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�  ھ;ا ا�: � +: �—�0#9�
	 إذا ����� ا��ھ� و��� �����ن؟ و��� �� 

  ���؟
  .ا��ھ� ��ن ،����� ا��ھ� ،ا��ھ� :ا�����ت ا���>�)(�

 

I. ا������  

 
.& +�ھ� ا2
-�ن !(>ً� �	 إ+C�ر 7<�ي، أو أرً� +��� زرا�><�، أو 
 	� �4 	! ��D<� E!و.& +��ن ���ھ� ��ا ،F� ُ� �!أو دا ،F4�ُ� رة�)*

�	 ا�;ي +���، و��7ه و�0�	 وو!�ه ا�;ي +�:�، أو� ��D��� E!ا��. 
 

II. ع	
  ا������ �	

  
.& +�ھ� ا2
-�ن !(>ً� �	 إ+C�ر 7<�ي، أو أرً� +��� زرا�><�، أو 
 	� �4 	! ��D<� E!و.& +��ن ���ھ� ��ا ،F� ُ� �!أو دا ،F4�ُ� رة�)*
�	؛ � ��D��� E!وو!�ه ا�;ي +�:�، أو ��ا 	�ا�;ي +���، و��7ه و�0

���� ���ن  ،Iذ� � 
�E؟ 4�� أنَّ ا��ھ� .& 4 (�ان وو�&ه و��ھ;ه ا��

��ق ��(	 )>� � ��L ��� )(��	 4��&ا!� ا�>� � >�ج N� �5� ! ن��+


><�؟�O� �� ���� إ�� أQ4 و�7ب 
 	
R�! Q��<+ ا��ھ� ھ� ا�;ي ,�Sُ ;9T+ �� أن 	)�� U�<�إن �� ا�
 ,>�و�W�ر�	؟ و��� �� ھ�؟ أھ� ا��اھ� أو ا����<�؟ و� Q ا��8اع !(


>��ع إ
�� ھ� ا�Xا �����4ب وا�� ��ب، إذا �	 !Yذن 0�):	 ا��اھ� 
	!. 

 �:��:�ط إ�� .�ل ا�<*Xا��<, وا �� ,>�� ا9>#� F:-ا� E5�+��0 - و
��$>	، إذا 4�ن ��ھ�
ً�، و+\�ب �:� «: هللا ��(	 و*�,! F4�+ ا��ھ�

�ً
0 (^ ا�:[�ري، 4>�ب ا��ھ�، !�ب ا��ھ� (» ا�&ر إذا 4�ن ��ھ�
� روا+� أ�9ى ،)���4ب و� ��ب���$>	، و�:� «: و! F4�+ ا��ھ�

�$��، »ا�&ر +\�ب !��$>	 إذا 4�ن ��ھ�
ً�، و��� ا�;ي +�F4 و+\�ب ا�

>��ع Xا U( �>����� أن �ق �� ھ;ا ا� &+�م أ)�& وإ* �ا�2 ,>�و.& 
!���ھ� إذا .�م !��D >	 و�� �, +Tذن �	 ا����I، وذھF ا�C�<�ر إ�� 

�\! E�<�+ X �>���ا��اھ�، أن ا� ��� 	��$�
ء �� ا��ھ�، و����>	 و
��aا � �� ا��;اھF اbر!��، !C+Y�ز ��� ا�� Iذ� Q)Dو��: 

C+ Xّ�ز ا� ��(� ا
>��ع ا��اھ� !���ھ� إX !�& إذن ا����<�، أ�� 
 Xذن ا��اھ�، و+>\�ط أY! Xء �� ا��ھ� إ�\! E�<�+ #�ا����<�، 

� ا��$&، �Yن ا7>�ط	 4� Iذ� 	وھ� +\>�ط ��( ،��ً�
 َّ�5 ��ن .�ً
 �d$
� ا��$&، و��� ھ;ه �ر!�، وھ, +$D&ون !�&م ا7>�اط	 �&م ذ�4ه 

>��ع !���ھ� Xل ��� ا�)<(Xب ا�! e <� �>َّ
b ھ:<,؛;� �� ��
� ا��اھ� !�
>��ع �)� ،	)�� Rا�>�اط E� &$ا�� �� Iم ذ�4 ذ�&�!

