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سورة الفاحتة

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

اَك َنْعُبُد ...﴾ 68، 5370﴿إيَّ

سورة البقرة

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

﴿امل * َذلَِك اْلِكَتاُب َل َرْيَب فِيِه ُهًدى 
ِذيَن ُيْؤِمنُوَن بِاْلَغْيِب  لِْلُمتَِّقنَي * الَّ

اَلَة َوِمَّا َرَزْقنَاُهْم  َوُيِقيُموَن الصَّ
ُينِْفُقوَن﴾

3-16318

ِذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعَلْيُكُم  َا الَّ ﴿َيا َأيُّ
ِذيَن ِمن َقْبِلُكْم  َياُم َكَم ُكتَِب َعَل الَّ الصِّ

ْعُدوَداٍت﴾ اًما مَّ ُكْم َتتَُّقوَن* َأيَّ َلَعلَّ

-183
184

553 ،42

َرٌة﴾ 25421﴿َوَلُْم فِيَها َأْزَواٌج ُمَطهَّ

299184﴿َخَلَق َلُكْم ما ِف األَْرِض مَجِيًعا﴾
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﴿َوإِْذ قاَل َربَُّك لِْلَمالِئَكِة إِنِّ جاِعٌل 
َعُل فِيها َمْن  ِف األَْرِض َخِليَفًة قاُلوا َأَتْ

ماَء﴾ ُيْفِسُد فِيها َوَيْسِفُك الدِّ

3010212

َكاَة﴾   28، 43636﴿َوآُتوا الزَّ

اَلَة﴾   43621﴿َوَأِقيُموا الصَّ

َكاَة﴾   اَلَة َوآُتوا الزَّ 21، 43637﴿َوَأِقيُموا الصَّ

َكاَة َواْرَكُعوا  اَلَة َوَآُتوا الزَّ ﴿َوَأِقيُموا الصَّ
اِكِعنَي﴾   َمَع الرَّ

43630

﴿َأَتْأُمُروَن النَّاَس بِاْلِبِّ َوَتنَْسْوَن 
َأْنُفَسُكْم﴾

445202

838218﴿َوُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسنًا﴾

َرا َبْيتَِي للطَّاِئفنَي  ﴿... َأْن َطهِّ
والعاِكِفني ...﴾

125422 ،21

1255121﴿وإِْذ َجَعْلنَا اْلَبْيَت َمثاَبًة لِلنَّاِس وَأْمنًا﴾
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﴿َربِّ اْجَعْل َهَذا َبَلًدا َآِمنًا َواْرُزْق َأْهَلُه 
ِمَن الثََّمَراِت َمْن َآَمَن ِمنُْهْم بِاهللِ﴾

1261280

ِميُع  نَا َتَقبَّْل ِمنَّا إِنََّك َأْنَت السَّ ﴿َربَّ
اْلَعِليُم﴾  

1272265

ِميُع  نَا َتَقبَّْل ِمنَّا إِنََّك َأْنَت السَّ ﴿َربَّ
اْلَعِليُم﴾

1276331

﴿ِصْبغَة اهلل وَمْن َأْحَسُن ِمن اهلل 
ِصْبغًة...﴾

138425

1435241﴿َوَما َكاَن اهللَُّ لُِيِضيَع إِيَمَنُكْم﴾

ِذيَن َتاُبوا َوَأْصَلُحوا َواْعَتَصُموا  ﴿إِلَّ الَّ
بِاهللِ َوَأْخَلُصوا ِدينَُهْم هللِ ...﴾

1463136

﴿َأْو بِِه َأًذى ِمْن َرْأِسِه َفِفْدَيٌة ِمْن ِصَياٍم 
َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك﴾

169522

ِذي َينِْعُق  ِذيَن َكَفُروا َكَمَثِل الَّ ﴿َوَمَثُل الَّ
بَِم َل َيْسَمُع إِلَّ ُدَعاًء َونَِداًء﴾ 

17110124
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بِيِل﴾ 1776238﴿واْبَن السَّ

1778119﴿َوامْلُوُفوَن بَِعْهِدِهْم إِذا عاَهُدوا﴾

﴿ُكتَِب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِف اْلَقْتَل احْلُرُّ 
بِاحْلُرِّ َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواأْلُْنَثى بِاأْلُْنَثى 
َباٌع  ٌء َفاتِّ َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْ
بِامْلَْعُروِف َوَأَداٌء إَِلْيِه بِإِْحَساٍن َذلَِك 

ُكْم َوَرْحٌَة َفَمِن اْعَتَدى  َتِْفيٌف ِمْن َربِّ
َبْعَد َذلَِك َفَلُه َعَذاٌب َألِيٌم﴾

43637 ،21

17810155

﴿َوَلُكْم ِف اْلِقَصاِص َحَياٌة َيا ُأوِل 
اأْلَْلَباِب﴾

17910155

150، 17910159﴿َوَلُكْم ِف اْلِقَصاِص َحَياٌة﴾  

﴿ُكتَِب َعَلْيُكْم إِذا َحَضَ َأَحَدُكُم 
امْلَْوُت إِْن َتَرَك َخْيًا اْلَوِصيَُّة لِْلوالَِدْيِن 

واألَْقَربنَِي...﴾

1804138
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ياُم َكم ُكتَِب َعَل  ﴿ُكتَِب َعَلْيُكُم الصِّ
ُكْم َتتَُّقوَن أّيامًا  الَّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَّ

َمْعُدودات﴾

183541

﴿َفَمْن َكاَن ِمنُْكْم َمِريًضا َأْو َعَل َسَفٍر 
اٍم ُأَخَر﴾ ٌة ِمْن َأيَّ َفِعدَّ

184525

1915237﴿َفإِْن َقاَتُلوُكْم َفاْقُتُلوُهْم﴾

﴿َوَقاتُِلوُهْم َحتَّى َل َتُكوَن فِْتنٌَة َوَيُكوَن 
يُن هللِِ َفإِِن اْنَتَهْوا َفاَل ُعْدَواَن إِلَّ َعَل  الدِّ

الظَّاملنَِِي﴾

1938222

19410156﴿َواحْلُُرَماُت ِقَصاٌص﴾

1958159﴿َوَل ُتْلُقوا بَِأْيِديُكْم﴾

195863﴿َوَل ُتْلُقوا بَِأْيِديُكْم إىَِل التَّْهُلَكِة﴾

74، 195875﴿َوَل ُتْلُقوا بَِأْيِديُكْم إىَِل التَّْهُلَكِة ﴾  

﴾ 196522﴿َفَمْن َتَتََّع بِاْلُعْمَرِة إىَِل احْلَجِّ
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اٍم ِف احْلَجِّ  ﴿فَمْن مَلْ َيِْد َفِصَياُم َثاَلَثِة َأيَّ
ٌة َكاِمَلٌة﴾ َوَسْبَعٍة إَِذا َرَجْعُتْم تِْلَك َعَشَ

196522

ُّوا احْلَجَّ َواْلُعْمَرَة هللِِ...﴾ 81، 88، 90، 91، 196﴿َوَأِت
108

ْنَيا َحَسنًَة َوِف اآْلَِخَرِة  نَا َآتِنَا ِف الدُّ ﴿َربَّ
َحَسنًَة﴾

2019144

216838﴿ُكتَِب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل﴾  

216834﴿ُكتَِب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم﴾ 

216824﴿ُكتَِب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل﴾

219633﴿َوَيْسَأُلوَنَك َماَذا ُينِْفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو﴾  

﴿َوَل َتْقَرُبوُهنَّ َحتَّى َيْطُهْرَن َفإَِذا 
ْرَن َفْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث َأَمَرُكُم اهلل﴾ َتَطهَّ

222437 ،21

232618﴿َذلُِكْم َأْزَكى َلُكْم َوَأْطَهُر﴾

﴾ 233894﴿َواْلَوالَِداُت ُيْرِضْعَن َأْوَلَدُهنَّ
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109، 2379131﴿ول َتنَْسُوا اْلَفْضَل َبْينَُكْم﴾

َلَواِت﴾ 238536﴿َحافُِظوا َعَل الصَّ

اَلِة  َلَواِت َوالصَّ ﴿َحافُِظوا َعَل الصَّ
اْلُوْسَطى﴾  

2385190

اَلِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا هللَِِّ  ﴿َوالصَّ
َقانِتنَِي﴾  

2385191

2385193﴿َوُقوُموا هللَِِّ َقانِتنَِي﴾  

ِذي ُيْقِرُض اهللَ َقْرًضا َحَسنًا  ﴿َمْن َذا الَّ
َفُيَضاِعَفُه َلُه﴾

2456320

ِذي ُيْقِرُض اهللَ َقْرًضا َحَسنًا  ﴿َمْن َذا الَّ
َفُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعاًفا َكثَِيًة﴾

2456311

ِذي ُيْقِرُض اهللََّ َقْرًضا َحَسنًا  ﴿َمْن َذا الَّ
َفُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعاًفا َكثَِيًة﴾

24510126

﴿َكْم ِمْن فَِئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت فَِئًة َكثَِيًة 
بِإِْذِن اهلل﴾  

249864 ،71
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﴿َكْم ِمْن فَِئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت فَِئًة َكثَِيًة 
ابِِريَن﴾   بِإِْذِن اهللِ َواهللُ َمَع الصَّ

249888

ا َوَثبِّْت َأْقَداَمنَا  نَا َأْفِرْغ َعَلْينَا َصْبً ﴿َربَّ
َنا َعَل اْلَقْوِم اْلَكافِِرين﴾ َواْنُصْ

2502265

﴿َفَهَزُموُهْم بِإِْذِن اهللِ َوَقَتَل َداُووُد 
َجاُلوَت﴾

2518168

2584125﴿... َأَنا ُأْحِيي َوُأِميُت ...﴾

ِذيَن ُينِْفُقوَن َأْمواَلُْم ِف َسبِيِل  ﴿َمَثُل الَّ
اهللِ َكَمَثِل َحبٍَّة َأْنَبَتْت َسْبَع َسنابَِل ِف ُكلِّ 

ُسنُْبَلٍة ِماَئُة َحبٍَّة ﴾
2616320

26110124﴿َكَمَثِل َحبٍَّة﴾  

ِذيَن ُينِْفُقوَن َأْمَواَلُْم ِف َسبِيِل  ﴿َمَثُل الَّ
اهللَِّ َكَمَثِل َحبٍَّة﴾  

26110123

﴿َواهلل ُيَضاِعُف ملَِْن َيَشاُء َواهللَُّ َواِسٌع 
َعِليٌم﴾

26110126
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ِذيَن ُينِْفُقوَن َأْمواَلُْم ِف َسبِيِل  ﴿َمَثُل الَّ
اهللِ َكَمَثِل َحبٍَّة َأْنَبَتْت َسْبَع َسنابَِل ِف ُكلِّ 

ُسنُْبَلٍة ِماَئُة َحبٍَّة ...﴾
2619183

26410124﴿َفَمَثُلُه َكَمَثِل َصْفَواٍن﴾

ِذيَن ُينِْفُقوَن َأْمَواَلُُم اْبتَِغاَء  ﴿َمَثُل الَّ
َمْرَضاِة اهللَِّ َوَتْثبِيًتا ِمْن َأْنُفِسِهْم َكَمَثِل 

َجنٍَّة بَِرْبَوٍة﴾  
26510124

ُموا اْلَبِيَث ِمنُْه ُتنِْفُقوَن﴾ 2676157﴿َوَل َتَيمَّ

﴿َأْنِفُقوا ِمْن َطيَِّباِت َما َكَسْبُتْم َوِمَّا 
ُموا  َأْخَرْجنَا َلُكْم ِمَن اأْلَْرِض َوَل َتَيمَّ

اْلَبِيَث ِمنُْه ُتنِْفُقوَن﴾
267934

َدَقاِت َفنِِعمَّ ِهَي َوإِْن  ﴿إِْن ُتْبُدوا الصَّ
ُتُْفوَها َوُتْؤُتوَها اْلُفَقَراَء َفُهَو َخْيٌ 

َلُكْم﴾
2716305 ،173
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َدَقاِت َفنِِعمَّ ِهَي َوإِْن  ﴿إِْن ُتْبُدوا الصَّ
ُتُْفوَها َوُتْؤُتوَها اْلُفَقَراَء َفُهَو َخْيٌ َلُكْم 

ُر َعنُْكْم ِمْن َسيَِّئاتُِكْم﴾ َوُيَكفِّ
2716312

َدَقاِت َفنِِعمَّ ِهَي ...﴾ 2713107﴿إِْن ُتْبُدوا الصَّ

َبا َل َيُقوُموَن إِلَّ  ِذيَن َيْأُكُلوَن الرِّ ﴿الَّ
ْيَطاُن ِمَن  ِذي َيَتَخبَُّطُه الشَّ َكَم َيُقوُم الَّ

﴾ امْلَسِّ
2751164

َبا﴾ َم الرِّ 196522﴿َوَأَحلَّ اهللَُّ اْلَبْيَع َوَحرَّ

2751164

َبا  َم اْلَبْيُع ِمْثُل الرِّ ُْم َقاُلوا إِنَّ ﴿َذلَِك بَِأهنَّ
َبا﴾ َم الرِّ َوَأَحلَّ اهللُ اْلَبْيَع َوَحرَّ

275
9

34 و 124

ُقوا َخْيٌ  ٍة َوَأْن َتَصدَّ ﴿َفنَظَِرٌة إىَِل َمْيَسَ
َلُكْم إِْن ُكنُْتْم َتْعَلُموَن﴾

2806283

28211146﴿َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن﴾
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﴿َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن ِرَجالُِكْم 
َفإِْن مَلْ َيُكوَنا َرُجَلنْيِ َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن﴾

28211152

﴿واْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن ِرجالُِكْم 
َفإِْن مَلْ َيُكونا َرُجَلنْيِ َفَرُجٌل واْمَرَأتاِن 

َهداِء﴾ ِمَّْن َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ
28211195

﴿َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن ِرَجالُِكْم 
َفإِْن مَلْ َيُكوَنا َرُجَلنْيِ َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن﴾.  

28211179

ِذيَن َآَمنُوا إَِذا َتَداَينُْتْم بَِدْيٍن﴾ َا الَّ 28211179﴿َيا َأيُّ

ِذيَن َآَمنُوا إَِذا َتَداَينُْتْم بَِدْيٍن  َا الَّ ﴿َيا َأيُّ
... َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن ِرَجالُِكْم 
َفإِْن مَلْ َيُكوَنا َرُجَلنْيِ َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن 
َهَداِء َأْن َتِضلَّ  ِمَّْن َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ
ا اأْلُْخَرى﴾ َر إِْحَداُهَ ا َفُتَذكِّ إِْحَداُهَ

28211179

ِذيَن آَمنُوا إِذا َتداَينُْتْم بَِدْيٍن  َا الَّ ﴿يا َأيُّ
ى َفاْكُتُبوُه وْلَيْكُتْب َبْينَُكْم  إىِل َأَجٍل ُمَسمًّ

َكاتٌِب ...﴾
119؛ 173؛ 2824
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َرٌة ...﴾ 15430﴿... َوَأْزَواٌج ُمَطهَّ

﴿َوإِْذ َقاَلِت امْلَاَلِئَكُة َيا َمْرَيُم إِنَّ اهللَ 
َرِك َواْصَطَفاِك َعَل نَِساِء  اْصَطَفاِك َوَطهَّ

اْلَعامَلنَِي﴾

421148

673120﴿... َحنِيًفا ُمْسِلًم ...﴾

921027﴿َلْن َتنَاُلوا اْلِبَّ َحتَّى ُتنِْفُقوا ِمَّا ُتِبُّوَن﴾

97226﴿َوَمْن َدَخَلُه َكاَن َآِمنًا﴾

﴿َوهللِِ َعَل النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن 
اْسَتَطاَع إَِلْيِه َسبِياًل َوَمْن َكَفَر َفإِنَّ اهللَ 

َغنِيٌّ َعِن اْلَعامَلنَِي﴾

975 ،83 ،80 ،77 ،67
 ،91 ،90 ،89 ،88
109 ،108 ،100

ُقوا اهللَ َحقَّ ُتقاتِه  ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ ﴿يا َأيُّ
َول َتُوُتنَّ إِلَّ َوَأْنُتْم ُمْسِلُموَن﴾

1029190 ،189 ،182
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ٌة َيْدُعوَن إىَِل اْلَْيِ  ﴿َوْلَتُكْن ِمنُْكْم ُأمَّ
َوَيْأُمُروَن بِامْلَْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن امْلُنَْكِر 

َوُأوَلِئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن﴾

178و 188 و1045204

1068252﴿َيْوَم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه﴾

ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس﴾ 1109169﴿ُكنُْتْم َخْيَ ُأمَّ

ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس  ﴿ُكنُْتْم َخْيَ ُأمَّ
َتْأُمُروَن بِامْلَْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن امْلُنَْكر﴾

179 و1105210

1151027﴿َوَما َيْفَعُلوا ِمْن َخْيٍ َفَلْن ُيْكَفُروُه﴾ 

118690﴿َل َتتَِّخُذوا بَِطاَنًة ِمْن ُدونُِكْم﴾ 

يُّوَن  ْن ِمْن َنبِيٍّ َقاَتَل َمَعُه ِربِّ ﴿َوَكَأيِّ
َكثٌِي﴾

1465242

﴿َحتَّى إَِذا َفِشْلُتْم َوَتنَاَزْعُتْم ِف اأْلَْمِر 
َوَعَصْيُتْم ِمْن َبْعِد َما َأَراُكْم َما ُتِبُّوَن 

ْنَيا َوِمنُْكْم َمْن ُيِريُد  ِمنُْكْم َمْن ُيِريُد الدُّ
اآْلَِخَرَة﴾

1528140
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﴿إِْذ ُتْصِعُدوَن َوَل َتْلُووَن َعَل َأَحٍد 
ُسوُل َيْدُعوُكْم ِف ُأْخَراُكْم﴾ َوالرَّ

1538139

ْوا ِمنُْكْم َيْوَم اْلَتَقى  ِذيَن َتَولَّ ﴿إِنَّ الَّ
اجْلَْمَعاِن﴾  

155878

1676204﴿َقاتُِلوا ِف َسبِيِل اهللِ﴾ 

ُقوَن َما َبِخُلوا بِِه َيْوَم اْلِقَياَمِة﴾ 180651﴿َسُيَطوَّ

ُقوَن َما َبِخُلوا بِِه َيْوَم اْلِقَياَمِة﴾ 180651﴿َسُيَطوَّ

ِذيَن َيْبَخُلوَن بِم آتاُهُم  ﴿َول َيَْسَبنَّ الَّ
ا هللُ ِمْن َفْضِله ُهَو َخْيًا َلُْم َبْل ُهَو 
ُقوَن ما َبِخُلوا بِه َيْوَم  َشٌّ َلُْم َسُيَطوَّ

اْلِقياَمِة﴾

1809184

﴿... َثَواًبا ِمْن ِعنِْد اهللَِّ َواهللَُّ ِعنَْدُه ُحْسُن 
الثََّواِب﴾

1954162
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تِي  َفَهاَء َأْمَواَلُكُم الَّ ﴿َوَل ُتْؤُتوا السُّ
َجَعَل اهللُ َلُكْم ِقَياًما﴾

51113

تِي  َفَهاَء َأْمَواَلُكُم الَّ ﴿َوَل ُتْؤُتوا السُّ
َجَعَل اهللُ َلُكْم ِقَياًما﴾

55126

َكِر ِمْثُل  ﴿ُيوِصيُكُم اهللَُّ ِف َأْوَلِدُكْم لِلذَّ
َحظِّ اأْلُْنَثَينْيِ ...﴾

11473

﴿َوإِْن َكاَن َرُجٌل ُيوَرُث َكاَلَلًة َأِو اْمَرَأٌة 
َوَلُه َأٌخ َأْو ُأْخٌت َفِلُكلِّ َواِحٍد ِمنُْهَم 

ُدُس﴾ السُّ

121175

﴿ل َتْأُكُلوا َأْمواَلُكْم َبْينَُكْم بِاْلباطِِل إِلَّ 
َأْن َتُكوَن ِتاَرًة َعْن َتراٍض ِمنُْكْم﴾

299 ،110 ،34 ،21
119 ،117 ،112

َل  اُموَن َعَل النِّساِء بِم َفضَّ جاُل َقوَّ ﴿الرِّ
اهلل َبْعَضُهْم َعل َبْعٍض وبِم َأْنَفُقوا ِمْن 

ْم ...﴾ َأْمواِلِ

34473
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َك بِِه َوَيْغِفُر َما  ﴿إِنَّ اهللََّ َل َيْغِفُر َأْن ُيْشَ
ُدوَن َذلَِك﴾

4810167

وا اأْلََماَناِت  ﴿إِنَّ اهللََّ َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ
إىَِل َأْهِلَها َوإَِذا َحَكْمُتْم َبنْيَ النَّاِس َأْن 

ُكُموا بِاْلَعْدِل...﴾ َتْ

581130

وُه إىَِل اهللَِّ  ٍء َفُردُّ ﴿َفإِْن َتنَاَزْعُتْم ِف َشْ
ُسوِل...﴾   َوالرَّ

591128

ِذيَن َآَمنُوا َأطِيُعوا اهللََّ  َا الَّ ﴿َيا َأيُّ
ُسوَل َوُأوِل اأْلَْمِر ِمنُْكْم﴾  َوَأطِيُعوا الرَّ

598250

ِذيَن َآَمنُوا َأطِيُعوا اهللَ  َا الَّ ﴿ َيا َأيُّ
ُسوَل َوُأوِل اأْلَْمِر ِمنُْكْم﴾ َوَأطِيُعوا الرَّ

59999

ُموَك  ﴿َفاَل َوَربَِّك َل ُيْؤِمنُوَن َحتَّى ُيَكِّ
فِيَم َشَجَر َبْينَُهْم...﴾

651128

ِذيَن آَمنُوا ُخُذوا ِحْذَرُكْم  َا الَّ ﴿يا َأيُّ
َفاْنِفُروا ُثَباٍت َأِو اْنِفُروا مَجِيًعا﴾

95816
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ِذيَن َآَمنُوا ُخُذوا ِحْذَرُكْم  َا الَّ ﴿َيا َأيُّ
َفاْنِفُروا ُثَباٍت﴾ 

71826

74826﴿َفْلُيَقاتِْل ِف َسبِيِل اهللَِّ﴾

﴿َوما َلُكْم ل ُتقاتُِلوَن ِف َسبِيِل اهللِ 
جاِل َوالنِّساِء  َوامْلُْسَتْضَعِفنَي ِمَن الرِّ

َواْلِوْلداِن﴾

75645

86856﴿َفَحيُّوا بَِأْحَسَن ِمنَْها﴾

َم اهللَُّ إِلَّ  تِي َحرَّ ﴿وَل َتْقُتُلوا النَّْفَس الَّ
بِاحْلَقِّ َوَمْن ُقتَِل َمْظُلوًما َفَقْد َجَعْلنَا 

لَِولِيِِّه ُسْلَطاًنا﴾

9210167

َم اهللَُّ إِلَّ  تِي َحرَّ ﴿َوَل َتْقُتُلوا النَّْفَس الَّ
 ﴾ بِاحْلَقِّ

9210162 ،159 ،156

﴿َوَما َكاَن ملُِْؤِمٍن َأْن َيْقُتَل ُمْؤِمنًا إِلَّ 
َخَطًأ َوَمْن َقَتَل ُمْؤِمنًا َخَطًأ َفَتْحِريُر 

َمٌة إىَِل َأْهِلِه إِلَّ َأْن  َرَقَبٍة ُمْؤِمنٍَة َوِدَيٌة ُمَسلَّ
ُقوا﴾ دَّ َيصَّ

9210170
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﴿َوَما َكاَن ملُِْؤِمٍن َأْن َيْقُتَل ُمْؤِمنًا إِلَّ 
َخَطًأ﴾

9210167 ،162

﴿َفَمْن مَلْ َيِْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعنْيِ 
َتْوَبًة ِمَن اهللِ َوَكاَن اهللُ َعِليًم َحِكيًم﴾

92521

﴿َوَمن َقَتَل ُمْؤِمنًا َخَطًأ َفَتْحِريُر َرَقَبٍة 
َمٌة إىَِل َأْهِلِه...﴾ َسلَّ ْؤِمنٍَة َوِدَيٌة مُّ مُّ

92521

ًدا َفَجَزاُؤُه  ﴿َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمَتَعمِّ
َجَهنَُّم﴾

938258

9310161﴿َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخالًِدا فِيَها﴾

ًدا َفَجَزاُؤُه  ﴿َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمَتَعمِّ
َجَهنَُّم َخالًِدا فِيَها َوَغِضَب اهللَُّ َعَلْيِه 

َوَلَعنَُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذاًبا َعظِيًم﴾

9310212 ،160

ًدا َفَجَزاُؤُه  ﴿َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمَتَعمِّ
َجَهنَُّم َخالًِدا فِيَها﴾

9310160
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ًدا َفَجَزاُؤُه  ﴿َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمَتَعمِّ
َجَهنَُّم﴾

9310167 ،162

9310156﴿َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمنًا﴾

95816﴿َل َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن﴾  

﴿َل َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن امْلُْؤِمننَِي َغْيُ 
ِر َوامْلَُجاِهُدوَن ِف َسبِيِل اهللِ  َ ُأوِل الضَّ

َل اهللُ امْلَُجاِهِديَن  ْم َوَأْنُفِسِهْم َفضَّ بَِأْمَواِلِ
ْم َوَأْنُفِسِهْم َعَل اْلَقاِعِديَن َدَرَجًة  بَِأْمَواِلِ

َوُكالًّ َوَعَد اهللُ احْلُْسنَى﴾

95838 ،34

َل اهللُ امْلَُجاِهِديَن َعَل اْلَقاِعِديَن  ﴿َوَفضَّ
َأْجًرا َعظِيًم﴾

95817

﴿َل َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن امْلُْؤِمننَِي َغْيُ 
ِر َوامْلَُجاِهُدوَن ِف َسبِيِل اهللَِّ  َ ُأوِل الضَّ

َل اهللَُّ امْلَُجاِهِديَن  ْم َوَأْنُفِسِهْم َفضَّ بَِأْمَواِلِ
ْم َوَأْنُفِسِهْم َعَل اْلَقاِعِديَن َدَرَجًة  بَِأْمَواِلِ

َوُكالًّ َوَعَد اهللَُّ احْلُْسنَى﴾

96826
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ْبُتْم ِف اأْلَْرِض﴾ 101977﴿َوإَِذا َضَ

اَلَة َكاَنْت َعَل امْلُْؤِمننَِي ِكَتاًبا  ﴿إِنَّ الصَّ
َمْوُقوًتا﴾

1035167 ،41 ،38

اَلَة َكاَنْت َعَل امْلُْؤِمننَِي﴾ 103622﴿إِنَّ الصَّ

اَلَة َكاَنْت َعَل امْلُْؤِمننَِي﴾   103635﴿إِنَّ الصَّ

ا َأْنَزْلنَا إَِلْيَك اْلِكَتاَب بِاحْلَقِّ لَِتْحُكَم  ﴿إِنَّ
َبنْيَ النَّاِس...﴾

1051128

اِمنَي  ِذيَن َآَمنُوا ُكوُنوا َقوَّ َا الَّ ﴿َيا َأيُّ
بِاْلِقْسِط﴾

1351130

﴿َوَلْن َيَْعَل اهللَُّ لِْلَكافِِريَن َعَل امْلُْؤِمننَِي 
َسبِياًل﴾

1411126

﴿َوَلْن َيَْعَل اهللُ لِْلَكافِِريَن َعَل امْلُْؤِمننَِي 
َسبِياًل﴾  

141690

142399﴿... ُيَراُءوَن النَّاَس ...﴾
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15191﴿َأْوُفوا بِاْلُعُقوِد﴾

19124﴿َأْوُفوا بِاْلُعُقوِد﴾

يِّباُت﴾ 49185﴿ُأِحلَّ َلُكُم الطَّ

ُروا ...﴾ 6420﴿... َوإِْن ُكنُْتْم ُجنًُبا َفاطَّهَّ

27581﴿إِنَّم َيَتَقبَُّل اهللُ ِمَن امْلُتَِّقنَي﴾

79، 273123﴿... إِنَّم َيَتَقبَُّل اهلل ِمَن امْلُتَِّقنَي﴾

اِئيَل  ﴿ِمْن َأْجِل َذلَِك َكَتْبنَا َعَل َبنِي إِْسَ
ُه َمْن َقَتَل َنْفًسا بَِغْيِ َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِف  َأنَّ
َم َقَتَل النَّاَس مَجِيًعا َوَمْن  اأْلَْرِض َفَكَأنَّ

َم َأْحَيا النَّاَس مَجِيًعا﴾ َأْحَياَها َفَكَأنَّ

3210155

اِئيَل  ﴿ِمْن َأْجِل َذلَِك َكَتْبنَا َعَل َبنِي إِْسَ
ُه َمْن َقَتَل َنْفًسا بَِغْيِ َنْفٍس﴾ َأنَّ

3210166

3210158﴿َمْن َقَتَل َنْفًسا بَِغْيِ َنْفٍس﴾
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َم َقَتَل النَّاَس مَجِيًعا﴾ 3210158﴿َفَكَأنَّ

َر  ﴿ُأولئك الذين مل ُيِرد اهلل َأن ُيَطهِّ
ُقلوَبم﴾

41425

421146﴿َأْو َأْعِرْض َعنُْهْم﴾

441131﴿َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَكافُِروَن﴾

اَرٌة َلُه﴾ َق بِِه َفُهَو َكفَّ 456283﴿َفَمْن َتَصدَّ

النَّْفسَ بِالنَّْفِس4510247

4510159﴿َواجْلُُروَح ِقَصاٌص﴾ 

﴿َوَكَتْبنَا َعَلْيِهْم فِيَها َأنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس 
َواْلَعنْيَ بِاْلَعنْيِ َواأْلَْنَف بِاأْلَْنِف َواأْلُُذَن 

نِّ َواجْلُُروَح  نَّ بِالسِّ بِاأْلُُذِن َوالسِّ
اَرٌة َلُه﴾ َق بِِه َفُهَو َكفَّ ِقَصاٌص َفَمْن َتَصدَّ

4510156

﴿َوَمْن مَلْ َيُْكْم بَِم َأْنَزَل اهللَُّ َفُأوَلِئَك ُهُم 
اْلَفاِسُقوَن﴾

471131
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انِيُّوَن َواأْلَْحَباُر َعْن  بَّ ﴿َلْوَل َينَْهاُهُم الرَّ
ْثَم﴾ ُم اْلِ َقْوِلِ

635181

اِئيَل  ِذيَن َكَفُروا ِمْن َبنِي إِْسَ ﴿ُلِعَن الَّ
َعَل لَِساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم 

َذلَِك بَِم َعَصْوا َوَكاُنوا َيْعَتُدوَن * َكاُنوا 
َل َيَتنَاَهْوَن َعْن ُمنَْكٍر َفَعُلوُه َلبِْئَس َما 

َكاُنوا َيْفَعُلوَن﴾

785181

ْدُتُم اأْلَْيَمَن﴾ 8911123﴿بَِم َعقَّ

اٍم  ﴿َرَقَبٍة َفَمْن مَلْ َيِْد َفِصَياُم َثاَلَثِة َأيَّ
اَرُة َأْيَمنُِكْم إَِذا َحَلْفُتْم﴾ َذلَِك َكفَّ

89521

َم اْلَْمُر َوامَلْيسـُِر َواأْلَْنَصاُب  ﴿إِنَّ
ْيَطاِن  َواأْلَْزَلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ

ُكْم ُتْفِلُحوَن﴾ َفاْجَتنُِبوُه َلَعلَّ
90445

ًدا﴾ 95522﴿َوَمْن َقَتَلُه ِمنُْكْم ُمَتَعمِّ

95522﴿َأْو َعْدُل َذلَِك ِصَياًما﴾
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ُسوِل إِلَّ اْلَباَلُغ﴾ 995207﴿َما َعَل الرَّ

﴿َل َتْسَأُلوا َعْن َأْشَياَء إِْن ُتْبَد َلُكْم 
َتُسْؤُكْم﴾

1011113

اَلِة﴾ بُِسوهَنَُم ِمْن َبْعِد الصَّ 106188﴿َتْ

اَلِة﴾ بُِسوهَنَُم ِمْن َبْعِد الصَّ 10611107﴿َتْ

بُِسوهَنَُم  ﴿َفَأَصاَبْتُكْم ُمِصيَبُة امْلَْوِت َتْ
اَلِة...﴾ ِمْن َبْعِد الصَّ

10611111

ِذيَن َآَمنُوا َشَهاَدُة َبْينُِكْم إَِذا  َا الَّ ﴿َيا َأيُّ
َحَضَ َأَحَدُكُم امْلَْوُت ِحنَي اْلَوِصيَِّة اْثنَاِن 

ُكْم  َذَوا َعْدٍل ِمنُْكْم َأْو َآَخَراِن ِمْن َغْيِ
ْبُتْم ِف اأْلَْرِض َفَأَصاَبْتُكْم  إِْن َأْنُتْم َضَ

اَلِة  بُِسوهَنَُم ِمْن َبْعِد الصَّ ُمِصيَبُة امْلَْوِت َتْ
ي بِِه  َفُيْقِسَمِن بِاهللَِّ إِِن اْرَتْبُتْم َل َنْشَتِ

َثَمنًا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى َوَل َنْكُتُم َشَهاَدَة 
ا إًِذا مَلَِن اآْلَثِِمنَي﴾ اهللَِّ إِنَّ

1061186-85
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َرِحَم َربَُّك َولَِذلَِك َخَلَقُهْم ...﴾

-118
119
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ٍء﴾ ْطنا ِف اْلِكتاِب ِمْن َشْ 382263﴿ما َفرَّ

ْحََة﴾   ُكْم َعَل َنْفِسِه الرَّ 54541﴿َكَتَب َربُّ

755193﴿َولَِيُكوَن ِمَن امْلُوِقننَِي﴾  

ًما َعَل  ﴿ُقْل َل َأِجُد ِف َما ُأوِحَي إَِلَّ حُمَرَّ
َطاِعٍم َيْطَعُمُه إِلَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما 

َمْسُفوًحا َأْو حَلَْم ِخنِْزيٍر ...﴾

1459185

﴾16410﴿َوَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى

1641179﴿َوَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى﴾
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311144﴿ُخُذوا ِزينََتُكْم ِعنَْد ُكلِّ َمْسِجٍد﴾

ٌة َيُْدوَن بِاحْلَقِّ َوبِِه  ﴿َوِمْن َقْوِم ُموَسى ُأمَّ
َيْعِدُلوَن﴾

1595188

َل اْلِكَتاَب َوُهَو  ِذي َنزَّ ﴿إِنَّ َولِيَِّي اهللَُّ الَّ
نَي﴾ احِلِ َيَتَوىلَّ الصَّ

1962266
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﴿بِاحْلَقِّ َوإِنَّ َفِريًقا ِمَن امْلُْؤِمننَِي َلَكاِرُهوَن * 
َم ُيَساُقوَن  َ َكَأنَّ ُيَاِدُلوَنَك ِف احْلَقِّ َبْعَدَما َتَبنيَّ

إىَِل امْلَْوِت َوُهْم َينُْظُروَن﴾

6-58187

ِذيَن َكَفُروا  ِذيَن َآَمنُوا إَِذا َلِقيُتُم الَّ َا الَّ ﴿َيا َأيُّ
ْم َيْوَمِئٍذ  ِ وُهُم اأْلَْدَباَر * َوَمْن ُيَولِّ َزْحًفا َفاَل ُتَولُّ
ًفا لِِقَتاٍل َأْو ُمَتَحيًِّزا إىَِل فَِئٍة َفَقْد  ُدُبَرُه إِلَّ ُمَتَحرِّ

َباَء بَِغَضٍب ِمَن اهللَِّ﴾ 

16-15883 ، 74
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﴿َيْسَأُلوَنَك َعِن اأْلَْنَفاِل ُقِل اأْلَْنَفاُل هللِِ 
ُقوا اهللَ َوَأْصِلُحوا َذاَت َبْينُِكْم  ُسوِل َفاتَّ َوالرَّ

َوَأطِيُعوا اهللَ َوَرُسوَلُه إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي﴾

18138

َم ُيَساُقوَن  َ َكَأنَّ ﴿ُيَاِدُلوَنَك ِف احْلَقِّ َبْعَدَما َتَبنيَّ
إىَِل امْلَْوِت َوُهْم َينُْظُروَن﴾

68138

َا َلُكْم  اِئَفَتنْيِ َأهنَّ ﴿َوإِْذ َيِعُدُكُم اهللَُّ إِْحَدى الطَّ
ْوَكِة َتُكوُن َلُكْم  وَن َأنَّ َغْيَ َذاِت الشَّ َوَتَودُّ

