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َ
ِ
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ا ْل َعل ُ
ِ
﴿ص ْبغ َة اهلل و َم ْن َأ ْح َس ُن ِمن اهلل
ِص ْبغ ًة﴾...
ِ ِ
﴿و َما ك َ
يع إِ َيم َنك ُْم﴾
َان اللَُّ ل ُيض َ
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﴿ َأ ْو بِ ِه َأ ًذى ِم ْن َر ْأ ِس ِه َف ِفدْ َي ٌة ِم ْن ِص َيا ٍم
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﴿وا ُْلو ُف َ
عاهدُ وا﴾
ون بِ َع ْهد ِه ْم إِذا َ
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ِ
ِ
ال ُّر
ب َع َل ْيك ُُم ا ْلق َص ُ
﴿كُت َ
اص ِف ا ْل َقت َْل ْ ُ
بِ ْ
الُ ِّر َوا ْل َع ْبدُ بِا ْل َع ْب ِد َو ْالُ ْن َثى بِ ْالُ ْن َثى
ِ ِ ِ
ِ
اع
ش ٌء َفا ِّت َب ٌ
َف َم ْن ُعف َي َل ُه م ْن َأخيه َ ْ
بِا َْلعر ِ
وف و َأداء إِ َلي ِه بِإِحس ٍ
ان َذلِ َك
َ َ ٌ ْ ْ َ
ُْ
ح ٌة َف َم ِن ا ْعتَدَ ى
َت ِْف ٌ
يف ِم ْن َر ِّبك ُْم َو َر ْ َ
ِ
ِ
يم﴾
َب ْعدَ َذل َك َف َل ُه َع َذ ٌ
اب َأل ٌ
﴿و َلك ُْم ِف ا ْل ِق َص ِ
اص َح َيا ٌة َيا ُأ ِ
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ْالَ ْل َب ِ
اب﴾
﴿و َلك ُْم ِف ا ْل ِق َص ِ
اص َح َياةٌ﴾
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ِ
ِ
ض َأ َحدَ ك ُُم
﴿كُت َ
ب َع َل ْيك ُْم إذا َح َ َ
ا َْل ْو ُت إِ ْن ت ََر َك َخ ْي ًا ا ْل َو ِص َّي ُة لِ ْلوالِدَ ْي ِن
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﴿كُت َ
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ون أ ّيام ًا
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َم ْعدُ ودات﴾
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يضا َأ ْو َع َل َس َف ٍر
َان ِمنْك ُْم َم ِر ً
َف ِعدَّ ٌة ِم ْن َأ َّيا ٍم ُأ َخ َر﴾
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وه ْم﴾
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ِ
ال ِّج﴾
﴿ َف َم ْن َتَت ََّع بِا ْل ُع ْم َرة إِ َل ْ َ
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َ ْ ْ
وسبع ٍة إِ َذا رجعتُم تِ ْل َك َع َش ٌة ك ِ
َام َل ٌة﴾
َ َ َْ
َ َ ْ ْ
َ
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﴿ر َّبنَا َآتِنَا ِف الدُّ ْن َيا َح َسنَ ًة َو ِف ْالَ ِخ َر ِة
َ
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9
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ِ
ب َع َل ْيك ُُم ا ْل ِقت َُال﴾
﴿كُت َ
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8
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216

8
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8
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﴿و َي ْس َأ ُلون ََك َما َذا ُين ِْف ُق َ
ون ُق ِل ا ْل َع ْف َو﴾
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وه َّن َحتَّى َي ْط ُه ْر َن َفإِ َذا
﴿و َل َت ْق َر ُب ُ
َ
ُوه َّن ِم ْن َح ْي ُث َأ َم َرك ُُم اهلل﴾
َت َط َّه ْر َن َف ْأت ُ
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4
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232

6
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َح َسنَ ًة﴾

ِ
ب َع َل ْيك ُُم ا ْل ِقت َُال َو ُه َو ك ُْر ٌه َلك ُْم﴾
﴿كُت َ
ِ
ب َع َل ْيك ُُم ا ْل ِقت َُال﴾
﴿كُت َ

﴿ َذلِك ُْم َأ ْزكَى َلك ُْم َو َأ ْط َه ُر﴾

ات ُي ْر ِض ْع َن َأ ْو َل َد ُه َّن﴾
﴿وا ْل َوالِدَ ُ
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الص َل ِة ا ْل ُو ْس َطى َو ُقو ُموا لَِّ
﴿و َّ
َ
ني﴾
َقانِتِ َ
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ني﴾
﴿و ُقو ُموا لَِّ َقانِتِ َ
َ
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﴿حافِ ُظوا َع َل الص َلو ِ
ات﴾
َّ َ
َ
ا ْل ُو ْس َطى﴾

﴿ َم ْن َذا ا َّل ِذي ُي ْق ِر ُض اهللَ َق ْر ًضا َح َسنًا
َفي َض ِ
اع َف ُه َل ُه﴾
ُ
﴿ َم ْن َذا ا َّل ِذي ُي ْق ِر ُض اهللَ َق ْر ًضا َح َسنًا
َفي َض ِ
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﴿ َم ْن َذا ا َّل ِذي ُي ْق ِر ُض اللََّ َق ْر ًضا َح َسنًا
َفي َض ِ
اع َف ُه َل ُه َأ ْض َعا ًفا كَثِ َريةً﴾
ُ

245

﴿ك َْم ِم ْن فِ َئ ٍة َق ِلي َل ٍة َغ َل َب ْت فِ َئ ًة كَثِ َري ًة
بِإِ ْذ ِن اهلل﴾

249
15

10
8

126
64 ،71

﴿ك َْم ِم ْن فِ َئ ٍة َق ِلي َل ٍة َغ َل َب ْت فِ َئ ًة كَثِ َري ًة
ِ
الصابِ ِري َن﴾
بِإِ ْذن اهللِ َواهللُ َم َع َّ

رقمها

اجلزء

الصفحة

اآلية

249

8

88

با َو َث ِّب ْت َأ ْقدَ ا َمنَا
﴿ر َّبنَا َأ ْف ِر ْغ َع َل ْينَا َص ْ ً
َ
ْصنَا َع َل ا ْل َق ْو ِم ا ْلكَافِ ِرين﴾
َوان ُ ْ

250

وه ْم بِإِ ْذ ِن اهللِ َو َقت ََل َد ُاوو ُد
﴿ َف َه َز ُم ُ
وت﴾
َجا ُل َ

2

265

251

8

168

258

4

125

وال ُ ْم ِف َسبِ ِ
﴿ َم َث ُل ا َّل ِذي َن ُين ِْف ُق َ
ون َأ ْم َ
يل
اهللِ ك ََم َث ِل َح َّب ٍة َأ ْن َبت َْت َس ْب َع َسنابِ َل ِف ك ُِّل 261
ُسنْ ُب َل ٍة ِما َئ ُة َح َّب ٍة ﴾

6

320

261

10

124

يت ﴾...
﴿َ ...أنَا ُأ ْح ِيي َو ُأ ِم ُ

﴿ك ََم َث ِل َح َّب ٍة﴾

ون َأ ْم َو َال ُ ْم ِف َسبِ ِ
﴿ َم َث ُل ا َّل ِذي َن ُين ِْف ُق َ
يل
اللَِّ ك ََم َث ِل َح َّب ٍة﴾

261

ِ
ف َلِن ي َشاء واللَُّ و ِ
اس ٌع
َ
﴿واهلل ُي َضاع ُ ْ َ ُ َ َ
ِ
يم﴾
َعل ٌ

261

16

10
10

123
126

اآلية

رقمها

وال ُ ْم ِف َسبِ ِ
﴿ َم َث ُل ا َّل ِذي َن ُين ِْف ُق َ
ون َأ ْم َ
يل
اهللِ ك ََم َث ِل َح َّب ٍة َأ ْن َبت َْت َس ْب َع َسنابِ َل ِف ك ُِّل 261
ُسنْ ُب َل ٍة ِما َئ ُة َح َّب ٍة ﴾...

9

﴿ َفم َث ُله كَم َث ِل ص ْفو ٍ
ان﴾
َ َ
َ ُ َ

264

10

﴿ َم َث ُل ا َّل ِذي َن ُين ِْف ُق َ
ون َأ ْم َو َال ُ ُم ا ْبتِ َغا َء
َم ْر َض ِاة اللَِّ َو َت ْثبِيتًا ِم ْن َأ ْن ُف ِس ِه ْم ك ََم َث ِل
َجن ٍَّة بِ َر ْب َو ٍة﴾
﴿و َل َت َي َّم ُموا ْ
يث ِمنْ ُه ُتن ِْف ُق َ
الَبِ َ
ون﴾
َ

﴿ َأن ِْف ُقوا ِمن َطيب ِ
ات َما ك ََس ْبت ُْم َو ِمَّا
ْ ِّ َ
َأ ْخ َر ْجنَا َلك ُْم ِم َن ْالَ ْر ِ
ض َو َل َت َي َّم ُموا
ْ
يث ِمنْ ُه ُتن ِْف ُق َ
الَبِ َ
ون﴾
ُْ
ُوها ا ْل ُف َق َرا َء َف ُه َو َخ ْ ٌي
وها َوت ُْؤت َ
ت ُف َ
َلك ُْم﴾

124

265

10

267

6

157

271

17

183

124

267

﴿إِ ْن ُتبدُ وا الصدَ َق ِ
ات َفنِ ِع َّم ِه َي َوإِ ْن
َّ
ْ

اجلزء

الصفحة

9

6

34

305 ،173

اآلية

﴿إِ ْن ُتبدُ وا الصدَ َق ِ
ات َفنِ ِع َّم ِه َي َوإِ ْن
َّ
ْ

ُْ
ُوها ا ْل ُف َق َرا َء َف ُه َو َخ ْ ٌي َلك ُْم
وها َوت ُْؤت َ
ت ُف َ
َو ُي َك ِّف ُر َعنْك ُْم ِم ْن َس ِّي َئاتِك ُْم﴾
﴿إِ ْن ُتبدُ وا الصدَ َق ِ
ات َفنِ ِع َّم ِه َي ﴾...
َّ
ْ

رقمها

اجلزء

الصفحة

271

6

312

271

3

107

الر َبا َل َي ُقو ُم َ
﴿ا َّل ِذي َن َي ْأ ُك ُل َ
ون إِ َّل
ون ِّ
الش ْي َط ُ
ك ََم َي ُقو ُم ا َّل ِذي َيت َ
َخ َّب ُط ُه َّ
ان ِم َن
ا َْل ِّس﴾

275

11

64

الر َبا﴾
َ
﴿و َأ َح َّل اللَُّ ا ْل َب ْي َع َو َح َّر َم ِّ

196

5

22

275

11

64

ِ
ِ
الر َبا
﴿ َذل َك بِ َأ َّنُ ْم َقا ُلوا إِن ََّم ا ْل َب ْي ُع م ْث ُل ِّ
الر َبا﴾
َو َأ َح َّل اهللُ ا ْل َب ْي َع َو َح َّر َم ِّ

275

ِ ِ
س ٍة َو َأ ْن ت ََصدَّ ُقوا َخ ْ ٌي
﴿ َفنَظ َر ٌة إ َل َم ْي َ َ
َلك ُْم إِ ْن ُكنْت ُْم َت ْع َل ُم َ
ون﴾
﴿ َفرج ٌل وامر َأت ِ
َان﴾
َ ُ َ َْ

18

9

 34و 124

280

6

283

282

11

146

اآلية

است َْش ِهدُ وا َش ِهيدَ ْي ِن ِم ْن ِر َجالِك ُْم
َ
﴿و ْ
ي َفرج ٌل وامر َأت ِ
َان﴾
َفإِ ْن َل ْ َيكُونَا َر ُج َل ْ ِ َ ُ َ ْ َ
﴿واست َْش ِهدُ وا َش ِهيدَ ْي ِن ِم ْن ِرجالِك ُْم
ْ
ي َفرج ٌل وامر َأ ِ
تان
َفإِ ْن َل ْ َيكُونا َر ُج َل ْ ِ َ ُ
َْ
الشه ِ
ِ
ِ
داء﴾
م َّ ْن ت َْر َض ْو َن م َن ُّ َ

رقمها

اجلزء

الصفحة

282

11

152

282

11

است َْش ِهدُ وا َش ِهيدَ ْي ِن ِم ْن ِر َجالِك ُْم
َ
﴿و ْ
282
ي َفرج ٌل وامر َأت ِ
َان﴾.
َفإِ ْن َل ْ َيكُونَا َر ُج َل ْ ِ َ ُ َ ْ َ

11

179

11

179

﴿ َيا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن َآ َمنُوا إِ َذا تَدَ ا َينْت ُْم بِدَ ْي ٍن﴾ 282
﴿ َيا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن َآ َمنُوا إِ َذا تَدَ ا َينْت ُْم بِدَ ْي ٍن
است َْش ِهدُ وا َش ِهيدَ ْي ِن ِم ْن ِر َجالِك ُْم
َ ...و ْ
ي َفرج ٌل وامر َأت ِ
َان
َفإِ ْن َل ْ َيكُونَا َر ُج َل ْ ِ َ ُ َ ْ َ
ِم َّ ْن ت َْر َض ْو َن ِم َن ُّ
الش َهدَ ِاء َأ ْن ت َِض َّل
اها ْالُ ْخ َرى﴾
اها َفت َُذك َِّر إِ ْحدَ ُ َ
إِ ْحدَ ُ َ

282

11

﴿يا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا إِذا تَدا َينْت ُْم بِدَ ْي ٍن
ُب َب ْينَك ُْم 282
إِىل َأ َج ٍل ُم َس ًّمى َفا ْك ُت ُبو ُه و ْل َي ْكت ْ
ِ
ب ﴾...
كَات ٌ

1؛ 4

19

195

179

119؛ 73

سورة آل عمران
اآلية

رقمها

اجلزء

الصفحة

اج ُم َط َّه َر ٌة ﴾...
﴿َ ...و َأ ْز َو ٌ

15

4

30

42

1

148

67

3

120

92

10

27

97

2

26

97

5

،83 ،80 ،77 ،67

﴿يا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ا َّت ُقوا اهللَ َح َّق تُقاتِه 102
َوال َتُو ُت َّن إِ َّل َو َأ ْنت ُْم ُم ْس ِل ُم َ
ون﴾

9

﴿وإِ ْذ َقا َل ِ
ت ا َْل َل ِئ َك ُة َيا َم ْر َي ُم إِ َّن اهللَ
َ
اك ع َل نِس ِ
ِ
ِ
ِ
اء
اص َط َفاك َو َط َّه َرك َو ْ
ْ
اص َط َف َ َ
ني﴾
ا ْل َعا َلِ َ
﴿َ ...حنِي ًفا ُم ْس ِل ًم ﴾...

﴿ َلن َتنَا ُلوا ا ْل ِب حتَّى ُتن ِْف ُقوا ِما ُ ِ
ت ُّب َ
ون﴾
َّ
َّ َ
ْ
﴿و َم ْن َد َخ َل ُه ك َ
َان َآ ِمنًا﴾
َ

َّاس ِحج ا ْلبي ِ
ت َم ِن
﴿ولِ َع َل الن ِ ُّ َ ْ
َ
اع إِ َل ْي ِه َسبِ ًيل َو َم ْن َك َف َر َفإِ َّن اهللَ
اس َت َط َ
ْ
ني﴾
َغنِ ٌّي َع ِن ا ْل َعا َلِ َ

،91 ،90 ،89 ،88

109 ،108 ،100

20

190 ،189 ،182

ون إِ َل ْ
﴿و ْل َت ُك ْن ِمنْك ُْم ُأ َّم ٌة َيدْ ُع َ
الَ ْ ِي
َ
ون بِا َْلعر ِ
وف َو َين َْه ْو َن َع ِن ا ُْلنْك َِر
َو َي ْأ ُم ُر َ ْ ُ
َو ُأو َل ِئ َك ُه ُم ا ُْل ْف ِل ُح َ
ون﴾

رقمها

اجلزء

الصفحة

اآلية

104

5

178و  188و204

﴿ َي ْو َم َت ْب َي ُّض ُو ُجو ٌه َوت َْس َو ُّد ُو ُجو ٌه﴾

106

8

252

110

9

169

110

5

 179و210

115

10

27

118

6

90

﴿ ُكنْت ُْم َخ ْ َي ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْت لِلن ِ
َّاس﴾

﴿ ُكنْت ُْم َخ ْ َي ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْت لِلن ِ
َّاس
ون بِا َْلعر ِ
وف َو َتن َْه ْو َن َع ِن ا ُْلنْكَر﴾
ت َْأ ُم ُر َ ْ ُ
﴿و َما َي ْف َع ُلوا ِم ْن َخ ْ ٍي َف َل ْن ُي ْك َف ُرو ُه﴾
َ
﴿ل َتت ِ
َ
َّخ ُذوا بِ َطا َن ًة ِم ْن ُدونِك ُْم﴾

﴿وك ََأ ِّي ْن ِم ْن نَبِ ٍّي َقات ََل َم َع ُه ِر ِّب ُّي َ
ون
َ
كَثِ ٌري﴾

146

﴿حتَّى إِ َذا َف ِش ْلت ُْم َو َتن ََاز ْعت ُْم ِف ْالَ ْم ِر
َ
و َعصيتُم ِمن بع ِد ما َأراكُم ما ُ ِ
ت ُّب َ
ون
َ َ ْ ْ ْ َْ َ َ ْ َ
ِمنْك ُْم َم ْن ُي ِريدُ الدُّ ْن َيا َو ِمنْك ُْم َم ْن ُي ِريدُ
ْالَ ِخ َرةَ﴾

152

21

5

8

242

140

اآلية

ون َو َل َت ْل ُو َ
﴿إِ ْذ ت ُْص ِعدُ َ
ون َع َل َأ َح ٍد
الر ُس ُ
ول َيدْ ُعوك ُْم ِف ُأ ْخ َراك ُْم﴾
َو َّ
﴿إِ َّن ا َّل ِذي َن ت ََو َّل ْوا ِمنْك ُْم َي ْو َم ا ْل َت َقى
المع ِ
ان﴾
َْ ْ َ
﴿ َقاتِ ُلوا ِف َسبِ ِ
يل اهللِ﴾

ون ما ب ِ
خ ُلوا بِ ِه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة﴾
﴿س ُي َط َّو ُق َ َ َ
َ
ون ما ب ِ
خ ُلوا بِ ِه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة﴾
﴿س ُي َط َّو ُق َ َ َ
َ
ي َس َب َّن ا َّل ِذي َن َي ْب َخ ُل َ
آتاه ُم
ون بِام ُ
َ
﴿وال َ ْ
ا هللُ ِم ْن َف ْض ِله ُه َو َخ ْي ًا َل ُ ْم َب ْل ُه َو
ون ما ب ِ
خ ُلوا بِه َي ْو َم
ش َل ُ ْم َس ُي َط َّو ُق َ َ
َ ٌّ
ا ْل ِقيا َم ِة﴾

رقمها

اجلزء

الصفحة

153

8

139

155

8

78

167

6

204

180

6

51

180

6

51

180

9

﴿َ ...ث َوا ًبا ِم ْن ِعن ِْد اللَِّ َواللَُّ ِعنْدَ ُه ُح ْس ُن
195
ال َّث َو ِ
اب﴾

4

22

184

162

سورة النساء
رقمها

اجلزء

الصفحة

اآلية

5

1

113

5

5

126

﴿ي ِ
وصيك ُُم اللَُّ ِف َأ ْو َل ِدك ُْم لِ َّ
لذك َِر ِم ْث ُل
ُ
َح ِّظ ْالُ ْن َث َي ْ ِ
ي ﴾...

11

4

73

ور ُ
﴿وإِ ْن ك َ
ث ك ََل َل ًة َأ ِو ا ْم َر َأ ٌة
َ
َان َر ُج ٌل ُي َ
و َله َأ ٌخ َأو ُأ ْخ ٌت َف ِلك ُِّل و ِ
اح ٍد ِمن ُْه َم
َ
ْ
َ ُ

12

1

175

الس َف َها َء َأ ْم َوا َلك ُُم ا َّلتِي
َ
﴿و َل ت ُْؤتُوا ُّ
َج َع َل اهللُ َلك ُْم ِق َيا ًما﴾
الس َف َها َء َأ ْم َوا َلك ُُم ا َّلتِي
َ
﴿و َل ت ُْؤتُوا ُّ
َج َع َل اهللُ َلك ُْم ِق َيا ًما﴾

السدُ ُس﴾
ُّ

﴿ال ت َْأ ُك ُلوا َأ ْموا َلك ُْم َب ْينَك ُْم بِا ْلباطِ ِل إِ َّل
ُون ِت َار ًة َع ْن ت ٍ
َأ ْن َتك َ
َراض ِمنْك ُْم﴾
ون ع َل الن ِ
﴿الر ُ
ِّساء بِام َف َّض َل
جال َق َّوا ُم َ َ
ِّ
اهلل َب ْع َض ُه ْم َعىل َب ْع ٍ
ض وبِام َأ ْن َف ُقوا ِم ْن
َأم ِ
وال ْم ﴾...
ْ

23

29

9

،110 ،34 ،21

34

4

73

119 ،117 ،112

اآلية

ِ
ِ
ش َك بِ ِه َو َي ْغ ِف ُر َما
﴿إ َّن اللََّ َل َي ْغف ُر َأ ْن ُي ْ َ
ُد َ
ون َذلِ َك﴾
﴿إِ َّن اللََّ ي ْأمركُم َأ ْن ت َُؤدوا ْالَمان ِ
َات
ُّ
َ
َ ُُ ْ
ي الن ِ
َّاس َأ ْن
إِ َل َأ ْه ِل َها َوإِ َذا َحك َْمت ُْم َب ْ َ
َ ْتك ُُموا بِا ْل َعدْ ِل﴾...
ِ
ِ
ش ٍء َف ُر ُّدو ُه إِ َل اللَِّ
﴿ َفإ ْن َتن ََاز ْعت ُْم ف َ ْ
َوالرس ِ
ول﴾...
َّ ُ

﴿ َيا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن َآ َمنُوا َأطِي ُعوا اللََّ
ِ
ول َو ُأ ِ
الر ُس َ
ول ْالَ ْم ِر ِمنْك ُْم﴾
َو َأطي ُعوا َّ

﴿ َيا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن َآ َمنُوا َأطِي ُعوا اهللَ
ِ
ول َو ُأ ِ
الر ُس َ
ول ْالَ ْم ِر ِمنْك ُْم﴾
َو َأطي ُعوا َّ

يك ُِّم َ
﴿ َف َل َو َر ِّب َك َل ُي ْؤ ِمن َ
وك
ُون َحتَّى ُ َ
فِ َيم َش َج َر َب ْين َُه ْم﴾...
﴿يا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ُخ ُذوا ِح ْذ َرك ُْم
َفان ِْفروا ُثب ٍ
ات َأ ِو ان ِْف ُروا َجِي ًعا﴾
ُ َ

24
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48

10

167

58

11

30

59

11

28

59

8

250

59

9

99

65

11

28

95

8

16
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﴿ َيا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن َآ َمنُوا ُخ ُذوا ِح ْذ َرك ُْم
َفان ِْفروا ُثب ٍ
ات﴾
ُ َ
﴿ َف ْل ُي َقاتِ ْل ِف َسبِ ِ
يل اللَِّ﴾

ون ِف َسبِ ِ
﴿وما َلك ُْم ال تُقاتِ ُل َ
يل اهللِ
َ
جال والن ِ
وا ُْلست َْضع ِف َ ِ
ِّساء
الر ِ َ
َ ْ َ
ني م َن ِّ
وا ْل ِو ْل ِ
دان﴾
َ
﴿ َف َح ُّيوا بِ َأ ْح َس َن ِمن َْها﴾

َ
﴿ول َت ْق ُت ُلوا النَّ ْف َس ا َّلتِي َح َّر َم اللَُّ إِ َّل
ال ِّق َو َم ْن ُقتِ َل َم ْظ ُلو ًما َف َقدْ َج َع ْلنَا
بِ ْ َ
لِ َولِ ِّي ِه ُس ْل َطانًا﴾

﴿و َل َت ْق ُت ُلوا النَّ ْف َس ا َّلتِي َح َّر َم اللَُّ إِ َّل
َ
ال ِّق﴾
بِ ْ َ

﴿و َما ك َ
َان ُلِ ْؤ ِم ٍن َأ ْن َي ْقت َُل ُم ْؤ ِمنًا إِ َّل
َ
َخ َط ًأ َو َم ْن َقت ََل ُم ْؤ ِمنًا َخ َط ًأ َفت َْح ِر ُير
َر َق َب ٍة ُم ْؤ ِمن ٍَة َو ِد َي ٌة ُم َس َّل َم ٌة إِ َل َأ ْه ِل ِه إِ َّل َأ ْن
َي َّصدَّ ُقوا﴾
25
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71

8

26

74

8

26

75

6

45

86

8

56

92

10

167

92

10

162 ،159 ،156

92

10

170

﴿و َما ك َ
َان ُلِ ْؤ ِم ٍن َأ ْن َي ْقت َُل ُم ْؤ ِمنًا إِ َّل
َ
َخ َط ًأ﴾
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92

10

167 ،162

يدْ َف ِص َيا ُم َش ْه َر ْي ِن ُم َتتَابِ َع ْ ِ
﴿ َف َم ْن َل َ ِ
ي
ْ
ت َْو َب ًة ِم َن اهللِ َوك َ
َان اهللُ َع ِل ًيم َح ِك ًيم﴾

92

5

21

92

5

21

93

8

258

93

10

161

93

10

212 ،160

93

10

160

﴿و َمن َقت ََل ُم ْؤ ِمنًا َخ َط ًأ َفت َْح ِر ُير َر َق َب ٍة
َ
ُّم ْؤ ِمن ٍَة َو ِد َي ٌة ُّم َس َّل َم ٌة إِ َل َأ ْه ِل ِه﴾...
﴿و َم ْن َي ْقت ُْل ُم ْؤ ِمنًا ُم َت َع ِّمدً ا َف َج َز ُاؤ ُه
َ
َج َهن َُّم﴾
﴿ َف َج َز ُاؤ ُه َج َهن َُّم َخالِدً ا فِ َيها﴾

﴿و َم ْن َي ْقت ُْل ُم ْؤ ِمنًا ُم َت َع ِّمدً ا َف َج َز ُاؤ ُه
َ
ِ ِ
ِ
ب اللَُّ َع َل ْي ِه
َج َهن َُّم َخالدً ا ف َيها َو َغض َ
َو َل َعنَ ُه َو َأعَدَّ َل ُه َع َذا ًبا َعظِ ًيم﴾
﴿و َم ْن َي ْقت ُْل ُم ْؤ ِمنًا ُم َت َع ِّمدً ا َف َج َز ُاؤ ُه
َ
َج َهن َُّم َخالِدً ا فِ َيها﴾

26

اآلية

﴿و َم ْن َي ْقت ُْل ُم ْؤ ِمنًا ُم َت َع ِّمدً ا َف َج َز ُاؤ ُه
َ
َج َهن َُّم﴾
﴿و َم ْن َي ْقت ُْل ُم ْؤ ِمنًا﴾
َ

﴿ل يست َِوي ا ْل َق ِ
اعدُ َ
ون﴾
َ َْ

﴿ل يست َِوي ا ْل َق ِ
اعدُ َ
ني َغ ْ ُي
ون ِم َن ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
َ َْ
الض ِر وا ُْلج ِ
ُأ ِ
ون ِف َسبِ ِ
اهدُ َ
يل اهللِ
ول َّ َ َ َ
ِ
الم و َأ ْن ُف ِس ِهم َف َّض َل اهللُ ا ُْلج ِ
اه ِدي َن
َ
بِ َأ ْم َو ْ َ
ْ
الم و َأ ْن ُف ِس ِهم َع َل ا ْل َق ِ
ِ
اع ِدي َن َد َر َج ًة
بِ َأ ْم َو ْ َ
ْ
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93

10

167 ،162

93

10

156

95

8

16

95

8

38 ،34

ال ْسنَى﴾
َوك ًُّل َوعَدَ اهللُ ْ ُ

اه ِدين َع َل ا ْل َق ِ
﴿و َف َّض َل اهللُ ا ُْلج ِ
اع ِدي َن
َ
َ
َ
َأ ْج ًرا َعظِ ًيم﴾

﴿ل يست َِوي ا ْل َق ِ
اعدُ َ
ني َغ ْ ُي
ون ِم َن ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
َ َْ
الض ِر وا ُْلج ِ
ُأ ِ
ون ِف َسبِ ِ
اهدُ َ
يل اللَِّ
ول َّ َ َ َ
ِ
الم و َأ ْن ُف ِس ِهم َف َّض َل اللَُّ ا ُْلج ِ
اه ِدي َن
َ
بِ َأ ْم َو ْ َ
ْ
الم و َأ ْن ُف ِس ِهم َع َل ا ْل َق ِ
ِ
اع ِدي َن َد َر َج ًة
بِ َأ ْم َو ْ َ
ْ
ال ْسنَى﴾
َوك ًُّل َوعَدَ اللَُّ ْ ُ

27

95

96

8

8

17

26
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َِ
ض ْبت ُْم ِف ْالَ ْر ِ
ض﴾
﴿وإ َذا َ َ

101

9

77

ني ِكتَا ًبا
الص َل َة كَان ْ
َت َع َل ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
﴿إِ َّن َّ

103

5

167 ،41 ،38

103

6

22

103

6

35

ِ
ال ِّق لِت َْحك َُم
﴿إِنَّا َأن َْز ْلنَا إِ َل ْي َك ا ْلكت َ
َاب بِ ْ َ
105
ي الن ِ
َّاس﴾...
َب ْ َ

11

َم ْو ُقوتًا﴾

ني﴾
الص َل َة كَان ْ
َت َع َل ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
﴿إِ َّن َّ

ني﴾
الص َل َة كَان ْ
َت َع َل ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
﴿إِ َّن َّ

ني
﴿ َيا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن َآ َمنُوا كُونُوا َق َّو ِام َ
بِا ْل ِقس ِ
ط﴾
ْ

135

11

ني
ي َع َل اللَُّ لِ ْلكَافِ ِري َن َع َل ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
َ
﴿و َل ْن َ ْ
141
َسبِ ًيل﴾

11

28
30
26

ني
ي َع َل اهللُ لِ ْلكَافِ ِري َن َع َل ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
َ
﴿و َل ْن َ ْ
141
َسبِ ًيل﴾

6

90

142

3

99

﴿ُ ...ي َرا ُء َ
َّاس ﴾...
ون الن َ

28

سورة املائدة
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﴿ َأو ُفوا بِا ْلع ُق ِ
ود﴾
ُ
ْ

1

5

191

1

9

124

بات﴾
﴿ ُأ ِح َّل َلك ُُم ال َّط ِّي ُ

4

9

185

﴿َ ...وإِ ْن ُكنْت ُْم ُجنُ ًبا َفا َّط َّه ُروا ﴾...

6

4

20

27

5

81

27

3

123 ،79

32

10

155

ِ
ِ
ِ ِ
س ِائ َيل
﴿م ْن َأ ْج ِل َذل َك َك َت ْبنَا َع َل َبني إ ْ َ
َأ َّن ُه َم ْن َقت ََل َن ْف ًسا بِ َغ ْ ِي َن ْف ٍ
س﴾

32

10

166

﴿ َم ْن َقت ََل َن ْف ًسا بِ َغ ْ ِي َن ْف ٍ
س﴾

32

10

158

﴿ َأو ُفوا بِا ْلع ُق ِ
ود﴾
ُ
ْ

ني﴾
﴿إِنَّام َي َت َق َّب ُل اهللُ ِم َن ا ُْلت َِّق َ

ني﴾
﴿ ...إِنَّام َي َت َق َّب ُل اهلل ِم َن ا ُْلت َِّق َ

ِ
ِ
ِ ِ
س ِائ َيل
﴿م ْن َأ ْج ِل َذل َك َك َت ْبنَا َع َل َبني إ ْ َ
س َأو َفس ٍ
اد ِف
َأ َّن ُه َم ْن َقت ََل َن ْف ًسا بِ َغ ْ ِي َن ْف ٍ ْ َ
ْالَ ْر ِ
َّاس َجِي ًعا َو َم ْن
ض َفك ََأن ََّم َقت ََل الن َ
َّاس َجِي ًعا﴾
َأ ْح َي َ
اها َفك ََأن ََّم َأ ْح َيا الن َ

29

َّاس َجِي ًعا﴾
﴿ َفك ََأن ََّم َقت ََل الن َ
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32

10

158

﴿ ُأولئك الذين مل ُي ِرد اهلل َأن ُي َط ِّه َر
لوبم﴾
ُق َ

41

4

25

﴿ َأ ْو َأ ْع ِر ْض َعن ُْه ْم﴾

42

11

46

44

11

31

﴿ َف َم ْن ت ََصدَّ َق بِ ِه َف ُه َو َك َّف َار ٌة َل ُه﴾

45

6

283

س
النَّ ْفسَ بِالنَّ ْف ِ

45

10

247

الر ِ
اص﴾
وح ق َص ٌ
﴿و ْ ُ ُ َ
َ

45

10

159

45

10

156

﴿ َف ُأو َل ِئ َك ُه ُم ا ْلكَافِ ُر َ
ون﴾

﴿و َك َت ْبنَا َع َل ْي ِه ْم فِ َيها َأ َّن النَّ ْف َس بِالنَّ ْف ِ
س
َ
ْف بِ ْالَن ِ
ي بِا ْل َع ْ ِ
ْف َو ْالُ ُذ َن
ي َو ْالَن َ
َوا ْل َع ْ َ
ِ
الس ِّن َو ْ
وح
الُ ُر َ
الس َّن بِ ِّ
بِ ْالُ ُذن َو ِّ
ِ
اص َف َم ْن ت ََصدَّ َق بِ ِه َف ُه َو َك َّف َار ٌة َل ُه﴾
ق َص ٌ
يك ُْم بِ َم َأن َْز َل اللَُّ َف ُأو َل ِئ َك ُه ُم
َ
﴿و َم ْن َل ْ َ ْ
ا ْل َف ِ
اس ُق َ
ون﴾

30

47

11

31
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الر َّبانِ ُّي َ
ون َو ْالَ ْح َب ُار َع ْن
﴿ َل ْو َل َين َْه ُ
اه ُم َّ
َق ْو ِل ُم ْ ِ
ال ْث َم﴾

ِ ِ
ِ ِ ِ
س ِائ َيل
﴿ ُلع َن ا َّلذي َن َك َف ُروا م ْن َبني إ ْ َ
ِ
ِ ِ
يسى ا ْب ِن َم ْر َي َم
َع َل ل َسان َد ُاوو َد َوع َ
َذلِ َك بِ َم َع َص ْوا َوكَانُوا َي ْعتَدُ َ
ون * كَانُوا
َاه ْو َن َع ْن ُمنْك ٍَر َف َع ُلو ُه َلبِ ْئ َس َما
َل َي َتن َ
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63

5

181

78

5

181

كَانُوا َي ْف َع ُل َ
ون﴾

﴿بِ َم َع َّقدْ ت ُُم ْالَ ْي َم َن﴾

89

﴿ر َق َب ٍة َف َم ْن َل َ ِ
يدْ َف ِص َيا ُم َث َل َث ِة َأ َّيا ٍم
َ
ْ
َذلِ َك َك َّف َار ُة َأ ْي َمنِك ُْم إِ َذا َح َل ْفت ُْم﴾

89

﴿إِن ََّم ْ
اب
الَ ْم ُر َوا َمل ْيسـ ُِر َو ْالَن َْص ُ
ِ
الشي َط ِ
ان
َو ْالَ ْز َل ُم ِر ْج ٌس م ْن َع َم ِل َّ ْ
اجتَنِ ُبو ُه َل َع َّلك ُْم ُت ْف ِل ُح َ
ون﴾
َف ْ
﴿و َم ْن َق َت َل ُه ِمنْك ُْم ُم َت َع ِّمدً ا﴾
َ
﴿ َأ ْو عَدْ ُل َذلِ َك ِص َيا ًما﴾

31

11
5

123
21

90

4

45

95

5

22

95

5

22
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رقمها

اجلزء

الصفحة

﴿ما َع َل الرس ِ
ول إِ َّل ا ْل َب َل ُغ﴾
َّ ُ
َ

99

5

207

َ
﴿ل ت َْس َأ ُلوا َع ْن َأ ْش َيا َء إِ ْن ُت ْبدَ َلك ُْم
ت َُس ْؤك ُْم﴾
ِ
ِ
الص َل ِة﴾
َْ
ونُ َم م ْن َب ْعد َّ
﴿تبِ ُس َ
ِ
ِ
الص َل ِة﴾
َْ
ونُ َم م ْن َب ْعد َّ
﴿تبِ ُس َ

ِ
ِ
ونُ َم
﴿ َف َأ َصا َب ْتك ُْم ُمصي َب ُة ا َْل ْوت َ ْتبِ ُس َ
ِ
ِ
الص َل ِة﴾...
م ْن َب ْعد َّ

101

1

113

106

1

88

106

11

107

106

11

﴿ َيا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن َآ َمنُوا َش َها َد ُة َب ْينِك ُْم إِ َذا
ِ
ني ا ْلو ِصي ِة ا ْثن ِ
َان
ض َأ َحدَ ك ُُم ا َْل ْو ُت ح َ َ َّ
َح َ َ
َذوا عَدْ ٍل ِمنْكُم َأو َآ َخر ِ
ان ِم ْن َغ ْ ِيك ُْم
َ
ْ ْ َ
ِ
ض ْبت ُْم ِف ْالَ ْر ِ
ض َف َأ َصا َب ْتك ُْم
إ ْن َأ ْنت ُْم َ َ
ِ 106
ِ
ِ
ِ
ِ
الص َلة
ونُ َم م ْن َب ْعد َّ
ُمصي َب ُة ا َْل ْوت َ ْتبِ ُس َ
َف ُي ْق ِس َم ِن بِاللَِّ إِ ِن ْار َت ْبت ُْم َل ن َْش َ ِتي بِ ِه
َث َمنًا َو َل ْو ك َ
َان َذا ُق ْر َبى َو َل َن ْكت ُُم َش َها َد َة
ني﴾
اللَِّ إِنَّا إِ ًذا َلِ َن ْالَثِ ِم َ

11

32

111

86-85

﴿َ ...و َل َي َزا ُل َ
ني * إِ َّل َم ْن
ون ُمْت َِل ِف َ
َر ِح َم َر ُّب َك َولِ َذلِ َك َخ َل َق ُه ْم ﴾...

-118
119

1

280
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رقمها
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الصفحة

اآلية

38

2

263

54

5

41

75

5

193

﴿ ُق ْل َل َأ ِجدُ ِف ما ُأ ِ
وح َي إِ َ َّل ُم َ َّر ًما َع َل 145
َ
َط ِ
اع ٍم َي ْط َع ُم ُه إِ َّل َأ ْن َيك َ
ُون َم ْي َت ًة َأ ْو َد ًما
ل َم ِخن ِْز ٍير ﴾...
َم ْس ُف ً
وحا َأ ْو َ ْ

9

185

164

10

1

179

﴿ما َفر ْطنا ِف ا ْل ِك ِ ِ
ش ٍء﴾
َّ
تاب م ْن َ ْ
ِ ِ
ح َة﴾
الر ْ َ
﴿ َكت َ
َب َر ُّبك ُْم َع َل َن ْفسه َّ
ُون ِمن ا ُْل ِ
ِ
ني﴾
وقنِ َ
﴿ول َيك َ َ
َ

﴿و َل ت َِز ُر َو ِاز َر ٌة ِو ْز َر ُأ ْخ َرى﴾
َ
﴿و َل ت َِز ُر َو ِاز َر ٌة ِو ْز َر ُأ ْخ َرى﴾
َ

164

33

سورة األعراف
اآلية

ُ
﴿خ ُذوا ِزينَ َتك ُْم ِعنْدَ ك ُِّل َم ْس ِج ٍد﴾

ِ
وسى ُأ َّم ٌة َ ْيدُ َ
ال ِّق َوبِ ِه
َ
ون بِ ْ َ
﴿وم ْن َق ْو ِم ُم َ
َي ْع ِد ُل َ
ون﴾
ِ
ِ
ِ
َاب َو ُه َو
﴿إِ َّن َول ِّي َي اللَُّ ا َّلذي ن ََّز َل ا ْلكت َ
يتَو َّل الص ِ
ني﴾
ال َ
َّ
َ َ

رقمها

اجلزء

الصفحة
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11

44

159

5

188

196

2

266

سورة األنفال
اآلية

ني َلك ِ
َار ُه َ
ون *
ال ِّق َوإِ َّن َف ِري ًقا ِم َن ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
﴿بِ ْ َ
ُ ِ
ي ك ََأن ََّم ُي َسا ُق َ
ون
ال ِّق َب ْعدَ َما َت َب َّ َ
َ
ياد ُلون ََك ِف ْ َ
إِ َل ا َْلو ِ
ت َو ُه ْم َينْ ُظ ُر َ
ون﴾
ْ

﴿ َيا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن َآ َمنُوا إِ َذا َل ِقيت ُُم ا َّل ِذي َن َك َف ُروا
وه ُم ْالَ ْد َب َار * َو َم ْن ُي َو ِّ ِل ْم َي ْو َم ِئ ٍذ
َز ْح ًفا َف َل ت َُو ُّل ُ
ُد ُبر ُه إِ َّل مت ََحر ًفا لِ ِقت ٍ
َال َأ ْو ُمت ََح ِّي ًزا إِ َل فِ َئ ٍة َف َقدْ
ُ ِّ
َ
َبا َء بِ َغ َض ٍ
ب ِم َن اللَِّ﴾
34

رقمها

اجلزء

الصفحة

6-5

8

187

16-15

8

83 ، 74

اآلية

رقمها

اجلزء

الصفحة

﴿ َيس َأ ُلون ََك َع ِن ْالَ ْن َف ِ
ال ُق ِل ْالَ ْن َف ُال لِ
ْ
َوالرس ِ
ات َب ْينِك ُْم
ول َفا َّت ُقوا اهللَ َو َأ ْص ِل ُحوا َذ َ
َّ ُ
ني﴾
َو َأطِي ُعوا اهللَ َو َر ُسو َل ُه إِ ْن ُكنْت ُْم ُم ْؤ ِمنِ َ

1

8

138

6

8

138

7

8

139

11

4

47

15

8

63 ،33

15

8

62

15

8

82 ، 85

ُ ِ
ي ك ََأن ََّم ُي َسا ُق َ
ون
ال ِّق َب ْعدَ َما َت َب َّ َ
َ
﴿ياد ُلون ََك ِف ْ َ
إِ َل ا َْلو ِ
ت َو ُه ْم َينْ ُظ ُر َ
ون﴾
ْ
﴿وإِ ْذ َي ِعدُ ك ُُم اللَُّ إِ ْحدَ ى ال َّط ِائ َفت ْ ِ
َي َأ َّنَا َلك ُْم
َ
ون َأ َّن َغي َذ ِ
الش ْوك َِة َتك ُ
َوت ََو ُّد َ
ات َّ
ُون َلك ُْم
َْ
ِ
ال َّق بِك َِل َمتِ ِه َو َي ْق َط َع َدابِ َر
َو ُي ِريدُ اللَُّ َأ ْن ُي َّق ْ َ
ا ْلكَافِ ِري َن﴾
﴿ ..لِ ُي َط ِّه َرك ُْم بِ ِه ﴾..