<(Xا�&+�، وا F:-! �df� 	
b ؛���7(ًّ �(�ل ��� ا�>\�+E ا��ھ� رً
 E� ����ا� &D$� U�<+ أن FC+ Q! ��ً�7 ز�C+ X ده�D$� ل�d!2

� ا� �,� .�$D& ا�\�رع 

�E ا��ھ� ���اھ� �� �, +\>�ط ا����<� ��� Q4 (� إ�� أن���ا�� Fوذھ
� �	 !\�ط أن +��ن ا�&+� ا�;ي ��� ا��اھ� >��Yن ا7>�ط<�  ،Iذ�

 ����ا����<� �-:F ا�$�ض ر!ً� !-:F ا�:(F:-! X E ا��ھ�؛ bنَّ �
 - ���$�ض: أي–Q4 رھ� �5َّ 
�ً�� : (��ً# !��$��&ة ا��$<(� ا��\<�رة

وھ� .��&ة 0 ( �، وأن +\>�ط ا����<� ذ�I، وأن +>�$� ) �<� ر!ً�
�ً$�d� X ���� .��� �&ة ا��

 ��
ّ<, +�ون أنَّ ا������ �4<� ���اھ� !\�ط أ�D<+ Xف Y� �)��أ�� ا�\�
��ً�D� ف  ا��ھ��Dا����<�، و� � �D� ��� �ًظ��( 	<�). j$�+

�ء �� \! E�<�+ #�ا��اھ� +��ن !�& إذن ا����<�، أ�� ا����<� 
 	�ا��ھ�، و
�$�ت ا��ھ� ��� ا��اھ�، وإن ا
>�E ا����<� !\�ء �

	 ا���دي �� ,D9)Qk�ا�&+� وإن ا7>�ط أن ) ��ض ا� Q0أ ��
�-& ا��$& �>����� ���� .���ن ا��

��.�ا !(� أن +��ن ا��ھ� ���4!ً� أو � ��!ً� و!(� وأ�� ا�  &$� ��!��
�Yن 4�ن �� ا���ع اbول 5�ز �����<�  ،F� + Xو F4�+ X ��� ه�)S
� ذ�I !���&ل، وأ�� S(� ا����4ب وا�� ��ب �(�Cز �
>��ع !	 Xا
 �)S ��
>��ع !	 �� 5�
F ا����<� إذا أذن ا��اھ�، و4�ن ا�&+� Xا

 ��E)! ��l، وأ�� ا
>��ع ا��اھ� !���ھ� �(�Cز !Yذن .�ض !Q +��ن 
	$( 	! U��<+ 	ّ
b ا����<�؛. 

و��Q اb.�ب إ�� ا��Dاب �� ھ;ه اb.�ال ھ� .�ل ا�\���(�؛ bن 
 ��k<-
 ��
� و5	 أ�:�ع ا� (S ،Q(� أ�� ھ;ه ا��-��T +-& ا�:�ب �رأ+<, 

��Cز ا
>��ع ا����<� !���ه ا� &+� ا��:�ي ا�\�+�، k<*ا �ھ� إذا ����
 	<�W! 	! ع��<
Xز ا�C)� ،	<$�
4�ن دا!� و
 �ھ� ��� �	 ��S، و+��8	 
 F*��2
��ق ��� ا��ھ�، !\�ط أن +��ن ذ�I !���&ل؛ bن ھ;ا �� +>�!
�D$� E& ا�\�رع، bن �$& ا��ھ� �$& إر��ق وا*>(k�ق و���ون، 

�)�� .و�(m ا��Wض ��	 اk<*X��ر وا�>
�Yن �� +���	 !�n ا� I�;و� �� �)�� o�:� ج�س �� إ.�اض ا�� >��

�(9T;ھ� ا����<� و+8ر�<�  ،	+&� �$)lأرض ا��$�ض و F�d+ل، و�ا��
�� إ�� أن +-& ا��اھ� ا��ھ�، �<�� �ef ��(	 ا�-��ن إ�� * &�! ��*
 ��ً�

	 .�ض �5َّ b ق؛���X�! ام�( Iن ذ�Y�أن +-&د ا��اھ� ا�&+�، 

�>�����. 
� �Qk ھ;ه ا� ����أن +$&ر إ+C�ر اbرض، وھ� أ�5  وا��\�وع 

ا��D]� ,l ،Qk, ھ;ه ا�5bة �� ا�&+�، �Yذا ا*>��;�	 *��e اbرض 
 .إ�� 0�):<�

 	)���� أ
	 �� ا��<, ا�>�:(	 إ�� أ
	 إذا 4�ن ا��ھ� �$(ً&ا !�&ة !(� ط�

	 *&اد T! ك �&ة و��� ا����<� أ�����
><e ھ;ه ا��&ة أو �, ��� ھ��

�Yنَّ ا����<� +d��F ا��ھ� !:(E ا��ھ� و*&اد ا��اھ� �� ��(	 �� د+ ،�
ا�&+�، �Yذا �, !(�	 أ9; ا����<� )$	 ورد إ�� ا��اھ� ا�:�.� إن 4�ن 
 F��وط E):ا� ��l �>���ا�&+� أ9; ا� �� Q.ا��ھ� أ E)! نY�ھ��ك !�ٍق، 
 �>)� 	:s�
!-&اد �� �:$�، �Yن ا�>�E ا��اھ� �� ذ�I أ5:�ه ا� �4, أو 

	<��<�. 
�����<� �7اء ا��ھ� !k�� ا�-�ق أو l�� ا��Qk، و+ �م إ�#ن  و+�Cز

ا��ھ� ��� 0�):	، !���� ا��ھ� ��� ا��اھ� �$�!Q ا�&+�، �$& +��ن 
أ�k4 �� ا�&+�، �Yذا أ��� ��� 0�):	 4�ن ھ;ا ظ�ً��، �$& 4�ن إ�#ن 



 �>َّ
b ا2*#م؛ �>�d!T�ا��ھ� ��� 0�):	 ��دة �� ��دات ا�C�ھ�(� 
E� �f.�� .ا�;ي 5�ء !	 �

 Q5ذ !� �:& هللا !� ���5 أن ر5ً# رھ� داًرا إ�� أ��� �+&( ��5�ء 
 ،Q5bا �f���$�ل ا�;ي ار�<��-��،  : �:��$�ل ا� ،��8���0 هللا - �

��	 و��(	 «: ��(	 و*�,S 	� ،	�U�W+ X ا��ھ� �� 0�):	 ا�;ي رھ
	��S «ل�و. ،��d.رواه ا�&ار : �C( �!ل ا�و. ،QD<� �-( �+&(

 �� .ر5��	 l$�ت): !��غ ا���ام(
� +&ه دون ��& أو ��Yذا ��� ا��ھ�  ،�
و+& ا����<� ��� ا��ھ� +& أ��
 e:k+ل، و�أو ا2ھ� �)D$<ي أو ا�&�<��! ��f+ ��
إھ��ل �# +f��، إ
�	 !��k	، وإن 4�ن ��k(ًّ�، و!$(�>	 �f+ ;s&��� �sد أو ا�$�ا�>\��! Iذ�
 I�إن 4�ن .(�(ًّ�، وI�+ X ا��ھ� )>� +&�E ا��اھ� ا�&+� �4	، �Yن 

� +& ا����<� )>� +�I ا�&+� �4	� .ا��اھ� !�f	 ظQ ا��ھ� 
-�+ Xءو�5�<�ر ا��$< &�!Q إن )u : U ا��ھ� !��ت أ)& ا���.&+� �

� وا� $�ق ��� U( 	
b ؛	<lؤه وور���	 أ!� 	l�+ �+&ا� ��ا����<� 
 &�� 	l�+ ا��ھ� I� U( I�;4ء، و�ا���� �)ھ�5� &�ا����(� ��رث �

F:-ا� m��� ،	<lا��اھ� ور.      
 