َوُيِريُد اهللَُّ َأْن ُيِقَّ احْلَقَّ بَِكِلَمتِِه َوَيْقَطَع َدابَِر 
اْلَكافِِريَن﴾

78139

َرُكْم بِِه ..﴾ 11447﴿.. لُِيَطهِّ

ِذيَن َكَفُروا َزْحًفا َفاَل ُتَولُّوُهُم  ﴿إَِذا َلِقيُتُم الَّ
اأْلَْدَباَر﴾

15863 ،33

ِذيَن َكَفُروا  ِذيَن َآَمنُوا إَِذا َلِقيُتُم الَّ َا الَّ ﴿َيا َأيُّ
وُهُم اأْلَْدَباَر﴾ َزْحًفا َفاَل ُتَولُّ

15862

ِذيَن َكَفُروا  ِذيَن َآَمنُوا إَِذا َلِقيُتُم الَّ َا الَّ ﴿َيا َأيُّ
وُهُم اأْلَْدَباَر﴾  َزْحًفا َفاَل ُتَولُّ

15882 ، 85
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ًفا لِِقَتاٍل ﴾ 16868﴿ إِلَّ ُمَتَحرِّ

ًفا لِِقَتاٍل َأْو ُمَتَحيًِّزا إىَِل فَِئٍة﴾   65، 16886﴿إِلَّ ُمَتَحرِّ

ْم َيْوَمِئٍذ ُدُبَرُه﴾ ِ 16877﴿َوَمْن ُيَولِّ

ًفا لِِقَتاٍل َأْو ُمَتَحيًِّزا إىَِل فَِئٍة﴾ 16883﴿إِلَّ ُمَتَحرِّ

ًفا لِِقَتاٍل َأْو  ْم َيْوَمِئٍذ ُدُبَرُه إِلَّ ُمَتَحرِّ ِ ﴿َوَمْن ُيَولِّ
ُمَتَحيًِّزا إىَِل فَِئٍة َفَقْد َباَء بَِغَضٍب ِمَن اهللَِّ َوَمْأَواُه 

َجَهنَُّم َوبِْئَس امْلَِصُي﴾ 

16882

ًفا لِِقَتاٍل َأْو  ْم َيْوَمِئٍذ ُدُبَرُه إِلَّ ُمَتَحرِّ ِ ﴿َوَمْن ُيَولِّ
ُمَتَحيًِّزا إىَِل فَِئٍة َفَقْد َباَء بَِغَضٍب ِمَن اهللَِّ ﴾

16882

ِذيَن َكَفُروا إِْن َينَْتُهوا ُيْغَفْر َلُْم َما َقْد  ﴿ُقْل لِلَّ
لنَِي﴾ َسَلَف َوإِْن َيُعوُدوا َفَقْد َمَضْت ُسنَُّة اأْلَوَّ

388216

ٍء َفَأنَّ هللِ ُخَُسه  ﴿واْعَلُموا َأنَّم َغنِْمُتْم ِمْن َشْ
ُسوِل ولِِذي اْلُقْربى واْلَيتامى وامْلَساِكنِي  ولِلرَّ

بِيِل﴾ واْبِن السَّ

416116

33، 45875﴿إَِذا َلِقيُتْم فَِئًة َفاْثُبُتوا﴾
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ِذيَن َآَمنُوا إَِذا َلِقيُتْم فَِئًة َفاْثُبُتوا﴾ َا الَّ 45862﴿َيا َأيُّ

ِذيَن آَمنُوا إِذا َلِقيُتْم فَِئًة َفاْثُبُتوا  َا الَّ ﴿يا َأيُّ
ُكْم ُتْفِلُحوَن﴾ َواْذُكُروا اهلل َكثِيًا َلَعلَّ

45885 ، 68

ِذيَن َآَمنُوا إَِذا َلِقيُتْم فَِئًة َفاْثُبُتوا  َا الَّ ﴿َيا َأيُّ
َواْذُكُروا اهللَ َكثًِيا﴾ 

45839

ابِِريَن﴾ وا إِنَّ اهللَ َمَع الصَّ 46839﴿َواْصِبُ

ا َتَاَفنَّ ِمْن َقْوٍم ِخَياَنًة َفاْنبِْذ إَِلْيِهْم َعَل  ﴿َوإِمَّ
َسَواٍء إِنَّ اهللَ َل ُيِبُّ اْلَاِئننَِي﴾

588 ، 148
149

ٍة َوِمْن ِرَباِط  وا َلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ ﴿َوَأِعدُّ
ُكْم﴾ اْلَْيِل ُتْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اهللِ َوَعُدوَّ

606193

ة ...﴾ وا َلُْم ما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ 60480﴿َوأِعدُّ

ْلِم َفاْجنَْح َلَا﴾ 615237﴿َوإِْن َجنَُحوا لِلسَّ

وَن َصابُِروَن َيْغِلُبوا  ﴿ إِْن َيُكْن ِمنُْكْم ِعْشُ
ِماَئَتنْيِ َوإِْن َيُكْن ِمنُْكْم ِمَئٌة َيْغِلُبوا َأْلًفا ﴾

65869
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وَن صابُِروَن َيْغِلُبوا  ﴿إِْن َيُكْن ِمنُْكْم ِعْشُ
ِماَئَتنْيِ َوإِْن َيُكْن ِمنُْكْم ِماَئٌة َيْغِلُبوا َأْلفًا ِمَن 

ِذيَن َكَفُروا﴾ الَّ

65871

وَن َصابُِروَن َيْغِلُبوا  ﴿إِْن َيُكْن ِمنُْكْم ِعْشُ
  ﴾ ِماَئَتنْيِ

65886 ،83

ِض امْلُْؤِمننَِي َعَل اْلِقَتاِل﴾ 65826﴿َحرِّ

65883﴿َوإِْن َيُكْن ِمنُْكْم ِمَئٌة َيْغِلُبوا َأْلًفا﴾ 

َف اهللُ َعنُْكْم َوَعِلَم َأنَّ فِيُكْم َضْعًفا  ﴿اآْلََن َخفَّ
﴾ َفإِْن َيُكْن ِمنُْكْم ِمَئٌة َصابَِرٌة َيْغِلُبوا ِماَئَتنْيِ

66862

َف اهللَُّ َعنُْكْم َوَعِلَم َأنَّ فِيُكْم َضْعًفا  ﴿اآْلََن َخفَّ
َفإِْن َيُكْن ِمنُْكْم ِمَئٌة َصابَِرٌة َيْغِلُبوا ِماَئَتنْيِ َوإِْن 

﴾ َيُكْن ِمنُْكْم َأْلٌف َيْغِلُبوا َأْلَفنْيِ

66873

َف اهللَُّ َعنُْكْم َوَعِلَم َأنَّ فِيُكْم َضْعًفا  ﴿اآْلََن َخفَّ
﴾ َفإِْن َيُكْن ِمنُْكْم ِمَئٌة َصابَِرٌة َيْغِلُبوا ِماَئَتنْيِ

66885

َف اهللَُّ َعنُْكْم﴾   66886﴿اآْلََن َخفَّ

 ﴾ 66886﴿َيْغِلُبوا ِماَئَتنْيِ
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ِذيَن ُيْؤِمنُوَن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم  ﴿َل َيْسَتْأِذُنَك الَّ
ْم َوَأْنُفِسِهْم َواهللَُّ  اآْلَِخِر َأْن ُيَاِهُدوا بَِأْمَواِلِ

ِذيَن َل  َم َيْسَتْأِذُنَك الَّ َعِليٌم بِامْلُتَِّقنَي * إِنَّ
ُيْؤِمنُوَن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلَِخِر َواْرَتاَبْت ُقُلوُبُْم 

ُدوَن﴾ دَّ َفُهْم ِف َرْيبِِهْم َيَتَ

45-448142

ِذيَن َآَمنُوا َما َلُكْم إَِذا ِقيَل َلُكُم  َا الَّ ﴿َيا َأيُّ
اَقْلُتْم إىَِل اأْلَْرِض  اْنِفُروا ِف َسبِيِل اهللِ اثَّ

ْنَيا ِمَن اآْلَِخَرِة َفَم َمَتاُع  َأَرِضيُتْم بِاحْلََياِة الدُّ
ْنَيا ِف اآْلَِخَرِة إِلَّ َقِليٌل  إِلَّ َتنِْفُروا  احْلََياِة الدُّ

ُكْم َوَل  ْبُكْم َعَذاًبا َألِيًم َوَيْسَتْبِدْل َقْوًما َغْيَ ُيَعذِّ
ٍء َقِديٌر﴾ وُه َشْيًئا َواهللُ َعَل ُكلِّ َشْ َتُضُّ

39-388140

َة َول  َهَب َواْلِفضَّ ِذيَن َيْكنُِزوَن الذَّ ﴿َوالَّ
ُهْم بَِعذاٍب َألِيٍم *  ْ ُينِْفُقوهَنا ِف َسبِيِل ا هللِ َفَبشِّ

َيْوَم ُيْمى َعَلْيها ِف ناِر َجَهنََّم ...﴾
35-349183

ْثٍم  ﴿َفَمِن اْضُطرَّ ِف َمَْمَصٍة َغْيَ ُمَتَجانٍِف ِلِ
َفإِنَّ اهللَ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾

3987
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اَلَة﴾ 5537﴿َفإِْن َتاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ

5826﴿َفإَِذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر احْلُُرُم َفاْقُتُلوا﴾

5828﴿َفإَِذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر احْلُُرُم﴾

ِكنَي َحْيُث َوَجْدُتُوُهْم  ﴿َفاْقُتُلوا امْلُْشِ
وُهْم َواْقُعُدوا َلُْم ُكلَّ  َوُخُذوُهْم َواْحُصُ

َمْرَصٍد َفإِْن َتاُبوا ...﴾
58217

ِكنَي اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه  ﴿َوإِْن َأَحٌد ِمَن امْلُْشِ
َحتَّى َيْسَمَع َكاَلَم اهللِ ُثمَّ َأْبِلْغُه َمْأَمنَُه﴾  

68106

َكاَة﴾ اَلَة َوآَتُوا الزَّ 5632، 11﴿َفإِْن َتاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ

﴿َوَيْوَم ُحننَْيٍ إِْذ َأْعَجَبْتُكْم َكْثَرُتُكْم َفَلْم ُتْغِن 
َعنُْكْم َشْيًئا َوَضاَقْت َعَلْيُكُم اأْلَْرُض بَِم 

ْيُتْم ُمْدبِِريَن..﴾ َرُحَبْت ُثمَّ َولَّ
25878

ِذيَن َل ُيْؤِمنُوَن بِاهللِ َوَل بِاْلَيْوِم  ﴿َقاتُِلوا الَّ
َم اهللُ َوَرُسوُلُه َوَل  ُموَن َما َحرَّ اآْلَِخِر َوَل ُيَرِّ
ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب  َيِدينُوَن ِديَن احْلَقِّ ِمَن الَّ
ْزَيَة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن﴾ َحتَّى ُيْعُطوا اجْلِ

298218
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ِذيَن َل ُيْؤِمنُوَن بِاهللَِّ﴾ 29826﴿َقاتُِلوا الَّ

77، 313120﴿... وما ُأِمُروا إِلَّ لَِيْعُبُدوا إِلًا واِحدًا ...﴾

77، 313120﴿... وما ُأِمُروا إِلَّ لَِيْعُبُدوا إِلًا واِحدًا ...﴾

﴿َيْوَم ُيَْمى َعَلْيَها ِف َناِر َجَهنََّم َفُتْكَوى ِبَا 
ِجَباُهُهْم...﴾  

35639

ِذيَن َآَمنُوا َما َلُكْم إَِذا ِقيَل َلُكُم  َا الَّ ﴿َيا َأيُّ
اَقْلُتْم إىَِل اأْلَْرِض﴾ اْنِفُروا ِف َسبِيِل اهللِ اثَّ

38839

ْنيا ِف اآلِخَرِة إِلَّ  ﴿... َفم َمتاُع احْلَياِة الدُّ
َقِليٌل﴾

383145

ْنيا ِف اآلِخَرِة إِلَّ  ﴿... َفم َمتاُع احْلَياِة الدُّ
َقِليٌل﴾

383145

ْنيا ِف اآلِخَرِة إِلَّ َقِليٌل﴾ 389178﴿َفم َمتاُع احْلَياِة الدُّ

ْبُكْم َعَذاًبا َألِيًم﴾ 39838﴿إِلَّ َتنِْفُروا ُيَعذِّ

ْبُكْم َعَذاًبا َألِيًم﴾ 39827﴿إِلَّ َتنِْفُروا ُيَعذِّ
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﴿اْنِفُروا ِخَفاًفا َوثَِقاًل َوَجاِهُدوا بَِأْمَوالُِكْم 
َوَأْنُفِسُكْم ِف َسبِيِل اهللِ﴾

41838

418﴿َوَجاِهُدوا بَِأْمَوالُِكْم َوَأْنُفِسُكْم﴾

﴿اْنِفُروا ِخَفاًفا َوثَِقاًل َوَجاِهُدوا بَِأْمَوالُِكْم 
َوَأْنُفِسُكْم ِف َسبِيِل اهللَِّ ﴾  

41828 ،27

َبُعوَك  ﴿َلْو َكاَن َعَرًضا َقِريًبا َوَسَفًرا َقاِصًدا َلتَّ
ُة َوَسَيْحِلُفوَن بِاهللِ  قَّ َوَلِكْن َبُعَدْت َعَلْيِهُم الشُّ
َلِو اْسَتَطْعنَا َلََرْجنَا َمَعُكْم ُيِْلُكوَن َأْنُفَسُهْم 

ُْم َلَكاِذُبوَن﴾   َواهللُ َيْعَلُم إهِنَّ

428141

َ َلَك  ﴿َعَفا اهللُ َعنَْك مِلَ َأِذْنَت َلُْم َحتَّى َيَتَبنيَّ
ِذيَن َصَدُقوا َوَتْعَلَم اْلَكاِذبنَِي﴾ الَّ

438141

ُبوا َلَك اأْلُُموَر  ﴿َلَقِد اْبَتَغُوا اْلِفْتنََة ِمْن َقْبُل َوَقلَّ
َحتَّى َجاَء احْلَقُّ َوَظَهَر َأْمُر اهللِ َوُهْم َكاِرُهوَن﴾

48160

ُبوا َلَك اأْلُُموَر  ﴿َلَقِد اْبَتَغُوا اْلِفْتنََة ِمْن َقْبُل َوَقلَّ
َحتَّى َجاَء احْلَقُّ َوَظَهَر َأْمُر اهللِ َوُهْم َكاِرُهوَن﴾

48160
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ُْم َرُضوا َما َآَتاُهُم اهللُ َوَرُسوُلُه  ﴿َوَلْو َأهنَّ
َوَقاُلوا َحْسُبنَا اهللُ َسُيْؤتِينَا اهللُ ِمْن َفْضِلِه 

َوَرُسوُلُه ...﴾
59154

َدقاُت لِْلُفَقراِء﴾ َم الصَّ 606238﴿إِنَّ

َدَقاُت لِْلُفَقَراِء َوامْلََساِكنِي﴾ َم الصَّ 606﴿إِنَّ
 ،281
297

َدَقاُت لِْلُفَقَراِء َوامْلََساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي  َم الصَّ ﴿إِنَّ
َقاِب َواْلَغاِرِمنَي  َفِة ُقُلوُبُْم َوِف الرِّ َعَلْيَها َوامْلَُؤلَّ

بِيِل َفِريَضًة ِمَن اهللِ  َوِف َسبِيِل اهللِ َواْبِن السَّ
َواهللُ َعِليٌم َحِكيٌم﴾

606192

َفِة ُقُلوُبُْم...﴾   606213﴿َوامْلَُؤلَّ

َقاِب﴾   606201﴿َوِف الرِّ

606201﴿َوِف َسبِيِل اهللِ﴾  

َدَقاُت لِْلُفَقَراِء﴾   َم الصَّ 606205﴿إِنَّ

َدَقاُت لِْلُفَقَراِء﴾ َم الصَّ 601024﴿إِنَّ
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6010116﴿َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها﴾

اَر َوامْلُنَافِِقنَي﴾   َا النَّبِيُّ َجاِهِد اْلُكفَّ 73825﴿َيا َأيُّ

ًة ...﴾ 804138﴿... إِْن َتْسَتْغِفْر َلُْم َسْبِعنَي َمرَّ

ا﴾ 81856﴿ُقْل َناُر َجَهنََّم َأَشدُّ َحرًّ

  ﴾ 81856﴿َل َتنِْفُروا ِف احْلَرِّ

﴿َوَل ُتَصلِّ َعَل َأَحٍد ِمنُْهْم َماَت َأَبًدا َوَل َتُقْم 
ُْم َكَفُروا بِاهللِ َوَرُسولِِه ...﴾ ِه إهِنَّ َعَل َقْبِ

844265

َعَفاِء َوَل َعَل امْلَْرَض َوَل َعَل  ﴿َلْيَس َعَل الضُّ
ِذيَن َل َيُِدوَن َما ُينِْفُقوَن َحَرٌج إَِذا َنَصُحوا  الَّ

هللِِ َوَرُسولِِه﴾

91840

َعَفاِء َوَل َعَل امْلَْرَض َوَل َعَل  ﴿َلْيَس َعَل الضُّ
ِذيَن َل َيُِدوَن َما ُينِْفُقوَن َحَرٌج﴾ الَّ

91822

ِذيَن إَِذا َما َأَتْوَك لَِتْحِمَلُهْم ُقْلَت  ﴿َوَل َعَل الَّ
ْوا َوَأْعُينُُهْم َتِفيُض  َل َأِجُد َما َأْحُِلُكْم َعَلْيِه َتَولَّ

ْمِع َحَزًنا َألَّ َيُِدوا َما ُينِْفُقوَن﴾ ِمَن الدَّ

92841
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ْم َصَدَقًة ﴾.   103636﴿ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِ

ْم َصَدَقًة﴾   32، 1036﴿ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِ
 ،173
297

يِهْم  ُرُهْم َوُتَزكِّ ْم َصَدَقًة ُتَطهِّ ﴿ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِ
ِبَا﴾

1036
 ،24

 ،100
167

يِهْم  ُرُهْم َوُتَزكِّ ْم َصَدَقًة ُتَطهِّ ﴿ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِ
ِبَا َوَصلِّ َعَلْيِهْم إِنَّ َصاَلَتَك َسَكٌن َلُْم َواهللُ 

َسِميٌع َعِليٌم﴾
103630

يِهْم ِبَا﴾   103615﴿َوُتَزكِّ

يِهْم  ُرُهْم َوُتَزكِّ ْم َصَدَقًة ُتَطهِّ ﴿ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِ
ِبَا﴾  

1036264

﴿... َوَصلِّ َعَلْيِهْم إِنَّ َصاَلَتَك َسَكٌن َلُْم 
﴾...

1034265

ُروا﴾ 108421﴿فِيِه ِرَجاٌل ُيِبُّوَن َأْن َيَتَطهَّ



46

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

1118119﴿إِنَّ اهلل اْشَتى ِمَن امْلُْؤِمننَِي َأْنُفَسُهْم﴾

ى ِمَن امْلُْؤِمننَِي َأْنُفَسُهْم ...  ﴿إِنَّ اهللَ اْشَتَ
ِذي َباَيْعُتْم بِِه﴾ وا بَِبْيِعُكُم الَّ َفاْسَتْبِشُ

111816

ى ِمَن امْلُْؤِمننَِي َأْنُفَسُهْم  ﴿إِنَّ اهلل اْشَتَ
َوَأْمَواَلُْم بَِأنَّ َلُُم اجْلَنََّة ُيَقاتُِلوَن ِف َسبِيِل اهلل 
ا ِف التَّْوَراِة  َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّ
ْنِجيِل َواْلُقْرَآِن َوَمْن َأْوَف بَِعْهِدِه ِمَن اهللَِّ  َواْلِ

ِذي َباَيْعُتْم بِِه َوَذلَِك ُهَو  وا بَِبْيِعُكُم الَّ َفاْسَتْبِشُ
اْلَفْوُز اْلَعظِيُم﴾

111830

﴿إِنَّ اهللَ اْشَتى ِمَن امْلُْؤِمننَِي َأْنُفَسُهْم 
َوَأْمواَلُْم بَِأنَّ َلُُم اجْلَنََّة ُيقاتُِلوَن ِف َسبِيِل اهللِ 

َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن ...﴾
1119183

اِئُحوَن  ﴿التَّاِئُبوَن اْلَعابُِدوَن احْلَاِمُدوَن السَّ
اِجُدوَن اآْلَِمُروَن بِامْلَْعُروِف  اِكُعوَن السَّ الرَّ

َوالنَّاُهوَن َعِن امْلُنَْكِر َواحْلَافُِظوَن حِلُُدوِد اهللَِّ 
ِ امْلُْؤِمننَِي﴾ َوَبشِّ

112830
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ُْم َل ُيِصيُبُهْم َظَمٌأ َوَل َنَصٌب َوَل  ﴿َذلَِك بَِأهنَّ
َمَْمَصٌة ِف َسبِيِل اهللِ َوَل َيَطُئوَن َمْوطًِئا َيِغيُظ 
اَر َوَل َينَاُلوَن ِمْن َعُدوٍّ َنْياًل إِلَّ ُكتَِب َلُْم  اْلُكفَّ

بِِه َعَمٌل َصالٌِح﴾

120854

1204161﴿إِنَّ اهللَ ل ُيِضيُع َأْجَر امْلُْحِسننَِي﴾

ًة َفَلْوَل َنَفَر  ﴿َوَما َكاَن امْلُْؤِمنُوَن لَِينِْفُروا َكافَّ
ُهوا﴾   ِمْن ُكلِّ فِْرَقٍة ِمنُْهْم َطاِئَفٌة لَِيَتَفقَّ

122838

ًة َفَلْوَل َنَفَر  ﴿َوَما َكاَن امْلُْؤِمنُوَن لَِينِْفُروا َكافَّ
ِمْن ُكلِّ فِْرَقٍة﴾ 

122827

27، 122838﴿َوَما َكاَن امْلُْؤِمنُوَن لَِينِْفُروا َكافًَّة﴾

ُهوا  ﴿َفَلْوَل َنَفَر ِمْن ُكلِّ فِْرَقٍة ِمنُْهْم َطاِئَفٌة لَِيَتَفقَّ
يِن...﴾ ِف الدِّ

122124 ،15

ْوا َفُقْل َحْسبَِي اهللَُّ َل إَِلَه إِلَّ ُهَو َعَلْيِه  ﴿َفإِْن َتَولَّ
ْلُت َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعظِيِم ﴾ َتَوكَّ

1292266
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ُّ َدَعاَنا جِلَنْبِِه َأْو  ْنَساَن الضُّ ﴿َوإَِذا َمسَّ اْلِ
َقاِعًدا َأْو َقاِئًم ...﴾

124157

سورة هود
الصفحةاجلزءرقمهااآلية

اَلَة َطَرَفِ النََّهاِر﴾ 138، 167، 186، 1145﴿َوَأِقِم الصَّ
226 ،187

َناَها  ْ ﴿َواْمَرَأُتُه َقاِئَمٌة َفَضِحَكْت َفَبشَّ
بِإِْسَحاَق َوِمْن َوَراِء إِْسَحاَق َيْعُقوَب * 
َقاَلْت َيا َوْيَلَتى َأَألُِد َوَأَنا َعُجوٌز َوَهَذا 

َبْعِل َشْيًخا ... ﴾

73-711148

ُكْم َأْحَسُن َعَماًل ...﴾ 73137﴿... َيْبُلَوُكْم َأيُّ

43928﴿ل َعاِصَم اْلَيْوَم ِمْن َأْمِر اهللِ﴾

78421﴿... ُهنَّ َأْطَهُر لكم ...﴾

ْبُح  ْبُح َأَلْيَس الصُّ ﴿إنَّ َمْوِعَدُهُم الصُّ
بَِقِريٍب﴾

814186
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ْلُت  ﴿َوَما َتْوفِيِقي إِلَّ بِاهللَِّ َعَلْيِه َتَوكَّ
َوإَِلْيِه ُأنِيُب﴾

886331

﴿َقاُلوا َيا ُشَعْيُب َما َنْفَقُه َكثًِيا ِمَّا 
َتُقوُل﴾

90132

اَلَة َطَرَفِ النََّهاِر َوُزَلًفا ِمَن  ﴿َوَأِقِم الصَّ
يَِّئاِت  ْيِل إِنَّ احْلََسنَاِت ُيْذِهْبَن السَّ اللَّ

اِكِريَن﴾ َذلَِك ِذْكَرى لِلذَّ
1145204

اَلَة َطَرَفِ النََّهاِر﴾ 1145241﴿َأِقِم الصَّ

سورة يوسف

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

5011130﴿اْرِجْع إىَِل َربَِّك﴾

803126﴿َفَلمَّ اْسَتْيَئُسوا ِمنُْه َخَلُصوا َنِجيًّا ...﴾

ُه َل َيْيَأُس ِمْن َرْوِح اهللِ إِلَّ اْلَقْوُم اْلَكافُِروَن﴾ 874145﴿إِنَّ
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ِذيَن ُيوُفوَن بَِعْهِد اهلل ول َينُْقُضوَن امْلِيثاَق﴾ 208119﴿الَّ

سورة ابراهيم

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

اِم اهلل﴾ ْرُهْم بَِأيَّ 55142﴿َوَذكِّ

2610125﴿َوَمَثُل َكِلَمٍة َخبِيَثٍة َكَشَجَرٍة َخبِيَثٍة﴾

ِذيَن َآَمنُوا ...﴾ 274115﴿ُيَثبُِّت اهللُ الَّ

تِي بِواٍد َغْيِ ِذي َزْرٍع  يَّ نا إِنِّ َأْسَكنُْت ِمْن ُذرِّ ﴿َربَّ
ِعنَْد﴾

375122

سورة احلجر

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

ُلُه  ٍء إِلَّ ِعنَْدَنا َخَزاِئنُُه َوَما ُننَزِّ ﴿َوإِْن ِمْن َشْ
إِلَّ بَِقَدٍر َمْعُلوٍم﴾

21154
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ُلُه  ٍء إِلَّ ِعنَْدنا َخزاِئنُُه وما ُننَزِّ ﴿َوإِْن ِمْن َشْ
إِلَّ بَِقَدٍر َمْعُلوٍم﴾

219172

403139﴿إِلَّ ِعَباَدَك ِمنُْهُم امْلُْخَلِصنَي﴾

42559﴿إِنَّ ِعباِدي َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطاٌن﴾

ْفَح اجْلَِميَل﴾ 855237﴿َفاْصَفِح الصَّ

ِكنَي﴾ 945237﴿َوَأْعِرْض َعِن امْلُْشِ

985205﴿َفَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك﴾

1069116﴿إِلَّ َمْن ُأْكِره وَقْلُبه ُمْطَمِئنٌّ بِاِليمِن﴾

سورة النحل

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

ُحوَن﴾ 6892﴿َوِحنَي َتْسَ

ٍء إِذا َأَرْدناُه﴾ 409172﴿إِنَّم َقْوُلنا لَِشْ

663126﴿ِمْن َبنْيِ َفْرٍث َوَدٍم َلَبنًا َخالًِصا﴾
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ًة َقانًِتا هللِِ﴾ 1205188﴿إِنَّ إِْبَراِهيَم َكاَن ُأمَّ

﴿َوإِْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا بِِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم بِِه 
ابِِريَن﴾ ُتْم َلَُو َخْيٌ لِلصَّ َوَلِئْن َصَبْ

12610
 ، 156

219

ْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة  ﴿اْدُع إىَِل َسبِيِل َربَِّك بِاحْلِ
تِي ِهَي َأْحَسُن﴾ احْلََسنَِة َوَجاِدْلُْم بِالَّ

1265237

سورة اإلسراء

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

ى بَِعْبِدِه َلْياًل ِمَن امْلَْسِجِد  ِذي َأْسَ ﴿ُسْبَحاَن الَّ
احْلََراِم إىَِل امْلَْسِجِد﴾

15140 ،136

154211﴿... َوَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى ...﴾

154211﴿... َوَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى ...﴾

﴿َوَمْن ُقتَِل َمْظُلوًما َفَقْد َجَعْلنَا لَِولِيِِّه ُسْلَطاًنا 
ُه َكاَن َمنُْصوًرا﴾ ْف ِف اْلَقْتِل إِنَّ َفاَل ُيْسِ

3310156

﴿َوَمْن ُقتَِل َمْظُلوًما َفَقْد َجَعْلنَا لَِولِيِِّه 
ُسْلَطانا﴾

3310196
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ٍء إِلَّ ُيَسبُِّح بَِحْمِدِه َوَلِكْن َل  ﴿َوإِْن ِمْن َشْ
َتْفَقُهوَن َتْسبِيَحُهْم﴾

44124

ْمنَا َبنِي َآَدَم َوَحَْلنَاُهْم ِف اْلَبِّ  ﴿َوَلَقْد َكرَّ
ْلنَاُهْم  يَِّباِت َوَفضَّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقنَاُهْم ِمَن الطَّ

َعَل َكثٍِي ...﴾

704109

﴿وَمْن كاَن ِف هِذه َأْعمى َفُهَو ِف اآلِخَرِة 
َأْعمى﴾

72585

اَلَة﴾ 39، 78540﴿َأِقِم الصَّ

﴿َوُقْرآَن اْلَفْجِر إِنَّ ُقْرآَن اْلَفْجِر َكاَن 
َمْشُهوًدا﴾  

785183

ْمِس﴾ 785169﴿لُِدُلوِك الشَّ

اَلَة﴾ 78536﴿أِقِم الصَّ

ْمِس﴾ اَلَة لُِدُلوِك الشَّ 785﴿َأِقِم الصَّ
 ،205 ،167

227
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ْيِل  ْمِس إىَِل َغَسِق اللَّ اَلَة لُِدُلوِك الشَّ ﴿َأِقِم الصَّ
َوُقْرآَن اْلَفْجِر﴾

785167

ْد بِِه َنافَِلًة َلَك َعَسى َأْن  ْيِل َفَتَهجَّ ﴿َوِمَن اللَّ
َيْبَعَثَك َربَُّك َمَقاًما حَمُْموًدا﴾

79558

842122﴿ُقْل ُكلٌّ َيْعَمُل َعل شاِكَلتِِه﴾

843138﴿ُقْل ُكلٌّ َيْعَمُل َعَل َشاِكَلتِِه ...﴾

سورة الكهف

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

ُْم﴾   ِذيَن َيْدُعوَن َربَّ 28542﴿َواْصِبْ َنْفَسَك َمَع الَّ

304161﴿إِنَّا ل ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَماًل﴾

ْنيا َواْلباِقياُت  ﴿امْلاُل واْلَبنُوَن ِزينَُة احْلَياِة الدُّ
احِلاُت َخْيٌ ِعنَْد َربَِّك َثوابًا وَخْيٌ َأَماًل﴾ الصَّ

463145 ،144

ْنَيا َواْلَباِقَياُت  ﴿امْلَاُل َواْلَبنُوَن ِزينَُة احْلََياِة الدُّ
احِلَاُت َخْيٌ ِعنَْد َربَِّك َثَواًبا َوَخْيٌ َأَماًل﴾ الصَّ

469178 ،177
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74617﴿َأَقَتْلَت َنْفًسا َزِكيًَّة﴾

ِفينَُة َفَكاَنْت ملََِساِكنَي﴾ ا السَّ 796185﴿َأمَّ

ِفينَُة َفَكاَنْت ملََِساِكنَي َيْعَمُلوَن ِف  ا السَّ ﴿َأمَّ
اْلَبْحِر﴾

796210

ا ِمنُْه َزَكاًة﴾   81619﴿َخْيً

يَن َأْعَمًل﴾ 1038253﴿ُقْل َهْل ُننَبُِّئُكْم بِاأْلَْخَسِ

ِذيَن  يَن َأْعَمًل * الَّ ﴿ُقْل َهْل ُننَبُِّئُكْم بِاأْلَْخَسِ
ْنَيا ... ﴾ َضلَّ َسْعُيُهْم ِف احْلََياِة الدُّ

-103
104

3135

ِه َفْلَيْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا  ﴿َفَمْن َكاَن َيْرُجو لَِقاَء َربِّ
ِه َأَحًدا﴾ ْك بِِعَباَدِة َربِّ َوَل ُيْشِ

1103
 ،89 ،78

136 ،177

سورة مريم

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

ا َوَزَكاًة﴾ 13619﴿ِمْن َلُدنَّ

2510153﴿ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرَطًبا َجنِيًّا﴾
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ْحَِن َصْوًما﴾ 19، 27، 29، 30، 265﴿َفُقوِل إِنِّ َنَذْرُت لِلرَّ
55 ،32

ُم َمْن َكاَن ِف امْلَْهِد َصبِيًّا﴾ 299159﴿َكْيَف ُنَكلِّ

﴿إِنِّ َعْبُد اهللِ َآَتاِنَ اْلِكَتاَب َوَجَعَلنِي َنبِيًّا 
* َوَجَعَلنِي ُمَباَرًكا َأْيَن َما ُكنُْت  َوَأْوَصاِن 

َكاِة َما ُدْمُت َحيًّا﴾ اَلِة َوالزَّ بِالصَّ

-30
31

532

اَلِة﴾ 31529﴿َوَأْوَصاِن بِالصَّ

َكاِة َما ُدْمُت َحيًّا﴾   31619﴿َوالزَّ

ْحَِن َعْهًدا﴾ ََذ ِعنَْد الرَّ 875167﴿إِلَّ َمِن اتَّ

سورة طه

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

2542﴿َما َأْنَزْلنَا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشَقى﴾

نِي َأَنا اهلل﴾ 14580﴿إِنَّ

اَلَة لِِذْكِري﴾ 14537﴿َوَأِقِم الصَّ
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ُر َأْو َيَْشى﴾ 445240﴿َفُقوَل َلُه َقْوًل َليِّنًا َلَعلُه َيَتَذكَّ

712217﴿ِف ُجُذوِع النَّْخِل﴾

78545﴿َفَأْتَبَعُهْم فِْرَعْوُن بُِجنُوِده﴾

الِة واْصَطِبْ َعَلْيها﴾ 132543﴿وْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّ

سورة األنبياء

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

232180﴿َل ُيْسَأُل َعمَّ َيْفَعُل َوُهْم ُيْسَأُلوَن﴾

ًة َيُْدوَن بَِأْمِرَنا َوَأْوَحْينَا إَِلْيِهْم  ﴿َوَجَعْلنَاُهْم َأِئمَّ
َكاِة َوَكاُنوا  اَلِة َوإِيَتاَء الزَّ اِت َوإَِقاَم الصَّ فِْعَل اْلَْيَ

َلنَا َعابِِديَن ﴾

732132

898167﴿َربِّ َل َتَذْرِن َفْرًدا َوَأْنَت َخْيُ اْلَواِرثنَِي﴾

1111208﴿َوإِْن َأْدِري َلَعلُه فِْتنٌَة َلُكْم َوَمَتاٌع إىل ِحنٍي﴾
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سورة احلج

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

ِْم﴾ 198157﴿َهَذاِن َخْصَمِن اْخَتَصُموا ِف َربِّ

ِذي َجَعْلنَاُه لِلنَّاِس َسَواًء  ﴿َوامْلَْسِجِد احْلََراِم الَّ
اْلَعاِكُف فِيِه َواْلَباِد﴾

255 ،136 ،133
142 ،140

ْن ِف النَّاِس بِاحْلَجِّ َيْأُتوَك ِرَجاًل َوَعَل  ﴿َوَأذِّ
ُكلِّ َضاِمٍر َيْأتنَِي ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق﴾

275122 ،109 ،88

285121﴿لَِيْشَهُدوا َمنافَِع َلُْم وَيْذُكُروا اْسَم اهلل﴾

﴿َلْن َيناَل اهلل حُلُوُمها ول ِدماُؤها ولِكْن َيناُلُه 
التَّْقوى ِمنُْكْم﴾

375166

ُْم ُظِلُموا﴾ ِذيَن ُيَقاَتُلوَن بَِأهنَّ 395237﴿ُأِذَن لِلَّ

اَلَة  نَّاُهْم ِف اأْلَْرِض َأَقاُموا الصَّ ِذيَن إِْن َمكَّ ﴿الَّ
َكاَة َوَأَمُروا بِامْلَْعُروِف َوهَنَْوا َعِن  َوَآَتُوا الزَّ

امْلُنَْكِر﴾
415179

608180﴿ُثمَّ ُبِغَي َعَلْيِه﴾  
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ْيَل ِف النََّهاِر َوُيولُِج النََّهاَر ِف  ﴿ُيولُِج اللَّ
اللَّْيِل﴾