ِ
ِ
وه ُم
﴿إِ َذا َلقيت ُُم ا َّلذي َن َك َف ُروا َز ْح ًفا َف َل ت َُو ُّل ُ
ْالَ ْد َب َار﴾
﴿ َيا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن َآ َمنُوا إِ َذا َل ِقيت ُُم ا َّل ِذي َن َك َف ُروا
وه ُم ْالَ ْد َب َار﴾
َز ْح ًفا َف َل ت َُو ُّل ُ
﴿ َيا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن َآ َمنُوا إِ َذا َل ِقيت ُُم ا َّل ِذي َن َك َف ُروا
وه ُم ْالَ ْد َب َار﴾
َز ْح ًفا َف َل ت َُو ُّل ُ
35

اآلية

﴿ إِ َّل مت ََحر ًفا لِ ِقت ٍ
َال ﴾
ُ ِّ

﴿إِ َّل مت ََحر ًفا لِ ِقت ٍ
َال َأ ْو ُمت ََح ِّي ًزا إِ َل فِ َئ ٍة﴾
ُ ِّ
﴿و َم ْن ُي َو ِّ ِل ْم َي ْو َم ِئ ٍذ ُد ُب َر ُه﴾
َ

﴿إِ َّل مت ََحر ًفا لِ ِقت ٍ
َال َأ ْو ُمت ََح ِّي ًزا إِ َل فِ َئ ٍة﴾
ُ ِّ

﴿وم ْن ُي َو ِّ ِلم َي ْوم ِئ ٍذ ُد ُبر ُه إِ َّل مت ََحر ًفا لِ ِقت ٍ
َال َأ ْو
ُ ِّ
َ
ْ َ
َ َ
ُمت ََح ِّي ًزا إِ َل فِ َئ ٍة َف َقدْ َبا َء بِ َغ َض ٍ
ب ِم َن اللَِّ َو َم ْأ َوا ُه
َج َهن َُّم َوبِ ْئ َس ا َْل ِص ُري﴾
﴿وم ْن ُي َو ِّ ِلم َي ْوم ِئ ٍذ ُد ُبر ُه إِ َّل مت ََحر ًفا لِ ِقت ٍ
َال َأ ْو
ُ ِّ
َ
ْ َ
َ َ
ُمت ََح ِّي ًزا إِ َل فِ َئ ٍة َف َقدْ َبا َء بِ َغ َض ٍ
ب ِم َن اللَِّ ﴾

﴿ ُق ْل لِ َّل ِذي َن َك َف ُروا إِ ْن َينْت َُهوا ُي ْغ َف ْر َل ُ ْم َما َقدْ
ني﴾
َس َل َ
ف َوإِ ْن َي ُعو ُدوا َف َقدْ َم َض ْت ُسنَّ ُة ْالَ َّولِ َ
﴿واع َلموا َأنَّام َغنِمتُم ِمن َ ٍ
خ َسه
شء َف َأ َّن لِ ُ ُ
ْ ُ
ْ ْ ْ ْ
ول ولِ ِذي ا ْل ُقربى وا ْليتامى وا َْل ِ
ولِلرس ِ
ساك ِ
ني
َ
ْ
َّ ُ

رقمها

اجلزء

الصفحة

16

8

68

16

8

86 ،65

16

8

77

16

8

83

16

8

82

16

8

82

38

8

216

41

6

116

السبِ ِ
يل﴾
وا ْب ِن َّ

﴿إِ َذا َل ِقيت ُْم فِ َئ ًة َفا ْث ُبتُوا﴾

45
36

8

75 ،33

رقمها

اجلزء

الصفحة

اآلية

45

8

62

45

8

85 ، 68

﴿ َيا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن َآ َمنُوا إِ َذا َل ِقيت ُْم فِ َئ ًة َفا ْث ُبتُوا
َوا ْذك ُُروا اهللَ كَثِ ًريا﴾

45

8

39

الصابِ ِري َن﴾
بوا إِ َّن اهللَ َم َع َّ
﴿و ْ
َ
اص ِ ُ

46

8

39

58

8

، 148

60

6

193

60

4

80

61

5

237

65

8

69

﴿ َيا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن َآ َمنُوا إِ َذا َل ِقيت ُْم فِ َئ ًة َفا ْث ُبتُوا﴾
﴿يا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا إِذا َل ِقيت ُْم فِ َئ ًة َفا ْث ُبتُوا
َوا ْذك ُُروا اهلل كَثِري ًا َل َع َّلك ُْم ُت ْف ِل ُح َ
ون﴾

﴿وإِ َّما َتَا َف َّن ِم ْن َق ْو ٍم ِخ َيا َن ًة َفانْبِ ْذ إِ َل ْي ِه ْم َع َل
َ
ٍ
ِ
ب ْ
ني﴾
الَ ِائنِ َ
َس َواء إِ َّن اهللَ َل ُي ُّ

﴿و َأ ِعدُّ وا َلم ما اس َت َطعتُم ِمن ُقو ٍة و ِمن ِرب ِ
اط
َ
ُ ْ َ ْ ْ ْ ْ َّ َ ْ َ
ْ
الَ ْي ِل ت ُْر ِه ُب َ
ون بِ ِه عَدُ َّو اهللِ َوعَدُ َّوك ُْم﴾
ِ
اس َت َط ْعت ُْم ِم ْن ُق َّوة ﴾...
َ
﴿وأعدُّ وا َل ُ ْم ما ْ
ِ
اجن َْح َلَا﴾
لس ْل ِم َف ْ
َ
﴿وإِ ْن َجن َُحوا ل َّ

ِ
ِ
ِ
ون َصابِ ُر َ
ش َ
ون َي ْغ ِل ُبوا
﴿ إ ْن َي ُك ْن منْك ُْم ع ْ ُ
ِما َئت ْ ِ
َي َوإِ ْن َي ُك ْن ِمنْك ُْم ِم َئ ٌة َي ْغ ِل ُبوا َأ ْل ًفا ﴾

37

149
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ِ
ِ
ِ
ون صابِ ُر َ
ش َ
ون َي ْغ ِل ُبوا
﴿إ ْن َي ُك ْن منْك ُْم ع ْ ُ
ِما َئت ْ ِ
َي َوإِ ْن َي ُك ْن ِمنْك ُْم ِما َئ ٌة َي ْغ ِل ُبوا َأ ْلف ًا ِم َن
ا َّل ِذي َن َك َف ُروا﴾
ِ
ِ
ِ
ون َصابِ ُر َ
ش َ
ون َي ْغ ِل ُبوا
﴿إ ْن َي ُك ْن منْك ُْم ع ْ ُ
ِما َئت ْ ِ
َي﴾
ني َع َل ا ْل ِقت ِ
﴿ح ِّر ِ
َال﴾
ض ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
َ

﴿وإِ ْن َي ُك ْن ِمنْك ُْم ِم َئ ٌة َي ْغ ِل ُبوا َأ ْل ًفا﴾
َ

ْ
ف اهللُ َعنْك ُْم َو َع ِل َم َأ َّن فِيك ُْم َض ْع ًفا
﴿الَ َن َخ َّف َ
َفإِ ْن َي ُك ْن ِمنْك ُْم ِم َئ ٌة َصابِ َر ٌة َي ْغ ِل ُبوا ِما َئت ْ ِ
َي﴾
ْ
ف اللَُّ َعنْك ُْم َو َع ِل َم َأ َّن فِيك ُْم َض ْع ًفا
﴿الَ َن َخ َّف َ
َفإِ ْن َي ُك ْن ِمنْك ُْم ِم َئ ٌة َصابِ َر ٌة َي ْغ ِل ُبوا ِما َئت ْ ِ
َي َوإِ ْن
ف َي ْغ ِل ُبوا َأ ْل َف ْ ِ
ي﴾
َي ُك ْن ِمنْك ُْم َأ ْل ٌ
ْ
ف اللَُّ َعنْك ُْم َو َع ِل َم َأ َّن فِيك ُْم َض ْع ًفا
﴿الَ َن َخ َّف َ
َفإِ ْن َي ُك ْن ِمنْك ُْم ِم َئ ٌة َصابِ َر ٌة َي ْغ ِل ُبوا ِما َئت ْ ِ
َي﴾
ْ
ف اللَُّ َعنْك ُْم﴾
﴿الَ َن َخ َّف َ
﴿ َي ْغ ِل ُبوا ِما َئت ْ ِ
َي﴾
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71
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65
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65
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66

8
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66

8

73

66

8

85
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8

86
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سورة التوبة
اآلية

َ
﴿ل َي ْست َْأ ِذن َُك ا َّل ِذي َن ُي ْؤ ِمن َ
ُون بِاللَِّ َوا ْل َي ْو ِم
اهدُ وا بِ َأمو ِ
ْالَ ِخ ِر َأ ْن ُي ِ
ال ْم َو َأ ْن ُف ِس ِه ْم َواللَُّ
َْ
َ
ِ
ني * إِن ََّم َي ْست َْأ ِذن َُك ا َّل ِذي َن َل
يم بِا ُْلت َِّق َ
َعل ٌ
ِ
ُي ْؤ ِمن َ
وب ْم
ُون بِاللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْالَخ ِر َو ْارتَا َب ْت ُق ُل ُ ُ
ت َّد ُد َ
ون﴾
َف ُه ْم ِف َر ْيبِ ِه ْم َي َ َ

رقمها

اجلزء

الصفحة

45-44

8

142

﴿ َيا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن َآ َمنُوا َما َلك ُْم إِ َذا ِق َيل َلك ُُم
يل اهللِ ا َّثا َق ْلت ُْم إِ َل ْالَ ْر ِ
ان ِْف ُروا ِف َسبِ ِ
ض
ِ ِ
ِ
َأر ِضيتُم بِ ْ ِ
َاع
ال َياة الدُّ ْن َيا م َن ْالَخ َرة َف َم َمت ُ
ْ َ
َ
39-38
ْ
الَ َي ِاة الدُّ ْن َيا ِف ْالَ ِخ َر ِة إِ َّل َق ِل ٌيل إِ َّل َتن ِْف ُروا
ُي َع ِّذ ْبك ُْم َع َذا ًبا َألِ ًيم َو َي ْس َت ْب ِد ْل َق ْو ًما َغ ْ َيك ُْم َو َل
ش ٍء َق ِد ٌير﴾
َضو ُه َش ْي ًئا َواهللُ َع َل ك ُِّل َ ْ
ت ُ ُّ
ون َّ
﴿وا َّل ِذي َن َيكْنِ ُز َ
ب َوا ْل ِف َّض َة َوال
الذ َه َ
َ
ِ
ش ُه ْم بِ َع ٍ
ونا ِف َسبِ ِ
ذاب َألِي ٍم * 35-34
ُينْف ُق َ
يل ا هللِ َف َب ِّ ْ
يمى َع َل ْيها ِف ِ
نار َج َهن ََّم ﴾...
َي ْو َم ُ ْ
اض ُطر ِف َمْمص ٍة َغي متَجانِ ٍ
ف ِِ
ل ْث ٍم
َ َ َْ ُ َ
﴿ َف َم ِن ْ َّ
ِ
يم﴾
ور َرح ٌ
َفإِ َّن اهللَ َغ ُف ٌ

39

3

8

140

9

183

9

87

اآلية

الص َلةَ﴾
﴿ َفإِ ْن تَا ُبوا َو َأ َقا ُموا َّ

ال ُر ُم َفا ْق ُت ُلوا﴾
﴿ َفإِ َذا ان َْس َل َخ ْالَ ْش ُه ُر ْ ُ
ال ُر ُم﴾
﴿ َفإِ َذا ان َْس َل َخ ْالَ ْش ُه ُر ْ ُ

﴿ َفا ْق ُت ُلوا ا ُْل ْ ِ
وه ْم
ش ِك َ
ني َح ْي ُث َو َجدْ ُت ُ ُ
وه ْم َوا ْق ُعدُ وا َل ُ ْم ك َُّل
ص ُ
َو ُخ ُذ ُ
وه ْم َو ْ
اح ُ ُ
َم ْر َص ٍد َفإِ ْن تَا ُبوا ﴾...

﴿وإِ ْن َأ َحدٌ ِم َن ا ُْل ْ ِ
است ََج َار َك َف َأ ِج ْر ُه
ش ِك َ
َ
ني ْ
َحتَّى َي ْس َم َع ك ََل َم اهللِ ُث َّم َأ ْب ِل ْغ ُه َم ْأ َمنَ ُه﴾
الزكَاةَ﴾
الص َل َة َوآت َُوا َّ
﴿ َفإِ ْن تَا ُبوا َو َأ َقا ُموا َّ

﴿و َي ْو َم ُحن ْ ٍ
َي إِ ْذ َأ ْع َج َب ْتك ُْم َك ْث َر ُتك ُْم َف َل ْم ُت ْغ ِن
َ
َعنْك ُْم َش ْي ًئا َو َضا َق ْت َع َل ْيك ُُم ْالَ ْر ُض بِ َم
َر ُح َب ْت ُث َّم َو َّل ْيت ُْم ُمدْ بِ ِري َن﴾..

﴿ َقاتِ ُلوا ا َّل ِذي َن َل ُي ْؤ ِمن َ
ُون بِاهللِ َو َل بِا ْل َي ْو ِم
ِ
ي ِّر ُم َ
ون َما َح َّر َم اهللُ َو َر ُسو ُل ُه َو َل
ْالَخ ِر َو َل ُ َ
ِ
ِ
ُون ِدين ْ ِ
ِ
َاب
الَ ِّق م َن ا َّلذي َن ُأوتُوا ا ْلكت َ
َيدين َ َ
ال ْزي َة َعن ي ٍد وهم ص ِ
اغ ُر َ
ون﴾
َحتَّى ُي ْع ُطوا ِْ َ ْ َ َ ُ ْ َ
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5

37

5

8
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8

28

5

8

217

6

8

106
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6

32

25

8

78

29

8

218

اآلية

﴿ َقاتِ ُلوا ا َّل ِذي َن َل ُي ْؤ ِمن َ
ُون بِاللَِّ﴾

﴿ ...وما ُأ ِمروا إِ َّل لِيعبدُ وا إِهل ًا ِ
واحد ًا ﴾...
َُْ
ُ
﴿ ...وما ُأ ِمروا إِ َّل لِيعبدُ وا إِهل ًا ِ
واحد ًا ﴾...
َُْ
ُ
ي َمى َع َل ْي َها ِف ن ِ
َار َج َهن ََّم َف ُتك َْوى ِ َبا
﴿ َي ْو َم ُ ْ
اه ُه ْم﴾...
ِج َب ُ
﴿ َيا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن َآ َمنُوا َما َلك ُْم إِ َذا ِق َيل َلك ُُم
يل اهللِ ا َّثا َق ْلت ُْم إِ َل ْالَ ْر ِ
ان ِْف ُروا ِف َسبِ ِ
ض﴾
ياة الدُّ نْيا ِف ِ
ال ِ
اآلخ َر ِة إِ َّل
﴿َ ...فام َم ُ
تاع ْ َ
َق ِل ٌيل﴾
ياة الدُّ نْيا ِف ِ
ال ِ
اآلخ َر ِة إِ َّل
﴿َ ...فام َم ُ
تاع ْ َ
َق ِل ٌيل﴾
ياة الدُّ نْيا ِف ِ
ال ِ
اآلخ َر ِة إِ َّل َق ِل ٌيل﴾
﴿ َفام َم ُ
تاع ْ َ
﴿إِ َّل َتن ِْف ُروا ُي َع ِّذ ْبك ُْم َع َذا ًبا َألِ ًيم﴾
﴿إِ َّل َتن ِْف ُروا ُي َع ِّذ ْبك ُْم َع َذا ًبا َألِ ًيم﴾
41
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31

3

120 ،77

31

3

120 ،77

35

6

39

38

8

39

38

3

145

38

3

145

38

9

178

39

8

38

39

8

27

29

8

26

اآلية

﴿ان ِْفروا ِخ َفا ًفا وثِ َق ًال وج ِ
اهدُ وا بِ َأ ْم َوالِك ُْم
َ َ
َ
ُ
َو َأ ْن ُف ِسك ُْم ِف َسبِ ِ
يل اهللِ﴾
﴿وج ِ
اهدُ وا بِ َأ ْم َوالِك ُْم َو َأ ْن ُف ِسك ُْم﴾
َ َ

﴿ان ِْفروا ِخ َفا ًفا وثِ َق ًال وج ِ
اهدُ وا بِ َأ ْم َوالِك ُْم
َ َ
َ
ُ
َو َأ ْن ُف ِسك ُْم ِف َسبِ ِ
يل اللَِّ ﴾

َان َعر ًضا َق ِريبا وس َفرا َق ِ
اصدً ا َل َّت َب ُع َ
وك
ً َ َ ً
﴿ َل ْو ك َ َ
الش َّق ُة َو َس َي ْح ِل ُف َ
َو َل ِك ْن َب ُعدَ ْت َع َل ْي ِه ُم ُّ
ون بِاهللِ
اس َت َط ْعنَا َلَ َر ْجنَا َم َعك ُْم ُ ْي ِلك َ
ُون َأ ْن ُف َس ُه ْم
َل ِو ْ
واهللُ يع َلم إِنم َلك ِ
َاذ ُب َ
ون﴾
َ َ ْ ُ َّ ُ ْ
ي َل َك
﴿ َع َفا اهللُ َعن َْك ِل َ َأ ِذن َ
ْت َل ُ ْم َحتَّى َي َت َب َّ َ
ا َّل ِذين صدَ ُقوا و َتع َلم ا ْلك ِ
ني﴾
َاذبِ َ
َ َ
َ ْ َ

ِ ِ
ِ
ور
﴿ َل َقد ا ْب َت َغ ُوا ا ْلف ْتنَ َة م ْن َق ْب ُل َو َق َّل ُبوا َل َك ْالُ ُم َ
ال ُّق َو َظ َه َر َأ ْم ُر اهللِ َو ُه ْم ك ِ
َار ُه َ
ون﴾
َحتَّى َجا َء ْ َ
ِ ِ
ِ
ور
﴿ َل َقد ا ْب َت َغ ُوا ا ْلف ْتنَ َة م ْن َق ْب ُل َو َق َّل ُبوا َل َك ْالُ ُم َ
ال ُّق َو َظ َه َر َأ ْم ُر اهللِ َو ُه ْم ك ِ
َار ُه َ
ون﴾
َحتَّى َجا َء ْ َ
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8

41
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28 ،27
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141

43

8

141

48

1

60
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1

60

41
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َاه ُم اهللُ َو َر ُسو ُل ُه
﴿و َل ْو َأ َّنُ ْم َر ُضوا َما َآت ُ
َ
َو َقا ُلوا َح ْس ُبنَا اهللُ َس ُي ْؤتِينَا اهللُ ِم ْن َف ْض ِل ِه
َو َر ُسو ُل ُه ﴾...

اجلزء

الصفحة

59

1

54

60

6

238

ات لِ ْل ُف َقر ِاء وا َْلس ِ
اك ِ
ني﴾
الصدَ َق ُ
﴿إِن ََّم َّ
َ َ َ

60

6

ات لِ ْل ُف َقر ِاء وا َْلس ِ
اك ِ
ني
الصدَ َق ُ
ني َوا ْل َع ِام ِل َ
﴿إِن ََّم َّ
َ َ َ
ِ
اب َوا ْل َغ ِ
الر َق ِ
ني
ار ِم َ
وب ْم َو ِف ِّ
َع َل ْي َها َوا ُْل َؤ َّل َفة ُق ُل ُ ُ
السبِ ِ
َو ِف َسبِ ِ
يض ًة ِم َن اهللِ
يل َف ِر َ
يل اهللِ َوا ْب ِن َّ
ِ
ِ
يم﴾
يم َحك ٌ
َواهللُ َعل ٌ

﴿إِنَّم الصدَ قات لِ ْل ُف َق ِ
راء﴾
ُ
َ َّ

،281

297

60

6

192

ِ
وب ْم﴾...
َ
﴿وا ُْل َؤ َّل َفة ُق ُل ُ ُ

60

6

213

الر َق ِ
اب﴾
َ
﴿و ِف ِّ

60

6

201

﴿و ِف َسبِ ِ
يل اهللِ﴾
َ

60

6

201

60

6

205

60

10

24

ات لِ ْل ُف َق َر ِاء﴾
الصدَ َق ُ
﴿إِن ََّم َّ

ات لِ ْل ُف َق َر ِاء﴾
الصدَ َق ُ
﴿إِن ََّم َّ
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73

8

25

80

4

138

81

8

56

81

8

56

84

4

265

91

8

40

91

8

22

92

8

41

60

ني َع َل ْي َها﴾
﴿وا ْل َع ِام ِل َ
َ

﴿يا َأيا النَّبِي ج ِ
ني﴾
اه ِد ا ْل ُك َّف َار َوا ُْلنَافِ ِق َ
ُّ َ
َ ُّ َ
ني َم َّر ًة ﴾...
﴿ ...إِ ْن ت َْس َت ْغ ِف ْر َل ُ ْم َس ْب ِع َ
َار َج َهن ََّم َأ َشدُّ َح ًّرا﴾
﴿ ُق ْل ن ُ
َ ِ
ال ِّر﴾
﴿ل َتنْف ُروا ِف ْ َ

ات َأ َبدً ا َو َل َت ُق ْم
﴿و َل ت َُص ِّل َع َل َأ َح ٍد ِمن ُْه ْم َم َ
َ
َع َل َق ْ ِب ِه إِ َّنُ ْم َك َف ُروا بِاهللِ َو َر ُسولِ ِه ﴾...

﴿ َليس ع َل الضع َف ِ
اء َو َل َع َل ا َْل ْر َض َو َل َع َل
ْ َ َ
ُّ َ
ا َّل ِذي َن َل َ ِ
ون َما ُين ِْف ُق َ
يدُ َ
ون َح َر ٌج إِ َذا ن ََص ُحوا
لِ َو َر ُسولِ ِه﴾
﴿ َليس ع َل الضع َف ِ
اء َو َل َع َل ا َْل ْر َض َو َل َع َل
ْ َ َ
ُّ َ
ا َّل ِذي َن َل َ ِ
ون َما ُين ِْف ُق َ
يدُ َ
ون َح َر ٌج﴾
﴿و َل َع َل ا َّل ِذي َن إِ َذا َما َأت َْو َك لِت َْح ِم َل ُه ْم ُق ْل َت
َ
يض
َل َأ ِجدُ َما َأ ْحِ ُلك ُْم َع َل ْي ِه ت ََو َّل ْوا َو َأ ْع ُين ُُه ْم ت َِف ُ
ِم َن الدَّ ْم ِع َح َزنًا َأ َّل َ ِ
يدُ وا َما ُين ِْف ُق َ
ون﴾
44
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103

6

،32

103

﴿خ ْذ ِمن َأمو ِ
ُ
ال ْم َصدَ َق ًة ﴾.
ْ َْ
﴿خ ْذ ِمن َأمو ِ
ُ
ال ْم َصدَ َق ًة﴾
ْ َْ

﴿خ ْذ ِمن َأمو ِ
ال ْم َصدَ َق ًة ُت َط ِّه ُر ُه ْم َوت َُزك ِ
ُ
ِّيه ْم
ْ َْ
ِ َبا﴾

103

6

6

36

،173

297
،24

،100

167

﴿خ ْذ ِمن َأمو ِ
ال ْم َصدَ َق ًة ُت َط ِّه ُر ُه ْم َوت َُزك ِ
ُ
ِّيه ْم
ْ َْ
ِ َبا َو َص ِّل َع َل ْي ِه ْم إِ َّن َص َلت َ
َك َس َك ٌن َل ُ ْم َواهللُ
ِ
ِ
يم﴾
َسم ٌ
يع َعل ٌ

103

6

30

﴿وت َُزك ِ
ِّيه ْم ِ َبا﴾
َ

103

6

15

﴿خ ْذ ِمن َأمو ِ
ال ْم َصدَ َق ًة ُت َط ِّه ُر ُه ْم َوت َُزك ِ
ُ
ِّيه ْم
ْ َْ
ِ َبا﴾

103

6

264

﴿َ ...و َص ِّل َع َل ْي ِه ْم إِ َّن َص َلت َ
َك َس َك ٌن َل ُ ْم
﴾...

103

4

265

﴿فِ ِيه ِرج ٌال ُ ِ
ي ُّب َ
ون َأ ْن َي َت َط َّه ُروا﴾
َ

108

4

21

45

اآلية

ني َأ ْن ُف َس ُه ْم﴾
﴿إِ َّن اهلل ْاش َتى ِم َن ا ُْل ْؤ ِمنِ َ

ني َأ ْن ُف َس ُه ْم ...
تى ِم َن ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
﴿إِ َّن اهللَ ْاش َ َ
ِ
شوا بِ َب ْي ِعك ُُم ا َّل ِذي َبا َي ْعت ُْم بِ ِه﴾
َف ْ
اس َت ْب ُ

ني َأ ْن ُف َس ُه ْم
تى ِم َن ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
﴿إِ َّن اهلل ْاش َ َ
ون ِف َسبِ ِ
النَّ َة ُي َقاتِ ُل َ
يل اهلل
َو َأ ْم َو َال ُ ْم بِ َأ َّن َل ُ ُم ْ َ
ون َو ُي ْق َت ُل َ
َف َي ْق ُت ُل َ
ون َوعْدً ا َع َل ْي ِه َح ًّقا ِف الت َّْو َر ِاة
الن ِ
َو ْ ِ
ْج ِ
يل َوا ْل ُق ْر َآ ِن َو َم ْن َأ ْو َف بِ َع ْه ِد ِه ِم َن اللَِّ
ِ
شوا بِ َب ْي ِعك ُُم ا َّل ِذي َبا َي ْعت ُْم بِ ِه َو َذلِ َك ُه َو
َف ْ
اس َت ْب ُ
ِ
يم﴾
ا ْل َف ْو ُز ا ْل َعظ ُ
ني َأ ْن ُف َس ُه ْم
﴿إِ َّن اهللَ ْاش َتى ِم َن ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
ون ِف َسبِ ِ
النَّ َة ُيقاتِ ُل َ
َو َأ ْم َ
يل اهللِ
وال ُ ْم بِ َأ َّن َل ُ ُم ْ َ
ون َو ُي ْق َت ُل َ
َف َي ْق ُت ُل َ
ون ﴾...

الس ِائ ُح َ
ال ِامدُ َ
ون ا ْل َعابِدُ َ
﴿الت َِّائ ُب َ
ون
ون َّ
ون ْ َ
ون بِا َْلعر ِ
اجدُ َ ِ
ِ
ون الس ِ
وف
ون ْالَم ُر َ ْ ُ
الراك ُع َ َّ
َّ
ون ِلدُ ِ
ون َع ِن ا ُْلنْك َِر و ْ ِ
َّاه َ
ود اللَِّ
َوالن ُ
َ
الَاف ُظ َ ُ
َو َب ِّ ِ
ني﴾
ش ا ُْل ْؤ ِمنِ َ

46

رقمها

اجلزء

الصفحة

111

8

119

111

111

111

112

8

8

9

8

16

30

183

30

اآلية

ِ
ِ
ب َو َل
﴿ َذل َك بِ َأ َّنُ ْم َل ُيصي ُب ُه ْم َظ َم ٌأ َو َل ن ََص ٌ
َم ْ َم َص ٌة ِف َسبِ ِ
ون َم ْوطِ ًئا َي ِغ ُ
يل اهللِ َو َل َي َط ُئ َ
يظ
ِ
ا ْل ُك َّفار و َل ينَا ُل َ ِ
ب َل ُ ْم
ون م ْن عَدُ ٍّو َن ْي ًل إِ َّل كُت َ
َ َ َ
بِ ِه َع َم ٌل َصالِ ٌح﴾
ِ
ني﴾
يع َأ ْج َر ا ُْل ْح ِسنِ َ
﴿إِ َّن اهللَ ال ُيض ُ

َان ا ُْل ْؤ ِمن َ
﴿و َما ك َ
ُون لِ َين ِْف ُروا كَا َّف ًة َف َل ْو َل َن َف َر
َ
ِم ْن ك ُِّل فِ ْر َق ٍة ِمن ُْه ْم َط ِائ َف ٌة لِ َي َت َف َّق ُهوا﴾
َان ا ُْل ْؤ ِمن َ
﴿و َما ك َ
ُون لِ َين ِْف ُروا كَا َّف ًة َف َل ْو َل َن َف َر
َ
ِم ْن ك ُِّل فِ ْر َق ٍة﴾
َان ا ُْل ْؤ ِمن َ
﴿و َما ك َ
ُون لِ َين ِْف ُروا كَا َّف ًة﴾
َ

رقمها

اجلزء

الصفحة

120

8

54

120

4

161

122
122

8

27

122

8

38 ،27

﴿ َف َل ْو َل َن َف َر ِم ْن ك ُِّل فِ ْر َق ٍة ِمن ُْه ْم َط ِائ َف ٌة لِ َي َت َف َّق ُهوا
ِف الدِّ ِ
ين﴾...

122

﴿ َفإِ ْن ت ََو َّل ْوا َف ُق ْل َح ْسبِ َي اللَُّ َل إِ َل َه إِ َّل ُه َو َع َل ْي ِه
ت ََو َّك ْل ُت َو ُه َو َر ُّب ا ْل َع ْر ِ
ش ا ْل َعظِي ِم ﴾

129

47

8

38

1
2

24 ،15
266

سورة يونس
اآلية

﴿وإِ َذا َم َّس ْ ِ
الن َْس َ
لنْبِ ِه َأ ْو
َ
الض َد َعانَا ِ َ
ان ُّ ُّ
َق ِ
اعدً ا َأ ْو َق ِائ ًم ﴾...

رقمها

اجلزء

الصفحة

12

4

157

سورة هود
ِ
الص َل َة َط َر َ ِف الن ََّه ِ
ار﴾
﴿و َأق ِم َّ
َ

رقمها

اجلزء

الصفحة

اآلية

114

5

،186 ،167 ،138

َاها
﴿وا ْم َر َأ ُت ُه َق ِائ َم ٌة َف َض ِحك ْ
شن َ
َ
َت َف َب َّ ْ
اق َو ِم ْن َو َر ِاء إِ ْس َح َ
بِإِ ْس َح َ
وب *
اق َي ْع ُق َ
وز َو َه َذا
َقا َل ْت َيا َو ْي َلتَى َأ َألِدُ َو َأنَا َع ُج ٌ
َب ْع ِل َش ْي ًخا ﴾ ...

73-71

1

148

7

3

137

43

9

28

78

4

21

81

4

186

﴿َ ...ي ْب ُل َوك ُْم َأ ُّيك ُْم َأ ْح َس ُن َع َم ًل ﴾...
﴿ال َع ِ
اص َم ا ْل َي ْو َم ِم ْن َأ ْم ِر اهللِ﴾
﴿ُ ...ه َّن َأ ْط َه ُر لكم ﴾...

َّ ِ
الص ْب ُح
الص ْب ُح َأ َل ْي َس ُّ
﴿إن َم ْوعدَ ُه ُم ُّ
بِ َق ِر ٍ
يب﴾
48

226 ،187

اآلية

﴿و َما ت َْوفِ ِيقي إِ َّل بِاللَِّ َع َل ْي ِه ت ََو َّك ْل ُت
َ
ِ ِ
يب﴾
َوإِ َل ْيه ُأن ُ

رقمها

اجلزء

الصفحة

88

6

331

ب َما َن ْف َق ُه كَثِ ًريا ِمَّا
﴿ َقا ُلوا َيا ُش َع ْي ُ
َت ُق ُ
ول﴾

90

ِ
الص َل َة َط َر َ ِف الن ََّه ِ
ار َو ُز َل ًفا ِم َن
﴿و َأق ِم َّ
َ
َات ي ْذ ِهبن السي َئ ِ
ِ
ال َّل ْي ِل إِ َّن ْ
ات
الَ َسن ُ ْ َ َّ ِّ
لذ ِ
َذلِ َك ِذك َْرى لِ َّ
اك ِري َن﴾
ِ
الص َل َة َط َر َ ِف الن ََّه ِ
ار﴾
﴿ َأق ِم َّ

32

1

114

5

204

114

5

241

سورة يوسف
رقمها

اآلية

50

﴿ار ِج ْع إِ َل َر ِّب َك﴾
ْ

﴿ َف َلم اس َت ْي َئسوا ِمنْ ُه َخ َل ُصوا ن ِ
َج ًّيا ﴾...
َّ ْ ُ

﴿إِ َّن ُه َل َي ْي َأ ُس ِم ْن َر ْو ِح اهللِ إِ َّل ا ْل َق ْو ُم ا ْلكَافِ ُر َ
ون﴾

49

اجلزء الصفحة
11

130

80

3

126

87

4

145

سورة الرعد
اآلية

ون ا ْلِ َ
ون بِ َع ْه ِد اهلل وال َينْ ُق ُض َ
﴿ا َّل ِذي َن ُيو ُف َ
يثاق﴾

رقمها

اجلزء

الصفحة

20

8

119

سورة ابراهيم
اآلية

رقمها

﴿و َذك ِّْر ُه ْم بِ َأ َّيا ِم اهلل﴾
َ

﴿و َم َث ُل ك َِل َم ٍة َخبِي َث ٍة ك ََش َج َر ٍة َخبِي َث ٍة﴾
َ
﴿ ُي َث ِّب ُت اهللُ ا َّل ِذي َن َآ َمنُوا ﴾...

﴿ربنا إِ ِّن َأس َكن ُْت ِمن ُذريتِي بِ ٍ
واد َغ ْ ِي ِذي َز ْر ٍع
ْ ِّ َّ
َ َّ
ْ
ِعنْدَ ﴾

اجلزء الصفحة

5

5

142

26

10

125

27

4

115

5

37

122

سورة احلجر
اآلية

ِ ِ
ش ٍء إِ َّل ِعنْدَ نَا َخ َز ِائنُ ُه َو َما ُنن َِّز ُل ُه
َ
﴿وإ ْن م ْن َ ْ
إِ َّل بِ َقدَ ٍر َم ْع ُلو ٍم﴾
50

رقمها اجلزء
21

1

الصفحة
54

اآلية

﴿وإِ ْن ِمن َش ٍء إِ َّل ِعنْدَ نا َخ ِ
زائنُ ُه وما ُنن َِّز ُل ُه
َ
ْ ْ
إِ َّل بِ َقدَ ٍر َم ْع ُلو ٍم﴾
ني﴾
﴿إِ َّل ِع َبا َد َك ِمن ُْه ُم ا ُْل ْخ َل ِص َ

﴿إِ َّن ِع ِ
بادي َل ْي َس َل َك َع َل ْي ِه ْم ُس ْل ٌ
طان﴾
ال ِم َيل﴾
اص َف ِح َّ
﴿ َف ْ
الص ْف َح ْ َ
﴿و َأ ْع ِر ْض َع ِن ا ُْل ْ ِ
ني﴾
ش ِك َ
َ
﴿ َف َس ِّب ْح بِ َح ْم ِد َر ِّب َك﴾

اإل ِ
﴿إِ َّل َم ْن ُأك ِْره و َق ْل ُبه ُم ْط َم ِئ ٌّن بِ ِ
يامن﴾

رقمها اجلزء

الصفحة

21

9

172

40

3

139

42

5

59

85

5

237

94

5

237

98

5

205

106

9

116

سورة النحل
اآلية

َس ُح َ
ون﴾
﴿و ِح َ
َ
ني ت ْ َ

ِ
ِ
ش ٍء إِذا َأ َر ْدنا ُه﴾
﴿إنَّام َق ْو ُلنا ل َ ْ

ي َفر ٍ
ِ
ث َو َد ٍم َل َبنًا َخالِ ًصا﴾
﴿م ْن َب ْ ِ ْ
51

رقمها

اجلزء

الصفحة

6

8

92

40

9

172

66

3

126

اآلية

ِ
يم ك َ
َان ُأ َّم ًة َقانِتًا لِِ﴾
﴿إِ َّن إِ ْب َراه َ

اقبوا بِ ِم ْث ِل ما ُع ِ
ِ
وق ْبت ُْم بِ ِه
﴿وإِ ْن َعا َق ْبت ُْم َف َع ُ
َ
َ
ِ
ِ
لصابِ ِري َن﴾
بت ُْم َل ُ َو َخ ْ ٌي ل َّ
َو َلئ ْن َص َ ْ
يل رب َك بِ ِْ
الك َْم ِة َوا َْل ْو ِع َظ ِة
﴿ا ْد ُع إِ َل َسبِ ِ َ ِّ
السن َِة وج ِ
اد ْل ُ ْم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن﴾
َْ َ َ َ

رقمها

اجلزء

الصفحة

120

5

188

126
126

10
5

، 156

219
237

سورة اإلسراء
اآلية

﴿سبح َ ِ
سى بِ َع ْب ِد ِه َل ْي ًل ِم َن ا َْل ْس ِج ِد
ُ ْ َ
ان ا َّلذي َأ ْ َ
ال َرا ِم إِ َل ا َْل ْس ِج ِد﴾
َْ
﴿َ ...و َل ت َِز ُر َو ِاز َر ٌة ِو ْز َر ُأ ْخ َرى ﴾...
﴿َ ...و َل ت َِز ُر َو ِاز َر ٌة ِو ْز َر ُأ ْخ َرى ﴾...

﴿و َم ْن ُقتِ َل َم ْظ ُلو ًما َف َقدْ َج َع ْلنَا لِ َولِ ِّي ِه ُس ْل َطانًا
َ
َف َل ُي ْ ِ
ف ِف ا ْل َقت ِْل إِ َّن ُه ك َ
ورا﴾
س ْ
َان َمن ُْص ً
﴿و َم ْن ُقتِ َل َم ْظ ُلو ًما َف َقدْ َج َع ْلنَا لِ َولِ ِّي ِه
َ
ُس ْل َطانا﴾

52

رقمها

اجلزء

الصفحة

1

5

140 ،136

15

4

211

15

4

211

33

10

156

33

10

196

رقمها

اجلزء

الصفحة

اآلية

44

1

24

ب
﴿و َل َقدْ ك ََّر ْمنَا َبنِي َآ َد َم َو َ َ
ح ْلن ُ
َ
َاه ْم ِف ا ْل َ ِّ
ِ
ِ
َاه ْم
َاه ْم م َن ال َّط ِّي َبات َو َف َّض ْلن ُ
َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْقن ُ
َع َل كَثِ ٍري ﴾...

70

4

109

هذه َأ ْعمى َفهو ِف ِ
كان ِف ِ
﴿و َم ْن َ
اآلخ َر ِة
َُ
َأ ْعمى﴾

72

5

85

﴿ َأ ِق ِم الص َ
َّلةَ﴾

78

5

40 ،39

آن ا ْل َف ْج ِر ك َ
آن ا ْل َف ْج ِر إِ َّن ُق ْر َ
﴿و ُق ْر َ
َان
َ

78

5

183

﴿لِدُ ُل ِ
الش ْم ِ
وك َّ
س﴾

78

5

169

ِ
الص َلةَ﴾
﴿أق ِم َّ

78

5

36

﴿ َأ ِق ِم الص َل َة لِدُ ُل ِ
الش ْم ِ
وك َّ
س﴾
َّ

78

5

ِ ِ
ش ٍء إِ َّل ُي َس ِّب ُح بِ َح ْم ِد ِه َو َل ِك ْن َل
َ
﴿وإ ْن م ْن َ ْ
َت ْف َق ُه َ
يح ُه ْم﴾
ون ت َْسبِ َ

َم ْش ُهو ًدا﴾

53

،205 ،167

227

اآلية

﴿ َأ ِق ِم الص َل َة لِدُ ُل ِ
الش ْم ِ
وك َّ
س إِ َل َغ َس ِق ال َّل ْي ِل
َّ
َو ُق ْر َ
آن ا ْل َف ْج ِر﴾
﴿و ِم َن ال َّل ْي ِل َفت ََه َّجدْ بِ ِه نَافِ َل ًة َل َك َع َسى َأ ْن
َ
َي ْب َع َث َك َر ُّب َك َم َقا ًما َم ْ ُمو ًدا﴾

﴿ ُق ْل ك ٌُّل يعم ُل َعىل ِ
شاك َلتِ ِه﴾
ََْ

﴿ ُق ْل ك ٌُّل يعم ُل َع َل َش ِ
اك َلتِ ِه ﴾...
ََْ

رقمها

اجلزء

الصفحة

78

5

167

79

5

58

84

2

122

84

3

138

سورة الكهف
اآلية

ب َن ْف َس َك َم َع ا َّل ِذي َن َيدْ ُع َ
ون َر َّ ُب ْم﴾
﴿و ْ
َ
اص ِ ْ
ِ
يع َأ ْج َر َم ْن َأ ْح َس َن َع َم ًل﴾
﴿إِنَّا ال نُض ُ

ياة الدُّ نْيا وا ْل ِ
ال ِ
﴿ا ْل ُال وا ْل َبن َ
يات
باق ُ
َ
ُون ِزينَ ُة ْ َ
الص ِ
ات َخ ْ ٌي ِعنْدَ َر ِّب َك َثواب ًا َ
وخ ْ ٌي َأ َم ًل﴾
ال ُ
َّ

الي ِاة الدُّ ْنيا وا ْلب ِ
﴿ا َْل ُال َوا ْل َبن َ
ات
اق َي ُ
َ َ َ
ُون ِزينَ ُة ْ َ َ
ِ
ات َخ ْ ٌي ِعنْدَ َر ِّب َك َث َوا ًبا َو َخ ْ ٌي َأ َم ًل﴾
ال ُ
َّ
الص َ
54

رقمها

اجلزء

الصفحة

28

5

42

30

4

161

46

3

145 ،144

46

9

178 ،177

اآلية

﴿ َأ َق َت ْل َت َن ْف ًسا َز ِك َّي ًة﴾

﴿ َأما ِ
َت َلِس ِ
ني﴾
اك َ
َّ َّ
السفينَ ُة َفكَان ْ َ

﴿ َأما ِ
َت َلِس ِ
ني َي ْع َم ُل َ
ون ِف
اك َ
َّ َّ
السفينَ ُة َفكَان ْ َ
ا ْل َب ْح ِر﴾

رقمها

اجلزء

الصفحة

74

6

17

79

6

185

79

6

210

َ
﴿خ ْ ًيا ِمنْ ُه َزكَاةً﴾

81

6

19

﴿ ُق ْل َه ْل ُننَ ِّب ُئك ُْم بِ ْالَ ْخ َ ِ
سي َن َأ ْع َم ًل﴾

103

8

253

﴿ ُق ْل َه ْل ُننَ ِّب ُئك ُْم بِ ْالَ ْخ َ ِ
سي َن َأ ْع َم ًل * ا َّل ِذي َن
ال َي ِاة الدُّ ْن َيا ﴾ ...
َض َّل َس ْع ُي ُه ْم ِف ْ َ

-103
104

ِ
ِ
ِ
﴿ َف َم ْن ك َ
الا
َان َي ْر ُجو ل َقا َء َر ِّبه َف ْل َي ْع َم ْل َع َم ًل َص ً
110
َو َل ُي ْ ِ
ش ْك بِ ِع َبا َد ِة َر ِّب ِه َأ َحدً ا﴾

3
3

135
،89 ،78

136 ،177

سورة مريم
اآلية

ِ
﴿م ْن َلدُ نَّا َو َزكَاةً﴾

﴿تُس ِ
اق ْط َع َل ْي ِك ُر َط ًبا َجنِ ًّيا﴾
َ
55

رقمها

اجلزء

الصفحة

13

6

19

25

10

153

﴿ َف ُق ِ
ح ِن َص ْو ًما﴾
ول إِ ِّن ن ََذ ْر ُت لِ َّلر ْ َ

رقمها

اجلزء

الصفحة

اآلية

26

5

،30 ،29 ،27 ،19

ف ُن َك ِّل ُم َم ْن ك َ
َان ِف ا َْل ْه ِد َصبِ ًّيا﴾
﴿ َك ْي َ

29

9

159

﴿إِ ِّن َعبدُ اهللِ َآت ِ ِ
َاب َو َج َع َلنِي نَبِ ًّيا -30
َان ا ْلكت َ
ْ
َ
* َو َج َع َلنِي ُم َب َاركًا َأ ْي َن َما ُكن ُْت َو َأ ْو َص ِان 31

5

32

55 ،32

الزك ِ
َاة َما ُد ْم ُت َح ًّيا﴾
الص َل ِة َو َّ
بِ َّ
الص َل ِة﴾
﴿و َأ ْو َص ِان بِ َّ
َ

الزك ِ
َاة َما ُد ْم ُت َح ًّيا﴾
﴿و َّ
َ

ِ
ح ِن َع ْهدً ا﴾
الر ْ َ
﴿إِ َّل َم ِن َّات ََذ عنْدَ َّ

31

5

29

31

6

19

87

5

167

سورة طه
رقمها

اجلزء

الصفحة

اآلية

2

5

42

﴿إِنَّنِي َأنَا اهلل﴾

14

5

80

ِ
الص َل َة لِ ِذك ِْري﴾
﴿و َأق ِم َّ
َ

14

5

37

﴿ َما َأن َْز ْلنَا َع َل ْي َك ا ْل ُق ْر َ
آن لِت َْش َقى﴾

56

اآلية

رقمها

اجلزء

الصفحة

﴿ َف ُق َ
ول َل ُه َق ْو ًل َل ِّينًا َل َعل ُه َيت ََذك َُّر َأ ْو َي َْشى﴾

44

5

240

ِ
﴿ف ُج ُذو ِع الن َّْخ ِل﴾

71

2

217

78

5

45

132

5

43

﴿ َف َأ ْتبعهم فِر َعو ُن بِجن ِ
ُوده﴾
ََُ ْ ْ ْ ُ

ِ
ب َع َل ْيها﴾
الصالة ْ
﴿و ْأ ُم ْر َأ ْه َل َك بِ َّ
واص َط ِ ْ

سورة األنبياء
اآلية

رقمها

اجلزء

الصفحة

َ
﴿ل ُي ْس َأ ُل َع َّم َي ْف َع ُل َو ُه ْم ُي ْس َأ ُل َ
ون﴾

23

2

180

73

2

132

89

8

167

111

1

208

َاه ْم َأ ِئ َّم ًة َ ْيدُ َ
ون بِ َأ ْم ِرنَا َو َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي ِه ْم
﴿و َج َع ْلن ُ
َ
الزك ِ
ِ
فِ ْع َل ْ
َاة َوكَانُوا
الص َل ِة َوإِيتَا َء َّ
الَ ْ َيات َوإِ َقا َم َّ
َلنَا َعابِ ِدي َن ﴾
ني﴾
﴿ر ِّب َل ت ََذ ْر ِن َف ْر ًدا َو َأن َ
ْت َخ ْ ُي ا ْل َو ِارثِ َ
َ

ِ
َاع إىل ِح ٍ
ني﴾
﴿وإِ ْن َأ ْد ِري َل َعل ُه ف ْتنَ ٌة َلك ُْم َو َمت ٌ
َ

57

سورة احلج
اآلية

﴿ه َذ ِ
ان َخ ْص َم ِن ْ
اخت ََص ُموا ِف َر ِّ ِب ْم﴾
َ

رقمها اجلزء

الصفحة

19

8

157

ِ ِ
ال َرا ِم ا َّل ِذي َج َع ْلنَا ُه لِلن ِ
َّاس َس َوا ًء
َ
﴿وا َْل ْسجد ْ َ
ف فِ ِيه وا ْلب ِ
ا ْلع ِ
اد﴾
اك ُ
َ َ
َ

25

5

،136 ،133

﴿و َأ ِّذ ْن ِف الن ِ
ال ِّج َي ْأت َ
ُوك ِر َج ًال َو َع َل
َ
َّاس بِ ْ َ
ني ِم ْن ك ُِّل َف ٍّج َع ِم ٍيق﴾
ك ُِّل َض ِام ٍر َي ْأتِ َ

27

5

122 ،109 ،88

28

5

121

ِ
ِ
اس َم اهلل﴾
﴿ل َي ْش َهدُ وا َمناف َع َل ُ ْم و َي ْذك ُُروا ْ

ماؤها ِ
﴿ َل ْن َي َ
ولك ْن َينا ُل ُه
لو ُمها وال ِد ُ
نال اهلل ُ ُ
ال َّت ْقوى ِمنْك ُْم﴾

142 ،140

37

5

166

39

5

237

ِ
َّاه ْم ِف ْالَ ْر ِ
الص َل َة
﴿ا َّلذي َن إِ ْن َم َّكن ُ
ض َأ َقا ُموا َّ
الزكَا َة و َأمروا بِا َْلعر ِ
41
وف َو َنَ ْوا َع ِن
َو َآت َُوا َّ
ُْ
َ َُ
ا ُْلنْك َِر﴾

5

179

60

8

180

﴿ ُأ ِذ َن لِ َّل ِذي َن ُي َقا َت ُل َ
ون بِ َأ َّنُ ْم ُظ ِل ُموا﴾

﴿ ُث َّم ُب ِغ َي َع َل ْي ِه﴾

58

اآلية

﴿ ُيولِ ُج ال َّل ْي َل ِف الن ََّه ِ
ار َو ُيولِ ُج الن ََّه َار ِف
ال َّل ْي ِل﴾

ِ
ال َّج َوا ْل ُع ْم َر َة لِِ﴾...
َ
﴿و َأتُّوا ْ َ

رقمها اجلزء
61

5

196

5

الصفحة
241
،90 ،88 ،81

108 ،91

سورة املؤمنون
اآلية

َاة َف ِ
﴿وا َّل ِذين هم لِ َّلزك ِ
اع ُل َ
ون﴾
َ
َ ُ ْ

رقمها

اجلزء

الصفحة

4

6

16 ،15

6

49

ِ
ِ ِ
الا 100-99
﴿ َق َال َر ِّب ْارج ُعون * َل َع ِّل َأ ْع َم ُل َص ً
ْت﴾
فِ َيم ت ََرك ُ

سورة النور
اآلية

﴿و َل ت َْأ ُخ ْذك ُْم ِبِ َم َر ْأ َف ٌة ِف ِد ِ
ين اهللِ إِ ْن ُكنْت ُْم
َ
ت ُْؤ ِمن َ
ُون بِاهللِ َوا ْل َي ْو ِم ْالَ ِخ ِر﴾

59

رقمها

اجلزء

الصفحة

2

8

57

رقمها

اجلزء

الصفحة

اآلية

2

8

57

ح ُت ُه َما َزكَا ِمنْك ُْم
﴿و َل ْو َل َف ْض ُل اهللِ َع َل ْيك ُْم َو َر ْ َ
َ
ِم ْن َأ َح ٍد َأ َبدً ا َو َل ِك َّن اهللَ ُي َزكِّي َم ْن َي َشا ُء﴾

21

6

15

ح ُت ُه َما َزكَا
﴿َ ...و َل ْو َل َف ْض ُل اللَِّ َع َل ْيك ُْم َو َر ْ َ
ِمنْك ُْم ِم ْن َأ َح ٍد َأ َبدً ا ﴾...

