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وا ات ااا و م  ةت ودور  

( ان ار  ذج) 

  

  ز ا  . د

 
 

:ا   

ا  ه وم وم ومب إ وم  ومذ   ور أم وت   

ي وا  ا   .أ.ا و       

وأ وا  أ  أ م و م  ة وأف وأط أ  وة   

 و   و  ا  ن ،ده  ا  و ا وم موأدى ا ا 

.  

. . .و  

  ا  ا ا ة اا ر اا   ده و م ا  موا 

 إزا  اد  . أ رق دة  وم ي و ى اة  آ ة 

ت ا  ن  مء أو واات. إ أن اات  أر  مء، وأ اات واا

ن    ا  اوء وا ط م  وم ي أو ة.  اات 

 ماء أ ل ا ر اا   ت إا    ن  ات اوا

   أو .أا وا

ات ا  ن  دور   أ اة  ا  أم ا  ا أن   

  اتت وآ إ  اأ إ ا   ةا م   م ن أوة ا ا

) ا  ءأو د   (.تا  و د  م  

 أراد أن  اات ا ا أم   ا م أو  اة ن   

) ا  دأو ا  :  ه   .(-  

 :أوا ة واوا ا وا ت اا. وقوا   

م. نأو إ م ا  تا   ن :  

 :) ا   دا  ن.د   (  

 :را) ة اق د ا   ت اا  ن.ء ا نوإ (  

و ل ا ا أ أو    ات ا  اة  ا أر أن أن 

 وا   و ل و اة.

 

  



ا و م  ت ودوروا ات اةا.....  
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ا ا  :ولا ا  

:وا ا ا  :ولا ا  

:وا  ا ا :أو  

 ا ل أ) او .  أي م تل أ .ةا  و ا أو داإ  دة أ  

 اه د   أي ى. ول   ى. واد     اء  –أ اة 

ي اا  وا   - ى -واا  ا )١(.  

 ا  ب لارى. و  ءب او .و و  ب :ل ب دة  :ب) ا

 ب أا   ن اء  ن وما  ب   دة. واف ا  وا . 

و ا ظ   لو . ب أراه وا    أي وراء ا   )٢(.  

:ا ا ا  

  ا أن ا ى ا–  ء ا ه وذ و م ا  موا ا 

ا  و   ءن ا أن و . ء إزاا   يا ا ه و و م 

 .ي أوأ  ا  ةة اي ود وم  دة و رق أ   م

 ج إن ا  وا ب واا  ل  وذ ء وم ن  ا وا

 ا  م)  ث  وذ .و م ا  ةا  را   ط  (

)  ن ا أن ا  . ه  و م ا ا دا  و (

ا ن  أا    ااء  إ ا  ا ه و  م و

)  ن. فم  (  

  

:ا وا اة واا  قا :ما ا  

  أو: اة

   ،ر و   ن أي ل أ ،ة  زاا  دة ا  ا  ةا

 ه ا وأ ن  ا أي  وه ا، ول  ن  ذ وأه ن 

 ر و إ  )٣(.  

 أ رق دة   ار ه ا  أي أم ا  وم ي واة: 

  ا أن ا  ا ا)٤(.  

 :اا :م  ,وم   و ه ا وا ,و اإ   دة  اوا

ا  اء, وا وا  ءد واا )٥(.  

                                              
)١ ةدار ا ,ا ا ،وآ  اإ (وا - ء ,لم٣٤، ص١ا.  

)٢ (وآ  اءن، وإ ،ا ٦٦٧، ص٢ا .  

)٣ ( ،وآ  اءإ ، ٥٨٦، ص١ .  

)٤ ( :ا) طا ل ا ، أ  ا ٩١١( ، :ط)١٣٩٤ -١٩٧٤ ,(آنا   نا ، : أ 

اإ ب، ا ا ا ا :ءا ،٣، ص٤. 



ز ا  . د  
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أو  ء    ظ :  أ رق دة  ون ي ودى اة واا  اح

  أ ا   ا د واا     م   ح٦(ا(.  

واق  اة واا وا أو ا ا " أن ات   م و أو   ء 

وا  ده  ءو  تاا وأ ا  ءم ن ا ات وار، وا

" ر ا٧(و(.  

ول أ ا اذ: (اات     وط وث  م وإ    ى   

آ ا  ظم ب ا ل و  و م   ا   و و م 

  . )٨(ظه)

وق ادات  ا م و ده رة ن ا   و د ورة ن 

 ما     ا وا ا .ر أو د   و إ ما  ابا 

  ن ا  ة   رق إذات. وار اأ     ة وا   و

 ،ا  و م ا م  ن ح أ   وإذا . أو ن وا اء ل اا

  ان   اط ا.أ إذا    ن  اب و  اط

  

:وا ا  :ا ا  

 ا  و ،ا أو  ه     ر  و  دة    :

 أو  أو اأو د  ه    ل  و ،اوا ا  دق أو را ،ا

ا ا  اد ا ي وأا ا  اد )٩(.  

 ) ا    " : ط     ،ا  تو   (

و رآه رؤ و ،  أو  ا و، و  أو  روى ت، و أو    ، ه  و

 رض ")١٠(.  

                                                                                                                                             
)٥(  :ا) دىوزآب ا   ط أ ا ٨١٧(,  )١٤٢٦ -٨  - ٢٠٠٥  : ,س اا ,(

 ,ُا م  :اف ,ا   اثا  وت ،زوا وا  ا – ن , ُْ

  . ١١٥٣, ص اف

)٦ ( :ا) ا را   أ   نا أ ،ا ١١٨٨() ،١٤٠٢ -٢  - ١٩٨٢ ،( ار اما ا

 ا   رة اح ا ار اا اطوا ،و ا  :ا– ءد ،٣٩٢، ص٢ ،

  . ٥٦٢, صا  ادر ام وآراؤه اد - اد –اض -)، ١٩٩٧/١٤١٨،   ) ,١ انو

)٧ (  : ,ارا  ,ري اا اإ    ا  ا ارات اا :رود, ا 

 ,ظ٣٧٣صا.  

)٨(  :) ،ا    ر٢٠٠١، ١ا دار أر ط ، ،مدر اا  ا ,(– طا - 

    ادان. 

)٩ (ر ا      ل ا ا أ ر، و ياا  ،بن ا,  وا  در دار

  .١، دة ٥١٩ ،، ص١ج ,ن –وت  –



ا و م  ت ودوروا ات اةا.....  
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     ،أ ا   ن ا ؤا   ا  را  رأي ا  رآه و

أن ا     ن ا ورآه. وأ  رآه  ار   و  رآه ر  د 

 ا إ.    ن  

)  أو  وى  وة أو : (ا  :  أ  ا (ا  اول   

(و)١١(.  

  ) وأدرك ا   أ ا أن: (ا  :  رأى ا )  اايوم

) ا     ور ا أ و وأ(رم   ل )١٢( ) و  و .

  .)١٣(اط   اغ  ا وإ ج  أ   ف  ا و ر

) ا   ) ا   اله ا  روا وا  ا ن أ ا (

(ا  تو   )١٤(.  