615241

ُّوا احْلَجَّ َواْلُعْمَرَة هللِِ...﴾ 1965﴿َوَأِت
 ،90 ،88 ،81

108 ،91

سورة املؤمنون

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

َكاِة َفاِعُلوَن﴾ ِذيَن ُهْم لِلزَّ 15، 4616﴿َوالَّ

﴿َقاَل َربِّ اْرِجُعوِن * َلَعلِّ َأْعَمُل َصاحِلًا 
فِيَم َتَرْكُت﴾

100-99649

سورة النور

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

﴿َوَل َتْأُخْذُكْم ِبَِم َرْأَفٌة ِف ِديِن اهللِ إِْن ُكنُْتْم 
ُتْؤِمنُوَن بِاهللِ َواْلَيْوِم اآْلَِخِر﴾

2857
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﴿َوَل َتْأُخْذُكْم ِبَِم َرْأَفٌة ِف ِديِن اهللِ إِْن ُكنُْتْم 
ُتْؤِمنُوَن بِاهللِ َواْلَيْوِم اآْلَِخِر﴾

2857

﴿َوَلْوَل َفْضُل اهللِ َعَلْيُكْم َوَرْحَُتُه َما َزَكا ِمنُْكْم 
ي َمْن َيَشاُء﴾   ِمْن َأَحٍد َأَبًدا َوَلِكنَّ اهللَ ُيَزكِّ

21615

﴿... َوَلْوَل َفْضُل اهللَِّ َعَلْيُكْم َوَرْحَُتُه َما َزَكا 
ِمنُْكْم ِمْن َأَحٍد َأَبًدا ...﴾

213160

275135﴿َل َتْدُخُلوا ُبُيوًتا َغْيَ ُبُيوتُِكْم﴾

3510124﴿َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة﴾

سورة الفرقان

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

﴿َوَقِدْمنا إىِل ما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل 
َفَجَعْلناُه َهباًء َمنُْثورًا﴾

23560

َمِء َماًء َطُهوًرا﴾ 484﴿... َوَأْنَزْلنَا ِمَن السَّ
 ،45 ،44 ،29

47
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ِذيَن َل َيْدُعوَن َمَع اهللَِّ إَِلًا َآَخَر  ﴿َوالَّ
َم اهللَُّ إِلَّ  تِي َحرَّ َوَل َيْقُتُلوَن النَّْفَس الَّ

بِاحْلَقِّ ... إِلَّ َمْن َتاَب﴾
70...6810162

ُل اهللُ َسيَِّئاِتِْم َحَسنَاٍت﴾ 159، 703166﴿َفُأوَلِئَك ُيَبدِّ

سورة الشعراء

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

﴿َيْوَم َل َينَْفُع َماٌل َوَل َبنُوَن * إِلَّ َمْن 
َأَتى اهللَ بَِقْلٍب َسِليٍم﴾

89-883148

سورة النمل

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

565145﴿َفَم َكاَن َجَواَب َقْوِمِه إِلَّ َأْن َقاُلوا﴾

سورة القصص

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

71148﴿َوَأْوَحْينَا إىل ُأمِّ ُموَسى ...﴾
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ٍء﴾ 575122﴿ُيَْبى إَِلْيِه َثَمَراُت ُكلِّ َشْ

ٍء َهالٌِك إِل َوْجَهُه﴾ 88290﴿ُكلُّ َشْ

سورة العنكبوت

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

الَة َتنْهى َعِن اْلَفْحشاِء َوامْلُنَْكِر﴾ 455251﴿إِنَّ الصَّ

تِي ِهَي َأْحَسُن﴾ اِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب إِلَّ بِالَّ 1525240﴿َوَل ُتَ

سورة الروم

تِي َفَطَر  يِن َحنِيًفا فِْطَرَة اهللَِّ الَّ ﴿َفَأِقْم َوْجَهَك لِلدِّ
يُن  النَّاَس َعَلْيَها َل َتْبِديَل ِلَْلِق اهلل َذلَِك الدِّ

اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َل َيْعَلُموَن * ُمنِيبنَِي إَِلْيِه 
ِكنَي  اَلَة َوَل َتُكوُنوا ِمَن امْلُْشِ ُقوُه َوَأِقيُموا الصَّ َواتَّ
ُقوا ِدينَُهْم َوَكاُنوا ِشَيًعا ُكلُّ ِحْزٍب  ِذيَن َفرَّ * ِمَن الَّ
بَِم َلَدْيِْم َفِرُحوَن * َوإَِذا َمسَّ النَّاَس ُضٌّ َدَعْوا 

ُْم ُمنِيبنَِي إَِلْيِه ُثمَّ إَِذا َأَذاَقُهْم ِمنُْه َرْحًَة إَِذا َفِريٌق  َربَّ
ُكوَن * لَِيْكُفُروا بَِم َآَتْينَاُهْم  ِْم ُيْشِ ِمنُْهْم بَِربِّ

َفَتَمتَُّعوا َفَسْوَف َتْعَلُموَن﴾

34-3010122
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بِيِل  ُه َوامْلِْسِكنَي َواْبَن السَّ ﴿َفَآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَّ
ِذيَن ُيِريُدوَن َوْجَه اهللَِّ َوُأوَلِئَك ُهُم  َذلَِك َخْيٌ لِلَّ
ُبَو ِف َأْمَواِل  امْلُْفِلُحوَن * َوَما َآَتْيُتْم ِمْن ِرًبا لَِيْ
النَّاِس َفاَل َيْرُبو ِعنَْد اهللَِّ َوَما َآَتْيُتْم ِمْن َزَكاٍة 
ُتِريُدوَن َوْجَه اهللَِّ َفُأوَلِئَك ُهُم امْلُْضِعُفوَن﴾

39-3810123

﴿َظَهَر اْلَفَساُد ِف اْلَبِّ َواْلَبْحِر بَِم َكَسَبْت َأْيِدي 
ِذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم  النَّاِس لُِيِذيَقُهْم َبْعَض الَّ

َيْرِجُعوَن * ُقْل ِسُيوا ِف اأْلَْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف 
ِكنَي *  ِذيَن ِمْن َقْبُل َكاَن َأْكَثُرُهْم ُمْشِ َكاَن َعاِقَبُة الَّ
يِن اْلَقيِِّم ِمْن َقْبِل َأْن َيْأِتَ َيْوٌم َل  َفَأِقْم َوْجَهَك لِلدِّ

ُعوَن﴾ دَّ َمَردَّ َلُه ِمَن اهللَِّ َيْوَمِئٍذ َيصَّ

43-4010123

449116﴿َمْن َكَفَر َفَعَلْيه ُكْفُره﴾

ُبَوا ِف َأْمواِل النَّاِس َفال  ﴿وما آَتْيُتْم ِمْن ِربًا لَِيْ
َيْرُبوا ِعنَْد اهلل وما آَتْيُتْم ِمْن َزكاٍة ُتِريُدوَن َوْجه اهلل 

َفُأولِئَك ُهُم امْلُْضِعُفوَن﴾  
93644
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سورة السجدة

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

ِْم﴾ 12580﴿ناِكُسوا ُرُؤِسِهْم ِعنَْد َربِّ

16564﴿َتَتَجاَفٰ ُجنُوُبُْم َعِن امْلََضاِجِع﴾

سورة  األحزاب 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

﴿النَّبِيُّ َأْوىَل بِامْلُْؤِمننَِي ِمْن َأْنُفِسِهْم َوَأْزَواُجُه 
َهاُتُْم﴾ ُأمَّ

68266

231157﴿ِمَن امْلُْؤِمننَِي ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللَ َعَلْيِه﴾

َرُكْم َتْطِهًيا﴾ 33430﴿... َوُيَطهِّ

﴾ 335139﴿َوَقْرَن ِف ُبُيوتُِكنَّ

405193﴿َوَخاَتَم النَّبِيِّنَي﴾

ِذي ُيَصلِّ َعَلْيُكْم َوَماَلِئَكُتُه ...﴾ 434262﴿ُهَو الَّ

ِذيَن  َا الَّ ﴿إِنَّ اهللَ َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَل النَّبِيِّ َيا َأيُّ
َآَمنُوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًم﴾

564237 ،236
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سورة سبأ 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

ِلُفُه﴾   ٍء َفُهَو ُيْ 39623﴿َوَما َأْنَفْقُتْم ِمْن َشْ

سورة فاطر 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

َن َلُه ُسوُء َعَمِلِه َفَرآُه َحَسنًا ...﴾ 83182﴿َأَفَمْن ُزيِّ

374101﴿َوَجاَءُكُم النَِّذيُر﴾

سورة الصافات 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

ُْم َمْسُؤُلوَن﴾   24580﴿وِقُفوُهْم إهِنَّ

ْيِل َما َيَْجُعوَن﴾ 61348﴿َكاُنوا َقِلياًل ِمَن اللَّ
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سورة ص 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

تَِك أَلُْغِوَينَُّهْم َأمْجَِعنَي * إِلَّ ِعَباَدَك  ﴿َفبِِعزَّ
ِمنُْهُم امْلُْخَلِصنَي﴾

83-82559

سورة الزمر 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

2376﴿... َفاْعُبِد اهللَ ُمِْلًصا ...﴾

ُبوَنا إىَِل اهللَِّ ُزْلَفى﴾ 311106﴿َما َنْعُبُدُهْم إِلَّ لُِيَقرِّ

يُن اْلَالُِص ...﴾ 33136﴿َأَل هللَِِّ الدِّ

ْيِل َساِجًدا َوَقاِئًم َيَْذُر  ﴿َأْم َمْن ُهَو َقانٌِت َآَناَء اللَّ
اآْلَِخَرَة َوَيْرُجو َربِِّه﴾

9549

َتِسُبوَن﴾ 473135﴿َوَبَدا َلُْم ِمَن اهللِ َما مَلْ َيُكوُنوا َيْ

ُنوَب مَجِيًعا﴾ 5310167﴿إِنَّ اهللََّ َيْغِفُر الذُّ

اٌت بَِيِمينِِه﴾   مَواُت َمْطِويَّ 6711121﴿َوالسَّ
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سورة غافر 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

60545﴿اْدُعوِن َأْسَتِجْب َلُكْم﴾

ْيَل لَِتْسُكنُوا فِيِه َوالنََّهاَر  ِذي َجَعَل َلُكُم اللَّ ﴿اهللَُّ الَّ
ا إِنَّ اهللََّ َلُذو َفْضٍل َعَل النَّاِس﴾ ُمْبِصً

6110126

سورة فصلت 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

َكاَة﴾   ِذيَن َل ُيْؤُتوَن الزَّ ِكنَي الَّ 6630﴿َوَوْيٌل لِْلُمْشِ

سورة الشورى 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

ِميُع اْلَبِصُي﴾ ٌء َوُهَو السَّ 112181﴿َلْيَس َكِمْثِلِه َشْ

408149﴿َوَجزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمْثُلها﴾

﴿َوَجَزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمْثُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه 
ُه َل ُيِبُّ الظَّاملنَِِي﴾ َعَل اهللَِّ إِنَّ

4010156

4110156﴿اْنَتَصَ َبْعَد ُظْلِمِه َفُأوَلِئَك َما َعَلْيِهْم ِمْن َسبِيٍل﴾ 
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سورة الزخرف 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

871196﴿َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَقُهْم َلَيُقوُلنَّ اهللَُّ﴾

سورة اجلاثية 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

ٍة جاثَِيًة﴾   28580﴿وَترى ُكلَّ ُأمَّ

333135﴿َوَبَدا َلُْم َسيَِّئاُت َما َعِمُلوا﴾

سورة حممد 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

﴿َوِمنُْهْم َمْن َيْسَتِمُع إَِلْيَك َحتَّى إَِذا َخَرُجوا 
ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َماَذا َقاَل  ِمْن ِعنِْدَك َقاُلوا لِلَّ

َبُعوا  ِذيَن َطَبَع اهللُ َعَل ُقُلوِبِْم َواتَّ َآنًِفا ُأوَلِئَك الَّ
َأْهَواَءُهْم﴾

168137
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الصفحةاجلزءرقمهااآلية

ِذيَن ِف ُقُلوِبِْم َمَرٌض َينُْظُروَن إَِلْيَك  ﴿َرَأْيَت الَّ
َنَظَر امْلَْغِشِّ َعَلْيِه ِمَن امْلَْوِت َفَأْوىَل َلُْم * َطاَعٌة 
َوَقْوٌل َمْعُروٌف َفإَِذا َعَزَم اأْلَْمُر َفَلْو َصَدُقوا اهللَ 

ا َلُْم﴾ َلَكاَن َخْيً

21-208137

ِذيَن ِف ُقُلوِبِْم َمَرٌض َأْن َلْن ُيِْرَج  ﴿َأْم َحِسَب الَّ
اهللَُّ َأْضَغاهَنُْم * َوَلْو َنَشاُء أَلََرْينَاَكُهْم َفَلَعَرْفَتُهْم 
بِِسيَمُهْم َوَلَتْعِرَفنَُّهْم ِف حَلِْن اْلَقْوِل َواهللَُّ َيْعَلُم 

َأْعَمَلُكْم﴾

30-298137

31896﴿َوَنْبُلَو َأْخَباَرُكْم﴾

َقاِب﴾ َب الرِّ ِذيَن َكَفُروا َفَضْ 4826﴿َفإِذا َلِقيُتُم الَّ

سورة الفتح 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

﴿َسَيُقوُل َلَك امْلَُخلَُّفوَن ِمَن اأْلَْعَراِب َشَغَلْتنَا َأْمَواُلنَا 
َوَأْهُلوَنا َفاْسَتْغِفْر َلنَا َيُقوُلوَن بَِأْلِسنَتِِهْم َما َلْيَس ِف 

ُقُلوِبِْم ُقْل َفَمْن َيْمِلُك َلُكْم ِمَن اهللَِّ َشْيًئا إِْن َأَراَد بُِكْم 
ا َأْو َأَراَد بُِكْم َنْفًعا َبْل َكاَن اهللَُّ بَِم َتْعَمُلوَن َخبًِيا﴾ َضًّ

118137
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﴿َسَيُقوُل امْلَُخلَُّفوَن إَِذا اْنَطَلْقُتْم إىَِل َمَغانَِم لَِتْأُخُذوَها 
ُلوا َكاَلَم اهللَِّ ُقْل َلْن  َذُروَنا َنتَّبِْعُكْم ُيِريُدوَن َأْن ُيَبدِّ

َتتَّبُِعوَنا َكَذلُِكْم َقاَل اهللَُّ ِمْن َقْبُل َفَسَيُقوُلوَن َبْل 
ُسُدوَننَا َبْل َكاُنوا َل َيْفَقُهوَن إِلَّ َقِلياًل﴾ َتْ

158137

سورة احلجرات 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

ِذيَن ُينَاُدوَنَك ِمْن َوَراِء احْلُُجَراِت َأْكَثُرُهْم َل  ﴿إِنَّ الَّ
وا َحتَّى َتُْرَج إَِلْيِهْم َلَكاَن  ُْم َصَبُ َيْعِقُلوَن * َوَلْو َأهنَّ

ا َلُْم َواهللُ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾   َخْيً

5-48138

﴿َوإِْن َطاِئَفَتاِن ِمَن امْلُْؤِمننَِي اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا َبْينَُهَم 
تِي َتْبِغي  ا َعَل اأْلُْخَرى َفَقاتُِلوا الَّ َفإِْن َبَغْت إِْحَداُهَ
َحتَّى َتِفيَء إىَِل َأْمِر اهللِ َفإِْن َفاَءْت َفَأْصِلُحوا َبْينَُهَم 

َم  بِاْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا إِنَّ اهللََّ ُيِبُّ امْلُْقِسطِنَي * إِنَّ
امْلُْؤِمنُوَن إِْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبنْيَ َأَخَوْيُكْم ﴾

10-98249

﴿واْعَلُموا َأنَّ فِيُكْم َرُسوَل اهلل َلْو ُيطِيُعُكْم ِف َكثٍِي 
ِمَن األَْمِر َلَعنِتُّْم ولِكنَّ اهلل َحبََّب إَِلْيُكُم﴾

75217
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الصفحةاجلزءرقمهااآلية

﴿َوإِْن َطاِئَفَتاِن ِمَن امْلُْؤِمننَِي اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا َبْينَُهَم 
تِي َتْبِغي  ا َعَل اأْلُْخَرى َفَقاتُِلوا الَّ َفإِْن َبَغْت إِْحَداُهَ

َحتَّى َتِفيَء إىَِل َأْمِر اهللَِّ﴾
98219

﴿َوإِْن َطاِئَفَتاِن ِمَن امْلُْؤِمننَِي اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا َبْينَُهَم 
تِي َتْبِغي  ا َعَل اأْلُْخَرى َفَقاتُِلوا الَّ َفإِْن َبَغْت إِْحَداُهَ
َحتَّى َتِفيَء إىَِل َأْمِر اهللِ َفإِْن َفاَءْت َفَأْصِلُحوا َبْينَُهَم 

بِاْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا إِنَّ اهللََّ ُيِبُّ امْلُْقِسطِنَي﴾

98
 ،186
221

تِي َتْبِغي﴾   98262﴿َفَقاتُِلوا الَّ

ا َعَل اأْلُْخَرى  ﴿َفَأْصِلُحوا َبْينَُهَم َفإِْن َبَغْت إِْحَداُهَ
تِي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء إىَِل َأْمِر اهللَِّ﴾ َفَقاتُِلوا الَّ

95228

﴿ُقْل َل َتُنُّوا َعَلَّ إِْساَلَمُكْم َبِل اهللُ َيُمنُّ َعَلْيُكْم َأْن 
َهَداُكْم لِْلِيَمِن﴾

173162

سورة ق 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

ْمِس َوَقْبَل  ﴿َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َقْبَل ُطُلوِع الشَّ
اْلُغُروِب﴾

395191
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ْمِس َوَقْبَل  ﴿َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َقْبَل ُطُلوِع الشَّ
ُغُروِبَا﴾  

395169

سورة الذاريات 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

اِرَياِت َذْرًوا * َفاحْلَاِماَلِت ِوْقًرا﴾ 11164-2﴿َوالذَّ

ْيِل َما َيَْجُعوَن﴾ 173162﴿َكاُنوا َقِلياًل ِمَن اللَّ

اِئِل َوامْلَْحُروِم﴾ ْم َحقٌّ لِلسَّ 196205﴿َوِف َأْمَواِلِ

ِة امْلَتنِي﴾ اُق ُذو اْلُقوَّ زَّ 586320﴿إِنَّ اهللَ ُهَو الرَّ

سورة النجم 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

َأَفِمْن َهَذا احْلَِديِث َتْعَجُبوَن )59( َوَتْضَحُكوَن َوَل 
َتْبُكوَن )60( َوَأْنُتْم َساِمُدوَن

-59
61

2198
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سورة الرمحن 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

7811133﴿َتَباَرَك اْسُم َربَِّك﴾

سورة الواقعة 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

ُروَن﴾ ُه إِلَّ امْلَُطهَّ 79425﴿ َل َيَمسُّ

سورة اجملادلة 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

ِذيَن ُيَظاِهُروَن ِمْن نَِساِئِهْم ُثمَّ َيُعوُدوَن ملَِا َقاُلوا  ﴿َوالَّ
ا﴾ َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ِمْن َقْبِل َأْن َيَتَمسَّ

3521

ِذيَن هُنُوا َعِن النَّْجَوى ُثمَّ َيُعوُدوَن ملَِا هُنُوا  ﴿َتَر إىَِل الَّ
ُسوِل  ْثِم َواْلُعْدَواِن َوَمْعِصَيِة الرَّ َعنُْه َوَيَتنَاَجْوَن بِاْلِ
يَِّك بِِه اهللَُّ َوَيُقوُلوَن ِف  َوإَِذا َجاُءوَك َحيَّْوَك بَِم مَلْ ُيَ
ُبنَا اهللَُّ بَِم َنُقوُل َحْسُبُهْم َجَهنَُّم  َأْنُفِسِهْم َلْوَل ُيَعذِّ

َيْصَلْوهَنَا َفبِْئَس امْلَِصُي ﴾

88136
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ِذيَن هُنُوا َعِن النَّْجَوى ُثمَّ َيُعوُدوَن  ﴿َأمَلْ َتَر إىَِل الَّ
ْثِم َواْلُعْدَواِن َوَمْعِصَيِة  ملَِا هُنُوا َعنُْه َوَيَتنَاَجْوَن بِاْلِ

يَِّك بِِه اهللَُّ  ُسوِل َوإَِذا َجاُءوَك َحيَّْوَك بَِم مَلْ ُيَ الرَّ
ُبنَا اهللَُّ بَِم َنُقوُل  َوَيُقوُلوَن ِف َأْنُفِسِهْم َلْوَل ُيَعذِّ

َحْسُبُهْم َجَهنَُّم َيْصَلْوهَنَا َفبِْئَس امْلَِصُي﴾

88136

ِذيَن َآَمنُوا... ﴾ ْيَطاِن لَِيْحُزَن الَّ َم النَّْجَوى ِمَن الشَّ 108136﴿إِنَّ

سورة احلشر 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَاُكْم َعنُْه َفاْنَتُهوا  ﴿َوَما َآَتاُكُم الرَّ
ُقوا اهللَ إِنَّ اهللَ َشِديُد اْلِعَقاِب﴾ َواتَّ

7631

ِذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدياِرِهْم﴾ 85139﴿لِْلُفَقَراِء امْلَُهاِجِريَن الَّ

اَر واِليمَن ِمْن َقْبِلِهْم ُيِبُّوَن َمْن  ُؤا الدَّ ِذيَن َتَبوَّ ﴿والَّ
هاَجَر إَِلْيِهْم ول َيُِدوَن ِف ُصُدوِرِهْم﴾

9643

9644﴿وُيْؤثُِروَن َعل َأْنُفِسِهْم وَلْو كاَن ِبِْم َخصاَصٌة﴾  
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سورة الصف 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

25202﴿مِلَ َتُقوُلوَن َما َل َتْفَعُلوَن﴾

35202﴿َكُبَ َمْقًتا ِعنَْد اهللَِّ َأْن َتُقوُلوا َما َل َتْفَعُلوَن﴾

ا﴾ ِذيَن ُيَقاتُِلوَن ِف َسبِيِلِه َصفًّ 46204﴿إِنَّ اهللَ ُيِبُّ الَّ

سورة اجلمعة 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

ِذيَن ُحُِّلوا التَّْوَراَة ُثمَّ مَلْ َيِْمُلوَها َكَمَثِل  ﴿َمَثُل الَّ
َمِر َيِْمُل َأْسَفاًرا﴾   احْلِ

510125

سورة املنافقون 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

﴿إَِذا َجاَءَك امْلُنَافُِقوَن َقاُلوا َنْشَهُد إِنََّك َلَرُسوُل اهللَِّ 
َواهللَُّ َيْعَلُم إِنََّك َلَرُسوُلُه َواهللَُّ َيْشَهُد إِنَّ امْلُنَافِِقنَي 

وا َعْن َسبِيِل  َُذوا َأْيَمهَنُْم ُجنًَّة َفَصدُّ َلَكاِذُبوَن )1( اتَّ
ُْم َساَء َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾ اهللَِّ إهِنَّ

2-18136
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سورة التغابن 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

176317﴿إِْن ُتْقِرُضوا اهلل َقْرضًا َحَسنًا ُيضاِعْفُه َلُكْم﴾

سورة الطالق 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

َعْل َلُه َمَْرًجا * َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث  ﴿َوَمْن َيتَِّق اهللَ َيْ
َل َيَْتِسُب﴾

3-29140

سورة التحريم 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

﴿ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َناًرا َوُقوُدَها النَّاُس 
َجاَرُة﴾ َواحْلِ

65231

ِذيَن َآَمنُوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َناًرا﴾ َا الَّ 65231﴿َيا َأيُّ

سورة امللك 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

ِذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلوًل َفاْمُشوا  ﴿ُهَو الَّ
ِف َمنَاِكبَِها َوُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه َوإَِلْيِه النُُّشوُر﴾

159
 ،148 ،141

192
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سورة القلم 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

48220﴿َوإِنََّك َلَعل ُخُلٍق َعظِيٍم﴾  

سورة احلاقة 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

﴿ُثمَّ ِف ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسْبُعوَن ِذَراًعا َفاْسُلُكوُه * 
ُه َكاَن َل ُيْؤِمُن بِاهللَِّ اْلَعظِيِم﴾ إِنَّ

33-325136

سورة املعارج 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

ِذيَن ُهْم َعَل َصاَلِتِْم َداِئُموَن﴾   23550﴿الَّ

ِذيَن ُهْم َعَل َصاَلِتِْم ُيَافُِظوَن﴾   34550﴿َوالَّ

سورة نوح 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

1710114﴿واهلل َأْنَبَتُكْم ِمَن األَْرِض َنباتًا﴾
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سورة املزمل 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

ْيَل إِلَّ َقِلياًل * نِْصَفُه َأِو  ُل * ُقِم اللَّ مِّ َا امْلُزَّ ﴿َيا َأيُّ
ِل اْلُقْرَآَن َتْرتِياًل﴾ اْنُقْص ِمنُْه َقِلياًل * َأْو ِزْد َعَلْيِه َوَرتِّ

4-1557

ُصوُه َفَتاَب  ْيَل َوالنََّهاَر َعِلَم َأْن َلْن ُتْ ُر اللَّ ﴿ َواهللَُّ ُيَقدِّ
َ ِمَن اْلُقْرَآِن َعِلَم َأْن َسَيُكوُن  َعَلْيُكْم َفاْقَرُءوا َما َتَيسَّ
ُبوَن ِف اأْلَْرِض َيْبَتُغوَن  ِمنُْكْم َمْرَض َوَآَخُروَن َيْضِ
ِمْن َفْضِل اهللَِّ َوَآَخُروَن ُيَقاتُِلوَن ِف َسبِيِل اهللَِّ َفاْقَرُءوا 

َكاَة ﴾  اَلَة َوَآُتوا الزَّ َ ِمنُْه َوَأِقيُموا الصَّ َما َتَيسَّ

20557

سورة املدثر 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

ْر﴾ 24، 4437﴿وثِياَبَك َفَطهِّ

42537-43﴿َما َسَلَكُكْم ِف َسَقَر * َقاُلوا مَلْ َنُك ِمَن امْلَُصلِّنَي﴾  



79

سورة اإلنسان 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

﴿وُيْطِعُموَن الطَّعاَم َعل ُحبِّه ِمْسِكينًا وَيتِيًم 
وَأِسيًا. إِنَّم ُنْطِعُمُكْم لَِوْجه اهلل ل ُنِريُد ِمنُْكْم 

َجزاًء ول ُشُكورًا﴾
9-8644

سورة عبس 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

ٍء َخَلَقُه *  ْنَساُن َما َأْكَفَرُه * ِمْن َأيِّ َشْ ﴿ُقتَِل اْلِ
ُه ...﴾ َ بِيَل َيسَّ َرُه * ُثمَّ السَّ ِمْن ُنْطَفٍة َخَلَقُه َفَقدَّ

-17
22

3185

176، 311177﴿َوَفاِكَهًة َوَأبًّا﴾

سورة املطففني 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

26348﴿... َفْلَيَتنَاَفِس امْلَُتنَافُِسوَن﴾
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سورة البلد 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

﴿َفاَل اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة * َوَما َأْدَراَك َما اْلَعَقَبُة * 
َفكُّ َرَقَبٍة * َأْو إِْطَعاٌم ِف َيْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة * 

َبٍة﴾ َيتِيًم َذا َمْقَرَبٍة * َأْو ِمْسِكينًا َذا َمْتَ

6-16302

146312﴿َأْو إِْطَعاٌم ِف َيْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة﴾

156312﴿َيتِيًم َذا َمْقَرَبٍة﴾  

َبٍة﴾ 166313﴿ِمْسِكينًا َذا َمْتَ

سورة الشمس 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

اَها﴾ 9618﴿َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّ

سورة الليل 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

َزى * إِلَّ اْبتَِغاَء  ﴿َوَما أِلََحٍد ِعنَْدُه ِمْن نِْعَمٍة ُتْ
ِه اأْلَْعَل﴾ َوْجِه َربِّ

20-193110
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سورة االنشراح 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

ْح َلَك﴾ 1573﴿َأمَلْ َنْشَ

سورة العلق 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

ْب﴾   19532﴿َواْسُجْد َواْقَتِ

سورة البينة 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

َرًة﴾ 2422﴿... َيْتُلو ُصُحًفا ُمَطهَّ

﴿َوَما ُأِمُروا إِلَّ لَِيْعُبُدوا اهللَ ُمِْلِصنَي َلُه 
يَن﴾   الدِّ

5538

﴿َوَما ُأِمُروا إِلَّ لَِيْعُبُدوا اهللَ ُمِْلِصنَي َلُه 
اَلَة َوُيْؤُتوا  يَن ُحنََفاَء َوُيِقيُموا الصَّ الدِّ

َكاَة َوَذلَِك ِديُن اْلَقيَِّمِة﴾   الزَّ

5538



الصفحةاجلزءرقمهااآلية

﴿َوَما ُأِمُروا إِلَّ لَِيْعُبُدوا اهللَ ُمِْلِصنَي َلُه 
اَلَة َوُيْؤُتوا  يَن ُحنََفاَء َوُيِقيُموا الصَّ الدِّ

َكاَة َوَذلَِك ِديُن اْلَقيَِّمِة﴾.   الزَّ
5630

﴿َوَما ُأِمُروا إِلَّ لَِيْعُبُدوا اهللََّ ُمِْلِصنَي َلُه 
اَلَة َوُيْؤُتوا  يَن ُحنََفاَء َوُيِقيُموا الصَّ الدِّ

َكاَة ...﴾ الزَّ
5350 ،35

سورة الزلزلة 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

ا َيَرُه﴾ ٍة َخْيً 7564﴿َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

سورة الفيل 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

1573﴿َأمَلْ َتَر َكْيَف﴾
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سورة املاعون 

الصفحةاجلزءرقمهااآلية

ِذيَن ُهْم َعْن َصاَلِتِْم َساُهوَن  ﴿َفَوْيٌل لِْلُمَصلِّنَي * الَّ
ِذيَن ُهْم ُيَراُءوَن * َوَيْمنَُعوَن امْلَاُعوَن﴾ * الَّ

7-4637

ِذيَن ُهْم ُيَراُءوَن﴾ 6399﴿الَّ





مصادر املوسوعة
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األبــواب )رجــال الطــويس(، الشــيخ الطــويس، )ت: 460هـــ(، تقيــق: جــواد . 1
القيومــي الصفهــان، ط1، رمضــان املبــارك 1415، النــاش: مؤسســة النــش 

الســالمي التابعــة جلمعــة املدرســني بقــم املشفــة.

أثــر رأس اإلمــام احلســن عليــه الســام يف احيــاء التوحيــد وتوحيــد الفكــر . 2
ــل  ــيد نبي ــة(، الس ــة بيني ــي )دراس ــر اجلمع ــة والضم ــة الوظيفي ــوء النظري يف ض
احلســني الكربالئــي، مؤسســة علــوم هنــج البالغــة، العتبــة احلســينية املقدســة/ 

ــراق، دار وارث، ط1، 1440هـــ/ 2019. ــالء – الع كرب

اجوبــة املســائل املهنائيــة، العالمــة احلــل، )ت: 726هـــ(،1401، مــط: اليــام . 3
– قــم.

ــد . 4 ــاش: التوحي ــكري، الن ــى العس ــيد مرت ــة، الس ــن عائش ــث أم املؤمن أحادي
للنــش، املطبعــة: مطبعــة صــدر، ط5، 1414 هــ  - 1994 م.

االحتجــاج، الشــيخ الطــبيس، )ت: 548 هـــ(، تقيــق: تعليــق ومالحظــات: . 5
الســيد حممــد باقــر الرســان، 1386 - 1966 م، النــاش: دار النعــمن للطباعــة 

والنــش - النجــف األشف.

أحــكام القــرآن، ابــن العــريب، )ت: 543 هـــ(، تــح: حممــد عبــد القــادر عطــا، . 6
ــش. ــة والن ــر للطباع ــان - دار الفك ــط: لبن م
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ــرازي اجلصــاص، )ت:370 هــ (، . 7 ــن عــل ال ــو بكــر أحــد ب احــكام القــرآن، أب
ضبــط نصــه وخــرج آياتــه: عبــد الســالم حممــد عــل شــاهني، دار الكتــب 

– لبنــان، ط1، 1415 - 1994م. العلميــة، بــيوت 

االحــكام يف أصــول األحــكام، عــل بــن حممــد اآلمــدي أبــو احلســن، تقيــق: د. . 8
ســيد اجلميــل، النــاش: دار الكتــاب العــريب – بــيوت، ط1، 1404.

األحــكام، ييــى بــن احلســني، )ت: 298 هـــ(، تقيــق: تميــع: أبــو احلســن عل . 9
بــن أحــد بــن أيب حريصــة، ط1، 1410 - 1990م.

أحيــاء علــوم الديــن، الغــزال، )ت: 505 هـــ(، دار الكتــاب العــريب – . 10
بــيوت.

ــن . 11 ــن احلــارث ب ــد اهلل حممــد ب ــو عب ــار الفقهــاء واملحدثــن، احلافــظ أب أخب
أســد الشــني القــيوان ثــم الندلــي )ت نحــو 366 هـــ(، ط1، الناشـــــــــر: 

ــان. ــة – بــيوت – لبن دار الكتــب العلمي

االختصــاص، الشــيخ املفيــد، )ت: 413 هـــ(، تقيــق: عــل أكــب الغفــاري، . 12
الســيد حممــود الزرنــدي، ط2، 1414 - 1993 م، النــاش: دار املفيــد للطباعــة 

والنــش والتوزيــع - بــيوت – لبنــان.

ــويس، )ت: 460 . 13 ــيخ الط ــي(، الش ــال الك ــال )رج ــة الرج ــار معرف اختي
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هـــ(، تقيــق: تصحيــح وتعليــق: مــي دامــاد األســتابادي، تقيــق: الســيد 
مهــدي الرجائــي، 1404، مــط: بعثــت – قــم، مؤسســة آل البيــت )ع( لحيــاء 

ــتاث. ال

إرشــاد األذهــان، العالمــة احلــل، )ت: 726 هـــ(، تــح: الشــيخ فــارس . 14
ــاش: مؤسســة  حســون، ط1، 1410، مطبعــة مؤسســة النــش الســالمي، الن

ــة.  ــم املشف ــني بق ــة املدرس ــة جلمع ــالمي التابع ــش الس الن

اإلرشــاد، الشــيخ املفيــد، )ت: 413 هـــ(، تقيــق: مؤسســة آل البيــت )ع( . 15
لتحقيــق الــتاث، ط2، 1414 - 1993 م، النــاش: دار املفيــد للطباعــة والنش 

والتوزيــع - بــيوت – لبنــان.

ــيد . 16 ــق: الس ــق وتعلي ــويس، )ت: 460 هـــ(، تقي ــيخ الط ــتبصار، الش االس
حســن املوســوي الرســان، ط4، 1363 ش، مــط: خورشــيد، النــاش: دار 

ــران. ــالمية – طه ــب الس الكت

ــرام مــن اســتقصاء اإلفحــام، الســيد عــل احلســيني امليــالن، . 17 اســتخراج امل
معــارص، ط1، 1425 - 1383 ش، املطبعــة: شيعــت – قــم، النــاش: املؤلــف 

- قــم – إيــران.

االســتذكار، ابــن عبــد الــب بــن عاصــم النمــري القرطبــي، )ت:463 هـــ(، . 18
تقيــق: ســامل حممــد عطا-حممــد عــل معــوض، ط1، 2000م، املطبعــة: بــيوت 
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- دار الكتــب العلميــة، النــاش: دار الكتــب العلميــة.

ــهيد . 19 ــن الش ــن ب ــن احلس ــد ب ــتبصار حمم ــار يف رشح االس ــتقصاء االعتب اس
الثــاين: ج2 

االستيعاب، ابن عبد الب، ط حيدر آباد.. 20

أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة، أبــو احلســن عــل بــن أيب الكــرم حممــد بــن . 21
حممــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيبان املعــروف بابــن األثــي، )ت: 
360 هـــ(، دار الكتــاب العــريب - بــيوت – لبنــان، انتشــارات إســمعيليان – 

طهران.

الســيوطي، )ت: 911 . 22 الديــن  جــالل  املوطــأ،  برجــال  املبطــأ  اســعاف 
هـــ(، تقيــق: موفــق فــوزي جــب، ط1، 1410، املطبعــة والنــاش: دار الجــرة 

للطباعــة والنــش والتوزيــع – بــيوت.                     

ــيوطي . 23 ــن الس ــالل الدي ــر، ج ــن أيب بك ــن ب ــد الرح ــر، عب ــباه والنظائ األش
)ت: 911هـــ(، ط1، 1411هـــ - 1990م، النــاش: دار الكتــب العلميــة.

حابــة، ابــن حجــر، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــيوت . 24 اإلصابــة يف متييــز الصَّ
ــــ لبنان، 1415 هــ. 

