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  .و	�وط �� ر�� ،أر��ن �� ا��ھ� �� ھ6ا ا���5 &��5—�4+-

��	�وط أر��ن ��  ،أر��ن �� ا��ھ� ،�� ا��ھ� ،ا��ھ� :ت ا��:�9 !-ا�8"
  .ا��ھ�

 

I. ا������  

 
ا��اھ� وا���<=�، وا���ھ%ن، وا���ھ%ن ��، وا�>!;- : أر��ن ا��ھ�

5!� �0�، وأ�� ا��اھ��> �=ّ@A ؛�C�9ا�و&9' �=� ا ،: ا��9 &9' �=� ا���
&�: أي–�=% ا�D �+ EFG ا��!� ا���ھ%@- ��=% : � ا���<=�وأ� - ا�

ه �"I ا��ھ�& JK!# 6ي�ا �Lا .ا�EFG ا�
 

 

II. ع	
  ا������ �	

  
ا��اھ� وا���<=�، وا���ھ%ن، وا���ھ%ن ��، وا�>!;- : أر��ن ا��ھ�

5!� �0�، وأ�� ا��اھ��> �=ّ@A ؛�C�9ا�و&9' �=� ا ،: ا��9 &9' �=� ا���
&�: أي–�=% ا�D �+ EFG ا��!� ا���ھ%@- ��=%  :وأ�� ا���<=� - ا�

ه �"I ا��ھ�، وا���ھ%ن أو ا��ھ�& JK!# 6ي�ا �Lا: ا�EFG ا�
 ،�=>�� ا�& �� JC%9� اھ���ا D@�1 �� ما���اد �� ا��!� ا��9# �9
 �� D(  أو �91� إ�!�  0� �� و+%ل  �� إ�!� �M> -�!N89%ن و�

 .&�9Gط�ن
���1P� J!5 وO : وا���ھ%ن �� �ً0�N أم ،�Cً�� اء أ��ن%# �&ھ% ا�

�"%ك، �� U& O%ز �!��، وU& O%ز رھ� ا�ّ@A ؛�&&U%ز رھ� ا�
�0>$ دار، أو ر�J #!�رة �"I ا���Gع، و( �V�� J0 ا�:�=�ء رھ� 
 -!8"�اAرض ا��3رو�- وا��اX1 ا�U%از، و&8%ن ا��ھ� �%N!�- ا�

 .و�!Z ��!� اAرض
 �&� أن &8%ن َدْ&9��N �ً0ً� ��"%ً�� �) ا�َّْ&�(و&�9Gط �� ا���ھ%ن �)��"

ا&0-، �Oزً��؛ Aنَّ هللا �3 و�1 ذ�� ا��ھ� �� أ�0Nء ���� �� ا�
، �0:�- ا�3و1- ا�G=� ا���دم، و`!� �� a5b& '� 6ي�ا �&َّو�4ج �6�c ا�

�� .ا��زم �&� ا���8<5-، وا��U=%ل �"��(&� أو �"!=
���;!� ��("!� : و&�9Gط �� �� �� ا���(&� أن &8%ن أھً� �"�59ع؛ أي

9��9!� ���&- ا�9>�ف، وأO &8%@� ��8ھ!�، و&�9Gط �� ا�>!;- �
 IK9�� J� V)�09& ء�	�9ط �!=� G& Oھ�، و���� ��G& ��أن <8%ن �

      .ا���
 

 ا���اJ1 وا��>�در
 

ا�ن �ودود، ��د � �ن ���ود �ن �ودود ا��و��� ا����، ا�����ر  -١
 .م١٩٩٨/ ھـ ١٤١٩: �����ل ا�����ر، دار ا���ر، �� ا��ر

، ا���ر ا�را+ق �رح )ز )ا�ن '�م(ا�ن '�م، ز�ن ا�د�ن �ن إ�راھ�م  -٢
 .ت، ��3�� أ'زاء.د: ٢ا�د�0+ق، دار ا�)��ب ا.�-��، �� ا��ر، ط