  أ ا  ا ا ف  :و

١-  .اا ط   أم  أن  

٢-   ة واا– . أم  ا ر اا و  

٣-  .  آ  ن   د آ  رد أن  

٤-  أم  و ة ا أ  أن .  

٥-  اا  ن ن وذ  م م ا  ١٥(أن(.  

  ا ا وط:ب) 

ا ران ا    وف وا  و أم     و ول أي   

) ا  م و   ح أن   أم ا أو (.ى ا  

: (ا ا    ا ، و  ا  ا ا ل ا اادي

) ا رواه و   دهإ ا ت  إ  ا   (  

                                                                                                                                             
)١٠ (أ  :ا) ما   أ      أ ٨٥٢ا() ،١٤١٥ -١ ،(ا   ا ،

  . ١٥٨، ص١ن، ء -وت -ا ا  دار،  :دل أ  اد و  ض

)١١ ( :ا) طي اا   ا     ا     أ ،ا  ٤٦٣ا() ,١٤١٢ -١   - 

١٩٩٢ ,(با   با ,ويا   : ,دار ا وت ،- ء ,ن١٠، ص١.  

)١٢ (ا ا        ج ) ،١٤٠٠-٣  - ١٩٨٠ ،(وا  ا ، وا  دار ا

 ا أ ا    ا    أ   ن   اوي ، و٣٨٨، صن -واز ،وت

ا) :٩٠٢() ،١٤٢٤-١- ٢٠٠٣  ،(ا ا ح ا ا  ،   : ، ا  -  ،

  . ٧٨، ص٤ء

  . ١٥، ص١) ا  ا ،  ،ء١٣(

  . و اب   ا ٨، ص١) ا , ا   ا ،  ،ء١٤(

)١٥ ( , ءا ،  ،ا   ٨١، ص١ا .  
 اديا ا : رظ اا أ : وفادي، اي ا  أ      أ  أ :و

()  ه ،ا- ا -  ،و ا  ا  ٣٩٢ - ١٠٠٢  اد ه ووو ،٤٦٣ - 



ز ا  . د  
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) ل ار إ ي را ى ا  ا ا ن �(( ا  )١٦(.  

  أورد ا و ا  ا    ن  ان ار أن ا   

:  و ط  

١وا ا /-  ا واا ا طا   اأأ و ن وو و  ل أ

ا ر .  

٢ ما ا /– .ا      وةب دار اأ  

٣ا ا /- .موا وة اا ا ون إا  

٤اا ا /-  َل اا ر ا وا ََُِب اأ) (  دة  ر  ا امو

ا   :دة   م ل، وإا  ه ا ْ و ،ُ رةو  ا ر

  اء.

٥ ا ا /–  ا ا ا ما ب اأ) (،لا   

ا ِوإ ا ِة إ ََ يا َا َا  مو مر. اما  وأ  

٦ دا ا /–  ل ار ا إو ا أول ا) (ء و  

.ا  و  

٧ ا ا /–  ل ال ر ر ا أ) ( :ل ر أ  اط ا ) :  

  

( ت    اا)١٧(.  

٨ ا / وا : –ا ة اا ا إ.ر وا   

٩ ا ان  –/ اا  ة أا  ه ا ب اأ و  ل اأم ا

 :} ََِر ْٱُ  َٱَُِِْ  ََْ َمَُُِ ْذِةٱإََ{  :رة ا١٨ .  

، و ء   ا، وو  اص وأ و اون  ا  –/ ا اة ١٠

 ل ان ر ،ة و ،ة و) (.ةا أ  م     ه     

  و .    ا   ا أا –/ ا اد ة ١١

                                                                                                                                             
١٠٧٢  ،ا ة ت و ،وا  و ،ل ا ،دب ر ا  نو ،ر ا  نو ،

  ( ا، و... و-  ) و (ا   اوا -(اء و ) أر  ا،  -أ) ر اد

 اد و رخ ،اديا ب (ا (ا) ء  -اأ  أورد (٧٩  ،  ب :   ا

 :ا) ا ررس، ا      د١٣٩٦ ،()١٥-   / ر٢٠٠٢أ(دا ،ا ، ،  ر ا

 .١٧٢، ص١ء

)١٦ ( :ا) اديا ي ا  أ      أ  ٤٦٣أ( , واا   ا , أ :

مي ا اإ , را ا , ا ا- رةا و٤٧و ٤٦, صا ,  ج      

ا ا ) ,١٤٠٠ - ٣   - ١٩٨٠ (وا  وت ,ا ،زوا وا  ن -دار ا٣٩٠, ص.  

)١٧(  ،  ريا أ  ) را    :ب زيب ا٣٩٨٣   وأ ( ،  ب

ا ،)  ا ر ر أ   :ب٢٤٩٤ .ط أ     ( 



ا و م  ت ودوروا ات اةا.....  
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 ا و  اداع و واد)(   ن وأطل رأوا رل ا  -/ ا ام ة ١٢

 ل ار  م  أ    ا و   ء ا و ،ا) ( و ، ود

 ااف و) (  ا   وا وأ  و   ا م رأ رل ا ء أ: أ

ز, ) رأوا ا ل اطن واا وداعا   رأوه وا    ()١٨(.  

 

  ا ام: اات ا ر ات

  و او: ظر ا    ) أ

وو ا  ا  روه  ء    إ     ا ا ن ر

) ا ) ا     أذم  إ ا  .(  ن  هو م (

 و    :ل ا .) ا    أ   ر  ل . (

 أم ل ار     آنا  أو ا  ض كأ  ضأ  وراءه و 

 آ   أن دع ا  دا دوس وأم  ع)ل ()١٩ .  آ  أ ا) :(

(ا  ي  )رأس )٢٠  رأ ا     وأ  إ ذ  ل ا .

 أول ا  و   ة أت  . ط  رون ا   ونا و ،ط

) ا إ  ا  ل ار  ادع) : و (  ل .موا ا    دوس 

(  وآت دو ا ا) :ة وا٢١( ا( رض دوس أد أزل  ه   ل .

) ا    دوس أ   م أو  و إ أ  وة و ا إ (

  ) ل ار (    ا  ()٢٢(.  

   موا ا  ، ا ر   ر مي موا د  دقا ا اإن ا

 ،و م ا   ه اي أر ا  د ا )  ( ن أن   م آ 

 ةد ، ط  رام  ا  أ  وا ا زا وذ د  ا  ا أ ن آ

.د  و و  م إن ُْ أم   و و د  

                                              
)١٨ (أ  ا  وفري اا ما ا ا  ُم  و    ا    ا ا 

 :٤٠٥(ا() ،١٣٩٧-٢- ١٩٧٧ ،(ا   ،ا :   , ا دار ا- وت-  ،ن

  و .  ٢٢ص
   د ،ع إا   أن    ر، أذو ا  دوس    وو ا ا و: و  ا

و  إ   دوس   م  اأ  دوس  ،ا   ا .   اء  

 . ٤٢٧٢،  ٤٢٩، ص ٣ء

  إا  أ ا، أ اج، مر ا ا ن ا . ٣١١، ص٢) ا  ا، اب,  ، ء١٩(

 :١٠٤٤(ا،( )١٤٢٧- ٢(نن اإم = ة اا ، ا دار ا ن، طا ة ا –  ،وتء٥١٣, ص١.  