ــيخ حممــد كاشــف الغطــاء، )ت: 1373 هـــ(، . 25 ــيعة وأصوهلــا، الشَّ أصــل الشِّ
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تقيــق: عــالء آل جعفــر، ط1، 1415، املطبعــة: ســتارة، النــاش: مؤسســة 
المــام عــل )ع(. 

ــن . 26 ــالل ب ــن ه ــل ب ــن حنب ــد ب ــن حمم ــد ب ــد اهلل أح ــو عب ــنة، أب ــول الس أص
أســد الشــيبان )ت: 241هـــ(، النــاش: دار املنــار - الــرج – الســعودية، ط1، 

ـ 1411ه 

األعــاق النفيســة – البــن رســته- )ت: 290هـــ(، مطبعــة بريــل – ليــدن، . 27
1892م. 1310هـ/ 

ــن . 28 ــر ب ــن أيب بك ــد ب ــد اهلل حمم ــو عب ــن، أب ــن رب العامل ــن ع ــام املوقع أع
أيــوب املعــروف )بابــن قيــم اجلوزيــة(، )751 هــ  1350م(، تقيــق: املحقــق: 
حممــد عبــد الســالم إبراهيــم، ط1، 1411 هــ  - 1991 م، النــاش: دار الكتــب 

ــة – بــيوت. العلمي

إعــام الــورى بأعــام اهلــدى، الشــيخ الطــويس، ط1، مؤسســة آل البيــت . 29
ــاَلم( لحيــاء الــتاث، ُقــّم ــــ إيــران، ربيــع األول 1417 هــــ. )عليهــم السَّ

األعام، الزركل، ط5، دار العلم للماليني، بيوت ــ لبنان.. 30

االغاين، ايب الفرج الصفهان، )ت: 356هـ(، د تقيق، د ط، د ت ط.. 31

اغتيــال التوحيــد يف ضــوء األنثروبولوجيــا العقديــة والبنائيــة الوظيفيــة . 32
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ــَام( يف يــوم عاشــوراء للمؤلــف/ دراســة  خلطــاب اإلمــام احلســن )عليــه السَّ
بينيــة/ الســيد نبيــل احلســني الكربائــي، مؤسســة هنــج الباغــة التابعــة للعتبــة 
ــراق. ــاء/ الع ــوارث –كرب ــة، ط1، 1440هـــ/ 2019م، دار ال ــينية املقدس احلس

ــا، الســيد حممــد باقــر الصــدر، )ت: 1400 هـــ(، تقيــق: مكتــب . 33 اقتصادن
العــالم الســالمي - فــرع خراســان، ط2، 1425 - 1382ش، مــط: مكتــب 
العــالم الســالمي، النــاش: مؤسســة بوســتان كتــاب قــم )مركــز النــش التابع 

ملكتــب العــالم الســالمي(.

اإلقنــاع يف حــل ألفــاظ أيب شــجاع، شــمس الديــن، حممــد بــن أحــد الطيب . 34
الشبينــي الشــافعي )ت: 977هـــ(، املحقــق: مكتــب البحــوث والدراســات، 

النــاش: دار الفكــر – بــيوت.

إكليــل املنهــج يف حتليــل املطلــب، حممد الراســان الكربــايس، )ت: 1175 . 35
هـــ(، تقيــق: الســيد جعفــر احلســيني الشــكوري، ط1، 1425 - 1383ش، 

املطبعــة والنــاش: دار احلديــث للطباعــة والنــش.

إكــال الكــال، احلافــظ ابــن ماكــول، )ت: 475هـــ(، د تقيــق، د ط، د مط، . 36
النـّـاش: دار إحيــاء الــّتاث العــريب، د ت ط.

ــاش: . 37 ــزي، )ت: 741هـــ(، النَّ ــب الّتبي اإلكــال يف أســاء الّرجــال، الطي
ــاَلم(. ــت )عليهــم السَّ مؤسســة أهــل البي
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ــالمي . 38 ــق الس ــز التحقي ــل، مرك ــي العام ــن مك ــد ب ــة، حمم ــة والنفلي األلفي
ــّم. ــة ُق ــوزة العلمي ــالم ف احل ــب الع ــع للمكت التب

األم خمتــر املــزين، إســمعيل بــن ييــى بــن إســمعيل، أبــو إبراهيــم املــزن . 39
)ت: 264هـــ(، النــاش: دار املعرفــة – بــيوت، 1410هـــ/1990م.

املعرفــة، . 40 دار  طبــع:  إدريــس )ت 204هـــ(،  بــن  الشــافعي حممــد  األم، 
لبنــان. ـ  بــيوت  ط2،  1973م،  1393هـــ، 

ــن حممــد . 41 ــن إســمعيل ب ــد اهلل البغــدادي احلســني ب ــو عب أمــايل املحامــي، أب
ــق:  ــل )ت: 330 ه(، تقي ــي املحام ــان الضب ــن أب ــعيد ب ــن س ــمعيل ب ــن إس ب
ــالمية، دار  ــة الس ــاش: املكتب ــي، ط1، 1412، الن ــم القي ــق: د. إبراهي املحق

ــام. ــمن - األردن، الدم ــم - ع ــن القي اب

األمــايل، الشــيخ املفيــد )413هـــ(، تقيــق: حســني األســتاد ول ـ عــل . 42
أكــب الغفــاري، طبــع: دار املفيــد للطباعــة والنــش والتوزيــع لســنة 1414هـــ، 

1993م، ط2، بــيوت ـ لبنــان.

األمــايل، الصــدوق، ط1، مركــز الّطباعــة ف مؤسســة البعثــة، ُقــّم ــــ إيــران . 43
لســنة 1417 هــــ.

األمــايل، شــيخ الطائفــة حممــد بــن احلســن بــن عــل الطــويس )ت 460هـــ( . 44
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تقيــق: قســم الدراســات الســالمية، طبــع: مركــز الطباعــة والنش ف مؤسســة 
البعثــة لســنة 1414هـــ، 1993م، ط1، قــم املقدســة ـ إيــران.

ــد حســن املظفــر، )ت: . 45 ــيخ حُممَّ الشَّ ــَام(،  السَّ ــاِدق )عليــه  اإلمــام الصَّ
1375 هـــ(، ط3، 1397 - 1978 م، النــاش: دار الزهــراء للطباعــة والنــش 

والتوزيــع، بــيوت – لبنــان.

اإلمامــة والسياســة، ابــن قتيبــة الدينــوري، تقيــق: الدكتــور طــه حممــد . 46
الزينــي، النــاش: مؤسســة احللبــي وشكاه للنــش والتوزيــع.

إمتــاع األســاع، املقريــزي، ط1، منشــورات حممــد عــل بيضــون دار الكتب . 47
ـــ لبنان لســنة 1420 هــ. العلميــة، بــيوتـ 

ــاء، . 48 ــة الوف ــل، مؤسس ــر العام ــن احل ــن احلس ــد ب ــيخ حمم ــل، الش ــل اآلم أم
ــان. ــيوت لبن ب

النــش . 49 مؤسســة  تــح:  هـــ(،   436 )ت:  املرتــى،  الشيــف  االنتصــار، 
الســالمي، شــوال املكــرم 1415، مؤسســة النــش الســالمي التابعــة جلمعــة 

ــة. ــم املشف ــني بق املدرس

األنســاب، الســمعان، )ت: 562 هـــ(، تقيــق: تقديــم وتعليــق: عبــد . 50
اهلل عمــر البــارودي، ط1، 1408 - 1988 م، النــاش: دار اجلنــان للطباعــة 
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والنــش والتوزيــع - بــيوت – لبنــان.

ــيخ الّســبحان، ط 1، املطبعــة: . 51 اإلنصــاف يف مســائل دام فيهــا اخلــاف، الشَّ
ــاَلم(، ت:  ــاِدق )عليــه السَّ َســة، النَّــاش: مؤسســة المــام الصَّ اعتــمد – ُقــّم امُلَقدَّ

1423 - 1381 ش. 

اإلنصــاف يف معرفــة الراجــح مــن اخلــاف عــى مذهــب اإلمــام أمحــد . 52
ــق  ــن )817 -885(، تقي ــو احلس ــرداوي أب ــليمن امل ــن س ــل ب ــل، ع ــن حنب ب
ومراجعــة: حممــد حامــد الفقــي، ط 2، مــط: دار إحيــاء الــتاث العــريب – 

بــيوت، النــاش: دار إحيــاء الــتاث العــريب، بــيوت.

إيضــاح املكنــون يف الذيــل عــى كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب . 53
ــح:  ــق: تصحي ــدادي، )ت: 1339هـــ(، تقي ــا البغ ــمعيل باش ــون، لس والفن
حممــد شف الّديــن يالتقايــا، رفعــت بيلگــه الكليــي، د ط، د مــط، النـّـاش: دار 

ــان، د ت ط. ــيوت – لبن ــريب - ب ــتاث الع ــاء ال إحي

خي، . 54 ــمَّ ــفاو الش ــن يسِّ ــر اب ــن عام ــل ب ــن ع ــر ب ــاكن عام ــو س ــاح، أب االيض
ــمن، ط4، 1420هـــ -  ــلطنة ع ــة، س ــي والثقاف ــاش: وزارة الــتاث القوم الن

1999م.

ــة . 55 ــع: مؤسس ــبحان، طب ــر الس ــنة، جعف ــاب والس ــر يف الكت ــان والكف االي
ـ إيــران. المــام الصــادق عليــه الســالم لســنة 1416هـــ، 1996م / قــم املقدســة 
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بحــار األنــوار، العالمــة الشــيخ حممــد باقــر املجلــي، ط2 املصححــة، . 56
1403 هــ  - 1983 م، مؤسســة الوفــاء - بــيوت - لبنــان – رصب.

بحــر الــدم فيمــن تكلــم فيــه اإلمــام أمحــد بمــدح أو ذم، يوســف بــن حســن . 57
بــن أحــد بــن حســن ابــن عبــد الــادي الصاحلــي، مجــال الديــن، ابــن ابــن 
د احلنبــل )ت: 909هـــ(، تقيــق وتعليــق: الدكتــورة روحيــة عبــد الرحــن  املـِـْبَ
الســويفي، النــاش: دار الكتــب العلميــة، بــيوت – لبنــان، ط1، 1413 هـــ - 

م.  1992

البحــر الرائــق، ابــن نجــم املــصي، )ت: 970 هـــ(، تــح: ضبطــه وخــرج . 58
ــاش:  ــيات، ط1، 1418 - 1997 م، الن ــا عم ــيخ زكري ــه: الش ــه وأحاديث آيات

ــان. ــة - بــيوت – لبن منشــورات حممــد عــل بيضــون - دار الكتــب العلمي

ــة . 59 ــاش: مؤسس ــبحان، الن ــر الس ــيخ جعف ــل، الش ــل والنح ــوث يف املل بح
ــالم. ــه الس ــادق علي ــام الص الم

بحــوث يف علــم األُصــول، تقريــر بحــث الســيد حممــد باقــر الصــدر للســيد . 60
حممــود الشــاهرودي، )ت: 1400 هـــ(، ط3، 1426 - 2005 م، املطبعــة: 
حممــد، النــاش: مؤسســة دائــرة املعــارف الفقــه الســالمي طبقــًا ملذهــب أهــل 

البيــت )ع(.

بدايــة املجتهــد وهنايــة املقتصــد، ابــن رشــد احلفيــد، )ت: 595 هـــ(، تقيق: . 61
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تنقيــح وتصحيــح: خالــد العطــار، إشاف: مكتبــة البحــوث والدراســات، ط 
جديــدة منقحــة ومصححــة، 1415 - 1995 م، النــاش: دار الفكــر للطباعــة 

والنــش والتوزيــع- بــيوت – لبنــان.

ــيوت ــــ . 62 ــتاث العــريب، ب ــاء ال ــي، ط1، دار إحي ــن كث ــة، اب ــة والنهاي البداي
لبنــان لســنة 1408 هــــ.

بدائــع الصنائــع، أبــو بكــر الكاشــان، )ت:587 هـــ(، طبــع: املكتبــة احلبيبية . 63
باكستان، ط1، 1409هـ، 1989م.

براهــن احلــج للفقهــاء واحلجــج، املــدن الكاشــان، )ت: 1366 هـــ(، . 64
ــران.  ــة لســمحة العالمــة املــدن الكاشــان- كاشــان – إي ــاش: املدرســة العلمي الن

بصائــر الدرجــات الكــرى، أبــو جعفــر حممــد بــن احلســن بــن فــروخ . 65
الصفــار، )ت: 290 هـــ(، النــاش: مؤسســة األعلمــي – طهــران، املطبعــة: طبع 

ف مطبعــة األحــدي – طهــران، 1362ش-1404 ق.

بغيــة الطلــب يف تاريــخ حلــب، عمــر بــن أحــد العقيــل احللبــي )ابــن . 66
ــهيل زكار،  ــور س ــه: الدكت ــدم ل ــه وق ــق: حقق ــم(، )ت: 660 هـــ(، تقي العدي

1408 - 1988 دمشــق، النــاش: مؤسســة البــالغ - بــيوت – لبنــان.

بلغــة الســالك ألقــرب املســالك املعــروف بحاشــية الصــاوي عــى الــرح . 67
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ــرب  ــمى أق ــه املس ــر لكتاب ــيخ الدردي ــو رشح الش ــر ه ــرح الصغ ــر )ال الصغ
َمــاِم َمالـِـٍك(، أبــو العبــاس أحــد بــن حممــد اللــوت، الشــهي  املســالك ملَِْذَهــِب اإْلِ
بالصــاوي املالكــي )ت: 1241 هـــ(، )د. ط(، )د. ت(، النــاش: دار املعــارف. 

ــان )ط. ق(: حممــد بــن مجــال الديــن مكــي العامــل، )الشــهيد األول( . 68 البي
ــران. ــم إي ــر الســالمية، ق )734 – 786(، جممــع الذخائ

البيــان والتبــن، اجلاحــظ، )ت: 255هـــ(، تقيــق: حققــه وقــّدم لــه املحامي . 69
فــوزي عطــوي، ط 1، النــاش: مــط: املطبعــة التجارية الكبى، املكتبــة التجارية 

د – مــص، ت ط: 1345 – 1926م. الكــبى لصاحبهــا مصطفى حُممَّ

تــاج العــروس، الزبيــدي: )ت 1205هـــ(، تقيــق: عــّل شــيي، طبــع: دار . 70
الفكــر، 1414هـــ، 1994م / بــيوت ـ لبنــان.

ــن . 71 ــاد ب ــن زي ــون ب ــن ع ــني ب ــن مع ــى ب ــا يي ــو زكري ــن، أب ــن مع ــخ اب تاري
بســطام بــن عبــد الرحــن املــري بالــولء، البغــدادي )ت: 233هـــ(، املحقــق: 
ــاء الــتاث  ــاش: مركــز البحــث العلمــي وإحي ــور ســيف، الن د. أحــد حممــد ن

الســالمي - مكــة املكرمــةـ ط1، 1399 – 1979.

تاريــخ أيب زرعــة الدمشــقي ايب زرعــة الدمشــقي، احلافــظ عبــد الرحــن بــن . 72
عمــرو بــن عبــد اهلل بــن صفــوان النــصي )ت 281هـ(، روايــة: أبــو امليمون بن 
راشــد، تقيــق: شــكر اهلل بــن نعمــة اهلل القوجــان، طبــع: جممــع اللغــة العربيــة / 
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دمشــقـ  ســوريا.

تأريــخ اربــل، املبــارك بــن أحــد بــن املبــارك بــن موهــوب اللخمــي اِلربــل، . 73
ــاس  ــيد خ ــن س ــامي ب ــق: س ــتوف )ت: 637هـــ(، املحق ــن املس ــروف باب املع
الصقــار النــاش: وزارة الثقافــة والعــالم، دار الرشــيد للنــش، العــراق، عــام 

النــش: 1980 م.

ــد . 74 ــن أح ــمن ب ــن عث ــد ب ــن أح ــر ب ــص عم ــو حف ــات، أب ــاء الثق ــخ أس تاري
ــن أزداذ البغــدادي املعــروف بـــ ابــن شــاهني )املتــوف:  ــن أيــوب ب بــن حممــد ب
385هـــ(، املحقــق: صبحــي الســامرائي، النــاش: الــدار الســلفية – الكويــت، 

.1984  –  1404 ط1، 

تأريــخ آل زرارة رشح رســالة أبــو غالــب الــّزراري، الســيد حممــد عــل . 75
املوحــد األبطحــي، 1399، املطبعــة: ربــان.

ـــ لبنان لســنة . 76 تاريــخ اإلســام، الذهبــي، ط1، دار الكتــاب العــريب، بــيوتـ 
1407 هــ.

التاريــخ األوســط، حممــد بــن إســمعيل بــن إبراهيــم بــن املغــية البخــاري، . 77
أبــو عبــد اهلل )ت: 256هـــ(، املحقــق: حممــود إبراهيــم زايــد، النــاش: دار 

الوعــي، مكتبــة دار الــتاث - حلــب، القاهــرة، ط1، 1397 – 1977.



100

تاريــخ الــراث العــريب )الشــعر إىل حــوايل ســنة 430 هـــ(، الدكتــور فــؤاد . 78
د عرفــة  فهمــي حجــازي، راجعــه:  د حممــود  العربيــة:  إىل  نقلــه  ســزكني، 
مصطفــى - د ســعيد عبــد الرحيــم، النــاش: جامعــة المــام حممــد بــن ســعود 

الســالمية، 1411 هـــ - 1991 م.

ــن . 79 ــر ب ــن أيب بك ــن ب ــد الرح ــيوطي عب ــن الس ــالل الدي ــاء، ج ــخ اخللف تاري
حممــد بــن ســابق الديــن الضــيي )ت 911هـــ(، تقيــق: جلنــة مــن األدبــاء، 

ــان. ــيوت ـ لبن ــوان، ب ــوق أخ ــع معت ــع: مطاب طب

تاريــخ الطــري ـ تاريــخ األمــم وامللــوك، أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر . 80
الطــبي، طبــع: دار الكتــب العلميــة، بــيوت ـ لبنــان.

تاريــخ الفقــه اجلعفــري، هاشــم معــروف احلســني، قــدم لــه: األســتاذ حممــد . 81
جــواد مغنيــة، دار الكتــاب الســالمي

التأريخ الكبر، البخاري، طبعة املكتبة السالمية، ديار بكر ــ تركيا.. 82

ــيِّد الباقــي، تقيــق ماجــد أحــد العطيــة، اســتدراكات . 83 تاريــخ الكوفــة السَّ
الســيد حممــد صــادق آل بحــر العلــوم، )ت:1399 ه(، ط1، 1424 ه - 1382 

ش، شيعــت.

تاريــخ اليعقــويب، أحــد بــن أيب يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب ابــن واضــح . 84
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الكتــاب العبــايس املعروفــة باليعقــويب )ت 292هـــ(، طبــع: مؤسســة األعلمي، 
1413هـــ، 1993م، بــيوت ـ لبنان.

ــيد . 85 ــق: الس ــج، املحق ــن أيب الثل ــام(، اب ــم الس ــت )عليه ــل البي ــخ أه تاري
ــم ـ ق ــتاث  ــاء ال ــالم لحي ــم الس ــت عليه ــة آل البي ــيني، مؤسس ــا احلس ــد رض حمم

تاريــخ بغــداد، الطيــب البغــدادي، ط مطبعــة الســعادة – مــص لســنة . 86
1349هـــ - أوفســيت/ دار الكتــب العلميــة – بــيوت.

ــان . 87 ــيوت ــــ لبن ــر، ب ــة دار الفك ــاكر: طبع ــن عس ــق، اب ــة دمش ــخ مدين تاري
لســنة 1405هــــ.

تاريــخ مدينــة دمشــق، أبــو القاســم عــل بــن احلســن بــن هبــة اهلل املعــروف . 88
ــع: دار  ــروي، طب ــة العم ــن غرام ــر ب ــق: عم ــاكر )ت 571هـــ(، تقي ــن عس باب
ـ لبنــان. الفكــر للطباعــة والنــش التوزيــع لســنة 1415هـــ، 1995م / بــيوت 

تأسيس الشيعة، عبد احلسني شف الدين، ط1، 1951م – 1370ه.. 89

حتريــر االحــكام، العاّلمــة احلــّل، إشاف: آيــة اهلل جعفــر الســبحان، تــح: . 90
ــمد – قــم. ــ، مــط: اعت ــم البهــادري، ط1، 1420 ه  الشــيخ إبراهي

ــعبة . 91 ــن ش ــلم، اب ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص ــن آل الرس ــول ع ــف العق حت
النــش  نــش: مؤسســة  الغفــاري،  أكــب  احلــران، تصحيــح وتقيــق: عــل 
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قــم  لســنة 1404هـــ، 1983م ط2،  املدرســني  التابعــة جلمعــة  الســالمي 
املقدســة ـ إيــران.

الرحــان . 92 عبــد  بــن  حممــد  الرمــذي،  جامــع  بــرح  األحــوذي  حتفــة 
لبنــان. ـ  بــيوت  العلميــة،  الكتــب  دار  طبــع:  املباركفــوري )ت: 1353هـــ(، 

حتفــة الفقهــاء، عــالء الديــن الســمرقندي، )ت:539 هـــ(، مجيــع احلقــوق . 93
ــ  - 1994 م. ــان، ط2، 1414 ه ــيوت – لبن ــة، ب ــب العلمي ــدار الكت ــة ل حمفوظ

التحفــة اللطيفــة يف تاريــخ املدينــة، شــمس الدين الســخاوي، )ت 902هـ(، . 94
ــنة 1399هـــ،  ــة لس ــة العلمي ــع: املكتب ــني، طب ــزون احلس ــعد طراب ــق: أس تقي

1979م، ط1، املدينــة املنــورة ـ اململكــة العربيــة الســعودية.

تذكــرة احلفــاظ، أبــو عبــد اهلل، شــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أحــد . 95
بــن عثــمن بــن قايــمز الذهبــي )ت 748هـــ(، طبــع: دار إحيــاء الــتاث العــريب، 

بــيوت ـ لبنــان.

ــل . 96 ــن ع ــد ب ــن حمم ــن ب ــن احلس ــد ب ــال حمم ــو املع ــة، أب ــرة احلمدونيَّ التذك
بــن حــدون )ت: 562هـــ(، طبــع: دار صــادر لســنة 1416هـــ، 1996م، ط1، 

ــان. ــيوت ـ لبن ب

ــنة . 97 ــوم لس ــع: دار العل ــن اجلــوزي، طب ــبط اب ــة س تذكــرة اخلــواص، العالم
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ــان. ــيوت ـ لبن 1425هـــ، 2005م، ط1، ب

تذكــرة الفقهــاء )ط ج(، العالمــة احلــل، تقيــق ونــش: مؤسســة آل البيــت . 98
ــراف(:  ــي )الزينگغ ــر الفن ــم، التصوي ــتاث – ق ــاء ال ــالم( لحي ــم الس )عليه

ــم، ط1، حمــرم 1414 هــ . ــد – ق ليتوكــراف حي

ــَام( مــن طبقــات ابــن ســعد، ابــن ســعد، . 99 ترمجــة اإلمــام احَلَســن )عليــه السَّ
ــالم  ــم الس ــت عليه ــة آل البي ــي، مؤسس ــز الطباطبائ ــد العزي ــيد عب ــق الس تقي

ــاء الــتاث. لحي

ــد؛ 3 . 100 ــد الواح ــب عب ــي، نجي ــريف ومهن ــراء مع ــات: ث ــزاوج االختصاص ت
يونيــو 2017.

تعجيــل املنفعــة بزوائــد رجــال األمــة األربعــة، أحــد بــن عــل بــن حجــر أبــو . 101
ــع: دار  ــق، طب ــداد احل ــرام اهلل إم ــق: د. اك ــافعي، تقي ــقالن الش ــل العس الفض

الكتــاب العــريب، ط1، بــيوت ـ لبنــان.

التَّعديــل والتَّجريــح، أبــو حممــد عبــد الرحــن بــن أيب حاتــم حممــد بــن . 102
إدريــس بــن املنــذر التميميــم احلنظــل الــرازي )ت 277هـــ(، طبــع: دار إحيــاء 

ــان. ــيوت ـ لبن ــريب، ب ــتاث الع ال

ــد اهلل احلســيني اآللــويس . 103 ــن عب ــن حممــود ب تفســر األلــويس، شــهاب الدي
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ــر  ــع: دار الفك ــرب، طب ــني الع ــد حس ــق: حمم ــدادي )ت 1270هـــ(، تقي البغ
ــان. ــيوت ـ لبن ــنة 1414هـــ، 1994م، ط1، ب ــع لس ــش والتوزي ــة والن للطباع

تفســر اإلمــام احلســن العســكري عليــه الســام، الشــيخ حممــد صالــح . 104
األندمشــكي، طبــع: دار ذوي القربــى لســنة 1425هـــ، 2005م، ط1، قــم 

املقدســة ـ إيــران.

تفســر الرهــان، الســيد هاشــم احلســيني البحــران، )ت: 1107هـــ(، تــح: . 105
قســم الدراســات الســالمية، مؤسســة البعثــة – قــم.

تفســر التبيــان، الشــيخ الطــويس، )ت:460هـــ(، تــح: أحــد حبيــب قصــي . 106
العامــل، ط1، 1409، النــاش: مكتــب العــالم الســالمي.

ــم الســمرقندي احلنفــي، . 107 ــن إبراهي ــن حممــد ب تفســر الســمرقندي، نــص ب
تقيــق: د. حممــود مطرجــي، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 1427هـــ، 

2007م، ط1، بــيوت ـ لبنــان.

ــايش، أبــو النــص حممــد بــن مســعود العيــاش، تقيــق: الســيد . 108 تفســر العيَّ
لســنة  للمطبوعــات  العلمــي  مؤسســة  طبــع:  املحــالت،  الرســول  هاشــم 

لبنــان. ـ  بــيوت  1411هـــ، 1990م، ط1، 

ــد . 109 ــق: عب ــمل، تقي ــار الث ــن دين ــت ب ــزة ثاب ــم، أيب ح ــرآن الكري ــر الق تفس
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الــرزاق حممــد حســني حــرز الديــن، طبــع: دفــت نــش الــادي لســنة 1420هـــ، 
1999م، ط1، طهــران ـ إيــران.

تفســر القرطبــي، )ت:671هـــ(، تــح: أحــد عبد العليــم الــبدون، الناش: . 110
دار إحيــاء الــتاث العــريب، بــيوت - لبنــان.

تفســر الكشــاف، أبــو القاســم جــار اهلل حممــود بــن عمــر بــن حممــد . 111
الزمــشي )ت 538هـــ(، طبــع: دار الكتب العلمية لســنة 1427هـ، 2006م، 

ــان. ــيوت ـ لبن ط4، ب

مجاعــة . 112 النــاش:  )ت:1412هـــ(،  الطباطبائــي،  الســيد  امليــزان،  تفســر 
املدرســني ف احلــوزة العلميــة - قــم املقدســة.

تفســر عــي بــن ابراهيــم القمــي، )مــن أعــالم قــرن 3 - 4 هــ (، صححــه . 113
وعلــق عليــه وقــدم له: الســيد طيــب املوســوي اجلزائــري، مؤسســة دار الكتاب 

للطباعــة والنــش قــم – إيــران، ط3، 1404.

ــن حممــد . 114 ــق وبحــر الغرائــب، املــيزا حممــد املشــهدي ب ــز الدقائ تفســر كن
ــرن )12( )ت  ــاهي الق ــن مش ــي م ــن القم ــال الدي ــن مج ــمعيل ب ــن إس ــا ب رض
ــع وزارة  ــش والطب ــة الن ــع: مؤسس ــي، طب ــني دركاه ــق: حس 1125هـــ(، تقي
ــة ـ  ــم املقدس ــنة 1407هـــ، 1986م، ط1، ق ــالمي لس ــاد الس ــة والرش الثقاف

ــران. إي
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تقريــب الّتهذيــب، أحــد بــن عــل بــن حجــر العســقالن أبــو الفضــل . 115
العاصمــة نــاش: دار  الديــن،  شــهاب 

تقريــب املعــارف، أبــو الصــالح احللبــي، )ت: 447 هـــ(، تقيــق: فــارس . 116
ــق. ــاش: املحق ــون، 1417 - 1375 ش، الن ــان احلس تبيزي

ــر، . 117 ــو بك ــدادي، أب ــب البغ ــت الطي ــن ثاب ــل ب ــن ع ــد ب ــم، أح ــد العل تقيي
تقيــق: يوســف العــش، طبــع: دار إحيــاء الســنة النبويــة لســنة 1394هـــ، 

ـ مــص. القاهــرة  1974م، 

تكملــة البحــر الرائــق، الشــيخ حممــد الطــوري القــادري، )ت: 1138 هــ (، . 118
ــا عمــيات، منشــورات حممــد  ــه وأحاديــث: الشــيخ زكري ضبطــه وخــرج آيات

عــل بيضــون، دار الكتــب العلميــة، بــيوت – لبنــان.

تلخيــص احلبــر يف ختريــج الرافعــي الكبــر، للمــام أيب الفضــل أحــد بــن . 119
عــل بــن حجــر العســقالن، )ت:852 هــ (، دار الفكــر.

ــر . 120 ــن ب ــن حس ــح ب ــيخ مفل ــاف، الش ــة االخت ــاف وخاص ــص اخل تلخي
رشــيد الصيمــري، املصحــح: الســيد مهــدي الرجائــي، منشــورات مكتبــة آيــة 

اهلل املرعــش.

ــد . 121 ــيد عب ــق: الس ــل، تقي ــيوري احل ــداد الس ــل املق ــع، الفاض ــح الرائ التنقي
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اللطيــف الكوهكمــري، نــش: مكتبــة آيــة اهلل العظمــى املرعــش، مطبعــة اليــام 
– قــم، 1404 هـــ.  

تنقيــح املقــال يف علــم الرجــال، الشــيخ عبــد اهلل املامقــان، تقيــق: الشــيخ . 122
حمــي الديــن املامقــان، طبــع: مؤسســة آل البيــت عليهــم الســالم لحيــاء التاث 

لســنة 1423هـــ، 2002م، ط1، قــم املقدســة ـ إيــران.

تنقيــح مبــاين العــروة كتــاب االجتهــاد والتقليــد، املــيزا جــواد التبيــزي، . 123
)ت: 1427هـــ(، ط2، 1429 - 1387 ش، مــط: نكني، الناش: دار الصديقة 

الشــهيدة )ســالم اهلل عليهــا(. 

تقيــق: . 124 هـــ(،   911 )ت:  الســيوطي،  الديــن  جــالل  احلوالــك،  تنويــر 
تصحيــح: الشــيخ حممــد عبــد العزيــز الالــدي، ط1، 1418 - 1997 م، 
ــيوت –  ــة - ب ــب العلمي ــون - دار الكت ــل بيض ــد ع ــورات حمم ــاش: منش الن

ــان. لبن

هتذيــب األحــكام، الشــيخ الطــويس، )ت:460 هـــ(، تقيق وتعليق: الســيد . 125
حســن املوســوي الرســان، ط3، 1364 ش، مطبعــة: خورشــيد، النــاش: دار 

الكتــب الســالمية – طهــران.

هتذيــب األســاء واللغــات، أبــو زكريــا النــووي حمــي الديــن بــن شف، )ت . 126
676هـــ(، طبــع: دار الكتــب العلميــة، بــيوتـ  لبنان.
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هتذيــب األُصــول، الســيد عبــد العــل الســبزواري، الــدار الســالمية . 127
بــيوت.

ــن حجــر العســقالن، . 128 ــن عــل ب ــن أحــد ب هتذيــب التهذيــب، شــهاب الدي
)ت: 528 هــ (، ط1، 1404 هــ  - 1984 م، دار الفكــر للطباعــة والنــش 

والتوزيــع.

هتذيــب الكــال يف أســاء الرجــال، احلافــظ املتقــن مجــال أبــو احلجــاج . 129
يوســف املــزي )ت 742هـــ(، تقيــق: الدكتــور بشــار عــواد معــروف، طبــع: 

مؤسســة الرســالة، لســنة 1413هـــ، 1993م، ط1، بــيوت ـ لبنــان.

عــي . 130 الســيد حممــد  النجــايش  كتــاب رجــال  تنقيــح  املقــال يف  هتذيــب 
ص286. ج5  األبطحــي: 

هتذيــب تاريــخ دمشــق، أبــو القاســم عــل بــن احلســن بــن هبــة اهلل املعــروف . 131
بابــن عســاكر )ت: 571هـــ(، ترتيــب وتصحيــح: عبــد القــادر بــدران احلنبــل 
)ت: 1346هـــ(، طبــع: دار إحيــاء الــتاث العــريب لســنة 1407هـــ، 1987م، 

ط3، بــيوت- لبنــان.

)ت: . 132 التبيــزي،  جــواد  املــيزا  واحلــج،  العمــرة  مناســك  يف  التهذيــب 
قــم.  – التفســي  دار  النــاش:  اســمعيليان،  مــط:   ،1423 ط1،  1427هـــ(، 
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ــة . 133 ــد، للصــدوق، ط منشــورات مجاعــة املدرســني ف احلــوزة العلمي التوحي
قم ــــ إيــران.

الثَّاقــب يف املناقــب، ابــن حــزة الطُّــويس، )ت:560هـــ(، تقيــق: نبيــل رضا . 134
علــوان، طبــع: مؤسســة أنصاريــان للطباعــة والنــش لســنة 1412هـــ، 1992م، 

ط2، قــم املقدســة ـ إيــران.

الثقــات، ابــن حبــان، ط1، مؤسســة الكتــب الثقافيــة، بحيــدر آبــاد الدكــن . 135
ــــ النــد لســنة 1393 هــ.

الثمــر الــداين، اآليب األزهــري، )ت: 1330 هـــ(، النــاش: املكتبــة الثقافيــة . 136
- بــيوت – لبنــان.

ثــواب األعــال، الشــيخ الصــدوق، )ت: 381 هـــ(، تقيــق: تقديــم: الســيد . 137
حممــد مهــدي الســيد حســن الرســان، ط2، 1368 ش، املطبعــة: أمــي – قــم، 

النــاش: منشــورات الشيــف الــريض – قــم.

جامــع أحاديــث الشــيعة، البوجــردي، املطبعــة العلميــة، قــم ــــ إيران لســنة . 138
1400 هــ.

ــو . 139 ــلم، أب ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص ــث الرس ــول يف أحادي ــع األص جام
الســعادات املبــارك بــن حممــد بــن األثــي الشــيبان اجلــزرّي )ت 606هـــ(، 
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تقيــق: عبــد القــادر األرنــاؤوط، نــش: دار الفكــر لســنة 1420هـــ، 2000م، 
ط1، بــيوت ـ لبنــان.

جامــع البيــان عــن تأويــل أي القــرآن )تفســر الطــري(، أبــو جعفــر حممــد . 140
بــن جريــر الطــبي، طبــع: دار ابــن حــزم، دار العــالم، 1423هـــ، 2003م، 

ــان. ط1، بــيوت ـ لبن

ــل . 141 ــعيد خلي ــو س ــن أب ــالح الدي ــل يف أحــكام املراســيل، ص جامــع التحصي
بــن كيكلــدي بــن عبــد اهلل الدمشــقي العالئــي )ت: 761هـــ(، املحقــق: حــدي 
ــد الســلفي، النــاش: عــامل الكتــب – بــيوت، ط2، 1407 – 1986. ــد املجي عب

ــاق بني المامية وبني أئمة احلجاز والعراق، عل بن . 142 ــاف والوف ــع اخل جام
قم،   - البيجندي  احلسني  حسني  تقيق:  السبزواري،  القمي  حممد  بن  حممد 

سازان. زمينه  انتشارات 

ــة . 143 ــاش: مكتب ــل، )ت: 1101هـــ(، الن ــل األردبي ــد ع ــرواة، حمم ــع ال جام
املحمــدي.

جامــع الســعادات، حممــد مهــدي النراقــي، )ت: 1209 هــ (، حققــه وعلــق . 144
ــر،  ــا املظف ــد رض ــيخ حمم ــه: الش ــدم ل ــت، ق ــد كالن ــيد حمم ــة الس ــه: العالم علي

ــف األشف ــمن - النج ــة النع ــورات: مطبع منش
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ــران، 1880م-. 145 ــه طه ــف، طبع ــر الشي ــد باق ــال حمم ــواهد، م ــع الش جام
  .1298

اجلامــع الصغــر بــرح املنــاوي، ضبطــه وصحــه: أحــد عبــد الســالم، دار . 146
الكتــب العلميــة بــيوت – لبنــان، ط1، 1415 هــ  - 1994 م. 

اجلامــع الصغــر، جــالل الديــن عبــد الرحــن بــن أيب بكــر الســيوطي، . 147
بــيوت. الفكــر، للطباعــة والنــش والتوزيــع،  )849 - 911 هـــ(، دار 

جامــع املــدارك، الســيد أحــد الوانســاري، علــق عليــه عــل أكــب الغفــاري، . 148
النــاش: مكتبــة الصــدوق – طهــران، ط2، 1355 هــ  ش.