21

3

160

27

5

135

35

10

124

﴿و َل ت َْأ ُخ ْذك ُْم ِبِ َم َر ْأ َف ٌة ِف ِد ِ
ين اهللِ إِ ْن ُكنْت ُْم
َ
ت ُْؤ ِمن َ
ُون بِاهللِ َوا ْل َي ْو ِم ْالَ ِخ ِر﴾

َ
﴿ل تَدْ ُخ ُلوا ُب ُيوتًا َغ ْ َي ُب ُيوتِك ُْم﴾
ُور ِه ك َِم ْشك ٍ
﴿ َم َث ُل ن ِ
َاة﴾

سورة الفرقان
﴿و َق ِد ْمنا إِىل ما َع ِم ُلوا ِم ْن َع َم ٍل
َ

رقمها

اجلزء

الصفحة

اآلية

23

5

60

ِ
ِ
ورا﴾
الس َمء َما ًء َط ُه ً
﴿َ ...و َأن َْز ْلنَا م َن َّ

48

4

َف َج َع ْلنا ُه َهبا ًء َمنْ ُثور ًا﴾

60

،45 ،44 ،29

47

اآلية

﴿وا َّل ِذي َن َل َيدْ ُع َ
ون َم َع اللَِّ إِ َلًا َآ َخ َر
َ
َو َل َي ْق ُت ُل َ
ون النَّ ْف َس ا َّلتِي َح َّر َم اللَُّ إِ َّل
َاب﴾
ال ِّق  ...إِ َّل َم ْن ت َ
بِ ْ َ

رقمها

اجلزء

الصفحة

70...68

10

162

70

3

166 ،159

اتم حسن ٍ
ِ
ِ
َات﴾
﴿ َف ُأو َلئ َك ُي َبدِّ ُل اهللُ َس ِّي َئ ِ ْ َ َ

سورة الشعراء
اآلية

﴿ َي ْو َم َل َينْ َف ُع َم ٌال َو َل َبن َ
ُون * إِ َّل َم ْن
َأتَى اهللَ بِ َق ْل ٍ
ب َس ِلي ٍم﴾

رقمها

اجلزء

الصفحة

89-88

3

148

سورة النمل
اآلية

﴿ َف َم ك َ
اب َق ْو ِم ِه إِ َّل َأ ْن َقا ُلوا﴾
َان َج َو َ

رقمها

اجلزء

الصفحة

56

5

145

سورة القصص
اآلية

رقمها

اجلزء

الصفحة

وسى ﴾...
َ
﴿و َأ ْو َح ْينَا إىل ُأ ِّم ُم َ

7

1

148

61

اآلية

ش ٍء﴾
﴿ي َبى إِ َل ْي ِه َث َم َر ُ
ُْ
ات ك ُِّل َ ْ

رقمها

اجلزء

الصفحة

57

5

122

88

2

90

ش ٍء َهالِ ٌك إِال َو ْج َه ُه﴾
﴿ك ُُّل َ ْ

سورة العنكبوت
اآلية

﴿إِ َّن الصال َة َتنْهى ع ِن ا ْل َفح ِ
شاء َوا ُْلنْك َِر﴾
َ
ْ
َّ

﴿و َل ُ َت ِ
اد ُلوا َأ ْه َل ا ْل ِكت ِ
َاب إِ َّل بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن﴾
َ

رقمها

اجلزء الصفحة

45

5

251

152

5

240

سورة الروم
﴿ َف َأ ِق ْم َو ْج َه َك لِلدِّ ِ
ين َحنِي ًفا فِ ْط َر َة اللَِّ ا َّلتِي َف َط َر
َّاس َع َل ْي َها َل َت ْب ِد َيل ِلَ ْل ِق اهلل َذلِ َك الدِّ ي ُن
الن َ
ا ْل َق ِّي ُم َو َل ِك َّن َأ ْك َث َر الن ِ
َّاس َل َي ْع َل ُم َ
ني إِ َل ْي ِه
ون * ُمنِيبِ َ
ِ
الص َل َة َو َل َتكُونُوا ِم َن ا ُْل ْ ِ
ني
ش ِك َ
يموا َّ
َوا َّت ُقو ُه َو َأق ُ
* ِم َن ا َّل ِذي َن َف َّر ُقوا ِدين َُه ْم َوكَانُوا ِش َي ًعا ك ُُّل ِح ْز ٍ
ب 34-30
بِ َم َلدَ ْيِ ْم َف ِر ُح َ
ض َد َع ْوا
ون * َوإِ َذا َم َّس الن َ
َّاس ُ ٌّ
ح ًة إِ َذا َف ِر ٌيق
ني إِ َل ْي ِه ُث َّم إِ َذا َأ َذا َق ُه ْم ِمنْ ُه َر ْ َ
َر َّ ُب ْم ُمنِيبِ َ
شك َ ِ
ِمن ُْه ْم بِ َر ِّبِ ْم ُي ْ ِ
َاه ْم
ُون * ل َي ْك ُف ُروا بِ َم َآ َت ْين ُ
ف َت ْع َل ُم َ
ون﴾
َفت ََم َّت ُعوا َف َس ْو َ

62

10

122

اآلية

﴿ َف َآ ِ
السبِ ِ
يل
ت َذا ا ْل ُق ْر َبى َح َّق ُه َوا ْلِ ْس ِك َ
ني َوا ْب َن َّ
َذلِ َك َخ ْ ٌي لِ َّل ِذي َن ُي ِريدُ َ
ون َو ْج َه اللَِّ َو ُأو َل ِئ َك ُه ُم
ون * َوما َآ َت ْيتُم ِم ْن ِر ًبا لِي ُب َو ِف َأم َو ِ
ا ُْل ْف ِل ُح َ
ال
ْ
ْ
َ
َْ
َّاس َف َل يربو ِعنْدَ اللَِّ وما َآ َتيتُم ِمن َزك ٍ
الن ِ
َاة
َ َ ْ ْ ْ
َُْ
ون َو ْج َه اللَِّ َف ُأو َل ِئ َك ُه ُم ا ُْل ْض ِع ُف َ
ت ُِريدُ َ
ون﴾

رقمها

اجلزء الصفحة

39-38

10

ب َوا ْل َب ْح ِر بِ َم ك ََس َب ْت َأ ْي ِدي
﴿ َظ َه َر ا ْل َف َسا ُد ِف ا ْل َ ِّ
الن ِ
َّاس لِ ُي ِذي َق ُه ْم َب ْع َض ا َّل ِذي َع ِم ُلوا َل َع َّل ُه ْم
ون * ُق ْل ِس ُريوا ِف ْالَ ْر ِ
َي ْر ِج ُع َ
ف
ض َفا ْن ُظ ُروا َك ْي َ
43-40
َان َع ِ
َان َأ ْك َث ُر ُه ْم ُم ْ ِ
اق َب ُة ا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْب ُل ك َ
ك َ
ني *
ش ِك َ
ِ
َف َأ ِق ْم َو ْج َه َك لِلدِّ ِ
ت َي ْو ٌم َل
ين ا ْل َق ِّي ِم م ْن َق ْب ِل َأ ْن َي ْأ ِ َ
َم َر َّد َل ُه ِم َن اللَِّ َي ْو َم ِئ ٍذ َي َّصدَّ ُع َ
ون﴾

10

123

9

116

﴿ َم ْن َك َف َر َف َع َل ْيه ُك ْف ُره﴾

44

﴿وما آ َت ْيتُم ِم ْن ِرب ًا لِي ُب َوا ِف َأم ِ
وال الن ِ
َّاس َفال
ْ
ْ
َْ
يربوا ِعنْدَ اهلل وما آ َتيتُم ِمن َز ٍ
كاة ت ُِريدُ َ
ون َو ْجه اهلل
ْ ْ ْ
َُْ
َف ُأ ِ
ولئ َك ُه ُم ا ُْل ْض ِع ُف َ
ون﴾

63

93

6

123

44

سورة السجدة
ِ
﴿ناك ُسوا ُر ُؤ ِس ِه ْم ِعنْدَ َر ِّ ِب ْم﴾

رقمها

اجلزء

الصفحة

اآلية

12

5

80

﴿ َتت ََج َاف ُجنُوبم َع ِن ا َْل َض ِ
اجعِ﴾
ُُ ْ
ٰ

16

5

64

سورة األحزاب
اآلية

ِ
﴿النَّبِي َأو َل بِا ُْل ْؤ ِمنِ َ ِ
اج ُه
ني م ْن َأ ْن ُفس ِه ْم َو َأ ْز َو ُ
ُّ ْ
ات ْم﴾
ُأ َّم َه ُ ُ

ِ
اهدُ وا اهللَ َع َل ْي ِه﴾
﴿م َن ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
ني ِر َج ٌال َصدَ ُقوا َما َع َ
﴿َ ...و ُي َط ِّه َرك ُْم َت ْط ِه ًريا﴾
﴿و َق ْر َن ِف ُب ُيوتِ ُك َّن﴾
َ
ني﴾
﴿و َخات ََم النَّبِ ِّي َ
َ

﴿ه َو ا َّل ِذي ُي َص ِّل َع َل ْيك ُْم َو َم َل ِئ َك ُت ُه ﴾...
ُ

﴿إِ َّن اهللَ َو َم َل ِئ َك َت ُه ُي َص ُّل َ
ون َع َل النَّبِ ِّي َيا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن
َآ َمنُوا َص ُّلوا َع َل ْي ِه َو َس ِّل ُموا ت َْس ِل ًيم﴾
64

رقمها اجلزء

الصفحة

6

8

266

23

1

157

33

4

30

33

5

139

40

5

193

43

4

262

56

4

237 ،236

سورة سبأ
اآلية

ِ
ش ٍء َف ُه َو ُي ِْل ُف ُه﴾
َ
﴿و َما َأ ْن َف ْقت ُْم م ْن َ ْ

رقمها

اجلزء

الصفحة

39

6

23

سورة فاطر
اآلية

﴿ َأ َف َم ْن ُز ِّي َن َل ُه ُسو ُء َع َم ِل ِه َف َرآ ُه َح َسنًا ﴾...
﴿و َجا َءك ُُم الن َِّذ ُير﴾
َ

رقمها
8

37

اجلزء الصفحة
3

182

4

101

سورة الصافات
اآلية

ِ
وه ْم إِ َّنُ ْم َم ْس ُؤ ُل َ
ون﴾
﴿وق ُف ُ

﴿كَانُوا َق ِل ًيل ِم َن ال َّل ْي ِل َما َ ْي َج ُع َ
ون﴾

65

رقمها

اجلزء

الصفحة

24

5

80

61

3

48

سورة ص
اآلية

ني * إِ َّل ِع َبا َد َك
ج ِع َ
﴿ َفبِ ِع َّزتِ َك َلُ ْغ ِو َين َُّه ْم َأ ْ َ
ني﴾
ِمن ُْه ُم ا ُْل ْخ َل ِص َ

رقمها

اجلزء

الصفحة

83-82

5

59

سورة الزمر
اآلية

﴿َ ...فا ْع ُب ِد اهللَ ُم ْ ِل ًصا ﴾...

﴿ َما َن ْع ُبدُ ُه ْم إِ َّل لِ ُي َق ِّر ُبونَا إِ َل اللَِّ ُز ْل َفى﴾
﴿ َأ َل لَِّ الدِّ ين ْ ِ
ص ﴾...
الَال ُ
ُ

ِ
ِ
ِ
ي َذ ُر
﴿ َأ ْم َم ْن ُه َو َقان ٌت َآنَا َء ال َّل ْي ِل َساجدً ا َو َقائ ًم َ ْ
ْالَ ِخ َر َة َو َي ْر ُجو َر ِّب ِه﴾
ِ
يت َِس ُب َ
ون﴾
َ
﴿و َبدَ ا َل ُ ْم م َن اهللِ َما َل ْ َيكُونُوا َ ْ
﴿إِ َّن اللََّ َي ْغ ِف ُر ُّ
ُوب َجِي ًعا﴾
الذن َ

ات بِ َي ِمينِ ِه﴾
ات َم ْط ِو َّي ٌ
امو ُ
الس َ
َ
﴿و َّ

66

رقمها

اجلزء

الصفحة

2

3

76

3

11

106

3

3

136

9

5

49

47

3

135

53

10

167

67

11

121

سورة غافر
اآلية

رقمها

ون َأست ِ
ب َلك ُْم﴾
َج ْ
﴿ا ْد ُع ِ ْ

60

﴿اللَُّ ا َّل ِذي َج َع َل َلك ُُم ال َّل ْي َل لِت َْس ُكنُوا فِ ِيه َوالن ََّه َار
ِ
صا إِ َّن اللََّ َل ُذو َف ْض ٍل َع َل الن ِ
َّاس﴾
ُم ْب ً

اجلزء الصفحة
5
10

61

45
126

سورة فصلت
اآلية

﴿و َو ْي ٌل لِ ْل ُم ْ ِ
ني ا َّل ِذي َن َل ُي ْؤت َ
الزكَاةَ﴾
ُون َّ
ش ِك َ
َ

رقمها

اجلزء

الصفحة

6

6

30

سورة الشورى
اآلية

﴿ َليس ك َِم ْث ِل ِه َشء وهو ِ
يع ا ْل َب ِص ُري﴾
السم ُ
ْ َ
ْ ٌ َ ُ َ َّ
﴿و َجزا ُء َس ِّي َئ ٍة َس ِّي َئ ٌة ِم ْث ُلها﴾
َ

﴿و َج َزا ُء َس ِّي َئ ٍة َس ِّي َئ ٌة ِم ْث ُل َها َف َم ْن َع َفا َو َأ ْص َل َح َف َأ ْج ُر ُه
َ
ِ
ني﴾
ب ال َّظالِ َ
َع َل اللَِّ إِ َّن ُه َل ُي ُّ
َص َب ْعدَ ُظ ْل ِم ِه َف ُأو َل ِئ َك َما َع َل ْي ِه ْم ِم ْن َسبِ ٍ
يل﴾
﴿ا ْنت َ َ
67

رقمها

اجلزء الصفحة

11

2

181

40

8

149

40

10

156

41

10

156

سورة الزخرف
اآلية

﴿و َل ِئ ْن َس َأ ْلت َُه ْم َم ْن َخ َل َق ُه ْم َل َي ُقو ُل َّن اللَُّ﴾
َ

رقمها
87

اجلزء الصفحة
11

96

سورة اجلاثية
رقمها

اآلية

﴿وتَرى ك َُّل ُأ َّم ٍة جاثِ َي ًة﴾

ات َما َع ِم ُلوا﴾
﴿و َبدَ ا َل ُ ْم َس ِّي َئ ُ
َ

اجلزء الصفحة

28

5

80

33

3

135

سورة حممد
اآلية

﴿و ِمن ُْه ْم َم ْن َي ْست َِم ُع إِ َل ْي َك َحتَّى إِ َذا َخ َر ُجوا
َ
ِم ْن ِعن ِْد َك َقا ُلوا لِ َّل ِذي َن ُأوتُوا ا ْل ِع ْل َم َما َذا َق َال
َآنِ ًفا ُأو َل ِئ َك ا َّل ِذي َن َط َب َع اهللُ َع َل ُق ُل ِ
وبِ ْم َوا َّت َب ُعوا
َأ ْه َوا َء ُه ْم﴾

68

رقمها

16

اجلزء الصفحة

8

137

اآلية

﴿ر َأ ْي َت ا َّل ِذي َن ِف ُق ُل ِ
وبِ ْم َم َر ٌض َينْ ُظ ُر َ
ون إِ َل ْي َك
َ
َن َظر ا َْل ْغ ِش َع َلي ِه ِمن ا َْلو ِ
ت َف َأ ْو َل َل ُ ْم * َطا َع ٌة
ِّ ْ َ ْ
َ
وف َفإِ َذا َع َز َم ْالَ ْم ُر َف َل ْو َصدَ ُقوا اهللَ
َو َق ْو ٌل َم ْع ُر ٌ

رقمها

21-20

اجلزء الصفحة

8

137

َلك َ
َان َخ ْ ًيا َل ُ ْم﴾

ِ
ب ا َّل ِذي َن ِف ُق ُل ِ
وبِ ْم َم َر ٌض َأ ْن َل ْن ُي ِْر َج
﴿ َأ ْم َحس َ
اللَُّ َأ ْض َغ َانُ ْم * َو َل ْو ن ََشا ُء َلَ َر ْينَاك َُه ْم َف َل َع َر ْفت َُه ْم
30-29
ِ
ل ِن ا ْل َق ْو ِل َواللَُّ َي ْع َل ُم
بِس َيم ُه ْم َو َل َت ْع ِر َفن َُّه ْم ِف َ ْ
َأ ْع َم َلك ُْم﴾

﴿و َن ْب ُل َو َأ ْخ َب َارك ُْم﴾
َ

ِ
ِ ِ
الر َق ِ
اب﴾
ض َب ِّ
﴿ َفإذا َلقيت ُُم ا َّلذي َن َك َف ُروا َف َ ْ

8

137

31

8

96

4

8

26

سورة الفتح
اآلية

ون ِم َن ْالَ ْع َر ِ
﴿س َي ُق ُ
ول َل َك ا ُْل َخ َّل ُف َ
اب َش َغ َل ْتنَا َأ ْم َوا ُلنَا
َ
اس َت ْغ ِف ْر َلنَا َي ُقو ُل َ
ون بِ َأ ْل ِسنَتِ ِه ْم َما َل ْي َس ِف
َو َأ ْه ُلونَا َف ْ
ُق ُل ِ
وبِ ْم ُق ْل َف َم ْن َي ْم ِل ُك َلك ُْم ِم َن اللَِّ َش ْي ًئا إِ ْن َأ َرا َد بِك ُْم
َان اللَُّ بِ َم َت ْع َم ُل َ
ضا َأ ْو َأ َرا َد بِك ُْم َن ْف ًعا َب ْل ك َ
ون َخبِ ًريا﴾
َ ًّ
69

رقمها

11

اجلزء الصفحة

8

137

ِ ِ
﴿س َي ُق ُ
ول ا ُْل َخ َّل ُف َ
وها
ون إِ َذا ا ْن َط َل ْقت ُْم إِ َل َم َغان َم لت َْأ ُخ ُذ َ
َ
َذ ُرونَا َنتَّبِ ْعك ُْم ُي ِريدُ َ
ون َأ ْن ُي َبدِّ ُلوا ك ََل َم اللَِّ ُق ْل َل ْن
َتتَّبِ ُعونَا ك ََذلِك ُْم َق َال اللَُّ ِم ْن َق ْب ُل َف َس َي ُقو ُل َ
ون َب ْل
َ ْت ُسدُ و َننَا َب ْل كَانُوا َل َي ْف َق ُه َ
ون إِ َّل َق ِل ًيل﴾

15

8

137

سورة احلجرات
اآلية

ِ
الجر ِ
ِ
ِ
ات َأ ْك َث ُر ُه ْم َل
﴿إِ َّن ا َّلذي َن ُينَا ُدون ََك م ْن َو َراء ْ ُ ُ َ
بوا َحتَّى َت ُْر َج إِ َل ْي ِه ْم َلك َ
َي ْع ِق ُل َ
َان
ون * َو َل ْو َأ َّنُ ْم َص َ ُ
ِ
يم﴾
ور َرح ٌ
َخ ْ ًيا َل ُ ْم َواهللُ َغ ُف ٌ

رقمها

اجلزء الصفحة

5-4

8

138

﴿وإِ ْن َط ِائ َفت ِ
ني ا ْق َت َت ُلوا َف َأ ْص ِل ُحوا َب ْين َُه َم 10-9
َان ِم َن ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
َ
اها َع َل ْالُ ْخ َرى َف َقاتِ ُلوا ا َّلتِي َت ْب ِغي
َفإِ ْن َب َغ ْت إِ ْحدَ ُ َ
َحتَّى ت َِفي َء إِ َل َأ ْم ِر اهللِ َفإِ ْن َفا َء ْت َف َأ ْص ِل ُحوا َب ْين َُه َم
ِ
ِ
ني * إِن ََّم
ب ا ُْل ْق ِسطِ َ
بِا ْل َعدْ ِل َو َأ ْقس ُطوا إِ َّن اللََّ ُي ُّ
ا ُْل ْؤ ِمن َ
ي َأ َخ َو ْيك ُْم ﴾
ُون إِ ْخ َو ٌة َف َأ ْص ِل ُحوا َب ْ َ

8

249

5

217

﴿وا ْع َل ُموا َأ َّن فِيك ُْم َر ُس َ
ول اهلل َل ْو ُيطِي ُعك ُْم ِف كَثِ ٍري
ِ
ِ
ِ
ب إِ َل ْيك ُُم﴾
م َن األَ ْم ِر َل َعنت ُّْم ولك َّن اهلل َح َّب َ

70

7

اآلية

﴿وإِ ْن َط ِائ َفت ِ
ني ا ْق َت َت ُلوا َف َأ ْص ِل ُحوا َب ْين َُه َم
َان ِم َن ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
َ
اها َع َل ْالُ ْخ َرى َف َقاتِ ُلوا ا َّلتِي َت ْب ِغي
َفإِ ْن َب َغ ْت إِ ْحدَ ُ َ
َحتَّى ت َِفي َء إِ َل َأ ْم ِر اللَِّ﴾
﴿وإِ ْن َط ِائ َفت ِ
ني ا ْق َت َت ُلوا َف َأ ْص ِل ُحوا َب ْين َُه َم
َان ِم َن ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
َ
اها َع َل ْالُ ْخ َرى َف َقاتِ ُلوا ا َّلتِي َت ْب ِغي
َفإِ ْن َب َغ ْت إِ ْحدَ ُ َ
َحتَّى ت َِفي َء إِ َل َأ ْم ِر اهللِ َفإِ ْن َفا َء ْت َف َأ ْص ِل ُحوا َب ْين َُه َم
ِ
ِ
ني﴾
ب ا ُْل ْق ِسطِ َ
بِا ْل َعدْ ِل َو َأ ْقس ُطوا إِ َّن اللََّ ُي ُّ
﴿ َف َقاتِ ُلوا ا َّلتِي َت ْب ِغي﴾

ِ
اها َع َل ْالُ ْخ َرى
﴿ َف َأ ْصل ُحوا َب ْين َُه َم َفإِ ْن َب َغ ْت إِ ْحدَ ُ َ
َف َقاتِ ُلوا ا َّلتِي َت ْب ِغي َحتَّى ت َِفي َء إِ َل َأ ْم ِر اللَِّ﴾

﴿ ُق ْل َل َتُنُّوا َع َ َّل إِ ْس َل َمك ُْم َب ِل اهللُ َي ُم ُّن َع َل ْيك ُْم َأ ْن
َهدَ اك ُْم لِ ْ ِ
ل َيم ِن﴾

رقمها
9

اجلزء الصفحة
8

219

،186

9

8

9

8

262

9

5

228

17

3

221

162

سورة ق
اآلية

الش ْم ِ
﴿و َس ِّب ْح بِ َح ْم ِد َر ِّب َك َق ْب َل ُط ُلو ِع َّ
س َو َق ْب َل
َ
ا ْل ُغ ُر ِ
وب﴾
71

رقمها
39

اجلزء الصفحة
5

191

الش ْم ِ
﴿و َس ِّب ْح بِ َح ْم ِد َر ِّب َك َق ْب َل ُط ُلو ِع َّ
س َو َق ْب َل
َ
وبا﴾
ُغ ُر ِ َ

5

39

169

سورة الذاريات
اآلية

ال ِام َل ِ
ِ
﴿و َّ
ت ِو ْق ًرا﴾
َ
الذ ِار َيات َذ ْر ًوا * َف ْ َ
﴿كَانُوا َق ِل ًيل ِم َن ال َّل ْي ِل َما َ ْي َج ُع َ
ون﴾

ِ
ِ
لس ِائ ِل َوا َْل ْح ُرو ِم﴾
َ
﴿و ِف َأ ْم َوال ْم َح ٌّق ل َّ
الر َّز ُاق ُذو ا ْل ُق َّو ِة ا َْلتِني﴾
﴿إِ َّن اهللَ ُه َو َّ

رقمها

اجلزء

الصفحة

2-1

1

164

17

3

162

19

6

205

58

6

320

سورة النجم
رقمها

اآلية

ال ِد ِ
ِ
ون (َ )59وت َْض َحك َ
يث َت ْع َج ُب َ
ُون َو َل -59
َ Pأ َفم ْن َه َذا ْ َ
َت ْبك َ
ُون (َ )60و َأ ْنت ُْم َس ِامدُ َ
61
ونO

72

اجلزء

الصفحة

2

198

سورة الرمحن
اآلية

رقمها

اس ُم َر ِّب َك﴾
﴿ َت َب َار َك ْ

78

اجلزء الصفحة
11

133

سورة الواقعة
اآلية

رقمها

﴿ َل َي َم ُّس ُه إِ َّل ا ُْل َط َّه ُر َ
ون﴾

79

اجلزء الصفحة
4

25

سورة اجملادلة
اآلية

﴿وا َّل ِذين ي َظ ِ
ون ِم ْن نِ َس ِائ ِه ْم ُث َّم َي ُعو ُد َ
اه ُر َ
ون َلِا َقا ُلوا
َ ُ
َ
َفت َْح ِر ُير َر َق َب ٍة ِم ْن َق ْب ِل َأ ْن َيت ََم َّسا﴾
﴿ت ََر إِ َل ا َّل ِذي َن ُنُوا َع ِن الن َّْج َوى ُث َّم َي ُعو ُد َ
ون َلِا ُنُوا
ال ْث ِم وا ْلعدْ و ِ
ان َوم ْع ِص َي ِة الرس ِ
ول
َاج ْو َن بِ ْ ِ َ ُ َ
َعنْ ُه َو َي َتن َ
َّ ُ
َ
َوإِ َذا َجا ُء َ
ي ِّي َك بِ ِه اللَُّ َو َي ُقو ُل َ
ون ِف
وك َح َّي ْو َك بِ َم َل ْ ُ َ
َأ ْن ُف ِس ِه ْم َل ْو َل ُي َع ِّذ ُبنَا اللَُّ بِ َم َن ُق ُ
ول َح ْس ُب ُه ْم َج َهن َُّم
َي ْص َل ْو َنَا َفبِ ْئ َس ا َْل ِص ُري ﴾
73

رقمها

اجلزء الصفحة

3

5

21

8

8

136

﴿ َأ َل ْ ت ََر إِ َل ا َّل ِذي َن ُنُوا َع ِن الن َّْج َوى ُث َّم َي ُعو ُد َ
ون
ِ
ال ْث ِم وا ْلعدْ و ِ
ان َو َم ْع ِص َي ِة
َاج ْو َن بِ ْ ِ َ ُ َ
َلا ُنُوا َعنْ ُه َو َي َتن َ
الرس ِ
ول َوإِ َذا َجا ُء َ
ي ِّي َك بِ ِه اللَُّ
وك َح َّي ْو َك بِ َم َل ْ ُ َ
َّ ُ
ون ِف َأ ْن ُف ِس ِه ْم َل ْو َل ُي َع ِّذ ُبنَا اللَُّ بِ َم َن ُق ُ
َو َي ُقو ُل َ
ول
َح ْس ُب ُه ْم َج َهن َُّم َي ْص َل ْو َنَا َفبِ ْئ َس ا َْل ِص ُري﴾

ِ
الشي َط ِ
ان لِ َي ْح ُز َن ا َّل ِذي َن َآ َمنُوا﴾ ...
﴿إِن ََّم الن َّْج َوى م َن َّ ْ

8

8

136

10

8

136

سورة احلشر
اآلية

رقمها

الر ُس ُ
ول َف ُخ ُذو ُه َو َما َنَاك ُْم َعنْ ُه َفا ْنت َُهوا
َ
﴿و َما َآتَاك ُُم َّ
َوا َّت ُقوا اهللَ إِ َّن اهللَ َش ِديدُ ا ْل ِع َق ِ
اب﴾
﴿لِ ْل ُف َقر ِاء ا ُْل َه ِ
اج ِري َن ا َّل ِذي َن ُأ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ِد ِ
يار ِه ْم﴾
َ

يامن ِمن َقب ِل ِهم ُ ِ
﴿وا َّل ِذي َن َت َب َّو ُؤا الدَّ َار ِ
ي ُّب َ
ون َم ْن
واإل َ ْ ْ ْ
هاج َر إِ َل ْي ِه ْم وال َ ِ
ون ِف ُصدُ ِ
يدُ َ
ور ِه ْم﴾
َ
ون َعىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم و َل ْو َ
﴿و ُي ْؤثِ ُر َ
صاص ٌة﴾
كان ِبِ ْم َخ َ

74

اجلزء الصفحة

7

6

31

8

5

139

9

6

43

9

6

44

سورة الصف
اآلية

ِ
ون َما َل َت ْف َع ُل َ
﴿ل َ َت ُقو ُل َ
ون﴾

َب َم ْقتًا ِعنْدَ اللَِّ َأ ْن َت ُقو ُلوا َما َل َت ْف َع ُل َ
ون﴾
﴿ك ُ َ

ِ
ب ا َّل ِذي َن ُي َقاتِ ُل َ
ون ِف َسبِ ِيل ِه َص ًّفا﴾
﴿إِ َّن اهللَ ُي ُّ

رقمها

اجلزء الصفحة

2

5

202

3

5

202

4

6

204

سورة اجلمعة
اآلية

ح ُلوا التَّورا َة ُثم َل َ ِ
وها ك ََم َث ِل
﴿ َم َث ُل ا َّل ِذي َن ُ ِّ
يم ُل َ
ْ َ َّ ْ ْ
ِْ
ي ِم ُل َأ ْس َف ًارا﴾
ال َم ِر َ ْ

رقمها
5

اجلزء الصفحة
10

125

سورة املنافقون
اآلية

َّك َل َر ُس ُ
﴿إِ َذا َجا َء َك ا ُْلنَافِ ُق َ
ون َقا ُلوا ن َْش َهدُ إِن َ
ول اللَِّ
ني
َواللَُّ َي ْع َل ُم إِن ََّك َل َر ُسو ُل ُه َواللَُّ َي ْش َهدُ إِ َّن ا ُْلنَافِ ِق َ
َلك ِ
ون (َّ )1ات َُذوا َأ ْي َم َنُ ْم ُجنَّ ًة َف َصدُّ وا َع ْن َسبِ ِ
َاذ ُب َ
يل
اللَِّ إِ َّنُ ْم َسا َء َما كَانُوا َي ْع َم ُل َ
ون﴾
75

رقمها

2-1

اجلزء الصفحة

8

136

سورة التغابن
اآلية

رقمها

﴿إِ ْن ُت ْق ِر ُضوا اهلل َقرض ًا حسن ًا ي ِ
ضاع ْف ُه َلك ُْم﴾
َ َ ُ
ْ

اجلزء الصفحة
6

17

317

سورة الطالق
اآلية

ي َع ْل َل ُه َم ْ َر ًجا * َو َي ْر ُز ْق ُه ِم ْن َح ْي ُث
َ
﴿و َم ْن َيت َِّق اهللَ َ ْ
َل َ ِ
ب﴾
يتَس ُ
ْ

رقمها
3-2

اجلزء الصفحة
9

140

سورة التحريم
رقمها

اآلية

ِ
َّاس
َارا َو ُقو ُد َها الن ُ
﴿ ُقوا َأ ْن ُف َسك ُْم َو َأ ْهليك ُْم ن ً
و ِْ
ال َج َارةُ﴾
َ

ِ
ِ
َارا﴾
﴿ َيا َأ ُّ َيا ا َّلذي َن َآ َمنُوا ُقوا َأ ْن ُف َسك ُْم َو َأ ْهليك ُْم ن ً

اجلزء الصفحة

6

5

231

6

5

231

سورة امللك
اآلية

﴿ه َو ا َّل ِذي َج َع َل َلك ُُم ْالَ ْر َض َذ ُل ً
ول َفا ْم ُشوا
ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ور﴾
ِف َمنَاكبِ َها َو ُك ُلوا م ْن ِر ْزقه َوإِ َل ْيه الن ُُّش ُ
76

رقمها

اجلزء

15

9

الصفحة
،148 ،141

192

سورة القلم
اآلية

﴿وإِن ََّك َل َعىل ُخ ُل ٍق َعظِي ٍم﴾
َ

رقمها
4

اجلزء الصفحة
8

220

سورة احلاقة
رقمها

اآلية

﴿ ُثم ِف ِس ْل ِس َل ٍة َذر ُعها سبع َ ِ
اس ُلكُو ُه *
ْ َ َ ُْ
ون ذ َرا ًعا َف ْ
َّ
33-32
إِ َّن ُه ك َ
َان َل ُي ْؤ ِم ُن بِاللَِّ ا ْل َعظِي ِم﴾

اجلزء الصفحة
5

136

سورة املعارج
اآلية

﴿ا َّل ِذي َن ُه ْم َع َل َص َل ِتِ ْم َد ِائ ُم َ
ون﴾

ِ
ِ
يافِ ُظ َ
ون﴾
َ
﴿وا َّلذي َن ُه ْم َع َل َص َلتِ ْم ُ َ

رقمها

اجلزء

الصفحة

23

5

50

34

5

50

سورة نوح
اآلية

﴿واهلل َأ ْن َب َتك ُْم ِم َن األَ ْر ِ
ض نَبات ًا﴾
77

رقمها
17

اجلزء الصفحة
10

114

سورة املزمل
اآلية

رقمها

ِ
َاب
﴿ َواللَُّ ُي َقدِّ ُر ال َّل ْي َل َوالن ََّه َار َعل َم َأ ْن َل ْن ُ ْت ُصو ُه َفت َ
س ِم َن ا ْل ُق ْر َآ ِن َع ِل َم َأ ْن َس َيك ُ
ُون
َع َل ْيك ُْم َفا ْق َر ُءوا َما َت َي َّ َ
ون َي ْ ِ
ون ِف ْالَ ْر ِ
ِمنْك ُْم َم ْر َض َو َآ َخ ُر َ
ض َي ْب َت ُغ َ
ض ُب َ
ون
ون ِف َسبِ ِ
ون ُي َقاتِ ُل َ
ِم ْن َف ْض ِل اللَِّ َو َآ َخ ُر َ
يل اللَِّ َفا ْق َر ُءوا
ِ
ما َتي ِ
الزكَا َة ﴾
الص َل َة َو َآتُوا َّ
يموا َّ
س منْ ُه َو َأق ُ
َ َ َّ َ

20

﴿ َيا َأ ُّ َيا ا ُْل َّز ِّم ُل * ُق ِم ال َّل ْي َل إِ َّل َق ِل ًيل * نِ ْص َف ُه َأ ِو
4-1
ص ِمنْ ُه َق ِل ًيل * َأ ْو ِز ْد َع َل ْي ِه َو َرت ِِّل ا ْل ُق ْر َآ َن ت َْرتِ ًيل﴾
ا ْن ُق ْ

اجلزء الصفحة
5

5

57

57

سورة املدثر
رقمها

اآلية

﴿وثِيا َب َك َف َط ِّه ْر﴾

4

ني﴾ 43-42
﴿ َما َس َل َكك ُْم ِف َس َق َر * َقا ُلوا َل ْ ن َُك ِم َن ا ُْل َص ِّل َ

78

اجلزء الصفحة
4

37 ،24

5

37

سورة اإلنسان
رقمها

اآلية

﴿و ُي ْط ِع ُم َ
ون ال َّطعا َم َعىل ُح ِّبه ِم ْس ِكين ًا و َيتِي ًام
و َأ ِسري ًا .إِنَّام ُن ْط ِع ُمك ُْم لِ َو ْجه اهلل ال ن ُِريدُ ِمنْك ُْم 9-8
َجزا ًء وال ُشكُور ًا﴾

اجلزء

الصفحة

6

44

سورة عبس
رقمها اجلزء

اآلية

الصفحة

ِ
﴿ ُقتِ َل ْ ِ
الن َْس ُ
ش ٍء َخ َل َق ُه * -17
ان َما َأ ْك َف َر ُه * م ْن َأ ِّي َ ْ
ٍ
ِ
س ُه 22 ﴾...
م ْن ُن ْط َفة َخ َل َق ُه َف َقدَّ َر ُه * ُث َّم َّ
السبِ َيل َي َّ َ

3

185

31

1

177 ،176

﴿و َف ِ
اك َه ًة َو َأ ًّبا﴾
َ

سورة املطففني
اآلية

﴿َ ...ف ْل َي َتنَا َف ِ
س ا ُْل َتنَافِ ُس َ
ون﴾

79

رقمها

اجلزء

الصفحة

26

3

48

سورة البلد
اآلية

﴿ َف َل ا ْقت ََح َم ا ْل َع َق َب َة * َو َما َأ ْد َر َ
اك َما ا ْل َع َق َب ُة *
َف ُّك َر َق َب ٍة * َأ ْو إِ ْط َعا ٌم ِف َي ْو ٍم ِذي َم ْس َغ َب ٍة *
ِ ِ
ٍ
ِ
ت َب ٍة﴾
َيت ًيم َذا َم ْق َر َبة * َأ ْو م ْسكينًا َذا َم ْ َ

رقمها

اجلزء

الصفحة

6-1

6

302

14

6

312

15

6

312

16

6

313

﴿ َأ ْو إِ ْط َعا ٌم ِف َي ْو ٍم ِذي َم ْس َغ َب ٍة﴾
﴿ َيتِ ًيم َذا َم ْق َر َب ٍة﴾

ِ ِ
ت َب ٍة﴾
﴿م ْسكينًا َذا َم ْ َ

سورة الشمس
اآلية

رقمها

اجلزء

الصفحة

َّاها﴾
﴿ َقدْ َأ ْف َل َح َم ْن َزك َ

9

6

18

سورة الليل
رقمها

اآلية

﴿و َما ِلَ َح ٍد ِعنْدَ ُه ِم ْن نِ ْع َم ٍة ُ ْت َزى * إِ َّل ا ْبتِ َغا َء
َ
20-19
َو ْج ِه َر ِّب ِه ْالَ ْع َل﴾
80

اجلزء

الصفحة

3

110

سورة االنشراح
اآلية

رقمها

اجلزء

الصفحة

َش ْح َل َك﴾
﴿ َأ َل ْ ن ْ َ

1

5

73

سورة العلق
اآلية

رقمها

اجلزء

الصفحة

اس ُجدْ َوا ْق َ ِت ْب﴾
َ
﴿و ْ

19

5

32

سورة البينة
اآلية

رقمها

اجلزء

الصفحة

﴿َ ...ي ْت ُلو ُص ُح ًفا ُم َط َّه َرةً﴾

2

4

22

5

5

38

5

5

38

ني َل ُه
﴿و َما ُأ ِم ُروا إِ َّل لِ َي ْع ُبدُ وا اهللَ ُم ْ ِل ِص َ
َ
الدِّ ي َن﴾
ني َل ُه
﴿و َما ُأ ِم ُروا إِ َّل لِ َي ْع ُبدُ وا اهللَ ُم ْ ِل ِص َ
َ
ِ
الص َل َة َو ُي ْؤتُوا
يموا َّ
الدِّ ي َن ُحنَ َفا َء َو ُيق ُ
الزكَا َة َو َذلِ َك ِدي ُن ا ْل َق ِّي َم ِة﴾
َّ

81

اآلية

ني َل ُه
﴿و َما ُأ ِم ُروا إِ َّل لِ َي ْع ُبدُ وا اهللَ ُم ْ ِل ِص َ
َ
ِ
الص َل َة َو ُي ْؤتُوا
يموا َّ
الدِّ ي َن ُحنَ َفا َء َو ُيق ُ
الزكَا َة َو َذلِ َك ِدي ُن ا ْل َق ِّي َم ِة﴾.
َّ
ني َل ُه
﴿و َما ُأ ِم ُروا إِ َّل لِ َي ْع ُبدُ وا اللََّ ُم ْ ِل ِص َ
َ
ِ
الص َل َة َو ُي ْؤتُوا
يموا َّ
الدِّ ي َن ُحنَ َفا َء َو ُيق ُ
الزكَا َة ﴾...
َّ

رقمها

اجلزء

الصفحة

5

6

30

5

50 ،35

3

سورة الزلزلة
اآلية

﴿ َف َمن َي ْع َم ْل ِم ْث َق َال َذ َّر ٍة َخ ْ ًيا َي َر ُه﴾

رقمها

اجلزء

الصفحة

7

5

64

سورة الفيل
اآلية

رقمها

اجلزء

الصفحة

ف﴾
﴿ َأ َل ْ ت ََر َك ْي َ

1

5

73

سورة املاعون
اآلية

رقمها

﴿ا َّل ِذي َن ُه ْم ُي َرا ُء َ
ون﴾

6

ِ
اه َ
ون 7-4
﴿ َف َو ْي ٌل لِ ْل ُم َص ِّل َ
ني * ا َّلذي َن ُه ْم َع ْن َص َل ِ ِت ْم َس ُ
ون ا َْلا ُع َ
ون * َو َي ْمنَ ُع َ
* ا َّل ِذي َن ُه ْم ُي َرا ُء َ
ون﴾

83

اجلزء الصفحة
6

37

3

99

مصادر املوسوعة
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1.1األبــواب (رجــال الطــويس) ،الشــيخ الطــويس( ،ت460 :هـــ) ،حتقيــق :جــواد
القيومــي اإلصفهــاين ،ط ،1رمضــان املبــارك  ،1415النــارش :مؤسســة النــر

اإلســامي التابعــة جلامعــة املدرســن بقــم املرشفــة.

