ح  ك هللأأضكاهللحأ شك   هلل  وكأاهلل(ههلل 574  ك هًا

 (7/71,73 مصا لهلل  ن ملهلل ق و ب.هلل )    شا هلل  ظ ئلهلل هلل- ن  هلل م هلل   و حهلل  شأاهلل/و     هلل  وأا
حمكأ هللحك هكهلل  ك  ةهلل  مؤ ي هللأمأهلل  ما   هلل م هلل عهللمةهللأحم هللمكةهللم (هللو   اهلل      هلل)م  ا هلل  و ل  هللأح  ئ هلل  ورأ  (هلل1)

هلل-ا ونكك هللأاكك  هلل كك  هللمح كك هلل  كك  ةهلل  ككبهللم ككوأهلل-ح  كك هللأخككاجهللأح   ثكك  هلل أ ككيهلل قكك هللمكك  ًأهلل-(هلله711    كك  هلل )
 (3/15 .هلل )هلل1115هلل-هكهللهلل1411   منل هلل كأ وهللهلل-     شا هلل  اهلل   ق هلل    ب,هللم اأهلل

كككَظ َبهللَ قَكككوهللوْ  ككك َاهلل  َم َضككك َأً,هلل ْ ُمَ كككمَّ ة هللَ َ   كككُلهلل  َ  َضكككوهللأَ َ   كككُلهلل  اَّ َضكككوهللَ قَكككوهللوْ  ككك َاهلل  َم َضككك ًأ1) هلل (هللَح َشككك ُلهلل  شِّ
هلل  ح  كك هلل )   اهلل  اهلل   شككا هللهلل-(هلله1111  مؤ ككي هللشككظ بهلل  كك  ةهللأحمكك هللمككةهللمحمكك هللمككةهلل مككاهلل  خ كك و هلل  مصككًا

 (7/111 )هلل.م أةهلل-   منلهلل-م اأ هلل–ص  ا
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ۇ ۆ ﴿ أوكككككك هلل ككككككلهللاأ كككككك ,هلل(1)أا هللهكككككك هللمحككككككاهلل  نقككككككأ هللكمكككككك هلل صككككككاهلل   ككككككماا  ًهلل

.هللاأ ظكك هللمككةهلل ظكك هللأأح ككةهللأأ ككوهللهككذ  هللاأ كك هلل ظكك هلل ككامهللمكك هلل)  ن كك هلل﴾ۆ ۈ ۈ

هللهك هلل رمظ وظ  هلل ن  هلل﴾ۋ ۋ ﴿,أ   ظ هللمةهللم  مؤم  ةهللأاح هلل   م هللمن  ب هللأ    
هلل.  حامل
هللأألأ وك هلل ظك هللأبهللأهكأهللأ   كظ هللمةهللم  مؤم  ةهللأأ وهلل   م هلل)   اأهلل  ةهللأ    (2)  ِّهللمهلَلأهلُلهلل ةهللأذ ا

 ككك  أ هللهللة   م كككقمهللة   مكككًا )لأاككك  هلل,هلل(3)(مكككمناهللأأ كككوهللمنضكككظ هلل كاحككك  هللأأأ كككأ هللأمظككك وظ 
هللم س كككك هلل وأ اثكككأةهلله ككك  أ هللم ككك ظ ,هللأ كككق هلل ق ككك هلل عهللصكككقوهلل   مككك هللأرخكككوهللمككك  ظواة,هلل وأ اثككأة
ۅ  ﴿ونك  وهلل  أ مهلل(4)(ذ  هلل هلَل هلل هلُلههلَلهللأخ ب,هلل اثهلل هلل ظ وا,هللأ هلل  ق هلل  او هللأ  ةهلل,أ  ظواة

هلل(5)﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ
ويستفادمنهذهاآليةالكريمةمايلي:

حككككككككككاصهلل   مكككككككككك هللصككككككككككقوهلل عهلل ق كككككككككك هللأ ككككككككككق هللأشكككككككككك  و هلل قككككككككككوهلل كمككككككككككلهلل س كككككككككككم ل.هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل-أهلل
أ  كككةهللهككك هللم   كككلهللأمظككك  هلل  مكككؤم  ةهلل  ككك هلل  م كككقم ةهللهظكككةهللأمظككك وظ ,هلل هللهككك هلل  وكككأ اثهللهلل-ب

هككك هللهلل(6)  حامكككلهللأ  م   كككل,هللأهكككةهللأمظككك  هلل  اوككك  هلل أةهلل    ككك ءهلل مككك هللأأا بهلل ح كككوهللمكككةهلل كككك 
                                                           

أ وك بهلل   كأ ل هللهلل,أ ك ةهلل ك هللو  ك اهلل   كارةهلل, صاهللمةهللمحم هللمةهللأحم هللمةهلللما ه  هللأمأهلل  ق ثهلل   ماا  ً,هلللم  هلل  ظك م(1)
و  كك هللأمككأهلل  ق ككثهلل قككوهللأمكك هللهلل اكك  هلل     كك هللمككةهللا قأمغكك هلل,أو م كك هلل  غكك هق ةهللأم ككو ةهلل  نكك اه ةهلل,أخل  ككلهلل ك مكك هلل,هكك هلل    كك 

أ  م  مككل,هللوككأه هلل كك لهللهلل,ور كك  هلل   ككك ئاهلل أ وكك بهلل,  ككأةهلل  م كك ئ هلل  وكك بهلل أ كك هللمككةهلل  مصكك    هللهلل,ون ككاهلل  ظ كك أ   
 (1/11 هلل م   هلل  م  ا ةهلل )هللم ئل.هللثكثهللأو ن ةهللأثكث

وك  هلل  كك هللمكةهللثنقمكلهللمكةهللهللأهكأهللأم هللمةهلل نبهللمةهللا  هللمةهلل م  هللمةهللل  هللمةهللمن أ لهللمةهلل ماأهللمةهللم   هللمةهلل   وك ا,هلل(1)
,هللأم أهللمن أ لهللمةهلل ماأهلل ناهأةهللمم  هللو  قلهلل   وهللأمك هللمكةهلل نكب هلل  من ًأ أمك هللهلل ماأهللمةهلل  خلاجهلل ك ماهلل ك ص ًا

شككظ هللأمكك هللمككةهلل نككبهلل  ن مككلهلل  ث   ككل,هللأمكك  اهلل   مكك هللصككقوهلل عهلل ق كك هللأ ككق هلله ظكك ,هللثكك هللشككظ هللهلل,هللأأمكك هلل  م ككذا.هلل     كك هللم م كك 
هلل(11-1/11 )هلل   و ن بهلله هللمناهلهلل كصح بهلل هلل.هللااأه هلل  و بهلل ع,هللأ  ةهللأح هلله ظ ءهلل  صح ملهللأأم ا اهلل

هلل-(ه373)  صاهللمكةهللمحمك هللمكةهللأحمك هللأمكأهلل  ق كثهلل   كماا  ًهللهلل  مؤ ي هلل(هللو   اهلل   ماا  ًهلل  م موهللمحاهلل  نقأ  3)
 (3/41 )هلل. كأ وهلل-هلل   منلهلل- 1113هلل-  لهلل   شاهلل-م اأ هللهلل-  اهلل   وبهلل  نقم لهللهلل-    شا

 (14/51ورأ  هللرًهلل   ارةهلل )(هللو ماهلل  م  ةهلل ةهلل4)
 (1 كحل بهلل )هلل أاةهلل(1)
,هللأ ك ةهلل ك هللل ا  ,هلل  ك هللغ كاهللأ حك هللثموك اهللهللا  هللأمأهلل  ناب هللأ ح وهللمةهلل ك ,هللا  هلللها   ل,هللأ ك ةهللث كلاهللهلل (هلل ح وهللمةهلل ك 1)

هللهللهللهللهللهلل.هللمككةهلل  وكك من ة,هللأأ ثككاهللمككةهلل  كك هلل  اوكك  هللأ  حمكك هلل كك ظ ,هللأ كك هللمصكك    هلل ث ككاةهللهكك هلله ككأةهلل  نقكك ,هللأ كك ةهللمككةهلل  ح كك ك
  مغامككك هللهللم ككك  هلل قمككك ءهلللها   كككل,هللأ وككك بهلل م ككك  هلل قمككك ءهللوكككأ  هلل   مؤ كككي هللمحمككك هللمكككةهللأحمككك هللمكككةهللومككك  هلل  وم مككك  هلل 

 (1/37 )هلل.م أةهلل–   منلهللهلل- م  ةهلل–    شا هلل  اهلل   و بهلل  قم    ,هللم اأ هلل(ههلل 333 سها   ,هللأمأهلل  نابهلل )
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هلل ك هلل  ك  هلله   ك هللأمك ,هلل   هلل ظ هللا   هلل ماأةهللأةهلل  ئشلهلل ة) و   ابهلل ةهلل     ةهلل  ئشلهللا  
هلل.(1)(او    هللأ هللأ  هللل م هلل,مر 
هلل   هلل  وأ اثهللمرخأةهلل س ك ,هللهص اهلل  وأ اثهللم   ا مل.هلل-ج
هللوأ لهلل  أص لهلل غ اهلل  أ اث ةهللمةهلل   ا م  هللأغ اه .هللهلل- 
هلل  م ك  هللأهللهلل   م ن كلهلل ك ك هلل قكوهلل س ككم لهلل  وم  لهللو ك  هللة ل  هلل )(2)ا  هلل   هللا بهلل-ه
هللمككةهلل  ككوم هلل  ككذًهلل  و  كك ,هلل  و ككك  هللهككذ هلل قككوهللأ ن ككبهلل.  أاو ككلهلل  و ك مكك  هللمككةهلل كك  ه هللمكك 

هلل.(3)(      هلل عهلل و بهلله هللم  أاهللذ  هللأةهللل وهللم سش اةهلل عهللأح  هلل س ك هللم ظج

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ) اأ ككككككككككك هللونككككككككككك  وهلل-3

 (4)(گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

هللح ككثهللوكك ء )مة(هلل موكك  ءهلل  غ  ككلهلل﴾ک گ ﴿أ  شكك ه هللهكك هلل    ككلهلل   ا مككلهللاأ كك 
هلل م هللأا هلل   هلل  م  ا ة 

  كك اهللهللهكك هلل(5)  حقمكك هلل   ككم ةهلل﴾هلل موكك  ءهلل  غ  ككل   ک گ       ﴿(هللهكك هللاأ كك ةهلل)مهلَلاهللَ ككذهلَلهلل

                                                           

هللثكك هللء,هللمككةهللوكك  هللام نككل,هلل(هللو  كك اهلل ح ككوهللمككةهلل ككك هلل   مؤ ككي هلل ح ككوهللمككةهلل ككك هللمككةهللأمكك هللثنقمككل,هلل  و مكك هللمكك  أ 1)   مصككًا
 م ك ةهللهلل–   شا هلل  اهلل   وبهلل  نقم كل,هللم كاأ  هلل ه  هللشقم هلل/و    هللأوح    هلل    وأاةهلل-(ه111 سها   هلل    اأ   هلل )

 (1/711 )هلل. هلل1114هلل-هكهلل1411هلل   منل هلل كأ وهلل 
,هللمككةهللمأ   كك هللاا ككلهلل)مأشكك (هللهكك هللأ كك أ .هللوخككاجهللم ق ككلهلل  اهلل  نقككأ هلل(هلل كك  هللا ككبهلل1) مككةهلللمككا ه   هللم  ككاهللل كككم هللمصككًا

هللأ مككك هللهككك هللوا ككك ةهلل كهكككا  .هللأ وكككبهللهككك هللموقوككك هلل)  ا ككك  ل(هللأ)  ث  هكككل(هللأ ككك ةهللم ا ككك اهللهلل,هكككك(1313))م   ككك هاة(هلل ككك لهلل
منثككلهلل  ا  ككلهلل)مككا مجهلل  ونقكك  (هللهكك هللهلل(هلل قككألا ة.هللأأأهكك هللهكك ه  كك اهللهللهكك هلل  ككأ ةهللأل اةهلل  منكك اي.هللثكك هلل)ما امكك اهللهلل قنام ككل,هللهمأك كك اهلل

أ    ككككاةهللهللأ مكككك هلل كككك  هلل  و كككك هلل  مككككا مجهلل  مصككككا لهللأ كككك ةهلل ا هكككك هللمككككةهللأضككككاهلل س وق ككككل,هللأ   ككككبهللممككككا مجهللوومشككككوهلل,أم ا كككك 
 (3/147 ك ك هلل )هللهك.هلل هلل(1357).هللأ  ض هللل وهلل سخأ ةهلل  م قم ة,هللأ   هلل    س كم ل

    شكا هلل  اهلل  شكاأ هللهلل-(ه1351ح ك ةهلل  شك ام هلل )   هللا بهلللمكا ه  هلل(هلله هللكك هلل   ارة)هللموصاي(هلل هلل  مؤ ي هلل3)
 (1/1511 )هلل.هك1411    هاةهلل هلل   منل هلل    منلهلل شاهللهلل-م اأ هلل-

هلل(11 كحل بهلل ) أاةهللهلل(4)
هلل ل ك هلل   ك هاةهلل  منكاأيهللم   كم ة,هلل1) (هللأحم هللمةهلل أ يهللمةهلل م هلل    ئ هللمةهللمحمك هلل  حقمك هللشكظ بهلل  ك  ةهلل  م كائهلل   حكًأ

همظككاهلله كك ,هللأ ل هللأمكك هللح كك ةهللل ككوهللأةهللهكك  هللأاا  كك ,هللأأخككذهلل   ككا ء  هلل ككةهلل  و كك هللهللاكك  هللهكك هلل  كك ااهلل    م ككل هللونكك  وهلل   حككأ
  صكك ئن,هللأمظككاهلله ظكك ,هللأ ككماهلل  حكك  ثهللمككةهلل ككأ  هلل   مأ كك ,هللأأ كك هللوكك ا  هلل   ككا ء  هللموكك ماهلل مككةهلل أ ككأة,هللأ س كك  ةهلل
,هللم  شكك هن ,هللأ كككاهلل كأاكك ي,هللأ كك بهللهكك هلل  ح كك .هللأ كك هللو  كك اهلل   ككارة,هللأ س ككا ب,هللأشككاحهلل  و ككظ  ,هللأشككاحهلل  شكك  م ل

هللهكك هلل م كك  هلل  شكك هن ل هلل كك ةهلله  ظكك اهلل  هللهلل(ه.711هكك هلل   حككأهللأ   ككا ء  .هللوككأه هلل كك ل)هللم ا كك اهللهللأغ ككاهللذ كك .هللأاكك  هلل س كك ًأ
 (1/411مغ لهلل  أ  ةهلل )
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هلل موكك  ءهلل  غ  ككل.(مككة)أهلل(أ ل ك)مونقكك هللمككهلل﴾   ک گ       ﴿اأ كك هللونكك  وهلل )  مصككأةهلله كك  
مكككك هللأ وحصككككة هللهللاهلُلَ ككككوهلَلمهلْلأ  كككك  هلل  كككك هللمكككك هلل هلُلهلل,أهكككك هلل  حصككككأةهلل(ص صكككك لهلل)أ  ص  صكككك هللومككككا

هللشكككأ  هللأ ضككك هللأ  ص  صككك هلل,ص صككك ل هلل  ككك   هللأ شكككأ لهلل  ثكككأاهللأم ككك هللا ككك هلل  كككاةهلل,ص صككك ل
 قكككوهلل كككأة)مة(هلل موككك  ءهلل  غ  كككلهلل مكككةهلل ككك   هللهلل,هللأ كككصهلل كككذ  (1)(ح  ككك هللمكككةهللأ وخكككذهلل,  ح  كككل

هلل موكككككك  ء(هللمككككككة)أهلل﴾َأْ َل ﴿مكككككككهللمونقكككككك  ﴾گک  ﴿اأ كككككك هلل   قمكككككك بهللهكككككك هلل(2)  ح مقكككككك 
هلل.(3)  غ  ل

هلل(مكة)أهك هلل   كا جهلل  م  كاهللاك   )هلل(4)  شكام   هللشكم هلل  ك  ةهللأا  هللأ ظ هلل مو  ءهلل  غ  كلهلل كذ  
,هللم حكأهلل(5)(أ  من اك هللأ   ككنهلل  حصكأةهللأهك هلل,ص ص لهللوماهلل أ  ص  ص هلل,  غ  لهلل مو  ء

هللأ مةهلل    .هللاأ هلل   م ة
ژ ﴿اأ ك هللونك  وهلل)  ورأ ك هلله ظك صك حبهلل مك بهلل أأم هللورأ  هلل ل لهلل   ا مكلهلله ك هللاك  هللهللهلل

هلل قكككككوهللأغ  ككككك ةهللاكككككا  هللمكككككةهلل كحكككككل بهلل ككككك أ أ هلل أً﴾هللڑ ڑ ک ک ک

هللأًهلل﴾ک گ ﴿لككاا هللم كأهللأهك هلل,  م قم ةهللأ قوهللأ ق هلل ق  هلل عهللصقوهلل عهللا أ 
                                                           

 ك  ئ هلل(هلل   اهلل  مصأةهلله هلل قكأ هلل   وك بهلل  م  كأة هلل  مؤ كي هللأمكأهلل  نمك  ,هللشكظ بهلل  ك  ة,هللأحمك هللمكةهلل أ كيهللمكةهلل مك هلل 1)
أحمككك هللمحمككك هلل  خكككا  هلل     شكككا هلل  اهلل   قككك ,هلل مشككك  هللهلل/ح ككك  هلل  ككك  وأا(هللههلل   م711  منكككاأيهللم   كككم ةهلل  حقمككك هلل )

 (1/113,114 )هلل.   منلهلل هللم أة
اكك هللصكك يهلل  و  كك اهللهلل, سمكك  هلل  نكك   هلل    ضكك هلل ككا جهلل  كك  ةهلل , مككاهللمككةهلل قكك هلل  شككظ اهللمكك مةهلل كك   هلل  ح مقكك هلل   مشكك هلل(2)

مكر أ نهللهللمشكحأ  اهللهلل ك ةهللمشكظأا اهللهلل,أح ةهلل  و    اهللهك هلل حكأهلل شكاةهللموقك   هللأهأهللمةهلل,  م موهللم  قم بهلله هلل ق هلل   و ب
هلل(1/411 م   هلل  م  ا ةهلل ) هللهللاأ   هلل  نام لهللأ  نقأ هلل    ئاةهلله هلل  و   ا.

   هلل  ح مقك هلل   مشك  هلل   نمك   هلل   مؤ كي هللأمكأهللح كصهلل كا جهلل  ك  ةهلل مكاهللمكةهلل قك هللمكةهلل كهلل  قم بهلله هلل قأ هلل   و ب(3)
    شكككا هلل  اهلل   وكككبهللهللمنكككأاهلل هلل قككك هللمحمككك هلل/ ككك   هللأحمككك هلل مككك هلل  مأوكككأ هللأ  شككك  هلل/(ههلل   مح ككك  هلل  شككك  771 )

 (11/131 )هلل. هلل1115هلل-هكهللهلل1411 م  ةهلل هلل   منل هلل كأ وهللهلل-م اأ هلل–  نقم لهلل
هللهلل (هللمحمكك هلل  خ  ككبهلل  شككام   4) محمكك هلل  شكك  هلل سمكك  هلل  نكك   هلل  نكمككلهلل  ظمكك  هلل  خ  ككبهللشككم هلل  كك  ةهلل  شككام   هلل   كك هًا

    ةهلل  محق ,هللأ  ش  هلل أاهلل    ةهلل   ظأ   ,هلل  ش هن .هللأخذهلل ةهلل  ش  هللأحم هلل  ما   .هلل  مق بهلل م اة,هللأ  ش  هلل أاهلل
أ  شم هللمحم هللمةهلل م هلل  احمةهللمةهللخق  هلل   شق هلل   ا ً,هللأغ اه ,هللأأو لأبهللم سهو ء,هللأ  و ا  ,هلله ا ,هللأأهووهلله هلل

هللهلل   أ  ككككبهلل   ككك ئاةهللمر  كككك ةهلل  مئكككلهلل  ن شككككاةهلل(ههلل 177وككككأه هلل ككك ل)هللح ككك ةهللأشككك  خ ,هللأ  و ككككاهللمككك هللخكئكككك هلل هلل حصكككأة.
( 3/73) 

م  اهلله هلل س   لهلل قوهللمناهلهللمناهللمن   هلل ك هللام  هلل  ح   هلل  خم اهلل   مؤ كي هللشكم هلل  ك  ة,هللمحمك هللمكةهلل(هلل   ا جهلل  1)
 كككك  هلل   شككككا هللهلل   كككك هاةهلل هلل–    شككككا هللم منككككلهللمككككأ  هلل) كم ا ككككل(هلل(ههلل 177أحمكككك هلل  خ  ككككبهلل  شككككام   هلل  شكككك هن هلل )

 (3/131ه.هلل )1151
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-  خكككأيهللأًهلل-﴾گ گ گ ڳ ﴿ص صككك لهللأ حككك ه هلل,أمنككك اقظ هللحصكككأ ظ هللمكككة

هللهللهلل. وم ئلهلل   أ هلل     هلل–,هللأ ماأةهللأ ح ةهلل  او  هلل ن  هلل-﴾ڳ ڳ﴿

 .(1)(أخم  ةهلل ا  أهللهلل, منم ئلهلل   أ هلل     هلل,أ  ذا ًاهلل     ءهلل﴾ڳ ڱهلل﴿
ونستنتجمناآليةالسابقةمايلي:

هلل ه نهلل عهلل ةهلل م  بهلل  مؤم  ةهلل   م هلل وح  أةهللمص   هللأه هلل س م ة.هلل-أ
ا  و هللهأ هلل  هللش ء,هللأ ةهلل  أةهللل هللم هللأا  بهلل ع.ا اةهلل عهللهلل-ب هللأ  
ك ظك هللهلل, ك قأبهلل كمث هلله هلل  ون م هللماهلل   ظأ هللا  م اهللأح  ث اهللمةهللأه هلل  غ اهللأ  خ   لهلل-ج

ۇ ۇ ۆ ) مكك هللأخمككاهلل عهلل كك ظ هللم أ كك هلل, هلل حوامككأةهلل  نظككأ هللأ هلل  مأ ث كك 

جت حت خت  ىب يب            ) م أ ككككككككككك أهلل,هلل(2)(ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

(يث  مت ىت يت جث مث ىث
(3).    

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ) اكككككككأ هلل عهللونككككككك  وهلل-4

هلل(4)(ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ح ككثهللأا  )مة( موكك  ءهلل  غ  ككلهلل ﴾ ۅ ۋ ۋ   ﴿ أ  شكك ه هللمككةهلل ل ككلهلل   ا مككلهللاأ كك 
هلل م هللأأا هلل  م  اأة 
اكك  هللصكك حبهللأهللهلل,(5)هكك هلل  كك اهلل  مصككأةهلل مأضككاهلل موكك  ءهلل  غ  ككلهلل   ككم ةذ اهكك هللهكك هللهككذ هلل 

هللهللهلل.(6) قومن اهللأأهلل  غ  لهلل مو  ءهلل﴾ۋ ۋ ۅهلل﴿ه هللاأ  هللون  وهلل﴾ۋ ﴿  قم ب

                                                           

محم هللمةهلللما ه  هللمكةهلل مكاهلل  شك ح هللأمكأهلل  ح كة,هللهلل   مؤ ي هلل كءهلل    ةهلل ق هللمةهلل(هلل م بهلل  ورأ  هلله هللمن   هلل  و ل  1)
م ككاأ هللهلل-    شككا هلل  اهلل   وكبهلل  نقم ككلهلل ه ةهلل محمكك هلل قك هللشككهلل (هللههلل   مح ك  هللوصككح  741  منكاأيهللم  خكك لةهلل )

 (3/411 ).هللهكهلل1411   منل هلل كأ وهلل
هلل(111  م اةهلل )هلل أاةهلل(1)
هلل(14  م ئ ةهلل )هلل أاةهلل(3)
هلل)11 مر هلل) أاةهللهلل(4)
 (هلل1/111(هلل   اهلل  مصأةهلله هلل ق هلل   و بهلل  م  أةهلل )1)
 (11/11(هلل  قم بهلله هلل قأ هلل   و بهلل )1)
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اأ ككك هللهلل)هككك هلل    ككك هللأ  ن كككأة هلل(1)أأمككك هللورأ ككك هلل ل كككلهلل   ا مكككلهلله ككك هللاككك  هلل سمككك  هلل  مككك أا ً

هككك هللاأ ككك هللهلل(2)هلل,هللأ  ككك هلل كككةهللاوككك  ة  كككا  هلل  كككق م ةهللأ كككخا  هللأً ﴾ڻ ڻ  ﴿ونككك  و

هللهظكك هلل,   ظكك اهلل صككيهللل ككوهللشككظاهللم كك اةهللوغكك أاكك   هللهلل﴾ۀ ۀ ہ ہهلل﴿ونكك  و
اأ كك  هلل ك ةهلل غكك أهللمكةهلل مشكك هللهلل(3) كةهلل  ح كةهلل هلَلَ ككأ هلَلهللشكظا ة.هللم كك اةهلل  أ حك هلل   ككأ هللهك هللو ك ا
هللم كك اةهللأم  ظمكك هلل(5)م  مكك هلله م كك هللأ ككاأحهلل, قم ككانهللشككظاأم  ظمكك هللم كك اةهللهلل(4) هللمإصكك خا ككه  

ح وهلل كةهللاوك  ة هللهك هلل ك ةهللمكرااهلل ﴾ ہ ھ ھ ھهلل﴿أاأ  هللون  وهلل. قم انهللشظا

                                                           

ا  هلل  خ  بهلل  ةهللهلل,أح هللأئملهللأصح بهلل  أوأبهلل,أمأهلل  ح ةهلل  م أا ًهلل  مصًاهلل (هلل ق هللمةهللمحم هللمةهللحم بهلل    ض 1)
أ ك هلل   ضك ءهللممقك  ةهللهلل,أ  هللوص   يهلل  ةهلله هللأصأ هلل     هللأهاأ  هللأه هللغ اهللذ ك هلل,مةهللأوأبهلل    ظ ءهلل  ش هن ةهلل,ث ل

هللم  مصكاةهلل أا  هلل  ش  هللأمأهللل ح  هلل,شووهللث هلل  ةهللمغ    أ اوحك هللل كوهلل  شك  هللأمك هللهلل,و   هلل قكوهللأمك هلل     ك هلل  صك مًا
أأصككأ هلل    كك هللهلل,ح مكك هلل س كك ا     ,هللأ ا هللم  مصككاةهللأمغكك   هلل كك  ةهلل ث ككاة,هللأ كك هللمصكك    هلل ث ككاةهللهكك هلل    كك هللأ  و  كك ا

.هلل هلل م ككك  هللهلله(411 كككك  هلل   ككك ا,هللوكككأه هلل ككك ل)هلل ككك ةهللاوككككاهللهلل أة قمكككذهب,هللأاككك  هلل مكككةهللخ كككاهللهللأ ك ب,هللأ ككك ةهللح هكككك اهلل
ش  ,هللو  هلل  ك  ةهلل مكةهللا ضك هللشكظملهلل  ش هن ل هلل  مؤ ي هللأمأهللم اهللمةهللأحم هللمةهللمحم هللمةهلل ماهلل ك  ًهلل  شظم هلل   م

   منككككل هلل كأ ككككوهللهلل م ككككاأ هلل– كككك   هلل   وككككبهللهلل  مح كككك  هلل .هلل  حكككك هكهلل مكككك هلل  نقكككك  هللخكككك ة هلل  اهلل   شككككا هلل-(ه511 )
 (1/131,131 )هللهلل.هك1417

أمأهلل  خ  بهللاو  ةهللمةهلل   ملهللمةهلل ل لهللمةهلل ماأهللمةهللام نلهللمةهلل ماأهللمكةهلل  حك اثهلل مكةهلل ك أ ,هللهلل (هللاو  ةهلل    أ  1)
هلل ك م ,هلل  ةهللو من  اهلل مكةهلل  ح كلهللم ك هللهلل,هللا  هللأمأهلل م  ة هللم هلل   هلل    هلله هلل ك هلل كأ هللا  مك اهلل م ا اهللهللأ   م اهللهلل    أ  هلل  مصًا

اهللأأهلل  بهللأأهللشكنا,هللأ ك ةهللاوك  ةهللأومكاهلل   ك  .هللأاك  هللمنمكا هلل كر  هللأمك هلله  ر  هلل ةهللخمهلل,أم لهلل    هلل قوهللم بهللاو  ة
,هللهقك هلل وم ك ,هلله قك  هللل ك هلل كمن هللاوك  ةهلل  كأ  هللم   ك ة,هلل﴾أم هلل   هلل  هللم كا  ةهلل﴿اأ  هللون  و هلل ماأهللمةهلل  نكءهلل ةهلل

 كق هللأا هللا  هللصقوهلل عهلل ق  هللأهللهلل-ه   ,هلله ق هلل   هللم هللو أ هلل  هللأم هلل ماأهلله    هللح م هللاو  ة,هللهقأ هلل كم هلله هلل    ا
 (4/51 )هلل هللأه   هلل ك   ةهلل م هلل    هللم هللأح  هللمةهللأه هلل هاب.هلل-لذ هللذ اهلل    اهللهرم  أ 

اهلل ك ةهللمكةهلل ك    هلل  وك من ةهللأ مكا ئظ ,هللأومكاهللهلل (هلل  ح ةهلل  مصًا هللأمأهلل ن  3)   ح كةهللمكةهللأمك هلل  ح كةهلل  ك اهلل  مصكًا
هللاض هلل عهلل   ,هللأهللهلل.  هللهةهللمةهلل ق هللأله هللأأانهللأ م  ةهللأأأم  أم هللخ اةهللمأ ةهللأ هلل قملهللمأ وهللل  هللمةهللث م هلل ك ص ًا

لأجهلل   م هللصقوهلل عهلل ق  هللأ ق ,هللأامم هللغ م هلله هللح ولهلله م  هللهون   هللأ هلل قمل,هللاض هلل عهلل  ظ ,هللث  ظ هللونققك هللمك هلل
ل ككوهللأةهللووكك ءهللأمكك ,هللهكك اهلل ق كك هللثكك  ظ هللهشككام ,هلله ككاأةهللأةهللوقكك هلل  ح مككلهللأ   صكك حلهللمككةهللما ككلهللذ كك .هللأوككأه هللم  مصككاةهلل

 (71-1/11  ةهلل ) هللأه   هلل ك هللم وظ هللاوبهلل  لهلل شاهللأم ئل.
هلل هللوككك جهلل  نكككاأ .هلل هللاا كككلهللمكككةهلل و كككو ةهلل,مشكككومقلهلل قكككوهللاكككامهلل   م ضككك ءهللأ ا موكككا هلل,(هللأهككك هلل كككأاةهللأ  كككنلهللم ككك ا 4)

 (هلل414 17 )
هلل  م ء هللم   لهللمناأهلهللهوهللمك هلل  واا .1)  هللمنو هللمك هلل  كونو هللمكةهللأ كم ءهلل  كمك هللأ  مأ ضكاهلل   مؤ كي هللأمكأهلل م ك هللهلل(هللمض ا

هلل ك    ككك هلل )نل كككلهللمكككةهللمحمككك هلل مككك هلل عهللمكككةهلل مككك هلل      وكككب,هللم كككاأ هلل هلل   منكككل هللهلل    شكككا هلل ككك   هلل(هللههلل 457  م كككًا
 (4/1115 )هلل.هكهلل1413هللهلل  ث  ثل
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هلل (2) ككةهلل  ضككح  -  مكك أا ًهلل-أ كك  ,هللأح ككوهلل كك ق هلل كك هللثكثككل (1)   كك ًأ  كك هلل ككةهللهلل,  كك مة

ے  ﴿أاأ ككك هللونككك  وهلل.أ   ككك ًهللأاوككك  ةهلل(3) مككك  هلل مكككةهللا  ككك ﴾,هللھهلل﴿هككك هلل ككك ةهللم  شككك  .

أ ن ككك هللأةهللمككك ظ هللمكككةهلل كككخابهلل عهللونككك  وهلل قنمككك هللمككك ةهلل ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭهللے 

 ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈهلل﴿,هللمرماهللام ,هللأاأ ك هللونك  و    ,هلله  هلل قوهللأةهللم ظ هللغ اهللم خا
 هلل  ثك   .هلل كك هللمكةهلل ح كوهللا  ك ,هللأ م  وك هللونك  وهلل عهلل   كلهلل كةهلل ن ك  هللأحك هم  هللاأ ةهلله  
ونكك  وهلل  أ كك هلل م كك اهللمككةهللهلل عهلل ككرماهلل كك ةهلل ككق م ةهللأمككاهللكة هللاوكك  ةهللا  كك هلل. ككق م ةهلل ككرمابهلل مكك 

هلل اأ ةهللأه  هلل  م ناةهلل    اهلل ًأ ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ       ﴿أ م  ئ .هللأاأ  
هلل.  ضح  هللا   ,هللهلل لخاةهلله هللذ  هلل ذ    هللأح هم 
هللرم ككأ هللهككإذ هلل    كك اهللل هللمكك ظ هلل  ككخاهلل  ككةهلل كك هللك كك هلل, ككك هللمككةهلل حكك هللا  كك ,هلل  كك    هللهكك  هلل  ثكك   
هللأةاهللهللل ككوهلل ا  ككلهلللشكك اةأأ ه كك هللصكك حبهللاأ ئككاهلل  م كك ةهللم أ كك  )هللهكك هلل ل ككلهلل   ا مككلهللهلل,(4)(أا ككقأ 
هلل  مكككا ةهللمكككةهلل ككك  أ هللأ   مككك هلل,  مكككؤم  ةهللمكككةهلل  أ كككأ هلل ككك هلل  كككق م ةهللم كككخاا ةهلل ككك  أ هلل  كككذ ةهلل  وكككة

هللا كككأ هلل ككك َّهللهللكةهلل  نكككذ ب,هللأ كككأ نهلل كككذ  ظ هللأ هلل,  مكككؤم  ةهلل نكككذِّبهلل هلل كككق م ةهللكةاهللهلل   ككك ها ة,

                                                           

أا ك هلل مك هلل  كاحمةهللمكةهللأمك هلل ا مكل,هللمكأ وهللل  كبهللم ك هللهلل,ل كم    هللمكةهلل مك هلل  كاحمةهللمكةهللأمك هللذؤ كبهلل   ك اًهلل ك كأا(1)
هلل كص  ه هللأ   هللم ك هللهلل, شا ةهللأم ئل  ةهلل   أهل,هللم  هلل  لهلل ماهللأهللهلل,ا  هللمةهللمخاملهللمةهللم  هلل م هللم  ي هللحو ًل

أاأمهلل مكةهلل مكا.هللأهكأهلل   ك اًهللهلل,أأم هللصك   هلل,أ م هللخ اهلل,أم لهلله هللأ  لهللماأ ةهللمةهللمحم .هللاأمهلل ةهللأ  هللمةهللم   
 (هللهلل1/714منو هلل ك م ءهلل )هلل .هللمرمأ  اهللهلل   م ا,هللأ  ةهللث لاهلل

أمأهلل      هلل  مقخ هلل  م  اهلل  مح اثهلل   حًأ هلل  ةهلل ؤ بهلل ك    هلله    هلل  ةهلله هللم وم هللثكثكلهللهلل (هلل  ضح  هللمةهللمل ح 1)
أأخككذهلل كةهلل ككن  هللمكةهللوم ككاهللهلل,  ك هلل  ضككح  هلل مكةهلل مكك  هللأأمك هللها كاةهللر يهللصكم ,هللأ ك ةهلل  ككأيهلل قك ظ هلل قككوهللحمك ا.

هللهرخكذهللأ   مك هلل  ك هلل كن  هللمكةهللومهلل,  و   ا,هللأ  ةهلل م هلل  مقك هللمكةهللم  كاةهلل  كأ  هلل ك هلل قك هلل  ضكح  هلل مكةهلل مك    كاهللمك  اًا
 (4/1313,1314 هللمنو هلل ك م ءهلل )هللأا  هلل  لهلل  هللأم ئل.هلل,   هلل  و   ا.هللم  هلل  ضح  هلل  لهللخم هللأم ئل

هلل,   وك هللأمكأهلل  نمك  هلل, مكةهلل ك هلل   مك هللصكقوهلل عهلل ق ك هللأ كق هلل,(هلل م هلل عهللمةهلل م  هللمةهلل م هلل  م قبهلل   اش هلل  ظ شكم 3)
أ ك ةهللاك هللاكاأهلل  مح ك هلل قك هللهلل, ك لهللأ  ك  هلل مكةهلل شكاهللأ    هللم  هلل   م هللصكقوهلل عهلل ق ك هللأ كق هللأهكأهلل مكةهللخمك هلل شكاة

أ ك ةهللهلل,   هلل  هلل  مص  وهللصقوهلل عهلل ق  هللأ ق هللم     هلله هلل  ةهلل عهللأ قك هللورأ ك هلل و مك هلل, ظ بهللصقوهلل عهلل ق  هللأ ق 
مكك  هللم   كك ئيهلل كك لهللثمكك ةهللأ ككو ةهللأا كك هلل كك لهلل ككمن ة.هلل هللاوكك  هللصككح  هللم ككق هلل   مؤ ككي هللأحمكك هللمككةهللهلل, هلل  ككليهللمحككا اهلل

هلل–  مح ك  هلل مك هلل عهلل  ق ثك هلل     شكا هلل  اهلل  مناهكلهللهلل-(ه415  ,هللأمأهللم اهلل مةهللَمْ ُوأَ ك هلل ) ه ق هللمةهللمحم هللمةهلللماهلل
 (1/331 )هلل.ه1417هلل   منلهلل هلل كأ وهللهللم اأ هلل 

هلل  مغك   ً,هلل4) (هللو   اهلل  م أا ًهلل=هلل     هللأ  ن أةهلل   مؤ ي هللأمأهلل  ح ةهلل ق هللمةهللمحم هللمةهللمحم هللمةهللحم بهلل  مصكًا
هلل-    شكا هلل  اهلل   وكبهلل  نقم كلهللهلل  هلل مةهلل م هلل  م صأ هللمةهلل م هلل  اح      هلل(ه هلل  مح   411  شظ اهللم  م أا ًهلل )

 (4/437,435 )هلل.م أةهلل-   منلهلل- م  ةهلل–م اأ 
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هلل.أ  ك هاهلل أ ظ هلل مو  ءهلل  غ  ل,هللأ عهللأ ق هلل.(1)(مروم   هللاح م اهللهلل  أة

 ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ)اأ كككككككككك هللونكككككككككك  وهلل-1

هلل .(2)(ٺ ٺ ٺ 

 مكك هللأأا هلل,هلل موكك  ءهلل  غ  ككلهللمككة()ح ككثهللأا  ﴾ٻ ٻ    ﴿أ  شكك ه هلله ظكك هللاأ كك هللونكك  و
هلل قوهلل   حأهلل  و    هللظ   م  اأةهلله 
هلل  غ  كككلهلل موككك  ءهلل-مكككةهلل-  كككأةهللأةهلل حومككك  ﴾ٻ ٻ    ﴿اأ ككك هللونككك  وهلل) (3)اككك  هلل  كككا ًل

هلل  ككأةهللأةهلل م ككةهلله   وكك بهللهككذ هللأ قككوهلل,  ككأ   هللأأهلل كم ككاهللمككةهلل وكك بهللل كك هللا كك أهلُلهلل  كك  هلل مكك 
هللأةهللأ م كةهللحك ,هللل   هلل  مح أكهلل  قأحهللمةهللأأح   هلل  ذًهلل  ن  هلل,  مح أكهلل  قأحهلل م  هلل  ما  
,هللأح كوهلل(4)رة(   كاهللهللمكةهللل  ك هللأأح  ك هلل  كذًهللأ  وم  ةهلل ساش  هلل  ن  هلل,   ارةهللهأهلل  ما  هلل  أة

هلللذ هلل ك ةهللمن كوهلل   وك بهللهكأهلل  قكأحهلل  مح كأك,هلل(5)  قمك بهلل مكةهلل ك   هللهك هلل أ ظ هلل موك  ءهلل  غ  كل
غا ئكبهللهللو  ك ابهللهك هلل(6)     ك مأًاهلل﴾ٻ ٻ    ﴿ مو  ءهلل  غ  كلهللهك هللاأ ك هللذ ا)مة(هلل ذ  أهلل

                                                           

محمكك هلل قكك هلل  صكك مأ   هلل مككاهلل قككوهلل   ككل هللح ككةهلل مكك  هلل  شككاموق هللهلل  مؤ ككي  هلل(هللاأ ئككاهلل  م كك ةهللو  كك اهللر كك  هلل كح كك  1)
هلل. 1151هلل-هككككهللهلل1411هللهللم كككاأ هلل    منكككل هلل  ث  ثكككلهلل– مشككك ,هللمؤ  كككلهللم  هككك هلل  ناهككك ةهلل-     شكككا هللم ومكككلهلل  غل  ككك 

( 1/441) 
 (31 )هلله  اهلل أاةهلل(1)
هلل     ك هلل  ح ك  هلل ك  كبهلل  مكو 3) مكلهللها ك هلل(هللمحم هللمةهلل ماهللمةهلل  ح ك ةهللهخكاهلل  ك  ة هللأمكأهلل مك هلل عهلل  كا ًل ق هلل  م  كاهلل  نكا

هلل  مأ  هلل, هابهللأ   جهللأح ب هلل   ما و   هلل كص هلل  ا ًل  مكةهللخ  كبهللهلل,هخاهلل    ةهللأمأهلل م هلل عهلل   اش هلل  و م هلل  م ًا
هلل  ش هن هلل كشنًا أ ك ةهللمكةهللهلل,أ شكوغ هلل قكوهللأ  ك بهلل سمك  هللضك  ءهلل  ك  ةهلل,م ئكلهللأ  هلل  لهللأامكاهللأأامنك ةهللأخمك هلل,  اًا
,هللأ  ةهلللذ هللا بهلل مش هللحأ ك هلل حكأهللثككثأم هللمحم هلل  مهلل وكمذةهللمح  هلل    ل م ئكلهللوقم كذهلله ظك ءهللأغ كاه ,هللأ ك ةهللهللغًأ
 ك مكككك ءهلل=هلللاشكككك  هلل كا ككككبهللل ككككوهللمناهككككلهلل ك  ككككبهللمنوكككك هلل هللهللهكككك هلل  نقككككأ هلل  شككككا  لهللأ  ح م ككككل.هللشكككك   هلل  حككككاصهللوكككك ا اهلل

( 1/1151) 
هلل  مهلل(هللم  و  هلل  غ ب4) ق كبهللم خكاهلل  ك  ةهلل   مؤ ي هللأمأهلل م هلل عهللمحمك هللمكةهلل مكاهللمكةهلل  ح كةهللمكةهلل  ح ك ةهلل  و مك هلل  كا ًل

هلل ) هللخ  ككككبهلل  ككككًا هكككككهلل1411   منككككل هلل  ث  ثككككلهللهللم ككككاأ هلل هلل–    شككككا هلل  اهلللح كككك ءهلل  وكككا ثهلل  نامكككك هللهلل-(ه111  كككا ًل
( 11/137) 

 (11/137(هلل  قم بهلله هلل قأ هلل   و بهلل )1)
,هلل ك ةهلل ك   هللأهكك هلل1) (هلل سمك  هلل  نكمكلهللشك  هلل  ح   كلهللمخا  ك ة,هللأمكأهلل  ح كةهلل قك هللمككةهللمأ كوهللمكةهلل ل ك هلل   مك هلل     ك مأًا

 وكك بهلل  كك  .هللوصكك اهللم   كك مأاهللهللح كك  هلل   ككارةأهلل صكك   ي,هللم ظكك  هلل وكك ب  ككاأًهللهكك هلل صككابهللمكككهللم  هنككل,هللأصكك حبهلل  و
 رهك  ة,هللأوخككاجهللمكك هلل   مكك ا,هللأمنكك هللصك و ,هللأ كك  هلل مككاب,هللأأمقككوهلل  حكك  ث,هللأ ك ةهللصكك حبهللاحقككلهللأمناهككل.هلل ككماهللمككة هلل

,هللأمحم هللمةهللمن أ لهللمةهللم  ج,هللأو   هللممحم هللمةهللشو نهلل  ثقوك  .هللحك ثهلل  ك  هللأمكأهللم كاهللأحمك هللمحم هللمةهللحم  هلل  ا ًل
 (11/141 هلل  اهللأ ك هلل   مكءهلل )هلل.هللوأه هلل  لهللخم هللأثكثهللم ئل.امةهلل ن هللمةهلل ص
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هلل,(3)   كق  هللهك هللو  ك ابهلللاشك  هلل  ن ك هلل(2)   كنأ هللأمكأهلل  مو  ءهلل  غ  ل,هللأذ اه هلل ذ  هلل(1)   ارة
هك هللاأحهللهلل(5)أاك  هلل ل أ ك هلل,(4)  شأ    هللهك هللهكو هلل   ك  اهلل أذ اهللأ ظ هلل مو  ئ لهلل ذ  هلل سم  

ةهلل,م ظأمككك اهللهللأأح  ككك هلل  كككذًهللمكككةهللأخكككصهلل   كككارةهلللذهلل قوم ككك ةهلل(َمكككةهلل)أ )  م ككك ة  هللأأهللذ وككك اهللهلل وحككك  هللأ  
هللوك  هللمنكاهللأهكأهلل   كارةهللهكأهللَأْأَحْ  ك هلل  َّكَذًهللمكةهلل  مكا  هلللذهلل قومنك اهلل(مة)أهلل,   و بهللو  
هللمككةهللهظككأهلل  حصككاهلل  مككا  هلل كك ةهلللذ هلل﴾پ پ ﴿ كموكك  ءهلل(مككة)أهلل  قككأحهللهككأهلل أا كك هلل,   وكك ب
هلل  صكككككك هللأةهللل هلل  من كككككوهلل  ككككككو  ملهلل نككككك  هلل,  ن ككككك هلل هلل  م كككككك  هلل قكككككوهللل  كككككك هلل  م ككككك  هللاصكككككا
  مح كككأك,هلل موككك  ءهللهلل)مة(هلل كموككك  ءهلللذ هلله كككا  هلل   وككك بهللأ ككك هلل  قكككأحأ ق ككك هللو كككأة ,(6)ل(  مم  غككك

أأهللو ككأة)مة(هلل قومنكك اهلللذ هلله ككا  هلل   وكك بهللمكك   ارة.هللأاكك هللو ككأةهلل قم كك ة,هلل مكك هللهلل, لأ كك هللم كك 
هلل.لذ هلل    هلل مو  ءهلل  غ  لهلله هلل  من وهلل,هللأهذ هللهأهللورث ا)مة((7)أأا بهللص حبهللاأحهلل  م  ة

هلل,هللأ ص هلل أ ظ هلل قم  ة,هلل,هللأوصق هلل قومن اأ  ك هاهللأ عهللأ ق هللأ ظ هللوصق هلل كمو  ءهلل

هلله م هللو ءهلل   هلل  م  ا ةهلل قوهلل   حأهلل  و    هللكرأ  هلل ل لهلل   ا ملوأأم هلل

                                                           

هلل )هلل   مؤ ي (هللغا ئبهلل   ارةهللأاغ ئبهلل   اا ة1) (ههلل511 كك  هلل  ك  ةهلل  ح كةهللمكةهللمحمك هللمكةهللح ك ةهلل   مك هلل     ك مأًا
 (1/111 )هللهلل.هللهكهلل1411   منل هلل كأ وهللهلل-م اأ هلل–    شا هلل  اهلل   وبهلل  نقم  هلل-ل ا  هلل م ا  هلل/  مح   هلل  ش  

أمككأهلل   ككنأ هلل سمكك  هلل  نكمككل,هلل  مح كك هلل  مكك ا هلل   ظ مككل,هلل  نقكك هلل  ا  كك ,هللأ   ككأ هلل  شكك م ,هللهلل (هللمحمكك هللمككةهللمحمكك هلل  مككأ و1)
ك كاهللأهأهللأ ك هللمكأ   هلل  كاأ ,هللأأهضكقظ هلل ك هلل  كةهلل ك هلل هلل,  مأ وهللأمأهلل   نأ هلل  نم  ًهلل  ح   هللم و هلل  وخ هلل   ق    

,هللأوااككوهللهكك هلل  وكك  ا  ,هللأ  م  صككبهللحوككوهللأ كك هللهللأخككذهلل ككةهلل قمكك ءهلل صككابهلل,أ      ككلهللأ  ائ  ككلهللهكك هلللم  كك هللهكك هلل  نقكك ,
ومكككاهلله ككك هللمككك هللهككك هللو  ككك اهللهلل,م ساشككك  هلل  سهوككك ءهلل ك كككك ,هللأأ كككيهلل  مؤ  ككك  هلل  ح هقكككلهللم ظككك هلل  و  ككك اهلل  مشكككظأاهلل  م كككمو

,هللل  هلله  هللل     هللح  ل.  (3/31 )هلل    ئاة  بهلل   أهللهلل.هلل م ئلهلل هللوأه هلل  لهلل ث و ةهللأثم   ةهللأو اهلل  م ض ًأ
 نم  ًهللمحم هللمةهللمحم هلل  مؤ ي هللأمأهلل   نأ هلل هلل (هللو   اهللأم هلل   نأ هلل=هلللاش  هلل  ن  هلل   ق  هللل وهللمل   هلل   و بهلل   ا  3)

 (7/111 ).هللم أةهلل-هلل   منلهلل-م اأ هلل–    شا هلل  اهلللح  ءهلل  وا ثهلل  نام هللهلل-ه(هلل151مةهللمص  وهلل )
 (1/411 )هلل(هللهو هلل     ا4)
أ  كب,هللمكةهلل  موك   ة,هللمكةهللأهك هللهلل,هللشظ بهلل  ك  ة,هللأمكأهلل  ث ك ء هللم  كاهللمحك ث    هلل ل أ  (هللمحمأ هللمةهلل م هلل عهلل  ح1)

أ كل هللهك    اهلل قنقك .هللهلل,(هلله1145.هللو ق هلل سهوك ءهللممقك بهلل ك ل)مغ   ,هللمأ  بهللأأه و هلله ظ .هلل  ةهلل ق  هلل   و   ,هللمووظ  اهلل
أأ امكك هلل   ككق  ةهللهلل,شككظا هلل11(هللهكككهللل ككوهلل  مأصكك ,هلله ل ككو  ل,هللأمككاهللممكك ا  ةهللأ كك أ  ,هللهغكك بهلل1111ثكك هلل كك هاهلل كك ل)

.هللمكةهللهلل م هلل  مو  .هللأ   هللل وهللمغ   هلل  أةهللاحكوك هللأ  مك هللمك هلل ك ةهللاك هللمك أهللمك هللمكةهللمصك   و ,هلله  كوماهلل  كوهللأةهللوكأه 
 (7/171غ ابهللمةهلل  مؤ    .هلل هلل ك ك هلل )ه هلل  و   ا,هللو اهللموق   هلل م اة,هللأهلل (هللهلل- وم هلل)اأحهلل  من   هلل

  هلل   مؤ ككي هللشككظ بهلل  كك  ةهللمحمككأ هللمككةهلل مكك هلل عهلل  ح كك   هلل(هللاأحهلل  منكك   هللهكك هللو  كك اهلل   ككارةهلل  نككك  هللأ   ككماهلل  مثكك 1)
هللهلل(ههلل 1171 ك أ ككك هلل )    منكككل هللهللم كككاأ هلل هلل–    شكككا هلل  اهلل   وكككبهلل  نقم كككلهلل   كككلهلل   مح ككك  هلل قككك هلل مككك هلل  مككك ًا

 (11/311.هلل )هللهك1411هللهلل كأ و
 (11/311(هللاأحهلل  من   هلله هللو   اهلل   ارةهلل  نك  هللأ   ماهلل  مث   هلل )7)
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هللمة هللأًهلل﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿هللله هلل  ظ   هلل(1)ا  هللم  هللمةهللأم هلل   بهلل

هللأ قكوهلل ق ك هلل,  ح هللهأ هللأً﴾هللپ پهلل﴿.أ ق هلل ق  هلل عهللصقوهللمحما  اهللهلل خ  بهلل   ارة,
هللا  هللث هلل.امق هلل ل  هلل  و هلل   وبهللمةهللغ ابهلل أةهلله  هللم هللأوومنأ هللم هللونمقأ هللأةهللأمو 
هللثككك هلل.أغ اهككك هللأ س و ككك هلل  وكككأا ة هلل   وكككبهللمكككةهللامقككك هللمككك هلل صككك   هللأً﴾هللپ پ ڀ ڀ ﴿

هلل.(2)( صقحظ هللمم هللمص اقهللهللأ ق ,هللَمَظ هلْلهللَخَما هللهللذأ هللأً﴾هللڀ ٺ ٺ ٺ ٺهلل﴿ا  

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )اأ ككككككك هلل كككككككمح   هللأونككككككك  وهلل-1

هلل(3)(ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

هللح ثهللو ء )مة(هلل مو  ءهلل  غ  ل,هلل ﴾ں ڻ    ﴿أ  ش ه هلله هلل ل لهلل   ا ملهللاأ  هللون  و

هللهكك هلل   شكك يهللأة)مككة(هلل  ث   ككل هلل,هللأذ اهكك (4) موكك  ءهلل  غ  ككلهلل-﴾ں ڻ﴿ -ح ككوهلل  لمخشككًا
هللأ أ اهللو   ابهلله هلل(5)  م ض ًأهلل مو  ءهلل  غ  لهلل ذ  

                                                           

أمكأهللمحمك هلل     ك هلل    اأ  ك هللهلل,أ   هللأم هلل   بهللمحم ,هللأ    هللحمأ ,هلل مةهللمحم هللمةهللمخو اهلل(هللم  هللمةهللأم هلل   ب,1)
هلل  م كككامء,هلل ككك ةهلللم مككك اهلل كصككك هلل   ا مككك هللم ككك   اهلل هلل  قغكككًأ هككك هلل قكككأ هلل   كككارةهللهللمأوكككأبهلل   كككا ء  هللمومحكككا اهللهلل   مككك اهللهلل,هلل   حكككًأ

  هللم    اأ ةهلل  ماهللم ك ةهللمكةهللشكنم ةهلل,هللغقم هلل ق  هلل قأ هلل   ارةهلله  ةهللمةهلل  ا  خ ةهلله ظ .هللأهللمو    اهللهللأ  م اهللهللأ  نام لهلله  ظ اهلل
أهككأهلل مككةهللثكككثهلل شككاةهلل كك ل,هللهلل,م ئككل,هللأ شككرهللمظكك هللأاحكك هللل ككوهللمصككاهلل كك لهلل ككماهللأ ككو ةهلل كك لهللأامككاهللأخم كك ةهللأثكككث

ح ككهلل   ككارةهللأ  ككوكظاهلل   ككا ء  هللأغ اهكك هللمككةهللهلل,هك خوقيهللمظكك هللل ككوهلل مككةهللغقمككأةهلل  م كامءهللأغ ككابهللمككةهلل  مككؤ م ةهللأ  نقمكك ء
 (1/1711بهللل وهللمناهلهلل ك  بهلل ) ل  ب.هلل )هللمنو هلل ك م ءهلل=هلللاش  هلل كا 

  مؤ كي هللأمكأهللمحمك هللهلل (هلل  ظ   لهللل وهللمقأ هلل   ظ  لهلله هلل ق هللمنك   هلل   كارةهللأو  ك اب,هللأأح  مك ,هللأومك هللمكةهلله كأةهلل قأمك 1)
ككأ هللمككةهللمحمكك هللمككةهللمخوكك اهلل     كك هلل    اأ  كك هللثكك هلل ك    كك هلل   ا مكك هلل  مكك   (ههلل437  هلل )م كك هللمككةهللأمكك هلل   ككبهللَحما

و منككلهلل  شكك االهلل,هللمإشككا يهللأ.هلل هلل هللهلل-م ق ككلهلل   ا  كك  هلل  نق كك هللأ  محككثهلل  نقمكك    مح كك هلل هللمومأ ككلهللا كك ئ هللو من ككلهلل
و منلهلل  ش االهللهلل- ق لهلل  شا نلهللأ   ا    هلل س كم لهللهلل-مومأ لهللمحأثهلل   و بهللأ    ل  ش ه هلل  مأش خ هلل     شا هلل

 (1/1171 )هلل. هلل1115هلل-هكهللهلل1411   منلهلل هلل كأ وهللهلل 
هلل(41ه  اهلل )هلل أاةهلل(3)
 (هلل3/117(هلل   ش يهلل )4)

هلل  شككك هن ,هللا ضكك هللشككك ا لهللأ كك   هللأذام وككك ةهللأوقككك هللهلل (هلل مكك هلل عهللمكككةهلل مككا(1 هلل  شكك ا ًل   نكمكككلهلل  صككاهلل  ككك  ةهلل  م ضككك ًأ
,هللأث وهلل قوهلل قم هللأهضق هللغ اهللأ ح ,هللأمةهللمص   و  هللب   أ ح .هلل  ةهلللم م اهللم ا  اهللمص   ا,هللها  هلل صاب,هللأأح  هلل هاهلل

  ة,هللأم ظك جهللأ ضك اهللهك هلل   كاأن,هللأاك هللشكاح هللخاهلله هللأصأ هلل  ر  م ظ جهلله هللأصأ هلل     ,هللأهأهللمشظأا,هللأ  هللم ظ جهلل
أ ض ا,هللأ  هللو   اهلل   ارةهلل  نك  ,هللأغ اهللذ  هللمةهلل  وص   ي,هللأوص مهلل  ةهلل   ةهلل ق و  هللأ  و ا  ,هللأ  و اهللم هلل   ك  هلل

 هلل  م ظك هلل  صك ه هللأ  م كوأهوهللمنك هلل  كأ ه  هللهللهللم ئكل.هللهك هلل ك لهللخمك هللأثمك   ةهللأ ك هلل,أموص     هللل كوهللأةهللمك  هللموما كل
(7/111,111) 
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هكك هللهلل(3) ك    كك هلل,هللأأمككأهللح كك ة(2),هللأ    كك  هللهكك هللمكك  ا هلل  و ل كك هللأح كك ئ هلل  ورأ كك (1)  و ل كك هلل
أشكم هلل  ك  ةهلل  شك هن هللهك هللهلل(5)  قم بهلله هلل قكأ هلل   وك بهلل    هلله ,هللأ مةهلل(4)  مح  هلل  محا

 كذ  هلل موك  ءهلل  غ  كلهلل,هللأذ اهك هلل(7)لاشك  هلل  ن ك هلل   كق  هلل,هللأأمكأهلل   كنأ هللهك هلل(6)   ا جهلل  م  ا
هللهكككك هلل  وحا ككككاهلل(10)أ   كككك هاهللمككككةهلل  شككككأاهلل,(9)  م  كككك هللهكككك هلل  محككككاهلل(8)     كككك هللأمككككأهلل  نمكككك  

                                                           

هلل اهلل  و ل  هللأأ ا اهلل  ورأ ك هلل   مؤ كي هلل  صكاهلل  ك  ةهللأمكأهلل كن  هلل مك هلل عهللمكةهلل (هللأ أهلل1) هلل  م ضك ًأ مكاهللمكةهللمحمك هلل  شك ا ًل
   منكككل هللهلل-م كككاأ هلل–    شكككا هلل  اهلللح ككك ءهلل  وكككا ثهلل  نامككك (ههلل   مح ككك  هللمحمككك هلل مككك هلل  كككاحمةهلل  ما شكككق  هلل151 )

 (4/111 )هلل.هللههلل1415هللهلل كأ و
 (هلل3/11(هللم  ا هلل  و ل  هللأح  ئ هلل  ورأ  هلل )1)
محم هللمةهلل أ يهللمةهلل ق هللمةهللح  ة,هلل  نكملهلل كأح هللأث اهلل    ة,هللأمأهللح  ةهلل ك     هلل  و ك   هلل  غا ك   ,هلل  م كائهلل(3)

.هللأ كك هلل كك لهللأامككاهللأخم كك ة أخككذهللمغا   ككلهلل ككةهللأمكك هللون ككاهللأحمكك هللمككةهلللمككا ه  هللمككةهللهلل,هللأ وككبهلل  نقكك هلل كك لهلل ككمن ة,   حككًأ
م .هللأااأهلل   ا ء  هللم س    ا لهلل نهلل  ا    هللأغ اهأم هللون اهللأحم هللمةهلل ق هللمةهلل   مهلل   لم اهلل  ث   هلل  ح هك,هللأ  م ائ

أ   كا ء  ,هللأ ك هللمصك    هللهك هلل   كا ء  هللهلل كل.هلل ك هلل ك هلل كأ وهللهك هلل    ك هللأ لثك اهك هلل  نامهللأماهللما  و هلل    مقلهلل,أم    هاة
 (1/357 هللمناهلهلل   ا ءهلل   م اهلل قوهلل   م   هللأ ك ص اهلل )هللأ   حأ.

مككةهللح كك ةهللأث ككاهلل  كك  ةهللهللمحمكك هللمككةهلل أ ككيهللمككةهلل قكك هللمككةهلل أ ككي(هلل  محككاهلل  محكك  هللهكك هلل  و  كك ا هلل  مؤ ككي هللأمككأهللح كك ةهلل4)
هلل.ه1411هللهلل   منكككككلهلل     شكككككا هلل  اهلل    ككككاهلل هللم كككككاأ هلل(ه هلل  مح ككككك  هللصككككك ا هللمحمكككك هللوم ككككك هلل 741 ك    كككك هلل )

( 1/41) 
 (11/113(هلل  قم بهلله هلل قأ هلل   و بهلل )هلل1)
 (هلل3/331 )هلل(هلل   ا جهلل  م  اهلله هلل س   لهلل قوهللمناهلهللمناهللمن   هلل ك هللام  هلل  ح   هلل  خم ا1)
 (7/111(هللو   اهللأم هلل   نأ هلل=هلللاش  هلل  ن  هلل   ق  هللل وهللمل   هلل   و بهلل   ا  هلل )7)
هلل  و ككأ   ,هللصكك حبهلل5) (هلل مككةهلل و مككل هلل  نكك   هلل  نكك ايهللأمككأهلل  نمكك  هللأحمكك هللمككةهللمحمكك هللمككةهلل  مظكك ًهللمككةهلل و مككلهلل  ق وككًا

أ  ظمل كل,هللأ كامنك ةهلل  و   اهلل  شظ اهلله هللأاماهللموق   هللضخمل,هللأح ش لهلل  و ماهلل  صكغ اهلل ق ك أ  ,هللأشكاحهلل  مكا ةهلل
أوككر  يهللهلل,حك  ث اهللهكك هلل كصكأ هللأ   ككاأن,هللأ م كك  هلل    ظك ءهلل  م    ككلهللل كوهلللم  كك هلل قككوهللواو كبهللأوككأ ه ,هللأشكاحهلل  حصككة

هظكا هلل   ظك ا هللأ كثمك  هللأمنوك هلل  منك و هللأ  مشك خ  هللأ  م ق كك  هلل  مؤ كي هلل هلله هلل كذ  اهلل   مأ ل,هللأغ اهللذ ك .هلل
هللمككةهلل مكك هلل   م ككاهلل مككةهللمحمكك هلل هلل-(ه1351 ,هلل  منككاأيهللمنمكك هلل  حكك هلل   وكك   هلل )  ح كك  هلل س ا  ككمحمكك هللَ ْمكك هلل  َحكك ا

 (1/514) .هلل 1151هللهلل   منلهلل-م اأ هلل-    شا هلل  اهلل  غابهلل س كم هلل-  مح   هلللح  ةهلل م  
  ح كك  هلل(هلل  محككاهلل  م  كك هللهكك هللو  كك اهلل   ككارةهلل  مو كك هلل   مؤ ككي هللأمككأهلل  نمكك  هللأحمكك هللمككةهللمحمكك هللمككةهلل  مظكك ًهللمككةهلل و مككلهلل1)

هلل      هلل  صأه هلل ) ح كةهلل مك  هللهلل/ةهلل     شا هلل  ك  وأا(ههلل   مح   هللأحم هلل م هلل عهلل   اش هللا ك1114 ك وًا
 (4/111 )هللهلل.هللهكهلل1411هللهلل   منلهلل    هاةهلل هلل–ل  

(هللمحم هلل    هاهللمةهلل  شأا هللائ  هلل  م و ةهلل  م     ةهللموأ  هللأش  هللو ماهلل  ل وأ كلهللأهاأ ك هللموكأ  .هللمأ ك بهللأأه وك هلل11)
.هللأهكككأهللمككةهللأ ضككك ءهلل  مومنككك ةهلل  نككام  ةهللهككك هلل مشككك هلل هللم    ككك اهلل ر كككهللشككك خ اهللهللهلل(هلل 1131أ ا  ككو هللمظككك .هلل كك ةهلل) ككك  هلل

أ   ككك هاة.هلل ككك هللمصككك    هللم مأ كككل,هللمكككةهللأشكككظاه هلل)م  صككك هلل  شكككا نلهلل س ككككم ل(هللأ)أصكككأ هلل   كككك  هلل  وومككك   هللهككك هلل
 س ك (هللأهلل)  وحا اهللأ  و أ ا(هلله هللو   اهلل   ارة,هللص اهللم  هلل شاةهللأول ء,هللأ)  أايهللأرث ابهللهك هلل س كك (هللأ)أصكأ هلل

 (1/174)مأولهلل  مكغل(.هلل  ك ك هلل )هللمل(هللأ س ش ءهللأ  خ  
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هلل.(1)أ  و أ ا
   ه م هللأأا هلل  م  اأةهلل  وهلل   حأهلل  و   هللأأم هللورأ  هلل ل لهلل   ا ملهلل
هللوكككلأ هلل كككئك﴾هللک گ گ گ گهلل﴿ذ كككابهللونككك  وهللاكككأ   )اككك  هلل سمككك  هلل   مكككًاهلل

هللمككك  هلل  كككأ ﴾هللڱ ڱ ڱ ں ں ڻهلل﴿ل  وككك هللأ كككأ هلل  كككأ ﴾هللڳ ڱهلل﴿أم   ظمككك هللمكككة

هللك ظمكك هلل( ككأ)هللهللمأضككاهللهكك ﴾هللڳ ڱهلل﴿اأ كك هللهكك هلل( ككئة)هللأأضككن .هلل ككأ بهللأحكك هللأم كك ظم 

ٱ ٻ ٻ ) ونكك  وهللاأ كك هللذ كك هللأ ك ككاهلل  من ككو,هللهكك هلله وشكك مظ ةهللأ حكك هللموككأ بهلل و مكك ة

  هللونكك  واكك هللأ مكك هلل,ا حكك اهللهللأا ككق  هللأ ككأ هللممن ككوهلل(2)(ٻ ٻ پ پ پ پ 

 .أو ككككككككك هلل كككككككككأ هللممن كككككككككوهلل(3)(ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  )

هللأشكا هلل مةهللحق م اهللهلل  ةهلل عهلللة هللون  و مح   هللأهللهلل  أ ﴾هللڻ ڻ ۀ ۀهلل﴿ون  وهللأاأ  
هللل كوهللأأ ك بهللمك ظ ,هللوك بهللمكةهلل كذ أبهللغ كأا اهللهلل ك ,هلل ذ مك هللونو ك هللوا ك هلل هكهللخق  هللمةهللم هللأ  ا

هلل.(4)( اض  هللمم هللأ  نم هللم ,هلل س م ة
هللأ  ك هاهللأ ظ هلله  هلل مو  ءهلل  غ  ل,هللأ عهللأ ق .هلل
  (5)(ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ) اأ  هللون  وهلل-7

هلل مو  ءهلل  غ  ل,هلل)مة(ح ثهللو ء هلل﴾ٺ ٺ  ﴿أ  ش ه هلله هلل ل لهلل   ا ملهللاأ  هللون  و
هلل  و     حأهلل  م هللأا هلل   هلل  م  ا ةهلل قوهلل 

هلل,هللأ مككككةهلل كككك   هللهكككك (6)  كككك اهلل  مصككككأةهلل   ككككم ةهللهكككك هلل أ ظكككك هلل موكككك  ءهلل  غ  ككككل هلل ككككصهلل قككككوهلل
هللأ   م    هلل(8),هلل  شام   هلله هلل   ا جهلل  م  ا(7)  قم ب

                                                           

 (هلل11/311(هلل  وحا اهللأ  و أ ا )1)
هلل(11  اأ هلل )هلل أاةهلل(1)
هلل(141  م اةهلل ) أاةهللهلل(3)
 (11/451 )هللهلل(هللو ماهلل  م  ةهلل ةهللورأ  هللرًهلل   ارة4)
 )3 )هللصهلل أاةهلل(1)
 (هلل1/141(هلل   اهلل  مصأةهلله هلل قأ هلل   و بهلل  م  أةهلل )1)
 (11/311 )(هلل  قم بهلله هلل قأ هلل   و بهلل7)
 (هلل3/311(هلل   ا جهلل  م  اهلله هلل س   لهلل قوهللمناهلهللمناهللمن   هلل ك هللام  هلل  ح   هلل  خم اهلل )5)
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  شككأ    هللهكك هللهككو هللهلل قككوهلل أ ظكك هلل موكك  ءهلل  غ  ككلهلل,هللأ ككصهلل ككذ  (2)  م كك ةهللهكك هللاأحهلل(1)ح كك هلل
هلل.(4)  و   اهلل  أ   هللص حب هللهلل,هللأمةهلل  من صا ة(3)     ا

هللهكك هللوكك ماهلل  م كك ة هللأأمكك هللورأ كك هلل ل ككلهلل   ا مككل  هلل ث ككا اهللهلل) ذ ككابهللونكك  وهلل  ككأ هلل)اكك  هلل   مككًا
هلل ق كك هلل عهللصككقوهللمحمكك  هللا ككأ   هلل ككذمأ هلل  ككذ ةهللاككا  هللمككةهلل  مشككا  ةهللهككؤ ءهللامكك هللمككةهللأهق  كك 
هللاكمقظ ,هلل ك  أ هلل  ذ ةهلل كم هللمة هلل ن  هلل﴾ٿ ٿ ﴿  ح هللمةهلل     هللمةهللم هللو ءه هلله م هلل,أ ق 

هللل كوهللهنوكأ  هلل  كأ ﴾هللٿ ﴿ عهلل  ك هللمكةهللمك هللأوكأه هلله مك هللا كقظ هللو كذ بهللهك هلل م قظ هلله ق أ 
هللمكةهللهكا ا اهللهلل ذ مك هللمك هللأ ك   أ هلل, عهللمكر هللمظك هلل كل هللح ةهللل   ,هللم  وأملهللأ  وغ ثأ هللأضوأ هللامظ 

هللهككابهللأ هللهككا اهللحكك ةهللذ كك هللأ كك   هلل  ككأ ﴾هللٿ ٹ ٹ  ﴿ ذ مكك هللأ كك  هللمككةهللأهامكك اهللهلل   مكك ,
هلل  وأمككككل,هللوككك  نظ هلل هللحكككك ةهللأوككك مأ هلل قكككك ظ ,هلل  نكككذ بهلل قمكككلهللح كككك هللأاككك هللم  وأمككككل,هلل  نكككذ بهللمكككة

هلل ككك هللهكك هللأ   ككأصهلل   ككأص,هللمككةهللم نكك ﴾هللٹ ﴿أاأ كك .هلل سا  ككلهللأاكك هللغ ككاهللهكك هللأ  ككو   أ 
 كككةهلل   ومككك هللهلل,هللأح كككوهلل   كككماا  ًهللهككك هللمحكككاهلل  نقكككأ (5)(  م كككا هللأ  م ككك صهلل  وكككرخا, هلل  نككاب

هللهككك هلل خوق كككأ ,هللأاككك  هللأ ضككك ا )هلل(6)(  نكككابهلل كككك هللهككك هلل  و ككك  هللأ  مكككأصهلل,  وكككرخا اأ ككك  )   أص

هللهك هلل وك هلل هللك ك ﴾هللٹ ٹ ﴿كمكهلل موك أهللث ﴾هللٿ ﴿اأ  هلل   هلل أاي هللمنضظ هلله   .هلل  أاي

هلل ظكك ,هلل شككظ هلل مكك  هلل مككةهللو  كك اهللأكةهلل, هلل  منككاأيهللأمكك هلل,﴾ٿ ﴿  نككابهلل ككك هللمككةهللشكك ء
هلل.(7)ممن  ه هللأ هلل( )أخ هلله هللأ   هلل,ها اهللوح ةهلل    هللا  هللأ  هللأذ  

                                                           

وا  هللم كوناب.هللهلل(هللل م    هللح  هللمةهللمص  وهلل س كممأ  هلل  ح   هلل  خقأو ,هلل  مأ وهللأمأهلل     ء هللموصأيهللم  ا.1)
 ا  ككلهلل)  خقأو ككل(هلله  كك هللل ككوهللو  ككأاهللأ كك ةهلل    كك      ل,هللأ  و كك هللل ككوهللماأ ككل,هللأ كك ةهللمككةهللأومكك نهلل  هلل,أ كك هللهكك هللر كك أ 

هلل-   ,هللأأأذً.هللأ   هللل وهللماأ لهللهم  هلله ظ .هلل  هلل وبهلل ام لهللأوا  ل.هللهمةهلل  نام لهلل)اأحهلل  م  ةهللهك هللو  ك اهلل   كارةهلل
 (هللوككككأه هللهلل-امنككككأةهللحكككك  ث هلل (هللوصككككأي,هللأ) كهلل-)  ا كككك  لهلل  خق ق ككككلهللأامنككككلهللأوككككل ء,هلل نككككايهللمو  كككك اهللح كككك ,هللأ (هلل
 (1/313 ك ك هلل )هلل هلل.ه(1117   )

(هلل1117 هلل  خقكأو ,هلل  مكأ وهللأمكأهلل   ك  ءهلل )  مؤ ي هللل م    هللح  هللمكةهللمصك  وهلل س كو  مأ  هلل  ح  كهلل (هللاأحهلل  م  ة1)
 (هلل5/3 ).هللم أةهلل–   منلهللهلل-م اأ هلل–    شا هلل  اهلل    اهلل-ه

 (هلل4/451(هللهو هلل     اهلل )3)
هلل 4) ق م  كككلهللأ   شكككاهلل    شكككا هلل  اهلل ظضكككلهللمصكككاهلل هلل(هلل  و  ككك اهلل  أ ككك  هلل ق كككارةهلل   كككا  هلل   مؤ كككي هللمحمككك هلل ككك  هلل   ككك ًأ

 (11/131 )هلل. هلل كأ وهلل   منلهلل-    هاةهلل–هللأ  وأل ا,هلل   و  ل
 (هلل11/1411(هللو ماهلل  م  ةهلل ةهللورأ  هللرًهلل   ارةهلل )1)
 (3/115(هللمحاهلل  نقأ هلل )1)
 (3/115 )هلل  مص اهلل    م (هلل7)
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مكةهللامك هلل  ك اهللهلل  م ذمكلهللأ  ك هاهللأ ظ هلل مو  ءهلل  غ  ل,هللح ثهلل  ةهلل مو  ءهلل  هك هلل ق كاأة
هللهللهللهللهللاا  ,هللأ عهللأ ق .هلل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ) اأ كككك هلل ككككمح   هللأونككككك  وهلل-5

هلل(1)(ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

هلل.ح ثهللو ء )مة(هلله  هلل مو  ءهلل  غ  لهلل﴾ٻ ٻ ﴿أ  ش ه هلله ظ هللاأ  هلل
هللَحككْأ هللهللَمككةهلل هللأًهلل  غ  ككل,هلل موكك  ء هللأا كك هللل ئكك ة,هلل(مككة )هكك هللغا ئككبهلل  و  كك اهلل(2)   امكك   هللهللاكك  

هك هلل  محكااهللهلل(4)   كلهللة,هللأا ك )مة(هلله ك هللل ئك ة,هللأاوك هلل مك(3)( عهلل شك ءهللح كثهللل كوهلل, ْ َنْا هلل

هللل ئك ة,هللهلل﴾ٻ ٻ ﴿ونك  وهللاأ ك هللهك هلل(َمكةهلل) هااكلهللأا  ك هلل  أو لهللأ ظ هلل مو  ءهلل  غ  لهللم أ   )
,هللأ  كك هلل  خكككيهلله ظكك هللصكك حبهللأ ككأ اهلل  و ل كك ,هللأ كك هلل ككاو هلل(5)(  غ  ككلهلل موكك  ءهللأ ظكك هللأ  صككأ ب

هلل    ك  هللذ اهك هلل موك  ءهلل  غ  كلهلل كذ  ,هللأهلل(6)(  ح كأيهلل موك  ءهللأأهلل,مل ك ةهلل(َمكةهلل)أ ه ظ هلله ك   )
 مككةهلل كك   هللهلل,هللأذ ككاهلل  ككأوظ ةهلله ظكك (8)هكك هلل  محكاهلل  محكك  هلل,هللأأمككأهللح كك ة(7)هك هللمكك  ا هلل  و ل كك 

                                                           

هلل(71  َلَماهلل ) أاةهللهلل(1)
   حككًأ هللهكأهللوك جهلل   ككا ءهللأأحك هلل  نقمكك ءهلل    ظك ءهلل   ككمكء,هللصك حبهلل  وصكك   يهللهللمحمكأ هللمكةهللحمككلةهللمكةهلل صككاهلل   امك   (1)

م ئككلهللهللهكك هلل اككلهلل   ظكك هللأح ككةهلل   ككو م  ,هلل كك هلل  كك ا هللأ  كك هللأ هللاحكك ,هللأ كك ةهللهكك هللحكك أ هلل  خمكك هللأ   ضكك ,هلل كك ةهلل ومكك اهلل
   ككك م هللهكك هلل   حككأهللأهللهلل,أوككأه هللمنكك ه .هللصكك يهلل مكك بهلل  و  كك ا.هللأ   وكك لهللهكك هلل   حككأهلل خوصككابهللمككةهلل   ضكك حهلل ق  ا كك 

(1/1157 هللمنو هلل ك م ءهلل ).هلل  ه  ةهلله هلل   حأأهللهلل,خوصابهللمةهلل  قماهلل مةهللو   
غا ئكككبهلل  و  ككك اهللأ و ئكككبهلل  ورأ ككك هلل   مؤ كككي هللمحمكككأ هللمكككةهللحمكككلةهللمكككةهلل صكككا,هللأمكككأهلل     ككك هللماهككك ةهلل  ككك  ةهلل   امككك   ,هلل(3)

هلل– هلل   ارةهللو ة,هللمؤ  لهلل قأهللهلل-(ههلل هلل  اهلل   شا هلل  اهلل   مقلهلل قث  هلهلل س كم لهلل111هلل أ نايهللمو جهلل   ا ءهلل )هلل حأ
 (1/1111 )هلل.م أةهلل–   منلهللهلل-م اأ 

(هلل مةهلل   ل هللهأهلل سم  هلل      هلل  مش أاهلل    ض هللأمأهللمحم هلل م هلل  ح هللمةهللغ  بهللمةهلل م هلل  اح  هللمةهللغ  بهللمكةهللومك  هلل4)
ه,هللأهكككأهللصككك حبهلل  و  ككك اهلل  منكككاأيهلل(141)أأه وككك هلل ككك  هلل,ه(451)مكككةهلل   كككلهلل  محككك ام هلل ك    ككك ,هللمأ ككك بهلل ككك لهلل

هلل كةهلل سح  كل هللهلل  مكةهلل  خ  كبهللهك   ك هللم  أو لهلل  ذًهللاك  هلل أح كةهلله ك هللأأمك نهللأ ك اهللمح كةهلل  وك هلل ك هللم ك ا.هلل كاًأ
  منككاأيهللمكك مةهللهلل,أأمكك هلل مكك هلل عهللمحمكك هللمككةهللهككاجهلل   ا مكك هلل,أأمكك هلل قكك هلل  غ كك   هلل,أم كك هللأمكك هللم ككاهللغ  ككبهللمككةهلل   ككل

 (1/511 هللهظا هلل   ظ ا هلل ).هللأ م هلل  نل لهللمةهلل م هلل  أه بهللمةهللغ  بهللأغ اه هلل,   كن
  هللمكةهلل  مؤ ي هللأمأهللمحم هلل م هلل  ح هللمةهللغ  بهللمةهلل م هلل  كاحمةهللمكةهللومكهلل ه هللو   اهلل   و بهلل  نل ل(هلل  محااهلل  أو لهلل1)

هلل– نقم كلهلل    شا هلل  اهلل   وكبهلل هلل-  مح   هلل م هلل   ك هلل م هلل  ش ه هللمحم هلل-(ه141   لهلل ك     هلل  مح ام هلل )
 (4/144 )هللهلل.هك1411هللهلل   منل هلل كأ وهلل-م اأ 

 (هلل1/11(هللأ أ اهلل  و ل  هللأأ ا اهلل  ورأ  هلل )1)
 (3/111(هللم  ا هلل  و ل  هللأح  ئ هلل  ورأ  هلل )7)
 (هلل1/111(هلل  محاهلل  مح  هلل )5)
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,هللأ   كككككم    هللح ككككك هللهككككك هللاأحهلل(3)   كككككنأ هللأأمكككككأهلل,(2),هللأ  ح كككككةهلل     ككككك مأًا(1)  قمككككك بهللهككككك 
هلل.(6),هللأ  شأ    هلله هللهو هلل     ا(5)ه هلل  محاهلل  م   هلل,هللأأمأهلل  نم  (4)  م  ة

هللأأم هللورأ  هلل ل لهلل   ا ملهلله م هللأا هلل   هلل  م  ا ة 
هلل كككك هلل﴾ٱ ٻ  ﴿ونكككك  وهللاأ كككك  هكككك هللو  كككك اهللهككككذبهلل ل ككككلهلل   ا مككككل )هلل(7)اكككك  هلل   ا مكككك هلل

﴾هللپ پ پ  ﴿هلل   كأ هللذ ك هللهك ﴾هللٻ ٻ پ  ﴿مح ا ةهللأً﴾هللٻ ﴿محم 
هلل مككك ذ هللهلل- كككامظ هللشككك ا اهللهلل  نكككا هللحكككأ هلل صكككقأةهلل أًهلل,مككك هللمونمككك  ةهلل هللمكككذ  هللموقكككذذ ة  هللأ ًا

هللمكككةهللأخكككذهللأ  حككك هأةهلل-ه كككاهلل  و كككم  هللم  صككككة,هللمكككاهللأةهلل  و كككم  هللمن ككك بهلل  و ككك   هللأ  و ل ككك 
-أ  ك هلل كةهلل   كا ءهلل-.(حك يهللأ حك ه ) هلل-أح كوهلل كةهلل كخ ك هلل-.أ أ ح ك هلل  شك ءهللح ه  

هللك ككك ﴾هللٻهلل﴿ قكككوهلل(مكككة)أ خقككك هلل(موومنككك ةهللل هلل   ككك هلل ظككك هلل  كككاهلل هلللذهلل ككك هللأ حككك هلل هلل) 
أح كككوهلل كككةهلل كخ ككك هللاأ ككك هللهلل-هلل.حكككايهللأمغ كككاهللمحكككايهلل  ككككايهللل كككوهلل ونككك مهللأ   نككك هللككككاي
هلل(مةك)هككهلل,(أحكك هللمككةهللوكك ء  هللمكك )   أ كك هللأهككأ.هلل  نككا هللحككأ هللحكك ه ةهللأًهللل ئكك ةهلل﴾ٻ ﴿-هكك 

هلل  و ككككم  هللهكككك هللأح   كككك هلل(  مكككك ء)هللوكككك خ هللأ  نككككابهلل) اأ كككك هلل-(8)  ثنقمكككك أح ككككوهلل ككككةهللهلل-.وأ  كككك 

ں ڻ ) ونكك  وهلل عهللاكك  هلل, عهللحمكك هللأ ككم هلل,امكك هللمحمكك هلل ككم  هلله  أ ككأةهللأح   كك ,هللأوحككذهظ 

                                                           

 (11/111(هلل  قم بهلله هلل قأ هلل   و بهلل )1)
 (1/17(هللغا ئبهلل   ارةهللأاغ ئبهلل   اا ةهلل )1)
 (هللهلل7/111 )هلل(هلللاش  هلل  ن  هلل   ق  هللل وهللمل   هلل   و بهلل   ا  3)
 (5/147(هللاأحهلل  م  ةهلل )4)
 (هلل1/111(هلل  محاهلل  م   هلل )1)
 (هلل4/141(هللهو هلل     ا )1)
هلل  خلاوك هلل7) (هلل   ا م هللص حبهلل  و   ا هللمحم هللمةهللأحم هللمةهللأم هللم اهللمةهللهاحهلل كم  هلل  نكملهللأمأهلل م هلل عهلل ك صك ًا

وكأه هللأأ ئك هلل ك لهللهلل,  هللوص   يهللم   ةهللو  هلل قوهلل ثاةهللأ ك  هللأأهكأاهللهضكق هلل,أم  هللمو  ةهللمومحاهلله هلل  نق هلل,   ا م 
أهككأهللهلل,أاكك هلل كك ا هللمو  كك ابهلل  ا مكك ةهلل, ككمن ةهللأ كك هللم ئككلهللمم  ككلهللم كك هللخصكك بهللمككةهلل  صككن  هلل ك  ككوهللممصككاأحكك مهللأهلل

أأشكك  ءهللوكك  هلل قككوهللأم موكك هللهلل,  وككذ اةهلل أ وكك بهلل, ك كك وهللهكك هللأ ككم ءهلل عهلل  ح كك وهلل أ كك هلل وكك بهلل,و  كك اهلل ككك  هللهكك هللم مكك 
 (1/57 هلل  أ ه هللم  أه   هلل )هللأ ثاةهلل  ك  .

.هلل  م كائهلل  م  اكاهلل  كأ  كهلل ك  كبهلل  ثا كلهللهلل ك كو ذهلل (هللأحم هللمةهللمحم هللمةهلللما ه  5) أمكأهللل كح  هلل  ثنك  مو,هللأ  ك   هلل  ثنقمكوا
م ئكل.هللأ ك هللهلل  ح هك,هللص حبهلل  وص   يهلل  وق قل,هلل  ن   هللمأوكأبهلل س كا بهللأ   كا ء  .هللوكأهاوهلل ك لهلل كماهللأ شكا ةهللأأامكا

هلل  و   ا,هللأأخ  هلل  م بهلل  كاأ ةهللهللذهلل   .  و   اهلل   م ا,هللأ  نا ئ هللهوهللاصصهلل ك م  ء,هللأ حأهللذ  .هللأ ماهللم  هلل  أ ح ما
 (1/111 قوهللأئملهلل   ح ةهلل )
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ڀ ڀ هلل﴿ونكك  وهلل,هللأاأ كك (2)(ڭ ۇ ۇ ۆ ) ونكك  وهلل عهللأاكك   ,(1)(ڻ ڻ 

هلل  مؤم كككككأةهلل  كككككأ هلل أً﴾هللٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ..﴿أ   ككككك اهلل  و كككككلهللأهككككك هللمككككك ة﴾هللڀ 
ح ك   هلل نمك هللمكةهللأث م ك هللمك هلل قوهللعهلل  حم  هلل هوكو  هللاوك  ةهللأاك  .هللكقم ك هللمكةهلل قكوهللأ صكا  هللأ  
هللهقكككككككل ﴾هللڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ﴿ه ككككككك  هللعهللم  حمككككككك هلل  خقككككككك هللأأ هلل ع

ٺ ٺ  ﴿ اأ كهلللة هللأا ك .هللمحمك بهللأخ وموك هللمحمك بهللأماهلل  هلل مو  ءهلله هللأ كخذهللم هلل  او  ء

هلل.(3)أاض ئ هلل    هلل قوهللون  وهللعهللحم ه هلل  أةهللهذ هللهنقوهلل  مكئ لهللاأ هللمة﴾هللٺ ٿ

 موكك  ءهلل  غ  ككل,هللأ  ككأةهللمن  هكك هلل موكك  ءهللح ككأيهللهلل﴾ٻ ٻ ﴿)مككة(هللهكك هللاأ كك أ  ككك هاهللأة
هلل  مكئ لهللمةهللحأ هلل  نا ,هللل وهللح ثهلل ش ءهلل ع,هلل م هللأأا بهلل مةهلل   ل,هللأ عهللأ ق .

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ) اأ ككككك هللونككككك  وهلل-1

هلل(4)(ى ائ ائ 

هلل  غ  ل.هلل مو  ء ح ثهللو ء هلل﴾ۉ ۉ ﴿  هللون  و)مة(هلله هللاأهلل  ش ه هلله ظ هللاأ  أهلل
هلل ألمكأاهللو  ك هللونقوك هلللة﴾هللَأْمكَابهلَلهللَمكةهلل﴿هللأاأ ك اك   )هللهلل   هلل مكةهلل   كلهلل أا هللو ءهللمصاح اهللم 

ةهلل  غ  كككل,هلل موككك  ءهللأأهلل قومنككك اهلل(َمكككةهللهللك)هككك هلللمككك هلل(َمةهللك)هكككهلل   كككك ,هللمن كككو مكككةهلل كمكككاهللونق ككك هللأ  
م هلل  غ  ل,هلل مو  ء هلل.(5)(مولهلل قومن اهللو أةهللأ هلل  م ء,هللممن وهللأ  

هللوهلل ككةأح ككهلل-ممن ككوهلل  مكك ء)مككة(هللأًهللأةهلل-مككرماب هلل(6)م  وكك هللح ككوهلل ككةأهللأاكك  هللأمككأهللح كك ة هللهلل

                                                           

 (1 )هلل ك قو أاةهللهلل(1)
هلل(11 )هلل  أ انلهلل أاةهلل(1)
هلل(هلل  و ماهللكح   هلل   ارةهلل=هللو   اهلل   ا م هلل   مؤ يهلل هللأمأهلل م هلل عهللمحم هللمةهللأحم هللمةهللأم هللم اهللمةهللهكاحهلل ك صك 3) ًا

مككا ه  هللأ  كك  هلل, هللأحمكك هلل  ما أ كك هلل(ههلل هللوح  كك 171  خلاوكك هللشككم هلل  كك  ةهلل   ا مكك هلل )     شككا هلل  اهلل   وككبهللهلل أ  
 (11/157 )هلل. 1114هلل-هكهلل1354هللهلل    هاةهلل هلل   منلهلل هلل  ث   لهلل–  مصا ل

هلل(11غ هاهلل )هلل أاةهلل(4)
 (4/111,111(هلل  محااهلل  أو لهلل )1)
,هللأصككق هللمككةهللمقكك هلل(1) أ خكك هللهلل,أ  و كك هللل ككوهلل  مصككاةهلل,م  وكك هللمككةهلل ككق م ةهللمككةهللمشكك ا,هلل كل ًهللمكك  أ ءهلل  خا  كك   هلل  مككاأًل

هللمشككظأا.هللأ كك ةهللمككةهلل  نقمكك ءهلل كوكككء,مغكك   هللأحكك ثهللمظكك ,هللأ كك ةهللمشككظأا اهللمو  كك اهلل وكك بهلل عهلل  نل ككل,هللأ كك هلل  و  كك اهلل  
,هللأ كك هللاكك   هلل   كك  هلل قكك هلل  كك  هلل قككوهللثكثككل هلل قككوهللم  وكك هللمككةهلل ككق م ةهللهكك هلل  و  كك ا,هللأ قككوهللوهلل ككةهلل سمكك  هلل  شكك هن ح كك

 (1/111أه   هلل ك   ةهلل )هلل هللله اهلل مةهللأم هلل قموهلله هلل  شنا,هللأ قوهللأم هللح   لهلله هلل   ك .
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هلل(مككة)أةهللأ كظاأاوكك هللأ ظكك هلل موكك  ءهلل  غ  ككلهللم أ كك  )هللاأ كك ,هللمككةهلل أًهلل﴾ۉ ۉ ﴿(1)  شككنم 
,هلل(3)  حقم هلله هلل  ك اهلل  مصكأةهلل    م ةهلل ذ  هلل,هللأذ اهللأ ظ هلل مو  ءهلل  غ  ل(2)(  غ  لهلل مو  ء

هلل   غ  كلهلل كذ  هلل موك  ءهللمكةهلل  م  كا ةهلل,هللأذ اهك (4)  قمك بهللهك هلل قكأ هلل   وك بهللهك هللأ مةهلل ك   
,هللأهك هللح شك لهللمك هللاك  هلل مكةهلل   كل,هلل (6)ه هلل  وكأ هاهلل  ح ك ةهللهك هللو  ك اهلل   كارةهلل(5)  ثن  م 

 هللهكككو هللاككك  هلل  شكككأ    هللهكككأهلل,هلل(7)  شكككظ بهللأأا هللأةهلل)مكككة(هللهككك هللهكككذ هلل  مأضكككاهلل موككك  ءهلل  غ  كككل
هللمككككةهللحكككك  هللأ كككك هلل قككككوهللممحككككذأيهللمونق كككك هلل  ككككأةهللأةهللأ وككككألهلل  غ  ككككل,هلل موكككك  ءهلل(مة   كككك  ا )
أاككك  هللهلل,(9)(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ) ونككك  و هللاأ كككهلل ل كككلهللهكككذبهللأمثككك هلل,(8)(  كككاأح

هللأةهللأ وككأل.هللككك هابهلل قككوهللهكك كماهللمككرماب,هلل أً﴾هللۉ ۉهلل﴿هكك هلل مو  ئ ككلهلل(مككة)أ    كك ها )
هلل ق ظكك هلل  قككاهلل هلل  وكك هللشككؤأ  هللمنككاهللأًهلل  ككاأحهللصكك لهللم ككو ا اهللهللكاهكك اهللهلل,ومن ضكك لهلل(مككة)و ككأة
هلل(مكككة) أا ككك هلل  نو مكككل,هلل  شكككؤأةهللأًهلل  شكككرة,هللممن كككوهلل كمكككاهلله  كككأةهلل اوضكككوهللمكككةهللل هللغ كككاب

                                                           

(هلل  ماهللمةهللشا ح   هللأا   هلل مةهلل م هلل عهللمةهللشا ح  ,هللأا   هللأموهللشا ح  هللمةهلل م هلل عهلل  شنمو,هللأمأهلل ماأهلل   أهو,هلل1)
 مككةهللأخككوهللاكك  هللمككةهلل مكك هلل عهللمككةهللشككنبهلل  ظمكك   و,هللأأمكك هللمككةهلل ككموهللوقككأة,هللأ كك هلل  كك هلل كك  ةهللمككةهللخكهككلهلل مككاهللمككةهلل

شكنثهللمكةهللاك  هلل    ك م,هللأأ ك هللةهللأ  ملهللمةهللل  هللمكةهللح اثكل,هللأ ك  خ  ب,هللاضوهلل عهلل   ,هلل قوهلل  مشظأا,هللاأمهلل 
  مؤ ي هللأمأهللمحم هللمحمأ هللمةهللأحم هللمةهللمأ كوهللهلل .هلل هللمغ   هلل كخ  اهلله هللشاحهللأ  م هللاو  هللمن   هلل لث امةهللم   

وح  كككك  هللمحمكككك هللح ككككةهللمحمكككك هللح ككككةهللهلل-(ه511مككككةهللأحمكككك هللمككككةهللح كككك ةهلل  غ وكككك موهلل  ح  ككككوهللمكككك اهلل  كككك  ةهلل  ن  ككككوهلل )
 (1/31 ).هلل هلل1111هلل-هكهللهلل1417   منل هلل كأ وهللهلل- م  ةهلل–وبهلل  نقم ل,هللم اأ    شا هلل  اهلل    هلل-ل م    

 (هلل1/144(هلل  محاهلل  مح  هلله هلل  و   اهلل )1)
 (هلل1/413(هلل   اهلل  مصأةهلله هلل قأ هلل   و بهلل  م  أةهلل )3)
 (هلل17/13(هلل  قم بهلله هلل قأ هلل   و بهلل )4)
أمككأهللل كك هلل مكك هلل  ككاحمةهللمككةهللمخقككأيهللهلل  هلل ع   مظكك هللأم كك  ه هللأ ككأهلل(هلل مكك هلل  ككاحمةهلل  ثنكك  م  هللهككأهلل سمكك  هللما ككلهلل  ول ئككاهلل1)

هلل  م    هلل  موأه هلل  لهلل) هكذ اهللهلل,و هلل  ش  هلل    هلله هلل و م هلل  وك ما ةهلل حأهلل  و ن ة.هللواهللهلل,(ه571  ثن  م هلل  ول ئًا
هرخذهلل ةهللأصح بهلل مةهلل اهل,هللث هللهلل,(ه511   )(ههللأ خ هللوأ  هلل511أ  هللاح هللمةهلل  ول ئاهلله هلل قبهلل  نق هلل  لهلل)

هحضككا هلل ق كك هلل قأمكك اهللةهلل  نا اكك هللشكك  هلل  محكك ث ة,هللاك   هللهككر ثاهلل  حضكأاهلل قككوهلل  حكك هكهللأ كك هلل  ك  هلل,احك هللل ككوهللمصككا
 (هلل1/731هظا هلل   ظ ا هلل ) هللوملهللأمنكمظ هلل ق هلل  ح  ث.هلل

(هللههلل571 )هلل(هلل  وأ هاهلل  ح  ةهلله هللو   اهلل   ارةهلل هلل  مؤ ي هللأمأهللل  هلل م هلل  احمةهللمكةهللمحمك هللمكةهللمخقكأيهلل  ثنك  م 1)
هلل–    شككا هلل  اهلللح كك ءهلل  وككا ثهلل  نامكك هللأ  شكك  هلل كك   هللأحمكك هلل مكك هلل  مأوككأ هلل هلل,   مح كك  هلل  شكك  هللمحمكك هلل قكك هللمنككأا

 (1/115 )هلل.هكهلل1415هللهللم اأ هلل هلل   منل هلل كأ و
ككككَظ َبهللَ قَككككوهللوْ  كككك َاهلل  َم َضكككك َأً,هلل ْ ُمَ ككككمَّ ة هللَ َ   ككككُلهلل  َ  َضككككوهللأَ َ   ككككُلهلل  اَّ َضككككوهللَ قَككككوهللوْ  كككك َاهلل  َم َضكككك ًأ7) هلل(هللَح َشكككك ُلهلل  شِّ

 (هلل7/313 )
 (4/111   اهلل )(هللهو هلل  5)
هلل(11 )هلل  شأامهلل أاةهلل(1)
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هلل.(1)(من  هللأهذ هلل,  اأحهللهأهلل كماهللأأةهللم    ل
هللممكك هللأ مككاهلل  نقككو,هللصكك  و هلل(  كك ََّاو  هللهللَاَه ككاهلُلأأمكك هللورأ كك هللهككذبهلل ل ككلهللاكك  هلل مككةهلل   ككل هلل)هلل

هلل ن  ظكككككك هلل  وكككككك أًهلل﴾هللۈ ٴۇ ﴿كمككككككهلل ا كككككك هللأةهللأ حومكككككك هلل   كككككك من ة,هللكهظكككككك  هلل  ككككككاب
هلل  مخقكأ هلل  و ك هللهكأهلل أ ْ َنكْا هلل.هللو كل  هللهك هلل  مخقصك ةهلل مك  بهلل قكوهللمظ هللأ و ض هلل قمؤم  ة
هكك هللأهلل -. كااهللمككةهلل   كككةهللهكك هلل   كك     اهلله كك هللأ كاضككأةهلل   ككماهلل   ككم أ  هلل  ككذًهلل ك ككك 

هلل ك هللممك هللأغ كابهلل   كارةأهللهلل  كأح هلل هأهلله  هلل  َاأحهلَل هلل-  ضح  هللح وهلل ة﴾هللۅ ۅ هلل﴿اأ  

ٻ ٻ  ﴿ونك  وهللاك  هلل مك هلل,أم   وظك هلل   مكأءةهلل   كَاأحهلَلهلل -   ك ًهللأهللاوك  ةهللح وهلل كةأهلل -, و 

هلل مك هللأ كلمك ةهلل كمك هللمك هلل ح ك هللك ك هللاأح هللهذ هللأ  مو  -أذ اهلل م ذ هلل م هللاأح هلل-﴾پ
هلل  ككاأحهللل  كك ءهلل  ككأةهللأةهللأ حومكك هلل -أمكك ةهلل مككةهلل  ككأةهلل س  كك ءهللم أ كك هلل-ماأحكك ,هلل  و كك هلل ح كك 
هللأ  منو ككككك   هلل س مككككك ةهللو ظ مككككك هللهككككك هلل  منوككككك  ةهلل مككككك  بهلل قكككككوهللمككككك هلل عهلل ككككك ن هللمككككك هلل  ككككك هلل  مككككك اهلل

هللهككذ هلل قككوهللاأ  م ككذهلَلهلل -اكك  هلل﴾ىهلل﴿مكك ةهللل ككوهللمككةهلل نككأ هلل  ضككم اهللهكك هللاأ كك أهللهلل–.(  شككا  ل
هللأ كك هلل   كك  ,هللح كك ةهللمكك هللمكك هلل كك  هلل  ككَاأحهلَل هلل-  لوكك جأح ككوهلل ككةهللهلل-,ونكك  وهلل عهللهككأ هلل  ورأ كك 
هللوكاككك هلل - ذ هلل ككم هلل كككأ هلل     مكككلهللم ككأ هلل  كككوك أمكك ةهلل مكككهلل-   م ككك هللضككك  هللأ كك هللحككك ,هللمظوكك 
 هلل-   ك ًح كوهلل كةهللأهللهلل-   كأ ,هللذ ك هللام هلل و  هلل  هللأماهللأذ  هللممنا,هللمنضظ هلل  ن   هللوم ا
هلل  من ككوهللأهككذ هلل,مكك ائظ هللمككاهلل   كك  هللوكاكك هلل من كك بهللأا كك هلل كاا,هللأأهكك هلل   ككم ءهللأهكك هللوكاكك 
هلل.(2)(أ مق هلل  ماءهلل قو  هلل أا  هللوخأ   ,هللأش ه هللهأهلل كخ ا

 موكك  ءهلل  غ  ككل,هللكةهلل موكك  ءهلل    كك ءهلل كك ةهللم كك هللهلل﴾ۉ ۉهلل﴿أ  كك هاهللأةهلل)مككة(هللهكك هللاأ كك 
هلل مح   هللأون  و,هللث هللمأ   لهللوما  هلل ق  هلل   ك هللل وهللمةهلل ش ءهللمةهلل م  ب,هللأ عهللأ ق .هلل

 

                                                           

 (14/117 )هلل(هلل  وحا اهللأ  و أ ا1)
 (هلل4/111  محااهلل  أو لهلل )هلل(1)
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هللاملطلب الثاي 
)من(للتبعيض

أه هللهذ هلل  م قبهلل ك ونااهلل من كوهللمكةهللمنك   هللحكايهلل  وكا)مة(هلل  ك م هللو كأةهللممن كوهلل
هكك هلل ككأاةهللهلل(منككا)منككا,هللأأهللأةهلل صككق هللم   ظكك هلل قمككلهللمنككا,هللأاكك هللوكك ء )مة(هللممن ككوهلل

أمككةهللهلل,هللأ كك ذ اهللمنضكك اهللم ظكك هلل قومث كك هلل هلل قحصككا, كحككل بهللل ككوهلل ظ  ككلهلل ككأاةهللغكك هاهللم ثككاة
هللأمثقوظ .

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ )اأ  هلل كمح   هللأونك  وهلل-1

  (1)(ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

هللهكك هلل   شكك ي )  ﴾هللہ ہ ﴿اأ كك هللهللهكك هلل(َمككةهلل)هإةهللاقكك  هللمكك هللمن ككواكك  هلل  لمخشككًا
             هللهلل هأهلل قومن ا,هللل هللأةهللمن وهلل  ومن اهللمحوم هللأوظ ةهللاق  

هللمةهلل  وكم ب,هللأ  ما  هللأةهلل هللو أةهلل  حكاةهللمومذ كلهللأحدهما  هك هلل هللأةهلل ووقممةهللممناهللم  ظةا
 ه هللم وظ .هللأ ظ هللوقم م ةهللهص    اهللهلل-أًهلل  خ  ملهلل- انهللأخم ا,هلل  كملهللأ  م ه ل

 وو  ككاهللحوككوهللووم ككلهللمككةهلل, هللأةهللواخككوهلل  مككاأةهللمنككاهللوقم مظكك هللأهضككق هلل قككوهللأوظظكك والثاااني 
أةهللهلل ككةهللذ كك هلله كك   (3)  ككر  هلل م كك ةهلل   ككقم  هلل) اكك  هلل-(2) ككةهلل مككةهلل كك ا ةح ككوهللأهللهلل- كمككل.