ــة آل . 149 ــق: مؤسس ــي، )ت:940 هـــ(، تقي ــق الكرك ــد، املحق ــع املقاص جام
البيــت )ع( لحيــاء الــتاث، ط1، ربيــع األول 1408، املطبعــة: املهديــة – قــم، 

النــاش: مؤسســة آل البيــت )ع( لحيــاء الــتاث - قــم املشفــة.

جامــع بيــان العلــم، ابــن عبــد الــب، )ت: 463 هـــ(، 1398، املطبعــة . 150
بــيوت.  العلميــة،  الكتــب  دار  والنــاش: 

اجلامــع ألحــكام القــرآن، أبــو عبــد اهلل حممد بــن أحــد األنصــاري القرطبي، . 151
أعــاد طبعــه دار احيــاء الــتاث العــريب، بــيوت – لبنــان، 1405 هــ  - 1985 

م.
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ــق . 152 ــ (، تقي ــذل، )ت:690 ه ــل ال ــعيد احل ــن س ــى ب ــع، يي ــع للراي اجلام
وتريــج: ثلــة مــن الفضــالء، النــاش: مؤسســة ســيد الشــهداء – العلميــة، 
ــ،  ــام 1405 ه  ــرام ع ــرم احل ــبحان، حم ــر الس ــيخ جعف ــتاذ الش ــإشاف: األس ب

ــم. ــة – ق ــة العلمي املطبع

ــرازي، )ت: 327 هـــ(، ط1، 1371 . 153 ــم ال ــن أيب حات اجلــرح والتعديــل، اب
ــاد  ــدر آب ــة - بحي ــارف العثمني ــرة املع ــس دائ ــة جمل ــة: مطبع - 1952 م، املطبع

ــاء الــتاث العــريب – بــيوت. ــد، النــاش: دار إحي الدكــن – الن

اجلمــع بــن الصحيحــن، حممــد بــن فتــوح احلميــدي )ت: 488 هــ (، تقيق . 154
ومراجعــة: د. عــل حســني البــواب، النــاش: دار ابــن حــزم، لبنــان- بــيوت، 

ط2، 1423 هــ  - 2002 م.

َاتن، عبد الّلطيف البغدادي، معارص، )د.ط(، )د.ت(.. 155 اجلمع بن الصَّ

مجــل العلــم والعمــل، الشيــف املرتــى عــل بــن احلســني املوســوي . 156
هـــ. احــد احلســيني، ط1، 1378  الســيد  العلــوي، تقيــق: 

اجلمــل والعقــود يف العبــادات )عريب - فاريس(، الشــيخ الطــويس )متجم: . 157
ــه:  ــواش ومقدم ــه وح ــح وترمج ــق: تصحي ــان(، )ت: 460 هـــ(، تقي خراس
حممــد واعــظ زاده خراســان، 1347 ش، املطبعــة: چاپخانــه دانشــگاه مشــهد.
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اجلوامــع الفقهيــة، حممــد باقــر بــن حممــد رحيــم الوانســاري، طبعــة إيــران، . 158
1859م.

اجلواهــر احلســان يف تفســر الُقــرآن، أبــو زيــد عبــد الرحــن بــن حممــد بــن . 159
ملــوف الثعالبــي )ت: 875 هـــ(، تقيــق: املحقــق: الشــيخ حممــد عــل معــوض 
والشــيخ عــادل أحــد عبــد املوجــود، ط1، 1418 ه ــ، النــاش: دار إحيــاء 

ــيوت. ــريب – ب ــتاث الع ال

ــنيَّة احلــر العامــي، )ت: 1104 هـــ(، )د.ط(، 1384 - 1964 . 160 اجلواهــر السَّ
م، املطبعــة: النعــمن - النجــف األشف.

جواهــر الفقــه، القــايض بــن الــباج )ت: 481 هـــ(، تقيــق: إبراهيــم . 161
ــة  ــالمي التابع ــش الس ــة الن ــاش: مؤسس ــة والن ــادري، ط1، 1411، املطبع ب

ــة. ــم املشف ــني بق ــة املدرس جلمع

ــق: . 162 ــق وتعلي ــري، )ت: 1266 هـــ(، تقي ــيخ اجلواه ــكام: الش ــر ال جواه
ــاش: دار  ــاس القوجــان، ط2، 1365 ش، املطبعــة: خورشــيد، الن الشــيخ عب

ــران. ــالمية – طه ــب الس الكت

اجلواهــر املضيــة يف طبقــات احلنفيــة، أبــو حممــد عبــد القــادر بــن أيب الوفــاء . 163
حممــد بــن أيب الوفــاء القــرش، )696 – 775(، النــاش: مــي حممــد كتــب 

ــش. ــه، كرات خان
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إحيــاء . 164 دار  النــاش:  هـــ(،  الدســوقي، )ت: 1230  الدســوقي،  حاشــية 
البــايب احللبــي وشكاه الكتــب العربيــة - عيســى 

حاشــية رد املحتــار، ابــن عابديــن، )ت: 1252 هـــ(، تقيــق: إشاف: . 165
مكتــب البحــوث والدراســات، الطبعــة: جديــدة منقحــة مصححــة، 1415 - 
ــان ــيوت – لبن ــع - ب ــش والتوزي ــة والن ــر للطباع ــاش: دار الفك 1995 م، الن

احلــاوي الكبــر يف فقــه مذهــب اإلمــام الشــافعي وهــو رشح خمتــر املــزين، . 166
عــل بــن حممــد بــن حبيــب املــاوردي البــصي الشــافعي، )364 -450 هـــ(، 
ــد  ــد عب ــادل أح ــيخ ع ــوض - الش ــد مع ــل حمم ــيخ ع ــة: الش ــق ومراجع تقي
ــ  -  ــان، ط1، 1419 ه ــيوت – لبن ــة، ب ــب العلمي ــاش: دار الكت ــود، الن املوج

م.  1999

املــاوردي، ط دار الفكــر بــيوت لســنة . 167 أبــو احلســن  احلــاوي الكبــر، 
1994م.  - 1414هـــ 

احلــد الفاصــل، الرامهرمــزي، )ت: 360 هـــ(، ط3، 1404، النــاش: دار . 168
الفكــر – بــيوت.

احلدائــق النــارضة يف أحــكام العــرة الطاهــرة، العــامل البــارع الفقيــه املحــدث . 169
الشــيخ يوســف البحــران قــدس سه، )ت: 1186 هــ (، حقــوق الطبــع حمفوظة 
للنــاش، قــام بنــشه: الشــيخ عــل اآلخونــدي، مؤسســة النــش الســالمي 
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)التابعــة(، جلمعــة املدرســني. بقــم املشفــة )إيــران(. 

العامــل، )ت: 1031هـــ(، تقيــق: . 170 البهائــي  ــيخ  الشَّ احلديقــة اهلاليَّــة، 
الســيد عــل املوســوي الراســان، ط1، ربيــع األول 1410، املطبعــة: مهــر – 

ــة. ــم املشف ــتاث - ق ــاء ال ــت )ع( لحي ــة آل البي ــاش: مؤسس ــم، الن ق

حقائــق التأويــل، الشيــف الــريض، )ت: 406 هـــ(، تقيــق: شح: حممــد . 171
رضــا آل كاشــف الغطــاء، النــاش: دار املهاجــر للطباعــة والنــش والتوزيــع - 

بــيوت – لبنــان.

حليــة األبــرار، الســيد هاشــم البحــران، )ت: 1107 هـــ(، تقيــق: الشــيخ . 172
غــالم رضــا مولنــا البوجــردي، ط1، 1411، املطبعــة: بمــن، النــاش: 

ــران. ــم – إي ــالمية - ق ــارف الس ــة املع مؤسس

حليــة العلــاء يف معرفــة مذاهــب الفقهــاء، حممــد بــن أحــد بــن احلســني بــن . 173
عمــر، أبــو بكــر الشــاش القفــال الفارقــي، امللقــب فخــر الســالم، املســتظهري 
الشــافعي )ت: 507 هـــ(، املحقــق: د. ياســني أحــد إبراهيــم درادكــة، النــاش: 

مؤسســة الرســالة، دار األرقــم – بيوت/عــمن، ط1، 1980 م.

ــاش: دار . 174 ــادي، )ت: 1118 هـــ(، الن ــشوان والعب حــوايش الــرواين، ال
ــان. ــيوت – لبن ــتاث العــريب - ب ــاء ال إحي
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حــي عــى خــر العمل، حممد ســامل عــزان، معــارص، ط1، 1419 – 1999، . 175
املطبعــة: مطبعــة املفضل لألوفســت - صنعاء.

حياة احليوان الكرى للدميي، ط دار الفكر – بيوت.. 176

ــى . 177 ــر مرت ــيد جعف ــام(، الس ــه الّس ــن )علي ــام احلس ــية لِام ــاة السياس احلي
ــية –  ــاش: دار الس ــة والن ــارص، ط1، 1414 - 1994 م، املطبع ــل، مع العام

ــيوت. ب

ــبيس، )ت: 1320 هـــ(، . 178 ــوري الط ــني الن ــيزا حس ــتدرك، امل ــة املس خامت
تقيــق: مؤسســة آل البيــت )ع( لحيــاء الــتاث، ط1، رجــب 1415، املطبعــة: 
ســتارة – قــم، النــاش: مؤسســة آل البيــت )ع( لحيــاء الــتاث - قــم – إيــران.

اخلصــال، للشــيخ الصــدوق، )ت: 381 هـــ(، تقيــق: تصحيــح وتعليــق: . 179
عــل أكــب الغفــاري، 18 ذي القعــدة احلــرام 1403 - 1362 ش، النــاش: 

ــة. ــم املشف ــني بق ــة املدرس ــة جلمع ــالمي التابع ــش الس ــة الن مؤسس

احلببيــب . 180 خصائــص  يف  اللبيــب  الطالــب  كفايــة  الكــرى  اخلصائــص 
ــة:  ــيوطي، )ت: 911هـــ(، املطبع ــن الس ــالل الدي ــرى(، ج ــص الك )اخلصائ
– النــد، النــاش: دار الكتــاب العــريب،1320. طبــع ف حيدرآبــاد الدكــن 

، )648 - 726 هــ (، تقيــق: الشــيخ . 181 ّ مــة احلــلِّ خاصــة األقــوال، العالَّ
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جــواد القيومــي، ط1، عيــد الغدير 1417، املطبعة: مؤسســة النش الســالمي، 
النــاش: مؤسســة نــش الفقاهــة.

خاصــة تذهيــب هتذيــب الكــال، اخلزرجــي األنصــاري اليمنــي، )ت: ق . 182
ــو غــدة، ط4، 1411،  ــاح أب ــد الفت ــى بنــشه: عب ــه واعتن ــق: قــدم ل 10(، تقي
املطبعــة: دار البشــائر الســالمية، النــاش: مكتــب املطبوعــات الســالمية 

ــالمية. ــائر الس ــب/دار البش بحل

ــيِّد حامــد النّقــوي، )ت: 1306 هـ(، 1405، . 183 خاصــة عبقات األنوار، السِّ
املطبعــة: خيــام، النــاش: مؤسســة البعثــة - قســم الدراســات الســالمية - 

طهــران – إيــران.

اخلــاف، للشــيخ الطــويس، )ت: 460هـــ(، تقيــق: املحققون: الســيد عل . 184
الراســان، الســيد جــواد الشهرســتان، الشــيخ مهــدي نجــف املــشف: الشــيخ 
ــدة، 1409، املطبعــة: مطبعــة مؤسســة النــش  ــي، الطبعــة: اجلدي ــى العراق جمتب
الســالمي، النــاش: مؤسســة النــش الســالمي التابعــة جلمعــة املدرســني بقــم 

املشفــة.

الــدر املختــار، احلصفكــي، )ت: 1088هـــ(، تقيــق: إشاف: مكتــب . 185
البحــوث والدراســات، النــاش: دار الفكــر للطباعــة والنــش والتوزيــع - 
بــيوت – لبنــان، الطبعــة: جديــدة منقحــة مصححــة، 1415 - 1995 م.
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الدر املنثور، السيوطي، طبعة دار املعرفة، بيوت ــ لبنان.. 186

ــة يف مســائل خافيــة، الشــيخ نجــم الديــن الطبــي، مركــز . 187 دراســات فقهيَّ
انتشــارات دفــت تبليغــات اســالمي حــوزه علميــة قــم 1380.

ــح . 188 ــن حجــر )ت 852هـــ(، تصحي ــة، اب ــة يف ختريــج أحاديــث اهلداي الدراي
ــيوت ـ  ــة، ب ــع: دار املعرف ــدن، طب ــمن امل ــم الي ــد اهلل هاش ــيد عب ــق: الس وتعلي

لبنــان.

الــدروس الرعيــة يف فقه اإلماميــة، الشــهيد األول، )ت: 786هـ(، تقيق: . 189
مؤسســة النــش الســالمي، النــاش: مؤسســة النــش الســالمي التابعــة جلمعــة 

املدرســني بقم املشفــة، ط2، 1417.

دعائــم اإلســام، القــايض النعــمن املغــريب، )ت: 363 هـــ(، تقيــق: آصــف . 190
بــن عــل أصغــر فيــي، النــاش: دار املعــارف – القاهــرة، 1383 - 1963 م

الدعــوات )ســلوة احلزيــن(، قطــب الديــن الراونــدي، )ت: 573هـــ(، . 191
ــاش: مدرســة  ــم، الن ــام املهــدي )ع(، املطبعــة: أمــي – ق ــق: مدرســة الم تقي

المــام املهــدي )ع( - قــم، ط1، 1407.

دالئــل اإلمامــة، حممــد بــن جريــر الطــبي، )الشــيعي(، )ت: ق 4(، تقيــق: . 192
قســم الدراســات الســالمية - مؤسســة البعثــة – قــم، النــاش: مركــز الطباعــة 
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والنــش ف مؤسســة البعثــة، ط1، 1413.

ــق: الســيد . 193 ــم، )ت: 1390هـــ(، تقي ــل الناســك، الســيد حمســن احلكي دلي
النــاش: مدرســة دار  املطبعــة: جاويــد،  الطباطبائــي، ط3،  القــايض  حممــد 

م.  1995  -  1416 احلكمــة، 

ــي . 194 ــا حنف ــع رشح من ــوع م ــث )مطب ــح احلدي ــب يف مصطل ــاج امُلَذهَّ الديب
عليــه(، ُينســب لعــل بــن حممــد بــن عــل الزيــن الشيــف اجلرجــان )ت:816 
ه(، تقيــق: مصحــح بمعرفــة جلنــة: برئاســة الشــيخ حســن النبــايب، 1350 هــ  
- 1931م، النــاش: مطبعــة مصطفــى البــايب احللبــي وأولده – بمــص، بــاش 

طبعــه: حممــد أمــني.

الذخــرة، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحــن . 195
ــزء1، 8، 13:  ــق: ج ــق: املحق ــراف )ت: 684 هـــ(، تقي ــهي بالق ــي الش املالك
حممــد حجــي/ جــزء 2، 6: ســعيد أعــراب/ جــزء 3 - 5، 7، 9 - 12: حممــد 

ــزة، ط1، 1994 م. ــو خب ب

ــدوليب، . 196 ــاد ال ــن ح ــد ب ــن أح ــد ب ــش حمم ــو ب ــة، أب ــرة النَّبويَّ ــة الطَّاه الّذريَّ
الســلفية- الكويــت، ط1، 1407، تقيــق  الــدار  النــاش:   ،)310- 224(

ومراجعــة: ســعد املبــارك.

الذريعة، آقا بزرك الطَّهران، طبعة دار األضواء، بيوت ــ لبنان.. 197
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ــم . 198 ــح وتقدي ــق: تصحي ــى، )ت: 436هـــ(، تقي ــف املرت ــة، الشي الذريع
ــران. ــگاه طه ــة: دانش ــي، 1346 ش، املطبع ــم گرج ــو القاس ــق: أب وتعلي

ذكــرى الشــيعة يف أحــكام الريعة، الشــهيد األول، )ت: 786هـــ(، تقيق: . 199
مؤسســة آل البيــت )ع( لحيــاء الــتاث، ط1، حمــرم 1419، املطبعــة: ســتاره – 

قــم، النــاش: مؤسســة آل البيــت )ع( لحيــاء الــتاث – قم.

ذوب النضــار يف رشح الثــار، ابــن نــم احلــّل، النــاش: مؤسســة النــش . 200
الســالمي التابعــة جلمعــة املدرســني بقــم املقدســة.

ــق: . 201 ــشي، )ت: 538هـــ(، تقي ــار، الزم ــوص األخب ــرار ونص ــع األب ربي
النــاش: مؤسســة األعلمــي  عبــد األمــي مهنــا، ط1، 1412 - 1992 م، 

بــيوت.  – للمطبوعــات 

رجــال الرقــي، أحــد بــن حممــد بــن خالــد البقــي صاحــب املحاســن )ت: . 202
274هـــ(، طبــع: مؤسســة المــام الصــادق عليــه الســالم، قــم املقدســةـ  إيــران.

رجــال الكــي، أبــو عمــرو حممــد بــن عمــر بــن عبــد العزيــز الكــش، . 203
تقيــق: أحــد احلشــيني، طبــع: مؤسســة األعلمــي لســنة 1430هـــ، 2009م، 

ط1، بــيوت ـ لبنــان.

جلمعــة . 204 التابعــة  الســالمي  النــش  مؤسســة  ط5،  النجــايش،  رجــال 
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هــــ. لســنة 1416  إيــران  ــــ  قــم  املدرســني، 

رمحــة األمــة يف اختــاف االئمــة، أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عبــد الرحــن . 205
ــة،  ــة التوفيقي ــد، املكتب ــني حمم ــم ام ــه: إبراهي ــع هوامش ــه ووض ــقي، شح املش

ــص. م

ــدى . 206 ــح: مه ــق واملصح ــد، املحق ــة – للمفي ــدد والرؤي ــل الع ــى أه ــرد ع ال
نجــف ، ط1، قــم إيــران، 1413 ه. ق.

رســالة ابــن أيب زيــد، القــيوان، )ت: 389 هـــ(، النــاش: املكتبــة الثقافيــة . 207
- بــيوت – لبنــان.

الرســائل األمحديــة، الشــيخ أحــد آل طعــان البحــران القطيفــي، )ت: . 208
 ،1419 ط1،  الــتاث،  لحيــاء  )ص(  املصطفــى  دار  تقيــق:  هـــ(،   1315

املطبعــة: أمــني، النــاش: دار املصطفــى )ص( لحيــاء الــتاث.

ــق: . 209 ــى، )ت: 436 هـــ(، تقي ــف املرت ــى، الشي ــف املرت ــائل الري رس
ــي، 1405،  ــدي الرجائ ــيد مه ــداد: الس ــيني / إع ــد احلس ــيد أح ــم: الس تقدي

ــم. ــم – ق ــرآن الكري ــاش: دار الق ــم، الن ــهداء – ق ــيد الش ــة س ــة: مطبع املطبع

رسائل العدل والتوحيد، حممد عمرة، دار الشوق، 2004.. 210

الرســائل، الســيد المينــي، )ت: 1410 هـــ(، تقيــق: مع تذييــالت ملجتبى . 211
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للطباعــة  اســمعيليان -  النــاش: مؤسســة  الطهــران، ربيــع األول 1385، 
ــع. والنــش والتوزي

الــروض األنــف يف رشح الســرة النبويــة، أبــو القاســم عبــد الرحــن بــن عبد . 212
اهلل بــن أحــد الســهيل، )ت: 581 هـــ(، تقيــق: قــدم لــه وعلــق عليــه وضطبــه: 
ــيوت  ــاش: دار الفكــر - ب ــرؤوف ســعد، 1409 - 1989 م، الن ــد ال طــه عب

– لبنــان.

روض اجلنــان يف رشح إرشــاد األذهــان، الشــهيد الثــان، تقيــق: مركــز . 213
األبحــاث والدراســات الســالمية، قســم إحيــاء الــتاث الســالمي، النــاش: 
بوســتان كتــاب قــم، )مركــز النــش التابــع ملكتــب العــالم الســالمي(، 
املطبعــة: مطبعــة مكتــب العــالم الســالمي، ط1، ط1، 1422 ق، 1390 

ش.

الروضــة البهيــة، زيــن الديــن اجلبعــي العامــل )الشــهيد الثــان(، )911 – . 214
965(، ط1 – 1386، ط2 – 1398، النــاش: منشــورات جامعــة النجــف 

الدينيــة.

روضــة الطالبــن، النــووي، )ت: 676 هـــ(، تقيــق: الشــيخ عــادل أحــد . 215
ــة -  ــب العلمي ــاش: دار الكت ــوض، الن ــد مع ــل حمم ــيخ ع ــود، الش ــد املوج عب

ــان. ــيوت – لبن ب
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املجلــي . 216 تقــي  الفقيــه، حممــد  مــن ال حيــره  املتقــن يف رشح  روضــة 
ــه  ــل طبع ــه وأشف ع ــق علي ــه وعّل ــق: نمق )األول(، )ت: 1070 هـــ(، تقي
»الســيد حســني املوســوي الكرمــان والشــيخ عــّل پنــاه الشــتهاردي«، النــاش: 

ــانپور. ــني كوش ــد حس ــاج حمم ــالمي ح ــك اس ــاد فرهن بني

ريــاض املســائل، الســيد عــل الطباطبائــي، تقيــق ونــش: مؤسســة النــش . 217
ــة  ــالمي التابع ــش الس ــة الن ــ، مؤسس ــارك 1412 ه  ــان املب ــالمي، رمض الس

جلمعــة املدرســني بقــم املقدســة.

ــب . 218 ــهي باملح ــد الش ــر أح ــو جعف ــرة، أب ــب الع ــرة يف مناق ــاض النظ الري
الطــبي )ت 694هـــ(، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 1424هـــ، 2003م، 

ــان. ــيوت ـ لبن ط2، ب

ــد . 219 ــن حمم ــم ب ــن القاس ــد ب ــر حمم ــو بك ــاس، أب ــات الن ــاين كل ــر يف مع الزاه
ــراد،  ــه: د. ييــى َم ــق علي ــاري، )ت: 328 هــ (، قــرأه وعّل بــن بّشــار ابــن األنب

ــان. ــيوت – لبن ــة، ب ــب العلمي ــون، دار الكت ــل بيض ــد ع ــورات: حمم منش

زبــدة البيــان، فتــح اهلل بــن شــكر اهلل الكاشــان الشيــف؛ تقيــق مؤسســة . 220
ــالمية، 1423 ق = 1381. ــارف الس ــة املع ــم: مؤسس ــالمية، ق ــارف الس املع

ــَختِِه . 221 ــاٍد يِف ُنْس ــُن مَحَّ ــُم ْب ــا َرَواُه ُنَعْي ــه »َم ــارك )يلي ــن املب ــاق الب ــد والرق الزه
ــد  ــو عب ــِد«(، أب ْه ــاِب الزُّ ــاَرِك يِف كَِت ــِن امْلَُب ــِن اْب ــْرَوِزيُّ َع ــا َرَواُه امْلَ ــَى َم ــًدا َع َزائِ
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الرحــن عبــد اهلل بــن املبــارك بــن واضــح احلنظــل، التكــي ثــم املــْروزي )ت: 
181 ه(، تقيــق: املحقــق: حبيــب الرحــن األعظمــي، النــاش: دار الكتــب 

العلميــة – بــيوت.

ســداد العبــاد ورشــاد العبــاد، الشــيخ حســني آل عصفــور، )ت: 1216هـ(، . 222
تقيــق: الشــيخ حمســن آل عصفــور، ط1، 1421 - 1379 ش، املطبعــة: علمية 

– قــم، النــاش: املحالت.

الــراج الوهــاج لدفــع عجــاج قاطعــة اللجــاج، الفاضــل القطيفــي، )ت: . 223
نحــو 950 هـــ(، تقيــق: مؤسســة النــش الســالمي، ط1، مجــادي الثانيــة 
ــم  ــني بق ــة املدرس ــة جلمع ــالمي التابع ــش الس ــة الن ــاش: مؤسس 1413، الن

ــة. املشف

الرائــر موســوعة ابــن أدريــس احلــي، تقيــق وتقديــم الســيد حممــد مهــدي . 224
املوســوي الرســان، ط1، 1429 - 2008 م، الناش: العتبة العلوية املقدســة، 

العــراق، النجف األشف.

ســعد الســعود، ابــن طــاووس، تقيــق: مركــز األبحــاث والدراســات . 225
ــران. ــاب- أي ــتان كت ــش: بوس ــالمي، ن ــالم الس ــب الع ــع: املكت ــالمية، طب الس

سلســلة األحاديــث الضعيفــة وأثرهــا الــيء يف األمــة، حممــد نــارص الديــن . 226
األلبــان، النــاش: مكتــب املعــارف
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املكتــب . 227 )ت:287هـــ(،  الشــيبان،  الضحــاك  عاصــم  أيب  ابــن  الّســنَّة، 
الســالمي، بــيوت، ط1، 1400، تقيــق ومراجعــة: حممــد نــارص الديــن 

األلبــان.

ســنن ابــن ماجــة: الســيوطي، عبــد الغنــي، الدهلــوي، طبــع: قديــم، مكتبــة . 228
كراتــش ـ باكســتان.

ــتان األزدي )ت . 229 ــو داود السجس ــعث أب ــن األش ــليمن ب ــنن أيب داود، س س
ــة  ــر للطباع ــع: دار الفك ــام، طب ــد اللح ــعد حمم ــق: س ــق وتعلي 275هـــ(، تقي

ــان. ــيوت ـ لبن ــع، ط1، 1410هـــ، 1990م، ب ــش والتوزي والن

ســنن البيهقــي، أبوبكــر أحــد بــن احلســني بــن عــل )ت 458هـــ(، تقيــق: . 230
حممــد عبــد القــادر عطــا، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 1424هـــ، 2003م، 

ط3، بــيوت ـ لبنــان.

ــذي )ت . 231 ــورة التم ــن س ــى ب ــن عيس ــد ب ــى حمم ــو عيس ــذي، أب ــنن الرم س
ــع: دار احلديــث، القاهــرة ـ مــص. 279هـــ(، طب

ــن . 232 ــو احلســن عــل بــن عمــر بــن أحــد بــن مهــدي ب ســنن الــدار قطنــي، أب
مســعود بــن النعــمن بــن دينــار البغــدادي الــدار قطنــي )ت 385هـــ(، طبــع دار 

الكتــب العلميــة لســنة 1416هـــ، 1996م، بــيوت ـ لبنــان.
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ســنن الدارمــي، أبــو حممــد عبــد اهلل بــن عبــد الرحــن بــن املفضــل بــن بــرام . 233
ــع: دار  ــا، طب ــب البغ ــى دي ــور مصطف ــق: الدكت ــي )ت 255هـــ(، تقي الدارم

القلــم لســنة 1417هـــ، 1997م، ط3، دمشــق ـ ســوريا.

ــن منصــور الراســان )ت 227هـــ(، . 234 ــن منصــور، ســعيد ب ســنن ســعيد ب
ــد. ــنة 1402هـــ، 1982م / الن ــلفية لس ــع: دار الس ــي، طب ــق: األعظم تقي

ســنن للنســائي: املجتبــى أحــد بــن شــعيب أبــو عبــد الرحــن النســائي . 235
)ت 303هـــ(، طبــع: دار الفكــر للطباعــة والنــش والتوزيــع لســنة 1348هـــ، 

1930م، ط1، بــيوت ـ لبنــان.

ــان . 236 ــيوت ــــ لبن ــالة، ب ــة الرس ــي، ط9، مؤسس ــاء، الذهب ــام النب ــر أع س
لســنة 1413 هــــ.

ــة . 237 ــاش: املكتب ــني، الن ــروف احلس ــم مع ــر، هاش ــي ع ــة االثن ــرة األَئّم س
احليدريــة.

ــيخ األميني، )ت: 1392 هـ(، ط2، 1412 - 1992 . 238 ســرتنا وســنتنا، الشَّ
م، النــاش: دار الغديــر للمطبوعــات، دار الكتــاب الســالمي - بــيوت – 

لبنــان.

ــد . 239 ــن حمم ــد ب ــن أح ــي ب ــد احل ــب، عب ــن ذه ــار م ــب يف أخب ــذرات الذه ش
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ابــن العــمد العكــري احلنبــل، أبــو الفــالح )ت: 1089 ه(، حققــه: حممــود 
األرنــاؤوط، خــرج أحاديثــه: عبــد القــادر األرنــاؤوط، النــاش: دار ابــن كثــي، 

ــ  - 1986 م. ــيوت، ط1، 1406 ه ــق – ب دمش

رشائــع اإلســام، العالمــة احلــل، )ت: 676 هـــ(، تقيــق: مــع تعليقــات: . 240
النــاش:  قــم،   – أمــي  املطبعــة:   ،1409 ط2،  الشــيازي،  صــادق  الســيد 

انتشــارات اســتقالل – طهــران.

رشح إحقــاق احلــق، الســّيد شــهاب الديــن بــن الســّيد شــمس الديــن . 241
ــن  ــهاب الدي ــيد ش ــق: الس ــق وتعلي ــي )ت 14011هـــ(، تقي ــش النجف املرع
املرعــش النجفــي، طبــع: منشــورات مكتبــة آيــة اهلل العظمــى املرعــش النجفي، 

ــران. ــم املقدســة ـ إي ق

رشح أصــول الــكايف، مــوىل حممــد صالــح املازنــدران )ت 1080هـــ(، . 242
تعليــق: املــيزا أبــو احلســن الشــعران، ضبــط وتصحيــح: الســيد عــل عاشــور، 
طبــع: دار إحيــاء الــتاث العــريب للطباعــة والنــش والتوزيــع لســنة 1421هـــ، 

ــان. ــيوت ـ لبن 2000م، ط1، ب

رشح األخبــار، القــايض النعــمن املغــريب، ط2، مؤسســة النــش الســالمي . 243
التابعــة جلمعــة املدرســني، قــم ــــ إيــران لســنة 1414 هــــ.

رشح األزهــار، أحــد املرتــى، )ت: 840 هـــ(، النــاش: مكتبــة غمضــان - . 244
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صنعــاء – اليمــن.

رشح الزرقــاين عــى املواهــب اللدنيــة باملنــح املحمديــة، أبــو عبــد اهلل حممــد . 245
بــن عبــد الباقــي بــن يوســف بــن أحــد بــن شــهاب الديــن بــن حممــد الزرقــان 
العلميــة، ط1، 1417هـــ- الكتــب  دار  النــاش:  املالكــي )ت: 1122هـــ(، 

1996م.

رشح الزرقــاين عــى موطــأ اإلمــام مالــك، حممــد بــن عبــد الباقــي بن يوســف . 246
الزرقــان املــصي األزهــري، تقيــق: طــه عبــد الــرءوف ســعد، النــاش: مكتبــة 

الثقافــة الدينيــة – القاهــرة، الطبعــة: األوىل، 1424هـ - 2003م.

الطباطبائــي، . 247 عــل  الســيد  النافــع،  املختــر  رشح  يف  الصغــر  الــرح 
)ت:1231هـــ(، تقيــق: تقيــق الســيد مهــدي الّرجائــي اشاف الســيد حممــود 
ــاش:  ــم، الن ــهداء )ع( – ق ــيد الش ــة س ــة: مطبع ــش، ط1، 1409، املطبع املرع

ــة. ــم املقدس ــي - ق ــش النجف ــى املرع ــة اهلل العظم ــة آي مكتب

1400هـــ(، . 248 )ت:  الصــدر،  باقــر  حممــد  الســيد  الوثقــى،  العــروة  رشح 
م.  1971  -  1391 ط1،  األشف،  النجــف   - اآلداب  مطبعــة  املطبعــة: 

الــرح الكبــر البــن قدامــة، )ت: 682 هـــ(، طبعــة: جديــدة باألوفســت، . 249
النــاش: دار الكتــاب العــريب للنــش والتوزيــع - بــيوت – لبنــان.
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رشح ديــوان احلاســة، أبــو عــل أحــد بــن حممــد بــن احلســن املرزوقــي . 250
ت(. )د.  )د.ط(،  هـــ(،   421 )ت:  األصفهــان 

ــا، . 251 ــو زكري ــن أب ــووي حمــي الدي ــن شف الن ــى ب ــح مســلم، يي رشح صحي
ــة، 1414 – 1994. ــة قرطب ــاش: مؤسس الن

ــد الواحــد الســيايس، )ت: . 252 ــن عب ــن حممــد ب ــر، كــمل الدي ــح القدي رشح فت
ــيوت، ط2. ــر، ب ــاش: دار الفك ــ (، الن 681 ه

رشح مشــيخة الفقيــه، شح وترمجــة وتعليــق، الشــيخ حممــد جعفــر شــمس . 253
الديــن، النــاش: دار الــادي.

رشح معــاين اآلثــار، أبــو جعفــر أحــد بــن حممــد بــن ســالمة بــن عبــد امللــك . 254
ــاوي )ت 321هـــ(،  ــروف بالطح ــصي املع ــري امل ــلمة األزدي احلج ــن س ب
ــنة 1399هـــ،  ــة لس ــب العلمي ــع: دار الكت ــار، طب ــري النج ــد زه ــق: حمم تقي

ــان. ــيوت ـ لبن 1978م، ب

رشح هنــج الباغــة، ابــن أيب احلديــد )ت 655هـــ(، تقيــق: حممــد ابــو . 255
الفضــل إبراهيــم، طبــع: دار إحيــاء الكتــب العربيــة لســنة 1378هـــ، 1959م، 

ــراق. ــداد ـ الع ط1، بغ

ــي . 256 ــق: عن ــران، )ت: 679هـــ(، تقي ــم البح ــن ميث ــة، اب ــج الباغ رشح هن
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بتصحيحــه عــدة مــن األفاضــل وقوبــل بعــدة نســخ موثــوق بــا، ط1، تابســتان 
1362 ش، املطبعــة: چاپخانــه دفــت تبليغــات إســالمي، النــاش: مركــز النــش 

مكتــب العــالم الســالمي - احلــوزة العلميــة - قــم – إيــران.

شعب املقال يف درجات الّرجال مرزا أبو القاسم النّراقي: ص80.. 257

شــواهد التنزيــل للحاكــم احلســكان، ط1، مؤسســة الطبــع لــوزارة الثقافــة . 258
والرشــاد الســالمي لســنة 1411 هــ.

شــر الغــرام الســاكن اىل أرشف األماكــن لبــن اجلــوزي )ت 597هـ(: ص . 259
258 ط دار الكتــب العلميــة – بــيوت لســنة 1416هـ - 1996.

الشــيعة والســرة النبويــة بــن التدويــن واالضطهــاد؛ للســيد نبيــل احلســني: . 260
اصــدارات قســم الشــؤون الفكريــة والثقافيــة يف العتبــة احلســينية املقدســة، ط1، 

1430هـــ/2009م، مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات، كربــاء/ العراق.

ــري، . 261 ــاد اجلوه ــن ّح ــمعيل ب ــة، إس ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت الصح
تقيــق: أحــد عبــد الغفــور عطــار، طبــع: دار العلــم للماليــني لســنة 1410هـــ، 

ــان. ــيوت ـ لبن 1990م، ط4، ب

ــن . 262 ــد ب ــن أح ــان ب ــن حب ــد ب ــان، حمم ــن بلب ــب اب ــان برتي ــن حب ــح اب صحي
حبــان بــن معــاذ بــن َمْعبــَد، التميمــي، أبــو حاتــم، الدارمــي، الُبســتي )املتــوف: 
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354هـــ(، املحقــق: شــعيب األرنــؤوط، النــاش: مؤسســة الرســالة – بــيوت، 
.1993 – ط2، 1414 

صحيــح البخــاري، حممــد بــن إســمعيل البخــاري اجلعفــي )ت 852هـــ(، . 263
طبــع: دار الفكــر، طبعــة أوفســيت، بــيوت ـ لبنــان.

صحيــح مســلم، مســلم النيســابوري )ت 261هـــ(، طبــع: دار الفكــر، . 264
بــيوت ـ لبنــان.

ــى . 265 ــر مرت ــلم، جعف ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــرة النب ــن س ــح م الصحي
العامــل، ط1، 1430 - 1388 ه، املطبعــة: دفــت تبليغــات إســالمي، النــاش: 

ولء املنتظــر )عــج(.

الــراط املســتقيم، عــل بــن يونــس العامــل، )ت: 877 هـــ(، تقيــق: . 266
تصحيــح وتعليــق: حممــد الباقــر البهبــودي، ط1، 1384، املطبعــة: احليــدري، 

ــة. ــار اجلعفري ــاء اآلث ــة لحي ــة املرتضوي ــاش: املكتب الن

صفــة الصفــوة، مجــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحــن بــن عــل بــن حممــد . 267
اجلــوزي )ت: 597 ه(، تقيــق: املحقــق: أحد بن عــل، 1421 ه - / 2000م، 
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ــر ـ  ــنة 1354هـــ، 1935م، األزه ــالمية لس ــة الس ــع: املطبع ــمد سور، طب ع

مص.