2.2أثــر رأس اإلمــام احلســن عليــه الســام يف احيــاء التوحيــد وتوحيــد الفكــر
يف ضــوء النظريــة الوظيفيــة والضمــر اجلمعــي (دراســة بينيــة) ،الســيد نبيــل
احلســني الكربالئــي ،مؤسســة علــوم هنــج البالغــة ،العتبــة احلســينية املقدســة/

كربــاء – العــراق ،دار وارث ،ط1440 ،1هـــ.2019 /

3.3اجوبــة املســائل املهنائيــة ،العالمــة احلــي( ،ت726 :هـــ) ،1401،مــط :اخليــام
– قــم.

4.4أحاديــث أم املؤمنــن عائشــة ،الســيد مرتــى العســكري ،النــارش :التوحيــد
للنــر ،املطبعــة :مطبعــة صــدر ،ط 1414 ،5هــ  1994 -م.

5.5االحتجــاج ،الشــيخ الطــريس( ،ت 548 :هـــ) ،حتقيــق :تعليــق ومالحظــات:
الســيد حممــد باقــر اخلرســان 1966 - 1386 ،م ،النــارش :دار النعــان للطباعــة
والنــر  -النجــف األرشف.

6 .6أحــكام القــرآن ،ابــن العــريب( ،ت 543 :هـــ) ،تــح :حممــد عبــد القــادر عطــا،

مــط :لبنــان  -دار الفكــر للطباعــة والنــر.
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7.7احــكام القــرآن ،أبــو بكــر أمحــد بــن عــي الــرازي اجلصــاص( ،ت 370:ه ـ)،

ضبــط نصــه وخــرج آياتــه :عبــد الســام حممــد عــي شــاهني ،دار الكتــب
العلميــة ،بــروت – لبنــان ،ط1994 - 1415 ،1م.

8.8االحــكام يف أصــول األحــكام ،عــي بــن حممــد اآلمــدي أبــو احلســن ،حتقيــق :د.
ســيد اجلميــي ،النــارش :دار الكتــاب العــريب – بــروت ،ط.1404 ،1

9 .9األحــكام ،حييــى بــن احلســن( ،ت 298 :هـــ) ،حتقيــق :جتميــع :أبــو احلســن عيل
بــن أمحــد بــن أيب حريصــة ،ط1990 - 1410 ،1م.

1010أحيــاء علــوم الديــن ،الغــزايل( ،ت 505 :هـــ) ،دار الكتــاب العــريب –
بــروت.

1111أخبــار الفقهــاء واملحدثــن ،احلافــظ أبــو عبــد اهلل حممــد بــن احلــارث بــن
أســد اخلشــني القــرواين ثــم االندلــي (ت نحــو  366هـــ) ،ط ،1الناشـــــــــر:
دار الكتــب العلميــة – بــروت – لبنــان.

1212االختصــاص ،الشــيخ املفيــد( ،ت 413 :هـــ) ،حتقيــق :عــي أكــر الغفــاري،

الســيد حممــود الزرنــدي ،ط 1993 - 1414 ،2م ،النــارش :دار املفيــد للطباعــة
والنــر والتوزيــع  -بــروت – لبنــان.

1313اختيــار معرفــة الرجــال (رجــال الكــي) ،الشــيخ الطــويس( ،ت460 :
88

هـــ) ،حتقيــق :تصحيــح وتعليــق :مــر دامــاد األســرابادي ،حتقيــق :الســيد

مهــدي الرجائــي ،1404 ،مــط :بعثــت – قــم ،مؤسســة آل البيــت (ع) إلحيــاء
الــراث.

1414إرشــاد األذهــان ،العالمــة احلــي( ،ت 726 :هـــ) ،تــح :الشــيخ فــارس
حســون ،ط ،1410 ،1مطبعــة مؤسســة النــر اإلســامي ،النــارش :مؤسســة

النــر اإلســامي التابعــة جلامعــة املدرســن بقــم املرشفــة.

1515اإلرشــاد ،الشــيخ املفيــد( ،ت 413 :هـــ) ،حتقيــق :مؤسســة آل البيــت (ع)
لتحقيــق الــراث ،ط 1993 - 1414 ،2م ،النــارش :دار املفيــد للطباعــة والنرش
والتوزيــع  -بــروت – لبنــان.

1616االســتبصار ،الشــيخ الطــويس( ،ت 460 :هـــ) ،حتقيــق وتعليــق :الســيد
حســن املوســوي اخلرســان ،ط 1363 ،4ش ،مــط :خورشــيد ،النــارش :دار
الكتــب اإلســامية – طهــران.

1717اســتخراج املــرام مــن اســتقصاء اإلفحــام ،الســيد عــي احلســيني امليــاين،

معــارص ،ط 1383 - 1425 ،1ش ،املطبعــة :رشيعــت – قــم ،النــارش :املؤلــف
 -قــم – إيــران.

1818االســتذكار ،ابــن عبــد الــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي( ،ت 463:هـــ)،

حتقيــق :ســامل حممــد عطا-حممــد عــي معــوض ،ط2000 ،1م ،املطبعــة :بــروت
89

 دار الكتــب العلميــة ،النــارش :دار الكتــب العلميــة.1919اســتقصاء االعتبــار يف رشح االســتبصار حممــد بــن احلســن بــن الشــهيد
الثــاين :ج2

2020االستيعاب ،ابن عبد الرب ،ط حيدر آباد.
2121أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة ،أبــو احلســن عــي بــن أيب الكــرم حممــد بــن
حممــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباين املعــروف بابــن األثــر( ،ت:

 360هـــ) ،دار الكتــاب العــريب  -بــروت – لبنــان ،انتشــارات إســاعيليان –

طهران.

2222اســعاف املبطــأ برجــال املوطــأ ،جــال الديــن الســيوطي( ،ت911 :
هـــ) ،حتقيــق :موفــق فــوزي جــر ،ط ،1410 ،1املطبعــة والنــارش :دار اهلجــرة

للطباعــة والنــر والتوزيــع – بــروت.

2323األشــباه والنظائــر ،عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر ،جــال الديــن الســيوطي
(ت911 :هـــ) ،ط1411 ،1هـــ 1990 -م ،النــارش :دار الكتــب العلميــة.

الصحابــة ،ابــن حجــر ،ط ،1دار الكتــب العلميــة ،بــروت
2424اإلصابــة يف متييــز َّ
ــــ لبنان 1415 ،هــ.

الشــيعة وأصوهلــاَّ ،
2525أصــل ِّ
الشــيخ حممــد كاشــف الغطــاء( ،ت 1373 :هـــ)،
90

حتقيــق :عــاء آل جعفــر ،ط ،1415 ،1املطبعــة :ســتارة ،النــارش :مؤسســة
اإلمــام عــي (ع).

2626أصــول الســنة ،أبــو عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــال بــن

أســد الشــيباين (ت241 :هـــ) ،النــارش :دار املنــار  -اخلــرج – الســعودية ،ط،1

1411ه ـ

2727األعــاق النفيســة – البــن رســته( -ت290 :هـــ) ،مطبعــة بريــل – ليــدن،

1310هـ1892 /م.

2828أعــام املوقعــن عــن رب العاملــن ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أيب بكــر بــن
أيــوب املعــروف (بابــن قيــم اجلوزيــة) 751( ،ه ـ 1350م) ،حتقيــق :املحقــق:
حممــد عبــد الســام إبراهيــم ،ط 1411 ،1هـ  1991 -م ،النــارش :دار الكتــب

العلميــة – بــروت.

2929إعــام الــورى بأعــام اهلــدى ،الشــيخ الطــويس ،ط ،1مؤسســة آل البيــت
ـم ــــ إيــران ،ربيــع األول  1417هــــ.
السـ َـام) إلحيــاء الــراثُ ،قـ ّ
(عليهــم َّ

3030األعالم ،الزركيل ،ط ،5دار العلم للماليني ،بريوت ــ لبنان.
3131االغاين ،ايب الفرج االصفهاين( ،ت356 :هـ) ،د حتقيق ،د ط ،د ت ط.
3232اغتيــال التوحيــد يف ضــوء األنثروبولوجيــا العقديــة والبنائيــة الوظيفيــة
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السـ َـام) يف يــوم عاشــوراء للمؤلــف /دراســة
خلطــاب اإلمــام احلســن (عليــه َّ
بينيــة /الســيد نبيــل احلســني الكربالئــي ،مؤسســة هنــج البالغــة التابعــة للعتبــة

احلســينية املقدســة ،ط1440 ،1هـــ2019 /م ،دار الــوارث –كربــاء /العــراق.
3333اقتصادنــا ،الســيد حممــد باقــر الصــدر( ،ت 1400 :هـــ) ،حتقيــق :مكتــب
اإلعــام اإلســامي  -فــرع خراســان ،ط1382 - 1425 ،2ش ،مــط :مكتــب
اإلعــام اإلســامي ،النــارش :مؤسســة بوســتان كتــاب قــم (مركــز النــر التابع

ملكتــب اإلعــام اإلســامي).

3434اإلقنــاع يف حــل ألفــاظ أيب شــجاع ،شــمس الديــن ،حممــد بــن أمحــد اخلطيب

الرشبينــي الشــافعي (ت977 :هـــ) ،املحقــق :مكتــب البحــوث والدراســات،

النــارش :دار الفكــر – بــروت.

3535إكليــل املنهــج يف حتليــل املطلــب ،حممد اخلراســاين الكربــايس( ،ت1175 :
هـــ) ،حتقيــق :الســيد جعفــر احلســيني االشــكوري ،ط1383 - 1425 ،1ش،

املطبعــة والنــارش :دار احلديــث للطباعــة والنــر.

3636إكــال الكــال ،احلافــظ ابــن ماكــوال( ،ت475 :هـــ) ،د حتقيــق ،د ط ،د مط،

النّــارش :دار إحيــاء الـ ّـراث العــريب ،د ت ط.

الرجــال ،اخلطيــب التّربيــزي( ،ت741 :هـــ) ،النَّــارش:
3737اإلكــال يف أســاء ّ
السـ َـام).
مؤسســة أهــل البيــت (عليهــم َّ
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3838األلفيــة والنفليــة ،حممــد بــن مكــي العامــي ،مركــز التحقيــق اإلســامي
ــم.
التبــع للمكتــب االعــام يف احلــوزة العلميــة ُق ّ

3939األم خمتــر املــزين ،إســاعيل بــن حييــى بــن إســاعيل ،أبــو إبراهيــم املــزين
(ت264 :هـــ) ،النــارش :دار املعرفــة – بــروت1410 ،هـــ1990/م.

4040األم ،الشــافعي حممــد بــن إدريــس (ت 204هـــ) ،طبــع :دار املعرفــة،

1393هـــ1973 ،م ،ط ،2بــروت ـ لبنــان.

4141أمــايل املحامــي ،أبــو عبــد اهلل البغــدادي احلســن بــن إســاعيل بــن حممــد
بــن إســاعيل بــن ســعيد بــن أبــان الضبــي املحامــي (ت 330 :ه) ،حتقيــق:
املحقــق :د .إبراهيــم القيــي ،ط ،1412 ،1النــارش :املكتبــة اإلســامية ،دار
ابــن القيــم  -عــان  -األردن ،الدمــام.

4242األمــايل ،الشــيخ املفيــد (413هـــ) ،حتقيــق :حســن األســتاد ويل ـ عــي

أكــر الغفــاري ،طبــع :دار املفيــد للطباعــة والنــر والتوزيــع لســنة 1414هـــ،

1993م ،ط ،2بــروت ـ لبنــان.

ـم ــــ إيــران
4343األمــايل ،الصــدوق ،ط ،1مركــز ال ّطباعــة يف مؤسســة البعثــةُ ،قـ ّ
لســنة  1417هــــ.

4444األمــايل ،شــيخ الطائفــة حممــد بــن احلســن بــن عــي الطــويس (ت 460هـــ)
93

حتقيــق :قســم الدراســات اإلســامية ،طبــع :مركــز الطباعــة والنرش يف مؤسســة
البعثــة لســنة 1414هـــ1993 ،م ،ط ،1قــم املقدســة ـ إيــران.

ِ
الس َ
ــام)َّ ،
الشــيخ ُم َّمــد حســن املظفــر( ،ت:
4545اإلمــام َّ
الصــادق (عليــه َّ
 1375هـــ) ،ط 1978 - 1397 ،3م ،النــارش :دار الزهــراء للطباعــة والنــر
والتوزيــع ،بــروت – لبنــان.

4646اإلمامــة والسياســة ،ابــن قتيبــة الدينــوري ،حتقيــق :الدكتــور طــه حممــد
الزينــي ،النــارش :مؤسســة احللبــي ورشكاه للنــر والتوزيــع.

4747إمتــاع األســاع ،املقريــزي ،ط ،1منشــورات حممــد عــي بيضــون دار الكتب
العلميــة ،بــروت ــــ لبنان لســنة  1420هــ.

4848أمــل اآلمــل ،الشــيخ حممــد بــن احلســن احلــر العامــي ،مؤسســة الوفــاء،

بــروت لبنــان.

4949االنتصــار ،الرشيــف املرتــى( ،ت 436 :هـــ) ،تــح :مؤسســة النــر
اإلســامي ،شــوال املكــرم  ،1415مؤسســة النــر اإلســامي التابعــة جلامعــة
املدرســن بقــم املرشفــة.

5050األنســاب ،الســمعاين( ،ت 562 :هـــ) ،حتقيــق :تقديــم وتعليــق :عبــد
اهلل عمــر البــارودي ،ط 1988 - 1408 ،1م ،النــارش :دار اجلنــان للطباعــة
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والنــر والتوزيــع  -بــروت – لبنــان.
5151اإلنصــاف يف مســائل دام فيهــا اخلــافَّ ،
الســبحاين ،ط  ،1املطبعــة:
الشــيخ ّ
ِ
السـ َـام) ،ت:
ـم ا ُمل َقدَّ َســة ،النَّــارش :مؤسســة اإلمــام َّ
الصــادق (عليــه َّ
اعتــاد – ُقـ ّ
 1381 - 1423ش.
5252اإلنصــاف يف معرفــة الراجــح مــن اخلــاف عــى مذهــب اإلمــام أمحــد
بــن حنبــل ،عــي بــن ســليامن املــرداوي أبــو احلســن ( ،)885- 817حتقيــق

ومراجعــة :حممــد حامــد الفقــي ،ط  ،2مــط :دار إحيــاء الــراث العــريب –

بــروت ،النــارش :دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت.

5353إيضــاح املكنــون يف الذيــل عــى كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب
والفنــون ،إلســاعيل باشــا البغــدادي( ،ت1339 :هـــ) ،حتقيــق :تصحيــح:
حممــد رشف الدّ يــن يالتقايــا ،رفعــت بيلگــه الكليــي ،د ط ،د مــط ،النّــارش :دار
إحيــاء الــراث العــريب  -بــروت – لبنــان ،د ت ط.

يســفاو الشـ َّـاخي،
5454االيضــاح ،أبــو ســاكن عامــر بــن عــي بــن عامــر ابــن ِّ

النــارش :وزارة الــراث القومــي والثقافــة ،ســلطنة عــان ،ط١٤٢٠ ،4هـــ -
١٩٩٩م.

5555االيــان والكفــر يف الكتــاب والســنة ،جعفــر الســبحاين ،طبــع :مؤسســة

اإلمــام الصــادق عليــه الســام لســنة 1416هـــ1996 ،م  /قــم املقدســة ـ إيــران.
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5656بحــار األنــوار ،العالمــة الشــيخ حممــد باقــر املجلــي ،ط 2املصححــة،

 1403هــ  1983 -م ،مؤسســة الوفــاء  -بــروت  -لبنــان – رصب.

5757بحــر الــدم فيمــن تكلــم فيــه اإلمــام أمحــد بمــدح أو ذم ،يوســف بــن حســن
بــن أمحــد بــن حســن ابــن عبــد اهلــادي الصاحلــي ،مجــال الديــن ،ابــن ابــن
ِ
ـرد احلنبــي (ت909 :هـــ) ،حتقيــق وتعليــق :الدكتــورة روحيــة عبــد الرمحــن
املـ ْ َ
الســويفي ،النــارش :دار الكتــب العلميــة ،بــروت – لبنــان ،ط 1413 ،1هـــ -
 1992م.

5858البحــر الرائــق ،ابــن نجــم املــري( ،ت 970 :هـــ) ،تــح :ضبطــه وخــرج
آياتــه وأحاديثــه :الشــيخ زكريــا عمــرات ،ط 1997 - 1418 ،1م ،النــارش:
منشــورات حممــد عــي بيضــون  -دار الكتــب العلميــة  -بــروت – لبنــان.

5959بحــوث يف امللــل والنحــل ،الشــيخ جعفــر الســبحاين ،النــارش :مؤسســة
اإلمــام الصــادق عليــه الســام.

6060بحــوث يف علــم األُصــول ،تقريــر بحــث الســيد حممــد باقــر الصــدر للســيد
حممــود الشــاهرودي( ،ت 1400 :هـــ) ،ط 2005 - 1426 ،3م ،املطبعــة:
حممــد ،النــارش :مؤسســة دائــرة املعــارف الفقــه اإلســامي طبق ـ ًا ملذهــب أهــل
البيــت (ع).

6161بدايــة املجتهــد وهنايــة املقتصــد ،ابــن رشــد احلفيــد( ،ت 595 :هـــ) ،حتقيق:
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تنقيــح وتصحيــح :خالــد العطــار ،إرشاف :مكتبــة البحــوث والدراســات ،ط
جديــدة منقحــة ومصححــة 1995 - 1415 ،م ،النــارش :دار الفكــر للطباعــة

والنــر والتوزيــع -بــروت – لبنــان.

6262البدايــة والنهايــة ،ابــن كثــر ،ط ،1دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت ــــ
لبنــان لســنة  1408هــــ.

6363بدائــع الصنائــع ،أبــو بكــر الكاشــاين( ،ت 587:هـــ) ،طبــع :املكتبــة احلبيبية
باكستان ،ط1409 ،1هـ1989 ،م.

6464براهــن احلــج للفقهــاء واحلجــج ،املــدين الكاشــاين( ،ت 1366 :هـــ)،

النــارش :املدرســة العلميــة لســاحة العالمــة املــدين الكاشــاين -كاشــان – إيــران.

6565بصائــر الدرجــات الكــرى ،أبــو جعفــر حممــد بــن احلســن بــن فــروخ
الصفــار( ،ت 290 :هـــ) ،النــارش :مؤسســة األعلمــي – طهــران ،املطبعــة :طبع

يف مطبعــة األمحــدي – طهــران1362 ،ش 1404-ق.

6666بغيــة الطلــب يف تاريــخ حلــب ،عمــر بــن أمحــد العقيــي احللبــي (ابــن

العديــم)( ،ت 660 :هـــ) ،حتقيــق :حققــه وقــدم لــه :الدكتــور ســهيل زكار،

 1988 - 1408دمشــق ،النــارش :مؤسســة البــاغ  -بــروت – لبنــان.

6767بلغــة الســالك ألقــرب املســالك املعــروف بحاشــية الصــاوي عــى الــرح
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الصغــر (الــرح الصغــر هــو رشح الشــيخ الدرديــر لكتابــه املســمى أقــرب
المــا ِم مالِـ ٍ
املســالك َل ِ ْذ َهـ ِ
ـك) ،أبــو العبــاس أمحــد بــن حممــد اخللــويت ،الشــهري
ـب ْ ِ َ َ

بالصــاوي املالكــي (ت 1241 :هـــ)( ،د .ط)( ،د .ت) ،النــارش :دار املعــارف.

6868البيــان (ط .ق) :حممــد بــن مجــال الديــن مكــي العامــي( ،الشــهيد األول)
( ،)786 – 734جممــع الذخائــر اإلســامية ،قــم إيــران.

6969البيــان والتبــن ،اجلاحــظ( ،ت255 :هـــ) ،حتقيــق :حققــه وقــدّ م لــه املحامي
فــوزي عطــوي ،ط  ،1النــارش :مــط :املطبعــة التجارية الكربى ،املكتبــة التجارية

الكــرى لصاحبهــا مصطفى ُم َّمد – مــر ،ت ط1926 – 1345 :م.

ـي شــري ،طبــع :دار
7070تــاج العــروس ،الزبيــدي( :ت 1205هـــ) ،حتقيــق :عـ ّ
الفكــر1414 ،هـــ1994 ،م  /بــروت ـ لبنــان.

7171تاريــخ ابــن معــن ،أبــو زكريــا حييــى بــن معــن بــن عــون بــن زيــاد بــن
بســطام بــن عبــد الرمحــن املــري بالــوالء ،البغــدادي (ت233 :هـــ) ،املحقــق:

د .أمحــد حممــد نــور ســيف ،النــارش :مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــراث
اإلســامي  -مكــة املكرمــةـ ط.1979 – 1399 ،1

7272تاريــخ أيب زرعــة الدمشــقي ايب زرعــة الدمشــقي ،احلافــظ عبــد الرمحــن بــن
عمــرو بــن عبــد اهلل بــن صفــوان النــري (ت 281هـ) ،روايــة :أبــو امليمون بن
راشــد ،حتقيــق :شــكر اهلل بــن نعمــة اهلل القوجــاين ،طبــع :جممــع اللغــة العربيــة /
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دمشــق ـ ســوريا.
7373تأريــخ اربــل ،املبــارك بــن أمحــد بــن املبــارك بــن موهــوب اللخمــي ِ
اإلربــي،
املعــروف بابــن املســتويف (ت637 :هـــ) ،املحقــق :ســامي بــن ســيد مخــاس

الصقــار النــارش :وزارة الثقافــة واإلعــام ،دار الرشــيد للنــر ،العــراق ،عــام

النــر 1980 :م.

7474تاريــخ أســاء الثقــات ،أبــو حفــص عمــر بــن أمحــد بــن عثــان بــن أمحــد
بــن حممــد بــن أيــوب بــن أزداذ البغــدادي املعــروف بـــ ابــن شــاهني (املتــوىف:

385هـــ) ،املحقــق :صبحــي الســامرائي ،النــارش :الــدار الســلفية – الكويــت،

ط.1984 – 1404 ،1

7575تأريــخ آل زرارة رشح رســالة أبــو غالــب الــزّراري ،الســيد حممــد عــي
املوحــد األبطحــي ،١٣٩٩ ،املطبعــة :ربــاين.

7676تاريــخ اإلســام ،الذهبــي ،ط ،1دار الكتــاب العــريب ،بــروت ــــ لبنان لســنة
 1407هــ.

7777التاريــخ األوســط ،حممــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرة البخــاري،

أبــو عبــد اهلل (ت256 :هـــ) ،املحقــق :حممــود إبراهيــم زايــد ،النــارش :دار

الوعــي ،مكتبــة دار الــراث  -حلــب ،القاهــرة ،ط.1977 – 1397 ،1
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7878تاريــخ الــراث العــريب (الشــعر إىل حــوايل ســنة  430هـــ) ،الدكتــور فــؤاد
ســزكني ،نقلــه إىل العربيــة :د حممــود فهمــي حجــازي ،راجعــه :د عرفــة
مصطفــى  -د ســعيد عبــد الرحيــم ،النــارش :جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود

اإلســامية 1411 ،هـــ  1991 -م.

7979تاريــخ اخللفــاء ،جــال الديــن الســيوطي عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر بــن

حممــد بــن ســابق الديــن اخلضــري (ت 911هـــ) ،حتقيــق :جلنــة مــن األدبــاء،

طبــع :مطابــع معتــوق أخــوان ،بــروت ـ لبنــان.

8080تاريــخ الطــري ـ تاريــخ األمــم وامللــوك ،أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر
الطــري ،طبــع :دار الكتــب العلميــة ،بــروت ـ لبنــان.

8181تاريــخ الفقــه اجلعفــري ،هاشــم معــروف احلســني ،قــدم لــه :األســتاذ حممــد
جــواد مغنيــة ،دار الكتــاب االســامي

8282التأريخ الكبري ،البخاري ،طبعة املكتبة اإلسالمية ،ديار بكر ــ تركيا.
الس ـ ِّيد الرباقــي ،حتقيــق ماجــد أمحــد العطيــة ،اســتدراكات
8383تاريــخ الكوفــة َّ

الســيد حممــد صــادق آل بحــر العلــوم( ،ت ١٣٩٩:ه) ،ط ١٤٢٤ ،1ه١٣٨٢ -

ش ،رشيعــت.

8484تاريــخ اليعقــويب ،أمحــد بــن أيب يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب ابــن واضــح
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الكتــاب العبــايس املعروفــة باليعقــويب (ت 292هـــ) ،طبــع :مؤسســة األعلمي،

1413هـــ1993 ،م ،بــروت ـ لبنان.

8585تاريــخ أهــل البيــت (عليهــم الســام) ،ابــن أيب الثلــج ،املحقــق :الســيد

حممــد رضــا احلســيني ،مؤسســة آل البيــت عليهــم الســام إلحيــاء الــراث ـ قــم

8686تاريــخ بغــداد ،اخلطيــب البغــدادي ،ط مطبعــة الســعادة – مــر لســنة
1349هـــ  -أوفســيت /دار الكتــب العلميــة – بــروت.

8787تاريــخ مدينــة دمشــق ،ابــن عســاكر :طبعــة دار الفكــر ،بــروت ــــ لبنــان
لســنة 1405هــــ.

8888تاريــخ مدينــة دمشــق ،أبــو القاســم عــي بــن احلســن بــن هبــة اهلل املعــروف
بابــن عســاكر (ت 571هـــ) ،حتقيــق :عمــر بــن غرامــة العمــروي ،طبــع :دار

الفكــر للطباعــة والنــر التوزيــع لســنة 1415هـــ1995 ،م  /بــروت ـ لبنــان.

8989تأسيس الشيعة ،عبد احلسني رشف الدين ،ط1951 ،1م – 1370ه.
9090حتريــر االحــكام ،العالّمــة احلـ ّـي ،إرشاف :آيــة اهلل جعفــر الســبحاين ،تــح:
الشــيخ إبراهيــم البهــادري ،ط 1420 ،1هــ ،مــط :اعتــاد – قــم.

9191حتــف العقــول عــن آل الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم ،ابــن شــعبة
احلــراين ،تصحيــح وحتقيــق :عــي أكــر الغفــاري ،نــر :مؤسســة النــر
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اإلســامي التابعــة جلامعــة املدرســن لســنة 1404هـــ1983 ،م ط ،2قــم
املقدســة ـ إيــران.

9292حتفــة األحــوذي بــرح جامــع الرتمــذي ،حممــد بــن عبــد الرمحــان

املباركفــوري (ت1353 :هـــ) ،طبــع :دار الكتــب العلميــة ،بــروت ـ لبنــان.

9393حتفــة الفقهــاء ،عــاء الديــن الســمرقندي( ،ت 539:هـــ) ،مجيــع احلقــوق

حمفوظــة لــدار الكتــب العلميــة ،بــروت – لبنــان ،ط 1414 ،2ه ـ  1994 -م.

9494التحفــة اللطيفــة يف تاريــخ املدينــة ،شــمس الدين الســخاوي( ،ت 902هـ)،
حتقيــق :أســعد طرابــزوين احلســني ،طبــع :املكتبــة العلميــة لســنة 1399هـــ،

1979م ،ط ،1املدينــة املنــورة ـ اململكــة العربيــة الســعودية.

9595تذكــرة احلفــاظ ،أبــو عبــد اهلل ،شــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد

بــن عثــان بــن قايــاز الذهبــي (ت 748هـــ) ،طبــع :دار إحيــاء الــراث العــريب،

بــروت ـ لبنــان.

9696التذكــرة احلمدون َّيــة ،أبــو املعــايل حممــد بــن احلســن بــن حممــد بــن عــي

بــن محــدون (ت562 :هـــ) ،طبــع :دار صــادر لســنة 1416هـــ1996 ،م ،ط،1

بــروت ـ لبنــان.

9797تذكــرة اخلــواص ،العالمــة ســبط ابــن اجلــوزي ،طبــع :دار العلــوم لســنة
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1425هـــ2005 ،م ،ط ،1بــروت ـ لبنــان.
9898تذكــرة الفقهــاء (ط ج) ،العالمــة احلــي ،حتقيــق ونــر :مؤسســة آل البيــت
(عليهــم الســام) إلحيــاء الــراث – قــم ،التصويــر الفنــي (الزينگغــراف):

ليتوكــرايف محيــد – قــم ،ط ،1حمــرم  1414ه ـ.

9999ترمجــة اإلمــام َ
السـ َـام) مــن طبقــات ابــن ســعد ،ابــن ســعد،
احل َســن (عليــه َّ
حتقيــق الســيد عبــد العزيــز الطباطبائــي ،مؤسســة آل البيــت عليهــم الســام
إلحيــاء الــراث.

10100تــزاوج االختصاصــات :ثــراء معــريف ومهنــي ،نجيــب عبــد الواحــد؛ 3
يونيــو .2017

10101تعجيــل املنفعــة بزوائــد رجــال األمــة األربعــة ،أمحــد بــن عــي بــن حجــر أبــو
الفضــل العســقالين الشــافعي ،حتقيــق :د .اكــرام اهلل إمــداد احلــق ،طبــع :دار

الكتــاب العــريب ،ط ،1بــروت ـ لبنــان.

10102التَّعديــل والتَّجريــح ،أبــو حممــد عبــد الرمحــن بــن أيب حاتــم حممــد بــن
إدريــس بــن املنــذر التميميــم احلنظــي الــرازي (ت 277هـــ) ،طبــع :دار إحيــاء

الــراث العــريب ،بــروت ـ لبنــان.

10103تفســر األلــويس ،شــهاب الديــن حممــود بــن عبــد اهلل احلســيني اآللــويس
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البغــدادي (ت 1270هـــ) ،حتقيــق :حممــد حســن العــرب ،طبــع :دار الفكــر

للطباعــة والنــر والتوزيــع لســنة 1414هـــ1994 ،م ،ط ،1بــروت ـ لبنــان.
10104تفســر اإلمــام احلســن العســكري عليــه الســام ،الشــيخ حممــد صالــح
األندمشــكي ،طبــع :دار ذوي القربــى لســنة 1425هـــ2005 ،م ،ط ،1قــم

املقدســة ـ إيــران.

10105تفســر الربهــان ،الســيد هاشــم احلســيني البحــراين( ،ت1107 :هـــ) ،تــح:
قســم الدراســات اإلســامية ،مؤسســة البعثــة – قــم.

10106تفســر التبيــان ،الشــيخ الطــويس( ،ت460:هـــ) ،تــح :أمحــد حبيــب قصــر
العامــي ،ط ،1409 ،1النــارش :مكتــب اإلعــام اإلســامي.

10107تفســر الســمرقندي ،نــر بــن حممــد بــن إبراهيــم الســمرقندي احلنفــي،
حتقيــق :د .حممــود مطرجــي ،طبــع :دار الكتــب العلميــة لســنة 1427هـــ،

2007م ،ط ،1بــروت ـ لبنــان.

10108تفســر الع َّيــايش ،أبــو النــر حممــد بــن مســعود العيــايش ،حتقيــق :الســيد
هاشــم الرســويل املحــايت ،طبــع :مؤسســة العلمــي للمطبوعــات لســنة
1411هـــ1990 ،م ،ط ،1بــروت ـ لبنــان.

10109تفســر القــرآن الكريــم ،أيب محــزة ثابــت بــن دينــار الثــايل ،حتقيــق :عبــد
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الــرزاق حممــد حســن حــرز الديــن ،طبــع :دفــر نــر اهلــادي لســنة 1420هـــ،

1999م ،ط ،1طهــران ـ إيــران.

11110تفســر القرطبــي( ،ت671:هـــ) ،تــح :أمحــد عبد العليــم الــردوين ،النارش:
دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت  -لبنــان.

11111تفســر الكشــاف ،أبــو القاســم جــار اهلل حممــود بــن عمــر بــن حممــد

الزخمــري (ت 538هـــ) ،طبــع :دار الكتب العلمية لســنة 1427هـ2006 ،م،

ط ،4بــروت ـ لبنــان.

11112تفســر امليــزان ،الســيد الطباطبائــي( ،ت1412:هـــ) ،النــارش :مجاعــة
املدرســن يف احلــوزة العلميــة  -قــم املقدســة.

11113تفســر عــي بــن ابراهيــم القمــي( ،مــن أعــام قــرين  4 - 3ه ـ) ،صححــه
وعلــق عليــه وقــدم له :الســيد طيــب املوســوي اجلزائــري ،مؤسســة دار الكتاب

للطباعــة والنــر قــم – إيــران ،ط.1404 ،3

11114تفســر كنــز الدقائــق وبحــر الغرائــب ،املــرزا حممــد املشــهدي بــن حممــد
رضــا بــن إســاعيل بــن مجــال الديــن القمــي مــن مشــاهري القــرن (( )12ت

1125هـــ) ،حتقيــق :حســن دركاهــي ،طبــع :مؤسســة النــر والطبــع وزارة
الثقافــة واإلرشــاد اإلســامي لســنة 1407هـــ1986 ،م ،ط ،1قــم املقدســة ـ
إيــران.
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11115تقريــب التّهذيــب ،أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين أبــو الفضــل
شــهاب الديــن ،نــارش :دار العاصمــة

11116تقريــب املعــارف ،أبــو الصــاح احللبــي( ،ت 447 :هـــ) ،حتقيــق :فــارس
تربيزيــان احلســون 1375 - 1417 ،ش ،النــارش :املحقــق.

11117تقييــد العلــم ،أمحــد بــن عــي بــن ثابــت اخلطيــب البغــدادي ،أبــو بكــر،
حتقيــق :يوســف العــش ،طبــع :دار إحيــاء الســنة النبويــة لســنة 1394هـــ،

1974م ،القاهــرة ـ مــر.

11118تكملــة البحــر الرائــق ،الشــيخ حممــد الطــوري القــادري( ،ت 1138 :هـ)،

ضبطــه وخــرج آياتــه وأحاديــث :الشــيخ زكريــا عمــرات ،منشــورات حممــد

عــي بيضــون ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت – لبنــان.

11119تلخيــص احلبــر يف ختريــج الرافعــي الكبــر ،لإلمــام أيب الفضــل أمحــد بــن
عــي بــن حجــر العســقالين( ،ت 852:ه ـ) ،دار الفكــر.

12120تلخيــص اخلــاف وخالصــة االختــاف ،الشــيخ مفلــح بــن حســن بــر
رشــيد الصيمــري ،املصحــح :الســيد مهــدي الرجائــي ،منشــورات مكتبــة آيــة
اهلل املرعــي.

12121التنقيــح الرائــع ،الفاضــل املقــداد الســيوري احلــي ،حتقيــق :الســيد عبــد
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اللطيــف الكوهكمــري ،نــر :مكتبــة آيــة اهلل العظمــى املرعــي ،مطبعــة اخليــام

– قــم 1404 ،هـــ.

12122تنقيــح املقــال يف علــم الرجــال ،الشــيخ عبــد اهلل املامقــاين ،حتقيــق :الشــيخ
حمــي الديــن املامقــاين ،طبــع :مؤسســة آل البيــت عليهــم الســام إلحيــاء الرتاث

لســنة 1423هـــ2002 ،م ،ط ،1قــم املقدســة ـ إيــران.

12123تنقيــح مبــاين العــروة كتــاب االجتهــاد والتقليــد ،املــرزا جــواد التربيــزي،

(ت1427 :هـــ) ،ط 1387 - 1429 ،2ش ،مــط :نكني ،النارش :دار الصديقة
الشــهيدة (ســام اهلل عليهــا).

12124تنويــر احلوالــك ،جــال الديــن الســيوطي( ،ت 911 :هـــ) ،حتقيــق:

تصحيــح :الشــيخ حممــد عبــد العزيــز اخلالــدي ،ط 1997 - 1418 ،1م،

النــارش :منشــورات حممــد عــي بيضــون  -دار الكتــب العلميــة  -بــروت –

لبنــان.

12125هتذيــب األحــكام ،الشــيخ الطــويس( ،ت 460:هـــ) ،حتقيق وتعليق :الســيد
حســن املوســوي اخلرســان ،ط 1364 ،3ش ،مطبعــة :خورشــيد ،النــارش :دار
الكتــب اإلســامية – طهــران.

12126هتذيــب األســاء واللغــات ،أبــو زكريــا النــووي حمــي الديــن بــن رشف( ،ت
676هـــ) ،طبــع :دار الكتــب العلميــة ،بــروت ـ لبنان.
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12127هتذيــب األُصــول ،الســيد عبــد االعــي الســبزواري ،الــدار اإلســامية
بــروت.

12128هتذيــب التهذيــب ،شــهاب الديــن أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين،

(ت 528 :هــ) ،ط 1404 ،1هــ  1984 -م ،دار الفكــر للطباعــة والنــر
والتوزيــع.

12129هتذيــب الكــال يف أســاء الرجــال ،احلافــظ املتقــن مجــال أبــو احلجــاج
يوســف املــزي (ت 742هـــ) ،حتقيــق :الدكتــور بشــار عــواد معــروف ،طبــع:
مؤسســة الرســالة ،لســنة 1413هـــ1993 ،م ،ط ،1بــروت ـ لبنــان.

13130هتذيــب املقــال يف تنقيــح كتــاب رجــال النجــايش الســيد حممــد عــي
األبطحــي :ج 5ص.286

13131هتذيــب تاريــخ دمشــق ،أبــو القاســم عــي بــن احلســن بــن هبــة اهلل املعــروف
بابــن عســاكر (ت571 :هـــ) ،ترتيــب وتصحيــح :عبــد القــادر بــدران احلنبــي

(ت1346 :هـــ) ،طبــع :دار إحيــاء الــراث العــريب لســنة 1407هـــ1987 ،م،

ط ،3بــروت -لبنــان.

13132التهذيــب يف مناســك العمــرة واحلــج ،املــرزا جــواد التربيــزي( ،ت:

1427هـــ) ،ط ،1423 ،1مــط :اســاعيليان ،النــارش :دار التفســر – قــم.
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13133التوحيــد ،للصــدوق ،ط منشــورات مجاعــة املدرســن يف احلــوزة العلميــة
قم ــــ إيــران.

13134ال َّثاقــب يف املناقــب ،ابــن محــزة ال ُّطــويس( ،ت560:هـــ) ،حتقيــق :نبيــل رضا

علــوان ،طبــع :مؤسســة أنصاريــان للطباعــة والنــر لســنة 1412هـــ1992 ،م،

ط ،2قــم املقدســة ـ إيــران.

13135الثقــات ،ابــن حبــان ،ط ،1مؤسســة الكتــب الثقافيــة ،بحيــدر آبــاد الدكــن
ــــ اهلنــد لســنة  1393هــ.

13136الثمــر الــداين ،اآليب األزهــري( ،ت 1330 :هـــ) ،النــارش :املكتبــة الثقافيــة
 -بــروت – لبنــان.

13137ثــواب األعــال ،الشــيخ الصــدوق( ،ت 381 :هـــ) ،حتقيــق :تقديــم :الســيد

حممــد مهــدي الســيد حســن اخلرســان ،ط 1368 ،2ش ،املطبعــة :أمــر – قــم،

النــارش :منشــورات الرشيــف الــريض – قــم.

13138جامــع أحاديــث الشــيعة ،الربوجــردي ،املطبعــة العلميــة ،قــم ــــ إيران لســنة
 1400هــ.

13139جامــع األصــول يف أحاديــث الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم ،أبــو

اجلــزري (ت 606هـــ)،
الســعادات املبــارك بــن حممــد بــن األثــر الشــيباين
ّ
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حتقيــق :عبــد القــادر األرنــاؤوط ،نــر :دار الفكــر لســنة 1420هـــ2000 ،م،

ط ،1بــروت ـ لبنــان.

14140جامــع البيــان عــن تأويــل أي القــرآن (تفســر الطــري) ،أبــو جعفــر حممــد

بــن جريــر الطــري ،طبــع :دار ابــن حــزم ،دار اإلعــام1423 ،هـــ2003 ،م،

ط ،1بــروت ـ لبنــان.

14141جامــع التحصيــل يف أحــكام املراســيل ،صــاح الديــن أبــو ســعيد خليــل
بــن كيكلــدي بــن عبــد اهلل الدمشــقي العالئــي (ت761 :هـــ) ،املحقــق :محــدي

عبــد املجيــد الســلفي ،النــارش :عــامل الكتــب – بــروت ،ط.1986 – 1407 ،2
14142جامــع اخلــاف والوفــاق ﺑﻦﻴ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻭﺑﻦﻴ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﺤﻟﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ،ﻋﻲﻠ ﺑﻦ

ﺤﻣﻤﺪ ﺑﻦ ﺤﻣﻤﺪ ﺍﻟﻘﻤﻲ ﺍﻟﺴﺒﺰﻭﺍﺭﻱ ،ﺤﺗﻘﻴﻖ :ﺣﺴﻦﻴ ﺍﺤﻟﺴﻨﻲ ﺍﻟﺒﺮﻴﺟﻨﺪﻱ  -ﻗﻢ،

ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﺍﻥ.

14143جامــع الــرواة ،حممــد عــي األردبيــي( ،ت1101 :هـــ) ،النــارش :مكتبــة
املحمــدي.

14144جامــع الســعادات ،حممــد مهــدي النراقــي( ،ت 1209 :هـ) ،حققــه وعلــق

عليــه :العالمــة الســيد حممــد كالنــر ،قــدم لــه :الشــيخ حممــد رضــا املظفــر،

منشــورات :مطبعــة النعــان  -النجــف األرشف
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14145جامــع الشــواهد ،مــا حممــد باقــر الرشيــف ،طبعــه طهــران1880 ،م-
.1298

14146اجلامــع الصغــر بــرح املنــاوي ،ضبطــه وصحــه :أمحــد عبــد الســام ،دار
الكتــب العلميــة بــروت – لبنــان ،ط 1415 ،1ه ـ  1994 -م.

14147اجلامــع الصغــر ،جــال الديــن عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر الســيوطي،

( 911 - 849هـــ) ،دار الفكــر ،للطباعــة والنــر والتوزيــع ،بــروت.

14148جامــع املــدارك ،الســيد أمحــد اخلوانســاري ،علــق عليــه عــي أكــر الغفــاري،

النــارش :مكتبــة الصــدوق – طهــران ،ط 1355 ،2هـ ش.

14149جامــع املقاصــد ،املحقــق الكركــي( ،ت 940:هـــ) ،حتقيــق :مؤسســة آل

البيــت (ع) إلحيــاء الــراث ،ط ،1ربيــع األول  ،1408املطبعــة :املهديــة – قــم،

النــارش :مؤسســة آل البيــت (ع) إلحيــاء الــراث  -قــم املرشفــة.

15150جامــع بيــان العلــم ،ابــن عبــد الــر( ،ت 463 :هـــ) ،1398 ،املطبعــة
والنــارش :دار الكتــب العلميــة ،بــروت.

15151اجلامــع ألحــكام القــرآن ،أبــو عبــد اهلل حممد بــن أمحــد األنصــاري القرطبي،

أعــاد طبعــه دار احيــاء الــراث العــريب ،بــروت – لبنــان 1405 ،ه ـ 1985 -

م.
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15152اجلامــع للرشايــع ،حييــى بــن ســعيد احلــي اهلــذيل( ،ت 690:ه ـ) ،حتقيــق

وختريــج :ثلــة مــن الفضــاء ،النــارش :مؤسســة ســيد الشــهداء – العلميــة،

بــإرشاف :األســتاذ الشــيخ جعفــر الســبحاين ،حمــرم احلــرام عــام  1405هــ،

املطبعــة العلميــة – قــم.