ًهلل كككةهلل   ككك ح كككوهلل.هللأهلل-ثككك هللوككك  ابهللحوكككوهللوضكككن هلل قكككوهللأ  ظككك هلل,وضكككاهللا  ءهككك هللهكككأ هلل  ح وكككب
هلل كةهلل    ك ئ ح كوهللأهللهلل-أومظوظ ,هللأ  ش هلل لخاهللل هلل  نك ةهللأةهللوغ وهلللح مهلل    ظ هلل- اأ  
,هللأا  هللم   ضككم  هللمن ككوهلل س  كك ءهلل) -اأ كك  ۓ ۓ  ﴿ و كك نةهللممكح ظككةهللم ضككملهلل قكك ظةا

                                                           

هلل(11 )بهلل كحل هلل أاةهلل(1)
 سم  هلل  ام  وهللأمأهللم اهللمأ وهللأ  هللمةهللم    هللأأص هلل  ا ةهللمةهللواوا  ك .هللاك  هللأ ك هللمكةهلل ك ا ةهللهلل (هللمحم هللمةهلل  ا ة1)

أ مكةهللهلل,أ مكا ةهللمكةهللحصك ةهلل,أمك هللها كاةهلل  كماهللمحمك هلل,أأ ك  هللمنك بهللم ك لأ  هلل خوهلل   و ةهللم  و هللمةهللخكهكلهلل ثمك ة,هلل
هلللم مك اهللهللأ ك ةهلله  ظك اهللهلل,محمك هللمكةهلل كق  هلل أ   هللأ أبهللأ مةهلل أةهللأااةهللمةهللخ  ك هللأأمكأهللهكك هلل,أ  ئ لهلل,أ مةهلل ماهلل, م  

 (1/11 )هللوذ اةهلل  ح  كهلل هلل.هلله هلل  أانهللاأ  اهللهلل, كملهلله هلل  ونم اهلل,ثمو اهللهللغل اهلل  نق هللث لاهلل
  هلل  ما  ًهلل  ظم    هللا   هللل  هلل م ك ةهللمكةهللاك  ,هللأا ك  هلل م ك ةهللمكةهلل مكاأ,هللأا ك  هلل م ك ةهللمكةهللاك  هللمكةهلل(هلل م  ةهلل   قم 3)

 ماأ,هللأ   وهللأم هللم ق ,هللأ     هللأم هلل ماأ,هللأ ق هللام هللأه ةهللا أ هلل عهللَصكقَّوهلل  قَّكُ هللَ َقْ كَ هللَأَ كقََّ هللم ك و ة.هللأ كماهلل مكاهلل
هللمكةهلل  لم كا.هللأ كل هلل   أهكل,هللهكاأمهلل  ك  هلل ك ماهللمةهلل  خ  ب,هللأ ق هللمةهللأم هلل   كب,هللأ مك هلل عهللمكةهللم كنأ ,هللأ مك هلل ع

مككا ه  هلل   خنكك ,هللأأمككأهللحصكك ة,هللأ   نمكك ةهللمككةهللاكك  ,هللأمحمكك هللمككةهلل كك ا ة,هللأ ككن  هللمككةهللأمكك هلله كك ,هللأغ ككاه ,هلل   شككنم ,هللأ  
 (11/411 )هلل هللورا  هللمغ   هللأأا هلل  م  ئةهللماهلل ق هللمةهللأم هلل   ب,هللأحضاهللأانلهلل  خأ اجهللم   ظاأ ة.
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كةهللهككذ هللممكك هلل م ككةهللمناهوكك هللهلل مكك هلل ككقيهللمكك ظةهللمككةهلل  و ككا  هللمككاهلل  وأمككل,هلل﴾ڭ ڭ
هلله هلل(1)(م  ن   هللأأمك   ظةهللأوكأهظةهلل غ ك ة )   ورأ ك هللأأ ا اهلل  و ل  هللأ أ ا,هللأا  هلل  م ض ًأ

هللأووق ككاهللوقم مظكك هللمنككاهللواخكك هلل  مككاأةهللهككإةهلل قومنكك اهلل(مككة)أهلل ح وككل,هللمككالةهلللذ هللممكح ظككة
هللأهك هلل كؤذ ظةهللهكك﴾هللھ ے  .﴿أ     ك  هلل سمك ءهللمةهلل م لة﴾هللہ ھ ھ ھ ﴿ممنا

هلل ا  كك هللح ككثهللمنمكك  ب﴾هللڭ   .﴿ ككقيهلل مكك هلل﴾ۓ ۓ ڭ .﴿ ظككةهللمكك  ونااهلل  ا مككل
هللمككككك  ا هلل,هللأذ اهككككك هلل كككككذ  هلل قومنككككك اهلل    ككككك  هللهككككك (2)(م ظككككك هلل  ولئ ككككك  هللحوكككككوهللمصككككك  حظ 

هلل﴾ہ ہ ﴿اأ كككك هللهكككك هلل(مككككة)أهلل,هللأاكككك  هللأمككككأهللح كككك ةهللهكككك هلل  محككككاهلل  محكككك   )(3)  و ل كككك 

هللكةهللأوككككأهظة,هلل قككككو﴾ هللۀ ﴿أأهللأو كككك  هة,هلل وم ككككاهللشكككك م هلل﴾ ۀهلل﴿أهلل قومنكككك ا,

 هللأًهلل﴾ہ ھ ھ ھ ﴿أاأ ككككك هلل.  أوككككك هللهكككككأهلل  و هق كككككلهللهككككك هللمككككك ظةهلل مككككك أهلل ككككك ةهلل  كككككذً
هللغ  كلهللهك هلل   ك هلللذ هلل  مكاأةهللكةهلل,  كاهةهللممك هلل ق ك ةهللأ هلل ظكة,هلل ونكااهللهككهللم  ن ل,هلل و واهة
ۓ ۓ  .﴿ه ظكك هللم مككأنهللهإ ظكك هلل  موماوككل,هللمخكككيهلل ق ظكك ,هلل  كك  هلل كك هللأ   ضككم  ,هلل  و ككوا

,هللأذ كككككاهلل(4)(مككككذ  هللة ككككؤماهللهللأةهللامكككك هلل   ككككوو اهللوككككا هللهكككك هلل ق  كككك ءهللوككككر   هلل﴾ڭ ڭ
هلل,هللأ مككةهلل كك   (5)  حقمكك هللهكك هلل  كك اهلل  مصككأةهلل   ككم ةهلل  مأضككاهلل قومنكك ا )مككة(هللهكك هللهككذ هللأة

هللهككك هللو  ككك ابهلل (6)هككك هلل  قمككك بهللهككك هلل قكككأ هلل   وككك ب هللأاغ ئكككبهلل   كككارةهللغا ئكككبأذ كككاهلل     ككك مأًا
هللهكك هلل  ومنكك اهللأمن ككو ه كك   )هللمن ككوهلل  ومنكك اهلل  ككذًهللو  كك بهلل)مككة(هللهكك هللهككذبهلل ل ككلهلل   ااكك ة
هلل ككايهللأا ك هللأأهللم ظك ,هللأ حك هلل قكوهللهو وصككاهللوكم كب  قمكاأةهلل  كأةهللأة﴾هللہ ہ ﴿اأ ك 
هلل  ن ككك هلللاشككك   أمكككأهلل   كككنأ هللهككك هلل ,هللأاككك  هللأ ظككك هلل قومنككك اهلل كككذ  (7)( ظككك هلل  كككذًهلل  وقمككك بهللمكككة

                                                           

 (هلل3/111 )هلل(هلل   ش يهلل ةهللح  ئ هللغأ ماهلل  و ل  1)
 (4/135(هللأ أ اهلل  و ل  هللأأ ا اهلل  ورأ  هلل )هلل1)
 (هلل3/41 )هللم  ا هلل  و ل  هللأح  ئ هلل  ورأ  هلل(3)
 (5/114(هلل  محاهلل  مح  هلله هلل  و   اهلل )4)
 (هلل1/141(هلل   اهلل  مصأةهلله هلل قأ هلل   و بهلل  م  أةهلل )1)
 (هلل11/151(هلل  قم بهلله هلل قأ هلل   و بهلل )1)
 (هلل1/471(هللغا ئبهلل   ارةهللأاغ ئبهلل   اا ةهلل )7)
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هلل(2)ح شككككك لهلل  شكككككظ بهككككك هللهلل,هللأشككككظ بهلل  ككككك  ةهلل  ح  ككككك (1)   كككككا  هلل   وككككك بهللمل  ككككك هللل كككككوهلل   ككككق  
,هلل(5)  و  ككككك اهلل  مكظكككككًاهلل,هللهككككك (4)أمحمككككك هللث ككككك ءهلل عهلل(3)هككككك هللاأحهلل  م ككككك ةهللأ   كككككم    هللح ككككك 

هلل(8)هكك هللو  كك ابهللمح  ككةهلل  ورأ كك هلل(7),هللأومكك  هلل  كك  ةهلل     ككم (6)هكك هللهككو هلل   كك  اهلل  شككأ    أهلل
,هللأمكةهلل  موكرخا ةهلل كذ  هللصك حبهللل كا بهلل   كارةهللأم   ك هللاك  هلل كةهللشكًام حأهللمك هللا  ك هلل  لمخ

هلل.(9) قومن ا)مة(هلله هللهذبهللل لهللأ ظ هلل
هللأه هللهذبهلل ل لهللومقلهللمةهلل   أ ئ هللأ كح   هللأحمم هلل سش اةهللل  ظ  هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل
ا   كككلهلل عهلل قمكككاأةهللأصككك   وظ هللمإ وككك بهلل  حوككك بهلل ق ظككك ,هلل هللو   ككك  اهلل حا وظككك ,هلل مككك هلل كككل  هللهلل-أهلل

       .(10)(ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ) اأ  هللون  وهللأأهللو   أ هلل  ماو أة,هللأا هلل  أ 
هللمةهلل كم ةأوأبهلل  حو بهلل م هللاوح هللمحم هللهلل-ب

                                                           

 (هلل7/111(هلللاش  هلل  ن  هلل   ق  هللل وهللمل   هلل   و بهلل   ا  هلل )1)
 (7/153(هللَح َش ُلهلل  شَِّظ َبهللَ َقوهللوْ   َاهلل  َم َض َأًهلل )1)
 (هلل7/141(هللاأحهلل  م  ةهلل )3)
ث كك ءهلل عهلل  نثمكك   هلل  مكك   هللهلل,  محكك ث  نكمككلهللهلل,  نكك   هلل   م ككاهلل,  شكك  هلل سمكك  هلل,ث كك ءهلل عهلل  مكك   هللموكك محمكك هلل(هلل    ضكك هلل4)

أح هلل  نقم ءهلل  ا  خ ةهلله هلل  نق ,هلل  ةهللمةهللذا لهلل  شك  هللوكك هلل  ك  ةهلل  نثمك   ,هلل اوكاهلل  كم هللل  ك هللمكإث و هلل شكاةهللهلل,مو 
أ   ل,هللأ  وظ هللل وهلل ثم ةهللمةهلل   ةهللاضك هلل عهلل  ك ,هللأ ك هللأ شكرهللممقك ةهللمك   هللمك هللأح ككهلل   كارة,هللأاكاأهلل  نام كلهللأ  مك اهلل

مقكنهللل كوهللاومكلهللهلل,أ ككملهلل  كذهةهلل,أاكأةهلل    كاهلل,أوكأ بهلل   ا حكلهلل,صك  ءهلل  كذهةهلل قوهللا اهللمكةهلل  ة قوهللأ  وذةهللمق و ,هلل
 س ككك هللممككةهللهكك هللوكك ا  هلل  ظ كك هللمككةهلل ك ككك هلل  م ككموهللمكككهلل) لهككلهلل  خككأ  اهللأمظوككلهللهلل  ووظكك  هللهكك هلل    كك هللأ كصككأ .هلل 

 (7/141 )هلل  م  ماهللأ   أ كا(
هلل 1) ,هللمحم هللث  ءهلل  مؤ يهلل(هلل  و   اهلل  مكظًا  عهلل هلل  مح   هللغك هلل مك هلل  وأ  ك هلل هلل    شكا هللم ومكلهلل  اشك  لهلل هلل  مكظًا

 (7/354 )هلل.هكهلل1411هللهلل  م   و ةهلل هلل   منلهلل–
 (4/341(هللهو هلل     ا )1)
(هللوم  هلل    ة)أأهللمحم هللوم  هلل    ة(هللمةهللمحم هلل ن  هللمةهللا   هلل  حك ,هللمةهلل ك لهلل  ح  ةهلل   م  هلللم  هلل  شك  هللهك هلل7)

 كك ةهلل ككق  هلل  ن  كك ةهلل هلل  ككأ هللم  و ق كك .هللهلل ك ب.هللمأ كك بهللأأه وكك هللهكك هلل مشكك .مككةهلله ككأةهللهللم  كك  ة,هللأوضككقن اهللهلل صككاب,هلل قمكك اهلل
ثكك هللهلل,,هللهراكك  هللهكك هلل مقكك هللهككذ هللأامككاهلل كك أ    و موكك هلل  ح أمككلهلل قاحقككلهللأ    كك ءهلل  كك اأ هلل  ن مككلهللهكك هلل   ككامهللأ  ككمك هلل   ككأا ل

اهللأ قكأ هلل    كاهللهك هللم ل ك هلل قوصك  يهللأ    ك ءهلل  ك اأ هلل  خ صكلهللأ  ن مكل,هللهك هلل  و  ك هلل,اح هللل كوهللمصكا,هللأل اهلل  م   كل
 (1/131,131 هلل ك ك هلل )هلل(هلله.1331وأه هلل  ل)هلل  شا نلهلل س كم لهللأ ك ب.

(هلله هلل1331(هللمح  كككةهلل  ورأ ككك  هلل  مؤ كككي هللمحمككك هللومككك  هلل  ككك  ةهللمكككةهللمحمككك هلل كككن  هللمكككةهللا  ككك هلل  حكككك هلل     كككم هلل )5)
 هلل.هللهككككك1415هللهللم ككككاأ هلل هلل   منككككل هلل كأ ككككوهلل–  ككككأ  هلل    شككككا هلل  اهلل   وككككبهلل  نقم كككك   مح كككك  هللمحمكككك هللم  كككك هلل  ككككأةهلل 

(5/113) 
(هللههلل     شككا هلل  اهلل ساشكك  هلل1413(هللل ككا بهلل   ككارةهللأم   كك هلل   مؤ ككي هللمح كك هلل  كك  ةهللمككةهللأحمكك هللمصكك  وهلل اأ كك هلل )1)

 (5/41هكهلل )هلل1411هللهللم اأ (,هلل   منلهلل هلل  ا منلهلل- مش هلل- أا ل,هلل)  اهلل   م ملهللهلل-مصهللحهلل- قشئأةهلل  و من لهلل
 (14 )هلل  مق هلل أاةهلل(11)
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أضكككككأ ءهلل  م ككككك ة,هللأ ككككك ا هللأ  كككككلهلل  مو كككككل ةهللأ  مككككك  ن ةهلل  شكككككيهلل  أوككككك هللهللهككككك هلل(1)  شككككك     هلل
هلل.(2)أ     ة

أ كك  هللل  ككلهللهكك هللذ وكك هللأ هللهلل,هككأهلل  ككذًهلل هلل صككيهللأ هلل شككيهللصكك   هلل  حوكك بهلل  شككا   هلل-ج
 ,هلل قوهللخكيهللم هللهأهللمأوأ هلله هللموومن  هلل  م قم ةهلل   أ .أ هللم  م اهللهللممخا اهلل

 أوشا ن  هلل س ك هللمةهلل  وش اهلل   ض قلهللأ  حشملهللأ   ظ اة.ثماةهلل  وم  هللمآ  بهللهلل- 
 .ن  هلل س كم لهللمةهلل     ءهلل  مو     أهم لهللأوأ هلل    أةهلل  ح  لهلله هلل  موومهلل-ه
هللهللهلل(3)(ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ) ون  وهللاأ هلل عهلل-1

وكك ء هلل قومنكك اهلل مكك هللوكك ءهللهللهككذبهلل ل ككلهلل﴾ڭ ڭ ﴿اأ كك هللهللهكك هلل(مككة)أ  شكك ه هلله كك  هلل
هلل    هلل  م  ا ة

هلل  ك هللأ ك ﴾هللڭ ڭ ﴿  أ  هلل  مؤم  ةهللمناهلله  هللأا       )ههلله هلل  ظ   لهللم  أأا ه هللهلل
  خككيهللهللح   ك اهللهللمك ,هللأاك  هلل   ا ظ هللمكةهلل كمك هللأ ك هلل  وماهك هللومن ضك ل,هلله  (4)(  مؤم  ةهللل 

أًهلل  ومكككك ا)مة(هللهلل-  مككككؤم  ةهللمنككككاهللمكككك هلل ككككا  هللأ كككك هللأحكككك هم  هللاككككأ ةهللأه كككك  هكككك هللمن  هكككك  )
هلل-  من صككك هللمنكككاهللهككك هللسمقككك  هللأ   ككك  هلل كككذ بهللمكككةهلل  مكككؤم  ةهللمكككةهلل ث كككا اهللهللكةهلل-ومن ضككك لهلل

هلل  مكككؤم  ةهللمكككةهلل كككق هللمككك هلل أًهلل-أهكككذ هللهكككأهلل  منكككاأيهللمكككةهلل م نكككلهلل س  ككك ةهللل هللمكككةهللاحككك هلل ع
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ )ونكككك  وهللم أ كككك هلل  من كككك هللأهككككأهلل,ها كككك هللل هللأ ضكككك اهلل

هلل(مةك)هكهلل قظ ,هلل  مؤم أةهلله  هللا  هللأ  هلل   هللهأا هلل م  هلل مةهلل هرماهللهلل,(5)(ڻ ڻ ۀ 
هللاأ  هللون  و هللبهلل  اكهلل   أ  ة,هللأا  هلل  شظ (6)( قومن اهلل هلل قوم  ةهللهذ هلل قو

                                                           

   ك  اهلل  و  ك هلل  شك      هللم  كاهللمك اا هللمكةهلل قمك ءهللشك    هلل)مأا و   ك (هللهللهللمحم هلل كم ةهللمةهللمحم هلل  مخو اهللمةهلل مك (1)
أوككأه هللهلل,هكك هلل  و منككلهلل س كككم لهللم  م   ككلهللأأخ ككا اهللهلل,ثكك هلل  ا كك اهلل,هكك هلل  م   ككلهلل  م ككأاةهللأ  ككو اهللم ا كك اهللهلل,أ كك هللأونقكك هللمظكك 
 مكا,هللأ)م كاهللكهلل  هلل وب,هللم ظ هلل)أضأ ءهلل  م  ةهللهك هللو  ك اهلل   كارةهلل كولهللأوكل ءهللم ك ,هللأ   ك ماهلل -(هلله1313مم لهلل   هلل)
 (هلل1/41,41 هلل ك ك هلل ).هلل (هللصغ اهلل-)م ظجهللأ ا    هللل   هلل ك م ءهللأ  ص    (هللأهلل-وأ لهلل  مو ل

ةهلل مكك هلل   كك  اهلل  و  كك هلل(هللأضككأ ءهلل  م كك ةهللهكك هللل ضكك حهلل   ككارةهللمكك   ارةهلل   مؤ ككيهلل هللمحمكك هلل كمكك ةهللمككةهللمحمكك هلل  مخوكك اهللمكك1)
 م كككك ةهلل هلل كككك  هلل   شككككاهلل هللهلل–م ككككاأ هلل-ل ككككا  وأهللأهللهلل هلل    شككككاهلل هلل  اهلل    ككككاهلل ق م  ككككلهللأ   شككككاهلل(هلله1313  شكككك     هلل )

 (111هلل-1/143 )هلل. 1111هلل-هكهلل1411
 (11 مرهلل ) أاةهللهلل(3)
 (1/1111(هلل  ظ   لهللل وهللمقأ هلل   ظ  لهلل )4)
 (41 )هلل  َحوا أاةهللهلل(1)
 (هللهلل14/113(هلل  و ماهللكح   هلل   ارةهلل )1)
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هللككك هاهللأهككذ هلل    كك ا,هللهكك هللهككذ هلل قككوهللبأمومنككأهللهلل,م    ككلهلل(مةك)هكك﴾هللڭ ڭ ڭ ڭ ﴿
هللأ قكوهلل,مك ظ هللمنكاهللل مك ةهلل قكل هلل كمرهلل كا  هللأةهللأ قكوهلل,ر  هلل م ك هلل قك ظ هللضكم اهلللاو نهلل قو

أأ ومكككاهلل,هلل(1)(    كككاهللمكككةهللأ ككك هللهكككأهلل  كككذًهللومككك ن سهللم قككك هللأ  مكككا  هلل,ومن ضككك لهلل(مةك)هكككهلل  ثككك   
هلل لهلل أًهللومن ضكك لهللأأ أ قكك هللاأ كك هللمككذ  هلله كك   )هلل,ل ككم    هللح كك هللأ ظكك هللاكك هللو ككأةهللومن ضكك ل

,هللأاككك  هللمحمككك هللث ككك ءهلل عهللأ ظككك هللاككك هلل(2)(  مخقصكككأةهللأهككك هلل ومنكككأبهلل ككك هلل  مكككؤم  ةهللهكككا هللمكككةهللها  ككك اهلل
أمكأهللح ك ة,هللأذ كاهلل  خككيهلله ظك هلل كذ  هللأ ك هلل كاو هلل سمك  هللهلل   كا حأهللم هللم,هلل(3)و أةهللومن ض ل

أاككك  هللهلل,(5)   ككك هاهللمكككةهلل  شكككأاهلله ظككك هلل قومنككك اهللأ ككك هلل كككذ اهلل  خككككيهلل أذ اهككك,هلل(4)  شكككأ    
هلل كككذ مأةهلل  مكككؤم  ةهللمكككةهلل ث كككا هللكةهلل,- قومنككك اهلل(مكككة)هللهو كككأةهللصككك حبهلل  و  ككك اهلل  أ ككك   )

,هلل(6)(ها كك هللل هللأ ضكك اهللهلل  مككؤم  ةهللمككةهلل ككق هللمكك  هللًأهلل.  من صكك هللمنككاهللهكك هللسمقكك  هللأ   كك  أة
هللأ ر  هلل   هللاأ هلل   ا م هلل  مو   .

هلل(7)أ ككك هاهلل ث كككاهلل مكككةهلله كككاأ﴾هللھ ھ ے ے ۓ ﴿أأمككك هلل   كككا ء  هللهككك هلل ل كككلهلل

هلل﴾ھ ﴿ أ    كككك ئهللأحمككككلةهلل  صكككك هللأاككككاأ,هللخ   كككك ﴾هلل هلَل هلَلَصكككك﴿(8) كككك ماهللأ مككككةهلل مككككاأهللأأمككككأ
هلل.(9)م  وش   

                                                           

 (7/111(هللح ش لهلل  شظ بهلل )1)
 (هلل7/157(هللاأحهلل  م  ةهلل )1)
هلل )3)  (هلل5/13(هلل  و   اهلل  مكظًا
 (هلل4/371(هللهو هلل     اهلل )4)
 (هللهلل11/153(هلل  وحا اهللأ  و أ ا )1)
 (هلل11/154(هلل  و   اهلل  أ   هلل )1)
  هاهللمكةهلل مك هلل  كاحمةهللمكةهللأمك هلل نك  ,هللمكأ وهللونأ كلهللمكةهللشكنأبهلل  شكون ,هلل  م كائهلل  مك   هللهلل أمأهللاأ  هلل (هلل  هاهلل  م ائ7)

أ  كذًهللصك اأ هللل كوهللاا ءوك هللأاونكأ هللل كوهلل خو ك اب,هللأهكأهللمكةهلل   م كلهلل  ث  ثكلهللأح هلل   ا ءهلل   منلاهلل  ةهلللم  هللأهك هلل  م   كلهلل
من هلل  صح مل,هللاضأ ةهلل عهلل ق ظ ,هللأ  ةهللمحو م اهلله  هلل   مكل,هللأ ك ةهللأ كأ هللشك   هلل   كأ  ,هللاك  هلل مكةهللأمك هللأأ ك ,هللاك  هلل
وهلل  هللم   هللاض هلل عهلل    هللااأ هلل قوهلل  ها,هللأاك  هلل كصكمن ,هللاك  هلل ك هلل ك ها هللأصكق هللمكةهللأصكمظ ة,هللأ ك ةهللاكاأهلل قك

 (1/315 هللأه   هلل ك   ةهلل )هللأم هللم مأ لهللمأ وهللأ هلل قملهلللأجهللا أ هلل عهللهللصقوهلل عهلل ق  هللأ ق .
هللم  أبهللل وهلل حصكب هللمكةهلل همك ةهللمكةهلل ك ماهللمكةهللحم كاهللمكةهلل كمرهللمكةهلل شكوب,هلل5) (هلل م هلل عهللمةهلل  ماهلل  م ًا هلل حصم ا

  منل.هللا  هللل  هللاكاأهلل قكوهللأ    هلل حصبهللمض هلل  ص  هللأ  اه .هللأ خوقيهلله هلل   و ,هلله   هللأمأهلل ن  .هللأهأهللأح هلل   ا ءهلل 
 ثم ةهللمةهلل   ة,هللاض هلل عهلل   ,هللأا ك  هللل ك هللاكاأهلل قكوهللأمك هلل  ك ا  ء.هللأا ك  هلل قكوهللمنك ذهللمكةهللومك .هللأا ك  هلللةهللاكا ءةهلل

 (هلل4/1131 )هلل هللمنو هللك م ءهللأه هلل  ش  هللمأاأهلهلل قوهلل مةهلل  ماهلل   حصم .
 (هلل1/111(هلل و بهلل   منلهلله هلل   ا ء  هلل )1)
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هللل وككك ل﴾هللھ ے ے ۓ ﴿اأ ككك اككك  هلل مكككةهلل  شكككأاهللهككك هلل  وحا كككاهللأ  و كككأ ا )هللأهللهلل
هللك  كككك اهللهللشكككك ءهللل ككككوهلل  كككك ه هللأ كككك هلل  وضكككك هلل ومكككك  ظ هلل  كككك هلل  م ككككانهلل  كككككةهللصكككك  هللكةهلل,حككككذي
هلل قأ اكاهللم  م كلهلل سصك ملهللكةهلل,  ككةهللهك هلل سصك ملهللممن وهللأ  ص  .هللل  ه هلل  أو هلل  وو مل
هلل مككك هللهظكككأهلل, أ أ كككو هلل  خككك  أ هللحككك ةهلل قككك ظ هللك ككك هللح ككك هللممن كككو .  صككك  هللام ككك هللمكككةهللهظككك 

 . قكك ظ هللك كك هللهح كك هلل  ككوظأ ه هللحوككوهلل  أ أ ككلهللهكك هللهوكك هلل,   نأ كك هللأ ظكك هللكككةهلل ظكك هللأ ككأ 
هلل. قككك ظ هللأ   كككونكءهلل  وغقكككبهللوككك  هللمكككةهلل ككك ةهلللمقككك  هلل مككك هللأةهللل كككوهللل مككك ءهلل﴾ے ﴿أهككك 

هللك كك هللوح كك هللأً﴾هللے ے ۓ  ﴿هنكك هلل قككوهللأون  ككبهللو ا ككا﴾هللۓ ﴿ونكك  وهللأاأ كك 
هلل.أ    ككا ةهلل سشككا  هللمككةهللل  كك هلل  كك ه هللممكك هلل  نمكك هللل ككوهللهمكك  اأ هلل,أ أ ككو هلل  نكك هلل   نقككأ هللحكك ة
هلل كك ةهلللةهللموصكك هلل  ككوث  ءهللأهككأ﴾هللۓ ﴿هكك هلل  اهككاهللضككم اهللمككةهلل  ككوث  ء﴾هللڭ ڭ  ﴿أ

هلله حومكككك هللر ككككمهللأهكككك هلل قككككوهلل  ئكككك  اهللهلل كككك ةهلللةهللأأمكككك هلل,  مشككككا  ةهلل قككككوهلل  ئكككك  اهللهللب( ومنككككأهلل)ضككككم ا
هللل هللذ ككك هللهككك هلل نصككك هلل كك هللأًهلل,م   كككاهلل  كككوث  ءهللهظكككأهللأ   هلل,مككؤم  ةهللهككك ظ هلل ككك ةهلللةهلل  وصكك  

هللهقنك .هللر كمهللأهك هللمكةهللرم كأ هلل  كذ ةهللأأهللم كل,هللأهك هللمكةهللرم كأ هلل  كذ ةهللأهك هلل,  مؤم  ةهللمةهللها  
هلل,م ق كككك اهللهلل    ئ ككككل هللأ   ا كككك هلل.  نككككا هلل كككك  هلللا كككك  هللامكككك هلل وككككأ هللممككككةهللمككككؤم  ةهلل  ئ ككككلهللهكككك ظ 

هلل صك  هلل   ا ك هللهكإةهللأ   هلل قم  كل,هللم    كملهللاق ك هللمكر ظ هلل كؤذةهلل  وم  لهللضم اهللمةهللأ  وث  ؤه 
هلل,(1)(ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ) ونكككك  وهللاأ ككك هللهككك هلل مكككك هلل   ث كككاةهللم  وم  كككل

هللمنككككككاهللهكككككك هللها  كككككك اهللهللل هللأًهللومن ضكككككك ل,هلل(مككككككة)أهلل ك ككككككوغا  ﴾هللڭ ﴿هكككككك هللأ  ونا ككككككي
هللهللهلل,هللأ  ك هاهلل أ ظ هللومن ض ل.(2)(أ  مق  ةهلل كلم ةهلله هلل  مؤم  ةهللوم    

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ) اأ ككك هلل كككمح   هللأونككك  وهلل-3

  (3)(ڎ ڎ ڈ 

أا هلل   هلل  م  ا ةهللأ ظك هلل قومنك ا,هللهلل﴾ڇ ڇ  ﴿)مة(هلله هللاأ  هللون  و  ش ه هلله هلل ل ل
هللهكك هلل   شكك يهللم أ كك  )هلل هلل حقككأة هللًأهلل قومنكك ا,هلل  خقككلهلل(مككة)أ ككصهلل قككوهللذ كك هلل  لمخشككًا

                                                           

هلل(31 ك ا يهلل ) أاةهللهلل(1)
 (11/151,153اهللأ  و أ اهلل )هلل(هلل  وحا 1)
هلل(33ه  اهلل )هلل أاةهلل(3)
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هللمكك هلل  م ككأااأةهلل ككم هلل مكك هلل كمنكك ا,هلل  كك ئاهلل كك م هللمنككاهلل ر كك هللذهككب,هللمككةهللأ كك أاهللمنككا
هلل(مكككة)هلل﴾ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿ اأ ككك هللم أ ككك  )هللمنككك ا قوهلل  م ضككك ًأذ اهككك هلل,هللأهلل(1)(غ كككاه 
)مككة(هلل كأ ككوهلل قومنكك اهلل  ككةهللهكك هلل,هللأ ككصهلل قككوهللأة(2)( قوم كك ةهللأ  ث   ككلهلل, قومنكك اهلل كأ ككو

ائ ەئ ەئ )مث قككلهللهككذبهلل ل ككلهللأهكك هلل  وكك هللهكك هلل ككأاةهلل  حككجهللأهكك هللاككأ هلل عهلل ككلهللأوكك 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

,هللاكك  هلل   ككم ةهلل  حقمكك هلل  كك هللو  كك اهلل(3)(ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ 
هلل- كأ كككوهلل(مةر كككلهللهككك  اهللا   )أو ككك  هلل ك كككابهللهككك هلل  حكككج(هللأهككك هللو  ككك اهلل كككأاةهلل  حكككجهللاككك   )

هلل أأو هللثكثلهلل-﴾ىئ ىئ ﴿ أً
ة.هلل  كككا ًلهلل كككةهللو ا كككابهللو ككك  هلل مككك هللل ئككك ة,هللأ ظككك  هللأحككك ه  .هلل  مصكككا  ةهللأصكككأ هللمكككةهلل  كككةهلل ككك هللأ  
هلل.أ  أاهللمنا هللأًهلل قونم اهللأ ظ  هللأ  ث   
هللشككك ءهلل و ككك  هلل ككك هلللذهلل ككككاهللأه ككك .هللمككك أهللأمككك هلل   كككل,هلل مكككةهللا  ككك هلل  وككك  ,هلل م ككك ةهللأ ظككك  هللأ  ث  كككث
,هللأح كوهللأةهلل)مكة(هلل(5)   كا جهلل  م  كاهلل   شكام   هللهك هللأذ اهللأ ظ هلل قومن اهللهح ب,هلل(4)(ممظ 

اأحهللهلل أ   كككم    هللح ككك هللهككك هلل(6)   كككق  هلل  ن ككك هلللاشككك    هككك هللكأ كككوهلل قومنككك اهللأمكككأهلل   كككنأ  
هللمككا حهلل هكك هللو  كك ابهلل(9)مككةهلل مككاهلل  وكك ًأ,هللأمحمكك هلل(8)هككو هلل   كك  اهلل   شككأ    هللهكك ,هللأهلل(7)  م كك ة

                                                           

 (هلل3/114(هلل   ش يهلل )1)
 (هلل4/111(هللأ أ اهلل  و ل  هللأأ ا اهلل  ورأ  هلل )1)
 (13  حجهلل ) أاةهللهلل(3)
 (5/111(هلل   اهلل  مصأةهللموصايهلل )هلل4)
 (3/311(هلل   ا جهلل  م  اهلله هلل س   لهلل قوهللمناهلهللمناهللمن   هلل ك هللام  هلل  ح   هلل  خم اهلل )1)
 (7/113  ن  هلل   ق  هللل وهللمل   هلل   و بهلل   ا  هلل )(هلللاش  هلل1)
 (هلل7/311(هللاأحهلل  م  ةهلل )7)
 (هلل4/411(هللهو هلل     اهلل )5)
هلل  م و كك هلللاق مكك اهلل(1) هلل  وكك ًأ هللمقكك  اهللمحمكك هللمككةهلل مككاهلل ككأًأ  هللم  ككا,هللموصككأي,هللمككةهلله ظكك ءهلل  شكك هن ل.هللهكك واهللل ككوهلل,هلل  و كك ًا

ه )و مأا(هللمن   هلل  حو ل.هلل  هللمص    هلل ث كاة, هلل-م ظك )ما حهلل م ك هلل  شكيهللمن كوهلل   كارةهلل  مو ك هللهللم ل,هللأوأه هللمظ .هلل اا
هكك,هللهلل(1151) (هللشاحهلل م   كلهلل  ظ   كلهلل قغل  ك ,هللهكا هللمكةهللور   ك هلل ك لهلل- (هللموق  ة,هللأهأهللو   اب,هللأ)ما ا هلل  نمأ  الهلل

 (1/315أغ اه .هلل هلل ك ك هلل )
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هلل  خقكلهلل(مكة)أهلل)ل ا بهلل   ارةهللأم    هللم أ ك  هللأص حبهلل,(1)  مو  هلل م  هلل  شيهللمن وهلل   ارة
هلل.(2)(ذهبهللمةهللأ  أاهللمناهلل حقأةهلل أًهلل قومن ا

هللاأ   ) ا  هللأمأهللم اهلل  مغ   ًهلله هلل و م هلل   منلهلله هلل   ا ء  هلله ظ هلل أأم هلل   ا ء   
هلل  مككككككك اأةهللأاكككككككاأ,هلل   ككككككك ءهللماهكككككككا﴾هللُ كككككككْ َخُقْأَ َظ هلل﴿أحككككككك بهلل مكككككككاأهللأمكككككككأهللاكككككككاأهلل﴾چ چ ﴿

ڻ ڻ ڻ ڻ ) ه هلل كأاةهلل   ظكي هلل,هللأ ك اهللهذبهلل ل لهللاأ هلل عهللون  و﴾چ﴿

 ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ

هللهلل.(3)(ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  
هللأونك  وهلل كمح   هلل عهللذ كاهلل مك    م  كاهللهك هللورأ ك هللهكذبهلل ل كلهلل   ا مكل )ا  هللص حبهلل   كا جهلل

هللوكككل ءه هللمككك ة ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿هللأحكككأ  ظ 

هللمككككهلللا مكككل هللأًهلل ﴾ڻ ڻ ﴿ذ ككك هلل كككةهلل كككر هلل مكككةهللوأ مككك اهللهللم كككور   اهللهللونككك  وهللم أ ككك هلل ظ آأمككك

هللصككك  ي, كهلل  ثكثكككل هللأًهلل﴾چ ﴿ونككك  وهللأاأ ككك هلل,  ظكك هلل قواح ككك هلل كككمبهلل هللك ككك هللاح كك ا
هللشكككك ءهلل هللك كككك هللم ظكككك اهلل خككككاجهلل كككك هلل خقظكككك هللأمككككةهلل كككك ةهلل-  ومقككككلهلل   نق ككككلأًهللهلل-و كككك  هللخمككككا

هلل  وكككككل ةهلل كككككم  هلل قكككككوهلل قم كككككأة هللأًهلل﴾ہ ہ  ﴿م ظككككك هلل  خكككككاأج  ا ككككك هللهكككككأهللأ هلل, خاوككككك 

هللأ  ث   كلهلل قومن ا,هلل كأ وهلل(مةك)ه﴾هللھ ھ ﴿أ  أاهللمنا هللأً﴾هللىئ ىئ ﴿أ  وحق 

هللمكةهللأأهللمك  قؤ ؤ,هللماصكاهللذهبهللمة هللأًهللذهبهلل قوهلل  يهلل﴾ی ﴿ون  وهللأاأ  هلل, قوم  ة

هللمك ةهللمةهلل ك  أاهللأذ اهلل أ ا,هللوماهللأه هللأ أاةهللوما﴾هللىئ ﴿  قؤ ؤهللص  ءهلله هللذهب

هلل ككأةهلل قككوهلل كك  هلل(4)﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ﴿ونكك  وهلل  أ كك هلل, ث ككاةهللمأ ضككاهللهكك هلل  حقكك هلل كك ئا
هلل قكوهلل  هللم ك ك أاهللحق  هللهإذ هلل,م    هلل ك م  هلل ثاةهللكةهلل كشغ  هلله هللمموذ هللغ اهلل  موحق 

                                                           

هلل  م و ككك هلللاق مككك اهللهلل  مؤ كككي هلل(هللمكككا حهلل م ككك هلل  شكككيهللمن كككوهلل   كككارةهلل  مو ككك  1) هلل  وككك ًأ هللمقككك  اهللمحمككك هللمكككةهلل مكككاهلل كككأًأ هلل,هلل  و ككك ًا
هللهللهككهلل1417م اأ هلل   منل هلل كأ كوهللهلل-(ههلل هلل  مح   هللمحم هللأم ةهلل  ص  ًأ هلل    شا هلل  اهلل   وبهلل  نقم لهلل1311 )
( 1/151) 

 (هلل5/111(هللل ا بهلل   ارةهللأم    هلل )1)
 (31   ظيهلل ) أاةهللهلل(3)
 (هلل11 س   ةهلل ) أاةهللهلل(4)
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هللاككك  هلل(1)(   ككك خاهلل  قمككك  هلل قكككوهللل هللوق ككك هلل هلل  ل  كككلهللهكككذبهلل   ككك هللأ مككك هلل ك مككك  ,هللمكككةهلل   كككا  

هلل  م ق ككك ةهلل  اوككك  هلل قكككوهلل م ككك هلل  محكككا هلل(2)ما  ككك  سهللأهكككأ﴾هللی جئ حئ﴿ونكك  و
هللأ مككك  هلل,حا كككا اهللهلل  ككك    هللهككك هلل    ككك اهلل كككم هلل ككك ةهلل مككك هلل,    ككك اهللث ككك بهللم  مقكككلهللهككك هلل  ككك    هللهككك 

هلل.(3)(ذ  هلل أةهلل  مؤم  ة
هللأ  ك هاهلل أ ظ هلل قومن ا,هللكةهلله   هللأ أ   اهللأخامهللمةهلل ك  أاهلل قم أ ظ .هلل
  (4)(ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ) اأ  هلل مح   هللأون  وهلل-4

 قومنكك اهلل مكك هللهلل﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿هكك هللاأ كك هللونكك  وهلل)مة(هلل  ث   ككلأ  شكك ه هلله ظكك  
هلل  م  ا ة.هللأا هلل   

ڇ ڇ  ﴿ونك  وهلل هللاأ ك ه﴾هللڍ﴿أهللمةهللذ  هللم هللذ ابهلل      هلله هللو   ابهللح ثهللا   هلل

هلل ظك هلل كظكاهللأمك هللًأهلل, قومنك ا﴾هللڍ ڍ ڌ ﴿)مة(هلله هللاأ  أهلل ك وغا  ﴾هللڇ ڇ

هللوككك ا  ة﴾هللڌ ڎ ڎ ڈ  ﴿أ   ومككك ا    ككككاهلله ظككك هلل وكككبهلل  وككك هلل ك  كككلهللمكككةهللاككك هلل   ككك 
أ ظككك هللهلل(6),هللأذ كككاهلل مكككةهللوكككًل(5)  نأ اكككبهلل هكككهللأوككك ماه هللخكككأهظ هلل  قكككلهللل  ككك هلل قو وكككأةهلل هلل ق ككككا

أذ ك هللهلل, قومن اهللأ  ةهلله هللر لهللمث قكلهللأ ك هلل صكاحهللمظك هلله ك هللاممك هلل مك هللو ك  هللمكةهللذ اهك هلله ك  
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )هكك هلل ككأاةهلل ك نكك  هللهكك هللاأ كك هلل ككمح   هللأونكك  و

هلل كأ وهللل ئ ة,هللأ  ث   لهلل قومن ا,هللأأهلل م  ةهلل(مة)ه      (7)(ڈ ژ 
                                                           

 (3/3411ام  هلل  ح   هلل  خم اهلل )   ا جهلل  م  اهلله هلل س   لهلل قوهللمناهلهللمناهللمن   هلل ك هلل(1)
هللَأا  هللَهَ هللث  بهللهلل-(هلل َسْمَاْ َ ُ هلل1) هللمةهلل  َخلِّ هللأ  اِّ َ هللأ  ُ ْ ةهللأَ ْحكأهللَذَ ك .هلل   َحَا ا,هللَأَا َ ,هلل  َ َح  هللضابق هلل  َّق ِّةهللمةهلل  خلِّ

 (1/354 هلل  مخصصهلل هللمةهلل   بهلل  ما  هلل )
 (1/141):   ا جهلل  م  اهلله هلل س   لهلل قوهللمناهلهللمناهللمن   هلل ك هللام  هلل  ح   هلل  خم اهلل(3)
 (41  هلل ) أاةهللهلل(4)
 (هلل1/411(هللم  ا هلل  و ل  هللأح  ئ هلل  ورأ  هلل )1)
هلل  غا ك   هلل   كوحم هللمةهللأح(هللم1) هلل ْ َ ْقمَك ا هلل م هللمةهللمحَم هللمةهلل مك هلل عهللمكةهلل ح كوهللمكةهلل مك هلل  كَاحمةهللمكةهلل أ كيهلل ْمكةهللوكًل

هللمشك ا  اهللهلل,أ  شوغ  هللمك   كاهللأ  و َ  ك هلل,ا َ لهللمثق هللمةهلل  ن أيهلل قوهلل  نق    ةهلل قوهللهلل ا  هلل ْمةهلل  خ  بهلل,أم هلل  َ    
أ كك هللهلل,هك و  أ هلل قككوهللهضكق هلل,ممقك بهلل قككوهللح  ثكلهلل كك لهللو ك  هللخ  مكك اهللهلل,أأصكأ هللأأ بهللأحكك  ثهلل,لهللَأه كك  كهك هلله كأةهللمككةهلل امهلَل

كلهلل,أ  مك انهللهك هللاكَا ءةهلل ك هاهلل,ه هللوظذ بهللم ق هللق أ  قلهلل  م هلل وص   يهللم ظ  كلهللهك هلل حكةهلل  َن ما اوك هللَهك هللهلل,أ   أ ئك هلل  َن ما
 (1/51ه.هلل هلل   ااهلل    م لهلله هللأ   ةهلل  م ئلهلل  ث م لهلل )(741)    ئ لهللم ا يهلله هلل  َماهللوم  مهلل كأ وهلل  لهلل

هلل(4 ك ن  هلل )هلل أاةهلل(7)
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هلل(2)   ااكك ةهللأاغ ئككبهلل   ككارةهللغا ئككبهلل هكك هلل     كك مأًاهللهكك هلل قومنكك ااهلل,هللأ ككذ  هللذ (1)(  وكك  
 هلله كك .هللهللأمثقكك هلل  ثنكك  م هللمككذ اه هلله كك  هلل ككةهللذ اهككهللأ  و ككوهلل,أ  ككةهللهكك هلل ك اوظكك هللهكك هلل ك نكك  

هلل   ككككا جهلل ,هللأشككككم هلل  كككك  ةهلل  شككككام   هللهكككك (3)   ككككارةهللو  كككك اهللهكككك هلل  ح كككك ةهلل  وككككأ هاهلل هكككك 
هلل   ككق  هلل  ن ك هلللاشك   أمكأهلل   كنأ هللهك هلل و مك  هلل  قومنك اهللهك هلل  مأضكن ةهلل ,هللأذ اهك(4)  م  كا
هللأ  ككةهلل,(6)اأحهلل  م كك ةهللذ اهكك هلل قومنكك اهلل ,هللأ   ككم    هللح كك هللهكك (5)   ككا  هلل   وكك بهللمل  كك هللل ككو

  مككةهلل و مككلهللهكك هلل و مكك  هلل نكك اهلل ككذ   وكك هللهكك هلل ك نكك  ,هللأذ اهكك هللهكك هلل  مأضككن ةهلل قومذ ككاهلل 
هللمحمكككك هللث كككك ءهلل عهللهكككك (7)  مو كككك هلل   ككككارةهللو  كككك اهللهكككك هلل  م  كككك هلل  محككككا   و  كككك اهللهلل ,هللأ  مكظككككًا

هللهكككك (9)هككككو هلل   كككك  اهلل ,هللأهلل  شككككأ    هللهكككك (8)  مكظككككًا هللمككككا ح  و مكككك هلل ,هللأ مككككةهلل مككككاهلل  وكككك ًأ
 كصهلل قكوهلل ك اوظك هللهك هلل ك نك  هللهلل(11)  وحا كاهللأ  و كأ اهلل ,هللأ    هاهلل مكةهلل  شكأاهللهك (10) م  

م هلله   ,هللأممةهلل صهلل قوهللأةهلل  من وهلل  ذًهللوضم و هلل ل لهلل   ا مكلهلله ك هللهكأهلل  ك هللهللأ  و و
ڇ ڇ ڇ )ونك  وهللاأ ك  )  من وهلله هلل أاةهلل ك ن  هللصك حبهللأضكأ ءهلل  م ك ةهللح كثهللاك   

هلل   ا مكككلهلل ل كككلهللهكككذبهللهككك هللأ ككككهللوككك َّهللهللذ .هلل (12)(ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
هللر كك  هللهكك هللوكك ءهلل ل ككلهللهككذبهللوضككم و هلل  ككذًهلل  من ككوهللأهككذ هلل. عهللر كك  هلل ككةهللمإ ا ضككظ هلل    كك ا
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ )  ك نكك  هلل ككأاةهللأأ هللهكك هللونكك  وهلل  أ كك اهلل عهلل وكك بهللمككةهللأخككا

                                                           

هلل(هلل  و ظ  هلل نقأ هلل  و ل   هلل  مؤ ي هللأمأهلل      ,هللمحم هللمةهللأحم هللمةهللمحمك هللمكةهلل مك هلل 1)    قمك هلل  غا ك   هللع,هلل مكةهللوكًل
م اأ هلل هلل   منكل هللهلل–(ههلل هلل  مح   هلل    وأاهلل م هلل عهلل  خ   ًهلل هلل    شا هللشا لهلل  اهلل كاا هللمةهللأم هلل كاا هلل741 )

 (1/114 )هلل.هكهلل1411 كأ وهلل
 (هلل3/11(هللغا ئبهلل   ارةهللأاغ ئبهلل   اا ةهلل )1)
 (1/441(هلل  وأ هاهلل  ح  ةهلله هللو   اهلل   ارةهلل )3)
 (1/411 قوهللمناهلهللمناهللمن   هلل ك هللام  هلل  ح   هلل  خم اهلل )(هلل   ا جهلل  م  اهلله هلل س   لهلل4)
 (7/171(هلللاش  هلل  ن  هلل   ق  هللل وهللمل   هلل   و بهلل   ا  هلل )1)
 (هلل7/417(هللاأحهلل  م  ةهلل )1)
 (4/173(هلل  محاهلل  م   هلله هللو   اهلل   ارةهلل  مو  هلل )7)
هلل )5)  (هلل5/55(هلل  و   اهلل  مكظًا
 (هلل4/417(هللهو هلل     اهلل )1)
 (1/111من وهلل   ارةهلل  مو  هلل )(هللما حهلل م  هلل  شيهلل11)
 (هلل7/134(هلل  وحا اهللأ  و أ اهلل )11)
 (41 )هلل  هلل أاةهلل(11)
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ص حبهللل ا بهلل   كارةهللهلل ,هللأذ ا )مة(هلل قومن اهلله  هلل   (1)(ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
هلل   هللل ا بهللهذبهلل ل ل.هلل(2)أم    
)مككة(هلله كك هلل قومنكك ا,هللكةهلل ل كك  هلل هللونكك هللأ هللوحصككوهللأ كك هللأ  ككذًهلل كظككاهللأ عهللأ قكك هللأةهلل

هلل ,هللم هللمناهللم هلل   أه هللل وهلل س م ة,هللأ عهللأ ق .وروظ هلل  هلل ل  
هللأمككة أأمكك هللورأ كك هللهككذبهلل ل ككلهلل   ا مككل هلله كك هللاكك  هللأمككأهلل   ككنأ هللهكك هلللاشكك  هلل  ن كك هلل   ككق   )

أذ ككاهللهلل-ل ككلهللصكك لهللمواأاهكك هللمككاهللأ انككلهلل,ومن ضكك لهللأ  ثكك   هلل,  نمككأ هلل ور  كك هللمل كك ةهلل كأ ككو
ضككك هل هلل- كككمبهلللضككك هلهلل ل كككلهللل كككوهلل  كككابهلله ككك   هللل كككوهلل  مضككك يهلل  كككابهلل  ككك هللل كككوهلل ل ككك  هللأ  

هلللمككك هللمظكك هللأ  مكككا  هلل,ح ظكك هللهككك هلل ق كك هلل ووكككاءأ هللمكك هلل وظأ ككك هلل  م ككووماهللشكككر ظ هلل و خكك  هلل ضككم اه 
هللمكةهلل  وك هلل   ار  لهلل ل   هللمةهللر لهللل  ظ هلل  ل هللم هلل أ  من وهلل, لأ ظ هللهإو   ظ هلل  و ل ق لهلل ل   
هلل  مأومكلهللر ئك هللأ كأ منهللونك  وهلل عهللصك اهللمك  ئاهللمكةهللهصك هللممك هلل      كلهلل ل   هللهذبهللومقوظ 
مك هلل,أ   كوظل ءهلل  و كذ بهللأوك هلل قوهلل﴾ڎ ڈ ڈ ژ  ﴿مظ هللأ س م ةهلل ق ظ هلل رام   هللأ  

هللون و كككككبهللمكككككةهللأغ اهككككك هلل قمنوكككككل  هلل  شككككك مقلهلل  و أ   كككككلهلل ل ككككك  هللمكككككةهللأغ اهككككك هلل نمظككككك هللمككككك 
هلل نككك هللمككك هللمإو   ظككك هللهككك  ما  هلل,ر  ككك اهللهلل  منككك أ ةهلل  كككثكثهلل ل ككك  هللومقوظككك هللمكككةهلل  وككك هلل,  مصككك أ   

هللمكةهلل  وك هلل ل ك  هللمكةهللر كلهلل ظك هلل كظكاهللمك هلل أ  من كوهلل, ظ هلل كمأاهللوق هللأكظأاهلل  أح هلل لأ 
هلل  ظككك هلل ككك  أ هللل هللم ك أه كككلهللأو كككا بهللونككك  وهللمأح    وككك هلل  شككك ه ةهللشكككئأ  هللمكككةهللذ كككاهللمككك هللومقوظككك 

هللأةهلل قكوهلل,أ   ثك ابهللونك  وهللمك هلل س مك ةهللل كوهلل  مؤ ًهلل,ه ظ هلل  صح  هلل ق كاهللو ا  ةهلل,مناض ة
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )ونككك  وهللاأ ككك هللهككك هللمثقككك هللأاكككاهلل مككك هلل  ظككك هللأ اضكككأ هللل هلل  ككك  

هلللو ككككك ةهلل  كككككوما اهللح كككككبهلل س كككككا اهلل قكككككوهلل  كككككوما اه هلل قكككككوهلل     كككككلهلل(3)(ۇ ۇ 
هللح كككلهللهككك هللأ  ومقكككلهلل, ق أ صككك هللما  ككك ةهلل ق ككك هللاككك م هلل,ممناضككك ةهللمونق كككلهلل( كككة)أهلل, ل ككك  
هلل شكوم  ظ هللم  أصكيهلل  موخصكصهلله  قك هللمكةهللأأهلل,ورو هللم نأ هللمةهللح  هللأ ظ هلل قوهلل   صب
هللمككةهللر ككلهللمككةهللوككرو ظ هللمكك هللأًهلل, كحككأ  هللأ كك هللمككةهللم ككا هللأ   ككوث  ءهلل,م ظمكك هلل كك هللضككم اهلل قككو
هللهكك هللم ظكك هللر ككلهللوككرو ظ هللمكك هللأأهلل,  ظكك هللل ا ضككظ هللحكك  هللل هللأحككأ  ظ هللمككةهللحكك  هللهكك هلل,امظكك هللر كك  

                                                           

هلل(4 ) هلل(هلل ك ن 1)
 (5/111(هللل ا بهلل   ارةهللأم    هلل )1)
هلل(1 )هلل   ماهلل أاةهلل(3)
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هلل.(1)(  ظ هللل ا ضظ هللح  هللل هللأحأ  ظ هللمةهللح  

  (2)(وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ) اأ  هلل مح   هللأون  وهلل-1
هلللهلل قومن ا,هلل م هللأا هلل   هلل  م  ا ة )مة(هلله هللهذبهلل ل 

هللهككك هلل   شككك يهلل  ككك هللو  ككك ابهلل ظكككذبهلل ل كككل هلل ككك هللهكككبهلل﴾هللۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿اككك  هلل  لمخشكككًا
ةهلل,  أ ككك هللهككك هللغقكككبهلل  ظمكككلهلل  ككككهللكةاهللهلل  أ ككك ,هلل ا ككك هلل  صككك  ح ة,هللمنكككا هللهككك هللوككك ءهللاككك هلل ككك ةهللأ  
,هللأاكك  هلل مككةهلل   ككلهلل(4)(پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )ونكك  وهللاأ كك هلل شكك اهللل ككوهلل(3)( كر

,هلل(5)(  صكك  ح ةهلل كك   هللهكك هلل  ككأةهللأ كك  اهللهلل أًهلل, قومنكك اهلل(َمككةهلل)﴾ۆئ ۆئ﴿هللأاأ كك  ه ظكك  )
هللهكك هللأاكك   هللأأاككك هلل قومنككك اهلل(مككة)هللأ قمكككل م ككك و هلل  غ كككبهلل  كك هللو  ككك ابهلل ظككذبهلل ل كككل )هلل   كككا ًل

هللأةهللمن ككككو)مة(هللهكككك(6)(  أ حكككك هلل  منضكككك لهلل اوكككك   هلل هككككذبهلل ل ككككلهلل ن كككك  هلل,هللأذ ككككاهلل  م ضكككك ًأ

هلل  ككككككك  أةهلل قكككككككوهلل ن   ككككككك هلل  صككككككك  ح ةهللمنكككككككاهلل-أًهلل-﴾هللۆئ ۆئهلل﴿هلل  ومنككككككك اهللم أ ككككككك 
هللمكككك  ا       كككك  هللهكككك هلل,هللأم حككككأبهللح ككككو(7)(  أ كككك هلل ن كككك هلل  غامككككل,هللهكككك هللأ ؤ  كككك  هلل,أ     ككككل
هللهككك هللو  ككك اهللهكككذبهلل ل كككل(8)  و ل ككك  ,هللأ مكككةهلل (9),هللأح كككوهللأمكككأهلل   كككنأ هللم حكككأهللم   كككلهلل  م ضككك ًأ
هلل.(10)ه هلل  محاهلل  م   هلل و مل
أ  ك هاهلله  هللأ ظك هلل قومنك ا,هللأًهللأةهلل  كأةهللهكذ هلل  أ ك هللمكةهللومقكلهلل  صك  ح ة,هلل مك هللهك هللهلل

هلل  أةهلل   م  ة.هلل
هلل  ككور  هللأ ك  اهللهللونك  وهلل عهللمكةهلل قككبهللثك هللأأمك هللورأ ك هللهكذبهلل ل كلهلله كك هللاك  هلل   خكاهلل  كا ًل )هلل

                                                           

 (7/171(هللو   اهللأم هلل   نأ هلل=هلللاش  هلل  ن  هلل   ق  هللل وهللمل   هلل   و بهلل   ا  هلل )هلل1)
 (111  ص ه  هلل )هلل أاةهلل(1)
 (4/13   ش يهلل ةهللح  ئ هللغأ ماهلل  و ل  هلل )(هلل3)
 (13ما  هلل ) أاةهللهلل(4)
 (هلل4/451(هلل  محااهلل  أو لهلله هللو   اهلل   و بهلل  نل لهلل )1)
 (11/347(هللم  و  هلل  غ بهلل )1)
 (1/14(هللأ أ اهلل  و ل  هللأأ ا اهلل  ورأ  هلل )7)
 (هلل3/131(هللم  ا هلل  و ل  هللأح  ئ هلل  ورأ  هلل )5)
 (هلل7/111(هللو   اهللأم هلل   نأ هلل=هلللاش  هلل  ن  هلل   ق  هللل وهللمل   هلل   و بهلل   ا  هلل )1)
 (4/115(هلل  محاهلل  م   هلله هللو   اهلل   ارةهلل  مو  هلل )11)
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هلل ك هلل حصك هللأةهللامك هلل ح كةهللل م هلل   ؤ  هللأهذ هلل﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿ه   هللغامو هلله هللم 
ا  هلل قككوهللمككةهللل كك هللأةهللهككذبهللهلل-  أ حكك هلل  أ كك هلل قككبهلل مكك هللأ حكك هللأ كك هلل كك هللحصكك هلل ككأهللك كك هلل  أ كك ,

ۇئ ۇئ ۆئ هلل﴿أاأ ك هللمحك  هلل  ح ص هلل قبهللكةهلل,-    أةهللو ء هللمإ ح  هللأ   هللمإ م    

هلل  منضك لهلل اوك  هللأأاك هلل, قومنك اهلل(مكة)أ قمكلهلل  أ ح ,هلل  أ  هلل قبهللل هلل    هلل هلل﴾هللۆئ

هلل هلل   كؤ  هللهكذ هللأةهللهثمك هلل  أ ح هلل  أ  هلل قبهللل هلل    هلل ﴾هللهللۆئ ۆئهلل﴿اأ  هلله رةهلل  أ ح 
هلل كأ ,هلل  أ ك هلل قكبهللح  هللأااهلل   ؤ  هللهذ هللأةهللهثم هلل, كأ  هلل  هللأوأ هلل   هلل   هللل هلل ح ة
هللمظكذ هلل  م قأبهللأةهللهثم هللل ح  ,هلل قوهلل  أوأ هلله هللمو   هللل م    هللأةهلل قوهلل     هللأأوما
هلل  كذم  هلل  كأةهللأةهللهأوكبهلل  كذم  هللاصكلهلل   كبهللذ كاهللونك  وهلل عهلللةهللث هللل م    ,هللهأهلل     ء

هللهللهللأ عهللأ ق .هلل,,هللأهأهلل  ا و (1)(ل م    هللهأ
أه  هلل    ل هللأ  هلل ك هلل  قكبهلل  ذا كلهللهح كبهللمك هللأةهللو كأةهللصك  حل,هللأمظك هللومك  هلل نمكلهلل كأ  ,هلل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )أهأهلل أبهلل  صك  ح ةهلل مك هلل  ك هللل ا ك هلل ق ك هلل   كك 

هلل  ,هلله ن  ةهلل لم ءهلله هللصكحهلل كم  ء.(2)(پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

 (3)(ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ)اأ  هللون  وهلل-1

أ  ككةهللهكك هللمن ككوهللهلل,ه ظكك   قومنكك اهلل مكك هللذ ككاهلل  م  ككاأةهلل﴾چ ﴿اأ كك هللونكك  وهلل)مككة(هللهكك 
هللهك هللوك ماهلل  م ك ةهلل,؟أ هلله ظم هللمن اهللهلل؟أ هلله هلل  ث   لهلل؟  ومن اهلله هلل كأ و هللاأ ك  )ا  هلل   مكًا

﴾هللچ ﴿منضكككك اهللهللأم ظكككك هلل,منضكككك اهللهللم ظكككك هلل وا مككككأ  هللأمن كككك ب﴾هللڃ چ ﴿ونكككك  و
,هللأمنضككظ هلله ككاه هللأ ظكك هلل(4)( قككوهللمكك هللحككذيهلل   ككك هللم   ككلهلل  ككوغ  ءهلل-أًهلل  ككمناهلل-هحككذي
 مككك هللهككك هلل وككك بهللل كككا بهللهلل,كةهلل سمككك هللمنكككاهلل ك نككك  هلل,أهكككأهلل ن ككك هلل  ومنككك اهلل كككذ  هلل, سمككك 

هللأهكككأهلل,منضكككظ هلل أًهلل,م ظكك هلل وا مكككأ  ,هللأاكك  هلل   كككماا  ًهللهكك هللمحكككاهلل  نقككأ  )(5)   ككارةهللأم   ككك 

                                                           

 (11/347(هللم  و  هلل  غ بهلل=هلل  و   اهلل   م اهلل )1)
 (35ر هلل ما ةهلل )هلل أاةهلل(1)
 (71غ هاهلل )هلل أاةهلل(3)
 (11/411(هللو ماهلل  م  ةهلله هللورأ  هلل   ارةهلل )4)
 (هللهلل4/375(هللل ا بهلل   ارةهللأم    هلل )1)
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هلل.(1)(أ م  ظك هللأشكابهللأشكنأاه ,هللكظأاهك هللهك هللم ك هاهلل ك نك  هللمة هلل ن  هللور قأةهللأم ظ هلل سم ,
,هللأاك  هلل مكةهلل   كلهلل(3)من   هلل  و ل  هلل  ومن اهلله هلل كأ كوهلل أةهلل  ث   كلهلل ه هلل(2)  مغًأأذ اهلل

هللمككك هلل ك نككك  ,هلل ككك هلل ككك  هلل  ما كككأبهللكةهلل قومنككك ا,هلل كأ كككوهلل﴾چ ﴿  محكككااهلل  كككأو لهلل هككك 

هللأذ ككاهللاككأ هلل-. ؤ كك هللم ظكك هلل  وم ككاهللكةهلل  وكك  ,هلل م كك ةهلل   ث   ككل﴾هللچ ﴿أ.هللخ صككلهلل سمكك 
هللأ  حم ككاهللأ  مغكك  هللأ  خ كك هللأ  غكك  هللأ  م ككاهلل سمكك هللونكك هلل ْكَْ نكك  هلَلهلللةهلل)هلل- ل ككلهللهككذبهللهكك هلل   مككًا
هلل-هككذ ,هلل قككوهلل قومنكك اهلل  مأضككن ةهللهكك ﴾هللچ ﴿هكككهلل  مظكك ئ ,هللهكك هللمكك هلل  و ككاهللممكك هللذ كك هللأغ ككا

هلل  وكك هلل  ثم   ككلهلل كلأ ج هلل ك نكك  هللأ   مكك هللضككن ي,هللاككأ هلل   كك هلل )-أضككنيهللهككذ هلل   ككك هللم أ كك 
,هلل قكوهللخككيهللمك هلل(5)      هللمرة)مة(هلل قومنك اهللهك هلل  مأضكن ةهلل,هللأصاح(4)(ه  هلل عهللذ ا

و  ككك اهللاوحكك هلل مككةهلل   ككلهللهككك هلل  محككااهلل  ككأو ل,هللأضكككنيهللأمككأهللح كك ةهللهككك هلل  محككاهلل  محكك  هلل
أ ظ هلل سم هللخ صل,هللأضكنيهلل كذ  هللاكأ هللهلل﴾ڃ چ ﴿)مة(هلله هللاأ    لو جهلل من و

هللأ وكألهلل  وك  ,هلل م ك ةهلل أ ظك هلل كظكاهللأ   مةهلل   لهللأةهلل)مكة(هلل  ث   كلهلل م ك ةهلل  وك  هلله ك   )
,هللأأم هلل  ثنك  م هللهك هلل  وكأ هاهلل  ح ك ةهلله ك هلل كصهلل(6)(  غ  لهللأ مو  ءهلل, قومن اهلله  هللو أةهللأة

هللأ ظك هلل قومنك اهلل  قوهللأة)مة(هلل كأ وهلل قومن ا,هللأ  هلل ذ اهلل  ث   ل,هللأأش اهللل وهللاأ هلل   مًا
أ  ث   كككلهللهلل,,هللأأمككك هللأمككأهلل   كككنأ هلله ككك هللذهككبهللل كككوهللأةهلل كأ كككوهلل موكك  ءهلل  غ  كككل(7)هكك هلل  مأضكككن ة

                                                           

 (3/111(هللمحاهلل  نقأ هلل )1)
(هلل  ش  هلل سم  ,هلل  نكملهلل    أةهلل  ح هك,هللش  هلل س ك ,هللمح  هلل   ك ل,هللأمكأهللمحمك هلل  ح ك ةهللمكةهللم كنأ هللمكةهللمحمك هللمكةهلل1)

هلل ق كبهللممح كهلل,ا,هللص حبهلل  وص   ي,هلل ككهللشكاحهلل   ك لهللأهللمنك   هلل  و ل ك   م  هلل,هلل  ش هن    ا ءهلل  مغًأ  هللأ ك ةهلل  مغكًأ
م    كك ا,هلل كك ةهلل ر كك هلل  خمككلهللأحكك ب,هللهنككذ هللهكك هللهللا  نكك اهللهلل كمككل,هللل هكك  اهللهلل,هلل   مكك اهلللم مكك اهللهللأمككا ةهلل  كك  ة,هللأ كك ةهلل كك   اهللهلل,   كك ل

هكك هللشككأ  ,هلل كك لهلل كك هلل شككاةهللأخمكك هللهلل-م   ككلهللمككةهللمكك  ئةهللخا  كك ةهلل-ه هللممككاأهلل  ككاأذوككأهللأهللهلل,ذ كك ,هللهصكك اهلل روكك  هللمل كك 
 كككك اهللأ ككككك هلل   ككككمكءهللهلل هللأ ككككمن ةهلل كككك ل,هللاحمكككك هلل ع.هللم ئككككل,هللأ هككككةهللمو ككككبهللشكككك خ هلل    ضكككك هللح كككك ة,هللأ كككك  هللمضككككن اهلل

( 14/315,311) 
هلل 3)   مؤ ككيهلل هللمح كك هلل   كك ل,هللأمككأهللمحمكك هلل  ح كك ةهللمككةهللم ككنأ هللمككةهللهلل(هللمنكك   هلل  و ل كك هللهكك هللو  كك اهلل   ككارةهلل=هللو  كك اهلل  مغككًأ

هلل  ش هن هلل )م  هلل    شا هلل  اهلللح ك ءهلل  وكا ثهلل  نامكهلل(هلله هلل  مح   هلل م هلل  ال  هلل  مظ ًهلل 111حم هللمةهلل   ا ءهلل  مغًأ
 (4/113 )هلل.هكهلل1411م اأ هلل هلل   منلهلل هلل كأ وهللهلل–

 (4/171(هلل  محااهلل  أو لهلله هللو   اهلل   و بهلل  نل لهلل )4)
 (3/111(هللم  ا هلل  و ل  هللأح  ئ هلل  ورأ  هلل )1)
 (1/171 )هلل(هلل  محاهلل  مح  هلله هلل  و   ا1)
 (1/113(هلل  وأ هاهلل  ح  ةهلله هللو   اهلل   ارةهلل )7)
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هللأًهلل,م ظكككك هللأ ك كككك هلل  ا ككككأبهلل موكككك  ءهللأمن  هكككك هلل,  غ  ككككلهلل موكككك  ءهلل(مككككة)أه كككك   )هللهلل, قومنكككك ا
هللمكككةهلل كككاهللهللأةهلل قككوهلل هللمنضككظ هللأوككر قأ هللمنضكككظ هلل وا مككأ هللأًهلل, قومنكك اهللأا كك هلل,مظكك هللونق ظمكك 
هلل, لخككاهللمكك هللونقكك هللممكك هللونق كك هلل وككألهلل هللمح ككثهللم ظكك هللمنكك ةهللمككمناهللمخككوصهللأ ك كك هلل  ا ككأب

هلل  ث   كلهلل  ومقكلهللهك هلل   كا  هلل  ك ك هللأوغ  كاهلل,م ظمك هلل  ك هللصك   هللم ظك هللمنكاهلل ك هللأةهلل قوهللم 
,هللأأ كككك بهللل ككككم    هللح كككك هللهكككك هللاأحهلل(1)(  ا ككككأبهللمرصكككك  لهلل سشككككن اهللمككككاهلل   أ صكككك هلل ما  كككك ة
  شكأ    هللهك هللهلل,هللأ كذ  (3),هللأ صاهللصك حبهلل  محكاهلل  م  ك هلل   كأ هللم  منضك لهلله ظمك (2)  م  ة

,هللأذ اهكككك هلل قومنكككك اهللهككككك هلل  مأضككككن ةهللصكككك حبهلل  و  كككك اهلل   ار كككك هلل ق كككككارة,هلل(4)هككككو هلل   كككك  ا
هللأ  ككأةهللا ككأم  ,هلل ك نكك  هللهككذبهللمككةهلل   ككأةهللأًهلل قون  ككل,هلل(مككة)هللو ككأةهللأةهللأ وككأل أأضكك ي )

هلل, أل ك هللصك  حلهللمك  ةهلل هكهلل م هلل قا أب,هللص  حلهللم  ةهلل ك ن  هللهذبهللأةهللممن وهلل.أ ق  هللم ظ 
هللا ةهلل  ككذ ةهلل ككم هللذ ككاه ,هللأ عهللأ قكك .,هللأ كك هلل  كك هللمظككذ هلل   ككأ هللأحكك هللمككةهلل  م  كك(5)(مككثكاهللهلل  سمكك 

,هلل(6)  وحا كككاهللأ  و كككأ اهلل أاككك  هللمككك  ومن اهللهككك هلل  مأضكككن ةهلل كككذ  هلل   ككك هاهلل مكككةهلل  شكككأاهللهككك 
أ صاهلل   أ هللمر ظ هلله هلل  مأضن ةهلل قومن اهللص حبهللل كا بهلل   كارةهللأم   ك ,هللأا هللاكأ هللمكةهلل

,هللأهأهللاأ هللأم هلل   نأ هلله هللو   ابهلللاش  هلل  ن  هلل   كق  هلل مك هللو ك  ,هلل(7)ا  هللأةهلل)مة(هلل مو  ئ ل
أأأا هللصكككككك حبهلل  و  كككككك اهلل  أ كككككك  هللمككككككةهلل  موككككككرخا ةهلل   ككككككأ هللأةهلل)مككككككة(هللهكككككك هلل  مأضككككككن ةهلل

هلل,هلل(9)أصاحهللم  ومن اهلله هلل كأ وهلل أةهلل  ث   لهللص حبهللص أةهلل  و    ا,هلل(8) قومن ا
هللأأم هللورأ  هللهذبهلل ل لهلل   ا مل هللا  هلل    هاهللمةهلل  شأاهلله هلل  وحا اهللأ  و أ ا 

هللأ   كك قو,هلل  نق كك هلل  نككأ   هلل ككك  هللمككةهللكوقظكك هلل ككخاهللممكك هلل   كك  هلل قككوهلل  مو كك ة  و كك  هللمككةهللهلل)
                                                           

 (7/151 بهلل   ا  هلل )(هلللاش  هلل  ن  هلل   ق  هللل وهللمل   هلل   و1)
 (هلل5/115(هللاأحهلل  م  ةهلل )1)
 (1/111(هلل  محاهلل  م   هلله هللو   اهلل   ارةهلل  مو  هلل )3)
 (هلل4/171(هللهو هلل     اهلل )4)
(هللههلل     شكا هلل  اهلل    كاهلل  نامك هلل1311هلل (هلل  و   اهلل   ار  هلل ق ارةهلل هلل  مؤ ي هلل مك هلل   كا  هلل كأ  هلل  خ  كبهلل )هللمنك 1)

 (هلل11/1174 )هلل.م أةهلل-   منلهلل-    هاةهلل–
 (هلل14/111(هلل  وحا اهللأ  و أ اهلل )1)
 (هلل5/113(هللل ا بهلل   ارةهللأم    هلل )7)
 (11/311(هلل  و   اهلل  أ   هلل ق ارةهلل   ا  هلل )هلل5)
   ك هاةهلل هللهلل–(هللص أةهلل  و    ا هلل  مؤ كي هللمحمك هلل قك هلل  صك مأ  هلل     شكا هلل  اهلل  صك مأ  هلل ق م  كلهللأ   شكاهللأ  وأل كاهلل1)

 (3/113 )هلل. 1117هلل-هكهللهلل1417   منلهلل هلل كأ وهلل
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هللمككةهلله كك هللأ مككجهللأمكك هلل,مظكك هلل ك  كك يهللمككةهللذ كك هللهكك هللأمكك هلل,أو ككأابهلل س وكك  هللمككةهللمكك حظ هللأممكك 
هللمكك هللأشككا أ هلل  ككذ ةهلل م  وكك هلل ككةهلل  صككايهلله  ككيهلل,م  وصككايهللونكك  وهلل   ككا  بهلل قككوهلل   ككو   

هللأ  مكككل,هللخ صكككلهلل  ومكككلهلل م ككك هنظ هلل سمككك هللمكككةهلل ظككك هلل كككخاهللممككك هلل  مو ككك ةهللل كككوهللأخكككام,هللر ظكككل
هلل ك ئاهكك هلل هووكك حهللهكك هلل كك   أ ﴾هللڄ ڄ  ﴿ هوو حظكك هللهكك هللأ   ككأ هلل. كك   هلل  ككوئ  يهلله  ومقككل

هللأ  مككا  .هللأ  م ككاهللأ  منككلهللأ  غكك  هلل سمكك هلل﴾ڃ﴿-هككأ-مضككم ابهللأأهلل  وك ككلهللم  كك هلل   كك م ل

﴾هللڇ ڍ ڍ ﴿   أ كككك هللماوحكككك اهللمككككذ  هللاككككأ هلل  لوكككك جهلل-,(1)(خ صككككلهلل سمكككك  هلله كككك 

.هللم   كمظ هللغ  كبهلل سم     هلل)هللأهلل -أأض يهلل,(2)﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿أاأ  
هلل  مو ك ةهللأه ئك ةهلل,    م هللم هلل قوهللم   هلل  هلله هلله حم هللأ  وظ ئل,هللأ  وم  ةهلل  أضا هللأ  ون 
هللهكك هللأأ مككجهلل.  مكك ن هللمككةهلل   ككوح  ءهلل  مككاأءةهللأهكك هللشككرةهللكةهلل,  وأح كك هللمككةهلل  أ ككظ هللو ا ككب

هللأًهلل  ونق ككك ,هلل  هلل  ككك هللهككك أ  كككك هللهلل,  ح مكككلهللأمق كككنهلل  صككك اهلل ا ككك هلل قكككوهلل  كككو   هلل  مو ككك ة
هلل نقمأ ظك هللأهك هلل,م ك هاهللمكةهلل ظك هلل سمك هللهك هللم هلل  هللم  ورم هلل شم هللموم هلل مو  ةهللأهأهللكوق  

هلل.(3)(أ  أه هللوذ اأه هلللذ 
هلل  مظك هللمكذ اهلل  و ص  هللمناهلل سوم  هللذ  هللهص هللث ث هللو ماهللو   ابهلل   لهلل   ا ملهلله    )هللهلل

هلل هككككهلل(  ك ك)هكككك﴾ڈ ﴿ل ككككو﴾هللڃ چ ﴿م أ كككك هلل سمكككك هللهكككك هلل  وكككك هلل  كككك ن هللمككككة

هللهككك (هللمكككة)أهلل, ا كككأم  هللأً﴾هللڃ ﴿كمكككهللمونق كككلهللأهككك هلل, ككك هلل  هلل﴾ڃ چ﴿اأ ككك 
هللمك هللأهكأهللم ظك ,هللمنضك اهللهللأً(هللمكة) ق ك هلل   هلل محذأيهللص لهللأه هلل, قومن اهلله  هلل  مأضن ة

هللم   نكك هلل  ومن ضكك ل(هللمككة)أونقكك هللموا مككأ ,(هللمككة)حككايهللأ ونقكك هلل,  اأ حكك هللمككةهلل أل كك  اهللأ كك 
هللممن كوهلل  ك هلل(مثقك )هللهك (هللمكة)هللمكرةهلل   كأ هللل كوهلل(4)  و وك ل   هلل  ك هلل  ذًهللأهأهلل,ضن يهللونق 

                                                           

 (14/114(هلل  وحا اهللأ  و أ اهلل )1)
 (51(هللغ هاهلل )1)
 (14/114  وحا اهللأ  و أ اهلل ) أاةهللهلل(3)
َأشككاحهللهلل,أشكاحهلل  ن  ئكك هللهك هللأصككأ هلل  ك ا ةهلل,  نكمككلهلل   م كاهللصكك حبهللشكاح هلل  وَّْقَخكك صهلل (هللم كنأ هللمكةهلل مككاهلل  وَّْ وَك َل َ  اهلل4)

هلل أ خوصكككاهللَه ككك  حكككأ,هللأ ساشككك  هللَهككك هلل هلل,أ  ككك  هللَأ ككك هللأأ هللوصككك     هلل,أشكككاحهلل  وصكككا يهلل ْ نكككًلهلل,  شم ككك لهللهككك هلل  م  ككك 
أ كك ةهللاكك هلل  وظَكك هللل  كك هللمناهككلهلل قككأ هللهلل.  كك   أ  وقككأ  هللهكك هللأصككأ هللهلل,شككاحظ أهللهللأ  م  صكك هللهكك هللأصككأ هلل  كك  ةهلل,  ح وم ككل

مك  هللهك هللصك اهلل ك لهللهلل, ك هلل  كةهلل ك هلل ك كاهللهك هللمناهكلهللهكذبهلل  نقكأ هلل,مك هللم ك ئاهلل ْكمصك اهلل,  مكغلهللأ  من كأ هللم  مشكا 
 هلل  ك ااهلل    م ككلهللهلل.ً قكوهللمك هللأوك هللمخك هلل مكةهلل  وكلاهللهلل(ه711)ةهللمأ ك بهلل ك لهللأ ك هلل,ههللأ ك هلل خقكيهللمنك بهللمثقك (هلل711)

 (1/111 )هلله هللأ   ةهلل  م ئلهلل  ث م ل
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هللم ا  ككلهلل   ا مككلهلل  ح وككلهللهكك هلل  ككاوق ةهللونككبهللمككةهلل قا حككلهلل  ا ككأبهلله كك هللمكك  ا أبهللأأا كك  ,منككا
چ هلل﴿أومقكككككككككككل,هلل(1)﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ﴿ونككككككككككك  وهللم أ ككككككككككك هللم  مقوككككككككككك 

هلل﴾چ  ﴿ومقكلهللمكةهلل  من كوهلل قكوهلل  كيهللأأهلل ك ن  ,هللمةهلل  ح  هللمأضاهلله ﴾هللچ
هلله هلل  ذًهلل سوم  هلل م  ةهلل   وئ  يهللأو هلل قوهللم ظ ,هللوا مأة هلل    هللأةهللاأةهلله هللك ظ 
هلل( كككك هلل)  هلل ق كككك هلل خقكككك هللمكككك هللح ككككلهللهكككك هللهظكككك هلل   ومكككك ا ةهللأ قككككوهلل,﴾ڃ ڃ ڃ  ﴿

هلل.(2)(م ظ هللأ ور قأ  هللهمن  ه 
أمنضككظ هللهلل,أ  ككك هاهللأة)مككة(هلله كك هلل قومنكك اهللكةهللمنككاهلل ك نكك  هلل ؤ كك هللأ ا ككبهلل  سمكك 

)مة(هلل قومنك اهللأًهلل وا مكأ هللأ ق ك هلل  كأةهللأثكاهلل كأةهلل   م اهللأ  غ  هللأ  منكل,هلل  هللأ هلل ا ب, ؤهلل
 كصكك  يهلل  ثم   كككل,هللأ عهللهلل﴾ڃ   ﴿مكككهللأوككر قأ هللمنضككظ ,هللأوككر قأةهللمنضكك ا,هلللذ هلل كك ةهلل  مككا  

هللهللهللأ ق .هلل

                                                           

هلل(51غ هاهلل )هلل أاةهلل(1)
 (14/111(هلل  وحا اهللأ  و أ اهلل )هلل1)
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 املطلب الثالث
للبيانأولبيانالجنس)من(

أا  هلل)مكككة(هلل م ككك ةهلل  وككك  هللهككك هلل كككأاةهلل كحكككل بهللحوكككوهلل ظ  كككلهلل كككأاةهللغككك هاهللهككك هللمأ ضكككاهلل
هلل ث اة,هللأ  أا هلل كمثقلهلل قوهللذ  هلله هللم هلل ق  

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ) اأ كككك هللونكككك  و -1

  (1)(ى ى 

هللأا هلل   هلل  م  ا ةهللأ ظ هلل قم  ة هلل﴾ې﴿)مة(هلله هللاأ  أ  ش ه هلله ظ  

هللهككك هلل   شككك يهللأأا  هلل(2)( قومنككك اهلل هلل قم ككك ة﴾هللې﴿اأ ككك )هلل  لمخشكككًا ,هللأاككك  هلل  م ضككك ًأ
أ قكك هللذ كك هللأ ظكك هلل كك هللو ككةهلل قومنكك اهللهلل- قوم كك ةهلل(مككة)أ أ ككأ اهلل  و ل كك هللأأ ككا اهلل  ورأ كك  )هلل هكك 

,هللأممثقكك هللاكك  هلل    كك  هللهكك هللمكك  ا هلل  و ل كك هللأح كك ئ هلل(3)(مح كك   هلل ككةهلل قظككةهللك ظككةهلل-م أ كك 
هللهكك هلل(4)  ورأ كك  هللأاكك  هللأ ظكك هلل قم كك ةهلل ككذ  هلل(5)  و ككظ  هلل نقككأ هلل  و ل كك ,هللأأمككأهلل     كك هلل مككةهللوككًل

أمككةهللهلل,(7) مككةهلل و مككلهللهكك هلل  محككاهلل  م  كك هلل,هللأ(6)هكك هلل   ككا جهلل  م  ككاهللشككم هلل  كك  ةهلل  شككام   
هلله هلل  مأ أ لهلل   ار  ل هلل.(9)  و   اهلل  م  ا,هللأص حبهلل(8)  مورخا ةهلل كم  ًا

ۈ ٴۇ ﴿اأ كك هللونكك  وهلل)محككاهلل  نقككأ هلل ق ككماا  ًه كك هللأا هللهكك هللهلل أأمك هللورأ كك هللهككذبهلل ل ككلهلل

 هلل ن ك هلل﴾هللۅ ۉ ﴿ا كأ  هللأاضكوهلل عهللاضك هللو قمة هلل ن  ﴾هللۋ ۋ ۅ

هلل عهللمكككككككرماهللمككككككك  ةهلل قنككككككك مك  هللأً ﴾ۉ ې ې ې ې ى ى﴿هلل  و كككككككل

                                                           

هلل(11 )هلل كحل ب أاةهللهلل(1)
 (هلل3/313(هلل   ش يهلل )1)
 (4/131(هللأ أ اهلل  و ل  هللأأ ا اهلل  ورأ  هلل )هلل3)
 (هلل3/15 )هللأح  ئ هلل  ورأ  (هللم  ا هلل  و ل  هلل4)
 (هلل1/111(هلل  و ظ  هلل نقأ هلل  و ل  هلل )1)
 (هللهلل3/131 )هلل(هلل   ا جهلل  م  اهلله هلل س   لهلل قوهللمناهلهللمناهللمن   هلل ك هللام  هلل  ح   هلل  خم ا1)
 (هلل4/411 )هلل(هلل  محاهلل  م   هلله هللو   اهلل   ارةهلل  مو  7)
 (11/147(هلل  مأ أ لهلل   ار  لهلل )هلل5)
 (هلل11/155(هلل  و   اهلل  م  اهلل )1)
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أمنضكككظ هللخكككصهلل كوكككاهللهلل(2)  و كككل(هللهككك هللوكككل كاهللهللثأ مككك اهللهلل)  ن ككك ﴾هللى ى ﴿(1)أا كككأ  (
.هللشككظا اهللهلل  كك ءبهللأ ككق هلل ق كك هلل عهللصككقوهلل   مكك هللهكك  ول هلل-  نمككأ أ  ككك هاهللهلل–  نككك  هللم  و ككلهلل

هللأ ككااهللأةهللأا كك هللل كك هلل  ئشككلهلل كك هلل] ه كك  هللمن ئشككلهللهمكك أ.هلل  كك ءبهللومككاهلل ل ككل,هللهككذبهلل ل كك هللهقمكك 
هلل ع؟هللا كأ هلل ك هللهكأهللأمك  هللا  ك هلل,أمأ ك هللو وشك ًاهللحوكوهلله ك هللونوقك هلل هللأةهللأحبهللأما هلل ق  
؟هللأ وش اهلل عهللا أ هلل  هللأه   هلله    .هلل ل لهلل ق ظ هللهوك هللأ  ك  اهللأا كأ  هلل عهلل خوك اهللمك هللأمكًأ

أح ككوهللصكك حبهلل  ظ   ككلهللل ككوهللمقككأ هلل,هلل(4)    كك ء(هلل كك ئاهلله خوا كك هلل  كك ءبهللخ ككاهللثكك هلل(3)[هلل لخككاة
هلل خوككك ا هللم أ ككل,هللأ   كك هللهككذهم هلل   كككظ هلل خوكك ا هللأ حكك ةهلل مككاأةهلل(5)   ظ  ككلهلل ككةهلل مككةهللشكككظ ب

 هللخ اكاهةهللمن كوهلل(7),هللأح وهلل كةهلل مكةهلل  ح ك (6)م  و أة(هللون  وهلل عهلله موكه هللأذهم ,هلل   ا  
هللأ عهللثكثكك ا,هللُامَكك هلَلهلللذ هلل وخ  ككاهللك كك هلل,  وخ  ككاهللمق كككهلل خ اككاهةهللأةهلل وككألهللأ .هلل ل ككلهلل قكك ظةهللاككاأ
هللَم كك ,هللَ ْوُمكك هلُلهللممكك هلل كك  هللأ  ككثكثهللَوَمكك كا,هللَ ككَا ح اهلل هللاكك  هللأاكك هلل نكك وظة,هلل    كك ءهلل  قكك هللأةهللأمككاب

 .(8)  وخ  ا(هللامأ هلل أومظةهلل  و هلل  ثكثهلل هللأ ح ةهللهأهلل  وم  هلله   ا ح

هلل قظكككككةهللمح ككككك   هلل أ هللو كككككأةهلل قومنككككك ا,هلل مككككك هللأأا هللأ  كككككك هاهللأ ظككككك هلله ككككك هلل قم ككككك ةهللك ظكككككةَّ
هلله هللو   ابهلل   لهلل   ا ملهلله هللمن و                                        أ عهللأ ق .هللهلل﴾ې﴿  م ض ًأ

                                                           

 (1/1511(هلل  ظ   لهللل وهللمقأ هلل   ظ  لهلل )1)
 (3/15(هللمحاهلل  نقأ هلل )1)
 (1/1113 )هلل(1471اا هلل  ح  ث)هلل(هللصح  هلل سم  هللم ق هللم بهللم  ةهللأةهللوخ  اهلل ماأو هلل هلل  أةهلل كا هللل هللم    ل3)
 (3/15(هللمحاهلل  نقأ هلل )4)
هللهللأمأهللم اهللمحم هللمةهللم كق هللمكةهلل م ك هلل عهللمكةهلل مك هلل عهللمكةهللشكظ بهللمكةهلل مك هلل (هلل  لهًا1)  عهللمكةهلل  حك اثهللمكةهلللهكاةهلل  لهكًا

أحككك هلل    ظككك ءهللأ  محككك ث ة,هللأ ك كككك هلل  وككك من ةهللم  م   كككل,هللاأمهلل شكككاةهللمكككةهلل  صكككح ملهللاضكككأ ةهلل عهلل قككك ظ ,هللأاأمهلل  ككك هلل
أ  ةهللا هللح كهلل قك هلل    ظك ءهلل   كمنل.هللأ وكبهلل مكاهللمكةهلل مك هلل  نل كلهللاضك هلل عهلل  ك هللل كوهلل لهك   هللهلل,وم  لهللمةهلل كئمل

أ قك هللم   ك لهلل  م ضك لهللم ك .هللأوكأه هلل  قكلهلل  ثكثك ءهلل  كماهلل شكاةهلل  قكلهللخقك هللهللةهلل حك  اهلل ق   هللم مةهللشظ ب,هللهإ   هلل هللووك أهلل
أه ك  هلل ك  ك ةهللهللمةهللشظاهللامض ةهلل  لهللأاماهللأ شا ةهللأم ئل,هللأا  هللثكثهللأ شا ة,هللأا  هللخم هللأ شا ةهللأم ئل.هلل 

 (175,هلل4/177 )
 (1/1514) هلل   ظ  ل(هلل  ظ   لهللل وهللمقأ هلل1)
هلل      هللهلل, عهللمةهلل م هلل  ح  هللمةهللأ  ةهللمةهلل  ثهللمحم هللمةهلل م هلل (هلل مةهلل م هلل  ح  هلل  ش هن 7)  سم  هللأمأهلل م هلل عهلل  مصًا

هلل,اأمهلل  ك هلل    كك ئ هللأ مككةهللخل مككلهلل,أمرم كك هلل مكك هلل عهللأغ اهمكك هلل, كل هلل  شكك هن هللمكك ةهللأو  كك هللمك هلل,أخكأهلل مكك هلل  ككاحمةهللأ ككن 
أحمك هللهك هللمح كلهلل   كارةهللهلل, هلل قكوهلل    ك اصكم هلل ذ  ئك هللأحهللأ  ةهلل  ش هن هللمنوم اهللهلل,أث  هلل     ئ هللأا  هللماةهلل هللمر هللم 

وكأهوهلل ك لهللثمك ةهللأ كو ةهللهلل, ك هللوصك   يهلل,أ  وظ هللل   هللا   كلهلل  نقك هللهك هللمصكاهلل,أا هللل وهللمصاهلل,ل وهللمغ   هللأ  هلل وب
 (3/171  أ ه هللم  أه   هلل )هلل هللأا  هلل مةهللا  اهلل  لهللو اهللأ و ة.هلل,أا  هلل مةهللخق  ةهلل  لهللثم   ةهللأم وو ةهلل,أم وو ة

 (1/1511(هلل  ظ   لهللل وهللمقأ هلل   ظ  لهلل )5)
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ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ) اأ كككككككككككك هللونكككككككككككك  وهلل-1

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

  (1)( ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

)مة(هللح ككككثهللوكككك ء هلل﴾ى ائ ائ ﴿أمككككأ ةهلل  شكككك ه هللهكككك هللهككككذبهلل ل ككككل 
هلل قم  ةهلل م هللأا هلل   هلل  م  ا ةهلل قوهلل   حأهلل  و    هلل

هللهكك هلل   شكك ي أًهللهلل-م   كك اهللهلل  ككأةهللأةهلل وككأل﴾هللى ائ ائ ﴿اكك  هلل  لمخشككًا
هللمكةهللمنضك اهللهلل كاثهللمكرةهللأأ كوهللمنضكظ هللهكؤ ءهللمكةهلل كاام ء هللأًهلل كاح  ,هللكأ وهلل-)مة(من و

هللمك  م ا ثهللأأ كوهلل   ا مكلهللمحك هلل كاحك  هللأأ كأ هللأًهلل  غ  ل,هلل مو  ءهلل  أةهللأةهللأ وأل.هلل كو  ب
أممثقككك هللاككك  هللهلل,(2)  ظوكككاة(هللمحككك هلل  مظككك وا ةهللأمكككةهلل  ككك  ة,هللهككك هلل  أ  كككلهللمحككك هلل  مكككؤم  ةهللمكككة

هللهككك هللأ كككأ اهلل  و ل ككك  أهللح ككك ةهللهككك هللأذ كككاهللأمكككهلل,(4)أ    ككك  هللهككك هللمككك  ا هلل  و ل ككك هلل,(3)  م ضككك ًأ
هللهككك هلل كككأة)مة(هللم   ككك اهلل أذ كككاهلل   كككم ةهللهلل,(5)كأ ككك هلل كاحككك  (هلل  محكككاهلل  محككك  هللاكككأ هلل  لمخشكككًا

هلل كاحك  ,هللكأ ك هللم   ك اهللهللمظك هللوك ءهلل قم ك ةهلل ظك أ   حقم هلله هلل   اهلل  مصأةهللأ ظ هلل قم ك ةهللم أ ك  )
هللمككةهللمكك ساثهللأأ ككوهلل  مككؤم  ةهللمككةهلل كاحكك  هللأأأ ككأ  هللأ  من ككو.هللأ  كك  هللأًهللممحككذأيهللهوونقكك 

هلل(8)لاشك  هلل  ن ك هلل   كق  هلل   كنأ هللهك هللأأمكأهلل(7)  قمك بهلل هللا  هلل مكةهلل ك   هللهك أممثقهلل(6) كو  ب(
هللأ ظككك هللهلل(9)هككك هلل  محكككاهلل  م  ككك أ مكككةهلل و مكككلهلل أ كككم ه هللمحمككك هللث ككك ءهلل عهللهككك هلل  و  ككك اهلل  مكظكككًا
هلل. مكك هللو كك  هللهكك هللاككأ هلل  م  ككا ةهلل(10) أذ اهكك هلل ككذ  هللمق ككك )هللم    ككل(هلل-م    ككلهلل-و صكك ق لهللأً

                                                           

 (1 )هلل كحل ب أاةهللهلل(1)
 (3/114(هلل   ش يهلل )1)
 (هلل4/111(هللأ أ اهلل  و ل  هللأأ ا اهلل  ورأ  هلل )3)
 (3/15 )هلل(هللم  ا هلل  و ل  هللأح  ئ هلل  ورأ  4)
 (5/414(هلل  محاهلل  مح  هلله هلل  و   اهلل )1)
 (1/11(هلل   اهلل  مصأةهلله هلل قأ هلل   و بهلل  م  أةهلل )1)
 (11/111(هلل  قم بهلله هلل قأ هلل   و بهلل )7)
 (7/11 ن  هلل   ق  هللل وهللمل   هلل   و بهلل   ا  هلل )(هلللاش  هلل 5)
 (4/411(هلل  محاهلل  م   هلله هللو   اهلل   ارةهلل  مو  هلل )1)
هلل )11)  (7/157(هلل  و   اهلل  مكظًا
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أهك هللهلل,(2)مح  ةهلل  ورأ  هلل      م هللهأهللهلل,(1))مة(هلل قم  ةهلل  شأ    هلله هللهو هلل     اأذ اهللأة
أاككك  هللهلل,(4)أ   ككك هاهللمكككةهلل  شكككأاهللهككك هلل  وحا كككاهللأ  و كككأ اهلل,(3) وككك بهلل  و  ككك اهلل   ار ككك هلل ق كككارة

صكك حبهللل ككا بهلل   ككارةهللأم   كك  )هللأ كك هللأةهللونق ظكك هللممحككذأيهلل قككوهللأ ظكك هللحكك  هللك ظكك هللممث مككلهلل
أذ ككاهللأ ظكك هلل قم كك ةهلل ككذ  هللصكك حبهلل  و  كك اهللهلل,(5)  أ كك هللأأ ككأهلل كاحكك  (هلل-أًهللم    ككلهللهلل-  م كك ة
هلل.(6)  م  ا
 هلل موكك  ءهلل  غ  ككل,هلله ل ككلهلل   ا مككلهلله كك هللو كك  هللهكك هلل  ممحككثهلل كأ هللهكك هللمككةهلل كك هلل  ككأأمكك هللورأهللهلل

هللأ  ك هاهللأ عهللأ ق هللأة)مة(هلله ظ هلل م  ةهلل  و  .