فتــح الوهــاب بــرح منهــج الطــاب، زكريــا بــن حممــد بــن أحــد بــن زكريا . 318
األنصــاري، )ت: 936 هــ (، منشــورات: حممــد عــل بيضــون، دار الكتــب 

العلميــة، بــيوت - لبنــان

فتــوح مــر وأخبارهــا، دار الفكر بيوت ط1؛ لســنة 1416هـ - 1996م . 319
بتحقيــق: حممــد احلجيي.
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الفتــوح، أحــد بــن أعثــم الكــوف )ت: 314هـــ(، تقيــق: الدكتــور ســهيل . 320
زكار، طبــع: دار الفكــر لســنة 1412هـــ، 1992، ط1، بــيوت ـ لبنــان.

فــرج املهمــوم، الســيد ابــن طــاووس، )ت: 664 ه(، 1363 ش، املطبعــة: . 321
أمــي – قــم، النــاش: منشــورات الــريض – قــم.

الفــرق بــن الفــرق، أبــو منصــور، عبــد القاهــر بــن طاهــر بــن حممــد . 322
البغــدادي )ت 1037هـــ(، تعليــق: الشــيخ إبراهيــم رمضــان، طبــع: دار املعرفة 
ــان. ـ لبن ــيوت  ــنة 1415هـــ، 1994م، ط1، ب ــع لس ــش والتوزي ــة والن للطباع

الفــروق اللغويــة، أبــو هــالل العســكري، )ت: 395 هـــ(، تقيــق: مؤسســة . 323
النــش  مؤسســة  النــاش:   ،1412 املكــرم  شــوال  ط1،  الســالمي،  النــش 

ــة. ــم املشف ــني بق ــة املدرس ــة جلمع ــالمي التابع الس

الفــروق أنــوار الــروق يف أنــواء الفــروق، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحــد . 324
بــن إدريــس بــن عبــد الرحــن املالكــي الشــهي بالقــراف )ت: 684 هـــ(، الناش: 

عــامل الكتــب، )د. ط(، )د.ت( 

الفصــول املهمــة يف معرفــة األئمــة، عــل بــن حممــد بــن أحــد املالكــي املكــي . 325
ــع: دار  ــري، طب ــامي الغرب ــق: س ــاغ )ت: 855هـــ(، تقي ــن الصب ــهي باب الش
ـ إيــران. احلديــث للطباعــة والنــش لســنة 1422هـــ، 2001م، ط1، قــم املقدســة 
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الفضائــل، ابــن شــاذان، طبــع: منشــورات املطبعــة احليدريــة ومكتبتهــا . 326
لســنة 1381هـــ، 1962م / النجــف األشف ـ العــراق.

ــت )عليهــم . 327 ــق: مؤسســة آل البي ــه الســام(، تقي ــام الرضــا )علي ــه اإلم فق
الســالم( لحيــاء الــتاث - قــم املشفــة، نــش: املؤتــر العاملــي للمــام الرضــا 

ــه الســالم( - مشــهد املقــدس، ط1، - شــوال 1406 هــ . ق )علي

ــام(، . 328 ــم الس ــت )عليه ــل البي ــب أه ــة ومذه ــى املذاهــب االربع ــه ع الفق
للجزيــري الغــروي، مــازح، ط1، 1419 - 1998 م، النــاش: دار الثقلــني.

فهــرس الــراث، حممــد حســني احلســيني اجلــالل، معــارص، ط1، 1422 - . 329
1380ش، املطبعــة: نــگارش، النــاش: دليــل مــا. 

فهرســت اســاء مصنفــي الشــيعة )رجــال النجــايش(، النجــاش، )ت: . 330
التابعــة جلمعــة  النــش الســالمي  النــاش: مؤسســة  450(، ط5، 1416، 

املدرســني بقــم املشفــة.

الفهرســت للشــيخ الطــويس، ط1، مؤسســة نــش الفقاهــة، مؤسســة النــش . 331
الســالمي لســنة، شــعبان/1413 هــ.

ــوراق البغــدادي . 332 ــن حممــد ال ــن إســحاق ب ــو الفــرج حممــد ب الفهرســت، أب
املعتــزل الشــيعي املعــروف بابــن النديــم )ت: 438 هـــ(، تقيــق: املحقــق: 
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ــيوت  ــة ب ــاش: دار املعرف ــ، الن ــ  - 1997 م  ــان، ط2، 1417 ه ــم رمض إبراهي
– لبنــان.

ــل . 333 ــق: نبي ــدادي، تقي ــني البغ ــو احلَُس ــاق، أب ــي الدقَّ ــي ميم ــن أخ ــد اب فوائ
ســعد الديــن جــرار، النــاش: دار أضــواء الســلف، 1426 – 2005

الفوائــد البهيمــة ف تراجــم احلنفيــة، حممــد عبــد احلــي اللكنــوى النــدي أبو . 334
احلســنات، املحقــق: حممــد بــدر الديــن أبــو فــراس النعســان، النــاش: مطبعــة 

الســعادة، 1324.

ــان، )ت: 965هـــ(، . 335 ــة، الشــهيد الث ــالة النفلي ــة لــرح الرس ــد امللي الفوائ
مولــوي،  حســني  حممــد  )املحقــق:  الســالمى  األبحــاث  مركــز  تقيــق: 
ــي  ــرادي، الســيد حســني بن ــدلوي، حســان ف ــك املن املســاعدون: اســمعيل بي
املطبعــة:  هاشــمي، حممــد حســني مشــهدان(، ط1، 1420 - 1378 ش، 
مطبعــة مكتــب العــالم الســالم، النــاش: مركــز النــش التابــع ملكتــب العالم 

الســالمي.

يف ظــال هنــج الباغــة، حممــد جــواد مغنيــة )ت: 1400هـــ(، ط1، 1427 . 336
هــ . ق، املطبعــة: مطبعــة ســتار، النــاش: انتشــارات كلمــة احلــق.

ــاج . 337 ــن ت ــرؤوف ب ــد ال ــن عب ــد ب ــر، حمم ــع الصغ ــر رشح اجلام ــض القدي في
ــالم،  ــد الس ــد عب ــح: أح ــاوي، تصحي ــن املن ــن العابدي ــن زي ــل ب ــن ع ــن ب الدي
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ــان. ــيوت ـ لبن ــنة 1415هـــ، 1994م، ب ــة لس ــب العلمي ــع: دار الكت طب

قامــوس الرجــال، الشــيخ حمّمــد تقــي بــن الشــيخ حمّمــد كاظــم بــن الشــيخ . 338
حمّمــد عــل التســتي )ت: 1415هـــ(، طبع: مؤسســة النــش الســالمي التابعة 

جلامعــة املدرســني لســنة 1419هـــ، 1998م، ط1، قــم املقدســة ـ إيــران.

ــق – . 339 ــر، دمش ــب، دار الفك ــو حبي ــعدي اب ــور س ــي للدكت ــوس الفقه القام
ســورية، تصويــر 1993 م، ط2، 1408 هــ  = 1988 م

القاموس املحيط: الفيوز آبادي، )ت: 817هـ(، )د.ط(، )د.ت(.. 340

ــش: . 341 ــق ون ــيي، تقي ــد اهلل احلم ــاس عب ــو العب ــيخ أب ــناد، الش ــرب اإلس ق
مؤسســة آل البيــت )عليهــم الســالم( لحيــاء الــتاث – قــم، ط1، 1413 ه ــ، 

املطبعــة: مهــر – قــم. 

قواعــد األحــكام، لبــن عبــد الســالم، )ت: 660 هـــ(، النــاش: دار الكتب . 342
ــة، بيوت العلمي

ــة، الشــيخ نــارص مــكارم الشــيازي، ط4، 1416 هــ . ق، . 343 القواعــد الفقهي
النــاش: مدرســة المــام عــل بــن أيب طالــب )ع(، مركــز التوزيــع: قــم - خيابان 

شــهدا. 

ــد . 344 ــق: الســيد عب ــد، الشــهيد األول، )ت: 786 هـــ(، تقي القواعــد والفوائ
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ــران. ــد - قــم – إي ــة املفي ــاش: منشــورات مكتب ــم، الن الــادي احلكي

ــد اهلل، . 345 ــن عب ــن حممــد ب ــن أحــد ب ــو القاســم، حممــد ب ــة، أب ــن الفقهي القوان
ــي، )ت: 741 هـــ(، )د. ط(، )د. ط(. ــي الغرناط ــزي الكلب ــن ج اب

ــى . 346 ــق ع ــتداليل رشح وتعلي ــه اس ــد فق ــاد والتقلي ــيد يف االجته ــول الرش الق
كتــاب )العــروة الوثقــى ومنهــاج املؤمنــن و)الغايــة القصــوى ملــن رام التمســك 
بالعــروة الوثقــى(، ســيد شــهاب الديــن املرعــش النجفــي، بقلــم الســيد عــادل 
العلــوي، قــم، مكتبــة آيــة اهلل العظمــى املرعــش النجفــي، 1421 ق. = 2001 

م = 1380 ش.

)ت: . 347 احلنبــل،  البهــوت  يونــس  بــن  منصــور  للشــيخ  القنــاع،  كاشــف 
1051 هــ (، عــن متــن القنــاع للمــام موســى بــن أحــد احلجــاوي الصاحلــي، 
)ت:960 هــ (، قــدم لــه األســتاذ الدكتــور كــمل عبــد العظيــم العنــان، حققــه: 
أبــو عبــد اهلل حممــد حســن حممــد حســن إســمعيل الشــافعي، منشــورات حممــد 

ــان. ــيوت – لبن ــة، ب ــب العلمي ــون، دار الكت ــل بيض ع

ــرازي، . 348 ــي ال ــحاق الكلين ــن إس ــوب ب ــن يعق ــد ب ــر حمم ــو جعف ــكايف، أب ال
ــه  ــدة شوح صحح ــن ع ــوذة م ــة مأخ ــات نافع ــع تعليق ــ (، م )328/ 329 ه
وعلــق عليــه عــل أكــب الغفــاري، هنــض بمشوعــه الشــيخ حممــد اآلخونــدي، 
النــاش: دار الكتــب الســالمية، مرتــى آخونــدي، تــران - بــازار ســلطان، 

.)1388( ط3، 
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ــق: . 349 ــي، تقي ــد القم ــن حمم ــر ب ــم جعف ــيخ أيب القاس ــارات، الش ــل الزي كام
الشــيخ جــواد القيــوم الصفهــان، طبــع: دار الفقاهــة للنــش لســنة 1424هـــ، 

ــران. ــة ـ إي ــم املقدس 2004م، ط3، ق

الكامــل يف التاريــخ، ابــن الثــي، دار صــادر للطباعــة والنــش، دار بــيوت . 350
للطباعــة والنــش، 1385 هــ   1965 م.

الكامــل يف ضعفــاء الرجــال، أبــو أحــد بــن عــدي اجلرجــان )ت: 365هـ(، . 351
تــح: عــادل أحــد عبــد املوجود-عــل حممــد معــوض، شــارك ف تقيقــه: 
النــاش: الكتــب العلميــة - بيوت-لبنــان، ط1،  أبــو ســنة،  عبــد الفتــاح 

1418هـــ1997م

الكامــل يف ضعفــاء الرجــال، أبــو أحــد بــن عــدي اجلرجــان )ت: 365هـ(، . 352
تقيــق: عــادل أحــد عبــد املوجــود ـ عــل حممــد معــوض ـ عبــد الفتــاح أبو ســنة، 

طبــع: دار الكتــب العلمية لســنة 1418هـــ، 1998م، ط1، بــيوت ـ لبنان.

كتــاب األحــكام، عــل بــن حممد بــن عبد امللــك الكتامــي احلمــيي الفايس، . 353
أبــو احلســن ابــن القطــان )ت: 628 هـــ(، تــح: د. احلســني آيــت ســعيد، الناش: 

دار طيبــة- الرياض، ط1، 1418 هـ - 1997 م.

كتــاب األم، الشــافعي، ط دار الكتــب العليمــة – بــيوت لســنة 1413هـــ . 354
- 1993م.
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كتــاب األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر، أبــو بكــر أحــد بــن حممــد بــن . 355
ــور  ــح: الدكت ــل )ت: 311 هـــ(، ت ــدادي احلنب ل البغ ــالَّ ــد الَ ــن يزي ــارون ب ه
ييــى مــراد، ط1، 1424 هــ  - 2003 م، النــاش: دار الكتــب العلميــة، بــيوت 

– لبنــان.

ــح: . 356 ــ ( ت ــاري، )1214 - 1281 ه ــى النص ــيخ مرت ــج، الش ــاب احل كت
ــراث  ــق ت ــة تقي ــتاث، وجلن ــاء ال ــالم( ألحي ــم الّس ــت )عليه ــة آل البي مؤسس
ــر  ــع الفك ــاش: جمم ــم، الن ــت – ق ــط: شيع ــم، ط1، 1425، م ــيخ األعظ الش

الســالمي.

كتــاب الــزكاة )مســتند العــروة الوثقــى( للســيد الوئــي، الشــيخ مرتــى . 357
ــم. ــة – ق ــة: العلمي ــردي، ط1، 1413، املطبع البوج

ــق، ط1، شــوال . 358 ــة التحقي ــق: جلن ــزكاة، الشــيح األنصــاري: تقي ــاب ال كت
ــم. ــري – ق ــة: باق 1415، املطبع

كتــاب الســر، للشــمخي أحــد بــن ســعيد بــن عبــد الواحــد تقيــق أحــد بن . 359
ســعود الســيايب ص: أ- ب مــن املقدمــة نــش وزارة الــتاث القومــي والثقــاف 

ســلطنة عــمن لســنة 1407 – 1987م.

كتــاب الطهــارة الســيد الوئــي )ت: 1413هـــ( ط2، مــط: بــران، الناش: . 360
مؤسســة آل البيــت )ع( للطباعــة والنــش – قــم.
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كتــاب الطهــارة للشــيخ مرتــى النصــاري )1214-1281 هـــ(، تقيق: . 361
جلنــة التحقيــق، ط3، 1428 هــ  ق، النــاش: جممــع الفكــر الســالمي، املطبعــة: 

خاتــم األنبيــاء – قــم.

ــم . 362 ــن ابراهي ــد اهلل ب ــن عب ــد ب ــر حمم ــو بك ــات(، اب ــد )الغياني ــاب الفوائ كت
الشــافعي، ت: 354هـــ، نــر دار ابن اجلــوزي – الريــاض، 1417هـ/ 1997، 

ط1، حتقيــق: حلمــي كامــل أســعد عبــد اهلــادي.

ــق: . 363 ــاري: )1214-1281 هـــ(، تقي ــيخ األنص ــب – للش ــاب املكاس كت
جلنــة التحقيــق، ط3، 1420 هــ  ق، النــاش: جممــع الفكــر الســالمي، املطبعــة: 

باقــري – قــم.

ــح . 364 ــدة ودار الفت ــاد. ج ــة الرش ــش مكتب ــل: ن ــفاء العلي ــل وش ــاب الني كت
بــيوت، الطبعــة الثانيــة لســنة 1973م.

كتــاب ســليم بــن قيــس، تقيــق حممــد باقــر األنصــاري، )ت: ق1(، ط1، . 365
1422 - 1380 ش، املطبعــة: نــگارش، النــاش: دليــل مــا.

ــو حممــد . 366 ــن يوســف أب ــد اهلل ب ــة، عب ــث اهلداي ــة ألحادي ــاب نصــب الراي كت
احلنفــي الزيلعــي )ت: 762 هـــ( تقيــق ومراجعــة: حممــد يوســف البنــوري، 

ــص، 1357.  ــث، م ــاش: دار احلدي الن
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ــد . 367 ــم: كــمل عب ــق وتقدي ــاع، البهــوت، )ت: 1051 هـــ(، تقي كشــاف القن
ــمعيل  ــن إس ــد حس ــن حمم ــد حس ــد اهلل حمم ــو عب ــق: أب ــان، تقي ــم العن العظي
الشــافعي، ط1، 1418 - 1997م، النــاش: منشــورات حممــد عــل بيضــون - 

ــان. ــيوت – لبن ــة - ب ــب العلمي دار الكت

ــيخ مفلــح الصمــيي . 368 كشــف االلتبــاس عــن موجــز أيب العبَّــاس، الشَّ
قــم   - )عــج(  األمــر  صاحــب  مؤسســة  تقيــق:   ،)900 )ت:  البحــران: 
ــة  ــاش: مؤسس ــم، الن ــتاره – ق ــة: س ــب 1417، املطبع ــة، ط1، 13 رج املقدس

صاحــب األمــر )عــج( - قــم املقدســة.

كشــف الرمــوز يف رشح املختــر النافــع، زيــن الدين أيب عل احلســن بن أيب . 369
طالــب ابــن أيب املجــد اليوســفي املعــروف بالفاضــل واملحقــق اآليب، )ت:690 
هـــ(، تــح: الشــيخ عــل پنــاه الشــتهاردي، احلــاج آغــا حســني اليــزدي، 1408، 

مؤسســة النــش الســالمي التابعــة جلمعــة املدرســني بقــم املشفة.

كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، مصطفــى بــن عبــد اهلل . 370
القســطنطيني الرومــي احلنفــي، املشــهور بـ)حاجــي خليفــة( )ت: 1067هـــ( 

ــان. ــيوت ـ لبن ــنة 1413هـــ، 1992م، ب ــة لس ــب العلمي ــع: دار الكت طب

كشــف الغطــاء عــن مبهــات الريعــة الغــراء )ط.ج(، الشــيخ جعفــر . 371
كاشــف الغطــاء، )ت: 1228 هـــ(، تــق: مكتــب العــالم الســالمي - فــرع 
ــان(  ــان، حممــد رضــا الذاكــري )طاهري ــاس التبيزي خراســان، املحققــون: عب
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وعبــد احلليــم احلــل، ط1، 1422 - 1380 ش، املطبعــة: مطبعــة مكتــب 
العــالم الســالمي، النــاش: مركــز انتشــارات دفــت تبليغــات اســالمى )مركــز 

ــالمي(. ــالم الس ــب الع ــع ملكت ــش التاب الن

كشــف الغمــة يف معرفــة األَئّمــة، ابن أيب الفتــح الربــل: ط2، دار األضواء، . 372
بــيوت ــ لبنان لســنة 1405 هــ.

كشــف اللثــام، الفاضــل النــدي، )ت: 1137هـــ(، تقيــق: مؤسســة النــش . 373
الســالمي، ط1، 1416، النــاش: مؤسســة النــش الســالمي التابعــة جلمعــة 

املدرســني بقــم املشفــة. 

الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن )تفســر الثعلبــي(، أحــد بــن حممــد بن . 374
إبراهيــم الثعلبــي، أبــو إســحاق )ت: 427هـــ(، تقيــق: ايب حممــد بــن عاشــور، 
ــنة  ــريب لس ــتاث الع ــاء ال ــع: دار إحي ــاعدي، طب ــي الس ــق: نظ ــة وتدقي مراجع

1422هـــ، 2002م، ط1، بــيوت ـ لبنــان.

ــة االختصــار، تقــي الديــن أيب بكــر بــن حممــد . 375 ــار يف حــل غاي ــة األخي كفاي
احلســيني احلصينــي الدمشــقي الشــافعي، )ت: 829(، النــاش: دار الــي، 
ــد  ــي وحمم ــد بلطج ــد احلمي ــل عب ــة: ع ــق ومراجع ــق، ط1، 1994، تقي دمش

ــليمن. ــي س وهب

كفايــة الفقــه املشــتهر بــ  )كفايــة األحــكام(، املــوىل حممــد باقــر الســبزواري، . 376
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)ت:1090 هــ (، تقيــق: الشــيخ مرتــى الواعظــي األراكــي، ط1، 1423 هـــ، 
املؤسســة النــش الســالمي، التابعــة جلمعــة املدرســني بقــم املشفــة.

ــل . 377 ــق: ع ــح وتعلي ــدوق، تصحي ــيخ الص ــة، الش ــام النعم ــن وامت ــال الدي ك
ــني  ــة املدرس ــة جلمع ــالمي التابع ــش الس ــة الن ــع: مؤسس ــاري، طب ــب الغف أك

ــران. ــة ـ إي ــم املقدس ــنة 1405هـــ، 1985م، ق ــم لس بق

كنــز العــال، املتقــي النــدي، )ت: 975 هـــ(، تقيــق: ضبــط وتفســي: . 378
الشــيخ بكــري حيــان، تصحيــح وفهرســة: الشــيخ صفــوة الســقا، )د.ط(، 

1409 - 1989 م، النــاش: مؤسســة الرســالة - بــيوت – لبنــان.

ــنة . 379 ــران لس ــم ــــ إي ــوي، ق ــة املصطف ــي، ط2، مكتب ــد، الكراجك ــز الفوائ كن
1411 هــــ.

الكنــى واالســاء، أبــو بــش حممــد بــن أحــد بــن حــاد بــن ســعيد بــن مســلم . 380
ــد  ــر حمم ــة نظ ــو قتيب ــق: أب ــرازي )ت: 310 ه(، املحق ــدوليب ال ــاري ال األنص
الفاريــايب، النــاش: دار ابــن حــزم – بــيوت- لبنــان، ط1، 1421 هــ  - 2000 

م.

الُكنــى واالســاء، مســلم بــن احلجــاج أبــو احلســن القشــيي النيســابوري، . 381
ــد الرحيــم حممــد أحــد القشــقري، ط1،  )ت: 261 هـــ(، تقيــق: املحقــق: عب
1404 ه - / 1984 م، النــاش: عــمدة البحــث العلمــي باجلامعــة الســالمية، 
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املدينــة املنــورة، اململكــة العربيــة الســعودية.

الكنــى واأللقــاب، عبــد اهلل حممــد بــن إســحق بــن منــده األصبهــان، . 382
)310هـــ - 395هـــ(، تقيــق ومراجعــة: أبــو قتيبــة نظــر حممــد الفاريــايب، 
1996م.   - ـ  1417هــ ط1،  الريــاض،   – الســعودية  الكوثــر،  مكتبــة  النــاش: 

ــاش: . 383 ــور، )ت: 711 هـــ(، )د. ط(، 1405، الن ــن منظ ــرب، اب ــان الع لس
أدب احلــوزة.

لســان امليــزان، أحــد بــن عــل بــن حجــر العســقالن، أبــو الفضــل شــهاب . 384
ــالمية  ــات الس ــة املطبوع ــع: مكتب ــدة، طب ــاح أيب غ ــد الفت ــق: عب ــن، تقي الدي

لســنة 1423هـــ، 2002م، ط1، الســكندرية ـ مــص.  

اللمعــة الدمشــقية، الشــهيد األول، )ت:786هـــ(، ط1، 1411، قــدس – . 385
قــم، النــاش: منشــورات دار الفكــر – قــم.

ــدر، )ت: 1421 هـــ(، ط3، 1427 - . 386 ــد الصَّ ــيِّد حُممَّ ــه، السَّ ــا وراء الفق م
ــش. ــة والن ــني للطباع ــاش: املحب ــم، الن ــة: قل 2007 م، املطبع

ــ  . 387 ــِيّ )483 ه ْخ َ ــهل السَّ ــن أيب س ــد ب ــن أح ــد ب ــر حمم ــو بك ــوط، أب املبس
– بــيوت.  ـ - 1993 م، النــاش: دار املعرفــة  1090 م(، )د. ط(، 1414 هــ

ــيد . 388 ــق: الس ــح وتعلي ــق: تصحي ــويس، )ت: 460 هـــ(، تقي ــوط، الط املبس
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حممــد تقــي الكشــفي، )د. ط(، 1387، مــط: املطبعــة احليدريــة – طهــران، 
ــة.  ــار اجلعفري ــاء آث ــة لحي ــة املرتضوي ــاش: املكتب الن

املتفــق واملتفــرق، الطيــب البغــدادي، احلافــظ أبــو بكــر أحــد بــن عــل بــن . 389
ثابــت )ت 463هـــ(، تقيــق: الدكتــور حممــد صــادق إيــدن احلامــدي، طبــع: 

دار القــادري لســنة 1417هـــ، 1997م، ط1، دمشــق ـ ســوريا.

املجالــس العاشــورّية يف املآتــم احُلَســينيَّة، الشــيخ عبــد اهلل ابــن احلــاج حســن . 390
آل دروي، معــارص، ط1، 1428، املطبعــة: ســتاره – قــم، النــاش: انتشــارات 

أهــل الذكــر - قــم – إيــران.

املجروحــن، حممــد بــن حبــان بــن أحــد أيب حاتــم التميمــي البســتي، )ت: . 391
ــع -  ــاز للنــش والتوزي ــع: دار الب ــد، توزي ــم زاي ــح: حممــود إبراهي ــ (، ت 354 ه

عبــاس أحــد البــاز - مكــة املكرمــة.

جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، احلافــظ نــور الديــن عــل بــن أيب بكــر . 392
اليثمــي، )ت: 807 هـــ(، بتحريــر احلافظــني اجلليلــني: العراقــي وابــن جحــر، 

1408 هــ . - 1988 م، دار الكتــب العلميــة، بــيوت – لبنــان.

آغــا . 393 احلــاج  تقيــق:   ،)993 )ت:  األردبيــل،  املحقــق  الفائــدة،  جممــع 
ــزدي  ــاه الشــتهاردي، احلــاج آغــا حســني الي ــى العراقــي، الشــيخ عــل پن جمتب
األصفهــان، النــاش: مؤسســة النــش الســالمي التابعــة جلمعــة املدرســني بقــم 
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ــة. املشف

املجمــوع رشح املهــذب، النــووي، ط مطبعــة التضامــن/ مــص لســنة . 394
1344هـــ.

املجمــوع، النــووي، )ت: 676 هـــ(، النــاش: دار الفكــر، بــيوت، 1997 . 395
م.

ــق: . 396 ــي، )ت: 274هـــ(، تقي ــد البق ــن خال ــد ب ــن حمم ــد ب ــن، أح املحاس
تصحيــح وتعليــق: الســيد جــالل الديــن احلســيني )املحــدث(، 1370 - 

– طهــران. الكتــب الســالمية  دار  النــاش:  1330 ش، 

الفقــه، تقريــر بحــث الســيد الوئــي للفيــاض، . 397 حمــارضات يف ُأصــول 
)ت:1413 هـــ(، ط1، 1419، املطبعــة والنــاش: مؤسســة النــش الســالمي 

ــة. ــم املشف ــني بق ــة املدرس ــة جلمع التابع

حمــارضات يف فقــه اإلماميــة )اخلمــس(، الســيد حممــد هــادي امليــالن، )ت: . 398
ــق: مجعهــا وعلــق عليهــا فاضــل احلســيني امليــالن، )د.ط(،  1395 هـــ(، تقي

)د. ت(.

ــو . 399 ــولء، أب ــمي، بال ــرو الاش ــن عم ــة ب ــن أمي ــب ب ــن حبي ــد ب ــّر، حمم املح
ــاش: دار  ــتيت، الن ــن ش ــزة ليخت ــق: إيل ــدادي )ت: 245هـــ(، تقي ــر البغ جعف
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ــيوت ــدة، ب ــاق اجلدي اآلف

املحجــة البيضــاء يف هتذيــب االحيــاء، الفيــض الكاشــان، )ت: 1091 هـ(، . 400
تقيــق: صححــه وعلــق عليــه: عــل أكــب الغفــاري، ط2، املطبعــة: مهــر – قــم، 
النــاش: دفــت انتشــارات إســالمي وابســته بــه جامعــه مدرســني حــوزه علميــه 

قــم.

املحى، ابن حزم، )ت: 456 هـ(، دار الفكر.. 401

خمتــار الصحــاح، أبــو بكــر الــرازي، دار الكتــب العلميــة، بــيوت – لبنــان، . 402
ط1، 1415 هــ  - 1994 م.

ــم . 403 ــورات: ق ــل، منش ــر احل ــيخ جعف ــة، الش ــه االمامي ــع يف فق ــر الناف املخت
الدراســات الســالمية ف مؤسســة البعثــة، ط2، طهــران 1402، ط3، طهــران 

ــة. 1410، التوزيــع: مؤسســة البعث

ــال . 404 ــل، مج ــو الفض ــل، أب ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــق، حمم ــخ دمش ــر تاري خمت
ــق:  ــن منظــور األنصــاري الرويفعــي األفريقــي )ت: 711هـــ(، تقي ــن اب الدي
أحــد حــوش، حممــد العمــر، طبــع: دار الفكــر لســنة 1405هـــ، 1985م، 

دمشــق ـ ســوريا.

خمتــر خليــل، الليــل بــن اســحاق اجلنــدي، )ت: 767 هــ (، دار الكتــب . 405
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العلميــة، بــيوت – لبنــان، ط1، 1416 هــ  - 1995 م.

خمتلــف الشــيعة يف أحــكام الريعــة، أبــو منصــور احلســن بــن يوســف بــن . 406
املطهــر األســدي )العالمــة احلــل(، تقيــق ونــش: مؤسســة النــش الســالمي، 
ط1، 1412 ه ــ، مؤسســة النــش الســالمي التابعــة جلمعــة املدرســني بقــم 

املشفــة.

ــي . 407 ــوي األندل ــوي اللغ ــمعيل النح ــن إس ــل ب ــن ع ــو احلس ــص، أب املخص
ــاء الــتاث العــريب،  ــة إحي املعــروف بابــن ســيده، )ت: 458 هـــ(، تقيــق: جلن

ــان. ــيوت – لبن ــريب، ب ــتاث الع ــاء ال دار إحي

مــدارك األحكام، الســيد حممــد العامــل، )ت: 1009 هـ(، تقيق: مؤسســة . 408
آل البيــت )ع( لحيــاء الــتاث - مشــهد املقدســة، ط1، حمــرم 1410، املطبعــة: 

مهــر – قــم، النــاش: مؤسســة آل البيــت )ع( لحيــاء الــتاث - قــم املشفــة.

ــق: . 409 ــارص، تقي ــل، مع ــي فض ــى بن ــيخ مرت ــيلة، الش ــر الوس ــدارك حتري م
ــار المــام المينــي )قــدس(، ط1، رجــب املرجــب  ــم ونــش آث مؤسســة تنظي
النــاش:  العــروج،  مؤسســة  مطبعــة  املطبعــة:   ،1380 تابســتان   -  1422

ــده(.  ــي )ق ــام المين ــار الم ــش آث ــم ون ــة تنظي مؤسس

مدخــل إىل علــم الفقــه عنــد املســلمن الشــيعة، الشــيخ عــل حــازم، 1413 . 410
هــ  / 1993 م، دار العزبــة، للطباعــة والنــش والتوزيــع، بــيوت – لبنــان.
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ــوت . 411 ــر بي ــس، )ت: 179هـــ(، ط دار الفك ــن أن ــك ب ــرى: مال ــة الك املدون
ــنة 1411هـــ - 1991م؛ لس

ــادر، . 412 ــاش: دار ص ــس، )ت: 179هـــ( الن ــن أن ــك ب ــرى، مال ــة الك املدون
ــيوت.  ب

ــان، . 413 ــوادث الزم ــن ح ــر م ــا يعت ــة م ــان يف معرف ــرة اليقظ ــان وع ــرآة اجلن م
حممــد عبــد اهلل بــن أســعد بــن عــل بــن ســليمن اليافعــي اليمنــي املكــي، )ت: 
768 هــ (، وضــع حواشــيه: خليــل املنصــور، منشــورات حممــد عــل بيضــون، 

ــ  - 1997 م. ــان، ط1، 1417 ه ــيوت – لبن ــة، ب ــب العلمي دار الكت

ــري، . 414 ــد عــل احلائ ــق: حمم ــزي، )ت:1330هـــ(، تقي ــب، التري ــرآة الكت م
ــم ــة - ق ــش العام ــة اهلل املرع ــة آي ــاش: مكتب ط1، 1414، الن

املراســم العلويــة، الشــيخ أيب يعــل حــزة بــن عبــد العزيــز الديلمــي، تقيــق: . 415
الســيد حمســن احلســيني األمينــي، النــاش: املعاونيــة الثقافيــة للمجمــع العاملــي 

ألهــل البيــت )ع(، 1414 هـــ(، املطبعــة: أمــي – قــم.

املراســيل، ابــن أيب حاتــم، املحقــق: شــكر اهلل بــن نعمــة اهلل قوجــان، . 416
.1998  -  1418 الرســالة،  مؤسســة  النــاش: 

مراقــي الفــاح رشح متــن نــور اإليضــاح، حســن بــن عــمر بــن عــل . 417
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الشنبــالل املــصي احلنفــي )ت: 1069 هـــ(، اعتنــى بــه وراجعــه: نعيــم 
م.  2005 - هــ   العصيــةـ ط1، 1425  املكتبــة  النــاش:  زرزور، 

املســعودي )ت: . 418 بــن احلســني  عــل  الذهــب ومعــدن اجلوهــر،  مــروج 
لبنــان. ـ  بــيوت  القلــم،  346هـــ(، طبــع: دار 

مســالك األفهــام إىل تنقيــح رشائــع إســام، زيــن الديــن بــن عــل العامــل . 419
ــالمية، ط1، 1413  ــارف الس ــة املع ــش: مؤسس ــق ون ــان(، تقي ــهيد الث )الش

هــ . ق، املطبعــة: جــاب وكرافيــك بمــن قــم.

املسانيد، حمّمد حياة األنصاري، معارص، املطبعة: خط املؤلف.. 420

ــايض، ط1، . 421 ــد الق ــيد حمم ــق: الس ــد، تقي ــيخ املفي ــة، الش ــائل الصاغاني املس
ــد، املطبعــة: مهــر. ــة الشــيخ املفي ــاش: املؤتــر العاملــي أللفي ــ  ق، الن 1413 ه

ــان، ط4، 1414، - ق . 422 ــادق الروح ــد ص ــيد حمم ــتحدثة، الس ــائل املس املس
ــاب قــم املقدســة. ــاش: مؤسســة دار الكت ــن الن املطبعــة: فروردي

ــوث . 423 ــز البح ــق مرك ــى، تقي ــف املرت ــيد الشي ــات، الس ــائل النارصي مس
الــدى،  الثقافــة والعالقــات الســالمية، مؤسســة  رابطــة  نــش:  العلميــة، 

1997م. 1417هـــ/ 

املســتجاد مــن اإلرشــاد، العالمــة احلــل، )ت: 726هـــ(، طبــع: مكتبــة آيــة . 424
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اهلل العظمــى الســيد املرعــش النجفــي لســنة 1406هـــ، 1986م، قــم املقدســة 
ـ إيــران

مســتدرك الوســائل ومســتنبط املســائل، مــيزا حســني النــوري الطــبيس، . 425
)ت:1320 هــ (، تقيــق: مؤسســة آل البيــت عليهــم الســالم لحيــاء الــتاث، 

ط1 املحققــة، 1408 هــ  - 1987 م.

مســتدرك ســفينة البحــار، الشــيخ عــل النــمزي الشــاهرودي، )ت: 1405 . 426
هــ .ق(، تقيــق وتصحيــح: نجــد املؤلــف احلــاج الشــيخ حســن بــن عــل 
ــة. ــم املشف ــني بق ــة املدرس ــة جلمع ــالمي التابع ــش الس ــة الن ــمزي، مؤسس الن

مســتدرك علــم رجــال احلديــث، الشــيخ عــل النــمزي الشــاهرودي، طبــع: . 427
ابــن املؤلــف، مطبعــة شــفق لســنة 1412هـــ، 1991م، ط1، طهــران ـ إيــران.

املســتدرك عــى الصحيحــن، أبــو عبــد اهلل احلاكــم حممــد بــن عبــد اهلل بــن . 428
حممــد بــن حدويــه بــن ُنعيــم بــن احلكــم الضبــي الطهــمن النيســابوري املعروف 
بابــن البيــع )ت: 405 هـــ(، تقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، ط1، 1411 

– 1990، النــاش: دار الكتــب العلميــة – بــيوت. 

ــني، )ت: 1399 هـــ(، )د. ط(، . 429 ــن األم ــيعة، حس ــان الش ــتدركات أعي مس
1408 - 1987 م، املطبعــة والنــاش: دار التعــارف للمطبوعــات.
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املســتطرف يف كّل فــن مســتظرف، بــاء الديــن أبــو الفتــح حممــد بــن أحــد . 430
ــع: دار  ــح، طب ــم صال ــق: إبراهي ــيهي )ت: 854هـــ(، تقي ــور األبش ــن منص ب

ــان. ــيوت ـ لبن صــادر لســنة 1419هـــ، 1999م، ط1، ب

مســتقىص مــدارك القواعــد ومنتهــى ضوابــط الفوائــد، مــال حبيــب اهلل . 431
الشيــف الكاشــان، )ت: 1340 هـــ(، تقيــق: بــه ّهــت: آقــاى حــاج آقــا حممد 

ــف، )د.ط(، )د. ت(. ــل املؤل ــف نج شي

مستمســك العــروة، الســيد حمســن احلكيــم، )ت: 1390 هـــ(، )د. ط(، . 432
1404، منشــورات مكتبــة آيــة اهلل العظمــى املرعــش النجفــي - قــم – إيــران.