15153اجلــرح والتعديــل ،ابــن أيب حاتــم الــرازي( ،ت 327 :هـــ) ،ط1371 ،1
 1952 -م ،املطبعــة :مطبعــة جملــس دائــرة املعــارف العثامنيــة  -بحيــدر آبــاد

الدكــن – اهلنــد ،النــارش :دار إحيــاء الــراث العــريب – بــروت.

15154اجلمــع بــن الصحيحــن ،حممــد بــن فتــوح احلميــدي (ت 488 :هـ) ،حتقيق

ومراجعــة :د .عــي حســن البــواب ،النــارش :دار ابــن حــزم ،لبنــان -بــروت،

ط 1423 ،2هـ  2002 -م.

الص َلتني ،عبد ال ّلطيف البغدادي ،معارص( ،د.ط)( ،د.ت).
15155اجلمع بني َّ
15156مجــل العلــم والعمــل ،الرشيــف املرتــى عــي بــن احلســن املوســوي
العلــوي ،حتقيــق :الســيد امحــد احلســيني ،ط 1378 ،1هـــ.

15157اجلمــل والعقــود يف العبــادات (عريب  -فاريس) ،الشــيخ الطــويس (مرتجم:
خراســاين)( ،ت 460 :هـــ) ،حتقيــق :تصحيــح وترمجــه وحــوايش ومقدمــه:

حممــد واعــظ زاده خراســاين 1347 ،ش ،املطبعــة :چاپخانــه دانشــگاه مشــهد.
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15158اجلوامــع الفقهيــة ،حممــد باقــر بــن حممــد رحيــم اخلوانســاري ،طبعــة إيــران،

1859م.

15159اجلواهــر احلســان يف تفســر ال ُقــرآن ،أبــو زيــد عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن
خملــوف الثعالبــي (ت 875 :هـــ) ،حتقيــق :املحقــق :الشــيخ حممــد عــي معــوض
والشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود ،ط 1418 ،1هــ ،النــارش :دار إحيــاء

الــراث العــريب – بــروت.

الســن َّية احلــر العامــي( ،ت 1104 :هـــ)( ،د.ط)1964 - 1384 ،
16160اجلواهــر َّ
م ،املطبعــة :النعــان  -النجــف األرشف.

16161جواهــر الفقــه ،القــايض بــن الــراج (ت 481 :هـــ) ،حتقيــق :إبراهيــم
هبــادري ،ط ،1411 ،1املطبعــة والنــارش :مؤسســة النــر اإلســامي التابعــة

جلامعــة املدرســن بقــم املرشفــة.

16162جواهــر الــكالم :الشــيخ اجلواهــري( ،ت 1266 :هـــ) ،حتقيــق وتعليــق:
الشــيخ عبــاس القوجــاين ،ط 1365 ،2ش ،املطبعــة :خورشــيد ،النــارش :دار

الكتــب اإلســامية – طهــران.

16163اجلواهــر املضيــة يف طبقــات احلنفيــة ،أبــو حممــد عبــد القــادر بــن أيب الوفــاء
حممــد بــن أيب الوفــاء القــريش ،)775 – 696( ،النــارش :مــر حممــد كتــب

خانــه ،كراتــي.
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16164حاشــية الدســوقي ،الدســوقي( ،ت 1230 :هـــ) ،النــارش :دار إحيــاء
الكتــب العربيــة  -عيســى البــايب احللبــي ورشكاه

16165حاشــية رد املحتــار ،ابــن عابديــن( ،ت 1252 :هـــ) ،حتقيــق :إرشاف:
مكتــب البحــوث والدراســات ،الطبعــة :جديــدة منقحــة مصححــة- 1415 ،

 1995م ،النــارش :دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع  -بــروت – لبنــان
16166احلــاوي الكبــر يف فقــه مذهــب اإلمــام الشــافعي وهــو رشح خمتــر املــزين،
عــي بــن حممــد بــن حبيــب املــاوردي البــري الشــافعي 450- 364( ،هـــ)،

حتقيــق ومراجعــة :الشــيخ عــي حممــد معــوض  -الشــيخ عــادل أمحــد عبــد
املوجــود ،النــارش :دار الكتــب العلميــة ،بــروت – لبنــان ،ط 1419 ،1هــ -

 1999م.

16167احلــاوي الكبــر ،أبــو احلســن املــاوردي ،ط دار الفكــر بــروت لســنة
1414هـــ 1994 -م.

16168احلــد الفاصــل ،الرامهرمــزي( ،ت 360 :هـــ) ،ط ،1404 ،3النــارش :دار
الفكــر – بــروت.

16169احلدائــق النــارضة يف أحــكام العــرة الطاهــرة ،العــامل البــارع الفقيــه املحــدث
الشــيخ يوســف البحــراين قــدس رسه( ،ت 1186 :هـ) ،حقــوق الطبــع حمفوظة

للنــارش ،قــام بنــره :الشــيخ عــي اآلخونــدي ،مؤسســة النــر االســامي
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(التابعــة) ،جلامعــة املدرســن .بقــم املرشفــة (إيــران).
17170احلديقــة اهلالل َّيــةَّ ،
الشــيخ البهائــي العامــي( ،ت1031 :هـــ) ،حتقيــق:

الســيد عــي املوســوي اخلراســاين ،ط ،1ربيــع األول  ،1410املطبعــة :مهــر –

قــم ،النــارش :مؤسســة آل البيــت (ع) إلحيــاء الــراث  -قــم املرشفــة.

17171حقائــق التأويــل ،الرشيــف الــريض( ،ت 406 :هـــ) ،حتقيــق :رشح :حممــد
رضــا آل كاشــف الغطــاء ،النــارش :دار املهاجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع -

بــروت – لبنــان.

17172حليــة األبــرار ،الســيد هاشــم البحــراين( ،ت 1107 :هـــ) ،حتقيــق :الشــيخ
غــام رضــا موالنــا الربوجــردي ،ط ،1411 ،1املطبعــة :هبمــن ،النــارش:
مؤسســة املعــارف اإلســامية  -قــم – إيــران.

17173حليــة العلــاء يف معرفــة مذاهــب الفقهــاء ،حممــد بــن أمحــد بــن احلســن بــن
عمــر ،أبــو بكــر الشــايش القفــال الفارقــي ،امللقــب فخــر اإلســام ،املســتظهري
الشــافعي (ت 507 :هـــ) ،املحقــق :د .ياســن أمحــد إبراهيــم درادكــة ،النــارش:

مؤسســة الرســالة ،دار األرقــم – بريوت/عــان ،ط 1980 ،1م.

17174حــوايش الــرواين ،الــرواين والعبــادي( ،ت 1118 :هـــ) ،النــارش :دار
إحيــاء الــراث العــريب  -بــروت – لبنــان.
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17175حــي عــى خــر العمل ،حممد ســامل عــزان ،معــارص ،ط،1999 – 1419 ،1

املطبعــة :مطبعــة املفضل لألوفســت  -صنعاء.

17176حياة احليوان الكربى للدمريي ،ط دار الفكر – بريوت.
ِ
الســام) ،الســيد جعفــر مرتــى
17177احليــاة السياســية للمــام احلســن (عليــه ّ

العامــي ،معــارص ،ط 1994 - 1414 ،1م ،املطبعــة والنــارش :دار الســرة –

بــروت.

17178خامتــة املســتدرك ،املــرزا حســن النــوري الطــريس( ،ت 1320 :هـــ)،

حتقيــق :مؤسســة آل البيــت (ع) إلحيــاء الــراث ،ط ،1رجــب  ،1415املطبعــة:

ســتارة – قــم ،النــارش :مؤسســة آل البيــت (ع) إلحيــاء الــراث  -قــم – إيــران.
17179اخلصــال ،للشــيخ الصــدوق( ،ت 381 :هـــ) ،حتقيــق :تصحيــح وتعليــق:
عــي أكــر الغفــاري 18 ،ذي القعــدة احلــرام  1362 - 1403ش ،النــارش:
مؤسســة النــر اإلســامي التابعــة جلامعــة املدرســن بقــم املرشفــة.

18180اخلصائــص الكــرى كفايــة الطالــب اللبيــب يف خصائــص احلببيــب
(اخلصائــص الكــرى) ،جــال الديــن الســيوطي( ،ت911 :هـــ) ،املطبعــة:

طبــع يف حيدرآبــاد الدكــن – اهلنــد ،النــارش :دار الكتــاب العــريب.1320،
18181خالصــة األقــوالَّ ،
العلمــة
احلــي 726 - 648( ،هــ) ،حتقيــق :الشــيخ
ِّ ّ
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جــواد القيومــي ،ط ،1عيــد الغدير  ،1417املطبعة :مؤسســة النرش اإلســامي،

النــارش :مؤسســة نــر الفقاهــة.

18182خالصــة تذهيــب هتذيــب الكــال ،اخلزرجــي األنصــاري اليمنــي( ،ت :ق

 ،)10حتقيــق :قــدم لــه واعتنــى بنــره :عبــد الفتــاح أبــو غــدة ،ط،1411 ،4

املطبعــة :دار البشــائر اإلســامية ،النــارش :مكتــب املطبوعــات اإلســامية
بحلــب/دار البشــائر اإلســامية.

السـ ِّيد حامــد النّقــوي( ،ت 1306 :هـ)،1405 ،
18183خالصــة عبقات األنوارِّ ،

املطبعــة :خيــام ،النــارش :مؤسســة البعثــة  -قســم الدراســات اإلســامية -

طهــران – إيــران.

18184اخلــاف ،للشــيخ الطــويس( ،ت460 :هـــ) ،حتقيــق :املحققون :الســيد عيل
اخلراســاين ،الســيد جــواد الشهرســتاين ،الشــيخ مهــدي نجــف املــرف :الشــيخ

جمتبــى العراقــي ،الطبعــة :اجلديــدة ،1409 ،املطبعــة :مطبعــة مؤسســة النــر
اإلســامي ،النــارش :مؤسســة النــر اإلســامي التابعــة جلامعــة املدرســن بقــم

املرشفــة.

18185الــدر املختــار ،احلصفكــي( ،ت1088 :هـــ) ،حتقيــق :إرشاف :مكتــب
البحــوث والدراســات ،النــارش :دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع -

بــروت – لبنــان ،الطبعــة :جديــدة منقحــة مصححــة 1995 - 1415 ،م.
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18186الدر املنثور ،السيوطي ،طبعة دار املعرفة ،بريوت ــ لبنان.
18187دراســات فقه َّيــة يف مســائل خالفيــة ،الشــيخ نجــم الديــن الطبــي ،مركــز
انتشــارات دفــر تبليغــات اســامي حــوزه علميــة قــم .1380

18188الدرايــة يف ختريــج أحاديــث اهلدايــة ،ابــن حجــر (ت 852هـــ) ،تصحيــح
وتعليــق :الســيد عبــد اهلل هاشــم اليــاين املــدين ،طبــع :دار املعرفــة ،بــروت ـ

لبنــان.

18189الــدروس الرشعيــة يف فقه اإلماميــة ،الشــهيد األول( ،ت786 :هـ) ،حتقيق:
مؤسســة النــر اإلســامي ،النــارش :مؤسســة النــر اإلســامي التابعــة جلامعــة
املدرســن بقم املرشفــة ،ط.1417 ،2

19190دعائــم اإلســام ،القــايض النعــان املغــريب( ،ت 363 :هـــ) ،حتقيــق :آصــف
بــن عــي أصغــر فيــي ،النــارش :دار املعــارف – القاهــرة 1963 - 1383 ،م

19191الدعــوات (ســلوة احلزيــن) ،قطــب الديــن الراونــدي( ،ت573 :هـــ)،

حتقيــق :مدرســة اإلمــام املهــدي (ع) ،املطبعــة :أمــر – قــم ،النــارش :مدرســة

اإلمــام املهــدي (ع)  -قــم ،ط.1407 ،1

19192دالئــل اإلمامــة ،حممــد بــن جريــر الطــري( ،الشــيعي)( ،ت :ق  ،)4حتقيــق:
قســم الدراســات اإلســامية  -مؤسســة البعثــة – قــم ،النــارش :مركــز الطباعــة
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والنــر يف مؤسســة البعثــة ،ط.1413 ،1
19193دليــل الناســك ،الســيد حمســن احلكيــم( ،ت1390 :هـــ) ،حتقيــق :الســيد
حممــد القــايض الطباطبائــي ،ط ،3املطبعــة :جاويــد ،النــارش :مدرســة دار

احلكمــة 1995 - 1416 ،م.

19194الديبــاج ا ُمل َذ َّهــب يف مصطلــح احلديــث (مطبــوع مــع رشح منــا حنفــي

عليــه)ُ ،ينســب لعــي بــن حممــد بــن عــي الزيــن الرشيــف اجلرجــاين (ت816:

ه) ،حتقيــق :مصحــح بمعرفــة جلنــة :برئاســة الشــيخ حســن اإلنبــايب 1350 ،هـ
1931 -م ،النــارش :مطبعــة مصطفــى البــايب احللبــي وأوالده – بمــر ،بــارش

طبعــه :حممــد أمــن.

19195الذخــرة ،أبــو العبــاس شــهاب الديــن أمحــد بــن إدريــس بــن عبــد الرمحــن
املالكــي الشــهري بالقــرايف (ت 684 :هـــ) ،حتقيــق :املحقــق :جــزء:13 ،8 ،1
حممــد حجــي /جــزء  :6 ،2ســعيد أعــراب /جــزء  :12 - 9 ،7 ،5 - 3حممــد

بــو خبــزة ،ط 1994 ،1م.

الذر َّيــة ال َّ
ّ 19196
طاهــرة النَّبو َّيــة ،أبــو بــر حممــد بــن أمحــد بــن محــاد الــدواليب،
( ،)310- 224النــارش :الــدار الســلفية -الكويــت ،ط ،1407 ،1حتقيــق
ومراجعــة :ســعد املبــارك.

19197الذريعة ،آقا بزرك ال َّطهراين ،طبعة دار األضواء ،بريوت ــ لبنان.
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19198الذريعــة ،الرشيــف املرتــى( ،ت436 :هـــ) ،حتقيــق :تصحيــح وتقديــم
وتعليــق :أبــو القاســم گرجــي 1346 ،ش ،املطبعــة :دانشــگاه طهــران.

19199ذكــرى الشــيعة يف أحــكام الرشيعة ،الشــهيد األول( ،ت786 :هـــ) ،حتقيق:

مؤسســة آل البيــت (ع) إلحيــاء الــراث ،ط ،1حمــرم  ،1419املطبعــة :ســتاره –
قــم ،النــارش :مؤسســة آل البيــت (ع) إلحيــاء الــراث – قم.

ّ
20200ذوب النضــار يف رشح الثــار ،ابــن نــا
احلــي ،النــارش :مؤسســة النــر
اإلســامي التابعــة جلامعــة املدرســن بقــم املقدســة.

20201ربيــع األبــرار ونصــوص األخبــار ،الزخمــري( ،ت538 :هـــ) ،حتقيــق:
عبــد األمــر مهنــا ،ط 1992 - 1412 ،1م ،النــارش :مؤسســة األعلمــي

للمطبوعــات – بــروت.

20202رجــال الربقــي ،أمحــد بــن حممــد بــن خالــد الربقــي صاحــب املحاســن (ت:
274هـــ) ،طبــع :مؤسســة اإلمــام الصــادق عليــه الســام ،قــم املقدســة ـ إيــران.

20203رجــال الكــي ،أبــو عمــرو حممــد بــن عمــر بــن عبــد العزيــز الكــي،
حتقيــق :أمحــد احلشــيني ،طبــع :مؤسســة األعلمــي لســنة 1430هـــ2009 ،م،

ط ،1بــروت ـ لبنــان.

20204رجــال النجــايش ،ط ،5مؤسســة النــر اإلســامي التابعــة جلامعــة
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املدرســن ،قــم ــــ إيــران لســنة  1416هــــ.
20205رمحــة األمــة يف اختــاف االئمــة ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عبــد الرمحــن

املشــقي ،رشحــه ووضــع هوامشــه :إبراهيــم امــن حممــد ،املكتبــة التوفيقيــة،

مــر.

20206الــرد عــى أهــل العــدد والرؤيــة – للمفيــد ،املحقــق واملصحــح :مهــدى
نجــف ،ط ،1قــم إيــران 1413 ،ه .ق.

20207رســالة ابــن أيب زيــد ،القــرواين( ،ت 389 :هـــ) ،النــارش :املكتبــة الثقافيــة
 -بــروت – لبنــان.

20208الرســائل األمحديــة ،الشــيخ أمحــد آل طعــان البحــراين القطيفــي( ،ت:

 1315هـــ) ،حتقيــق :دار املصطفــى (ص) إلحيــاء الــراث ،ط،1419 ،1

املطبعــة :أمــن ،النــارش :دار املصطفــى (ص) إلحيــاء الــراث.

20209رســائل الرشيــف املرتــى ،الرشيــف املرتــى( ،ت 436 :هـــ) ،حتقيــق:

تقديــم :الســيد أمحــد احلســيني  /إعــداد :الســيد مهــدي الرجائــي،1405 ،

املطبعــة :مطبعــة ســيد الشــهداء – قــم ،النــارش :دار القــرآن الكريــم – قــم.

21210رسائل العدل والتوحيد ،حممد عامرة ،دار الرشوق.2004 ،
21211الرســائل ،الســيد اخلمينــي( ،ت 1410 :هـــ) ،حتقيــق :مع تذييــات ملجتبى
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الطهــراين ،ربيــع األول  ،1385النــارش :مؤسســة اســاعيليان  -للطباعــة
والنــر والتوزيــع.

21212الــروض األنــف يف رشح الســرة النبويــة ،أبــو القاســم عبــد الرمحــن بــن عبد
اهلل بــن أمحــد الســهييل( ،ت 581 :هـــ) ،حتقيــق :قــدم لــه وعلــق عليــه وضطبــه:

طــه عبــد الــرؤوف ســعد 1989 - 1409 ،م ،النــارش :دار الفكــر  -بــروت
– لبنــان.

21213روض اجلنــان يف رشح إرشــاد األذهــان ،الشــهيد الثــاين ،حتقيــق :مركــز
األبحــاث والدراســات اإلســامية ،قســم إحيــاء الــراث اإلســامي ،النــارش:

بوســتان كتــاب قــم( ،مركــز النــر التابــع ملكتــب اإلعــام اإلســامي)،

املطبعــة :مطبعــة مكتــب اإلعــام اإلســامي ،ط ،1ط 1422 ،1ق1390 ،

ش.

21214الروضــة البهيــة ،زيــن الديــن اجلبعــي العامــي (الشــهيد الثــاين)– 911( ،
 ،)965ط ،1386 – 1ط ،1398 – 2النــارش :منشــورات جامعــة النجــف
الدينيــة.

21215روضــة الطالبــن ،النــووي( ،ت 676 :هـــ) ،حتقيــق :الشــيخ عــادل أمحــد
عبــد املوجــود ،الشــيخ عــي حممــد معــوض ،النــارش :دار الكتــب العلميــة -
بــروت – لبنــان.
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21216روضــة املتقــن يف رشح مــن ال حيــره الفقيــه ،حممــد تقــي املجلــي
(األول)( ،ت 1070 :هـــ) ،حتقيــق :نمقــه وع ّلــق عليــه وأرشف عــى طبعــه

ـي پنــاه اإلشــتهاردي» ،النــارش:
«الســيد حســن املوســوي الكرمــاين والشــيخ عـ ّ
بنيــاد فرهنــك اســامي حــاج حممــد حســن كوشــانپور.

21217ريــاض املســائل ،الســيد عــي الطباطبائــي ،حتقيــق ونــر :مؤسســة النــر
اإلســامي ،رمضــان املبــارك  1412هــ ،مؤسســة النــر اإلســامي التابعــة

جلامعــة املدرســن بقــم املقدســة.

21218الريــاض النظــرة يف مناقــب العــرة ،أبــو جعفــر أمحــد الشــهري باملحــب

الطــري (ت 694هـــ) ،طبــع :دار الكتــب العلميــة لســنة 1424هـــ2003 ،م،

ط ،2بــروت ـ لبنــان.

21219الزاهــر يف معــاين كلــات النــاس ،أبــو بكــر حممــد بــن القاســم بــن حممــد

بــن ّ
بشــار ابــن األنبــاري( ،ت 328 :ه ـ) ،قــرأه وع ّلــق عليــه :د .حييــى َمــراد،
منشــورات :حممــد عــي بيضــون ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت – لبنــان.

22220زبــدة البيــان ،فتــح اهلل بــن شــكر اهلل الكاشــاين الرشيــف؛ حتقيــق مؤسســة

املعــارف اإلســامية ،قــم :مؤسســة املعــارف اإلســامية 1423 ،ق = .1381

22221الزهــد والرقــاق البــن املبــارك (يليــه «مــا رواه ُنعيــم بــن حـ ٍ
ـاد ِف ن ُْســخَ تِ ِه
َ َ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ َّ
ِ
ـار ِك ِف كِ َتـ ِ
ـن ا ْبـ ِ
ي َعـ ِ
ـاب الز ُّْهـ ِـد») ،أبــو عبــد
زَائــدً ا َعـ َـى َمــا َر َوا ُه ا َْلـ ْـر َو ِز ُّ
ـن ا ُْل َبـ َ
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الرمحــن عبــد اهلل بــن املبــارك بــن واضــح احلنظــي ،الرتكــي ثــم املـ ْـروزي (ت:

 181ه) ،حتقيــق :املحقــق :حبيــب الرمحــن األعظمــي ،النــارش :دار الكتــب
العلميــة – بــروت.

22222ســداد العبــاد ورشــاد العبــاد ،الشــيخ حســن آل عصفــور( ،ت1216 :هـ)،

حتقيــق :الشــيخ حمســن آل عصفــور ،ط 1379 - 1421 ،1ش ،املطبعــة :علمية

– قــم ،النــارش :املحاليت.

22223الــراج الوهــاج لدفــع عجــاج قاطعــة اللجــاج ،الفاضــل القطيفــي( ،ت:
نحــو  950هـــ) ،حتقيــق :مؤسســة النــر اإلســامي ،ط ،1مجــادي الثانيــة
 ،1413النــارش :مؤسســة النــر اإلســامي التابعــة جلامعــة املدرســن بقــم
املرشفــة.

22224الرسائــر موســوعة ابــن أدريــس احلــي ،حتقيــق وتقديــم الســيد حممــد مهــدي

املوســوي اخلرســان ،ط 2008 - 1429 ،1م ،النارش :العتبة العلوية املقدســة،

العــراق ،النجف األرشف.

22225ســعد الســعود ،ابــن طــاووس ،حتقيــق :مركــز األبحــاث والدراســات

اإلســامية ،طبــع :املكتــب اإلعــام اإلســامي ،نــر :بوســتان كتــاب -أيــران.

22226سلســلة األحاديــث الضعيفــة وأثرهــا الــيء يف األمــة ،حممــد نــارص الديــن
األلبــاين ،النــارش :مكتــب املعــارف
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الســنَّة ،ابــن أيب عاصــم الضحــاك الشــيباين( ،ت287:هـــ) ،املكتــب
ّ 22227
اإلســامي ،بــروت ،ط ،1400 ،1حتقيــق ومراجعــة :حممــد نــارص الديــن
األلبــاين.

22228ســنن ابــن ماجــة :الســيوطي ،عبــد الغنــي ،الدهلــوي ،طبــع :قديــم ،مكتبــة
كراتــي ـ باكســتان.

22229ســنن أيب داود ،ســليامن بــن األشــعث أبــو داود السجســتاين األزدي (ت
275هـــ) ،حتقيــق وتعليــق :ســعد حممــد اللحــام ،طبــع :دار الفكــر للطباعــة
والنــر والتوزيــع ،ط1410 ،1هـــ1990 ،م ،بــروت ـ لبنــان.

23230ســنن البيهقــي ،أبوبكــر أمحــد بــن احلســن بــن عــي (ت 458هـــ) ،حتقيــق:

حممــد عبــد القــادر عطــا ،طبــع :دار الكتــب العلميــة لســنة 1424هـــ2003 ،م،

ط ،3بــروت ـ لبنــان.

23231ســنن الرتمــذي ،أبــو عيســى حممــد بــن عيســى بــن ســورة الرتمــذي (ت
279هـــ) ،طبــع :دار احلديــث ،القاهــرة ـ مــر.

23232ســنن الــدار قطنــي ،أبــو احلســن عــي بــن عمــر بــن أمحــد بــن مهــدي بــن
مســعود بــن النعــان بــن دينــار البغــدادي الــدار قطنــي (ت 385هـــ) ،طبــع دار

الكتــب العلميــة لســنة 1416هـــ1996 ،م ،بــروت ـ لبنــان.
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23233ســنن الدارمــي ،أبــو حممــد عبــد اهلل بــن عبــد الرمحــن بــن املفضــل بــن هبــرام
الدارمــي (ت 255هـــ) ،حتقيــق :الدكتــور مصطفــى ديــب البغــا ،طبــع :دار

القلــم لســنة 1417هـــ1997 ،م ،ط ،3دمشــق ـ ســوريا.

23234ســنن ســعيد بــن منصــور ،ســعيد بــن منصــور اخلراســاين (ت 227هـــ)،

حتقيــق :األعظمــي ،طبــع :دار الســلفية لســنة 1402هـــ1982 ،م  /اهلنــد.

23235ســنن للنســائي :املجتبــى أمحــد بــن شــعيب أبــو عبــد الرمحــن النســائي

(ت 303هـــ) ،طبــع :دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع لســنة 1348هـــ،

1930م ،ط ،1بــروت ـ لبنــان.

23236ســر أعــام النبــاء ،الذهبــي ،ط ،9مؤسســة الرســالة ،بــروت ــــ لبنــان
لســنة  1413هــــ.

ئمــة االثنــي عــر ،هاشــم معــروف احلســني ،النــارش :املكتبــة
23237ســرة األَ ّ
احليدريــة.

23238ســرتنا وســنتناَّ ،
الشــيخ األميني( ،ت 1392 :هـ) ،ط1992 - 1412 ،2
م ،النــارش :دار الغديــر للمطبوعــات ،دار الكتــاب اإلســامي  -بــروت –
لبنــان.

23239شــذرات الذهــب يف أخبــار مــن ذهــب ،عبــد احلــي بــن أمحــد بــن حممــد
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ابــن العــاد العكــري احلنبــي ،أبــو الفــاح (ت 1089 :ه) ،حققــه :حممــود

األرنــاؤوط ،خــرج أحاديثــه :عبــد القــادر األرنــاؤوط ،النــارش :دار ابــن كثــر،

دمشــق – بــروت ،ط 1406 ،1هــ  1986 -م.

24240رشائــع اإلســام ،العالمــة احلــي( ،ت 676 :هـــ) ،حتقيــق :مــع تعليقــات:
الســيد صــادق الشــرازي ،ط ،1409 ،2املطبعــة :أمــر – قــم ،النــارش:
انتشــارات اســتقالل – طهــران.

24241رشح إحقــاق احلــق ،الســ ّيد شــهاب الديــن بــن الســ ّيد شــمس الديــن
املرعــي النجفــي (ت 14011هـــ) ،حتقيــق وتعليــق :الســيد شــهاب الديــن

املرعــي النجفــي ،طبــع :منشــورات مكتبــة آيــة اهلل العظمــى املرعــي النجفي،

قــم املقدســة ـ إيــران.

24242رشح أصــول الــكايف ،مــوىل حممــد صالــح املازنــدراين (ت 1080هـــ)،
تعليــق :املــرزا أبــو احلســن الشــعراين ،ضبــط وتصحيــح :الســيد عــي عاشــور،
طبــع :دار إحيــاء الــراث العــريب للطباعــة والنــر والتوزيــع لســنة 1421هـــ،

2000م ،ط ،1بــروت ـ لبنــان.

24243رشح األخبــار ،القــايض النعــان املغــريب ،ط ،2مؤسســة النــر اإلســامي
التابعــة جلامعــة املدرســن ،قــم ــــ إيــران لســنة  1414هــــ.

24244رشح األزهــار ،أمحــد املرتــى( ،ت 840 :هـــ) ،النــارش :مكتبــة غمضــان -
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صنعــاء – اليمــن.
24245رشح الزرقــاين عــى املواهــب اللدنيــة باملنــح املحمديــة ،أبــو عبــد اهلل حممــد
بــن عبــد الباقــي بــن يوســف بــن أمحــد بــن شــهاب الديــن بــن حممــد الزرقــاين

املالكــي (ت1122 :هـــ) ،النــارش :دار الكتــب العلميــة ،ط1417 ،1هـــ-
1996م.

24246رشح الزرقــاين عــى موطــأ اإلمــام مالــك ،حممــد بــن عبــد الباقــي بن يوســف
الزرقــاين املــري األزهــري ،حتقيــق :طــه عبــد الــرءوف ســعد ،النــارش :مكتبــة
الثقافــة الدينيــة – القاهــرة ،الطبعــة :األوىل1424 ،هـ 2003 -م.

24247الــرح الصغــر يف رشح املختــر النافــع ،الســيد عــي الطباطبائــي،

الرجائــي ارشاف الســيد حممــود
(ت1231:هـــ) ،حتقيــق :حتقيــق الســيد مهــدي ّ
املرعــي ،ط ،1409 ،1املطبعــة :مطبعــة ســيد الشــهداء (ع) – قــم ،النــارش:
مكتبــة آيــة اهلل العظمــى املرعــي النجفــي  -قــم املقدســة.

24248رشح العــروة الوثقــى ،الســيد حممــد باقــر الصــدر( ،ت1400 :هـــ)،

املطبعــة :مطبعــة اآلداب  -النجــف األرشف ،ط 1971 - 1391 ،1م.

24249الــرح الكبــر البــن قدامــة( ،ت 682 :هـــ) ،طبعــة :جديــدة باألوفســت،

النــارش :دار الكتــاب العــريب للنــر والتوزيــع  -بــروت – لبنــان.
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25250رشح ديــوان احلامســة ،أبــو عــى أمحــد بــن حممــد بــن احلســن املرزوقــي
األصفهــاين (ت 421 :هـــ)( ،د.ط)( ،د .ت).

25251رشح صحيــح مســلم ،حييــى بــن رشف النــووي حمــي الديــن أبــو زكريــا،

النــارش :مؤسســة قرطبــة.1994 – 1414 ،

25252رشح فتــح القديــر ،كــال الديــن حممــد بــن عبــد الواحــد الســيايس( ،ت:
 681ه ـ) ،النــارش :دار الفكــر ،بــروت ،ط.2

25253رشح مشــيخة الفقيــه ،رشح وترمجــة وتعليــق ،الشــيخ حممــد جعفــر شــمس
الديــن ،النــارش :دار اهلــادي.

25254رشح معــاين اآلثــار ،أبــو جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن ســامة بــن عبــد امللــك

بــن ســلمة األزدي احلجــري املــري املعــروف بالطحــاوي (ت 321هـــ)،
حتقيــق :حممــد زهــري النجــار ،طبــع :دار الكتــب العلميــة لســنة 1399هـــ،

1978م ،بــروت ـ لبنــان.

25255رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد (ت 655هـــ) ،حتقيــق :حممــد ابــو

الفضــل إبراهيــم ،طبــع :دار إحيــاء الكتــب العربيــة لســنة 1378هـــ1959 ،م،

ط ،1بغــداد ـ العــراق.

25256رشح هنــج البالغــة ،ابــن ميثــم البحــراين( ،ت679 :هـــ) ،حتقيــق :عنــي
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بتصحيحــه عــدة مــن األفاضــل وقوبــل بعــدة نســخ موثــوق هبــا ،ط ،1تابســتان

 1362ش ،املطبعــة :چاپخانــه دفــر تبليغــات إســامي ،النــارش :مركــز النــر
مكتــب االعــام االســامي  -احلــوزة العلميــة  -قــم – إيــران.

الرجال مريزا أبو القاسم النّراقي :ص.80
25257شعب املقال يف درجات ّ
25258شــواهد التنزيــل للحاكــم احلســكاين ،ط ،1مؤسســة الطبــع لــوزارة الثقافــة
واإلرشــاد اإلســامي لســنة  1411هــ.

25259شــر الغــرام الســاكن اىل أرشف األماكــن البــن اجلــوزي (ت 597هـ) :ص
 258ط دار الكتــب العلميــة – بــروت لســنة 1416هـ .1996 -

26260الشــيعة والســرة النبويــة بــن التدويــن واالضطهــاد؛ للســيد نبيــل احلســني:

اصــدارات قســم الشــؤون الفكريــة والثقافيــة يف العتبــة احلســينية املقدســة ،ط،1

1430هـــ2009/م ،مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات ،كربــاء /العراق.

محــاد اجلوهــري،
26261الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ،إســاعيل بــن ّ
حتقيــق :أمحــد عبــد الغفــور عطــار ،طبــع :دار العلــم للماليــن لســنة 1410هـــ،

1990م ،ط ،4بــروت ـ لبنــان.

26262صحيــح ابــن حبــان برتتيــب ابــن بلبــان ،حممــد بــن حبــان بــن أمحــد بــن
حبــان بــن معــاذ بــن َم ْعبــدَ  ،التميمــي ،أبــو حاتــم ،الدارمــي ،ال ُبســتي (املتــوىف:
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354هـــ) ،املحقــق :شــعيب األرنــؤوط ،النــارش :مؤسســة الرســالة – بــروت،

ط.1993 – 1414 ،2

26263صحيــح البخــاري ،حممــد بــن إســاعيل البخــاري اجلعفــي (ت 852هـــ)،

طبــع :دار الفكــر ،طبعــة أوفســيت ،بــروت ـ لبنــان.

26264صحيــح مســلم ،مســلم النيســابوري (ت 261هـــ) ،طبــع :دار الفكــر،

بــروت ـ لبنــان.

26265الصحيــح مــن ســرة النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم ،جعفــر مرتــى
العامــي ،ط 1388 - 1430 ،1ه ،املطبعــة :دفــر تبليغــات إســامي ،النــارش:
والء املنتظــر (عــج).

26266الــراط املســتقيم ،عــي بــن يونــس العامــي( ،ت 877 :هـــ) ،حتقيــق:

تصحيــح وتعليــق :حممــد الباقــر البهبــودي ،ط ،1384 ،1املطبعــة :احليــدري،

النــارش :املكتبــة املرتضويــة إلحيــاء اآلثــار اجلعفريــة.

26267صفــة الصفــوة ،مجــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــي بــن حممــد

اجلــوزي (ت 597 :ه) ،حتقيــق :املحقــق :أمحد بن عــي 1421 ،ه 2000 / -م،

النــارش :دار احلديــث ،القاهــرة ،مــر.

26268الضعفــاء واملرتوكــن ،أبــو عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب النســائي،
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( ،)303 -215حتقيــق ومراجعــة :حممــود إبراهيــم زايــد ،النــارش :دار الوعــي،

حلــب ،ط1396 ،1هـــ.

26269الضعفــاء ،أبــو نعيــم االصبهــاين( ،ت 435 :هـــ) ،حتقيــق :الدكتــور فــاروق
محــادة ،املطبعــة والنــارش :الــدار الثقافــة  -الــدار البيضــاء املغــرب.

27270طبقــات احلفــاظ ،عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر ،جــال الديــن الســيوطي (ت:
 911ه) ،ط ،1403 ،1النــارش :دار الكتــب العلميــة – بــروت.

27271طبقــات احلنابلــة ،أبــو يعــى احلنبــي( ،ت526 :هـــ) ،حتقيــق :حممــد حامــد
الفقــي ،ط ،1النــارش :دار املعرفــة ،بــروت.

27272الطبقــات الســنية يف تراجــم احلنفيــة ،التقــي الغــزي( ،ت 1010:هـــ)،

(د.ط)( ،د.ت).

27273طبقــات الشــافعية الكــرى ،أبــو نــر عبــد الوهــاب بــن عــي الــكايف
الســبكي (ت 771هـــ) ،حتقيــق :مصطفــى عبــد القــادر أمحــد عطــا ،طبــع :دار

الكتــب العلميــة لســنة 1420هـــ2000 ،م ،الطبعــة األوىل ،بــروت ـ لبنــان.

27274طبقــات الشــافعية ،أبــو بكــر بــن أمحــد بــن حممــد بــن عمــر بــن قايض شــهبة،
( ،)851-779حتقيــق ومراجعــة :د .احلافــظ عبــد النــارش :عــامل الكتــب،

بــروت ،ط.1407 ،1
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27275طبقــات الفقهــاء ،إبراهيــم بــن عــي بــن يوســف الشــرازي أبــو إســحاق،

( ،)476- -393النــارش :دار القلــم ،بــروت.

27276طبقــات القــراء الســبعة وذكــر مناقبهــم وقراءاهتــم ،عبــد الوهــاب بــن
السـ َّـار الشــافعي (ت 782 :ه) ،حتقيــق :املحقــق:
يوســف بــن إبراهيــم ،ابــن َّ
أمحــد حممــد عــزوز ،ط 1423 ،1ه ـ  2003 -م ،النــارش :املكتبــة العرصيــة -
صيــدا بــروت.

27277الطبقــات الكــرى ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن ســعد بــن منيــع اهلاشــمي
بالــوالء ،البــري ،البغــدادي املعــروف بابــن ســعد (ت 230 :هـــ) ،حتقيــق:
املحقــق :إحســان عبــاس ،ط 1968 ،1م ،النــارش :دار صــادر – بــروت.

27278الطبقــات الكــرى ،حممــد بــن ســعد :ج  6ص  219ط دار صــادر بــروت
ــــ لبنان.

27279طبقــات املعتزلــة ،ابــن املرتــى (ت 840هـــ) :ص  42طبــع دار مكتبــة
احليــاة /بــروت.

28280طرائــف املقــال ،الســيد عــي الربوجــردي( ،ت 1313 :هـــ) ،حتقيق :الســيد
مهــدي الرجائــي ،ط ،1410 ،1املطبعــة :هبمــن – قــم ،النــارش :مكتبــة آيــة اهلل
العظمــى املرعــي النجفــي العامــة  -قــم املقدســة.
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28281الطرائــف يف معرفــة مذاهــب الطوائــف للســيد ابــن طــاووس ،ط مطبعــة
اخليــام قــم ــــ إيــران.

28282العرب ،ابن خلدون ،قرأه :رضوان السيد ،تونس .2009
28283عــدة الداعــي ونجــاح الســاعي ،أمحــد بــن فهــد احلــي ،طبــع :مؤسســة

املعــارف اإلســامية لســنة 1420هـــ2000 ،م ،ط ،2قــم املقدســة ـ إيــران.

28284العــروة الوثقــى ،للســيد اليــزدي (قــدس رسة) مــع تعليقــات عــدة ملراجــع
الطائفــة (عليهــم الرمحــة والرضــوان) بتحقيــق ونرش مؤسســة النرش االســامي

جلامعــة املدرســن ـ قــم ـ.

28285العزيــز بــرح الوجيــز ،أبــو القاســم عبــد الكريــم بــن حممــد الرافعــي

القزوينــي ،املحقــق :عــي معــوض  -عــادل عبــد املوجــود 1417 ،هـــ 1997 -

م ،دار الكتــب العلميــة.

28286العقــد الفريــد ،أمحــد بــن حممــد بــن عبــد ربــه األندلــي ،النــارش :دار
الكتــب العلميــة

28287العقــود الفضيــة يف أصــول اإلباضيــة للشــيخ ســامل بــن محــد احلارثــي العــاين

مراجعــة إبراهيــم بــن حممــد العســاكر ،ط ،2وزارة الــراث القومــي والثقــايف –

ســلطنة عامن – لســنة 1438هـــ 2017 -م.
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28288علــل الرشائــع ،الشــيخ الصــدوق( ،ت381:هـــ) ،تــح :الســيد حممــد
صــادق بحــر العلــوم 1966 - 1385،م ،النــارش :املكتبــة احليدريــة ،النجــف
األرشف.

28289العلــل ،أمحــد بــن حنبــل ،املحقــق :ويص اهلل حممــد عبــاس ،النــارش :دار
اخلــاين ،ط.2001 – 1422 ،2

29290عمــدة ال َّطالــب يف أنســاب آل أيب طالــب أمحــد بــن عــي ُ
احل َســيني (ابــن
عنبــة) :ص.305

29291عمدة القاري ،العيني( ،ت 855:هـ) ،النارش :دار إحياء الرتاث العريب.
29292عمــدة عيــون صحــاح االخبــار يف مناقــب إمــام األبــرار ،احلافــظ حييــى بــن
احلســن األســدي احلــي املعــروف بابــن البطريــق ( ،)600 - 533مؤسســة

النــر االســامي التابعــة جلامعــة املدرســن بقــم املرشفــة.

29293العنايــة رشح اهلدايــة ،حممــد بــن حممــد بــن حممــود ،أكمــل الديــن أبــو عبــد
اهلل ابــن الشــيخ شــمس الديــن ابــن الشــيخ مجــال الديــن الرومــي البابــريت (ت:

786هـــ) ،النــارش :دار الفكــر( ،د.ت)( ،د.ط).

29294عــوايل اللئــايل ،ابــن أيب اجلمهــور االحســائي( ،ن 880 :هـــ) ،حتقيــق:
تقديــم :الســيد شــهاب الديــن النجفــي املرعــي ،حتقيــق :احلــاج آقــا جمتبــى
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العراقــي ،ط 1983 - 1403 ،1م املطبعــة :ســيد الشــهداء – قــم.
29295العويــص ،الشــيخ املفيــد ،حتقيــق :الشــيخ حمســن امحــدي ،ط- ١٤١٤ ،2
١٩٩٣م.

29296العني للفراهيدي ،ط ،2مؤسسة دار اهلجرة ،لسنة  1409هــ.
29297عيــون اخبــار الرضــا (عليــه الســام) ،الشــيخ الصــدوق( ،ت381:هـــ)،

تــح :الشــيخ حســن األعلمــي 1984 - 1404 ،م ،النــارش :مؤسســة األعلمي

للمطبوعــات ،بــروت – لبنــان.

29298الغــارات ،إبراهيــم بــن حممــد الثقفــي( ،ت283 :هـــ) تــح :الســيد جــال
الديــن احلســيني األرمــوي املحــدث.

29299غالــب بــن بــر األســدي نســخة حمفوظــة  05مــارس  2016عــى موقــع
واي بــاك مشــن.

30300غاية اآلمال ،املامقاين ،طبعة حجرية.
األول ( ،)٧٨٦ -٧٣٤مركــز
30301غايــة املــرام يف رشح نكــت اإلرشــاد ،الشــهيد ّ
األبحــاث والدّ راســات اإلســام ّية.

30302الغديــر ،الشــيخ العالمــة األمينــي ،طبــع :دار الكتــاب العــريب لســنة
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1397هـــ1977 ،م ،ط ،4بــروت ـ لبنــان.
30303غــرر احلكــم ودرر الكلــم ،أبــو الفتــح عبــد الواحــد بــن حممــد التميمــي
اآلمــدي( ،ت 550 :هـــ) ،دار اهلــادي ،بــروت – لبنــان.

30304غنائــم االيــام يف مســائل احلــال واحلــرم ،املــرزا القمــي( ،ت 1231 :هـــ)،

حتقيــق :املحقــق :عبــاس تربيزيــان  //املســاعدان :عبــد احلليــم احلـ ّـي ،الس ـ ّيد
جــواد احلســيني ،ط 1375 - 1417 ،1ش ،النــارش :مركــز النــر التابــع

ملكتــب اإلعــام اإلســامي.

30305غنيــة امللتمــس ايضــاح امللتبــس ،أبــو بكــر أمحــد بــن عيل بــن ثابــت اخلطيب،
(ت463 :هـــ) ،حتقيــق ومراجعــة :د .حييــى بــن عبــد اهلل البكــري الشــهري،

النــارش :مكتبــة الرشــد ،الســعودية -الريــاض ،ط1422 ،1هـــ 2001 -م.

30306الغيبــة َّ
الشــيخ ال ّطــويس ،ط ،1مؤسســة املعــارف اإلســامية ،قــم ــــ إيــران
لســنة ،شــعبان  1411هــــ.

30307فاطمــة يف هنــج البالغــة ،الســيد نبيــل احلســني الكربالئــي ،ط-1439 ،1
2018م ،اصــدار مؤسســة علــوم هنــج البالغــة ،العتبــة احلســينية املقدســة،

مطبعــة دار الــوارث ،كربــاء -العــراق.

30308الفائــق يف رواة وأصحــاب اإلمــام الصــادق (عليــه الســام) عبــد احلســن
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الشيســري ،ط ،1دار الكتــب العلميــة ،بــروت ــــ لبنــان لســنة  1417هــــ.
30309الفايــق يف غريــب احلديــث ،جــار اهلل الزخمــري :الطبعــة األوىل دار الكتــب
العلميــة ،بــروت ــــ لبنان لســنة  1417هــ.

31310فتــاوي الســبكي ،أبــو احلســن تقــي الديــن عــي بــن عبــد الــكايف الســبكي
(ت 756 :هـــ) ،النــارش :دار املعــارف.