  . ٦٩، ص ٢. واة ا ،ء٣١٢، ص٢) ا ا  ، ا ،ء٢٠(

  . )٦٠٣٤(، ب: ب اء ، أ اري   ب اات) ٢١(

)٢٢ (أ ا   ا  ا :ا) ا أ  ٥٨١() ،١٤٢١ -١ /٢٠٠٠ ,( ةح ا  موض اا

  ا ،ا ا   : ,اث اء ادار إ وت ،- ء ,نء٣٦٥، ص٣ ,٢٢٩، ص٣.   



ز ا  . د  
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: ة ة ا  و تر اب/ ظ  

 ن    اات وا ا وا     ة اإن إ و  

    أى رؤ ا أ   إ    و أ . أن  ا

  و  ب وأ ل  ءأ  ا   رارأى م م وذ .ر إا ا ل

   امء و  رأى ر اة وأ اا .ل و   ل ا ار 

  ا ا      م (را وو ت او ا ظ) :ل 

  و ل .رأ  ث وأ ) ا  مأ دم إ ام  وأ إ  (

   ٢٣(رأ( :أ أم  و ل ،  

  ت ن ا  وأم     ار أول رك

  زار  ا       أب اء وادكوت  ق ا

ق ا سا  ل ار       اووا س ما    

)  ل .(و   ) :()٢٤(  

  ) ا  ر ل   و إ  . ذن ر  ن أد ذنا أ  (

 ور را ء وا  وآ ا إ أد إ ا لل رر إم ر  و 

مى وا  ا و  ا اا و  رن  أب  ا و   ار، 

 و   ا ا إ م  إ د  وأن  قوأن م آ  مأ) : لو

ا  . اذب  و أ ا  وأ م وأ ،  ا  ت   ه وق 

(ا ط  و)٢٥(.  

)            ج   آا ا (أ و   

 .ا او ا ا أن  ودع وارض واا   وا  ٢٦(و(  

  و و   ا  يا ا ا   ا و ر رآ ا ا ؤإن ا  

) ا ا    م إ  ؤه ا .وإ وإ  د  رة رت (

                                              
      زن  ث    ة  و و ا   ن ،  ن  م  ر  

)   دأ اما   ،ا  ا و  زدي، أا    ا و  ا  (

  ، وإ إ  ء، ص ٥٩٧٥ ،٥٥٩ا   ا . . 

و أ       ا اي امري ب ا أ اس  -ا  ام و اب) ٢٣(

 ا) ه٦٧٤( ،) :١٣٥٨ط- ١٩٣٩ ،(ا   ا, را ا – ةاء ,و٥٥٩، ص٤ ,  

إ   :ي (اما إ   س١٣٨٤() ,١٤٢٠ -١  - ١٩٩٩ ,(ة ا , و ،م و ،

  .٢٣٢، ص١, ءن – ا  وا واز ،وت , : ار ر ّاد وف

ا: اات.  -اء: اق ا اة –ارض ا   ، ادك: ٢٣٢، ص١) ا ا مي، ء٢٤(

  . ٥٥٩، ص ٤وا ء

  .١٩٧، ص١, وة ا مي، ء٥٥٩، ص ٤) ا ،ء٢٥(

  .١٩٧، ص١. وة ا مي، ء٥٥٩، ص٤) ا ء٢٦(



ا و م  ت ودوروا ات اةا.....  
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 إ  ا ؤه ا م ه  ا و ر أ  .ا ا وج ون مأذ

) ا إ  ار. (  

ر اة:ج/ ظا  ا أ    

  أ  ا وا ا  إن   ا روا وإ  ةد  مأ ا ا

 رك وأورد٢٧(ا() ل ار  أ ل أ) :  أن أد أ   إ (

 .ا  ضن وأ  ى  ا رأوم  او و ا إ و 

 ا  ضأ إ و ور  آ ت و   .ا ا ت إ أم 

 اوأ  ا د  و  ءوا إذ    ،اى؟  و   او

 :   ت ا       إم و  }َُوا ََْا َُْ َُْ { 

.  أد إ ا ون   أوم   ام  م  ا ا ٣اة:

أ أ   و  اء    م آت  ا ح    وم .ل

 . ا  و   وا  ار   أ و  س أا   ء  جز

أ  م ه   اة  ر أ ر  ل ت        ،

آ  ا   ٢٨(وأر(.  

إن  إ  أ أ ه ا ا ظت  و ،   أم ه اء وا وأا   

 ه أ   أ  اء اي ارى  وأظ  ؟ إن ا ا  ا أم  إ  ا

.إ  و ن آو   ه أ  

  د/ ظر ات ن    اى:

   نإ  ل  أن) ،   روا  ركا  ى رواه اا   

) ل ار دأن أ ا   ا   ( ذا أم  ا   إ  م 

ر ا  و م  و . ل     أ ؟  اف ل  ف   ذر

                                              
    ي ،ا أ أ و أ ا أ      حر    و  رثا ا ن، و

)  أ  ا  ،أ  ت ،ءه ا    ة و ه اأ  ا  اء  إ (

 . ٤٠٧٨، ، ٣٤٨، ص ٣ وم. ا   ا ،ء

)٢٧ ( ا  وفري اا ما ا ا  ُم  و    ا    ا ا  أ

 :٤٠٥(ا(, )١٩٩٠ – ١٤١١ -١ ,(ا  ركا , درا   : , ا دار ا- وت - 

ء ,ء٧٤٤، ص٣ن ،  ا   ء١٧٢، ص٢، وا ،يم ة ا١١٧، ص١. و،  

  .١١٧، ص١, وة ا ،مي، ء ١٧٥، ص ٢. وا ء٦٤، ص٣) ارك  ء٢٨(

    م  ود   أ  ىا    و  أ ، ي أا ي ا    

    زر أ ط  ت إا   روى ا و أر  و   ت ، و ا 

) ا  نا  .(ء١٨٨٧ ،١٢٥، ص ٢، ا . 

 ا اا ري: وذر ا أ  لو ،ا  ده  ب  روا أ وا ا  ا دق ار ا

   وا  ،ه  ك وة   ،ا  إ و  ا  ن ا  لو



ز ا  . د  
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) ل ار  نذر ا أ   ،ن ا آ أم  ٍ أ  ) :ذر ل أ .إ  وأ ( 

 ل ار   .(  ,  و ,  و  اطا  َ  ؟ ؟ وإ

)) ل ا  ا و ( ل ل ار وأم ا إ إ أ أ    ا و (

 اك يا  ا ة واا  و )٢٩(.  

     ا ن ر  .ذر أ  أن  ات اا  ادر  م  إن إ

  و  ا رأ  ورأ ا  را ت ) :ل ذ ر و  ف ا

ا ا إن م   رضء واا( ذ أذ ع و )٣٠(.  