مســتند الشــيعة يف أحــكام الريعــة، أحــد بــن حممــد مهــدي النراقــي، تقيق . 433
ونــش: مؤسســة آل البيــت - عليهــم الســالم - لحيــاء الــتاث - مشــهد 

ــم.  ــتارة – ق ــة: س ــ، املطبع ــع األول 1415 ه  ــة، ط1، - ربي املقدس

مســند أيب داوود الطيالــي، ســليمن بــن داود أبــو داود الفــاريس البــصي . 434
)ت: 204هـــ(، طبــع: دار املعرفــة، بــيوت ـ لبنــان.

مســند امحــد، وبامشــه منتخــب كنــز العــمل ف ســنن األقــوال والفعــال، . 435
احــد بــن حنبــل، )ت: 241 هـــ(، دار صــادر- بــيوت. 

مســند اإلمــام، للمــام الشــهيد زيــد بــن عــل بــن احلســني ابــن عــل بــن أيب . 436
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طالــب )عليهــم الســالم(، منشــورات دار مكتبــة احليــاة، بــيوت لبنــان 

مســند احلميــدي، عبــد اهلل بــن الزبــي احلميــدي، )ت: 219هـــ(، تقيــق: . 437
حبيــب األعظمــي، طبــع: دار الكتــب العلميــة 1408هـــ، 1988م، بــيوت ـ 

لبنــان.

ــو عبــد اهلل حممــد بــن ســالمة بــن جعفــر بــن عــل بــن . 438 مســند الّشــهاب، أب
حكمــون القضاعــي املــصي )ت: 454هـــ(، تقيــق: حــدي عبــد املجيــد 
ــيوت ـ  ــنة 1407هـــ، 1985م، ط2، ب ــالة لس ــة الرس ــع: مؤسس ــلفي، طب الس

ــان. لبن

ــان الُبســتي . 439 ــن حب ــن أحــد ب ــم حممــد ب ــو حات ــاء األمصــار، أب مشــاهر عل
)ت: 354هـــ(، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 1416هـــ، 1996م، بــيوت 

ـ لبنــان.

ــق: . 440 ــبيس، تقي ــّل الط ــل ع ــو الفض ــار، أب ــرر األخب ــوار يف غ ــكاة األن مش
مهــدي هوشــمند، املطبعــة والنــاش: دار احلديــث، ط1، 1418.

ــد الظَّاهــري احلنفــي، )ت: 696 هـ(، . 441 مشــيخة ابــن البخــاري، أحــد بــن حُممَّ
ــ، النــاش:  تقيــق: املحقــق: د. عــوض عتقــي ســعد احلازمــي، ط1، 1419 ه 

دار عــامل الفــؤاد، مكــة- الســعودية.
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مشــيخة الفقيــه، شح وترمجــة وتعليــق: الشــيخ حممــد جعفــر شــمس . 442
الديــن، دار الــادي.

مصابيــح الّظــام يف رشح مفاتيــح الّرائــع، حمّمــد باقــر الوحيــد البهبهــان، . 443
تقيــق ونــش: مؤّسســة العالمــة املجــّدد الوحيــد البهبهــان، ط1، حمــّرم احلــرام 

1424 هـ.

مصبــاح الفقيــه، أغــا رضــا المــدان، تقيــق: حممــد الباقــري - نــور عــل . 444
النــوري - حممــد امليزائــي، إشاف: الســيد نــور الديــن جعفريــان، نــش: 
املؤسســة اجلعفريــة لحيــاء الــتاث، ط1، - ربيــع األول - 1417 ه ــ، املطبعــة: 

ســتارة – قــم.

ــ  ق(، ط1، 1411 . 445 ــويس، )385 - 460 ه ــيخ الط ــد، الش ــاح املتهج مصب
هــ  - 1991م، مؤسســة فقــه الشــيعة، بــيوت – لبنــان. 

مصبــاح اهلــدى يف رشح العــروة الوثقــى، الشــيخ حممــد تقــي اآلمــل، )ت: . 446
1391 هـــ(، ط1، 1377 - 1337 ش، مــط: فــردويس.

املصطلحات، إعداد مركز املعجم الفقهي. )د. ط(، )د. ت(.. 447

املصنــف، ابــن ايب شــيبة الكــوف، )ت: 335 هـــ(، تقيــق وتعليــق: ســعيد . 448
ــة  ــر للطباع ــاش: دار الفك ــرة 1409 - 1989م، الن ــاد اآلخ ــام، ط1، مج اللح
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ــان.  والنــش والتوزيــع - بــيوت – لبن

املصنف، عبد الرزاق الصنعان، طبعة منشورات املجلس العلمي.. 449

مطالــب الســؤول يف مناقــب آل الرســول )ع(، ابــن طلحــة الشــافعي، )ت: . 450
652 هـــ(، تقيــق: ماجــد ابــن أحــد العطيــة، )د.ط(، )د.ت(.

معــارج هنــج الباغــة، عــل بــن زيــد البيهقــي، )ت: 565 هـــ(، تــح: حمّمــد . 451
تقــي دانــش پــژوه، إشاف: الســيد حممــود املرعــش، ط1، 1409، مطبعــة 
ــة آيــة اهلل العظمــى املرعــش النجفــي - قــم املقدســة.  بمــن – قــم، النــاش: مكتب

ــة: . 452 ــق ومراجع ــوري، )213هـ-276هـــ( تقي ــة الّدين ــن قتيب ــارف، اب املع
ــرة.  ــارف، القاه ــور ثــروت عكاشــة، النــاش: دار املع دكت

معامل العلاء، ابن شهراشوب، )ت: 588 هـ(، الناش: قم.. 453

املعتــر، املحقــق احلــل، )ت: 676 هـــ(، تقيــق وتصحيــح: عــدة مــن . 454
مــط:  ش،   14/3/1364 شــيازي،  مــكارم  نــارص  إشاف:  األفاضــل، 
ــاش: مؤسســة ســيد الشــهداء )ع( – قــم. ــني )ع(، الن مدرســة المــام أمــي املؤمن

معجــم األدبــاء أو إرشــاد األريــب إىل معرفــة األديــب، أبــو عبــد اهلل ياقــوت . 455
بــن عبــد اهلل الرومــي احلمــوي، )ت:626 هـــ(، النــاش: دار الكتــب العلميــة - 

بــيوت، ط1، 1411 هـ - 1991م.
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ــبان، )ت 360 هـــ(، تقيــق: قســم التحقيــق بــدار . 456 املعجــم األوســط، الطَّ
ــع.  ــاش: دار احلرمــني للطباعــة والنــش والتوزي احلرمــني، 1415 - 1995 م، الن

ــاش: . 457 معجــم البلــدان، احلمــوي، )ت: 626 هـــ(، 1399 - 1979 م، الن
ــان. ــاء الــتاث العــريب - بــيوت – لبن دار إحي

معجــم الّرجــال واحلديــث، حمّمــد حيــاة األنصــاري، معــارص، )د.ط(، . 458
)د.ت(.

حابــة لبــن قانــع، )ت: 351 هـــ(، تقيــق: املحقــق: صــالح بن . 459 معجــم الصَّ
ســامل املــصات، ط1، 1418، النــاش: مكتبــة الغربــاء األثريــة - املدينــة املنــورة.

معجــم الفــاظ الفقــه اجلعفــري، د. أحــد فتــح اهلل، ط1، 1415 - 1995 م، . 460
مــط: مطابــع املدوخــل – الدمام.

املعجــم الكبــر، الطــبان، )ت:360(، حقيــق وتريــج: حــدي عبــد . 461
املجيــد الســلفي، ط2، مزيــدة ومنقحــة، النــاش: دار إحيــاء الــتاث العــريب.

معجــم املصطلحــات وااللفــاظ الفقهيــة، حممــد عبــد الرحــن، دار الفضيلــة . 462
للنــش والتوزيــع والتصديــر

معجــم املطبوعــات العربيــة، أليــاس سكيــس، )ت: 1351 هـــ(، 1410، . 463
املطبعــة: بمــن – قــم، النــاش: مكتبــة آيــة اهلل املرعــش النجفــي - قــم املقدســة.
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معجــم املؤلفــن، عمــر رضــا كحالــة، النــاش: مكتبــة املثنــى – بــيوت، دار . 464
إحيــاء الــتاث العــريب، بــيوت.

معجــم رجــال احلديــث وتفصيــل طبقــات الــرواة، الســيد أبــو القســم . 465
ومنقحــة. جديــدة  طبعــة   ،1992  -1413 ط5،  هـــ(   1413 )ت:  الوئــي 

معجــم لغــة الفقهــاء، حممــد قلعجــي- حامــد صــادق قنيبــي، النــاش: دار . 466
ــع، ط2، 1408 هــ  - 1988 م. النفائــس للطباعــة والنــش والتوزي

ــارس(، )ت: . 467 ــن ف ــا )اب ــن زكري ــارس ب ــن ف معجــم مقايــس اللغــة، أحــد ب
395هـــ( تــح: عبــد الســالم حممــد هارونـــ، 1404، املطبعــة والنــاش: مكتبــة 

ــالمي. ــالم الس الع

معرفــة الثقــات – للعجــي )ايب احلســن بــن عبــد اهلل بــن صالــح الكــويف(، . 468
)ت: 261هـــ(، نــر مكتبــة الــدار باملدينــة املنــورة، ط1، 1405هـــ/ 1985م.

ــة الثقــات مــن رجــال أهــل العلــم واحلديــث ومــن الضعفــاء وذكــر . 469 معرف
مذاهبهــم وأخبارهــم، أبــو احلســن أحــد بــن عبــد اهلل بــن صالــح العجــل 
الكــوف )ت: 261 ه(، املحقــق: عبــد العليــم عبــد العظيــم البســتوي، النــاش: 

ــورة. ــة املن ــدار - املدين ــة ال مكتب

معرفــة الرجــال، أبــو زكريــا ييــى بــن معــني بــن عــون بــن زيــاد بــن بســطام . 470
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بــن عبــد الرحــن املــري بالــولء، البغــدادي )ت: 233 ه(، تقيــق: حممــد كامــل 
القصــار، ط1، 1405 ه - 1985 م، النــاش: جممــع اللغــة العربيــة – دمشــق.

موســى . 471 بــن  عــل  بــن  احلســني  بــن  أحــد  واآلثــار،  الســنن  معرفــة 
ْوِجــردي الراســان، أبــو بكــر البيهقــي )ت: 458 هـــ(، تــح: عبــد  الُْسَ
النــاشون:  النــاش:  املعطــي أمــني قلعجــي، ط1، 1412 هــ  - 1991 م، 
ــق -  ــة )دمش ــتان(، دار قتيب ــش - باكس ــالمية )كرات ــات الس ــة الدراس جامع
بــيوت(، دار الوعــي )حلــب - دمشــق(، دار الوفــاء )املنصــورة - القاهــرة(.

معرفــة علــوم احلديــث، أبــو عبــد اهلل احلاكــم حممــد بــن عبــد اهلل بــن حممــد . 472
بــن حدويــه بــن ُنعيــم بــن احلكــم الضبــي الطهــمن النيســابوري املعــروف بابــن 
البيــع )ت: 405هـــ(، تقيق: الســيد معظم حســني، ط2، 1397هـ - 1977م، 

النــاش: دار الكتــب العلميــة – بيوت.

ــوي، . 473 ــاريس الفس ــوان الف ــن ج ــفيان ب ــن س ــوب ب ــخ، يعق ــة والتاري املعرف
ــري، ط2، 1401 ه -  ــاء العم ــرم ضي ــق: أك ــف )ت: 277 ه(، تقي ــو يوس أب

1981م، النــاش: مؤسســة الرســالة، بــيوت.

مغنــي املحتــاج إىل معرفــة معــاين ألفــاظ املنهــاج، شح الشــيخ حممــد . 474
ــاء الــتاث العــريب - بــيوت –  الشبينــي الطيــب، )ت: 977 هـــ(، دار إحي

م. لبنــان، 1377 - 1958 
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املغنــي، ابــن قدامــة، )541 -620(، ط1، 1405، النــاش: دار الفكــر، . 475
ــيوت. ب

املغنــي، عبــد اهلل ابــن قدامــة، )ت: 620 هـــ(، الطبعــة: جديدة باألوفســت، . 476
النــاش: دار الكتــاب العــريب للنــش والتوزيــع - بــيوت – لبنــان.

مفاتيــح الغيــب التفســر الكبــر، أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عمــر بــن احلســن . 477
بــن احلســني التيمــي الــرازي امللقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري )ت: 

606 ه(، ط3، 1420 ه،  النــاش: دار إحيــاء الــتاث العــريب - بــيوت.

مفتــاح الكرامــة بــرح قواعــد العامــة، الســيد حممــد جــواد العامــل، )ت: . 478
1226 هـــ(، تــح: الشــيخ حممــد باقــر الالــي، ط1، 1419 هـــ. ق، مؤسســة 

النــش الســالمي.

مقاتــل الطالبيــن، أبــو الفرج األصفهــان، )284 – 356( قــدم له وأشف . 479
عــل طبعــه كاظــم املظفــر، ط2، النــاش: مؤسســة دار الكتــاب للطباعــة والنش، 
قــم – إيــران، منشــورات املكتبــة احليدريــة ومطبعتهــا ف النجــف )ت 368هـــ( 

1385 هــ  - 1965 م.

مقــاالت الكوثــري، حممــد زاهــد الكوثــري )ت: 1371هـ(، النــاش املكتبة . 480
الزهريــة للــتاث، مص.
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مقدمــات املمهــدات، أبــو الوليــد حممــد بــن أحــد بــن رشــد القرطبــي . 481
)ت:520هـــ(، تــح: الدكتــور حممــد حجــي، النــاش: دار الغــرب الســالمي، 

بــيوت – لبنــان، ط1، 1408 هـــ - 1988 م.

ــدادي . 482 ــبي البغ ــمن العك ــن النع ــد ب ــن حمم ــد ب ــد اهلل حمم ــو عب ــة، أب املقنع
امللقــب بالشــيخ املفيــد، )ت:413 هــ . ق(، ط2، 1410 هـــ. ق، مؤسســة النش 

الســالمي التابعــة جلمعــة املدرســني بقــم املشفــة.   

مــكارم االخــاق، ابــن أيب الدنيــا، )ت: 281 هـــ(، تقيــق: جمــدي الســيد . 483
ــع – القاهــرة. ــع والنــش والتوزي ــة القــرآن للطب ــاش: مكتب ــم، الن إبراهي

15 شــعبان . 484 ط1،  هـــ(،  طــاووس، )ت: 664  لبــن  والفتــن،  املاحــم 
1416، املطبعــة: نشــاط – أصفهــان، النــاش: مؤسســة صاحــب األمــر عجــل 

اهلل فرجــه.

امللــل والنحــل، الشهرســتان: )ت: 548هـــ(، تقيــق: حممــد ســيد كيــالن، . 485
املطبعــة والنــاش: دار املعرفــة - بــيوت – لبنــان.

مــن حيــاة اخلليفــة عمــر بــن اخلطــاب، عبــد الرحــن أحــد البكــري، معارص، . 486
ط7، 10 - 5 - 2002م، النــاش: الرشــاد للطباعــة والنــش - بــيوت –

لبنــان.
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مــن كتــاب العــر وديــوان املبتــدأ واخلــر يف أيــام العــرب والعجــم والربــر . 487
مــة عبــد الّرحــن ابــن خلدون  ومــن عارصهــم مــن ذوي الســلطان األكــر، العالَّ
املغــريب، )ت: 808هـــ( ط4، النَّــاش: دار إحيــاء الــتاث العــريب - بــيوت – 

لبنــان.

ــح . 488 ــح: تصحي ــدوق، )ت: 381 هـــ(، ت ــيخ الص ــه، الش ــره الفقي ــن ال حي م
وتعليــق: عــل أكــب الغفــاري، ط2، النــاش: مؤسســة النــش الســالمي التابعــة 

ــة. ــم املشف ــني بق ــة املدرس جلمع

املنابع الذهبية، عبد اهلل ابو زيد، )د.ط(، )د.ت(.. 489

مناقــب ابــن شهرآشــوب، مطبعــة املكتبــة احليدريــة، النجــف األشف ــــ . 490
ــنة 1376 هــــ. ــراق لس الع

ــات . 491 ــة الكلي ــش مكتب ــرازي: ص 24 ن ــر ال ــافعي، للفخ ــام الش ــب اإلم مناق
ــنة 1406هـــ - 1986م. ــص لس ــة – م األزهري

الشــيوان، )ت: . 492 املــوىل حيــدر  ــَام(،  السَّ البيــت )عليهــم  أهــل  مناقــب 
ق12(، تقيــق: الشــيخ حممــد احلســون، شــوال املكــرم 1414، املطبعــة: مطبعــة 

منشــورات الســالمية.

مناهــج االحــكام، املــيزا القمــي، )ت:1231 هـــ.ق(، ط1، 1420، املطبعة: . 493
مؤسســة النــش الســالمي، النــاش: مؤسســة النــش الســالمي التابعــة جلمعــة 

املدرســني بقــم املشفــة.
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ــيِّد أمحــد بــن زيــن العابديــن العلــوّي . 494 مناهــج األخيــار يف رشح االســتبصار السَّ
العامــي: ج3 ص714.

املناهــج الســوية )النبويــة( يف رشح الروضــة البهيــة يف رشح اللمعة الدمشــقية( . 495
للفاضــل النــدي، )مطوط(.

املناهل، السيد حممد بن عل الطباطبائي، )د. ت( )د. ط(.. 496

ــق: . 497 ــوزي، )ت: 597 هـــ(، تقي ــن اجل ــوك، اب ــم واملل ــخ األم ــم يف تاري املنتظ
دراســة وتقيــق: حممــد عبــد القــادر عطــا ومصطفــى عبــد القــادر عطــا، راجعــه 
وصححــه: نعيــم زرزور، ط1، 1412 - 1992 م، النــاش: دار الكتــب العلميــة 

ــان. - بــيوت – لبن

ــق: . 498 ــن العامــل، )ت: 1011 هـــ(، تقي ي ــن الدِّ ــن زي منتقــى اجلــان، حســن ب
تصحيــح وتعليــق: عــل أكــب الغفــاري، ط1، 1362 ش، املطبعــة: املطبعــة 
ــم  ــني بق ــة املدرس ــة جلمع ــالمي التابع ــش الس ــة الن ــاش: مؤسس ــالمية، الن الس

ــة. املشف

ــوب . 499 ــن أي ــعد ب ــن س ــف ب ــن خل ــليمن ب ــد س ــو الولي ــأ، أب ــى رشح املوط املنتق
بــن وارث التجيبــي القرطبــي الباجــي األندلــي )ت: 474 هـــ(، النــاش: مطبعــة 

الســعادة - بجــوار حمافظــة مــص، ط1، 1332 هـــ

منتهى املطلب )ط. ق(، العالمة احلل، )ت: 726(، طبعة حجرية.. 500

منتهــى املطلــب )ط.ج( العالمــة احلــل، )ت: 726(، ط1، 1412، املطبعــة . 501
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والنــاش: مؤسســة الطبــع والنــش ف اآلســتانة الرضويــة املقدســة.

منتهــى املقــال يف احــوال الرجــال الشــيخ حممــد بــن إســاعيل املازنــدراين: ج7 . 502
ص23.

ــة األوىل . 503 ــور، الطبع ــالم مدك ــد س ــور حم ــام للدكت ــاد يف اإلس ــاج االجته منه
1393 – جامعــة الكويــت – الكويــت.

ــح: . 504 ــدي، ت ــة اهلل الراون ــن هب ــعيد ب ــة، س ــج الباغ ــة يف رشح هن ــاج الراع منه
الســيد عبــد اللطيــف الكوكهمــري، نــش: مكتبــة آيــة اهلل املرعــش العامــة – قــم، 

طبــع: مطبعــة اليــام – قــم، 1406هــ .

منهــاج الســنة، أبــو العبــاس أحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســالم بــن عبــد . 505
ــل الدمشــقي )ت: 728  ــة احلــران احلنب ــن تيمي ــن حممــد اب ــن أيب القاســم ب اهلل ب
هـــ(، تــح: حممــد رشــاد ســامل، النــاش: جامعــة المــام حممد بن ســعود الســالمية، 

ط1، 1406 هــ - 1986م.

منهــاج الطالبــن وعمــدة املفتــن يف الفقــه، أبــو زكريــا حميــي الديــن ييــى بــن . 506
شف النــووي )ت: 676 هـــ(، تــح: عــوض قاســم أحــد عــوض، النــاش: دار 

الفكــر، ط1، 1425 هـــ/ 2005 م.

منهــاج املؤمنــن، الســيد املرعــش، )ت: 1411 هـــ(، مــط: اليــام، 1406، . 507
ــة اهلل العظمــى املرعــش. ــة آي النــاش: مكتب

املنهــج القويــم، حممــد بــن عــل بــن أحــد بــن عمــر بــن يعــل، أبــو عبــد اهلل، . 508
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ــران، إشاف:  ــد العم ــن حمم ــل ب ــق: ع ــل )ت: 778 هـــ(، تقي ــن البع ــدر الدي ب
ــش  ــد للن ــامل الفوائ ــاش: دار ع ــد، ط1، 1422 هـــ، الن ــو زي ــد اهلل أب ــن عب ــر ب بك

ــة.  ــة املكرم ــع، مك والتوزي

ــة املريــد يف أدب املفيــد واملســتفيد، الشــيخ زيــن الديــن بــن عــل العامــل . 509 مني
الثــان، )911 - 965هــ (، تقيــق: رضــا  بالشــهيد  املعــروف  )قــدس سه( 

املختــاري، ط1، 1409 - 1368 ش، مــط: مكتــب العــالم الســالمي. 

مهــذب االحــكام يف بيــان احلــال واحلــرام، الســيد عبــد العــل الســبزواري، . 510
)ت:1414هـــ(، ط4، 1413، مــط: فرورديــن، النــاش: مكتــب آيــة اهلل العظمــى 

الســيد الســبزواري )قــده(، اخــراج مؤسســة املنــار. 

املهــذب البــارع يف رشح املختــر النافــع، مجــال الديــن أيب العبــاس أحــد بــن . 511
حممــد بــن فهــد احلــل، )757 - 841 هـــ(، تقيــق: احلجــة الشــيخ جمتبــى العراقي، 
غــرة رجــب املرجــب 1407، مؤسســة النــش الســالمي التابعة جلمعة املدرســني 

ــم املشفة.  بق

ــم بــن عــل بــن يوســف الشــيازي . 512 املهــذب يف فقــه اإلمــام الشــافعي، إبراهي
أبــو إســحاق )ت: 476 هـــ(، النــاش: دار الفكــر، بــيوت.

املهــذب: القــايض عبــد العزيــز بــن الــباج الطرابلــي، )400 - 481 هـــ(، . 513
ــبحان،  ــر الس ــة / إشاف: جعف ــهداء العلمي ــيد الش ــة س ــداد: مؤسس ــق: إع تقي
1406، مؤسســة النــش الســالمي )التابعــة( جلمعــة املدرســني بقــم املشفــة 

ــران(،  )إي
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مواهــب اجلليــل لــرح خمتــر خليــل، أبــو عبــد اهلل حممــد بــن حممــد بــن عبــد . 514
ــرج  ــه وخ ــي، )ت: 954 هـــ(، ضبط ــاب الرعين ــروف باحلط ــريب املع ــن املغ الرح
آياتــه وأحاديثــه الشــيخ زكريــا عمــيات، دار الكتــب العلميــة، بــيوت – لبنــان، 

ــ  - 1995 م. ط1، 1416 ه

املؤتلــف مــن املختلــف بــن أئمــة الســلف، فضــل بــن احلســن الطــبيس، )ت: . 515
548 هــ  ق(، حققــه وقابلــه مجــع مــن األســاتذة، راجعــه الســيد مهــدي الرجائــي، 
ط1، 1410 هـــ ق، طبــع: مطبعــة ســيد الشــهداء عليــه الســالم – قــم، نــش: جممع 

البحــوث الســالمية - إيــران، مشــهد.

موســوعة ابــن إدريــس احلــي كتــاب الرائــر احلــاوي لتحريــر الفتــاوي، . 516
أبــو عبــد اهلل حممــد بــن إدريــس العْجــل احلــّل، )ت: 598 هــ (، تقيــق وتقديــم: 
الســيد حممــد مهــدي الســيد حســن املوســوي الرســان، إعــداد: مكتبــة الروضــة 

ــة املقدســة، ط1، 1429 هـــ-2008 م. ــة العلوي ــة، نــش: العتب احليدري

ــام(؛ . 517 ــم الس ــت )عليه ــل البي ــب أه ــا ملذه ــامي طبق ــه اإلس ــوعة الفق موس
مؤسســة دائــرة املعــارف الفقــه الســالمي، تقيــق: مؤسســة دائــرة معــارف الفقــه 
الســالمي، ط1، 1423 - 2002 م، النــاش: مؤسســة دائــرة معــارف الفقــه 

ــالمي. الس

ــَام(، احلــاج . 518 موســوعة امُلصَطَفــى )صــىَّ اهلل عليــه وآلــه( والعــرة )عليهــم السَّ
ــاكري، معــارص، ط1، 1417، املطبعــة: ســتارة، النــاش: نــش الــادي  حســني الشَّ

- قــم – إيــران.
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موســوعة طبقــات الفقهــاء، الشــيخ الســبحان، ط1، املطبعــة: اعتــمد – قــم، . 519
ــ . ق. 1418 ه

ــد . 520 ــث ف معه ــة احلدي ــَام( جلن ــه السَّ ــن )علي ــام احُلَس ــات اإلم ــوعة كل موس
ــاَلم(، 1416 - 1995 م، النــاش: دار املعــروف للطباعــة  باقــر العلــوم )عليــه السَّ

والنــش.

املوطــأ، مالــك بــن أنــس، صححــه، ورقمــه، وخــرج أحاديثــه، وعلــق عليــه . 521
ــان، 1406  ــيوت – لبن ــريب، ب ــتاث الع ــاء ال ــي، دار احي ــد الباق ــؤاد عب ــد ف حمم

ــ  - 1985 م ه

ــمن، . 522 ــن عث ــن أحــد ب ــد اهلل حممــد ب ــو عب ــدال يف نقــد الرجــال، أب ــزان االعت مي
)ت: 748 هـــ(، تــح: عــل حممــد البجــاوي، دار املعرفــة للطباعــة والنــش، بيوت 

– لبنــان. 

ناســخ احلديــث ومنســوخه، لعمر بــن شــاهني، )ت: 385هـ(، تقيــق: كريمة . 523
بنــت عــل، ط1، 1420هـــ/ 1999م، النــاش: الكتــب العلمية، بــيوت / لبنان.

النتــف يف الفتــاوى، أبــو احلســن عــل بــن احلســني بــن حممــد الســغدي، حنفــي . 524
ــن الناهــي، ط2، 1404-  ــور صــالح الدي )ت: 461 هـــ(، تــح: املحامــي الدكت
1984، النــاش: دار الفرقــان، مؤسســة الرســالة - عــمن األردن، بــيوت لبنــان.

النجعــة يف رشح اللمعــة، الشــيخ حممــد تقــي التســتي، )ت: 1416(، ط1، . 525
1406، مكتبــة الصــدوق، طهــران - بــازار ساي ارديبهشــت.
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بــردي . 526 بــن تغــري  يوســف  الزاهــرة يف ملــوك مــر والقاهــرة،  النجــوم 
وشكاه. كستاتســوماس  مطابــع  املطبعــة:  هـــ(،   874 )ت:  األتابكــي، 

نزهــة الناظــر يف اجلمــع بــن األشــباه والنظائــر، ييــى بــن ســعيد احلــل، تــح: . 527
الســيد أحــد احلســيني - نــور الديــن الواعظــي، مــط اآلداب - النجــف 1386.

نصــب الرايــة، للزيلعــي، )ت: 762 هـــ(، تقيــق: اعتنــى بــم: أيمــن صالــح . 528
شــعبان، ط1، 1415 - 1995 م، املطبعــة: مطابــع الوفــاء – املنصــورة، النــاش: 

دار احلديــث – القاهــرة.

نضــد القواعــد الفقهيــة عــى مذهــب اإلماميــة، مقــداد بــن عبــد اهلل الســيوري . 529
احلــل، )ت:826هـــ(، تــح: الســيد عبــد اللطيــف الكوهكمــري، نــش: مكتبــة آيــة 

اهلل العظمــى املرعــش، مطبعــة اليــام – قــم،1403 هــ .

الطــبيس، . 530 النــوري  حســني  مــيزا  ســلان،  فضائــل  يف  الرمحــن  نفــس 
ــق: جــواد القيومــي اجلــزه اي الصفهــان، ط1، 1411 -  )ت:1320هـــ(، تقي

اآلفــاق. مؤسســة  النــاش:  بنكوئــن،  املطبعــة:  ش،   1369

الديــن . 531 الشــيخ نجــم  النفــي والتغريــب يف مصــادر التريــع اإلســامي، 
الطبــي، النــاش: جممــع الفكــر الســالمي، ط1، رمضــان املبــارك 1416 هــ . ق، 

ــم. ــادي – ق ــة ال ــة: مؤسس املطبع

نقــد الّرجــال، التفــرش، )ت: ق11(، تقيــق: مؤسســة آل البيــت )ع( لحياء . 532
الــتاث، ط1، شــوال 1418، املطبعــة: ســتارة – قــم، النــاش: مؤسســة آل البيــت 
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)ع( لحيــاء الــتاث – قــم.

ــر . 533 ــل املطه ــن ع ــف ب ــن يوس ــن ب ــكام، احلس ــة األح ــكام يف معرف ــة اإلح هناي
احلــل، )648 - 736 هــ (، تقيــق: الســيد مهــدي الرجائي، مؤسســة اســمعيليان، 

للطباعــة والنــش والتوزيــع، قــم – إيــران.

هنايــة املحتــاج اىل رشح املنهــاج، شــمس الديــن حممــد بــن أيب العبــاس أحد بن . 534
حــزة ابــن شــهاب الديــن الرمــل املتــوف املــصي األنصــاري الشــهي بالشــافعي 
الصغــي )ت: 1004هـــ(، ط1، 1412 هــ  - 1992 م، دار إحيــاء الــتاث العــريب 

- مؤسســة التاريــخ العــريب، بــيوت – لبنــان.

النهايــة يف غريــب احلديــث، جمــد الديــن ابــن األثــي، )ت: 606 هـــ(، تقيــق: . 535
طاهــر أحــد الــزاوي، حممــود حممــد الطناحــي، ط4، 1364 ش، النــاش: مؤسســة 

إســمعيليان للطباعــة والنــش والتوزيــع - قــم – إيــران.

النهايــة يف جمــرد الفقــه والفتــاوى، الشــيخ الطــويس، )ت: 460 هـــ(، النــاش: . 536
انتشــارات قــدس حممــدي – قــم.

النــش . 537 مؤسســة  احلــل،  املحقــق   – الطــويس  الشــيخ  ونكتهــا،  النهايــة 
قــم. الســالمي، 

ــيني، ط1، . 538 ــد احلس ــيد أح ــق: الس ــب، )ت: ق7(، تقي ــن ج ــان، اب ــج اإلي هن
ــهد. ــادي )ع( – مش ــام ه ــع إم ــاش: جمتم ــم، الن ــتارة – ق ــة: س 1418، املطبع

هنج الباغة، بتحقيق صبحي الصالح، ط دار الذخائر قم ــ إيران.. 539
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م، . 540 الصالــح، ط1، 1387 هــ  - 1967  بتحقيــق صبحــي  الباغــة،  هنــج 
بــيوت.

ــيوت- . 541 ــش، ب ــة والن ــة للطباع ــدة، دار املعرف ــد عب ــة، شح حمم ــج الباغ هن
ــان. لبن

هنــج احلــق وكشــف الصــدق، احلســن بــن يوســف املطهــر احلــل، علــق عليــه: . 542
الشــيخ عــني اهلل احلســني الرمــوي، دار الجــرة، إيــران – قــم.

هنــج الســعادة يف مســتدرك هنــج الباغــة، الشــيخ املحمــدي، معــارص، )د.ط(، . 543
)د.ت(، النــاش: مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات - بــيوت – لبنــان.

ــن . 544 ــن مؤم ــن حس ــن ب ــيخ مؤم ــار، الش ــي املخت ــب النب ــار يف مناق ــور االبص ن
الشــبلنجي، منشــورات الشيــف املرتــى.

نيــل األوطــار مــن أحاديــث ســيد األخيــار رشح منتقــى األخبــار، حممــد بــن . 545
ــيوت ،1973. ــل، ب ــن حممــد الشــوكان، )1173- 1255(، دار اجلي عــل ب

احلديــث . 546 دار  ط  593هـــ(  )ت  للمرغينــان  املبتــدئ،  بدايــة  رشح  اهلدايــة 
1995م.  - 1415هـــ  القاهــرة، 

اهلدايــة يف رشح بدايــة املبتــدي، عــل بــن أيب بكــر بــن عبــد اجلليــل الفرغــان . 547
املحقــق: طــالل  )املتــوف: 593هـــ(،  الديــن  برهــان  أبــو احلســن  املرغينــان، 

يوســف، النــاش: دار احيــاء الــتاث العــريب - بــيوت – لبنــان.
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اهلدايــة، الشــيخ الصــدوق، تقيــق ونــش: مؤسســة المــام الــادي عليــه . 548
الســالم، ط1، رجــب املرجــب 1418 ه ــ، مــط: اعتــمد – قــم.

ــار املصنفــن، إســمعيل باشــا البغــدادي . 549 ــة العارفــن أســاء املؤلفــن وآث هدي
ــيوت، 1413 – 1992. ــة، ب ــب العلمي ــاش: دار الكت ــ (، الن )ت: 1339 ه

الــوايف، الفيــض الكاشــان، )ت:1091هـــ(، تــح: األصــل ضيــاء الديــن . 550
احلســيني »العالمــة« األصفهــان، ط1، أول شــوال املكــرم 1406 هــ . ق 19 / 3 
/ 65 هــ . ش، مــط: طباعــة أفســت نشــاط أصفهــان، النــاش: مكتبــة المــام أمــي 

املؤمنــني عــّل )ع( العامــة – أصفهــان.

وســائل الشــيعة )آل البيــت عليهــم الســالم( للحــر العامــل، تقيــق: مؤسســة . 551
ــم  ــت عليه ــة آل البي ــع: مؤسس ــتاث، طب ــاء ال ــالم لحي ــم الس ــت عليه آل البي

الســالم لحيــاء الــتاث، ط2، 1414هـــ، 1993م، قــم املقدســة ـ إيــران.

ــل . 552 ــن ع ــد ب ــر حمم ــن أيب جعف ــمد الدي ــه ع ــة، الفقي ــل الفضيل ــيلة إىل ني الوس
الطــويس املعــروف بابــن حــزة مــن أعــالم القــرن الســادس، تــح: الشــيخ حممــد 
احلســون، إشاف الســيد حممــود املرعــش، نــش: مكتبــة آيــة اهلل العظمــى املرعــش 

ــام – قــم، ط1، 1408 هــ  ق. النجفــي – قــم، طبــع: مطبعــة الي

وفيــات األعيــان وانبــاء أبنــاء الزمــان، أبــو العبــاس شــمس الديــن أحــد بــن . 553
حممــد بــن أيب بكــر بــن خلــكان، )608 هــ  - 681 هــ (، تقيــق ومراجعــة: احســان 

عبــاس، النــاش: دار الثقافــة، لبنــان.
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وقعــة صفــن، نــص بــن مزاحــم املنقــري )ت 212هـــ(، تقيــق وشح: عبــد . 554
ــة  ــة العربي ــص: املؤسس ــرة ـ م ــدن، ط2، القاه ــط: امل ــارون، م ــد ه ــالم حمم الس
احلديثــة ومكتبــة الانجــي، منشــورات مكتبــة آيــة اهلل العظمــى املرعــش النجفــي 

ــران 1403. - قــم - إي

ــوم . 555 ــور املعص ــن حض ــامية( زم ــة االس ــامية )احلكوم ــة االس ــة اإلهلي الوالي
وزمــن الغيبــة، الشــيخ حممــد املؤمــن القمــي، معــارص، ط2، 1428، املطبعــة 
ــة. ــم املشف ــني بق ــة املدرس ــة جلمع ــالمي التابع ــش الس ــة الن ــاش: مؤسس والن

احلســينى . 556 احلســني  حممــد  الســيد  االســامية،  حكومــة  يف  الفقيــه  واليــة 
والتوزيــع. والنــش  للطباعــة  البيضــاء  املحجــة  دار  الطهــران، 

ــق: . 557 ــابوري، )ت:429هـــ(، تقي ــي النيس ــك الثعالب ــد املل ــر، عب ــة الده يتيم
شح وتقيــق: د. مفيــد حممــد قمحيــة، املطبعــة والنــاش: دار الكتــب العلميــة - 

بــيوت – لبنــان، ط1، 1403 - 1983م.