31311الفتــاوي الكــرى ،ابــن تيميــة( ،ت728 :هـــ) ،حتقيــق :حممــد عبــد القــادر
عطــا ،مصطفــى عبــد القــادر عطــا ،ط 1987 - 1408 ،1م ،النــارش :دار
الكتــب العلميــة.

31312فتــح البــاب يف الكنــى واأللقــاب ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن إســحاق بــن
حممــد بــن حييــى بــن َمنْــدَ ه العبــدي( ،ت 395 :ه) ،حتقيــق :املحقــق :أبــو قتيبــة
نظــر حممــد الفاريــايب ،ط 1417 ،1ه ـ  1996 -م ،النــارش :مكتبــة الكوثــر -
الســعودية – الريــاض.

31313فتــح البــاري ،ابــن حجــر( ،ت852 :هـــ) ،ط ،2املطبعــة والنــارش :دار
املعرفــة للطباعــة والنــر بــروت – لبنــان.

31314فتــح الرحيــم امللــك العــام يف علم العقائــد والتوحيد واألخــاق واألحكام
املســتنبطة مــن القــرآن ،عبــد الرمحــن بــن نــارص بــن عبــد اهلل الســعدي( ،ت:
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 1376هـــ) ،حتقيــق ومراجعــة :عبــد الــرزاق بــن عبــد املحســن البــدر ،النــارش:
دار ابــن اجلــوزي ،الدمــام ،الســعودية ،ط 1422 ،2هـ.

31315فتــح العزيــز رشح الوجيــز ،الــرح الكبــر [وهــو رشح لكتــاب الوجيــز يف
الفقــه الشــافعي] ،أبــو حامــد الغــزايل( ،ت 505 :هـــ) ،عبــد الكريــم بــن حممــد
الرافعــي القزوينــي (ت 623 :هـــ) ،النــارش :دار الفكــر.

31316فتــح القديــر اجلامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر ،حممــد

بــن عــي بــن حممــد الشــوكاين ( ،)1250 - 1173النــارش :دار الفكــر ،بــروت.

31317فتــح امللــك العــي بصحــة حديــث بــاب مدينــة العلــم عــي ،أمحــد بــن حممــد
بــن الصديــق احلســني املغــريب الغــاري (ت1380 :هـــ) ،حتقيــق وتعليــق :د.

عــاد رسور ،طبــع :املطبعــة اإلســامية لســنة 1354هـــ1935 ،م ،األزهــر ـ
مرص.

31318فتــح الوهــاب بــرح منهــج الطــاب ،زكريــا بــن حممــد بــن أمحــد بــن زكريا
األنصــاري( ،ت 936 :هــ) ،منشــورات :حممــد عــي بيضــون ،دار الكتــب

العلميــة ،بــروت  -لبنــان

31319فتــوح مــر وأخبارهــا ،دار الفكر بريوت ط1؛ لســنة 1416هـ 1996 -م
بتحقيــق :حممــد احلجريي.
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32320الفتــوح ،أمحــد بــن أعثــم الكــويف (ت314 :هـــ) ،حتقيــق :الدكتــور ســهيل
زكار ،طبــع :دار الفكــر لســنة 1412هـــ ،1992 ،ط ،1بــروت ـ لبنــان.

32321فــرج املهمــوم ،الســيد ابــن طــاووس( ،ت 664 :ه) 1363 ،ش ،املطبعــة:
أمــر – قــم ،النــارش :منشــورات الــريض – قــم.

32322الفــرق بــن الفــرق ،أبــو منصــور ،عبــد القاهــر بــن طاهــر بــن حممــد
البغــدادي (ت 1037هـــ) ،تعليــق :الشــيخ إبراهيــم رمضــان ،طبــع :دار املعرفة

للطباعــة والنــر والتوزيــع لســنة 1415هـــ1994 ،م ،ط ،1بــروت ـ لبنــان.
32323الفــروق اللغويــة ،أبــو هــال العســكري( ،ت 395 :هـــ) ،حتقيــق :مؤسســة
النــر اإلســامي ،ط ،1شــوال املكــرم  ،1412النــارش :مؤسســة النــر
اإلســامي التابعــة جلامعــة املدرســن بقــم املرشفــة.

32324الفــروق أنــوار الــروق يف أنــواء الفــروق ،أبــو العبــاس شــهاب الديــن أمحــد
بــن إدريــس بــن عبــد الرمحــن املالكــي الشــهري بالقــرايف (ت 684 :هـــ) ،النارش:

عــامل الكتــب( ،د .ط)( ،د.ت)

32325الفصــول املهمــة يف معرفــة األئمــة ،عــي بــن حممــد بــن أمحــد املالكــي املكــي
الشــهري بابــن الصبــاغ (ت855 :هـــ) ،حتقيــق :ســامي الغربــري ،طبــع :دار

احلديــث للطباعــة والنــر لســنة 1422هـــ2001 ،م ،ط ،1قــم املقدســة ـ إيــران.
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32326الفضائــل ،ابــن شــاذان ،طبــع :منشــورات املطبعــة احليدريــة ومكتبتهــا
لســنة 1381هـــ1962 ،م  /النجــف األرشف ـ العــراق.

32327فقــه اإلمــام الرضــا (عليــه الســام) ،حتقيــق :مؤسســة آل البيــت (عليهــم
الســام) إلحيــاء الــراث  -قــم املرشفــة ،نــر :املؤمتــر العاملــي لإلمــام الرضــا

(عليــه الســام)  -مشــهد املقــدس ،ط - ،1شــوال  1406ه ـ .ق

32328الفقــه عــى املذاهــب االربعــة ومذهــب أهــل البيــت (عليهــم الســام)،

للجزيــري الغــروي ،مــازح ،ط 1998 - 1419 ،1م ،النــارش :دار الثقلــن.

32329فهــرس الــراث ،حممــد حســن احلســيني اجلــايل ،معــارص ،ط- 1422 ،1
1380ش ،املطبعــة :نــگارش ،النــارش :دليــل مــا.

33330فهرســت اســاء مصنفــي الشــيعة (رجــال النجــايش) ،النجــايش( ،ت:
 ،)450ط ،1416 ،5النــارش :مؤسســة النــر اإلســامي التابعــة جلامعــة
املدرســن بقــم املرشفــة.

33331الفهرســت للشــيخ الطــويس ،ط ،1مؤسســة نــر الفقاهــة ،مؤسســة النــر
اإلســامي لســنة ،شــعبان 1413/هــ.

33332الفهرســت ،أبــو الفــرج حممــد بــن إســحاق بــن حممــد الــوراق البغــدادي
املعتــزيل الشــيعي املعــروف بابــن النديــم (ت 438 :هـــ) ،حتقيــق :املحقــق:
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إبراهيــم رمضــان ،ط 1417 ،2ه ـ  1997 -مــ ،النــارش :دار املعرفــة بــروت

– لبنــان.

حل َســن البغــدادي ،حتقيــق :نبيــل
33333فوائــد ابــن أخــي ميمــي الد َّقــاق ،أبــو ا ُ
ســعد الديــن جــرار ،النــارش :دار أضــواء الســلف2005 – 1426 ،

33334الفوائــد البهيمــة يف تراجــم احلنفيــة ،حممــد عبــد احلــي اللكنــوى اهلنــدي أبو
احلســنات ،املحقــق :حممــد بــدر الديــن أبــو فــراس النعســاين ،النــارش :مطبعــة

الســعادة.1324 ،

33335الفوائــد املليــة لــرح الرســالة النفليــة ،الشــهيد الثــاين( ،ت965 :هـــ)،
حتقيــق :مركــز األبحــاث اإلســامى (املحقــق :حممــد حســن مولــوي،

املســاعدون :اســاعيل بيــك املنــدالوي ،حســان فــرادي ،الســيد حســن بنــي

هاشــمي ،حممــد حســن مشــهداين) ،ط 1378 - 1420 ،1ش ،املطبعــة:
مطبعــة مكتــب اإلعــام اإلســام ،النــارش :مركــز النــر التابــع ملكتــب اإلعالم
اإلســامي.

33336يف ظــال هنــج البالغــة ،حممــد جــواد مغنيــة (ت1400 :هـــ) ،ط1427 ،1
هـ .ق ،املطبعــة :مطبعــة ســتار ،النــارش :انتشــارات كلمــة احلــق.

33337فيــض القديــر رشح اجلامــع الصغــر ،حممــد بــن عبــد الــرؤوف بــن تــاج

الديــن بــن عــي بــن زيــن العابديــن املنــاوي ،تصحيــح :أمحــد عبــد الســام،
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طبــع :دار الكتــب العلميــة لســنة 1415هـــ1994 ،م ،بــروت ـ لبنــان.
حممــد كاظــم بــن الشــيخ
حممــد تقــي بــن الشــيخ ّ
33338قامــوس الرجــال ،الشــيخ ّ
حمّمــد عــي التســري (ت1415 :هـــ) ،طبع :مؤسســة النــر اإلســامي التابعة

جلامعــة املدرســن لســنة 1419هـــ1998 ،م ،ط ،1قــم املقدســة ـ إيــران.

33339القامــوس الفقهــي للدكتــور ســعدي ابــو حبيــب ،دار الفكــر ،دمشــق –
ســورية ،تصويــر  1993م ،ط 1408 ،2هــ =  1988م

34340القاموس املحيط :الفريوز آبادي( ،ت817 :هـ)( ،د.ط)( ،د.ت).
34341قــرب اإلســناد ،الشــيخ أبــو العبــاس عبــد اهلل احلمــري ،حتقيــق ونــر:

مؤسســة آل البيــت (عليهــم الســام) إلحيــاء الــراث – قــم ،ط 1413 ،1هــ،

املطبعــة :مهــر – قــم.

34342قواعــد األحــكام ،البــن عبــد الســام( ،ت 660 :هـــ) ،النــارش :دار الكتب
العلميــة ،بريوت

34343القواعــد الفقهيــة ،الشــيخ نــارص مــكارم الشــرازي ،ط 1416 ،4ه ـ .ق،

النــارش :مدرســة االمــام عــي بــن أيب طالــب (ع) ،مركــز التوزيــع :قــم  -خيابان

شــهدا.

34344القواعــد والفوائــد ،الشــهيد األول( ،ت 786 :هـــ) ،حتقيــق :الســيد عبــد
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اهلــادي احلكيــم ،النــارش :منشــورات مكتبــة املفيــد  -قــم – إيــران.
34345القوانــن الفقهيــة ،أبــو القاســم ،حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن عبــد اهلل،

ابــن جــزي الكلبــي الغرناطــي( ،ت 741 :هـــ)( ،د .ط)( ،د .ط).

34346القــول الرشــيد يف االجتهــاد والتقليــد فقــه اســتداليل رشح وتعليــق عــى
كتــاب (العــروة الوثقــى ومنهــاج املؤمنــن و(الغايــة القصــوى ملــن رام التمســك

بالعــروة الوثقــى) ،ســيد شــهاب الديــن املرعــي النجفــي ،بقلــم الســيد عــادل

العلــوي ،قــم ،مكتبــة آيــة اهلل العظمــى املرعــي النجفــي 1421 ،ق2001 = .

م =  1380ش.

34347كاشــف القنــاع ،للشــيخ منصــور بــن يونــس البهــويت احلنبــي( ،ت:

 1051هـ) ،عــن متــن اإلقنــاع لإلمــام موســى بــن أمحــد احلجــاوي الصاحلــي،

(ت 960:هـ) ،قــدم لــه األســتاذ الدكتــور كــال عبــد العظيــم العنــاين ،حققــه:

أبــو عبــد اهلل حممــد حســن حممــد حســن إســاعيل الشــافعي ،منشــورات حممــد
عــي بيضــون ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت – لبنــان.

34348الــكايف ،أبــو جعفــر حممــد بــن يعقــوب بــن إســحاق الكلينــي الــرازي،

( 329 /328هــ) ،مــع تعليقــات نافعــة مأخــوذة مــن عــدة رشوح صححــه

وعلــق عليــه عــي أكــر الغفــاري ،هنــض بمرشوعــه الشــيخ حممــد اآلخونــدي،

النــارش :دار الكتــب اإلســامية ،مرتــى آخونــدي ،هتــران  -بــازار ســلطاين،

ط.)1388( ،3
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34349كامــل الزيــارات ،الشــيخ أيب القاســم جعفــر بــن حممــد القمــي ،حتقيــق:

الشــيخ جــواد القيــوم االصفهــاين ،طبــع :دار الفقاهــة للنــر لســنة 1424هـــ،

2004م ،ط ،3قــم املقدســة ـ إيــران.

35350الكامــل يف التاريــخ ،ابــن االثــر ،دار صــادر للطباعــة والنــر ،دار بــروت
للطباعــة والنــر 1385 ،هـ _  1965م.

35351الكامــل يف ضعفــاء الرجــال ،أبــو أمحــد بــن عــدي اجلرجــاين (ت365 :هـ)،

تــح :عــادل أمحــد عبــد املوجود-عــي حممــد معــوض ،شــارك يف حتقيقــه:

عبــد الفتــاح أبــو ســنة ،النــارش :الكتــب العلميــة  -بريوت-لبنــان ،ط،1

1418هـــ1997م

35352الكامــل يف ضعفــاء الرجــال ،أبــو أمحــد بــن عــدي اجلرجــاين (ت365 :هـ)،
حتقيــق :عــادل أمحــد عبــد املوجــود ـ عــى حممــد معــوض ـ عبــد الفتــاح أبو ســنة،

طبــع :دار الكتــب العلمية لســنة 1418هـــ1998 ،م ،ط ،1بــروت ـ لبنان.

35353كتــاب األحــكام ،عــي بــن حممد بــن عبد امللــك الكتامــي احلمــري الفايس،

أبــو احلســن ابــن القطــان (ت 628 :هـــ) ،تــح :د .احلســن آيــت ســعيد ،النارش:
دار طيبــة -الرياض ،ط 1418 ،1هـ  1997 -م.

35354كتــاب األم ،الشــافعي ،ط دار الكتــب العليمــة – بــروت لســنة 1413هـــ
1993 -م.
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35355كتــاب األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ،أبــو بكــر أمحــد بــن حممــد بــن
هــارون بــن يزيــد اخلَـ َّـال البغــدادي احلنبــي (ت 311 :هـــ) ،تــح :الدكتــور
حييــى مــراد ،ط 1424 ،1هـ  2003 -م ،النــارش :دار الكتــب العلميــة ،بــروت

– لبنــان.

35356كتــاب احلــج ،الشــيخ مرتــى االنصــاري 1281 - 1214( ،هــ) تــح:
الســام) ألحيــاء الــراث ،وجلنــة حتقيــق تــراث
مؤسســة آل البيــت (عليهــم ّ
الشــيخ األعظــم ،ط ،1425 ،1مــط :رشيعــت – قــم ،النــارش :جممــع الفكــر

اإلســامي.

35357كتــاب الــزكاة (مســتند العــروة الوثقــى) للســيد اخلوئــي ،الشــيخ مرتــى
الربوجــردي ،ط ،1413 ،1املطبعــة :العلميــة – قــم.

35358كتــاب الــزكاة ،الشــيح األنصــاري :حتقيــق :جلنــة التحقيــق ،ط ،1شــوال
 ،1415املطبعــة :باقــري – قــم.

35359كتــاب الســر ،للشــاخي أمحــد بــن ســعيد بــن عبــد الواحــد حتقيــق أمحــد بن
ســعود الســيايب ص :أ -ب مــن املقدمــة نــر وزارة الــراث القومــي والثقــايف

ســلطنة عــان لســنة 1987 – 1407م.

36360كتــاب الطهــارة الســيد اخلوئــي (ت1413 :هـــ) ط ،2مــط :هبــران ،النارش:
مؤسســة آل البيــت (ع) للطباعــة والنــر – قــم.
146

36361كتــاب الطهــارة للشــيخ مرتــى االنصــاري ( 1281-1214هـــ) ،حتقيق:
جلنــة التحقيــق ،ط 1428 ،3هـ ق ،النــارش :جممــع الفكــر اإلســامي ،املطبعــة:

خاتــم األنبيــاء – قــم.

36362كتــاب الفوائــد (الغيالنيــات) ،ابــو بكــر حممــد بــن عبــد اهلل بــن ابراهيــم

الشــافعي ،ت354 :هـــ ،نــر دار ابن اجلــوزي – الريــاض1417 ،هـ،1997 /

ط ،1حتقيــق :حلمــي كامــل أســعد عبــد اهلــادي.

36363كتــاب املكاســب – للشــيخ األنصــاري 1281-1214( :هـــ) ،حتقيــق:
جلنــة التحقيــق ،ط 1420 ،3هـ ق ،النــارش :جممــع الفكــر اإلســامي ،املطبعــة:

باقــري – قــم.

36364كتــاب النيــل وشــفاء العليــل :نــر مكتبــة االرشــاد .جــدة ودار الفتــح
بــروت ،الطبعــة الثانيــة لســنة 1973م.

36365كتــاب ســليم بــن قيــس ،حتقيــق حممــد باقــر األنصــاري( ،ت :ق ،)1ط،1

 1380 - 1422ش ،املطبعــة :نــگارش ،النــارش :دليــل مــا.

36366كتــاب نصــب الرايــة ألحاديــث اهلدايــة ،عبــد اهلل بــن يوســف أبــو حممــد

احلنفــي الزيلعــي (ت 762 :هـــ) حتقيــق ومراجعــة :حممــد يوســف البنــوري،

النــارش :دار احلديــث ،مــر.1357 ،
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36367كشــاف القنــاع ،البهــويت( ،ت 1051 :هـــ) ،حتقيــق وتقديــم :كــال عبــد
العظيــم العنــاين ،حتقيــق :أبــو عبــد اهلل حممــد حســن حممــد حســن إســاعيل
الشــافعي ،ط1997 - 1418 ،1م ،النــارش :منشــورات حممــد عــي بيضــون -
دار الكتــب العلميــة  -بــروت – لبنــان.

36368كشــف االلتبــاس عــن موجــز أيب الع َّبــاسَّ ،
الشــيخ مفلــح الصمــري
البحــراين( :ت ،)900 :حتقيــق :مؤسســة صاحــب األمــر (عــج)  -قــم
املقدســة ،ط 13 ،1رجــب  ،1417املطبعــة :ســتاره – قــم ،النــارش :مؤسســة

صاحــب األمــر (عــج)  -قــم املقدســة.

36369كشــف الرمــوز يف رشح املختــر النافــع ،زيــن الدين أيب عيل احلســن بن أيب

طالــب ابــن أيب املجــد اليوســفي املعــروف بالفاضــل واملحقــق اآليب( ،ت690:
هـــ) ،تــح :الشــيخ عــي پنــاه اإلشــتهاردي ،احلــاج آغــا حســن اليــزدي،1408 ،

مؤسســة النــر اإلســامي التابعــة جلامعــة املدرســن بقــم املرشفة.

37370كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون ،مصطفــى بــن عبــد اهلل
القســطنطيني الرومــي احلنفــي ،املشــهور بـ(حاجــي خليفــة) (ت1067 :هـــ)

طبــع :دار الكتــب العلميــة لســنة 1413هـــ1992 ،م ،بــروت ـ لبنــان.

37371كشــف الغطــاء عــن مبهــات الرشيعــة الغــراء (ط.ج) ،الشــيخ جعفــر
كاشــف الغطــاء( ،ت 1228 :هـــ) ،حتــق :مكتــب اإلعــام اإلســامي  -فــرع
خراســان ،املحققــون :عبــاس التربيزيــان ،حممــد رضــا الذاكــري (طاهريــان)
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وعبــد احلليــم احلــي ،ط 1380 - 1422 ،1ش ،املطبعــة :مطبعــة مكتــب

اإلعــام اإلســامي ،النــارش :مركــز انتشــارات دفــر تبليغــات اســامى (مركــز

النــر التابــع ملكتــب اإلعــام اإلســامي).

ئمــة ،ابن أيب الفتــح االربــي :ط ،2دار األضواء،
37372كشــف الغمــة يف معرفــة األَ ّ

بــروت ــ لبنان لســنة  1405هــ.

37373كشــف اللثــام ،الفاضــل اهلنــدي( ،ت1137 :هـــ) ،حتقيــق :مؤسســة النــر
اإلســامي ،ط ،1416 ،1النــارش :مؤسســة النــر اإلســامي التابعــة جلامعــة
املدرســن بقــم املرشفــة.

37374الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن (تفســر الثعلبــي) ،أمحــد بــن حممــد بن

إبراهيــم الثعلبــي ،أبــو إســحاق (ت427 :هـــ) ،حتقيــق :ايب حممــد بــن عاشــور،

مراجعــة وتدقيــق :نظــر الســاعدي ،طبــع :دار إحيــاء الــراث العــريب لســنة

1422هـــ2002 ،م ،ط ،1بــروت ـ لبنــان.

37375كفايــة األخيــار يف حــل غايــة االختصــار ،تقــي الديــن أيب بكــر بــن حممــد

احلســيني احلصينــي الدمشــقي الشــافعي( ،ت ،)829 :النــارش :دار اخلــر،

دمشــق ،ط ،1994 ،1حتقيــق ومراجعــة :عــي عبــد احلميــد بلطجــي وحممــد
وهبــي ســليامن.

37376كفايــة الفقــه املشــتهر بـ (كفايــة األحــكام) ،املــوىل حممــد باقــر الســبزواري،
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(ت 1090:هـ) ،حتقيــق :الشــيخ مرتــى الواعظــي األراكــي ،ط 1423 ،1هـــ،

املؤسســة النــر اإلســامي ،التابعــة جلامعــة املدرســن بقــم املرشفــة.

37377كــال الديــن وامتــام النعمــة ،الشــيخ الصــدوق ،تصحيــح وتعليــق :عــي
أكــر الغفــاري ،طبــع :مؤسســة النــر اإلســامي التابعــة جلامعــة املدرســن
بقــم لســنة 1405هـــ1985 ،م ،قــم املقدســة ـ إيــران.

37378كنــز العــال ،املتقــي اهلنــدي( ،ت 975 :هـــ) ،حتقيــق :ضبــط وتفســر:

الشــيخ بكــري حيــاين ،تصحيــح وفهرســة :الشــيخ صفــوة الســقا( ،د.ط)،

 1989 - 1409م ،النــارش :مؤسســة الرســالة  -بــروت – لبنــان.

37379كنــز الفوائــد ،الكراجكــي ،ط ،2مكتبــة املصطفــوي ،قــم ــــ إيــران لســنة
 1411هــــ.

38380الكنــى واالســاء ،أبــو بــر حممــد بــن أمحــد بــن محــاد بــن ســعيد بــن مســلم
األنصــاري الــدواليب الــرازي (ت 310 :ه) ،املحقــق :أبــو قتيبــة نظــر حممــد

الفاريــايب ،النــارش :دار ابــن حــزم – بــروت -لبنــان ،ط 1421 ،1هـ 2000 -

م.

38381الكُنــى واالســاء ،مســلم بــن احلجــاج أبــو احلســن القشــري النيســابوري،
(ت 261 :هـــ) ،حتقيــق :املحقــق :عبــد الرحيــم حممــد أمحــد القشــقري ،ط،1
 1404ه  1984 / -م ،النــارش :عــادة البحــث العلمــي باجلامعــة اإلســامية،
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املدينــة املنــورة ،اململكــة العربيــة الســعودية.
38382الكنــى واأللقــاب ،عبــد اهلل حممــد بــن إســحق بــن منــده األصبهــاين،
(310هـــ 395 -هـــ) ،حتقيــق ومراجعــة :أبــو قتيبــة نظــر حممــد الفاريــايب،

النــارش :مكتبــة الكوثــر ،الســعودية – الريــاض ،ط1417 ،1هـــ 1996 -م.

38383لســان العــرب ،ابــن منظــور( ،ت 711 :هـــ)( ،د .ط) ،1405 ،النــارش:
أدب احلــوزة.

38384لســان امليــزان ،أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين ،أبــو الفضــل شــهاب
الديــن ،حتقيــق :عبــد الفتــاح أيب غــدة ،طبــع :مكتبــة املطبوعــات اإلســامية

لســنة 1423هـــ2002 ،م ،ط ،1االســكندرية ـ مــر.

38385اللمعــة الدمشــقية ،الشــهيد األول( ،ت786:هـــ) ،ط ،1411 ،1قــدس –
قــم ،النــارش :منشــورات دار الفكــر – قــم.

الصــدر( ،ت 1421 :هـــ) ،ط- 1427 ،3
الســ ِّيد ُم َّمــد َّ
38386مــا وراء الفقــهَّ ،
 2007م ،املطبعــة :قلــم ،النــارش :املحبــن للطباعــة والنــر.

ِ
ــي ( 483هــ
الس ْخ ّ
38387املبســوط ،أبــو بكــر حممــد بــن أمحــد بــن أيب ســهل َّ َ

 1090م)( ،د .ط) 1414 ،هـــ  1993 -م ،النــارش :دار املعرفــة – بــروت.

38388املبســوط ،الطــويس( ،ت 460 :هـــ) ،حتقيــق :تصحيــح وتعليــق :الســيد
151

حممــد تقــي الكشــفي( ،د .ط) ،1387 ،مــط :املطبعــة احليدريــة – طهــران،

النــارش :املكتبــة املرتضويــة إلحيــاء آثــار اجلعفريــة.

38389املتفــق واملتفــرق ،اخلطيــب البغــدادي ،احلافــظ أبــو بكــر أمحــد بــن عــي بــن
ثابــت (ت 463هـــ) ،حتقيــق :الدكتــور حممــد صــادق إيــدن احلامــدي ،طبــع:
دار القــادري لســنة 1417هـــ1997 ،م ،ط ،1دمشــق ـ ســوريا.

39390املجالــس العاشــور ّية يف املآتــم ُ
احل َســين َّية ،الشــيخ عبــد اهلل ابــن احلــاج حســن
آل دروي ،معــارص ،ط ،1428 ،1املطبعــة :ســتاره – قــم ،النــارش :انتشــارات

أهــل الذكــر  -قــم – إيــران.

39391املجروحــن ،حممــد بــن حبــان بــن أمحــد أيب حاتــم التميمــي البســتي( ،ت:
 354ه ـ) ،تــح :حممــود إبراهيــم زايــد ،توزيــع :دار البــاز للنــر والتوزيــع -

عبــاس أمحــد البــاز  -مكــة املكرمــة.

39392جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد ،احلافــظ نــور الديــن عــي بــن أيب بكــر

اهليثمــي( ،ت 807 :هـــ) ،بتحريــر احلافظــن اجلليلــن :العراقــي وابــن جحــر،

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

39393جممــع الفائــدة ،املحقــق األردبيــي( ،ت ،)993 :حتقيــق :احلــاج آغــا
جمتبــى العراقــي ،الشــيخ عــي پنــاه االشــتهاردي ،احلــاج آغــا حســن اليــزدي

األصفهــاين ،النــارش :مؤسســة النــر اإلســامي التابعــة جلامعــة املدرســن بقــم
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املرشفــة.
39394املجمــوع رشح املهــذب ،النــووي ،ط مطبعــة التضامــن /مــر لســنة
1344هـــ.

39395املجمــوع ،النــووي( ،ت 676 :هـــ) ،النــارش :دار الفكــر ،بــروت1997 ،
م.

39396املحاســن ،أمحــد بــن حممــد بــن خالــد الربقــي( ،ت274 :هـــ) ،حتقيــق:
تصحيــح وتعليــق :الســيد جــال الديــن احلســيني (املحــدث)- 1370 ،

 1330ش ،النــارش :دار الكتــب اإلســامية – طهــران.

39397حمــارضات يف ُأصــول الفقــه ،تقريــر بحــث الســيد اخلوئــي للفيــاض،

(ت 1413:هـــ) ،ط ،1419 ،1املطبعــة والنــارش :مؤسســة النــر اإلســامي
التابعــة جلامعــة املدرســن بقــم املرشفــة.

39398حمــارضات يف فقــه اإلماميــة (اخلمــس) ،الســيد حممــد هــادي امليــاين( ،ت:

 1395هـــ) ،حتقيــق :مجعهــا وعلــق عليهــا فاضــل احلســيني امليــاين( ،د.ط)،

(د .ت).

املحــر ،حممــد بــن حبيــب بــن أميــة بــن عمــرو اهلاشــمي ،بالــوالء ،أبــو
39399
ّ
جعفــر البغــدادي (ت245 :هـــ) ،حتقيــق :إيلــزة ليختــن شــتيرت ،النــارش :دار
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اآلفــاق اجلديــدة ،بــروت
40400املحجــة البيضــاء يف هتذيــب االحيــاء ،الفيــض الكاشــاين( ،ت 1091 :هـ)،
حتقيــق :صححــه وعلــق عليــه :عــي أكــر الغفــاري ،ط ،2املطبعــة :مهــر – قــم،

النــارش :دفــر انتشــارات إســامي وابســته بــه جامعــه مدرســن حــوزه علميــه

قــم.

40401املحىل ،ابن حزم( ،ت 456 :هـ) ،دار الفكر.
40402خمتــار الصحــاح ،أبــو بكــر الــرازي ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت – لبنــان،

ط 1415 ،1هـ  1994 -م.

40403املختــر النافــع يف فقــه االماميــة ،الشــيخ جعفــر احلــي ،منشــورات :قــم
الدراســات اإلســامية يف مؤسســة البعثــة ،ط ،2طهــران  ،1402ط ،3طهــران

 ،1410التوزيــع :مؤسســة البعثــة.

40404خمتــر تاريــخ دمشــق ،حممــد بــن مكــرم بــن عــي ،أبــو الفضــل ،مجــال
الديــن ابــن منظــور األنصــاري الرويفعــي األفريقــي (ت711 :هـــ) ،حتقيــق:

أمحــد محــوش ،حممــد العمــر ،طبــع :دار الفكــر لســنة 1405هـــ1985 ،م،

دمشــق ـ ســوريا.

40405خمتــر خليــل ،اخلليــل بــن اســحاق اجلنــدي( ،ت 767 :هـ) ،دار الكتــب
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العلميــة ،بــروت – لبنــان ،ط 1416 ،1هـ  1995 -م.
40406خمتلــف الشــيعة يف أحــكام الرشيعــة ،أبــو منصــور احلســن بــن يوســف بــن

املطهــر األســدي (العالمــة احلــي) ،حتقيــق ونــر :مؤسســة النــر اإلســامي،

ط 1412 ،1هــ ،مؤسســة النــر اإلســامي التابعــة جلامعــة املدرســن بقــم
املرشفــة.

40407املخصــص ،أبــو احلســن عــي بــن إســاعيل النحــوي اللغــوي األندلــي

املعــروف بابــن ســيده( ،ت 458 :هـــ) ،حتقيــق :جلنــة إحيــاء الــراث العــريب،

دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت – لبنــان.

40408مــدارك األحكام ،الســيد حممــد العامــي( ،ت 1009 :هـ) ،حتقيق :مؤسســة
آل البيــت (ع) إلحيــاء الــراث  -مشــهد املقدســة ،ط ،1حمــرم  ،1410املطبعــة:

مهــر – قــم ،النــارش :مؤسســة آل البيــت (ع) إلحيــاء الــراث  -قــم املرشفــة.

40409مــدارك حتريــر الوســيلة ،الشــيخ مرتــى بنــي فضــل ،معــارص ،حتقيــق:

مؤسســة تنظيــم ونــر آثــار اإلمــام اخلمينــي (قــدس) ،ط ،1رجــب املرجــب
 - 1422تابســتان  ،1380املطبعــة :مطبعــة مؤسســة العــروج ،النــارش:
مؤسســة تنظيــم ونــر آثــار اإلمــام اخلمينــي (قــده).

41410مدخــل إىل علــم الفقــه عنــد املســلمني الشــيعة ،الشــيخ عــي حــازم1413 ،
هـ  1993 /م ،دار العزبــة ،للطباعــة والنــر والتوزيــع ،بــروت – لبنــان.
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41411املدونــة الكــرى :مالــك بــن أنــس( ،ت179 :هـــ) ،ط دار الفكــر بيــوت
لســنة 1411هـــ 1991 -م؛

41412املدونــة الكــرى ،مالــك بــن أنــس( ،ت179 :هـــ) النــارش :دار صــادر،

بــروت.

41413مــرآة اجلنــان وعــرة اليقظــان يف معرفــة مــا يعتــر مــن حــوادث الزمــان،

حممــد عبــد اهلل بــن أســعد بــن عــي بــن ســليامن اليافعــي اليمنــي املكــي( ،ت:

 768ه ـ) ،وضــع حواشــيه :خليــل املنصــور ،منشــورات حممــد عــي بيضــون،

دار الكتــب العلميــة ،بــروت – لبنــان ،ط 1417 ،1هــ  1997 -م.

41414مــرآة الكتــب ،التربيــزي( ،ت1330:هـــ) ،حتقيــق :حممــد عــي احلائــري،

ط ،١٤١٤ ،1النــارش :مكتبــة آيــة اهلل املرعــي العامــة  -قــم

41415املراســم العلويــة ،الشــيخ أيب يعــى محــزة بــن عبــد العزيــز الديلمــي ،حتقيــق:
الســيد حمســن احلســيني األمينــي ،النــارش :املعاونيــة الثقافيــة للمجمــع العاملــي

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

41416املراســيل ،ابــن أيب حاتــم ،املحقــق :شــكر اهلل بــن نعمــة اهلل قوجــاين،

النــارش :مؤسســة الرســالة.1998 - 1418 ،

41417مراقــي الفــاح رشح متــن نــور اإليضــاح ،حســن بــن عــار بــن عــي
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الرشنبــايل املــري احلنفــي (ت 1069 :هـــ) ،اعتنــى بــه وراجعــه :نعيــم
زرزور ،النــارش :املكتبــة العرصيــةـ ط 1425 ،1هــ  2005 -م.

41418مــروج الذهــب ومعــدن اجلوهــر ،عــي بــن احلســن املســعودي (ت:
346هـــ) ،طبــع :دار القلــم ،بــروت ـ لبنــان.

41419مســالك األفهــام إىل تنقيــح رشائــع إســام ،زيــن الديــن بــن عــي العامــي

(الشــهيد الثــاين) ،حتقيــق ونــر :مؤسســة املعــارف اإلســامية ،ط1413 ،1
ه ـ .ق ،املطبعــة :جــاب وكرافيــك هبمــن قــم.

حممد حياة األنصاري ،معارص ،املطبعة :خط املؤلف.
42420املسانيدّ ،
42421املســائل الصاغانيــة ،الشــيخ املفيــد ،حتقيــق :الســيد حممــد القــايض ،ط،1

 1413ه ـ ق ،النــارش :املؤمتــر العاملــي أللفيــة الشــيخ املفيــد ،املطبعــة :مهــر.

42422املســائل املســتحدثة ،الســيد حممــد صــادق الروحــاين ،ط - ،١٤١٤ ،4ق
املطبعــة :فرورديــن النــارش :مؤسســة دار الكتــاب قــم املقدســة.

42423مســائل النارصيــات ،الســيد الرشيــف املرتــى ،حتقيــق مركــز البحــوث

العلميــة ،نــر :رابطــة الثقافــة والعالقــات االســامية ،مؤسســة اهلــدى،

1417هـــ1997 /م.

42424املســتجاد مــن اإلرشــاد ،العالمــة احلــي( ،ت726 :هـــ) ،طبــع :مكتبــة آيــة
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اهلل العظمــى الســيد املرعــي النجفــي لســنة 1406هـــ1986 ،م ،قــم املقدســة
ـ إيــران

42425مســتدرك الوســائل ومســتنبط املســائل ،مــرزا حســن النــوري الطــريس،
(ت 1320:ه ـ) ،حتقيــق :مؤسســة آل البيــت عليهــم الســام إلحيــاء الــراث،

ط 1املحققــة 1408 ،ه ـ  1987 -م.

42426مســتدرك ســفينة البحــار ،الشــيخ عــي النــازي الشــاهرودي( ،ت1405 :
هــ.ق) ،حتقيــق وتصحيــح :نجــد املؤلــف احلــاج الشــيخ حســن بــن عــي

النــازي ،مؤسســة النــر اإلســامي التابعــة جلامعــة املدرســن بقــم املرشفــة.

42427مســتدرك علــم رجــال احلديــث ،الشــيخ عــي النــازي الشــاهرودي ،طبــع:
ابــن املؤلــف ،مطبعــة شــفق لســنة 1412هـــ1991 ،م ،ط ،1طهــران ـ إيــران.

42428املســتدرك عــى الصحيحــن ،أبــو عبــد اهلل احلاكــم حممــد بــن عبــد اهلل بــن
حممــد بــن محدويــه بــن نُعيــم بــن احلكــم الضبــي الطهــاين النيســابوري املعروف

بابــن البيــع (ت 405 :هـــ) ،حتقيــق :مصطفــى عبــد القــادر عطــا ،ط1411 ،1
–  ،1990النــارش :دار الكتــب العلميــة – بــروت.

42429مســتدركات أعيــان الشــيعة ،حســن األمــن( ،ت 1399 :هـــ)( ،د .ط)،

 1987 - 1408م ،املطبعــة والنــارش :دار التعــارف للمطبوعــات.
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43430املســتطرف يف ّ
كل فــن مســتظرف ،هبــاء الديــن أبــو الفتــح حممــد بــن أمحــد
بــن منصــور األبشــيهي (ت854 :هـــ) ،حتقيــق :إبراهيــم صالــح ،طبــع :دار
صــادر لســنة 1419هـــ1999 ،م ،ط ،1بــروت ـ لبنــان.

43431مســتقىص مــدارك القواعــد ومنتهــى ضوابــط الفوائــد ،مــا حبيــب اهلل
مهــت :آقــاى حــاج آقــا حممد
الرشيــف الكاشــاين( ،ت 1340 :هـــ) ،حتقيــق :بــه ّ

رشيــف نجــل املؤلــف( ،د.ط)( ،د .ت).

43432مستمســك العــروة ،الســيد حمســن احلكيــم( ،ت 1390 :هـــ)( ،د .ط)،

 ،1404منشــورات مكتبــة آيــة اهلل العظمــى املرعــي النجفــي  -قــم – إيــران.

43433مســتند الشــيعة يف أحــكام الرشيعــة ،أمحــد بــن حممــد مهــدي النراقــي ،حتقيق
ونــر :مؤسســة آل البيــت  -عليهــم الســام  -إلحيــاء الــراث  -مشــهد
املقدســة ،ط - ،1ربيــع األول  1415هــ ،املطبعــة :ســتارة – قــم.

43434مســند أيب داوود الطيالــي ،ســليامن بــن داود أبــو داود الفــاريس البــري
(ت204 :هـــ) ،طبــع :دار املعرفــة ،بــروت ـ لبنــان.

43435مســند امحــد ،وهبامشــه منتخــب كنــز العــال يف ســنن األقــوال واالفعــال،

امحــد بــن حنبــل( ،ت 241 :هـــ) ،دار صــادر -بــروت.

43436مســند اإلمــام ،لإلمــام الشــهيد زيــد بــن عــي بــن احلســن ابــن عــي بــن أيب
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طالــب (عليهــم الســام) ،منشــورات دار مكتبــة احليــاة ،بــروت لبنــان
43437مســند احلميــدي ،عبــد اهلل بــن الزبــر احلميــدي( ،ت219 :هـــ) ،حتقيــق:
حبيــب األعظمــي ،طبــع :دار الكتــب العلميــة 1408هـــ1988 ،م ،بــروت ـ

لبنــان.

43438مســند ّ
الشــهاب ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن ســامة بــن جعفــر بــن عــي بــن
حكمــون القضاعــي املــري (ت454 :هـــ) ،حتقيــق :محــدي عبــد املجيــد
الســلفي ،طبــع :مؤسســة الرســالة لســنة 1407هـــ1985 ،م ،ط ،2بــروت ـ

لبنــان.

43439مشــاهري علــاء األمصــار ،أبــو حاتــم حممــد بــن أمحــد بــن حبــان ال ُبســتي
(ت354 :هـــ) ،طبــع :دار الكتــب العلميــة لســنة 1416هـــ1996 ،م ،بــروت

ـ لبنــان.

عــي الطــريس ،حتقيــق:
44440مشــكاة األنــوار يف غــرر األخبــار ،أبــو الفضــل ّ
مهــدي هوشــمند ،املطبعــة والنــارش :دار احلديــث ،ط.1418 ،1

44441مشــيخة ابــن البخــاري ،أمحــد بــن ُم َّمــد ال َّ
ظاهــري احلنفــي( ،ت 696 :هـ)،
حتقيــق :املحقــق :د .عــوض عتقــي ســعد احلازمــي ،ط 1419 ،1هــ ،النــارش:
دار عــامل الفــؤاد ،مكــة -الســعودية.
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44442مشــيخة الفقيــه ،رشح وترمجــة وتعليــق :الشــيخ حممــد جعفــر شــمس
الديــن ،دار اهلــادي.

44443مصابيــح ال ّظــام يف رشح مفاتيــح ّ
حممــد باقــر الوحيــد البهبهــاين،
الشائــعّ ،
مؤسســة العالمــة املجــدّ د الوحيــد البهبهــاين ،ط ،1حمـ ّـرم احلــرام
حتقيــق ونــرّ :
 1424هـ.

44444مصبــاح الفقيــه ،أغــا رضــا اهلمــداين ،حتقيــق :حممــد الباقــري  -نــور عــي
النــوري  -حممــد املريزائــي ،إرشاف :الســيد نــور الديــن جعفريــان ،نــر:
املؤسســة اجلعفريــة إلحيــاء الــراث ،ط - ،1ربيــع األول  1417 -هــ ،املطبعــة:

ســتارة – قــم.

44445مصبــاح املتهجــد ،الشــيخ الطــويس 460 - 385( ،هــ ق) ،ط1411 ،1
ه ـ 1991 -م ،مؤسســة فقــه الشــيعة ،بــروت – لبنــان.

44446مصبــاح اهلــدى يف رشح العــروة الوثقــى ،الشــيخ حممــد تقــي اآلمــي( ،ت:
 1391هـــ) ،ط 1337 - 1377 ،1ش ،مــط :فــردويس.

44447املصطلحات ،إعداد مركز املعجم الفقهي( .د .ط)( ،د .ت).
44448املصنــف ،ابــن ايب شــيبة الكــويف( ،ت 335 :هـــ) ،حتقيــق وتعليــق :ســعيد
اللحــام ،ط ،1مجــاد اآلخــرة 1989 - 1409م ،النــارش :دار الفكــر للطباعــة
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والنــر والتوزيــع  -بــروت – لبنــان.
44449املصنف ،عبد الرزاق الصنعاين ،طبعة منشورات املجلس العلمي.
45450مطالــب الســؤول يف مناقــب آل الرســول (ع) ،ابــن طلحــة الشــافعي( ،ت:
 652هـــ) ،حتقيــق :ماجــد ابــن أمحــد العطيــة( ،د.ط)( ،د.ت).

حممــد
45451معــارج هنــج البالغــة ،عــي بــن زيــد البيهقــي( ،ت 565 :هـــ) ،تــحّ :

تقــي دانــش پــژوه ،إرشاف :الســيد حممــود املرعــي ،ط ،1409 ،1مطبعــة

هبمــن – قــم ،النــارش :مكتبــة آيــة اهلل العظمــى املرعــي النجفــي  -قــم املقدســة.

45452املعــارف ،ابــن قتيبــة الدّ ينــوري213( ،هـ276-هـــ) حتقيــق ومراجعــة:
دكتــور ثــروت عكاشــة ،النــارش :دار املعــارف ،القاهــرة.

45453معامل العلامء ،ابن شهراشوب( ،ت 588 :هـ) ،النارش :قم.
45454املعتــر ،املحقــق احلــي( ،ت 676 :هـــ) ،حتقيــق وتصحيــح :عــدة مــن
األفاضــل ،إرشاف :نــارص مــكارم شــرازي 14/3/1364 ،ش ،مــط:

مدرســة اإلمــام أمــر املؤمنــن (ع) ،النــارش :مؤسســة ســيد الشــهداء (ع) – قــم.
45455معجــم األدبــاء أو إرشــاد األريــب إىل معرفــة األديــب ،أبــو عبــد اهلل ياقــوت
بــن عبــد اهلل الرومــي احلمــوي( ،ت 626:هـــ) ،النــارش :دار الكتــب العلميــة -
بــروت ،ط 1411 ،1هـ 1991 -م.
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45456املعجــم األوســط ،ال َّطــراين( ،ت  360هـــ) ،حتقيــق :قســم التحقيــق بــدار

احلرمــن 1995 - 1415 ،م ،النــارش :دار احلرمــن للطباعــة والنــر والتوزيــع.

45457معجــم البلــدان ،احلمــوي( ،ت 626 :هـــ) 1979 - 1399 ،م ،النــارش:
دار إحيــاء الــراث العــريب  -بــروت – لبنــان.

حممــد حيــاة األنصــاري ،معــارص( ،د.ط)،
الرجــال واحلديــثّ ،
45458معجــم ّ

(د.ت).