   و .ذ   ن   أن ا وأراده إ    ا ر  ن 

 و ا أ م  وان  ل ا  وان  خأ  د   و إ آ أظ

  ل .؟ اثا  ن ة و  م  وا    وا) :

  وا   ن  وا)  ل  ؟أ    ن  ن كأ أ . م كأ

دا و    أن إ ا   د  ا ا ا)٣١(.  

    ده  وذ   ه وأراد أنا  م  ا  ا ر  ا

 و ا  ت  ) :ذ  لو ا   و .و  او آ 

(  إ ا و    ا  ذ و  )٣٢(.  

ات واات ا ا رآ  وة ر أ    وأظت أم    إن

 ط ت أرات واه ا م  أو   ا ر و م ام   وأراده. و

.     

 و ا  تر اظ (:م  

  ) ا  ارة وطوا   ر   ة ا ا  ا ا ن أن (

) ا  .ر دأ م ا  ام   و م   (   أ 

 و أ ي وا ي، و  و ,ا  وز ا  ا و ا   

                                                                                                                                             
) ات و  هو  ذر أ ا  ل ك  (  و ى وإ  ة ت ،هو ه و

  .د ء٩٨٧٧ا ،١١٥، ص٧، ا . 

  . ٣٢، ص٢. وا ء٤٩٣، ص٣) ارك  ،  ،ء٢٩(

  . ٣٢، ص٢. وا ء٤٩٣، ص٣) ا ا ، ء ٣٠(

  . ٣٢، ص ٢. ا ،ء٤٩٣، ص٣) ارك،  ،ء٣١(

  . ٣٢، ص ٢. وا ء ٤٩٣، ص٣) ا ا ، ء٣٢(
     زأ وا  هوأ   يا    أم و ،را ا  و ا   ن

  .وة ا      ى، اء٧٨٩٥ا ،٥٨، ص ٦ .ا ، 
  رثا  إ   ،اء ا  و أ  ري اما      أ  :ي  

د ا ه و أول   ر  ا. و  ل: (ا إم   ر م  ااة   . أور

) أن ا ا   : ،هه و  ا  ام اد واا أر (   ا  أ ا 
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  ا ا أنأ و   وا أوأ  ا ا  ل ء ام إذا  .رقط

   وه   و ا   وا رأس أرادوا أن  .ا  ا ك ذ

  .)٣٣( اء  اا ه 

     يوأ   ا   وأ  و و رقط  ا و ا  وز

ا وأراد أن ج  ه. وأ  ه     أ إب و    أ ارث 

   ن و  أ ان  ا  ز وأ . هوه و  م أ 

   أ  ر.

    ر  ا    ن  ة و   أم     و

 ر  أن  وط  ا إ  ا .   و  أول  ن ه

  در و دا دا وا أ ا) : ا ل ر ا ه إر  ،ا  ةا 

(اأ )٣٤(.  

    ء ا تظ  ات ات واا   أن ا  ل ذ و

:ة وا  ل أن ا ذ رون. و   إ ا   ا  ا    

                                                                                                                                             
 :ا) ز اْ  ن  ٧٤٨أ() , :١٤٢٧ا-٢٠٠٦ ,(ءا أ  ,دار ا - ةء ا ,١ ،

 . )٢٦٢، ص٢, وا   ء٢٤٦ص
  و ا  .ي   ة ا         ة  م     ا  

  .ا  ا .رة اا أ و راء ٢١٥٣ ،٢٠٢، ص ٢ .ا ، 
  ،ا    ريمف ا  ي    نا      وا ،ا     و

) ا  .ا وا ه ا وة وه ا   . أ   وأ   (ء ٤٣٦٤ ،٣ ،

 ، ا. ٤٦٧ص
 و ا و :ا  ز  وآ ،م  اء  نو اوأ را  ريما ،      

 ،ا   ا ،٢/٦٠٤ . 

  ) ا ي أرا ا  ن رما  ظ   يا   و  رقط ا رق، وط  ا  إ (

 . ٤٧٨٧.  ١١١، ص٤ارة ا    . ا ،ء  و

)٣٣ ، موض اا ( ، ءو٤٢٦، ص٧ ، ي  - اي اب اأ    ا  ا  أ

 دار ا ط ،ة اا ،ة  –اا– ء ,١٠٩، ص ٢.  

      و   ر ا  هأ  ا   ا    أ ا و :أ  ان

) اء ا .ا س إا   ن و   ت ا  أن أ  (٣٥٨، ص ٣  .٤٠٩٢ . 

)٣٤(   اء إا أ  :ا) ا  يا ا  ٧٧٤() ,١٤١٨ -١  - ١٩٩٧ ,( وا اا ,

ا ا   ا  : ,نوا زوا وا   ء  ,دارء ٨٢، ص٣ ،موض اا . ٧و ،

  . ١٠٩، ص ٢. واة  ، ء٤٢٦ص
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 م آ  ا   ا ر  ن و (ا ا ا ) : ا ب را  

د  ا)٣٥(.  

١-  ا  ة    ا  م  و   زي ء. وا إ ا  أ

وار  ون أن ا ة      )٣٦(. 

٢- ) ا  و . ود ا إ ر  ل دو  ط ت  ا أ و (

) أ ن    أو  ا. وأ ا )  أي  وزا  د  و

  )٣٧(. 

٣-   ا  م   نا ا   رةوا  م آمت اأن ا 

  و  آم  ل ام  أدوا ر  و أ :} ِ ُْ ُُِْ َْ سا ََِو

) َِا أ ََُو ِِ ِ َ َ َا َُُْو َْمِة اََ٢٠٤ا َُِْو َِ َُِِ ْرضا ِ ََ ََ َذاَوإ (

) َوإَذا ُ َِ ا اَ أََُْ اِةََُ َُُْ ِْ  َوَِْ اَُِد َ٢٠٥َد (اََْث َواَْ َواُِ  ُ ا

  .٢٠٧ -٢٠٤اة: }) َوَِ اسَْ َْ ي َمَُ اََِْء ََِْت اِ َواُ َرُءوٌف َِِِد ٢٠٦(

ن  ا  أم  مل  آم   م  أم ا ر أن   إام  أ 

(موأر   ر   إم) :  ل ام ، ور  ر  )٣٨(. 

 

  ا ا: اات ا ء ن ات وازواج:

   وإ : / دة أ ةأ

 ج ا٣٩(أ(  و   أ إ  و     وا) :ل ن ة أن أ

 إ  .هأ  ل ار       ا إ أ أد  ل ؟ 

) ا  أ وأم (ل ار )دع  )٤٠ هأ   أ وا   ا إ أ أد 

                                              
)٣٥ (  :ا) ا ا     إ د ا اءا ٧٧٤أ() , :ا ١٣٩٥   - ١٩٧٦ ,( ة اا

(  وا اا ) ,اا   : , وت زوا وا  ن –دار اء ,١٤١، ص٣ 

, ء و ،  ةء١٠٩، ص٢وا ،موض ا٤٢٦، ص ٧. ا .  