، 8�9 ا�7د�ر، دار )ا�ن ا���6م(ا�ن ا���6م، )��ل ا�د�ن �ن ��دا�وا�د  -٣
�� .ت، ��رة أ'زاء.د: ط .د: ا��)ر، ر0م ا�ط�

�د �ن ���د ا�ر���، ���7د ا��ر��� 9� ا�)�ب، ز. ا�ر���، د -٤
: ا�ر��ض، �دد ا�����ت: دار طو�ق ���ر، �)�ن ا��ر: ا���ر
 .ا>ول: ، ا.�دار١: ، �دد ا��'�دات١٤٣

ا��ر���، ���د �ن أ��د �ن أ�� �6ل ا��ر���، ا����وط، دار  -٥
ط، �دد .د: م، ر0م ا�ط���١٩٨٩/ھـ١٤٠٩:  ا���ر�9، �� ا��ر

 .3-3ون 'زًءا: ءا>'زا
ا�)����، أ�و �)ر ���ود �ن أ��د ا�)����، �دا+A ا���+A 9� �ر��ب  -٦

� ا��ر� ،�����: م، ا�ط���١٩٨٦/ھـ١٤٠٦: ا��را+A، دار ا�)�ب ا�
�� أ'زاء: ا��3��، �دد ا>'زاء��. 

، �واھب ا�'��ل )ا��ط�ب(ا��ط�ب، ���د �ن ���د �ن ��د ا�ر��ن  -٧
م، ١٩٩٢/ھـ١٤١٢: ر ا��)ر، �� ا��ر9� �رح ����ر ���ل، دا

�� .��� أ'زاء: ا��3��3، �دد ا>'زاء: ر0م ا�ط�
٨-  C�� �0، ����� ا�د�و�، ���د �ن أ��د �ن �ر�9 ا�د�و0�ا�د�و0

��ط .د: ا��رح ا�)��ر، دار إ���ء ا�)�ب ا��ر���، �� ا��ر، ر0م ا�ط�
 .أر��� أ'زاء: ت، �دد ا>'زاء.د: 

8 ا�'��ل �رح ����ر )���ش(���ش، ���د �ن أ��د �ن ���د  -٩� ،
ط، .د: م، ر0م ا�ط���١٩٨٩/ھـ١٤٠٩: ���ل، دار ا��)ر، �� ا��ر

�� أ'زاء: �دد ا>'زاء��. 
ا�7را9�، ��6ب ا�د�ن أ��د �ن إدر�س ا�7را9�، ا�ذ��رة، دار ا�Eرب  - ١٠

ر��� أ: م، ر0م ا�ط���، �دد ا>'زاء١٩٩٤: ا.�-��، �� ا��ر
�� .��ر 'زًءا، 9روع ا��H7 ا���9

ا.��م ���ك، ���ك �ن أس �ن ���ك ا>����، ا��دو�، دار ا�)�ب  - ١١
� ا��ر� ،�����، �دد ١ط: م، ر0م ا�ط���١٩٩٥/ھـ١٤١٥: ا�

 .أر��� أ'زاء: ا>'زاء
ا���وردي، أ�و ا���ن ��� �ن ���د �ن ���ب ا���وردي ا���ري،  - ١٢

� ا���وي ا�)��ر 9� H79 �ذھب � ،�����ا.��م ا���9��، دار ا�)�ب ا�
��3�� ��ر: ط، �دد ا>'زاء: د: م، ا�ط���١٩٩٩/ ھـ ١٤١٩: ا��ر. 

ا�ر���، ���د �ن ��6ب ا�د�ن ا�ر���، ���6 ا�����ج إ�C �رح  - ١٣
ط : م، ر0م ا�ط���١٩٨٤/ھـ١٤٠٤:  ا���6ج، دار ا��)ر، �� ا��ر

��3�� أ'زاء: أ��رة، �دد ا>'زاء. 
9��، ���د �ن إدر�س ا���9��، ا>م، دار ا���ر�9، �� ا��را��� - ١٤ :

��3�� أ'زاء: ط، �دد ا>'زاء.د: م، ر0م ا�ط���١٩٩٠/ھـ١٤١٠. 
ا�ووي، أ�و ز)ر�� ���C �ن �رف ا�ووي، رو�M ا�ط����ن و��دة  - ١٥