الصحابــة البــن قانــع( ،ت 351 :هـــ) ،حتقيــق :املحقــق :صــاح بن
45459معجــم َّ
ســامل املــرايت ،ط ،1418 ،1النــارش :مكتبــة الغربــاء األثريــة  -املدينــة املنــورة.

46460معجــم الفــاظ الفقــه اجلعفــري ،د .أمحــد فتــح اهلل ،ط 1995 - 1415 ،1م،

مــط :مطابــع املدوخــل – الدمام.

46461املعجــم الكبــر ،الطــراين( ،ت ،)360:حقيــق وختريــج :محــدي عبــد

املجيــد الســلفي ،ط ،2مزيــدة ومنقحــة ،النــارش :دار إحيــاء الــراث العــريب.

46462معجــم املصطلحــات وااللفــاظ الفقهيــة ،حممــد عبــد الرمحــن ،دار الفضيلــة
للنــر والتوزيــع والتصديــر

46463معجــم املطبوعــات العربيــة ،أليــاس رسكيــس( ،ت 1351 :هـــ)،1410 ،

املطبعــة :هبمــن – قــم ،النــارش :مكتبــة آيــة اهلل املرعــي النجفــي  -قــم املقدســة.
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46464معجــم املؤلفــن ،عمــر رضــا كحالــة ،النــارش :مكتبــة املثنــى – بــروت ،دار
إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت.

46465معجــم رجــال احلديــث وتفصيــل طبقــات الــرواة ،الســيد أبــو القســم

اخلوئــي (ت 1413 :هـــ) ط ،1992 -1413 ،5طبعــة جديــدة ومنقحــة.

46466معجــم لغــة الفقهــاء ،حممــد قلعجــي -حامــد صــادق قنيبــي ،النــارش :دار
النفائــس للطباعــة والنــر والتوزيــع ،ط 1408 ،2ه ـ  1988 -م.

46467معجــم مقايــس اللغــة ،أمحــد بــن فــارس بــن زكريــا (ابــن فــارس)( ،ت:
395هـــ) تــح :عبــد الســام حممــد هارونـــ ،1404 ،املطبعــة والنــارش :مكتبــة

اإلعــام اإلســامي.

46468معرفــة الثقــات – للعجــي (ايب احلســن بــن عبــد اهلل بــن صالــح الكــويف)،

(ت261 :هـــ) ،نــر مكتبــة الــدار باملدينــة املنــورة ،ط1405 ،1هـــ1985 /م.

46469معرفــة الثقــات مــن رجــال أهــل العلــم واحلديــث ومــن الضعفــاء وذكــر
مذاهبهــم وأخبارهــم ،أبــو احلســن أمحــد بــن عبــد اهلل بــن صالــح العجــى

الكــويف (ت 261 :ه) ،املحقــق :عبــد العليــم عبــد العظيــم البســتوي ،النــارش:
مكتبــة الــدار  -املدينــة املنــورة.

47470معرفــة الرجــال ،أبــو زكريــا حييــى بــن معــن بــن عــون بــن زيــاد بــن بســطام
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بــن عبــد الرمحــن املــري بالــوالء ،البغــدادي (ت 233 :ه) ،حتقيــق :حممــد كامــل
القصــار ،ط 1405 ،1ه  1985 -م ،النــارش :جممــع اللغــة العربيــة – دمشــق.

47471معرفــة الســنن واآلثــار ،أمحــد بــن احلســن بــن عــي بــن موســى
س ْو ِجــردي اخلراســاين ،أبــو بكــر البيهقــي (ت 458 :هـــ) ،تــح :عبــد
اخلُ ْ َ
املعطــي أمــن قلعجــي ،ط 1412 ،1هــ  1991 -م ،النــارش :النــارشون:
جامعــة الدراســات اإلســامية (كراتــي  -باكســتان) ،دار قتيبــة (دمشــق -

بــروت) ،دار الوعــي (حلــب  -دمشــق) ،دار الوفــاء (املنصــورة  -القاهــرة).
47472معرفــة علــوم احلديــث ،أبــو عبــد اهلل احلاكــم حممــد بــن عبــد اهلل بــن حممــد
بــن محدويــه بــن نُعيــم بــن احلكــم الضبــي الطهــاين النيســابوري املعــروف بابــن

البيــع (ت405 :هـــ) ،حتقيق :الســيد معظم حســن ،ط1397 ،2هـ 1977 -م،

النــارش :دار الكتــب العلميــة – بريوت.

47473املعرفــة والتاريــخ ،يعقــوب بــن ســفيان بــن جــوان الفــاريس الفســوي،

أبــو يوســف (ت 277 :ه) ،حتقيــق :أكــرم ضيــاء العمــري ،ط 1401 ،2ه -
1981م ،النــارش :مؤسســة الرســالة ،بــروت.

47474مغنــي املحتــاج إىل معرفــة معــاين ألفــاظ املنهــاج ،رشح الشــيخ حممــد

الرشبينــي اخلطيــب( ،ت 977 :هـــ) ،دار إحيــاء الــراث العــريب  -بــروت –

لبنــان 1958 - 1377 ،م.
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47475املغنــي ،ابــن قدامــة ،)620- 541( ،ط ،1405 ،1النــارش :دار الفكــر،

بــروت.

47476املغنــي ،عبــد اهلل ابــن قدامــة( ،ت 620 :هـــ) ،الطبعــة :جديدة باألوفســت،

النــارش :دار الكتــاب العــريب للنــر والتوزيــع  -بــروت – لبنــان.

47477مفاتيــح الغيــب التفســر الكبــر ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عمــر بــن احلســن
بــن احلســن التيمــي الــرازي امللقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري (ت:
 606ه) ،ط 1420 ،3ه،النــارش :دار إحيــاء الــراث العــريب  -بــروت.

47478مفتــاح الكرامــة بــرح قواعــد العالمــة ،الســيد حممــد جــواد العامــي( ،ت:
 1226هـــ) ،تــح :الشــيخ حممــد باقــر اخلالــي ،ط 1419 ،1هـــ .ق ،مؤسســة
النــر اإلســامي.

47479مقاتــل الطالبيــن ،أبــو الفرج األصفهــاين )356 – 284( ،قــدم له وأرشف

عــى طبعــه كاظــم املظفــر ،ط ،2النــارش :مؤسســة دار الكتــاب للطباعــة والنرش،

قــم – إيــران ،منشــورات املكتبــة احليدريــة ومطبعتهــا يف النجــف (ت 368هـــ)
 1385هـ  1965 -م.

48480مقــاالت الكوثــري ،حممــد زاهــد الكوثــري (ت1371 :هـ) ،النــارش املكتبة
االزهريــة للــراث ،مرص.
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48481مقدمــات املمهــدات ،أبــو الوليــد حممــد بــن أمحــد بــن رشــد القرطبــي

(ت520:هـــ) ،تــح :الدكتــور حممــد حجــي ،النــارش :دار الغــرب اإلســامي،

بــروت – لبنــان ،ط 1408 ،1هـــ  1988 -م.

48482املقنعــة ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن حممــد بــن النعــان العكــري البغــدادي
امللقــب بالشــيخ املفيــد( ،ت 413:هـ .ق) ،ط 1410 ،2هـــ .ق ،مؤسســة النرش

اإلســامي التابعــة جلامعــة املدرســن بقــم املرشفــة.

48483مــكارم االخــاق ،ابــن أيب الدنيــا( ،ت 281 :هـــ) ،حتقيــق :جمــدي الســيد
إبراهيــم ،النــارش :مكتبــة القــرآن للطبــع والنــر والتوزيــع – القاهــرة.

48484املالحــم والفتــن ،البــن طــاووس( ،ت 664 :هـــ) ،ط 15 ،1شــعبان
 ،1416املطبعــة :نشــاط – أصفهــان ،النــارش :مؤسســة صاحــب األمــر عجــل
اهلل فرجــه.

48485امللــل والنحــل ،الشهرســتاين( :ت548 :هـــ) ،حتقيــق :حممــد ســيد كيــاين،

املطبعــة والنــارش :دار املعرفــة  -بــروت – لبنــان.

48486مــن حيــاة اخلليفــة عمــر بــن اخلطــاب ،عبــد الرمحــن أمحــد البكــري ،معارص،

ط2002 - 5 - 10 ،7م ،النــارش :اإلرشــاد للطباعــة والنــر  -بــروت –
لبنــان.

167

48487مــن كتــاب العــر وديــوان املبتــدأ واخلــر يف أيــام العــرب والعجــم والرببــر
ومــن عارصهــم مــن ذوي الســلطان األكــرَّ ،
الرمحــن ابــن خلدون
العلمــة عبــد ّ

املغــريب( ،ت808 :هـــ) ط ،4النَّــارش :دار إحيــاء الــراث العــريب  -بــروت –

لبنــان.

48488مــن ال حيــره الفقيــه ،الشــيخ الصــدوق( ،ت 381 :هـــ) ،تــح :تصحيــح
وتعليــق :عــي أكــر الغفــاري ،ط ،2النــارش :مؤسســة النــر اإلســامي التابعــة
جلامعــة املدرســن بقــم املرشفــة.

48489املنابع الذهبية ،عبد اهلل ابو زيد( ،د.ط)( ،د.ت).
49490مناقــب ابــن شهرآشــوب ،مطبعــة املكتبــة احليدريــة ،النجــف األرشف ــــ
العــراق لســنة  1376هــــ.

49491مناقــب اإلمــام الشــافعي ،للفخــر الــرازي :ص  24نــر مكتبــة الكليــات
األزهريــة – مــر لســنة 1406هـــ 1986 -م.

الس َ
ــام) ،املــوىل حيــدر الشــرواين( ،ت:
49492مناقــب أهــل البيــت (عليهــم َّ
ق ،)12حتقيــق :الشــيخ حممــد احلســون ،شــوال املكــرم  ،1414املطبعــة :مطبعــة
منشــورات اإلســامية.

49493مناهــج االحــكام ،املــرزا القمــي( ،ت 1231:هـــ.ق) ،ط ،1420 ،1املطبعة:
مؤسســة النــر اإلســامي ،النــارش :مؤسســة النــر اإلســامي التابعــة جلامعــة
املدرســن بقــم املرشفــة.
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ـوي
السـ ِّيد أمحــد بــن زيــن العابديــن العلـ ّ
49494مناهــج األخيــار يف رشح االســتبصار َّ
العامــي :ج 3ص.714
49495املناهــج الســوية (النبويــة) يف رشح الروضــة البهيــة يف رشح اللمعة الدمشــقية)
للفاضــل اهلنــدي( ،خمطوط).

49496املناهل ،السيد حممد بن عيل الطباطبائي( ،د .ت) (د .ط).
49497املنتظــم يف تاريــخ األمــم وامللــوك ،ابــن اجلــوزي( ،ت 597 :هـــ) ،حتقيــق:
دراســة وحتقيــق :حممــد عبــد القــادر عطــا ومصطفــى عبــد القــادر عطــا ،راجعــه

وصححــه :نعيــم زرزور ،ط 1992 - 1412 ،1م ،النــارش :دار الكتــب العلميــة
 -بــروت – لبنــان.

49498منتقــى اجلــان ،حســن بــن زيــن الدِّ يــن العامــي( ،ت 1011 :هـــ) ،حتقيــق:
تصحيــح وتعليــق :عــي أكــر الغفــاري ،ط 1362 ،1ش ،املطبعــة :املطبعــة
اإلســامية ،النــارش :مؤسســة النــر اإلســامي التابعــة جلامعــة املدرســن بقــم

املرشفــة.

49499املنتقــى رشح املوطــأ ،أبــو الوليــد ســليامن بــن خلــف بــن ســعد بــن أيــوب
بــن وارث التجيبــي القرطبــي الباجــي األندلــي (ت 474 :هـــ) ،النــارش :مطبعــة

الســعادة  -بجــوار حمافظــة مــر ،ط 1332 ،1هـــ

50500منتهى املطلب (ط .ق) ،العالمة احليل( ،ت ،)726 :طبعة حجرية.
50501منتهــى املطلــب (ط.ج) العالمــة احلــي( ،ت ،)726 :ط ،1412 ،1املطبعــة
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والنــارش :مؤسســة الطبــع والنــر يف اآلســتانة الرضويــة املقدســة.
50502منتهــى املقــال يف احــوال الرجــال الشــيخ حممــد بــن إســاعيل املازنــدراين :ج7
ص.23

50503منهــاج االجتهــاد يف اإلســام للدكتــور حمــد ســام مدكــور ،الطبعــة األوىل
 – 1393جامعــة الكويــت – الكويــت.

50504منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة ،ســعيد بــن هبــة اهلل الراونــدي ،تــح:

الســيد عبــد اللطيــف الكوكهمــري ،نــر :مكتبــة آيــة اهلل املرعــي العامــة – قــم،

طبــع :مطبعــة اخليــام – قــم1406 ،هـ.

50505منهــاج الســنة ،أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســام بــن عبــد

اهلل بــن أيب القاســم بــن حممــد ابــن تيميــة احلــراين احلنبــي الدمشــقي (ت728 :

هـــ) ،تــح :حممــد رشــاد ســامل ،النــارش :جامعــة اإلمــام حممد بن ســعود اإلســامية،

ط 1406 ،1ه ـ1986 -م.

50506منهــاج الطالبــن وعمــدة املفتــن يف الفقــه ،أبــو زكريــا حميــي الديــن حييــى بــن
رشف النــووي (ت 676 :هـــ) ،تــح :عــوض قاســم أمحــد عــوض ،النــارش :دار
الفكــر ،ط 1425 ،1هـــ 2005 /م.

50507منهــاج املؤمنــن ،الســيد املرعــي( ،ت 1411 :هـــ) ،مــط :اخليــام،1406 ،

النــارش :مكتبــة آيــة اهلل العظمــى املرعــي.

50508املنهــج القويــم ،حممــد بــن عــي بــن أمحــد بــن عمــر بــن يعــى ،أبــو عبــد اهلل،
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بــدر الديــن البعــي (ت 778 :هـــ) ،حتقيــق :عــي بــن حممــد العمــران ،إرشاف:

بكــر بــن عبــد اهلل أبــو زيــد ،ط 1422 ،1هـــ ،النــارش :دار عــامل الفوائــد للنــر
والتوزيــع ،مكــة املكرمــة.

50509منيــة املريــد يف أدب املفيــد واملســتفيد ،الشــيخ زيــن الديــن بــن عــي العامــي
(قــدس رسه) املعــروف بالشــهيد الثــاين965 - 911( ،هــ) ،حتقيــق :رضــا

املختــاري ،ط 1368 - 1409 ،1ش ،مــط :مكتــب اإلعــام اإلســامي.

51510مهــذب االحــكام يف بيــان احلــال واحلــرام ،الســيد عبــد االعــى الســبزواري،

(ت1414:هـــ) ،ط ،1413 ،4مــط :فرورديــن ،النــارش :مكتــب آيــة اهلل العظمــى
الســيد الســبزواري (قــده) ،اخــراج مؤسســة املنــار.

51511املهــذب البــارع يف رشح املختــر النافــع ،مجــال الديــن أيب العبــاس أمحــد بــن

حممــد بــن فهــد احلــي 841 - 757( ،هـــ) ،حتقيــق :احلجــة الشــيخ جمتبــى العراقي،

غــرة رجــب املرجــب  ،1407مؤسســة النــر اإلســامي التابعة جلامعة املدرســن

بقــم املرشفة.

51512املهــذب يف فقــه اإلمــام الشــافعي ،إبراهيــم بــن عــي بــن يوســف الشــرازي
أبــو إســحاق (ت 476 :هـــ) ،النــارش :دار الفكــر ،بــروت.

51513املهــذب :القــايض عبــد العزيــز بــن الــراج الطرابلــي 481 - 400( ،هـــ)،
حتقيــق :إعــداد :مؤسســة ســيد الشــهداء العلميــة  /إرشاف :جعفــر الســبحاين،

 ،1406مؤسســة النــر اإلســامي (التابعــة) جلامعــة املدرســن بقــم املرشفــة

(إيــران)،
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51514مواهــب اجلليــل لــرح خمتــر خليــل ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن حممــد بــن عبــد
الرمحــن املغــريب املعــروف باحلطــاب الرعينــي( ،ت 954 :هـــ) ،ضبطــه وخــرج

آياتــه وأحاديثــه الشــيخ زكريــا عمــرات ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت – لبنــان،

ط 1416 ،1هــ  1995 -م.

51515املؤتلــف مــن املختلــف بــن أئمــة الســلف ،فضــل بــن احلســن الطــريس( ،ت:

 548هـ ق) ،حققــه وقابلــه مجــع مــن األســاتذة ،راجعــه الســيد مهــدي الرجائــي،

ط 1410 ،1هـــ ق ،طبــع :مطبعــة ســيد الشــهداء عليــه الســام – قــم ،نــر :جممع
البحــوث االســامية  -إيــران ،مشــهد.

51516موســوعة ابــن إدريــس احلــي كتــاب الرسائــر احلــاوي لتحريــر الفتــاوي،

العجــي احلـ ّـي( ،ت 598 :هـ) ،حتقيــق وتقديــم:
أبــو عبــد اهلل حممــد بــن إدريــس ْ
الســيد حممــد مهــدي الســيد حســن املوســوي اخلرســان ،إعــداد :مكتبــة الروضــة

احليدريــة ،نــر :العتبــة العلويــة املقدســة ،ط 1429 ،1هـــ 2008-م.

51517موســوعة الفقــه اإلســامي طبقــا ملذهــب أهــل البيــت (عليهــم الســام)؛
مؤسســة دائــرة املعــارف الفقــه اإلســامي ،حتقيــق :مؤسســة دائــرة معــارف الفقــه

اإلســامي ،ط 2002 - 1423 ،1م ،النــارش :مؤسســة دائــرة معــارف الفقــه
اإلســامي.

السـ َـام) ،احلــاج
51518موســوعة ا ُملص َط َفــى (صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه) والعــرة (عليهــم َّ
حســن َّ
الشــاكري ،معــارص ،ط ،1417 ،1املطبعــة :ســتارة ،النــارش :نــر اهلــادي
 -قــم – إيــران.
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51519موســوعة طبقــات الفقهــاء ،الشــيخ الســبحاين ،ط ،1املطبعــة :اعتــاد – قــم،

 1418ه ـ .ق.

52520موســوعة كلــات اإلمــام ُ
السـ َـام) جلنــة احلديــث يف معهــد
احل َســن (عليــه َّ
السـ َـام) 1995 - 1416 ،م ،النــارش :دار املعــروف للطباعــة
باقــر العلــوم (عليــه َّ
والنــر.

52521املوطــأ ،مالــك بــن أنــس ،صححــه ،ورقمــه ،وخــرج أحاديثــه ،وعلــق عليــه

حممــد فــؤاد عبــد الباقــي ،دار احيــاء الــراث العــريب ،بــروت – لبنــان1406 ،

هــ  1985 -م

52522ميــزان االعتــدال يف نقــد الرجــال ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان،

(ت 748 :هـــ) ،تــح :عــي حممــد البجــاوي ،دار املعرفــة للطباعــة والنــر ،بريوت

– لبنــان.

52523ناســخ احلديــث ومنســوخه ،لعمر بــن شــاهني( ،ت385 :هـ) ،حتقيــق :كريمة
بنــت عــي ،ط1420 ،1هـــ1999 /م ،النــارش :الكتــب العلمية ،بــروت  /لبنان.

52524النتــف يف الفتــاوى ،أبــو احلســن عــي بــن احلســن بــن حممــد الســغدي ،حنفــي
(ت 461 :هـــ) ،تــح :املحامــي الدكتــور صــاح الديــن الناهــي ،ط-1404 ،2

 ،1984النــارش :دار الفرقــان ،مؤسســة الرســالة  -عــان األردن ،بــروت لبنــان.

52525النجعــة يف رشح اللمعــة ،الشــيخ حممــد تقــي التســري( ،ت ،)1416 :ط،1

 ،1406مكتبــة الصــدوق ،طهــران  -بــازار رساي ارديبهشــت.
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52526النجــوم الزاهــرة يف ملــوك مــر والقاهــرة ،يوســف بــن تغــري بــردي
األتابكــي( ،ت 874 :هـــ) ،املطبعــة :مطابــع كستاتســوماس ورشكاه.

52527نزهــة الناظــر يف اجلمــع بــن األشــباه والنظائــر ،حييــى بــن ســعيد احلــي ،تــح:

الســيد أمحــد احلســيني  -نــور الديــن الواعظــي ،مــط اآلداب  -النجــف .1386

52528نصــب الرايــة ،للزيلعــي( ،ت 762 :هـــ) ،حتقيــق :اعتنــى هبــا :أيمــن صالــح
شــعبان ،ط 1995 - 1415 ،1م ،املطبعــة :مطابــع الوفــاء – املنصــورة ،النــارش:
دار احلديــث – القاهــرة.

52529نضــد القواعــد الفقهيــة عــى مذهــب اإلماميــة ،مقــداد بــن عبــد اهلل الســيوري
احلــي( ،ت826:هـــ) ،تــح :الســيد عبــد اللطيــف الكوهكمــري ،نــر :مكتبــة آيــة

اهلل العظمــى املرعــي ،مطبعــة اخليــام – قــم 1403،هـ.

53530نفــس الرمحــن يف فضائــل ســلامن ،مــرزا حســن النــوري الطــريس،

(ت1320:هـــ) ،حتقيــق :جــواد القيومــي اجلــزهاي االصفهــاين ،ط- 1411 ،1
 1369ش ،املطبعــة :بنكوئــن ،النــارش :مؤسســة اآلفــاق.

53531النفــي والتغريــب يف مصــادر الترشيــع اإلســامي ،الشــيخ نجــم الديــن

الطبــي ،النــارش :جممــع الفكــر اإلســامي ،ط ،1رمضــان املبــارك  1416هـ .ق،

املطبعــة :مؤسســة اهلــادي – قــم.

الرجــال ،التفــريش( ،ت :ق ،)11حتقيــق :مؤسســة آل البيــت (ع) إلحياء
53532نقــد ّ
الــراث ،ط ،1شــوال  ،1418املطبعــة :ســتارة – قــم ،النــارش :مؤسســة آل البيــت
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(ع) إلحيــاء الــراث – قــم.
53533هنايــة اإلحــكام يف معرفــة األحــكام ،احلســن بــن يوســف بــن عــي املطهــر

احلــي 736 - 648( ،هـ) ،حتقيــق :الســيد مهــدي الرجائي ،مؤسســة اســاعيليان،

للطباعــة والنــر والتوزيــع ،قــم – إيــران.

53534هنايــة املحتــاج اىل رشح املنهــاج ،شــمس الديــن حممــد بــن أيب العبــاس أمحد بن
محــزة ابــن شــهاب الديــن الرمــي املتــوىف املــري األنصــاري الشــهري بالشــافعي

الصغــر (ت1004 :هـــ) ،ط 1412 ،1هـ  1992 -م ،دار إحيــاء الــراث العــريب

 -مؤسســة التاريــخ العــريب ،بــروت – لبنــان.

53535النهايــة يف غريــب احلديــث ،جمــد الديــن ابــن األثــر( ،ت 606 :هـــ) ،حتقيــق:
طاهــر أمحــد الــزاوي ،حممــود حممــد الطناحــي ،ط 1364 ،4ش ،النــارش :مؤسســة

إســاعيليان للطباعــة والنــر والتوزيــع  -قــم – إيــران.

53536النهايــة يف جمــرد الفقــه والفتــاوى ،الشــيخ الطــويس( ،ت 460 :هـــ) ،النــارش:
انتشــارات قــدس حممــدي – قــم.

53537النهايــة ونكتهــا ،الشــيخ الطــويس – املحقــق احلــي ،مؤسســة النــر
اإلســامي ،قــم.

53538هنــج اإليــان ،ابــن جــر( ،ت :ق ،)7حتقيــق :الســيد أمحــد احلســيني ،ط،1

 ،1418املطبعــة :ســتارة – قــم ،النــارش :جمتمــع إمــام هــادي (ع) – مشــهد.

53539هنج البالغة ،بتحقيق صبحي الصالح ،ط دار الذخائر قم ــ إيران.
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54540هنــج البالغــة ،بتحقيــق صبحــي الصالــح ،ط 1387 ،1هــ  1967 -م،

بــروت.

54541هنــج البالغــة ،رشح حممــد عبــدة ،دار املعرفــة للطباعــة والنــر ،بــروت-
لبنــان.

54542هنــج احلــق وكشــف الصــدق ،احلســن بــن يوســف املطهــر احلــي ،علــق عليــه:
الشــيخ عــن اهلل احلســني االرمــوي ،دار اهلجــرة ،إيــران – قــم.

54543هنــج الســعادة يف مســتدرك هنــج البالغــة ،الشــيخ املحمــدي ،معــارص( ،د.ط)،

(د.ت) ،النــارش :مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات  -بــروت – لبنــان.

54544نــور االبصــار يف مناقــب النبــي املختــار ،الشــيخ مؤمــن بــن حســن مؤمــن
الشــبلنجي ،منشــورات الرشيــف املرتــى.

54545نيــل األوطــار مــن أحاديــث ســيد األخيــار رشح منتقــى األخبــار ،حممــد بــن
عــي بــن حممــد الشــوكاين ،)1255 -1173( ،دار اجليــل ،بــروت .1973،

54546اهلدايــة رشح بدايــة املبتــدئ ،للمرغينــاين (ت 593هـــ) ط دار احلديــث
القاهــرة1415 ،هـــ 1995 -م.

54547اهلدايــة يف رشح بدايــة املبتــدي ،عــي بــن أيب بكــر بــن عبــد اجلليــل الفرغــاين
املرغينــاين ،أبــو احلســن برهــان الديــن (املتــوىف593 :هـــ) ،املحقــق :طــال

يوســف ،النــارش :دار احيــاء الــراث العــريب  -بــروت – لبنــان.
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54548اهلدايــة ،الشــيخ الصــدوق ،حتقيــق ونــر :مؤسســة اإلمــام اهلــادي عليــه
الســام ،ط ،1رجــب املرجــب  1418هــ ،مــط :اعتــاد – قــم.

54549هديــة العارفــن أســاء املؤلفــن وآثــار املصنفــن ،إســاعيل باشــا البغــدادي
(ت 1339 :هــ) ،النــارش :دار الكتــب العلميــة ،بــروت.1992 – 1413 ،

55550الــوايف ،الفيــض الكاشــاين( ،ت1091:هـــ) ،تــح :األصــل ضيــاء الديــن

احلســيني «العالمــة» األصفهــاين ،ط ،1أول شــوال املكــرم  1406هـ .ق 3 / 19

 65 /هـ .ش ،مــط :طباعــة أفســت نشــاط أصفهــان ،النــارش :مكتبــة االمــام أمــر

ـي (ع) العامــة – أصفهــان.
املؤمنــن عـ ّ

55551وســائل الشــيعة (آل البيــت عليهــم الســام) للحــر العامــي ،حتقيــق :مؤسســة
آل البيــت عليهــم الســام إلحيــاء الــراث ،طبــع :مؤسســة آل البيــت عليهــم

الســام إلحيــاء الــراث ،ط1414 ،2هـــ1993 ،م ،قــم املقدســة ـ إيــران.

55552الوســيلة إىل نيــل الفضيلــة ،الفقيــه عــاد الديــن أيب جعفــر حممــد بــن عــي
الطــويس املعــروف بابــن محــزة مــن أعــام القــرن الســادس ،تــح :الشــيخ حممــد
احلســون ،إرشاف الســيد حممــود املرعــي ،نــر :مكتبــة آيــة اهلل العظمــى املرعــي

النجفــي – قــم ،طبــع :مطبعــة اخليــام – قــم ،ط 1408 ،1ه ـ ق.

55553وفيــات األعيــان وانبــاء أبنــاء الزمــان ،أبــو العبــاس شــمس الديــن أمحــد بــن
حممــد بــن أيب بكــر بــن خلــكان 608( ،هـ  681 -هـ) ،حتقيــق ومراجعــة :احســان
عبــاس ،النــارش :دار الثقافــة ،لبنــان.
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55554وقعــة صفــن ،نــر بــن مزاحــم املنقــري (ت 212هـــ) ،حتقيــق ورشح :عبــد
الســام حممــد هــارون ،مــط :املــدين ،ط ،2القاهــرة ـ مــر :املؤسســة العربيــة
احلديثــة ومكتبــة اخلانجــي ،منشــورات مكتبــة آيــة اهلل العظمــى املرعــي النجفــي

 -قــم  -إيــران .1403

55555الواليــة اإلهليــة االســامية (احلكومــة االســامية) زمــن حضــور املعصــوم
وزمــن الغيبــة ،الشــيخ حممــد املؤمــن القمــي ،معــارص ،ط ،1428 ،2املطبعــة

والنــارش :مؤسســة النــر اإلســامي التابعــة جلامعــة املدرســن بقــم املرشفــة.

55556واليــة الفقيــه يف حكومــة االســامية ،الســيد حممــد احلســن احلســينى
الطهــراين ،دار املحجــة البيضــاء للطباعــة والنــر والتوزيــع.

55557يتيمــة الدهــر ،عبــد امللــك الثعالبــي النيســابوري( ،ت429:هـــ) ،حتقيــق:
رشح وحتقيــق :د .مفيــد حممــد قمحيــة ،املطبعــة والنــارش :دار الكتــب العلميــة -
بــروت – لبنــان ،ط1983 - 1403 ،1م.

55558ينابيــع املــودة لــذوي القربــى ،ســليامن بــن إبراهيــم القنــدوزي احلنفــي،

( 1294 - 1220ه ـ) ،حتقيــق :ســيد عــي مجــال أرشف احلســيني ،النــارش :دار
األســوة للطباعــة والنــر ،املطبعــة :أســوة ،ط 1416 ،1هــ .ق.
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ثالث ًا ـ جهوده ( )يف نمو الفقه وتعليم الناس أحكام الرشيعة237.............. .

ألف ـ أسامء أبرز من أخذ عنه الفتيا237...........................................

باء ـ ابرز الفقهاء الذين خترجوا من مدرسة اإلمام احلسني واخيه اإلمام احلسن (240..)

املسألة الثالثة :جهود اإلمام عيل بن احلسني ( )يف نمو الفقه وحفظ الرشيعة246..

أوالً ـ التعريف بشخصه وشطر ًا من سريته (246............................)

ثاني ًا ـ جهوده يف حفظ رشيعة جده ( )وجهاده يف تعليم الناس وانقاذهم من

الضالل249.................................................................... .

ثالث ًا  -جهوده ( )يف نمو علم الفقه وتطوره250..............................

ألف  -تصانيفه جلملة من العلوم251.............................................
باء  -مدرسته العلمية253........................................................
جيم  -أبرز الفقهاء الذين أخذوا عنه الفقه وتصدوا للفتيا من الصحابة والتابعني260. .

دال  -أبرز أسامء أهل الفتيا الذين اخذوا عنه (267........................ .)
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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
توطئة :مستويات نمو الفقه عند التابعيني واتباعهم11............................... .
املبحث األول :جهود اإلمام حممد الباقر (عليه السالم) وجهاده يف حفظ الرشيعة وإنامء

الفقه 25............................................................................
املسألة األوىل :التعريف بشخصه وشطر ًا من سريته27............................... :

املسألة الثانية :مدرسته العلمية29.................................................. :

ألف :تصانيفه (عليه السالم)29. .................................................. .
باء :أبرز الفقهاء الذين انتسبوا إىل مدرسته من شيعة آل البيت (عليهم السالم)32.......

جيم :أبرز اسامء الذين أفتوا عنه من فقهاء مجهور املسلمني45. ...................... .
املبحث الثاين :جهود اإلمام أيب عبد اهلل جعفر بن حممد الصادق (عليه السالم) وجهاده

يف حفظ الرشيعة املحمدية 59........................................................

املسألة األوىل :التعريف بشخصه وشطر من سريته (عليه السالم)60................ .
املسألة الثانية :مدرسته العلمية66................................................... .
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ً
أول :تصانيفه (عليه السالم) يف العلوم املختلفة66. ................................ .
الفصل الثاني
ظهور املذاهب اإلسالمية واستقالليتها االجتهادية وأبرز رموزها
املبحث األول :عائدية مذهب اإلمامية إىل عرص الرسالة املحمدية تأسيس ًا وتأصي ً
ال 131....

املبحث الثاين :املذهب احلنفي ومرجعيته الفقهية 135...............................
املسألة االوىل :التعريف بإمام املذهب135.......................................... .
املسألة الثانية :آرائه الفقهية وفتاويه التي تفرد هبا عن بقية املذاهب السبعة139........ .
املسالة الثالثة :أسامء أبرز أهل الفتيا الذين انتسبوا إىل مدرسة الرأي والقياس حتى

العام ( )250للهجرة142...........................................................
املبحث الثالث :املذهب املالكي149.................................................
املسالة االوىل :التعريف بإمام املذهب149.......................................... .

1ـ اسمه ونسبه149................................................................ :
2ـ والدته ومدة محله151........................................................... .

املسألة الثانية :أبرز فقهاء املذهب املالكي حتى هناية القرن الثالث اهلجري158.........

املبحث الرابع :املذهب الشافعي 165...............................................
املسألة األوىل :التعريف بإمام املذهب165.......................................... .

املسألة الثانية :أسامء أبرز الفقهاء حتى منتصف القرن الثالث للهجرة النبوية169........ .

املبحث اخلامس :املذهب احلنبيل 175................................................
املسألة األوىل :التعريف بإمام املذهب175.......................................... .

املسألة الثانية :أسامء أبرز فقهاء املذهب احلنبيل حتى متصف القرن الثالث للهجرة 183.........

املبحث السادس :املذهب الزيدي 189..............................................
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املسألة األوىل :التعريف بشخصيته وشطر ًا من سريته189........................... .

1ـ اسمة وكنيته189.................................................................
2ـ والدته ونشأته189...............................................................
3ـ الراوون عنه189................................................................ .
4ـ بعض ما قيل فيه190............................................................ .

املسألة الثانية :موقف علامء اإلمامية من زيد الشهيد (عليه السالم)192............. .
املسألة الثالثة :أسامء أبرز فقهاء املذهب الزيدي حتى هناية القرن الرابع اهلجري 198.........
املبحث السابع :املذهب اإلبايض 213...............................................
املسألة األوىل :االختالف فيمن أسس املذهب ،وحقيقة نسبته لعبد اهلل بن إباض213....... .

أوال :حقيقة احتجاجه عىل مجيع الفرق ونقض اعتقاداهتا214....................... .
ثانيا :ما يؤكد انتساب اإلباضية إىل عبدا هلل بن إباض216.............................

املسألة الثانية :أبو الشعثاء جابر بن زيد األزدي (ت 93هـ)219..................... .

أوال :أسمه وروايته219.............................................................

ثانيا :تربئه من اإلباضية ونفي إنتساهبم إليه220..................................... .
ثالثا :خمالفته لنهج اخلوارج وفكرها222........................................... .
املسألة الثالثة :مسلم بن ايب كريمة إمام اإلباضية وفقيههم (املتويف نحو 145هـ؛ وقيل

سنة 135هـ)224................ ...................................................

أوال :أسمة وكنيته224..............................................................
ثانيا :مرجع اإلباضية يف الفقه224................................................. .
ثالثا :هل كان اليب جعفر املنصور يد ًا يف ظهور املذهب اإلبايض226..................
املسألة الرابعة :أبو عمرو الربيع بن حبيب ومسنده املوسوم بـ (اجلامع الصحيح) (ت
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حدود 180هـ) 231.............. ..................................................

أوال :أسمه وسريته232.............................................................
ثانيا :مسنده232................................................................... .

املبحث الثامن :مذاهب مل يكتب هلا الدوام 241......................................
املسألة االوىل :املذاهب السبعة املنقرضة241.........................................

أوال :مذهب االوزاعي(ت  157هـ)241.......................................... .

ثانيا :مذهب سفيان الثوري (ت 161هـ)242...................................... .
ثالث ًا :مذهب الليث بن سعد (ت 175هـ)244......................................:
رابع ًا :مذهب سفيان بن عينية (ت 198هـ) 245.....................................
خامس ًا :مذهب اسحاق بن راهوية (ت 238هـ) 248................................

سادس ًا :مذهب داود بن عيل الظاهري( :ت270هـ) 250............................

ساب ًعا :مذهب ابن جرير الطربي( :ت 310هـ) 252.................................

املسألة الثانية :الفقهاء السبعة املجتهدون واملستقلون255............................:

ختامه مسك265...................................................................:
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اجلزء الثالث
الفصل األول
يف معنى العبادة وما جيوز قصده من غايات النيّة
املبحث األول :العبادة يف اللغة واالصطالح وعند الفقهاء 13......................

املسألة األوىل :معنى العبادة يف اللغة والفرق بينها وبني الطاعة 13..................
أوالً -العبادة لغة 13.............................................................
ثاني ًا -الفرق بني العبادة والطاعة 13..............................................

املسألة الثانية :معنى العبادة عند الفقهاء14........................................

أوالً -معنى العبادة وأنواعها عند الفقهاء14......................................

ثاني ًا  -أقسام العبادة 16..........................................................
ثالث ًا -ما هو تكليف املسلم بالعلم بأجزاء العبادات ورشائطها وموانعها؟18...

املبحث الثاين :ما جيوز قصده من غايات النية وما يستحب اختياره منها27.........

املسألة األوىل :معنى النية يف اللغة وعند الفقهاء 27................................
أوالً -النية لغة 27...............................................................

ثاني ًا  -معنى النية عند الفقهاء28............................................... :
ألف  -معنى النية عند فقهاء املذهب االمامي28..................................
باء  -معنى النية عند فقهاء املذاهب األخرى33................................. .

املسألة الثانية :النية بني القلب واللسان 34........................................
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أوالً -أقوال فقهاء اإلمامية 34...................................................

ثاني ًا -أقوال فقهاء املذاهب األخرى38...........................................
أ  -املذهب الزيدي 38...........................................................

ب  -املذهب اإلبايض38....................................................... .
ج  -املذهب احلنفي واملالكي واحلنبيل39.........................................

املسألة الثالثة :القصد إىل عبادة اهلل وأثره يف اختالف مراتب العبادة43..............
أوالً -ألنه تعاىل أهل للعبادة44................................................ :

ثاني ًا( -رجا ًء للثواب وخوف ًا من العقاب) وحكم من جاء بالعبادة عىل هذه النية47.

املسألة الرابعة :قاعدة فقهية( :تبعية العمل للنية)60...............................

املسألة اخلامسة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة61......................
أوالً  -ابن أيب احلديد املعتزيل 61.................................................

ثاني ًا  -الشيخ ابن ميثم البحراين 63...............................................

ثالث ًا -الشيخ حبيب اهلل اخلوئي63................................................
رابع ًا  -الشيخ حممد جواد مغنية65...............................................
خامس ًا  -العالمة الطباطبائي66..................................................
الفصل الثاني
قصـد الرياء والسمعة والعجـب وضميمته إلـى النـيـة
املبحث األول :ضميمة الرياء إىل العبادة73......................................:

املسألة األوىل :معنى الرياء يف اللغة واالصطالح 73...............................
أوالً -معنى الرياء يف اللغة73....................................................

ثاني ًا -معنى الرياء يف االصطالح 74..............................................
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املسألة الثانية :أقوال الفقهاء يف ضميمة الرياء إىل النية75..........................
أوالً -أقوال فقهاء اإلمامية75.................................................. .
ثاني ًا -أقوال فقهاء املذاهب األخرى83......................................... :

ألف  -املذهب املالكي84...................................................... .
باء  -املذهب الشافعي86........................................................
جيم  -املذهب احلنفي88...................................................... .
دال  -املذهب الزيدي90....................................................... .

هاء  -املذهب احلنبيل 91.........................................................

املسألة الثالث ًة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة92................
املبحث الثاين :ضميمة السمعة إىل العبادة95......................................

املسألة األوىل :معنى السمعة يف اللغة95......................................... .
املسألة الثانية :أقوال الفقهاء يف ضميمة السمعة اىل النية 96........................
أوالً  -أقوال فقهاء اإلمامية96...................................................

ثانيا  -أقوال فقهاء املذاهب اإلخرى 106.........................................

ألف  -املذهب املالكي106..................................................... .
باء  -املذهب الشافعي107.......................................................
جيم  -املذهب احلنبيل108...................................................... .

املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة108...............
املبحث الثالث مدار الرياء حـول احلرمة والقربة واإلخـالص109.................

املسألة األوىل :أثر الرياء يف هدم العمل يف مدار قاعدة( :تبعية العمل للنية)109..

املسألة الثانية :تنبيه السيد حمسن احلكيم ( )حول االبقاء عىل االخالص116..
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املسألة الثالثة :مبحث االخالص يف تعليقات الشيخ حممد تقي اآلميل (116 ..)

املسألة الرابعة :حقيقة الرياء والسمعة عند علامء االخالق وكيفية عالجه125.-....
أوالً -معنى اإلخالص عند الفقهاء 125..........................................
ثاني ًا -حقيقة الرياء والسمعة عند علامء األخالق 127.............................

ثالث ًا -كيفية عالجه بام يضده وهو االخالص 133................................

املسألة اخلامسة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة140.....................

أوالً -ابن ايب احلديد املعتزيل والرؤية االعتزالية يف حقيقة الرياء وأثره يف العمل141.
ثاني ًا -ابن ميثم البحراين يف بيانه للمقارنة بني حرث الدنيا وحرث االخرة143.-..

ثالث ًا -خالصة القول فيام ورد يف مباحث علامء االخالق ورشاح احلديث147.-..

املبحث الرابع :ضميمة العجب إىل العبادة149....................................

املسألة األوىل :العجب يف اللغة 149...............................................

املسألة الثانية :العجب يف مباحث الفقهاء وأثره يف العبادة151......................

أوالً -حكم العجب املقارن للعمل خيتلف عن املتأخر عنه عند السيد اليزدي151..
ألف -مناقشة السيد حمسن احلكيم لقول السيد اليزدي152........................

باء -مناقشة السيد اخلوئي لقول السيد اليزدي (عليهام الرمحة والرضوان)154.-..

ثاني ًا -ما ورد يف املذاهب االسالمية حول حكم العجب يف العبادة أو العمل176.-..

الف -قول احلافظ السبكي يف احتامل العجب مع العمل واحتامله مع الرياء176.-..

باء -قول ابن حجر يف مواضع متفرقة من رشحه لصحيح البخاري 179...........

املسألة الثالثة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة180.......................
أوالً -تعريف العجب وفرقه عن الكرب واإلدالل عند علامء األخالق 180.........

ثاني ًا  -اآلفات التي حيدثها العجب يف النفس 182.................................
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ثالث ًا -عالج العجب عىل نحو االمجال ال التفصيل184............................
رابع ًا  -ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة 188............................
ألف  -ابن ميثم البحراين 188....................................................
باء  -ابن أيب احلديد املعتزيل188..................................................

جيم  -حبيب اهلل اهلاشمي اخلوئي 189...........................................

195

اجلزء الرابع
الفصل األول
مباحث الطهارة
توطئة 17.........................................................................

املبحث األول :معنى الطهارة يف اللغة وعند الفقهاء19..............................

املسألة األوىل :معنى الطهارة لغة 19................................................
املسألة الثانية :معنى الطهارة عند فقهاء املذهب اإلمامي25..........................

 -1الشيخ الطويس 26.............................................................
 -2ابن إدريس احليل 27...........................................................
 -3الشهيد األول حممد بن مجال الدين مكي العاميل 29.............................
 - 4الشيخ اجلواهري30...........................................................

املسألة الثالثة :معنى الطهارة عند فقهاء املذاهب األخرى37.........................
 - 1املذهب الزيدي37........................................................... .
 - 2املذهب املالكي38........................................................... .
 - 3املذهب الشافعي39...........................................................
 - 4املذهب احلنفي41.............................................................
 - 5املذهب احلنبيل42.............................................................
 - 6املذهب اإلبايض44.......................................................... .

املسألة الرابعة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة 44............... .
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املبحث الثاين :قعود املرأة عن الصالة والصيام وما حيرم عليها فعله وما يسـتحب هلا يف

أيـام احليـض 50.....................................................................

املسألة األوىل :أقل احليض وأكثره الذي يلزم املرأة القعود عن الصالة والصيام50.-.
أوالً  -أقوال فقهاء املذهب اإلمامي يف أقل احليض وأكثره50.......................

 -1الشيخ الطويس 51.............................................................
 -2املحقق احليل51................................................................
 -3الشهيد الثاين زين الدين بن عيل العاميل 52.....................................

ثاني ًا  -أقوال فقهاء املذاهب األخرى يف أقل احليض وأكثره 54......................
 - 1املذهب الزيدي54........................................................... :
 - 2املذهب الشافعي56...........................................................
 - 3املذهب احلنبيل56.............................................................
 - 4املذهب احلنفي57.............................................................
 - 5املذهب املالكي57........................................................... .
 - 6املذهب اإلبايض57.......................................................... .