)٣٦ ( وا اءا ،   ء ٨٢، ص٣ ،موض اا . ء٤٢٦، ص٣و ،  ة١٠٩، ص٢. وا .  

  . ١٠٩، ص٢ة  ، ء. وا٤٢٦، ص٣و . اوض ام ،ء ٨٢، ص٣) ا ا ،  ء٣٧(

  ، ط  ا. ٢٣١، ص٥،  اري، ء١٢٤و ر  ١٧٠، ص٣) اوض ام ، ء٣٨(

  
 ) ل ار  وا أم ا  ا  ا ة: ذ أ  ا  و  أو  وا .(

ه ا )  ا  ا    روى .ا  وواظ و ا و   ة. أ أ (

 ب ا.  ٢٠٠، ص٤وم  و   و. اب  ا ،  ء

)٣٩ ( ا  ي أا      و ، ا)ا  ٢٣٠(ىت اة -، اا ،دار ا ط - 

ء ,ء ٥٤، ص٤ ،  وا . ٣٨٤، ص ٧و .  

  . ٣٨٤، ص ٧و . وا ،  ء ٥٤، ص٤) م ا ا ،  ،ء ٤٠(
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) ا   .ا ة إ أ ي أ أن ا أ أ أ ا) : إ  و ن آ ء (

( ة )٤١(.  

اء  أ در  )٤٢(ب  و ل أ ة  إ ا ووت ا

 .ل ار ا أن وأ ا إ إ  أن أ   ة أ  أد   ر  و

) ل ار إ أ     ل ار  أ  نا    حا  أ وأم (

ةأ أ أ ى ا  د ب ا)٤٣( .  

  :   ة ة أد  ا و  

١- ) ا  ةل دة م إن أ.ة أ أ إ  و ء آا ا نو وأ  ( 

٢- ) أن ا و   إ وأ   أن ة وأ  د ( ا ك  ا) :

 .و   إ ٤٤(وأ( .أ إ  و     وا   او  

إن أ ة  ا وا    وي  أ وام  وة ا إ مر ان  -٣

.   أن   

   أم     أ ن  و ر   إ.و و وه  -٤

٥-  إ   إ  و    أم  أ  د ا أ    ا ر أم

) ا إ ذا  و .  أن ا  ءوا ا  ل ()  ل أ  (

. ب ا   ة  

:ا   أروى    ة طب/ د  

  ط ن إ ) ل ار  د  ردار ا  .دة ا و (  

 وى ا٤٥(و(أروى أ  د أ  أن ط) :  لو   ،ا و أ :

 ا  ر   ف .( ه وذ لا  ر   رم   ا أ

                                              
  . ٣٨٤، ص  ،٧ء. وا  ٥٤، ص٤) طت ا ،   ء٤١(

)٤٢ ( . و   ءا  ءا  :و ،و  و  ّ  ء  ا :ا

  , ب: . ١٣, ص٧اب, ء ن

  . ٣٨٤، ص ٧) ا م  ،، م اء وا. وا ،  ء٤٣(

)٤٤ت اء  ) ط ،  ،٥٤، ص٤  . و  
  ه اذ ا   أروى ي أ ة أ  ب   أ  و     ط  :  ط

 و وا ا  أم ا  ا ر وذ أ  ياه اوذ ا إ   قإ   ا د

 . ٧٧٨، ص٣ وذ أم أ  دار ار. اب، ء 

  . ٧٧٨، ص٣. واب ء٢١٨، ص٤) ا   ا و اب، ء٤٥(

 ) ا  ف ا     ا   أروى و و    م  ( أ .ط  ت

  .ط إ  إ  توذ ط ا  وأ .أروى أ أ  أو ء ١٠٧٩١ .٩، ص٨ 

 .ا 
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 راى ررى زامظط Vol.3  No.7 (2016)                                                                                               ١٢٥٥ 

 أ   أرى  أ  ا ر       ا ا  .و

(أ ا إ أ و  و و دة ا.  )٤٦( أ ول أ اك ن ة

.(ل ار ا أن وأ ا إ إ  أن أ  ا ر   

   م  و أ ازر ا أن   مو ا  را  ا ر م 

 ف أن  فا   عوم وأ مة أ أ ل. و ةا  و  

. كا  ن  وإ  ازرة ا  

   

 :  ط أ ا   ن أروىإ  ا و-  

١-  ةوا  أ و م أن ا أ   ن يى اا  ن ية وا أ 

 ب ا   ةو ا ًى  ا ب را ا ة و  ن  .

.  وأ   ا أ م �مأر وز 

٢-  ا  مأ أن ا ا أن ا  و مة إ إ   وذ  )٤٧( 

)ا  د    ر  أول أم ا  و   وي أن ط ف دون (

.أ  أو و 

٣- )  أ وا  أروى و ب ا  إ م  ٤٨(ك) أم(   رةا 

دون ف أو و (إن ط م ا  وواه  ذا ود و م ر ا   إ ازر 

) ا.(أ  ف أو و دون وم ازر  ا و م ( 

  ا ا ا ة وطو   ن    أروى آ   ة وا  ب

) ا  ا  .ا   ط أ ا   أروى  ن واا  وا (

.ن إ  

:ط أ و رما  ة أج/ د  

  ط أ إن إ  أ زو ا ريما ا  ت واا   أورده ا رم

.ما  روا  با  ا  وا ا   

                                              
  ) ا  ف ا     ا    و أروى و أ أ  أو أ ( 

  .اا  ا  ت   اا   ب  رثا و ،ا   ةء١١٤١١ .٨ ،

 ، ا. ٢٣٥ص

 ) ا  رة أ ا ا   ا   ة و) ا  و ،ا  هوأ (  وأ (

 ا) ه ا ،أ   و ا إ  ، ما  ،اءا  (ء١٨٣٠ ،١٠٥، ص ٢  .ا 

  . ٧٧٨، ص ٣) اب،  ، ء٤٦(

  . ٧٧٨، ص٣، وذه امي  دة ط .ء٢١٨، ص٤) اب   ا ،ء ٤٧(

)٤٨  ء) ا ،ا ٢٢٥، ص٢ .  