ينابيــع املــودة لــذوي القربــى، ســليمن بــن إبراهيــم القنــدوزي احلنفــي، . 558
ــاش: دار  ــيني، الن ــال أشف احلس ــل مج ــيد ع ــق: س ــ (، تقي )1220 - 1294 ه

األســوة للطباعــة والنــش، املطبعــة: أســوة، ط1، 1416 هــ . ق.
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4 - فقهه.................................................................... 84
85 .............................. 5 - قصده وغايته ف اخراج كتاب هنج البالغة.
6- كرائم صفاته وسجاياه................................................... 87
95 .................................................................. 7- شعره.

الكتاب والسنة وانحسار  بشواهد  البالغة  الوارد ف هنج  النص  مقايسة  الثالثة:  املسألة 
107 .............................................................. التشكيك فيه.
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الفصل الثاني

)( جهود اإلمام علي واحلسن واحلسني وزين العابدين«

فـي حفظ الشريعة ومنو  الفقه وتطوره 

117 ........... املبحث األول: أثـر التـدوين يف ظهـور عـلم الفقـه وغـره من العـلوم
117 ......... املسألة األوىل: متى ظهر التدوين عند العرب واملسلمني ف احلجاز . 
118 .............. الرأي األول: هو العتقاد بوجود التدوين قبل السالم وبعده.
الرأي الثان: عوامل نشوء العتقاد بتأخر التدوين إىل منتصف القرن الثان للهجرة. 123

ف  والتصنيف  التدوين  ف  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  مدرسة  أسبقية  الثانية:  املسألة 
136 ............................................................. متلف العلوم.
138 ............. املسألة الثالثة: تصانيف مدرسة أهل البيت )( ف عص النبوة.
146 . .)( بعد وفاة رسول اهلل )( املسألة الرابعة: تصانيف مدرسة أهل البيت

املبحث الثاين: جهود اإلمام عي )( يف حفظ الريعةورجوع الصحابة وكبار 
161 ........................................ التابعن إليه بعـد منع اخلـلفاء التـدوين

املسألة األوىل: حال الصحابة حينم تعرض عليهم املسألة ف الفقه وغيه...... 161
 )( اهلل  رسول  هدي  إىل  الناس  إرجاع  ف   )( عل  المام  منهاج  الثانية:  املسألة 

166 ......................................................... والتمسك بسنته .  
الناس ل سيم  أولً - بذل النصح واجلود بم علمه رسول اهلل )( من العلوم لكافة 

167 .................................................................. الصحابة.
171 ......................................... ألف - علمه )عليه السالم( بالسنة.
171 ....................................... باء - علمه )عليه السالم( بالفرائض.
171 ........................................ جيم - علمه )عليه السالم( بالقرآن.
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171 ........................................ دال - علمه )عليه السالم( بالقضاء.
172 .................................. هاء - علمه )عليه السالم( بجميع العلوم.
واو - شهادة رسول اهلل )( له ف حيازة العلوم كافة....................... 173
174 ............. ثانيا- استدراكه لجتهادات ايب بكر وعمر وعثمن وتصحيحها.
175 ................... إلف - استدراكه )( لجتهادات أيب بكر وتصحيحها. 
باء - استدراكه )( لجتهادات ابن الطاب وتصحيحها.................. 177
179 ............ جيم - استدراكه )( لجتهادات عثمن بن عفان وتصحيحها.
181 ................. ثالثًا ـ إرشاد الناس إىل هدي النبوة بعد توليه شؤون الالفة.
182 ............... ألف - تذكيه )( بسمة رسول اهلل )( وهديه وسيته.
185 ...................  .) باء - تذكيه بحال العرب قبل مبعث النبي األعظم

املبحث الثالث: جهود أئمة اهل البيت )( يف حركة الفقه ونموه يف النصف الثاين من 
193 ........................................ القرن األول للهجرة )40  - 100 هـ(

وحفظ  الفقه  نمو  ف   )( املجتبى  احلسن  حممد  ايب  المام  جهود  األوىل:  املسألة 
195 ................................................................... الشيعة.
200 ..................................... أولً ـ جهوده )( ف حفظ الشيعة.

ألف - سعيه )( حلفظ ابناء الصحابة والتابعني لم من ّذل السلطة وسلب حقوقهم 
احلياتية..................................................................... 201
204 .)( باء - تصحيحه ملفهوم الالفة وفرقها عن السلطة واحلكومة منذ أن توف الرسول
جيم - لو ل الصلح ملا بقي احد من اتباع أهل البيت )( عل قيد احلياة..... 208
210 ............................ دال - إن الدف هو البقاء عل األمة من الالك.
210 .... ثانيًا - جهوده )( ف حركة الفقه ونموه وتعليم الناس أحكام الشيعة.
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ثالثًا ـ أبرز اسمء من اخذوا عنه وعن اخية المام احلسني )( الفقه وتصدوا للفتيا. 212
وحفظ  الفقه  نمو  ف   )( عل  بن  احلسني  اهلل  عبد  ايب  المام  جهود  الثانية:  املسألة 

231 ................................................................... الشيعة.
231 .......................... أولً - التعريف بشخصه )( وشطرًا من سيته.
ثانيًا ـ جهوده ف حفظ الشيعة املحمدية وجهاده بنفسه وولده وصحبه وماله. 236
ثالثًا ـ جهوده )( ف نمو الفقه وتعليم الناس أحكام الشيعة.  ............. 237
ألف ـ أسمء أبرز من أخذ عنه الفتيا.......................................... 237
240 .)( باء ـ ابرز الفقهاء الذين ترجوا من مدرسة المام احلسني واخيه المام احلسن

املسألة الثالثة: جهود المام عل بن احلسني )( ف نمو الفقه وحفظ الشيعة. 246
246 ...........................)( أولً ـ التعريف بشخصه وشطرًا من سيته

من  وانقاذهم  الناس  تعليم  ف  وجهاده   )( جده  شيعة  حفظ  ف  جهوده  ـ  ثانيًا 
249 ................................................................... الضالل.
250 ............................ ثالثًا - جهوده )( ف نمو علم الفقه وتطوره.
ألف - تصانيفه جلملة من العلوم............................................ 251
باء - مدرسته العلمية....................................................... 253
جيم  - أبرز الفقهاء الذين أخذوا عنه الفقه وتصدوا للفتيا من الصحابة والتابعني.      260
267 ....................... .)( دال - أبرز أسمء أهل الفتيا الذين اخذوا عنه
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اجلزء الثاني

املقدمة العلمية

نشوء املذاهب الفقهية وتطورها

حتى نهاية القرن الثالث للهجرة النبوية

الفصل األول

جهود أئمة أهل البيت )( يف حفظ الشريعة وإمناء الفقه 

يف النصف األول من القرن الثاني للهجرة النبوية 

11 .............................. توطئة: مستويات نمو الفقه عند التابعيني واتباعهم.
املبحث األول: جهود اإلمام حممد الباقر )عليه السام( وجهاده يف حفظ الريعة وإناء 
25 ........................................................................... الفقه
27 .............................. املسألة األوىل: التعريف بشخصه وشطرًا من سيته:
29 ................................................. املسألة الثانية: مدرسته العلمية: 
29 .................................................. ألف: تصانيفه )عليه السالم(.
باء: أبرز الفقهاء الذين انتسبوا إىل مدرسته من شيعة آل البيت )عليهم السالم(...... 32
45 ...................... جيم: أبرز اسمء الذين أفتوا عنه من فقهاء مجهور املسلمني.
املبحث الثاين: جهود اإلمام أيب عبد اهلل جعفر بن حممد الصادق )عليه السام( وجهاده 
59 ....................................................... يف حفظ الريعة املحمدية
60 ............... املسألة األوىل: التعريف بشخصه وشطر من سيته )عليه السالم(. 
66 .................................................. املسألة الثانية: مدرسته العلمية.
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66 ................................ أوًل: تصانيفه )عليه السالم( ف العلوم املختلفة.
الفصل الثاني

ظهور املذاهب اإلسالمية واستقالليتها االجتهادية وأبرز رموزها

131 ... املبحث األول: عائدية مذهب اإلمامية إىل عر الرسالة املحمدية تأسيسًا وتأصيًا
135 .............................. املبحث الثاين:  املذهب احلنفي ومرجعيته الفقهية  
135 ......................................... املسألة الوىل: التعريف بإمام املذهب.
139 ....... املسألة الثانية: آرائه الفقهية وفتاويه التي تفرد با عن بقية املذاهب السبعة. 

املسالة الثالثة: أسمء أبرز أهل الفتيا الذين انتسبوا إىل مدرسة الرأي والقياس حتى 
العام )250( للهجرة.......................................................... 142
املبحث الثالث: املذهب املالكي................................................ 149
149 ......................................... املسالة الوىل: التعريف بإمام املذهب.
149 ............................................................... 1ـ اسمه ونسبه:
151 .......................................................... 2ـ والدته ومدة حله.
املسألة الثانية: أبرز فقهاء املذهب املالكي حتى هناية القرن الثالث الجري........ 158
165 .............................................. املبحث الرابع:  املذهب الشافعي
165 ......................................... املسألة األوىل: التعريف بإمام املذهب.
169 ....... املسألة الثانية: أسمء أبرز الفقهاء حتى منتصف القرن الثالث للهجرة النبوية.
175 ............................................... املبحث اخلامس: املذهب احلنبي
175 ......................................... املسألة األوىل: التعريف بإمام املذهب.
183 ........ املسألة الثانية: أسمء أبرز فقهاء املذهب احلنبل حتى متصف القرن الثالث للهجرة
189 ............................................. املبحث السادس:  املذهب الزيدي
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189 .......................... املسألة األوىل: التعريف بشخصيته وشطرًا من سيته.
189 ............................................................... 1ـ اسمة وكنيته.
189 ............................................................. 2ـ ولدته ونشأته.
189 ............................................................... 3ـ الراوون عنه.
190 ........................................................... 4ـ بعض ما قيل فيه.
192 ............ املسألة الثانية: موقف علمء المامية من زيد الشهيد )عليه السالم(. 
198 ........ املسألة الثالثة: أسمء أبرز فقهاء املذهب الزيدي حتى هناية القرن الرابع الجري
213 .............................................. املبحث السابع: املذهب اإلبايض
213 ...... املسألة األوىل: الختالف فيمن أسس املذهب، وحقيقة نسبته لعبد اهلل بن إباض. 
214 ...................... أول: حقيقة احتجاجه عل مجيع الفرق ونقض اعتقاداتا.
ثانيا: ما يؤكد انتساب الباضية إىل عبدا هلل بن إباض............................ 216
219 .................... املسألة الثانية: أبو الشعثاء جابر بن زيد األزدي )ت 93هـ(.
أول: أسمه وروايته............................................................ 219
220 .................................... ثانيا: تبئه من الباضية ونفي إنتسابم إليه.
222 .......................................... ثالثا: مالفته لنهج الوارج وفكرها. 
املسألة الثالثة: مسلم بن ايب كريمة إمام الباضية وفقيههم )املتوف نحو 145هـ؛ وقيل 
224 ............... سنة 135هـ(...................................................
224 ............................................................ أول: أسمة وكنيته.
224 ................................................ ثانيا: مرجع الباضية ف الفقه. 
ثالثا: هل كان ليب جعفر املنصور يدًا ف ظهور املذهب البايض................. 226
املسألة الرابعة: أبو عمرو الربيع بن حبيب ومسنده املوسوم بـ )اجلامع الصحيح( )ت 
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حدود 180هـ( .................................................. ............. 231
أول: أسمه وسيته............................................................ 232
232 .................................................................. ثانيا: مسنده.
241 ..................................... املبحث الثامن: مذاهب مل يكتب هلا الدوام
241 ....................................... املسألة الوىل: املذاهب السبعة املنقرضة.
241 ......................................... أول: مذهب الوزاعي)ت 157 هـ(. 
242 ..................................... ثانيا: مذهب سفيان الثوري )ت 161هـ(.
ثالثًا: مذهب الليث بن سعد )ت 175هـ(:..................................... 244
245 .................................... رابعًا: مذهب سفيان بن عينية )ت 198هـ(
248 ............................... خامسًا: مذهب اسحاق بن راهوية )ت 238هـ(
250 ........................... سادسًا: مذهب داود بن عل الظاهري: )ت270هـ(
252 ................................ سابًعا: مذهب ابن جرير الطبي: )ت 310هـ(
املسألة الثانية: الفقهاء السبعة املجتهدون واملستقلون:........................... 255
ختامه مسك:.................................................................. 265
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اجلزء الثالث

الفصل األول

يف معنى العبادة وما جيوز قصده من غايات النّية

13 ..................... املبحث األول: العبادة يف اللغة واالصطاح وعند الفقهاء
13 ................. املسألة األوىل: معنى العبادة يف اللغة والفرق بينها وبن الطاعة
13 ............................................................ أولً- العبادة لغة
13 ............................................. ثانيًا- الفرق بني العبادة والطاعة
املسألة الثانية: معنى العبادة عند الفقهاء....................................... 14
أولً- معنى العبادة وأنواعها عند الفقهاء..................................... 14
16 ......................................................... ثانيًا - أقسام العبادة

ثالثًا- ما هو تكليف املسلم بالعلم بأجزاء العبادات وشائطها وموانعها؟...18
املبحث الثاين: ما جيوز قصده من غايات النية وما يستحب اختياره منها........ 27
27 ............................... املسألة األوىل: معنى النية يف اللغة وعند الفقهاء
27 .............................................................. أولً- النية لغة
28 .............................................. ثانيًا - معنى النية عند الفقهاء: 
ألف - معنى النية عند فقهاء املذهب المامي................................. 28
33 ................................ باء - معنى النية عند فقهاء املذاهب األخرى.
34 ....................................... املسألة الثانية: النية بن القلب واللسان
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أولً- أقوال فقهاء المامية .................................................. 34
ثانيًا- أقوال فقهاء املذاهب األخرى.......................................... 38
38 .......................................................... أ - املذهب الزيدي
38 ...................................................... ب - املذهب البايض.
ج - املذهب احلنفي واملالكي واحلنبل........................................ 39
املسألة الثالثة: القصد إىل عبادة اهلل وأثره يف اختاف مراتب العبادة............. 43
44 ............................................... أولً- ألنه تعاىل أهل للعبادة: 

ثانيًا- )رجاًء للثواب وخوفًا من العقاب( وحكم من جاء بالعبادة عل هذه النية.47
املسألة الرابعة: قاعدة فقهية: )تبعية العمل للنية(.............................. 60
املسألة اخلامسة: ما ورد يف احلديث من رشوح هنج الباغة..................... 61
61 ................................................ أولً - ابن أيب احلديد املعتزل
63 .............................................. ثانيًا - الشيخ ابن ميثم البحران
ثالثًا- الشيخ حبيب اهلل الوئي............................................... 63
رابعًا - الشيخ حممد جواد مغنية.............................................. 65
خامسًا - العالمة الطباطبائي................................................. 66

الفصل الثاني

قصـد الرياء والسمعة والعجـب وضميمته إلـى النـيـة

73 ..................................... املبحث األول: ضميمة الرياء إىل العبادة:
73 .............................. املسألة األوىل: معنى الرياء يف اللغة واالصطاح
أولً- معنى الرياء ف اللغة................................................... 73
74 ............................................. ثانيًا- معنى الرياء ف الصطالح
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75 ......................... املسألة الثانية: أقوال الفقهاء يف ضميمة الرياء إىل النية
75 ................................................. أولً- أقوال فقهاء المامية.
83 ........................................ ثانيًا- أقوال فقهاء املذاهب األخرى: 
84 ..................................................... ألف - املذهب املالكي.
باء - املذهب الشافعي....................................................... 86
88 ..................................................... جيم - املذهب احلنفي. 
90 ...................................................... دال - املذهب الزيدي.
91 ........................................................ هاء - املذهب احلنبل
92 ............... املسألة الثالثًة: خاصة القول فيا أورده فقهاء املذاهب يف املسألة
املبحث الثاين: ضميمة السمعة إىل العبادة..................................... 95
95 ........................................ املسألة األوىل: معنى السمعة يف اللغة.
املسألة الثانية: أقوال الفقهاء يف ضميمة السمعة اىل النية ....................... 96
أولً - أقوال فقهاء المامية.................................................. 96

106 ........................................ ثانيا - أقوال فقهاء املذاهب الخرى
106 .................................................... ألف - املذهب املالكي.
باء - املذهب الشافعي...................................................... 107
108 ..................................................... جيم - املذهب احلنبل.
108 .............. املسألة الثالثة: خاصة القول فيا أورده فقهاء املذاهب يف املسألة
املبحث الثالث مدار الرياء حـول احلرمة والقربة والخـالص................ 109

املسألة األوىل: أثر الرياء يف هدم العمل يف مدار قاعدة: )تبعية العمل للنية(..109
املسألة الثانية: تنبيه السيد حمسن احلكيم )( حول االبقاء عى االخاص..116
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116 ..)( املسألة الثالثة: مبحث االخاص يف تعليقات الشيخ حممد تقي اآلمي
املسألة الرابعة: حقيقة الرياء والسمعة عند علاء االخاق وكيفية عاجه....-.125
125 ......................................... أولً- معنى الخالص عند الفقهاء
127 ............................ ثانيًا- حقيقة الرياء والسمعة عند علمء األخالق
133 ............................... ثالثًا- كيفية عالجه بم يضده وهو الخالص 
املسألة اخلامسة: ما ورد يف احلديث من رشوح هنج الباغة.................... 140

أولً- ابن ايب احلديد املعتزل والرؤية العتزالية ف حقيقة الرياء وأثره ف العمل.141
ثانيًا- ابن ميثم البحران ف بيانه للمقارنة بني حرث الدنيا وحرث الخرة..-.143
ثالثًا- خالصة القول فيم ورد ف مباحث علمء الخالق وشاح احلديث..-.147

املبحث الرابع: ضميمة العجب إىل العبادة................................... 149
149 .............................................. املسألة األوىل: العجب يف اللغة
املسألة الثانية: العجب يف مباحث الفقهاء وأثره يف العبادة..................... 151
أولً- حكم العجب املقارن للعمل يتلف عن املتأخر عنه عند السيد اليزدي..151
ألف- مناقشة السيد حمسن احلكيم لقول السيد اليزدي....................... 152
باء- مناقشة السيد الوئي لقول السيد اليزدي )عليهم الرحة والرضوان(..-.154

ثانيًا- ما ورد ف املذاهب السالمية حول حكم العجب ف العبادة أو العمل..-.176
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17 .............................. املسألة األوىل: معنى الصالة ف اللغة والصطالح: 
18 ................................. املسالة الثانية: معنى الصالة عند فقهاء المامية .
19 ................................................ أولً: املحقق احلل  )ت676هـ(:
19 ................................ ثانياـ الشيخ جعفر كاشف الغطاء )ت 1228هـ(:
22 ................................................ ثالثا: امليزا القمي )ت1231هـ(
23 ................................ املسالة الثالثة: معنى الصالة ف املذاهب الخرى.
23 .......................................... أول: معنى الصالة  ف املذهب الزيدي.
23 ........................................... ثانيا: معنى الصالة ف املذهب املالكي.
ثالثا: معنى الصالة ف  املذهب احلنفي............................................ 24
24 ........................................ رابعا: معنى الصالة ف  املذهب الشافعي.
24 ........................................ خامسا: معنى الصالة ف  املذهب احلنبل.
24 ...................................... سادسا: معنى الصالة ف  املذهب البايض. 
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املسألة الرابعة: خالصة القول فيم أورده فقهاء املذاهب السالمية ف معنى الصالة. 25
27 ................... املبحث الثاين: يف حتريم إضاعة الصاة ووجوب املحافظة عليها
28 ........ املسألة الوىل: فضل الصالة ف املذهب األمامي ووجوب املحافظة عليها.
28 ........................................... أولً: املحقق البحران )ت 1186هـ(.
34 ............................................ ثانيًا- السيد اليزدي )ت: 1337هـ(:
36 ....................... املسألة الثانية: فضل الصالة ف املذاهب الخرى ووجوبا.
36 ........................................................... أولًـ املذهب الزيدي.
36 ........................................................... ثانيا: املذهب املالكي.
ثالثًا: املذهب احلنفي............................................................. 37
38 ......................................................... رابعًا: املذهب الشافعي.
38 ......................................................... خامسًا: املذهب احلنبل:
39 ....................................................... سادسًا: املذهب البايض.
39 ................... املسألة الثالثة: خالصة القول فيم أورده فقهاء املذاهب السبعة.
40 ....................... املسألة الرابعة: ما ورد ف احلديث من  شوح هنج البالغة.
40 ....................................... أولً: ابن أيب احلديد املعتزل  ) ت 655 ( :
ثانيًا: ابن ميثم البحران )ت 679هـ(:............................................ 42
ثالثًا: السيد حبيب اهلل الوئي )ت: 1324هـ(:................................... 44
47 ................................... املبحث الثالث:  يف استحباب االبتداء بالنوافل
املسألة الوىل: استحباب التقرب بالنوافل مع الفرائض ف املذهب المامي........ 47
أولً: العالمة احلل )ت 726هـ(................................................. 47
49 ...................... ثانيًا: الشهيد الول )حممد بن مكي العامل( )ت: 786هـ(:
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54 .............. ثالثـًا: السيد اليزدي )ت 1337هـ( مع بيان بعض تعليقات الفقهاء.
56 ...... املسالة الثانية: استحباب البتداء بالنوافل والتقرب با ف املذاهب الخرى.
57 .............................................. اول: أقوال فقهاء املذهب الزيدي .
57 .................................................. 1- ييى بن احلسني )298هـ( 
2- الشيخ أحد املرتى )ت840هـ(............................................. 58
ثانيًا: أقوال فقهاء املذهب املالكي ................................................ 61
61 .............................................. 1- احلطاب الرعيني )ت954هـ(.
2- اآليب األزهري )ت: 1330 هـ(.............................................. 61
ثالثًا: أقوال فقهاء املذهب احلنفي ................................................ 65
1- أبو بكر الكاشان )ت 587هـ(............................................... 65
71 .................................................. 2- ابن عابدين )ت 1252هـ(
رابعًا: أقوال فقهاء املذهب الشافعي.............................................. 71
72 ........................................................ 1- النووي ) ت 676 (:
73 ..................................................... 2- املليباري الفنان الندي:
74 ............................................. خامسًا: أقوال فقهاء املذهب احلنبل.
74 ................................................ 3- ابن قدامة املقديس )620هـ(:
املسألة الثالثة: خالصة القول فيم أورده فقهاء املذاهب............................ 76
أولً: ف استحباب النوافل....................................................... 76
77 ................................................... ثانيًا: ف عدد النوافل وترتيبها.
77 ........................................................... 1ـ قال فقهاء المامية:
77 ............................................................ 2ـ قال فقهاء الزيدية:
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78 ............................................................ 3ـ قال فقهاء املالكية:
78 ............................................................ 4ـ قال فقهاء احلنفية:
78 .......................................................... 5ـ قال فقهاء الشافعية:
6ـ قال فقهاء احلنابلة:............................................................ 79
املسألة الرابعة: ما ورد ف احلديث من  شوح  هنج البالغة . ...................... 79
79 .......................................... 1- عل بن زيد البيهقي )ت: 565هـ(.
80 ............................ 2- السيد حبيب اهلل الاشمي الوئي )ت: 1324هـ(
املبحث الرابع: جواز ترك النوافل لعذر أو لغره.................................. 83
املسألة الوىل: أقوال فقهاء المامية ف جواز ترك النوافل عند إدبار القلب عن العبادة 
لتوارد الموم.................................................................... 83
أولً: املحقق البحران )ت: 1244هـ( ........................................... 85
87 ............................................. ثانيًا: املحقق النراقي )ت1244هـ(:
88 ................................. ثالثًا: الشيخ حسني آل عصفور )ت: 1216هـ(.
88 ........................ املسألة الثانية: ما ورد ف احلديث من شوح هنج البالغة .
89 ...................................... أولً: قطب الدين الرواندي )ت: 573هـ(.
89 ...................................... ثانيًا: ابن أيب احلديد املعتزل )ت: 656هـ(.
89 .................................... ثالثًا: الشيخ حممد جواد مغنية )ت1400هـ(.
91 .................... املبحث اخلامس: كراهة النافلة يف وقت الفريضة غر الرواتب 
ومع الرواتب ف وقت الفضيلة للفريضة ......................................... 91
املسألة الوىل: أقوال فقهاء املذهب المامي. ..................................... 91
91 ............................................. أولً: امليزا القمي )ت: 1231هـ(.
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95 ......................................... ثانيًا: الشيخ اجلواهري )ت: 1266هـ(.
110 ...................... املسألة الثانية: ما ورد ف احلديث من شوح هنج البالغة . 
أولً: ابن ميثم البحران )ت 679 هـ(.......................................... 110
ثانيًا: السيد حبيب اهلل الوئي )ت 1324هـ(................................... 110
111 ...................... املسألة الثالثة: خالصة القول فيم أورده الفقهاء ف املسألة.
111 .................................... املسألة الرابعة: قاعدة املشقة: موجبة لليس.

الفصل الثاني

أوقات الصلوات اليومية

املبحث األول: أوقات الصلوات اليومية يف املذهب اإلمامي..................... 127
املسألة األوىل: ما أورده العالمة ابن املطهر احلل )ت 726هـ(:.................. 127
أولً: وقت الفضيلة ووقت الجزاء............................................ 127
ثانيًا: وقت صالة الظهر:....................................................... 128
ثالثًا: ف معنى الدلوك.......................................................... 130
131 ................................................ رابعًا: ف وقت الفضيلة للظهر:
134 ..................................................... خامسًا: آخر وقت الظهر.
سادسًا: ف أول وقت صالة العص............................................. 136
138 ............................................... سابعًا: آخر وقت فضيلة العص.
ثامنًا: أول وقت املغرب........................................................ 140
141 .............................................. تاسعًا: آخر وقت فضيلة املغرب.
143 ..................................................... عاشًا: أول وقت العشاء.
حادي عش: ف معنى الشفق................................................... 145
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146 ......................................... ثان عش: آخر وقت الفضيلة للعشاء.
ثالث عش: أول وقت الغداة................................................... 148
148 .................................. رابع عش: آخر وقت الفضيلة لصالة الصبح.

املسألة الثانية: ما أورده السيد حممد كاظم اليزدي )عليه رحة اهلل ورضوانه( 
149 ............. )ت1337هـ( ف مواقيت الصالة املفروضة.......................
149 ...... أولً: وقت الظهرين والعشائني والصبح، واجلمعة والفضيلة لذه الصلوات.
ثانيًا: ف معرفة الزوال وتديده................................................. 151
152 ........................................... ثالثًا: اختصاص أول الوقت وآخره.
154 ..................................... رابعًا: وجوب تأخي الالحقة عل السابقة.
156 .................................. خامسًا: ف تضايق وقت الظهرين إىل املغرب.
157 ............ سادسًا: عدم جواز العدول من السابقة إىل الالحقة، والعكس جائز.
157 .............. سابعًا: ف تضايق الوقت للمسافر وتردده ف نية القامة ف الصالة.
ثامنًا: استحباب التفريق بني الظهرين والعشائني................................ 158
تاسعًا: األحوط ف إدراك الفضيلة.............................................. 158
عاًشا: استحباب إدراك وقت الفضيلة والجزاء............................... 158
159 ........................... حادي عش: استحباب أداء صالة الصبح ف الظلمة.
ثان عش: من أدرك ركعة ف آخر وقت الفريضة................................ 159
161 ............ املبحث الثاين: أوقات الصلوات اليومية عند فقهاء املذاهب األخرى
161 ................................................ املسألة األوىل: املذهب الزيدي.
أولً- وقت الظهر............................................................. 161
163 ............................................................ ثانيًا: وقت العص:
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ثالثًا: وقت املغرب............................................................. 163
164 ........................................................... رابعًا: وقت العشاء.
164 ......................................................... خامسًا: وقت الصبح.
سادسًا: وقت الضطرار....................................................... 164
املسألة الثانية: املذهب املالكي.................................................. 165
166 ................................................. املسألة الثالثة: املذهب احلنفي.
167 ............................................................ أولً: وقت الفجر.
169 .................................................... ثانيًا: وقت الظهر والعص.
ثالثًا: وقت املغرب............................................................. 173
174 ........................................................... رابعًا: وقت العشاء.
175 ............................................. املسألة الرابعة: املذهب الشافعي.  
أولً: وقت الظهر:............................................................. 177
180 ............................................................ ثانيًا: وقت العص:
ثالثًا: وقت املغرب:............................................................ 181
182 ........................................................... رابعًا: وقت العشاء.
خامسًا: وقت الفجر:.......................................................... 183
184 .............................................. املسألة الامسة:  املذهب احلنبل.
184 ............................................................ أولً: صالة الظهر.
185 ..................................... ثانيًا: وقت العص، وإهنا الصالة الوسطى.
ثالثًا: وقت املغرب............................................................. 193
195 ........................................................... رابعًا: وقت العشاء.
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199 ........................................................  خامسًا: وقت الصبح.
املسألة السادسة: املذهب البايض.............................................. 200
أولً: تديد مواقيت الصالة عب صالة رسول اهلل )صل اهلل عليه وآله(.......... 200
ثانيًا: وقت الظهر.............................................................. 201
203 ............................................................ ثالثًا: وقت العص:
رابعًا: وقت املغرب............................................................ 205
206 ......................................................... خامسًا: وقت العشاء.
207 ......................................................... سادسًا: وقت الصبح.
208 ................................... سابعًا: الوقت املختار من أوقات الصلوات.

املبحث الثالث: خاصة القول فيا أورده فقهاء املذاهب يف مواقيت الصاة ودليل 
211 ................................................... اإلمامية يف املسألة وتفرعاهتا
211 ........ املسألة األوىل: تطابق الوقت والفعل ف وقت الرفاهية للفرائض اليومية.
212 ...... املسألة الثانية:  لكل صالة وقتان ف املذهب المامي )الفضيلة والجزاء(.
213 ......... املسالة الثالثة : الختالف ف عدد  أوقات الصالة ف املذاهب الخرى.
أول: املذهب احلنبل........................................................... 213
213 ........................................................ ثانيا: املذهب الشافعي.
213 ......................................................... ثالثا: املذهب املالكي.
214 .............................. املسألة الرابعة:  معنى الدلوك ف املذهب المامي.
214 ....................................... أول: تقيق  الشيخ الطويس )رحه اهلل( .
214 .................................. ثانيا: تقيق العالمة احلل والشيخ اجلواهري.
215 ............................ املسالة الامسة: معنى الدلوك ف املذاهب الخرى.
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أول: املذهب الزيدي.......................................................... 215
215 ........................................................ ثانيا: املذهب الشافعي.
215 ......................................................... ثالثا: املذهب املالكي.
رابعًا: املذهب احلنفي.......................................................... 215
216 ....................................................... خامسًا: املذهب احلنبل.
املسألة السادسة: تقق دخول وقت صالة الظهر إذا زالت الشمس.............. 216
216 ..................... أولً: تقيق الشيخ الطويس وبيان اقوال املذاهب الخرى.
217 ................................ ثانيًا: فضاًل عم حققه الشيخ الطويس ف املسالة.
املسألة السابعة : ما يتص بصالة الظهر من الوقت ومقدار ما يشتك معها من صالة ال
217 ................ عص........................................................ .
217 ...... أولً: تقيق العالمة ابن املطهر احلل )رحه اهلل(وبيان اقوال املذاهب الخرى
220 ....................... ثانيًا: فضاًل عم حققه العالمة ابن املطهر احلل )رحه اهلل(
221 ............. املسألة الثامنة: أول وقت العص وما يشتك معها من وقت الظهر .
221 .... أولً: تقيق الشيخ الطويس )رحه اهلل( ف املسألة وبيان اقوال املذاهب الخرى.

ــوال املذاهــب  ــان أق ــة احلــل )رحــه اهلل( ف أول وقــت العــص وبي ــق العالم ــًا: تقي ثاني
223.................................................................... الخــرى 
225 .................................... املسألة التاسعة: تديد وقت فضيلة العص.
225 ........... أولً: تقيق العالمة احلل )رحه اهلل ( وبيان أقوال املذاهب الخرى .
ثانيًا: فضاًل عم حققه العالمة .................................................. 226
227 ...... املسألة العاشة : أول وقت املغرب الذي تتعلق به الفريضة، و وقت فضيلتها.
227 ........... أولً: تقيق الشيخ الطويس ف ا ملسألة وبيان اقوال املذاهب الخرى.
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229 ................................... ثانيًا: تقيق العالمة احلل )قدس( ف املسألة:
232 ................................ ثالثًا: فضاًل عم حققه الشيخ الطويس والعالمة.
املسألة احلادية عش: تديد وقت فريضة العشاء و فضيلتها...................... 233
233 ..... أولً: تقيق العالمة احلل )رحه اهلل( ف املسالة وبيان أقوال فقهاء املذاهب الخرى
ثانيًا: فضاًل عم حققه العالمة )رحه اهلل( ....................................... 238

 ثالثــًا: الدليــل عــل مــا ذهــب إليــه الماميــة )أعــل اهلل شــاهنم( ف تديــد وقــت صــالة 
239 .. العشاء ووقت الفضيلة......................................................
239 .............................................. املسألة الثانية عش: وقت الغداة .
املسألة الثالثة عش: بيان الفجر الثان ووقت فضيلة صالة الصبح ............... 240
240 ..................... أولً: الرد عل من خالف المجاع ودليل ما قال به المامية.
242 ........................... ثانيًا: وقت فضيلة صالة الفجر ف املذاهب الخرى.
245 ....................... املبحث الرابع: ما ورد يف احلديث من رشوح هنج الباغة
245 ........ املسألة األوىل: ما أورده قطب الدين الراوندي )رحه اهلل( )ت: 573هـ(
املسألة الثانية: ما أورده ابن ميثم البحران )ت679هـ(.......................... 246

الفصل الثالث

 استحباب ختفيف اإلمام صالته وبيان حكم السفر يوم اجلمعة

251 ................................. املبحث األول: استحباب ختفيف اإلمام صاته
251 ................................... املسألة الوىل: أقوال فقهاء املذهب المامي.
أولً: العالمة احلل )ت: 726هـ(.............................................. 251
253 ........................................ ثانيًا: املحقق البحران )ت: 1186هـ(.
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255 ............................... ثالثًا: السيد حممد كاظم اليزدي )ت: 1337هـ(.
256 ................ رابعًا: التعليق عل قول السيد اليزدي )عليه الرحة والرضوان(: 
257 .................................. املسألة الثانية: أقوال فقهاء املذاهب الخرى .
257 ......................................................... أولً: املذهب احلنفي.
258 ......................................................... ثانيا: املذهب املالكي.
260 ......................................................... ثالثًا: املذهب احلنبل .
261 ...................................................... رابعًا: املذهب الشافعي .
262 .............. املسالة الثالثة : خالصة القول فيم أورده فقهاء املذاهب ف املسألة .
263 ..................... املسألة الرابعة: ما ورد ف احلديث من شوح هنج البالغة .
أولً: ابن ميثم البحران )ت: 679هـ( :........................................ 263
264 ..................................  ثانيا - ابن ايب احلديد املعتزل )ت: 656هـ( :
265 .......... املبحث الثاين: حكم السفر يوم اجلمعة قبل الفجر وبعده، وبعد الزوال
265 ................................... املسألة الوىل: أقوال فقهاء املذهب المامي.
265 .............................................. أولً: العالمة احلل )ت726هـ(:
266 ....................................... ثانيًا: الشيخ اجلواهري )ت: 1266هـ(. 
ثالثًا: السيد أحد الونساري )ت 1405هـ(.................................... 268
270 .................................. املسألة الثانية: أقوال فقهاء املذاهب الخرى .
270 ......................................................... اولً: املذهب احلنفي.
271 ........................................................ ثانيا: املذهب الشافعي.
272 ......................................................... ثالثًا: املذهب املالكي:
272 ........................................................ رابعًا: املذهب احلنبل:.
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273 .............. املسألة الثالثة: خالصة  القول فيم أورده فقهاء املذاهب ف املسالة .
274 ...................... املسالة الرابعة: ما ورد ف احلديث من شوح هنج البالغة.
أول:  الشيخ ابن ميثم البحران )ت679هـ(.................................... 274
275 .................................. ثانيا: السيد حبيب اهلل الوئي )ت1324هـ(.
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اجلزء السادس

الباب الرابع

كتاب الزكاة

الفصل األول

يف تعريف الزكاة وأصل وجوبها وحرمة منعها

13 ........................ املبحث األول: تعريف الزكاة يف اللغة واصطاح املترعة
املسألة الوىل: تعريف الزكاة لغة:................................................ 13
16 ................................. املسألة الثانية: تعريف الزكاة ف املذهب المامي.
أولً: الشيخ الطويس )ت460 هـ(:............................................. 17
ثانيا:  العالمة احلل )ت 726هـ(:............................................... 17
ثالثاـ الشهيد الول )حممد بن مكي العامل()ت786هـ(:........................ 18
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