هللےهللےهللھهللھهللھهللھهللہهللہهللہ)ونككككككككككككككك  وهلل عهللاكككككككككككككككأ هلل-3

هللهللهللهللهللهللهللهلل(7)(ۓهللۓ
هللمة(هللم    كلهللأأهلل قم ك ة,﴾هللح ثهللو ء )ۓهللۓهللے﴿هللأ  ش ه هلله هلل ل لهلل   ا ملهللاأ  

هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل م هللأا هلل   هلل  م  ا ةهلل قوهلل   حأهلل  و    
هللأ قوهللهللهللهلل  مكةهللهللأح  هك هلل(8)هضكلهللمكةهللخك و هلل    ئ هلل  أ هلل  و  هلل م  ة(هللمة)هذ هللا  هلل  ا ًل

أذ اهكك هللم    ككلهللمحمكك هللث كك ءهلل عهللهكك هللهلل,(9) كك   هللهكك هلل  قمكك ب,هللأأ ظكك هللصكك  حلهلل ككذ  هلل قومنكك ا
,هللأ   م    هللح ك هللهك هللاأحهلل(11)   ق  هلللاش  هلل  ن  ,هللأأمأهلل   نأ هلله هلل(10)  و   اهلل  مكظًا

,هللأ   كك هاهلل(14)  ورأ كك هلل,هللأ     ككم هللهكك هللمح  ككة(13)أ  شككأ    هللهكك هللهككو هلل   كك  اهلل,(12)  م كك ة
                                                           

 (4/311 )هلل(هللهو هلل     ا1)
 (5/11(هللمح  ةهلل  ورأ  هلل )1)
 (11/113(هلل  و   اهلل   ار  هلل ق ارةهلل )3)
هلل(11/171(هلل  وحا اهللأ  و أ اهلل )4)
 (7/111أم    هلل )هلل(هللل ا بهلل   ارة1)
 (11/144(هلل  و   اهلل  م  اهلل )1)
 (1 )هلل مرهلل أاةهلل(7)
هلل )5)  (هلل11/113(هللو   اهلل  ا ًل
 (11/11(هلل  قم بهلله هلل قأ هلل   و بهلل )1)
هلل )11)  (5/7(هلل  و   اهلل  مكظًا
 (7/111(هلل اش  هلل  ن  هلل   ق  هلل )11)
 (7/111(هللاأحهلل  م  ةهلل )11)
 (4/317(هللهو هلل     اهلل )13)
 (5/134 )(هللمح  ةهلل  ورأ  هلل14)
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أاك هللأا هللهك هلل كأاةهلل  حكجهللهللمثك هللهكذبهلل ل كل,هللأهكأهللاكأ هلل  ,(1)مةهلل  شأاهلله هلل  وحا اهللأ  و أ ا

هلل                                (2)( ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ) عهلل لهللأو 
هلل   ا ملهلله  هللأا هلل   هلل  م  ا ةهلل قوهلل   حأهلل  و    هلل ل لهللهذبهللورأ  هللأأم  
هللهكك هللوكك ماهلل  م كك ة )هللاكك  هلل هلل   وكك بهللهكك هللذ كك هللأثمكك  هللذ ككابهللونكك  و  ككأ هللهلل مككةهللوا ككاهلل   مككًا

هلل ث كبهللأ ك  هلل  كأ هللمنك ول ة,هللر  و ك هللهك هلل كنأ هلل  كذ ةهللأ  وًلهللأصي,هللم هلل  مؤم  ةهلل  وًل
هلل  ك اهللهككهللمر   كظ هلل  كم أ   هللأ ظك هلل ح كمأةهللمن أ  ةهللأحوو  هللأ  و  هلللم   هلله هلل مقأ هلل  ذ ة
هلل ك ك  هلل  نكذ بهللش   هللمةهلل ذ بهلل ظ هللهؤ ء هلل  أ ﴾هللھ ھ ے ے ۓ ۓ هلل﴿ ق ظ 

,هللأاككك  هلل  لوككك جهللهككك هللمنككك   هلل   كككارةهللأ   ا مككك  )هللأمنككك ول ةهللهككك هلل(3)(أ ن ككك هللمككك ك    هلل  مأوكككا
أ ظككك هلل نوكككلأةهللمكككةهللرمكككةهللمظككك ,هللأ  كككأةهللهككك هللمن كككوهللمثم ككك ةهللأهكككأهللهلل من كككوهللم ككك م  ةهللهمن ككك ب

هلل﴾ڍ﴿هك هلل  ظ   كلهللل كوهللمقكأ هلل   ظ  كلهللم ك هلل,هللأح كو(4)(ونو كله هللمكةهللرمكةهللمظك هللمن و

ھ ے ) ك ظ هللونك  وهللاأ ك هللأهكأهلل,(5)  مشكا أة(هللأهك هلل ع,هللر ك  هللم ككةهللهك هللو ه  ة)

هللهككككك هللو  ككككك اهلل,(6)( ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  اأ ككككك هللهللأاككككك  هلل  مغكككككًأ

هلل﴾ے ۓ ۓ ﴿أاأ ككك هلل) أاككك  هلل  كككا ًلهلل,(7)  أوأ  ككك (هللأ ظككك هلل ح كككمأة) ﴾ڍ﴿ ونككك  و
هلل كنلهللل كوهلللشك اةهللذ ك هللأ ك   قومنك ا,هلل(مكة) م  ةهللوك  هلل  نكذ بهلل  كذًهلل صك مظ ,هللأوصكق هلل

 مككةهلل  شككأاهلل ككأةهلل)مككة(هللم    كككلهلل,هللأ قككك هلل   كك هاهلل(8)ل  ظكك (هللم    ككملهلل  غضككبهللأاقككلهلل  احمككل
هلل.(9)اول(هلل    هلل  نذ بهللهإةهللم    لهلل )أ)مة(م أ  
هلل  شأا,هللأ عهللأ ق .هلل مةهللم    لهلل م هللاوح هلل(مة) أةك هاهللأ  هلل
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ) اأ ككككككككك هللونككككككككك  وهلل-4

                                                           

 (11/144(هلل  وحا اهللأ  و أ اهلل )1)
 (11 )هلل  حجهلل أاةهلل(1)
هلل )3)  (11/311(هللو   اهلل   مًا
 (4/141(هللمن   هلل   ارةهللأ   ا م هلل )4)
 (1/1557(هلل  ظ   لهللل وهللمقأ هلل   ظ  لهلل )1)
َق هلل أاةهلل(1)  (11 )هللُهصِّ
هلل )7)  (3/171(هللو   اهلل  مغًأ
هلل )5)  (هلل11/113(هللو   اهلل  ا ًل
 (11/144أ  و أ اهلل )(هلل  وحا اهلل1)
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هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل  (1)( ٺ ٺ ٺ 

هللهككك هللهللاككك  هلل, قم ككك ةوككك ء هللهلل﴾ٻ ٻ ﴿هككك هللاأ ككك هلل﴾ٻ﴿   شككك ه هلله ظككك أهللهلل   لمخشكككًا
هلل,هللأذ اهكك هلل ككذ  هلل   خككاهلل  ككا ًل(2)( قوم كك ةهللأأهلل  وكك  هلل(مككة)أهلل,   ككارةهلل  ْ َ وكك بهلل )هلل   شكك ي

هللهك هللأ كأ اهلل  و ل ك هلل,(3)ه هللو   ابهلل هللم  و هلل  غ كبهللمظذ هلل  من و ,هللأ    ك  هللهك هلل(4)أ  م ضك ًأ
هلل, قوم كك ةهلل(مكة)أهللأاك  هللأمككأهللح ك ةهللهك هلل  محكاهلل  محك   )هلل,(5)مك  ا هلل  و ل ك هللأح ك ئ هلل  ورأ ك 

 وكألهللهللم أ ك  )أوألهلل مةهلل    هللهك هلل  قمك بهللأةهللو كأةهلل قم ك ةهلل,هلل(6)(أأهلل  ومن اهلل,  و  هللأأ
هللهككك هللأ   ,(7)(أا ككك هللل ككك هللهككككةهللمكككةهلل  ث ككك بهللومقكككلهلل)أةهللو كككأةهلل قم ككك ةهلل مككك هلل  ككك       ككك مأًا

,هللأممكككةهللذ كككاهلل(9) قوم ككك ةهللأ ظككك أذ اهككك هلل مكككةهلل و مكككلهللهككك هلل  محكككاهلل  م  ككك هللهلل,(8)غا ئكككبهلل   كككارة

,هلل(10)   كك هاهللمككةهلل  شككأاهللهكك هلل  وحا ككاهللأ  و ككأ اهلل﴾ٻ ٻهلل﴿)مككة(هللم    ككلهللهكك هللاأ كك أة
هلل.(11)  مأ أ لهلل   ار  ل  مورخا ةهللص حبهللهللةأم
أأمكك هللورأ كك هلل ل ككلهلل   ا مككلهلله كك هللو كك  هللهكك هلل  ممحككثهلل كأ هللهكك هلل  م قككبهلل كأ ,هللهكك هللذ ككاهللهلل

هللمةهلل  ه هلل مو  ءهلل  غ  ل.
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ )اأ ككككككككككك هللونككككككككككك  وهلل-1

  (12)( ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

 مك هللوألهكك هلل   ككم ةهلل  حقمكك هللهلل,ح كثهللوكك ء )مة(هلل قم كك ةهلل﴾ٹ ٹ﴿ أ  شك ه هلله ظكك هللاأ كك 

                                                           

 (هلل31 )هلله  اهلل أاةهلل(1)
 (3/111(هلل   ش يهلل )1)
هلل )3)  (11/137(هللو   اهلل  ا ًل
 (4/311(هللأ أ اهلل  و ل  هللأأ ا اهلل  ورأ  هلل )4)
 (3/57(هللم  ا هلل  و ل  هللأح  ئ هلل  ورأ  هلل )1)
 (1/31(هلل  محاهلل  مح  هلل )1)
 (11/137(هلل  قم بهلله هلل قأ هلل   و بهلل )7)
 (1/113(هللغا ئبهلل   ارةهلل )5)
 (4/141(هلل  محاهلل  م   هلل )1)
 (11/315(هلل  وحا اهللأ  و أ اهلل )11)
 (11/11(هلل  مأ أ لهلل   ار  لهلل )11)
 (31 )هلله  ا أاةهللهلل(11)
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,هللأمحمك هللث ك ءهلل(2) مةهلل    هلل  ح مق هلله هلل  قم بهلل قم  ةهلل ذ  هلل,هللأوأله (1)ه هلل   اهلل  مصأة

هللم أ كككك   قومنكككك اهللمونقكككك هللهلل(مككككة)﴾ٹ ٹ﴿  )هللاأ كككك هللونكككك  و عهللهكككك هلل  و  كككك اهلل  مكظككككًا
كككككايهللم ككككو اهللحكككك  هللمككككةهلل  ضككككم اهلل  م صككككأبهللهلل-  ككككذ ةهلل-أهللم كككك ةهلل قمأصككككأ أم صكككك     هلل

هلل.(3)( ن وهلل  اذ ةهلل ص     ه هللمةهلل م    هلل,  مأصأ هللل و  محذأيهلل  ا واهلل
هللأأم هللورأ  هللهذبهلل ل لهلل   ا ملهلله م هللأا هلل   هلل  م  ا ةهلل قوهلل   حأهلل  و    هللهلل

ه ك هلله كاهلل   وك بهللهلل-أ    ك  هللأ  ك  هلل﴾ٿ ٿ ٿ ﴿أأا هلل   ماا  ًهلله هللمحاهلل  نقكأ 

هللممن ككككوهلل أثكككك .هلل كمككككلهللهككككذبهللمككككةهلل خوا كككك  هلل ن كككك هلل﴾ٹ ٹ ٹ ﴿   ككككارةهلل-مكككك   ارة
هلل كأ كك ةهلل وككبهللمنكك  هلل ن كك .هلل  وككرخ اهلل ممن ككوهلل(ثكك )هللأ  كك  .هلل   وكك بهللأأأاث كك  هلل ن كك .هلل  ن ككي

هلل  م ك هلل كةهللوكرخا )هللأم  هلل  م كا ثهللك ك هللأ  م  ةهللأل  هلل  ثنقم هلله هلل   شي ,(4)أأاث  هلل   و ب
هلل.(5)  (هللأأهق    هللأأ      مأبهلل,      لهلل كم هلل ةهلل   ارةهللأخا   هللأمن  ب
هلل,أ   ككك م هللمكككك  خ ا  هلل,أهككك هللو كككك   هلل  كككك   هلل    كككك هلل قكككوهلل  م وصكككك هلل أذ كككاهلل    كككلهلله كككك هلل

ل مككك هللأخكككاهلل   ككك م هلل   كككأةهللأاكككابهللل كككوهلل  و ككك ةهللأ  ثكككأ ب,هلل مككك هللاككك  هلل  صكككأ ماهللأ  م كككاهلله    )
أ  صقأ  هلله هلل أاةهلل  حجهلل قوهلل  م  و هلل  و هلله هللأهض هللم  نهلل كاا,هللهو أةهلل  صكأ ماهلل

هلل  كك   هللاك   هللأا ك  هللونك  و.أاابهللل كوهلل  ظك  هللأ  خكا بهللأو كأةهلل  م ك و هللأاكابهللل كوهللذ كاهلل ع
هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل.(6)(منمق هلل نوبهلل ئكهلل    م هللأأخاهلل,احمو هللمةهلل  ر هلل ئك

هللككك   هللهمكك ظ هلل ﴾ڤ ڤ ڤ ﴿اأ كك هللونكك  وهلل )اكك  هلل   ككماا  ًهللهكك هللمحككاهلل  نقككأ 
هلل.(7)م  خ ا  (هلل  م هللأم ظ هلل,م وص هللأم ظ هلل,     هللك   هلل     هللمة هلل ن  هلل     

هلل كاأ  هلله هللو   اهلل كص  يهلل  ثكثل هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللأأأا هلل ذ  هلل
هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل.هللهللهلل  مككككككككككككككؤمةهللأ   كككككككككككككك م هلل  م كككككككككككككك ه ,هللأ  م وصكككككككككككككك هلل   كككككككككككككك ها,هلل  ككككككككككككككك     القااااااااااااااولاألول

هللامكك هلل  ظوككاة,هللمنكك هللأ ككق هلل  ككذًهللأ  م وصكك هلل,  ظوككاةهللامكك هللأ ككق هلل  ككذًهلله   كك م   القااولالثاااني
                                                           

 (1/131(هلل   اهلل  مصأةهلل )1)
 (11/135(هلل  قم بهلله هلل قأ هلل   و بهلل )1)
هلل )3)  (5/11(هلل  و   اهلل  مكظًا
 (هلل3/117 )هللمحاهلل  نقأ (هلل4)
 (5/111 )هلل   شيهللأ  م  ةهلل ةهللو   اهلل   ارة(هلل1)
 (5/117) هلل مص اهلل    م (هلل 1)
 (3/117 )هللمحاهلل  نقأ (هلل7)
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هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل.م لهللهو هللمن هللأ ق هلل  ذًهللأ  ك   هلل,م لهللهو 
هللح ك م اهللهلل ح  كبهلل  كذًهللأ  م وصك هللح ك ب,هللمغ كاهلل  و كلهلل ك خ هلل  كذًهلل   م ا  القولالثالث

هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل.  محشاهلل أ هلله هلل ح  بهلل  ذًهللأ  ك   هلل,   ا اهلل
هللأهكك هلل كمصكك اهللأهكك  هلل ن كك هللحضككا  ,هللأهكك هللأم وصكك   هلل  وظكك  ,هللأهكك هلل كك م     الرابااعالقااول
هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل.م أ  هللأه هللأك  م  هلل  ,نهلَلمهلُلأ  وهلُلهلل  وم    هللأه 

هللهك هللأ    م هلل  م م ل,هللأصح بهللأ  م وص هلل  مشرمل,هللأصح بهلله هلل  ك   هلل القولالخامس
هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل.م  خ ا  هلل    م أة

هللهكك هللأ   كك م هللمإح كك ة,هلل  وكك منأةهللهكك هللأ  م وصكك هلل  م كك ه أة,هللهكك هلل هلل  ككك   القااولالسااادس
هللأ ق .هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل ق  هلل عهللصقوهلل   م هللأصح ب

هللأةالقولالسابع هلل  كذًهللأ  م وصك هلل  ك    ,هللوكا هلل  ذًهلل    م   هللأأا بهلل ةهلل  ح ةهلل  مصًا
هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل.أخذهللأ ةهللمةهلل م   هلل هلل  ذًهللأ  ك   هلل  حك ,هللمةهللأخذ
,هلل خوكككا هللم ظككك هللمككك هللو ككك  .هللأممثقككك هللذ كككاهلل(1)أ ككك  هلل كاكككأ  هلله ظككك هللل كككوهللخم كككلهللأ شكككا ةهللاكككأ اهللهلل

,هللأأأا هللصك حبهلل  ظ   كلهللل كوهللمقكأ هلل   ظ  كل )هللأ ظك هلل قظك هللمكةهلل(2)  ثنقمك هللهك هلل   شكيهللأ  م ك ة
هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل.(3)( هلل كاكككككأ  هللهككككك هللذ كككككاه هللم حكككككأهللمككككك هللو ككككك   ق ككككك هللأ كككككق ,هللأ ككككك أمكككككلهللمحمككككك هللصكككككقوهلل عهلل

أ  ك    هلل ق ك هلل ل كلهلل  وك هللهلل,اق  هللأم هللأأا بهللم  هلله هلل  ظ   لهلل  ك هاهللأ ك هلل كاكابهلل قصكأ ب
هلل عهللأ ق . كص  يهلل  ثكثلهلل  و ل,هلل  ةهلله هللمواو بهلل   خأ ؟هللهلل,هللأ مأ هلل خأ من ه 

هلل  ككأةهللأةهلل وككألهلل) ككابهلل   ككم ةهلل  حقمكك  هظككأهللمكك هللذ م كك ةهلل  وكك  هللأأمكك هللوأو كك هلل ككأةهلل)مككة(هلل
هلل  مصككك   ةهلللةهللأًهلل قومنككك اهلل  كككأةهللأأةهلل, م   ككك هللهككك هلل  مصككك   ةهلللةهللمن كككوهلل قكككوهلل قم ككك ة
,هللأمحمك هللث ك ءهلل(5)أو من هلل مةهلل    هلل  ح مقك هللهك هللو  ك اب هلل  قمك بهلل,(4) قظ (هلل هلل م    هللمنا

هلل,هللأ  ك هاهلل أ ظ هللم    ل.(6) عهلله هلل  و   اهلل  مكظًا

 چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ)اأ كككك هللونكككك  وهلل-1

                                                           

 (115-3/117 )هللمحاهلل  نقأ هلل)موصاي((هلل1)
 (111-111هلل-111-115-5/117 )هلل  شيهللأ  م  ةهلل ةهللو   اهلل   ارة هلل(1)
 (1/1171(هلل  ظ   لهللل وهللمقأ هلل   ظ  لهلل )3)
 (هلل1/131(هلل   اهلل  مصأةهلل )4)
 (11/135 )هلل(هلل  قم بهلله هلل قأ هللهلل   و ب1)
هلل )1)  (5/11(هلل  و   اهلل  مكظًا
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هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل   (1)( ڈ 

هلله ظ  هلل   حأهللهلل,ح ثهللو ء هلل قم  ةهلل﴾ڍ ڍ﴿ أ  ش ه  هلل قو هلل  م  ا ة هلل    هللأا   م 
هلل  و    
هلله هللأ أ اهلل  و ل  هلل هللأ  ث   لهلل, قومن اهلل كأ وهلل﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿أأا هلل  م ض ًأ

هللم    لهللأ  ث   لهلل, مو  ئ لهلل  ن  هلل   ق   )مة(هلل كأ و,هللأا  هللأمأهلل   نأ هلله هلللاش  هلل(2) قوم  ة
هلل قم  ةهللل م    هللح  هلل(3)ك  أا(هللص ل أ  ث   لهللهلل,أ وهللومن ض ل كهلل(مة )م أ  ,هللأذ اه 
هلل     ا(4)(م    ل هللهو  هلل  شأ    هلله  هلل قم  ة هللأذ اه  هلل م  (5), هللما ح هللأص حبهللو   ا ,هلل(6),

أ ظ هللم    لهلل ص لهلل ك  أاهلل  و هلل وحقوهللمظ هللأه هلل  و ل,هللك ظ هلل وحقأةهللمر  أاهللهلل أ  ك ها
هللاأ  هللون  و هللم ظ ,هللأم ظ  ڻ ڻ ڻ ڻ ) مخوق لهللذ ا هلله هللثكثلهللمأ ضاهللهذ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ائ ەئ ەئ وئ وئ )ون  وهلل عهللاأ أهلل ,(7)( ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ )أم  هللاأ   ,(8)( ی ی ی ی جئ حئ 

هلل.(9)( ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 
ه هللهلل)مة(هلل كأ وو   هلله هلل  م قبهلل  ث   هلله هللو   اهللأأم هللورأ  هللهذبهلل ل لهلل   ا ملهلله  هلل
هلل  و هلله هلل قومن ا. (ىئ ىئهلل)اأ  

                                                           

 (33 )هلله  اهلل أاةهلل(1)
 (4/111(هللأ أ اهلل  و ل  هللأأ ا اهلل  ورأ  هلل )1)
 (1/111(هلللاش  هلل  ن  هلل   ق  هلل )3)
 (7/311(هللاأحهلل  م  ةهلل )4)
 (4/411(هللهو هلل     اهلل )1)
 (1/151(هللما حهلل م  هللمن وهلل   ارةهلل  مو  هلل )1)
 (31 )هلل   ظي أاةهللهلل(7)
 (13 )هلل  حجهلل أاةهلل(5)
 (11 )هلل س   ة أاةهللهلل(1)
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هلل(1)( ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )اأ  هللون  وهلل-7
هللاأ  )مة(أ  ش ه هلله ظهلل هلل م هللأا هلل   هلل  م  ا ة -م    لهلل–ح ثهللو ء هلل م  ةهلل  و   

هلله هللم  و (2)مظذ هلل  من وهللأأا ه هلل مةهلل   لهلله هللو   اب ,هلل(3)  غ بهلل,هللأذ اه هلل ذ  هلل  ا ًل
,هللأذ اه هلل    هاهللمةهلل(5)  قم بهلل,هللأ مةهلل    هلل  ح مق هلله (4)ه هلل  محاهلل  مح  هللأأمأهللح  ة

هللمو    هلل,م    ل﴾هللڀ ڀ ﴿اأ  هلله هلل  و هلل(مة)أ   شأاهلله هلل  وحا اهللأ  و أ اهللم أ   )
هللم هللمةهللح  هللأصق هللأمواأاه هللمؤ  ةهللأأهلل كص ,هلل قوهللو ئلهللأهأهلل,  مم ةهلل قوهلل  م  ة

هللٺ ٺ﴿اأ  هلله هلل  مأصأ ل هللأم  أملهلل,  حم هللأاأةهلل,  نكملهلله هلل  مم ثقلهللأ  ما  ﴾.
هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل(6)  ش  (هللأه هلل,    ا
هللأأم هللورأ  هللهذبهلل ل لهلل   ا ملهلله  هللو ءهلله  هللم هلل ق  هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل

هللهككك هللو  ككك اب  هللذ كككابهللونككك  وهلل  كككأ هللهلل(ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )أاأ ككك   )اككك  هلل   مكككًا
هلل   قك هللذ ك هللمثك هللمكةهلل قك ظ ,هلل م َّكهللو ضككاهللهللمحمك ,هلل ك هلل  م كذم ةهلل ك هلل  مشكا  ةهلل ظؤ ءهللأخق   
هللأهك هلل خوقكيهللثك هلل.  ما  كبهللمةهلل ا مأ  هلل  ذًهلله  هللحمق  هللمةهللر  ,هللذا لهللمةهللحمق  هلل   هلل  ذً

هللأاأ   هلل قوهلل﴾ٺ ٺ ﴿م أ  هلل   هلل  ذًهلله هلل  ورأ  

ٺ ),هللأ كذ هللاك  هللمنك ه (7)    ة,هللأا  هللمنضظ هللهك هلل   ك ةهلل  صكغ ا(هلله ) القولاألول

هلل,هللأ سغا  هلل هلل  أةهللل هلل ق  ة.هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل(8)( ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
هلل ق ظككككك هلل حمقكككككأةهلل  مكككككا,هلل ككككك ةهللهظككككك هللاأ ككككك ,هلل مككككك هلل عهللخق ظككككك هلل سمككككك ,هلل) القاااااولالثااااااني

هلل.هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل(9)أ ا مأ ظ (

                                                           

 (41 )هلل  هلل أاةهلل(1)
 (4/411 )هلل  محااهلل  أو ل(هلل1)
 (11/71 )هللم  و هلل  غ ب(هلل3)
 (هلل1/11(هلل  محاهلل  مح  هلل )4)
 (11/111(هلل  قم بهلله هلل قأ هلل   و بهلل )1)
 (13/15(هلل  وحا اهللأ  و أ اهلل )1)
 (هلل11/113 )هللو ماهلل  م  ة(هلل7)
 (43  هلل )هلل أاةهلل(5)
 (هلل11/114 )هللو ماهلل  م  ة(هلل1)
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أهكككذ هلل   كككأ هللأ ككك هللمكككةهلل   كككأ هلل  ثككك   هلل  كككذًهللخصصكككظ هللهلل(1)(هككك هلل ك نككك  ) والقاااولالثالاااثهللهلل
هلل   كأ هلل,هلل(2)  لوك جهللهك هللمنك   هلل   كارةهللأ   ا مك هلل م سم .هللأذ اهلل كأ هللأ  ث    أاوك هلل   مكًا

,هللأممثك هلل(3)لذهلل هللغكا هللهك هلل  مكاهلل,  أةهللل هلله هلل  محا كأ هلل    لهلل ل لهللمن ه ,هللأ  غا هلل هلل
,هللأ هكاهلل(5),هللأ  ثنقم هلله هلل   شكيهللأ  م ك ة(4)   ماا  ًهلله هللمحاهلل  نقأ هلل   ورأ  هلل    م هللا  

 كاهلل مكةهلل   كلهللأذهلل,(6)  ورأ ك هللأ و ئكبهلل  و   اهلل   أ هلل  ث   هللأ  ث  ثهلل   ام   هلله هللغا ئب
أوأو  هللأةهللو كأةهلل)مكة(هللومن ضك لهللأأهللم    كل,هللأوكاو  هللهلل,أواو  هلل كأ هلل   أ هلل كأ هللأ  ث   

هللمككككك  ذا   هلل ا كككك هللأةهللأحكككك هم   هللوككككرأ ق ةهلله حومكككك هلل ل ككككلهللمن ككككوهللأ ظكككك هللم    ككككلهللم أ كككك  )هللأأمكككك 
هللهككك هلل  مأوكككأ ةهلل   ككك ة﴾هللڀ ڀ ﴿م أ ككك هللأ ا ككك هلل   ككك   ل,هللهككك هلل كككأحهللأصكككح بهلل  محمكككأ  ة

هلل,﴾ٺ ٿ ٿ ﴿م أ ككككك هللونككككك  وهلل عهللأا  هللأ    هككككك هلل     مكككككل,هلل كككككأ هللل كككككوهللر  هللم ككككك هللوككككك  

هلل   ككككك ة (7)( ٻ پ پ پ        )ونككككك  وهللم أ ككككك هلل ا ككككك هللأةهلل  ثككككك    هللهكككككأهللأ  ورأ ككككك 

هلل(ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )م أ كككك هللأ ا كككك هلل     مككككلهلل ككككأ هللل ككككوهللر  هللم كككك هللهكككك هلل  مأوككككأ ة
هللأ نكأ هلله ك ,هلل كا ك اهللل كوهللممقكنهللما كأبهللأ ك هللهك هلل  مم ثقكلهللهو كأةهلل ا كب,هللمك هللأ ك ئاهلل سم 
هللهونك هلل   كأ  ةهللخقك هللمكةهللأأمك هلل   ك  ,هلله هلل  مأوأ ةهلل    ةهلل قو﴾هللٺ ٿ ٿ ﴿اأ  

هلله  ك هلل كاهللهذ هللهإةهلل سم هلله ﴾هللڀ ڀ﴿ أون هلل    لهلله هلل أحهللاأ هلله هلل   ق هلله هلل  ذا ل

هلل سهكككا  هللهكككأهللأل ككك هلل قكككوهللومكككاهللأ ْ ُ ْقككك هللهللهورمقككك ,﴾هللٺ ٿ ٿ ﴿ونككك  وهللاأ ككك هللمككك هلل   كككا

هللو ككككأةهللأة هلل  وككككرأ ق ةهللأحكككك هلل قككككوهلل ووكككك ﴾هلل ڀ ڀ    ﴿اأ كككك هللهكككك هللأ)َمككككْة(هلل  مككككأاا,هلل من كككك ب
هلل.(8)ه  كابهلل(هلل  و  هلل م  ةهللو أةهللأةهلل  لخاهلل  ورأ  هللأ قوهلل قومن ا,

هللأهأهلل  ا و هللأ عهللأ ق .هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل
                                                           

 (11/114 )هللو ماهلل  م  ة(هلل1)
هلل(4/115(هللمن   هلل   ارةهللأ   ا م هلل )1)
 (11/111(هلل  مص اهلل    م هلل )3)
 (3/111(هللمحاهلل  نقأ هلل )4)
 (5/111(هلل   شيهللأ  م  ةهلل ةهللو   اهلل   ارةهلل )1)
 (1/111(هللغا ئبهلل  و   اهللأ و ئبهلل  ورأ  هلل )1)
 (41 )هلل  هلل أاةهلل(7)
 (هلل4/411 )هلل  محااهلل  أو ل(هلل5)
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ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )اأ كككككككككككككككككك هللونكككككككككككككككككك  وهلل-5

هلل (1)( ژ ڑ ڑ ک ک ک 

)مكككة(هلل قم ككك ةهللأأهلل قومنككك اهلل  ككك هللح كككثهللأا  هلل﴾ڈ ڈ   شككك ه هلله ظككك هللاأ ككك هللونككك  و﴿أهلل
هلل  م  ا ةهلل قوهلل   حأهلل  و    هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل

هللهككك هللو  كككك ابأأا هللأهللهللهلل    ككككا جهللهلل,هللأشكككم هلل  ككك  ةهلل  شككككام   هللهككك (2) ظككك هلل قم ككك ةهلل  م ضكككك ًأ
,هللأأأا هك هلل(5),هللأصك حبهللح شك لهلل  شكظ ب(4),هللأأمأهلل   نأ هلله هلللاش  هلل  ن ك هلل   كق  (3)  م  ا

هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل.(6) قم  ةهللأأهلل قومن اهلل ذ  هللل م    هللح  هلله هللاأحهلل  م  ة

ڇ ڍ ڍ ﴿ اأ ك هللونك  وهلللهلله ك هللأأا هلل   مكًا )أأم هللورأ  هللهذبهلل ل لهلل   ا مهللهلل

ٹ ﴿ -أهك هللاكأ هللمكةهللاك  هلل-  خ   كلهلل كمك هللمكةهلل  م   كلهللهكذبهللا  أ هلل  ذ ةهللهرص ب﴾هللڌ 

هلل  اهللهكككك هللأمككك  هلل كككك ئ  هللمكككك هلل  ككككمأ هللمكككةهلل ك مكككك  ,هللهنأوقككككأ هللمكككك  خًل (7)﴾ ٹ ڤ ڤ ڤ 

هللأمككك  ابهللمككك هلل عهللهخ كككيهلل(8)( ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )  كككذًهللاككك  هلل  ككك اأةهللأذ ككك هلل  ككك    ,

 هللأ ككككق هلل ق كككك هلل عهللصككككقوهللمحمكككك هلل  م كككك هلل  ككككأ هللونكككك  و﴾هللڎ ڎ ڈ ڈ  ﴿ كاا
أاككك هلل  كككأةهللغ كككابهللمكككةهللهلل,أاككك هلل  كككأةهلل كككذ  هلل,أ ر ككك هللخصكككصهلل  كقككك هللمككك    اهلل-  كككاأ هللأ  كككذ ة

أاككك هلل نكككأ هللهلل-اأمككك ,هللمكككةهللمحمككك هلل ككك هللمككك عهلل-ه قظككك هللوككك خ هللهككك هلل  كقككك هلل,  كككذ أبهللأ  من صككك 
  ضكككم اهللل كككوهلل ككك هللمكككةهلل صكككق هلل ككك هلل  خ ككك بهللممكككةهلل  صكككابهللصكككقوهلل عهلل ق ككك هللأ كككق هللأممكككةهلل

ڍ ڍ ﴿هللأمكك  هللأ ضكك هلل  صكك مظ هلل  م   ككلهللهككذبهللأاكك  أ هللأ   ككظ هللأكقمككأ هلل,- كك رو هللمنكك ب

هللأ هللامظك هلل  أوكأةهللأمك ﴾هللک ک ک ﴿مم كأ وظ هللامقظ هللمةهلل  ذ ةهللأص بهلل م هلل﴾ڌ 

                                                           

 (11) هلل  َلَماهلل أاةهلل(1)
 (1/41 )هللأ أ اهلل  و ل  هللأأ ا اهلل  ورأ  (هلل1)
 (3/414(هلل   ا جهلل  م  اهلل )3)
 (7/111(هلللاش  هلل  ن  هلل   ق  هلل )4)
 (7/343(هللح ش لهلل  شظ بهلل )1)
 (هلل5/111(هللاأحهلل  م  ةهلل )1)
 (41 )هلل  َلَماهلل أاةهلل(7)
 (75 )هلل   صصهلل أاةهلل(5)
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ی ی ی جئ ) صكك مظ هللأ   كك هللمظكك ,هلل ككل هلللذ هلل ذ مكك هللمككةهلل كااهللهكك هللهامكك اهللهلل  ككم أ  

هلل  وك هللهك هللخل ك هللمظك هللهرحك هللمظك ,هللذ  هلله ن هلل(1)( حب خب مب ىب  حئ مئ ىئ يئ جب 
هلل.(2)م ا(هلل أ هللم    يهلله وقظ هلل,      
صككك حبهللهلله ككك هللأأا  هلل ظككك هلل قم ككك ةهللأأهلل قومنككك اهللأأثكككاهللذ ككك هلل قكككوهلل  من كككوأأمككك هللوأو ككك هلل أهللهلل

هللأ قكوهلل كك  ,هللكقك هلل  شكا هللأأهلل,كك  مأةهلل قظك هللهإ ظ هلل قم  ةهلل(أمة)ح ش لهلل  شظ بهللم هلل ق  
هلل.(3)(مك ظ هللمنكاهللأهك هلل,ا ا كلهللوصك مظ هللحوكوهلل  كقك هلل قوهللأصاهللمةهللمظ هلله  ما  هلل,  ومن ا

هلل.أ  ا و هللأ عهللأ ق هللأ  هللوصق هلل قم  ةهللأ قومن ا
                                                                           (4)( ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ)اأ كككككككككك هللونكككككككككك  وهلل-1

ح ككثهللوكك ء هلل م كك ةهلل  وكك  هلل مكك هللأا هلل  كك هللهلل﴾هلل  ث   ككلچ﴿)مة(هللهكك هللاأ كك هللأ  شكك ه هلله ظكك 
هلل  م  ا ةهلل قوهلل   حأهلل  و    

,هلل(5)  وكك  هلل م كك ةهلل  ث   ككل﴾هللچ﴿أا  هلل م كك ةهلل  وكك  هللهكك هللو  كك اهلل مككةهلل   ككلهللم أ كك هلل
هلل كظكاهللأ  اأ هلل مةهلل   لهللأ ظك هلل م ك ةهلل  وك  ,هللأ   ك هللاوك هللخكهك هللم أ ك  )هللأ   هللأمأهللح  ة

هلل  كك هلل   ككم ة,هللأهلل(6)  غ  ككل(هللأ موكك  ءهلل قومنكك اهلله كك هللو ككأةهللأةهللأ وككألهلل  وكك  ,هلل م كك ةهلل أ ظكك 
,هللأذ اهكك هلل م كك ةهلل(8),هللأممثقكك هللاكك  هلل مككةهلل كك   (7)اككأ هلل مككةهلل   ككلهلل   كك هللاوكك هلل أ ظكك هلل قومنكك ا

چ     ﴿  ث   كككلهللهككك هللاأ ككك هلل﴾چ﴿أ قمكككلهلل   أ ككك  هللم أ ككك  )صككك حبهلل  و  ككك اهللهلل   وككك  

هلل.(9) ؤ  (هللم ظ هلل  وم اهللكةهلل  و  ,هلل م  ةهلل﴾چ
هلل.هللأ  ك هاهلل أ ظ هلل م  ةهلل  و  . و   هلله هلل  م قبهلل  ث  هللأورأ  هلل ل لهلل   ا ملهلل

                                                           

 (13 )هلل   و هلل أاةهلل(1)
 (11/311 )هللو ماهلل  م  ة(هلل1)
 (7/343(هللح ش لهلل  شظ بهلل )3)
 (71 )هللغ ها أاةهللهلل(4)
 (4/171 )هلل  محااهلل  أو ل(هلل1)
 (1/117(هلل  محاهلل  مح  هلل )1)
 (1/111(هلل   اهلل  مصأةهلل )7)
 (17/11(هلل  قم بهلله هلل قأ هلل   و بهلل )5)
 (3/1151 )هلل(هلل  و   اهلل  أ   1)
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 املطلب الرابع
)من(بمعنى)الباء(

هللأذ  هلله هللاأ  هلل مح   هللأون  و ,هللأًهلل  م هلل  ظ ,هلل(  م ء)أا هللأا  هلل)مة(هللممن وهلل
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ۈ )-1

هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل(1)( ائ

,هلل(هللأً هللمكككرماب  مككك ء)ح كككثهللوككك ء )مة(هللممن كككو ﴾ۉ ۉ﴿أ  شككك ه هلله ظككك هللاأ ككك هللونككك  وهلل
 (3)أح ك بهلل  أ حك ًهلل,(2)هللل كوهللمقكأ هلل   ظ  كلهلل  ظ   كلهللمكةهلل  م  كا ةهللم ك هللهك هللأممةهللا  هللمذ  

,هللأأمككأهلل   ككاجهللمككةهلل(5),هللأ مككةهلل   ككلهللهكك هلل  محككااهلل  ككأو ل(4)هكك هلل  و  كك اهلل  أ كك  هلل  ككةهللم  وكك 
هللهكككك  هلل(7)   ا مكككك هللهكككك هللو  كككك اب,هللأهلل(6)ل  هلل  م كككك اهللهكككك هلل قكككك هلل  و  كككك اهلل  وككككأًل ,هللأ مككككةهللوككككًل
 .هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل(9)أ  ثن  م هلله هلل  وأ هاهلل  ح  ة ,(8)  و ظ  هلله هلل قأ هلل  و ل  هلل  غا    هلله 

هللذ ككا هلل موكك  ءهلل  غ  ككلأأمكك هللورأ كك هلل ل ككلهلل   ا مككلهلله كك هللو كك  هللهكك هلل  م قككبهلل كأ هلل  كك م هللهللهلل
,هللأأمك هللوأو ك هلل(  مك ء),هللأذ ا هلله  هللأ ظك هللممن كوهللأ ظ هلل قومن اهللمةهلل  م  ا ةهللمةهللا  هللاهلل هلْلذهلَلأهلل

                                                           

 (11 )هللغ هاهلل أاةهلل(1)
 (11/1411 )(هلل  ظ   لهللل وهللمقأ هلل   ظ  لهلل1)
هلل  شك هن هللصك حبهلل3) (هلل سم  هلل  نكمل,هلل ك و ذ,هللأمكأهلل  ح كة,هلل قك هللمكةهللأحمك هللمكةهللمحمك هللمكةهلل قك هلل  أ حك ًهلل     ك مأًا

مكك  هلل قمكك ءهلل  ورأ كك هلل,  و  كك ا هلل,أأ ثككاهلل  كك هلل, ككل هلل ك ككو ذهللأمكك هللل ككح  هلل  ثنقمكك هلل,مككةهللأأ  هلل  ووكك ا.هللأأصككق هللمككةهلل كك أبهللأ  
هلل  ضاهللأأخذهلل ق هلل  نام م  هللم    مأاهلله هللومك  مهلل لخكاة,هلل ك لهللثمك ةهللأ كو ةهللأأامكاهللهلل, ا لهلل ةهللأم هلل  ح ةهلل   ظ  ًل
 (هلل13/413  اهللأ ك هلل   مكءهلل )هلل هللم ئل,هللأا هللش ر.

,هللهلل (هلل  أ   هلله هللو   اهلل   ارةهلل  مو  4)   مؤ ي هللأمأهلل  ح ةهلل ق هللمةهللأحم هللمكةهللمحمك هللمكةهلل قك هلل  أ حك ً,هلل     ك مأًا
هلل/ قكك هللمحمكك هللمنأا,  كك  وأا/مأوككأ ,هلل  شكك   كك   هللأحمكك هلل مكك هلل  هلل/وح  كك هللأونق كك  هلل  شكك  هلل-ه(415)   شكك هن هلل

ا مككك هللأااكككك  هلل ك كككو ذهللهلل- مككك هلل  كككاحمةهلل كككًأهلل/أحمككك هلل مككك هلل  غ ككك هلل  ومككك ,هلل  ككك  وأاهلل/أحمككك هللمحمككك هللصككك اة,هلل  ككك  وأا
هلل-هكككككهلل1411هلل   منككككل هلل كأ ككككوهلل- م كككك ةهلل–   شككككا هلل  اهلل   وككككبهلل  نقم ككككل,هللم ككككاأ  هلل- مكككك هلل  حكككك هلل   امكككك ًأهلل/  كككك  وأا
 (4/7.هلل ) 1114

 (4/111 )(هلل  محااهلل  أو لهلل1)
هلل )هلل  مؤ ي (هللل  هلل  م  اهلله هلل ق هلل  و   ا 1) هلل(ه117وم  هلل    ةهللأمأهلل   اجهلل م هلل  احمةهللمةهلل ق هللمةهللمحم هلل  وأًل

 (4/31 ).هللهك1411هللهللم اأ هلل هلل   منل هلل كأ وهلل–    شا هلل  اهلل   و بهلل  نام هلل-  مح   هلل م هلل  ال  هلل  مظ ً
 (1/111(هللو   اهلل   ا م هلل )7)
 (1/111 )(هلل  و ظ  هلل نقأ هلل  و ل  هلل5)
 (1/115(هلل  وأ هاهلل  ح  ةهلله هللو   اهلل   ارةهلل )1)
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هلللةهلل﴾ڳ ڳ﴿ )هللاأ كك  كاككأ  هلل  ثكثككلهلله كك هللذ ككابهلل مككةهلل   ككلهللهكك هلل  محككااهلل  ككأو لهللم أ كك  
ةهلل  غ  كككل,هلل موككك  ءهللأأهلل قومنككك اهلل(َمةهللك)هكككهلل ألمكككأاهللو  ككك هللونقوككك  هللمن كككو مكككةهلل كمكككاهللونق ككك هللأ  
مكك هلل  غ  ككلهلل موكك  ءهلللمكك هلل(َمةهللك)هككهلل   ككك , أل  هلل مككةهللهلل,(1) قومنكك ا(هللو ككأةهللأ هلل,(  مكك ء)هللممن ككوهللأ  

هللحك  اهللهلل  كأةهللأةهلله وكألهللمرماب, هللأأهللاض ئ ,هللمة هللأًهلل﴾ڳ ڳ﴿ و ملهلله هلل  محاهلل  م   

هللأمكاب,هللمكةهللمموك ئ اهلل هللأأهلل  شكئ اهللهلل أ ك هللحك  هلل  كاأحهلل ق  هلل أًهلل﴾ۅهلل﴿مكهللمونق  اهللهللأأهلل  اأح,هللمة
هلل ا ككك  و ,هلل صككك   بهلل  كككذًهللأهكككأهلل مككك  بهللمكككةهلل شككك ءهللمكككةهلل قكككوهللأمكككابهللم كككمبهلل  كككأح هلل ق ككك  هللأأ

هلل ق ك هلل عهللصكقوهلل   مك هللأهكأهلل ق ك ,هلل  مق كو هللأأهلل ع, هللأًهلل   كذاهلل مك  ب,هللل وهللأح  م هللأومق ن
هلل.(2)أ ق (

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )أممثقظ هللو ءهللاأ  هللون  و

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ),هللأاأ  هللون  و(3)( ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

هلل.﴾ڤ ڤ ڤ﴿ ,هللأاأ  ﴾ڳ ڳ ﴿ اأ   أ  ش ه هلله ظم هلل(4)( ڤ ڤ 
هللأ  ك هاهللأ ظ هللوصق هلل مو  ءهلل  غ  ل,هللأا هللو أةهللممن وهلل  م ء,هللأ عهللأ ق .

هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل(5)(چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )-1

ح كككثهللوككك ء )مة(هللممن كككوهلل)  مككك ء(هللأًهلل  مككك هللهلل﴾ڇ ڇ﴿ أ  شككك ه هلله ظككك هللاأ ككك هللونككك  و
هلل  ظ ,هلل م هللأا هلل   هلل  م  ا ةهلل قوهلل   حأهلل  و    

ذ ابهللمظذ هلل  من وهلل   م ةهلل  حقم هلله هلل  ك اهلل  مصكأة,هللهك هللو  ك اهلل كأاةهلل  حكج,هلل  وك هللهك هللهلل
هللمككةهللأ كك  هلل ث  ككثا مثك هللهككذبهلل ل ككل,هلل  وكك هللهكك هلل ككأاةهللهكك  ا,هللأ  ك م هلل كك  هلل كاككأ  هلله ظكك هللاكك   )

هللأمكككة.هللممن و)  مككك ء(هللهكككك)مة(.هللمر ككك أاهلل حقكككأة هلل  و ككك  اهلله  كككأةهللمككك ,هللك كككاهلللذ هللم كككذ هللحقككك 
,هللأممثقك هللاك  هلل(6)مك (هلل ك كاهلل ك  هللأًهللم  ئك هللهككةهلل حك هلل ك  هللاكأ ظ هللك كاهللممن وهللحق هللمو ء

                                                           

 (4/111(هلل  محااهلل  أو لهلل )1)
 (1/111(هلل  محاهلل  م   هلله هللو   اهلل   ارةهلل  مو  هلل )1)
 (1 )هلل   ح هلل أاةهلل(3)
 (4 )هلل   ْ اهلل أاةهلل(4)
 (33 )هلله  اهلل أاةهلل(1)
 (5/111 )هلل(هلل   اهلل  مصأة1)
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هلل.(1) مةهلل    هلل  ح مق هلله هلل  قم ب
هللأأم هللورأ  هلل ل لهلل   ا ملهلله  هللو   هلل   م هللذ ا هلل قومن اهلله هلل  م قبهلل  ث   .

 مككك هللهلل(  مككك ء)أ ظككك هللوصكككق هللأةهللو كككأةهللممن كككوهللهلل﴾ڇ ڇ﴿أ  كككك هاهللأة)مكككة(هللهككك هللاأ ككك 
أ  ككككةهلل كأ كككوهللأةهللو ككككأةهلل قم ككك ة,هلل م ككك ةهلل ككككأنهلل  حق كككل,هللأ عهللأ قكككك هللهلل,أأا بهللمنكككاهلل  م  كككا ة

هللم  صأ ب.

                                                           

 (14/11(هلل  قم بهلله هلل قأ هلل   و بهلل )1)
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هللاملطلب اخلامس
)من(بمعنى)في(

 أا هللأا  هلل)مة(هللممن  هلل)ه (,هللأًهلل  م هلل  ظ هلله هللولئ لهلل  محثهلله هللاأ  هللون  و
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ )-1

                            (1)( ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

هكككك هللهلل )هكككك (هللأً)مة(هللممن وح ككككثهللوكككك ء هلل ﴾ٺ ٺ أ  شكككك ه هلله ظكككك هللاأ كككك هللونكككك  و﴿ 
هللم هلل  ظ هلل قوهللم هللأا هلل   هلل  م  ا ة أماه ,هللأًهلل  

هلل  خ ككككاة,هللمككككةهللحكككك  هلل﴾ٺ ٺ ﴿أهلله كككك هللأأا هلل   ككككم ةهلل  حقمكككك هللهكككك هلل  كككك اهلل  صككككأة )هلل
هللأ  مؤم كلهللمك  مؤمةهلل  مكا  هللكةهللمنك بهللأم هللأماه هلله هلل  ضم اهللأوماهللممن و)ه (هلل)مة( أا  

هلل.(3),هللأممثق هللا  هلل مةهلل    هلل  ح مق هلله هلل  قم ب(2)  مؤ ث(هلل قوهلل  مذ اهللأغقب.هلل  و  
هللهنقوهلل   حأهلل  و    هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللأ مبهلل لأ ظ هللأأم هللورأ  هلل ل لهلل   ا ملهلل

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   ﴿  )اأ ك هللونك  وا  هللأمأهلل  ق ثهلل   كماا  ًهللهك هللمحكاهلل  نقأ هلل
هللأهك هلل(4) ك ك  لهللوحك هللم ك هلل ل  كبهللا  هللأ ق هلل ق  هلل عهللصقوهلل عهللا أ هللأةهللأذ  .هلل ل ل
هللأاضككك بهلل هلل عهللا كككأ هلل ككك  هلله   ككك هللح اثكككل,هللمكككةهللل ككك هللمكككةهللألأوككك هللأةهللأا ككك هللل ككك هلل لوككك مهللم كك 

ٱ ٻ ٻ ٻ    ﴿ه ككككل هلل موكككك ,هللأ م ككككلهللاككككا  هللمككككةهللك  كككك هللاككككا  هللأاهككككاهللأأ كككك هلل    كككك ,

هللم ككك هللل  كككب هلل ن ككك هللمؤم كككلهللأ هللح اثكككل,هللمكككةهللل ككك  هلل ن ككك هلل مكككؤمةهللوككك لهللمككك  هلل ن ككك  ﴾ٻ

                                                           

 (31 )هلل كحل بهلل أاةهلل(1)
 (1/114(هلل   اهلل  مصأةهلل )1)
 (11/111 )هلل(هلل  قم بهلله هلل قأ هلل   و ب3)
هلله هللل  بهللم  هللوح هللمةهللائ بهللمةهلل نماهللمةهللصم اةهللهللمةهللماةهللمةهلل ث كاهللمكةهلللأجهللا أ هلل عهللصقوهلل عهلل ق  هللأ ق .هلل(4)

هللغ  هللمةهلل أ  ةهلل مةهللأ  هللمةهللخل مل.هللأمظ هللأم ملهللم  هلل م هلل  م قبهللمةهلله ش هلل ملهللا أ هلل عهللصقوهلل عهلل ق  هللأ ق .
 ك هللولأوظك هللولأوظ هللا أ هلل عهللصقوهلل عهلل ق  هللأ ق هلله هلل  لهللخم هللمةهلل  ظواة,هللهذ هللاأ هللاوك  ة.هللأاك  هللأمكأهلل م ك ة هللل

صكوظ هللهك هللةهللح اثل,هللأأ ظك هلل  وك هللذ كاهلل عهللونك  وهللا.هللأ هللخكيهللأ ظ هلل    هللامق هللوح هللل  هللم  ظواةهلله هلل  لهللثكثهللمة
هللهقم هلل ق ظ هللل  هللأ   ض هلل  وظ هللولأوظك هللا كأ هلل عهلل﴾وهللل  هللم ظ هللأ ا هلللأو   ظ هقم هللاضهلل﴿    ارةهللم أ  هلل لهللأو 
هلل(4/1541 هلل   و ن بهلله هللمناهلهلل كصح بهلل )هلل.صقوهلل عهلل ق  هللأ ق 
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ڀ ڀ ڀ ڀ  ﴿ولأ وظمكك  هكك هللح مكك اهللهللح كك  هلل ن كك هلل﴾هللپ پ پ پ ڀ هلل﴿وحكك 

ٿ  ﴿,هللثك هللاك  أا كأ  هلل عهللأمكاهللمك هللمخككيهللأمكاه هللمةهلل خو  ا هلل ن   ﴾ٺ ٺ ٺ

هلل ل كككلهللهككذبهلل ككلأ هللوحكك هللم كك هللل  ككبهلل ككمن هللهقمكك  ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

ٿ ٿ ٿ      ﴿  ظ   كككلهللأاأ ككك هللونككك  وهللهككك هللم ككك هلل,هللاككك  (1) ع(هللا كككأ هلل ككك هللأ نوككك  هللا  ككك 

هللأ كق هلل,   كم  هللاصك هلل كةهللوك اهلل  )﴾ٹ ٹ ٹ ٹ    ﴿    ه هللم هللأمكاهللأأهلل ظكوهلل ﴾ٿ
هلل.(2)  ظ م(هلل ا  هللغ ا
)هككك (هللأ  ككةهلل كأ كككو,هللأةهللو كككأةهلل قكككوهللمن  هككك هلل هاهللأ عهللأ قككك هللوكككأ لهلل أ ظككك هللممن وأ  كككهلل

هكك هللحكك ةهللهلل موكك  ءاهللهللمككةهللأمككاه هلل  ح   كك هللأهككأهلل موكك  ءهلل  غ  ككل,هللأ  ككأةهلل  من ككوهلل كك  هلل ظكك هلل  خ ككاة
هلل                ض هلل عهلل لهللأو هللأأهللا أ  هللصقوهلل عهلل ق  هللأ ق هللأما ا,هللأ عهللأ ق .هللهلل

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى )-2 

هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل(3)( ى ائ ائ ەئ ەئ 

,هلل قكوهلل   حكأهلل)هك (هللأًهلل  مك هلل  ظك ح كثهللوك ء )مة(هللممن وهلل﴾ې     ﴿أ  ش ه هلله ظ هللاأ  هلل
هلل  ذًهللأأا بهلل  م  اأة 

,هللأ مكةهلل ك   هلل  ح مقك هللهك هلل(4)هك هلل  ك اهلل  مصكأةهللمظكذ هلل  من كوهللأأا ه هلل   كم ةهلل  حقمك هللهلل
هلل.(5)  قم ب
هللأأم هللورأ  هللهذبهلل ل لهلله م هللأا هلل   هلل  م  ا ةهلل قوهلل   حأهلل  و    هلل

هلل﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿ )هللاأ ككك هللونككك  واككك  هلل   كككماا  ًهللهككك هللمحكككاهلل  نقكككأ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿.هللم كك هللأ  أ أ ككلهللمكك  ول  ةهللل هلل  مككؤم  ةهللمككةهللها كك هلل قككوهللحوككل هلل ن كك 

ۉ ې ې ې  ﴿ م  منكككككثهلل صكككك  هللمكككككةهلل م ككككل هلل ن كككك ﴾هللۉ ۉ ې ې ې ې 

                                                           

 (3/11(هللمحاهلل  نقأ هلل )1)
 (1/1537 )(هلل  ظ   لهللل وهللمقأ هلل   ظ  لهلل1)
 (11 )هلل مرهلل أاةهلل(3)
 (1/177(هلل   اهلل  مصأةهلل )4)
 (11/11(هلل  قم بهلله هلل قأ هلل   و بهلل )1)
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هللمك هلل قك هللأحك هم  هلل أ ك ةهلل عهلل) قك  أأأا هلل كةهلل   ومك هلل,(1)   ك  ل(هللا ك  هللمكة هلل ن  ﴾هللې 
هللحوكلهللم هلل وبهلل هلل ق هللأهذ هلل,  أةهللأةهللام هللمةهلل    ها ةهللأ  اهلل,  مؤم  ةهللل م ةهللمةهلل  أة
 هلل ن ك .هلل  وكل ءهللمأاأ ظك هللأ  كاهلل   كأ ,هللمك هلله حك هلل,  كك هاةهلل كمكأاهلل قك هللأ لخكاهلل  أمل,هللأ 
هللككككك ها اهللهلل   كككك ها ةهللأ  ككككاهلل,مأوككككأ  اهللهللككككك ها اهللهلل  مككككؤم  ةهللل مكككك ةهلل كككك نق هللل هلل قكككك ظ هلل ككككق    هللمكككك 

هلل   مككك اهلل هلل ن ككك هلل﴾ى ائ ائ ەئ ەئ﴿ أوككك هلل كككلهللاأ ككك هلل )-ذ كككاهللثككك هلل-,(2)(مأوكككأ  اهلل
 هللأ  ككك  هلل, أ كك هللامككك هللمكك ظ هلل  كككأةهللممكك هلل ككك    هللأ  كك  هلل,م كككأ ظ هلل كك   هلل أ  ككك  .هللأ    كك ةهللم  شكك 
هلل.(3)  و ل ظ (هللأ م  ظ هلل ح كهللح  ك
أًهللهللأ ق ك هلل  كأةهلل  من كوهلل)ه (هلل  كاه كل,)مة(هللممن وأ  ك هاهللأ عهللأ ق هللصحلهللمو ءهلل

,هللأ كأ ككوهللأةهللو ككأةهلل قكككوهللهكك هللأاأ ظكك ,هلل مكك هللأأا بهلل   ككم ةهلل  حقمكك ,هللأ مكككةهلل كك   هلل  ح مقكك 
,هللأ عهللهك هللأمكاهلل لخكاةهللأ ق  هلل  أةهلل  من وهلل مو  ءهلل  ش هلل  ئةهللمك ظ هلل,صقظ هلل مو  ءهلل  غ  لأ

هللهللأ ق .
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ      )-3

هلل                                                                        (4)( ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ح كككككثهللوككككك ء )مة(هللممن كككككوهللهلل﴾    ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ       ﴿أ  شككككك ه هلله ظككككك هللاأ ككككك هللونككككك  وهلل
هلل)ه (,هللأًهلل  م هلل  ظ هلل م هللأا هلل   هلل  م  ا ةهلل قوهلل   حأهلل  و    

هلل  ككذ ةهلل  مكئ ككلهلل ن كك هلل عهللمككاهللشككا  ء  هللأاأ ككو هللم ككلهلل   كك اهللمحمكك هلل كك هللاكك  اكك  هللم  وكك  )هلل
هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللخق ككك هللمككك ذ هلل  كككأ هلل﴾    ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ       ﴿هلل عهلل أةهللمكككةهللونمككك أةهلل ن ككك هلل,وككك  أة
 ح ككككوهللمككككةهلل ككككك هللهكككك هللم حككككأبهللاكككك  هلل,هللأهلل(5)أوكككك (هلل ككككلهلل عهللخقكككك هلل مكككك هلل كااهللهكككك هلل  مكئ ككككل
هلل,هللأ مكككةهللأمككك هلللم ككك ةهللهككك (7)هككك هللمحكككاهلل  نقكككأ هللذ اهككك هلل   كككماا  ًهللظكككذ هلل  من كككوأمهلل,(6)و  ككك اب

                                                           

 (3/55(هللمحاهلل  نقأ هلل )1)
 (3/55 )هلل  مص اهلل    م (هلل1)
 (3/55 )هلل  مص اهلل    م (هلل3)
 (41 )هلله  اهلل أاةهلل(4)
هلل-(ه111  مؤ كككي هللأمكككأهلل  ح كككةهللم  وككك هللمكككةهلل كككق م ةهللمكككةهللمشككك اهلل كل ًهلل  مقخككك هلل )هلل هللو  ككك اهللم  وككك هللمكككةهلل كككق م ةهلل(1)

 (3/111).هلل ه1413   منل هلل كأ وهللهلل-م اأ هلل–    شا هلل  اهلللح  ءهلل  وا ثهلل-  مح   هلل م هلل عهللمحمأ هللشح و 
 (1/711(هللو   اهلل ح وهللمةهلل ك هلل )1)
 (3/111 )هللمحاهلل  نقأ (هلل7)
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)هكككك (هلل ككككذ  هلل  كككككاهلل ككككةهلل  ُ كككك ً,هللأذ ككككا)مة(هللهكككك هلل ل ككككلهللممن وهلل(1)و  كككك اهلل   ككككارةهلل  نل ككككل
,هللأ  ق هلل ةهلل  ُ  ًهلل ذ  هلل  م أا ًهلل(4)ه هلل  ظ   لهلل,هللأم  (3)   شيهللأ  م  ةهلله هلل(2) ثنقم  

,هللأ مكةهلل ك   هلل  ح مقك هلل(7)هك هللو  ك ابهلل(6),هللأذ كابهلل  نكلهللمكةهلل مك هلل   كك (5)أ  ن أةهلله هلل     
,هللأشكككم هلل  ككك  ةهلل  شككك هن هللهككك هلل   كككا جهلل(9),هللأ  ثنككك  م هللهككك هلل  وكككأ هاهلل  ح ككك ة(8)هككك هلل  قمككك ب

هللهككك هلل(12),هللأشكككظ بهلل  ككك  ةهلل  مصكككًا(11),هللأأمكككأهلل   كككنأ هللهككك هلللاشككك  هلل  ن ككك هلل   كككق  (10)  م  كككا

                                                           

هلل  منكاهللهلل  مؤ كي هلل(هللو   اهلل   ارةهلل  نل كل 1) ,هلل س م كًا أيهللأمكأهلل مك هلل عهللمحمك هللمكةهلل مك هلل عهللمكةهلل   كوهللمكةهللمحمك هلل  مكًا
هلل-محمكك هللمككةهللمصكك  وهلل    ككلهلل-  مح كك  هللأمككأهلل مكك هلل عهللح كك ةهللمككةهلل   شككلهللهلل-ه(311مكك مةهللأمكك هللَلَم َكك ةهلل  مكك    هلل )

 (4/31 ).هلل 1111هلل-هكهلل1413هلل   منل هلل كأ وهللهلل-هلل    هاةهلل-مصاهلل– هلل  ح  ثلهلل    شا هلل    اأهلل
هلل  م  اهلل  مشظأااهلل  ةهللأأح هلللم   هلله هلل قك هلل  و  ك ا,هللهلل   (هللأمأهللل ح1) أحم هللمةهللمحم هللمةهلللما ه  هلل  ثنقم هلل      مأًا

أصككك يهلل  و  ككك اهلل   م كككاهلل  كككذًهللهككك  هللغ كككابهللمكككةهلل  و   ككك ا.هللأ ككك هلل وككك بهلل  نكككا ئ هللهككك هللاصكككصهلل ك م ككك ء,هللصكككقأ  هلل عهلل
 (51-1/71م  ءهلل  لم ةهلل ) هللأه   هلل ك   ةهللأأ م ءهللأهلل.م ئلهللوأه هلل  لهلل ماهللأ شا ةهللأأاماهلل,أ كم هلل ق ظ 

هلل-(هلله417ةهلللمككا ه  هلل  ثنقمكك ,هللأمككأهللل ككح  هلل )أحمكك هللمككةهللمحمكك هللمككهلل  مؤ ككي هلل(هلل   شككيهللأ  م كك ةهلل ككةهللو  كك اهلل   ككارة 3)
  اهلللح كك ءهلل  وككا ثهللهلل    شككا هلل- ك ككاهلل   كك   ًهلل/أمكك هللمحمكك هللمككةهلل  شككأاهللما ونككلهللأوكك ا   هلل ك ككو ذهلل/وح  كك  هلل سمكك  
 (5/111 )هلل .هلل1111هلل-هكهللهلل1411هللهلل كأ و هلل   منلهلل- م  ةهلل–  نام ,هللم اأ 

 (11/1511(هلل  ظ   لهللل وهللمقأ هلل   ظ  لهلل )4)
 (4/477(هلل     هللأ  ن أةهلل )1)
هلل,(هلل مك هلل  نل كلهللمكةهلل مك هلل   ككك هللمكةهللأمك هلل     ك هللمككةهللح كةهللمكةهللمحمك هلل مكةهللمظككذبهلل   كقم ,هللشك  هلل س كك هللأ  م ككقم ة1)

مكك كماهللمكك  مناأيهللأ   ظكك هلل ككةهلل  م  ككاهللهكك هللهلللمكك  هلل صككابهللمكككهللم  هنككلهلل   كك ئ هلل, ككق  ةهلل  نقمكك ءهلل,أأحكك هلل كئمككلهلل ك ككك 
أ هللاأمهللمكةهللاربهللمثقك هلل قمك هللهلل,  هلل اهللمث هلل    هلل,  ن ايهللمم  ص ه هلل,  م قاهلل قوهللح  ئ هلل  شا نلهللأغأ مضظ هلل,لم   
 م ككك  هلل  شككك هن لهلل   مكككامهللهلل.هلل (ه175)هككك هلل  حككك هللأشكككو  لهللأاكككأةهللو ككك ةهللأ كككك لهلل  ككك ة,هللأ ككك هلل ككك لهللأا  مككك اهللهللأأا ككك اهلل

( 5/111) 
هأهلل خوص اهلل و   اهلل  م أا ً( هللأمأهللمحم هلل لهلل    ةهلل مك هلل  نل كلهللمكةهلل مك هلل   كك هللمكةهللأمك هلل     ك هلل(هللو   اهلل   ارة)أهلل7)

  مح   هلل    وأاهلل م هلل عهللمكةهلللمكا ه  هلل  كأهم هللهلل-(ه111 مش  ,هلل  مق بهللم ق  ةهلل  نقم ءهلل )مةهلل  ح ةهلل   قم هلل  
 (3/31 هلل.هلل )1111هلل-هك1411هللهلل   منل هلل كأ وهلل-م اأ هلل–    شا هلل  اهلل مةهللحل هلل

 (11/51  قم بهلله هلل قأ هلل   و بهلل )هلل(5)
 (4/313(هلل  وأ هاهلل  ح  ةهلل )1)
 (4/154(هلل   ا جهلل  م  اهلل )11)
 (5/141(هلللاش  هلل  ن  هلل   ق  هلل )11)
  وصكك   يهللهكك هلل ك بهللهلل(هللأحمكك هللمككةهللمحمكك هللمككةهلل مككا,هللشككظ بهلل  كك  ةهلل  خ كك و هلل  مصككًا هللا ضكك هلل   ضكك ةهللأصكك حب11)

هكأ بهللهلل هللل كوهللمكك هلل  كاأ ,هللأ وصك هللم   كق  ةهللمكا  هلل  نثمك   أ  هللأ شكرهللممصكا,هللأاحكهلل,  مو هللل وهللام قلهللخ  ولهلل,أ  قغل
أ ك  هللل كوهللمكك هلل  كاأ ,هلله  ك هللل كوهللمصكاهللهلل,ث هلل ل هلل  ظ هللهاح هللل كوهلل  شك  هللأحقكبهلل,اض ءهلل ك   ,هللث هللاض ءهللمصا

 (1/135 )هلل هلل ك ك هلل(هللهك.1111 )هلل-(هلله177أ  هلل   هلل)هلل.ه  و اهللل وهللأةهللوأه هلل,أأ  هللاض ءهلل ن  هللم  
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,هللأمحمك هللث ك ءهلل عهللهك هلل  و  ك اهلل(2)أ مكةهلل و مكلهللهك هلل  محكاهلل  م  ك ,هلل(1)ح ش لهلل  شظ بهلل و م 
هككذبهلل ل ككلهلل,هللأمثكك هلل(4) ككةهللأمكك هلل  م كك ءهللهكك هللهككو هلل   كك  ا,هللأ  كك هللمثقكك هلل  شككأ    هلل(3)  مكظككًا

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )اأ ككككككككككككككك هللونككككككككككككككك  و

هلل                       .(5)( ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 
هلل    هلل  م  ا ةهلل قوهلل   حأهلل  و    هلل ل لهلل   ا ملهلله م هللأاهللهلل رأ أأم هللو 
هللمحمكككك هلل كككك هللاكككك ﴾هللڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿اأ كككك هللونكككك  وهلل )اكككك  هللم  وكككك هلل

أ  ك هاهللأةهلل  شا  ءهلل مأ هلل قمكئ كلهللهلل–هلل مكئ ل هلل ن  هلل عهللماهللشا  ء  هللأاأ و هللم لهلل    ا
هلل-﴾ڄ ڄ ڄ   ﴿ونمككككككك أةهلل ن كككككك ﴾هللڦ ڦ ﴿أ كككككك هللمكككككك هلل نمككككككك هللمككككككاهلل عهللهلل,أ كصكككككك   

هللخق كك هللمكك ذ هلل  ككأ هلل﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿هللهلل-هللأ   كو ظ  هلل ر  كك اهللأ  و ا ككاهللأ  وكأم  
هلل ك  أ هلللةهللأوك هلل كلهلل عهللخقك هلل مك هلل كااهللهك هلل-أأهلل كص   هلل  و هللونمك هللمكاهلل عهلل-ل  مكئ 
ڇ  ﴿   ككككم أ  هللهكككك هلل ككككق    هللهكككك هلل عهللمككككاهللشككككا هلل  مكئ ككككل هلل ظكككك هللأ هلل ن كككك هلل﴾چ چ ﴿ر ظككككل

هللم ك هللم  كلهلل قكوهللهظك هللم كلهلل و مك اهللهلل  ك اهللأ     هلله هلل   أ  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڈ ڈ         ﴿  كور يهلله ك  هللثك هلل-أأهللمكةهللغ كاه هلل-  مكئ كلهللمةهللشا   اهللهللأو هلل لهلل عهللماهللمرة

هللشككككك   لهللمكككككةهللر  هللم ككككك هلل  ككككك اهلل  شككككك   ةهلل نككككك هللمككككك هللأًهلل﴾ژ ژ ڑ ڑ ک
هلل.(6)م  ك(هللل هلل لخاةهلله هلل ظ هلل  مكئ ل

أهك هلله ك هللهلل)ه (هللأًهلل  م هلل  ظ ,ممن وهلل﴾ڃ ڃ ﴿)مة(هلله هللاأ  هللون  وأةأ  ك هاهللهلل
هلل عهلل  ق . هللأا هلل ةهلل  م  ا ة,هللأهلل مهللممن وهلل  أ  ءهللأ  كاه ل,

هلل

                                                           

هلل(7/71 )هلل  شَِّظ َبهللَ َقوهللوْ   َاهلل  َم َض َأًَح َش ُلهللهلل(1)
 (هلل7/44  محاهلل  م   هلله هللو   اهلل   ارةهلل  مو  هلل )هلل(1)
هلل )3)  (1/177(هلل  و   اهلل  مكظًا
 (1/171(هللهو هلل     اهلل )4)
 (4 )هلل كح  يهلل أاةهلل(1)
 (311-3/311 )هلل(هللو   اهللم  و 1)
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هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللاملطلب السادس
بمعنى)عن()من(

) ة(,هللأًهلل  مكك هلل  ظكك هللهكك هللولئ ككلهلل  محككثهللهكك هلل  مأ ضككاهللمن ككوأاكك هللأا  هلل ككذ  )مة(هللم
هلل  و   ل هللهللهللهللهللهلل

هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل (1)( ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ )-1

ح ككككثهللوككك ء )مة(هللممن ككككو) ة(هللأًهلل  مكككك هلل  ظكككك هللهلل ﴾ۈ ٴۇ ﴿أ  شككك ه هلله ظكككك هللاأ كككك هللهلل
هللهك هلله ك هللأأا هك هللمظكذ هلل  منهلل  قوهلل حأهللمك هللذ كابهلل  م  كاأة هللاأ ك  )هللوك ماهلل  م ك ة كوهلل   مكًا

 هلل  مأضككاهللهككذ هللهكك ﴾هللۈ هلل﴿أمن ككوهلل,   ظكك اهلل  كك هلل  ككلن هلل  ككأ هلل﴾ۈ ۈ ٴۇ  ﴿ونكك  و

ڱ )اأ كك هللأم كك هلل,م   ظكك اهللأ ككذهبهللم  كقمككلهلله ككرو هلل   ظكك ا,هلل  كك هلل  ككق  هللا كك هلل ر كك هلل  كك ,

هلل(2)( ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
أأا هللم ك هلل,هللأممثقك هلل(3)   ظك ا(هللمكةهلل  ق ك هلل   ككرهلله كذ  هللأوا ظك ,هلل-  ظك هلل–م ظ هللخاج هللأً

هللهككك هللو  ككك ابهللل  هللذ اهككك هللممن كككو,هللأهلل(4)مكككةهللأمككك هلل   كككبهللهككك هلل  ظ   كككل ) ة(هللأمكككأهلل   كككاجهلل  وكككأًل
,هللأ   كك هاهللمككةهلل  شككأاهلل(7),هللأ  شككأ    هللهكك هللهككو هلل   كك  ا(6)   ا مكك هللهكك هللو  كك ابأهللهلل,(5)  م كك ا

هلل مك هللأ ضك (هلل كة)محكايهلل-هنك هلل  كق هلل-أ ونك مهلل )أ قك هللذ ك هللم أ ك هلل,ه هلل  وحا كاهللأ  و كأ ا
هلل.(8)(  وص  هللمن هللأ  مو ألةهلل  مم   ةهللمن وهللمةهلل   ق هلله 

هللأ كمكلاهلل ﴾ۇ ۆ﴿ )اأ ك هللونك  و أأا هللم  هلله هلل  ظ   لهلله  هللأأم هللورأ  هللهذبهلل ل لهلل

 .   ظك اهللضك  ءهللم ك هلل  كلنهلل  ق ك هلل﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿أوأح ك بهلل عهللاك اةهلل قكوهلل ظ هللأ ض اهلل

هللأً (ڻ ڻ )أمثقككك هلل   ظكك ا,هللضككك  ءهلل  كك هلل  كككلن هللأًهلل,(هلل ككة)ممن كككوهللأ)مككة(هلله كك 
                                                           

 (37 )هلل  هلل أاةهلل(1)
 (171 )هلل ك ا يهلل أاةهلل(1)
 (11/111 )(هللو ماهلل  م  ةهلل3)
 (1/1133(هلل  ظ   لهللل وهللمقأ هلل   ظ  لهلل )4)
 (3/113 )هلل(هللل  هلل  م  اهلله هلل ق هلل  و   ا1)
 (11/11(هللو   اهلل   ا م هلل )1)
 (4/413 )هلل(هللهو هلل     ا7)
 (13/15(هلل  وحا اهللأ  و أ اهلل )5)
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هلل -أأأا هلل ةهللاو  ةهللاأ اهللرخكاهلل-كقمل,هلله هللص اأ  هللأً ﴾ۋ ۅ ۋ﴿   ظ هللأوا ظ .
هللهكك هللمن ك هلل هللأهككذ -أا هللهكذ هلل   ككأ هلله ك  هلل-  ق ك ,هللهكك هلل   ظك اهللأ ككأ جهلل,   ظك اهللهكك هلل  ق ك هلل كأ ج

هللمكككةهلل  شككك ءهللأل ككك  هلل كككقخ هللأح   كككل.هلل   كككك هلل ق ككك هلل ككك  هللأ هللمأضكككن هللهكككذ هلل ككك  هلل,  ورأ ككك 
هلل ك  هلل,هللأاوك هللصك حبهلل(1)(شك ءهللم ك هلل م هلل  هللحووهللم  هللأخقصو هلل  ش ء ح شك لهلل  م ضك ًأ

هلل  خكاأجهللكةهللممن كو) ة(هللون )مة(هللل وهللح ولهلل  و  أبهللم ة)مة(هللأ) ة(هلله  هللم أ   )هللأ 
هللأممن كككوهلل, عهللاحمكك هلل  مصكك يهللذ كككابهلل مكك هلل,   شكك هللممن ككوهلل  كككأةهللأ   ككق هلل,مككك) ة(هلل ونكك م
هلل.(2)ه ئ ةهلل(هللأو هلل  ةهللأ ذ هلل اه ,هلله  هللأ  م  ورةهلل  ون  بهللأةهللل هلل, سخا ج

أ كثككككاهلل ق   مككككلهللأةهللو ككككأةهللممن ككككوهللهلل ككككأةهللممن ككككو) ة(, هلل صككككق هللأةهللأ  ككككك هاهللأة)مككككة(هلل
ةهلل   كك هلل قككوهللأصككقظ هللهمن كك بهلل موكك  ُءهلل   ككق هللمككةهلل  ق كك ,هللأ عهللأ قكك .هلل هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل قموكك ألةهللأ  مم  كك ة,هللأ  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ      )-1

هلل                                          (3)( ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

  مكك هلل  ظكك ,هلل مكك هللح ككثهللوكك ء )مة(هللممن ككو) ة(هللأًهللهلل﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿ هللاأ كك أ  شكك ه هلله ظكك 
هللأا هلل   هلل  م  ا ة 

هللهلل,(4)ممن ككككو) ة(هللم  وكككك هللمككككةهلل ككككق م ةهللهكككك هللو  كككك ابهللأًهللأأا هكككك هللمظككككذ هلل  من ككككوهلل أ   مككككًا
هلل  ك  هلل م هلل) ة(م  ةهلل)مة(هأضن هلل ع,هللذ اهلل ة هللأ  من و(هلل عهللذ اهللمة) م أ   )هللأا  

,هللأ  لوكك جهللهكك هلل(5)أ حكك (هللممن ككوهللأ قوكك هلل نكك  هللأ ككةهللأ قوكك ,هلل نكك  هللمككةهللأوخمكك  هلل   ككك هللهكك 
,هللح كك بهلل ككةهلل(7)) ة(هلله كك هللم كك هللهكك هلل  ظ   ككل,هللأذ ككا)مة(هللممن ككو(6)منكك   هلل   ككارةهللأ   ا مكك 

هللح كك بهلل ككةهلل   ككا ءهللأ  لوكك ج,هللأ  لمخشككًا(8)  أ حكك ًهللهكك هلل  و  كك اهلل  أ كك  ,هللأهلل سمكك  هلل   مككًا

                                                           

هلل(1/1133(هلل  ظ   لهللل وهللمقأ هلل   ظ  لهلل )1)
 (7/141(هللح ش لهلل  شظ بهلل )1)
 (11 )هلل  َلَما أاةهللهلل(3)
 (3/171(هللو   اهللم  و هللمةهلل ق م ةهلل )4)
 (11/175 )هلل(هللو ماهلل  م  ة1)
 (4/311 )هلل(هللمن   هلل   ارةهللأ   ا م 1)
 (11/1311(هلل  ظ   لهللل وهللمقأ هلل   ظ  لهلل )7)
 (3/175(هلل  أ   هلله هللو   اهلل   ارةهلل  مو  هلل )5)
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م   ك هلل  ك هللذ كاهللهلل ك رو )مة(هللأ) كة(هلل مك هللأذ كاهلل  كيهلل  كأةهلل  من كوهللمك ةهلل,(1)   شك يه هلل
أمكككأهلل   كككاجهللمكككةهللهلل ورأ ككك هلل ل كككلهلل   ا مكككل,هللأأأا هككك هللمظكككذ هلل  من كككوهللح   كككلهلل كككةهللم  وككك هللأ   كككا ء

هللهكك هللل  هلل  م كك ا ,هللأذ ككاهللأةهلل,(2)  وككأًل مظكك هللهلل) ككةهللذ ككاهلل ع(هللاككاأم حككأهللمكك هللذ ككابهلل  لمخشككًا
ذ اهككك هللممن كككو) ة(هلل   ا مككك هللهككك هلل,هللأهلل(4) مكككا ةهللأأمكككأهلل(3) مقكككلهللأمككك هللأ مكككةهلل نكككب,هللمكككةهللأمككك هلَل

,هللأذ اهككككك هللما  هكككككل,هللأذ كككككاهللأ(5)و  ككككك اب ) ة(هلل  ثنككككك  م هللهككككك هلل  وكككككأ هاهلل ككككك هلل خو ككككك اهلل   مكككككًا
,هللأأمككككأهلل(7)شككككم هلل  كككك  ةهلل  شكككك هن هللهكككك هلل   ككككا جهلل  م  ككككاهللذ اهكككك هلل,هللأممن ككككو) ة((6)  ح كككك ة

أ  شككأ    هللهكك هلل,هلل(9),هللأ   ككم    هللح كك هللهكك هللاأحهلل  م كك ة(8)   ككنأ هللهكك هلللاشكك  هلل  ن كك هلل   ككق  
هللهكك هللو  كك ابهللمككا حهلل(10)هككو هلل   كك  ا ح كك بهلل ككذ  هلل ككةهلل   ككا ءهللأ  لوكك ج,هللأمحمكك هلل مككاهلل  وكك ًأ

) ةهللذ ككاهلل هلل  شككأ ذ,هللأذ ككاهللأ كك هللاككائهللهكك(12)مح  ككةهلل  ورأ كك هلل     ككم هللهكك هللو  كك اب,هللأهلل(11) م كك 
)مة(هلل ,هللأوكككككألهلل   ككككك هاهللمكككككةهلل  شكككككأاهللأةهللو كككككأة,هللأاككككك هللو ككككك  هللذ كككككاهللمكككككةهللاكككككاأهللمظككككك(13) ع(

                                                           

 (4/111(هلل   ش يهلل )1)
هلل(4/14(هللل  هلل  م  اهلل )1)
مكةهللأ هللحكا  ,هلل كماهللم ك هلل كماهلل مكةهلل مكا,هللأ هلل,  ك بهلل ح كوهللمكةهللأ كأبهلل,    ,هلل  شك م ل كم(هلللما ه  هللمةهللأمك هلل مقكل,هللأمكأهلل3)

اكك  هلل كك هلل مكك هللهللاكك  هلل كك هلل  ح ككةهللمككةهللأ اككا,هلل ككةهللضككماةهللمككةهللام نككل هللمكك  هلل كك لهللث وكك ةهللأخم كك ةهللأمئككل.هلل, مككةهلل  ممكك ا 
هلل  مؤ كككي هللمحمككك هللمكككةهلل   وككك ا  هلل   م كككا هلل  نل كككل هللحككك ث  هللأمكككأهللحذ  كككل,هلل كككةهلللمكككا ه  هللمكككةهللشكككما,هللهكككأهلل مكككةهللأمككك هلل مقكككل.هلل

,هللأمأهلل م هلل عهلل )ل م    هللمةهلللما ه  هللمةهلل  (هللههلل   منل هلل  ئاةهلل  منك ايهلل  نثم   كل,هللح ك اهللرمك  هلل111 مغ اةهلل  مخ ًا
 (1/311 )هلل    ةهلل,هلل ماهللوح هللما امل هللمحم هلل م هلل  من  هللخ ة.هلل–

مهلل كةهللمةهلل ل  هللمةهللا  هللمكةهلل ك كأ هللمكةهلل مكاأهللمكةهللام نكلهللمكةهللذهك هلل   خنك هللأمكأهلل مكا ةهلل   كأه هلل     ك .هللاأهللهلل(هلللما ه  4)
أشا  هلل    ض هللأ ظ هللهلل,أهم  هللمةهلل  ح اثهلل,أأم هللمنماهلل,أم اأ هللأ ق ملهلل, ك أ هللأ م هلل  احمةهلل م  هلل ل  هلل خ    

اأمهلل  ئشكلهللاؤ ك هللأ ك ةهللم وك هللأهك هلل هلل ثمك هلل كم   هللم ظك .هللاك  هلل  نوقك  هللمةهللم و بهللأوم  ل.هللأاأمهلل ةهلل  ئشلهللأ ك
 (1/177وظذ بهلل  وظذ بهلل ) هللهللاق  هلل  و قي.هللموأا  اهللهلله  ظ اهللهلل,ص  ح اهللهللأ  ةهللاوكاهللهلل,   أهل

 (11/145(هللو   اهلل   ا م هلل )1)
 (1/57(هلل  وأ هاهلل  ح  ةهلل )1)
 (3/441(هلل   ا جهلل  م  اهلل )7)
 (7/111(هلللاش  هلل  ن  هلل   ق  هلل )5)
 (5/11(هللاأحهلل  م  ةهلل )1)
 (4/111(هللهو هلل     اهلل )11)
 (1/311(هللما حهلل م  هلل  شيهللمن وهلل   ارةهلل  مو  هلل )11)
 (5/151(هللمح  ةهلل  ورأ  هلل )11)
 (5/115(هلل  مص اهلل    م هلل )13)
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,هلل(1)) ة()مككة(هللما  هككلأ   كك هاة,هللممن ككوهللأةهلل  مناضككلهللمن ككوهلل     كك لهللموضككم ة ممن ككو) ة(
هللأذ اهللأةهللص حبهللمغ  هلل  قم بهللذ ا) ة(هللمةهللمن   )مة(,هللأ  و  هللمظذبهلل ل ل.هللهللهللهللهللهللهللهللهلل

ٱ  ﴿ )اأ كك هللونكك  و,هلله كك هللأا هللهكك هللوكك ماهلل  م كك ةهلل ق مًاأأمكك هللورأ كك هللهككذبهلل ل ككلهلل   ا مككل

هللأ سذ ككك ةهللمأح    وككك ,أ ساكككا اهللهلل مناهوككك ,هللاقمككك هلل عهلله ككك هللأهمكككةهلل﴾ٻ ٻ ٻ ٻ

هلل ق ككك هللهكككأهللممككك هللمصككك اةهلل قكككوهللهظكككأ﴾هللپ پ پ پ ڀ   ﴿     وككك هللأ  خضكككأنهلل امأم وككك ,
هلله مككك هللم وككك هلل  ككك هلل ظككك بهللأ مككك هللمومكككا,هلل عهللكمكككاهلل كككذ  هللهظكككأهللاقمككك ,هللهككك هلل  حككك هللمو كككأ اهللأ  ككك ة,
هللأ ومككك نهلل  حككك ,هلل  كككوم نهلل كككةهللأضككك   هللذ كككاب,هللمكككةهللأأخككككبهللاقمككك ,هلل عهللأا كككوهلل مكككةهلل اضككك  ,
ڀ ڀ ٺ ٺ  ﴿.هللاقمكك هلل عهللأا ككوهلل  ككذًهللذ ككاهللأوككا هللم  صككأ ب؟هللأ  نمكك هلل  ظكك م,

هلل ككككةهلل ن ككك هللأأ اضكككك ,هلل عهللذ كككاهلل كككةهللأ ككككر هللاقكككأمظ هللو كككك هلل قكككذ ةهللأًهللهأ ككك هلل﴾   ٺ ٺ ٿ
.هلله ككك هللممككك هلل صككك  هللأ ككك هللمكك ,هلل كككؤمةهللهقككك هلل مككك  ب,هللمككك هللمككذ ا اهللهللذ كككاب,هللونككك  وهللأ ل ككك هلل  كككذًهلل   ككارة
ٿ ٿ      ﴿م كككك ة) ة(هللهأضكككن )مة(هلل ع,هللذ ككككاهلل كككة هللأ  من ككككوهلل﴾ٺ ٺ ٺ ﴿أا ككك 

هللأوكك مابهللورمقكك هلل مككةهللممكك ة,هللضككك هللهكك هلل عهللذ ككاهللمككةهللاقككأمظ هلل     كك لهللهككؤ ءهلل﴾ٿ ٹ
هلل.(2)(و ئاهلل  ح هلل ةهللضك هلله هللأ  هللم ظ 
أأمكك هللأثككاهلل   مككلهلل  حككاي)مة(هلل ككةهلل  حككاي) ة(هللهكك هلل  من ككوهللهكك هللهككذبهلل ل ككلهلله كك هللذ ككابهللهلل

هلله هلل   ش يهللم أ   )هللهإة هلللذ  هللاقك هللهكذ ؟هللهك هللأ) ة(هللم ة)مة(هلل   ا هللم  هللاق هلل  لمخشًا
هللأم كمم ,هلل  كذ اهللأوك هللمكةهلل    كأةهللأةهللمكةهللذ كا هللمك هللهك  من وهلل ع,هللذ كاهللمةهللاقم هللا   هللاق 
ذ  هللمككةهلل كك  ب هللأ ك كاب.هلل  كك هللأو ك هلل  ككذ اهللامكأ هلل ككةهللغقكك هللهكك  من وهلل ع,هللذ كاهلل ككة هللاقك هللأ  

هلل.(3)  ن ك (هلل كةهللأمنك بهللحوكوهللأاأ بهلللذ هلل   غ مكلهلل كةهللأ ك  بهلل  شك ,هللأو هللمةهللأًهلل  غ مل,

هللماوحك اهلل ككأهلل هللأمقككنهللأهككأهللذ كابهللأوكك هللمككةهلل﴾ٺ ٺ ٺ ﴿ قككوهللأصكقظ )مة(هللةأاك  هلل  م ضكك ًأ
هللمككةهللامأ كك هلل ككةهللورم كك اهللهللأشكك هلل  شكك ءهللأوكك هللمككةهلل     كك هللكةهللم كك ة)مة(,هلل  ككأة) ة(هللأةهللمككة

هللشكاحهللذ كاهللم مو ك نهللأهكؤ ءهللمك   مأ هللأأ ئك هللأصكيهللهك هللأ قمم  غكلهللرخكا,هلل  مبهلل   هلل      

                                                           

 (13/351(هلل  وحا اهللأ  و أ اهلل )1)
 (175-177/هلل11(هللو ماهلل  م  ةهلل )1)
 (4/111(هلل   ش يهلل )3)
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هلل.(1)(ل   هللأأ   بهلل   قبهللم   أةهللأا مق هلل, عهللل وهللأأ   بهلل  ص ا
اقك  هللأاكك هللحصك هللخكككيهللمك ةهلل  م  ككا ةهللهك )مة(هللممن ككو) ة(هللأ هللأ ظك هلل قككوهللأصككقظ ,هللهلل

 كأةهلل قكوهللأصكقظ هلل هلل هللم  اهللمةهللحمقظ هلل قوهلل  من   ة,هللأ كأ وهللأةهللوأ  ك هاهللأ عهللأ ق هللأ 
,هللأأثككككاهلل     مككككلهللمكككك ة)مة(هللأ) ككككة(هلل قككككوهلل  من ككككو,هللو كككك  هللهكككك هللاككككأ هلل  مكككك هللاوحكككك هلل  م ضكككك ًأ

. هلل  م ض ًأ
 
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
 













                                                           

 (1/41(هللأ أ اهلل  و ل  هللأأ ا اهلل  ورأ  هلل )3)
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 املطلب األول 
 )إلى(بمعنى)مع(

,هلله كك هللو كك  هللهكك هللأأمكك هلل  حكك  ثهلل ككةهللحككايهلل  وا)ل ككو(هللأمكك هلل  ككأبهلل  كك هللمككةهللحككاأيهلل  وككا
أ  م كك ة,هللأغ اهمكك .هللأهككأهللأصكك هللهلل  وظكك ءهلل  غ  ككلهللهكك هلل  لمكك ةهللمن كك بمنكك   هللحككاأيهلل  وككاهللأةهلل

هلل,هللأ   ككك هللاككك هلل  كككأةهللممنككك ة هلل(1),هلل مككك هللأأا بهللصككك حبهلل  م صككك هللهككك هللصككك نلهلل س كككا بمن   ظككك 
 هللولئ كلهلل)ل و(هللممن و)مكا(هللهك  و  أبهللم ةهللحاأيهلل  وا,هللأاك هللوك ءهللأخام,هللأهذ هللهأهللمن و

هلل    محثهلله هلل  مأضاهلل  و  
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ )اأ كك هللونكك  وهلل

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل                      (2)( ى ائ 

ًهللممن و)مككككا(هللأهلل(ل ككككو)ح ككككثهللوكككك ء هلل﴾ھ ھ ھ ﴿أ  شكككك ه هلله ظكككك هللاأ كككك هللونكككك  و
هلل هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل م هللأأا بهلل  م  اأةهلل  م هلل  ظ 

ا  هلل  أ هلل   هللكقم هللم ؤ  هلل نوو هللل وهلل ن وك هللأً هللمكاهللأأا هلل   ماا  ًهلله هللو   اه  )هلل
,هللمصكككك غلهلل  ومككككا ا,هللهكككك هللل  هللممن وهلل,هللأأأا هكككك (3)( ن وكككك  )مككككا(هللأمككككأهلل   ككككاجهلل مككككةهلل  وككككأًل
هلل.(4)  م  ا
هلل,هللأغ ككابهللمككةهلل  م  ككا ةهللهكك هللهككذبهلل ل كك    كك هلل   مككًاهللأ كك هللهككذبهلل ل ككلهلله كك هللأا أأمكك هللورهلل

 كك  هلل   ككلهلل   ا مككل,هلل ككةهللذ اهكك ,هللأ ككأا هللمكك هلله كك هللو  كك اهللهللح اهللاأ  كك  هللمونكك  ةهلل  ضككابهللصكك 
وك اهلل م   هلل   مأة,هلل م هلل هلل ق  هللمظ ,هلل مك هلل  كمون  هلل ةهلل  اأ    هلل  و هلل   هلل ق ظ هلل    ,هللأ  

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿,هللأه كاهلل ل كلهلل   ا مكل(5)ا  هللأمأهللح  ةهلله هلل  محاهلل  محك  

   ككككك ,هلللثككككاهللهككككا  هلل  كككككهلل  مكككك   ,هللأ هللهو كككك هللهلل ق كككك هلل كككك  هللهككككذ هلل موكككك  ءهللمككككةهلل  أ هلل)﴾ھ
أًهلل ككئةهلل كك ةهللمكك هللو ككأ ,هلل  كك هلل هللمككك هاهلل كمكك هللامكك هللكظككأاهللمكك هلل وككب,هلله  كك هللذ كك هلل قككوهللو كك  ا

                                                           

 (1/351(هلل  م ص هلله هللص نلهلل س ا بهلل )1)
 (14 )هللصهلل أاةهلل(1)
 (3/114(هللمحاهلل  نقأ هلل )3)
 (3/115(هللل  هلل  م  اهلل )4)
 (1/111  محاهلل  مح  هلل )هلل(1)
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 هللمحذأي,هللأًهللهرااهلل  م  وهلل ق ك هلله ك   هلل  ك هللكقمك ,هللأ   ك هلل ك هلل حك هللهك هللكقم .هللأا   هللثهلُل
 هلل   هللل هللمنك   ارةهلل  وا يهلل  مك  وهلل ق ك ,هللك ك هللمنقكأ هللمكةهلل  شكا ئاهلل قظك ,هلللذهلل هلل ح ك هلل  حك

,هللأا هللاككككأ هللمككككةهللمككككااهلل كككك  هلل ككككم نهلل سو مككككلهللمككككةهلل  مكككك  وهلل ق كككك هلل(1)(لو مككككلهلل  مكككك  وهلل ق كككك 
مكككةهللأ ككك هللاأمهللهككك هلل  مكك   هللمخ  ككك هلل  ضكككنيهللأ  ظضككك مل,هللهلل(2) هرم هللمككك هللا  ككك هلل  حق مككم أ كك  )

هحمككك هللأمكككابهلل قكككوهللأ ككك هللمكقكككأ ,هلل مككك هللو كككأ ,هللهككك   بهللذ ككك هللل كككوهللأةهلل هلل  كككر هلل  مككك  وهلل ق ككك هلل
,هللأ   ككك هلل ككك هلل كككذ اهلل كككمبهلل(3)(ضكككن يهلل هلل نكككأ هلل ق ككك ﴾هلله أ ككك هللہ ہ ﴿ه  كككونو هللم أ ككك 

مكك هللممكك هللهلل,أ  ككك هاهللهكك هللضككن  هللأةهلل  حكك   هلل   ضكك هللمكككأ هاهلل   كك  هلل-ضككنيهللهككذ هلل   ككأ ,
هللأةهللأمضكككوهللهككك هللو  ككك اهلل ل كككلهللم أ ككك  )هللهلل-هلل و كككااهلل  ككك بهللمكككةهلل  ئككك هللأمكككا ه ةهللأحوكككج أاًأ

 كئةهلل ك هللهكرااهلله ك  هلل ك  هلل,هلل  أ ,هلل ق  هلل   ك ,هلل م هلل ماهلل ك هلل  ش   هللاك  هلل  خكا هللمك هللو كأ 
هوم ككم هلل  كك هللذ كك هللهلل,كقمكك  واوككاهللل ككوهلل  حكك هللك  ككاةهلل  ككذًهلله كك هلل   كك  ,هللأاكك  هلل قثكك    هلل  كك 

ے ۓ ۓ ﴿ .(4)(أذهمككك ,هللأ ككك هلل اهمككك هلل ح  ككك ,هللأاأمهللأ ظمككك هللذهمككك هلل حكككأهلل   كككم ءهللممكككاأمهللم ككك 

هكككذ هللمكككةهلل كككك هلل  أ ,هللأ ككك  هلل قكككوهللأةهلللم  ككك هلل ككك ةهلله ككك هلل  كقككك هلل   ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ
,هللأ  أ اكاهللأ مكاهللشك ه هلل قكوهلل ة  هلللمك ةهللأم كهللاق هللأهأهللأماهللح ص هلله هلل-,أ   و  ءهلل ث ا اهلل

اصكك هلل  أ هللمظككذ هلل   ككك هللهلل, ككذ ةهللخق ككأ هللأمككأ  ظ ,هلل  أ حكك هللخقكك  أ  خق كك ء هلل  شككا  ءهلل هلل-ذ كك 
  مأ كككلهلل  ح كك ل,هللأ  واغ ككبهللهكك هللل ثكك اهلل كك  ةهلل  خق كك ءهلل  صككقح ءهلل  ككذ ةهللح كك هلل ظكك هللم   قككل,هلل

أأةهلل كك هللهكك هللهللأأةهلل  ككابهللل كك ظ هلل  كقكك ,هللأأةهلل  ككق هلل  مكقككأ هلل ككةهللمكك هللوككامهلل ق كك هللمككةهللخق  كك ,
اقككك هللأهككأهللشككرةهلل  حكك   هلل  نككك   هللأةهلل مكك أهللممح أ ككلهلل سصكككحهللمككك ةهللهلل-أ ثككاهلل  خق كك ءهللأ ككأة.

أحكككك هللهلل  موخ صككككم ة,هللأ   هللح كككك هللم  ظمكككك هللم  نكككك  ,هلله  ككككيهللمح كككك هلل ك م كككك ء,هلل مكككك هللحكككك ثهللمككككا

                                                           

 (1/141(هلل  محاهلل  مح  هلل )1)
  ح  ةهللمةهلل  ح ةهللمةهللمحم هللمةهللحق  هلل      هلل  ش هن هلل  منكاأيهللمك  حق م هلل  واوك   اهللأ ك هللمواوك ةهللهللهلل (هللأمأهلل م هلل ع1)

,هللأ وككبهلل  حكك  ثهلل ككةهللأمكك هللم ككاهللمحمكك هللمككةهللأحمكك هللمككةهللحم مكك هللل, كك لهللثمكك ةهللأثكثكك ةهللأثكككثهللم ئككل,هللأحمكك هللل ككوهللمخكك ًا
أأمكك هللم ككاهلل    كك  ,هللثكك هللصكك اهلللم مكك اهللمنكمكك اهللماوأ كك اهللل  كك هللممكك هللأا ءهلل   ظككا,هللأحكك ثهللهلل, هللم ككاهلل كأ  كك أو  كك هلل قككوهللأمكك

م ئكل,هللاحمك هلل عهللونك  و,هللهللأاأمهلل   هلل  ح هكهلل  ح   هللأغ اب.هللأوكأه هللهك هللومك  مهلل كأ كوهلل ك لهللثككثهللأأامكاهلل,م    مأا
 (1/135 هللأه   هلل ك   ةهلل )هللأ  مو هللل وهللو بهللحق  هلل  مذ أا.

 (1/141 هلل )(هلل  محاهلل  مح 3)
 (1/141(هلل  مص اهلل    م هلل )4)
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 مككك هلل ككك ةهلل  ككككةهلل  غ  كككبهلل  ككك ابهلل  نقككك ,هللهلل   ﴾ۅ ۉ  ﴿-(1)أوككك ابهلل ك صككك ًاهلل  مظككك وا ة
 مكةهللهللذ كاهللاكأ أهللهلل,(2)( موق   بهللممح  ملهلل  خصكم ةهلل  ون اهلل  ,هللأمن  ب هللأ ق هلل  أ هللأأ  ةهللأ  

  ك  هلل وك بهللهك هلل كك هلل  نكاب,هللأ   مك هللهكأهللوأا كيهللهلل)أاك   هللأةهلل  كةهلل   هللممن كوهللأ  كةهلل   ل
مككك ةهللمنو ككك  ةهللغقكككبهللأحككك هم هلل قكككوهلل لخكككا,هللأوأانككك هلل  نكككابهلل قكككوهلل  نقككك هلل  كككذًهلل ككك  هلل قكككوهلل

هلل.(3)(  حأ  هللأ   لهلل     ةهلل  و  ,هللأ  ةهلل خق هلل     هلله هللهذ هللأ  أ أة هللكةهللممن وهللأ  ة

 هللح  ,هللأ  خاأا هلل  ظأمهللل وهلل كاا.هللهإم هللأ ك هلل﴾هللا  ن اهللې ې ې ى ى ائ  ﴿
مككك هللأ ككك هللذ كككاهللأأ هللأحكككأ  هلل  خكككاأا,هللأًهللا  نككك اهلل هلل,(4)(   كككو هلل مكككاهللمككك  ا أنهلل كككةهلل   كككوأ ,هللأ  

هللذ كاهللاكأ اهللرخكاأهللهلل,(5)(حوكوهلل ا كاهللك ك هلل هلل  كأةهلل ك و  اهللهللرخاهلل قح ةهلل  مصًا )هللذ اهللاأ اهللأهلل
.هللأاكك  هللاكأ  هلل  كك  هلل ككو هللمنك هللأةهلل كك ةهللا  نك اهلل مككةهللا أ ك ,هللأًهللاَّهللَخكأهلَلهلل) (6)قح كةهللمكةهلل   ضكك  

ةهلل  هلل  و هللل كوهلل كااهللخا ,هللأأمك هللح   كلهلل  موخ صكم ةهللهكاو هلل أ ظمك هللمكةهلل(7)( مةهللا ا,هللأ  
أ  ككذًهلل ككذهبهللل  كك هللمكك هلل  هلل ق كك هللككك هاهلل ل ككلهللمككةهللأةهلل  مو ككأا ةهلل  محككا بهللهلل س كك هللم أ كك  )

   أ هللمةهلل س  ,هلل خقأ هلل ق  هللمةهللغ اهلل  م خ ,هللأه هللغ اهللأا هللوقأ  هلل قح ك ,هللأأ ك هللهكلنهلل
 وضك هلل ك هللأ ظك هللوك ءأ هللهلل ثكه هللمحا م هلل نم  ةهللام .هللهللأ ظ هلل غو  أ  ,هلللذهلل  ةهللم  ا  اهللهللم ظ هللك   اهلل

ه هللح أمل,هللأمالهللم ظ هلل ث  ةهلل قوح   ,هلل مك هللاكصهلل عهللونك  و,هللأأةهلل  أ هلل ق ك هلل   كك هللككةهلل
 خككأ ظ هلل ق كك هللهكك هللذ كك هلل  أاكك هللأمككةهللوقكك هلل  وظككلهللل  كك ذهللمككةهلل عهلل كك هللأةهلل غوكك  أب,هللهقكك هلل  ككاهللمكك هلل

هلل.(8)(  كة,هللح ثهللأخقيهللأ  هلل  ةهلل  اهللمك أ    ةهللك  ,هلله  وغ اهللمةهللذ  هلل

ەئ ەئ ),هللثككك هللاككك  هللونككك  وهللمنككك ه ,هللأأهللاوكككاهللل كككوهلل عهللونككك  وأخكككاهلل ككك و  اهللهلل﴾ې ى﴿ 

                                                           

 (هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل3/111 )هلل(هلل1311 هللاا هلل  ح  ث)(هللصح  هلل  مخ ًا هللم بهللشابهلل ك قوهللام هلل ك   1)
 (1/111(هلل  محاهلل  مح  هلل )1)
 (1/111(هلل  مص اهلل    م هلل )3)
 (1/111 )(هلل  مص اهلل    م هلل4)
 (1/111(هلل  مص اهلل    م هلل )1)
هللم  ككاهلل,(هلل   ضكك هللمككةهلل  ح ككةهللمككةهلل   ضكك هلل   اما كك  هلل  خا  كك   1) ا ككةهللم ظكك ,هللأوصكك ااهلل رهكك  ةهللمظكك ,هللأاصكك بهللهلل, حككأما

أمك هلل)هلل قمك ,هللأ  كو   أ هللمكةهللمكغوك هللهك هلل   ثكاهللأ  ك ك .هللذ كابهلل  م ظ ك هللهك هلل  أشك حهلله ك   هللهلل   قمل,هللهره  ه هللمةهللمأهأا
  هلل و بهللموماهلل  م  ةهللهك هللو  ك اهلل   كارة,هللأه وك هلل   ك هللهك هلل ك لهللهلل,(ب,هللأأم هلل   حأهللهص ابهللأ اب ك بهللهم  هللوأاا هللوماهلل

 (7-3/1 )هلل هللل م بهلل  اأ ةهلل.(ه111)أأهلل(145)
 (1/111(هلل  محاهلل  مح  هلل )7)
 (1/111(هلل  مص اهلل    م هلل )5)
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أ كك هلل و كك  هلل ككأمهللهلل( ەئ ەئ وئ وئ ) هغ ككاهلل كك هللذ كك هلل  كككةهللأ ككذ  هللأشكك اهللم أ كك      ,(1)( وئ وئ 

منصككككأمأةهللمكككككةهللهللأةهلل ك م ككككك ءهلل قكككك ظ هلل   كككككك هلل﴾هللأ نقككككك هللا نكككك اهللۅ ۉ ۉ ې﴿اأ كككك 
هللمككةهللذ كك هلل ككأهللوأل كك هلل قكك ظ هللشكك ئ اهللهلل,هلللذة  خ   كك ,هلل هلل م ككةهللأاككأ ظ هللهكك هللشكك ءهللم ظكك هللضككاأاهلل

م ق هلل  شا ئا,هللأ  هلل ث هللمش ءهللمم هلل ذ اأةهللأ  هللأأحوهلل عهللم هللل  ظ ,هللهمك هللح كوهلل عهللونك  وهلل
,هللأ ككق هلل مككةهلل ث ككاهللم ككق هللأمكك هللح كك ةهللهكك هللون  مكك هلل(2)(هكك هلل و مكك هلل مككاهلل قككوهللمكك هللأا  بهللونكك  و

اك هللذ كاهلل  م  كاأةهلله ه ك هللاصكلهللأ ثاهك هلل اأ  هلله هللهكذبهلل ل كلهللم أ ك  )هلل قوهلل   صصهلل  و 
أذ كاهللمك هللهلل,(3)(أ  هلل ثم هلله ظ هلل ةهلل  منصأ هللح  ثهلل وبهلل وم   هلل,مرخأذهللمةهلل س ا ئ ق   

هككككأهلل  مكككك ظجهلل  اشكككك  هللهكككك هلل  ون مكككك هللمككككاهللهككككذبهلل   صككككصهلل  وكككك هلل كككك هللوككككا هللمر كككك    هللصككككح حلهلل
ةهلل ككا هلل قمظكك هللل ككوهلل عهلل ككلهللأأهلل,ه كأ وهللأةهلل  وصككاهلل قككوهللموككا هللوكككأةهللهككذبهلل   صككلم أ كك  )
,هللأأأا هللم أ كككلهلل مكككةهلل ث كككاهللهكككذبهلل(4)(هكككإةهلل   كككارةهللحككك هللأمككك هللوضكككمةهللهظكككأهللحككك هللأ ضككك اهللهلل,أوككك 

 ,هللأغ اب.(5)ص حبهللح ش لهلل  محاهلل  م   

)مككككا(هللهظككككأهللمكككككةهللمكككك بهلل  و كككك أبهللمكككك ةهللحككككاأيهلل  وكككككا,هللأأمكككك هللوأو كككك هلل ككككأة)ل و(هللممن وهلل
أ أة)مككا(هلل وضككمةهللمن ككوهلل  ضكك هللأ  ومككا,هلل مكك هلل  قكك هللصكك حبهلل  كك اهلل  مصككأةهلل ككةهلل   ككا ءهلل

لذ هللضككمم هلل  شكك ءهللل ككوهلل  شكك ءهللهلل(مككا)هكك هللمأضككاهللهلل(ل ككو)هللأ   مكك هلل وككألهللأةهللوونكك م أ كك  )هلل
 هللهللهللهلل,هللأ عهللأ ق .هلل(6)(ذأ هللل وهلل  ذأ هلللم ,هللأً هللماهلل  ذأ مم هلل  هلل  ةهللمن ,هلل  أ هلل  ناب هلل  

هلل

                                                           

 (11 )هللص أاةهللهلل(1)
 (1/111(هلل  محاهلل  مح  هلل )1)
 (7/11(هللو   اهلل مةهلل ث اهلل )3)
 (7/11    م هلل )(هلل  مص اهلل4)
 (1/11 )هلل(هلل  محاهلل  م   1)
 (1/115(هلل   اهلل  مصأةهلل )1)
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هللاملطلب الثاي 
)إلى(بمعنى)الالم(

هكك هلل كك ةهللمأ ضككاهللهللأاكك هللأا  هلل)ل ككو(هللممن ككوهلل)  ككك (هللهكك هلل   ككارةهلل   ككا  ,هللأًهلل  مكك هلل  ظكك 
هللنقوهلل   حأهلل  و    هه هللولئ لهلل  محثهللهللأأم هلل   موظ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )اأ كككككككككككككككككككك هللونكككككككككككككككككككك  و

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

                             (1)( ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

 ككككوهللح كككثهللوكككك ء )ل و(هللممنهلل﴾ڃ چ چ     ﴿ هكككك هلل ل كككلهلل   ا مككككلهللاأ ككك هللونكككك  وهللأ  شككك ه 
هلل)  ك (هلل م هللذ اهللذ  هلل  م  اأة.

هلل,هللأذ (2)(  كك )ممن كوهللهلل(ل كو)أا  هلل ا  هلل  ثنقم هلله هللو   اب )هلل اهك هللمظكذ هلل  من كوهلل  مغكًأ
 هلل ونقكك هلل,هللأأمكك هللمكك(5),هللأ مككةهلل كك   هللهكك هلل  قمكك ب(4),هللأ  خكك لةهللهكك هللو  كك اب(3)منكك   هلل  و ل كك هللهكك 

هلل هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللمةهلل مبهلل لأ هللأورأ  هلله م هلل ق هللمظذبهلل ل لهلل   ا مل
 هلله  هللأا هلله هلل كمبهلل لأ ظك هللمك هللأأا بهلل  أ حك ًهللهك هللأ كم بهللأواًلسببنزولاآليةالكريمة

هلل   .(6) ل لهللون  وهللا أ هلل عهلل أهللح ثو  هللهر ل هلل عهللا  أ  هلل     لأ هللم   بهللهلل

ٹ ٹ ﴿اأ ككك هلل كككلهللأوككك  أأا هلل   كككماا  ًهللهككك هللو  ككك ابهلله ككك هللأأمككك هللورأ ككك هلل ل كككلهلل   ا مكككل

هلل,هللأذ ككككاهلل ككككمم اهللرخككككاهلل  لأ ظكككك (7)(رة﴾هلل ن كككك  هللأح كككك هلل  حكككك  ث,هللأهككككأهلل   ككككاهللڤ ڤ
هللأذ  هللأةهلل  م قم ةهللا  أ هلل مناهللمؤم  هللأه هلل   و ب,هلل حأهلل م هلل عهللمةهللهلله    )

                                                           

 (13 )هلل  َلَما أاةهللهلل(1)
 (5/131 )هلل  شيهللأ  م  ةهلل ةهللو   اهلل   ارة هلل(1)
هلل(4/51(هللمن   هلل  و ل  هلل )3)
 (4/11 )هلل(هللو   اهلل  خ لة4)
 (11/113(هلل  قم بهلل )1)
,هلل  شكك هن هللهلل (هللأ ككم بهلل ككلأ هلل   ككارة1)   مؤ ككي هللأمككأهلل  ح ككةهلل قكك هللمككةهللأحمكك هللمككةهللمحمكك هللمككةهلل قكك هلل  أ حكك ً,هلل     كك مأًا

هككهلل1411هلل   منل هلل كأ كوهلل-م اأ هلل–    شا هلل  اهلل   وبهلل  نقم لهللهلل-  مح   هلل م  هللم  أ  هلللغقأ هلل-(هلله415 )
 (1/353) 

 (3/153 )هللمحاهلل  نقأ (هلل7)
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ٹ ٹ هلل﴿هر ل هلل عهللونك  و هللأخما  هلل ةهلل  وأا ة,هللهإةهلله ظ هلل ق هلل كأ  ةهللأ لخا ة.هلل(1) ك 

,هللثكك هللمكك ةهلل مكك ذ هلل ككم هلل(2)(أهككأهلل   ككارةهلل,هللأذ ككاهلل  مككا  هللمرح ككةهلل  حكك  ث,﴾ڤ ڤ
أ  ككك   هللأح كككةهلل  حككك  ثهلل ن ككك  هللأح كككةهللمكككةهلل ككك ئاهلل   وكككب,هللكةهللهللمرح كككةهلل  حككك  ثهلله ككك   )

 ڤ هلل﴿ثكككك هللمكككك ةهلل كاككككأ  هللهكككك هللمن ككككوهللاأ كككك هلل,(3)( كككك ئاهلل   وككككبهللصكككك ا هللم  ككككأخلهللمكككك   ارة

هلل ﴾ڤ
هللي,,هللأ هلل خوق شم هللمنض هللمنض اهللهلل القولاألول    

أأأا هللهلل.(4)(مأ ه  هلل  ك ئاهلل   وكبهللهك هلل  وأح ك ,هللأهك هللمنكاهلل  شكا ئاهلل موش مظ اهللهلل القولالثاني
. هللاذ  لهلله  هلل ن   هللخ  ا اهللهللوش مظ اهللمهلل  قح ةهلل  مصًاهلل ثالثالالقول

﴾هللڦ ﴿اأ كك هللونكك  و,هللأأضكك ي)هللأهلل(5)( شككوم هلل قككوهلل   كك  هللورأ قكك هللموشكك مظ اهللهلل القااولالرابااع
كةهلله ككك هلل كككأاةهلل  مثككك   .هللهللأ  ككك   هلل كككم هللمثككك   هلل, ككك  هللأةهلل ك مككك ء,هللأ   صكككصهللوث كككوهلله ككك  ن

ڦ ڦ ﴿ اأ كك هللونكك  وهللاكك   ),هللثكك هلل(6)(  حمكك هللعهللابهلل  نكك  م ةهلل  ن كك  هلل ككأاةهلل    وحككل

﴾هلل ن   هللواون هللمم هلله  هللمةهلل  أ   ,هللوقأ هلل  كذ ةهلل خشكأةهللڦ ڦ ڄ ڄ ڄ
أ  كك   هللواونكك هللم كك هللهلل, هللووحككا هللممكك هللهكك هلل   ككارةهللمككةهلل  أ  كك أ  كك   هللو شككناهللم كك هلل ن كك ,هللامظكك 
 ن كككك  هللمنكككك هلل  اشككككنا اهللل ككككوهللهلل﴾ ڄ ڃ ڃ ڃ   ﴿اأ كككك هلل,هللأاكككك   )(7)(ص   ككككا ئ

أ هللر كككك  هلل  اوكككك ء,هللاهلَل ن كككك  هلللذ هللاُككككهلل﴾ڃ چ چ﴿    ذ ككككاهلل عهللمككككةهللر ككككلهلل  احمككككل,هللأ  مغ ككككاة.
                                                           

   كوهللأمك هلل أ كي,هلل كم بهلل   مك هللصكقوهلل عهلل ق ك هللأ كق هللهلل,مكةهللم ك هللا   ك نهلل,(هلل م هلل عهللمةهلل ك هللمةهلل  حك اثهلل  خلاوك هلل1)
,هللوأه هللم  م   لهلل  لهللثكثهللأأامن ة,هللاأمهلل   هللأمأهللها كاة,هللأأ ك هللمكةهللم  ك ,هللأ مك هلل عهلل م هلل ع,هللأ  ةهلل  م هللحص   اهلل

,هللأاك  هللمكةهلل مك  ,هللأامنك هللمكةهللحكا  ,هللألا اةهللمكةهللأأهكو أخاشكلهللهلل,مةهللمغ  ,هللأ أ يهللأمحم هلل م  ب,هللأحمك  هلل  غ ك ًا
  مؤ كي هللأمككأهلل نك  هللأحمك هللمككةهلل مك هلل عهللمككةهللأحمك هللمككةهللل كح  هللمككةهللهلل مناهكلهلل  صككح مل هللاهللمكةهللشككن ي.هللمكةهلل  حكا,هللأمشكك

    شككا هلل  اهلل  ككأ ةهلل ق شككا,هللهلل-وح  كك  هلل كك   هللمككةهلل أ ككيهلل  نككل ًلهلل-(هلله431مأ ككوهللمككةهللمظككا ةهلل كصككمظ   هلل )
 (3/1111 )هلل .1115هلل-هكهللهلل1411  ا  اهلل   منل هلل كأ وهلل

 (3/153 )هللمحاهلل  نقأ (هلل1)
 (3/153  م هلل )(هلل  مص اهلل  3)
 (3/153(هلل  مص اهلل    م هلل )4)
 (3/153(هلل  مص اهلل    م هلل )1)
 (3/153 )هلل  مص اهلل    م (هلل1)
 (31/153 هلل  مص اهلل    م هلل(7)
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ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ﴿ ن كككك  هلل   ككككارةهلل﴾چ﴿ أ  احمككككل,هللو مككككئةهللاقككككأمظ ,هللأو كككك ة

  ه مهلل عهلل ظك ًهللمك هللمكةهلل شك ءهلل ن ك  هللمك   ارةهللمكةهلل شك ءهلل عهللأةهلل ظ  ك هللل كوهلل   ك هلل﴾ڍ ڌ 

هكك  هلل ن ككك  هلل هللهللأمككةهلل ضككق هلل عهلل كككةهلل   كك هللهمككك هلل كك هللمكككة ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿
هلل,هللأذ اهلل   ا م هللاأ اهللرخا )هللاأ  هللون  و(1)(من هللخذ ةهلل عهللون  و ظ   ,هلل   اهللأح هللأةهلل

 وهلل  نمك هللم وك بهلل عهللأ  وصك   هلللهلل﴾ڃ چ چهلل﴿أا  هللأًهلل   هللر لهلل  احملهلل﴾چ چ ﴿

هلل.هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل(2)( ن  هلل س ك هلل﴾ڃ چ چهلل﴿أا  هلل,م 
 ن كك هلل   ككارةهللهلل﴾ٹ ٹ ڤ ڤ اأ كك هللونكك  و﴿هلل )أذ ككاهللأ ضكك اهلل ككمبهلل لأ ظكك هلله كك  هللهلل

هللهككأهللمكك ةهللأةهللأح ككةهللمكك هلل  ككما (3)(  ہ ھ ھ ھ ھ ) عهلل مكك هللاكك  
هللم هللأ ل  هلل عهللأهأهلل   ارة.

