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I. ا������  

 
 �8�
 �� .)Aَ ا�@��ن، و*�)9 .)��6 �9 �� ا<رض، و�ّ;)9 �)���C إن هللا

� ��9، وH#Cه ����Gا!� ا��F)# �ت، و
�Fّ �9 �� �� ا���#ات و�� �� ا<رض *���ً 
  .وا�ر,�د

II. ع	
  ا������ �	

  
� .)Aَ ا�@��ن، و*�)9 .)���C �8 إن هللا�
 ���6 �9 �� ا<رض، و�ّ;)9 �)

ا��F)# �ت، و
�Fّ �9 �� �� ا���#ات و�� �� ا<رض *��ً�� ��9، وH#Cه ����Gا!� 
�I�و(�ن ، وا�ر,�د؛ �Oر
N ا��
N، وأ@-ل ا�L� ،M54	 !4#ن �)��س �)� هللا ُ

� - (�� ھ# ���وف- ا��2آن ا��4!� ���C ن، و�0ا *�)9 هللا��@S� �!و��
 ���
 آِ.� ر
أّن : و � ذَ(� �)��ء ا<$#ل، ,��	 �Nّ4 �� !��5ج إ��9 ا�@��ن �� د@��ه وأُ.�اه


#اء : ا���Y2 ا���ّم �)��رع ھ# ،��ً� N*ِZوا N*ا��/�د �� ا��� [��Y� A�2�C
������C أو ��*��وإذا ��2ُت ھ0ه ا��]@�) ، [��Y ھ0ه ا��[��Y \�ور!� أو 

.Zم ا����ة، و�� ا�@ Nّ5.ة وا�����، و!4#ن ا��*#ع ا�;�ور!� ا�Iة !6#ت ا���
 .�����Fان ا��/��

� ���4)��ت ا��F_ أو ا<$#ل : وN^�5C ا����Y] ا�;�ور!� ِّ�
ُ �� a6ْ� ��
�a6ْ ا��ِّ!�، وا��6_، وا��N2، وا���ل، وا�N��ّ أو ا�ِ��ض: ا����F، وھ�. 

�G� ��*ا��� [��Y9 ا�5ّ#: وأ�� ا��� A2�55� @��ن�ا �G9 �� !��5ج إ���� c��ُ!و ،��

َ.g �� ، ا�;�A ا��fدِّي �� ا�M��d إ�� ا���ج وا���2ّ� وN^�5C أ!;� �� ا��ُّ

: و�ICي (i�0 �� ا�����	ت. (��5ّ�ّ��، وا��Yَ2 وا�c�I �� ا�Y	ة: ا��/�دات
(���2اض، وا�ّ�)َ�، وأ!;� �� ا���I!�ت، وC;��� ا��Yّّ�ع، وا�����2، و��ض 

� ا��� )�، و@�# (� �!  .ھ0اا��ِّ

� ا���دات، وMّ�IC : وأ�� ا�������5 أو ا���45	ت��� �� A�(! ��� 0.>ا �ھ

. ا<�#ال ا����L وا<�#ر ا��6
�ة ا��G6@OC �5 ا��2#ل ا�����Y وا��jَِ6 ا��)���
(���Gjرة، و
�5 ا��#رة، وأ.0 ا�-!��، وا��25ب إ�� : و!c�I ذ�i ��4رم ا<.	ق

�- هللا ���C9 و@��/
�� ا��Y �ت وا����2ت، و(^�� �� @#ا���F : Nات��#ا�N ا� - 
iت، و�� ذ����jوا���ب، و@�# ھ0ا: ا� N)>آداب ا. 

وا�0ي !c��j ا��2آن ا��I! �!�4 ھ0ا ا���#ل وا\ً�� ���C �2ول *��c ا<�#ر 
N�$O5وا� c!��5وا� ���5��� ،��� .ا���8�2!�، وا<.	 ��، وا���5!���، وا��و

� ا������ ا���8�2!�ّ��  H9 و�� _/َ� H [\وا A!@��ن !��� �� ط��ا N�*و
و,�ع �� ا��/�دات �� !ُ�/c ا��وح ا�@��@�� ، و@ّ� ا������ ا��و���، �n#ض

�4� وأ
�ار ا��/�دات �� $	ة وز(�ة ِ �� ھ0ا ��Hط	ع �)ّ(I5!؛ و�G� #��َ!و
q� .و$��م و

	ق ا������ �� !N�I و@ّ� ا������ ا<.	 ��؛ �#\c �� ا��/�دئ ا������ وا<.
و@� أ!;� ا������ ا���5!��� وا�H�I�� Aّ(�5C �5ت ، ا�@��ن ��  �� ا��F)# �ت

 M5) �� �*ُو ��ّ� iذ� ��n �ا����ة ا��@�#!� �� ��#ع، و����	ت، و*��!�ت، إ�
��	
 .ا�926 ا�

 . و(i�0 ا������ ا����
�� و�� !�G� Aّ(�5 �� �	 � ا��6د ����و��، وا��و�� ����6د
و@ّ� ا������ اH*�����5، ��ّ�د ا��	 �ت اH*�����5 ��� ا��*N وا���أة، و��� 

iذ� ��nة وأ �ر�9 و*��ا@9، و�
و@ّ� ا��2آن ا��4!� ا������ ، ا��6د �� ا<
ّ� ا��2آن ا��4!� ا������ ا����4!�، ��ّ� ا���)��� و@، ا�دار!� (����رة وا�#زارة