  ا .ط أ رري امر اا    و  ة  ز  و  ا  دا    ز و

 أر  تر وو ا  ،أم  ما   ا روا إ و إ  ن . أ و

و  .ن  و  ء٢٩١٢ ،٥١٢، ص ٢  .ا 
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ا ا روا  دة  ا وا)٤٩( ا  أن )    أ  ل أن ط أ 

) ل ا آ نو ا   ء .  ( آ ت و   ت؟أ  ل 

  . و  ا ج إ أ  ي   ل أ دة أا أم  ور 

   ك و ط أ  .ا    وجأ ي وع ا  أم أ   أ

و  ن آل    را إ    أو  ك و  ه  ا أرأ  

.(إ  ا  آ و وأ إم    يا م   .؟ ك أو  

أم روا ٥٠(أ(  إم   أ ط أ ) :ل  ا ،و  ن ا ا آ

.(إ ا نو و  أم   ل أم  

   روا ٥١(أ(   يا أن إ  واج أا  ط  ط   أ ) ما

 أن   ن؟ آل     رض وأما   ة إ ل ار ا وأن ا إ إ أ 

 إ أ  ء    ل .ام  د  ل ،إ  ا  أر و م وأزو

 ط ن أإ  ا و .(ط وج أ أم    أ   ل ار  وأن ا إ

زو ا: أ   

١-    و و ا  ةء واا   ط أ زو  ا    أن أ

.إ إ ا  ن ن ور ام إ ة او  زو  أن ار  

٢- ) ا    ا زو   أ و  (    ن م وذ ،و  ود

)   ا  ن     أم  ة أ  زو إ  أ  . ن (

) ات اد.ء ء  ءة أ دا  أ أم  ( 

٣-  لم م ة ن ذو ط أن أ   وأ  ن زو       ف ا

.ا  

٤- ) ء اد  ن ط ن أإن إ ط ن أ ت  أن أ      (

 زو  ر  أرادت إ إ  ر  واجد ا  أم ا   ذ  ام 

. وا ا 

٥-    ا أن ط  وواز آ أ  ن ا ط أ   اء أأن ا 

.  أ  اع أم ه ا د  

  

                                                                                                                                             
 ) ا د   أم أ و رمب ا  اح  ز    و  أ ا   ن زو (

  إ  نو    ريما ط أ     ة ي رزقا ط أ  ا  

 . ١٢٠٧٧،  ٦٠، ص ٨أء  ء. ا ،ء

  . ٤٦٠، ص ٨،  . وا ،  ء٣١٠، ص٣) طت ا ، ء ٤٩(

  . ٤٦٠، ص ٨،  . وا ،  ء٣١٠، ص٣) طت ا ، ء ٥٠(

)٥١ا ء ) ا ،  ،ء٣١٠، ص٣ ،  ٤٦٠، ص ٨. وا .  



ز ا  . د  
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ا  ات اا :اا ا: نة وا  

 أ) إ :تا   ظ و و   

  ا ا روا  ا   ة واا   ه اذ و   ٥٢(إ(  ا أن)

 ا ان ر ل ،و ب اوا أ ر ب  ا  أ  ان  

  ا   ل أ  وا أ  ل .وا    ل   ا  

  ان  . أ إ    ن أ   إ  ء    ود

و م ل   إذا ا  م . ول   د أم أ و     ء 

  و ا ا با   ل ب ا خأم  ا   ام  و   

) ل ار  . إ   ) ا  ل ( .أد   با    أد (

ا  ل)٥٣( )) ل  ا أ  ا ا  ل ؟ ء ) (  ل ا  (

) و ل   ا ا ؟ ل   ا  ف و أ   ر. ل (

: ( ت )٥٤()  ا ،ل (وا ن  (أ ال    اي   ل   إ

أم وان  أ  ا و   د  ول ي  إ     ان 

) ة اق د ا ت آظ    ل .(و ()٥٥(    ل ار أم أ)

 م ل ار  إ  كأ   إم ا انو أم ه إ  ا أء وا     

ة واا  ل ،دة ا   ،قا ا و  ام يا   .٥٦(ا( ا) :

  أ  ا وأه اآن  وأطا  أه).

و :م تا   تظ و  نإ  ا  

١- ) ا   أن  إ    ا ر ا إن ت أم )  مإ  مأ آ (

)  إ وآ أ أن ذ    آ إ ا  أ  انو  م (. 

٢-   .قا ا  يا  دة (اا  ل  وآ ا  ا  و  ا أن

)  أ أم.(ن   إ    م ع أ ( 

٣- ) ا ط  ن   ام و   أظ ا وا (   اري إ 

) ا ار. ر   ( 

                                              
 ) ا  ي أرادا و ا ا     و ا و :و   ان  ا  قا  (

) ا  ذنا أ إ و .إ   ن أ     ن ( .     

 . ٦٠٧٤،  ٥٩٧، ص ٤ا ،ء

، ص ٣. واا وا ،  ء٦٦١، ص ٣. واة  ، ء٧٢٦، ص٤) ا   ا ،  ء٥٢(

  وت.  –، ط دار ارف ٣٨٣

  . ٦٦١، ص٣. واة  ، ء٣١٣، ص ٣ءوا  ، . واا ٧٢٦ص، ٤) ا   ا ،ء٥٣(

  . ٦٦١، ص٣. واة  ، ء٣١٣، ص٣. واا ء٧٢٦، ص٤)ا ،ء ٥٤(

  . ٧٢٦، ص ٤. وا ء ٦٦١، ص٣) اة ا ،  ء ٥٥(

)٥٦ ،  ة اء) اء٦٦١، ص٢ ،وا ا٣١٣، ص ٣. وا .  
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٤- ) ا ار  ار  أ   ذنا أن أ    ةا   ن رم (

) ا ل ذ ٥٧(). و( ا د  ن  ذىوا ر اء مط ا  إم ل ار )  

)  ذن  أن ور ا إ د    ذن أن أ م و.( 

٥-  م و مو ا راوم   و وا رع ا    ا ر  أ

 ىا أ  وف. ون وال واا إ    ت  ق  تا   

) ا  ق ط   ا إ  ج .( 

٦- ) ا    ج ي أراد أنا أ  ان   نن واا أ  ا ر أم  (

) ذون ا ام   ءر دأ   وأ () ا  . وة   نو (

   وا و  إ  ء ه اوات.

  وظر ات : إ د ازدي ب/

ازدي أورده ا   اا وا وا  د اة و اوا ا  إ د  

    أن دا   و ر  أزد ءة ر ا  ذ وي ا س

   ا ا آ  د ل ،ن ا ن أن   حه ا   نو

)ا ؟ و  ي   ح وأن اه ا  أر أم   ا  ل .ي  (

 ه أ م  .ط  ف د و رأس  ور   إ مو ود آ م ت

)  د، و    ءا  تا ه  وم ه وم  إن ا ) :(

 ا إ إ  أن أ  دي   و    ه ا ا وأن (ات ث)    هو

(ت أو ور أم   ذم ،ور )٥٨(.  

    و  ا رما  وأ ذ و م ت امه ا د  

)  ل .ة وال ا    ن  أ ) :(سم   م )٥٩(  .(ا

                                              
  . ٧٢٦، ص ٤. وا   ء٣١٣، ص ٣، واا ء٦٦١، ص٢) اة ا ،  ء٥٧(

   نو ،  د س أن ا  وا  أ  ءة، و أزد    د زدي: ود ا

 ) ا   أن  ا .ا آ إ  . إ ء٤١٩٦) و ،٤٠١، ص ٣  .ا 
 ) ا  ا ا   سا ا س: و  ا  ا رث أا   أ را دا أ و (

) ا  ي دا وا  ن (ء ،ا .ن و   ت ، ا ر ١١٥، ص١  ،

٤٧٩٩ . 