اك  هللأصككح بهللا كأ هلل عهللصككقوهلل عهللهلل(4)أمكك هللأاك ص اكك  هلل كن هللمكةهللأاأمهلل كمبهلل لأ ظك  هلل

ه كككك  أ  هلل ككككأهللهلل,﴾ٹ ٹ ڤ ڤهلل﴿هلل ككككلهللأوكككك  ق كككك هللأ ككككق  هلل ككككأهللحكككك ثو  هللهككككر ل هلل ع

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ )اصصككككك هلل ق  ككككك هلله كككككل 

ے ے ۓ ۓ )ه كككك  أ  هلل ككككأهللذ او كككك هلله ككككل هلل(5)( ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

هكذ هللمك هللأأا بهلل   ا مك هللهك هلل ككمبهللهلل.(6)(  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
هلل.(7)( لأ ظ 

                                                           

 (1/153 )هللمحاهلل  نقأ (هلل1)
 (11/141(هللو   اهلل   ا م هلل )1)
 (15 )هلل(هلل  َلَما3)
أه كب,هللأا ك  هللأه كبهللمكةهلل مك هللم ك يهللمككةهللأ  ك هللأمك هللأاك صهللم  ك هللمكةهللهلل,أهكأهلل كن هللمكةهللأمك هللأاك صهلل (هلل كن هللمكةهللم  ك 4)

أ ق هللمن هلل ول,هللأا   هللمن هللأامنل,هللأ  ةهلل مابهلل م هللأ ق هلل ماهلل شاةهلل  ل.هللاأمهلل   هللهلل,   وهللأم هللل ح  هلل,لهاةهلل  لهًا
أ  هللا   هللأ قم هللام هللأةهللو ااهلل  صكة,هللأهأهللأح هلل  ذ ةهللشظ هلل ظك هللا كأ هلل عهللصكقوهلل عهلل ق ك هللأ كق هللم  و كل,هللأأحك هلل

ح هلل   ولهللأصح بهلل  شأام,هلل  ذ ةهللأخماهلل ماهللمةهلل  خ  بهللاض هلل عهلل   ,هللأةهللا كأ هلل  نشاةهلل     هلل  صح مل,هللأأ
 (1/411 )هلل هللأ  هلل  غ ملهلله هللمناهلهلل  صح ملهلل عهللصقوهلل عهلل ق  هللأ ق هللوأه هللأهأهلل  ظ هللا ا.

 (3 )هلل أ يهلل أاةهلل(1)
 (11  ح    هلل)هلل أاةهلل(1)
 (11/145(هللو   اهلل   ا م هلل )7)
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أهكك هللأهكك هلل ككأةهلل ل ككلهلل   ا مككلهلل موكك أ هللم  كك هلل عهلله كك   )هللهلل     ككلهلله كك هللأذ ككاهلل  م ضكك ًأهلل
 قككوهللهلل اهللأ  وشككظ  هلل,أو خكك  هلل قم ككل هلل,م  كك هلل عهللأم كك ءهلل ككل هلل ق كك هللور  كك هلل ر كك   هللل  كك هلل  موكك  ء
هلل.(1)(ح   

ه ك هللذ كابهلل مكةهلل ك   هللهك هلل  قمك بهللهللأأثابهلله هلل  من كو,هلل)  ك (أأم هللوأو  هلل أة)ل و(هللممن و
ذ هللذ كا هلله     )أًهلل ذ اهلل ع(هللا   هلللذ هللذ ا هللر   هلل  نذ بهلل اشنا هللوقأ هلل  خ ئ  ةهللعهللأ  

مب ىب يب )أ  ككككو  هللم أ كككك هللونكككك  وهلل,(2)(ر كككك  هلل  احمككككلهلل  كككك هللأ كككك   هللاقككككأمظ 

هلل.(3)( جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث 
ممن ككوهللهلل(ل ككو)أمن كك بهلل قككوهللذ كك هللأةهلل ككمبهلل كك ةهلل   قككأبهللهككأهللذ ككاهلل عهلل ككلهللأوكك ,هللكةهللهلل
هلل  و هلله هلل ق مم ل,هللأ عهللأ ق .هلل(  ك )
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل

                                                           

 (1/41 )هللأ أ اهلل  و ل  هللأأ ا اهلل  ورأ  (هلل1)
 (11/113(هلل  قم بهلل )1)
 (15 )هلل  ا  هلل أاةهلل(3)
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هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل

 الثالث املبحث
 (عن) و( يف) اجلر حرف

 :وفيه ثالثة مطالب 
 املطلب األول :  )يف( مبعىن  )إىل(                             

 (على) مبعىن( عن)  الثاي  : املطلب
 املطلب الثالث :  )عن( مبعىن )الباء(


هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
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 األول املطلب
 (إلى)بمعنى(في)

بهلل  كككك هللمككككةهللحككككاأيهلل  وككككاهلل كخككككامهللأأمكككك هلل  حكككك  ثهلل ككككةهللحككككايهلل  وا)هكككك (هللأمكككك هلل  ككككأهلل
هللأخكامهلل)ه (هلل  أ  ءهللأأهلل  كاه ل,همن و هللأهكذ هللهكأهلل  من كوهلل كصكق ,هللأاك هللو كأبهلل  ك هللمنك ة 

ح ككبهللمكك هللو كك  هللهكك هللمنكك   هللحككاأيهلل  وككا,هللأاكك هللأا هللهكك هلل   ككارةهلل   ككا  هللمنكك ةهللمنكك   ,هللأمككةهلل
هللأذ  هلله هللاأ  هللون  و هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلللئ لهلل  محثهللأ ظ هللأا  هللممن و)ل و(هذبهلل  من   هلل  أ ا ةهلله هللو

هلل (1)(ڑ ک ک ک )

)ل كككككو(هلل مككككك هللأا هلل  ككككك هللح كككككثهللوككككك ء )ه (هللممن وهلل﴾ک ک هلل﴿أ  شككككك ه هلله ظككككك هللاأ ككككك هلل
هلل  م  ا ة 

من ك بهلل ككاهللم أ ك  )هللهلل(3)هك هللو  ك ابهللح   ك اهلل كةهللمحمك هللمكةهلل كأ اهلل(2)أأا بهلل ظ هلل  و وًاهلل

 كككك هللمككككةهللأأا  هللمكككك   و هللمكككك هلل هلل كككك  هلل  ,(4)(ڎ ڎ ڈ )ل ككككوهلل   مكككك  ,هلل  أ كككك 
هلل(5)(   م  ,هللأم  شواهللم هلل  هلل    هللأا ك هللل  ك هللمق ظك ,هلله ك   هلللةهللغك  اهللهلل)ا   ,هللأذ ابهلل   مًا

  كك   ,هلله حضككاهللمن كك ,هللاكك   هلله كككاهللل ككوهلل وكك هلله كك   هلللةهللذ كك هلل  كك و هلل كك هلل  قككاهللاكك هللل هلل قككاهلل
هلل,هللأأأا هلل)ه (هللممن وهلل)ل و(هلل ذ   (6)(م   هلل  

                                                           

 (55 )هلل  ص ه  هلل أاةهلل(1)
هلل  صك   هلل  مشكظأااهلل ك هلل1) (هللأمأهللمحم هلل  و وًا هلل ظ هللمةهلل م هلل عهللمةهلل أ  هللمةهلل   وهللمةهلل م هلل عهللمةهللاه كا,هلل  و كوًا

هللمم   ش  هللذ هلل   أةهلل  ةهلل  هلله هللأاو هلل ك اهلله هلل  من مك هللأ  أاناهللأ  ةهللص حبهلل ا م  ,هللأ   هلل ,هللأ  ةهللل  مصًا
أ كك ةهللاكك هلل  و كك هللم ككةهلل ن ككأبهللمككةهلل  ق ككثهللهكك هللمقكك هللهكك ا ,هللهومككاهلل كك هلل ك مكك ءهللهقكك هللهلل كك هلل ووظكك  هللأ هككاهللأا  ضككلهلل ك مككل,

 غ كأ هلل  ك ,هللهأصكيهلل ك هلل ككظ هللمكةهلل مك هلل ع,هللهكرماهللمإحضكك ابهللهرحضكا,هللهقمك هلل خك هلل ق ك هللانكك هلل  ك هللاأ ك هللأاك   هلل  قظكك هلل
هللةهلل   و ,هللهرخاجهللل   هللم ا اهللأث  مك اهللها هك هللأمك هللامك هللم ظك هللشك ئ ا,أا و هللذ هلل  منص لهللهرابهلل لهلل     ل,هلله اجهلل عهلل   هللم

هلل(431-1/411أه   هلل ك   ةهلل )هلله و هلل  لهللثكثهللأثم   ةهلله هلل  محا .هلل أهللأ  هلله هلللح مهللأم ئو ةهللمو واهللأ    هلل
أ  ك هلل كظ .هللهلل,اأمهلل كةهللمكةهلل    كلهلل,    هللل  هلل  ةهللخ  هلل ظ هللمةهلل م هلل عهلل  ل ه هلل  و كوًاهلل,(هللمحم هللمةهلل أ اهللمصًا3)

 (1/111وظذ بهلل  وظذ بهلل ) هلل
هلل(1 )هلل  احمةهلل أاةهلل(4)
هلل هلل (هللو  كك اهلل  و ككوًا1) ومنظكك  هللأمككأهللهلل-ه(153)  مؤ ككي هللأمككأهللمحمكك هلل ككظ هللمككةهلل مكك هلل عهللمككةهلل ككأ  هللمككةهللاه ككاهلل  ُو ككوًا

  اهلل   وككبهللهلل-    شككا هللم شككأا  هللمحمكك هلل قكك هللم ضككأةهللهلل-  مح كك  هللمحمكك هللم  كك هلل  ككأةهلل   ككأ هلل-م ككاهللمحمكك هلل  مقكك ً
 (1/131) هللهك.هلل1413هللهلل   منل هلل كأ وهلل-م اأ هلل–  نقم لهلل

هلل )1)  (11/14(هللو   اهلل   مًا
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ذ ا)هكككك (هلل,هللأهلل(2)(ل ككككو)م كككك  هللهلل( )َهكككك   وككككأ هللهراكككك  هللهلل(ل ككككو)ا كككك هللأا  هلل ,هللم أ كككك  )(1)   شكككك ًا
أممثق هللأأا هلل   كمن   هللهك هللأحك هلل كاكأ  هلل  وك هللأأا هك هللهلل,(3)  أ ح ًهلله هلل  أو لممن و)ل و(هلل

هللهكككك هللوككككذ اةهلل كا ككككب(4)هكككك هللو  كككك اهلل ل ككككل ,هلل(6),هللأل  هلل  م كككك ا(5),هللأأمككككأهلل   ككككاجهللمككككةهلل  وككككأًل
هللهكك هلل(7)أ   ا مك هللهك هللونكك   هلل كاكأ  هللهك هللو  كك اهلل ل كل ,هللأذ كابهللممثقكك هللمحمك هللمكةهلل مككاهللوك ًأ

هلل.)ل و(ه  هللممن وأ  اهلل ث اهللمةهلل  م  ا ةهللمو ء)ه (هلل,هللأا (8)و   اب
أمكك هلل  ككذًهلل م ككاهللمككةهللذ كك هلله مكك هللم نكك هلل ث ككاهللمككةهلل  م  ككا ةهلله كك هللاكك  هللمكك هلل ككذ  هلل ث ككاهللهلل اقكك هلل

أأهللذ ككاأ هللأاككأ  هلل  م  ككا ةهلل  مونكك  ةهللهلل,مككةهلل  م  ككا ةهلل  ككذ ةهللاكك  أ هللأة)هكك (هلله كك هللممن و)ل ككو(
هللل و(هللهك هلل ث كاهللمكةهلل ل ك  هللم ظك هللاكأ هلل عه هللذ  ,هللأا هللون مهلل   ككاهللهك هلل   كارةهلل   كا  هللمكك)

ے ۓ ۓ ڭ ڭ )ونككككككك  وهلل عهللأاكككككككأ  ,(9)(ڭ ڭ ڭ ڭ )ونككككككك  و

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ )ون  وهللأاأ   ,(10)(ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  

ې ې ې ې ى ى ائ          )ونكككككككك  و هلل عهللأاككككككككأهلل,هلل(11)( ڎ ڎ 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ائ ەئ ەئ 
                                                           

,هللشك  هللخا  ك ةهللأأ كو ذهلل1) هلل     ك مأًا (هلل م هلل   ا  هللمةهللهأ لةهللمةهلل م هلل  مق هللمةهلل قحلهللمةهللمحم ,هللأمكأهلل     ك هلل   شك ًا
 شكرهللههلل,م ئكل.هللمك  هللأمكأبهللأهكأهلل  ك هللشظاهللام كاهلل لخكاهلل ك لهللخمك هللأ كو ةهللأأامكاهلله هللأم   هلل    ئ ل,هللوأه هلل,  وم  ل

أاككاأهلل ك بهللأ  نام ككل,هللأو  كك هلل قككوهللأمكك هللم ككاهللمحمكك هللمككةهللم ككاهلل   أ كك هللأ كك ةهلل حككبهلل  صككأه لهللأأهكك هلل  كك  ةهللأ   ا  ككل,هلل
هلل كهللمقكك  هلل سشكك اة.هلل هللمنوكك هلل ك مكك ء  كك هللأهكك هلل   كك مأا,هلل نكككهللأ ككو ق هللم ككك هلل  صككأه لاهللأ كك ةهللث ككلهللح ككةهلل  ككأهللهلل ك مكك اهلل

( 4/1171) 
(هللههلل411) هلل  مؤ كككي هلل مككك هلل   كككا  هللمكككةهللهكككأ لةهللمكككةهلل مككك هلل  مقككك هلل   شككك ًاهلل (هلل  ككك ئيهلل سشككك ا  هلل=هللو  ككك اهلل   شككك ًا1)

 (3/131   منل هلل  ث  ثلهلل.هلل )هلل-مصاهلل–ا هلل  ظ ئلهلل  مصا لهلل  ن ملهلل ق و ب    شهلل-  مح   هلللما ه  هلل  م  أ  
 (1/111(هلل  أو لهلل قأ ح ًهلل )3)
 (4/414(هللو   اهلل   من   هلل )4)
   ا  (هلل  مؤ ي هللوم  هلل    ةهللأمأهلل   اجهلل م هلل  احمةهللمكةهلل قك هللمكةهللهلل(هللوذ اةهلل كا بهلله هللو   اهلل  غا بهلل)غا بهلل   ارة1)

هلل    منكل هللهلل- م ك ةهلل–   شا هلل  اهلل   وبهلل  نقم ل,هللم اأ  هلل-وح    هلل  ا هللهوح هلل     هلل-ههلل(117) محم هلل  وأًل
 (1/311 .هلل )1114هلل-هكهلل1411 كأ وهلل

 (3/141(هللل  هلل  م  اهلله هلل ق هلل  و   اهلل )1)
 (11/11(هللو   اهلل   ا م هلل )7)
 (1/314شيهللمن وهلل   و بهلل مو  هلل ) ما حهلل م  هلل (هلل5)
هلل(14)هلل م  هلل أاةهلل(1)
هلل(143 )هلل ك ا ي أاةهللهلل(11)
هلل(1 هلل ) أاةهللهلل(11)
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هلل (1)( ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ېئ
أممككككك هلل كككككم هلل ومككككك ةهللأةهلل   ككككككاهلل ونككككك مهللمكككككك)ل و(هللهمككككك هلل  مككككك  اهللمكككككةهللحمككككك هلل ل كككككلهلل قكككككوهلل

هلل.من و)ه كاهلل كاةهللل وهلل   وأ (هلل م هللأأا بهلل ث اهللمةهلل  م  ا ة
هللأأم هللورأ  هللهذبهلل ل لهلل   ا ملهلله م هللأأا بهلل  م  اأة هللهلل
هلل خصهلل   من   هللومقلهلل كاأ  هلله هللهذبهلل ل لهلل قوهلل   حأهلل  و    هلل

ا  هلل  خق  هللأ  مما  هللو أ هلل  نابهلل   هللمةهلل كاهلله هللأمابهللأوك ماهللمك ذ هلل  نك هلل )هللالقولاألول
هلل.(2)(   وأ ا هلل كاهلله هلل
أ  هلل  ةهلل و هلل  قاهلله هللذ  هلل  لم ة,هللأ  ةهلل  هللمةهلل كاهللل  ك هلل ل مكأةهللأ ك هللهلل) القولالثاني

أً هلل كككاهللل كككوهللهلل﴾ڑ ک ک ک﴿ صكك م هلل   كك  أة,هللأ  ككك   هللل كك هلل ككك ةهلللحكك اهلله أ ككك 

   كك  أةهلل قككوهللمكك هللول مككأة,هللأ كك  أ هلل  ككاأةهللمككةهللهللأً هللأصكك م   (3)(گ گ گ )   كك و 
هللهلل    ً.هللح  بهلل ةهلل,(4)( ن ً,هللأ ل مأةهللأ  هلل ك م اهللهلل  م نأةهللها ا اهلل

أً هلله مكك هلل وكك هلل كك هللمككةهلل كمككاهللأً هللهلل﴾ڑ ک ک ک﴿ هللأةهللمن ككوهللاأ كك القااولالثالااث
هلل أةهللاا   (5)كظا هللأ عهللأ ق .هلل,,هللأهذ هلله  هللصايهلل قمن وهلل  ح    هللل وهلل  من وهلل  مو ًل

أً هلل  ككاهللهك هلل   وكأ هلل قكوهللمك هلل  ككاهلله ك هللهلل﴾ڑ ک ک ک﴿ هللأةهللاأ ك القولالرابع
مككذ  هلل ككةهلل   كك ,هللأ كك  أ هللأهكك هلل وككأ ,هللأ ل مككأةهللأةهلل كح كك  هللوصكك اهللأهكك هلل   وككأ ,هللأ   كك ه هلل

ه ككككاهللهككك هلل   وكككأ ,هللأاككك  هللهكككذبهلل  م   كككلهلل  وا كككأب,هللأ وأصككك هللهلل,م ظككك ,هللأ  حكككأ  ثهللو كككأةهلل  ظككك 
هلل.(6)مذ  هللل وهلل   هللأص  مظ 

ممن و)ل ككو(هلل  كك ةهللونكك ًهللهلل(هكك ) ة)ل و(هللأةهلل  من ككوهلل ككأهلل   كك هللأأمكك هللوككرث اهلل   مككل)ه (هلل
ةهلل   كك )ه (هلل   كككاهلل  موككا هلل(ل ككو)محككايهلل  وككاهلل  قوهللأصككقظ هلل مكك هللأا  هللمككذ  هلل ل كك  ,هللأ  

هلل﴾ڑ ک ک ک﴿  ح ككة قكاه ككلهلله  ككأةهلل  من ككوهللمكك هللح كك بهللم كك هللهكك هلل  ظ   ككلهلل ككةهلل

                                                           

هلل(111  م اةهلل ) أاةهللهلل(1)
 (4/414(هللو   اهلل   من   هلل )هلل1)
هلل(51  ص ه  هلل )هلل أاةهلل(3)
 (4/414(هللو   اهلل   من   هلل )4)
 (4/414(هلل  مص اهلل    م هلل )1)
 (4/414 )  مص اهلل    م هللهلل(1)



233 

 

أً هلله اهلله م هلل نم هلللذ هلل ق كأبهلل  خكاأج,هللهك  من وهلل قكوهللهكذ هلل   كأ  هلله ككاهلل ككاةهلله مك هلل وك هلل
هنقك هللأ ك هلل هلل  هللمةهلل  اأً,هللأً هلله م هلل قاهلل  .هلل    هلل و هلل   أ هللأ   م هلللذ هلل قنك .هللأً هلله كاهلل

  كك  هلل قاوكك هلللذ هللهلل)  خق ك  هلل,هللأح كوهلل ككذ  هلل ككة(1)(  كك هللحك هللأةهلل  كك  ,هلله كك   هللل ك هلل كك   هللمك 
هلل.(2)(ه اهلله هلل  ش ءهلل  يهلل  ماب هلل كاهلله هلل   وأ 

)ل كككو(هلل ككأاأ هللون  ككلهلل   كككاهللمكككإ وهلل مكك هللو كك  هللهكك هلل ل ككك  هللأ  ككك هاهللأة)هكك (هلله كك هللممن وهلل
هللأ عهللأ ق .هللهللذ  ,هللحم هلل  من وهلل قوهلل,هللهكهللم  اهللمة   ا مل

هلل
 
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل

                                                           

 (1/1114  ظ   لهللل وهللمقأ هلل   ظ  لهلل )هلل(1)
 (1/1114  مص اهلل    م هلل )(هلل1)



234 

 

 املطلب الثاي 
)على()عن(بمعنى

ه هللمن   هللهلل) ة(هلله  هللأا هللممن وهلل  مو ألةهلل م هللم   هلل  م  اهللأأم هلل  ح  ثهلل ةهللحايهلل  وا
هلل,,هللأا هلل رو هللمغ اهللهذ هلل  من وهللأًهللممن وهللحايهللواهللرخا   ص هلل  ث   ه هللهللحاأيهلل  وا

) ة(هللممن وهلل) قو(هلله هللأا  منا,هللأا هلل ةهللهللمنضظ هللحاأيهلل  واهللأهذ هللمن وهلل   مل
هللولئ لهلل  محثهلله هللاأ  هللون  و هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل

هللهللهللهللهللهلل(1)( ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ)
مناهلل  م  ا ةهللأ  هللهللأأا بأهللهللأا هلل) ة(هللممن وهلل) قو( هللح ث ﴾گ گ ﴿  ش ه هلله  هلل

هللمظذ هلل  من وهلل  لو جهللأ  هللمةهللذ اب) قو(هللأمأ  هللممن وهلله  هلل قمو ألة,هللأُذَ اهلل قوهللم م هللأأ  
هللممن و) قو(هلله   هلل   هللو   ابهلل ظذبهلل ل لهلل   ا مل 

هللم  هلله هلل  ظ   ل(2)(  خ اهلل قوهللذ اهلل عهللرثا هللحب) هللأأا  هللأممثق  هللأ  أ ح ًهلله هلل(3), ,
هلل  أ    هللو   اب ,(4)  و   ا هللأذ اب(5)  أو لهللأه  هلله هللممن وهلل, هلل ذ   هلل   من    ) قو(

أ   م ةهلل  حقم هلله هللهلل,(8)ه هللم  ا هلل  و ل  هللأ      ,هلل(7),هللأ   ام   هلله هللو   اب(6)و   اب
) ة(هلل,هللأذ ا(11)ه هللهو هلل     اهلل,هللأ  شأ    (10),هللأ مةهلل    هلله هلل  قم ب(9)   اهلل  مصأة

هللص حبممن و هلل ل ل هللهذب هلله  هلل ق ارةهلل) قو( هلل   ار   هلل  و   ا هللأذ(12) و ب  ذ  هللهلل اب,

هلل﴾ك  هللممن وک ﴿م نأ هلل﴾ک﴿ون  وهللاأ  هلل)ص حبهللل ا بهلل   ارةهللأم    هللم أ   
                                                           

 (31 )هللص أاةهللهلل(1)
 (4/331(هللمن   هلل   ارةهللأ   ا م هلل )1)
 (11/1143(هلل  ظ   لهللل وهللمقأ هلل   ظ  لهلل )3)
 (3/111(هلل  و   اهلل  أ   هلل )4)
 (1/113(هلل  أو لهلل قأ ح ًهلل )1)
 (4/441(هللو   اهلل   من   هلل )1)
 (1/111غا ئبهلل  و   اهللأ و ئبهلل  ورأ  هلل )(هلل7)
 (3/114(هللم  ا هلل  و ل  هلل )5)
 (1/371(هلل   اهلل  مصأةهلل )1)
 (هلل11/414(هلل  قم بهلله هلل قأ هلل   و بهلل )11)
 (4/411(هللهو هلل     اهلل )11)
 (11/1151 )هلل(هلل  و   اهلل   ار  هلل ق ارة11)
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هلل.(1)( قو)ممن وهلل قوهللهذ ( ة)أهللرثا 
هللأأم هللورأ  هللهذبهلل ل لهلل   ا ملهلله م هللأا هلل   هلل  م  ا ة هلل

صقوهلل عهلل ق  هللهلل-أ   م هظ  هلل  خ  ,هللهلل   خ اهللا  هلل  ظ هلل  لو جهلله هللمن   هلل   ارة )هلل
هلل  خ اهلل أ   م هلل م  هلل  خ  هلل-(3) ش اهللل وهلل  ح  ثهلل-ل  هلل  خ اهلل(2)أ ق هلل موهللل  هلل  خ  

هلل  خ  هللأا  هللهلل.(4) ذ هللو ءهلله هلل  ح  ثهلل-من أ هللم أ ص هلل  خ  هلل  خ اكةهلل أ    هللهذب
هلل   هللو  هلل  ة هللل وهللهللهوش غ هلل, قوهلل ق م ةهللمةهللغ  مل هللغ م هلل  شم م  وا ضظ  هلل,أة

هلل  نصا  ن وهللهلل﴾گ ڳ ڳ﴿ )اأ    قغلهلل ةهللأه ,هللأح وهلل(5)(أه وو هللصكة
هلل قشم هللذ ا هلل وا هللأ   هللهلل.(6)(  شم , هللم أ   ) هلل  ح   ل هلل قوهللهذب هللأح مظ هللهللأهذ أا   

ڎ ڎ ڈ )كةهلله هلل ل لهلل   كهلل   هلل قوهلل  شم ,هللأهأهللاأ  هللأ  أ هلل    اهللح  هلله  ,

حووهللوأ ا هلل  شم هللهللأ  نش هلله هللمن وهللمن هلللأ  هلل  شم .هلل,(7)( ڈ ژ ژ 

                                                           

 (5/311(هللل ا بهلل   ارةهللأم    هلل )1)
   ك ئ ,هللاك  هلل قكوهللا كأ هلل عهللصكقوهلل عهلل ق ك هللأ كق هللهك هللأهك هلل  كئهلل ك لهللو كا,هللهأهللل ك هللمكةهللمظقظك هللمكةهللل ك هللم ظكبهلل(هلل1)

أأ ق ,هللأ م بهللا أ هلل عهلل ق  هللأ ق هللل  هلل  خ ا,هللأا  هلل ك  هللمك هللأصكيهلل ك هللأحك هللهك هلل  و هق كلهللهاأ وك هللهك هلل س كك هللل هلل
   مك هلل   وهللأم هللم  كيهللمك  هللل ك هلل  خ ك هللم صكاه هللمكةهلل  ك هللهللاأ و هلل أةهلل  ص لهللغ ا ,هللأأا اهلل  هللأاض ةهلله هلل  ح و .

 (1/111 هلل   و ن بهلله هللمناهلهلل كصح بهلل )هلل,هللهقم هللأص هللل وهللمق بهللم  .صقوهلل عهلل ق  هللأ ق هللمحمأم اهلل
«هلل  يهللأصمح ؟»أ كمو هلله مةهلل هلل ا  ؟هلله   هللهلل,(هللح  ث هللا  هللل  هلل  خ  هللوئ هللك ر  هلل ةهلل كملهلل عهلله مةهلل ا  3)

ذ هللهك و  هللم ك هللشكك ءهلل ذ هللاك ا هلل قكوهللشك ءهللم ك هلل ك ا  هللل  ك هللأأ   ك هللمثأ مك ,هللأ   اك   هللأصكمح هللأحكبهلل  خ كاهللأأهقك ,هللأ  
ثكك هلل هلل مكك   هللهكك هللأًهللهللهككذبهلل كمككلهلل عهللهكك مةهلل ا كك هللأ ككأهللأا   هلل ألخككامهلله ككر هلل ظكك »حل كك هلل ق كك هللأح  كك هللل  كك .هلله كك  هلل

هللهلل.أأ  وظ هللهق  
أ كذ هللاك  هلل مكةهللأمك هلل«هللأ  هللل ك هلل  خ كا» ما   هلله هلل   م اهللمةهللح  ثهلل مةهللم نأ هللم   هللضن ي,هللأه  هللأ  هللا  هللأخاو هلل  

هلل  كك هللحكك  ث,هللأذ ككابهللهكك هللحكك  ثهلل ككاًأ هلله كك  هللل كك هلل  خ ككاهلل حكك و هلل ككم بهلل   مكك هللصككقوهلل عهلل ق كك هللأ ككق هللل كك هلل  خ ككاهلل ككاًأ
   اهللهك هلل ك ك  ا,هللهك هللوخكا جهللمك هلله    هلل  هللا أ هلل عهلل...هلل  ح  ث هلل من هللأم هلل  أ هللذ  .هلل هلل  مغ  هلل ةهللحم هلل ك

  مؤ ككي هللأمككأهلل   ضكك هللل ككةهلل  كك  ةهلل مكك هلل  ككاح  هللمككةهلل هكك هلل سح كك ءهللمككةهلل كخمكك اهلل)م مككأنهللمظكك م هلللح كك ءهلل قككأ هلل  كك  ة(هلل
هلل- م ك ةهلل–    شكا هلل  اهلل مكةهللحكل ,هللم كاأ هللهلل-ه(511)   ح  ةهللمةهلل م هلل  احمةهللمةهللأم هللم اهللمةهلللما ه  هلل  نا اك هلل

 (1/1411 .هلل )هلل1111هلل-هكهللهلل1411  منل هلل كأ وهلل 
هللهكك هللمكك ب4)   خ كك هللمن ككأ هللهكك هللهلل (هلل  حكك  ثهللمق ككك هلل)  خ كك هللمن ككأ هللهكك هلل أ صكك ظ هلل  خ ككاهللل ككوهلل ككأ هلل     مككل(هللاأ بهلل  مخكك ًا

 (4/15)هلل(3141اا هلل  ح  ث)هلل أ ص ظ هلل  خ اهللل وهلل أ هلل     مل,
 (4/331(هللل ا بهلل   ارةهللأم    هلل )1)
 (4/331 )هللهلل  مص اهلل    م (هلل1)
 (311 )هللص أاةهللهلل(7)
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هللل هللأةهلل و هلل سضم ا هللأ   هلل وأل هلل  ذ ام  حو ب, هللمم ل ل هلل    هللذ ا هللأأ هللذ ا ,هلل(1)(ًا
م خأ هللأا هلل  صكة,هللأأهلل  ذ اهلل قوهلل خوكيهللأح وهلل   مبهلله هلل   هللو م  هللح ش و هلل  هلل

أ  ةهلل ق م ةهلل ظ مو هلل هلل و اهلل ق  هللأح هللحووهلل  م هللهللم أ   )هلل﴾گ گ  ﴿ كاأ  هلله هللمن و
هلل(2)( أا هللصكة هللم أ   ) هلل  نصا هللمصكة هلل  ذ ا هلله ا هللممة هللأ اََّا هلله هلل, هللأ ًا أ   

غق هللل هللأةهلل  وا ض هلل  خ  هللا هللشهلل؟    هللصكةهلل  نصاهللم اأضلهلله هللذ  هلل  أا هللأ هلل 
 أمن و),هللأه اهللمن و) ة(هللمك) قو(هلله    (3)(ه  هلل- لهللأو هلل-حووهللو لهللأا هلل ذ اهلل ع

هلل عگ ڳ ڳ﴿ هلل قوهللذ ا هللرثا هللحبهلل  خ ا هللهلل(4)(﴾    ماا  ًهلله هللأه ا
هللمح هللم  م  اهلل  نقأ  هلل(5))  خ ا( هلل  م  ا ) هلله هللل   هللأا  هلل مةهلل      أ   أ ةهلل اون ةهللل وهلل,

هلل هللأا   هللم  . هللأه  هلل  خ  , هللم  خ ا هللأا   هللك   هللأ ح , هلل  خ   هللمن و هلل  نابهللو م     ا ء 
اق  هللأهأهللهلل,(7)      (هلل ه هللمن و)هلل  خ اهللث  ث اهللهلل,هللأذ اهلل  نلهللمةهلل م هلل   ك هللاأ اهلل(6)(  خ ا
 م هلله ظ هللمةهللهللل م هلل م  هللخ ا اهلله    هللهلل,أذ اهلل   ا م هلل   مبهلله هللو م لهلل  خ  هللخ ا اهللهللأ  .

هلل(9)أًهللم  صكة,هللأا  هللأ ظ هللصكةهلل  نصاهلل﴾گ گ گ ﴿,هللأاأ  (8)(  م  ها ,هللأ هللأ ًا
هلل  ذ اهللم أ   )هلل أًهللم هللم و  بهلله هللذ  ,هللخكه اهلل قلو جهلل  ذًهلل  هلل ول هللمذ  ,هللأه اهلل  ا ًل

هللأ  هلله هلل   ارةهللمم أح ه ذ  هلله هللهلل, ةهلل و بهللام هللأهأهلل  وأا ة,هللكةهلل اوم  هلل  خ  هلل م 
أ ةهلل هلل ةهللأأم هلل-أ  ةهلله هللأا هلل  م حهلل قخ  هلله هلل  وأا ة؟هلل عهللأ ق هلل-(10)(  وأا ةهللمم أح

هللأهلل هلل  لو ج هلل    هللا   هلله   هلل قشم ,هلل  ضم ا هلل نأ  هللأ   هلل  م  ا ة هللمة هللأغ اه     ماا  ً
أذ اهللم  هلله هلل  ظ   لهلل   أ هللمنأ ةهلل  ضم اهللل وهلل  خ  ,هلل قوهلل  وم اهللأةهلل  ما  هللم  خ اهلل

                                                           

 (4/331   ارةهللأم    هلل )(هللل ا بهلل1)
 (4/331  مص اهلل    م هلل )هلل(1)
 (4/331(هلل  مص اهلل    م هلل )3)
 (هلل4/331(هلل  مص اهلل    م هلل )4)
 (3/111(هللمحاهلل  نقأ هلل )1)
 (3/171(هللل  هلل  م  اهلله هلل ق هلل  و   اهلل )1)
 (3/51(هللو   اهلل  نلهللمةهلل م هلل   ك هلل )7)
 (11/114(هللو   اهلل   ا م هلل )5)
 (3/111(هللمحاهلل  نقأ هلل )1)
 (11/311(هللم  و هلل  غ بهلل )11)
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هلله   هلله     هلل)أًهلل﴾گ ڳ ڳ ﴿  خ   هللو اهلل  خ  ,هللوأ ا   هلله واه 
ذ هلل خوق  هلل أ ةهلل  ضم ا,هلل م هللأةهلل خوقيهللمن وهلل  حو ب.هلل(1)( سص مك  هقم هللها هلل,هللأ  

هللا   هللصكو  هلل(2)(ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں)ون  وهللمة هللاو هلل, أ  ة
ةهلل  هلل واهلل ظ هللذ ا,هللهللل وهلل  شم هلله    ) أ ةهلل  ضم اهلل أأ ثاهلل     هلل قوهللأ  هلل قشم هللأ  

هلل(4),هللأاوح هلل ذ  هلل  شأ    (3)(  نش هلل  هلل قوهللأةهللمن بهللغ  بهلل  شم  هللا  هللمأ  ةهلل ماهلل

ل  هللرثا هللحبهلل  خ اهلل ةهللذ اهللام ,هللأً هلل قوهللذ اهلل)أً هللهلل﴾ک ک﴿أاأ  هللون  و
,هللأ  ك هاهللأ  هلل هلل(5)ا (أا   هللمن وهللأحمم  هللان  هللأورخ  -أذ اهلل   أ هلل  ث   هلل-,ام 

هللم أ   )) ة(م  اهللمةهللحم  هلل    ها هللاوح  هلل م  هلل قمو ألة, أضمةهللأحمم هلل قوهللك هاه 
هللهص اهلل  من و هللأحمم هلل  خ اهللحم اهللهلل﴾گ گ ﴿ه هللاأ  هلل( ةك)من وهلل أض ,هللهن ًهللم

هللحاأيهلل  وا.هللبهللم ةأأهللممن و) قو(هللم  ءاهلل قوهللحصأ هلل  و  أهللهلل,(6)(هو أل هللذ اهللام 

هلل﴾ک ﴿) قو(هلله هللهذ هلل  مأضاهلل)أةهلل  أةهللمن و ةهلل) ة(  حايهللأأم هللأثاهلل   ملهلل
,هلل(8)   ارة,هلله هلل و م هللل ا بهلل(7)ذ ابهلل  م اأ  هللذ اهللامو.هلل( قو)حبهلل  خ اممن وهللرثا هلل

هلله  هلل,هللأل ا  (9)أ مأذجهللوق  هلل و م  هللأذ ابهللل ةهلل    ةهلل  ا ًل
                                                           

 (11/1141(هلل  ظ   لهللل وهللمقأ هلل   ظ  لهلل )1)
 (33) هللص أاةهللهلل(1)
 (11/1414(هلل  ظ   لهللل وهللمقأ هلل   ظ  لهلل )3)
 (4/411(هللهو هلل     اهلل )4)
 (11/1143)(هلل  ظ   لهللل وهللمقأ هلل   ظ  لهلل 1)
 (13/111(هلل  وحا اهللأ  و أ اهلل )1)
,هللأمأهلل  ح ةهلل  م اأ  هلل  مناأيهللم  و ما هللذ ابهللأمأهلل  ح ةهلل7) (هلل ق هللمةهلل  ح  ةهللمةهلل ق هلل  ضا اهلل كص ظ   هلل   حًأ

ه كك   هللهكأهللهكك هلل   حككأهللأ   ككا بهلل نمككلهلل ظكك هللأه ضك هلل  نصككاهلل كك  ل,هللأ ق ضكك هلله كك هللمنكك هلل«هلل وكك بهلل  أشكك ح»  م ظ ك هللهكك هلل
ل ضك حهلل  منضكك هللهك هلل هللمشك ك هللأ شكيهلل  هلل شكاحهلل  قمكا.هللأ وك بهلل   هللمةهلل  وص   ي هلل و بهلل,خ  ئ هللأ أةهللح  ل

 (4/1731منو هلل ك م ءهلل )هلل هلل ق هلل   ارة.
  مؤ كككي هلل قككك هللمكككةهلل  ح ككك ةهللمكككةهلل قككك ,هللأمكككأهلل  ح كككةهلل كككأاهلل  ككك  ةهللوككك ماهلل  نقكككأ هللهلل (هللل كككا بهلل   كككارةهلل  م  كككأبهلل قلوككك ج5)

هللهلل-وح  كك هللأ ا  ككل هلللمككا ه  هلل سم كك ًاهلل-(هلله143هلل  َكْصكك ظ   هلل  مكك اأ  هلل )هلل حككأ هلل–    شككا هلل  ا هلل  وكك بهلل  مصككًا
 (1/111 ).هللهكهلل1411   منل هلل  ا منلهللهلل-م اأ هلل–أ  اهلل   وبهلل  قم    لهللهلل,    هاة

مكةهلل  مؤ ي هللل ةهلل    ةهللأمأهلل م هلل عهللمحمك هللمكةهللأمك هللم كاهلل (هللأ مأذجهللوق  هلله هللأ ئقلهللأأوأملهلل ةهللغا ئبهللرًهلل  و ل  هلل1)
هللهلل ) هلل    شككا هلل  اهلل كك   هلل-وح  كك  هلل .هلل مكك هلل  ككاحمةهللمككةهلللمككا ه  هلل  م ككاأ مهلل-(هلله111 مكك هلل   كك  اهلل  ح  كك هلل  ككا ًل
 (1/144.هلل ) 1111هلل-هكهلل1413   منل هلل كأ وهللهلل-  ا  اهلل–   وبهلل  ممق لهلل  نام لهلل   نأ  ل



238 

 

أا هللأا هلله هلل  ذ اهلل,هلل(2) م شيهللم هلل قوم هلله هلل   ارةهلل  احمةهلله هلل و م هللهو هلل(1) ك ص ًا

هللمو ء هلله هللاأ    ح    هللممن و) قو( ې ې ى ى ائ ائ ەئ   ) ) ة(

هلل(3)( ەئ وئ وئ ۇئ  هللأأا  هلل  و  أبهللم ةهلل  حاه ة. هلله  هللذ  هلل قوهللأوأ  ه هلل  ذ اهلل,

هللأحبَّهلل هللون  وهلل  ح    هللاأ   هلله  هللرثا ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )ممن و

هلل.(4)( ۉ
هللمهلل هلل  حب هللون م هلل( قوك)أه   هللأوأ  هلل قو هلل     هللأهذ  هللأ, هللم ة) ة(, )ل و(,هلل  و  أب

هلل.أ عهللأ ق هلل(هللأ  ن  ,ل و)ممن وهلل( ةهوروو)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

,هللش  هلل س ك هلل1)  ا  هللمكةهللمحمك هللمكةهللأحمك هللمكةهللل ا ك هلل   ك    هلل  شك هن ,هللمح ك هلل  ك  ةهللأمكأهلل ح كو.هلللهلل(هللل ا  هلل ك ص ًا
بهلل      كك و هللأ مككةهللحوككا,هللأ  وككك هلل  محقككك ,هلل.هللأأخكككذهللأ ككأ نهلل  نقككأ هلل ككةهللشكك أرهلل صكككاهللأ كك هلل كك لهللأامككاهللأ شككا ةهللو ا مكك اهلل

هللأغ اه هللأمانهللأو  ة,هللأ ق هلل ا  هلل  وصأي.هللأ ل هلل  و هللأ  ووظ  هلله هلل   قك هللأ  نقك هللأ  نمك .هللأ امك هلل أ  شايهلل  م  ًأ
 (هلل1/113 )هللماهلل    ةهلل  مو ة.هلل هلل ك هلل  ن   ةهلله هللأ   ةهلل ك   ةهللأوص    اهللهللأ هو ءاهللهلل قوهلل  اهلل     هللأاا ءاهلل

,هللل ةهلل    ةهللأمأهلل  مؤ ي هللل ا  هللمةهللمحم هللمةهللأحم هللمةهللل ا  هلل ك ص ًاهلل م هلل قوم هلله هلل   ارة(هللهو هلل  احمةهللم شيهلل1)
 م ككك ةهللهلل–    شكككا هلل  اهلل   كككارةهلل   كككا  ,هللم كككاأ هللهلل-  مح ككك  هللمحمككك هلل قككك هلل  صككك مأ  هلل-(هلله111 ح كككوهلل   ككك    هلل )

 (1/455 )هلل. 1153هلل-هكهللهلل1413هللهلل   منل هلل كأ و
 (35 )هللمحم  أاةهللهلل(3)
َق هلل أاةهلل(4)  (17 )هللُهصِّ
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 لثاملطلب الثا
)عن(بمعنى)الباء(

  م هلل  ظ هلله هللولئ لهلل  محث,هللأذ  هلله هللاأ  هلل) ة(هللممن و)  م ء(هللأًهللأا هللأا  
هللون  و 

  (1)(ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ) 

)  م ء(هلل) ة(هللممن و ظ بهلله هللح ش و ا  هلل  شهلل﴾ٿ ٹ ﴿أ  ش ه هلله ظ هللاأ  هللون  و
هلل.(2)كةهلل   م ةهللمأضاهلل   م هلل م هلله هلل    مأ (,هللأ  ظأمهللكايهلل غأهللأو   ابهللم  شظأةهللأأ

هلل.(3)أأأا هللأ ظ هللممن و)  م ء(هلل ذ  هلل ك أ  هلله هللو   ابهللاأحهلل  من   
هلل أأم هللورأ  هلل ل لهلل   ا ملهلله م هللأأا بهلل  م  اأةهلل

هلل؟هللأم هلل  ما  هللم   م ة؟ ل وهللمةهلل نأ هلل﴾ٺ﴿ه هلل أ ةهلل  ضم ا

هللل وهللمةهلل نأ هلل   أ ؟هلل ﴾ٺهلل﴿أأ اهلله هلل أ ةهلل  ضم ا
,هللأ ةهللمو ه هللح  بهلل(5)م  و هللممثق هلل,هللأا  (4)(     اهلل  أ أ  هلل قش    ة ا  هللمو ه  )هلل-1

هلل.(6) ح وهللمةهلل ك هلله هللو   اب
هلل.(7))    قلهلل قاؤ  ء( هللح وهلل   ماا  ًهلل ةهلل  ضح  هلل-1
هلل.(8)  مشا أةهلل  ا  ئظ هللمةهلل  ش    ة( ةهلل   وم هلل ذ   )هللأح وهلل-3
هلل.(9)(  وهللم هلل  مشا  ة,هلل  أ هللمنضظ هلل منا) هللأأأا هللم  هلله هلل  ظ   لهلل-4
هلل  ضن  ءهلل قذ ة     هللأ  ن أةهلله هلل أ ةهلل  ضم اهللا   )أأأا هلل  م أا ًهلله هللهلل-1

                                                           

هلل(15 )هلل  ص ه  هلل أاةهلل(1)
 (7/117(هللح ش لهلل  شظ بهلل )1)
 (11/71(هللاأحهلل  من   هلل )3)
 (1/117(هللو   اهللمو ه هلل )4)
 (3/111(هللو   اهللم  و هللمةهلل ق م ةهلل )1)
 (1/511(هللو   اهلل ح وهللمةهلل ك هلل )1)
 (3/131 )هللمحاهلل  نقأ (هلل7)
 (3/131 )هلل  مص اهلل    م (هلل5)
 (1/1114 )(هلل  ظ   لهللل وهللمقأ هلل   ظ  لهلل1)
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ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ   ),هللأ ر  هلل  و  هللم أ هلل عهللون  و(1)(  و ماأ 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ 

أ ق ,هلل أ ءهلل   أ هللمةهلل  وةهللأ هللمةهللهللأ عهلل, هلل كاأ  ,هللأهأهللأ (2)(يئ جب حب 
هلل س  .

ه هللو   ابهللهلل,هلله  هللأومقظ هلل  م أا ً﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿ أأم هللمن وهللاأ  هللون  وهلل
هلل     هللأ  ن أةهللل وهللثم   لهللأاأ   

هلل(.مككك   أةهللأ   ككك اةهلل أً    كككأةهلل ا  ككك هلل مكككةهلل مككك  ,هللأ   مككك ةهللو ظاأ  ككك هللمككك   أة, )هللالقاااولاألول
هللهللهلل.(3)( ن  هللمةهللام هللم  م     )القولالثاني

هلل.(4)(مككةهللامكك هلل  خ ككاهللهوصكك أ   هلل  كك هللأوم نأ  كك هللم كك  هللح كك بهلل ككةهلل  ح ككة   )القااولالثالااث
هلل.(5)(مةهللح ثهلل رم   هللح  بهلل ةهلل  امل هلل )القولالرابع

,هللأممثق هللذ ابهلل  أ ح ًهللهك هلل  و  ك اهلل  أ ك  هلل(6)(مةهللام هلل    ةهللأ  هللمن    )القولالخامس
هلل.(7)أذ اهللأةهللأ ثاهللأه هلل  و   اهلل ق  

,هللأ  نكككابهللووككك مةهللممككك هللوككك ءهلل كككةهلل   مككك ةهللمكككةهللامككك هلل   صككك حلهللأ   مككك ة  )القاااولالساااادس
,هللأوو  اهللمم هللو ءهلل ةهلل  شم  هللأ ونقأ ك هللمكةهلل       هللمةهلل  ئ هلل  خ اهللأ  مأ  هللأ ونقأ 

لهلل,هللأاك هلل كا  هللمك   م ةهلل  من كوهلل  كك هاهللأهك هلل ك مك ةهلل    ذمك(8)(  ئ هلل  شكاهللأ  كمأ  هلل  مك اح
,هللأذ كاهلل   كمن   هللأ ك هللاكأ هلل(9))هللأ ك هللاكأ هللأهك هلل  منك   (أ ظ هلل قوهلل  ح ,هللأذ كابهلل  أ حك ً 
هلل.(10)  لو جهللأ   ا ءهللمةهللأه هلل  من   

                                                           

 (1/41 )هلل     هللأ  ن أة(هلل1)
 (31 )هلل مرهلل أاةهلل(1)
 (1/41 )هلل     هللأ  ن أة(هلل3)
 (1/41(هلل  مص اهلل    م هلل )4)
 (1/41(هلل  مص اهلل    م هلل )1)
 (1/41(هلل  مص اهلل    م هلل )1)
 (هلل3/114(هلل  و   اهلل  أ   هلل )7)
 (هلل1/41 )هلل     هللأ  ن أة(هلل5)
 (3/114(هلل  و   اهلل  أ   هلل قأ ح ًهلل )1)
 (4/311و   اهلل   من   هلل )(هلل11)
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هلل.(1)(مةهللام هلل  ح هللأ  هللمن  هلل )القولالسابعهلل
مكككةهللامككك هلل كمكككأ  هللواغمكككأةهلله ظككك هللأ ظككك هللو ككك  هللممككك هللوككك  أةهللل  ككك هللهوومنكككأةهلل  )القاااولالثاااامنهلل

هلل.(2)( ق  
أ  ككككك هاهللأ عهللأ قكككك  هللأةهلل   مكككك ةهللممن ككككوهلل   ككككأةهللأ   كككك اةهلل قككككوهلل  وككككرث ا,هللأهككككأهلل  مشكككك ه هللهلل

هللأ قكك .هللأ عهلل هللأضككن  ؤه هللمككاهللمككةهللغقككبهللأمقكك هلل   ككأة, ككأ مظهللأ  أ اككاهللأةهلل   كك  هللأخصأصكك اهلل
مكككك هللأأا بهلل   كككك هاهللمككككةهلل  شككككأاهللهكككك هلل  وحا ككككاهللأ  و ككككأ اهلل )  م ء(أأمكككك هللوككككرث اهلل   مككككل) ة( ة
)مة(هللهقمك هلل ك ًهللمحكايهلل   هللأةهلل ن مهللل كوهللوظكلهلل   مك ةهللمحكايم أ   )هللأ  ةهللح هللهن هللوروأهلل

) ككة(هلل  ككذًهللهككأهلل قموكك ألةهللونكك ةهللوضككم ةهللوروأ  كك هللمن و)وصكك أ   (هلل كك كئ هللمن ككوهلل  موكك ألةهلل
 .(3)  م ةهللأًهلل ةهلل  خ ا(أًهللوروأ   هللص      هلل ةهلل 

 

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل
                                                           

 (1/41 )هلل     هللأ  ن أة(هلل1)
 (1/41(هلل  مص اهلل    م هلل )1)
 (13/114(هلل  وحا اهللأ  و أ اهلل )3)
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 الفصل الرابع
حىت( و )الالم( عنى( و )الباء( و )الكاف و ييابة حروف اجلر)عل

 غريها من حروف اجلر.
 مباحث : أربعة وفيه

هللحرف اجلر )على(:  املبحث األول                           

 : حرف اجلر )الباء( املبحث الثاي                            

 ( و)حىت(الكاف)حرف اجلر املبحث الثالث :      

املبحث الرابع : حرف اجلر )الالم(                           
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 املبحث األول
 حرف اجلر )على(
 وفيه ثالثة مطالب:

 ) على( مبعىن ) مع( :املطلب األول
 )على( مبعىن )الباء(: املطلب الثاي   
 )على( سببية )للتعليل(: املطلب الثالث        
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 املطلب األول      
)مع()على(بمعنى

هلل مكك هللو كك  هلل أ  حكك  ثهلل ككةهللحككايهلل  وا) قككو(هلل  ككذًهلل   كك هلل   ككونكءهلل  ح كك هللأأهلل  من ككًأ
هلل هكك هلل   صكك هلل  ثكك   هللهكك هللمنكك   هللحككاأيهلل  وككا,هللهككأهللأمككالهللمن   كك .هللأ  ككةهللاكك هلل ككرو هللممنكك ة 

ةهللمنككا,هللأه كك هللأيهلل  وككاهللمنضككظ هلل ككحككاهللهللأهككذ هللهككأهللمن ككوهلل   مككلهلل,و كك  هلل ككذ  أخككامهلل مكك هلل
  ئمكككلهلل كككةهللغ اهككك ,هللهككك هللولئ كككلهللهللً كككذ اهلل  منككك   هلل  وككك هللوككك ء هللمغ كككاهللمن كككوهلل   كككونكء,هللأ

هلل  محث.
هللاأ  هللون  وممن و)ما(هللأذ  هلله هللهللونكءهللأ  هللا هللو ءمةهللهذبهلل  من   هلل    ئملهلل ةهلل   هلل

هلل(1)(ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ )
ح ككككثهللوكككك ء ) قو(هللممن و)مككككا(,هللأ  ككككةهللصكككك حبهللهلل﴾ے أ  شكككك ه هلله ظكككك هللاأ كككك هللونكككك  و﴿

أ وككألهللأةهللهلل)رخككاهلله كك   هللمن ككواهللهلل,﴾ے ﴿  و  كك اهلل   ار كك هللأأا هللهكك هللمن و) قككو(هللهكك هللاأ كك 
هلل,نمكأبهللمكةهللشكواةهلل  لاكأ أًهللأةهلل ظك هللهكأ هللهكذ هلل   نك  هلل  كذًهلل هلل(هكأ )هللممن كوهلل( قو)  أة

هللل ككا مظ ,هلل قككوهلل ككم  هلل   ككخا لهلل ذ كك هللمم  غككلهللهككهللشككا بهللمككةهللحمكك  ,هللأ ككرةَّهللهلل ظكك هللهككأ هللهككذ 
   ك هاهللهللهكذ هللمك هللأأا ب,هللأ  كةهللممن و)مكا(هلل(2)(  نكذ بأهللهلل    ك  هلل أ   وظل ء,هللأ  مم  غلهللهك

ئك هللل كوهللشكواةهلل  لاكأ هللمورأ ك هلل  هلل﴾ے ﴿أضم ا مةهلل  شأاهلله هلل  وحا اهللأ  و أ اهللم أ   )
أ صكككك هللأةهللو ككككأةهلل ك ككككونكءهللكةهلل  حمكككك  هلل شككككامأ  هللمنكككك هللهلل(,أ) قككككو(هللممن و)مككككاهلل,ثماهكككك 

هلل.(3)(ه هلل كمن ء ك  هلله  ل هلل ق  هلل
هللهككك أأمككك هللورأ ككك هلل ل كككلهلل  هلل ظكككؤ ءثككك هلللةهلل وككك ماهلل  م ككك ة )هلل  ا مكككلهلله ككك هللاككك  هلل سمككك  هلل   مكككًا

,هللأهككأهلل  خقكك هللمككةهللاككأ هللشككواةهلل  لاككأ هللشككأم اهللهلل,  مشككا  ةهلل قككوهللمكك هلل ككر قأةهللمككةهللهككذبهلل  شككواة
أ  حمكككك   هلل  مكككك ءهللهلل ﴾ۓ ۓ﴿هللأشكككك  م اهللهللهظككككأهلل شككككأم هللشككككأم اهللهلل,  نككككاب هللشكككك بهللهكككككةهلل ن مكككك 

,هللأممثقكك هلل(4)(وهللحككاب,هللأأصككق هللم نككأ هللصككايهللل ككوهللهن كك   محمككأ ,هللأهككأهلل  ككذًهللأ ككخةهللهكك  وظ
                                                           

هلل(17  ص ه  هلل )هلل أاةهلل(1)
 (111-11/151) هلل(هلل  و   اهلل   ار  هلل ق ارة1)
هلل(13/111(هلل  وحا اهللأ  و أ اهلل )3)
 (هلل11/11 )هللو ماهلل  م  ةهلله هللورأ  هلل   ارة(هلل4)
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حمك  هلل شكك بهلل ,هللأم ك هللهك هلل  ظ   كلهللأأأا هللاكأ هلل  ُ ك ً )(1)   شكيهللأ  م ك ةهللاك  هلل  ثنقمك هللهك 
,هللأمككك ةهلل  مككك أا ًهللهككك هلل(2)(أصككك   هللمكككةهللاككك حظ هللأ مككك ئظ هلل, ظككك هللمغ ككك  هللممككك هلل غ ككك هللأ  ككك ظ 

ه مكلجهلل  )ه ك  هللو ك  هلل  كذ اهللهك هلل ل ك  م     هللأ  ن كأةهلل كمبهلل  مكلجهللمك ةهلل  حمك  هللأ  لاكأ هلل  
وغق كك اهلل نكذ مظ هللأوشك    اهللهلل,  حمك   ظ هلل  لاأ هللمك  حم  هلل  ومكاهلل ظك هللمك ةهللمكا اةهلل  لاكأ هللأحكا اةهلل

ل مك هللهللأةهللهكذ هلل  شكأبهللمكةهلل  لاكأ هللأ  حمك  هلل,هللأذ اهلل  أ ح ًهلله هلل  و  ك اهلل  أ ك  (3)(ظ ئ مك
هللهك هلل   شك يهلل(5),هللأممثقك هللاك  هلل  مغكًأ(4) حص هلله هللم أ ظ هلل   هللو  أ   ,هللأذ كاهلل  لمخشكًا

مكككةهللهلل هللأ ظكك هلل مقئكككأةهلل  م ككأةأحااادهماأوظككك ة,هلل م أ كك  )هلل ﴾ھ ﴿ ككمبهللأاأ هللحككايهلل  وا خككك 
هللونكذ م اهلل هلل حكا هللم كأ ظ هللأ ن شكظ ,هللهككهلل  ك أةهللل هللمنك هللمقكوا مكذ  هللهللشواهلل  لاأ ,هللأهكأهللحك اا

 هللأ  هللذ اهلل   نك  هللوالثانيهللأهأهلل  شا بهلل  مشأبهللم  حم  .هللحاهللأ  ن  ,هللث هلل   أةهللم هللهأهلل
 ق   ككلهلل قككوهللهلل(ث ك)موقكك هلل   ا هككلهللأ  مشكك  ل,هللثكك هللذ ككاهلل  شككا بهللممكك هللهككأهللأ ككابهللأأمشككا,هللهوكك ءهللمكك

هلل,(6)(   كككلهللصككك و هلل صككك و هللهككك هلل  ل ككك  ةهلل ق ككك أممهلل,وا خكككوهللحككك  هلل  شكككا بهلل كككةهللحككك  هلل   نككك  
هللهكك هللو  كك اب ,هللأاكك  هلل  نككلهللمككةهلل مكك هلل   ككك هللأ كك هللمظككذ هلل  شككأبهللومككاهلل عهلل(7)أممثقكك هللاكك  هلل  ككا ًل

,هللأأمككأهللح كك ةهللهكك هلل(9),هللأممثقكك هللاكك  هلل   ا مكك هللهكك هللو  كك اب(8) ظكك هللمككا اةهلل  لاككأ هللمحككا اةهلل  حمكك  
,هللم ظك هلل(11),هللأأأا هلل مةهلل ث اهلله هللو   ابهلل ل   هلل  و هللذ ا هللو كأنهلل كذ مظ (10)    محاهلل  مح

 ,(12)(ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ   ٿ     ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)اأ  هللون  و

ڄ ڄ ڄ     ڦ ڦ ڄ    ڤ ڤ ڦ ڦ)أاأ ككككككككككك هلل كككككككككككلهللأوككككككككككك هلل

                                                           

هلل(5/141أ  م  ةهلل ةهللو   اهلل   ارةهلل )(هلل   شيهلل1)
 (1/1111(هلل  ظ   لهللل وهللمقأ هلل   ظ  لهلل )1)
 (1/11 )هلل(هلل     هللأ  ن أة3)
 (3/111(هلل  أ   هلله هللو   اهلل   ارةهلل  مو  هلل )4)
 (4/33(هللمن   هلل  و ل  هلله هللو   اهلل   ارةهلل )1)
 (4/47 )هلل(هلل   ش يهلل ةهللح  ئ هللغأ ماهلل  و ل  1)
 (11/335 )هللم  و هلل  غ ب(هلل7)
 (3/17   اهلل  نلهللمةهلل م هلل   ك هلل )(هللو5)
 (11/55(هلل  و ماهللكح   هلل   ارةهلل )1)
 (1/117(هلل  محاهلل  مح  هلل )11)
 (4/451(هللو   اهللمةهلل ث اهلل )11)
هلل(44,هلل43  احمةهلل )هلل أاةهلل(11)
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ڇ ڍ ڍ    چ چ چ ڇ ڇ ڇ   ڃ ڃ چ       ڃ ڃ

   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ)  ,هللأاأ كك هللونكك  و(1)(ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

ى ائ ائ ەئ   ې ې ې ې ى  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

ل ككوهللغ ككاهللذ كك هللمككةهلل ل كك  هلل     ككلهلل م أ كك  )هلل ل كك  هلل  ككبهلل مككةهلل ث ككاهلل قككوهللوقكك أهلل,هلل(2)(ەئ
 ككلهللأوكك ,هللهلل هلل هلل حصكك  هللل هلل ع قككوهللو ككأنهلل  نككذ بهلل قكك ظ ,هللأو ككا ابهللأأ أ  كك هللأأشكك    ,هللممكك

هلل.(3)(ول ءهللأه ا 

ھ ھ ھ ے )ه هللاأ ك هللونك  وهلل﴾ے﴿اهللأ عهللأ ق هللأةهلل كأ وهللحم هللمن وأ  ك ههلل

 قككوهلل  من ككوهلل  ككك هاهللأهككأهلل   ككونكء,هلل مكك هللاوحكك هلل   كك هاهلل   كك هللهكك هللهلل(ے ۓ ۓ 
ذ هلل   ك هللممن كوهلل)مكا(هلله ك  أةهلل  من كوهللأةهللهلل  وحا اهللأ  و أ اهللمن هللذ ابهللأ ظ هللممن و)ما(, أ  

ةهلل   كك هللممن ككوهلل ه كك  أةهلل  من ككوهللهلل( قككو)  شككأبهلل  حمكك  هللمصكك حبهلل أل كك هللمككةهلل  لاككأ ,هللأ  
أهللأشك هلل  كمك اهللأهكأهلل  شكأبهلل  حمك  هلل  كل هلل قكوهلل كمنك ء,هللأ ظ هلل ر قأةهلل  لاأ هللث هلل ومنك هللمك هللهك

هللأ عهللأ ق .هللأهذ هللهأهللورث اهلل   ملهلل)ما(هلل ةهللحايهلل  وا) قو(هلله   ِّنظ ,
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل

                                                           

هلل(45,هلل47,هلل41,هلل41,هلل44,هلل43 )هلل   خ ة أاةهللهلل(1)
هلل(15.هلل17,هلل11.هلل11 )هللص أاةهللهلل(1)
 (4/451مةهلل ث اهلل ) (هللو   اهلل3)
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املطلب الثاي 

)على(بمعنى)الباء(

هلل,هللمككةهللمكك بهلل  و كك أبهللمكك ةهللحككاأيهلل  وككاهلل) قككو(هللممن و)  مكك ء(هللأًهلل  مكك هلل  ظكك أاكك هللأا  
هلله هللولئ لهلل  محثهللأذ  هلله هللاأ  هللون  و 

هللهلل (1)(ڇ ڇ ڇ ڇ )
هللهككك هللوكك ماهلل  م ككك ة )هلل﴾ڇ ﴿ونككك  وهللأ  شكك ه هلله ظككك هللاأ كك  أاككك هلل ه كك هللصكككاحهللمكككذ  هلل   مككًا

,هللأخ   ككك هللم ككك هللهككك هلل(2)(ممن كككوهللمككك هلل(ڇ ڇ ڇ ڇ )) ق ككك (هللهككك هللاأ ككك ا ككك  هلللةهللمن و

هككذ هلل(هللأح ككوهللأةهلل كك )ممن ككوهلل(ڇ ڇ ڇ ڇ )﴾هللهكك هللاأ كك ڇ﴿أا كك   ظ   ككلهلله كك   )هلل
أ  كك   هلل,هللأأ كك بهلل  أ حكك ًهلله كك   )هلل(3)(من ككوهللاككأ هلل مككةهلل مكك  هللأ  ح ككةهللأاوكك  ةهللأ   كك ً قكك هلل
,هللأأ ك هللاكأ هلل(4)( مك هلل  ك   هللأضكق هلل قكوهلل  شك ءهللأأضكق هللمك  (  ش ءك)  ش ءهللأمكهلل( قو)هو و هلل

هلل مةهلل   لهلله هلل  محااهلل  أو ل هللهلل-ه هلل ق  هلل( قو)أًهلل كهلل–,هللأذ اهلل ظ هلل(5)   مًا  مةهللوكًل
أ هللم ك هلل,هللأ  ك هاهللأ  هللممن وهللاك(6) مم لهللمن  ه هلل  ونق  هللأهأهللأ ظ هلل,ه هللو   ابهللمن وهللرخا

أا  ك هللهااكل هلل ق ك هلل)م (هلل  ثن  م هلله هلل  وأ هاهلل  ح  ةهللم أ ك  )هلله هلل  ظ   ل,هللأذ اه هللممن و
هلل.(8),هللأممثق هللذ اهلل     م هلله هللو   اب(7)(أ    وة هلل  مض هلل( )مممن و 
ءهللوكككك ءهللأمكككك ةهللأ  ككككك هاهلل حومكككك  هلل أ ظكككك هللممن و)  مكككك ء(هللأ  ككككةهلل  ككككونم  هلل  كككككهلل   ككككونكهلل

حوككوهللمككاهلل  ككونكئ  هلل قكك ظ هللمكك   أةهللأ  غقمككلهللأ  وكك بهللأأهللهلل أأوككل هللهكك هلل  من ككو,هللأًهللأ عهللأ قكك 
   ق  ة,هللماهللذ  هلل  و هللممضق ةهللأح  اهللل هللمكةهللأا  هلل عهلل كلهللأوك هلل ك هلل  ضكك ل,هللأم  م  مك هلل

 ا  هللون  وهلل,هإةهلل ك م  ءهللأ     ةهللمةهللمن ه هلل ذ  هلل هلل ظ أةهللل هللمةهللأا  هلل عهلل  هلل  ظ   ل

                                                           

 (111 )هلل  ص ه   أاةهللهلل(1)
 (11/113(هللو ماهلل  م  ةهلله هللورأ  هلل   ارةهلل )1)
 (1/1174 )هلل(هلل  ظ   لهللل وهللمقأ هلل   ظ  لهلله هلل ق هللمن   هلل   ارةهللأو   اب,هللأأح  م 3)
 (4/134  أ   هلله هللو   اهلل   ارةهلل  مو  هلل )هللهلل(4)
 (4/451 محااهلل  أو لهلله هللو   اهلل   و بهلل  نل لهلل ) هلل(1)
 (1/111 )هلل(هلل  و ظ  هلل نقأ هلل  و ل  1)
 (1/11(هلل  وأ هاهلل  ح  ةهلله هللو   اهلل   ارةهلل )7)
 (5/131(هللمح  ةهلل  ورأ  هلل )5)
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هلل.(1)(چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  )
هللأأم هللورأ  هلل ل لهلل   ا ملهلله م هللأا هلل   هلل  م  ا ةهلل قوهلل   حأهلل  و    

هللهك هللوك ماهلل  م كك ة )هلل مك هللأ كو هلل ق ك هللممضكق ةهللل هللمككةهلل ك ةهللهك هلل قك هلل عهللأ كك هلل اك  هلل   مكًا
هلل,هللأأ ككك  هلل   كككماا  ًهللهككك (3),هللأم حكككأبهللاككك  هلل  لوككك جهللهككك هللمنككك   هلل   كككارة(2)(  صكككقوهلل  وحككك  

هككإ   هلل كك هللأهكك هلل) ل ككوهلل    كك اهللمككةهللأهكك هللم ككلهلله كك  هلل(چ )محككاهلل  نقككأ هلل  ضككم اهللهكك هللاأ كك 

ڍ ڌ )مكآ ظو  هللم لهللأم هللونم أةهللم هللأ و هلل ق  هللم  و  ةهلل ن   هللم هللأ و هلل ق  هللممضق ةهللأحك  اهلل

 ن كك  هللل هللمككةهللاكك اهلل عهلل كك هللأةهلل صككقوهلل  وحكك  .هللأ  كك   هللل هللمككةهلل كك ةهللهلل(4)(ڌ ڎ ڎ 
 ق  هلل  ضك ل,هللأ قم هللذ ك هللهللا هلل َّهلله هلل ق هلل عهللون  وهللأ  هلل صقوهلل  وح  .هللأ     هللل هللمةهللاهلَل

,هللأممثقكككك هللأأا هلل  ثنقمكككك هللهكككك هلل   شككككيهلل(5)(م كككك ,هللأأ ككككو هلل هللو كككك اأةهلل قككككوهلل سضككككك هللأ  ظكككك م
 كأهللأا  هللهلله    )هللةهلل ل لهللهلله ظ هللا هلل ق ظ م    اهللأأ هلل ل لهللا هلل قوهللمةهلل حوجهللأ  م  ة,هللأأةهلله

ةهللهكك هللذ كك هلل نقمكك اهلل مككةهلل وكك بهلل ع,هللهلل عهللأ هلل نصككوهللمكك هللخقكك هلللمقكك  هللأهككأهللاأ هلل  خ  ئككل,هللأ  
ڍ ڌ ڌ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ چ چ چ)أوظقككك هللمكككةهللوظقككك هللأ اهككك هللمكككةهلل اهككك 

هللهكككك هلل,هللأذ ككككاهلل  لمخ(7)(أاكككك هللهصككككق هللهككككذبهلل ل ككككلهللمكككك ةهلل   كككك  هلل,(6)(ڎ ڎ ڈ شككككًا

هكإ   هللأمنمككأ    هلل ل ككوهلل عهلل كلهللأوك هللم أ كك  )هلل نكأ هلل﴾ڇ﴿اأ ك هلل   شك يهللأةهلل  ضكم اهللهكك 
  ذ ةهلل كم هللهك هلل قمك هللأ ظك هلل  كأءهللهلل,م هللأ و هللأه هللوم ن هللم  و  ةهلل قوهلل عهللل هللأصح بهلل    ا

   ككك أ ظ هللهلل  هلل  كككيهلل  و كككأ ظ هلل قكككوهلل ع؟هللاقككك أ مككك  ظ هلل  كككوأومأةهللأةهلل صكككقأه .هللهكككإةهللاقككك 
 ق كك هللمككإغأ ئظ هللأ  ككوظل ئظ ,هللمككةهللاأ كك هلل  ككوةهللهكككةهلل قككوهللهكككةهلل ماأوكك ,هلل مكك هللو ككأ  هللأه كك ه هلل

هلل  ضم اهللهك هللاأ ك هلل(8)(مظ هلل ق  م ق  هللأخ ل كوهلل  منمكأ   هللمكةهلل أةهللهلل﴾ڇ﴿,هللأأ   هلل  ا ًل
                                                           

هلل(17 )هلل   ظي أاةهللهلل(1)
 (11/145و ماهلل  م  ةهلله هللورأ  هلل   ارةهلل )هلل(1)
 (4/311(هللمن   هلل   ارةهللأ   ا م هلل )هلل3)
هلل(113 )هلل  ص ه  هلل أاةهلل(4)
 (3/111 )هللمحاهلل  نقأ هلل(1)
 (113هلل-111هلل-111 )هلل  ص ه   أاةهللهلل(1)
 (5/171   شيهللأ  م  ةهلل ةهللو   اهلل   ارةهلل )هلل(7)
 (4/11(هلل   ش يهلل )5)
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مكك هللأ ككو هللممضككق ةهللأحكك  هللل هلل,هللأذ ككاهلل   ا مكك هلللومكك نهلل  م  ككا ةهلل قككوهلل  من ككوهلل  و   )(1) ع
هللهللهلل.(2)(أو هلل ق  هللأةهلل ض هللمةهللا اهلل عهلل ل
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 (11/311 )هللم  و هلل  غ ب(هلل1)
هلل(11/131 )هلل(هلل  و ماهللكح   هلل   ارة1)
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 املطلب الثالث
)على(بمعنىالتعليل)السببية(

هللة هلل مغ ككاهللمن ككوهلل   ككونكءهلل  ككذًهللهككأهللمن  هكك هلل  ح   كك هللأوكك ء هللممنككهلل( قككو)أاكك هللأا  هلل
حاأيهلل  وا,هللأمةهللهذبهلل  من   هلل  و هلل  م هلل ةهللمن كوهللهلل,هللأذ  هللمةهللم بهلل     ملهللم ةأخام

لهلل  محككثهللأذ كك هللهكك هللاككأ هلل عهللهلل   ككونكء,هللمن ككوهلل  ونق كك هللأأهلل   ككمم ل,هللأاكك هللأا  هللهكك هللولئ كك
هللون  و

  (1)(ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ) 

) قو(هللممن كككككككككككو هللح كككككككككككثهللوككككككككككك ء هلل﴾ی جئ حئ  ﴿أ  شككككككككككك ه هلله ظككككككككككك هللاأ ككككككككككك هللونككككككككككك  و
هلل.  ونق  )   مم ل(

م كمبهللهلل ﴾هللأًی جئ حئ  ﴿اأ ك هلل) ك أ  هلله هللاأحهلل  من   هللم أ   هللأأا ه هللمظذ هلل  من و

ۅ ۉ  ) مكككك هللهكككك هللاأ كككك هللونكككك  وهلل,(2)(ونق ق ككككلهللأمكككك هللمصكككك ا لهلل-هنقككككوهلل-و ا  كككك 

هللأ عهللأ ق .هلل,م مبهلله   و هللل    هلل ,هللأً(3)(ۉ ې ې ې ې 
هلل ل لهلل   ا ملهلله م هللأا هلل   هلل  م  ا ة هللأأم هللورأ  

هللهكك هللوكك ماهلل  م  ة )اأ كك هلل ,هلل(4)( ككئكهللو ككأ هلل  كك هلل)ممن ككو﴾هللىئ ی ی﴿اكك  هلل   مككًا

 ﴾ی ﴿أاأ كككك هلل,(5)(أ ا هككككلهللأةهللو ككككأ هلل  كككك هلل,خككككأيهللأةهللو ككككأ هلل  كككك  أاكككك  هلل  لوكككك ج )

 قككوهللمكك هللضكك ن هللمككةهلل) ﴾هلل  ككأ ی جئ حئ مئ ىئ يئ﴿هلل,(6)(أةهللو ككأ  هلل كك هلل كك م ) ن كك 
هك هللأمكاهلل ,هللأاك  هلل  لوك ج )(7)( ,هللأاصا هللهك هلل  ك    هللهك هلل   كلهلل ع  نم هللمم هللأما  هلل عهللم

أهأهللوأح ك بهللأ ساكا اهللهلل,ها  هلله هلل   ا  هلل  ذًهللهأهلل ا  هلل عهلل  ذًهلل     هللل   هلل  ع,هللأً

                                                           

هلل(11  َلَماهلل )هلل أاةهلل(1)
 (11/171 )هللاأحهلل  من   (هلل1)
هلل(151(هلل  م اةهلل )3)
 (11/313و ماهلل  م  ةهلله هللورأ  هلل   ارةهلل ) (4)
 (3/311أ   ا م هلل )(هللمن   هلل   ارةهلل1)
 (هلل11/313و ماهلل  م  ةهلله هللورأ  هلل   ارةهلل ) (1)
 (11/314 )هلل  مص اهلل    م (هلل7)
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,هللأح وهلل   ماا  ًهلل ةهللأم هلل م ك ةهلل  قغك  هلله ظك هلل(1)(م مأةهللا أ هلل عهللصقوهلل عهلل ق  هللأ ق 

ىئ  ﴿هكك هللاأ ككك هلل),هللأاككك  هللح   ككلهلل ككةهللم  وكك  (2)( هللو ككبهلل ع,هللأذ  هلل عهللأ حكك هكك ه كك   )

هللهككك هللاأ ككك اككك  هلل,هللأهلل(3))هللمكككةهللذ كككاهلل ع(أًهلل﴾يئ هلل﴾جب حب خب مب ﴿ونككك  وهلل   مكككًا
ةهلل  كك هلل مككةهلل  م ككوظلئ ةهللمككرماهلل عهللأ و مكك هللأا ككأ  هللأ  مككؤم  ةهللمكك  أً) ,هللأممثقكك هللاكك  هلل(4)(أ  

أ  ك   هللهلل,   أاك هلل  ك هللمكةهلل  م كوظلئ ةهللمك   ارةهللهك هلل  ك هلل,هللأا  هلل   كماا  ًهلله ظك  )(5)  لو ج

هلل﴾ىئ يئ ﴿ونك  و,هللأومكاهلل  مك أا ًهلل كاكأ  هللهك هللورأ ك هللاأ ك هلل(6)(أا هلل  ك هللمكةهلل  كهك ة
هلله هللمو  ملهللأماهلل ع,هللا   هللمو ه هللأ    ً. )هللاألول
هلل هلله هللذ  هلل ع,هللا   هلل  ح ة.الثاني
هلل   ارة.هلل  هلله هللذ اهلل ع,هللا   هلل    ً,هللأذ اهلل عهلله  الثالث
هلل. هللثأ بهلل عهللمةهلل  و ل هللهالرابع

هلل هلله هلل  و  بهلل  مؤ ًهللل وهللاض هلل ع,هللأ  و بهللأ  و  بهلل أ ء.الخامس
ہ  ),هللأ  ككككككككو  هللم أ كككككككك هللونكككككككك  و(7)(   ككككككككابهللمككككككككةهلل ع هللهكككككككك هلل قككككككككبهللالسااااااااادس

هلل ككةهللاوكك  ةهللهكك هللاأ كك (9)(مكك   اب) أًهلل ,(8)(ھ جب حب  ﴿ونكك  وهلل,هللأح ككوهلل  مغككًأ

 .(10)(  هلل    هللأةهللض اهلل   لهلل عهللحووهللون هلل  خاهللمره هلل   و )﴾خب مب

,هلله  ح ككاةهللأ     مككلهلل(   ككمم ل)  وكك هللهكك هللممن ككوهلل   ككونكءهلل ككةهلل( قككو) اهلل   مككلأأمكك هللوككرثهلل
أ عهللهلل﴾ىئ يئ ﴿و ككبهلل عهلل قككوهلل خككوكيهلل  م  ككا ةهللهكك هللمن ككوهللاأ كك هللم ككمبهلل  و ككا  هللهكك 
هللون  وهللأ قوهللأأ ق .

                                                           

 (4/311(هللمن   هلل   ارةهللأ   ا م هلل )1)
 (3/111 )هللمحاهلل  نقأ (هلل1)
 (3/111 )هلل  مص اهلل    م (هلل3)
 (11/311و ماهلل  م  ةهلله هللورأ  هلل   ارةهلل ) (4)
 (4/411(هللمن   هلل   ارةهللأ   ا م هلل )1)
 (3/111 )هلل  نقأ هللمحا(هلل1)
 (133هلل-1/131 )هلل     هللأ  ن أة(هلل7)
هلل(31     ءهلل )هلل أاةهلل(5)
 (1/133 )هلل     هللأ  ن أة(هلل1)
 (4/15(هللمن   هلل  و ل  هلله هللو   اهلل   ارةهلل )11)
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 املبحث الثاي 
 حرف اجلر )الباء(
 وفيه مطلبان:
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املطلب األول
)الباء(بمعنى)في(

أأمكك هلل  حكك  ثهلل ككةهللحككايهلل  وا)  مكك ء(هللأمكك هلل  ككأبهلل  كك هللمككةهللحككاأيهلل  وككا,هللأأثككاهلل     مككلهلل
هككك هللمنككك   هلل   كككارة,هللهككك هللولئ كككلهلل  محكككث,هللهكككإةهللحاي)  مككك ء(هللمكككةهللأشكككظاهللمن   ككك هلل س صككك  هلل
هلل أ  خوك ,هلل م هللو   هلله هلل   ص هلل  ثك   هللهك هللمنك   هللحكاأيهلل  وكا,هللأ   ك هللاك هلل كرو هللممنك ة 

أاكك هللهلل     مككل,هللأمككةهللهككذبهلل  منكك   هللأاأ هكك هللممن و)هكك (أخككامهللذ اهكك هلل  م  ككاأةهللأهككأهللمن ككوهلل
هللأذ  هلله هللاأ  هللون  و هللأا  هللمظذ هلل  من وهلله هللولئ لهلل  محث

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )-1

  (1)(ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

هللء(هللممن و)ه (هللأأا بهلل   ح  هللهك هللمنك   ح ثهللأا  هلل)  م هلل﴾ڤ ﴿أ  ش ه هلله ظ هللاأ  
أأأا هللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل,هلل(2)(خضككاهللهكك هللاأ كك هلللذ هلل ةهللأ كك هلل مكك ةهلل  كك  ارةهلل  كك هللو  كك اهللهككذبهلل ل ككلهلله كك   )هلل   كك

هللأً هلل هللوقككةهللهكك هلل   ككأ هلله كك   )هللهلل﴾ڤ ڤ ڤ﴿   ككمن   هللهكك هللو  كك ابهللهلل  أ كك هللونكك  و
هلل.(3)(وككو ق هلل قككوهللأوكك هلل  ككاهللمشككظأةهلل  ما ككبهللأ  كك   هلل  خضككأنهللهكك هلل   ككأ هللأةهلل,أ هللوككاا ةهلله كك 

أاكك هلل  ككأةهلل  )م أ كك هلل مككةهلل   ككلهللهكك هلل  محككااهلل  ككأو لهللا ح اهللأ كك هلل ككذ اه هللوصككهللذ اهكك هللضككم  اهللأهلل
ةهلل  هلل  ةهلل  من وهللما مك اهلل ,هللأصكاحهللمك هلل(4)(  خضأنهلله هلل   أ هلله هلل   هلل ك   كهللأاخ موظ ,هللأ  

هكك (هللأًهلل)أ وألهللأةهللو ككأةهلل  مكك ءهللممن ككو   كك هاهللمككةهلل  شككأاهللهكك هلل  وحا ككاهللأ  و ككأ اهللم أ كك  )
هلل.(5)( هلل  ةهللم  ةهلل  ةهلله هلل   أ 

هللأأم هللورأ  هلل ل لهلل   ا ملهلله م هللأا هلل   هلل  م  ا ة هلل
﴾هللٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿ اأ ككككك )اكككك  هلل   ككككماا  ًهللهككككك هللمحككككاهلل  نقككككأ  هلل
كةهلل  ككهلل كحك هلل صكق هللهلل,أ ك هلل  ك  هلل أ حك هلل,ه    هلل  وةهلل رح هلل,ن   هلل  وةهلل   ئاهلل     ء 

                                                           

هلل(31 كحل بهلل )هلل أاةهلل(1)
 (1/341(هللمن   هلل   ارةهلل ق ح  هلل )1)
 (1/171(هللو   اهلل   من   هلل )3)
 (4/351   و بهلل  نل لهلل )  محااهلل  أو لهلله هللو   اهلل (4)
 (11/1(هلل  وحا اهللأ  و أ اهلل )1)
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ٹ ﴿هللأوككك هللثككك هللاككك  هلل كككل,هلل(1)( هلل  ككككهلل  أ حككك هلل هلل صكككق هللل هلل قأ حككك  قأ حككك هللأ  وم  كككل,هللأأمككك

 ن كك  هللهلل﴾ڤ ڤ ڤأأ نككوةهلل عهللأا ككأ  ﴿هلل, ن كك  هلللةهلل و  ككوةهلل  منصكك لهلل﴾ٹ
,هلل(2)(هكر وةهللأحك هلل   ك  هللمك  و أمهلل, هللوقةهللم   أ .هللأ     هلل  وةهلل رح هللمةهلل    ك ءهلللةهلل و  كوة

  هلل قمكككؤم  ة,هللأ شكككايهللاكككامظةهللمكككةهللا كككأ هلل عهللصكككقوهلل عهلل ق ككك هللظكككاقككك  هللأذ ككك هلل كككأ ظةهللأم
هللأ ق ,هللأ حاملهلل  ولأجهللمظة,هللأ أ ظةهللمةهللأه هلل  م  .

أهكككأهلل  قككك ةهللمكككةهللهلل, ن ككك  هلل هللوكككاه ةهللمككك   أ هلل﴾ڤ ڤ ڤ﴿ )اأ ككك هللونككك  و هللا  ثكككهلل
هلل وككألهلل قمككاأةهللأةهللوقكك ةهللأمنقككأ هللأةهلل  اوكك هلللذ هللأوككوهللمكك بهللل  كك ةهللأ  اوكك هللغ ئككبهللهكككهلل,   ككك 

 هلل  مككاأة,هللثكك هللمكك ةهللأثككاهلل  خضككأنهللأ ككذ  هللحكك  هلل  اوكك ,هللأ   كك هللأأ كك هللهكك هللحككهلل,(3)(   ككأ هللمنكك 

أاككك  هللهلل,اهوكككأهلل) ن ككك  هلل﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿مككك   أ هللمكككةهللامككك هلل  مكككاأةهلل قكككوهلل  اوككك 
هلل   ككل,هللأ مككةهلل(5)ح كك بهلل  مكك أا ًهلل ككةهلل   كك ًهللأ كك هلل    كك  أهلل,هلل(4)(هككأهللشككظأةهلل  ل ككوهلل   امككل

أهككككذ هللهلل ,هللاكككك      كككك هللأ  غككككل  ,هللأصككككأبهللاككككأ هللمككككةهللاكككك   )(6)ح كككك بهلل ككككةهللاوكككك  ةهللأ كككك هلل    كككك  

هللصككككككح ح اهلل)﴾هلل ن ككككك  هللڄ ڄ ڄ هلل﴿(8)  ككككك   هلل  م ككككك هللل ككككككوهلل  منصككككك لأهللهلل,(7)(أصكككككأب
م  خشكةهللهوكؤذ ةهلل.هللأ  ك   هلل هلل  قكةهللمك  ق ةهلله  كوة,هللأ هلل ن ك  هلل   ك اهللهللح ك  اهللهللأ  ك   هللاكأ اهللهلل,وم كاهلل

هللهلل.(9)(م ةهللذ  هللمناأه اهللهللأاقةهللاأ اهلل
   كككك هاهللمككككةهلل  شككككأاهللهلل ققكككك هللأهككككأهلل  ككككذًهلل أ ظكككك هلل قككككوهللك هاهكككك ,هلل أ عهللأ قكككك أ  ككككا و هلل

أمأاككاهلل  مكك ءهلله كك هللأح ككةهللمككةهللمأاككاهللهمككلةهلل  ون  ككلهللكةهللمكك ءهلل  ون  ككلهللوكك ء هللمككةهللمكك ءهلل)م أ كك  
هللأ  ول  ةهلل ق أ هلل وماهللو  ك هقم هلل  ةهلل  و   هلل,هلل  مص حملهلل قوهللم هللم   هلل  مح  أةهللمةهلل   ح ة

                                                           

 (3/11 )هللمحاهلل  نقأ (هلل1)
 (3/11 )هلل  مص اهلل    م (1)
 (هلل3/11(هلل  مص اهلل    م هلل )3)
 (3/11(هلل  مص اهلل    م هلل )4)
 (4/311 )هلل     هللأ  ن أة(هلل1)
 (4/353(هلل  محااهلل  أو لهلله هللو   اهلل   و بهلل  نل لهلل )1)
 (4/353(هلل  مص اهلل    م هلل )7)
 (3/11 )هللمحاهلل  نقأ هلل(5)
 (3/11(هلل  مص اهلل    م هلل )1)
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هلل.(1)(    ئ هللأ   هلل  خضأنهللل  ظةهلله هللصأاة,هللأأه   هلل  ون  لهللم  م ء

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ   ) -2

  (2)(ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

ح كككثهللأا  )  مككك ء(هللممن و)هككك (هلل مككك هللذ اهككك هللمكككذ  هللهلل ﴾ۇئ     أ  شككك ه هلله ظككك هللاأ ككك ﴿
ل ئك ةهللهلل(مة)أهلل(ه )ممن وهلل(  م ء)أ شظ بهلل    ةهلل  ح   هلله هلل و م هللح ش لهلل  شظ بهللم أ   )

,هللأذ اهككك هلل كككذ  هلل ك أ ككك هللهككك هللو  ككك ابهللاأحهلل  م ككك ةهلل(3)( قكككوهلل    ككك هللم    كككلهلل قكككوهلل   كككو ظ  
صكككقل,هللأا ككك  هللمككك هلل ك كككو ظ  هللهلل(مكككة)أهلل(هككك )ممن كككوهلل(  مككك ء)  ه كككلهللأهللم ق ككك اهللهلل(مككك )أ م أ ككك  )

هلل.(4)(م    لهلل(مة)أهلل,   ًاس 
هللأأم هللورأ  هللهذبهلل ل لهلل   ا ملهلله م هللأأا بهلل  م  اأةهلل قوهلل   حأهلل  و    

﴾هلل ن ككك  هللۉ ۉ ې ې ﴿اأ ككك هللونككك  وهلل )اككك  هلل   كككماا  ًهللهككك هللمحكككاهلل  نقكككأ 
,هللأح كوهللم ك هلل(5)(أةهللو أمكأ هللعهللمك  ح هللمث كوهللأهكا  مهلل,م قملهللأ ح ةهللأ     هللمخصقلهللأ حك ة

 ككةهلل  ق ككثهللح   ككلهللهلل-م كك هلل-,هللأأأا (6)(م   ككلهلل ع)هلل﴾ې﴿هكك هلل  ظ   ككلهلل ككةهللمو هكك 

   كككارةهلل )هللث  ثككك اهللهلل,هللأذ كككاهلل  مككك أا ًهللاكككأ اهلل(7)(مككككهللل ككك هللل هلل ع)هللأًهلل﴾ې﴿هلل كككةهللمو هككك 

,هللاكككككك  هلل﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿,هللاأ كككككك (8)(ك كككككك هلل ومككككككاهلل كككككك هلل  مككككككأ  ك
هكك هللأ   كك  ,هللهكك هللهلل ن كك  هللأمككا  هللم س صكك يهللأةهللووككرمقأ هللحكك هلل  ورمكك ,هللأوو  ككاأ )   ككماا  ً 

هلل.(9)( ظذ هلل  او هلل  كذًهلل ك  أ  هللل كوهللخك     هللأخك   هلل   كمأ  هللأ كااهللهك هللاأ كو هللمك هللو أ ك اهلل

                                                           

 (11/1(هلل  وحا اهللأ  و أ اهلل )1)
 (41 مرهلل )هلل أاةهلل(1)
هلل(7/111(هللح ش لهلل  شظ بهلل )3)
 (11/315 )هللاأحهلل  من   (هلل4)
 (3/11 )هللمحاهلل  نقأ (هلل1)
 (هلل1/1113(هلل  ظ   لهللل وهللمقأ هلل   ظ  لهلل )1)
 (1/1113(هلل  مص اهلل    م هلل )7)
 (4/411 )هللأ  ن أة     هلل(هلل5)
 (3/11 )هللمحاهلل  نقأ (هلل1)
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ورأ قككك هللأةهلل)   ومككك  هلل,هللأح كككوهلل كككة(1)(﴾هلل ن ككك  هللمكككةهللو كككأةوئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿ثككك هللاككك  
ه كك  هلل عهللونكك  وهلل  م كك هللصككقوهلل عهلل ق كك هللهلل,  مشككا  ةهلل مكك هللاكك  أ  هللل كك هلل كك حاهللأمو ككأةهللأ ككذ ب

هللمأ ح ةهلل أ ق  أ هلل م  هللم  هللهكأمهللهو أمكأ هللعهللهلل,أةهللو صحأ هللك     هلل,ا هلل ظ هلل  وماأ هللأمًا
هككك هللاأ  ككك هللمظكككذ هللهلل,هق وصككك   هلله  كككأ هلل ككك  هللهقككك َّهللهلل,  اهلل خقكككأهلله ظككك هلل  اوككك هللمككك   هللمصككك حم هككك هلل

هلل,أ  كككاهللحكك هللم ظمكك هلل ككةهللصكك حم هلله و  ككاثكك هلل   ككا هلل كك هللأ هلل.أ هللوام كك هلل ق كك هلل ككذم اهللهلل  اوكك هللو ككلاهلل
أ ك هللمكةهللوح كاهللهك هللأمكاهللاك هلل شكوم هلل)هلل ,هللأح كوهلل  ك هلل كذ  (2)(هإةهللذ  هلل   هلل قوهللأ ك هلل كذ ا

هللا  هللث هلل(3)(ث هلل و  اهللأ نوماهلل, ق  هللأ  ومظ ,هللأخاو هللمةهلل  ح اةهللأةهلل  ر هللأ   كاهلله  

﴾هللأً هللهللىئ ىئ ىئ ی أً هللمككككك هللهكككككأهللل هللمخكككككأيهلل  ككككك ﴿هلل﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ هلل﴿

ائ  ﴿هككككك هللاأ ككككك هللونككككك  وهللهككككك هلل    ككككك هللأ  ن كككككأةهلل,هللأأأا هلل  مككككك أا ً(4)(مككككك ةهلل ككككك ًهلل     مكككككل

هللأأو  هللثكثل ﴾ائ
هلل,هللا   هلل    ً.أح ه  هللمن  بهللوم  لهللأها  م

هلل,هللأهذ هللاأ هللمرثأا.  هللم  ا  اهللماأ  هللأمش أا اهلل غ اب  ث  هلل
هلل.,هللا   هلل مةهللاو ملم  كا اهللماهللغ ابهللأم  ا اهلله هلل      ث  ث هللهلل
أهك هلل  ق ك هللهلل,ُمنك ةقهللهلل كا  مهلل مك هلل  ق ك ,هللك ك هللهك هلل   ظك اأ  هلل,ا من ا هللأةهلل  مث وهلل م هلل   ظك اهلل

,هللأ ق هلل  شأ    هلله هللهو هلل   ك  اهلل قكوهلل   كأ هلل(6)أممثق هللا  هلل   ا م هلله هللو   ابهلل,(5)(أح  
هلل.(7)(أم هللأما هللهذ هلل   أ هللأأا هللو أ ب   ا ماهللم أ   )

:سببنزولاآلية
أ كككمبهللذ كككاهلل  مككك أا ًهلل كككةهللم  وككك هللهككك هللو  ككك ابهلل كككمبهلل كككلأ هللهكككذبهلل ل كككلهلل   ا مكككلهلله ككك   )هللهلل

  ككك اهللاكككا  هللأ هلل كككؤذأبهللأ م نكككأ هللم ككك هلل لأ ظككك هللأةهللا كككأ هلل عهللصكككقوهلل عهلل ق ككك هللأ كككق هلل كككر هلل
ه   أ هلل  كر   هللهلل,  ا مو هللم ظ هللحووهلل ؤ ًهللا   لهللام ,هلله منأبهلل ذ اهلل  ك هللأ  نلمهلله هلل   ارة

                                                           

 (3/11 )هللهللمحاهلل  نقأ (هلل1)
 (3/11 )هلل  مص اهلل    م (هلل1)
 (3/11(هلل  مص اهلل    م هلل )3)
 (3/11(هلل  مص اهلل    م هلل )4)
 (4/411 )هلل     هللأ  ن أة(هلل1)
 (14/311 )هلل  و ماهللكح   هلل   ارة (1)
 (4/353(هللهو هلل     اهلل )7)
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هلل.(1)( ل له ل  هللهذبهللهلل!أ هلل ؤذ  هلل  ا مو هللم  هللأ ؤذ   هللم مبهللر ظو  
 عهللأ قكك هللأ كك هلل وككألهللأةهللو أة)  مكك ء(هللممن و)هكك (هللأ   ظكك هللممن ككوهلل س صكك  هللأ  ككك هاهللأهللهلل

أ  مصكك حملهللأهضكك هللأأ  هللأأومكك هللأأ  ,هللكةهلل  مكك ءهلل قمصكك حملهللأ س صكك  ,هللأهككأهللصكك حمظ هلل
أمنككاأيهللح  كك هلل كك  ظ ,هللأهكك هللاكك هللأ صكك أ هللمكك هللهككذبهلل   ا ككل,هللمككاهلل قمظكك هللما ءوكك هللم ظكك ,هللهوكك ءهلل
  ونم كككاهلل   ار كككك هللممكككك هلل ككك  هلل قككككوهلل ككككأ هللصكككحموظ هلل كككك ,هللأمنككككاهوظ هلل  و مكككل,هللممكككك ءهلل س صكككك  هلل

هللأ عهللأ ق .هلل,أ  مص حمل
  (2)(ڎ ڎ ڈ ڈ )هلل-3

)  مككك ء(هللممن و)هككك (هلل مككك هللأأا بهلل  م  كككاأةهللح كككثهللو ء هلل﴾ڎ﴿ أ  شكك ه هلله ظككك هللاأ ككك 
هلل قوهلل   حأهلل  و    

هك هلل  صكم هللهلل   كيهلل قكوهلل  من كوهللأً)هلل﴾ڎ﴿م أ  هلل ذ اه هللضم  اهللأمأهللون اهلل   ح  
أذ ككابهللضككم  اهلل مككةهلل   ككلهللهكك هللو  كك اهللهلل(4),هللأم كك هللذ اهكك هللم حككأبهللهكك هلل  ظ   ككل(3)(أهكك هلل  ق كك 

أ    كك هلل ومككاأةهلل (5)(ڇ ڍ ڍ ڌ )اكك هلل ظكك هلل كك هللمحمكك  ل ككلهلل   ا مككلهللم أ كك  )هلل
,هللأمن ككوهللذ كك هللأ كك هلل(6)(هأ وككبهللأةهلل  ككاهلل  ومكك ا  هللأ كككا  هلل,  صككم حهللأهكك هلل  ق كك هللهكك هلل قكك ظ 

هلل ذ  هللم أ ك  ),هللأمظذ هلل  من وهلله اه هلل)ه (ه ا)  م ء(هللممن و أذ ك هللكةهلل   كأ هلل ك  أ هلل   ا ًل
,هلل(7)ا(أ  م  هاهلله هللأ ثاهلل كماهللل م هلل مش هلله هلل  ق  هللأهك هللأأ هلل   ظك هلل,   هاأةهللل وهلل  ش  

هللهللهلل.(8)م حأبهللذ ابهلل    هاهللمةهلل  شأاهلله هلل  وحا اهللأ  و أ اأهلل
أةهلل ظكك هللونقكك هللم ل ككلهلل  وكك هللامقظكك هللهلل ككلهلل   ا مككلهلله مكك هللأأا بهلل  م  ككاأةأأمكك هللورأ كك هللهككذبهلل ل
,هللهن ككك م هللو كككا هلل  م  كككاأةهلل ظككك هلل(9)(ڇ ڍ ڍ ڌ )أهككك هللاكككأ هلل عهللونككك  و

                                                           

 (4/411 )هلل     هللأ  ن أة(هلل1)
 (13 ص ه  هلل ) هلل أاةهلل(1)
 (هلل3/111(هللل ا بهلل   ارةهلل ق ح  هلل )هلل3)
 (1/1111(هلل  ظ   لهللل وهللمقأ هلل   ظ  لهلل )4)
 (137  ص ه  هلل )هلل أاةهلل(1)
 (4/451 )هلل(هلل  محااهلل  أو لهلله هللو   اهلل   و بهلل  نل ل1)
 (11/311 )هللم  و هلل  غ ب(هلل7)
 (13/171(هلل  وحا اهللأ  و أ اهلل )5)
 (137(هلل أاةهلل  ص ه  هلل )1)
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هكككذ هللخ كك بهلل  كككا  ,هللأً هللل  كك هلل ومكككاأةهللهككك هلل) وككك ةهللمنكك اهللاككك  هللم كك هللهككك هلل  ظ   ككل ذ ككاأ هلل ل
أ  ككك اه هللهلل-أ  مكككا  هللمظككك هللاكككأ هلل كككأ هللهلل مككك هللو ككك  هللهككك هلل ككك   هلل ل ككك  هلل–أ ككك  ا  هلل قكككوهللرثككك اه 

أمأضاهللهك ظ هلله هلل   ظ اهللأه هلل  ق  ,هللهككهللوونككأة,هلل هللول وكاأةهللأوخك هأةهللأةهلل صك م  هلل
هللم ككك ,هللأأ ككك هللمكككةهلل كككق هللمثككك هللمككك هلل كككق أ هللمكككةهلل    كككاهللمثككك هللمككك هللأصككك مظ ,هللأ هللون قكككأةهللمككك هلل كككا  

هلل﴾ڈ ﴿ أاككيهلل كك ي,هللأهلل﴾ڎ﴿أ  و ككذ بهللأ كك هللصكك ئاهللل ككوهللمثكك هللمكك هللصكك اأ هللل  كك .
ومككاأةهللهكك هللذهكك م  هللأمو ككئ  هللل ككوهلل ,هللأذ ككاهلل   ككمن   هلل ككمبهللذ كك هلل  مككاأاهلله كك   )(1)(  ومكك  

هلل,هللأهكككهللون قككأة,هللأم  ق كك هللأ شكك  اهلل  شكك  هلل قككوهللاككا ه هللأم كك ل ظ هللأرثكك اه ,هللمصككمح ةهللأً هلل ظكك ا اهلل
هللهك هللو  ك ابهلل كمبهللون كك ةهللهكذ ةهلل  كأاو ةهلل أةهللغ اهمك هللمككةهلل(2)(هونومكاأةهللمظك  ,هللأذ كاهلل  ككا ًل

ذ هللأ  م كك هاهللهكك هللأ ثككاهلل كمككاهللل مكك هلل مشكك هللهكك هلل  ق كك هللأهكك هللأأ هلل   ظكك ا,هللهقظكك  كأاكك  هلله كك   )
هللهكككك هللاأحهلل  م كككك ةهلل ق ظكككك هللم    هللح كككك أ قكككك هللل كككك,هلل(3)(   ككككمبهلل كككك ةهللونكككك  وهللهككككذ ةهلل  ككككأاو ة

أاك  هلل قظك هللمكةهلل  ق ك هلل نم هلل  ماأاهلل ألهللأة قوهللهللأ  كاهللهلل  أةهلل  من وهلل ظ ا اهللهللأةأ وألهلله    )
 مكةهللهللهك هللهكو هلل   ك  اهللأذ كاهلل  شكأ    ,هلل(4)(  صكم حهللأ  م ك ءهلل أ هلل خصصهللمأاوهلل,أ   ظ ا

خ  كككككبهللمظكككككذ هلل  نكككككابهللأأهللأهككككك هللم كككككلهلل قكككككوهلل )ه ككككك   هلل﴾ڇ﴿  نككككأ هلل  ضكككككم اهللهككككك هللاأ ككككك 
أ  ك هاهلل أ و هللكه هللم كلهلل قكوهلل  خصكأصهللهظك هللأصكح بهللاحقكلهلل  شكو ءهللهلل,(5)(  خصأص

هلل.(6)اوح هلل    هاهلله هلل  وحا اأهللل وهللمك هلل  ش  هللأ  ص يهللل وهلل   مة,هلل
ةهلل ك ةهلل وكألهللأصقظ هللأون  لهلل  ماأاهللمظ هللأهض هللمةأ  ك هاهللأةهلل  م ءهلله  هلل قوهلل )ه (هللأ  

حا كككاهللأةهللو كككأةهللممن  هككك ,هللأهكككأهللمن كككوهللو ككك أبهللحكككاأيهلل  وكككا,هللذ كككاهللذ ككك هلل   ككك هاهللهككك هلل  و
) قككو(هلل نكك ةهللأةهلل  ضككم اهلل  موككاأاهللمو كك  اهللمضكك يهللل ككو هللمككاأاهللمحايأون  ككلهلل  م أ كك  )هلل

.هلل (7)(ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )و قكككككوهللأاضكككككظ ,هلل مككككك هللاككككك  هللونككككك  
) قو(هللو   هللوم ةهلل  ماأاهللأش هللمةهللون  وك هللم  مك ء,هلل  هللماهلل ق  هللأماهللم ,هللأون  و هللمحاي   

                                                           

 (1/1111  ظ   لهللل وهللمقأ هلل   ظ  لهلل )(هلل1)
 (3/131  أ   هلله هللو   اهلل   ارةهلل  مو  هلل ) (1)
 (11/311 )هللم  و هلل  غ ب(هلل3)
 (7/451(هللاأحهلل  م  ةهلل )4)
 (4/471(هللهو هلل     اهلل )1)
 (11/171(هلل  وحا اهللأ  و أ اهلل )1)
هلل(111  م اةهلل )هلل أاةهلل(7)
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  محكككاهلل  م ككك هللأرث اهككك هللم ا كككلهللوحككك هللأ ككك  أ هلل مكككاأةهللمككك   اهلل كككأ هللمو  مظككك هللكةهللاكككا ه هللغماهككك هلل
هلل.(1)( قكاه لهلل﴾ڎ﴿أ  م ءهلله  ,  م ء

  (2)(ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)-4

هللا  هلل   ح  هلله هللهلل)  م ء(هللممن و)ه ( ح ثهللو ء هلل﴾ٹ ٹ ﴿أ  ش ه هلله  هللاأ  هلل
ككْ َ هللَأَصكك هلَل﴿هللأهلَل(3)أهكك هللاككا ءةهللأمكك هللصكك   هلل   ككأه  ل ككا بهلل   ككارة ) َ هللمَككَ ﴾هلل  َّككَذًهللوكك َءهللَم  صِّ
,هللأاك  هلل(4)( هلل مك هلل  ك   هللهككةهللمم اكلهللأهك هللم اكلأصك  هلله كهلل-أ عهللأ قك هلل-من ك بمخ ا  هلل  كأةهلل

هلل.(5)(.هللأ  من و هللو ءهللم   ارةهللأص  هلله  أ  م ءهللممن و هلله  م  هلله هلل  ظ   ل )
هللأأم هللورأ  هلل ل لهلل   ا ملهلله م هللأا هلل   هلل  م  ا ة 

هللأأا هلل  م  كككاأةهللهككك هللهكككذبهلل ل كككلهلل سو مكككلهلل قكككوهللثكثكككلهللأ كككئقلهللأهككك  هللمكككةهللهكككأهلل  كككذًهللوككك ء
هللًهللو ءهللم ؟هللأمةهللهأهلل  ذًهللص َّ هللم ؟م  ص  ؟هللأهللم هللهأهلل  ص  هلل  ذ

هللأأا هلل  ثنقم هلله هللو   ابهلل   شيهللأ  م  ةهلل كاأ  هلل  مخوق لهلل ظذبهلل ك ئقلهلل  ثكثل.هللهلل
هللمحمكك هلل﴾ٹ ٹ ﴾هلل ن كك هللوما ئ كك هللوكك ءهللمكك   ارة﴿ٿ ٿ ٿ﴿القااولاألول

هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل.(6)وق  بهللم   مأ هللصقوهلل عهلل ق  هللأ ق 

                                                           

 (13/171(هلل  وحا اهللأ  و أ اهلل )1)
هلل(33 )هلل  َلَماهلل أاةهلل(1)
 كةهللهللهللأمكأهللصك   هلل  ظمكذ   هلل   كأه هلل    ضك ,هللم كائهلل ك ايهللمحكايهللحمكلة,هللأخكذهلل اضك اهللهلل (هللمحم هللمةهلل م اهللمةهلل  ام ا3)

أحمك هللمكةهلل صكاهللهللهللأأحمك هللمكةهللمحمك هللمكةهلل  حوك ج,هللاأمهلل   كا ءةهلل  ك هلل اضك اهللهلل, ن  هللمةهللمحم هلل    ك ًهللصك حبهلل كق  
أمحمككك هللمكككةهللمحمككك هللمكككةهلله كككاألهلل   اوككك هللشككك خ هللهلل,أ قككك هللمكككةهللل كككم    هلل  خ شكككاهلل,أأمكككأهلل    كككبهلل  حضككك   هلل,  شكككذ ئ 

,هللهلل ك ةهلل هلل ح ككةهللل هللاكا ءةهللحمكلة اقكك  هللاك هللاأمهللاككا ءةهلل  صك هلل كةهلل ح ككوهللمكةهلل كق م ةهلل  ون كك هلل كةهللأمكك هللهلل, كهكأ ًل
هلل م ئكل.هلل هللغ  كلهلل   ظ  كلهللهك هلل م ك  هلل   كا ءهللم اهللمةهلل    ,هللأا  هلل  ذهم  هلل   هلل مابهللأم  هللل وهللح أ هلل شكاهللأثككث

,هللمحمكك هللمككةهللمحمكك هللمككةهلل أ ككيهلل )مككةهلل  مؤ ككي هللشككم هلل  كك  ةهللأمككأهلل  خ ككاهلل      شككا هللم ومككلهلل مككةهللهلل-(هلله533  وككلًا
هلل(1/113ج.هللماو وا  ا هلل)هلل-ه(هلل1311)   منل هلل   هللم شابهللكأ هللماةهلل   هلل-و م ل

أه هللمةهلل   ا ء  هلل  ش ذةهلل م هللذ ابهلل مةهللو  هلله هلل  محو بهللم أ   )هللأمكةهللذ ك هللاكا ءةهللأمك هللصك   هلل   كأه هللأمحمك هللهلل اق 
كْ َ هللَأَصك ََّ هللمَكَ ﴾,هللخ   كل.هللمةهللوح  ةهللأ  املهللمةهلل ق م ة هلل   محو كبهللهك هللوم ك ةهللأوكأبهللشكأ ذهلل هللهلل﴿ َأ  ََّذًهللَو َءهللَم  صِّ

هلل-    شكا هللأل اةهلل كأاك يهلل-(هلله311أهلل   و هلل ثمك ةهللمكةهللو ك هلل  مأصكق هلل )  مؤ ي هللأمهلل    ا ء  هللأ س ض حهلل  ظ 
 (1/137 .هلل )1111هلل-هك1411هللهلل   منلهلل–  موق هلل ك قوهلل قشئأةهلل س كم لهلل

 (4/11  ارةهلل ق ح  هلل )(هللل ا بهلل 4)
 (11/1341(هلل  ظ   لهللل وهللمقأ هلل   ظ  لهلل )1)
 (5/131 )هلل(هلل   شيهللأ  م  ةهلل ةهللو   اهلل   ارة1)
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و ءهللمككهللل ك هللهللصقوهلل عهلل ق  هللأ ق هللا أ هلل عهلل﴾هلل ن  ٿ ٿ ٿ﴿القولالثاني

هللهلل.(1)هأهللأ ض هللا أ هلل عهللمقغ هللل وهلل  خق هلل﴾ٹ ٹ ﴿هللل هلل ع

أ  كك هاهللهلل–هللصكقوهلل عهلل ق ك هللأ كق هلل﴾هلل ن  هللا أ هلل عٿ ٿ ٿ﴿القولالثالث

 ح كككك بهلل  ثنقمكككك هللهكككك هلل   شككككيهللأمككككأهللم اهلل﴾ٹ ٹ ﴿-أةهلل  ككككذًهللوكككك ءهللمكككك هللهككككأهلل   ككككارة
هلل.ك  هللأأ هللمةهللرمةهللم   م هللصقوهلل عهلل ق  هللأ ق هلل.(2)أ  م  ة

هك هللهلل﴾ٹ ٹ ﴿-أًهللوك ءهللمك   ارةهلل–﴾هللا كأ هلل عٿ ٿ ٿ﴿القولالرابع
هلل.﴾ٹ ڤ ڤ هلل﴿من ه هللأ  و  هللم أ  هلل(3)  مؤم أة

وكككككك ؤ هللم  شككككككا ئاهللهلل–) ق ظ هلل   ككككككك (﴾هلل ك م كككككك ءٿ ٿ ٿ﴿القااااااولالخااااااامس

﴾هللممن كوهلل)  كذ ة(هلل قكوهلل ا كك هللٿ﴿ أح  ئكذهلل  كأةهلل كومك نهلل﴾ٹ ٹ ﴿-أ كح ك  

هلل (6)(ڀ ڀ ڀ  ) ثكككك هللاكككك  هلل(5)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )  أ كككك هلل(4)  وكككك  

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٻ ٻ ٻ پ پ) أاأ كككككك 

هلل  .(7)(ٺ ٺ ٺ

صكقوهللهللا كأ هلل ن  هلل﴾ٿ ٿ ٿ﴿ح  بهللم  هلله هلل  ظ   لهللاأ  هلل القولالسادس

 ككك هلل قكك هللمكككةهللأمكك هلل   كككبهللاضككك هلل عهلل نهلل﴾ٹ ٹ ﴿-وكك ءهللمككك   ارةهلل– عهلل ق كك هللأ كككق 
همككةهلل ,هللأأوكك هلل   ككأ هللاحمكك هلل عهللم أ كك  )(8).,هللأا كك  هللهككأهللأمككأهللم ككاهللاضكك هلل عهللأأصككح م   كك 

هللأمةهللونق هلل أ ح هللح ةهلل   بهلل,﴾ٹ ڤ ڤ هلل﴿ونق هلل وم  لهلل  و  هللم أ  

                                                           

 (5/131   شيهللأ  م  ةهلل ةهللو   اهلل   ارةهلل )هلل(1)
 (5/131 )هلل  مص اهلل    م هلل(1)
 (5/131 )هللمص اهلل    م   هلل(3)
 (5/131  مص اهلل    م هلل )هلل(4)
هلل(17 )هلل  م اةهلل أاةهلل(1)
هلل(17 )هلل  م اةهلل أاةهلل(1)
هلل(3 )هلل(هلل  نصا7)
 (11/1341(هلل  ظ   لهللل وهللمقأ هلل   ظ  لهلل )5)
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,هللأح كوهلله ك هللأ ك هلل(1)(  وم  كلاهلل  ك هللمق ككهللمك حك ,هللكةهلل  وق ك هلل   ك اهلل خ﴾هللمن هلل  أهللٹ ﴿
هلله ككك   ) هللأةهلل حمككك هلل قكككوهلل  نمكككأ ,هلله  كككأةهللمن كككو هلل  خو ككك اهلل سمككك  هلل   مكككًا أ خوككك اهلل   مكككًا

أ  كككذًهللوككك ءهللم  صككك  هلل ككك هللمكككةهلل  ككك هللل كككوهللوأح ككك هلل عهلل كككلهللأوككك هللأ  نمككك هللم   وككك ,هللأ  كككأةهلل
 م  ءهللأغ اه هللمةهللوم اهللمكةهللأ  شا ئا,هللأ  مص   هلل  مؤم أةهللأ ك ,  ص   هلل   ارةهللأ  وأح  

أ  هلل قوهللهذ هلل  نمأ هللمك هللامقك هللمكةهلل ,هللأذ اهلل      هلل قوهللهذ هلل  خو  اهللم أ   )(2)(ص  هللم 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )   نمككأ هللهكك هللاأ كك 

هظككككككذ هلل كككككك  هللهكككككك هللوم ككككككاهلل  م ككككككذم ةهللمكككككك   ارةهللأ  وأح كككككك هللهلل,(3)(ٺ ٺ ٺ ٺ 
ه كذ  هلل وكبهللأةهلل  كأةهلل  وصك   هلل   مك هللهلل,أ  شا ئا,هللأه هللوم اهلل    ذم ةهلل قوهلل عهلل كمح   

كةهللهلل,ه واوكككبهلل  شكك ءهللأضكك بهلل قكككوهلل ككك  هللأ حككك هلل,هكك هللوم كككاهلل  مصكك ا ةهللأ  صكك  ا ةهلل  مكك اهلل
  ذ ةهلل   أ هلل   هللمنثهلل   م هللصقوهلل عهلل ق  هللأ ق هللاأ هللم ذمأةهلل م هللأو ه هللمك هلل ك ذمأةهلل قكوهلل

 عهلل ق ك هللأ كق هللهلل عهلل مح   ,هللث هللأ  مظ هللممةهللرمةهللاأ هللمصك اأةهللممك هللأوكوهللمك هلل   مك هللصكقو
  شكأ    هللهك هللأهلل,هلل(5) هلل مكةهلل   كلهللهك هلل  محكااهلل  كأو لأ خو ابهلل ذ ,هلل(4)(ص  اأةهلله هللاأ ظ 

هلل.(6)هو هلل     ا
أهأهلل  ك هاهللأ عهللأ ق ,هلل  حمك هلل قكوهلل  نمكأ هللمك هلل ك هلل كا هلل   ك هلل قكوهلل  وخصك ص,هللهللهللاق هلل

هلل.أ هلل    هلله  
هلل,(7)أ  هلل  منثهللأ  ول ء ﴾ٿ ﴿أذ اهلل  م أا ًهلله هللو   ابهلل     هللأ  ن أةهلله هللاأ  هلل

 ككذ  هلل قككوهلل  نمككأ ,هللهكككهللل كك هللل هلل عهللهلل﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿  ككك هاهللحمقظكك 
هللمةهلل  ص  ,هللأ   ارةهلل   ا  هللهأهلل  ص  ,هللأ  منثهللأ  ول ءهللح هللأص  .