��وأ.�ً�ا ، �)� ا��GIد �� 
/�N هللا، وأَ��ھ� ���sاد ا�ُ�ّ�ة ا�	ز�� �0Gا ا��Oن ا��
@�Iه @ّ� ا������ ا�Y5 Hد!� وا������، �/�ّ� �^	 و
�N8 (�M ا�^�وة �)�6د 

I�َُ�)� �� ا��2آن  (�� ��Cض �2;�!� $�ف ا�^�وة وC#ز!�Y� �G#رة، وا��و��
 .ا��4!�، و�Yّ6)� �� ا���� ا��/#!� ا���Gّjة

 i(C ��� �� م�و � ارj/C[ ھ0ه ا<@�� *��ً�� ����ط  #ي، ���� H !��4 @-ع @
�؛ ، ا<@�� �j5/�92 ���6ده���C t �!/#د���� 	أ$ �!�! H c�5I� �� 92�/j5� أو

���G;�� c� �4 ا�/�� u	 A2�5C <ّن ا<@�� ا�
	��� ���5ة و��5ا.)� و��5
��ً��* �G2�/j5� Hإ �G�� ا���*ّ#ة [��Yا��.  

  
 ا���ا*c وا���Yدر

 
أو �و�ف، ���وب ن إراھ�م ن ��ب ن ��د ن ���، ا	���ري،  -١

�(أو �و�ف � .م١٩٧٣ا��'&�� . ط - " ا�$راج"، )ھـ١٨٢: ا���و
٢- ن ,د .، ن أ- ان �����، أ��د ن ,د ا��'�م، ن ,د ا��+م، 

�د ان �����، ��- ا�د�ن أو ا���س ا����ري، �0/ ��ا����م، ن 
 .م١٩٦٧ا��'&�� . ط - " ا����"ا�2+م، 

٣-  -ان �����، أ��د ن ,د ا��'�م، ن ,د ا��+م، ن ,د .، ن أ
�د ان �����، ��- ا�د�ن أو ا���س ا����ري، �0/ ��ا����م، ن 

�. ط -" ������ ا�0ر,��ا"ا�2+م،  .م١٩٥١دار ا�4��ب ا��ر
ان ر7ب ا���'-، ز�ن ا�د�ن ,د ا�ر��ن ن أ��د، ن ر7ب ن  -٤

 -'ا>��$راج 	��4م "ا���ن، ا�َ�+�-، ا�:دادي، 9م ا�د��0-، ا���
 .م١٩٣٤ا��ط�� ا�2+��� . ط -" ا�$راج

4ر، ن أ�وب، ن ��د، ن �ر� -٥ -�د ن أ��ز، ن �4- ان ا���م، 
0�س ا�د�ن، أو ,د ر,-، 9م ا�د��0- ا���'-، ا�0=�ر  ز�د ا�د�ن ا�ز<

 .م١٩٨٨دار ا��7ل . ط - " إ,+م ا��و?��ن". وان ?�م ا�7وز��، 
ا��0/ ,د ا�ر��ن ��ج، ,د ا�ر��ن ���ن ,'- ��ج، �0/ ا	زھر،  -٦

 .م١٩٥٣دار ا��0ب . ط -" ا������ ا�0ر,��"
7�A ا�':� ا��ر�� ا��0/ $+ف، ا��0/  -٧�د ا�وھ�ب $+ف، ,Bو ,

 .م١٩٧٧دار ا	���ر . ط -، "ا������ ا�0ر,��"����ھرة، 
�د رأ�ت ,9��ن، . رأ�ت ,9��ن، أ -٨��ر��F� ا�دو�� �- ا�&�E "د 

-� .م١٩٨٠دار ا��7ل . ط -" ا�2+
���ن"د ,د ا�4ر�م ز�دان، .ز�دان، أ -٩H���. ط -" أ��4م ا�ذ���ن وا�

 .م١٩٨٨� �ؤ��� ا�ر���
�ؤ��� . ط -" ��E ا�ز�4ة"د �و�ف ,د . ا��ر�Bوي، .ا��ر�Bوي، أ - ١٠

 .ھ7ر١٤١٢�ً�ّا�ر���� 
�د، . ?طب، أ - ١١��. ط –"ا������ ا����� �'دو�� ا�2+���"?طب إراھ�م 

 .م١٩٨٨دار ا�0�ب 



�د، ن $'ف، ان  - ١٢���د ن ا����ن، ن �� �ا�&راء، ا���B- أو ��'
�(ا�&راء �دار ا�4�ب ا��'��� . ط -" ا	��4م ا��'ط����"، )ـھ٤٥٨: ا���و
 .م٢٠٠٠

�د، ن ��ب، ا��ري، ا���وردي  - ١٣��ا���وردي، أو ا���ن ,'- ن 
دار . ط -" ا	��4م ا��'ط����"، )م ١٠٥٨ - ٩٧٤/ ھـ  ٤٥٠ - ٣٦٤(

 ���  .م٢٠٠٠ا�4�ب ا��'
 

 

 

 