)٥٨ ( :ا) ا  أ ،مادي اِْوَْا     ا  ٤٥٨أ(, )١٤٠٥ -١ ,( ةا د

ا  الأ و ,ا دار ا :ا – وتء ,ء٢٢٣، ص٢ وا ا٤٣، ص٣، وا.  

)٥٩ (س ام : س و تواا  ل: و ،ن وا س ام    و :ما  ل أ

و و ، ا  ا  يوا اف اأط  د ا ه أوذ  ل ف وا س

 ااب ل أ  س ا و ول  در  ول  ب ا ه ا ول ا س 

  ز   ف  ي اوي  ،اج ح    اج، : ا ه

اث اء ادار إ :ا – وت- ،نء ١٣٩٢ -٢ ،١٥٦، ص٦ .  
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) دأ (ته ا    اءل اة ووا ل ا   وا)  ل ()٦٠( .

) ا د  إ    مق ا و ا  ()٦١(.  

  ) ا  أرا مإ  ( ل ه  د -د أن   ه؟  -و و

 د و ل)٦٢(. 

:  مإ  مأ ت اا أ  

١- ) ت ا د أن أدرك ، ذات أ وأم ا و ا و ل ا  أم   ا (

 ن ذ  أدر ن وا ا   ة ك ن أن ام نة واا  هد و

) ل ا  د.( 

أدرك د أن ه ات  ا  ا وأم  ما ار  أدرك أن ة ه  -٢

.وا مق ا تا 

٣- ) ا ا (   نإ  ا   ته ا د وأ نإ   

. ند إ  

٤- ) ا  م  ن طو     د ن  اآ   إ (

. 

٥- )   د إ  ول اب رأ   ( )  اا د و   (

) ا  أ  ل أ  ء  أ ) ا  ل .د  وا  (

  .)٦٣( ة ل  ا رد  م  د)

   ارث اا و ظ   ات: ج/ إ زد

   إن إ) ا أ أم) وا اا   أورده ا ا ا     اوا (

) ا    . إ  و ر اأ و ة اد  إ  أ و (

) أن ا     ر أر     (  .ط اء  دة إ 

) ا  ا ا  د    وأم أردد ا) : دد ا أن إ  (

) ا) ا   وا   اا  ا (     ا (

(  ا ر )٦٤(.  

                                              
 )    ا س. ٨٦٨ب  اة وا (ا ،ب    ، أ )٦٠(

  ٤٣، ص٣، واا وا ء٢٢٣، ص ٢) ا ا ، ،ء٦١(

  . ٢٢٣، ص ٢ة  ،ء. ود ا٤٣، ص ٣) اا وا ،  ء ٦٢(

  . ٢٢٣، ص ٢. ود اة  ،ء٤٤، ص٣) ا ا ،  ء ٦٣(
   م ل ا .(  أذن ) و إ   ط   ر  دل زو :ارث اا  دز

 ط  تروا و  لوف م ر  .اا  را    ركا ء ٥٨٥٧ا ٤٩١، ص ٢، ا . 
  أ   ن أداره و  وا    ،  ن ،رري اما د  دة    

) ل ار  ا  ،ط و  آ  ت .(  .مو   ء ٧١٩٢ ص ٥. ا ،

٣٧٢ . 

  . ٦٣، ص ٣. وطت ا ، ء ٩٨، ص٥) اا وا ،  ء٦٤(
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  ) ل ا اأ ()٦٥( لر    ؟ كأؤ أ   ع اء أم أ ) :

.    و  م ، ا ا  و ا  

  ) ا  ار  ات اا   تظ  ا ا إن   ( رهأ 

      إ وإم و  ارة وب ات.

:ذ و  

١- ) ر اأ  )    ال وا ا ء أ   لم (ل٦٦() و( ) :

.(  رةا   

٢- ر  لل وا ذ أ  ءه ر ) ا  ل ا  أ ل ا سل ا ) :(

(ا  أس ووا  اع    ظ )٦٧(. 

٣- ) أن ا  اة أذن ات ا  اا  و أ  فره امأ   (

): (إن أ اء  أذن و أذن  ل  ا (أن  اة  ة.   ا أراد ل

( )٦٨(. 

٤- ) لو اه اة آا  ب     ت (أا   تأن ظ  (

) ا  ل .ب ارة واوأم   رةا    ل  ل ؟ ا ) :( 

(ا  أس ووا  اع    ظ  سل ا ) ل  أم   ٦٩(ر( 

)  ل) ل أدع  ال ا (ع  وإن   ن ذاك ) ( هأؤ ر  ) (

  .)٧٠(   ر ه)

  ن اإ  أن م  و  ا وا إ  مأ ت اا ا

:  

١- )    ة وذا  نا. إ  و   ا مإ (  

٢- )  وا   إ   ة وذ  ا.ا (  

٣- ظ   الت واأن ا.ا  أس ووا  اع  إ    

٤- .  ن إ  رة اأن ا  

٥- . ي أذنا   يا  ة ذن  أن  

                                              
  . ٦٣، ص١، طت ا ، ء٩٨، ص ٥)اا وا ،  ء٦٥(

  . ٦٣، ص ،١ء. و طت ا ٩٨، ص٥) ا ا ،  ء٦٦(

  . ٦٣، ص١. وطت ا ، ج٩٨، ص٥) اا وا ،  ء٦٧(
   ل لذن وا ح ار  ل ح: ور  ل - أ ج  -و .ا   ا ر  اه أا

) ة او     ا  ا (   اس نط  ت ل .ب١٨ا دار  ت و .

  .  ء٧٢٦ود ،٢٨٩، ص ١  .ا 

  . ٦٣، ص١. وطت ا ، ء٩٨، ص٥) اا وا ،  ء٦٨(

  . ٦٣ص ،١. طت ا ، ء٩٨، ص ٥) اا وا ،  ،  ء٦٩(

  . ٦٣، ص١، وطت ا ، ء٩٨، ص ٥) م ا واء وا. اا وا ،ء٧٠(
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 :تاوا ا و  

:ا :أو  

ة ون ي ى اة و ا ا  ء  اة ذ ن اة ء رق د -١

.ء وم ن ا ا و  ءم ن ة .ي ون  ا ا  

٢-  و م ا م  ن ح أ   إذا  ا أو ا ة أو ن اء دة رقا

 .ا  اب و  ن    إذا وأ ،ل اا  ن ا  ة   وإذا

   اط ان.

٣- ) ا  ءت أو دآ م اء د  موأ   ا ات اا  تأو آ (

و م   ن ةا . ان ار   د   

و ا ا ا  ران ا  ان  اة  ث د ازدي وزد  -٤

   ث  ةا  نن أو اا ا ا ل  ا ا  أن  .اا

 أ  ىا  أ   نإ  ا ا ل  د ذ  ا  ري وذر ا

.ا إ ر   رما  أ زو  ا    

٥- ) ا  ءا   ا  ن ا ا  أن    ث  (

و ا.ة أ  ث و و  

٦-   ث  وذ ا  لا    ا  اء يّا ا ا  أن 

.ط ة وا  ت    ط  

٧-  ل اا ا ا ل  ا ا  أ أن م و  ث  د 

.ط أ زو    

  

  م: ات

اا ا اي  أن ل    ط وه وأن   و   اة وأن  -١

) ل ا ي.( أ  و أ ا  ا) :(  

٢- ان ار ن ا  .ءن وان واا     و  ن  

 ا ا ا ه ا .ةا   ةوا  ان ار ي ا ي أن ا

      و  و  أ      ة 

.  