أ ظك هلل  مؤم كأةهللامك هللهكااهلل  وظك  هللهلل﴾ٹ ٹ ﴿أذ اهلل  م أا ًهللاكأ اهللرخكاهللهك هللمن كوهلل

                                                           

 (11/1341 )هلل  ظ   لهللل وهللمقأ هلل   ظ  لهلل(1)
 (11/1341 )هللمص اهلل    م (هلل  1)
هلل(31 )هلل  َلَماهلل أاةهلل(3)
 (11/1341(هلل  ظ   لهللل وهللمقأ هلل   ظ  لهلل )4)
 (4/131  أو لهلله هللو   اهلل   و بهلل  نل لهلل )  محااهلل(هلل1)
 (4/131 )هلل(هللهو هلل     ا1)
 (1/111 )هلل     هللأ  ن أة(هلل7)



262 

 

هللاكككك  هلل﴾ٹ ڤ ڤ هلل﴿,هللاأ كككك (1)(غ ككككاهللاغمككككلهللهكككك هللغكككك  هللأ هللاهمككككلهللمككككةهلل كككك يمككككةهلل
,هللأ  ككك هاهللأ عهللأ قكك هللأةهلل)  مكك ء(هللاكك هللو ككأةهلل(2) و ككأ هلل  شككا (هلل  أ حكك ًهللهكك هللو  كك ابهلل  أ كك   )

هللممن و)ه (هللهذبهلل ل لهلل   ا مل,هللأًهلل  م هلل  ظ ,هلل م هلل قيهلل مةهللو   هللمةهلل  م  ا ة.
هللأ ق  هلل  أةهللورث اهلل     مل هلللذ هلل    هلل)  م ء(هللممن و)ه (هلله  ص  هلل  ئةهللأموح  هلله  

ةهلل   كك هلل قككوهللك هاهكك هللهككك)  م ء(هلل  هللأةهلل قمصكك حملهللأ  ككأةهلل  من ككوك ظكك هللممن ككوهلل  كاه ككل,هللأ  
هللهلل  ص  هللمص حبهللأمكل هلل م ءهللو ءهللم هللمةهللام هلل لهللأو ,هللأ عهللأ ق .

 (3)(ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک )-1 

ح ككككثهللو ء )  مكككك ء(هللممن و)هكككك (هللأًهللهكككك هلل  مككككألهلل ﴾ڑ ﴿أ  شكككك ه هلله ظكككك هللاأ كككك هللونكككك  و
)  مكككك ء(هللهكككك هللهككككذ هلل  مأضككككاهلل  وحا ككككاهللأ  و ككككأ اهلل  كككك م هللوحكككك ثهلل ةهلل مكككك هللأا هللهكككك هلل. ك قككككو
كاه كل,هللأًهللمك هلل ك ةهلل ك هلل قك هللهلل(  مك ء)  من كوهلل  ثك   هللهك هلل   مكرهللأةهللو كأةهللأ وألهلل قو)ه    

,هللأح كككككوهللأ ظككككك هلل(4)( كككك ئةهللهككككك هلل  مكككككألهلل ك قككككو,هللأًهللمككككك هلل  ككككك هللح ضككككا هللهككككك هلل  مكككككألهلل ك قككككو

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )ونكككك  وهللهكككك هللاأ كككك هلل)  مكككك ء(مث 

 ,هللأً هلله هللو  بهلل  غام .(5)(ڀ
   م  ا ة أأم هللورأ  هلل ل لهلل   ا ملهلله م هللأا هلل   هلل

هللهكككك هللوكككك ماهلل  م كككك ة   هلل(ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ))هللاأ كككك هللونكككك  واكككك  هلل   مككككًا
  ككأ هلل  م كك هللمحمكك هللصككقوهلل عهلل ق كك هللأ ككق  هللاكك هلل كك هللمحمكك هلل مشككا  هللاأمكك  هللمكك هلل كك ةهلل كك هللمككةهلل

مككةهللامكك هللأةهلل ككأح هللل كك هللامكك هلله نقم كك هللهلل, قكك هللمكك  مرهلل ك قككوهلللذهلل خوصككمأةهللهكك هللشككرةهللر  
هلل  كك هلل ككةهللذ كك هلل   كك هللأ ضكك هلل قككوهللأةهللهككذ هلل   ككارةهللأحكك هللمككةهلل عهلل ذ كك ,هلل  ككأ  هلله كك هلللخمكك ًا
أو ل كك هللمككةهلل  كك ب,هللك  كك هللونقمككأةهللأةهلل قكك هللذ كك هلل كك هلل  ككةهلل  كك ًهللامكك هلل ككلأ هللهككذ هلل   ككارة,هللأ هلل

 ك قكوهلل,هللأه اهلل  مألهلل(6)(هأهللمم هللش ه و هللهن   و ,هللأ    هلل قم هللذ  هللمإخم اهلل عهللل  ًهللم 

                                                           

 (1/111 )     هللأ  ن أةهللهلل(1)
 (هلل3/151(هلل  أ   هلله هللو   اهلل   ارةهلل  مو  هلل )1)
هلل(11صهلل )هلل أاةهلل(3)
 (13/115(هلل  وحا اهللأ  و أ اهلل )4)
هلل(44   صصهلل )هلل أاةهلل(1)
 (11/131ورأ  هلل   ارةهلل )هلله هللو ماهلل  م  ة (1)
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,هللأذ كك هللحكك ةهللاكك  هلل عهلل ككلهلل(1)مككر ظ هلل  مكئ ككل,هللأ خوصكك مظ هللهككأهللهكك هللشككرةهللر  هلل ق كك هلل   ككك 

ٱ ٻ ٻ ),هللأح ةهللا  هلل كذ  (2)(ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )أو 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

هلل.(3)(ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
هللهككك هللأمككك هلللم ككك ة,هللأ مكككةهلل(5),هللأممثقككك هللاككك  هلل   كككماا  ً(4) خوصككك هلل  مكككألهلل ك قكككوهلله ككك هللهكككذ  

 كككةهلل مكككةهللهلل,هللأذ كككاهللاكككأ اهللرخكككاهللح ككك ب(7),هللأاككك  هلل  ثنقمككك هللأ ككك هللاكككأ هللأ ثكككاهلل  م  كككا ة(6)و  ككك اب
هللهككك  هلل خوصككك هلل  مكككألهلل]هلل كككق هللاككك   هللأهللهلل ق ككك صكككقوهلل عهلل كككةهلل   مككك هلل مككك  هلل اككك  هللامككك  هللأوككك ًا

اككككك   هلل خوصكككككمأ هللهككككك هلل    ككككك ا  هللأ  ككككك او  ,هللهرمككككك هللهلله قككككك  هلل .هلل ك قكككككوهلل ن ككككك هلل  مكئ كككككل؟
هك هلل   كما  ,هللأ  ك هلل كاك   هللل كوهلل  وم  ك  ,هللأ  وكك اهلل  صككةهللهلل     ا   هللهإ م  هلل  أضكأء

أ   ككك  هللهلل   نككك  ,هللأ  صكككةهللم  ق كك هللأ   نكك     ككك ,هللهللمنكك هلل  صكككة هللأأمكك هلل  ككك او   هللهإهشكك ء
,هللأأأا هللم ك هللهك هلل  ظ   كلهلل   كأ هلل  ثك   هللح ك بهلل(9),هللأ ق هلل ق  هلل  مح  هللمر  هللضكن ي(8)[    

أأوككك لهلل   حككك  هللأةهلل  كككأةهلل اككك   )هلل﴾ڑ ک﴿أذ ككك هللهككك هللاكككأ هلل عهللونككك  وهلل,ةهلل   حككك   ككك
كةهللمكككك ظ هللمككككةهللاكككك   هلل  مكئ ككككلهللم كككك  هلل عهلل ككككمح   هللأونكككك  و.هللهلل  من كككك هللم  خوصكككك  هللاا شكككك اهلل

                                                           

 (11/137ورأ  هلل   ارةهلل )هلله هللو ماهلل  م  ةهلل(1)
هلل(71صهلل )هلل أاةهلل(1)
هلل(31 )هلل  م اةهللهلل أاةهلل(3)
 (11/137ورأ  هلل   ارةهلل )هلله هللو ماهلل  م  ةهلل(4)
 (هلل3/173 )هللمحاهلل  نقأ (هلل1)
 (4/11(هللو   اهلل   ارةهلل  نل لهلل )1)
 (5/111(هلل   شيهللأ  م  ةهلل ةهللو   اهلل   ارةهلل )7)
هللمكككةهللح مككك هللمكككةهللهكككك هللمكككةهللأ ككك هلل  شككك م   أمكككأهلل مككك هلل عهللأحمككك هللمكككةهللمحمككك هللهلل  مؤ كككي هلل(هللم ككك  هلل سمككك  هللأحمككك هللمكككةهللح مككك  5)

 مكككك هلل عهللمككككةهلل مكككك هلل  مح ككككةهللهلل/لشككككا ي هلل هلل- كككك   هللماشكككك ,هللأرخككككاأةهلل-  مح كككك  هللشككككن بهلل كا ككككؤأ هللهلل-(ه141 )
 (31/413 )هلل. هلل1111هلل-هكهللهلل1411   منل هلل كأ وهللهلل-    شا هللمؤ  لهلل  ا   لهلل-  وا  

مةهللمةهلل  ئ ,هللأا هلل خُوقيهلله  هلل ق ك هلل مك هلل كقيهللم   ك هلل  ك هللحك  ثهلل مكةهلل(هللضن يهلل ض ا م ,هللأم  ابهلل قوهلل م هلل  اح1)
هللهلل(هللهك هللحك  ثهللمنكاهللأصكح بهللا كأ هلل عهللَصكقَّوهلل ُعهللَ َقْ كَ هللَأَ كقََّ .11111(هلل,هللأماا هلل)3454 م  ) أأخاوك هلل  مكًل

مةهلل ا  هلل م هلل عهللمكةهللأحمك هللمكةهللح مك ,هلل(هلل111هلل-17/113)  احمةهللمةهلل  ئ هللمةهللوظذ بهلل   م  ه هللواوملهلل م هلل
مكككةهلل,هللأ (511-1/511)(هلل,هللأهكككأهللهككك هلل  نقككك هلل   م كككا3131)هلل ككك   أأخاوككك هلل  وامكككذًهللهككك هللهلل ككك ,هللمظكككذ هلل س ككك    كككةهللأم

مةهلل ا  هللمنك ذهللمكةهللهك  ئ,هلل كةهللوظضك هللمكةهلل مك هلل ع,هللمك .هللأ ك هلل(هلل17/111),هللأ  مًل(1/141)هللخل ملهلله هلل  وأح  
 (414-31/413ح ش لهلل  م   هلل )هلل هللُ ذ اهللأمأهلل ك هلله هللل    هلل مةهللخل مل.
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ه  من وهلل قوهللهذ  هللم هلل  ةهلل  هللمةهلل ق هللم  مكئ لهلللذهلل خوص هلله ظ هللاكا  .هللأأوك لهللأةهلل كا  هلل
 كق هللم  مألهلل ك قوهللأشا يهللاا  هلل خوصمأةهلله م هللم ك ظ هلله خمكاهلل عهلل م ك هللصكقوهلل عهلل ق ك هللأهلل

هلل.(1)مم هللش ءهللمةهللذ  هلله نقمظ هلل   م هللمذ  (
ذ كككاهلل  مككك أا ًهللهلل,أم ككك هللهككك هلل  ظ   كككلهلل,ممثككك هللمككك هللأأا بهلل  ثنقمككك هللهككك هلل   شكككيهللأ  م ككك ةأهللهلل

,هللأذ ككككاهلل   ككككأ  ةهلل ككككذ  هلل   ككككمن   هللهكككك هلل(2)خصككككأملهلل  مككككرهلل ك قككككو  مككككا  هللم   ككككأ  ةهللهكككك هلل
هللهكككك هللو  كككك اب,هللأهلل(3)و  كككك اب هللهكككك هلل   شكككك يهللمن ككككوهلل  خصككككأمل(4)  مغككككًأ هلل,هللأذ ككككاهلل  لمخشككككًا

مكك ةهلل  مكئ ككلهلل هصكك هللأةهلل  و كك أ هلل كك ةهلل)﴾ک ک ﴿  مككذ أاةهللهكك هلل ل ككلهللأمكك ةهللمككةهلل   كك 
مقكك  ,هللأهكك هلل  مككألهلل ك قككو.هللأ  مككا  هللم  خوصكك   هلل  و كك أ هلل قككوهللمكك هلل ككم  ,هللأاكك  هلل(5)(أر  هللأ  

أا  هللمككككك هلل  مكئ كككككل.هللأ  ضكككككم اهللهلل﴾ڑ ک﴿اأ ككككك هلل ) مكككككةهلل   كككككلهللهككككك هلل  محكككككااهلل  كككككأو ل

هلله كككك هللذ ككككاهللأةهلل,هلل(6)(  كككك هللومظككككأاهلل  م  ككككا ةهللهككككأهلل قمكئ ككككلهلل﴾ک﴿هكككك  أأمكككك هلل  ككككا ًل
  مخ صملهلل    هللمك ةهلل  مكأ وهلل كلهللأوك هللأمك ةهلل  مكئ كل,هللأ  كيهللخكاجهللذ ك ,هللأأوك بهلل قكوهلل

هإةهللا  هلل  مكئ لهلل هلل وألهللأةهلل  ك  هلل    و ا  هللأةهللذ  هلل هلل وألهلله هللح هلل  مكئ لهلله    )
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ         )ونكك  وهلل ل ظكك هلل خوصككمأ هللم ككمبهللاأ كك 

ڤ ڤ ڤ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

هككإةهلل  مخ صككملهللمككاهلل عهلل  ككا,هللاق كك هلل هللشكك هللأ كك هللوككامهلله كك  هلل ككؤ  هللأوككأ ب,هللهلل,(7)(ڦ 
أذ كك هلل شكك م هلل  مخ صككملهللأ  م كك كاةهللأ  مشكك مظلهلل قككلهلل وككأ لهلل  موكك ل,هللهقظككذ هلل   ككمبهللح ككةهلل

هلل.(8)(ل ك هلل  كهلل  مخ صملهلل ق  
هلل  مو   هللهأهللوخا جهللح ة,هللكةهلل  م  أ كلهلل   ك هلل قكوهللكك هاهللأ امهلل  م حث هللأةهلل اأ هلل  ا ًل

                                                           

 (11/11/54وهللمقأ هلل   ظ  لهلل )(هلل  ظ   لهللل 1)
 (1/111 )هلل     هللأ  ن أةهلل(1)
 (4/411(هللو   اهلل   من   هلل )3)
 (4/77(هللمن   هلل  و ل  هلله هللو   اهلل   ارةهلل )4)
 (4/111(هلل   ش يهلل ةهللح  ئ هللغأ ماهلل  و ل  هلل )1)
 (4/113(هلل  محااهلل  أو لهلله هللو   اهلل   و بهلل  نل لهلل )1)
 (31  م اةهلل )هلل أاةهلل(7)
 (11/415 )هللم  و هلل  غ بهلل(5)
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هلل ل   هللأ ظ هللم ةهلل  ابهللو هللأ قوهللأم ةهلل  مكئ ل.
)ه (هلل قوهلل  من وهلله  هللأو بهلل ق ك هلل  م ءهلل قوهللك هاه هللأأهلل أ ظ هللممن وأأم هللورث اهلل أةهلل

أهكأهلل  كونم  هلل وضم   هللمن وهلل سح  كل,هللهلل هلَلقهلَل ون  لهلل هلَل     هاهلله هلل  وحا اهللأ  و أ اهلله    )
أ وكألهلل قكوهللهلل,(1)أم ك هللمك هللهك هللحك  ثهلل كؤ  هلل  مق ك ةهللهك هلل  صكح  هلل, ْقكش ئاهلله هللون  كلهلل  نهلَل

  من كككوهلل  ثككك   هللهككك هلل   مكككرهللأةهللو كككأةهلل  مككك ءهللكاه كككل,هللأًهللمككك هلل ككك ةهلل ككك هلل قككك هلل ككك ئةهللهككك هلل  مكككألهلل
هلل أ ك مهللأ  و  هللم أ ظ هلل قوهللهذ هلل  من وهلل(2)( ك قو,هللأًهللم هلل   هللح ضا هلله هلل  مألهلل ك قو

هلل.(3)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ) ون  و
أو كأةهلل  مك ءهللهك هللهلل)هك (هللأأهلل قكوهللكك هاهللأاأ هك ,مك  اهللمكةهلل أة)  مك ء(هللممن وهلل هللأ اقكهلل
هللأ عهللأ ق .هلل قوهلل  من وهلل  ح    هلل قم ء,هلل قمص حملهلل﴾ڑ ک﴿اأ  
هلل

                                                           

هلل هللمككك بهللمكككةهللأوككك بهلل   و ككك هللمإشككك اةهلل   ككك هللأ  كككاأ  هللااككك هلل  حككك  ثهللهلل(هللمككك هللهكككأهللهككك هلل  صكككح ح ة1) هللهلل(51) هللصكككح  هلل  مخككك ًا
هلل(1/15 )

صح  هللم ق هلل هللم بهللم هلل ااهلل قكوهلل   مك هللصكقوهلل عهلل ق ك هللأ كق هللهك هللصككةهلل    كأيهللمكةهللأمكاهلل  و كلهللأ   ك ا هللااك هللأهللهلل
 (1/114 )(هلل111)  ح  ث

 (13/115(هلل  وحا اهللأ  و أ اهلل )1)
هلل(44   صصهلل )هلل أاةهلل(3)
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 املطلب الثاي 
الباءسببية)تعليلية(

خا,هللأهذ هللهأهللمن وهللأا هللأا  هلل  م ءهلل قوهللغ اهللمن  ه هلل  ح    ,هللأًهللو ء هللممن وهللر
حاأيهلل وا,هللأا هللأا  هلل  م ءهلل مم ل)ونق ق ل(هلله هللولئ لهلل  محثهللأذ  هلله هللهلل  و  أبهللم ة
هللاأ  هللون  و 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )هلل-1

هلل (1)(ڈ ڈ 

ممن وهلل  ونق  هللأأهلل مم ل,هللهلل(  م ءح ثهللو ء )هلل﴾چ ﴿أ  ش ه هلله ظ هللاأ  هللون  و

 وألهللأةهللهلل﴾چ ﴿ون  وهلل م هللأأا بهلل   م ةهلل  حقم هلله هلل   اهلل  مصأةهللم أ   )هللاأ  
,هللأممثق هلل(2)(أهلل  م  ءهللم  م نأ هللأًهللأ ظ هللمن  ل مم لهللأهأهلل  ذًهلل ماهلل   هللأمهلل(  م ء)و أةهلل

هلل.(4),هللأوألهلل أ ظ هلل ق مبهلل  شأ    هلله هللهو هلل     ا(3)أأا هلل مةهلل    هلله هلل  قم ب
هللأأم هللورأ  هلل ل لهلل   ا ملهلله م هللأأا بهلل  م  اأة هللهلل

أا ك هلل ,مك هللأما كأ  هللمكةهللاكا  هللأغ  ك ةهلل﴾ڃ ڃ چ چهلل﴿ )هللاأ ك  هلل مةهللوا كاا 

,هللأا ككك هللأمكككأهلل ككك   ةهللأمكككةهللمنككك هللمكككةهلل﴾چ أمكككةهللمنككك هللمكككةهلل كحكككل ب﴿هلل(5)أمكككأهلل ككك   ة
  كككأ  هللم كككامظ هللأغمظككك ,هللم كككأوظ هللمككك هللأمقكككأ هللمكككةهللهلل-أهكككأهللأ ككك هلل- كحكككل ب,هللأا ككك  هلل كحكككل ب

﴾هلل  ككأ  هلل كك هلل صكك مأ هللمككةهللچ ڇ ڇ   ك ككا,هللأخ مككوظ هللممكك هلل كك  أ هلل منككأ هلله كك هللمككةهلل  غقمككل﴿

                                                           

هلل(11 كحل بهلل )هلل أاةهلل(1)
 (1/113   اهلل  مصأةهلله هلل قأ هلل   و بهلل  م  أةهلل ) (1)
 (11/131 )هلله هلل قأ هلل   و بهلل(هلل  قم ب3)
 (4/314(هللهو هلل     اهلل )4)
هلل   اشك .(هللهلل1) هكأهللأ  ك هللمن أ كل,هللأ ل كك ,هللهللأمكأهلل ك   ةهللصكخاهللمكةهللحكابهللمكةهللأم كلهللمكةهلل مك هللشكم هللمكةهلل مك هللم ك يهلل كمكًأ

خأوظ .أ ومل,هللأهلل  ك هللأأمكأ  هللاكا  هللل كوهلل  شك  هلل وظكلهلل  ووك اهللمم هللأ  ةهللمةهللأشا يهللاا  هلله هلل  و هق كل,هللأ ك ةهللوك وا اهللهلل  
أغ اه هللمةهللأااهلل  نو ,هللأ  ةهلل خاجهللأح    هللم    ,هلله    هللل   هللا  لهلل  اؤ  ءهلل  مناأهلهللم  ن  ب,هللأ ك ةهلل هلل حم كظ هلل

أهضكك هللاككا  هللهكك هللم كك هلل  ككائ  .هللأ  كك   هلل كك ةهللهللل هللائكك  ,هللهككإذ هللحم كك هلل  حككابهلل وومنكك هللاككا  هللهأضككن هللوقكك هلل  ا  ككل
م  هلل  لهللثكثهللأثكث ةهلله هللخكهكلهلل ثمك ةهللأا ك  هلل ك لهلل ث وك ةهللهلل.  و هق لهللاأ  هللثكثل هلل ومل,هللأأمأهللوظ ,هللأأمأهلل    ة

 (1151-4/1177   و ن بهلله هللمناهلهلل كصح بهلل ) هللهللأثكث ة.
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أ  كككا  هلل  وككك هللهلل﴾هللمو كككأ هللمكككةهلل  مكئ كككلڇ ڍ ڍ ڌ ﴿أ هللل ككك ا اهللهلل  م كككقم ةهللمككك  اهلل
,هللأ   وكك  هللهككأهللاوكك  هلل كحككل بهللمكك  ا  هللأ  مكئ ككل,هللأ  ككوهلل  مككؤم  ةهللم كك هلل(1)( قكك ظ هلل عهللمنثظكك 

 قكككوهللهللأ ككك ةهلل عهللاأ ككك اهللهلل) أًهلل﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿أاأ ككك هللونككك  وهلل,(2)اا ضكككلهللم  ا كككب
هنكك هللمكك هلل شكك ءهللهنقكك هللمخق كك ,هلله  صككاهللمككةهللشكك ءهللمكك ظ هلل قككوهللمككةهللشكك ءهللأةهلل خذ كك ,هلل هلل غقمكك هلل

اهلل  مك أا ًهلل ك,هللأذ(3)(  أ  هللهأهللش   هلل  و  م هللممةهلل  و  هللم ك هللمكةهللأ   ئك هلل﴾ڈغ  ب﴿

نقكك هللمككةهللأمكك هلل   ككبهلل ككا هللاكك   )هللمهلل﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿اككأ اهللرخككاهللهكك هللاأ كك هللونكك  و

ڇ ڍ ڍ ﴿ ككةهلل مككةهلل مكك      ككأ  ),هللأمكك ةهلل   ككمن   هللوخككا جهللهككذ هلل(4)( عهللأوظكك 

هك هللهلل(5)أ هللنق هللمةهللأم هلل   بهللاض هلل عهلل   هللأا هلل  ةهللاو هلل ماأهللمةهلل م م﴾هللأً هللڌ 
أًهللهلل-أ هللهكك ظ ,هللأضككام هلل مككاأهللمككةهلل مكك هللمككةهللاءأ هلل    كك اهلل م ككا اهللهللذ كك هلل   ككأ ,هللأ كك ةهللاأ كك اهلل

,هللأأشككك اهللل  ككك هلل مكككةهلل   كككلهللهككك هلل(6)(هككك هللذ ككك هلل   كككأ هلل قكككوهللاأ ككك هلل-هككك هلل  ممككك الةهللضكككابهلل ق ككك اهلل
هلل.(8)أ  نلهللمةهلل م هلل   ك هلله هللو   اب,هلل(7)و   اب
قلهلل كككيهلل  مشكككا  ةهلل كككةهللأ  كككك هاهللخككككيهللذ ككك ,هللكةهلل ل كككلهلل   ا مكككلهللاككك هللأضكككح هللأ ككك هلل

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  )ونك  وهلل  م قم ةهللم أ هلل عهلل كمح   

هلل. (9)(ڍ ڍ 

                                                           

 (141و ماهلل  م  ةهلله هللورأ  هلل   ارةهلل ) (1)
 (14/111 )هلل  مص اهلل    م هلل(1)
 (11/143 )هلل  مص اهلل    م هلل(3)
 (4/311 )هلل     هللأ  ن أة(هلل4)
,هللأ ك ةهللمكةهللأم ك  هللمشكا  هللاكا  .هللاوقك هلل قكَ هلل1) (هلل ماأهللمةهلل م هللُأ ِّهللمةهلل صاهللمةهللم   هللمةهللح ك هللمكةهلل ك ماهللمكةهلل كًؤ

مكةهللهلل  مؤ كي هللمحمك هللمكةهللأمك هللم كا هللمةهللأم هلل   بهلل أ هلل  خ ك  هللُممك الةهلل هلل  وكأهاةهللهك هلل  كبهلل   مك هللأأصكح م هلل  نشكاة
هلل  وِّقم كك   هلل  منككاأيهللمكك  ُماًِّهلل )هللمنكك    حظكك هللأ قكك هلل ق ظكك  هلل هللمحمكك هللهلل-(هلله141هلل  مكك هلل عهللمككةهللمأ ككوهلل ك صكك ًا

   منكككككل هللهلل-  ا ككككك اهلل–    شكككككا هلل  اهلل  اهككككك   هلل ق شكككككاهللأ   م  كككككلهللأ  وأل كككككاهللهلل-  وكككككأ و ,هلل ك كككككو ذهللمو منكككككلهللحقكككككب
 (1/111 .هلل )هلل1153هلل-هكهللهلل1413 كأ و

 (4/173(هللو   اهلل   من   هلل )1)
 (4/371  محااهلل  أو لهلله هللو   اهلل   و بهلل  نل ل ) (7)
 (1/115(هللو   اهلل  نلهللمةهلل م هلل   ك هلل )5)
هلل(1 كحل بهلل )هلل أاةهلل(1)
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مكككةهللها ككك ةهللهللأهكككذ هلل هلل  ككك حهللهككك هلل أاهلل سمككك  هلل قككك هلل كككأ هلل كحكككل بهللأمكككةهللمنككك اقككك هلل هللهللهلل
,هللأ هلل  ك هللأ ضك هلل   ك  ,هللأهذ هلل   أ هلل  هلل ر هلل ق  هلل    هللصا  ,هللأ هلله هللشو  و هلل  م قم ة
هللم هللم هللهأ هلل.   بهللل   هللصحلهللاأ هلل مةهلل م  هللاض هلل عهلل   هلل هلل  ًا
,هلل قكوهلل ك هلل سمك  هلل قك هللهلل(1)أا هللذ اهلل مةهللهشك  هلل اصكلهللم وك هلل مكاأهللمكةهلل مك هللأ هلل  نك مًا

هللاض هلل عهلل   ,هللأم حأهللم هللذ اهللأأا هلل  م  اأة.
ل,هللأهكك هللمكك هلل مككاهللأ ظكك هلل قمصكك حمهلل﴾چ ﴿اأ كك هللأاكك  هللمنككاهلل  م  ككا ةهللأةهلل  مكك ءهللهكك 
,هلل(2)مكك ظ (هللمككاهللغكك كهللهلل)صككاهظ هلل ككةهلل  م   ككل )مككا(  ظكك هلل   ككماا  ًهللأة)  مكك ء(هلله كك هللممن و

هللهككك هللم ككك و هلل  غ كككب ,هللأذ كككاهللهكككذ هلل(4)أاككك  هللمكككذ  هللأمكككأهللح ككك ةهللهككك هلل  محكككاهلل  محككك  هلل(3)أ  كككا ًل
هككو هللهلل,هللأ  شككأ    هللهكك (6),هللأ مككةهلل كك   هللهكك هلل  قمكك ب(5)  حومكك  هلل   ككم ةهللهكك هلل  كك اهلل  مصككأة

هلل.(7)     ا
أًهللا هك هلل عهللم كمبهلل  غك كهللهللأ  كأةهلل  من كو هلل كمم ل,هلل(  مك ء)أ  ك هاهللأ ظ هللوحومك هلل كأةهلل

  كككككذًهلل حمقأ ككككك هلل قكككككوهلل  ا كككككأ هللصكككككقوهلل عهلل ق ككككك هللأ كككككق هللأمكككككةهللمنككككك هللمكككككةهلل  م كككككقم ة,هللأأهلل
ه  أةهلل  من وهللأ ظ هلل ص حمأ هلل  غ كهلل  ذًهللو ؤ هللمك ,هللأ ك هلل   كذأبهللهك هللا كأ هلل عهللهللقمص حمل 

صكككقوهلل عهلل ق ككك هللأ كككق هللأ  م كككقم ةهللمنككك ,هللم كككمبهللحم  كككلهلل عهللأ    وككك ,هلل ق أ كككلهلل س كككككم لهلل
هلل    شئل.

 (8)(ہ ہ ہ ہ )-1

                                                           

هللاهللا  هللأمأهلل     ك هلل   كظ ق هلل  ك هللهك هلل وك بهلل هلل  كاأاهلل1) هلل  من هًا (هللأمأهللمحم هلل م هلل  مق هللمةهللهش  هللمةهللأ أبهلل  حم ًا
 هللل  هللمشظأاهللمحم هلل  نق ,هللمو   هلله هلل ق هلل    بهللأ   حكأ,هلل-شاحهلل  اةهللا أ هلل عهللصقوهلل عهلل ق  هللأ ق هللهلل- ك يهلل هلل

أهكأهللمكةهللمصكاهللأأصكق هللمكةهلل  مصكاة,هللأ كك هلل وك بهللهك هللأ  ك بهللحم كاهللأمقأ ظك ,هللأ وكك بهللهك هللشكاحهللمك هللأاكاهللهك هللأشككن اهلل
    اهللمةهلل  غا بهلله م هللذ اهلل  .هللأوأه هللممصاهلله هلل  لهللثكثهلل شاةهللأم ئو ة,هللاحم هلل عهللون  و.هلل هللأه   هلل ك   ةهلل

( 3/177) 
 (3/14 )هلل  نقأ هللمحا(هلل1)
 (11/114 )هللم  و هلل  غ ب(هلل3)
 (5/411(هلل  محاهلل  مح  هلل )4)
 (1/113 )هلله هلل قأ هلل   و بهلل  م  أةهلل(هلل   اهلل  مصأة1)
 (11/131 )هلله هلل قأ هلل   و بهلل(هلل  قم ب1)
 (4/314(هللهو هلل     اهلل )7)
هلل(13 )هلل  ص ه  هلل أاةهلل(5)
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   كم ةهلل  حقمك هللهك هللهلل مك هللأا هلل  ك  ح كثهللوك ء هلل  مك ءهلل كمم ل ﴾ہ ﴿أ  ش ه هلله  هللاأ ك 
 .(3)   ا جهلل  م  ا,هللأه هلل(2)  قم بهلل,هللأ مةهلل    هلل  ح مق هلله (1)   اهلل  مصأة

هللم هلل رو   أأم هللورأ  هلل ل لهلل   ا ملهللههلل
هلل ن كككوهلل﴾هلل قككك ظ ہ﴿ هكككا  هلل ن ككك هللهمككك  هللل كككوهللر ظكككوظ هلل) اككك  هللم  وككك هلل﴾ہ ہ﴿ اأ ككك هلل

 هللل  ظككك هللم قكككلهللهككك هللمككك  ,هللأاككك  هلل  مغكككًأ )(5)ذهكككبهلل﴾ہ﴿ أاككك  هلل   مكككًاهلل(4)( ق ظككك هلل هرامككك
هلل.(6)(حووهلل  أةهللص حم هللمخ   هلل ذه م هللأمو ئ هلل(ا  )خ  ل,هللأ هلل     

هلل    لهلل هللو ءهلل  ونم اهللم أ  هلل أه   هللو بهلل  لو جأ  هلل   هلل ق ظ ؟هللأهلل﴾ہ﴿ أه هلل م ذ 

هلل م ل)﴾ہ﴿ا   هللم  هللمم ل ل هللمنمأ ة هللونقأه  هللك ظ  هلل كص    هللأاأ  (7)(أه  ہ   ﴿.

,هللأ ق  هلل  أةهلل   أ هلل كأ هلله ظ هلل,(8)(م  بهلل   م ةهلل   اه هللم   ر هللا  هللم  و  )هلل﴾هللہ

ىئ ىئ ) ,هلل ن  هللاأ  هللون  و(9)  ذًهللحق ظ هلل ق ظ هلل﴾ہ﴿أأأا هللاأ اهللرخا 

هللاأ اهللث  ث ا )هلل  ث   ,هللأهذ هللهأهلل   أ هلل,(10)(ىئ ی ی ی ی  ضام هللأذ اهلل   مًا
هلل(12)أ  هللاأ هلل  ام اهللمةمةهلل,هللأذ اهلل  ثنقم هللأةهلل   أ هللمر ظ هلل    هلل   م وهلل(11)(م   أةهللأ    اة

                                                           

 (1/311 )هلله هلل قأ هلل   و بهلل  م  أةهلل(هلل   اهلل  مصأة1)
 (11/311 )هلله هلل قأ هلل   و بهلل  قم ب(هلل1)
 (3/354  ا جهلل  م  اهلله هلل س   لهلل قوهللمناهلهللمناهللمن   هلل ك هللام  هلل  ح   هلل )اهلل(3)
 (3/111(هللو   اهللهللم  و هلل )4)
 (11/11و ماهلل  م  ةهلله هللورأ  هلل   ارةهلل ) (1)
 (7/41من   هلل  و ل  هلله هللو   اهلل   ارةهلل ) (1)
 (4/311 )هلل(هللل ا بهلل   ارةهللأم    7)
 (3/111 اهللم  و هلل )(هللو  5)
 (3/111(هلل  مص اهلل    م هلل )1)
هلل(17 ك م  ءهلل )هلل أاةهلل(11)
 (11/17و ماهلل  م  ةهلله هللورأ  هلل   ارةهلل ) (11)
هللأ مكةهلل  ممك ا هلل,هلل كاًأ ل هللخا   ةهلل,(هلل  ام اهللمةهللأ  هللمصًا11) اك  هللأمكأهللحك و هللهلل, كةهللأ ك هللأأمك هلل  ن   كلهللأ  ك هلل  ثكأًا

    شيهلله هللمناهلهللمةهلل  هللاأ  لهلله هللهلله.هلل (131)هلل  لهللحم هللمماأهللثكث ةهلل  لهللوأه هلل أا  هللمةهللأم هلل  أ هلل,ص أ 
هلل-ههلل(745)هلل  هللشم هلل    ةهللأمأهلل م هلل عهللمحمك هللمكةهللأحمك هللمكةهلل ثمك ةهللمكةهللَا ْ مك لهلل  كذهم هللهلل  مؤ ي هلل   وبهلل   ول

أ هلل   كارة,هللمؤ  كلهلل قكهلل-   مقكلهلل قث  هكلهلل س ككم لهللهلل    شكا هلل  اهلل-  مح   هللمحم هلل أ ملهللأحم هللمحم هلل ماهلل  خ  كب
 (1/311.هلل ) هلل1111هلل-هكهلل1413   منل هلل كأ وهللهلل-هللو ة
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,هللأ نض بهللم هللح  بهللم  هلله هلل  ظ   لهلل(1)  نقأ هلل كاأ  هلل  ثكثلهلل   ماا  ًهلله هللمحاأذ اهلل
هللم م    ةهلل مةهلل م   )هلل      هلل ق ظ هلل  حولهللمرةهلل كص   هلللذ هلل    هلل هللهلل,ون هلل ضامظ 

و  اهللأ   ظ هللهو هاهلل  ضاهلل ةهللأ   ظ هللهظ هللأمن هللمةهللأ هللو  اهللغ اه ,هللهنم  ةهللمةهلل هلل   اهلل
هللأأم    هلل  خ ر هللمةهللأ ك  هللأ هللغ اب هلل(2)(     هلل  ثكثل هللأذ اهلل كاأ   هلل ذ  هلل  م أا ًهلله ,

هللأ  ن أة هللو   اب(3)      هلله  هللأ   من    هللو   اب(4), هلله  هلل  مغًأ هلل ذ   هللأذ اه  ,هلل(5),
هلله هلل   ش ي هللأ (6)أ  لمخشًا هلل  م  ةهلل ةهللمن   هلل   ارةمةهللأم هلل  ح ةهلل, ,هلل(7)ه هللل و ل

هلل,هلل  أ هلل  م   هللم  هلللةهللأو   هلل ق ظ هللحصا اهللأذ ا ا.ة  م  ا أغ اه هللمةهلل
أهأهللأةهللهلل,أةهلل      هلل حوم هلل  من   هلل  ثكثلهللأم  هلل  من وهلل  ذًهلل حةهللمص  بهللأ  ك ها

)  م ء(هلل مم ل,هللأ ق  هلل  أةهلل  من و هللم مبهلل   م ةهلل  و هللأا مظ ,هللأهذ هللأثاهلل   ملهلل   مم لهلل
هللأ ق .  م ءهلل  ح    ل,هللأ عهلل ةهللمن وهلل  مص حملهللأ  مكم لهلل  و هلله هللمن   هلل

 (8)(ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ )-3
(هلل كككمم ل,هلل مكككك هللأأا هكككك هلل  مكككك ء)ح ككككثهللوككك ء هلل﴾ڎ أ  شككك ه هلله ظكككك هللاأ ككك هللونكككك  و﴿ 

أ وكأل هللم كمبهللهكحظك ,هللكةهلل  نمك هلل  صك   هلل كمبهلل   ككحهللأهكأهلل خكأ هللاك   )هللهلل  لمخشًا
صكقلهلل   وك هللهلل,هللأذ كاهللل ا مظك هللأ ظك  (10)( ق كمم لهللأ  مك ءهلله ظك ,هللأا  هلل  م ض ًأ )هلل(9)(  و ل.

 كككذ  هلل    ككك  هللهككك هللهلل,هللأوكككألهلل أ ظككك هلل كككمم ل﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿أأهلل  أ ككك 
هلل   قمك هللهك هللو  ك ابهلل  و كظ  هلل نقكأ هلل  و ل ك (11)و   اب ,هلل(12),هللأذ اه هللمظذ هلل  من كوهلل مكةهللوكًل

                                                           

 (3/141 )هللمحاهلل  نقأ (هلل1)
 (1/1115(هلل  ظ   لهللل وهللمقأ هلل   ظ  لهلل )1)
 (1/17 )هلل     هللأ  ن أةهلل(3)
 (411 4(هللو   اهلل   من   هلل )4)
 (4/31 )هللمن   هلل  و ل  (هلل1)
 (4/11 ةهللح  ئ هللغأ ماهلل  و ل  هلل )هلل ش ي(هلل  1)
 (1/711  م  ةهلل ةهللمن   هلل   ارةهلل )(هللل و لهلل7)
 (11 )هلل  َلَماهلل أاةهلل(5)
 (هلل4/141 )هلل ةهللح  ئ هللغأ ماهلل  و ل  هلل ي(هلل   ش1)
 (1/47(هللأ أ اهلل  و ل  هللأأ ا اهلل  ورأ  هلل )11)
 (3/111(هللم  ا هلل  و ل  هللأح  ئ هلل  ورأ  هلل )11)
 (1/114(هلل  و ظ  هلل نقأ هلل  و ل   )11)
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,هللأشم هلل  ك  ةهلل  شك هن هللهك هلل(2),هللأ  م    هلله هلل ك هلل   اا(1)أأمأهللح  ةهلله هلل  محاهلل  مح  
هككك هلل  و  ككك اهلل,هللأهلل(5)هككك هللح شككك لهلل  شكككظ ب,هللأهلل(4),هللأأمكككأهلل   كككنأ هللهككك هللو  ككك اب(3)   كككا جهلل  م  كككا

  شككأ    هللهكك هللهككو هللهلل﴾هللڎ ﴿هلل,هللأوككألهللأةهللو ككأةهلل  مكك ءهلل ككمم لهللهكك هللاأ كك (6)  مكظككًا
,هلل(9),هللأ مكك هلل   ككا  هلل  خ  ككبهللهكك هلل  و  كك اهلل   ار كك (8),هللأ ك أ كك هللهكك هللاأحهلل  منكك   (7)   كك  ا

هلل.هللهلل(10)أ    هاهلله هلل  وحا اهللأ  و أ ا

ااأهللهلل﴾ڎ ﴿هللاأ  هللأأم هلل   ا ء  هلله ظ هلله  هللا  هللص حبهلل   منلهلله هلل   ا ء   )

,هلل﴾هللأ ح ةڎ ﴿ ةهلل  ص هلل(11)أمأهلل ماأهللأ مةهلل  ماهللأح صأ  هاهللأهللهلل مةهلل ث ا

,هللأًهللم  وماهلل(12)وم  لهلل﴾ڎ ﴿ اأ  لهللأموهللم اهللأحملةهللأ     ئهلل أااأهلل  ص هلله
هلله هلل و م هللمن   هلل   ا ء   هللهلل.(13)م  ل وظ .هللأممثق هللذ ابهللأمأهللم صأاهلل  ظاًأ

هللأأم هللورأ  هلل ل لهلل   ا ملهلله م هللأا هلل   هلل  م  ا ة 

                                                           

 (1/111(هلل  محاهلل  مح  هلل )1)
 (11/143ه هللو   بهلل ل   هللأ   أاهلل )هلل ك هلل   اا (1)
 (3/415(هلل   ا جهلل  م  اهلله هلل س   لهلل قوهللمناهلهللمناهللمن   هلل ك هللام  هلل  ح   هلل  خم ا )3)
 (7/111(هلللاش  هلل  ن  هلل   ق  هللل وهللمل   هلل   و بهلل   ا  هلل )4)
هلل )1)  (7/347(هللح ش لهلل  شظ بهلل قوهللو   اهلل  م ض ًأ
هلل )1)  (5/111(هلل  و   اهلل  مكظًا
 (4/141     اهلل )(هللهو هلل7)
 (11/117(هللاأحهلل  من   هلل )5)
 (11/1151(هلل  و   اهلل   ار  هلل ق ارةهلل )1)
 (14/11(هلل  وحا اهللأ  و أ اهلل )11)
  مكل ل,هلل  كملهلل م كاهلل  مكل هلل سمك  هللهلل ك  ًهلل   أه هلل  غ ضًاهللح صهللمةهلل ق م ةهللمةهلل  مغ اةهللأمأهلل ماهللمةهللأم هلل  أ هلل(11)

هلل  ص هللمةهللأم هلل   وأ ,هلل  ةهللام بهلل  ص هلل مةهلللأوو هللهرخذهلل   هلل   ا ءةهلل اض اهلل اهللأ ك هللح كصهلل ك لهللأوق   ك اهللهلل    امءهللا ًأ
.هللاك  هلل ح كوهللمكةهللمنك ة هللو ن ةهللأ ل هللمغ   هللهرااأهللمظ هللأأخذهلل   هلل     هللاا ءةهلل  ص هللوكأة,هللأو أاهللمم كلهللهكرااأهللمظك هللأ ضك اهلل

 قككوهللشككنملهللمضككم هللهللمككةهللاككا ءةهلل  صكك هللاأ  ككلهللح ككص,هللأ كك ةهللأ قمظكك هللم ككا ءةهلل  صكك ,هللأ كك ةهللماوحكك اهلل  اأ  ككلهلل  صككح حلهلل
 (3/1151 هللمنو هلل ك م ءهلل )هللوأه هللح صهللمةهلل ق م ةهلل  لهللثم   ةهللأم ئل.هللءة.   ا 
 (1/113(هلل   منلهلله هلل   ا ء  هلل )11)
,هللأمكأهللم صكأاهللمحمك هللمكةهللأحمك هللهلل  مؤ كي (هللمن   هلل   كا ء  هلل أللهًا 13) هلل  ظكاًأ     شكا هللهلل-(هلله371 )مكةهلل كلهكًا

هلل-هككهللهلل1411هللهلل   منكل هلل كأ كوهلل-و منلهلل  مق هلل نأ هلل  ممق لهلل  نام كلهلل   كنأ  لهلل-ما لهلل  محأثهلله هلل ق لهلل ل  بهلل
 (1/341 هلل )1111
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  و هلل عهلل  ذ ةهلل ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿ون  وهللاأ  هلل) ه هللمحاهلل  نقأ هللا  هلل   ماا  ً

هلل  شا هللمةهللوظ  ﴿ هلل  ح  لهلل﴾ڎ  و أ  هللون  وهللمر م  ظ  ڈ ڈ ژ ﴿اأ  

هلل  نذ ب أً هلل﴾ژ ڑ ڑ هلل ص مظ  هلل   وم (1)(  هلل ة هللأح و هلل﴾ڎ ﴿,

ڈ ڈ ﴿,هللاأ  هللون  و(2)أ  م  لةهلل   أل,هللأ   ن  ة,هللأ   كح,هللأ  م  ل  هللوماهللمم و وظ 

,هللأا  هلل(3)( ص مظ هلل  نذ بهللأ هلله هلل حل أةهلله هلل لخاة هلل)أً هلل﴾ژ ژ ڑ ڑ

هلل هللون  وهلللم  ةهللأم  مة هللاأ   هللم أله (4)مم و وظ هلل أًهلل﴾ڎ﴿ه  هللأا   أا  هللهلل,,
هللأ  ب(5)مر م  ظ  أا  هلل,م ض قوظ  هلل كخ اهللهلل, هلل   أ  هلل  م  ا هللل   هلله  هلل  وأًل  مة
هللأ عهللأ ق .هلل,,هللأ قظ هللما ه هللل وهلل   مم ل(6) ن  ء

هللأاأ   هللأذ اهلله ظ هلل  م أا ًهللأامنل
هلل و وظ هللمةهلل    ا.هلل:األولهلل
هلل هللمم هلله لأ هللم هللمةهلل     ل.هللالثانيهلل

هللة.   هللمم هللك اأ هللمةهلل ساهللالثالث
,هللأ كككك هلل(7),هللمككككرخأذهللمككككةهللم كككك لةهلل   كككك ا ككككق أ هلله كككك هللم كككك ل,هلل     كككك  هلل  شكككك الهلل هللممكككك بااااعالراهلل

هللأةهللو  ك اهلل  م ك لةهللهكأهللهك هلل  ك هلل(8)   ام   هلل   أ هلل كخ اهللمةهلل  غا ئب ,هللأذ اهلل  لمخشكًا

هلل  وكككككك ظ هللم  كككككك هلل   ككككككأءهللً )أهلل﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿ ل ككككككلهللأهككككككأهللاأ كككككك هلل

                                                           

 (3/111(هللمحاهلل  نقأ هلل )1)
 (3/111(هلل  مص اهلل    م هلل )1)
 (3/111(هلل  مص اهلل    م هلل )3)
 (4/115(هللو   اهلل مةهللأم هلللم  ةهلل )4)
 (11/1311ل وهللمقأ هلل   ظ  لهلل )(هلل  ظ   لهلل1)
أا كك  هللأمككأهللل كك ,هللأا كك  هللأمككأهلل ل كك ,هللأأمككأهللمحمكك هلل   ككأه .هلل ككةهللأم كك هللهلل,أمككأهلل   كك ئبهلل مكك  هلل  حكك هك,هللمحكك ثهلل   أهككل(هلل س1)

هك هللهلل ك ءهللح كك هللاقك كاهللهللأ ه ,هللأ  ةهللمةهلل م اهلل  نقم ءهلل  كة    ئبهللمةهللل  هللأا   هلل مةهلل ل  هللأا   هلل مةهللم   هلل  ث   هللم
أأ خاهلل ماب.هلل  ةهلل   ءهللمةهلل    ئبهللمةهللخ  اهلل م  هلل ع,هلل  ةهلل خو هلل   ارةهلل ك هلل  قكلهللاك  هلل مكةهلل ك ً هلل  ك ءهلل خكوق هلل

 (1/114.هلل هلل  اهللأ ك هلل   مكءهلل )ه هللرخاهلل ماب
 (1/133 )هلل     هللأ  ن أة(هلل7)
 (1/1111(هللغا ئبهلل  و   اهللأ و ئبهلل  ورأ  هلل )5)
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هلل(1)(ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ         )مةهللاأ  هللهللأأهللم مبهللم و وظ هلل,أ  حلةهلل  ظ 
هلل.(2)(   كح,هللأ مبهللم و وظ هلل  نم هلل  ص   هللمم و ةهللم  ,هللكةهلل   و ةهللمةهللأ ك هللًأهلل

ه كك هلل ككمم ل,هللأ  ككأةهلل  من ككوهللأةهلل وكك وظ هلل   كك هللم ككمبهللهلل(  مكك ء)أ  ككك هاهللأ عهللأ قكك هللأةهللهلل
هللأ م  ظ ,هللأهذ هلل  أةهللمن هللهض هلل عهللأاحمو هللمره هلل س م ةهللأ  نم هلل  ص   .هلل

هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل

 
 
 
 

                                                           

 (155 )هللر هلل ما ةهلل أاةهلل(1)
 (4/141 )هللئ هللغأ ماهلل  و ل  (هلل   ش يهلل ةهللح  1)
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 املبحث الثالث
 حرف اجلر )الكاف( و )حىت(

 وفيه ثالثة مطالب : 

 )الكاف( مبعىن )على( :املطلب األول
 : )الكاف( مبعىن )الباء( و )واو القسم(املطلب الثاي                        
 : )حىت( مبعىن )إىل(املطلب الثالث                             

 
هلل

هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
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 املطلب األول
لكاف(بمعنى)على(ا)

أمكك هللهلل,  وشككم  هلل هللو كك  هللهكك هلل   صكك هلل  ثكك   هللأةهللمن كك بحككايهلل   كك يهللمككةهللحككاأيهلل  وككا,هللأاكك
ه هلل  منك   هلل  وك هللو كأبهلل كةهللهكذ هلل  من كوهلل كصكق ,هللأ ك و  أ هللهك هللهكذ هلل  ممحكثهلل  منك   هلل

هلل  من وهلل كصق هلله هلل   ارةهلل   ا  .هلل  و هلل  م هلل ة
أ  وكك  اهللم  ككذ اهللأةهللهككذبهلل  منكك   هلل  وكك هلل  مكك هلل كك هللوككا هللهكك هللولئ ككلهللهلل  محككثهللأ  ككةهللأا  هللهلل

هلله هللمأ ضاهللأخام,هلله  هللأا  هللممن وهلل) قو(هللأا هللو ءهللهذ هلل  من وهلله هللاأ  هللون  و 
  (1)(ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ )هلل-1

)   كك ي(هلله كك هللاكك هللو ككأةهللأأا هلل  م  ككاأةهللأةهلل﴾ڑ ک ﴿أ  شكك ه هلله ظكك هللاأ كك هللونكك  و
هللهكك هللو  كك اب,هلله كك  ممن و) قككو(,هلل هللهلل( قككو)   كك يهللممن ككوهللأا كك  هلل )هممككةهللذ ككاهللذ كك هلل   مككًا

هلل.(2)( هللأمن وهلل   ك  هللأ  ذًهللأخاو هللام أا  هللرخاأةهللم ظ  هلله هللممن وهلل     .هللا  
و ك  اب هللأمكاهلل قكوهلل  كذًهللهلل) قكو(أاك  هللمنضكظ  هلل   ك يهللممن و أا  هلل  ثنقم هلله هللو   اب )

م حككأهللمكك هللا  كك هلل  ثنقمكك ,هللأمظككذ هللهلل(4)أذ ككابهلل   امكك   هللهكك هللغا ئككبهلل  و  كك اهلل,(3)(أخاوكك هللامكك 
هلله هللو  ك اب أمكأهللح ك ةهلل,هللأ ك بهلل(6),هللأ  خك لةهللهك هللو  ك ابهلل مك بهلل  ورأ ك (5)  من وهللذ ابهلل  مغًأ
هللون  وهلل ض ابهلل  م  اأةهلله هللاأ   )    ي(هللأضن  هلله    )مةهللضمةهلل كاأ  هلله هللمن و

م ظك هللهلل   كأ هلل  ث  كث ,﴾هللأ خوق أ هلل قوهللخم لهلل شاهللاكأ اهللڑ ک ک ک ک گ ﴿
هلل ماهلل قوهلل  كذًهللأخاوك هللامك هللمكةهلل و   ابهلل(  ذً)ممن وهلل(م )أهلل( قو)ممن وهلل(    ي)أة

أك ك هلل حوك جهلل  مأصكأ هللهلل( قو)و أةهللممن وهلل(    ي)أهذ هللضن يهللك  هلل  هلل ثم هللأةهلل,م و 
,هللأممثقككك هللذ كككابهلل   كككم ةهلل(7)( وكككألهللأةهلل حكككذيهللهككك هللمثككك هللهكككذ هلل  وا  كككبأهكككأهلل هللهلل,ل كككوهلل  ئككك 

                                                           

هلل(1 )هلل ك    هلل أاةهلل(1)
 (11/34و ماهلل  م  ةهلله هللورأ  هلل   ارةهلل )هلل(1)
 (4/311 )هلل(هلل   شيهللأ  م  ةهلل ةهللو   اهلل   ارة3)
 (1/434(هللغا ئبهلل  و   اهللأ و ئبهلل  ورأ  هلل )4)
 (1/111 )هللمن   هلل  و ل  (هلل1)
 (1/113(هلل م بهلل  ورأ  هلله هللمن   هلل  و ل  هلل )1)
 (1/173  مح  هلل )(هلل  محاهلل7)
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  حك  ًهللهلل) مةهلل    هلله هلل  قمك بهلله ك   ممثق هلل,هللأهلل(1)  حقم هلله هلل   اهلل  مصأةهللأضن  هلل ذ  
ممن كككو هلل  كككذً,هللأ  و ككك  ا هلل مكككاهلل قكككوهلل  كككذًهللهلل(مككك ),هللأ( قكككو)ممن كككوهلل(   ككك ي) شكككا هللأة

 موككلهللل هللهكك هللمأضككاهلل هلل( قككو)ياهللك كك هلل كك هلل ثمكك هلل ككأةهلل   كك يهللممن ككوأخاوكك ,هللأهككأهللضككن 
,هللأذ ككككاهلل(3)(ڎ ڎ ڈ         )ونكككك  وهلل أ كككك أ  ككككو  هللمهلل,(2)( حومكككك هلل   ككككل ن

,هللمكك أةهلل(4) ككذ  هللشككم هلل  كك  ةهلل  شككام   هللهكك هللو  كك ابهلل   ككا جهلل  م  ككاهلل( قككو(هللممن و)   كك ي)
هللهك هللح شك لهلل  شكظ بهللأأ مك هلل هللل كووضن يهلل ظذ هلل   أ ,هللأذ ابهلل ذ  هللشظ بهلل  ك  ةهلل  مصكًا

هللهلل.(6)أص حبهللل ا بهلل   ارةهللأم    هللأ  هلل شاهللل وهللضن  هلل,(5)م هلله  هللمةهلل  ضني

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )-1

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

      (7)(ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ح كككثهللوككك ء هلل)   كككك ي(هلل ﴾ڎ ڎ ڈ     ﴿أ  شككك ه هلله ظككك هللاأ ككك هللونكككك  و
هللممن وهلل) قو(هلل م هللأا هلل   هلل  م  ا ة 

أةهللو ككأةهللاكك  هلل   ككم ةهلل  حقمكك هللمنكك هللأةهلل كك  هلل كاككأ  هللهكك هللمن ككوهلل   كك يهللهكك هللهككذبهلل ل ككل )هلل
ۅ ۉ ۉ ې  )  أ كك هلل(8)مكك ةهلل  م  ككا ة قككوهللخكككيهلل ( قككو)ممن ككوهلل(   كك ي)

,هللأ  ككك هاهللأ عهللأ قكك هللأ كك هلل هللمكك  اهللمككةهلل(10),هللأ مككةهلل كك   هلل  ح مقكك هللهكك هلل  قمكك ب(9)(ې 
 ككككأةهلل   كككك يهللممن و) قككككو(هلل  وكككك هللو  كككك هلل   ككككونكءهللأهلل   ككككو ا ا,هللأ ق كككك هلل  ككككأةهلل  من ككككو هلل

هلل أ ذ اأبهلل) قو(هلل  ذًهلله    .هللهلل
                                                           

 (1/111 )هلله هلل قأ هلل   و بهلل  م  أةهلل(هلل   اهلل  مصأة1)
 (1/411(هلل  قم بهلله هلل قأ هلل   و بهلل )1)
هلل(115  م اةهلل )هلل أاةهلل(3)
 (هلل1/111   ا جهلل  م  اهلله هلل س   لهلل قوهللمناهلهللمناهللمن   هلل ك هللام  هلل  ح   هلل  خم اهلل ) (4)
 (4/111 )هلل قوهللو   اهلل  م ض ًأهلل(هللح ش لهلل  شظ ب1)
 (3/131ل ا بهلل   ارةهللأم    هلل )(هلل1)
هلل(115 )هلل  م اةهلل أاةهلل(7)
 (1/331 )هلله هلل قأ هلل   و بهلل  م  أةهلل(هلل   اهلل  مصأة5)
هلل(15 )هلل  م اةهلل أاةهلل(1)
 (3/411(هلل  قم بهلله هلل قأ هلل   و بهلل )11)
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ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ )ونككككككككك  وهللاأ ككككككككك هلل عهلل كككككككككمح   هللأهلل-3

  (1)(گ گ 

) قكككو(,هلل مككك هللأا هلل  ككك هللح كككثهللأا  )   ككك ي(هللممن وهلل﴾ژ ژ﴿ أ  شككك ه هلله ظككك هللاأ ككك 
أ  كككو ن هلل ق قكككبهللهلل( قككو)ممن كككوهلل(   كك ي)أأمنككك هللمنضككظ هللهونككك  ك أ كك هللأضكككن  هلله كك   )هلل
 هلل  من كككككوهلل  قكككككبهلل سا مكككككلهلل قكككككوهلل  قكككككبهلل  غ كككككا ةهللم ككككك ,هللأاككككك  هلل    كككككوغ اهلل عهللونككككك  وهللأً

هلل.(2)(    ة
ه  كككككككو  هللمثككككككك هللمككككككك هللأمكككككككا ,هللأ   ككككككك هللأ  كككككككك هاهللأ عهللأ قككككككك هللأ ظككككككك هللممن و)مثككككككك (هللأً هللهلل

هلل.) قو(ممن و
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل

                                                           

هلل(111هأ هلل )هلل أاةهلل(1)
 (1/341 )اأحهلل  من   هللهلل(1)
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 املطلب الثاي 
)واوالقسم(نىاابمع)الكاف(بمعنى)الباء(و

هلل(,هللأأمك هللأاأ هك هللممن كوهلل)  مك ء(أ أهلل    ك )أممن كوهللهلل(  مك ء)ممن كوهللهلل(   ك ي)أاك هللأا  هلل
هللون  و  هللو ءهللهذ هلل  من وهلله هللاأ  هلله

هلل(1)(ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ )
)   ككك ي(هلله ككك هللممن كككوهلل    ككك هللهككك هللل كككا بهلل   كككارةهللأةهلل و مككك هللهككك هلل(2)مكككةهللهضككك   هلل قككك هللأأأا 
أل  هللمنضظ  هللأةهلل)    ي(هللممن وهلل)  م ء(هلل,هللأً هللمم هللأخاو هللامك ,هللأهكذ هلل ,هلله    ))  م ء(

هلل.(3)( نايهلل 

ڑ )اأ ككك هللونككك  واككك هللأا هللهكككذ هلل  من كككوهللهككك هلل)أ أهلل    ككك (هللأهللأ كككذ  هللأا  )   ككك ي(هللممن كككو

هللهلل(4)(ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
   كك يهلل اكك  هلل   امكك   هللهكك هللو  كك ابهللغا ئككبهلل  و  كك اهللهكك هللمن ككوهلل   كك يهللهكك هللهككذبهلل ل ككل )هلل

هلل كةهللأمك هلل م ك هللمككةهلل(5)(أخاوك ,هللأهكأهللمن ك  ,هللأًهللأ  كذًأ أهلل    ك هلل)ممن كو ,هللأح ك بهلل  مغكًأ
أ  ككذًهللهللأً,هللأاكك  هللأمككأهلل م ك ة هللهكك هللممن ككوهلل    كك هللموكك ل اهلل غ كاهلل  ككومن  هللأ هللوضككن يهلله كك   )

هكككك هللمأضككككاهلل  ككككذً,هللأوأ مكككك هلل و   أ كككك ,هللأ ق كككك هلل  ككككاهلل    كككك ,هللو كككك  اب هللهلل(مكككك )أخاوكككك ,هللكةهلل
,هللأذ كككككاهللممثقككككك هلل  خككككك لةهللهككككك هلل(6)(هلل  كككككذًهللأخاوككككك هللامككككك هللمكككككةهللم وككككك هللمككككك  ح  و   أ ككككك هللأ ع

,هللأذ اهللذ  هللأمأهللح  ةهلله هلل  محكاهلل  محك  هللمكةهللضكمةهلل كاكأ  هللهك هللمن و)   ك ي(هلل(7)و   اب
                                                           

 (1 ك    هلل )هلل أاةهلل(1)
(هلل    اأ  كك هلل   حككًأهلل)(هلل مككةهللهضكك  هلل نككاي1) أمككأهلل  ح ككةهلل  مو شككن  هللهوككاهللم كك  هللاأ كك ,هللأاهككاهللمككر أيهللهلل,مكك   ال ا ا

هللل كوهللكك هلل     ,هللأ   هلل  أارهللم   هلل كاا,هللذ  هلل   أ هللأ  ناا,هلل شاا هللماةهللأ غاابهللأخام,هللأ ا بهلل     اهللأ رًأ
هللمغل كلهللهكر  وهلل صك بهللمظك هللأ اا هلل ك هللأخكهظك ,هللهق ك هللأوك هلل كمك   ,هللأ ك  هك هلل   حكأهللهللةهلللم مك اهلل كمص اهللماهل,هللحوكوهللأ ك ا

 (4/1535 هللمنو هلل ك م ءهلل )هلل     هلله هلل   ارة.هلل  و ب  هللهللأ  قغلهللأ  وصا يهللأ  و   اهللأ    ا,هللأ
هلل ق هللمةهللَهضَّ  هللمةهلل ق هللمةهللغ  بهلل  ُمَو َشَن هلل    اأ   ,هللأمأهلل  ح ةهلل  مؤ ي هلل(هلل     هلله هلل   ارةهلل   ا   3)
   منكل هللهلل-م اأ هلل–  اهلل   شا هلل  اهلل   وبهلل  نقم لهللهلل- ا  لهللأوح    هلل .هلل م هلل عهلل م هلل     اهلل   أ  هلل-ههلل(471 )هلل

 (1/131 .هلل )هلل1117هلل-هكهلل1415هللهلل كأ و
 (هلل1 ك    هلل )هلل أاةهلل(4)
 (1/431(هللغا ئبهلل  و   اهللأ و ئبهلل  ورأ  هلل )1)
 (1/111 )هللمن   هلل  و ل  (هلل1)
 (1/113 )(هلل م بهلل  ورأ  هلله هللمن   هلل  و ل  هلل7)
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هللهلل,أ انكلهلل قكوهللذًهلل  نقك هللأهكأهلل عهلل,ممن وهلل  كذًهلل(م )أهلل,أةهلل    يهللممن وهللأ أهلل     هلله    )
أ عهللهلل أوككأ بهلل    كك هلل و   أ كك ,هللأ  و كك  اهلل,(1)(ں ں ڻ ڻ ) مكك هللأانكك هللهكك هللاأ كك 

هككك هلل قككك هللهللا  ككك هللأمكككأهلل م ككك ةهللأ ككك ةهللضكككن   اهللهلل,م وككك هلل و   أ ككك هللهككك هلل  حككك مكككةهللهلل  كككذًهللأخاوككك 
   كك يهلل   كك هللمككةهللحككاأيهلل    كك هلل    حككأ,هللأاكك  هلل   امكك   هللهككذ هلل ككظأ,هللأاكك  هلل مككةهلل ك مكك ًا

,هللأممثقكك هللذ كابهلل   ككم ةهلل  حقمك هللهكك هلل  ك اهلل  مصككأة,هللأ قك هلل قككوهللاكأ هللأمكك هلل م كك ةهلل(2)(  وظكو
,هللأممثقكك هللأا هلل  كك هللصكك حبهلل(4),هللأ مككةهلل كك   هللهكك هلل  قمكك ب(3)مككرةهللاأ كك هللاكك هللا بهلل   كك  هللا  مككل

هلل.(5)أم     و بهللل ا بهلل   ارةهلل
أ وم ةهللمةهللخك هللم هلل م هللأةهلل  خكيهللم ةهلل  م  ا ةهللحص هلله هللمن وهلل    ي,هللهك هللاأ ك هللهلل

هلل.(ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ)ون  و
)  مك ء(,هللأمك ظ هللمكةهلل ك ه هللهم ظ هللمةهلل  هلل)    ي(هللممن و) قو(,هللأم ظ هللمةهلل ك ه هللممن وهلل

هلل)    ي(.هللهللمن   ,هللأ خوكيهلل  ورأ  هللم خوكيهللممن وهلل)أ أهلل     (,هللأو   هللوأو  هلل كاأ  
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هللهلل

                                                           

هلل(3 )هلل  ق  هلل أاةهلل(1)
 (1/137(هلل  محاهلل  مح  هلل )1)
 (1/111 )هلله هلل قأ هلل   و بهلل  م  أةهلل(هلل   اهلل  مصأة3)
 (1/411(هلل  قم بهلله هلل قأ هلل   و بهلل )4)
 (3/313(هللل ا بهلل   ارةهللأم    هلل )1)
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 املطلب الثالث
)حتى(بمعنى)إلى(

مةهللحاأيهلل  من   هلل  و هلل خوقيهلله ظ هلل  نقم ءهللمكةهللح كثهلل أ ظك هللحكايهللوكاهللأ هللهلل(حوو)أ
مكةهللحكاأيهلل  وكاهلل قكوهللمك هللو ك  هللو صك ق هللغك هلل   صك هلل  ثك   ,هللهللأا هلل  ه هلل  ممكا هللحاهك اهلل,هلل 

أاكك هللأا  هلل)حوككو(هللهكك هللولئ ككلهلل  محككثهللممن ككوهلل)ل ككو(هللأا هللذ كك هللهكك هللاككأ هلل عهلل ككلهللأوكك هللهكك هلل
هلل (1)(ۋ ۋ ۅ ۅ )  مأضاهلل كأ هللاأ  هللون  ومأضن ة  أاةهلل  ص ه  هلله هلل

هلل)حوو(هللحايهللواهللممن و)ل و(.ح ثهللو ء هلل﴾ۅ ۅ﴿ أ  ش ه هلله ظ هللاأ  هللون  و
صككقوهللهلل- ق مك هلل- كلهللأوك هلل-  ككأ هلل ع مكةهلل كق م ةهللهكك هللو  ك ابهلل   كلهلل   ا مكل )اك  هللم  وك هلل

)حوو(هلل,هلله  كا(2)(هر ااهلل ةهلل  ك اهللم كلهللل كوهلل  نكذ ب,هللل كوهلل   وك هللممك اهلل- عهلل ق  هللأ ق 
,هلل(3)( ن كك  هللل ككوهللحكك ةهللروكك  ظ   )ةهلل   كك ًهلله ظكك ممن و)ل ككو(,هللأح ككوهلل ح ككوهللمككةهلل ككك هلل كك

هللهك هللوك ماهلل  م ك ة )  مكةهللهلل(ل كو),هللأذ اهك هللممن كو(4)(هكر ااهلل ك ظ هللل كوهللحك ةهللأا  هلل   مًا
,هلل(7),هللأ  ثنقمككك هللهككك هلل   شكككيهللأ  م ككك ة(6),هللأ مكككةهللهكككأا هللهككك هللو  ككك اب(5)أمككك هلللم ككك ةهللهككك هللو  ككك اب

هللهك (9),هللأ   من   هلله هللو   اب(8)أم  هلل مةهللأم هلل   بهلله هلل  ظ   ل هلل,(10)و  ك ابهلل,هللأهلل  مغكًأ
هلله هلل   ش ي هلله هللم  و هلل  غ ب(11)أ  لمخشًا هللذ اه هلل ذ  هللأمظذ هلل  من وهلل,(12),هللأ  ا ًل

هلل

                                                           

هلل(174 )هلل  ص ه  هلل أاةهلل(1)
 (3/113(هللو   اهللم  و هلل )1)
 (1/541(هللو   اهلل ح وهللمةهلل ك هلل )3)
 (11/131و ماهلل  م  ةهلله هللورأ  هلل   ارةهلل ) (4)
 (3/113(هللو   اهلل   ارةهلل  نل لهلل )1)
 (1/115(هللو   اهلل مةهللهأا هلل )1)
 (3/173(هلل   شيهللأ  م  ةهلل ةهللو   اهلل   ارةهلل )7)
 (7/4171(هلل  ظ   لهللل وهللمقأ هلل   ظ  لهلل )5)
 (3/471(هللو   اهلل   من   هلل )1)
 (4/11 )هللمن   هلل  و ل  هلل(11)
 (4/15أ ماهلل  و ل  هلل )(هلل   ش يهلل ةهللح  ئ هللغ11)
 (11/313 )هللم  و هلل  غ ب(هلل11)
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,هلل(3),هللأ  خكك لةهللهكك هلل مكك بهلل  ورأ كك (2)  و ل كك هللمكك  ا هللأ    كك  هللهكك هلل,(1)   ا مكك هللهكك هللو  كك ابهلل
هلل,(6),هللأ مةهلل    هلله هلل  قم ب(5),هللأ مةهلل ث اهلله هللو   اب(4)أأمأهللح  ةهلله هلل  محاهلل  مح  

هلله هللغا ئبهلل   ارةأهللهلل ,هلل(8)  م  كا,هللأشكم هلل  ك  ةهلل  شكام   هللهك هللو  ك ابهلل   كا جهلل(7)      مأًا
,هللأ مكةهلل و مكلهلل(10),هللأ   م    هللح  هلله هللاأحهلل  م ك ة(9)أأمأهلل   نأ هلله هلللاش  هلل  ن  هلل   ق  

,هللأذ اهكككك هللغ ككككاه هللمككككةهلل  م  ككككا ةهلل(12),هللأ  شككككأ    هللهكككك هللهككككو هلل   كككك  ا(11)هككك هلل  محككككاهلل  م  كككك 
هللأأم هللورأ  هلل ل لهلل   ا ملهللهنقوهلل   حأهلل  و    هللهلل  مورخا ةهللمظذ هلل  من و.

أهكك هللاأ كك هللهلل(13)و  كك ابهللأةهللهككذبهلل ل ككلهللم  ككأخلهللمآ ككلهلل   وكك  ح ككوهلل ح ككوهللمككةهلل ككك هللهكك هلل

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ )ونككككككككككككك  و

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

هلل,هللأم    كك هلل ككذ  هللاكك  هلل مككةهللأمكك هلللم كك ةهللهكك هلل و مكك  هللو  كك اهلل مككةهللأمكك (14)(ۉ ۉ ې 
,هللأذ ككككاهلل(16),هللأ ككككذ  هلل  ثنقمكككك هللح كككك بهلل ككككةهللم  وكككك هللهكككك هللو  كككك ابهلل   شككككيهللأ  م كككك ة(15)لم كككك ة

هلل.هللهلل(17)و   ابهللخكه اهلله هلل  خظ هلل  م أا ًهلله 

                                                           

 (11/131(هلل  و ماهللكح   هلل   ارةهلل )1)
 (1/111(هللم  ا هلل  و ل  هللأح  ئ هلل  ورأ  هلل )1)
 (4/31(هلل م بهلل  ورأ  هلله هللمن   هلل  و ل  هلل )3)
 (1/131(هلل  محاهلل  مح  هلل )4)
 (7/41(هللو   اهلل مةهلل ث اهلل )1)
 (11/311 )هلله هلل قأ هلل   و بهلل(هلل  قم ب1)
 (1/175(هللغا ئبهلل   ارةهللأاغ ئبهلل   اا ةهلل )7)
 (3/317   ا جهلل  م  اهلله هلل س   لهلل قوهللمناهلهللمناهللمن   هلل ك هللام  هلل  ح   هلل  خم اهلل ) (5)
 (7/111(هلللاش  هلل  ن  هلل   ق  هللل وهللمل   هلل   و بهلل   ا  هلل )1)
 (7/415(هللاأحهلل  م  ةهلل )11)
 (4/117  محاهلل  م   هلله هللو   اهلل   ارةهلل  مو  هلل ) (11)
 (4/477هو هلل     اهلل )(هلل11)
 (1/545(هللو   اهلل ح وهللمةهلل ك هلل )13)
هلل(1  وأملهلل )هلل أاةهلل(14)
 (4/75(هللو   اهلل   ارةهلل  نل لهلل )11)
 (5/173 )هلل(هلل   شيهللأ  م  ةهلل ةهللو   اهلل   ارة11)
 (1/73 )هلل     هللأ  ن أة(هلل17)



282 

 

مك هلل  مكا  هللمك  ح ة؟هللهكإةهلل ك ةهلل  مكا  هللمك هلل كأ هللهللأ مبهلل  خكيهللهك هلل    ك هللمكةهلل  مك هللهكأ 
ةهلل ككك ةهلل  مكككا  هللمككك  ح ةهللهكككأهلل كككأ هلل     مكككلهللهظككك هللمح مكككل,هللأهكككذ هللهكككأهلل مككك اهللهظككك هللم  كككأخل,هللأ  

هللهككككككك هللل  هلل  م ككككككك ا هللهككككككك هللوككككككك ماهلل  م ككككككك ةهللهككككككك هلل(1)وخكككككككا جهلل مكككككككةهلل  وكككككككأًل ,هللأاككككككك  هلل   مكككككككًا
هللم  ح ة ,هللأ   هللأاأ  هلل  م  ا ةهلله هلل  ما  هلل(2)(  ظ هللل وهللح ةهر ااهللو   اه  )
هللمن  بهللل وهلل  مأ . كأ  هلل

هللل وهلل أ هللم ا.هلل  ث    هلل
 كماا  ًهللهك هللأذ كاهلل  هلل,(4),هللح ك بهلل  مك أا ًهلل كةهللل ك هللمكةهللأ كق (3)ل وهلل أ هلل     مكلهلل  ث  ث هلل

هلل ه  أةهللمحاهلل  نقأ هللاأ اهللرخا
هلل,أأأا هلل كككذ  هللاكككأ هللرخكككاهلل,(6)    ككك  ,هللح ككك بهللهلل  مككك أا ًهلل كككةهلل(5)(ل كككوهللهكككو هللم كككل)  ا مكككا هللهلل

هلل أ ق  هلل  أةهلل   أ 
هلل,هللأم هللا  هلل  أ ح ًهلله هلل  و   ا(7)(ل وهللأةهللوؤماهللم   و   )هلل   خ م 

هلل  ثككككك   هللم أ ككككك  )هلل(8)  أ ككككك  هلل هلل ق ككككك هللكككككك هاهلل  هللأشكككككم هللممككككك هللأهكككككذ هلل   كككككأ  أاوككككك هلل   مكككككًا
أذ  هللأةهلل عهللوأ  ه هللم  نذ بهلل  كذًهلل ك  أ هلل  كونوقأ  ,هلل ,هللأ ق هلل  واو  هللم أ   )(9)(  و ل  

                                                           

 (3/111(هللل  هلل  م  اهلله هلل ق هلل  و   اهلل )1)
 (11/131(هللو ماهلل  م  ةهلله هللورأ  هلل   ارةهلل )1)
 (131-11/131(هلل  مص اهلل    م هلل )3)
هلل سم  ,هلل  حهلل (هللل  هللمةهللأ ق 4) هلل  نمًا ,هلل  م   أمأهلل م هلل عهلل  ن ًأ هلل  نمًا هلل      .هللول,هلل    أة,هللأمأهلل م هلل عهلل  ن ًأ

أ كقملهللمكةهلل ك كأن,هللأأ ك هللمكةهللهللح ثهلل ة هللأ   باهللأ ق هللمأ وهلل ما.هللأ ة هلل مك هلل عهللمكةهلل مكا,هللأوك ماهللمكةهلل مك هلل ع,هللهللهللهلل
مككةهلل  كك ا,هللأ قكك هللمككةهلل  ح كك ة,هللأ مككةهلل  م كك ب,هللأخقكك .هللاكك  هللأمككأهللحكك ل هلل ك ككاج هلل  كك هللاأ و كك هللهكك هللهللأ ككة هلل  كك ءهللم  كك .

,هللأ  كوهللخصكقلهلله  ك هلل  وأ  ك هللممك هللهك هللأ ك    ,هللأمك هللاأ ك هللهك هللموق ك هللمومك ا  ة,هللأ هللموق هللل  هللمةهللأ ق هللأامن ةهلله  ظ اهلل
 (1/311اهللأ ك هلل   مكءهلل )مو  ل  ةهلله هللح  ثهلل هلل   ن  .هللأه و  هلله هللذًهلل  حول,هلل  لهلل  هللأثكث ةهللأم ئل.هلل هلل  

 (هلل3/111(هللو   اهلل   ماا  ًهلل )1)
أمأهللم اهللمحم هللمةهلل  ح ةهللمةهللمحم هللمةهللل ك  هللمكةهللهك اأةهللمكةهللون كاهللمكةهلل ك  هلل  م كائ,هلل  منكاأيهللهلل(هلل      هلل  م  اهلل 1)

,هللمكك   ارةهللأ  و  كك ا,هللأصكك يهللهكك هلل  و  كك اهلل و مكك اهللهللم    كك  ,هلل  مأصككق هلل  صكك هلل  مغكك   ًهلل  مأ كك هللأ  م شككراهلل كك ةهلل   مكك اهلل
أ  شكك  هللهلل,أم ككلهللأمصككاهلل,,هللأ ككماهللم   أهككلهللأ  مصككاةأغامكك اهللهللشككاا اهللهلل,هلل كك ها بهللشكك  ءهلل  صكك أاهللأصكك يهللغ ككابهلل   ث ككا ككم

أ   ك هللأ  وك هلل ك لهللهلل,أخا  ك ةهللأمك هللأا ءهلل   ظكا.هللأهك هللح  ثك هللم ك   اهللمر ك    هللمشكظأاةهلل,أ  مأص هللأ  ومك  ,هللأ  ول اة
 (4/115 هللأه   هلل ك   ةهلل )خم ,هللأ و ةهللأم ئو ة.هللأوأه هلل  لهلللح مهللأخم  ةهللأثكثهللم ئل.هللهلل  ,هللأا  

 (3/111 )هللمحاهلل  نقأ (هلل7)
 (3/131 )هلل قأ ح ًهلل(هلل  أ   هلله هللو   اهلل   ارةهلل  مو  5)
 (11/131و ماهلل  م  ةهلله هللورأ  هلل   ارةهلل ) (1)
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ظ هلل ك ,هللأأماهلل م  هللصكقوهلل عهلل ق ك هللأ كق هللأةهلل نكااهلل(1)(ې ى )ون  وهلله   
أ لأ ك هللهللهورأ  هلل   كك  هللهوكأ هلل ك ظ هلل ك هللمحمك هللل كوهللحك ةهللموك ءهلل كذ م  ,هللل وهللمو ءهللح   .

هلل.(3)(أمظقأ هللل  ظ حووهللو  ض هلل  م ةهلل  و هلل,هللأ  هلل ح  هلل  لو جهللهذ هلل  ح ةهللم أ   )(2)(مظ 
 كككاأة,هللأ ق ككك هلل  كككأةهلل  من كككو,هلل)ل كككو(هلل مككك هللأأا بهلل  م أ  كككك هاهللأة)حوكككو(هلله ككك هللممن وهلل

ظ هلل كك هللمحمكك هللل ككوهللموكك ءهللذ كك هلل  حكك ةهللأهككأهلل  وظكك ءهلل  مظقككل,هللأ   ككوهللممن ككوهلل  وظكك ءهللأ ككااهلل كك 
هلل  غ  ل,هلل م هللهأهللمنقأ هللمةهللمن  ه هلل  ح    ,هللأا هللو   هللو   اهلل  ح ةهللمةهللأاأ  هلل  م  ا ة.

چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ     ث    هللاأ  هللون  وأ  مأضاهلل
(4)

  

أو كككا اهللهلل)ل كككو(ممن وه ككك هللمثككك هلل   كككأ هللهككك هلل ككك م وظ ,هللح كككثهللوككك ء هللهلل﴾ۅ ﴿أ   كككأ هللهككك 
  ق كككككهللاكككك  هلل  كككك هلل   ككككماا  ًهللهكككك هللمحككككاهلل  نقككككأ  )هللو ككككا اهلل   ككككك هلل قور  كككك ,هللأ  مم  غككككلهللهكككك هلل

هللهك هلل   شك ي )(5)(  حول    كأةهللو كق لهلل قكوهللهللچۇئ  ۆئ چ  أ   مك هللث كو ,هللأاك  هلل  لمحشكًا
و ق ل,هللأور  ك  هلل أاكأنهلل  م نك  هللل كوهللور  ك .هللأه ك هلله ئك ةهللل ئك ةهللأهك هللل كك هلل   نقك ةهللمنك هلل كةهلل

  م ككاةهللهللأهكك هلل مصككاأةهللمكك هلل هلل حكك  هللمكك هلل  ككذ اهللمككةهللصكك أيهلل  و   كك هللمكك  م نأ ,هللأأ كك هلل مصككا
أا ك هللمرحك هم هللهللذ اهللاأ اهللرخكاهللهك هلل  حك ةهلل كأ هللأ  حك ةهلل  ثك   هلله ك   )أهللهلل(6)(أأ أ نهلل  م  ءة

هلل.هللهلل,هللأ قوهللهذ هلل   أ هللهكهلل  أةهلله   هللو ا ا(7)(خاهلل ذ بهلل لخاةذ بهلل      ,هللأم ل 
هلل.أ عهللأ ق 

هلل
هلل
هلل
هلل

                                                           

هلل(171(هلل  ص ه  هلل )1)
 (11/131و ماهلل  م  ةهلله هللورأ  هلل   ارةهلل )هلل(1)
هلل(4/311(هللمن   هلل   ارةهللأ   ا م هلل )3)
 (175  ص ه  هلل )هلل أاةهلل(4)
 (3/111(هللمحاهلل  نقأ هلل )1)
هلل(15-4/11   ش يهلل ةهللح  ئ هللغأ ماهلل  و ل  هلل )هلل(1)
هلل(4/15(هلل  مص اهلل    م هلل )7)
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 املطلب األول 
)في()الالم(بمعنى

يهلل  وا)  ك (هللأم هلل  أبهلل   هلله ك هللو ك م هللمن   ك هللهك هلل   صك هلل  ثك   ,هللاهللأم هللم    ملهلل ح
هللأخككام,هللأهككأهللمن ككوهلل  و كك أبهللهكك هللهللأأةهللأمككالهللمن   كك هلل  خوصكك ص,هللأ   كك  اكك هلل ككرو هللممنكك ة 

حكككاأيهلل  وكككا,هللأمكككةهللهكككذبهلل  منككك   هلل  وككك هللأا  هلل قكككوهللغ كككاهلل  من كككوهلل كصكككق هللهككك هللولئ كككلهلل
هللبهللممن و)ه (,هللأذ  هلله هللاأ  هللون  و  محث,هللأاأ 

     (1)(ہ ھ ھ ھ ھ )

هلل )ه (هلل م هللأأا بهلل  م  اأةح ثهللأا  هلل  ك هللممن و ﴾ھ ﴿أ  ش ه هلله ظ هللاأ  هللون  و
هللهكك هللو  كك اهللهككذبهلل ل ككلهلله كك   )هللذ ككا هككذ هلل  ككذًهلل نكك   هلل عهللهكك هلل  كك    هللهلل مككةهللوا ككاهلل   مككًا

ح كككثهلله كككاهللهلل,(2)(أ ظكك هلل  مؤم كككأةهللمككك هللمكككةهلل   ا مكككلهلل مكككةهللأ خقكك هلل عهلل  و كككلهللمككك   هللهككك هلل لخكككاة
لةهللهككككذ هلل ن كككك  هلللةهللهككككذ هلل  ثككككأ بهلل  ككككذًهلل)هكككك (,هللأذ ككككابهلل   ككككماا  ًهللم أ كككك  )هلل)  ككككك (هللممن و

,هلل(4),هللأممثق هللذ ابهلل  ثنقم هللهك هلل   شكيهللأ  م ك ة(3)(  بوأ  أةهللمر  هلل  أةهلل   هلله هلل أ هلل  ح
هلله هللو   ابأهلل هللهك هللوكذ اةهلل كا كب(5)  مغًأ ,هللأصكاحهللمكذ  هللهك هللل  هلل(6),هللأأمأهلل   اجهللمةهلل  وكأًل

 هللمكةهللأهللم هللأا هللم  ا اهلله هللم هلل مأههلل,(7)(ه )ممن وهلل(  ك )﴾ھ ھ هلل﴿  م  اهلله    
,هللأممن ككوهللم كك ابهلل(9)  قمكك بهلل,هللأ مككةهلل كك   هللهكك (8) كاككأ  ,هللأمظككذ هلل  و  كك اهللأأا هكك هلل   ا مكك 

 ككككككأ هللهللمكككككك هللأ كككككك و هللون أ كككككك هللهكككككك هلل  قأاكككككك هللأًهلل(  ككككككك )أ  ككككككك هاهللأةهلل اكككككك  هلل     كككككك مأًا )
هلل)ه (هلل نملهلل ع  ورأ ق ةهلللم هللونق ق لهللأأهللممن وهلل,هللأذ ا(10)(  ح  ب

                                                           

هلل(13 )هللصهلل أاةهلل(1)
 (11/113(هللو ماهلل  م  ةهلله هللورأ  هلل   ارةهلل )1)
 (3/171(هللو   اهلل   ماا  ًهلل )3)
 (5/111(هللو   اهلل  ثنقم هلل )4)
 (4/74 )هللمن   هلل  و ل  (هلل1)
 (1/315 كا بهلله هللو   اهلل  غا بهلل )(هللوذ اةهلل1)
 (3/171(هللل  هلل  م  اهلله هلل ق هلل  و   اهلل )7)
 (11/111(هللو ماهلل  م  ةهلله هللورأ  هلل   ارةهلل )5)
 (11/431(هلل  قم بهلله هلل قأ هلل   و بهلل )1)
 (1/114غا ئبهلل   ارةهللأاغ ئبهلل   اا ةهلل ) (11)
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   أ و هلل س ظ لهللأ  م  و هلل  غ م لهلل  مأضحلهلل ق قك هلل   ار  كلهللأ  ح ك هللهلله هللو   اب هلل(1)   خوأ   

منكككك هللهللل لذهلل هللأصككككأ هللل  ظكككك هلل,هلله كككك هللأأكوقكككك هللهللأً ﴾ھ ھ ﴿اأ كككك هلل) ه كككك  هلل   اا   ككككل
هلل)اأ ك ,هللأذ اه هللشم هلل    ةهلل  شام   هلله هلل   ا جهلل  م  اهلل قوهلل  حوم  هلله    (2)(  ح  ب

إةهلل  ح كككك بهلل قككككلهلل  أصككككأ هللل ككككوهللهككككهلل,أً هللهكككك هلل ككككأ هلل  ح كككك بهللأأهللكوقكككك هلل﴾ھ ھ      ﴿
هكك هلل ,هللأممثقك هللح كوهلل مكةهلل و مكل(4),هللأممثقك هللذ كاهللل كم    هللح ك هللهكك هللاأحهلل  م ك ة(3)(  وكل ء

,هللأ كككذ  هللمحمككك هللث ككك ءهلل عهللهككك هلل  و  ككك اهلل(6) قكككوهلل  حومككك  (5) كككةهلل مكككةهلل اهكككلهلل  محكككاهلل  م  ككك 
هلل.(8)  شأ    هلله هللهو هلل     ا,هللأهلل(7)  مكظًا

هللأأم هللورأ  هللهذبهلل ل لهلل   ا ملهلله م هللأأا بهلل قم ءهلل  و   ا هلل
لةهللهكككككذ هللهلل)  كككككأ  هلل(ہ ھ ھ ھ ھ )اككككك  هلل   كككككماا  ًهللهككككك هللمحكككككاهلل  نقكككككأ 

  ككذًهللوأ كك أةهللمر كك هلل  ككأةهللهلل-أهككأهللمكك هللو كك  هللمككةهللذ ككاهلل نكك  هلل  مو كك ةهلل- ن كك  هلللةهللهككذ هلل  ثككأ ب
هلل.-أهأهلل أ هلل     ملهلل-   هلله هلل أ هلل  ح  ب

م  وكك ءهللهللأاككاأهلل مككةهلل ث ككا,هللأأمككأهلل مككا,هللم   كك ءهلل قككوهللمن ككوهلل سخمكك اهلل كك ظ .هللأاككاأهلل  مكك اأة هلل
                                                           

هلل,  موأ ةهللمراشظاهلل,  شظ اهللم مةهلل قأ ةهلل  اأم هلل,  ن   هلل    ض هلل,(هلل نملهلل عهللمةهللأم هلل   ض هللمحمأ هلل   خوأ   1)
هلل,أ ك ةهللمكةهلل   ضككءهلل  موكأا  ةهلل,مؤ يهللوق  هلل    اهللأ  شرةهللهك هلل قكأ هلل  و  ك اهلل,ا هللص يهللهأ و هلل  م     هلل س ظ لهللهللهللهلل

أأ اجهلله  هللمةهلل  ح ك ئ هللأ  ك ا ئ هللمك هلل نوكلهلل كةهللل ا  ك هللهلل,ذ اهللص حبهلل  ش  ئ هللأ  هلل وم هللمةهللغ اهللما ونو هلل قو    ا
.هلل هللهللأهذ هللأ ض اهللهلل,  ث اهللمةهلل     ماهللل   ةهلل   ص حلهلله هلل م او ,هللأا هللص يهلل  ح ش لهللأ ق ظ هلل قوهللو   اهلل  م ض ًأ

 (1/311 م   هلل  م  ا ةهلل )
هلل  مؤ ككككي هلل نمككككلهلل عهللمككككةهللمحمككككأ  (هلل   ككككأ و هلل س ظ ككككلهللأ  م كككك و هلل  غ م ككككلهلل  مأضككككحلهلل ق قكككك هلل   ار  ككككلهللأ  ح كككك هلل   اا   ككككلهلل1)

هلل   منكل هلل كأ كوهلل-  غأا كل,هللمصكاهلل-    شكا هلل  اهللا ك م هلل ق شكاهلل-(هلله111   خوأ   ,هللأ نايهللم  شك  هلل قكأ ةهلل )
 (1/131 هلل )1111هلل-هكهلل1411

 (3/413(هلل   ا جهلل  م  اهلل )3)
 (5/11(هللاأحهلل  م  ةهلل )4)
أ ك هلل كك لهللهلل, ً,هلل  مككؤ ب سمك  هلل  محك ثهلل  ث ككل,هللم ك  هللأاوكك ,هللأمكأهلل قك هلل  نمكك ً,هلل  مغك  هلل,(هلل  ح كةهللمكةهلل اهككلهلل مكةهلل ل كك 1)

مةهلل اهلهلل  أ  هلل وبهللا  هللمحم هللمةهلل  م  بهلل كاغ     هلل من هلل  ح ةهللهلل,ءهلل  ح  ثأ  ةهللمةهلل قم هلل,خم  ةهللأم ئل
هلل  مكةهللأمك هلل  ك    ,هلل  ث  ثكلهلل  مكةهللأمك هللحك و ,هللأ  ث   كلهلل اق  هلل ن  هللخم هلل م   ,هلله   م كلهلل كأ كوهلل,   هللخم لهللااأة

ةهلل اهكلهللم ئكلهللا  هلل مكةهللأمك هللحك و  هلل ك  هلل  ح كةهللمكهلل,  ص  اهلل  م لهلل  مح مق ,هلل  خ م لهلل ل م لهلل مةهللخل مل,هلل  ا من
 (1/415اض هلل عهلل  ظ .هلل هلل  اهللأ ك هلل   مكءهلل )هلل-أ شاهلل   ة,هللأ  ةهلل  هلل شاةهللأأ  هلل م ه هللمر  م هلل  نشاةهلل

 (1/37) هلل(هلل  محاهلل  م   هلله هللو   اهلل   ارةهلل  مو  1)
هلل )7)  (5/157(هلل  و   اهلل  مكظًا
 (4/113(هللهو هلل     اهلل )5)
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مكةهللاكاأهللم   ك ء,هلل م أ ك  ),هللأأو هللم  هلله هلل  ظ   لهللمن وهلل   ا ءو ةهلل(1)( قوهللمن وهلل  مخ  مل
ونقك هلل قكوهلل  مخ  مكل,هللهلل أمكةهللاكاأهللم  وك ءهلل, أ  هللهؤ ءهلل  مو أةهلل  أ هلل  وكل ءهللهمن  ب هللهذ هللم 

,هلل(2)(أ  أةهلل  كأ هللووكلمهلل ك هلل  ك هللممك هلل  كم أً هللهذ هلل  ذًهللو   هللذ ابهللمةهلل   ن  هللهأهللم هللو
هلل وح   هللكةهلل عهلل هلل خقيهللأ  ب.هللأ م بهلل عهللأ   اهلل

 مككككككةهلل  شككككككأاهللهكككككك هلل  وحا ككككككاهللأ  و ككككككأ اهللهلل سو مككككككلذ ككككككاهللمككككككةهللاككككككأ هللمككككككة؟هللهلل﴾ہ﴿ أاأ كككككك 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ) أ   أ  هلللمككككككك هللمكككككككةهلل  مكئ كككككككلهللمثككككككك هللاأ ككككككك هللونككككككك  وه ككككككك   )

مكككك هللمككككةهللو  ككككبهلل عهللونكككك  وهلل(3)(ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ,هللأ  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ     ) ك ككككاهللاأ كككك هلل ضكككك ه 

أ سشكككككككككك اةهلللذةهلل (4)(ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
   .(5)(ل وهللم هللهأهللمش ه هلل   ه هللمةهلل   ن  

هللهكك هلل   شكك يهلله كك   اأ كك هللهلل )أمككةهلل  م  ككا ةهللمككةهلل كك )  ك (هللونق ق ككل,هللأمكك ظ هلل  لمخشككًا
  ككأ هلل  ح كك ب,هللهللو خاأ كك ﴾هللكوكك هلل ككأ هلل  ح كك ب,هلل مكك هللو ككأ  هللهككذ هللمكك هللھ ھ﴿ ونكك  و

هللذ اهلل(6)( هلل  أ هللوولمهلل  هلل   هللم هلل مق ًأ ,هلل(7))  ك (هلله ك هللونق ق كلأة,هللأ ذ  هلل  م ض ًأ
هلل حومكك  هللذ كك ,هللأ   كك هللاوكك هللخكهكك هللأهككأهلل,هلل(8)أ    كك  هللهكك هللمكك  ا هلل  و ل كك  أذ ككاهلل     كك مأًا
 ح ككك بهلل قكككلهلل  أصكككأ هللل كككوهللوكككل ءهلل هللكوككك هلل  ح ككك بهللكةهلل أً  أ ظككك هللممن و)هككك (هلله ككك   )

,هللأذ ككاهلل   ككأ  ةهللمكك أةهلل(10),هللأاوكك هلل أ ظكك هللونق ق ككلهلل   كك أ  هللهكك هللو  كك اهلل  وك كك ة(9)(  نمكك 
  م  و هلل  غ م كلهلل  مأضكحلهلل هلل   أ و هلل س ظ لهللأهلل واو  هلل ذ  هلل نملهلل عهلل   خوأ   هلله هللو   اب

                                                           

 (3/171 )هللمحاهلل  نقأ (هلل1)
 (11/1173   ظ  لهلل )(هلل  ظ   لهللل وهللمقأ هلل1)
هلل(31 )هلل   ح هلل أاةهلل(3)
 (151 )هللر هلل ما ةهلل أاةهلل(4)
 (13/154(هلل  وحا اهللأ  و أ اهلل )1)
 (4/111 )هلل(هلل   ش يهلل ةهللح  ئ هللغأ ماهلل  و ل  1)
 (1/31 )هلل(هللأ أ اهلل  و ل  هللأأ ا اهلل  ورأ  7)
 (3/111(هللم  ا هلل  و ل  هللأح  ئ هلل  ورأ  هلل )5)
 (1/114 )(هللغا ئبهلل   ارةهللأاغ ئبهلل   اا ةهلل1)
 (1/113(هللو   اهلل  وك  ةهلل )11)
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,هللأشكم هلل  ك  ةهلل  شكام   هللهك هلل   كا جهلل  م  كا,هللأ قك هللذ ك هلل(1) هلل   ار  لهللأ  ح  هلل   اا   لق  ق
,هللأاوكك هلل(2)(هككإةهلل  ح كك بهلل قككلهلل  أصككأ هللل ككوهلل  وككل ءهلل,أأهللكوقكك هلل,ه هلل ككأ هلل  ح كك بم أ كك  )

,هلل(3)(كوق هللهكإةهلل  ح ك بهلل قكلهلل قأصكأ هللل كوهلل  وكل ءهلل أًهللأمأهلل   نأ هلل أ ظ هللونق ق لهلله    )
,هللأ كحومكك  هللذ ككابهللأ ضكك اهلل مككةهلل و مككلهللهكك هلل  محككاهلل(4)أأ ه كك هللل ككم    هللح كك هللهكك هللاأحهلل  م كك ة

أاوك هللهلل,(7),هللأ  شأ    هلله هللهو هلل   ك  ا(6),هللأمحم هللث  ءهلل عهلله هلل  و   اهلل  مكظًا(5)  م   
هللهكك هللو  كك ابهللمككا حهلل م كك  ,هللأ     ككم هللهكك هللمح  ككةهلل(8) أ ظكك هللونق ق ككلهللمحمكك هللمككةهلل مككاهلل  وكك ًأ

 بهللكوك هلل ك  وظ هللأأ مك  ظ هللهكإةهللمك هللأ كهلل,ونق ق كلهلل(  كك )أهلل  وكاو  هللم أ ك  )  ورأ  ,هللأأوك هلل
هلل, ر ك هلل قكلهلل وأاكيهللل وك لهلل  أ ك هلل ق ك هون هللهلل,أه هللوكظاهللم  ح  بهللأو اهللمن بهلل,  ص  حل

هلل.(10),هللأممثق هللا  هلل    هاهلله هلل  وحا اهللأ  و أ ا(9)(ه    ملهلل ق أ هللأ  ح  بهللمو ل ل
أ صكك هلل أ ظكك هللونق ق ككل,هللأ  ككةهلل  ككا و هللأ عهلل)هكك (هلل  ككك هاهللأةهللمن ككو)  ك (هلله كك هللممن وأهللهلل

هللأ ق هللأ ظ هللممن و)ه (هللأًهللذ  هلل  أ  هلل  ئةهللوح   هلله هلل أ هلل     مل,هللأ عهللأ ق .