 �ا�����ن، رو�M ا�ط����ن و��دة ا�����ن، ا��)�ب ا.�-��، �
ا3� ��رة : ط، �دد ا>'زاء.د: ا�ط���م، ١٩٩١/ ھـ ١٤١٢: ا��ر
 .'زًءا

ا����6�، أ��د �ن ���د �ن ��� �ن �'ر ا����6�، ���� ا�����ج 9�  - ١٦
��ط .د: �رح ا���6ج، دار إ���ء ا��راث ا��ر��، �� ا��ر، ر0م ا�ط�

 .��رة أ'زاء: ت، �دد ا>'زاء.د: 



ا�����، �رھ�ن ا�د�ن، أ�و إ���ق �رھ�ن ا�د�ن �ن ���د �ن ��د �  - ١٧
/ ھـ ١٤٢١: ا���دع 9� �رح ا��7A، ا��)�ب ا.�-��، �� ا��ر

 .��رة أ'زاء: م، �دد ا>'زاء٢٠٠٠
ا�ن �����، أ��د �ن ��د ا����م �ن ����� ا��را� أ�و ا����س، �رح  - ١٨

 .3-�3 أ'زاء: ��دة ا��H7، �)��� ا����)�ن، �� ا��ر، �دد ا>'زاء
�د ا��7د��، ا��روع، ���م ا�)�ب، �� ا�ن ���8، ���د �ن ���8 �ن �� - ١٩

 .��� أ'زاء: ، �دد ا>'زاء٤ط: م، ر0م ا�ط���١٩٨٥/ھـ١٤٠٥: ا��ر
ا��6و��، ��ور �ن �وس ا��6و��، )��ف ا�7�ع �ن ��ن ا.0�ع،  - ٢٠

ط، �دد .د: م، ر0م ا�ط���١٩٨٢/ھـ١١٤٠٢: دار ا��)ر، �� ا��ر
 .��� أ'زاء: ا>'زاء

�ن �ن أ��د ا��رداوي، ا.��ف، دار إ���ء ا��رداوي، ��� �ن ���� - ٢١
��: ت، �دد ا>'زاء.د: ط .د: ا��راث ا��ر��، �� ا��ر، ر0م ا�ط�

 .ا3� ��ر 'زًءا
ا�ن ر�د، أ�و ا�و��د ���د �ن أ��د �ن ���د �ن ر�د ا�7رط��، �دا��  - ٢٢

/ ھـ ١٤٢٠: ا��'�6د و���6 ا����7د، دار ا�ن �زم، �� ا��ر
 .م١٩٩٩

�، دار إ���ر ا�ن 0دا��،  - ٢٣Eو9ق ا�د�ن ��د � �ن أ��د �ن 0دا��، ا���
ا>و�C، : م، ر0م ا�ط���١٩٨٥/ ھـ ١٤٠٥: ا��راث ا��ر��، �� ا��ر

 .��رة أ'زاء: �دد ا>'زاء
٢٤ -  ��ا�ووي، ���C �ن �رف ا�ووي، ا��'�وع �رح ا��6ذب، �ط�

 . ت.د: ط .د: ت، ر0م ا�ط���.د: ا���ر��، �� ا��ر
�ز ا�د�ن �ن ز���P، ���7د ا��ر��� ا����� �����ر�9ت  ٠ز���P، د - ٢٥

ور ا�د�ن ��Eري، ا���ر. ا������، �را'�� و�7د�م د : ���ر)ز '�
�� .٢٠٠١ا>و�C : ا���'د ���9�73 وا��راث، د��، ا�ط�

أ3ر ا����7د ا��ر��� 9� : ��رة ���A ا��7ط��، وھذه ر���� ����� - ٢٦
)��� ا�درا��ت ا�����، . ا�)و�ت '����: ا����� ا����0د��؛ ا�)و�ت

 ).ر���� ��'���ر(، ص ٢٠٠٤
ا��و�و�� ا����67 ا�)و����، �وزارة ا>و�0ف وا��+ون ا.�-���  - ٢٧

  .���)و�ت
 

 

 

 