 ا���اE5 وا��D�در
 

ودود ا��و��� ا�����، ا�����ر ا�ن �ودود، 
�د 	 �ن ���ود �ن � -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 )��ما�ن ا�6(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�

ز�د �ن ���د ا�ر����، ���7د ا��ر��� �9 ا�)�ب، . 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����وط، دار ا��ر���، ���د �ن أ��د �ن أ�� �6ل ا��ر��� -٥
ط، 
دد .د: م، ر0م ا�ط���١٩٨٩/ھـ١٤٠٩:  ا���ر�9، ��� ا���ر

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

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

، �واھب ا�'��ل )ا��ط�ب(�ط�ب، ���د �ن ���د �ن 
�د ا�ر��ن ا� -٧
م، ١٩٩٢/ھـ١٤١٢: �9 �رح ����ر ���ل، دار ا��)ر، ��� ا���ر

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

ط .د: ا���ر، ر0م ا�ط���ا��رح ا�)��ر، دار إ���ء ا�)�ب ا��ر���، ��� 
 .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��. 
ب ا�7را�9، ��6ب ا�د�ن أ��د �ن إدر�س ا�7را�9، ا�ذ��رة، دار ا�Eر - ١٠


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

ا.��م ���ك، ���ك �ن أ�س �ن ���ك ا>����، ا��دو��، دار ا�)�ب  - ١١

دد ١ط: م، ر0م ا�ط���١٩٩٥/ھـ١٤١٥: ا������، ��� ا���ر ،

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

 ��� ،�����ا���وي ا�)��ر H79 �9 �ذھب ا.��م ا���9��، دار ا�)�ب ا�

�ر: ط، 
دد ا>'زاء: د: م، ا�ط���١٩٩٩/ ھـ ١٤١٩: ا���ر �����3. 

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
: ا���9��، ���د �ن إدر�س ا���9��، ا>م، دار ا���ر�9، ��� ا���ر - 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
�
دة ا�����ن، ا��)�ب ا.�-��، ��� ا�����ن، رو�M ا�ط����ن و

ا��3 
�رة : ط، 
دد ا>'زاء.د: م، ا�ط���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: . 
�رھ�ن ا�د�ن، أ�و إ���ق �رھ�ن ا�د�ن �ن ���د �ن 
�د 	 ا������،  - ١٧

/ ھـ ١٤٢١: ا���دع �9 �رح ا��A�7، 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: ، 
دد ا>'زاء
�دة ا��H7، �)��� ا����)�ن، ��� ا���ر

ا�ن ���8، ���د �ن ���8 �ن ���د ا��7د��، ا��روع، 
��م ا�)�ب، ���  - ١٩
 .��� أ'زاء: ، 
دد ا>'زاء٤ط: م، ر0م ا�ط���١٩٨٥/ھـ١٤٠٥: ا���ر

ا��6و��، ���ور �ن �و�س ا��6و��، )��ف ا���7ع 
ن ��ن ا.��0ع،  - ٢٠
ط، 
دد .د: ط���م، ر0م ا�١٩٨٢/ھـ١١٤٠٢: دار ا��)ر، ��� ا���ر

 .��� أ'زاء: ا>'زاء
ا��رداوي، 
�� �ن �����ن �ن أ��د ا��رداوي، ا.���ف، دار إ���ء  - ٢١

��: ت، 
دد ا>'زاء.د: ط .د: ا��راث ا��ر��، ��� ا���ر، ر0م ا�ط�
 .ا��3 
�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: ��د، دار ا�ن �زم، ��� ا���را��'�6د و����6 ا��7

 .م١٩٩٩
ا�ن 0دا��، �و9ق ا�د�ن 
�د 	 �ن أ��د �ن 0دا��، ا����E، دار إ���ر  - ٢٣

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: ��ر��، ��� ا���را��


ز ا�د�ن �ن ز���P، ���7د ا��ر��� ا����� �����ر�9ت  ٠ز���P، د - ٢٥
�ر)ز '��� : �ور ا�د�ن ��Eري، ا����ر. ا������، �را'�� و�7د�م د

�� .٢٠٠١ا>و�C : ا���'د ���9�73 وا��راث، د��، ا�ط�
٢٦ - ����
أ3ر ا����7د ا��ر
�� �9 : ��رة ���A ا��7ط���، وھذه ر���� 

�� ا�)و�ت: ا������ ا����0د��؛ ا�)و�ت��' . ،����)��� ا�درا��ت ا�
 ).ر���� ��'���ر(، ص ٢٠٠٤

ا��و�و
� ا����67 ا�)و����، �وزارة ا>و�0ف وا��+ون ا.�-���  - ٢٧
  .���)و�ت

 

 

 

 