                                                           

 (1/131   أ و هلل س ظ لهللأ  م  و هلل  غ م لهلل ) (1)
 (3/413   ا جهلل  م  اهلله هلل س   لهلل قوهللمناهلهللمناهللمن   هلل ك هللام  هلل  ح   هلل  خم اهلل ) (1)
 (7/131 )هللل وهللمل   هلل   و بهلل   ا  هلل(هلللاش  هلل  ن  هلل   ق  3)
 (5/11(هللاأحهلل  م  ةهلل )4)
 (1/37  م   هلله هللو   اهلل   ارةهلل  مو  هلل )  محاهلل (1)
هلل )1)  (هلل5/151(هلل  و   اهلل  مكظًا
 (4/113(هللهو هلل     اهلل )7)
 (1/311 )هلل(هللما حهلل م  هلل  شيهللمن وهلل   ارةهلل  مو  5)
 (5/115 )هلل(هللمح  ةهلل  ورأ  1)
 (13/154(هلل  وحا اهللأ  و أ اهلل )11)
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 املطلب الثاي 
)إلى()الالم(بمعنى

أذ ككك هللهككك هللاأ ككك هللهللهككك هللولئ كككلهلل  محكككثهلل)ل كككو(هللأًهلل  مككك هلل  ظككك أاككك هللأا  هلل)  كككك (هللممن و
هللون  و 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ )-1

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

  (1)(ڑ ڑ 

هللل كو) كك (هللممن كو) ح كثهللأا  هلل﴾چ ڇ ﴿أ  ش ه هلله ظ هللاأ  هللون  و (هللكةهلل  وكًا
ه  هلل ون مهللمك)  ك (هللأمك)ل و(,هللأهذ هلل   هلل قوهللأوأ هلل  و  أبهللم ةهللهكذ ةهلل  حكاه ة.هلل  مذ أاهلل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ      )اأ كك هللونكك  وأاكك هللوكك ءهللهككذ هللهكك هلل وكك بهلل عهلل ككلهللأوكك هللأذ كك هللهكك هلل

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

هللهلل.(2)(ٹ ٹ 
)ل كككو(هللأً هلل  مككك هلل  ظككك هلل قكككوهلل   حكككأهللمكككرةهلل)  كككك (هللممن وهلل  ككك هلل  م  كككا ةهللأاككك هللأا هلل   كككأ 

هلل  و    
﴾هلل ن كك  هللچ چ چ ڇ  هلل﴿ ونكك  وهللاأ كك  اكك  هلل   ككماا  ًهللهكك هللمحككاهلل  نقككأ  )

,هللح كثهلله كا)  ك (هلل(3)(  قكلهللهك هللمأضكاهللل وهللأاصوهللم  ل ظ هلله هلل  غاأب,هللك ظ هللوغابهلل  
)ل و(,هللأ  و وهلل  أ ح ًهلله هلل  و  ك اهلل  أ ك  هللمو  ك اهلل ك اوظك هللهك هلل كأاةهلل  ا ك هللأهكأهللممن و

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ )اأ كككككككككككككك هللونكككككككككككككك  و

 ,(4)(ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

هللأاك هللمنقككأ هلل-(ل كو)ممن كوهلل(  ك ح كثهلله كا)هلل-ل كو )ل كو(هلله ك   ))  ك (هللممن وح كثهلل ك 
                                                           

 (13ه  اهلل )هلل أاةهلل(1)
هلل(11  م ةهلل )هلل أاةهلل(1)
 (3/113 )هللمحاهلل  نقأ هلل(3)
 (1 )هلل  ا  هلل أاةهلل(4)
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,هللأذ ككك هللأةهلل ث كككا هللمكككةهلل  م  كككا ةهلل هلل(1)( صكككاه هللمح موككك هلل أهكككأهلله ككك ءهلل  ككك    ,هلل ككك ماهلل كمكككا
ا هللو ك  هلل ك كاب,هللأمنضكظ هلل شك اهللل  ك هللم أ ك  هللأاك هللو ك  هللمثقك هللهلل ن  أةهللو   اهللر لهللأأهللمأضن اهلل

هلله هلل أاةهلل ذ .
هلل-أًهللمأضككاهلل  شكك ه هلل-أمكك هللمنكك هللهككذ مأضككاهلل  شكك ه هللأً هللهكك هلل ككأاةهللهكك  اهللاك   )هللهللأه ك 

,هللأه هلل  أو لهلل  و كوهللممك هللأأا بهللهك هلل كأاةهلل  ا ك هلل مك هللأا هللهك هلل كأاو هلل(2)(م  اهلله م هلل م 
هللأهكككأهلله ككك ءهلل  كككَ    ه ككك  هلله ككك   )هللهلل,هككك  اهللأ  لمكككا هللمنقكككأ   هللهككك هلل(3)(ل كككوهللأاككك   ,هللأمثقككك هلل  مغكككًأ

هللأشكككك اهلل قككككوهللا ئقكككك ,هللأأ(4)و  كككك اب ةهللذ كككك هلل كككك  هللمككككةهللمكككك بهلل  و كككك أبهلل,هللأا هللذ كككك هلل  لمخشككككًا

أهككككككأهللمككككككةهللون اككككككبهللهلل﴾چ چ ڇ أ﴿هلل﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿ هككككككإةهللاقكككككك )ه كككككك   
هللأ  كةهلل  من  ك ةهلل,  ا  لهللل هللمق  هلل   ماهللض  هلل  ن ة  حاه ة؟هللاق  هلل ك,هللأ هلل  ق هللهذبهلل 

هللاأ كك هلل وككامهللهلل,   وظكك ءهللأ  خوصكك صهلل كك هللأ حكك هللم ظمكك هللمكئكك هلل صككحلهلل  غككااهلل أ  كك كةا
هللاأ ك هللهللأ  وظ ل وهللأو هللم مو هللمن  بهلل مقغ هلل  ك هللأ حك هللم ظمك هللمكئك هلل صكحلهلل  غكاا,هللكةا

أاأ كك  هلل وككامهللكوكك هللم ككمو هللوا كك هللهلل,ل  كك هللأ  وظكك  وككامهللل ككوهللأوكك هللم ككمو هللمن كك بهلل مقغكك هلل
هللمخوص اهلل مإ ا  هللأوك هللم كمو.هللأ هللوكامهللأةهللوكامهللهلل وامهللس ا  هللأو هللم مو,هللوون هلل  وًا

  شككم هللمخككوصهللمككآخاهلل   كك ل,هللأوككامهلل   مككاهللمخككوصهللمككآخاهلل  شككظا,هلله كككهلل  من  كك ةهللغ ككاهلل
أ كك هلل نككاجهلل ق كك هللهكك هللو  كك اهللهلل,,هللذ ككاهللذ كك هللهكك هللو  كك اهللر ككلهلل ككأاةهلل  مكك ة(5)( كك بهللمكك هللمأضككن 
هلل هلل كقي,هللأه كاه هللأً هلل)  كك (هللممن وأ ر ك هلل  و كوهللممكهلل,ر لهلل كأاةهللهك  ا )ل كو(هلل مكةهلل  وكأًل
هلل.ه هللو   اهلل أاةهلل  ا  هللأ  هلل ناجهلل ق ظ هلله هلل أاةهلله  ا ,(6) ه هللل  هلل  م  ا

أه ككاه هلل  خكك لةهللهكك هلل  ا كك هلل ككذ  هللأ  و ككوهللمظكك هلل ككةهلل,هلل(7)أمثقكك هلل   ا مكك هلل ككذ  هللهكك هللو  كك اب
)ل ككو(هللهكك  اهللصككاحهللأ ظكك هللممن وهلل,هللأ مككةهلل ث ككاهللهكك هللو  كك ابهللل ككلهلل ككأاة(8)مأضككنظ هللهكك هللهكك  ا

                                                           

 (3/4ه هللو   اهلل   ارةهلل  مو  هلل )هلل (هلل  أ   1)
 (3/113 )هللمص اهلل    م (هلل  1)
 (1/114 )هلل(هلل  أو لهلله هللو   اهلل   و بهلل  نل ل3)
 (3/1 )هللمن   هلل  و ل  هلل(4)
 (3/111(هلل   ش يهلل ةهللح  ئ هللغأ ماهلل  و ل  هلل )1)
 (1/451 )هلله هلل ق هلل  و   اهلل(هللل  هلل  م  ا1)
 (14/331و   اهلل   ا م هلل )(هلل7)
 (3/4(هلل م بهلل  ورأ  هلله هللمن   هلل  و ل  هلل )5)
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)  ك (هللممن و)ل و(هللهك هلل  ا ك هللأ ك هلل نكاجهلل ق ك هلل,هللأه اه هللأً(1)(أً هللل وهلل أ هلل     مل )ه   
هكككك هلل  ا كككك هللهلل)ل ككككو( ة,هللأصككككاحهللل ككككم    هللح كككك هللأ ظكككك هللممن و مكككك هللهكككك هلل  نكككك هلل(2)هكككك هللهكككك  ا

هللكو هللم موه    ) أهللأهلل, وهللأاك هللمنقكأ هللأهكأهلله ك ءهلل  ك    لهللأً هلل( ول)ممن وهللهلل(  ك ) وًا
هلل م ككل هللأ  قككاهللهككهلل  كك هلل  قككلهللهككهلل أ قشككم هللأ   مككاهللم كك ل هلل كك هللم ظمكك هلل غككابهللهككهلل,ومكك  هلل أاب

هلل,هللأ  هلل ذ اه هلله هللهك  اهللأ ر ك هلل  و كوهللممك هللو ك  ,(3)( وهللأاصوهلل  م  ل لهلل حووهلل  وظهلل,م ل 
 هللأةهلل  ككر هلل ككةهلل ق كك ئ لو مككلهلل ككةهللهككذ هلل  و كك ؤ هلله كك   )هلل(4)أاكك هللذ ككاهللأمككأهللون ككاهلل  غا كك   

﴾هللهوكاهللأوك هللمك  ك هللچ     ﴿ ,هللأهك هلل   كأاو ةهللمنكو(ل ك)﴾هللم   ٿ ٿ      ﴿اأ  هلله هلل أاةهلل  م ة
هللماهلل وح  هلل  من و,هللهم هلل   ا ؟

ٱ ٻ ٻ ٻ       ﴿م أ ك أ  وأ ب,هللأ عهللأ ق  هللأةهللر لهلل  م ةهللو  مظ هلل  و م  هلل قكوهلل   ومك اهللمظك هلل

هن ككيهللهلل﴾ڀ ٺ ٺ    ﴿ ثكك هللاكك  هلل﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

هللهلل﴾ٱ ٻ      ﴿وحك هللح ك هلل  و م ك هللم أ ك مأ أهلل     هلل  م وض لهلل  وما,هللهك خ هللهكذ هللمكاهللمك هللامقك هلل
أح ككك هلل  و م ككك هللم   ومككك اهللم  كككحبهلل قكككوهلل  مومكككأنهلل كشكككوا  هللهككك هلل  ق ككككهللأ  من كككو,هلله ككك  هلل

ضكك بهللم صككأ ب,هلله   ككبهلل أ كك هلل  وككاهللممكك هلل    ككم هللممكك هلل هلل خككاجهلل ككةهللو   ككك هللمح ككبهللمكك هلل ا
أ مكك هللم  كك هلل ل وكك ةهللمنكك هلل قككوهللل وكك لهللهلل,,هللهكك  واهلل كوكك هللمظكك (ل ككو)  وكك اةهللأهككأهلل(  ككك )من ككوهلل

هلل  و كك ءهللممكك هلل حككالهلل  من ككوهلل  م صككأ هللأ    ككبهلل,   ككم هلل  وككاهللمكك  ك هلل, كك  هللهكك هللر ككلهلل  مكك ة
هلل.(5)( ق م هلل    بهللأو هللم   مل,هللأ عهللأ  وا  ب,هللأا هلل  هلل قوهلل

ه  اهللأأ ظك هللممن كوهلل)ل كو(هللهلل أاةهللأأم هلل مةهلل  شأاهلله هلل  وحا اهلله  هللذ اه هلله هللمأضنظ هلله 
هلل  ككذًهللم ككاهللأةهلل  ككأةهللذ كك هللمككةهللمكك بهلل     مككل,هللأاوكك هللوككأ لهللذ كك هلل أا هلل قككوهللاككأ هلل  لمخشككًا

                                                           

 (1/141(هللو   اهلل مةهلل ث اهلل )1)
 (11/131 )هلله هلل قأ هلل   و بهلل(هلل  قم ب1)
 (4/331(هللاأحهلل  م  ةهلل )3)
أمكأهللون كاهللأحمك هللمكةهلللمكا ه  هللمكةهلل  لم كاهللمكةهللهلل, سمك  هلل  حك هكهلل  نكمكلهللشك  هلل   كا ءهللأ  محك ث ةهللم ك ك   هلل (هلل مةهلل  لم كا4)

,هللأ  هلل  لهلل ماهللأ شا ةهللأ   هلل,أ كماهلل   ث كاهللأ  كوهللمظكذ هلل  شكرةهلل,م ئكلهلل  ص هلل  ث   هلل  ن صم هلل  غا    هلل   حًأ
أ ك هللوك ا  هللهلل,أوخكاجهللمك هلل   ك  هلل,أأهك  هلل   ك  هللهك هلل   كا ء  هللأ ققظك هللأمناهكلهلل ااظك هللأأح ك هلل  نام كلهلل,أ كاهلله هلل  او  

 (1/117كهلل ق  أ  هلل )  م   هلل  ح هلل هلل.م ئلهللم  هلل  لهللثم ةهللأ ماهلل. هللأمأهللح  ةأخذهلل   هلل سم هلل, ك    
هلل س حكك  هللأ  ون  كك هللهكك هللوأو ككك هلل  موشكك م هلل  ق كككهللمككةهللرًهلل  و ل ككك 1)   مؤ ككي هللأحمكك هللمكككةهللهلل (هللمككك هلل  ورأ كك هلل   كك  اهللمكككذًأ

هلل-أضككاهللحأ شكك   هلل مكك هلل  غ كك هللمحمكك هلل قكك هلل     كك هلل-(هلله715 ككاهلل  ث  كك هلل  غا كك   ,هللأمككأهللون ككاهلل )لمكا ه  هللمككةهلل  لم
 (1/413 )هلل.م أةهلل–هلل   منلهلل- م  ةهلل–م اأ هلل-    شا هلل  اهلل   وبهلل  نقم ل
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هللمك  ك هللأوك ءهللهك هللر كلهلل كأاةهلله    ) هللكو هللهن ًهللهن هلل وًا هذبهلل ل لهللو ءهلله ظ هلل  هلل وًا
هلل  مكك ةهللون  ككلهللهنكك هلل وكك )ل ككو(هللهكك هلل     ككلهلل قككوهللو ككأةهللممن وهلل(  ككك ))ل ككو(,هلله  كك محايًا

هلل  مو كك  هلل(1)(خ   ككلهللمكك ةهلل ل وكك ةهللو كك ةهللهكك هلل  كك ك    وظكك ء,هلله  م ,هللأا هلل قككوهللاككأ هلل  لمخشككًا
هللكوكككك هللأوكككك ,هللأًهلل مقأغكككك هللأ  ككككو   ئ ,هللهلل(  ككككك )أونكككك هلل م أ كككك  )  كخوصكككك صهللأًهللأ وككككًا

ةهلل ككك ةهلل أ   وظككك ءهللأ  خوصككك صهلل ككك هللم ظمككك هللمكئككك هلل قغكككاا,هللأًهللهمكككآ هلل  من  ككك ةهللأ حككك هللأ  
ل هللأ  ككك هلل هلل  ككو  اهللأةهلل   ككاهلل ثكككاةهلل ذ كك  )هلل,هللأأضكك يهللمككك  كاهلل مككةهللأوكك ل(2)( ا  كك هللمخوق كك اهلل

يهلل  وخصككك صهلل من كككوهللهككك هللم ككك  هللمن كككوهلل   وظككك ءهلل ثكككاةهللونقككك هلل  كككون اةهللحكككاهللهلل(  كككك )أاأ هلل
هلل.(3)( قح   لهللل   وظ ءهللمةهلل   ثاةهللل وهللم  أ 

أ كك هلل صكك هلل  ون اككبهللمكك ةهلل)  ككك (هللأ)ل ككو(هللهكك هلل     ككلهلل قككوهلل  وظكك ءهللهللاقكك هللأهككأهلل  ككك هاهلل
هللأ عهللأ ق .هلل  غ  لهلل م هللصاحهللمذ  هلل  م  اأة,

هللأأم هللورأ  هلل ل لهلل   ا ملهلله م هللأا هلل   هلل  م  ا ةهلل قوهلل   حأهلل  و    
 هللهكككك هلل ل كككك هللمككككةهلل  ق كككك ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿  )هللاأ كككك اكككك  هللم كككك هلل

هك  من وهلل ك خ هللمكةهللهكذ هللهك هللهكذ ,هللهلل,أأص هلل س ككجهلل  ك خأ هلل,   ظ ا,هللأمةهلل   ظاهلله هلل  ق  
هكككككأهلل  و ككككك صهللأحككككك هم هللمكككككةهللهلل,هللأح كككككوهلل كككككةهلل مككككةهلل مككككك  هللاأ ككككك  )(4)(أمككككةهللهكككككذ هللهككككك هللهكككككذ 

أهكذبهلل مك اةهلل كةهللأةهللمك هلل  كصهللمكةهلل  ق ك هللل  هللهك هلل   ظك ا,هللهلل ),هللأا  هلل مكةهلل   كلهلل(5)( لخا.
ه ر  هلل خ هلله  ,هللأ ذ  هللمك هلل  كصهللمكةهلل   ظك اهلل ك خ هللهك هلل  ق ك هللأ ك كيهللأ  كك هللهك هلل  شكم هلل

هلل.(6)(أ   ماهلله هلل قنظ ,هللأا  هلله هللل ئ ةهلل هللمن وهلل ظ هللأ هللونا يهللأهذ هللأصأب

هللأً هلل﴾    ڃ ڃ چ چ چ چ ڇهلل﴿ونككك  وهللاككك  هللم ككك هللاأ ككك أهللهللهلل
هلل)  ونقمكككأ هلل ككك  هلل   ككك  ةهللأ  ح ككك ب,هللأ  ق ككك هللمكككةهللهلل,م ككك هللأهضككككاهللهلل نمكككلاهلل كككخاهم هللهككك هلل  وكككًا

 هللهلل) ,هللأح ككوهلل ككةهللاوككك  ةهلل(7)(  كك هللقككأ هلل هلل و  م  ككك هللأ هلل وككرخا ة   ظكك ا,هلل وا كك ةهلل أاكك هللمن

                                                           

 (11/151(هلل  وحا اهللأ  و أ اهلل )1)
 (11/151(هلل  مص اهلل    م هلل )1)
 (11/151(هلل  مص اهلل    م هلل )3)
 (1/1141(هلل  ظ   لهللل وهللمقأ هلل   ظ  لهلل )4)
 (1/1141 )مص اهلل    م هلل(هلل  1)
 (4/434(هلل  محااهلل  أو لهلله هللو   اهلل   و بهلل  نل لهلل )1)
 (1/1114(هلل  ظ   لهللل وهللمقأ هلل  ظ  لهلل )7)
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 كوككك هلل,هللأه كككاهللم ككك هللهككك هلل  ظ   كككلهلل  مكككا  هللم كوككك هلل  م كككمو )هلل(1)(أ هلل ونككك  بهلل أ ككك هلل  صكككا

ڇ ڇ  ﴿ م ككك هللاأ ككك هللاككك  ,هلل(3),هللأممثقككك هللاككك  هلل مكككةهلل   كككل(2)(  م كككموهلله ككك  هلل     مكككل

أً هلل  كككذًهلل  نككك هللهكككذبهلل كهنككك  هللهكككأهلل عهللمنمكككأ   هلل  كككذًهلل هللوصكككق هلل  نمككك  ةهللل هلل)﴾هللهللڍ

أً هلل كك هلل  مقكك هلل  وكك  ,هلل كك هللمكك هللهكك هلل ككق    هللأمق كك هلل  نكك هللمكك هلل)﴾هللڍ ڌ ﴿ ,هللأاأ كك (4)( كك 

هلل﴾ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ﴿  ,هللأاأ كككككككككككك هللونكككككككككككك  و(5)( شكككككككككككك ء
مكةهللذ ك هللأ هللم ك  اهللهلل عهلل هللومقك هللشك ئ اهللأً هلل كأث ةهللأ كص   هلل  وك هللونمك أةهللمكةهلل أةهلل)ا   

,هللأاكك  هلل مككةهلل   ككل )هلل  كك هللاككأ هلل(6)(ا م ككاهللهمكك هللهأاكك ,هللأهكك هلل   شككاةهلل  اا  ككلهلل  وكك هلل قككوهلل   ككأ ة

هللهككأ)﴾ ڑهلل﴿هكك هللاأ كك هللأح ككوهللم كك هلل   ككأ هلل  ثكك   هلل ككةهلل مككةهلل مكك  هلل(7)   كك  هلل  حوككل(
   هككلهلل   ككأ ةهللهلل)مو هكك  هللح كك بهلل ككة   ككأ هلل  ث  ككثهللأهلل ,(8)(  وقكك هلل  ككذًهلل  ككأةهلل قككوهللكظككاهلل   ككأ ة

هلل,(10)(هكككأهلل  كككذًهلل قكككوهللاأ هلل   كككأ ةهلل)اوككك  ة هللح كككوهلل   كككأ هلل  ا مكككاهلل كككةأهلل,هلل(9)(  كككح ةهلل  م ضكككل
هللأ  من كوهللأ ك هلل,أ ك هلل   كأ ة,هللأاك  هلل   من    )(11)(هأهلل   ماهلل  كذًهلل قكوهللاأ هلل  ثمكاةأا   )

ه هلل    وككلهلل  م ضكك ءهلل,هللأح ككوهلل   ا مكك هلل ككةهلل  وككأهًا )(12)(أ هلل ث ككا اهللهللاقكك كاهللهلل مقكك هللشكك ئ اهللهلل 
هلل.(13)(كظاهلل   أ ة,هللو م هللم ظ هلل   خقل  و هلله هلل

  (14)(ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ )اأ  هللون  وهلل-1
                                                           

 (1/1114  ظ   لهللل وهللمقأ هلل  ظ  لهلل )هلل)هلل(1)
 (1/1114 )هلل)هللمص اهلل    م (هلل  1)
 (4/434(هلل  محااهلل  أو لهلله هللو   اهلل   و بهلل  نل لهلل )3)
 (1/1114(هلل  ظ   لهللل وهللمقأ هلل   ظ  لهلل )هلل)4)
 (1/1114  مص اهلل    م هلل )هلل)(هلل1)
 (1/1114(هلل  مص اهلل    م هلل )هلل)1)
 (4/434(هلل  محااهلل  أو لهلله هللو   اهلل   و بهلل  نل لهلل )7)
 (1/1114(هلل  ظ   لهللل وهللمقأ هلل   ظ  لهلل )هلل)5)
 (1/1111 )هلل)هللمص اهلل    م (هلل  1)
 (1/1111(هلل  مص اهلل    م هلل )11)
 (1/1111 )هللمص اهلل    م (هلل  11)
 (4/313(هللو   اهلل   من   هلل )11)
 (14/331(هلل  و ماهللكح   هلل   ارةهلل )13)
 (35 )هلل  هلل أاةهلل(14)
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)ل كو(هللأًهلل  مك هلل  ظك هلل)  ك (هللممن وح كثهللوك ء هلل﴾   ې     ﴿  أ  ش ه هلله ظ هللاأ ك هللونك  و
هلل م هللأأا بهلل  م  اأةهلل قوهلل   حأهلل  و    

  كأ هللونكك  وهللذ ككاب هللأ  شككم هللهلل﴾ۉ ۉ ې ې﴿ أاأ كك    مككًا )هللهللاك  
هلل مأضاهللاا اه ,هللممن كو هللل كوهللمأضكاهللاا اهك  ,هللأاك  هلل   كماا  ًهللهك هللمحكاهلل  نقكأ هلل(1)(ووًا

هلل م ككو اهلل ظكك هلل ن كك  هللل ككوهللم ككو اهلل ظكك هللح   ككلهلل ككةهلل   ومكك  ) ,هللأ  مكك أا ًهلل(2)(أ  شككم هللووككًا
هللهك هللو  ك اب(3)ه هلل     هللأ  ن أةهلله هللأح هللأاأ   هللهك هللو  ك اه  ًهلل,هللأ مكةهلل  وكألهلل(4),هللأهلل  مغكًأ

هلل(7)أمكك هللذاهلل,هللهكك هللأحكك هلل كاككأ  هللأ  ككو  هللمحكك  ث(6),هللأ   ا مكك هللهكك هللو  كك اب(5)هكك هللل  هلل  م كك ا
اكك  أ هلل عهللهلل,أوكك اأةهللأ ككةهللوككذهبهللهككذبهلل  شككم هلل ]أةهلل   مكك هللصككقوهلل عهلل ق كك هللأ ككق هللاكك  هلل أمكك 

هللحوككككوهللو وظكككك هللل ككككوهللم ككككو اه هللوحكككك هلل  نككككا  هوخككككاهللهلل,أا ككككأ  هللأ قكككك ,هللاكككك   هلللةهللهككككذبهللووككككًا
هواوككاهللهوصككم هللهلل,هكككهللوككل  هلل ككذ  هللحوككوهلل  كك  هلل ظكك هلل او نكك هلل اونكك هللمككةهللح ككثهللوئكك هلل, كك و ة

هللحوكوهللو وظك هللل كوهللم كو اه هللوحك هلل  نكا هلل,   نلهللمةهللم قنظ  هوخكاهلل ك و ةهللأ هللهلل,ثك هللووكًا
هواوككاهللهوصككم هلل   نككلهللمككةهللهلل,وككل  هلل ككذ  هللحوككوهلل  كك  هلل ظكك هلل او نكك هلل اونكك هللمككةهللح ككثهللوئكك 

هلل هلل  كككو  اهلل   ككك  هللم ظككك هللشككك ئ هللحوكككوهللو وهلل,م قنظككك  ظككك هللل كككوهللم كككو اه هللذ  هللوحككك هللثككك هللووكككًا
 هلله ك هلل,ه    هلل ظك هلل او نك هللأصكمح هلل   نكلهللمكةهللمغامك هللهوصكم هلل   نكلهللمكةهللمغامظك هلل,  نا 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ذ  هللح ة﴿هلل؟أو اأةهللمووهللذ   هللا أ هلل عهللصقوهلل عهلل ق  هللأ ق  

هلل.(8)[﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
أممثقك هللذ كاهللهلل﴾ې ې ﴿هك هللاأ ك هلل (هللممن و)ل كو()  كك كذ  هللأةهلل(9)  خ لةهللأأأا هلل

                                                           

 (11/111 )هلل (هللو ماهلل  م  ةهلله هللورأ  هلل   ارة1)
 (3/113 )هللمحاهلل  نقأ هلل(1)
 (1/17 )هلل     هللأ  ن أة(هلل3)
 (4/13 )هللمن   هلل  و ل  (هلل4)
 (3/113 )هلله هلل ق هلل  و   اهلل(هللل  هلل  م  ا1)
 (11/17  و ماهللكح   هلل   ارةهلل ) (1)
هلل,ه واهلل  وهلل   م هللصقوهلل عهلل ق  هللأ ق هلل,أمأهللذاهلل  غ  ًاهلل,و  بهللمةهللو   ةهللمةهلل    ةهللمةهلل م  هللمةهللحا  هللمةهللغ  ا(هلل7)

اك  هلل مكاأهللمكةهلل قك هللمك  هلل ك لهلل ث وك ةهللأثكثك ةهللهك هللهلل س كك ,أهأهللأأ هللمةهللح  هلل   م هللصقوهلل عهلل ق ك هللأ كق هللموح كلهلل
 (1/111 )هللاو  هللصح  هللم ق  .هلل أامابهلله هلل  امذةهلل,خكهلهلل ثم ة

 (1/135 )هلل(111اا هلل  ح  ثهلل)هللصح  هللم ق هلل هللم بهللم  ةهلل  لمةهلل  ذًهلل هلل  م هلله  هلل س م ة(هلل5)
 (4/7(هلل م بهلل  ورأ  هلله هللمن   هلل  و ل  هلل )1)
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هكككك هلل ككككك هللهلل(3),هللأ  م كككك   (2)هكككك هللو  كككك اهلل  وك كككك ةهلل,هللأ   كككك أ  (1)هكككك هلل  قمكككك بهلل كككك   هلل مككككة
هلل.هللهلل(6),هللأ    هاهلله هلل  وحا ا(5)ه هللاأحهلل  م  ةهللأ   م    هللح  ,هلل(4)   ا
هلل ل لهلل   ا ملهلله م هللأأا بهلل  م  اأةهلل قوهلل   حأهلل  و    هللأأم هللورأ  هلل

هلل ن كككك  هلل﴾ۉ ۉ ې ې ﴿ ككككةهللم  وكككك  )هللاأ كككك هللاكككك  هلل   ككككماا  ًهللح   كككك اهلل
و وظككك هللل كككوهللم كككو اه ,هللأ هللو ككك اهللهككك هللم  ل ظككك هللحوكككوهلل)هلل   قمككك  هللح كككوهلل كككةأهلل,هلل(7)( أاككك هلل ظككك 
 م و اهلل ظك هللهللأ  شم هللووًاهلل)   وم  هللح وهلل ةأهلل,هلل(8)(ث هللواواهللل وهللأأ هللم  ل ظ هلل,ووو أله 

أذ ك هللك ظك هلل هللوكل  هللوو ك  هللهلل,أم و اه هللأاصوهللم  ل ظك هللهك هلل  غكاأبهلل, ن   هللل وهللم و اهلل ظ 
هكككك هلل كككك هلل  قككككل,هللحوككككوهللو وظكككك هللل ككككوهللأمنككككك هللمغ امظكككك ,هللثكككك هللواوككككاهللهككككذ  هللم ككككو اه ,هللك ظككككك هلل هلل

هللاض هلل عهلل   هللأأأا هللح ثهلل,(9)(وو أله  هلل  ك هللو   ك اهللهلل]اك   هلله هلل  مخك ًاهللأم هللذاهلل  غ  ًا
هللأ كةهللوغكابهلل ماهلل   م هللصقوهلل عهلل ق ك هللأ كق هلل  ك هللغكاأبهلل  شكم ,هلله ك   هلل ك هللأمك هللذاهللأوك ًا

؟هللاق  هلل عهللأا كأ  هللأ قك .هللاك   هللهإ ظك هللوغكاب,هللأوكذهبهللحوكوهللو كو هللوحك هلل  نكا ,هلل  شم 
و ورذةهللهكهلل ؤذةهلل ظ ,هللحووهللو وشك اهللأو قكب,هللهكإذ هلل ك  هللأو ورذةهلله ؤذةهلل ظ ,هللأ أش هللأةهلل

هلل م ككو اهلل ظكك هللاكك   هللم ككو اه هللهلل ق ظكك  ا كك هلل ظكك  هلل  قنكك هللم   كك ,هللهككذ  هللاأ كك  هللأ  شككم هللووككًا
هللهلل.(10)[وح هلل  نا 

                                                           

 (11/117 )هلله هلل قأ هلل   و بهلل(هلل  قم ب1)
 (1/151(هللو   اهلل  وك  ةهلل )1)
  شك هن ,هللماهك ةهلل  ك  ةهللأمكأهلل  ح كة,هلل  نكمكلهللهلل(هلللما ه  هللمكةهلل مكاهللمكةهللح كةهلل  امك  ,هللمكةهلل قك هللمكةهللأمك هللم كاهلل  م ك   3)

هللأغ كاب,هللأ  حك  ثهلل كةهلل  حك هكهللهلل,م ئكلهللو ا مك هلل  مح ثهلل  ح هك.هللأ  هلل ك لهللو كاهللأثمك ة أأخكذهلل   كا ر هلل كةهلل مكةهلل  وكلًا
 مةهللحوا,هللأ     هلل ةهلل  و  هللمكةهللا ضك هللشكظمل.هللأ ل هلل     ك و ,هللأ  أ ك ئ ,هللأ ك ئاهلل كشك  ر.هللأمظكاهللأمكانهللهك هلل    كأةهلل

 (1/14 ك هلل  ن   ةهلل )هلل هلل.أ  بهلله هلل  ح  ث
هلللما ه  هللمةهلل ماهللمةهللح ةهلل  ام  هللمةهلل ق هللمةهللأم هللم كاهلل  م ك   هلل هلل  مؤ ي (هلل ك هلل   ااهلله هللو   بهلل ل   هللأ   أا4)

 (11/111) هلل.م أةهلل–   منلهللهلل–    هاةهللهلل-    شا هلل  اهلل   و بهلل س كم هلل-(هلله551 )
 (7/317(هللاأحهلل  م  ةهلل )1)
 (13/11(هلل  وحا اهللأ  و أ اهلل )1)
 (3/113 )هللاهلل  نقأ مح(هلل7)
 (3/113 )هلل  مص اهلل    م هلل(5)
 (3/113 )هلل  مص اهلل    م هلل(1)
هلل م ككككككككو اهلل ظكككككككك هللذ كككككككك هللو كككككككك  اهلل  نل ككككككككلهلل  نقكككككككك  هلل(11) هلل هللم ب)أ  شككككككككم هللووككككككككًا هللااكككككككك هلل  حكككككككك  ثهلل(هللصككككككككح  هلل  مخكككككككك ًا

هلل(1/113 )(1511)
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ذ  هللو ك  اهلل  نل كلهلل  نقك  هلل  نل كلهللم    مكل,هلل  نقك  هللهلل﴾ې ى ى ائ ﴿أاأ  هللون  و
هللأةهلل قشم هللم و ا.القولاألول:أهذ هللهأهللهلل,(1)(مم هللا ابهللمةهللأماه ,هللأخق ظ 

 هللأ كك هلل كك  هلل قشككم هللم ككو ا,هللأ  كك    هلل ق كك هللاككا ءةهلل مكك هلل عهللمككةهللم ككنأ هللأ مككةهللوالقااولالثاااني
هلل هللم و اهلل م  هلله هلل  شأ ذ)هلل هلل.(2)(م صبهلل  ا ءهلل(هلل ظ هللأ  شم هللووًا

هللأةهلل ظ هللم و اهللهر ةهللم و اهلل  شم ؟هللهللأم  ءهلل قوهلل
م و اه هللأاصوهللم  ل ظ هلله هلل  غاأبهلل هللوووك ألب,هلل ن ك هللل كوهللأمنك هللمغ امظك هلل  )القولاألول

ذ كككككابهللأهلل  مكككككذ أاهلل كككككةهلل   ومككككك هللر  ككككك ا,هللهللأهكككككأهلل(4)أذ كككككابهللم ككككك هللهككككك هلل  ظ   كككككلهلل,(3)(ثككككك هللواوكككككا
هللأ  ككككككوغام هلل   امكككككك   هللهكككككك هللغا ئككككككبهلل,(6)هكككككك هلل  و  كككككك اهلل  أ كككككك  هللً,هللأ  أ حكككككك (5)  مكككككك أا ً
هللهككك هللو  ككك اب(7)  و  ككك ا هللهككك هللل وككك لهلل  م ككك ةهللأأأا بهلل,(8),هللأذ كككابهلل  مغكككًأ ,هللأ مكككةهلل(9)     ككك مأًا

هللهكك هللوككذ اةهلل كا ككب ,هلل(12),هللأ  نككلهللمككةهلل مكك هلل   ككك هللهكك هللو  كك اب(11),هللأل  هلل  م كك ا(10)  وككأًل
هلل.(13)أ مةهلل    هلله هلل  قم ب

هلل  وظكك ءهللأماهكك هلل  كك هلل   ضكك ءهكك هللو  كك ابهلل   ككلهللاكك   )هللهلل(14) هللأأا بهلل مككةهللهككأا القااولالثاااني

                                                           

 (3/113 هلل)هللمحاهلل  نقأ (هلل1)
 (هلل1/111(هلل  محو بهلله هللوم  ةهللأوأبهللشأ ذهلل   ا ء  هللأ س ض حهلل  ظ هلل )1)
 (5/115(هلل   شيهللأ  م  ةهلل ةهللو   اهلل   ارةهلل )3)
 (1/1133(هلل  ظ   لهللل وهللمقأ هلل   ظ  لهلل )4)
 (1/17 )هلل     هللأ  ن أة(هلل1)
 (3/114(هلل  أ   هلله هللو   اهلل   ارةهلل  مو  هلل )1)
 (1/111(هللغا ئبهلل  و   اهللأ و ئبهلل  ورأ  هلل )7)
 (4/13 )هللمن   هلل  و ل  (هلل5)
 (1/151(هللل و لهلل  م  ةهلل ةهللمن   هلل   ارةهلل )1)
 (1/311(هللوذ اةهلل كا بهلله هللو   اهلل  غا بهلل )11)
 (3/114 )هلله هلل ق هلل  و   اهلل(هللل  هلل  م  ا11)
 (3/31(هللو   اهلل  نلهللمةهلل م هلل   ك هلل )11)
 (11/117(هلل  قم بهلل )13)
هلل  ككأ  كهلل(هللأمككأهللم ككاهلل مككةهللهككأا هلل  ك ككو ذهللأمككأهللم ككاهللمحمكك هللمككةهلل14)   ح ككةهللمككةهللهككأا هلل  مككو ق هلل كصككأ  هلل ك  ككبهلل   حككًأ

هلله من هللمك هلل  ممو    صمظ   هلل كل,هللها  كق هللأهك هلل   ك مأاهللأ  وم كأ اهللأا  هللم  نا  هللم ةهلل  ا هلل  نق ,هللث هللوأو هللل وهلل  ًا
أه ك  هلل هللم  هلل  وأو هللل  ظ ,هلله ن هللأأا هلل    مأا,هللهم وهلل  هللمظ هللم ا لهللأ  ا ,هللأأح  هلل عهللون  وهللم هللأ أ  ك هللمكةهلل  نقكأ .هلل

 (4/171 ك   ةهلل )
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,هلل(3)أذ كابهلل  مك أا ًهللهك هلل    ك هللأ  ن كأةهلل,(2)أذ كابهلل  ثنقمك هللهك هلل   شكيهللأ  م ك ةهلل,(1)(      
,هللأ   امك   هللهك هللغا ئكبهلل(5)أ   كمن   هللهك هللو  ك ابهلل,(4)أم هللا  هلل  أ ح ًهلله هللو  ك ابهلل  كأو ل

هللهكك هللو  كك اب,هللأهلل(6)  و  كك ا هلل,هللأهلل(7)  مغككًأ ,هللأأأا بهلل مككةهلل   ككلهللمككةهلل(8)هكك هلل   شكك ي  لمخشككًا
هلل(11),هللأ   ا مكك هللهكك هللو  كك اب(10)أ  نككلهللمككةهلل مكك هلل   ككك هللهكك هللو  كك ابهلل,(9) كاككأ  هللهكك هللو  كك اه 

هللهكك هلل  و كككظ  هللهكك هلل قكككأ هلل(12)أذ اهكك هللمظككذ هلل  من كككوهلل ككذ  هلل    ككك  هللهكك هللو  ككك اب ,هللأ مككةهللوكككًل
,هللأ مكةهلل(15),هللأأمأهللح  ةهلله هلل  محكاهلل محك  (14) م بهلل  ورأ   ,هللأ  خ لةهلله هللو   اب(13)  و ل  

,هللأ  م ك   هللهك هلل(17),هللأ مكةهلل ك   هللهك هلل  قمك ب(16)أ م بهللم  م  ك  هلل  لمك   هلل, ث اهلله هللو   اب
,هللأأمككأهلل   ككنأ هللهكك هلللاشكك  هلل(19) ةهلل  شككام   هللهكك هلل   ككا جهلل  م  ككا ,هللأشككم هلل  كك(18) ككك هلل  كك اا
هلل.(21),هللأ  شأ    هلله هللهو هلل     ا(20)  ن  هلل   ق  

                                                           

مككلهلل/هللأمككأهلل-(هللو  كك اهلل مككةهللهككأا هللمككةهللأأ هلل ككأاةهلل كحككل بهلل1) م ككاهللمحمكك هللمككةهللهللرخككاهلل ككأاةهللغكك هاهلل  مؤ ككي هلل سمكك  هلل  نكَّ
هلل)م و كككو ا(هلل-(هلله411  ح كككةهلل مكككةهللهكككأا هلل )     شكككا هللهلل- ا  كككلهللأوح  ككك  هلل ككك  يهللمكككةهلل  مككك هللمكككةهللصككك   هللمخككك ًا

 (1/111 )هلل هلل.هلل1111هلل-هلل1431 كأ وهللهلل-   منلهللهلل-  ممق لهلل  نام لهلل   نأ  لهلل-و منلهللأ هلل   امهلل
 (5/115 )هلل(هلل   شيهللأ  م  ةهلل ةهللو   اهلل   ارة1)
 (1/17 )هلل     هللأ  ن أة(هلل3)
 (1/111  أو لهلله هللو   اهلل   و بهلل  نل لهلل ) (4)
 (4/377(هللو   اهلل   من   هلل )1)
 (1/111(هللغا ئبهلل  و   اهللأ و ئبهلل  ورأ  هلل )1)
 (4/13 )هللمن   هلل  و ل  (هلل7)
 (4/11 )هللهللح  ئ هللغأ ماهلل  و ل  (هلل   ش يهلل ةهلل5)
 (4/414(هلل  محااهلل  أو لهلله هللو   اهلل   و بهلل  نل ل )1)
 (3/31(هللو   اهلل  نلهللمةهلل م هلل   ك هلل )11)
 (11/15(هلل  و ماهللكح   هلل   ارةهلل=هللو   اهلل   ا م هلل )11)
 (3/114(هللم  ا هلل  و ل  هللأح  ئ هلل  ورأ  هلل )11)
 (1/151 )هلل(هلل  و ظ  هلل نقأ هلل  و ل  13)
 (هلل4/7  هلله هللمن   هلل  و ل  هلل )(هلل م بهلل  ورأهلل14)
 (1/11(هلل  محاهلل  مح  هلل )11)
 (1/177(هللو   اهلل مةهلل ث اهلل )11)
 (11/117 )هلله هلل قأ هلل   و بهلل(هلل  قم ب17)
 (11/131 ك هلل   ااهلله هللو   بهلل ل   هللأ   أاهلل ) (15)
 (3/311   ا جهلل  م  اهلله هلل س   لهلل قوهللمناهلهللمناهللمن   هلل ك هللام  هلل  ح   هلل  خم اهلل ) (11)
 (7/115 )هلل  ن  هلل   ق  هللل وهللمل   هلل   و بهلل   ا  (هلللاش  هلل11)
 (4/414(هللهو هلل     اهلل )11)
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هللهلل,(1)ذ كابهلل مكةهللأمك هلللم ك ةهللهك هللو  ك اهلل   كارةهلل  نل كلهلل.( أا هللأ ح هلل هللون أب  )القولالثالث
,هلل(4)أ  مككك أا ًهللهككك هللو  ككك ابهلل,(3),هللأ  ثنقمككك هللهككك هلل   شكككيهللأ  م ككك ة(2)أ مكككةهللهكككأا هللهككك هللو  ككك اب

هللهككك هللوكككذ اةهلل كا كككب ,هللأ  نكككلهللمكككةهلل مككك هلل   كككك هللهككك هلل(6),هللأل  هلل  م ككك ا(5)أذ كككابهلل مكككةهلل  وكككأًل
هللهلل.(9)و   ابهلل   نأ هلله ,هللأأمأهلل(8) م بهلل  ورأ  هلل,هللأذ ابهلل ذ  هلل  خ لةهلله (7)و   اب

 ظ  ككلهلل او   ظكك هللهكك هلل   ككم ءهللهكك هلل  صكك ي,هللأ ظ  ككلهللهمأ ظكك هللهكك هللهلل م ككو اه   )القااولالرابااع
هللهك هللو  ك اب.هلل(10)(  شو ء ,هللأ مكةهلل ك   هللهك هلل(12) مك بهلل  ورأ ك هللهك ,هللأ  خك لةهلل(11)ذ ابهلل  مغكًأ
هلل(15),هللأ  شأ    هلله هللهو هلل     ا(14),هللأشم هلل    ةهلل  شام   هلله هلل   ا جهلل  م  ا(13)  قم ب

أاككأيهللهلل أاأهظكك هلل  كك هلل  ككلأ  هللهكك هلل كك هلل ككأ ,هللأ   كك هلل  ككو ا اه هلل  )هللم ككو اه القااولالخااامس
هللهكك هللو  كك ابهلل  و ككظ  هلل نقككأ هلل  و ل كك .هلل(16)(كككك هلل كشكك  ءهللح  ئككذ ,هللأأمككأهلل(17)ذ ككابهلل مككةهللوككًل

,هللأمحمكك هللث كك ءهلل عهللهكك هلل(19),هللأ   ككم    هللح كك هللهكك هللاأحهلل  م كك ة(18)ح كك ةهللهكك هلل  محككاهلل  محكك  
هلل.(20)  و   اهلل  مكظًا

                                                           

 (4/41(هللو   اهلل   ارةهلل  نل لهلل )1)
 (1/111(هللو   اهلل مةهللهأا هلل )1)
 (5/115(هلل   شيهللأ  م  ةهلل ةهللو   اهلل   ارةهلل )3)
 (1/17 )هللهلل     هللأ  ن أة(هلل4)
 (1/311 )وذ اةهلل كا بهلله هللو   اهلل  غا بهلل)غا بهلل   ارةهلل   ا  (هلل (1)
 (3/114 )هلله هلل ق هلل  و   اهلل(هللل  هلل  م  ا1)
 (3/31(هللو   اهلل  نلهللمةهلل م هلل   ك هلل )7)
 (4/7(هلل م بهلل  ورأ  هلله هللمن   هلل  و ل  هلل )5)
 (7/117(هلللاش  هلل  ن  هلل   ق  هللل وهللمل   هلل   و بهلل   ا  هلل )1)
 (4/377(هللو   اهلل   من   هلل هلل)11)
 (4/13 )هللمن   هلل  و ل  هلل(11)
 (4/7من   هلل  و ل  هلل )هلل(هلل م بهلل  ورأ  هلله 11)
 (11/117 )هلله هلل قأ هلل   و بهلل(هلل  قم ب13)
 (3/311   ا جهلل  م  اهلله هلل س   لهلل قوهللمناهلهللمناهللمن   هلل ك هللام  هلل  ح   هلل  خم اهلل ) (14)
 (4/414(هللهو هلل     اهلل )11)
 (4/414(هلل  محااهلل  أو لهلله هللو   اهلل   و بهلل  نل لهلل )11)
 (1/151(هلل  و ظ  هلل نقأ هلل  و ل  هلل )17)
 (1/11حاهلل  مح  هلل )(هلل  م15)
 (7/317(هللاأحهلل  م  ةهلل )11)
هلل )11)  (5/53(هلل  و   اهلل  مكظًا
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هللهكك هلل  حكك  ثهلل   كك م هلل ككةهللأمكك هللذا.هللأم ككو اه هللالسااادسالقااول  ككوأ ه هللهلل  هللأهككأهلل  مككاًأ
,هللأ  ثنقمككك هللهككك هلل(1)وحككك هلل  نكككا ,هللذ كككابهللمكككةهللومقكككلهلل كاكككأ  هلل   كككماا  ًهللهككك هللمحكككاهلل  نقكككأ 

,هللأ   كمن   هللهك هلل(4),هللأ  أ ح ًهلله هلل  و   اهلل  أ   (3)أم  هلله هلل  ظ   لهلل(2)   شيهللأ  م  ة
هلله هللو  ك اب,هللأهلل(6),هللأ   ام   هلله هللغا ئبهلل  و   ا(5)و   اب هللهك هللل  هلل(7)  مغًأ ,هللأ مكةهلل  وكأًل
هللهككك هللو  ككك ابهللاككك   )هللأهكككذ هللأصككك هلل كاكككأ  هلل(9),هللأ   ا مككك هللهككك هللو  ككك اب(8)  م ككك ا ,هللأ مكككةهللوكككًل

هللهك هلل  مخك ًا ,هللأمك هللاك  هلل(10)( أاأ بهلل ةهلل   م هللصكقوهلل عهلل ق ك هللأ كق هللهك هلل  حك  ثهلل  مكاًأ
أ مكككةهلل ث كككاهللأ كككم بهلل,هلل(12),هللأأمكككأهللح ككك ةهللهككك هلل  محكككاهلل  محككك  (11)  خككك لةهللهككك هلل مككك بهلل  ورأ ككك 

,هلل(15),هللأ  ثنككك  م هللهككك هلل  وكككأ هاهلل  ح ككك ة(14),هللأ مكككةهلل ككك   هللهككك هلل  قمككك ب(13)  م  ككك  هلل  م ككك   
,هللأشككم هلل  كك  ةهلل  شككام   هلل(17),هللأ   كك أ  هللهكك هلل  كك اهلل  م ثككأا(16)أ  م كك   هللهكك هلل ككك هلل  كك اا

,هللأ مكككةهلل و مكككلهللهككك هلل  محكككاهلل(19),هللأ   كككم    هللح ككك هللهككك هللاأحهلل  م ككك ة(18)هككك هلل   كككا جهلل  م  كككا
هللأمحم هللث  ءهلل عهلله هلل  و   اهلل(20)  م   

                                                           

 (3/113 )هللمحاهلل  نقأ هلل(1)
 (5/115(هلل   شيهللأ  م  ةهلل ةهللو   اهلل   ارةهلل )1)
 (هلل1/1133(هلل  ظ   لهللل وهللمقأ هلل   ظ  لهلل )3)
 (3/114 )هلل(هلل  أ   هلله هللو   اهلل   ارةهلل  مو  4)
 (4/377(هللو   اهلل   من   هلل )1)
 (1/111غا ئبهلل  و   اهللأ و ئبهلل  ورأ  هلل )(هلل1)
 (4/14 )هللمن   هلل  و ل  هلل(7)
 (3/114 )هلله هلل ق هلل  و   اهلل(هللل  هلل  م  ا5)
 (11/17(هلل  و ماهللكح   هلل   ارةهلل )1)
 (1/151(هلل  و ظ  هلل نقأ هلل  و ل  هلل )11)
 (4/5 )هلل(هلل م بهلل  ورأ  هلله هللمن   هلل  و ل  11)
 (1/11(هلل  محاهلل  مح  هلل )11)
 (1/177 )هلل(هللو   اهلل مةهلل ث ا13)
 (11/117 )هلله هلل قأ هلل   و بهلل(هلل  قم ب14)
 (1/13(هلل  وأ هاهلل  ح  ةهلله هللو   اهلل   ارةهلل )11)
 (11/111 ك هلل   ااهلله هللو   بهلل ل   هللأ   أاهلل ) (11)
 (7/11(هلل   اهلل  م ثأاهلل )17)
 (3/311   ا جهلل  م  اهلله هلل س   لهلل قوهللمناهلهللمناهللمن   هلل ك هللام  هلل  ح   هلل  خم اهلل ) (15)
 (7/315ةهلل )(هللاأحهلل  م  11)
 (4/111  محاهلل  م   هلله هللو   اهلل   ارةهلل  مو  هلل ) (11)



311 

 

هللهك هللو  ك ابهللمكا حهلل(2)اوحك ,هللأ  شأ    هلله هللهو هلل     اهللأهلل(1)  مكظًاهلل ,هللأ مكةهلل مكاهلل  وك ًأ
أهكككأهلل  صكككح  هلل  كككذًهلل  هلل ق ككك هللهلل,(4),هللأ   ككك هاهللمكككةهلل  شكككأاهللهككك هلل  وحا كككاهللأ  و كككأ ا(3) م ككك 

هللمورأ ككك هللهلل  حككك  ث,هللأ  كككك هاهللأ ككك هللح   كككلهلل   كككوأ ,هللأ هلل صكككايهلل  ككك هللل كككو   من كككوهلل  موككك ًل
هلل.       ,هلل م هللذهبهللل   هللمناهلل  م  ا ة,هللأ عهللأ ق   خضأنهللأهلل
لةهلل)  هللذ كككابهللل كككم    هللح ككك هللم أ ككك هللهككك هلل  من كككوهلله كككهلل(ل كككو( ة)  ك )   مكككلهللهللث اوكككرأأمككك هلل
ووككامهلل مقككأ هللم ككو اهللأحكك هللمنكك ةهللهللأًهلل( هلل  ككأةهلل  من ككو  قونق كك ) م ككو اهللهلل هككهلل(  ككك )هلل   كك 
ةهلل   كك رخككاهلل   كك لهلل   كك هلل أاهكك هللهككلهلل   وظكك   من ككوهللهلل)ل ككو(هلل  ككأةهلل  من ككو ممن وهلل)  ك (,هللأ  
هللهللهلل.(5)  م و ا,هلل قوهلل  خكيهلل  مو   هلله هللمن وهلل  م و ا(هلل ولةهللومقنهللأ وهلللهللووام

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے )اأ  هللون  وهلل-3

  (6)(ے ۓ 

)ل ككو(هللأً هللل ككوهلل   كك  هللح ككثهللوكك ء )  ك (هللممن وهلل﴾ہ   ﴿أ  شكك ه هلله ظكك هللاأ كك هللونكك  و
هلل  م  اأةهلل قوهلل   حأهلل  و     م هللأأا بهلل

,هلل(7)( ن كك هللأ كك هللا ككأ هللل ككوهلل  هككلهلل   كك  هللأًهللل ككوهللومكك نظ هكك هللو  كك اه  )هللهللاكك  هلل  مكك أا ً
صكقوهلل عهلل ق ك هللأ كق هللل كوهللهللهذ هللل ك هللمةهلل عهللونك  وهللمر ك هللمنكثهللمحمك  اهلل أا  هلل مةهلل   ل )

هللهك هلل(9),هللأممثقك هللأأا هلل  نكلهللمكةهلل مك هلل   كك هللهك هللو  ك اب(8)(وم اهلل  ن     و  ك اب,هللأ مكةهللوكًل

,هلل,هلل ك هلل  كةهللذ ك هللخ كراهلل(ل كو)ممن كوهلل(  كك )أ أهللوكرأ )م أ   هللهللمأهللح  ة,هللأوألبهللأ(10)  و ظ  
,هللأذ كاهللذ ك هللهك هلل(11)(اك هللوك ء هللممن كوهلل  كك هلل(ل كو),هللأ(ل كو)ا هللو ء هللممن كوهلل(  ك )كة

                                                           

هلل )1)  (5/53(هلل  و   اهلل  مكظًا
 (4/414(هللهو هلل     اهلل )1)
 (1/151ما حهلل م  هلل  شيهللمن وهلل   ارةهلل  مو  هلل ) (3)
 (13/11(هلل  وحا اهللأ  و أ اهلل )4)
 (317 7(هللاأحهلل  م  ةهلل )1)
هلل(15 مرهلل )هلل أاةهلل(1)
 (4/411 )هلل     هللأ  ن أة(هلل7)
 (4/411 )هلل  محااهلل  أو ل(هلل5)
 (1/11(هللو   اهلل  نلهللمةهلل م هلل   ك هلل )1)
 (1/111(هلل  و ظ  هلل نقأ هلل  و ل  هلل )11)
 (5/111(هلل  محاهلل مح  هلل )11)
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هلل  ذًهللم اهللذ  ,هللأأأا هلل   كم ةهللهك هلل  ك اهلل  مصكأةهللوكأ لهللأةهلل منااهلل  ا هلل قوهلل  لمخشًا
هلل  كذًهللم كاهللذ ك هلل(ل و)ممن وهللهلل(  ك )و أةهلل ,هلل(1)أ   هلل  ا هلل ةهللأم هللح  ةهلل قكوهلل  لمخشكًا

ل كك هللمكةهلل ,هللأاك  هلل  ثنك  م  )(2)(أً هللل هللل كوهللوم كاهلل  خقك هللمكةهلل  م ق ك ةأا  هلل مةهلل ث ا )
هللأهللأح كوهلل   ك أ  (3)(صقوهلل عهلل ق  هللأ ق هللل وهللوم اهلل  نك   هلل عهللون  وهللمر  هللمنثهللمحم  اهلل

هك هللهلل(  كك )ا ك  هللأهلل  شأ    هلله هللهكو هلل   ك  ا ),هللأا  هلل(4)( وهلل     هللوم ن اهللإ  ةهللمو ه  )
 ظك هللم س كذ اهللأ سمكك ,هللأأهللهلل,هللأً هللأم هللأا ق   هللل وهلل     هللل هللو منك اهلل(ل و) ق   هللممن و هلل

هلل.(5)( ظ هللمةهلل    اهللأ  من ص هللم  ن اهلل
مكك هللاوحكك هللأمككأهللح كك ةهلل كةهللمككةهلل  كك هللمككةهلل   حككأ  ة,هللأهككأهللمكك هللهللأ عهللأ قكك  هللأ  صككأ بهلل اقك 

أاك هلل ونك مهلل سا ك  هللهللمكةهللأةهللو كأةهلل)  كك (هللممن و)ل كو(هللوكألبهلل كذ  هلل  شكأ    هلل مك هللو ك  ,
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )مكككككك)  ك (هللأهللمكككككك)ل و(هلل مككككك هللاككككك  

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )أاأ ككككككككككك هللونككككككككككك  و,هلل(6)(ٿ ٿ 

  .(8)(ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ) ,(7)(ژ ڑ ڑ 

جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث )أمككككك)  ك (هلل  أ كككك هللونكككك  و 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ),هللأاأ ككككك هللونككككك  و(9)(يث حج مج جح مح جخ 

هلل,هللأهأهللمأضاهلل  ش ه هلله هلل ل ل.(10)(ھ ھ ھ ے ے ۓ 
هللأأم هللورأ  هلل ل لهلل   ا ملهلله م هللأا هلل   هلل  م  ا ة 

أمكككك هللهلل﴾ۀ ہ ہ ہ ہ﴿   أأا هلل مككككةهللوا ككككاهللهكككك هللو  كككك ابهللاأ كككك هللونكككك  و
                                                           

 (1/151 )هلله هلل قأ هلل   و بهلل  م  أةهلل(هلل   اهلل  مصأة1)
 (1/115(هللو   اهلل مةهلل ث اهلل )1)
 (4/374(هلل  وأ هاهلل  ح  ةهلله هللو   اهلل   ارةهلل )3)
 (1/711(هلل   اهلل  م ثأاهلل )4)
 (4/371(هللهو هلل     اهلل )1)
 (14 )هلل  هلل أاةهلل(1)
هلل(1 )هلل أحهلل أاةهلل(7)
هلل(147 )هلل  ص ه  هلل أاة(5)
هلل(71 )هلل     ءهلل أاةهلل(1)
هلل(15 )هلل مرهلل أاةهلل(11)
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هللل كككوهللهكككؤ ءهلل  مشكككا  ةهللمككك عهللمكككةهللاأمككك هللخ صكككل,هللأ   ككك هللأا كككق   هلل  هكككلاهللأا كككق   هلل ككك هللمحمككك هلل
مكةهللهللمش ا اهللهلل﴾ہ ھ ھ ﴿أ كحماهللأ ك أ هللأ  نو هلل, ق   هللأومن ةهلل  نابهللم ظ 

﴾هللأةهلل عهللأا ككق هلل ككذ  هللھ ھ ے ے ۓ ﴿هللمككةهلل ككذم هللأ   كك ,هللأ ككذ ا اهلل
أ شكككككظ هلل ككككك هللاكككككأ هلل   مككككك هللصكككككقوهلل عهلل ق ككككك هللهلل القاااااولاألول,هللأهكككككذ هلل(1)(ل كككككوهللوم كككككاهلل  مشكككككا

 كك هلل ن ظككةهللأحكك هللامقكك  هلل صككا هللم  ا ككبهللم كك اةهللشككظا,هللأونقكك هلل كك هللهللأ   كك هللخم كك اهلل]أ ككق  
,هللهر مكككك هللاوكككك هللمككككةهللأموكككك هللأ ا وكككك هلل  صكككككةهللهق صكككك ,هللأأحقكككك هلل كككك هللأ ظككككأا اهللهلل كااهللم ككككو  اهلل

  مغكك   هللأ كك هللوحكك هللكحكك هللامقكك ,هللأأ   كك هلل  شكك   ل,هللأ كك ةهلل   مكك هلل منككثهللل ككوهللاأمكك هللخ صككلهلل
ه كك هللاكك  هللهلل,أًهلل س كك هلل أةهلل  وككةأ هلل ن كك هللأ كك هلل ق كك  هلله كك هللهلل,(2)[أمنثكك هللل ككوهلل   كك  هلل  مككل

 ن ك  هللوم  ككلهلل س كك هللأ   ككوهللهكك هللو  ك اهلل   وكك بهلل  نل ككل )هلل   م  كاأةهللمكك ظ هلل مككةهللأمك هلللم كك ة
أ ظكككككك هللممنأثككككككأةهللهلل﴾ھ ھ ے ے ۓ ﴿,هللأهكككككك هللاأ كككككك (3)(وم  ككككككلهلل  وككككككة

ہ ﴿ ,هللأأأا هلل  ثنقمككك هللهككك هللو  ككك ابهلل   شكككيهللأ  م ككك ةهللهككك هللاأ ككك هللونككك  و(4)(أموككك ألأة

 ق كك  هلل   ظكك هلل مكك هللهكك هلل ق كك هللمككةهلل    ككا,هللأ كك  أه هللل ككوهللهللمن كك بهلل كك يقهللهلل) اككأ اهللرخككاهلل﴾ہ
هككككك هللاأ ككككك هللهلل,هللأذ كككككاهلل  مككككك أا ًهللهككككك هلل    ككككك هللأ  ن كككككأة(5)( س كككككك ,هللأ  ظككككك ءهلله ككككك هلل قمم  غكككككل

هللهلل ثكثلهللأاأ  هلل﴾ہ ہ﴿ون  و
,هلل(6)( مككةهلل مكك  هللح كك بهلل ككةهلل هللل ككوهلل  هككلهلل   كك  هللأًهللل ككوهللومكك نظ هلل ن كك هللأ كك هللا ككأهلل) األول

, هللأ  ش ه هلل ق  هلل  ح  ثهلل  مو   .هللأهأهللمث هللاأ هلل   مًا
هللهلل(7)(,هللأم  هلل يهلل  ثأبا أ هلل عهللل وهللوم اهلل     هللأوضمظ من  بهللأ  هلل) الثاني

هلل(8)(ل كك هللأا ككق   هلل  هكك اهلل ق كك  هللأًهللم  نكك اهلل ظكك هللمككةهلل  شككا هللأأ خقكك هلل  ظكك ءهلل قمم  غككلهلل) الثالااث

                                                           

هلل(11/411(هللو ماهلل  م  ةهلله هللورأ  هلل   ارةهلل )1)
هلل/هلل و بهلل  و م 1)  (1/73 )(هلل331اا هلل  ح  ث)هلل-(هللصح  هلل  مخ ًا
 (4/11   ارةهلل  نل لهلل )(هللو   اهلل3)
 (هلل4/11(هلل  مص اهلل    م هلل )4)
 (5/11(هلل   شيهللأ  م  ةهلل ةهللو   اهلل   ارةهلل )1)
 (4/411(هلل     هللأ  ن أةهلل )1)
 (4/411) هلل  مص اهلل    م هلل(7)
 (4/411 )هلل  مص اهلل    م هلل(5)
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 ا ك هللهلل﴾ہ ہ﴿أذ اهلل  أ حك ًهللهك هللو  ك اب )هللمن كوهللاأ ك هلل.(1) مةهللمحاهللح  بهلل ة

ھ ے ),هللأ  كككو  هللم أ ككك هللونككك  و(2)(  خقككك هللأو ككك  اهلل   كككك هلل ق ككك  هلل  هكككل وم كككاهلل

أم هللأا ق   هللل هلل ق ك  هلل  مكلهلل قظك ,هللهلل),هللأ  من و (3)(ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
هلل.(4)(أحماه هللأأ أ ه 

هلل.(5)( ن  هلل   اهللم لح وهلل ةهللم  و  )هللهلل﴾ھ ھ ے ے ۓ ﴿اأ  هلل
أ  مؤم كأةهللهكك هللهلل ا ك هللمظك هلل  نمككأ هللهك هلل    كاة )هللمك هللاكك  هلل مكةهلل   كلهللأ ظك هلل قنمكأ هلل هلل أ  كك ها
هللهك هللأ كا اهلل  و ل ك هلله ك   (6)( كا  ۀ ہ ہ ﴿هللاأ ك )هلل,هللأوماهلل   كأ  ةهلل  م ضك ًأ

هإ ظك هلللذ هلل مكوظ هلله ك هلل  كوظ هللأةهلل خكاجهللهلل,ا   لهلل  ملهلل ظ هللمكةهلل   كيلل هللهلل﴾ہ ہ
هظ هللح  هللمكةهلل   ك يهللأ  وك ءهلل قمم  غكل,هللأ هللهلل, ظ هلله هلل سمك هللم ظ هللأح هللم ظ ,هللأأهللل هللو من اهلل

ھ ھ ھ ھ ے ے  ﴿مككةهلل   كك  هلل قككوهلل  مخوككك ا.هلل وككألهللونقظكك هللحكك  اهلل

,هللأممثقككككك هللاكككككك  هلل    ككككك  هللهكككككك هللمكككككك  ا هلل(7)(﴾هللهككككك حمقظ هللوظقظكككككك هلل قكككككوهللمخ   وكككككك ۓ
هلل.(9),هللأ  خ لةهلله هلل م بهلل  ورأ  (8)  و ل  

أ ق كك هلل  ككأةهللأثككاهلل     مككل هلل)ل ككو(هلل مكك هللأا هللمككذ  هللهكك هلل  و ل كك ,هلل(هللممن و  ككك )أ  ككك هاهللأة
وظككك ءهلل سا ككك  هللل كككوهلل   ككك  هلل  هكككلهللمشككك ا اهلل   كككأةهلل سا ككك  هلل كخوصككك ص,هللمككك هللغ  كككلهلل هلل هللأة

هللأ ذ ا ا,هللأ عهللون  وهللأ ق .
                                                           

,هللمك  هلله مك هللذ كابهللحمكلةهللوك  اهللهللمو قمك اهللهللمق غك اهللهللموا ككاهللهلل(هللمحم هللمةهللمحاهلل كص ظ   هلل    وب,هلل   وهللأم هللم ق  هلل  ةهلل  ومك اهلل1)
أمأ ك بهلل ك لهللأامكاهللأخم ك ةهللأمك ئو ة,هللأ ك ةهلل  كأل اهللأمكأهللهلل,م ئكلهلله هللرخاهلل ك لهلل ث وك ةهللأ شكا ةهللأثككث«هللو ا خ »ه هلل

  ح كةهلل قكك هللمكةهلل   ككوهللمكةهلل  أ هللمككةهلل  وكا حهلل شككو ا هللأ صك  .هلل كك ةهللأمكأهللم ككق هللمحمك هللمككةهللمحكاهلل كصكك ظ   هلل    وككبهلل
 (1/1435  نق . هللمنو هلل ك م ءهلل هللموصايهلل )  منول  هلل  ن   هللم  و   اهللأمغ ابهللمةهللص أيهلل

 (3/411(هلل  أ   هلله هللو   اهلل   ارةهلل  مو  هلل )1)
هلل(115  م اةهلل )هلل أاةهلل(3)
 (3/411  أ   هلله هللو   اهلل   ارةهلل  مو  هلل )هلل(4)
 (3/411(هلل  مص اهلل    م هلل )1)
 (4/411 )هلل  محااهلل  أو لهلله هللو   اهلل   و بهلل  نل لهلل(1)
 (4/147 هلل )(هللأ أ اهلل  و ل  هللأأ ا اهلل  ورأ 7)
 (3/13(هللم  ا هلل  و ل  هللأح  ئ هلل  ورأ  هلل )5)
 (3/445(هلل م بهلل  ورأ  هلله هللمن   هلل  و ل  هلل )1)
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 املطلب الثالث
)الالم(بمعنى)على(

هلل كلهلل  محكثهللأذ ك هللهك هللاكأ هلل ع) قكو(هللأًهلل  مك هلل  ظك هللهك هللولئأا هللأا  هلل)  كك (هللممن و
هللهللهلل ون  و مح   هللأهلل

   (1)(ٱ ٻ ٻ ٻ )

) قككو(هلل مكك هللأأا بهللح ككثهللوكك ء هلل)  ككك (هللممن وهلل﴾هللٻ هلل﴿أ  شكك ه هللهكك هلل ل ككلهللاأ كك هللونكك  و
هلل  م  اأةهلل قوهلل   حأهلل  و    

أوقك هلل قومك ةهلل ن ك  هللونك هلللحك مهللا  هلل   ماا  ًهلله هللمحكاهلل  نقكأ هللح   كلهلل كةهلل   ومك  )هلل
,هلل( قككو)ممن ككوهللهلل(  ككك ),هلله  ككاهلل(2)(وم   كك هلل قككوهلل كاا,هللأهمكك هللوم  كك ة,هللأ  ومظككلهللم  ظمكك 

,هلل(4),هللأ  ثنقمك هللهك هلل   شكيهللأ  م ك ة(3)   كارةهلل  نل كلأممثق هللأأا هلل مةهللأم هلللم  ةهلله هللو   اهلل

أضكككككاهللأوظككككك هلل قكككككوهللهللأً هلل﴾  ٻ ٻ ﴿اككككك  هللم ككككك هللهككككك هلل  ظ   كككككلهللح   كككككلهلل كككككةهللمو هككككك 
حكأبهلل ,هللأم(6)(من ك بهللصكا  هلل قكوهللوم  ك  أا  هلل  مك أا ًهللهك هلل    ك هللأ  ن كأة ) ,(5)( كاا

هللهك هلل,هللأهلل(8),هللأ ك هللهك هلل  كأو لهللمثقك (7)ا  هلل  أ حك ًهللهك هلل  و  ك اهلل  أ ك   و  ك اب )هللأًهلل  مغكًأ
هللهكك هلل   شكك ي )(9)صككا  هلل قككوهلل كاا( ,هللأاكك  هلل(10)(صككا  هلل قككوهللشكك   ,هللأاكك  هلل  لمخشككًا

هلله هللل  هلل  م  ا ) هلل.(11)( كااهللصا  هلل قوهللوم   هللهص اهللأح هللوم    هلل قو  مةهلل  وأًل
هلله هللم  و هلل  غ ب هلل,هللأ  نلهللمةهلل م هلل   ك هلله (12)ممث هللم هللو   هللذ اهلل  ا ًل

                                                           

هلل(113  ص ه  هلل )هلل أاةهلل(1)
هلل(3/141 )هللمحاهلل  نقأ (هلل1)
 (4/11(هللو   اهلل   ارةهلل  نل لهلل )3)
 (5/111(هلل   شيهللأ  م  ةهلل ةهللو   اهلل   ارة )هلل4)
 (1/1131(هلل  ظ   لهللل وهللمقأ هلل   ظ  لهلل )1)
 (1/11 )هلل     هللأ  ن أة(هلل1)
 (3/131 )هلله هللو   اهلل   ارةهلل  مو  هلل (هلل  أ  7)
 (1/113(هلل  أو لهلله هللو   اهلل   و بهلل  نل لهلل )5)
 (4/37 )هللمن   هلل  و ل  (هلل1)
 (4/11(هلل   ش يهلل ةهللح  ئ هللغأ ماهلل  و ل  هلل )11)
 (3/145 )هلله هلل ق هلل  و   اهلل(هللل  هلل  م  ا11)
 (11/311 )هللم  و هلل  غ ب(هلل11)
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هلله هللأ أ اهلل  و ل  ,هلل(2),هللأ   ا م هلله هللو   اب(1)و   اب هلل(  كك )أصاحهللم كأةهللهلل,(3)أ  م ض ًأ

هللهكك هلل و مكك  هلل( قككو)ممن ككو ھ    )هكك هللو  كك اهللاأ كك هللونكك  وهللوق كك هللأ مككأذج ل ككةهلل  كك  ةهلل  ككا ًل

﴾هللڭ ڭ ڭ﴿ هكككككإةهللا ككككك  ه ككككك   )  (4)(ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح ) أ ككككك هلل  ككككك هللهنق ظككككك هلل مككككك هللاككككك  هللونككككك  و

ٻ  ﴿ مك هللهك هللاأ ك هللونك  وهلل(6)( قكو)ه  هللممن كوهللهلل(  ك )اق  هللا  هلل؟هلل(5)(جخ حخ 

هلل﴾هللٻ  ﴿هككك هللاأ ككك هلل(  كككك ),هللأ  شككك ه هللأ ككك هلل ككك هلل(7)(ڍ ڌ  )أاأ ككك هلل﴾  ٻ
هلل(  ككك )أهككأهلل وحكك ثهلل ككةهللمنكك   هللهلل أممثقكك هللاكك  هللموكك هلل  كك  ةهلل    ككاألهللرمكك  ًهلل,ممن و) قككو(

ٻ  ﴿ قكككوهلل كذاككك ةهلل ًأهلل(ڍ ڌ  )( قوك)  مأ ه كككلهلل كككه ككك  هللمكككةهللمن   ظككك  )هلل

هلل,هللأ مكةهلل ك   (9)ذ كابهلل مكةهلل ث كاهللهك هللو  ك ابهلل( قكو,هللأممن و)(8)( قوهلل  وم ةهلل ًأهلل﴾  ٻ
هلله هللو   ابهللأةهللهذبهلل(10)ه هلل  قم ب هلل(11))  كك (هللممن كوهلل  وك هللهك هلل س كا ء,هللأذ اهلل      مأًا

أممثقككككك هللاككككك  هللشكككككظ بهلل  ككككك  ةهللهلل,)ل كككككو(ممن وهلل أًهلل(ڍ ڌ  )ونككككك  وهللأًهللاأ ككككك 
مثكك هلل ) قكو(مكةهلل  شككأاهللأة)  كك (هللهككذبهللممن وهللذ ككاهلل أهلل,هلل(12)  خ ك و هللهك هللح شكك لهلل  شكظ ب

,هللأًهلل(14)(ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )أ  أ ك هللونكك  و ,هلل(13) س كا ء  وك هللهك هلل

                                                           

 (3/11  نلهللمةهلل م هلل   ك هلل )(هللو   اهلل1)
 (11/114(هلل  و ماهللكح   هلل   ارةهلل )1)
 (1/11(هللأ أ اهلل  و ل  هللأأ ا اهلل  ورأ  هلل )3)
هلل(7 )هلل س ا ءهلل أاةهلل(4)
َق هلل أاةهلل(1) هلل(41 )هللُهصِّ
 (1/171  و ل  هلل )هللً(هللأ مأذجهللوق  هلله هللأ ئقلهللأأوأملهلل ةهللغا ئبهللر1)
هلل(111 )هلل س ا ءهلل أاةهلل(7)
هلل  وم  لهلل5)  (4/411)هلل هلله هلل   ئيهلل   و بهلل  نل ل(هللمص ئاهللذًأ
 (1/353(هللو   اهلل مةهلل ث اهلل )1)
 (11/313 )هلله هلل قأ هلل   و بهلل(هلل  قم ب11)
 (1/171غا ئبهلل   ارةهللأاغ ئبهلل   اا ةهلل )هلل(11)
 (7/151 )هلل قوهللو   اهلل  م ض ًأهلل(هللح ش لهلل  شظ ب11)
 (13/113(هلل  وحا اهللأ  و أ اهلل )13)
هلل(11 أ  هلل )هلل أاةهلل(14)
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هلل قوهللو م .
هللأ  ك هاهللأ عهللأ ق هللأة)  ك (هلله ظ هللممن و) قو(.هللهلل

هلل ه م هللأا هلل   هلل  م  ا ة هللهلل﴾      ٱ ٻ ٻ ٻ هلل﴿أأم هللورأ  هلل ل لهلل   ا مل
هقمكك هللأ ككقم هللأماهمكك هللعهللأهأضكك بهللل  كك هللأ و  كك هللهللهكك هللوكك ماهلل  م كك ة )هلل   مككًاهللاكك  هلل مككةهللوا ككا

أصككا  هلل قومكك ة,هللأ  وم  كك ةهللمكك هلل ككةهلل مكك ةهلل  ومظككلهللهلل, قككوهلل  و ككق  هللكمككابهللأ  اضكك هللم ضكك ئ 
,هللأاككك  هلل(1)(أضكككاهللأوظككك هلل كككألاا,هللأا ككك هللأ كككةهللشكككم  ظ ,هللأ قأوككك هللوم  ككك ة,هللأ  ومظكككلهللم  ظمككك 

مككا ه  هللمككرةهللاضكك هلللهلل ع.  و ككقم هللكمككاهللهلل-أً-  لوكك جهللهكك هللمنكك   هلل   ككارةهللأ   ا مكك  )هللأ ككقم 
,هللأاكك  هلل﴾ٻ ٻ     ﴿ (2)( ككذم هلل م كك ,هللأاضكك هلل م كك هللمككرةهلل ككذم هللوصكك    هلل قاؤ كك هللأ   ككلهللع

هلل.(4)(صا  هلل-أح وهلل ةهلل مةهلل م  هلل-,هللأأ م هلل قوم ة )هللا  هلل)(3) مةهللأم هللح و 
 هلل ك هللأمك هلل هللوكذمح  هلل-أًهللل كم    هلل قكوهلل   كأ هلل  كا و هلل–ه   هلل  هللا  هللم  هلله هلل  ظ   ل )

,هللثك هلل  مكاه  ة واحم ك ,هللهككهللوحكةهلل قك ,هلل امك هلل ك ًهللل كوأأ  هللو كاهللل وهللأوظ هلل  كوهللأةهلل
هلل,هللأه هللهذ هلل   أ هللم هلله  هللمةهلل  و ق  هللأ  اض هللمح  هلل ع.(5)(ضاهللأوظ هلله هلل كاا

                                                           

هلل1)  (11/71 )(هللو   اهلل   مًا
 (4/311(هللمن   هلل   ارةهللأ   ا م هلل )1)
 م هلل  احمةهللمةهللمحم هللمةهللل ا  هللمةهلل  م ذاهللمةهلل  أ هللمةهللمظا ة,هللأمأهللمحم هلل مةهللأم هللح و هلل  وم م هللهلل (هللمةهللأم هللح و 3)

  ح كق ,هلل سم  هلل مةهلل سم  هلل  ح هكهلل مةهلل  حك هكاهلل كماهللأمك بهللأغ كاب.هللاك  هلل مكةهللم ك ةهلل هللصك يهلل مكةهللأمك هللحك و هلل  م ك  هلل
ء,هللاكك  هللأمككأهلل نقككوهلل  خق قكك  هلل كك ةهلل نكك هللمككةهلل كمكك   ,هللأاكك هللأث ككوهلل ق كك هللوم  ككلهللم  لهكك هللأ  ككأانهلل  وكك  هللأ  نقكك هللهكك هللأ ككيهللوككلهلل

 (155-1/157ثهللم ئل,هللاحم هلل عهللون  و.هلل هللهأ  هلل  أه   هلل )أ  نم ,هللأوأه هلله هلل  محا هلل  لهلل ماهللأ شا ةهللأثك
أمأهللمحم هلل م هلل  احمةهللمةهللمحم هللمكةهللل ا ك هللمكةهلل  م كذاهلل  وم مك ,هللهلل  مؤ ي هلل(هللو   اهلل   ارةهلل  نك  هلل مةهللأم هللح و  4)

هلل مةهللأم هللح و هلل )     شكا هللم ومكلهلل كل اهللمصك  وهلل  مك لهللهلل-  مح   هللأ ن هللمحم هلل    كبهلل-ه(317  ح كق ,هلل  ا ًل
 (11/3114 )هلل.هللهكهلل1411هللهلل  ث  ثلهلل-   منلهلل-  ممق لهلل  نام لهلل   نأ  لهلل-

 (1137-1/1131 )(هلل  ظ   لهللل وهللمقأ هلل   ظ  لهلل1)
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 املطلب الرابع
)الباء()الالم(بمعنى

)  مككك ء(هللأًهلل  مككك هلل  ظككك هللهككك هللولئ كككلهلل  محكككثهللأذ ككك هللهككك هللاأ ككك هللأاككك هللأا  )  كككك (هللممن و
هللون  و هلل

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک )

هلل (1)(ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  

)  مك ء(هلل مك هللح ثهللو ء )  ك (هللممن وهلل﴾ڱ    ﴿ون  وهللأ  ش ه هلله هلل ل لهلل   ا ملهللاأ  

هلل(  مكك ء)ممن كوهلل(  كك )أهلل﴾ڳهلل﴿كمككهللأ قحك هللمونقك هلل )م أ كك هللشكظ بهلل  ك  ةهلل  خ ك و هللأأا ب

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )أهك هللاأ ك هللونك  و  كح ك ي,هللأ ك اوظ هللهك هلل(2)(أأهلله هللونق ق ل

 مككككك هلل ونككككك مهللهلل(  ك ك),هللأ    كككككاهلل ونككككك مهللمككككك(3)(ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

 كككذ  هللاككك  هلل ,(4)(مح جخ حخ  ),هلل مككك هللهككك هلل   ضككك هلله ككك هللوككك ءهللهككك هللاأ ككك هللونككك  و(  م ءك)مككك
هلل.(5)ةهلل  ورأ        م هلله هللمح 

هللأأم هللورأ  هلل ل لهلل   ا ملهلله م هللأأا بهلل  م  اأة هلل
ڇ ڍ  ﴿ ن ك  هلل  كاأهللأونكااهلل﴾ڇ ڇ﴿  نقأ  )هللاأ ك ا  هلل   ماا  ًهلله هللمحاهلل

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  هللا  أ هللم هلل نايهللهكذ ﴿هلل,﴾هللم كماهللأ   ظ هللأ  حك هللأ  حا  هللڍ

هلل-أ سش اةهللل وهلل   م هللصقوهلل عهلل ق  هللأ كق هللأ ن كأةهللمكذ  هلل  و ق ك هللمكةهللم   وك هلل-هلل﴾ژ

ک ک گ گ گ    ﴿  ن ككك  هلل صكككاه  هلل مككك هلل ككك ةهلل نمككك هللرمككك ؤ  هللمكككةهلل مككك  ةهلل كصككك   

ڱ  هلل مك هللوك ءه هلل﴿ ﴾هلل ن ك  هلل ق كارةڳ ڳ ڳ ڱ هلل﴿مخوق  اهللهلل ن   هلل ذم اهللهلل﴾گ

                                                           

هلل(43 مرهلل )هلل أاةهلل(1)
 (7/115 )هلل قوهللو   اهلل  م ض ًأهلل(هللح ش لهلل  شظ ب1)
هلل(7 كح  يهلل )هلل أاةهلل(3)
هلل(111 )هلل  شنا ءهلل أاةهلل(4)
 (5/431 )هللمح  ةهلل  ورأ  (هلل1)
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ڳ ﴿,هللأه ككاهللم كك هللهكك هلل  ظ   ككلهللاأ كك هللونكك  و(1)( ن كك  هلل ككذبهللمكك ةهلل﴾ں ں ڻ ڻ

,هللأم  ككلهلل ل ككلهلل(2)(صكقوهلل عهلل ق كك هللأ ككق هللأمكك هللوك ءهللمكك هلل ن ك هللمكك هللمحمكك  اهلل)﴾ڳ ڳ ڱ
هللهكك هلل   شكك يهلل ككأ ةهلل سشكك ا  هلل   ككثكثهللأهكك هللم حككأهللمكك هللذ ككاهلل   ككماا  ً.هللأذ ككاهلل  لمخشككًا

 ق كك هللأ كككق ,هللأ  ث   كككلهللل كككوهللهلل سشككك اةهلل كأ كككو هللل ككوهلل   مككك هللصكككقوهلل ع ه ككك   )هلل﴾گ ﴿اأ كك 
أمكةهلل   مك هللصكقوهللهلل,,هللأه كاهلل  حك هللممك هللهكأهللأ ك هللمكةهلل   كارة(3)(أ  ث  ثكل هللل كوهلل  حك هلل,   ارة

هلل.(4)(أ  ةهلل س ك هلل,أماهلل   مأاةهلل ق هلل أ  ح هلل عهلل ق  هللأ ق هلله    )

مكككةهلل  مم  هكككلهللمككك    ا هلل   ككك هلل قكككوهللهلل﴾ڱ ﴿أهككك )هللاككك    ﴾ڱ﴿أذ كككاهلل    كككلهللهككك هللاأ ككك هلل
صكك أاهلل   ككك هلل ككةهللل  كك اهلل ككك  هللأغضككبهللشكك   ,هللأونو ككبهللمككةهللأمككاه هللمق ككن,هلل ر كك هللاكك   هلل

أم ك ماوظ هلل مثك هللذ كك هلل  حك هلل    كاهللامكك هللهلل,أاك  هللأأ ئك هلل    ككاةهلل  مومكاا أةهللموكا ءوظ هلل قككوهلل ع
 ةهللأ ك هللمكهللهموأ هلل   ض ءهلل قوهللأ  هلل حا,هللثك هللموكأبهلل قكوهلل﴾ڱ ں ں ڻ ڻ هللأةهلل ذأاأب﴿

,هللهق هلل ن أ هللك   ظ هللهاصلهلل  ورم هللأ  و  اهلله هللأمكاهلل(5)(ك هاهلل  هلل  ا هللورماق هلل م بهلل حا اهلل

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ) ك  ظ هللمك    هللاأ ك هلل  ا   ل,هللأ  ك هاهللأةهللذ  هلل  ةهللمنقأمك اهلل

ٱ ٻ ),هللأاأ كككك هللونكككك  و(6)(ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

,هللأاكك  هلل   ا مكك هللهكك هلل(7)(ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
أ حومك هللهلل,و اةهللا  أ هلل حا,هللأو اةهللاك  أ هلللهك ههلل   ارةهلل   ا   )هلله و   ابهلل ةهلل خوكيهللاأ ظ هلل

هلل.(8)(أم ظ هللمةهللا  هللله هلل,أةهلل  أةهللم ظ هللمةهللا  هلل حا
,هللأ  ككةهللمككةهللمكك بهللصكك هلل ضكك ا بهلل   كك هلل قككوهلل كك  هللا كك  وظ هللمظككذبهلل  م أ ككلأهككذ هلل هلل اقكك هلل

هلل هللأ  هلل حا.,هلله  مأ هللم هلل رو هلل   م هللصقوهلل عهلل ق  هللأ ق هللمةهلل  أح     هلل ةهلل س ك 
                                                           

 (3/14 )هللمحاهلل  نقأ (هلل1)
 (1/1131(هلل  ظ   لهللل وهللمقأ هلل   ظ  لهلل )1)
 (3/155(هلل   ش يهلل ةهللح  ئ هللغأ ماهلل  و ل  هلل )3)
 (3/155(هلل  مص اهلل    م هلل )4)
 (3/151(هلل  مص اهلل    م هلل )1)
هلل(33 )هلل ك ن  هلل أاةهلل(1)
 (14 )هلل   م هلل أاةهلل(7)
 (14/311(هلل  و ماهللكح   هلل   ارةهلل )5)
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هلله هللو  ك ابهلل كمبهللل كك هللهكذ ةهلل  أصك  ةهلل قكوهلل   كارةهلل   كا  هلله ك   )أذ اهلل هللل هلل  م ض ًأ
هلل.(1)(م وامهللمإض هو هللل وهلل عهلل مح   هللأون  وهلل,له هلل ن  هللم  م لهللم هلله  هلل  أ اا

)ونق ق كككل(,هللأ ق ككك هلل  كككأةهلل  من كككوهللأ ككك هلل وكككألهللأةهللو كككأة)  ك (هلله  هلل  هاهللأ عهللأ قككك أ  ككككهلل
)  ككك (هللمبهلل  ككوم  و هلل ق قككأب,هللأأهلل أ ظكك هللأًأأصكك أبهللم   ككحاهللم ككهلل,كوكك هلل أ كك هللح كك هلل ككذمأب

هلل مك هللوك ءهللمك هلل  ا كأ هللصكقوهلل عهلل ق ك هللأ كق هللممن وهلل)  م ء(,هللأ ق  هلل  أةهلل  و ذ بهللمكصك  اهلل
هلل.,هللماهلل  و   هللصحو هلله هلل  أ ظ ,هللأهذ هللهأهللورث اهلل     ملهلل) ك (هلل ةهلل)  م ء(مص حم اهلل  

هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل

                                                           

 (4/111(هللأ أ اهلل  و ل  هللأأ ا اهلل  ورأ  هلل )1)
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 املطلب اخلامس
سببية)للتعليل()الالم(

)  كككك (هللممن كككوهلل   كككمم ل)  ونق  (هللأًهلل  مككك هلل كككةهلل  من كككوهلل  ح   ككك هلل  كككذًهللهكككأهللأاككك هللأا  
  خوصكك ص,هلل مكك هللأأا بهلل قمكك ءهلل   حككأ,هلل مكك هللو كك  هللهكك هلل   صكك هلل  ثكك   هللهكك هللمنكك   هللحككاأيهلل

هللهللهلله هللولئ لهلل  محثهلله هللاأ  هللون  وهلل(   مم ل)و ء )  ك (هللممن وهلل  وا,هللأا 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )

  (1)(ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

)ونق ق ل(هلل مك هللأا هللممن كوهلل   كمم لهلل(  كك )و ء ح ثهللهلل﴾ٻ ﴿أ  ش ه هلله ظ هللاأ  هللون  و
هلل   هلل  م  ا ة 

هللهكك هلل   شكك ي أكوكك هللحكك ووظ هللل  كك ,هللهلل,كوقظكك هلل﴾ٻ ﴿ )هللاأ كك هللونكك  واكك  هلل  لمخشككًا
هلل,هلل(2)(  مشاأ هللأ  ذاأ ,هللهو أمهلل أ   ظ هللل وهلل خو  اهلل     لهلل قكوهلل  منصك ل أاك  هلل  م ضك ًأ

,هللأممثك هللاكأ هلل(3)(هإ ك هللم ك  هللمصك  حظ هللهك هللمن شكظ هللأمنك  ه هلل,كوقظ  )ه هللأ أ اهلل  و ل   
هللأأا هلل    كككككك  هللهكككككك هللمكككككك  ا هلل  و ل كككككك    ظوكككككك ًهللمكككككك هلل  هككككككلهلل ,هللأاككككك  هلل  خكككككك لة )(4)  لمخشكككككًا

,هلل(6)( ق ك   هللأًهللكوقظك ,هلللذهلله ك هللو ك    ظ  ,هللأا  هللأمأهللح  ةهلله هلل  محاهلل  محك   )(5)(  خق 
كوقظ ,هللهمككةهلل,هللأهكك هلل  محككاهلل  م  كك  )(7)(كوقظ هللهإ كك هللم كك  هللمصكك  حظ أاكك  هللأمككأهلل   ككنأ  )

,هلل(8)(أ كككااهلل  ككك هلله ككك هلل  كككوح هلل  نكككذ بهلل ك ككك  ,هللأمكككةهللوم ككك هللمككك هلل  كككوأوبهلل   نككك  هلل  م ككك  
هللاككك  هللمحمككك هللث ككك ء ,هللأممثككك هللاكككأ هللأمككك هلل(9) عهللهككك هلل  و  ككك اهلل  مكظكككًاهللأممثككك هللاكككأ هلل  م ضككك ًأ

                                                           

هلل(41 )هلل  َلَماهلل أاةهلل(1)
 (4/131(هلل   ش يهلل ةهللح  ئ هللغأ ماهلل  و ل  هلل )1)
 (1/44  و ل  هللأأ ا اهلل  ورأ  هلل )(هللأ أ اهلل3)
 (3/151(هللم  ا هلل  و ل  هللأح  ئ هلل  ورأ  هلل )4)
 (4/15 )هلل(هلل م بهلل  ورأ  هلله هللمن   هلل  و ل  1)
 (1/111(هلل  محاهلل  مح  هلل )1)
 (7/111(هلللاش  هلل  ن  هلل   ق  هللل وهللمل   هلل   و بهلل   ا  هلل )7)
 (1/51  محاهلل  م   هلله هللو   اهلل   ارةهلل  مو  هلل ) (5)
هلل )هلل(هلل  و   ا1)  (5/117  مكظًا
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هللهكك هللو  كك ابهللمككا حهلل(1)ح كك ةهللأأا هلل  شككأ    هللهكك هللهككو هلل   كك  ا ,هللأم حككأبهللاكك  هللمككةهلل مككاهلل  وكك ًأ
أًهللكوقظكك هللأكوكك هللحكك ووظ هللل  كك هللأ هو كك اه هلل ,هللأاكك  هلل     ككم هللهكك هللمح  ككةهلل  ورأ كك  )(2) م كك 

 قنقكل,هللأًهللهلل﴾ٻ ﴿اأ  هللأ  ك هلله  ,هللأا  هلل    هاهلله هلل  وحا ا )(3)(ل وهللم  ةهللما ش ه 
هلل,أهكك هلل   ككك هللمضكك يهللم ظككأ هللممكك هللوككؤذةهللمكك هلل  ككك هللمككةهللمن ككوهلل    ئكك ةهللأ    ككاهلل,كوكك هلل   كك  

هلل.(5),هللأه هلل و بهللل ا بهلل   ارةهللأم    هلل حأهللذ  (4)(أًهلل   اهلل     
هلل أأم هللورأ  هلل ل لهلل   ا ملهلله م هللو ءهلل   هلل  م  ا ة

هللهك هللوك ماهلل  م ك ة ) محمك هللصكقوهلل عهلل ق ك هللأ كق  هلل  كأ هللونك  وهللذ كابهلل  م ك هلل ا  هلل   مكًا
  كأ  هللهلل﴾پ پ ڀ  ق ك  هللمك  ح ﴿هللل  هللأ ل   هلل ق  هلل  هللمحم هلل   و بهللوم   ك اهلل

همكككةهلل مككك هللممككك هللهككك هلل   وككك بهلل  كككذًهللأ ل  ككك بهللل  ككك هللأ ومنككك هللهق   ككك ,هلل  كككأ  هللهإ مككك هلل مككك هللمكككذ  هلل
    كك ,هللأ    هكك هللمغككوهلل  خ ككاهلل هللغ اهكك ,هللك كك هللأ  ككمظ هللاضكك هلل عهللأ   ككألهللم  و ككل,هللأ   وكك ةهللمككةهلل

﴾هللأمةهللو اهلل ةهلل   و بهلل  ذًهللأ ل   بهللل   هللأ  م ك ةهللڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿     ا.
  ككذًهللم  كك بهلل كك ,هللهضكك هلل ككةهللاصكك هلل  محوككل,هللأل  هلل ككةهلل ككأ ءهلل   ككم  ,هللهإ مكك هلل وككأاهلل قككوهلل

هللهلل,   ككك  أ    ظككك هلل  كككأ هلل  ن كككبهللأ  ظكككك ,هللك ككك هلل   كككمظ هلل كككخ هلل ع,هللأأ ككك  هلل   مككك ,هللأ  خكككًل
مكككةهلل﴾هلل  كككأ هللونككك  وهللذ كككاب هللأمككك هللأ ككك هلل ككك هللمحمككك هلل قكككوهللٿ ٿ ٿ ٿ ﴿  ككك  ئ .