٣-   اط ن أ   .ةا  ة ا م ع واطا  ا م  ا

اء وات   أر ا و ال واا  اء أن وا آ وأ  أن 

 مي إ اا.ة وط أ   ت وذا و د   

ا  أن ن  ا  ة ا واءات وأن ي  أل   ي اي  -٤

.ا  ة ر   
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وت  ا  د. اأة ا  أن ن  و و وأن  و  إن  -٥

.ط أ زو   أ   وذ د       لم در وأ  

ا اا ران ا  اا ا  ا ا    ان وان  -٦

ا وا ا ء وموا) ا    ةا  و  أن  .ا ة إا  (

 ا إ و  حا  و ا ه و ا وة وا   ا 

 إ وا اث اا ا  ء اا  ا  .  ا ا 

 ة إا  ا ا ه ا لا  أن  . ة   ا ا

  ا ء م أ  ا او ااو ان.

  

وف اا  :ادر واا  

١- ا ،وآ  اإا , وا  ةل. -دار اما 

و أ       ا اي امري ب  -ا  ام و اب -٢

 ) س اا أ ٦٧٤ا) :١٣٥٨ه)، ط- ١٩٣٩ را ا ,ا   ا ،(– 

ةا. 

٣-   ا) ا  ي أا      و ، ى٢٣٠ات اا ،(-  دار ط

 . -ا، اة

٤-  :ا) طي اا   ا     ا     أ ،ا  ٤٦٣ا ,(

)١٤١٢ - ١  - ١٩٩٢ا ,(وت ، وي, دار اا   : ,با   ب - 

 .ن

ا ر، و أ ا ل ا      ر ا اي، ن اب, دار  -٥

 وا  در–  وت– ن. 

٦-  أ -ا    ا  ا  دار أ ط ،ة اا ،ي اي اب ا

ة  –اا– . 

٧-  :ا) ا  يا ا     إ د ا اءا ٧٧٤أ) ,(١٤١٨ -١  

- ١٩٩٧  دار ,ا ا   ا  : ,وا اا  ,(نوا زوا وا . 

٨-  :ا) ا ا     إ د ا اءا ٧٧٤أ) ,(:١٣٩٥ ط- ١٩٧٦ ,(

 وا  دار ا ,اا   : ,(  وا اا ) ة اا

 .ن –واز وت 

٩-  :ا) ما   أ      أ ا ٨٥٢أ) ،(١٤١٥ -١  ا ،(

 ا ض، دار ا  د وا  دل أ : ،ا - وت - ن. 

١٠- ا) ا أ  ا   ا  ا ٥٨١: أ) ،(١٤٢١ -١ /٢٠٠٠  موض اا ,(

 .ن -ح اة ا  : ،   ا ا, دار إء ااث ا ، وت

١١-  :ادي (اا ي ا  أ      أ  ٤٦٣أ   ا  ,(
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 ,واا ا ا ,مي ا اإ , را ا أ :- رةا ا. 

١٢-  :ادي (اا ي ا  أ      أ  ٤٦٣أ   ا  ,(

ا ا ,مي ا اإ , را ا أ : ,واا - رةا ا. 

أ  ا ا    ا    و  ُم  ا ا ام اري  -١٣

 :ا) ا  وف٤٠٥ا) ،(١٣٩٧-٢- دار ١٩٧٧ ,  ا : ،ا   ،(

 ا وت -ا- ن. 

أ  ا ا    ا    و  ُم  ا ا ام اري  -١٤

 :ا) ا  وف٤٠٥ا) ,(در ١٩٩٠ – ١٤١١ -١ا   : ,ا  ركا ,(

 ا دار ا ,-  وت– ن. 

١٥-  :ا) ا  أ ،مادي اِْوَْا     ا  ٤٥٨أ) ,(١ - 

١٤٠٥ ا دار ا :ا ,ا  الأ ة وا د ,(– وت. 

إ ا  ا  ، اري، و أ  ا   إ  إا  ذر اا -١٦

 ا دار ا ري، طا – .وت  

١٧-  :ا) ا ررس، ا      د  ا ١٣٩٦) ،(١٥-   / رأ

٢٠٠٢  دار ا ،ا ،(. 

 –  ادر ام ،، ط دار أر  ا٢٠٠١,( ، )١ر    ا، ا -١٨

طدان -اا . 

١٩- ) ,نا   ١٤١٨، ١/١٩٩٧ ،(- ضا– دوآراؤه  -ا مدر اا  ا

دا. 

٢٠-    ن   أ    ا    ا أ ا  :وي (اا

٩٠٢) ،(١٤٢٤-١ - ٢٠٠٣ ا  ،   : ،ا ا ح ا ا  ،(

- . 

٢١-  :ا) ز اْ  ن  أ   ا  أ ا ٧٤٨ :ا) ,(١٤٢٧-

 .اة -ر ا ,(  أ اء, دا٢٠٠٦

٢٢-  :ا) ا را   أ   نا أ ،ا ١١٨٨) ،(١٤٠٢ -٢  - ١٩٨٢ ،(

 ا  :ا ،ا ا   رة اح ا ار اا اطو ار اما ا

و– د. 

), ان   ١٩٧٤- ١٣٩٤)، ط: ( ٩١١ أ ، ل ا اط (ا : ا -٢٣

 .اآن،  : أ ا إا، ا: ا ا ا ب

٢٤- ري اا اإ    ا, ارا  ,رود   :,  :ا

ظا  ا ارات اا. 

٢٥-  :ا) ن ا ا ر اج، ما أ ،ا أ  اإ  ١٠٤٤) ،(١٤٢٧- ٢ ،(

ا دار ا ن، طا ة ا  نن اإم = ة اوت –ا. 
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٢٦-    ط أ ا  :دى (اوزآب ا٨١٧ا :ا ( )١٤٢٦  - ٢٠٠٥  ,(

س اا ,ا   اثا   : ,ُا م  :اف , 

 .ن –ا  وا واز ،وت 

٢٧- ا        ج  ) ,١٤٠٠ -٣ا  - دار ١٩٨٠ ,وا  ا (

 .ن –ا  وا واز ،وت

٢٨-  :ي (اما إ   سإ    ١٣٨٤) ,(١٤٢٠ -١  - ة  ١٩٩٩ ,(

 ادّ ر را : و ،م و ، ,ا وا  ا  ,وف

 .ن –واز ،وت 

٢٩-  اث اء ادار إ ,  ,ريي اا ا ج أا  - وت- 

.ا  اد  :و  ,ن 

 

   

 
 
  