أا قو هللل   هللمكةهلل   ك  هللماا كبهللوااكبهللأ مك  ظ ,هللأوح ككهلل قك ظ هللأهنك  ظ ,هللل مك هللأ ك هللا كأ ,هلل
هلل,هللأا  هلل(7),هللأم حأبهللا  هلل   ماا  ًهلله هللمحاهلل  نقأ (6)(أ   م هلل ق  هلل  مك هللأ ق   هلل  ح  ب

أحككك هم  هلل ككك هللاككك  هلله ككك هللاكككأ ة )هللهلل﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿ مكككةهللهكككأا هللهككك هللاأ ككك هللونككك  و
ماا ككبهللهككك هلل)أا ككك  هلل, ح قأ ككلهللم ككك ظ هللأمكك ةهلل    ككا مككك ةهللأ وأ كك هلل قكك ظ هللهككك هللحمقظكك هلل قككوهلل س

,هللأاككك  هلل(8)(ل صككك  هلل  حككك هللل كككوهللاقكككأمظ هللأح كككك هلل قككك ظ هللحوكككوهلل هلل وا كككأب,هللأ هلل  صكككاهأ هلل  ككك 
                                                           

 (4/134(هللهو هلل     اهلل )1)
 (1/333 )هلل(هللما حهلل م  هلل  شيهللمن وهلل   ارةهلل  مو  1)
 (5/111 )هللمح  ةهلل  ورأ  هلل(3)
 (14/11(هلل  وحا اهللأ  و أ اهلل )4)
 (5/414(هللل ا بهلل   ارةهللأم    هلل )1)
هلل(11/117 )هلل(هللو ماهلل  م  ةهلله هللورأ  هلل   ارة1)
 (3/155 )هللمحاهلل  نقأ (هلل7)
 (1315 مةهللهأا هلل )(هللو   اهلل5)
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  ,هلل شكك اهللل ككوهللاأ كك هللونكك  و (1)    كك  هللهكك هلل مكك بهلل  ورأ كك هللأةهللهككذبهلل ل ككلهللم  ككأخلهللمآ ككلهلل   وكك  

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ )

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

هلل.(3),هللأ م  هللمظذ هلل   أ هللمو ه هلله هللو   اب(2)(ۉ ۉ ې 
أ  كككك هاهللهللأ ظككك هللغ كككاهللم  كككأخل,هللأ   مككك هللر كككلهلل   ككك يهلل  كككخ هلل ككك هلل ظككك هللأمككك ةهللاككك  هلل مكككةهللهلل

 هللمكةهلل  مشكا  ة,هلل ظ هلل  خ هلل ك هلل ظك هللمك ةهلل   مك هللصكقوهلل عهلل ق ك هللأ كق هللأمك ةهللأحكأ  ث ا )
هلل,هللأاكك هللوأ ككاهلل ث ككاهللمككةهلل  م  ككا ةهللهكك هللمأ ضككاهلل ث ككاة,هلل حوو وكك اهلل(4)(أ كك هلل ظكك ,هللأ كك هللمكك ة

مظككذبهلل ل ككل,هللأ  ككك هاهللخكككيهللذ كك ,هلله كك هلل  ككأةهلل قاهكك هللأ  قكك ة,هللأ كمككاهللمكك  مناأيهللأ   ظكك هلل
 كككةهلل  م  كككا,هللأ  مكككاهللأ  ح مكككلهللأ  مأ ككككلهلل  ح ككك ل,هللأ  وككك   هللمككك  و هللهككك هللأح كككةهللمكككاهللغ كككاهلل

ذ هلل  ككك هلل ككك هللذ ككك هللهمككك ذ هللم ككك هللمكككةهللهللأغ كككاه هلل  م كككقم ة,هللمكككةهللأهككك هلل   وككك ب هظككك هللم ا كككل,هللأ  
هلل س ك ؟

 
هللهلل
هلل
هلل

هلل

هلل

                                                           

 (4/15(هللم  ا هلل  و ل  هللأح  ئ هلل  ورأ  هلل )1)
هلل(1  وأملهلل )هلل أاةهلل(1)
 بهللهكك هلل ل ككلهلل أر ككلهلل   وكك  هللهكك هللر ككلهلل   كك يهلل,هللأأمكك هللم  وكك هللهظككأهلل  ككا هللمكك ةهللر ككلهلل   كك يهللأر ككلهلل   وكك  ,هللهآ ككلهلل   ككيهلل  كك

چ ) عهلل كلهللأوك هلل  خ م لهللمةهلل كأاةهلل  وأمكل,هللأر كلهلل   وك  هللهك هلل ل كلهلل  و  كنلهللأ  نشكاأةهللمكةهلل   كأاةهللأهك هللاكأ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

 (  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

 (3/171(هللو   اهللمو ه هلل )3)
 (4/111(هللو   اهلل مةهلل ث اهلل )4)
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هلل  خ ومل
منضظ هللهللحاأيهلل  واهلل   ملأثاهللمحم هلل عهللأوأه   هللأ أ  هللأصق  هللل وهللخو  هللمحث  هللحأ  هلل

هلل.ه هللمن   هلل   ارة,هللمةهللأأ هلل أاةهلل كحل بهللأحووهلل ظ  لهلل أاةهللغ هاهللمنا ةهلل
هلل   و ئجهلل  و   ل خقصهلل  محثهللهللل وهللأا هللهلل
حاأيهلل  واهللمةهلل  مظ ,هللهلل ءهلل   حأهلله هللأوأ هلل     ملهللم ةأوأ هللخكيهللم ةهلل قم -1

ه  مصا أةهلل هلل  أ أةهللم  و  أبهللم ةهللحاأيهلل  وا,هللأ   أه أةهلل  أ أةهللم  و  أبهللم ةهلل
حاأيهلل  وا,هللأمةهلل  نقم ءهللمةهللوأ  هلله هلل   أ  ةهللأا  هللمأوأ هلل  و  أبهللم ةهللمناهلل

  أ حاأيهلل  واهللأ  ةهللمشاهلل
هللل   ,هلل      لهلل كحأ  هللح بهلل قوهلل,مأضاهلل أةهللمأضاهلله هللممن  بهلل  أةهللل   -هللأ

هلل.هكهللح  هلل  هللأ قوهللمأضاهلل  هلله هللهرم ,هلل  هللأ  م أغل
 لذ هللو  ابهلل  حاه ةهلله هلل  من و.هلل -هللب
 .ذ  هلل م   اهللأ   هللا    اهللهلل  أةهللأة -هلل 
 نقم ءهلل   حأهلله هلل   أ هللم  و  أبهللم ةهللمناهللهلل  خكيهللم ةهلل قم ءهلل  و   اهللومن اهللهللحص  -1

اهلل  هللحاأيهلل  وا,هللهمناهلل  م  ا ةهللو  أ هللمناهللمأ ضاهلل     ملهلله هللو   اب,هللأ  من
م هلل قحايهللمن وهللأ ح  هلل هللهللم ةهللحاأيهلل  وا,هلل  و  أبهلل و ا هلل ذ  هللك  هلل هلل امهللأوأ 

  خاجهلل   ,هللأم هللأا هللمةهللذ  هللهظأهللمةهللم بهلل  وضم ةهلل من وهللهن هللرخا.
هلل   ا  هللهللرة ملهللم ةهللحاأيهلل  واهلله هللو   اهلل   اهلل  هلل  و صهلل قم ءهلل  و   اهللمأ ضاهلل     -3

 .  اه هلل     هلل مأم اهلل ل هللأ ظ هللذ اأه هلله هللث    هللو 
 أوأ هلل  و  أبهللهنكاهللم ةهللحاأيهلل  وا,هللأ  ةهللمشاأ  هلل  منوماب. -4
 قو  أبهللأثاهلله هللمن   هلل   ارةهللأهذهلل كثاهلل هلل غ اهلله هلل  من و,هللأ هلل ض  بهللم هلل ن  هلل -1

 حومق هلل      هلل  ن  هلل     هلل  و هللوضم و ,هللأهذ هللمةهللهص حلهلل   ارةهللهللمن وهللو    اهلل
 أمكغو .

التوصيات:
أ مو هلله هلل و بهللأ ح هللمون  هلل كول ء,هللمن هللهلل أص هلل  م حثهللموماهللمو اا  هلل  مشاأن -1

أ  وا  لهلل قوهلل   ا  لهلل  نمق لهلله هلل  محأثهللأومنظ هلله هللهلل,حذيهللم  م  هلل  محأثهلل  م  مل
 .مؤ يهللأ ح هلل  ظ هلل  اوأنهللل   
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 و  أبهللم ةهللمناهللحاأيهلل  واهللمم هلل  هلل و ا هللل   هلل  م  اأة,هلل  محثهلله هللمأ ضاهلل  -1
 ا    اهلل قوهللم هللذ اأبهلله هللمأ ضاهللمش مظ .

مش ا اهللو   ةهلله هلل  و  أبهللم ةهللحاأيهلل  من   هلل كخام,هللأأثاهلل     ملهلله هلللاا اهلل -3
من   هلل   ارة,هللكةهللهذبهلل   ا  لهللأم هلل م ظ هلل  ةهللمحأاه هللحاأيهلل  واهللأه هللولءهللمةهلل

 حاأيهلل  من   .
هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل
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هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

 ةــامــــارس العــــالفه      
 فهرساآلياتالقرآنية 
 فهرساألحاديثالنبوية 
 األعالمالمترجملهفهرس 
 فهرساألبياتالشعرية 
 المراجعالمصادروفهرس 
 فهرسالموضوعات

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل
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 فهرس اآليات
هلل  ص حلهللاا هلل ل لهلل ل لهلل 

هلل  م اة أاةهلل
,هلل134هلل17هلل(ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ    )هلل1

هلل111,هلل111
هلل114هلل11هلل(ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ)هلل1

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )هلل3

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

 (ڤ ڤ ڤ ڦ 

هلل114,هلل113هلل31

هلل111هلل45 (ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ)هلل4

گ گ گ گ ڳ   )هلل1

 (ڳ

هلل131هلل14

هلل133هلل111 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)هلل1

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ )هلل7

 (وئ وئ  

هلل171هلل141

هلل131هلل177 (ٿ ٿ ٹ ٹ )هلل5

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ )هلل1

 (ۆ ۈ 

هلل111,هلل113هلل171

هلل171,هلل131هلل151 (ۅ ۉ ۉ ې ې )هلل11

هلل111هلل151ۅ ۉ ۉ ې ې ې  )هلل11
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هلل  ص حلهللاا هلل ل لهلل ل لهلل 

 (ې 
هلل111هلل157 (   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)هلل11

هلل171,هلل131هلل115 (ڎ ڎ ڈ  )هلل13

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ )هلل14

 (ۋ ۅ ۅ

هلل113هلل111

هلل113هلل113 (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ    )هلل11

هلل71هلل114هلل(ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ      )هلل11

هلل115هلل111 (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  )هلل17

هلل131هلل113 (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)هلل15

هلل111هلل113هلل(پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  )هلل11

هلل71هلل111هلل(    ۓ ڭ ڭ ڭ       )هلل11

ې ې ې ې ى ى ائ          )هلل11

وئ وئ ۇئ ۇئ ائ ەئ ەئ 

ېئ ېئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 

 ( جب

هلل115,هلل131هلل111

هلل141,هلل77هلل154هلل(ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  )هلل11

هللر هلل ما ةهلل أاة
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  )هلل13

 (ڀ

هلل117هلل11
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هلل  ص حلهللاا هلل ل لهلل ل لهلل 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )هلل41

 (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

هلل151هلل35

هلل131هلل71 (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ   )هلل11

هلل144هلل75 (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ )هلل11

هلل131هلل113 (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ)هلل17

هلل115هلل171 (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  )هلل15

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ     )هلل11

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

 (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

هلل157هلل151

هلل173هلل155 (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ         )هلل31

هلل أاةهلل     ء
هلل145,هلل111هلل1 (ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ    )هلل31

هلل111هلل31 (ہ ھ        )هلل31

جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت )هلل33

 (جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ 

هلل311هلل71

هلل135هلل71 (  جح مح جخ   )هلل34

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ )هلل31

 (وئ

هلل131هلل171

هلل أاةهلل  م ئ ة
هلل74هلل45ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ      )هلل31
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هلل  ص حلهللاا هلل ل لهلل ل لهلل 

 (ۇ 

 جت حت خت مت ىت يت جث ىب يبمب            )هلل37

 (يث  مث ىث

هلل113هلل14

هلل ك ن  هلل أاة
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )هلل35

 (ژ 

هلل151هلل4

هلل111هلل11 (      ڍ ڌ ڌ ڎ )هلل31

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )هلل41

 (ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

هلل315هلل33

هلل ك ا ي
هلل151هلل31هلل(ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی )هلل41

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )هلل41

 ٺ (ڀ ڀ ڀ

هلل114هلل35

هلل141هلل43 (وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ )هلل43

هلل131هلل111 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )هلل44

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )هلل41

 (ۆ ۆ ۈ  

هلل131هلل143

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )هلل41

 (ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

هلل111هلل171

هلل141هلل157 ( ىئ ی ی ی ی جئ      )هلل47
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هلل  ص حلهللاا هلل ل لهلل ل لهلل 
هلل ك    هلل أاة

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ )هلل45

 (ڳ ڳ 

,هلل171هلل1
هلل171,هلل175

هلل أاةهلل  وأمل
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے )هلل41

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

 (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

هلل311,هلل151هلل1

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  )هلل11

 (  چ

هلل111هلل115

ڃ ڃ چ چ چ ڇ )هلل11

 ( ڇ ڇ ڇ

هلل111هلل114

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )هلل11

هلل(پ ڀ ڀ

هلل14هلل115

هلل أاةهلل أ  
هلل74هلل4 (      ڳ ڳ ڳ ڳ)هلل13

هلل311هلل11 (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )هلل14

هللهأ هلل أاة
هلل117هلل41 (        ک ک ک)هلل11

هلل131هلل45 ﴾  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ )هلل11
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هلل  ص حلهللاا هلل ل لهلل ل لهلل 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ )هلل17

 ( گ گ گ

هلل177,هلل131هلل111

هلل أاةهلل أ ي
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )هلل15

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

 ( ۅ

هلل117هلل3

هلل141هلل13 (ڀ ڀ ڀ)هلل11

هلل111هلل33 (ڈ ژ ژ ڑ ڑ)هلل11

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ )هلل11

 (ڭ

هلل111هلل31

هلل137هلل111 (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ             )هلل11

هلل أاةهلل  ا  
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ )هلل13

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

هلل(ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

هلل151هلل1

,هلل111هلل11 (   ہ ہ ہ ھ ھ )هلل14
هلل141,هلل141

هلل111هلل11 (ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ )هلل11

مب ىب يب جت حت خت مت ىت )هلل11

 (يت جث مث ىث 

هلل115هلل15
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هلل  ص حلهللاا هلل ل لهلل ل لهلل 
هلللما ه  هلل أاة

هلل111هلل1هلل(ں ڻ ڻ ڻ)هلل17

هلل111هلل37 (گ گ گ ڳ ڳگ )هلل15

هلل أاةهلل  حوا
هلل14هلل1 (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )هلل11

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )هلل71

 (ڻ ۀ 

هلل151هلل41

هلل11هلل14 (ٹ ڤ )هلل71

هلل   ح  أاةهلل
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )هلل71

 (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

هلل115هلل1

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )هلل73

 (ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

هلل157هلل31

هلل أاةهلل س ا ء
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )هلل74

 (پ

هلل111هلل1

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )هلل71

 (پ پ ڀ ڀ

هلل111هلل1

هلل311هلل7 (ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )هلل71

هلل11هلل1ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  چ هلل77
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هلل  ص حلهللاا هلل ل لهلل ل لهلل 

هلل چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
هلل144هلل75 چڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    چ هلل75
هلل311هلل111 (ڍ ڌ  )هلل71

هلل أاةهلل   ظي
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  )هلل51

هلل(ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

هلل145هلل17

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ )هلل51

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

هلل(ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  

هلل111,هلل154هلل31

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ    )هلل51

 (ېئ 

هلل111هلل11

هللما  هلل أاة
چ چ ڇ ڇ    ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)هلل53

هلل(ڇ ڇ

هلل141هلل1-1

هلل111هلل15 (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )هلل54

هلل  هلل أاة
هلل131هلل11هلل( ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  )هلل51

,هلل114هلل71 (ہ ہ ہ ھ)هلل51
هلل141,هلل147

هلل أاةهلل ك م  ء
هلل111هلل1 (پ ڀ ڀ ڀ )هلل57
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هلل  ص حلهللاا هلل ل لهلل ل لهلل 
هلل141هلل47 (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ)هلل55

هلل111,هلل71هلل17 (ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی )هلل51

هلل147,هلل111هلل77هلل(ژ ژ ڑ ڑ ک ڈ)هلل11

 ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں)هلل11

 (ڻ

هلل111هلل17

هلل أاةهلل  حج
ڳ  ڳ          ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ هلل11

ڻڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

هللچھھ  ے  ے   ۓ   ۓ  

هلل11هلل11

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ )هلل13

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 

 (حئ 

هلل111,هلل153هلل13

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ )هلل14

هلل(وئ

هلل113هلل31

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ )هلل11

 (ڎ 

هلل115هلل11

هلل  مؤم أة أاةهلل
هلل71هلل11 (ڈ ژ ژ ڑ )هلل11

هلل   أاهلل أاة
هلل114هلل14 (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ     )هلل17
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هلل  ص حلهللاا هلل ل لهلل ل لهلل 
هلل   اا ةهلل أاة

هلل131هلل11 (ڍ ڌ ڌ ڎ      )هلل15

هلل  شنا ءهلل أاة
هلل15هلل11 (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )هلل11

هلل   م هلل أاة
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )هلل111

 (پ ڀ ڀ ڀ 

هلل315هلل14

هلل   صصهلل أاة
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )هلل111

 (ڀ ڀ ڀ ڀ 

هلل111,هلل111هلل44

هلل111هلل75 (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )هلل111

هلل أاةهلل  اأ 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )هلل113

 (ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ  ى

هلل113هلل1-4

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )هلل114

 (پ 

هلل171هلل11

هلل  م ةهلل أاة
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ      )هلل111

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

 (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

هلل111,هلل151هلل11

    و ةهلل أاة
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هلل  ص حلهللاا هلل ل لهلل ل لهلل 
هلل114هلل4 (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ) 111

هلل كحل بهلل أاة
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ )هلل117

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

هلل(گ گ گ گ 

هلل111هلل4

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ )هلل115

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

 (ېئ 

,هلل115هلل1
هلل111,هلل111

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ )هلل111

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

هلل117هلل1

هلل113هلل11هلل(وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)هلل111

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ )هلل111

 (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

هلل111هلل11

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک )هلل111

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

 (ڳ ڱ 

هلل111هلل11
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هلل  ص حلهللاا هلل ل لهلل ل لهلل 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )هلل113

 (ې ې ې ې ى ى 

هلل114هلل11

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )هلل114

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

 (ڄ ڄ 

هلل111هلل31

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )هلل111

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

 (ٹ ٹ ٹ ٹ 

هلل111هلل31

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )هلل111

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

 (ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

هلل177هلل11

هلل أاةهلل مر
هللھهللھهللھهللھهللہهللہهللہ)هلل117

 (ۓهللۓهللےهللے

هلل117هلل1

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ )هلل115

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

 (ۅ 

هلل113هلل11

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ )هلل111

 (ڭ ڭ 

هلل151هلل11
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هلل  ص حلهللاا هلل ل لهلل ل لهلل 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ )هلل111

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 

 (ەئ ەئ 

هلل111هلل11

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ )هلل111

(ے ۓ ھ ھ ے 

هلل311,هلل311هلل15

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  )هلل111

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 

جئ حئ مئ ىئ يئ جب 

(حب

هلل141هلل31

ی ی جئ حئ مئ ىئ )هلل113

 (يئ جب حب

هلل11هلل31

هلل55,هلل57هلل31 (ىئ يئ جب حب)هلل114

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )هلل111

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

هلل(ڱ ں ں ڻ ڻ 

هلل317هلل43

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ  )هلل111

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

 (ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

هلل111هلل41

هلل أاةهلله  ا
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هلل  ص حلهللاا هلل ل لهلل ل لهلل 
هلل114هلل3 (ېئ ىئ ىئ ىئ ی )هلل117

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )هلل115

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

هلل151هلل13

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )هلل111

 (ٺ ٺ ٺ  ٺ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

هلل115,هلل111هلل31

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  )هلل131

 (ڦ ڄ

هلل111,هلل154هلل31

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )هلل131

 (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

,هلل151هلل33
هلل115,هلل111

ڄ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ     )هلل131

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

 (ڑ ڑ ک

هلل111هلل41

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ       )هلل133

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

 (ۀ

هلل115هلل41

هلل  هلل أاة
هلل311هلل14ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )هلل134
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هلل  ص حلهللاا هلل ل لهلل ل لهلل 

هلل(ٺ ٿ ٿ ٿ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ )هلل131

هلل(ۅ

هلل111هلل37

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى )هلل131

هلل(ائ 

هلل113هلل35

هلل114هلل41هلل(ٻ پ پ پ        )هلل137

هلل114هلل,113هلل41هلل(ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )هلل135

هلل113هلل43 (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )هلل131

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )هلل141

هلل(ڈ 

هلل151,هلل151هلل41

هلل   ص ه  أاةهلل
هلل141هلل15 (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )هلل141

هلل(ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ )هلل141
 

هلل141,هلل144هلل17

هلل(ڑ ک ک ک )هلل143
هلل

,هلل131هلل55
,هلل131
هلل131,هلل131

هلل131هلل51 (گ گ گ )هلل144

هلل115هلل13 (ہ ہ ہ ہ )هلل141

هلل155هلل111هلل(وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ )هلل141
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هلل  ص حلهللاا هلل ل لهلل ل لهلل 
هلل314هلل113 (ٱ ٻ ٻ ٻ )هلل147

هلل117هلل137 (ڎ ڎ ڈ ڈ )هلل145

ڎ ڎ ڈ    ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)هلل141

 (ڈ ژ

137-
هلل135

هلل117,هلل131

هلل311هلل147 (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ )هلل111

ڍ ڌ ڌ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ چ چ چ)هلل111

 (ڎ ڎ ڈ

111-
هلل113

هلل145

هلل111
,هلل147هلل111هلل(ڇ ڇ ڇ ڇ  )

هلل147,هلل147

هلل145هلل113 (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )هلل113

هلل151هلل174 (ۋ ۋ ۅ ۅ )هلل114

هلل153هلل171 (ې ى )هلل111

هلل153هلل175 چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ هلل111
هللصهلل أاة

هلل171هلل3هلل(ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )هلل117

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ )هلل115

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

 (ې ې ى ى ائ 

هلل111هلل14
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هلل  ص حلهللاا هلل ل لهلل ل لهلل 
هلل111هلل17 (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)هلل111

هلل131هلل31 (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ )هلل111

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ )هلل111

 (ڳ ڳ

هلل134هلل31

هلل115هلل31هلل(گ گ گ گ ڳ ڳ          )هلل111

هلل151,هلل151هلل13 (ہ ھ ھ ھ ھ )هلل113

ۋ ۅ    ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ)هلل114

  ې ې ې ې ى  ۅ ۉ ۉ

 (ى ائ ائ ەئ ەئ

هلل141هلل11-15

هلل111هلل11 (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک )هلل111

هلل113هلل71هلل(ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )هلل111

هلل  لماهلل أاة
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ      )هلل117

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

هلل(ٿ ٹ 

هلل111هلل11

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ )هلل115

 ( ٹ

هلل111هلل11

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )هلل111

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

هلل111هلل13
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هلل  ص حلهللاا هلل ل لهلل ل لهلل 

 (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )هلل171

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

 (ٺ 

هلل111هلل31

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )هلل171

 (ڤ

هلل111هلل33

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )هلل171

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

هلل(ٿ ٿ ٿ ٿ 

هلل311هلل41

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )هلل173

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

 (ک 

هلل111هلل11

ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ )هلل174

 (جب حب خب مب 

هلل111هلل11

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )هلل171

 (ژ ژ ڑ ڑ 

هلل171هلل11

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )هلل171

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

 (ٿ 

هلل171هلل71

هللغ هاهلل أاة
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هلل  ص حلهللاا هلل ل لهلل ل لهلل 
هلل131هلل51 ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ)هلل177

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )هلل175

هلل(ې ې ې ې ى ى ائ ائ 

هلل117,هلل174هلل11

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )هلل171

 (چ چ

هلل111,هلل151هلل71

هللهصق هلل أاة
هلل135هلل17هلل(ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)هلل151

مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح )هلل151

 (جخ حخ 

هلل311هلل41

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )هلل151

هلل(ۇ ۇ 

هلل115هلل11

هلل  شأامهلل أاة
هلل131هلل11هلل(ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ       )هلل153

هلل145,هلل115هلل11هلل(ڑ ڑ ک ک ک ک)هلل154

هلل117هلل41 (پ پ پ ڀ )هلل151

هلل171هلل11 (     ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )هلل151

هلل  لخايهلل أاة
هلل113هلل11هلل(ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ )هلل157

هلل74هلل71 ( ۅ ۉ ۉ ې        )هلل155

هلل   خ ة أاةهلل
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هلل  ص حلهللاا هلل ل لهلل ل لهلل 
    ڦ ڦ ڄ    ڤ ڤ ڦ ڦ)هلل151

   ڃ ڃ چ       ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

ڇ ڍ ڍ    چ چ چ ڇ ڇ ڇ

 (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

هلل141هلل43-45

هلل كح  يهلل أاة
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )هلل111

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

هلل(ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

هلل114هلل4

هلل147,هلل111هلل4 (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ   )هلل111

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )هلل111

 (ٿ ٹ ٹ ٹ 

هلل317هلل7

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې )هلل113

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

 (ۇئ 

هلل143هلل11

هللمحم هلل أاة
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ   )هلل114

هلل(وئ ۇئ 

هلل135هلل35

هلل115هلل35 (ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ)هلل111

هلل   و هلل أاة
هلل111هلل13ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب )هلل111
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هلل  ص حلهللاا هلل ل لهلل ل لهلل 

 (مب ىب 

هلل  حوا   أاةهلل
هلل141هلل1 (ہ ھ ھ ھ ھ ے ے )هلل117

هلل هلل أاة
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )هلل115

 ( ڎ 

هلل131هلل1

هلل  ذ ا   هلل أاة
هلل74هلل11 (ڱ ں ں ڻ)هلل111

هلل   أاهلل أاة
هلل141,هلل147هلل35هلل(   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )هلل111

هلل   و هلل أاة
هلل115هلل3هلل(ڀ ڀ ڀ ٺ)هلل111

هلل   ماهلل أاة
هلل157هلل1 (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )هلل111

هلل  احمةهلل أاة
هلل131هلل1هلل(ڎ ڎ ڈ )هلل113

هلل131هلل11هلل(ڇ ڇ ڇ ڍ)هلل114

هلل131هلل37 ( ۈئ ېئ    )هلل111

ٿ    ٿ     ٺ ٺ ٺ ٿ ڀ ٺ)هلل111

 (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

هلل141هلل43-44

هلل أاةهلل  ح   
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هلل  ص حلهللاا هلل ل لهلل ل لهلل 
هلل77هلل7 (         ک گ گ)هلل117

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )هلل115

 ( ۆ ۆ ۈ ۈ 

هلل117هلل11

هلل  مو   ل أاةهلل
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )هلل111

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

 (گ ڳ 

هلل115هلل3

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ )هلل111

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

 (ڭ ڭ 

هلل115هلل4

هلل أاةهلل  صي
هلل11هلل1 ( ں ں ڻ ڻ ڻ)هلل111

هلل147,هلل111هلل14 (مب ىب يب جت حت )هلل111

هلل أاةهلل  ومنل
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )هلل113

 (پ  

هلل147,هلل111هلل1

هلل   ك هلل أاة
هلل13هلل1 (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )هلل114

هلل  مق هلل أاة
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هلل  ص حلهللاا هلل ل لهلل ل لهلل 
هلل171هلل14هلل(ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )هلل111

هلل أاةهلل أح
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )هلل111

هلل(ژ ڑ ڑ 

هلل311هلل1

هلل114هلل11 (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ)هلل117

هلل أاةهلل     مل
هلل15هلل17چی  جئ  حئ   مئ  چ هلل115
 11,هلل14هلل15-17چی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب     مب  چ هلل111

هلل س   ة أاةهلل
هلل137هلل1 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )هلل111

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ )هلل111

 (ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

هلل111هلل11

هلل أاةهلل   مر
هلل11هلل1هلل(       ٱ ٻ)هلل111

هلل أاةهلل    ل   
هلل11هلل43هلل(     ی جئ حئ مئ)هلل113

هلل م هلل أاة
هلل131هلل14 (ڭ ڭ ڭ ڭ )هلل114

هلل  م    ةهلل أاة
هلل145,هلل131هلل1 (    ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ    )هلل111

هلل   ش    أاةهلل
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هلل  ص حلهللاا هلل ل لهلل ل لهلل 
هلل115,هلل71هلل11 (ۇ ۆ ۆ ۈ )هلل111

هلل  ق  هلل أاة
هلل171هلل3 (ں ں ڻ ڻ )هلل117

هلل أاةهلل  شاح
هلل15هلل1هلل(ۈ ٴۇ ۋ ۋ )هلل115

هلل أاةهلل    ا
هلل115هلل4هلل(ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ )هلل111

هلل111,هلل71هلل1هلل(ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )هلل131

هلل أاةهلل  م  ل
هلل71هلل5 (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ       )هلل131

هلل  نصاهلل أاة
پ پ ڀ ڀ  ٻ ٻ ٻ پ پ)هلل131

 (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

هلل111هلل3أ1

هلل
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 ثـديـرس احلــفه
هلل  ص حلهللاا هلل  ح  ثهللوخا ج  هلل ايهلل  ح  ثهلل 
  هلله هلللثابهللهللمةهللأحبهللأةهلل   ر]هلل1

هلل[...أ م ا 
هلل  مخ ًا
هللم ق 

هلل1151
هلل1117

هلل4

أ ظوهللا أ هلل عهللصقوهلل عهلل ق  هلل]هللهلل1
هللا؟...[أ ق ,هلل ةهلل م ذهلل  و

هلل     ئ 
هللص
هلل 

هلل
هلل1114
هلل1141

هلل13

هللمرح هللل هللم ق هلل مائهلل  هلل ح هلل  ]هلل3
هللمن ةهللثكثل...هلل[

هلل  مخ ًا
هللم ق 

هلل1575
هلل1171

هلل14

  هللابهلل    لهلله هلل      هلل  ا لهلل أ هللهلل]هلل4
هلل[     مل

هلل75هلل1111هلل  مخ ًا

أأ  هلل  ذًهلل   هللمحم هللم  بهلل أهللهلل]هلل1
هلل[...لةهللش ءهلل عهللا   

هلل  مخ ًا
هللم ق 

هلل1131
هلل1114

هلل117

هللهاا هللل وهلل عهللا أ هللمحم هللمةهلل]هلل1
هلل[...  اأ هلل ك  

هلل111هلل4113هلل  مخ ًا

هللم ا هللشظ  هللأ  هلل  ا  هللم ]هللهلل7
هلل[...م  ن مل

هلل131هلل1111هلل  مخ ًا

هللأ ااهللأةهللأا  هللل  هلل  ئشلهلل  هلل]هلل5
هلل[...أما هلل ق  

هلل111هلل1475هللم ق 

صقوهلل عهلل ق  هللأ ق هللهلل-أ   م هلل]هللهلل1
هلل[... موهللل  هلل  خ  هللل  هلل  خ ا

   ما   هلله هلل
هلل   م ا

هلل131هلل11414

هلل131هلل3141هلل  مخ ًاهلل[...من أ هللم أ ص هلل  خ  هلل  خ ا]هللهلل11
هلله  هلل خوص هلل  مألهلل]هللهلل11 أو ًا

هلل[... ك قو
م   هلل سم  هلل

هللأحم 
هلل113هلل11111

أو اأةهللأ ةهللوذهبهللهذبهللهلل]هلل11
هلل[...  شم 

هلل114هلل111هللم ق 



341 

 

هللأ ةهللوغابهلل]هللهلل13   هللأم هللذاهللأو ًا
هلل[...  شم 

هلل111هلل4511هلل  مخ ًا

أ    هللخم  هلل  هلل ن ظةهللأح هلل]هللهلل14
هلل[...امق 

هلل  مخ ًا
هللم ق 

هلل331
هلل111

هلل311

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل
هلل
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 املرتجم هلم المــعرس األــفه
هلل  ص حلهلل  نق هلل 
هلل117هلللما ه  هلل   خن هلل1
هلل311هلل مةهللأم هللح و هلل1
هلل45هلل مةهللأم هلللم  ةهلل  مًاهلل3
هلل117هلل مةهللأم هلل مقلهلل4
هلل33هلل مةهللرواأ هلل1
هلل11هلل مةهلل ك ا م هلل1
هلل31هلل مةهلل  ح وبهلل7
هلل141هلل مةهلل  خم لهلل5
هلل34هلل مةهلل   ا جهلل1
هلل111هلل مةهلل      هلل11
هلل7هلل مةهلل     نهلل   ن ًهلل11
هلل ْ َ ْقَم اهللهلل11 هلل151هلل ْمةهللوًل
هلل43هلل مةهلل   ةهلل  خ  و هلل13
هلل3هلل مةهلل   ةهلل14
هلل111هلل مةهللشظ بهلل  لهًاهلل11
هلل111هلل مةهلل    هلل  ح مق هلل11
هلل111هلل مةهلل م هلل  ح  هلل  ش هن هلل17
هلل111هلل مةهلل و ملهلل15
هلل171هلل مةهلل   لهلل11
هلل15هلل مةهلل    هلل  ح مق هلل11
هلل11هلل مةهلله ا هللأمأهلل  ح  ةهلل11
هلل5هلل مةهللاو ملهلل     أًاهلل11
هلل111هلل مةهللا  هلل  وأل لهلل13
هلل115هلل مةهللهش  هلل  من هًاهلل14
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هلل173هللأمأهللل ح  هلل  ثن  موهلل11
هلل113هللأمأهللل ح  هلل  ثنقم هلل11
هلل111هللمأهلل  ما   هلل      أهلل17
هلل11هللَأُمأهلل  َم  ءهلل    ًأهلل15
هلل13هللأمأهلل  ح ةهلل كشنًاهلل11
هلل137هللأمأهلل  ح ةهلل  م اأ  هلل31
هلل31هللأمأهلل  ح ةهلل  ام   هلل31
هلل114هللأمأهلل  ح ةهلل  م أا ًهلل31
هلل111هللأمأهلل  ح ةهلل      مأًاهلل33
هلل117هللأمأهلل  ح ةهلل  أ ح ًهلل34
هلل31هللأمأهلل  ح ةهلل  أا  هلل   حًأهلل31
هلل41هللأمأهلل  ح ةهللمةهلل  م ذ هلل31
هلل11هللأمأهلل  ح  ةهللمةهلل   ا ءهلل37
هلل171هللأمأهلل    ئبهلل   أه هلل35
هلل117هللأمأهلل   نأ هلل  نم  ًهلل31
هلل13هللأمأهلل    هاهلل    األهللأم  ًهلل41
هلل37هللأمأهلل  نم  هلل  مما هلل41
هلل143هللأمأهلل  نو ه لهلل41
هلل13هللأمأهلل  ناه ةهللمةهلل ق هلل  صم ةهلل43
هلل1هللأمأهلل   و هلل ثم ةهللمةهللو  هلل44
هلل11هللأمأهلل   اجهللمةهلل  وأًلهلل41
هلل1هللأمأهلل   ض ئ هلل  ص غ   هلل41
هلل44هللأمأهلل   ض هلل  ظاًأهلل47
هلل37هللأمأهلل      هلل  لو و هلل45
هلل11هللأمأهلل      هلل  لمخشًاهلل41
هلل131هللأمأهلل      هلل   ش ًاهلل11
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هلل111هللأمأهلل  ق ثهلل   ماا  ًهلل11
هلل111هللأمأهللم اهلل مةهللهأا هلل11
هلل15هللأمأهللم اهلل ك م ًاهلل13
هلل111هللأمأهللم اهلل  م    هلل14
هلل11هللأمأهللم اهلل   اخ  هلل11
هلل11هللأمأهللم اهللمةهللمو ه هلل11
هلل11هللأمأهللون اهلل  م ظ  هلل17
هلل111هللأمأهللون اهلل   مًاهلل15
هلل111هللأمأهللون اهلل  غا    هلل11
هلل41هللأمأهللون اهلل   ح  هلل11
هلل11هللأمأهللح و هلل  ا ًلهلل11
هلل11هللأمأهللح م هلل  غل   هلل11
هلل14هللأمأهللح صهلل   ماا  ًهلل13
هلل111هللأمأهللح  ةهلل ك     هلل14
هلل115هللأمأهللح لهلل   م ًاهلل11
هلل114هللاض هلل عهلل   هللأمأهللذاهلل  غ  ًاهلل11
هلل41هللأمأهللل ا  هلل   ا ءهلل17
هلل11هللأمأهللل  هلل ن  هللمةهللأأ هلل15
هلل141هللأمأهلل ن  هلل    ا ه هلل11
هلل111هللمةهللحابهللأمأهلل    ةهلل71
هلل31هللأمأهلل ق م ةهلل  خ  م هلل71
هلل37هللأمأهلل ظ هلل  ظاأمهلل71
هلل111هللأمأهللص   هلل  ظمذ   هلل   أه هلل73
هلل141هللأمأهللصخاهلل  ظذ  هلل74
هلل41هللأمأهلل  هاهلل   او هلل71
هلل41هللأمأهلل م هلل عهلل  خأ الم هلل71
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هلل173هللأمأهلل م هلل عهلل   ا م هلل77
هلل11هللأمأهلل ثم ةهلل  ص مأ  هلل75
هلل51هللأمأهلل ق هلل  شقأم ةهلل71
هلل17هللأمأهلل ق هلل    ا  هلل51
هلل51هللأمأهلل ماهلل  وام هلل51
هلل11هللأمأهلل ماأهلل  ش م   هلل51
هلل11هللأمأهلل ماأهللمةهلل  نكءهلل53
هلل111هللأمأهلل م اهلل  ظذ  هلل54
هلل111هللأمأهللمحم هلل  مغًأهلل51
هلل31هللأمأهللمحم هلل  حا ًاهلل51
هلل11هللأمأهللم صأاهلل  ظاًأهلل57
هلل113هللأمأهلل خ قلهللمةهللوألهلل55
هلل7هللأمأهلل صاهلل  وأهًاهلل51
هلل41هللأمأهلل صاهلل   َّْوًلهلل11
هلل17هللأمأهللهك هلل  ن  ًاهلل11
هلل111هللَم هللْمةهلل نبهللاض هلل عهلل   أهلُلهلل11
هلل41هللأحم هللمةهللح م هلل13
هلل14هللأحم هللمةهلل م هلل   أاهلل  م    هلل14
هلل1هللَأْحم هللمةهللُمَحمَّ هلل    أم هلل11
هلل11هللأحم هللمةهللمحمأ هللمةهلل ن  هلل  غل ًأهلل11
هلل171هللل م    هللح  هلل17
هلل11هلل كخ  هلل كأ  هلل15
هلل11هلل كصمن هلل11
هلل111هلل ك شوهلل111
هلل117هلل ل أ  هلل111
هلل11هلل سم  هلل  ش هن هلل111
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هلل31هلل  ولأ  هلل113
هلل71هلل  وم  هلل114
هللمحم هللمةهلل  ح ةهلل111 هلل14هلل  َحْوًأ
هلل114هلل  ح ةهلل  مصًاهلل111
هلل47هلل  ح ةهلل    م هلل117
هلل31هلل  ح ةهلل  ما  ًهلل115
هلل151هلل  ح ةهللمةهلل اهلهلل111
هلل111هلل  حق م هلل  واو   هلل111
هلل11هلل  خ  بهلل  مغ   ًهلل111
هلل3هلل  خق  هللمةهللأحم هلل   ا ه  ًهلل111
هلل114هلل  ا   هلل م  هللمةهللُحَصْ ةهلل113
هلل11هلل  ا غبهلل كص ظ   هلل114
هلل111هلل  ام اهللمةهللأ  هللمصًاهلل111
هلل11هلل  لو جهللهللأمأهللل ح  هلل111
هلل14هلل  لا ش هلل117
هلل111هلل    اًهلل ك أاهلل115
هلل111هلل   م ةهلل  حقم هلل111
هلل15هلل  شا يهلل  واو   هلل111
هلل171هلل  شنموهلل111
هلل31هلل  شظ بهلل  مو ئ هلل111
هلل13هلل  شأ    هلل113
هلل111هلل  ضح  هللمةهللمل ح هلل114
هلل111هلل    هاهللمةهلل  شأاهلل111
هلل45هلل   اح أمهلل111
هللأمأهلل  م  ءهلل117 هلل11هلل  ن مًا
هلل15هلل    ا م هلل115
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هلل114هلل   ال  هلل111
هلل113هلل   ض هللمةهلل  ح ةهلل   اما   هلل131
هلل131هلل   ح يهللمةهللخم اهلل131
هلل11هلل   ص بهلل   او هلل131
هلل171هلل   ام   هلل133
هلل11هلل  ق ثهللمةهلل ن هلل   ظم هلل134
هللأمأهلل   و هلل131 هلل11هلل  م اًل
هلل71هلل  مغ اةهلل ك  ًهلل131
هلل17هلل  ُمَ  َأًهلل137
هلل151هلل      هلل135
هلل111هلل ماؤهلل     هلل131
هلل117هللأأ هللمةهلل  ص م هللاض هلل عهلل   هلل141
هلل11هللثنقبهلل  ش م   هلل141
هلل41هللوك هلل    ةهلل    أ  هلل141
هلل11هللوم  هلل    ةهلل مةهللم   هلل143
هلل171هللوم  هلل    ةهلل     م هلل144
هلل11هللوم  هلل    ةهللمةهللهش  هلل141
هلل171هلل   أه هللح صهلل141
هلل111هللحملةهلل   أه هلل147
هلل11هلل)ش  اهللو هق (خ   هللمةهللون اهلل145
هلل17هللخ   هلل  مو شن هلل141
هلل117هللخأ لهللم  هللثنقملهللاض هلل عهلل  ظ هلل111
هلل15هللخأ ق هللمةهللخ   هلل111
هلل77هللاؤملهللمةهلل  نو جهلل111
هلل135هللل ا  هلل ك ص ًاهلل113
هلل15هللش  ا(هللل   هللمةهللمن أ ل)هلل114
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هلل111هللل  هلل  خ  هلل111
هلل151هللل  هللمةهللأ ق هلل111
هلل131هللل  هللمةهللال ةهلل117
هلل كلهًاهلل115 هلل31هللل ةهلل    ةهلل  مصًا
هلل111هللاض هلل عهلل  ظ هللوح هللم  هللل  بهلل111
هلل71هلل    ةهللمةهللوؤ لهلل111
هلل111هللُ َح  هللمةهللَأث   هللهلل111
هلل117هلل ن هللمةهللأم هللأا صهللاض هلل عهلل   هلل111
هلل13هلل ق م ةهللمةهلل م هلل   أمهلل   أه هلل113
هلل131هلل ظ هلل  و وًاهلل114
هلل117هلل أ  هللمةهللأم هلل  ه هلل111
هلل35هلل  مأ  هلل111
هلل111هلل   هللا بهلل117
هلل31هللشم هلل   ا ةهلل ْمةهلل  صَّ َئنهلل115
هلل111هللشم هلل    ةهلل  شام   هلل111
هلل113هللشظ بهلل    ةهلل  خ  و هلل171
هلل114هللم  هللأم هللم اهللاض هلل عهلل  ظ هلل  ئشلهلل171
هلل111هللمةهللأم هلل   وأ هللَ  َص هلل171
هلل171هلل م هلل  احمةهلل  ثن  م هلل173
هلل31هلل م هلل  احمةهلل   اظ قواهللهلل174
هلل113هلل م هلل  نل لهللمةهلل م هلل   ك هلل171
هلل41هلل م هلل     اهللمةهلل ماهلل  مغ   ًهلل171
هلل111هلل م هلل عهللمةهلل ك هللاض هلل عهلل   هلل177
هلل151هلل م هلل عهللمةهلل  ماهلل175
هلل111هلل م هلل عهللمةهلل م  هللاض هلل عهلل   هلل171
هلل11هلل م هلل عهللمةهلل ث اهلل  م  هلل151
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هلل34هلل م هلل   م هلل  ًاهلل151
هلل14هلل م هلل  أه بهللخكيهلل151
هلل177هلل م  ةهلل   قم   هلل153
هلل13هلل ق هلل كشمأ  هلل154
هلل31هلل ق هللمةهللحملةهلل     ئ هلل151
هلل175هلل ق هللمةهللهض  هلل151
هلل111هلل ماأهللمةهللأحماهلل157
هلل117هلل ماأهللمةهلل م هللُأ ِّهللهلل155
هلل111هللهخاهلل    ةهلل  ا ًلهلل151
هلل11هللهظ هلل  اأم هلل111
هلل114هللاو  ةهلل    أ  هلل111
هلل11هللا ابهلل  مصًاهلل111
هلل35هلل م  هلل    ةهلل ك م ًاهلل111
هلل117هللمو ه هللمةهللوماهلل113
هلل151هللمحم هلل كم ةهلل  ش     هلل114
هلل11هللمحم هللمةهللأم هللم اهلل  ا ًلهلل111
هلل313هللمحم هللمةهللمحاهلل كص ظ   هلل111
هلل131هللمحم هللمةهلل أ اهلل117
هلل177هللمحم هللمةهلل  ا ةهلل115
هلل31هللمحم هللمةهلل م هلل عهلل  و    هلل111
هلل14هللمحم هللمةهلل م هلل عهلل ا لهلل111
هلل153هللمحم هللمةهلل ماهلل  و ًأهلل111
هلل171هللمحم هللث  ءهلل عهلل  م   هلل111
هلل14هللمحم هلل م هلل  نك  هلل  لاا   هلل113
َم َ ًهلل114 هلل1هللماَوضوهلل  لَّ
هلل111هللَمْ ُنأ هللمةهلل ماهلل  وَّْ َو َل َ  اهللهلل111
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هلل117هللمنماهللمةهللمث وهلل  و م هلل111
هلل174هللم  و هللمةهلل ق م ةهلل117
هلل115هللم  هللمةهللأم هلل   بهلل115
هلل11هللم  نهللخق  هلل     ةهلل111
هلل115هلل  صاهلل    ةهلل  م ض ًأهلل111
هلل151هلل  هاهلل  م   هلل111
هلل151هلل نملهلل عهلل   خوأ   هلل111
هلل11هلل ح وهللمةهللأم هلل  خ اهلل   م   هلل113
هلل111هلل ح وهللمةهلل ك هلل114
هلل11هلل َل  هللمةهلل   ثا لهلل111
هلل57هلل أ  هللمةهللحم بهلل111
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 ريةـات الشعـرس األبيــفه
هلل  ص حلهلل    ئ هللأأ هلل  م  هلل 
هلل11هلل ل  هللمةهلل   ثا لهلل***هللهللأو هللمةهلل ق  هللو  اهلل    هللمن هللم هلل1
هلل131هللل  هللمةهللال ةهلل***هللهللهللهللحم مظ هللأو ه هلل   هللأةهللأوولنهلل1
هلل11هللا  هللمةهلل  خ   هلل***هللهللهلللذ هللأ  هلل  هللو  اهللهضاهللهإ م هلل3
هلل131هلل   ح يهللمةهللخم اهلل***هللهللهللهللهللهللاش اهللم أهلل ق هللاض  هلللذ هلل4
هلل111هللأمأهلل م اهلل  ظذ  هلل***هللهللهللأذ ابهلل  شم ب,هللل وهلل م  هلل هللأ هلل1

هلل133هلل  نايهللا ئق هلل***هللهللهللهللهللهللهللهللهلل نوم هللأأم  هلل   ا  هلللةهلل1
هلل111هلل ح  هلل   امأ  هللأ  هلل مةهللوكهللأ كَّنهلل  ث    هللهللهلل***هلل7
هلل117هلل أ  هللمةهلل  هق هلل***هللهللهللهلل و هلل  ق  هلللذ هلل ن هللأمأهللأ  هلل5
هلل14هللاؤملهللمةهلل  نو جهلل***هللهللهللهللهللو أ هللم  و  هللا هللأ  هللأ    هلل1
هلل111هلل ماهللمةهللأحماهلل***هللهللهللهأاظ هللم   أا,هلل     هللأا هللو أ هلل11
هلل113هللأمأهلل خ قلهللمةهللوألهلل***هللهللهللهللهللهللهللهلل  ماا  هللور  هلل  هللو ا لهلل11
هلل71هلل  وم  هلل ك  ًهلل***هللهللهللح ش هللأم هللثأم ةهلللةهللم هلل11
هلل11,هلل15هللخأ ق هللمةهللخ   هلل***هللشامةهللمم ءهلل  محاهللث هللواهن هللهلل13

هلل17هللخ   هلل  مو شن هلل***هللهللهللهللغ اهللام  هللأح   هلل    ةهلل14
هلل11هلل نبهلل  غ ًأهلل***ه ق هلل  نهللأخامهللأ اهاهلل  صأ هلل     هللهلل11
هلل71هلل  نايهلل    ئ هلل***هللهللهللهكهللأ عهلل هلل ق  هللأ   هلل11
هلل77هلل كا شاهلل***هلله هللهو لهللونقأ هلل  صق بهللل ظظ هللهلل17
هلل143هللأمأهلل  نو ه  هلل***هللهللهللهللهللهللهلل  أ هلل قمأ هللأ م أ هلل قخا بهلل15
هلل11
هلل

هلل11هلل هلل نايهللا ئق هلل***هللهللهللهللهللهللهلل ن هلل عهللهضق  هلل ق   هلل

هلل11هللخ   هلل  ن مًاهلل***هللهللهللهللهللهللهللظ   ن هلل عهلل م    هلل قهلل11
هلل144هللأمأهللذؤ بهلل  ظذ  هلل***هللهللهللهللهللعهلل م وهلل قوهلل ك   هللذأهللح  هلل11
هلل111هلل ك شوهلل***هللهلل   وظ هللح ثهلل  ح هلل ا ةهللأر هلل11
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هلل115هللأمأهللح لهلل   م ًاهلل***هللهللهللضاملهلل   م هلل ضابهلل  ممَّهللهللأ    هلل13
هلل141هللأمأهللصخاهلل  ظذ  هلل***هللهللهللهللهللهلل هللهلةهلل أ    هلل وناأ  هلل ذ اهللهلل14
هلل11هلل نبهلل  غ ًأهلل***هللأ  نهلل   هلله هللمةهللمو بهللل وهلل    مهلل11
هلل114هلل م  هللمةهللحص ةهلل***  هللهللهللنهلْلأا ش هللم   ,هللأهأ ًهللمهلَلهلل11
هلل11هلل    مغلهلل  ذم    هلل*** هللأامهلله  كهلله هلل     هلل شمظ هللوهلل17
هلل77هللاؤملهللمةهلل  نو جهلل***هللهللهللهللهللهللأ هللوامهللمنكهللأ هللحكئكهلل15
هلل111هلل مائهلل     هلل***هللهلل ظ بهللأح ثهلل  ةهللمةهلل نمةهللأه هلل11
هلل111هللل  هلل  خ  هلل***هللهللأ ا بهلل أ هلل  اأنهللم  هللهأ ا هلل31
هلل114هلل   ال  هلل***هللمظ مو هللمةهللأ غضوهللح  ءهلل غض هلل31

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل
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 عــاملراج واملصادر  رســفههلل
هلل  ماواهلل 

1  

  مؤ كككي هلل كككق م ةهللمكككةهللم ككك ةهللمكككةهللخقكككيهللمكككةهلل  و ككك  هلل  ممككك   هللأ هوكككا  هلل  منككك   هلل
هلل  ككأهلل هلل  كك  ة,هلل  كك ا   هلل  مصككًا   مح كك  هلل ح ككوهلل مكك هللهلل-(هلله113)ا,هللو كك ا

هكككهلل1411 كأ ككوهللهلل-   منككلهلل- كا ةهلل– مكك اهلل    شككا هلل  اهللهلل-  ككاؤأيهللومككا
 . 1151هلل-

1  

  مالمككك ةهللهللأخمككك اهلل   حكككأ  ةهلل  مصكككا  ة هلل  مؤ كككي هلل  ح كككةهللمكككةهلل مككك هلل عهللمكككةهلل
(هلله هلل  مح ككك  هلل ككك هللمحمككك هلل  ل  ككك ,هللأمحمككك هلل315   ككك ا ه ,هللأمكككأهلل كككن  هلل )

  م ا  ةهللم كلهاهلل  شا ي هلل    شا هللمص  وهلل  مك م هللهلل- م هلل  م ن هللخ  و هلل
 . هلل1111هلل-هكهللهلل1373  حقم  هلل   منلهلل

3  
عهللمكةهللم كق هللمكةهلل  مؤ كي هللأمكأهللمحمك هلل مك هلل  هللأ بهلل   واك بهللأ بهلل    وبهلل)هللأأ(
هلل      شكككا هللمؤ  ككككلهللهلل-  مح كككك  هللمحمككك هلل  كككك    هلل-(هلله171)او مكككلهلل  ككك   أًا

 م أة.هلل-   منلهلل-  ا   ل

4  

لاش  هلل   حأ هللل  هللوح   هلل  ح هللمةهلل ق هلل كصأ  هلل  مؤ ي هللمحم هللمكةهلل قك هلل
(هلله هلل  مح ككك  هلل  شككك  هلل1111مكككةهلل مككك هلل عهلل  شكككأ    هلل   م ككك هلل )هللمكككةهللمحمككك 

  ككككاهللم  كككك  هللاكككك  هلل كككك  هلل  شكككك  هللخق كككك هلل  مكككك  هللهلل-أحمكككك هلل ككككلأهلل    ككككل,هلل مشكككك هلل
أ  كك  وأاهللأ كك هلل  كك  ةهللصكك   هللهاهككأا هلل    شككا هلل  اهلل   وكك بهلل  نامكك  هلل   منككل هلل

  .1111هلل-هكهلل1411 كأ وهلل

1  

 ,هللاأهللمكككككةهللأحمكككككك  مؤ كككككي هللأمككككككأهلل     ككككك هللمحمكككككأ هللمككككككةهلل مكككككهلل أ ككككك  هلل  مكغكككككل
هللوكككك اهلل عهلل  هلل-وح  كككك  هللمحمكككك هللم  كككك هلل  ككككأةهلل   ككككأ هلل-(هلله135)  لمخشككككًا

هلل-هككهللهلل1411   منكل هلل كأ كوهلل- م ك ةهللهلل–    شا هلل  اهلل   وبهلل  نقم ل,هللم كاأ 
 . هلل1115

1  

  مؤ كككي هللأمكككأهلل  ح كككةهلل قككك هللمكككةهللأحمككك هللمكككةهللمحمككك هللمكككةهللهلل أ ككم بهلل كككلأ هلل   كككارة
,هلل  شككككككك هن هلل هلل قككككككك    مح ككككككك  هلل مككككككك  هللهلل-(هلله415)  أ حككككككك ً,هلل     ككككككك مأًا

   منككل هلل كأ ككوهللهلل-م ككاأ هلل–    شككا هلل  اهلل   وككبهلل  نقم ككلهللهلل-م كك أ  هلللغقككأ 
 .هك1411
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7  

هلل ل ككك  اهلل   صككك   هلل  مؤ كككي هللمحمككك هللمكككةهلل قككك هللمكككةهللمحمككك ,هللأمكككأهلل كككظ هلل  ظكككاًأ
    شككا هلل مكك  ةهللهلل-(هلله هلل  مح كك  هللأحمكك هللمككةهلل ككن  هللمككةهللمحمكك هللاشكك  433 )

  ممق ككككلهلل  نام ككككلهلل  محككككثهلل  نقمكككك هللم  و منككككلهلل س كككككم ل, هلل  م   ككككلهلل  م ككككأاة,هلل
 هكهلل.1411   نأ  لهلل   منل هلل كأ وهلل

5  
هللأصككأ هلل  كك  ة هلل  مؤ ككي هللومكك  هلل  كك  ةهللأحمكك هللمككهلل ةهللمحمكك هللمككةهلل ككن  هلل  غل ككًأ

(هلله هلل  مح ك  هلل  ك  وأاهلل مكاهللأه ك هلل  ك   أ  هلل    شكا هلل  اهلل113)  ح   هلل 
  .1115هلل–هلل1411 م  ة هلل   منل هلل كأ وهللهلل–م اأ هللهلل-  مش ئاهلل س كم لهلل

1  
مككةهللأمكك هلل ككظ هللشككم هلل كئمككلهللمحمكك هللمككةهللأحمكك هللهلل  مؤ ككي  هللأصككأ هلل   اخ كك 

هلل–   منككككككلهللهلل-م ككككككاأ هلل–    شككككككا هلل  اهلل  مناهككككككلهللهلل-(هلله453)   اخ كككككك هلل 
 م أة.

11  

أصأ هلل    ل,هللأمن هللا  اهلل  و لهللموخكا جهللأصكأ هلل   ك ل هلل  مؤ كي هللأمكأهلل مك هلل
هلل  منكاأيهللمك مةهلل ,هلل س م كًا  عهللمحم هللمةهلل م هلل عهللمةهلل   وهللمةهللمحمك هلل  مكًا

(هلله هللوح  كككك هللأوخكككا جهللأونق ككك  هلل مككك هلل عهللمككككةهلل311  مككك    هلل ) َككك ةهللأمككك هللَلمهلَل
محمككك هلل مككك هلل  كككاح  هللمكككةهللح ككك ةهلل  مخككك ًا هلل    شكككا هللم ومكككلهلل  غامككك ءهلل كثا كككل,هلل

 هك.1411  ممق لهلل  نام لهلل   نأ  ل هلل   منل هلل كأ وهللهلل-  م   لهلل   مأ لهلل

11  

  مؤ يهلل هللمحم هلل كمك ةهللمكةهللمحمك هللهلل   م  ةهلله هللل ض حهلل   ارةهللم   ارةهللأضأ ء
(هللههلل هلل    شككاهلل هلل  اهلل1313ةهلل مكك هلل   كك  اهلل  و  كك هلل  شكك     هلل ) اهللمكك  مخوكك

هككهلل1411 م ك ةهلل هلل ك  هلل   شكاهلل هللهلل–    اهلل ق م  لهللأهلل   شكاهللأهلل  وأل كاهللم كاأ 
  .1111هلل-

11  

  مؤ ككي هلل قكك هللمككةهلل  ح كك ةهللمككةهلل قكك ,هللأمككأهللهلل ل ككا بهلل   ككارةهلل  م  ككأبهلل قلوكك ج
هلل-(هلله143هلل )هلل حكأاهلل  نقكأ هلل َكْصك ظ   هلل  مك اأ  هلل   ح ةهلل أاهلل  ك  ةهللوك م

هلل هلل    شكككا هلل  ا هلل  وككك بهلل  مصكككًا    ككك هاةهللهلل-وح  ككك هللأ ا  كككل هلللمكككا ه  هلل سم ككك ًا
 هك.هلل1411   منل هلل  ا منلهللهلل-م اأ هلل–أ  اهلل   وبهلل  قم    لهلل

13  

مح ككك هلل  ككك  ةهللمكككةهللأحمككك هللمصككك  وهلل اأ ككك هللهلل   مؤ كككيهلل ل كككا بهلل   كككارةهللأم   ككك 
هلل-حمككككككصهللهلل-    شككككككاهلل هلل  اهلل ساشكككككك  هلل قشككككككئأةهلل  و من ككككككلهللهلل-(هلله1413 )

هلل- مشك هللهلل-م كاأ (هلل,هلل)هلل  اهلل مكةهلل ث كاهللهلل- مشك هللهلل- أا لهلل,هلل)  اهلل   م مكلهلل
 .ههلل1411هللم اأ (هلل   منلهلل هلل  ا منل
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14  

ل مكككك  هلل ك ككككك هللموثق ككككثهلل   ككككك  هلل  مؤ ككككي هللمحمكككك هللمككككةهلل مكككك هلل ع,هلل مككككةهللم  كككك هلل
  مح كك  هلل ككن هللهلل-(هلله171  ,هللأمككأهلل مكك هلل ع,هللومكك  هلل  كك  ةهلل )  و كك    كك ئ هلل

  ممق ككلهللهلل-م ككلهلل  م امككلهللهلل–مككةهللحمكك  ةهلل  غ مكك ًهلل    شككا هللو منككلهللأ هلل   ككامهلل
هلل. 1154هكهلل1414هلل   نأ  لهلل   منل هلل كأ و

11  

  مؤ كككككي هللمحمككككك هللمكككككةهلل مككككك هلل عهللمكككككةهلل كككككن  هللهلل  سح  كككككلهللهككككك هللأخمككككك اهللغا   كككككل
  شظ اهللمق  ةهلل  ,هللأمأهلل م هلل ع,هلل   قم   هلل  قأش هلل كص ,هلل  غا    هلل ك   

  نقم كككل,هللم كككاأ  هللهلل    شكككا هلل  اهلل   وكككبهلل-(هلله771)  ككك  ةهلل مكككةهلل  خ  كككبهلل 
 ه.هلل1414هلل   منل هلل كأ و

11  

 سح   هلله هللأصأ هلل كح    هلل  مؤ كي هللأمكأهلل  ح كةهلل ك  هلل  ك  ةهلل قك هللمكةهللأمك هلل
(هلله هلل  مح كككك  هلل مكككك هلل131محمكككك هللمككككةهلل كككك   هلل  ثنقمكككك هلل لمكككك ًهلل )هلل قكككك هللمككككة
هلل- م كككككك ةهلل- مشكككككك هلل-          شككككككا هلل  م وككككككبهلل س ككككككم ,هللم ككككككاأ   كككككال  هلل
 م أة.هلل-   منل

17  

 ساشكك  هللهكك هللمناهككلهلل قمكك ءهلل  حكك  ث هلل  مؤ ككي هللأمككأهلل نقككوهلل  خق قكك ,هللخق كك هللمككةهلل
  مح كك  هللهلل-(هلله441)مككةهلللمكا ه  هللمككةهلل  خق كك هلل   لأ  كك هلل  مك هلل عهللمككةهللأحمكك هلل

–   ككككككنأ  لهللهلل–    شككككككا هللم ومككككككلهلل  اشكككككك هللهلل- .هللمحمكككككك هلل ككككككن  هلل مككككككاهللل ا كككككك 
 .ه1411   منل هلل كأ وهللهلل-  ا  اهلل

15  

 هلل  مؤ ككي هللأمككأهلل مككاهلل أ ككيهللمككةهلل مكك هلل عهلل   ككو ن بهللهكك هللمناهككلهلل كصككح ب
هلل   ا مك هلل )هللمةهللمحم هللمةهلل م    مح ك  هللهلل-(هلله413  ماهللمةهلل  ص هلل   مًا

هلل هلل    شكا هلل  اهلل  و ك ,هللم كاهلل هلل1411أ هلل    منكل هلل كأ كو ق هللمحم هلل  موك ًأ
  .1111هلل-هكهلل

11  
(ههلل311حم هللمةهلل  ح ةهللمكةهلل ا ك هلل كل ًهلل )م  شو    هلل  مؤ ي هللأمأهللم اهلل

هلل– ,هللم كاأ هللوح  ك هللأشكاح  م هلل   كك هللمحمك هللهك اأة هلل    شكا هلل  اهلل  و كهلل-
  .1111هلل-هكهللهلل1411 م  ة    منل هلل كأ و

11  
هللمككةهلل ككظ هلل كصككأ هللهكك هلل   حككأ هلل  مؤ ككي هللأمككأهللم ككاهللمحمكك هللمككةهلل   ككًا  هلل   حككًأ

هلل-  مح كككك  هلل مكككك هلل  ح كككك ةهلل   وقكككك هلل-(هلله311)  منككككاأيهللمكككك مةهلل   ككككا جهللهلل 
هللم أة.هلل–   منلهللهلل-م اأ هلل–    شا هللمؤ  لهلل  ا   ل,هلل م  ةهلل
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11  

أهلل  هاهللأحم هللمةهلل  ح ةهللمةهللأحم هللمةهلل  ح كةهللم   و   هلل     ًا هلل  مؤ ي هللأ
  هلل(هلله هلل ومكك هللأومككاهلل   كك451)غكك   ًهلل ُخككَ  َ  َ هلل  َ َاَوككَ ,هلل  َمكك َاكََّ َ ,هلل  مهللمككة

  نل ككلهللمكككةهللهلل(هلله هلل ا  ككلهللأوح  كك  هلل مكك 411) ق كك  هلل  خق  ككلهلل   كك  اهللمكك عهلل 
محمكككك هللر هلل مكككك هلل  ق  ككككي هلل    شككككا هللموقككككلهللو منككككلهللأ هلل   ككككامهلل نقككككأ هلل  شككككا نلهلل

هللهك.هلل1417,هللذأهلل  حولهلل31,هللنهلل15أ  قغلهلل  نام لهللأر  مظ ,هللجهلل

11  
(هلل111) ةهلل مكةهللأمك هلل نقكو,هللمحمك هللمكةهللمحمك هلل   مؤ ي هللأمكأهلل  ح كهلل    و   

  مح كككككك  هللمحمكككككك هللمككككككةهلل مكككككك هلل  ككككككاحمةهلل  خمكككككك   هلل    شككككككا هلل  اهللأ قكككككك هللهلل-ه
هلل .1111هلل-هكهللهلل1413   منل هلل كأ وهلل-  خضا ء

13  

) لهلهلل  خكأ  اهللأمظوكلهلل ا  هلل  ظ ك هللمكةهلل ك كك هلل  م كموهللمكك س ك هللممةهلله هللوك
ةهللمكككةهلل مككك هلل  نقككك هلل  مؤ كككي هلل مككك هلل  حككك هللمكككةهللهخكككاهلل  ككك  هلل   م ككك ماهللأ   كككأ كا(
هلل-م كككاأ هلل–  اهلل   شكككا هلل  اهلل مكككةهللحكككل هللهلل-(هلله1341)  ح ككك  هلل   ككك  م هلل 

  1111هلل-هكهلل1411   منل هلل كأ وهللهلل- م  ة

14  
خ ككاهلل  كك  ةهللمككةهللمحمككأ هللمككةهللمحمكك هللمككةهلل قكك هللمككةهللهكك ا ,هللهلل   مؤ ككي ك ككك  هللهلل

   منكككل هللهلل-    شكككا هلل  اهلل  نقككك هلل قمك ككك ةهلل-(هلله1311) هلل  لا قككك هلل   مشككك  
هلل .هلل1111  خ م لهلل شاهللم  أهلل

11  
هلل كهن   هلل  مؤ ي هلل ق هللمةهللون اهللمةهلل ق هلل   ن ً,هللأمأهلل      ,هلل  منكاأيهلل

هلل-   منكككككلهلل- ككككك   هلل   وكككككبهلل-    شكككككاهلل-(هلله111مككككك مةهلل  َ  َّككككك نهلل  صككككك ق هلل )
هلل. 1153-هكهلل1413هلل كأ و

11  

 هللمحمكككك هللمككككةهللمحمكككك هلل  غل  ككككك هللأمككككأهللح مككككهلل  مؤ ككككي هلل  اوصكككك  هللهكككك هلل   و كككك   
أضككاهللحأ شكك   هلل مكك هلل عهللمحمكك هلل  خق قكك  هلل    شككا هللهلل-(هلله111)   أ كك هلل 

هلل-هككككككهللهلل1414   منكككككلهلل هلل كأ كككككوهللهلل– م ككككك ةهللهلل–  اهلل   وكككككبهلل  نقم كككككل,هللم كككككاأ هلل
هلل .هلل1114

17  
   ككا ء  هلل   ككما هلل  مؤ ككي هللأحمكك هللمككةهلل قكك هللمككةهللأحمكك هللمككةهللخقككيهلل سا كك نهللهكك هلل

هلل  غا ككك   ,هللأمككك هلل-(هلله141)أهللون كككا,هلل  منكككاأيهللمككك مةهلل  َمككك َذ هلل  ك صككك ًا
هللم أة.هلل–   منلهللهلل-    شا هلل  اهلل  صح ملهلل قوا ث

 س مككك  هللهككك هللاهكككاهلل  او ككك بهلل كككةهلل  مؤوقكككيهللأ  مخوقكككيهللهككك هلل ك كككم ءهللأ    كككوهلل  15
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  مؤ ي هلل ن هلل  مق ,هللأمكأهلل صكاهلل قك هللمكةهللهمكلهلل عهللمكةهللون كاهللمكةهللهلل أ ك   ب
هلل   منككل هلل- م كك ةهلل-م ككاأ هلل- ككلهلل(ههلل    شككا هلل  اهلل   وككبهلل  نقم471مكك  أ هلل )
  1111-هك1411 كأ وهلل

11  

   وصكك اهللهكك هلل  ككا هلل قككوهلل  منول ككلهلل    ا ككلهلل كشككا ا هلل  مؤ ككي هللأمككأهلل  ح ككك ةهلل
(هلله هلل115) هلل  ككك   هلل  نما  ككك هلل   م ككك هلل  شككك هنهلل ح كككوهللمكككةهللأمككك هلل  خ كككاهللمكككة

  مح ك  هلل كنأ هللمكةهلل مك هلل  نل كلهلل  خقكي هلل    شكا هللأضكأ ءهلل   كقي,هلل  ا كك ا,هلل
هلل .1111-هك1411  ممق لهلل  نام لهلل   نأ  ل هلل   منل هلل كأ وهلل

31  

 س صكككككك يهللهكككككك هللم كككككك ئ هلل  خكككككككيهللمكككككك ةهلل   حككككككأ  ة هلل  مصككككككا  ةهللأ   ككككككأه  ة هلل
,هللأمكككأ   ما ككك  ,هللهلل  مؤ كككي هلل مككك هلل  كككاحمةهللمكككةهللمحمككك هللمكككةهلل م ككك هلل عهلل ك صككك ًا

هلل     منكككل هللهلل-(هلله هلل    شكككا هلل  م ومكككلهلل  نصكككا ل177) مككك  هلل  ككك  ةهلل ك مككك ًا
هلل .1113هلل-هك1414 كأ وهلل

31  
مكةهلل  محاهلل  مح  هلله هللأصأ هلل      هلل  مؤ ي هللأمأهلل مك هلل عهللمك اهلل  ك  ةهللمحمك هلل

(هلله هلل    شككا هلل  اهلل   ومكك  هلل   منككل هلل714 مكك هلل عهللمككةهللمظكك  اهلل  لا شكك هلل )
هلل .1114هلل-هكهلل1414 كأ وهلل

31  
  محاهلل  محك  هللهك هلل  و  ك ا هلل  مؤ كي هللأمكأهللح ك ةهللمحمك هللمكةهلل أ كيهللمكةهلل قك هلل

(ه هلل  مح كك  هللصكك ا هلل741مككةهللح كك ةهللأث ككاهلل  كك  ةهلل ك    كك هلل )هللمككةهلل أ ككي
 ه.هلل1411هلل   منلهللاأ هلل محم هللوم  هلل     شا هلل  اهلل    اهلل هللم 

33  

  مؤ كككي هللأمكككأهلل  نمككك  هللأحمككك هللمكككةهللهلل اهلل  م  ككك هللهككك هللو  ككك اهلل   كككارةهلل  مو ككك   محككك
هلل     ككككككك هلل  صكككككككأه هللةهلل و مكككككككلهللمحمكككككك هللمكككككككةهلل  مظككككككك ًهللمكككككك   ح ككككككك  هلل ك وككككككًا

هلل(ههلل   مح ككك  هللأحمككك هلل مككك هلل عهلل   اشككك هللا ككككةهلل     شكككا هلل  ككك  وأا1114 )
 هك.هلل1411هلل    هاةهلل    منلهلل–ح ةهلل م  هللل  هلل

34  
األهللمحمككك هللمكككةهلل ن كككأبهلل    كككهلل هلل  مؤ كككي   مقغكككلهللهككك هللوكككا و هللأئمكككلهلل   حكككأهللأ  قغكككل

هلل    شكاهللومن كلهلللح ك ءهلل  وكا ثهللهلل-(هلله517)أم  ًهللهلل  وح  ك هللمحمك هلل  مصكًا
 . هلل كأ ومنل   ههللم  ةهلل   شاهلل   أ   هلل1417 س كم هلل  لهلل   شاهلل

 مغ كككككاةهلل  مؤ كككككي هللمحمككككك هللمكككككةهللل كككككم    هللمكككككةهلللمكككككا ه  هللمكككككةهلل هلل   وككككك ا  هلل   م كككككا  31
,هللأمكككأهلل مككك هلل عهلل )    منكككل هلل  ئكككاةهلل  منككك ايهلل  نثم   كككل,هللهلل-(هلله111  مخككك ًا
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 اهللوح هللما امل هللمحم هلل م هلل  من  هللخ ة.    ةهلل,هلل مهلل–ح  اهللرم  هلل

31  

  وحم كككاهللهككك هلل  منوككك هلل   م كككا هلل  مؤ كككي هلل مككك هلل   كككا  هللمكككةهللمحمككك هللمكككةهللم صكككأاهلل
هللأمككأهلل ككن هلل   و   مح كك  هللم  ككاةهلل كك و هللهلل-ههلل(111)م مكك هلل   ككمن   هلل  مككاأًل
هلل-هكك1311   منكل هلل كأ كوهللهلل-مغك   هلل–    شا هللائ  كلهلل  كأ ةهلل كأاك يهلل-    

1171  

37  

وحا ككاهلل  من ككوهلل   كك   هللأو ككأ اهلل  ن كك هلل  و  كك هللمككةهللو  كك اهلل»  وحا ككاهللأ  و ككأ اهلل
محمكك هلل   كك هاهللمككةهلل هللمحمكك هلل   كك هاهللمككةهللمحمكك هللمككةهلل هلل  مؤ ككي«   وك بهلل  مو كك 

هلل-وككأ  هلل-(هلله هلل    شككا هلل  كك  اهلل  وأ  كك لهلل ق شككا1313  شككأاهلل  وأ  كك هلل )
 ه.هلل1154  لهلل   شا هلل

35  

محمك هللمكةهلل هلل  مؤ كي هللأمكأهلل     ك ,هللمحمك هللمكةهللأحمك هللمكةهلل نقأ هلل  و ل  هلل  و ظ  
هلل   قمكك هلل  غا كك   هلل ) مكك هلل ع,هلل   هلل  مح كك  هلل  كك  وأاهلل مكك هلل(ه741مككةهللوككًل

م كككككاأ هلل هللهلل–كااككككك هلل عهلل  خ  ككككك ًهلل هلل    شكككككا هللشكككككا لهلل  اهلل كااككككك هللمكككككةهللأمككككك هلل 
 هك.هلل1411هلل   منل هلل كأ و

31  

  مؤ كككي هلل قككك هللمكككةهللمحمككك هللمكككةهلل قككك هلل  كككل ةهلل  شكككا يهلل  واوككك   هللهلل   ونا  ككك  هلل
مككككةهلل  نقمكككك ءهللمإشككككا يهلل  مح كككك  هللضككككم  هللأصككككحح هللوم  ككككلهللهلل-(هلله511 )

   منكككل هلل كأ كككوهللهلل- م ككك ةهلل–م كككاأ هللهلل-    شكككا هلل    شكككا هلل  اهلل   وكككبهلل  نقم كككل
  .1153-هكهلل1413

41  
هلل  هلل  مؤ ككككي هلل مكككك هلل   ككككا  هلل ككككأ  هلل  خ  ككككبهلل )هللمنكككك   و  كككك اهلل   ار كككك هلل ق ككككارة

 م أة.هلل-   منلهلل-    هاةهلل–(هللههلل     شا هلل  اهلل    اهلل  نام هلل1311

هلل   مؤ كككي  41 ,هللمحمككك هللث ككك ءهلل عهلل هلل  مح ككك  هللغكككك هلل هلل  و  ككك اهلل  مكظكككًا   مكظكككًا
 .هكهلل1411هلل  م   و ةهلل هلل   منلهلل–ملهلل  اش  لهلل م هلل  وأ   هلل هلل    شا هللم و

41  
هلل     شكا هلل  اهللهلل   و   اهلل  أ   هلل ق كارةهلل   كا     مؤ كي هللمحمك هلل ك  هلل   ك ًأ

   منكككككل هللهلل-   ككككك هاةهلل– ظضكككككلهللمصكككككاهلل ق م  كككككلهللأ   شكككككاهللأ  وأل كككككا,هلل   و  كككككلهلل
 . كأ و

43  
مظمكك  هلل  ونكك ا ي هلل  مؤ ككي هللل ككةهلل  كك  ةهللمحمكك هلل  مكك  أهللمنمكك هللهلل  وأا ككيهلل قككو

هلل  ككاؤأيهللمككةهللوكك جهلل  نكك اه ةهللمككةهلل قكك هللمككةهللل ككةهلل  ن مكك   ةهلل  حكك   ًهللثكك هلل  م كك ًأ
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هلل  - مككك هلل  خككك   هللثكككاأ هلل35    شكككا هلل ككك   هلل   وكككبهللهلل-(هلله1131)   ككك هًا
هلل .1111-هك1411    هاةهلل   منل هلل كأ و

44  

 هللأمككأهلل مكك هلل عهللمحمكك هللمككةهلل  مؤ ككيهلل اهللكح كك  هلل   ككارةهلل=هللو  كك اهلل   ا مكك   وكك م
هلل  خلاوككك هللشكككم هلل  ككك  ةهلل   ا مككك هلل أحمككك هللمكككةهللأمككك هللم كككاهللمكككةهللهكككاحهلل ك صككك ًا

مكككككا ه  هللأ  ككككك  هلل     شكككككا هلل  اهلل171 ) (ههلل هللوح  ككككك هلل هللأحمككككك هلل  ما أ ككككك هللأ  
 . هلل1114هلل-هكهلل1354هلل  هاةهلل هلل   منلهلل هلل  ث   ل  هلل–   وبهلل  مصا لهلل

41  
هللهللمكةهللم كق هللمكةهلل  وا ث   هلل  مؤ كي هلل   كبهللكمك هللمحمك هلل مك هلل ع او مكلهلل  ك   أًا

  ككك  وأاهللم ككككنأ هللاككك  هلل كككك  هللهلل-ح  ككك  هللمحمكككك هللو  ككك هلل  حم كككك ًهلل-(هلله171 )
هللم أة.هلل-   منلهلل- مش هلل-    شا هللأل اةهلل  ث  هلهلل-مأمأ

41  
مكاأهللمكةهلل  وم هلله هلل   حأ هلل  مؤ ي هللأمأهلل م هلل  احمةهلل  خق  هللمةهللأحمك هللمكةهلل 

هلل ) (هلله هلل  مح ككككك  هلل .هللهخكككككاهلل  ككككك  ةهللامككككك أة هلل171ومككككك  هلل   ا ه ككككك ًهلل  مصكككككًا
  .1111هلل-هك1411  خ م لهلل   منل هلل

47  

  مؤ ي هللأمأهللمحم هللم اهلل  ك  ةهللح كةهللمكةهللهلل   و وهلل      هلله هللحاأيهلل  من   
هلل  مككككك    هلل )هللةا  ككككك هللمكككككةهلل مككككك هلل عهللمككككك هلل  مكككككا  ًهلل  مصكككككًا هلل-ه(هلل741 قككككك ا

    شكككا هلل  اهللهلل- ك كككو ذهللمحمكك هلل كك   هلله ضكك هلل-  مح كك  هلل هللهخككاهلل  كك  ةهللامكك أةهلل
  .هلل1111هلل-هكهللهلل1413   منل هلل كأ وهللهلل- م  ةهلل–   وبهلل  نقم ل,هللم اأ هلل

45  

مةهللمكككةهلل هلل  مؤ كككيهلل هللأمكككأهللل ككك هلل مككك هلل  كككاح  وكككأ هاهلل  ح ككك ةهللهككك هللو  ككك اهلل   كككارة
(هللههلل   مح كككك  هلل  شكككك  هللمحمكككك هلل قكككك هلل571محمكككك هللمككككةهللمخقككككأيهلل  ثنكككك  م هلل )

منككككأاهللأ  شكككك  هلل كككك   هللأحمكككك هلل مكككك هلل  مأوككككأ هلل     شككككا هلل  اهلللح كككك ءهلل  وككككا ثهلل
 هك.هلل1415هللم اأ هلل هلل   منل هلل كأ وهلل–  نام هلل

41  
هكك هلل م كك  هلل  ح   ككل هلل  مؤ ككي هلل مكك هلل   كك  اهللمككةهللمحمكك هللمككةهللهلل  وككأ هاهلل  مضكك ل
(هلله هلل    شكا هلل771أمكأهللمحمك ,هللمح ك هلل  ك  ةهلل  ح  ك هلل )هلل صاهلل عهلل   اشك ,

 هللهللم أة.هلل-   منلهلل- ا وش هلل–م اهللمحم هلل وبهللخ   هلل

11  
  مؤ كي هللمحمك هللمكةهللأمك هللم كاهللمكةهللهلل   وأهاةهلله هلل  بهلل   م هللأأصح م هلل  نشكاة
هلل  وِّقم ك  (هلل141هلل   هلل  منكاأيهللمك  ُماًِّهلل )هللمنك  م هلل عهللمةهللمأ وهلل ك صك ًا

    شكا هللهلل-  حظ هللأ ق هلل ق ظ  هلل هللمحم هلل  وأ و ,هلل ك و ذهللمو منلهللحقبهلل-ه
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هلل1413   منكل هلل كأ ككوهلل-  ا كك اهلل– وأل كاهلل  اهلل  اهك   هلل ق شكاهللأ   م  ككلهللأ 
  .هلل1153هلل-هكهلل

11  

(هلل111  هللمككك  أ ءهلل )  وككك   هلل  مؤ كككي هللأمكككأهلل مكككاأهللل كككح  هللمكككةهللمكككاا اهلل  شككك م 
هللا ونكك  هللمحمكك هللخقككيهللأحمكك   مح كك  هلللمككاهللهلل-ه     شككا هلل  ظ ئككلهللهلل- ه  هلل كم كك ًا

هلل-هككككككهللهلل1314 ككككك  هلل   شكككككا هللهلل-  ن مكككككلهلل شكككككئأةهلل  م ككككك ماهلل كم ا كككككل,هلل   ككككك هاة
 هللهلل. 1174

11  

,هلل  مؤ ي هللأحم هللمةهللمحم هللمةهللمحم هلل  مو ئ هلل كقهللهلل   ح أ هلله هلل ق هلل   حأ ًق مَّكذ
هلل-  مح   هلل و ةهللح كةهلل مك هلل عهلل كأ  هلل-(هلله511شظ بهلل    ةهلل ك     هلل )

هلل–هلل111  نككككك  هلل   منكككككل هللهلل-    شكككككا هلل  و منكككككلهلل س ككككككم لهللم  م   كككككلهلل  م كككككأاة
هلل .1111-هك1411هللهلل     ل

13  
,هللأمككأهلل مككاأهللمككةهللمحككاهللمككةهللمحمككأبهلل    كك   هللمكك  أ ء,هلل  ق ثكك هلل  مؤ ككي   ح أ ة 

هلل– نقم ككككلهلل    شككككا هلل  اهلل   وككككبهلل هلل-(هلله111 ثمكككك ة,هلل  شككككظ اهللم  وكككك حكهلل )
 هك.هلل1414هلل   منل هلل  ث   لهلل-اأ م 

14  
هلل-(هلله311)مكأهلل   كو هلل ثمك ةهللمكةهللو ك هلل  مأصكق هلل   خص ئص هلل  مؤ كي هللأ

هلل   منل هلل  ا منل.هلل-    شا هلل  ظ ئلهلل  مصا لهلل  ن ملهلل ق و ب

11  

 هلل  مؤ كككي هللأمكككأهلل  نمككك  ,هللشكككظ بهللاهلل  مصكككأةهللهككك هلل قكككأ هلل   وككك بهلل  م  كككأة  ككك 
(هلل711م   م ةهلل  حقمك هلل )   ئ هلل  مناأيهلل    ة,هللأحم هللمةهلل أ يهللمةهلل م هلل 

ههلل   مح كككك  هلل  كككك  وأاهللأحمكككك هللمحمكككك هلل  خككككا  هلل     شككككا هلل  اهلل   قكككك ,هلل مشكككك  هلل
 .   منلهلل هللم أة

11  

   ااهلل    م لهلله هللأ   ةهلل  م ئلهلل  ث م ل هلل  مؤ ي هللأمأهلل   ض هللأحم هللمكةهلل قك هلل
هلل-ما امكلهلل  مح ك  هللهلل-(هلله511مكةهللحوكاهلل  ن ك ك  هلل )هللمةهللمحم هللمةهللأحمك 

ح ك اهللهلل-ةهلل  منك ايهلل  نثم   كلهلل    شا هللموق هلل  ئاهللهلل-محم هلل م هلل  من  هللض ة
 . 1171هلل-هك1311  ظ  هلل   منل هلل  ث   لهللهلل- م  

17  
  مؤ ي هللمحم هللمةهلل م هلل عهلل)أم هللم ا(هللمةهللمحمك هلل مكةهللأحمك هللمكةهلل هلل  ا هلل  أ ها

  ك  ة,هلل  شكظ اهللمك مةهلل  صكاهلل  ك  ةهللمو ه هلل      هلل   مش  هلل  ش هن ,هللشم هلل
هلل– س ككككككم     شككككا هلل  م وكككككبهللهلل-  مح كككك  هللله كككككاهلل  شككككك أ  هلل-(هلله541) 
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 .ه1313هلل   منل هلل كأ وهلل-م اأ 

15  
مكك هللمككةهلل  مؤ ككي هللمحمكك هللمككةهلل     كك هللمككةهللمحهلل   ل هككاهللهكك هللمنكك   هلل قمكك  هلل   كك  
هلل ) هلل-(ه هلل  مح كك  هلل .هللحكك و هللصكك   هلل  ضكك مة315مشكك ا,هللأمككأهللم ككاهلل ك مكك ًا

 . 1111هلل-هكهلل1411   منل هلل كأ وهللهلل-م اأ هلل–    شا هللمؤ  لهلل  ا   لهلل

11  

   كككا جهلل  م  كككاهللهككك هلل س   كككلهلل قكككوهللمناهكككلهللمنكككاهللمنككك   هلل كككك هللام ككك هلل  ح ككك  هلل
  خم اهلل   مؤ ي هللشم هلل    ة,هللمحم هللمةهللأحم هلل  خ  كبهلل  شكام   هلل  شك هن هلل

هلل1151   ك هاةهلل  ك  هلل   شكا هللهلل–) كم ا كل((ه     شا هللم منكلهللمأ  177 )
 ه.

11  

   كككك ةهلل   مككككام هللأحمكككك هللمككككةهلل  ح كككك ةهللمككككةهلل قكككك هللمككككةهللمأ ككككوهلل  ُخْ ككككَاْأَوا ًهلل
  مح ككك  هللمحمككك هلل مككك هلل   ككك  اهللهلل-(هلله415)   خا  ككك   ,هللأمكككأهللم كككاهلل  م ظ ككك هلل

هلل1414 م كك ةهلل   منككل هلل  ث  ثككلهللهلل–  كك هلل    شككا هلل  اهلل   وككبهلل  نقم ككل,هللم ككاأ هلل
 . هلل1113هلل-هك

11  

ا ًهللأحمكككك هللمككككةهلل  ح كككك ةهللمككككةهلل قكككك هللمككككةهللمأ ككككوهلل  ُخْ ككككَاْأوهلَلهلل   كككك ةهلل   مككككام 
ح كككةهلل مككك هلل  مككك ن هللهلل-  مح ككك هلل-(هلله415)   خا  ككك   ,هللأمكككأهللم كككاهلل  م ظ ككك هلل

-ه1411شكككككقم  هلل    شكككككا هللمؤ  كككككلهلل  ا ككككك  ل هللم كككككاأ  هلل   منكككككل هلل كأ كككككوهلل
هلل. 1111

11  
  مؤ كككي هللأمكككأهلل صكككاهللل كككم    هللمكككةهللهلل   صكككح حهللوككك جهلل  قغكككلهللأصكككح حهلل  نام كككل

هلل   كك ا م هلل ) وح  ككك  هللأحمكك هلل مكك هلل  غ ككأاهلل  ككك اهللهلل-(هلله313حمكك  هلل  وككأهًا
هلل. 1157هلل-هللهك1417   منل هلل  ا منلهللهلل-م اأ هلل– هلل  اهلل  نق هلل قمك  ة    شا

13  

  ضأءهلل  كماهللكه هلل   كاةهلل  و  كا هلل  مؤ كي هللشكم هلل  ك  ةهللأمكأهلل  خ كاهللمحمك هلل
هلل مكككةهلل مككك هلل  كككاحمةهللمكككةهللمحمككك هللمكككةهللأمككك هللم كككاهللمكككةهلل ثمككك ةهللمكككةهللمحمككك هلل   كككخ ًأ

هلل–م ككككاأ ,هلل   منككككلهللهلل–    شككككا هللم شككككأا  هلل  اهللم ومككككلهلل  ح كككك ةهللهلل-(ه111 )
 .م أة

14  
   م كك  هلل   مككام,هلل    كك هلل  مككوم هلل وكك من هللأهكك هلل  م   ككلهللأمككةهللمنكك ه  هلل  مؤ ككي هلل

ً,هلل  مغك   ًهللأمأهلل مك هلل عهللمحمك هللمكةهلل كن هللمكةهللم  كاهلل  ظ شكم هللمك  أ ء,هلل  مصكاهلل
    شككا هللهلل-  مح كك  هللل ك  هللمحمك هللم صكأاهلل-(ه131  منكاأيهللمك مةهلل كن هلل )
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 .ه1415   منل هلل  ث   لهلل-  م   لهلل  م أاةهلل-م وملهلل  نقأ هللأ  ح  هلل

11  

أمكأهلل مكا,هللشكظ بهلل  ك  ةهللأحمك هللمكةهللمحمك هللمكةهللهلل  مؤ كي   ن  هلل   ا   هلل  مؤ ي 
 منكاأيهللمك مةهلل مك هللامك هلل ك    ك هلل م هللامك هلل مكةهللحم كبهلل مكةهللحك  اهللمكةهلل ك   هلل 

هلل1414هلل كأ كوهلل م اأ     منكلهلل–  نقم لهلل(هلله هلل    شا هلل  اهلل   وب315 )
 .ه

11  
وح  ككككك هلل هللهلل-(هلله171)  خق ككككك هللمكككككةهللأحمككككك هلل   ا ه ككككك ًهلل هلل  مؤ كككككي هللنككككك ة   هلل

هلل-    شكككا هللمؤ  كككلهلل  اهلل  ظوكككاةهلل-مظككك ًهلل  مخلأمككك هلل/هلل هلللمكككا ه  هلل   ككك ما ئ 
 ه,هلل  هلل  ث   ل.1411و ا  هلل   شا هللهلل-  ا ةهلل-م  ةهلل   شا

17  

    ككاهلل   كك م هللهكك هللوكك ا  هلل    كك هلل س كككم  هلل  مؤ ككي هللمحمكك هللمككةهلل  ح ككةهللمككةهلل
هللمكككككةهللمحمككككك هلل  هلل     ككككك هلل   نامككككك ا هلل  ثنككككك  م هلل  ون كككككًا (هلله هلل1371) حوكككككًأ

هلل-هككك1411 كأ ككو م كك ة هلل   منككل هللهلل–م ككاأ هللهلل–اهلل   وككبهلل  نقم ككلهلل    شككا هلل  
1111.  

15  

   كككأ و هلل س ظ كككلهللأ  م ككك و هلل  غ م كككلهلل  مأضكككحلهلل ق قككك هلل   ار  كككلهللأ  ح ككك هلل   اا   كككلهلل
   خوككككككأ   ,هللأ نككككككايهللم  شكككككك  هلل قككككككأ ةهلل  مؤ ككككككي هلل نمككككككلهلل عهللمككككككةهللمحمككككككأ هلل 
   منكككككل هللهلل-  غأا كككككل,هللمصكككككاهلل-    شكككككا هلل  اهللا ككككك م هلل ق شكككككاهلل-(هلله111) 
 هللهلل. 1111هلل-هكهلل1411هلل و كأهلل

11  

مةهلل ن كأبهلل    كاألهللهلل    مأ هلل  مح   هلل  مؤ ي هللمو هلل    ةهللأمأهلل  هاهللمحم 
وح  ككك  هللم وكككبهللوح  ككك هلل  وكككا ثهللهككك هللمؤ  كككلهلل  ا ككك  لهللهلل-(هلله517رمككك  مهلل )

مإشا ي هللمحم هلل نك  هلل  نااُ أ ك هلل    شكا هللمؤ  كلهلل  ا ك  لهلل ق م  كلهللأ   شكاهلل
هلل. هلل1111هلل-هكهللهلل1411هلل م  ة,هلل   منل هلل  ث م لهلل–م اأ هللهللأ  وأل ا,

71  
 ككأ لهلل  حضكك اةهلل  نام ككلهلل   ككارةهللأ قأمكك ,هلل  حكك  ثهللأ قأمكك هلل م مككأنهللضككمةهللمأهلل

  مؤ كككي هللمحمككك هللأحمككك هللخقكككيهلل عهلل هلل    شكككا هلل  مؤ  كككلهلل  نام كككلهلل هللأ س ككككم ل
هلل. هلل1151هلل   منلهلل كأ و ق ا    هللأ   شا هلل

71  
 هللشككم هلل  كك  ةهلل  مؤ ككيهلل     شككيهللهكك هللمناهككلهللمككةهلل كك هللاأ  ككلهللهكك هلل   وككبهلل   ككول

(هللههلل745) هللمككةهلل ثمكك ةهللمكككةهللَا ْ مكك لهلل  كككذهم هلل  مكك هلل عهللمحمككك هللمككةهللأحمكككأمككأهلل
    شككككا هلل  اهلل   مقككككلهللهلل-  مح كككك  هللمحمكككك هلل أ مككككلهللأحمكككك هللمحمكككك هلل مككككاهلل  خ  ككككب
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هلل1413   منككل هلل كأ ككوهللهلل-مؤ  ككلهلل قككأ هلل   ككارة,هللوكك ةهللهلل- قث  هككلهلل س كككم لهلل
 . 1111هلل-هكهلل

71  
مشككا,هللهلل   وكك ب هلل  مؤ ككي هلل مككاأهللمككةهلل ثمكك ةهللمككةهللا مككاهلل  حكك اث هللمكك  أ ء,هللأمككأ

هلل-  مح كككككك  هلل مكككككك هلل   ككككككك هللمحمكككككك هللهكككككك اأةهلل-(هلله151  مق ككككككبهلل كككككك مأ  هلل )
 . هلل1155هلل-هكهللهلل1415    شا هللم وملهلل  خ  و ,هلل    هاة هلل   منل هلل  ث  ثلهلل

73  
 هلل  مؤ كككي هللأمكككأهلل     ككك هللمحمكككأ هللمكككةهلل  شككك يهلل كككةهللح ككك ئ هللغكككأ ماهلل  و ل ككك  

هللوككك اهلل عهلل ) مكككاهلل (ههلل     شكككا هلل  اهلل   وككك بهلل135أهللمكككةهللأحمككك ,هلل  لمخشكككًا
 ه.هلل1417هللم اأ هلل هلل   منل هلل  ث  ثلهللهلل–نام هلل  

74  

مكككةهلللمكككا ه  هللأحمككك هللمكككةهللمحمككك هللهلل  مؤ كككي هلل   شكككيهللأ  م ككك ةهلل كككةهللو  ككك اهلل   كككارة 
هلل-وح    هلل سم  هللأم هللمحم هللمكةهلل  شكأاهلل-(هلله417)  ثنقم ,هللأمأهللل ح  هلل 

    شككككا هلل  اهلللح كككك ءهلل  وككككا ثهللهلل-ما ونككككلهللأوكككك ا   هلل ك ككككو ذهلل ك ككككاهلل   كككك   ً
  .هلل1111هلل-,هللهكهلل1411   منل هلل كأ وهللهلل- م  ةهلل–  نام ,هللم اأ هلل

71  

   ق كككك  هللمنوكككك هللهكككك هلل  مصكككك قح  هللأ   ككككاأ هلل  قغأ ككككل هلل  مؤ ككككي هللأ ككككأبهللمككككةهلل
,هللأمكككككأهلل  م ككككك ءهلل  ح  ككككك هلل هلل-(هلله1114) مأ كككككوهلل  ح ككككك   هلل   ا مككككك هلل    كككككًأ

هلل–    شككا هللمؤ  ككلهلل  ا ككك  لهللهلل-محمككك هلل  مصككًاهلل- كك هلل  مح كك  هلل كك   ةهلل اأهلل
  .1113-هك1413-هلل  ث   لهلل-   منل-م اأ 

71  
   أ  كككبهلل   ككك ئاةهللمر  ككك ةهلل  مئكككلهلل  ن شكككاةهلل هلل  مؤ كككي هلل وككك هلل  ككك  ةهللمحمككك هللمكككةهلل

هلل )     شككككا هلل  اهللهلل-(هللههلل هلل  مح كككك هلل هللخق كككك هلل  م صككككأا1111محمكككك هلل  غككككًل
  1117هلل-هك1415هلل م  ة    منل هلل كأ وهلل– ل,هللم اأ    وبهلل  نقم

77  
  كم   هلل  مؤ كي هلل مك هلل  كاحمةهللمكةهللل كح  هلل  مغك   ًهلل   ظ أ ك ًهلل  لوك و ,هلل

هلل–    شكككا هلل  اهلل    كككاهلل-ممككك ا   مح ككك  هللمككك لةهلل  هلل-(هلله337)أمكككأهلل     ككك هلل 
 . 1151هكهلل1411هلل   منل هلل  ث   لهلل– مش هلل

75  

  قمكك بهللهكك هلل قكك هلل  م كك ءهللأ س ككا ب هلل  مؤ ككي هللأمككأهلل  م كك ءهلل مكك هلل عهللمككةهلل  ح كك ةهلل
هلل  مغ   ًهللمحبهلل    ةهلل  م هلل عمةهلل   مح ك  هلل .هلل مك هللهلل-(هلله111)هلل  ن مًا
هلل-ه1411   منكككل هلل كأ كككوهللهلل- مشككك هلل–    شكككا هلل  اهلل    كككاهلل-س ككك هلل   مظككك ة 

1111 . 
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71  

  مؤ ككي هللأمككأهللح ككصهلل ككا جهلل  كك  ةهلل مككاهللمككةهلل قكك هللهلل   قمكك بهللهكك هلل قككأ هلل   وكك ب
(ههلل   مح كك  هلل  شكك  هلل كك   هلل771   هلل  ح مقكك هلل   مشكك  هلل   نمكك   هلل )مككةهلل كك

أحم هلل م هلل  مأوأ هللأ  ش  هلل ق هللمحم هللمنأاهلل     شا هلل  اهلل   وبهلل  نقم كلهلل
  .1115-هكهللهلل1411هللم اأ هلل/هلل م  ةهلل هلل   منل هلل كأ وهلل-

51  

  قمكك بهللهكك هللاأ  كك هلل  قغككلهللأر  هلل ك بهلل   حككأهللأ  صككايهللأ  مكغككلهللأ  نككاأاهلل
أ  قغككلهللأ  مثكك  هلل  مؤ ككي هللمحمكك هلل قكك هلل   َّككا ج هللما ونككل هللخ ككاهلل  كك  ةهللشم كك هلل

هلل1153هلل-هكككهللهلل1413 مشكك  هلل   منككل هلل كأ ككوهللهلل–ا هلل  اهلل    ككاهللم شكك  هلل    شكك
هللهللهلل. 

51  

  مؤ كي هللمحمك هللمكةهللح كةهللمكةهللَ كم نهللمكةهللأمك هللم كاهللهلل   قمحكلهللهك هللشكاحهلل  مقحكل
(هللههللهلل711)  منكاأيهللمك مةهلل  صك ئنهلل   وذ م ,هللأمأهلل م هلل ع,هللشكم هلل  ك  ة,هلل
    شككككا هلل مكككك  ةهلل  محككككثهلل  نقمكككك هللهلل-  مح كككك  هلللمككككا ه  هللمككككةهلل كككك   هلل  صكككك   ً

   منككل هللهلل-م  و منككلهلل س كككم ل,هلل  م   ككلهلل  م ككأاة,هلل  ممق ككلهلل  نام ككلهلل   ككنأ  ل
  .1114-هك1414 كأ وهلل

51  
   ككككككو هلل ثمكككككك ةهللمككككككةهللو كككككك هلل  مأصككككككق هللهللهلل  قمككككككاهللهكككككك هلل  نام ككككككل هلل  مؤ ككككككي هللأمككككككأ

هلل–    شكككككككا هلل  اهلل   وكككككككبهلل  ث  ه كككككككلهلل  مح ككككككك  هللهككككككك ئلهللهككككككك ا  هللهلل-(هلله311 )
 م أة.هلل-   منلهلل-   أ  

53  

  مؤ كي هلل مك هلل عهللمكةهلل أ كيهللهلل   مم حثهلل  ماض لهلل  مونق لهللمكهلل)مكة(هلل  شكا  ل
مكككةهللأحمككك هللمكككةهلل مككك هلل عهلل مكككةهلل أ كككي,هللأمكككأهللمحمككك ,هللومككك  هلل  ككك  ة,هلل مكككةهللهشككك  هلل

هلل-ا  اهلل مككةهلل ث كك    شككا هللهلل-  مح كك  هلل  كك  وأاهللمكك لةهلل  ممكك ا هلل-(هلله711 )
هلل .1157هلل-هكهلل1415   منل هلل كأ وهللهلل- مش هلل/هللم اأ 

54  

  مؤ كي هللأمكأهلل مك هلل  كاحمةهللهلل   مووموهللمةهلل    ةهلل=هلل   ك ةهلل  صكغامهلل ق  ك ئ 
وح  ك  هلل مك هللهلل-(هلله313)     ك ئ هللأحم هللمةهللشكن بهللمكةهلل قك هلل  خا  ك   ,هلل

   منكل هللهلل-حقكبهلل–    شكا هللم وكبهلل  م مأ ك  هلل س ككم لهللهلل-   و حهللأمكأهللغك ة
هلل .1151هلل–ههلل1411  ث   لهلل

51  
مكككأهلل  مؤ كككي هللأهلل هككك هللوم ككك ةهللأوكككأبهللشكككأ ذهلل   كككا ء  هللأ س ضككك حهلل  ظككك   محو كككبهلل

-    شكككا هللأل اةهلل كأاككك يهلل-(هلله311)   كككو هلل ثمككك ةهللمكككةهللو ككك هلل  مأصكككق هلل 
  .1111هلل-هك1411هلل   منلهلل-ك قوهلل قشئأةهلل س كم لهلل  موق هلل 
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51  

  مؤ ككي هللأمككأهللمحمكك هلل مكك هلل  حكك هللهلل   محككااهلل  ككأو لهللهكك هللو  كك اهلل   وكك بهلل  نل ككل
  هللمكككككةهلل   كككككلهلل ك    ككككك هلل  محككككك ام هللمكككككةهللغ  كككككبهللمكككككةهلل مككككك هلل  كككككاحمةهللمكككككةهللومككككك

    شكككككا هلل  اهللهلل-  مح ككككك  هلل مككككك هلل   كككككك هلل مككككك هلل  شككككك ه هللمحمككككك هلل-(ه141 )
 هك.هللهلل1411هلل   منل هلل كأ وهلل-م اأ هلل– نقم لهلل   وبهلل 

57  
 ق هللمكةهللل كم    هللمكةهلل ك  بهللأمأهلل  ح ةهللهلل  مؤ ي هلل  مح  هللأ  مح  هلل ك ك  

   وككككبهللهلل    شككككاهلل  اهلل-(هللههللوح  كككك هلل مكككك هلل  حم كككك هلله كككك  ًأ415)ما كككك هلل   
هلل.1- هلل-م اأ هلل- هللم  ةهلل   شا1111هلل-ه1411-  لهلل   شاهلل-  نقم ل

55  
  مخصكككص هلل  مؤ كككي هللأمكككأهلل  ح كككةهلل قككك هللمكككةهللل كككم    هللمكككةهلل ككك  بهلل  ما ككك هلل

    شكككا هلل  اهلللح ككك ءهلل  وكككا ثهللهلل-  مح ككك  هللخق ككك هلللمكككا ه هللو ككك  هلل-(هلله415 )
هلل .1111هلل-هك1417   منل هلل كأ وهللهلل-م اأ هلل–  نام 

51  
  مككك خ هللل كككوهلل ا  كككلهلل  مكككذ هبهلل    ظ كككل هلل  مؤ كككي هلل قكككوهللومنكككلهللمحمككك هلل مككك هلل

هلل-هككككهللهلل1411هلل-   ككك هاة هلل   منكككل هلل  ث   كككلهللهلل–  أهككك ب هلل    شكككا هلل  اهلل   كككك هلل
هلل .هلل1111

11  
محمكككككك هللمككككككةهللمحمكككككك هلل  غل  كككككك هلل   أ كككككك هللهللأمككككككأهللح مكككككك هلل  مؤ ككككككي هلل  م وصكككككك و 

 مك هلل  شك ه  هلل    شكا هلل  اهلل   وكبهللهلل(هلله هللوح    هللمحم هلل مك هلل   كك 111 )
  .1113هلل-هكهلل1413  نقم ل هلل   منل هلل كأ وهلل

11  

  مؤ ككي هللأحمكك هللمككةهللمحمكك هللمككةهللهلل   مصككم حهلل  م  ككاهللهكك هللغا ككبهلل  شككاحهلل   م ككا
,هللأمأهلل  نمك  هللهلل هلل حكأ) ق هلل    أم (هللههلل  مح ك  هلل .هلل مك هلل771 هللث هلل  حمًأ

,هللأ ككو ذهلل   حككأهللأ  صككايهللم ق ككلهلل  قغككلهلل  نام ككلهلل و منككلهلل كلهككاهلل  نككك  هلل  شكك  ًأ
 .  ث   لهلل-   منلهلل- اي    شا هلل  اهلل  من

11  

  ُمغابهلله هللواو بهلل  مناب هلل  مؤ ي هللأمأهلل   و هلل  صاهلل  ك  ةهللمكةهلل مك هلل   ك  هلل
– حقكبهلل–    شا هللم وملهللأ ك ملهللمكةهللل ك  -(ه111 )هللمةهلل ق هللمةهلل  م ال

هللأهلل مككككك هلل  حم ككككك هللهلل- هللهلل1171 كأ كككككوهللهلل-   منكككككل وح  ككككك  هللمحمكككككأ هللهككككك خأًا
 .مخو ا

حمككك هلل ك ككك  اهللهككك هلل ك ككك  ا,هللهككك هللوخكككا جهللمككك هللهككك هلل سح ككك ءهللمكككةهلل  مغ ككك هلل كككةهلل  13
  مؤ كككي هللأمكككأهلل   ضككك هللل كككةهللهلل  كخمككك اهلل)م مكككأنهللمظككك م هلللح ككك ءهلل قكككأ هلل  ككك  ة(
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  كك  ةهلل مككك هلل  كككاح  هللمكككةهلل  ح كك ةهللمكككةهلل مككك هلل  كككاحمةهللمككةهللأمككك هللم كككاهللمكككةهلللمكككا ه  هلل
   منكككل هللهلل- م ككك ةهلل–,هللم كككاأ هلل    شكككا هلل  اهلل مكككةهللحكككل هلل-(ه511  نا اككك هلل )

  .هلل1111هلل-هكهللهلل1411هلل كأ و

14  
  مؤ ككي هللأمككأهلل     كك هللمحمككأ هللمككةهلل مككاأهللمككةهللهلل   م صكك هللهكك هللصكك نلهلل س ككا ب

هللوككك اهلل هلل-  مح كككك  هلل .هلل قككك هللمكككأهللمقحكككك هلل-(هلله135) عهلل أحمككك ,هلل  لمخشكككًا
هلل. 1113 كأ وهللهلل-   منلهللهلل-م اأ هلل– وملهلل  ظك     شا هللم

11  
أمككأهللهلل  م وضككب هلل  مؤ ككي هللمحمكك هللمككةهلل ل كك هللمككةهلل مكك هلل ك مككاهلل  ثمكك  وهلل كل ً,

  مح كككك  هللمحمكككك هلل مكككك هلل  خكككك   هللهلل-(هلله151  نمكككك  ,هلل  منككككاأيهللمكككك  مما هلل )
هللم أة.هلل–   منلهللهلل-م اأ هلل–    شا هلل    هلل   وب.هللهلل- ك مل.

11  
  مموكككككاهلل   م كككككاهللهككككك هلل  وصكككككا ي هلل  مؤ كككككي هلل قككككك هللمكككككةهللمكككككؤمةهللمكككككةهللمحمككككك ,هلل

هلل-(ه111أمكككأهلل  ح كككةهلل  منكككاأيهللمككك مةهلل صككك أاهلل )  َحْضكككَام هلل سشكككم ق ,هلل
 . 1111هلل   منل هلل كأ و م  ة هلل    شا هللم وملهلل

17  

  م صيهلل مةهللو  ,هللشاحهلل و بهلل  وصا يهللكم هلل ثم ةهلل  مك ل   هلل  مؤ كي هلل
    شكككا هلل  اهلللح ككك ءهللهلل-(هلله311 )أمكككأهلل   كككو هلل ثمككك ةهللمكككةهللو ككك هلل  مأصكككق هلل

أغ كك  هللهلل-هكككهلل1373   منككل هلل كأ ككوهللهكك هللذًهلل  حوككلهلل كك لهللهلل-  وككا ثهلل   كك   
هلل. 1114  لهلل

15  
  مؤ كككي هلللمكككا ه  هللمكككةهلل كككق م ةهللهلل   م صكككأبهلل قكككوهلل كككلنهلل  خككك هاهللهككك هلل   كككارة

   منكككل هلل  نككك  هللهلل-ةهلل    شكككا هلل  و منكككلهلل س ككككم لهللم  م   كككلهلل  م كككأاهللهلل-  من مككك 
  .1111-هك1411هلل,هلل    لهلل111

11  

هللما ًهللمكةهلل هلل  مؤ ي  م ظ هلل  ص ه هللأ  م وأهوهللمن هلل  أ ه   هلل أ يهللمةهللوغًا
هلل  ح  كك ,هللأمككأهلل  مح  ككة,هللومكك  هلل  كك  ةهلل ) (ههلل ح  كك هلل574 مكك هلل عهلل  ككك هًا

حأ ش   هلل  وأاهللمحم هللمحم هللأم ةهلل هللو     هلل  وأاهلل ن  هلل مك هلل   وك حهللأأضاهلل
 م أة.هلل-   منلهلل-    شا هلل  ظ ئلهلل  مصا لهلل  ن ملهلل ق و بهلل-  شأا

111  
هلل م ككك َئَق هللأ ا  كككوظ هلل ا  كككلاهلل  ْ ُمظَككذَُّبهللهككك هللَ ْقكككَ هللُأُصككأَ هلل  َ ْ كككَ هلل ْ ُم َككك َاَة هلل)وحا ككاق

مككككةهللمحمكككك هلل   مقككككل هلل  اهللهلل كا َّككككلاهللو م   َّككككلا( هلل  مؤ ككككي هلل مكككك هلل   ككككا  هللمككككةهلل قكككك 
هلل. هلل1111هلل-هكهللهلل1411 كأ وهلل-  ا  ا هلل   منلهلل–   شا هللم وملهلل  اش هلل
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111  
  مؤ ككككي هلل ككككن  هللمككككةهللمحمكككك هللمككككةهللأحمكككك هللهلل  مككككأولهللهكككك هللاأ  كككك هلل  قغككككلهلل  نام ككككل 

 م  ة    منكككككككل هللهلل–م كككككككاأ هلل-(ههلل     شكككككككا هلل  اهلل    كككككككا1417  هلل ) كهغككككككك 
  .1113هلل-هكهلل1414

111  

-أل اةهلل كأاكك يهللأ  شككئأةهلل س كككم لهلل ة صكك  اهللهلل  مأ ككأ لهلل    ظ ككلهلل   أ و ككل 
-1هكك(  كول ء 1417-1414ولء     منكل )مة41   أ   هلل ك  هلل كوكل ء 

    منككلهلل كأ ككو,هلل31هلل-14   أ كك   كول ءهلل–    منل   ث   ل   ا   ك كك 13
 . هلل   منلهلل  ث   ل,هلل ماهلل  أل اة41هلل-هلل31مصا. كول ءهللهلل–م  ماهلل  ا  ص أة

113  

محمكك هللمككةهلل مكك هلل عهلل   مككرهلل  نككك  هلل كككا  هللو  كك ةهللهكك هلل   ككارةهلل   ككا   هلل  مؤ ككي هلل
  و ككوهللمكك  هللأحمكك هللمصكك  وهللهضككق لهلل هللاكك  هلل كك  هللأ.هلل .هللهلل-(هلله1377) ا لهلل 

 مكك هلل  نككك  هلللمككا ه  هلل  م ن كك  هلل    شككا هلل  اهلل   قكك هلل ق شككاهللأ  وأل ككا هلل   منككل هلل
هلل. 1111هلل-هك1411- منلهللمل  ةهللأمح  لهلل

114  

هككك هللأ كككأ نهلل  نقكككأ هللأ كح ككك   هلل  مؤ كككي هللأمأأحمككك هللهلل    ككك هلل     كككلهلل قكككوهلل  م ككك ة
ك بهلل )هلل حكأهلل  هلل1(هلله هلل  وكلءهلل311محمك هللمكةهلل قك هللمكةهللمحمك هلل  َ َاوك هلل   صَّ

هلل  وكككأ وًا هلل  وكككلءهلل  هلللمكككا ه  هللمكككةهللم صكككأاهلل  و  ككك   هلل3هلل-هلل1 قككك هللمكككةهللغككك ًل
هلل4  وكككلءهلل هلل-  اهلل   شكككا هلل  اهلل   ككك  هللهلل- هللشككك  اهللمكككةهلل مككك بهللمكككةهللشككك  اهلل ك كككمًا

  .1113هلل-هكهللهلل1414وهلل  اهلل مةهلل   ة هلل   منل هلل كأ 

111  

ككك  هللمكككةهلل قككك هللمكككةهللغ  كككبهللهلل  مؤ كككي هلل    ككك هللهككك هلل   كككارةهلل   كككا     قككك هللمكككةهللَهضَّ
(هللههلل ا  كلهللأوح  ك  هلل .هلل مك هلل عهلل471 َشَن هلل    اأ   ,هللأمأهلل  ح كةهلل )  ُموهلَل

   منككل هللهلل-م ككاأ هلل–  اهلل   شككا هلل  اهلل   وككبهلل  نقم ككلهللهلل- مكك هلل   كك  اهلل   أ كك 
  .هلل1117هلل-هكهلل1415 كأ وهلل

111  

  مؤ كككي هللموككك هلل  ككك  ةهللأمكككأهلل   كككن    هللهلل غا كككبهلل  حككك  ثهللأ كثكككا   ظ  كككلهللهككك هلل
هلل  ممكك ا هللمككةهللمحمكك هللمككةهللمحمكك هللمككةهللمحمكك هلل مككةهلل مكك هلل   ككا  هلل  شكك م   هلل   وككلًا

هلل-هكككهلل1311م ككاأ هللهلل-    شككا هلل  م ومككلهلل  نقم ككلهللهلل-(هلله111 مككةهلل كث ككاهلل )
 محمأ هللمحم هلل     ح .هلل-وح    هلل  هاهللأحم هلل  ل أمهللهلل- 1171

117  
هكك هلل قكك هللمنكك   هلل   ككارةهللأو  كك اب,هللأأح  مكك ,هللأومكك هلل  ظ   ككلهللل ككوهللمقككأ هلل   ظ  ككلهلل

كككأ هللمكككةهلل  مؤ كككيهلل مكككةهلله كككأةهلل قأمككك   هللأمكككأهللمحمككك هللم ككك هللمكككةهللأمككك هلل   كككبهللَحما
ثكككككك هلل ك    كككككك هلل   ا مكككككك هلل  مكككككك    هللهللمحمكككككك هللمككككككةهللمخوكككككك اهلل     كككككك هلل    اأ  كككككك 
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 هللمومأ كككككلهللا ككككك ئ هللو من كككككلهللم ق كككككلهلل   ا  ككككك  هلل  نق ككككك هلل مح ككككك (ههلل  437 )
أ.هلل هلل هلل  شككككك ه هلل  مأشككككك خ هللهللو منكككككلهلل  شككككك االهلل,هللمإشكككككا يهلل-أ  محكككككثهلل  نقمككككك 

 ق ككككلهلل  شككككا نلهللأ   ا  كككك  هللهلل-     شككككاهلل هللمومأ ككككلهللمحككككأثهلل   وكككك بهللأ   كككك لهلل
  .هلل1115هلل-هكهللهلل1411هللو منلهلل  ش االهلل    منلهلل هلل كأ وهلل- س كم لهلل

115  
هلل714صككحهلل  كك  ةهللخق ك هللمكةهللأ مك هلل  صكك  ًهلل )هلل  مؤ كي هلل  كأ ه هللم  أه ك   

  اهلللح كككك ءهللهلل-    شككككاهلل-وح  كككك هللأحمكككك هلل كا كككك ؤأ ,هللأوا كككك هللمصكككك  وهلل-(هلله
 .1 هللم  ةهلل   شاهللم اأ هلل هلل1111هلل-هك1411  لهلل   شاهللهلل-  وا ث

111  

  مؤ ككي هللأمككأهلل  ح ككةهلل قك هللمككةهللأحمكك هللمككةهللهلل   أ ك  هللهكك هللو  كك اهلل   ككارةهلل  مو ك 
,هلل  شككككك ه وح  ككككك هللهلل-(هلله415ن هلل )محمكككك هللمكككككةهلل قككككك هلل  أ حكككك ً,هلل     ككككك مأًا

مككك هلل  مأوكككأ ,هلل  شككك  هلل قككك هللمحمككك هللمنكككأا,هللأونق ككك  هلل  شككك  هلل ككك   هللأحمككك هلل 
    وأاهللأحم هللمحم هللص اة,هلل    وأاهللأحمك هلل مك هلل  غ ك هلل  ومك ,هلل  ك  وأاهلل مك هلل

هلل-ا مككككك هللأااكككككك  هلل ك كككككو ذهلل  ككككك  وأاهلل مككككك هلل  حككككك هلل   امككككك ًأهلل-  كككككاحمةهلل كككككًأ
هلل-هكككهللهلل1411هلل م كك ةهلل   منككل هلل كأ ككوهلل–ل,هللم ككاأ هلل    شككا هلل  اهلل   وككبهلل  نقم كك

  .هلل1114

111  

  مؤ كككي هللل كككةهلل هللأوأمكككلهلل كككةهللغا ئكككبهللرًهلل  و ل ككك أ مكككأذجهللوق ككك هللهككك هللأ كككئقلهللأهلل
هللهلل  كككك  ةهللأمككككأهلل مكككك هلل عهللمحمكككك هللمككككةهللأمكككك هللم ككككاهلل مككككةهلل مكككك هلل   كككك  اهلل  ح  كككك هلل  ككككا ًل

    شكككا هللهلل-وح  ككك  هلل .هلل مككك هلل  كككاحمةهللمكككةهلللمكككا ه  هلل  م كككاأ مهلل-(هلله111 )
   منكككل هلل كأ كككوهللهلل-  ا ككك اهلل– كككنأ  لهلل  اهلل ككك   هلل   وكككبهلل  ممق كككلهلل  نام كككلهلل  

 . هلل1111هلل-هكهلل1413

111  

  مؤ كي هلل  صكاهلل  ك  ةهللأمكأهلل كن  هلل مك هلل عهللمكةهللهلل   و ل  هللأأ كا اهلل  ورأ ك أ أ اهلل
هلل )  هلل  م ضكككك ًأ (ههلل   مح كككك  هللمحمكككك هلل مكككك هلل151مككككاهللمككككةهللمحمكككك هلل  شكككك ا ًل

   منكل هللهلل-م كاأ هلل–  نامك هلل  احمةهلل  ما شكق  هلل    شكا هلل  اهلللح ك ءهلل  وكا ثهلل
 ه.هلل1415هلل كأ و

111  

ا  ك هللمكةهللهلل  مؤ كي هلل أ   هلل    ظ ءهلله هللونا    هلل ك   كهلل  مو  أ لهللم ةهلل    ظك ء
هلل  اأمككك هلل  ح  ككك هلل  مككك هلل عهللمكككةهللأ (هلله هلل  مح ككك  هلل175)م كككاهلل قككك هلل   أ كككًأ

- 1114   منكككككككلهللهلل- ح كككككككوهللح كككككككةهللمكككككككا   هلل    شكككككككا هلل  اهلل   وكككككككبهلل  نقم كككككككل
 هك.1414
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113  

  مؤ ي هلل م هلل عهللمةهلل أ كيهللمكةهللأحمك هللهلل أأض هلل  م    هللل وهللأ   لهلل مةهللم   
هلل-(ه711ةهللهشك  هلل )أهللمحمك ,هللومك  هلل  ك  ة,هلل مكمةهلل م هلل عهلل مةهلل أ ي,هللأمك

    شا هلل  اهلل    اهلل ق م  كلهللأ   شكاهللهلل-  مح   هلل أ يهلل  ش  هللمحم هلل  م    
 م أة.هلل–   منلهللهلل-أ  وأل ا

114  

هلل  وم  ككلهللهكك هلل  كك ئيهلل   وكك بهلل  نل ككل   مؤ ككي هللموكك هلل  كك  ةهللأمككأهللهلل مصكك ئاهللذًأ
  مح كككك  هللمحمكككك هللهلل-(هلله517محمكككك هللمككككةهلل ن ككككأبهلل    ككككاألهللرمكككك  ًهلل )هلل كككك ها

 و ككلهلللح كك ءهللهلل- ك قككوهلل قشككئأةهلل س كككم لهلل    شككا هلل  موقكك هللهلل- قكك هلل   وكك ا
 .   منلهلل هللم أةهلل–    هاةهللهلل-  وا ثهلل س كم 

111  
مغ لهلل   قبهلله هللوك ا  هللحقكب هلل  مؤ كي هلل مكاهللمكةهللأحمك هللمكةهللهمكلهلل عهللمكةهللأمك هلل

  مح كك  هلل .هلل ككظ  هللهلل-(هلله111) مكك  هلل  كك  ةهلل مككةهلل  نكك   هلل وككا  ةهلل  ن  قكك ,هلل
 م أة.هلل-   منلهلل-ل  ا هلل    شا هلل  اهلل    ا

111  
  مقوم هلله هللوك ا  هللاوك  هللأهك هلل ك ك    هلل  مؤ كي هللأحمك هللمكةهلل ح كوهللمكةهللمغ لهلل

    شككككا هلل  اهلل    وككككبهللهلل-(ه111حمكككك هللمككككةهلل م ككككاة,هللأمككككأهللون ككككاهلل  ضككككم هلل )أ
  .هلل1117   هلل   شاهللهلل-    هاةهلل–  نام 

117  
مغ ككلهلل  أ كك ةهللهكك هلل م كك  هلل  قغككأ  ةهللأ   حكك ة هلل  مؤ ككي هلل مكك هلل  ككاحمةهللمككةهللأمكك هلل

ح ككك  هللمحمككك هللأمكككأهلل   ضككك هلل  مهلل-(هلله111)وكككك هلل  ككك  ةهلل   ككك أ  هلل م كككا,هلل
 .م أةهلل-لن   مهلل- م  ةهلل/هللص   هلل-    شا هلل  م وملهلل  نصا لهللهلل-لما ه  

115  

م ككك ةهلل  مخوصكككاهللشكككاحهللمخوصكككاهلل مكككةهلل  ح وكككب هلل  مؤ كككي هللمحمكككأ هللمكككةهلل مككك هلل
شككككم هلل  كككك  ةهلل  ككككاحمةهلل)أمكككك هلل     كككك (هلل مككككةهللأحمكككك هللمككككةهللمحمكككك ,هللأمككككأهلل  ث كككك ء,هلل

 مك   ,هلل (هلله هلل  مح   هللمحم هللمكظاهللم   هلل    شا هلل  اهلل741) كص ظ   هلل 
 . 1151هكهلل/هلل1411هلل   نأ  ل هلل   منل هلل كأ و

111  

ككك هللمكككةهلل مككك هلل ككك هللمكككةهللمحما وككك جهلل  نكككاأ هللمكككةهللوكككأ هاهلل   ككك مأ  هلل  مؤ كككي هللمحما
م كك ًهلل )  ككالا  هلل  ح كك   ,هللأمككأهلل   كك  هلل-(هلله1111ا,هلل  مق اككبهللمماوضككو,هلل  لَّ

  اهلل  ظ   كككككلهللهللم ككككك ةهلل   شكككككاهلل    شكككككا هللهلل-  مح ككككك  هللمومأ كككككلهللمكككككةهلل  مح  ككككك ة
  هللم أة.هلل-   أ  

حمككك هللمكككةهلل كككأ  هللوككك ا  هلل مكككةهلل كككأ  هلل  مصكككًا هلل  مؤ كككي هلل مككك هلل  كككاحمةهللمكككةهللأ  111
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هلل-(هلله هلل    شكككا هلل  اهلل   وكككبهلل  نقم كككل,هللم كككاأ 347  صككك ه ,هللأمكككأهلل كككن  هلل )
 هك.هلل1411   منل هلل كأ وهلل

111  

  مؤ كككي هللأمكككأهللهلل وككك ا  هلل  نقمككك ءهلل   حكككأ  ةهللمكككةهلل  مصكككا  ةهللأ   كككأه  ةهللأغ كككاه 
هلل  مح  كككةهلل  م ضككك هللمككك هلل-(هلله441) ةهللمحمككك هللمكككةهللم كككناهلل  و كككأخ هلل  منكككًا

وح  كك  هلل  كك  وأاهلل مكك هلل   وكك حهللمحمكك هلل  حقككأ.هلل    شككا هللهوككاهلل ق م  ككلهللأ   شككاهلل
 . 1111هلل-هكهلل1411   منل هلل  ث   لهللهلل-أ  وأل اهللأ س كة,هلل    هاة

111  

اهلل   ككا ًهلل  م كك هللوكك ا  هلل   ككارةهلل   ككا   هلل  مؤ ككي هللمحمكك هلل كك هاهللمككةهلل مكك هلل   كك  
محمكككك هلل(هلله هللمقوككككل هلل منكككك هللأ شككككاب هللمصكككك  وهلل1411)  شكككك هن هلل  خ كككك  هلل 

 كك  هللهلل-  حوكك لهلل– ككو هللموكك ةهللمم ككل هلل مككاهلل قمككاةهلل كأ ككو هللمم منككلهلل  هلل- غمككأا
  .هلل1141هلل-هكهللهلل1311

113  

و ا  هللمغ   هللأذ أ   هلل  مؤ ي هللأمأهللم اهللأحم هللمةهلل ق هللمةهللث م هللمةهللأحم هللمكةهلل
هلل–    شككككا هلل  اهلل   وككككبهلل  نقم ككككلهللهلل-ههلل(413مظكككك ًهلل  خ  ككككبهلل  مغكككك   ًهلل )

   منككككل هلل كأ ككككوهللهلل- ا  ككككلهللأوح  كككك  هللمصكككك  وهلل مكككك هلل   كككك  اهلل  كككك هلل-م ككككاأ 
 هك.هلل1417

114  

أحمك هللمكةهللمظك ًهللهللأمأهللم اهللأحم هللمةهلل ق هللمةهللث م هللمةهلل  مؤ ي هللو ا  هللمغ    
هلل-اأي  مح كك  هلل  كك  وأاهللمشكك اهلل ككأ  هللمنككهلل-(هلله413)  خ  ككبهلل  مغكك   ًهلل 

هلل-هلله1411   منكككككل هلل كأ كككككوهللهلل-م كككككاأ هلل–    شكككككا هلل  اهلل  غكككككابهلل س ككككككم 
 . هلل1111

111  
همككلهلل عهلل  منككاأيهللهلل  ح ككةهللمككةهللوكك ا  هلل مشكك  هلل  مؤ ككي هللأمككأهلل     كك هلل قكك هللمككة

  مح كك  هلل مككاأهللمككةهللغا مككلهلل  نمككاًأ هلل    شككا هللهلل-(ه171مكك مةهلل  كك  اهلل )
  .هلل1111هلل-هكهللهلل1411  اهلل    اهلل ق م  لهللأ   شاهللأ  وأل ا هلل   هلل   شا هلل

111  
 ك  ,هلل  مؤ ي هللأ ق هللمكةهلل كظ هللمكةهللأ كق هللمكةهللحم كبهلل  كالا لهلل  أ هلل و ا  هللأ   

وح  كك  هلل ككأا   هلل ككأ  ,هلل    شككا هلل كك   هللهلل-ههلل(111أمككأهلل  ح ككة,هللَمْحَشكك هلل )
 .ههلل1411   منل هلل كأ وهللهلل-   وب,هللم اأ 

هلله مك هلل  كبهللل كوهلل سمك  هللأمك هلل  ح كةهلل كشكنًا هلل  مؤ كي هلل  117 وم  ةهلل ذبهلل  م وكًا
همكلهلل عهلل  منكاأيهللمك مةهلل  ك  اهللهللث لهلل    ة,هللأمأهلل     ك هلل قك هللمكةهلل  ح كةهللمكة
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  ث  ثكككككلهللهللم كككككاأ  هلل   منكككككل هلل–(هلله هلل    شكككككا هلل  اهلل   وككككك بهلل  نامككككك هلل171 )
 .ه1414

115  

وخككا جهلل  ن  كك ةهلل   ح أ ككل هلل  مؤ ككي هللأمككأهللون ككاهللأحمكك هللمككةهللمحمكك هللمككةهلل كككملهلل
هلل هلل  منكككاأيهللم   حككك ًأ هلل  مصكككًا مكككةهلل مككك هلل  مقككك هللمكككةهلل كككقملهلل كل ًهلل  حوكككًا

(هلله هللشاحهللأونق   هللمحمك هلل  صكاهلل  ك  ةهلل ك مك    هلل    شكا هلل  م وكبهلل311 )
 هك.هلل1414م اأ  هلل   منل هلل  ث   لهللهلل– س كم هلل

111  

  مؤ ككي هلل مكك هلل  ككال  هللمككةهللهلل صككأ هلل  قغأ ككلهللأأثككابهللهكك هللم كك ءهلل  منوكك وكك  خ هلل ك
هكككككا جهلل  صككككك   ًهلل)من صكككككا( هلل    شكككككا هلل مككككك  ةهلل  محكككككثهلل  نقمككككك ,هلل  و منكككككلهلل

هلل   منككككل  كأ وهلل- س كككككم لهللم  م   ككككلهلل  م ككككأاة,هلل  ممق ككككلهلل  نام ككككلهلل   ككككنأ  ل
 . 1111هك/1411

131  

  مؤ كككي هللومككك  هللهلل )غا كككبهلل   كككارةهلل   كككا  (وكككذ اةهلل كا كككبهللهككك هللو  ككك اهلل  غا ب
هلل هلل  كك  ةهللأمككأهلل   ككاجهلل مكك  هلل-(هلله117)  كككاحمةهللمككةهلل قكك هللمككةهللمحمكك هلل  وكككأًل

هلل- م ك ةهلل–,هللم كاأ هلل    شا هلل  اهلل   وبهلل  نقم كلهلل-وح    هلل  ا هللهوح هلل     
  .هلل1114هلل-هكهللهلل1411هلل   منل هلل كأ و

131  
 هللمكككةهللوكككذ اةهلل  ح ككك ك هلل  مؤ كككي هللشكككم هلل  ككك  ةهللأمكككأهلل مككك هلل عهللمحمككك هللمكككةهللأحمككك

هلل-(هلله هلل    شككككا هلل  اهلل   وككككبهلل  نقم ككككل745)  ككككذهم هلل  ثمكككك ةهللمككككةهللَا ْ مكككك لهلل
هلل. 1115هلل-هك1411   منل هلل كأ وهللهلل- م  ةهللهلل-م اأ هلل

131  

 هلل  ك اهللمكةهللواو بهلل  م  ا هللأو ا بهلل  م     هلل  مؤ ي هللأمكأهلل   ضك هلل    ضك
 هلل ككككن  هللأحمكككك هلل5,هلل7,هلل1  مح كككك  هللهللوككككلءهللهلل-ه(هلل144مأ ككككوهلل   حصككككم هلل )

  ككل,هلل  مغككاب هلل  محمهلل-هضكك  لهللهلل-  هلل    شككا هللم منككل1153-1151أ ككا بهلل
 .   منل هلل كأ و

133  
واومككككلهلل   ككككارةهلل   ككككا   هلل  مؤ ككككي هللأحمكككك هلل قكككك هلل مكككك هلل ع هلل    شككككا هلل  و منككككلهلل

هلل-ذأهلل   نكك ةهللهلل-   كككم لهللم  م   ككلهلل  م ككأاة هلل   منككل هلل  نكك  هلل   ككوأةهلل/هللشككأ  
هللهك.هلل1413هلل-ذأهلل  حولهلل

  مؤ كككي هللهلل رخكككاهلل كككأاةهللغككك هاهلل-و  ككك اهلل مكككةهللهكككأا هللمكككةهللأأ هلل كككأاةهلل كحكككل بهلل  134
مككككلهلل/هللأ هلل-(هلله411)مككككأهللم ككككاهللمحمكككك هللمككككةهلل  ح ككككةهلل مككككةهللهككككأا هلل  سمكككك  هلل  نكَّ
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هلل)م و ككو ا(     شككا هللهلل- ا  كلهللأوح  كك  هلل كك  يهللمكةهلل  مكك هللمككةهللصك   هللمخكك ًا
هلل-هلل1431 كأ ككوهلل-   منككلهللهلل-نام ككلهلل   ككنأ  ل  ممق ككلهلل  هلل-و منككلهللأ هلل   ككامهلل

 . هلل1111

131  
  مؤ كي هللهلل    و بهلل   ا  و   اهللأم هلل   نأ هلل=هلللاش  هلل  ن  هلل   ق  هللل وهللمل   هلل

    شككا هللهلل-ه(151محمكك هللمككةهللمحمكك هللمككةهللمصكك  وهلل )هللأمككأهلل   ككنأ هلل  نمكك  ً
 م أة.هلل-   منلهلل-م اأ هلل–  اهلللح  ءهلل  وا ثهلل  نام هلل

131  

عهللمككةهلل ككأ  هللمككةهللاه ككاهلل  مؤ ككي هللأمككأهللمحمكك هلل ككظ هللمككةهلل مكك هلل هلل و  كك اهلل  و ككوًا
هلل )   مح ككك  هللمحمككك هللهلل-ومنظككك  هللأمكككأهللم كككاهللمحمككك هلل  مقككك ًهلل-(ه153  ُو كككوًا

    شككا هللم شككأا  هللمحمكك هلل قكك هللم ضككأةهلل/هلل  اهلل   وككبهللهلل- هلل  ككأةهلل   ككأ م  كك
 هك.هلل1413هلل   منل هلل كأ وهلل-م اأ هلل–  نقم لهلل

137  
مك هللمكةهللأحمك هلل هلل صاهللمكةهللمح هلل  مؤ يو   اهلل   ماا  ًهلل  م موهللمحاهلل  نقأ 

هلل-  اهلل   وكككككككبهلل  نقم كككككككلهللهلل-    شكككككككاهلل-ه(373) أمكككككككأهلل  ق كككككككثهلل   كككككككماا  ًهلل
  كأ و.هلل-   منلهلل- 1113هلل-  لهلل   شاهلل-م اأ 

135  

أمككأهللمحمكك هلل ككلهللهلل  مؤ ككي هللو  كك اهلل   ككارةهلل)أهككأهلل خوصكك اهلل و  كك اهلل  مكك أا ً( 
  ككك  ةهلل مكككك هلل  نل ككككلهللمككككةهلل مككك هلل   ككككك هللمككككةهللأمكككك هلل     ككك هللمككككةهلل  ح ككككةهلل   ككككقم هلل

  مح ك  هلل  ك  وأاهلل مك هلل عهللهلل-(ه111 مش  ,هلل  مق بهللم ق  ةهلل  نقمك ءهلل )  
م ككككاأ هلل   منككككل هلل كأ كككككو,هللهلل–هللمككككةهلللمككككا ه  هلل  كككككأهم هلل    شككككا هلل  اهلل مككككةهللحكككككل 

 . 1111هلل-هك1411

131  

أمككأهلل مكك هلل عهللمحمكك هللمككةهلل مكك هلل عهللمككةهلل   ككوهللهلل  مؤ ككي هللو  كك اهلل   ككارةهلل  نل ككل 
هلل  منككككككككاأيهللمكككككككك م ,هلل س م ككككككككًا ةهللأمكككككككك هللَلَم َكككككككك ةهلل  مكككككككك    هللمككككككككةهللمحمكككككككك هلل  مككككككككًا

محمككككك هللمكككككةهللهلل-  مح ككككك  هللأمكككككأهلل مككككك هلل عهللح ككككك ةهللمكككككةهلل   شكككككلهللهلل-ه(311) 
   منكككل هللهلل-مصكككا/هلل   ككك هاةهلل-    شكككا هلل   ككك اأ هلل  ح  ثكككلهللهلل-مصككك  وهلل    كككل

  .1111هلل-هك1413 كأ وهلل

141  

و   اهلل   ارةهلل  نك  هلل مةهللأم هللحك و  هللأمكأهللمحمك هلل مك هلل  كاحمةهللمكةهللمحمك هللمكةهلل
هلل مككةهللأمكك هللحكك و هلل هللل ا ك هللمككةهلل  م ككذاهلل  وم مكك , هلل-(ه317)  ح كقك ,هلل  ككا ًل

هلل-    شككككا هللم ومككككلهلل ككككل اهللمصكككك  وهلل  مكككك لهللهلل-  مح كككك  هللأ ككككن هللمحمكككك هلل    ككككب
 هك.هلل1411  ث  ثلهللهلل-   منلهلل- نأ  ل  ممق لهلل  نام لهلل  
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141  

و   اهلل  م أا ًهلل=هلل     هللأ  ن أةهلل   مؤ ي هللأمأهلل  ح ةهلل ق هللمةهللمحم هللمكةهلل
هلل  مغككككك   ً,هلل  شكككككظ اهللم  مككككك أا ًهلل ) (ه هلل411محمككككك هللمكككككةهللحم كككككبهلل  مصكككككًا

 هلل  م صكككأ هللمكككةهلل مككك هلل  كككاح  هلل     شكككا هلل  اهلل   وكككبهلل  مح ككك  هلل   ككك  هلل مكككةهلل مككك
 م أة.هلل-   منلهلل- م  ةهلل–م اأ هللهلل-  نقم لهلل

141  

  مؤ ككي هللأمككأهلل  ما كك  هلل مكك هللهلل )م  ا هلل  و ل كك هللأح كك ئ هلل  ورأ كك (و  كك اهلل    كك  
ح  كك هللأخككاجهللهلل-(هلله711)مكك هللمككةهللمحمككأ هللحكك هكهلل  كك  ةهلل    كك  هلل  عهللمككةهللأح

هللا ونكك هللأاكك  هلل كك  هللمح ككك هلل هلل-  كك  ةهلل  ككبهللم كككوأأح   ثكك  هلل أ ككيهلل قكك هللمككك  ًأ
  .هلل1115هلل-هكهللهلل1411هلل ق هلل    ب,هللم اأ هلل   منل هلل كأ و    شا هلل  اهلل  

143  

 وكككك من هلل  م كككك هللو  كككك اهللمو هكككك هلل   مؤ ككككي هللأمككككأهلل  حوكككك جهللمو هكككك هللمككككةهللومككككاهلل 
  مح كك  هلل  كك  وأاهللمحمكك هلل مكك هلل   ككك هللأمككأهللهلل-(ه114   اشكك هلل  مخلأمكك هلل )

هلل هلل كأ ككككوم هلل  ح  ثككككل,هللمصككككاهلل   منككككلهلل    كككك هلل     شككككا هلل  اهلل    ككككاهلل س ككككك
  .هلل1151هلل-هكهللهلل1411

144  
  مؤ ي هللأمكأهلل  ح كةهللم  وك هللمكةهلل كق م ةهللمكةهللمشك اهللهلل و   اهللم  و هللمةهلل ق م ة

    شكككا هللهلل-  مح ككك  هلل مككك هلل عهللمحمكككأ هللشكككح و هلل-(ه111 كل ًهلل  مقخككك هلل )
 .ه1413هللم اأ هلل   منل هلل كأ وهلل–  وا ثهللهلل  اهلللح  ء

141  

ل,هلل  و مكك هلل  مؤ ككي هلل ح ككوهللمككةهلل ككك هللمككةهللأمكك هللثنقمككهلل و  كك اهلل ح ككوهللمككةهلل ككك 
هللثك هلل سها  ك هلل    اأ  ك هلل )م  أ ء,هللمةهللو  هللام نكل,هلل و ك   هللهلل(ههلل 111  مصكًا

 م ك ةهللهلل–,هللم كاأ هلله  هللشقم هلل     شا هلل  اهلل   وكبهلل  نقم كلهلل أوح    هلل    وأاة
  .هلل1114هلل-هكهللهلل1411هلل    منل هلل كأ و

141  
,هلل هلل  ظككاًأ أمككأهللم صككأاهللوظككذ بهلل  قغككل هلل  مؤ ككي هللمحمكك هللمككةهللأحمكك هللمككةهلل كلهككًا

    شككا هلل  اهلللح كك ءهلل  وككا ثهللهلل-  مح كك  هللمحمكك هلل ككأاهللما ككبهلل-(هلله371 )
هلل. 1111   منل هلل كأ وهللهلل-م اأ هلل–  نام 

147  

  مؤ كي هللأمكأهللمحمك هللمك اهللهلل وأض  هلل  م  ص هللأ  م    هللمشاحهللأ   كلهلل مكةهللم  ك 
هلل  مككك    هلل هلل  مكككا  ًهلل  مصكككًا   ككك  ةهللح كككةهللمكككةهللا  ككك هللمكككةهلل مككك هلل عهللمكككةهلل قككك ا

 ككو ذهلل  قغأ كك  هللة,هللأشككاحهللأوح  كك  هلل مكك هلل  ككاحمةهلل قكك هلل ككق م هلل-(هلله741 )
هككهلل1415   منل هلل كأ كو هللهلل-    شا هلل  اهلل    اهلل  نام هلل-ه هللو منلهلل كلها

هلل .1115هلل-
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145  
محمكك هللمككةهللوا ككاهللمككةهلل ل كك هللمككةهللهلل  مؤ ككي هللوكك ماهلل  م كك ةهللهكك هللورأ كك هللرًهلل   ككارة 
هلل ) (هللههلل   مح ككككك  هللأحمككككك هللمحمككككك هللشككككك  اهلل311 ث كككككا,هللأمكككككأهللون كككككاهلل   مكككككًا

  .1111هلل-هكهللهلل1411   منل هلل كأ وهللهلل-     شا هللمؤ  لهلل  ا   ل

141  
  مؤ ككككي هللمصكككك  وهللمككككةهللمحمكككك هلل ككككق  هلل  غك   ككككوهللهلل وكككك ماهلل  كككك اأ هلل  نام ككككل

   منككككل هللهلل-م ككككاأ هلل–    شككككا هلل  م ومككككلهلل  نصككككا ل,هللصكككك   هللهلل-(هلله1314 )
هلل .هلل1113هلل-هكهللهلل1414ث م لهللأ  نشاأة,هلل  

111  

ومككك  هلل   كككا ءهللأ مككك  هلل ساكككا ء هلل  مؤ كككي هلل قككك هللمكككةهللمحمككك هللمكككةهلل مككك هلل  صكككم هلل
هلل  شكك هن ,هللأمككأهلل  ح ككة,هلل هلل   ظمكك    هلل  مصككًا (هلل143) قكك هلل  كك  ةهلل   ككخ ًأ

 .هللمح كككةهللخا مكككل هلل    شكككا هلل  اهلل  مكككرمأةهللهلل-ه هللوح  ككك  هلل .هللمكككاأ ةهلل  ن  َّكككلهلل
هلل .1117هلل-هكهللهلل1415أ وهللم اأ  هلل   منل هلل كهلل– مش هللهلل- قوا ثهلل

111  
هلل كككككاهللمحمككككك هللمكككككةهلل  ح كككككةهللمكككككةهلل ا ككككك هلل كل ًومظكككككاةهلل  قغكككككل هلل  مؤ كككككي هللأمكككككأهللم

هللم  ككاهللمنهلل-(هلله311 ) هلل–قم كك هلل    شككا هلل  اهلل  نقكك هلل قمك كك ة  مح كك  هللامككًل
 . 1157   منل هلل كأ وهللهلل-م اأ هلل

111  

كككَظ َبهللَ قَكككوهللوْ  ككك َاهلل  َم َضككك َأً,هلل ْ ُمَ كككمَّ ة هللَ َ   كككُلهلل  َ  َضكككوهلل أَ َ   كككُلهللَح َشككك ُلهلل  شِّ
  مؤ ي هللشكظ بهلل  ك  ةهللأحمك هللمكةهللمحمك هللمكةهللهلل   اَّ َضوهللَ َقوهللوْ   َاهلل  َم َض ًأ

هلل  ح  كك هلل )   اهلل   شككا هلل  اهللصكك  اهللهلل-(هلله1111 مككاهلل  خ كك و هلل  مصككًا
 م أة.هلل-   منلهلل-م اأ هلل–

113  
  مؤ ككككي هللأمككككأهللهللوهللشككككاحهلل كشككككمأ وهللك   ككككلهلل مككككةهللم  كككك  ح شكككك لهلل  صككككم ةهلل قكككك

(هلله هلل    شككككا هلل  اهلل1111) هللحمكككك هللمككككةهلل قكككك هلل  صككككم ةهلل  شكككك هن   ناهكككك ةهللم
  .1117-هكهللهلل1417 م  ة    منل هلل كأ وهللهلل-   وبهلل  نقم لهللم اأ 

114  

ح شكك لهللمنوكك هلل   ككاأ هلل  قغأ ككل هلل  مؤ ككي هللأمككأهللهككك هلل  ح ككةهللمككةهلل مكك هلل عهللمككةهلل
هلل  كككككظ هللمكككككةهلل هلل-(هلله311هلل ) حكككككأ كككككن  هللمكككككةهلل ح كككككوهللمكككككةهللمظكككككا ةهلل  ن ككككك ًا

    شكككككا هللهلل-  مح ككككك  هلل  شككككك  هللم ككككك هلل عهللم ككككك  ,هللأمؤ  كككككلهلل   شكككككاهلل س ككككككم 
   منككككل هلل كأ ككككوهللهلل-مؤ  ككككلهلل   شككككاهلل س كككككم هلل  و منككككلهلل وم  ككككلهلل  م ا كككك ة

 .هك1411
حوجهلل   ارة هلل  مؤ ي هللأحم هللمةهللمحم هللمكةهللأحمك هلل  مك كاهلل مكةهلل  مخوك ا,هللأمكأهلل  111
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هلل  ح  ك هلل    ًا  مكاهللهلل(هلله هلل  مح ك  هللأحمك 131هلل )منك نم  هللمك اهلل  ك  ةهلل  كا ل
 م ك ة هلل   منكل هلل  ث   كل,هللهلل–  محمص   هلل كلهًا هلل    شا هلل  اهلل  ا ئ هلل  نام هلل

هلل .1151هلل-هك1411

111  
 مككك هلل  كككاحمةهللمكككةهللل كككح  هلل  مغككك   ًهللهلل  مؤ كككي هللحكككاأيهلل  منككك   هللأ  صككك    

  مح ككككك  هلل قككككك هللوأه ككككك هللهلل-(هلله337)أمكككككأهلل     ككككك هلل    ظ أ ككككك ًهلل  لوككككك و ,هلل
هلل .1154م اأ  هلل   منل هلل كأ وهللهلل–  حم  هلل    شا هللمؤ  لهلل  ا   لهلل

117  

ح   كككلهلل  م ككك كاةهللهككك هلل   كككارةهللمكككاهللمنكككاهللأهككك هلل  م  كككل هلل  مؤ كككي هللأمكككأهللمحمككك هلل
مأه هلل    ةهلل م هلل عهللمكةهللأحمك هللمكةهللمحمك هللمكةهللا  مكلهلل  ومك   ق هلل  م   ك هللثك هلل

  مح ككك  هللهلل-(هلله111)  شكككظ اهللمككك مةهللا  مكككلهلل  م   ككك هلل    مشككك  هلل  ح مقككك ,هلل
  ا كك ا هلل   منككل هلل كأ ككوهللهلل–م ومككلهلل  اشكك  مكك هلل عهلل أ ككيهلل  وكك  ا هلل    شككا هلل

هلله.هلل1411

115  

حق ككلهلل  مشككاهللهكك هللوكك ا  هلل   ككاةهلل  ث  ككثهلل شككا   مؤ ي هلل مكك هلل  ككال  هللمككةهللح ككةهلل
 هلل(ه هللح  ككك هللأ  ككك  هللأ قككك1331ه  هلل  م  ككك اهلل  م ككك    هلل   مشككك  هلل )مكككةهلللمكككا 

مكككةهللأ ضككك ءهللمومككككاهلل  قغكككلهلل  نام ككككل هللهلل- ق ككك هللح  ككك ب هللمحمكككك هللمظوكككلهلل  م  كككك ا
  .هلل1113هلل-هكهللهلل1413هلل   منل هلل  ث   لهلل-ص  ا,هللم اأ     شا هلل  اهلل

111  
 مكككك هلل   كككك  اهللمككككةهلل مككككاهلل  مؤ ككككي هللهلل خل  ككككلهلل ك بهللأ ككككبهلل مكككك بهلل  كككك ةهلل  نككككاب

-وح  كككك هللأشككككاح هلل مكككك هلل   ككككك هللمحمكككك هللهكككك اأةهللهلل-ههلل(1113)  مغكككك   ًهلل 
هلل. هلل1117هلل-هكهللهلل1415    شا هللم وملهلل  خ  و ,هلل    هاة هلل   منل هلل  ا منل هلل

111  
 ا  كك  هللهكك هلل قككأ هلل   ككارةهلل   ككا   هلل  مؤ ككي هللأ.هلل .هللهظكك هللمككةهلل مكك هلل  ككاحمةهللمككةهلل
 ككق م ةهلل  اأمكك  هلل    شككا هللح ككأ هلل   مككاهللمح أكككلهلل قمؤ ككي هلل   منككل هلل  ث   ككلهلل

هلل. 1113هلل-هكهلل1414 شاةهلل

111  

  ككوأاهلل  نقمكك ءهللهلل  م ككموهللموكك ماهلل  نقككأ هللهكك هلل صكك كح  هلل    ككأة هلل  مؤ ككي هلل
هللهلل )هلل     ضكك هلل مكك هلل   مكك هللمككةهلل هلل-(هلله1173هلل  مكك هلل  ا ككأ هلل كحمكك هلل  ككًا

هلل-    شا هلل  اهلل   وبهلل  نقم كلهللهلل- ابهلل م ا و هلل    ا  ل هللح ةهلله   هللهحص
هلل .1111هلل-هكهلل1411 م  ةهلل/هللم اأ هلل   منل هلل كأ وهلل

  أ ةهلل س ك هلل  مؤ ي هللشم هلل    ةهللأمأهلل  من   هللمحم هللمةهلل م هلل  احمةهللمكةهلل  111
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هلل هللح ككككةهلل(ه1117)   غككككًل     شككككا هلل  اهلل   وككككبهللهلل-  مح كككك  هلل كككك  هلل  ككككاًأ
هلل 1111هلل-هكهلل1411   منل هلل كأ وهللهلل- م  ةهلل–  نقم ل,هللم اأ هلل

113  
  مؤ ككي هللأحمكك هللمككةهلل قكك هللمككةهللمحمكك هللمككةهلللمككا ه  ,هللأمككأهللهللاوكك  هللصككح  هللم ككق  

  مح كككك  هلل مكككك هلل عهلل  ق ثكككك هلل     شككككا هلل  اهللهلل-(ه415م ككككاهلل مككككةهللَمْ ُوأَ كككك هلل )
 .ه1417م اأ هلل    منلهلل هلل كأ وهللهلل–  مناهلهلل

114  
 مؤ ككي هلل قك هللمكةهلل   ككوهللمكةهلل قك هللمككةهلل مك هلل ع,هللأمكأهلل  ح ككةهللا ك  لهلل  حك أ هلل 

    شكا هلل  اهللهلل-  مح ك  هلللمكا ه  هلل   ك ما ئ هلل-(هلله354  ام   هلل  منول  هلل )
هلل.م أةهلل–   منلهللهلل- م ةهلل–    ا

111  

هللل ككوهللأهكك هلللم كك هللهكك هلل  ككا هلل قككوهللمككةهللأ  ككاهلل  حككايهللأ  صككأ  هلل ا كك  لهلل   ككوًل
هلل  ككأ ئق هلل ًا ,هللأمككأهلل صككاهلل  مؤ ككي هلل م كك هلل عهللمككةهلل ككن  هللمككةهللحكك و هلل   ككول   م ككًا

(هلله هلل  مح كك  هللمحمكك هللمكك هلل ككا  هللمكك هلل مكك هلل ع هلل    شككا هلل مكك  ةهلل  محككثهلل444 )
  نقمككك هللم  و منكككلهلل س ككككم ل,هلل  م   كككلهلل  م كككأاة,هلل  ممق كككلهلل  نام كككلهلل   كككنأ  ل هلل

 . 1111-هك1413   منل هلل  ث   ل,هلل

111  
  مؤ ي هلل ق هللمةهلل   وهللمةهلل قك هللمكةهلل مك هلل ع,هللأمكأهللهلل ا   لهللم  ل هلل  حاأي

هلل-  مح ككككك  هلللمكككككا ه  هلل   ككككك ما ئ هلل-(هلله354مككككك   هلل  منول ككككك هلل )  ح كككككةهلل  اهلل
هللم أة.هلل–   منلهللهلل- م ةهللهلل–    شا هلل  اهلل    ا

117  
سمك  هللأحمك هلل مك هلل   كأاهلل هلل هلل  مؤ كياصيهلل  ممك   هللهك هللشكاحهللحكاأيهلل  منك   

أحمككككك هلل- مشككككك هللوح  ككككك هللأ/ هلل–  اهلل   قككككك هللهلل-    شكككككاهلل-(هلله711  مككككك    هلل )
   ث  ثل.هلل-   منلهلل-محم هلل  خا  

115  
محمكك هلل قكك هلل  صكك مأ   هلل مككاهللهلل  مؤ ككي هلل  م كك ةهللو  كك اهللر كك  هلل كح كك   اأ ئككاهلل

 مشكككك ,هللهلل- قككككوهلل   ككككل هللح ككككةهلل مكككك  هلل  شككككاموق هلل     شككككا هللم ومككككلهلل  غل  كككك هلل
 . هلل1151هلل-هكهللهلل1411م اأ هلل    منل هلل  ث  ثلهللهلل–مؤ  لهللم  ه هلل  ناه ةهلل

111  
  مؤ ككككي هللل ككككم    هللح كككك هللمككككةهللمصكككك  وهلل س ككككو  مأ  هلل  ح  كككك هللهلل اأحهلل  م كككك ة

هلل–    شكككككككا هلل  اهلل    كككككككاهلل-(هلله1117وهللأمكككككككأهلل   ككككككك  ءهللهلل )  خقكككككككأو ,هلل  مكككككككأ 
 .م أةهلل–   منلهللهلل-م اأ 

  مؤ كككي هللشكككظ بهللهللاأحهلل  منككك   هللهككك هللو  ككك اهلل   كككارةهلل  نكككك  هللأ   كككماهلل  مثككك      171
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(ههلل   مح ك  هلل قك هلل1171    ةهللمحمكأ هللمكةهلل مك هلل عهلل  ح ك   هلل ك أ ك هلل )
هلل   لهلل     شا هلل  اهلل   وبهلل  نقم لهلل أ كو,هللم كاأ هلل    منكل هلل كهلل– م هلل  م ًا

 هك.1411

171  

اأضلهلل    كاهللأو لهلل  م  كاهلله هللأصأ هلل     هلل قوهللمذهبهلل سمك  هللأحمك هللمكةهلل
ح مكك  هلل  مؤ ككي هللأمككأهللمحمككك هللمأهكك هلل  كك  ةهلل مكك هلل عهللمكككةهللأحمكك هللمككةهللمحمكك هللمكككةهلل
ا  مكككككلهلل  ومككككك   ق هلل  م   ككككك هللثككككك هلل   مشككككك  هلل  ح مقككككك هلل  شكككككظ اهللمككككك مةهللا  مكككككلهلل

أ  وأل ككا هللهلل(هلله هلل    شككا هللمؤ  ككلهلل  ا اكك ةهلل ق م  ككلهللأ   شككا111  م   كك هلل )
هلل. 1111-هك1413   منل هلل  ث   لهلل

171  
ومك  هلل  ك  ةهللأمكأهلل   كاجهلل مك هلل  كاحمةهللهلل  مؤ كي هللل  هلل  م  اهلله هلل قك هلل  و  ك ا 

هلل ) هلل-  مح كك  هلل مكك هلل  ككال  هلل  مظكك ًهلل-(ه117مككةهلل قكك هللمككةهللمحمكك هلل  وككأًل
 .هك1411م اأ هلل هلل   منل هلل كأ وهلل–    شا هلل  اهلل   و بهلل  نام هلل

173  
 مكك هلل عهللمككةهللمحمكك هللمككةهلل ككن  هللمككةهلل كك  ةهللهلل ككاهلل   صكك حل هلل  مؤ ككي هللأمككأهللمحمكك 

    شكككككا هلل  اهلل   وكككككبهلل  نقم كككككل هلل   منكككككل هللهلل-(هلله411  خ ككككك و هلل  حقمككككك هلل )
هلل. 1151-هك1411   منلهلل كأ وهلل

174  

محم هللمةهللأحم هللمكةهلل ثمك ةهللمكةهللا  مك لهلل  كذهم هللهلل هلل  مؤ ي   اهللأ ك هلل   مكء
وح  ككككككك هللشكككككككن بهلل كا ككككككك ؤأ ,هللمحمككككككك هلل نككككككك  هللهلل-(هلله745أمكككككككأهلل مككككككك هلل ع,هلل )

م ككككك ةهللهلل-ه1413مؤ  كككككلهلل  ا ككككك  ل هلل ككككك لهلل   شكككككاهللهلل-  ناا أ ككككك  هلل    شكككككا
هلل  هلل  ث  ثل.هلل-م اأ هلل-   شا

171  

  مؤ ي هلل مةهلل   ك ,هلل مك هلل عهللمكةهلل مك هللهلل شاحهلل مةهلل    هلل قوهللأ   لهلل مةهللم   
هلل )   مح كك  هللمحمكك هللمح كك هللهلل-(هلله711  ككاحمةهلل  ن  قكك هلل  ظمكك    هلل  مصككًا

   كك هاةهلل هلل  اهللمصككاهلل ق م  ككل,هللهلل–    شككا هلل  اهلل  وككا ثهللهلل-م كك   كك  ةهلل مكك هلل  ح
هلل .هلل1151هلل-هكهللهلل1411 ن  هللوأ ةهلل   ح اهللأشا  بهلل   منل هلل  نشاأةهلل

171  
 قك هللمكةهللمحمك هللمكةهلل   كو,هللهلل  مؤ كي هللشاحهلل كشمأ  هلل قوهللأ   لهلل مةهللم  ك  

(هلله هلل    شككككا هلل  اهلل111أمككككأهلل  ح ككككة,هلل ككككأاهلل  كككك  ةهلل ُكْشككككُمأ  هلل  شكككك هن هلل )
 . 1115هلل-هك1411 م  ة هلل   منل هلل كأ وهللهلل-    وبهلل  نقم لهللم اأهلل

شاحهلل  وصكا  هلل قكوهلل  وأضك  هللأأهلل  وصكا  هللممضكمأةهلل  وأضك  هللهك هلل   حكأ هلل  177
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,هللل كةهلل هلل كلهكًا ًا   مؤ ي هللخ   هللمةهلل م هلل عهللمةهللأمك هللم كاهللمكةهللمحمك هلل  واوك أ
,هللأ كك ةهلل نككايهللم  أاكك  هلل )     شككا هلل  اهلل   وككبهللهلل-(هللههلل111  كك  ةهلل  مصككًا

هلل .1111هلل-هك1411 منل هلل كأ وهلل  هلل- م  ةهلل-م اأ هلل–  نقم لهلل

175  
شكككككاحهلل  وقكككككأ  هلل قكككككوهلل  وأضككككك   هلل  مؤ كككككي هلل كككككن هلل  ككككك  ةهللم كككككنأ هللمكككككةهلل مكككككاهلل

هلل(هللهلله هلل    شا هللم وملهللصم  هللممصا هلل   منل هللم أة.713  و و ل   هلل )

171  

  مؤ ككككي هللمحمكككك هللمككككةهلل مكككك هلل ع,هلل مككككةهللم  كككك هلل   كككك ئ هللهلل شككككاحهلل    ه ككككلهلل  شكككك ه ل
  مح ككك  هلل مككك هلل  مككك ن هللهلل-(هلله171  و ككك   ,هللأمكككأهلل مككك هلل ع,هللومككك  هلل  ككك  ةهلل )

ح  ءهلل  وكا ثهللهلل-أحم هللها  ً     شا هللو منلهللأ هلل   امهللما لهلل  محثهلل  نقم هللأ  
م كككلهلل  م امكككل هلل   منكككل هللهلل- ق كككلهلل  شكككا نلهللأ   ا  ككك  هلل س ككككم لهلل- س ككككم 

هلل. كأ و

151  

   أ ككبهلل  م  ككا هلل  مؤ ككي هللو كك هلل  كك  ةهللأمككأهلل  م كك ءهللمحمكك هللمككةهللأحمكك هللمككةهللشككاحهلل
(هلله هلل171 م هلل  نل لهللمةهلل ق هلل   وأح هلل  مناأيهللم مةهلل   وك اهلل  ح مقك هلل )

    شكككا هللم ومكككلهلل  نم  ككك ة هلل   منكككل هللهلل-  مح ككك  هللمحمككك هلل  لح قككك هللأ ل ككك هللحمككك  
  .هلل1117هلل-هكهلل1415  ث   لهللهلل-   منل

151  

  مؤ ككي هللشككم هلل  كك  ةهللمحمكك هللهلل   نككابشككاحهللشككذأاهلل  ككذهبهللهكك هللمناهككلهلل ككك هلل
هلل  شككككك هن هلل ) هلل   ككككك هًا هلل-(هلله551مكككككةهلل مككككك هلل  مككككك ن هللمكككككةهللمحمككككك هلل  َوكككككأَوًا

    شكا هلل مك  ةهلل  محكثهلل  نقمك هللم  و منكلهللهلل-  مح   هلل أ يهللمةهللول ءهلل  ح اث 
 س كم ل,هلل  م   لهلل  م أاة,هلل  ممق لهلل  نام لهلل   نأ  لهلل)أص هلل   و ب هللا   لهلل

هلل .1114-هك1413هللم و و اهلل قمح  (هلل   منل هلل كأ و

151  

  مؤ ككي هلل مكك هلل عهللمككةهلل أ ككيهللهلل شككاحهللشككذأاهلل  ككذهبهللهكك هللمناهككلهلل ككك هلل  نككاب
مكككةهللأحمككك هللمكككةهلل مككك هلل عهلل مكككةهلل أ كككي,هللأمكككأهللمحمككك ,هللومككك  هلل  ككك  ة,هلل مكككةهللهشككك  هلل

    شا هلل  شكا لهلل  موحك ةهلل قوأل كاهللهلل-(هلله هلل  مح   هلل م هلل  غ  هلل   اا711 )
هلل.م أةهلل–   منلهللهلل-  لهلل   شا هللم أةهلل- أا  هللهلل–

153  

  مؤ ككي هلل مك هلل عهللمككةهلل أ ككيهللمكةهللأحمكك هللمككةهللهلل    كك مهللأمك هلل  صكك مهللشكاحهللا ككا
هللهلل-(هلله711 مكك هلل عهلل مككةهلل أ ككي,هللأمككأهللمحمكك ,هللومكك  هلل  كك  ة,هلل مككةهللهشكك  هللهلل )

  مح   هللمحم هللمح وهلل    ةهلل م هلل  حم   هلل    شا هلل   ك هاة هلل   منكل هلل  ح   كلهلل
هلله.هللهلل1353 شاةهلل
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154  

هللمكةهلل   كا      كأه هللهللشاحهللمخوصاهلل  اأضل هلل  مؤ ي هلل ق م ةهللمةهلل م هلل   كًأ
,هللأمكككأهلل  ام كككا,هلل وككك هلل  ككك  ةهلل ) (هلله هلل  مح ككك  هلل مككك هلل عهللمكككةهلل711  صاصكككًا

هلل1417 مكك هلل  مح ككةهلل  وا كك  هلل    شككا هللمؤ  ككلهلل  ا كك  لهللهلل   منككل هلل كأ ككو,هلل
  .هلل1157هلل-هك

151  

هلل  ون ك هللهلل  مؤ ي هللصح  هلل  مخ ًا  محم هللمةهللل م    هللأمأهلل مك  عهلل  مخك ًا
   شككككا هلل  اهلل  مح كككك  هللمحمكككك هللله ككككاهللمككككةهلل  صككككاهلل    صككككا,هلل هلل-(هلله111 )

 أ هلل   و ةهلل)هللمصأاةهلل ةهلل   كق    لهللمإضك هلهللوكاا  ,هللوكاا  هللمحمك هللهكؤ  هلل مك هلل
هلل.ه1411  م ا (هلل   منل هلل كأ وهلل

151  
هللهلل  مؤ كي هللصح  هللم ق   هلل     ك مأًا م كق هللمكةهلل  حوك جهللأمكأهلل  ح كةهلل   شك ًا

    شا هلل  اهلللح ك ءهلل  وكا ثهللهلل-  مح   هللمحم هللهؤ  هلل م هلل  م ا هلل-(هلله111 )
هلل. 1111هلل-ههلل1411   منلهلل كأ وهللهلل-م اأ هلل-  نام 

157  
صكك أةهلل  و   كك ا هلل  مؤ ككي هللمحمكك هلل قكك هلل  صكك مأ  هلل     شككا هلل  اهلل  صكك مأ  هلل

هلل-هكككككككهللهلل1417   كككككك هاةهلل هلل   منككككككلهلل هلل كأ ككككككوهللهلل– ق م  ككككككلهللأ   شككككككاهللأ  وأل ككككككا
1117 . 

155  
هلل-  مؤ ككي هللمحمكك هلل مكك هلل  نل ككلهلل   وكك اهلل ضكك  ءهلل   كك   هللل ككوهللأأضكك هلل  م كك   

هلل .1111هلل-هكهلل1411   منل هلل كأ وهللهلل-    شا هللمؤ  لهلل  ا   ل

151  

 م كك  هلل  شكك هن لهلل   مككام هلل  مؤ ككي هللوكك جهلل  كك  ةهلل مكك هلل  أهكك بهللمككةهللو كك هلل  كك  ةهلل
(هلله هلل  مح كك  هلل .هللمحمككأ هللمحمكك هلل    كك ح هلل .هلل مكك هلل   وكك حهلل771   ككم  هلل )

أ  وأل كككا هلل   منكككل هلل  ث   كككل,هللمحمككك هلل  حقكككأ هلل    شكككا هللهوكككاهلل ق م  كككلهللأ   شكككاهلل
هللهك.1413

111  

 م ك  هلل  شكك هن ل هلل  مؤ ككي هللأمككأهللم ككاهللمككةهللأحمكك هللمككةهللمحمكك هللمككةهلل مككاهلل ك كك ًهلل
  مح كك  هلل .هللهلل-(ه511  شكظم هلل   مشكك  ,هللو كك هلل  كك  ةهلل مككةهللا ضكك هللشككظملهلل )

م ككككاأ هلل    منككككل هللهلل–  حكككك هكهلل مكككك هلل  نقكككك  هللخكككك ةهلل هلل  اهلل   شككككا هلل كككك   هلل   وككككب
 .هك1417 كأ وهلل

ؤ ككككككي هلل مكككككك هلل عهللمككككككةهللمحمكككككك هلل مككككككةهلل  منوككككككلهلل  نم  كككككك هلل  مهلل  م كككككك  هلل  شككككككنا ء  111
هلل-(ه هلل  مح ككك  هلل مككك هلل   كككو اهللأحمككك هللهكككا ج هلل    شكككا هلل  اهلل  منكككك اي111 )
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    منل هلل  ث  ثل.هلل-    هاةهلل

111  
 م   هلل     م ة هلل  مؤ ي هللم كاهللمكةهلل مك هلل عهللأمكأهللل ك هللمكةهللمحمك هللمكةهلل مك هلل عهلل

هلل    شكا هلل-(هلله1411مةهللم اهللمةهلل ثم ةهللمةهلل ح وهللمةهللغ ظبهللمةهللمحمك هلل )
 . 1157هلل-ه1417  اهلل  اش ,هلل  ا  اهلل   منل هلل كأ وهلل

113  
  مؤ ككي هللمحمكك هللمككةهللهلل م كك  هلل قمكك ءهلللها   ككل,هللأ وكك بهلل م كك  هلل قمكك ءهللوككأ   

(ههلل     شكا هلل333أحم هللمةهللوم  هلل  وم م هلل  مغام هلل سها   ,هللأمكأهلل  نكابهلل )
 م أة.هلل–   منلهللهلل- م  ةهلل–  اهلل   و بهلل  قم    ,هللم اأ هلل

114  
  مؤ ككي هللمحمكك هللمككةهلل كككا هلل)م  وشكك   (هللمككةهلل م كك هلل عهللهلل م كك  هللهحككأ هلل  شككنا ء 

(هلله هلل  مح ككككك  هللمحمكككككأ هللمحمككككك هلل131  ومحككككك هللمككككك  أ ء,هللأمكككككأهلل مككككك هلل ع هلل )
 م أة.هلل-   منلهلل–و ةهللهلل–ش  ا هلل    شا هلل  اهلل  م   هلل

111  
  مؤ ي هلل ماهللمةهللمحم هللمةهللأحمك هللمكةهللل كم    ,هللأمكأهللح كص,هللهلل  قملهلل   قمل

    ككك ئ ,هللم كككاأ ,هلل م ككك ة,هلل    شكككا هلل  اهللهلل-(هلله137 وككك هلل  ككك  ةهلل    ككك  هللهلل )
 . 1111هلل-هك1411 كأ وهلل   هللهلل-   منلهلل

111  
    شكا هللهلل-  مؤ ي هللأحم هللمحم هلل مك هلل عهلل ك هاةهلل  و  ااهلله هلل   حأهلل  نام 

 .   منلهلل هللم أةهللموقلهلل  و منلهلل س كم لهللم  م   لهلل  م أاةهلل 

117  

  مؤ كككي هللمحمككك هللمكككةهلل مككك هلل عهللمكككةهلل  نمككك  ,هللأمكككأهلل  ح كككة,هلل مكككةهللهلل  قككك هلل   حكككأ
    شككا هللهلل-  مح كك  هللمحمككأ هللو  كك هللمحمكك هلل  كك اأ  هلل-(هلله351  ككأا  هللهلل )

هلل-هكككككككهللهلل1411   منككككككل هلل كأ ككككككوهللهلل-   ككككككنأ  لهلل-  ا كككككك اهلل-م ومككككككلهلل  اشكككككك هلل
هلل. 1111

(هلله هلل    شككا هلل1371 مكك هلل  أهكك بهللخكككيهلل )هلل  مؤ ككي هلل قكك هللأصككأ هلل    كك    115
هلل. كلها) ةهلل   منلهلل  ث م لهلل   اهلل   ق (شم بهللهلل-م وملهلل    أةهلل

111  
  مؤ ككككي هللشكككم هلل  ككك  ةهللأمككككأهلل  خ كككاهلل مككككةهللهلل غ  كككلهلل   ظ  كككلهللهكككك هلل م ككك  هلل   كككا ء

,هللمحمككك هللمكككةهللمحمككك هللمكككةهلل أ كككيهلل )     شكككا هللم ومكككلهلل مكككةهللهلل-(هلله533  وكككلًا
 .ج.هللماو وا  اهلل-هك1311و م لهلل   منل هلل   هللم شابهللكأ هللماةهلل   هلل

111  
 هللمحمأ هللمكةهللحمكلةهللمكةهلل صكا,هللأمكأهلل  مؤ يهللغا ئبهلل  و   اهللأ و ئبهلل  ورأ   

ههلل هللهلل(111هلل      كك هللماهكك ةهلل  كك  ةهلل   امكك   ,هللأ نككايهللموكك جهلل   ككا ءهلل )هلل حككأ
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هلل–وككك ة,هللمؤ  كككلهلل قكككأ هلل   كككارةهللهلل-  اهلل   شكككا هلل  اهلل   مقكككلهلل قث  هكككلهلل س ككككم لهلل
 م أة.هلل–   منلهللهلل-م اأ 

111  
 كك  هلل  ك  ةهلل  ح كةهللمكةهللمحمك هللمكةهللهلل هلل  مؤ كي غا ئبهلل   كارةهللأاغ ئكبهلل   ااك ة
هلل ) هلل-  مح ككك  هلل  شككك  هللل ا ككك هلل م كككا  هلل-(ه511ح ككك ةهلل   مككك هلل     ككك مأًا
 هك.هللهللهلل1411   منل هلل كأ وهللهلل-م اأ هلل–    شا هلل  اهلل   وبهلل  نقم  هلل

111  

غا ككككبهلل  حكككك  ث هلل  مؤ ككككي هللأمككككأهلل ككككق م ةهللحمكككك هللمككككةهللمحمكككك هللمككككةهلللمككككا ه  هللمككككةهلل
 هلل مكك هلل   ككا  هلل  مح كك هلل-(هلله355  خ كك بهلل  م ككو هلل  منككاأيهللم  خ كك م هلل )

,هللأخككاجهللأح   ثكك  هلل مكك هلل    ككأ هلل مكك هللابهلل   مكك  هلل    شككا هلل  اهلل لمككا ه  هلل  غامكك ًأ
 . 1151هلل-هكهلل1411   منلهللهلل-    ا

113  

  مؤ كككي هللل ا كك هللمكككةهللمحمككك هللمكككةهللهلل هككو هلل  كككاحمةهللم شكككيهللمككك هلل قوككم هللهككك هلل   كككارة
,هللل ككةهلل  كك  ةهللأمككأهلل ح ككوهلل   كك    هلل ) هلل-(هلله111أحمكك هللمككةهللل ا كك هلل ك صكك ًا

هلل–    شكككا هلل  اهلل   كككارةهلل   كككا  ,هللم كككاأ هللهلل- مأ    مح ككك  هللمحمككك هلل قككك هلل  صككك
 . هلل1153هلل-هكهللهلل1413 م  ةهلل   منل هلل كأ وهلل

114  
ه أةهلل كه ك ةهللهك هلل  كأةهلل قكأ هلل   كارة هلل  مؤ كي هللومك  هلل  ك  ةهللأمكأهلل   كاجهلل مك هلل

هلل ) هلل-(ه هلل  اهلل   شا هلل  اهلل  مشك ئا111  احمةهللمةهلل ق هللمةهللمحم هلل  وأًل
هلل .هلل1157هلل-هكهللهلل1415 م  ة هلل   منل هلل كأ وهللهلل–م اأ 

111  

هظككككككا هلل   ظكككككك ا هللأ كثمكككككك  هللأمنوكككككك هلل  منكككككك و هللأ  مشكككككك خ  هللأ  م ق ككككككك  هلل
هللمككةهلل مكك هلل   م ككاهلل مككةهللمحمكك هلل  ح كك  هلل س ا  كك ,هلل   مؤ ككي هللمحمكك هللَ ْمكك هلل  َحكك ا

هلل-  مح كككك  هلللح كككك ةهلل مكككك  هلل-(ه1351  منكككاأيهللمنمكككك هلل  حكككك هلل   وكككك   هلل )
  .1151   منلهللهلل-م اأ هلل-    شا هلل  اهلل  غابهلل س كم 

111  

  مؤ كككي هللمحمكك هللمكككةهللشكك  اهللمككةهللأحمككك هللمككةهلل مككك هلل  ككاحمةهللمكككةهللهلل هككأ  هلل  أه كك  
(هلله هلل  مح كك  هلل714شك  اهللمككةهللهكك اأةهللمككةهللشك  اهلل  مق ككبهللمصكككحهلل  كك  ةهلل )

هلل1   منكل هلل كأ كوهلل  وكلء هللهلل-م كاأ هلل–    شا هلل  اهللصك  اهللهلل-لح  ةهلل م  
هلل. 1174هلل-4,هلل3,هلل1 , هللأ  ولء هلل1173هلل–

هللهكككككككك هللكككككككككك هلل   ككككككككارة هلل  مؤ ككككككككي هلل كككككككك  هللا ككككككككبهلللمككككككككا ه  هللح كككككككك ةهلل  شكككككككك ام   117
   كككككككك هاةهلل هلل   منككككككككل هللهلل-م ككككككككاأ هلل-    شككككككككا هلل  اهلل  شككككككككاأ هللهلل-(ه1351 )
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 .هكهلل1411هلل-    منلهلل شا

115  
اأ  كككك هلل  ن  ئكككك  هلل  مؤ ككككي هللأمككككأهللح مكككك هللمحمكككك هللمككككةهللمحمكككك هلل  غل  كككك هلل   أ كككك هلل

 م ك ة هللهلل–(هلله هلل  مح   هللمأ كوهللمحمك هلل قك  هلل    شكا هلل ك   هلل   وكبهلل111 )
هلل .1151هلل-هكهلل1411   منل هلل  ث   لهلل

111  
  مؤ ي هللأحم هللمكةهللمأ كوهللمكةهلل  نمك  هلل  وم مك ,هللهلل   ا ء    و بهلل   منلهلله هلل

(ههلل   مح   هللشأا هللض يهلل     شكا هلل314أمأهللم اهللمةهللمو ه هلل  مغ   ًهلل )
 ه.1411   منل هلل  ث   لهللهلل-مصاهلل–  اهلل  من ايهلل

111  

  مؤ كي هلل ككءهلل  كك  ةهلل قك هللمكةهللمحمك هللمككةهللهلل مك بهلل  ورأ ك هللهك هللمنكك   هلل  و ل ك  
(هللههلل741نككككاأيهللم  خكككك لةهلل )لمككككا ه  هللمككككةهلل مككككاهلل  شكككك ح هللأمككككأهلل  ح ككككة,هلل  م

هلل-   مح كككك  هللوصككككح  هللمحمكككك هلل قكككك هللشكككك ه ةهلل     شككككا هلل  اهلل   وككككبهلل  نقم ككككلهلل
 هك.هلل1411م اأ هلل   منل هلل كأ وهلل

111  
   ةهلل  ناب هلل  مؤ ي هللمحم هللمةهللم ا هللمكةهلل قكو,هللأمكأهلل   ضك ,هللومك  هلل  ك  ةهلل

هلل  اأ  نكككككوهلل سها  كككككوهلل )     شكككككا هلل  اهللهلل-(هلله711 مكككككةهللم ككككككأاهلل ك صككككك ًا
 .ههلل1414م اأ هلل   منل هلل  ث  ثلهللهلل–ص  اهلل

111  
  مؤ ككي هلل مكك هلل   ككا  هللمككةهللهككأ لةهللمككةهللهلل   كك ئيهلل سشكك ا  هلل=هللو  كك اهلل   شكك ًا

هلل )     شكككا هللهلل-  مح ككك  هلللمكككا ه  هلل  م ككك أ  هلل-(هلله411 مككك هلل  مقككك هلل   شككك ًا
    منل هلل  ث  ثلهلل.هلل-مصاهلل–  ظ ئلهلل  مصا لهلل  ن ملهلل ق و بهلل

113  
 مؤ كككي هللصكككمح هلل  صككك    هلل    شكككا هلل  اهلل  نقككك هللمم حكككثهللهككك هلل قكككأ هلل   كككارة هلل 

  .1111  ا منلهللأ  نشاأةهلل   أةهلل  ث   /هلل    اهللهلل-   منلهلل- قمك  ة

114  
هلل-(هلله1411مم حثهلله هلل قأ هلل   ارة هلل  مؤ ي هللم  نهللمةهللخق  هلل    ك ةهللهلل )

هلل-هكككككك1411  ث  ثكككككلهللهلل-    شكككككا هللم ومكككككلهلل  منككككك ايهلل ق شكككككاهللأ  وأل كككككا هلل   منكككككل
1111.  

111  
  مؤ ككككككي هلل مككككككةهللرُوككككككَاأ ,هللمحمكككككك هللمككككككةهللمحمكككككك هللمكككككككةهلل  أ هللهلل مككككككوةهلل لواأم ككككككل

   منككلهللهلل-    شككا هلل  اهلل  صككم ن هلل-(هلله713  صكك ظ و ,هللأمككأهلل مكك هلل عهلل )
  .1115-هك1411

  مؤ ككي هلل مكك هلل عهللمككةهلل أ ككيهللمككةهللأحمكك هللمككةهللهلل مككوةهللا ككاهلل   كك مهللأمكك هلل  صكك م  111
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هلل-(هللههلل711 مكك هلل عهلل مككةهلل أ ككي,هللأمككأهللمحمكك ,هللومكك  هلل  كك  ة,هلل مككةهللهشكك  هلل )
  نص م هلل ق شاهللأ  وأل ا هلل   منل هلل كأ و.    شا هلل  اهلل 

117  

مومككك هلل  قغكككلهلل مكككةهللهككك ا  هلل  مؤ كككي هللأحمككك هللمكككةهللهككك ا هللمكككةهللل ا ككك هلل   لأ  ككك هلل
,هللأمكككأهلل  ح ككك ةهللهلل ) (هلله,هلل ا  كككلهللأوح  ككك  هللله كككاهلل مككك هلل  مح كككةهلل311  كككا ًل

هكككهللهلل1411   منككلهلل  ث   ككلهللهلل-م ككاأ هلل– ككق  ةهلل  اهلل   شككا هللمؤ  ككلهلل  ا كك  لهلل
 . 1151هلل-

115  
ي هللمحمككك هللومككك  هلل  ككك  ةهللمكككةهللمحمككك هلل كككن  هللمكككةهللا  ككك هللمح  كككةهلل  ورأ ككك  هلل  مؤ ككك
(هلله هلل  مح ككككك  هللمحمككككك هللم  ككككك هلل  كككككأةهلل   كككككأ  هلل1331  حكككككك هلل     كككككم هلل )

 .هك1415م اأ هلل هلل   منل هلل كأ وهللهلل–    شا هلل  اهلل   وبهلل  نقم  هلل

111  

مخوكك اهلل  صككح ح هلل  مؤ ككي هللل ككةهلل  كك  ةهللأمككأهلل مكك هلل عهللمحمكك هللمككةهللأمكك هللم ككاهللمككةهلل
هلل )   مح ككك  هلل أ كككيهلل  شككك  هللمحمككك هللهلل-(هلله111 مككك هلل   ككك  اهلل  ح  ككك هلل  كككا ًل

   منككل هللهلل-صك   هللهلل–  كك  اهلل   مأذو كل,هللم كاأ هللهلل-    شكا هلل  م ومكلهلل  نصكا لهلل
 . 1111هلل-هكهلل1411  خ م لهلل

111  
  مؤ كي هللمحمك هللمكةهللصك   هللمكةهللهلل مخوصاهللمغ  هلل  قم بهلل ةهلل و بهلل ك  ا كب

    شكككككا هللم ومكككككلهلل  اشككككك هلل   منكككككل هلل كأ كككككوهللهلل-ه(1411محمككككك هلل  نث مككككك ةهلل )
 .هك1417

111  

هللهلل  مؤ كككي هلل  شكككيهللمن كككوهلل   كككارةهلل  مو ككك  مكككا حهلل م ككك هلل محمككك هللمكككةهلل مكككاهلل كككأًأ
هلل  م و كك هلللاق مكك اهلل هللمقكك  اهلل  وكك ًأ (ههلل هلل  مح كك  هللمحمكك هللأمكك ةهلل1311 )هلل,هلل  و كك ًا

   منكككككككل هلل كأ كككككككوهللهلل-م كككككككاأ هلل–  صككككككك  ًأ هلل    شكككككككا هلل  اهلل   وكككككككبهلل  نقم كككككككلهلل
 .هك1417

111  

أمكككأهلل مككك هلل عهللأحمككك هللمكككةهللمحمككك هللمكككةهللهلل  مؤ كككي هللم ككك  هلل سمككك  هللأحمككك هللمكككةهللح مككك  
  مح كك  هللشككن بهلل كا ككؤأ هللهلل-(ه141هككك هللمككةهللأ كك هلل  شكك م   هلل )هللح مكك هللمككة

هلل- ككك   هللماشككك ,هللأرخكككاأةهلللشكككا ي هلل هلل مككك هلل عهللمكككةهلل مككك هلل  مح كككةهلل  وا ككك هلل-
  .هلل1111هلل-هكهللهلل1411   منل هلل كأ وهلل-    شا هللمؤ  لهلل  ا   ل

مشكككك ا هلل ك ككككأ اهلل قككككوهللصككككح حهلل لثكككك ا هلل  مؤ ككككي هلل  كككك اهللمككككةهللمأ ككككوهللمككككةهلل  113
  اهللهلل-(هلله144أمككككأهلل   ضكككك هلل )  كككك اهللمككككةهلل مككككاأةهلل   حصككككم هلل   ككككمو ,هلل
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هلل.  هللم أةهلل-   شا هلل  م وملهلل  نو  لهللأ  اهلل  وا ث

114  

مش ه اهلل قم ءهلل كمص اهللأأ كك هلله ظك ءهلل كا ك ا هلل  مؤ كي هللمحمك هللمكةهللحمك ةهلل
مةهللأحم هللمةهللحم ةهللمةهللمن ذهللمةهللَمْنمَ ,هلل  وم م ,هللأمأهللح و ,هلل  ك  ام ,هلل  ُم كو هللهلل

    شا هلل  اهللهلل- ح   هللأأث  هللأ ق هلل ق   هللمالأ هلل قوهلللما ه هلل-(هلله314 )
هلل-هككهللهلل1411   منكل هلل كأ كوهلل-  م صكأاةهلل–  أه ءهلل ق م  لهللأ   شاهللأ  وأل كاهلل

هلل. هلل1111

111  

هلل   مؤ ككي هللمح كك هلل   كك لهلل,هلل منك   هلل  و ل كك هللهكك هللو  كك اهلل   ككارةهلل=هللو  كك اهلل  مغككًأ
هلل  شكككك هن هلل أمككككأهللمحمكككك هلل  ح كككك ةهللمككككةهللم ككككنأ هللمككككةهللمحمكككك هللمككككةهلل   ككككا ءهلل  مغككككًأ

    شكاهلل هلل  اهلللح ك ءهلل  وكا ثهلل(هللههلل هلل  مح  هلل هلل مك هلل  كال  هلل  مظك ًهلل 111 )
 هك.هلل1411م اأ هلل هلل   منلهلل هلل كأ وهللهلل–  نام هلل

111  

من  وهلل   ارةهلل ألخ   هلل  مؤ ي هللأمكأهلل  ح كةهلل  مو شكن هللمك  أ ء,هلل  مقخك هللثك هلل
,هلل  منكككككاأيهللمككككك كخ  هلل كأ ككككك هلل ) وح  ككككك  هلل  ككككك  وأاةهللهلل-(هلله111  مصكككككًا

وهللهككك مهللمحمكككأ هللاا  كككل هلل    شكككا هللم ومكككلهلل  خككك  و ,هلل   ككك هاة هلل   منكككل هلل كأ ككك
  .1111هلل-هكهلل1411

117  

,هللهلل  مؤ ككي هللمنكك   هلل   ككا ء  هلل أللهككًا  هلل  ظككاًأ محمكك هللمككةهللأحمكك هللمككةهلل كلهككًا
هلل-    شكككككا هللما كككككلهلل  محكككككأثهللهككككك هلل ق كككككلهلل ل  بهلل-(هلله371أمكككككأهللم صكككككأاهلل )

ههللهلل1411   منككل هلل كأ ككوهلل-و منككلهلل  مقكك هلل ككنأ هلل  ممق ككلهلل  نام ككلهلل   ككنأ  ل
 هللهلل. 1111هلل-

115  
هلل-(هلله335أحم هللمكةهللمحمك هللهلل )من   هلل   ارة هلل  مؤ ي هللأمأهللون اهلل   ح  هلل

م ككلهلل  مامككل هللهلل-  مح كك  هللمحمكك هلل قكك هلل  صكك مأ   هلل    شككا هللو منككلهللأ هلل   ككامهلل
هلله.1411   منل هلل كأ وهلل

111  

منكك   هلل   ككارة هلل  مؤ ككي هللأمككأهللل ا كك هلل ح ككوهللمككةهللل كك  هللمككةهلل مكك هلل عهللمككةهللم كككأاهلل
  مح كك  هللأحمكك هلل أ ككيهلل   وكك و هلل/هللمحمكك هلل قكك هللهلل-(ه117  كك  قم هلل   ككا ءهلل )
    شككككا هلل  اهلل  مصككككا لهلل قوككككر  يهللهلل- حهللل ككككم    هلل  شككككقم    وكككك اهلل/هلل مكككك هلل   وكككك

 مصا هلل   منل هلل كأ و.هلل–أ  واوملهلل
منوكك هلل ك مكك ءهلل=هلللاشكك  هلل كا ككبهللل ككوهللمناهككلهلل ك  ككب هلل  مؤ ككي هللشككظ بهلل  كك  ةهلل  131
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هلل )   مح كك  هللهلل-(هلله111أمككأهلل مكك هلل عهلل كك اأ هللمككةهلل مكك هلل عهلل  اأمكك هلل  حمككًأ
   منككل هلل كأ ككوهللهلل-    شككا هلل  اهلل  غككابهلل س كككم ,هللم ككاأ هلل-لح كك ةهلل مكك  

 . هلل1113هلل-هكهللهلل1414

131  

سمكك  هللأمكك هلل م كك هلل عهللمحمكك هللمككةهلل مككا ةهلل  مالمكك   هلل   مؤ ككي هللهللمنوكك هلل  شككنا ء 
موصح  هللأونق   هلل ك و ذهلل    وأاهللي.هلل ا  أ     شا هللم ومكلهللهلل-(ه354 )

هلل-هكككهللهلل1411 م  ة    منككل هلل  ث   ككلهللهلل–     كك ,هلل  اهلل   وككبهلل  نقم ككل,هللم ككاأ هلل
1151.  

131  
  مؤ ككي هلل مككاهللمككةهللاضكك هللمككةهللمحمكك هللا غككبهللمككةهلل مكك هلل  غ كك هللمنوكك هلل  مككؤ   ة هلل

م ككككاأ ,هلل  اهللهلل-    شككككا هللم ومككككلهلل  مث ككككوهللهلل-(هلله1415 ح  ككككلهلل   مشكككك  هلل )
 .م أةهلل–   منلهللهلل-م اأ هلل-لح  ءهلل  وا ثهلل  نام 

133  

منوكك هلل  ككأ ةهلل ك ب هلل  مؤ ككي هللأمككأهلللمككا ه  هللل ككح  هللمككةهلللمككا ه  هللمككةهلل  ح كك ةهلل
اهلل مكككككا,هللما ونكككككل هللوح  ككككك  هلل  وكككككأاهللأحمككككك هللمخوككككك هلل-(هلله311   ككككك ا م ,هلل )

  وككككأاهلللمككككا ه  هللأ كككك  ,هلل منككككل هللمؤ  ككككلهلل  اهلل  شككككنبهلل قصككككح هلهللأ   م  ككككلهلل
 م أة.هلل- هلل هلل1113هلل-هكهللهلل1414   هلل   شا هلل-    هاةهللهلل-أ   شا

134  
ح مكك هللهلل-(هللههلل1431منوكك هلل غككلهلل    ظكك ء هلل  مؤ ككي هللمحمكك هللاأ  هللاقنوكك هلل )

   منكككل هللهلل-    شكككا هلل  اهلل    ككك ئ هلل ق م  كككلهللأ   شكككاهللأ  وأل كككاهلل-صكك   هللا  مككك 
 . هلل1155هلل-هكهللهلل1415ث   لهلل  

131  
  مؤ كي هللأمكأهلل م ك هلل مك هلل عهللهللمنو هللم هلل  ونو هللمكةهللأ كم ءهلل  كمك هللأ  مأ ضكا 

هلل ك    ككك هلل ) (هللههلل     شكككا هلل ككك   هلل457مكككةهلل مككك هلل  نل كككلهللمكككةهللمحمككك هلل  م كككًا
 هك.هلل1413   وب,هللم اأ هلل هلل   منل هلل  ث  ثلهلل

131  

  مؤ كككي هلل مككك هلل  كككاحمةهللمكككةهللأمككك هللهلل منوككك هللم    ككك هلل  نقكككأ هللهككك هلل  حككك أ هللأ  ا كككأ 
  مح ككك  هللأ.هلل هللمحمككك هلللمكككا ه  هللهلل-(هلله111م كككا,هللوكككك هلل  ككك  ةهلل   ككك أ  هلل )

   منكككككل هلل كأ كككككوهللهلل-مصكككككاهلل–   ككككك هاةهللهلل-    شكككككا هللم ومكككككلهلل ل  بهللهلل- مككككك  ةهلل
هلل .هلل1114هلل-هكهلل1414

,هلل  137 منوك هللم كك    هلل  قغكل هلل  مؤ ككي هللأحمك هللمككةهللهك ا هللمككةهللل ا ك هلل   لأ  كك هلل  ككا ًل
مح ككك  هلل مككك هلل   كككك هللمحمككك هللهككك اأة هلل    شكككا هلل(هلله هلل  311أمكككأهلل  ح ككك ةهلل )
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هلل. 1171هلل-هكهلل1311  اهلل    ا هلل   هلل   شا هلل

135  

  مؤ ي هللأمأهلل ن  هللأحم هللمكةهلل مك هلل عهللمكةهللأحمك هللمكةهللل كح  هللهلل مناهلهلل  صح مل
وح  ك  هلل ك   هللمكةهلل أ كيهللهلل-(هلله431مةهللمأ كوهللمكةهللمظكا ةهلل كصكمظ   هلل )

هلل-هكهللهلل1411    شا هلل  اهلل  أ ةهلل ق شا,هلل  ا  اهلل   منل هلل كأ وهللهلل-  نل ًل
1115.  

131  
  مؤ ككي هللشككم هلل  كك  ةهللأمككأهللهلل مناهككلهلل   ككا ءهلل   مكك اهلل قككوهلل   م كك  هللأ ك صكك ا

هلل-(ه745 مكككك هلل عهللمحمكككك هللمككككةهللأحمكككك هللمككككةهلل ثمكككك ةهللمككككةهللَا ْ مكككك لهلل  ككككذهم هلل )
 . 1117هلل-هكهلل1417 هلل كأ وهللهلل   منلهلل    شا هلل  اهلل   وبهلل  نقم لهلل 

141  

  مؤ ككي هللأمككأهللمحمكك هللهلل مغكك   هلل كخ كك اهللهكك هللشككاحهللأ كك م هللاوكك  هللمنكك   هلل لثكك ا
محمأ هللمةهللأحم هللمةهللمأ وهللمةهللأحم هللمةهللح  ةهلل  غ و موهلل  ح  كوهللمك اهلل  ك  ةهلل

    شكا هللهلل-وح    هللمحم هللح ةهللمحم هللح كةهللل كم    هلل-(ه511  ن  وهلل )
هلل1111هلل-هكككهللهلل1417 م كك ةهلل   منككل هلل كأ ككوهللهلل–  اهلل   وككبهلل  نقم ككل,هللم ككاأ هلل

.  

141  

 أ ككيهللمككةهللأحمكك هللهللمغ كك هلل  قم ككبهلل ككةهلل وككبهلل ك  ا ككب هلل  مؤ ككي هلل مكك هلل عهللمككة
(هلله هلل711مةهلل م هلل عهلل مةهلل أ ي,هللأمأهللمحم ,هللومك  هلل  ك  ة,هلل مكةهللهشك  هلل )

هلل–  مح ككك  هلل .هللمككك لةهلل  ممككك ا هلل/هللمحمككك هلل قككك هللحمككك هلل ع هلل    شكككا هلل  اهلل    كككا
هلل .1151 مش  هلل   منل هلل      لهلل

141  
م كك و  هلل  نقككأ  هلل  مؤ ككي هللمحمكك هللمككةهللأحمكك هللمككةهلل أ ككي,هللأمككأهلل مكك هلل ع,هلل    وككبهلل

    شككا هلل  اهللهلل-  مح ك  هلللمككا ه  هلل كم ك ًاهلل-(هلله357)  مقخك هلل  خككأ الم هلل 
هلل   و بهلل  نام  هلل   منل هلل  ث   ل.

143  
م  و  هلل  غ ب   مؤ ي هللأمأهلل م هلل عهللمحم هللمةهلل مكاهللمكةهلل  ح كةهللمكةهلل  ح ك ةهلل

هلل ) هللخ  كككككبهلل  كككككًا هلل  مق كككككبهللم خكككككاهلل  ككككك  ةهلل  كككككا ًل هلل-(ه111  و مككككك هلل  كككككا ًل
 .هكهلل1411م اأ هلل    منل هلل  ث  ثلهللهلل–    شا هلل  اهلللح  ءهلل  وا ثهلل  نام 

144  
هلل س حك  هللأ  ون  ك هللهك هللوأو ك هلل  موشك م هلل  ق ككهللمكةهلل مك هلل  ورأ  هلل     اهللمذًأ

  مؤ كككي هللأحمككك هللمكككةهلللمكككا ه  هللمكككةهلل  لم كككاهلل  ث  ككك هلل  غا ككك   ,هللأمكككأهللهلل رًهلل  و ل ككك 
هلل-أضككككاهللحأ شكككك   هلل مكككك هلل  غ كككك هللمحمكككك هلل قكككك هلل     كككك هلل-(هلله715ون ككككاهلل )
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 .م أةهلل–   منلهلل- م  ةهلل–م اأ هلل-    شا هلل  اهلل   وبهلل  نقم ل

141  
مقحلهلل س ا ب هلل  مؤ كي هلل     ك هللمكةهلل قك هللمكةهللمحمك هللمكةهلل ثمك ة,هللأمكأهللمحمك هلل

هلل ) هلل  مصككًا هلل-  مح كك  هلل هلل أوكك  هلل    شككا هلل  اهلل   ككك هلل-(هلله111  حا ككًا
  .1111هلل-هكهلل1411    هاة/هللمصا هلل   منل هلل كأ وهلل

141  

ح   كككلهللأم  ككك هللأ  شككك هن هللأأحمككك  هلل  مؤ كككي هللأمكككأهللم ككك ل هلل كئمكككلهلل كامنكككلهللأمككك هلل
ل ا  هلل ح وهللمةهلللما ه  هللمةهللأحمك هللمكةهللمحمك هللأمكأهللم كاهللمكةهللأمك هلل ك هاهلل كل ًهلل

(هلله هلل  مح كك  هللمحمككأ هللمككةهلل مكك هلل  ككاحمةهللاكك ح هلل    شككا هلل111   قم  كك هلل )
هلل .1111-هك1411م وملهلل  مق هللهظ هلل  أ   ل هلل   منل هلل كأ وهلل

147  
  مؤ كككي هللمحمككك هلل مككك هلل  نكككك  هلل  َلْااككك   هللم  هككك هلل  ناهككك ةهللهككك هلل قكككأ هلل   كككارة هلل

هلل-    شككا هللم منككلهلل   ككوهلل  مكك م هلل  حقمكك هللأشككا  ب هلل   منككلهلل-ههلل(1317) 
هلل  ث  ثل.

145  

مأصكك هلل   كككبهللل ككوهللاأ  كك هلل س ككا ب هلل  مؤ ككي هللخ  كك هللمككةهلل مكك هلل عهللمككةهللأمكك هلل
,هللأ ككك ةهلل نككككايهلل ,هللل ككككةهلل  ككك  ةهلل  مصككككًا هلل كلهكككًا ًا م كككاهللمككككةهللمحمككك هلل  واوكككك أ

هلل– هلل   كككككا  هللمو هككككك  هلل    شكككككا هلل  ا ككككك  لهلل(ه هلل  مح ككككك  هلل مككككك111م  أاككككك  هلل )
  .1111هلل-هك1411م اأ  هلل   منل هلل كأ وهلل

141  
  مؤ كي هللأمكأهلل     ك هلل مك هلل  كاحمةهللمكةهلل مك هللهلل  و ئجهلل    كاهللهك هلل   َّحكأهلل قَ كَظ ق 
هلل–    شكككككككا هلل  اهلل   وكككككككبهلل  نقم كككككككلهللهلل-(هلله151 عهللمكككككككةهللأحمككككككك هلل   كككككككظ ق هلل )

هلل .1111هلل–هلل1411 كأ وهللهلل-   منلهلل-م اأ 

111  

ه هلل م ك  هلل ك مك ء هلل  مؤ كي هلل مك هلل  كاحمةهللمكةهللمحمك هللمكةهلل م ك هلل لهلهلل ك م ءهلل
هللهلل ) ,هللأمكككككككأهلل  ما ككككككك  ,هلل مككككككك  هلل  ككككككك  ةهلل ك مككككككك ًا هللهلل-(هلله177 عهلل ك صككككككك ًا
هلل- كا ةهلل–  مح كككك  هلللمكككككا ه  هلل   ككككك ما ئ هلل    شككككا هللم ومكككككلهلل  م ككككك ا,هلل  لااككككك ءهلل

هلل. هلل1151هلل-هكهللهلل1411   منل هلل  ث  ثلهلل

111  

 هللأحمكك هللمككةهلل قكك هللمككةهللمحمكك هلل لهككلهلل ك مكك بهللهكك هلل ك  كك ب هلل  مؤ ككي هللأمككأهلل   ضكك
(هلله هلل  مح كك  هلل مكك هلل  نل ككلهللمحمكك هلل511مككةهللأحمكك هللمككةهللحوككاهلل  ن كك ك  هلل )

   منكككل هلل كأ كككوهللهلل-  ا ككك اهلل–   شكككا هللم ومكككلهلل  اشككك هلل مكككةهللصككك   هلل   ككك  ًا هلل
 . 1151-هك1411
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111  
لمكا ه  هللمكةهلل مكاهللمكةهللح كةهللهلل  مؤ ي هلل ك هلل   ااهلله هللو   بهلل ل   هللأ   أا 
    شككا هلل  اهلل   وكك بهللهلل-(هلله551 )  امكك  هللمككةهلل قكك هللمككةهللأمكك هللم ككاهلل  م كك   هلل

 .م أةهلل–   منلهللهلل–    هاةهللهلل- س كم 

113  
هماهلل  ظأ ماهللهك هللشكاحهللومكاهلل  وأ مكا هلل  مؤ كي هلل مك هلل  كاحمةهللمكةهللأمك هللم كا,هلل

  مح ككككك  هلل مككككك هلل  حم ككككك هلله ككككك  ًأ هللهلل-(هلله111وكككككك هلل  ككككك  ةهلل   ككككك أ  هلل )
 .م أةهلل-   منل-مصاهلل–    شا هلل  م وملهلل  وأه   لهلل

114  
  مؤ كككي هللأمكككأهلل  نمككك  هللشكككم هلل  ككك  ةهللأحمككك هللمكككةهللمحمككك هللمكككةهللهلل أه ككك  هلل ك  ككك ة

  مح ك  هللهلل-(هلله151لما ه  هللمةهللأمك هللم كاهلل مكةهللخق ك ةهلل  مام ك هلل سامقك هللهلل )
 . 1114,هلل1   منل هللهلل-م اأ هللهلل–لح  ةهلل م  هلل    شا هلل  اهللص  اهلل

111  

 و مككلهلل  كك هاهللهكك هللمح  ككةهللأهكك هلل  نصككا هلل  مؤ ككي هلل مكك هلل  مقكك هللمككةهللمحمكك هللمككةهلل
  مح كككك  هلل .هللم  كككك هللمحمكككك هللهلل-(هلله411 )ل ككككم    هللأمككككأهللم صككككأاهلل  ثنكككك  م هلل

 م ككك ةهلل   منكككل هلل كأ كككوهللهلل-م كككاأ هللهلل–    شكككا هلل  اهلل   وكككبهلل  نقم كككلهللهلل-امح كككل
 .ه1413

هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
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 اتـــرس املوضوعفه
هلللاا هلل  ص حهلل  مأضأن

هللبهللهلل  وظك 
هللجهللهللله  ء
هلل هللأ اه ةهللش ا
هللههللهللم  مل

هللأهللهللأأ م بهلل خو  ابأهم لهلل  مأضأنهلل
هلللهللهلل   ا    هلل    م ل

هللحهللهللم ظجهلل  محثهلل
هللًهللهلله   هلل  محث
هلل1هلل  ص كح لون ا يهلل  ُقغأ لهللأهلل  هلل:أ    ص هلل ك

هلل1هلل  ون ا يهلل  ُقغأ لهلل   ممحثهلل كأ 
هلل3هللونا يهلل كثاهللأ     ملهلل غلهلل أ   م قبهلل ك

هلل1هللونا يهلل  حايهللأ  واهلل غلهلل   م قبهلل  ث   
هلل14هللونا يهلل  من   هللأ   ارةهلل غل هلل  م قبهلل  ث  ث
هلل17هلل  ص كح لهلليا  ون   هلل  ممحثهلل  ث   
هلل15هللونا يهلل  حايهلل ص كح اهلل هلل  م قبهلل كأ 
هلل33هللونا يهللحاأيهلل  واهلل ص كح اهلل هلل  م قبهلل  ث   
هلل44هللونا يهلل  من   هلله هلل  ص كح هلل  م قبهلل  ث  ث
هلل47هللونا يهلل   ارةهلله هلل  ص كح هلل  م قبهلل  ا ما
هلل15هللأ   موظ هلل,أمن   ظ هلل,حاأيهلل  وا هلل   ص هلل  ث   
هلل11هللأ  نم هلل,أ  أضاهلل,  ن  هلل,حاأيهلل  وا هلل  ممحثهلل كأ 

هلل11هلل   هللحاأيهلل  واهلل  قبهلل كأ   م
هلل11هللأضاهللحاأيهلل  واهلل   م قبهلل  ث   
هلل73هلل م هللحاأيهلل  واهلل   م قبهلل  ث  ث

هلل51هللحاأيهلل  واهلل  مخوقيهلله ظ هلل  ممحثهلل  ث    هلل
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هلل53هللح ش (هلل–   هللهلل–)خكهلل   م قبهلل كأ 
هلل57هلل ن (هلل-  هلل-) أ هلل   م قبهلل  ث   
هلل15هللما(هللهلل-حووهللهللهلل-)مووهلل   م قبهلل  ث  ث
هلل111هللهملةهلل   و ظ  (هلل-مق هللهلل-)ُمةهلل   م قبهلل  ا ما
هلل111هلل كصق لهللأم هلل  بهلل  ظ هللمن   هللحاأيهلل  وا هلل  ممحثهلل  ث  ث
هلل111هلل)ل و()مة(هللأ   م قبهلل كأ 
) ة(أهلل)ه (    م قبهلل  ث   هلل111 

هلل131هلل)  م ء() قو(هللأ   م قبهلل  ث  ث
هلل135هلل)    ي(هللأ)  ك (   م قبهلل  ا ما
   ملهللمناهللحاأيهلل  واهلل ةهللمناهللأخكيهلل هلل  ممحثهلل  ا ما

هلل   حأ  ةهلله هللأاأنهلل     مل
هلل141

من وهلل  و  أبهللم ةهللمناهللحاأيهلل  واهللأ كمثقلهللهلل   م قبهلل كأ 
 ق   

هلل141

هلل145هللأ  ا و هلله  هللخكيهلل  نقم ءهلله هللو  أبهللحاأيهلل  وا هلل  م قبهلل  ث   
(هللأ ةهلل)مة(هللأ)ل و(هللأ)ه أثاهلل   ملهللحاأيهلل  وا هلل   ص هلل  ث  ث

هللمةهللأأ هلل أاةهلل كحل بهللحووهلل ظ  لهلل أاةهللغ ها هلله هللمن   هلل   ارة
هلل113

هلل114هلل)مة(حايهلل  واهلل   ممحثهلل كأ 
هلل111هلل)مة(هلل مو  ءهلل  غ  لهللأأهلل مو  ئ ل   م قبهلل كأ 
هلل177هلل قومن ا)مة(هلل   م قبهلل  ث   
هلل114 )مة(هلل قم  ةهللأأهلل م  ةهلل  و     م قبهلل  ث  ث
هلل111هلل)  م ء()مة(هللممن و   م قبهلل  ا ما

هلل111هلل)مة(هللممن و)هلله (   م قبهلل  خ م 
هلل111هلل)مة(هللممن و) ة(   م قبهلل      

هلل111هلل)ل و(حايهلل  وا هلل  ث     ممحثهلل

هلل111هلل)ل و(هللممن و)ما(   م قبهلل كأ 
هلل111هلل)  ك ()ل و(هللممن و   م قبهلل  ث   
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هلل111هللحايهلل  وا)ه (هللأ) ة( هلل  ممحثهلل  ث  ث
هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل)ه (هللممن و)ل و(   م قبهلل كأ  هلل111
هلل134هلل) قو() ة(هللممن و   م قبهلل  ث   
هلل131هلل)  م ء() ة(هللممن و   م قبهلل  ث  ث
حوو(هللهلل   ملهللحاأيهلل  وا) قو(هللأ)  م ء(هللأ)    يهللأ هلل   ص هلل  ا ما

هلل.  ةهللغ اه هللمةهللحاأيهلل  واأ)  ك (هلل
هلل141

هلل141هلل) قو(  واحايهللهلل   ممحثهلل كأ 
هلل144هللما() قو(هللممن و)   م قبهلل كأ 
هلل147هلل) قو(هللممن و)  م ء(   م قبهلل  ث   
هلل111هلل) قو(هللممن وهلل  ونق  )   مم ل(   م قبهلل  ث  ث
)  م ء(اوحايهلل  هلل   ممحثهلل  ث    هلل111 
هلل113هلل)ه ()  م ء(هللممن و   م قبهلل كأ 
هلل111  مم لهلل)ونق ق ل(هلل(  م ء)   م قبهلل  ث   
هلل173هلل)حوو(حايهلل  وا)    ي(هللأ هلل  ممحثهلل  ث  ث
هلل174هلل) قو(هلل)    ي(هللممن و   م قبهلل كأ 
هلل175 )  م ء(هللأ)أ أهلل     ()    ي(هللممن و  م قبهلل  ث    
هلل151 )ل و(هلل)حوو(هللممن و   م قبهلل  ث  ث
هلل154 )  ك (حايهلل  وا هلل  ممحثهلل  ا ما

هلل151هلل)ه ()  ك (هللممن و  كأ   م قبهلل
هلل151هلل)ل و()  ك (هللممن و   م قبهلل  ث   
هلل313هلل) قو(ممن و)  ك (هلل   م قبهلل  ث  ث
هلل317هلل)  م ء()  ك (هللممن و   م قبهلل  ا ما

هلل311هلل)  ك (هلل مم ل) قونق  (   م قبهلل  خ م 
هلل311هلل  خ ومل

هلل311هلل   ظكككك ا هلل  نكككك مككل
هلل311هللهظا هلل ل   
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هلل341هللهظككا هلل  حك  كث
هلل311هللهظككا هلل ك ككك هلل  مواو هلل ظ 

هلل341هللهظككا هلل كم ك  هلل  شنكا ل
هلل313هلل  ما وككاهظككا هلل  مص  اهللأهلل
 351هللهظا هلل  مأضأ   

هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
 هلل
 