املسألة الثانية :خالصة القول يف املسألة والدليل عىل صحة أن أقل احليض ثالثة أيام
وأكثره عرشة أيام 58............................................................. .
أوالً  -يف أقل احليض58...........................................................

ثاني ًا  -يف صفة احليض59..........................................................

ثالث ًا  -أكثر احليض59............................................................ .
رابع ًا  -بيان الصحة من هذه األقوال60........................................... .
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املسألة الثالثة :ما حيرم عىل املرأة احلائض فعله وما يستحب هلا أثناء احليض61.-..

املسألة الرابعة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة69........................ .
أوالً  -ما جاء من بيان للحديث عند مصنف هنج البالغة وجامعه69...............

رشاح هنج البالغة 71..................... .
ثاني ًا  -ما جاء من رشوح للحديث لدى ّ
ثالث ًا  -خالصة القول فيام جاء يف رشوح هنج البالغة 75........................... .

املبحث الثالث :آداب احلامم والتنظيف والزينة واخلضاب 78........................
املسألة األوىل :معنى اخلضاب لغة 78...............................................

املسألة الثانية :أحكام اخلضاب عند فقاء املذهب اإلمامي 79....................... .
 -1العالمة احليل (رمحه اهلل) 79....................................................
 -2املحقق البحراين (رمحه اهلل) 80.................................................

املسألة الثالثة :أحكام اخلضاب عند فقهاء املذاهب األخرى 86......................
 - 1املذهب الزيدي86.......................................................... :
 - 2املذهب الشافعي :حتريم اخلضاب بالسواد ،وجوازه للمجاهد87...............
 - 3املذهب احلنفي89.............................................................
 - 4املذهب املالكي :توقف املالكي يف صبغ الشعر ونفيه أن يكون 90........ ......
 - 5املذهب احلنبيل90.............................................................

املسألة الرابعة :خالصة القول يف املسألة والدليل يف استحباب اخلضاب بالسواد92.. .

املسألة اخلامسة :مدخلية الزمان واملكان يف عنوان احلكم وصدور الفتوى 94.........
املسألة السادسة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة 99.......................
أوالً  -ابن أيب احلديد املعتزيل 99...................................................

ثاني ًا  -ابن هيثم البحراين 104.......................................................
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ثالث ًا  -السيد حبيب اهلل اهلاشمي اخلوئي 105........................................
الفصل الثاني
أحكـام األمـوات
املبحث األول
استحباب ذكـر املوت واالستعداد له
املسألة األوىل :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي يف استحباب ذكر املوت 112........ .....
ً
أول  -العالمة ابن املطهر احليل 112.................................................

ثان ًيا  -الشهيد األول حممد بن مجال الدين مكي العاميل 114..........................

ثالث ًا  -السيد اليزدي 117...........................................................
املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب األخرى يف استحباب ذكر املوت 118.............

أوالً  -املذهب الزيدي118........................................................ .

ثاني ًا  -املذهب الشافعي119.........................................................

ثالث ًا  -املذهب احلنبيل119...........................................................

املسألة الثالة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة 120................. .

املسألة الرابعة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة 120....................... .
أوالً  -يف بيان قوله (عليه السالم) «يا بني أكثر من ذكر املوت120................»...

ثاني ًا  -يف بيان قوله (عليه السالم)« :أحيي قلبك باملوعظة124................... .»..

ثال ًثا  -يف خصوص قوله (« :)من أكثر من ذكر املوت ريض من الدنيا باليسري»126.
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راب ًعا  -اخلالصة فيام أورده رشاح هنج البالغة يف احلديث126........................
املبحث الثاني
استحباب االتعاظ باملرض وكتمانه والصرب عليه وآداب املريض
واستحباب عيادته وآدابها
املسألة األوىل :استحباب كتم الشكوى عند فقهاء املذهب اإلمامي128.............. .
أوال  -ابن ادريس احليل (عليه الرمحة والرضوان) 128...............................

ثاني ًا  -العالمة ابن املطهر احليل (عليه الرمحة والرضوان)129.........................

املسألة الثانية :آداب املريض يف املذهب اإلمامي131................................. .
أوالً  -السيد اليزدي (عليه الرمحة والرضوان) 131..................................
ثاني ًا  -الشيخ حممد تقي اآلميل (عليه الرمحة والرضوان) 133.........................

املسألة الثالثة :آداب عيادة املريض واستحباهبا يف املذهب اإلمامي147.................
أوالً  -حييى بن سعيد (عليه راحلمة والرضوان) 147................................

ثاني ًا  -العالمة ابن املطهر احليل (عليه الرمحة والرضوان)147.........................

ثالث ًا  -السيد اليزدي (عليه الرمحة والرضوان)149...................................
املسألة الرابعة :أقوال فقهاء املذاهب األخرى يف استحباب الصرب عىل املرض150..،

أوالً  -املذهب الشافعي :يف استحباب الصرب عىل املرض وعيادة املريض150.........

ثاني ًا  -املذهب املالكي :يف استحباب الصرب عىل املرض واستحباب عيادة املريض152

ثالث ًا  -املذهب الزيدي :يف استحباب الصرب عىل املرض وعيادة املريض 153..........
رابع ًا  -املذهب احلنبيل :يف استحباب عيادة املريض ورقيه153...................... .
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املسألة اخلامسة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة 154............. .

املسألة السادسة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة 156......................
املبحث الثالث
استحباب التعزية والدعـاء ألهل امليت
املسألة األوىل :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي يف استحباب التعزية والدعاء 164-....

أوالً ّ -
العلمة احليل 164............................................................

ثاني ًا  -الشيخ اجلواهري 166........................................................
املسالة الثانية :استحباب التعزية عند فقهاء املذاهب األخرى171.................... .

أوالً  -املذهب الزيدي171........................................................ .

ثاني ًا  -املذهب الشافعي172.........................................................

ثالث ًا  -املذهب املالكي173......................................................... .
رابع ًا  -املذهب احلنفي174........................................................ .
خامس ًا  -املذهب احلنبيل175........................................................

املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة177..................

املسألة الرابعة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة 178.........................
أوالً :بيان معنى قوله (عليه السالم)« :إن هذا األمر ليس لكم بدأ178...........»...،
ثاني ًا :بيان معنى قوله (« :)إن صربت صرب االكارم ،واال سلوت179.........»....
املبحث الرابع
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استحباب التفكر يف املوت للمشيع
املسألة األوىل :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي 182.................................... .
أوالً -العالمة احليل182.............................................................

ثاني ًا  -الشيخ اجلواهري 182........................................................

ثالث ًا  -السيد اليزدي 183.......................................................... .
املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب األخرى183.................................... .

املسألة الثالثة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة 183........................ .
املبحث اخلامس
كراهة الضحك بني القبور وعلى اجلنازة
املسألة األوىل :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي 189.................................... .
أوالً  -الشهيد األول (ت786 :هـ)189.............................................

ثاني ًا  -املحقق البحراين (ت1186 :هـ) 190.........................................

ثالث ًا  -الشيخ اجلواهري (ت1266 :هـ) 191........................................

املسألة الثانية :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة 191........................ .
ً
أول  -ابن ميثم البحراين191...................................................... :

ثان ًيا  -حبيب اهلل اهلاشمي اخلوئي194...............................................

ثالث ًا  -حممد جواد مغنية 195...................................................... .
املسألة الثالثة :تضعيف علامء أبناء العامة نسبة احلديث إىل رسول اهلل (196.-.)
202

املبحث السادس
كراهة ضرب صاحـب املصيبة يـده علـى فخـذه
املسألة األوىل :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي200......................................
أوالً  -ابن بابوية 200..............................................................

ثاني ًا  -الشهيد األول200............................................................

ثالث ًا  -الشيخ اجلواهري 201........................................................

املسألة الثانية :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة202..........................
املبحث السابع
النـهي عن البكاء واجلـزع على امليت واستحبابه
على فقد رسول اهلل ()
املسألة األوىل :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي206......................................
أوالً  -العالمة احليل 206............................................................
ثاني ًا  -املحقق البحراين 207.........................................................

املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب األخرى212.................................... .

أوالً  -املذهب املالكي212..........................................................

ثاني ًا  -املذهب الشافعي212.........................................................

ثالث ًا  -املذهب احلنبيل212...........................................................
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املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة213..................
املسألة الرابعة :ما جاء يف احلديث من رشوح هنج البالغة214.........................
أوالً  -ابن ميثم البحراين( ،ت679 :هـ)214....................................... :
ثاني ًا  -ابن أيب احلديد املعتزيل (ت656 :هـ)214.................................... :

ثالث ًا  -حبيب اهلل اخلوئي (ت1324 :هـ)218........................................

رابع ًا  -حممد جواد مغنية (ت1400 :هـ)218...................................... .

املسألة اخلامسة :خالصة القول فيام أورده رشاح هنج البالغة واختالفهم 219..-...

الفصل الثالث :أحكام صالة اجلنازة227............................................
املبحث األول
جـواز الزيـادة يف صـالة اجلنـازة ،وكـراهة ذلكّ ،إل إذا كان امليت
من أهل العلم والتقوى

املسألة األوىل :معنى اجلنازة لغة231................................................ .
املسألة الثانية :أقوال فقهاء اإلمامية يف جواز الزيادة يف صالة اجلنازة234...............
أوالً  -قال املحقق البحراين234.....................................................
ثاني ًا  -السيد اليزدي240............................................................

املسألة الثالثة :أقوال فقهاء املذاهب األخرى يف جواز الزيادة يف صالة اجلنازة241.-.

أوالً  -املذهب املالكي241..........................................................

ثاني ًا  -املذهب احلنفي241......................................................... .

ثالث ًا  -املذهب احلنبيل242...........................................................
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رابع ًا  -املذهب الشافعي242........................................................
املسألة الرابعة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف زيادة صالة اجلنازة242.-.
املبحث الثاني
حكم الصالة على الشهيد
املسألة األوىل :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي يف حكم الصالة عىل الشهيد245..........

أوالً  -املحقق احليل 245............................................................
ثاني ًا  -حبيب اهلل اخلوئي246........................................................

ثالث ًا  -حممد تقي التسرتي248.......................................................
املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب األخرى يف حكم الصالة عىل الشهيد 249.........

 - 1املذهب الشافعي249...........................................................
 - 2املذهب احلنفي249.............................................................
 - 3املذهب الزيدي250........................................................... .
 - 4املذهب املالكي250........................................................... .

املسألة الثالثة :خالصة القول يف املسألة فيام أورده فقهاء املذاهب يف حكم الصالة عىل
الشهيد 251........................................................................
املبحث الثالث
يف عدد تكبريات صالة اجلنـازة واالختالف بني األربعـة
واخلمسة ّ
والعلة يف ذلك
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املسألة االوىل :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي يف عدد تكبريات صالة اجلنازة253.-...

أوالً  -العالمة احليل 253............................................................
ثاني ًا  -املحقق البحراين 254.........................................................
املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب األخرى يف عدد تكبريات صالة اجلنازة257.-...

 -1املذهب اليزدي257.............................................................
 - 2املذهب املالكي257........................................................... .
 - 3املذهب احلنفي258.............................................................
 - 4املذهب احلنبيل258.............................................................
 - 5املذهب الشافعي259...........................................................
 - 6املذهب اإلبايض259.......................................................... .

املسألة الثالثة :خالصة القول يف املسألة وبيان العلة يف اختالف التكبريات 260.-....

أوالً ّ -
إن اإلمامية ذهبوا يف هذا العدد يف الصالة عىل امليت إىل أصل ترشيعها260... .
ثاني ًا َّ -
إن الع ّلة يف ترك املذاهب األخرى للتكبرية اخلامسة لكوهنا علام للتشيع261... .

ثالث ًا  -إن العمل بالتكبرية الرابعة أثبته عمر بن اخلطاب وألزم الصحابة به265.-...
املبحث الرابع
حكم الصالة على محزة ( )واختالف املذاهب يف
عدد التكبريات عليه

املسألة األوىل :عدد التكبريات عىل محزة عند فقهاء املذهب اإلمامي269...............

املسألة الثانية :يف عدد التكبريات عىل محزة ( )يف املذاهب األخرى275............ .
 - 1املذهب الزيدي275........................................................... .
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 - 2قول إمام املذهب الشافعي يف الصالة عىل الشهيد وذمه للقائلني بالصالة عىل محزة
بن عبد املطلب (275.......................................................... .)

 - 3قول إمام املذهب املالكي يف الصالة عىل الشهيد والتكبري عىل محزة277...........
 - 4املذهب احلنبيل278.............................................................
 - 5املذهب احلنفي279.............................................................

املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة ومناقشة 279.-....

أوالً -خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب279................................. .
ثاني ًا -مناقشة قول إمام املذهب الشافعي يف ذم القائلني بوقوع الصالة عىل محزة280.

ثالث ًا -مناقشة قول السيوطي يف رشحه لقول إمام املالكية يف نفيه وقوع الصالة عىل محزة
( )أو عىل ٍ
أحد من الشهداء282................................................. .
املسألة الرابعة :ما مجعه ابن حجر العسقالين يف رد األحاديث القائلة 283..............

املسألة اخلامسة :ما ورد يف احلديث من رشوح وبيان لدى رشاح هنج البالغة286.-..

أوالً  -أبن ميثم البحراين (رمحه اهلل)286.............................................
ثاني ًا  -ابن أيب احلديد املعتزيل288....................................................
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اجلزء اخلامس
الباب الثالث
كتاب الصالة
الفصل األول
مقدمات فريضة الصالة
توطئة15........................................................................... :
املبحث االول :معنى الصالة يف اللغة واصطالح الفقهاء 17...........................
املسألة األوىل :معنى الصالة يف اللغة واالصطالح17............................... :

املسالة الثانية :معنى الصالة عند فقهاء اإلمامية 18.................................. .

أوالً :املحقق احليل (ت676هـ)19................................................. :

ثانياـ الشيخ جعفر كاشف الغطاء (ت 1228هـ)19................................. :
ثالثا :املريزا القمي (ت1231هـ) 22.................................................

املسالة الثالثة :معنى الصالة يف املذاهب االخرى23................................. .

أوال :معنى الصالة يف املذهب الزيدي23........................................... .

ثانيا :معنى الصالة يف املذهب املالكي23............................................ .
ثالثا :معنى الصالة يف املذهب احلنفي24.............................................

رابعا :معنى الصالة يف املذهب الشافعي24......................................... .
خامسا :معنى الصالة يف املذهب احلنبيل24......................................... .

سادسا :معنى الصالة يف املذهب اإلبايض24....................................... .
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املسألة الرابعة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب اإلسالمية يف معنى الصالة25..

املبحث الثاين :يف حتريم إضاعة الصالة ووجوب املحافظة عليها27....................
املسألة االوىل :فضل الصالة يف املذهب األمامي ووجوب املحافظة عليها28......... .

أوالً :املحقق البحراين (ت 1186هـ)28............................................ .

ثاني ًا -السيد اليزدي (ت1337 :هـ)34............................................. :

املسألة الثانية :فضل الصالة يف املذاهب االخرى ووجوهبا36........................ .

أوالًـ املذهب الزيدي36............................................................ .
ثانيا :املذهب املالكي36............................................................ .

ثالث ًا :املذهب احلنفي37..............................................................
رابع ًا :املذهب الشافعي38.......................................................... .

خامس ًا :املذهب احلنبيل38.......................................................... :

سادس ًا :املذهب اإلبايض39........................................................ .

املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب السبعة39.................... .
املسألة الرابعة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة40........................ .

أوالً :ابن أيب احلديد املعتزيل ( ت 40........................................ : ) 655

ثاني ًا :ابن ميثم البحراين (ت 679هـ)42.............................................:

ثالث ًا :السيد حبيب اهلل اخلوئي (ت1324 :هـ)44....................................:

املبحث الثالث :يف استحباب االبتداء بالنوافل 47....................................
املسألة االوىل :استحباب التقرب بالنوافل مع الفرائض يف املذهب اإلمامي47.........

أوالً :العالمة احليل (ت 726هـ)47..................................................
ثاني ًا :الشهيد االول (حممد بن مكي العاميل) (ت786 :هـ)49....................... :
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ثالثـ ًا :السيد اليزدي (ت 1337هـ) مع بيان بعض تعليقات الفقهاء54............... .

املسالة الثانية :استحباب االبتداء بالنوافل والتقرب هبا يف املذاهب االخرى56....... .

اوال :أقوال فقهاء املذهب الزيدي 57............................................... .

 -1حييى بن احلسني (298هـ) 57...................................................
 -2الشيخ أمحد املرتىض (ت840هـ)58..............................................

ثاني ًا :أقوال فقهاء املذهب املالكي 61.................................................

 -1احلطاب الرعيني (ت954هـ)61............................................... .
 -2اآليب األزهري (ت 1330 :هـ)61...............................................

ثالث ًا :أقوال فقهاء املذهب احلنفي 65.................................................

 -1أبو بكر الكاشاين (ت 587هـ)65................................................
 -2ابن عابدين (ت 1252هـ) 71...................................................

رابع ًا :أقوال فقهاء املذهب الشافعي71...............................................

 -1النووي ( ت 72......................................................... :) 676
 -2املليباري الفناين اهلندي73...................................................... :
خامس ًا :أقوال فقهاء املذهب احلنبيل74...............................................

 -3ابن قدامة املقديس (620هـ)74.................................................:
املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب76.............................

أوالً :يف استحباب النوافل76........................................................
ثاني ًا :يف عدد النوافل وترتيبها77.................................................... .

1ـ قال فقهاء اإلمامية77............................................................ :
2ـ قال فقهاء الزيدية77.............................................................:
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3ـ قال فقهاء املالكية78.............................................................:

4ـ قال فقهاء احلنفية78............................................................. :
5ـ قال فقهاء الشافعية78........................................................... :
6ـ قال فقهاء احلنابلة79.............................................................:
املسألة الرابعة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة 79....................... .

 -1عيل بن زيد البيهقي (ت565 :هـ)79........................................... .
 -2السيد حبيب اهلل اهلاشمي اخلوئي (ت1324 :هـ) 80.............................

املبحث الرابع :جواز ترك النوافل لعذر أو لغريه83...................................
املسألة االوىل :أقوال فقهاء اإلمامية يف جواز ترك النوافل عند إدبار القلب عن العبادة

لتوارد اهلموم83.....................................................................
أوالً :املحقق البحراين (ت1244 :هـ) 85............................................

ثاني ًا :املحقق النراقي (ت1244هـ)87.............................................. :

ثالث ًا :الشيخ حسني آل عصفور (ت1216 :هـ)88.................................. .

املسألة الثانية :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة 88......................... .

أوالً :قطب الدين الرواندي (ت573 :هـ)89....................................... .

ثاني ًا :ابن أيب احلديد املعتزيل (ت656 :هـ)89....................................... .

ثالث ًا :الشيخ حممد جواد مغنية (ت1400هـ)89..................................... .

املبحث اخلامس :كراهة النافلة يف وقت الفريضة غري الرواتب 91.....................
ومع الرواتب يف وقت الفضيلة للفريضة 91..........................................

املسألة االوىل :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي91...................................... .

أوالً :املريزا القمي (ت1231 :هـ)91.............................................. .
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ثاني ًا :الشيخ اجلواهري (ت1266 :هـ)95.......................................... .

املسألة الثانية :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة 110....................... .

أوالً :ابن ميثم البحراين (ت  679هـ)110...........................................

ثاني ًا :السيد حبيب اهلل اخلوئي (ت 1324هـ)110....................................

املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده الفقهاء يف املسألة111....................... .
املسألة الرابعة :قاعدة املشقة :موجبة لليرس111..................................... .
الفصل الثاني
أوقات الصلوات اليومية

املبحث األول :أوقات الصلوات اليومية يف املذهب اإلمامي127......................
املسألة األوىل :ما أورده العالمة ابن املطهر احليل (ت 726هـ)127...................:

أوالً :وقت الفضيلة ووقت اإلجزاء127.............................................
ثاني ًا :وقت صالة الظهر128........................................................:

ثالث ًا :يف معنى الدلوك130...........................................................
رابع ًا :يف وقت الفضيلة للظهر131................................................. :
خامس ًا :آخر وقت الظهر134...................................................... .

سادس ًا :يف أول وقت صالة العرص136..............................................
سابع ًا :آخر وقت فضيلة العرص138.................................................
ثامن ًا :أول وقت املغرب140.........................................................

تاسع ًا :آخر وقت فضيلة املغرب141............................................... .
عارش ًا :أول وقت العشاء143...................................................... .
حادي عرش :يف معنى الشفق145....................................................
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ثاين عرش :آخر وقت الفضيلة للعشاء146.......................................... .
ثالث عرش :أول وقت الغداة148....................................................
رابع عرش :آخر وقت الفضيلة لصالة الصبح148....................................
املسألة الثانية :ما أورده السيد حممد كاظم اليزدي (عليه رمحة اهلل ورضوانه)

(ت1337هـ) يف مواقيت الصالة املفروضة149.............. .......................

أوالً :وقت الظهرين والعشائني والصبح ،واجلمعة والفضيلة هلذه الصلوات149....... .
ثاني ًا :يف معرفة الزوال وحتديده151..................................................

ثالث ًا :اختصاص أول الوقت وآخره152............................................ .
رابع ًا :وجوب تأخري الالحقة عىل السابقة154...................................... .
خامس ًا :يف تضايق وقت الظهرين إىل املغرب156................................... .

سادس ًا :عدم جواز العدول من السابقة إىل الالحقة ،والعكس جائز157..............
سابع ًا :يف تضايق الوقت للمسافر وتردده يف نية اإلقامة يف الصالة157................
ثامن ًا :استحباب التفريق بني الظهرين والعشائني158.................................

تاسع ًا :األحوط يف إدراك الفضيلة158...............................................

عارشا :استحباب إدراك وقت الفضيلة واإلجزاء158................................
ً
حادي عرش :استحباب أداء صالة الصبح يف الظلمة159............................ .

ثاين عرش :من أدرك ركعة يف آخر وقت الفريضة159.................................

املبحث الثاين :أوقات الصلوات اليومية عند فقهاء املذاهب األخرى 161.............
املسألة األوىل :املذهب الزيدي161................................................. .

أوالً -وقت الظهر161..............................................................

ثاني ًا :وقت العرص163............................................................. :
213

ثالث ًا :وقت املغرب163..............................................................
رابع ًا :وقت العشاء164............................................................ .
خامس ًا :وقت الصبح164.......................................................... .

سادس ًا :وقت االضطرار164........................................................

املسألة الثانية :املذهب املالكي165...................................................
املسألة الثالثة :املذهب احلنفي166...................................................

أوالً :وقت الفجر167............................................................. .

ثاني ًا :وقت الظهر والعرص169..................................................... .

ثالث ًا :وقت املغرب173..............................................................
رابع ًا :وقت العشاء174............................................................ .

املسألة الرابعة :املذهب الشافعي175.............................................. .

أوالً :وقت الظهر177..............................................................:

ثاني ًا :وقت العرص180............................................................. :

ثالث ًا :وقت املغرب181.............................................................:
رابع ًا :وقت العشاء182............................................................ .
خامس ًا :وقت الفجر183...........................................................:

املسألة اخلامسة :املذهب احلنبيل184............................................... .

أوالً :صالة الظهر184............................................................. .

ثاني ًا :وقت العرص ،وإهنا الصالة الوسطى185...................................... .
ثالث ًا :وقت املغرب193..............................................................
رابع ًا :وقت العشاء195............................................................ .
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خامس ًا :وقت الصبح199......................................................... .

املسألة السادسة :املذهب اإلبايض200...............................................

أوالً :حتديد مواقيت الصالة عرب صالة رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)200...........
ثاني ًا :وقت الظهر201...............................................................

ثالث ًا :وقت العرص203............................................................. :
رابع ًا :وقت املغرب205.............................................................
خامس ًا :وقت العشاء206.......................................................... .

سادس ًا :وقت الصبح207.......................................................... .

سابع ًا :الوقت املختار من أوقات الصلوات208.................................... .
املبحث الثالث :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف مواقيت الصالة ودليل

اإلمامية يف املسألة وتفرعاهتا 211....................................................
املسألة األوىل :تطابق الوقت والفعل يف وقت الرفاهية للفرائض اليومية211......... .
املسألة الثانية :لكل صالة وقتان يف املذهب اإلمامي (الفضيلة واإلجزاء)212....... .
املسالة الثالثة  :اإلختالف يف عدد أوقات الصالة يف املذاهب االخرى213.......... .

أوال :املذهب احلنبيل213............................................................

ثانيا :املذهب الشافعي213..........................................................

ثالثا :املذهب املالكي213.......................................................... .

املسألة الرابعة :معنى الدلوك يف املذهب اإلمامي214............................... .

أوال :حتقيق الشيخ الطويس (رمحه اهلل) 214........................................ .
ثانيا :حتقيق العالمة احليل والشيخ اجلواهري214................................... .

املسالة اخلامسة :معنى الدلوك يف املذاهب االخرى215............................. .
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أوال :املذهب الزيدي215...........................................................

ثانيا :املذهب الشافعي215..........................................................

ثالثا :املذهب املالكي215.......................................................... .
رابع ًا :املذهب احلنفي215...........................................................

خامس ًا :املذهب احلنبيل216........................................................ .

املسألة السادسة :حتقق دخول وقت صالة الظهر إذا زالت الشمس216...............

أوالً :حتقيق الشيخ الطويس وبيان اقوال املذاهب االخرى216...................... .

ثاني ًا :فض ً
ال عام حققه الشيخ الطويس يف املسالة217................................. .

املسألة السابعة  :ما خيتص بصالة الظهر من الوقت ومقدار ما يشرتك معها من صالة ال

عرص217................. . ........................................................
أوالً :حتقيق العالمة ابن املطهر احليل (رمحه اهلل)وبيان اقوال املذاهب االخرى 217.......

ثاني ًا :فض ً
ال عام حققه العالمة ابن املطهر احليل (رمحه اهلل) 220........................

املسألة الثامنة :أول وقت العرص وما يشرتك معها من وقت الظهر 221.............. .

أوالً :حتقيق الشيخ الطويس (رمحه اهلل) يف املسألة وبيان اقوال املذاهب االخرى221..... .

ثاني ـ ًا :حتقيــق العالمــة احلــي (رمحــه اهلل) يف أول وقــت العــر وبيــان أقــوال املذاهــب

االخــرى 223....................................................................
املسألة التاسعة :حتديد وقت فضيلة العرص225..................................... .

أوالً :حتقيق العالمة احليل (رمحه اهلل ) وبيان أقوال املذاهب االخرى 225............ .

ثاني ًا :فض ً
ال عام حققه العالمة 226...................................................

املسألة العارشة  :أول وقت املغرب الذي تتعلق به الفريضة ،و وقت فضيلتها227....... .

أوالً :حتقيق الشيخ الطويس يف ا ملسألة وبيان اقوال املذاهب االخرى227............ .
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ثاني ًا :حتقيق العالمة احليل (قدس) يف املسألة229.................................... :

ثالث ًا :فض ً
ال عام حققه الشيخ الطويس والعالمة232................................. .

املسألة احلادية عرش :حتديد وقت فريضة العشاء و فضيلتها233.......................

أوالً :حتقيق العالمة احليل (رمحه اهلل) يف املسالة وبيان أقوال فقهاء املذاهب االخرى 233......
ثاني ًا :فض ً
ال عام حققه العالمة (رمحه اهلل) 238........................................

ثالث ـ ًا :الدليــل عــى مــا ذهــب إليــه االماميــة (أعــى اهلل شــاهنم) يف حتديــد وقــت صــاة

العشاء ووقت الفضيلة239... ......................................................
املسألة الثانية عرش :وقت الغداة 239............................................... .
املسألة الثالثة عرش :بيان الفجر الثاين ووقت فضيلة صالة الصبح 240................

أوالً :الرد عىل من خالف اإلمجاع ودليل ما قال به اإلمامية240...................... .
ثاني ًا :وقت فضيلة صالة الفجر يف املذاهب االخرى242............................ .

املبحث الرابع :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة 245........................
املسألة األوىل :ما أورده قطب الدين الراوندي (رمحه اهلل) (ت573 :هـ) 245.........

املسألة الثانية :ما أورده ابن ميثم البحراين (ت679هـ)246...........................
الفصل الثالث
استحباب ختفيف اإلمام صالته وبيان حكم السفر يوم اجلمعة
املبحث األول :استحباب ختفيف اإلمام صالته 251..................................
املسألة االوىل :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي251.................................... .

أوالً :العالمة احليل (ت726 :هـ)251...............................................
ثاني ًا :املحقق البحراين (ت1186 :هـ)253......................................... .
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ثالث ًا :السيد حممد كاظم اليزدي (ت1337 :هـ)255................................ .
رابع ًا :التعليق عىل قول السيد اليزدي (عليه الرمحة والرضوان)256................. :

املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب االخرى 257................................... .

أوالً :املذهب احلنفي257.......................................................... .
ثانيا :املذهب املالكي258.......................................................... .

ثالث ًا :املذهب احلنبيل 260.......................................................... .
رابع ًا :املذهب الشافعي 261....................................................... .

املسالة الثالثة  :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة 262................
املسألة الرابعة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة 263...................... .

أوالً :ابن ميثم البحراين (ت679 :هـ) 263.........................................:
ثانيا  -ابن ايب احلديد املعتزيل (ت656 :هـ) 264................................... :

املبحث الثاين :حكم السفر يوم اجلمعة قبل الفجر وبعده ،وبعد الزوال 265...........
املسألة االوىل :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي265.................................... .

أوالً :العالمة احليل (ت726هـ)265............................................... :
ثاني ًا :الشيخ اجلواهري (ت1266 :هـ)266........................................ .

ثالث ًا :السيد أمحد اخلونساري (ت 1405هـ)268.....................................

املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب االخرى 270................................... .

اوالً :املذهب احلنفي270.......................................................... .
ثانيا :املذهب الشافعي271..........................................................

ثالث ًا :املذهب املالكي272.......................................................... :
رابع ًا :املذهب احلنبيل272......................................................... .:
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املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسالة 273................
املسالة الرابعة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة274....................... .

أوال :الشيخ ابن ميثم البحراين (ت679هـ)274.....................................

ثانيا :السيد حبيب اهلل اخلوئي (ت1324هـ)275................................... .

219

اجلزء السادس
الباب الرابع
كتاب الزكاة
الفصل األول
يف تعريف الزكاة وأصل وجوبها وحرمة منعها
املبحث األول :تعريف الزكاة يف اللغة واصطالح املترشعة 13.........................

املسألة االوىل :تعريف الزكاة لغة13.................................................:
املسألة الثانية :تعريف الزكاة يف املذهب اإلمامي16...................................

أوالً :الشيخ الطويس (ت 460هـ)17. .............................................:

ثانيا :العالمة احليل (ت 726هـ)17. ...............................................:

ثالثاـ الشهيد االول (حممد بن مكي العاميل)(ت786هـ)18. ........................:
رابعاـ الشيخ اجلواهري (حممد حسن النجفي)(ت 1266هـ)18. ................... :

املسألة الثالثة :تعريف الزكاة يف املذاهب االخرى19.................................:
أوال :املذهب الزيدي19. ......................................................... .

ثانيا :تعريف الزكاة يف املذهب الشافعي20. ........................................ :

1ـ ذكر احلافظ النووي (ت676 :هـ) يف املجموع20.................................:
2ـ أمحد الرشبيني (ت 977هـ)23. .................................................:

ثالثا :تعريف الزكاة يف املذهب املالكي23. ......................................... .
رابعا :تعريف الزكاة يف املذهب احلنفي23. ........................................ .
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خامسا :تعريف الزكاة يف املذهب احلنبيل24. ....................................... .

سادسا :تعريف الزكاة يف املذهب اإلبايض24. ..................................... .

املبحث الثاين :أصل وجوب الزكاة عند الفقهاء 25...................................
يف املذاهب اإلسالمية25.............................................................
املسألة االوىل :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي25...................................... .

أوالً :الشهيد األول (حممد بن مكي العاميل)(ت786 :هـ)26. ......................:
ثاني ًا :العالمة احليل (ت726 :هـ)27. .............................................. :

ثالث ًا :السيد أبو القاسم اخلوئي (ت  1413هـ)28. ................................. :

املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب اإلسالمية يف وجوب الزكاة29................. .

أوالً ـ املذهب الزيدي29. ...........................................................

 -1قال إمام الزيدية حييى بن احلسني (ت298 :هـ) يف وجوب فريضة الزكاة29..... :

 -2قال الشيخ امحد املرتىض (ت840 :هـ) يف الدليل عىل وجوهبا31................. :
ثانيا :املذهب املالكي31. .......................................................... .
ثالثا :املذهب احلنفي32. ............................................................

1ـ الرسخيس (ت483 :هـ)32..................................................... .
 -2السمرقندي (ت539 :هـ)33....................................................
رابع ًا :املذهب الشافعي33. ....................................................... .

 -1النووي (ت676 :هـ)33....................................................... .
2ـ زكريا االنصاري (ت 936هـ)35................................................ .

خامس ًا :املذهب احلنبيل36. ........................................................ .

1ـ ابن قدامة املقديس (ت620هـ)36............................................... .
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2ـ الشافعي الصغري (ت 1004هـ)36.............................................. .

سادس ًا :املذهب اإلبايض37. ...................................................... .

املسالة الثالثة :خالصة القول فيام اورده فقهاء املذاهب يف املسالة38.................. .
املسالة الرابعة :ماورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة39...........................

أوالً :ابن أيب احلديد املعتزيل (ت656 :هـ)39. ..................................... .

ثاني ًا :السيد حبيب اهلل اخلوئي (ت1324 :هـ)42. ...................................

ثالث ًا :الشيخ حممد جواد مغنية (ت1400 :هـ)44. ...................................

املبحث الثالث :حرمة منع الزكاة وحكم املانع هلا47..................................
املسـألة االوىل :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي يف حرمة منع الزكاة وحكم املانع هلا47.........

أوالً :العالمــة احلــي (مجــال الديــن احلســن بــن يوســف بــن عــي بــن مطهــر احلــي) (ت:
726هـ)48..

ثاني ًا :الشهيد االول (ت 786هـ)52. .............................................. .

ثالث ًا :السيد حممد كاظم اليزدي (ت 1337هـ)53. ................................. .

1ـ قال الشيخ آقا ضياء الدين العراقي (ت1361 :هـ)53............................:
2ـ وجاء يف رشح العروة للسيد اخلوئي (عليه رمحة اهلل ورضوانه)54................. :
املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب األخرى يف حرمة منع الزكاة وحكم املانع هلا54..........

اوالً :املذهب الزيدي55. ......................................................... .

 -1حييى بن احلسني (ت298 :هـ)55................................................
 -2أمحد املرتىض (ت840 :هـ)55...................................................
ثانيا :املذهب املالكي55. .......................................................... .
ثالثا :املذهب احلنفي56. ............................................................
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رابع ًا :املذهب الشافعي56. ........................................................ .

خامس ًا :املذهب احلنبيل56. ........................................................ .
سادسا :املذهب اإلبايض57. ...................................................... .

املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أروده فقهاء املذاهب يف املسألة 57...................
أوال :حكم منكر الزكاة واجلاحد هلا57. ............................................:

ثانيا :حكم املانع للزكاة58. ........................................................:

املسألة الرابعة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة58......................... .

1ـ ابن ميثم البحراين (رمحه اهلل) (ت679 :هـ)59. ................................. .
2ـ ابن ايب احلديد املعتزيل (ت656 :هـ)59. ........................................ .
3ـ السيد حبيب اهلل اهلاشمي اخلوئي (رمحه اهلل) (ت1324 :هـ)60. ................ .

املبحث الرابع :اشرتاط امللك والتمكن من الترصف 61...............................

يف وجوب الزكاة 61.................................................................
املسألة االوىل :أقوال فقهاء اإلمامية يف اشرتاط امللك والتمكن من الترصف يف حتقق

وجوب الزكاة كالدين واملال الغائب61............................................. .

1ـ العالمة ابن املطهر احليل (ت726 :هـ)61. ...................................... .
2ـ الشهيد األول (ت786 :هـ)62. ................................................ .
3ـ السيد اليزدي (ت1337 :هـ)64. ................................................
املسألة الثانية :اقوال فقهاء املذاهب األخرى يف اشرتاط التمليك يف حتقق وجوب

الزكاة65........................................................................... .
اوالً :املذهب الزيدي65. ...........................................................

ثاني ًا :املذهب املالكي66. .......................................................... .
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ثالث ًا :املذهب احلنفي67. ............................................................
رابع ًا :املذهب الشافعي67. ........................................................ .

خامس ًا :املذهب احلنبيل68. ........................................................ .

سادس ًا :املذهب اإلبايض70. ...................................................... .

املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة70................. .

املسألة الرابعة :قاعدة فقهية :ازدحام حقوق اهلل وحقوق العباد71.....................
املسألة اخلامسة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة73....................... .
أوالً :الرشيف الريض (عليه رمحة اهلل ورضوانه) (ت406هـ) 73. ...................

ثاني ًا :ابن ميثم البحراين (رمحه اهلل)(ت679 :هـ)73. ............................... .

ثالث ًا :السيد حبيب اهلل اخلوئي (رمحه اهلل) (ت1324 :هـ)74. ........................
الفصل الثاني
ما تعلق بالساعي واملصدق من أحكام
املبحث األول :هل جيب عىل اإلمام بعث الساعي يف كل عام ،وهل الوجوب مطلق ام

مقيد؟ 83...........................................................................
املسألة األوىل :أقوال فقهاء اإلمامية يف املسألة83................................... .
املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب االخرى84.......................................

أوالً :املذهب الشافعي84. ..........................................................
ثان ًيا :املذهب احلنبيل85. .......................................................... .

املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة85.................. :

املبحث الثاين :رشوط العامل عىل الزكاة 87..........................................
املسألة األوىل :رشوط العامل يف إخراج الزكاة عند فقهاء اإلمامية87................ .
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ً
أول :الشيخ الطويس (ت  460هـ)88. ............................................ :

ثان ًيا :املحقق احليل (ت676هـ)88. ................................................ :

ثال ًثا :العالمة احليل (ت 726هـ)89. ............................................... :
راب ًعا :السيد اليزدي (ت1337هـ)89. .............................................:

املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب االخرى يف رشوط العامل واملصدق89.......... .

ً
أول :املذهب احلنفي89. .......................................................... .

ثان ًيا :املذهب الشافعي91. ..........................................................

ثال ًثا :املذهب احلنبيل91. ............................................................

املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة93.................. .

ً
أول :الرشوط التي وردت عىل لسان الفقهاء93. ................................... .

ثان ًيا :الرشوط التي وردت عنه (عليه الصالة والسالم) ومل يذكرها الفقهاء94. ...... .

املبحث الثالث :قبول قول املالك لو أدعى اإلخراج95................................

عيل احلول ،أو تلف مني95.............................................
أو قال مل حيل َّ
املسألة األوىل :إمجاع فقهاء اإلمامية يف املسألة95..................................... .

ً
أول :السيد عيل الطباطبائي (رمحه اهلل) (ت1231 :هـ)96. ..........................

ثان ًيا :الشيخ حممد تقي اآلميل (رمحه اهلل) (ت1391 :هـ)97. ....................... .
املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب االخرى يف قول املالك إذا أدعى االخراج وغريه..
99

ً
أول :املذهب املالكي99. .......................................................... .

ثان ًيا :املذهب الشافعي100..........................................................

ثال ًثا :املذهب احلنفي101............................................................
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راب ًعا :املذهب احلنبيل102.......................................................... .

املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة104................ :

أوال :أتفق فقهاء اإلمامية (أعىل اهلل شأهنم) عىل104................................ :
ثانيا :وخالفهم بقية املذاهب اإلسالمية االخرى ،وهي كااليت104.................. :

املسألة الرابعة :قاعدة فقهية (احلكم بالنكول) وعدم حتققه يف دعوى اإلخراج 106.. .
املبحث الرابع :ال جيوز للساعي التسلط عىل أرباب املال 107.........................
املسألة األوىل :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي108................................... .
ً
أول :العالمة احليل (رمحه اهلل) (ت726 :هـ)108.................................. .

ثان ًيا :املحقق احليل (رمحه اهلل) (ت676 :هـ)109.....................................

ثال ًثا :الشيخ مرتىض االنصاري (ت1281 :هـ)109................................ .

املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب االخرى يف تسلط الساعي عىل أرباب املال112.. .

ً
أول :املذهب املالكي112.......................................................... :

ثان ًيا :املذهب الشافعي113........................................................ .

ثال ًثا :املذهب احلنفي114............................................................

راب ًعا :املذهب احلنبيل114.......................................................... .

املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة115................ .

املسألة الرابعة :تبعية املسألة لقاعدة (التسلط) وقاعدة (حجية قول ذي اليد)115.... .

أوالً  -قاعدة (التسلط) (الناس مسلطون عىل أمواهلم)115......................... .

ثانيا :قاعدة حجية قول ذي اليد119.................................................

املبحث اخلامس :هل اخليار للاملك أم للساعي يف اختيار العني؟121..................
املسألة األوىل :املذهب اإلمامي121................................................ .
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أوال :الشيخ مرتىض االنصاري (رمحه اهلل) (ت1281 :هـ)122..................... .
ثان ًيا :السيد حممد كاظم اليزدي (رمحه اهلل) (ت 1377هـ) 134.......................

املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب األخرى135.....................................

ً
أول :املذهب الزيدي135...........................................................

ثان ًيا :املذهب املالكي136.......................................................... .

ثال ًثا :املذهب احلنفي137............................................................

راب ًعا :املذهب الشافعي137........................................................ .
خامسا :املذهب احلنبيل140........................................................ .
ً

املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة141............... .

املبحث السادس :رشوط أخذ فريضة الزكاة وما يمنع منها143.......................
املسألة األوىل :املذهب االمامي والقول فيام يمتنع أخذه من الفريضة144........... .

ً
أول :العالمة ابن املطهر احليل (رمحه اهلل) (ت726 :هـ) 144.........................

ثان ًيا :الشيخ مرتىض االنصاري (رمحه اهلل) (ت 1281هـ)150........................

ثال ًثا :السيد كاظم اليزدي (رمحه اهلل) (ت1337هـ)154............................ .
املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب اإلسالمية يف رشوط أخذ فريضة الزكاة وما يمنع

منها154............................................................................
ً
أول :املذهب الزيدي154...........................................................

ثان ًيا :املذهب املالكي155.......................................................... .

ثال ًثا :املذهب احلنفي155............................................................

راب ًعا :املذهب الشافعي156........................................................ .
خامسا :املذهب احلنبيل157........................................................ .
ً
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املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة158................ .

املبحث السابع :إخراج الزكاة وتفرقتها أهي لإلمام 161..............................

أم الساعي أم املالك؟ 161..........................................................
املسألة األوىل :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي يف املسألة162............................

ً
أول :تفرقة الساعي للزكاة بنفسه162.............................................. .

ثان ًيا :تفريق املالك للزكاة بنفسه163.................................................

ثال ًثا :لو طلب اإلمام وجب يف املال الظاهر163.................................... .

املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب اإلسالمية يف اخراج الزكاة وتفرقتها163........ .

ً
أول :املذهب املالكي163.......................................................... .

ثان ًيا :املذهب احلنفي164............................................................

ثال ًثا :املذهب الزيدي165.......................................................... .

راب ًعا :املذهب الشافعي166........................................................ .
خامسا :املذهب احلنبيل169........................................................ .
ً

املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة170................ .

ً
أول :األموال الظاهرة170......................................................... .

ثان ًيا :األموال الباطنة172.......................................................... .

ثالثا :دليل فقهاء اإلمامية يف املسألة172..............................................

املبحث الثامن :أجرة الساعي175...................................................
املسألة األوىل :املذهب اإلمامي175................................................ .

ً
أول :العالمة ابن املطهر احليل (عليه الرمحة والرضوان) (ت 726هـ)176........... .

ثان ًيــا :قــال املحقــق البحــراين (الشــيخ يوســف الــدرازي (عليــه رمحــة اهلل ورضوانــه)،
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(ت1186:هـ)177.:

ثال ًثــا :قــال الســيد اليــزدي (عليــه الرمحــة والرضــوان) (ت1390 :هـــ) يف اجــرة العامــل

عىل الزكاة178. .

املسألة الثانية :أجرة الساعي يف املذاهب اإلسالمية االخرى 178.................... .

ً
أول :املذهب الزيدي178...........................................................

ثان ًيا :املذهب املالكي179.......................................................... .

ثال ًثا :املذهب احلنفي179............................................................

راب ًعا :املذهب الشافعي180........................................................ .
خامسا :املذهب احلنبيل180........................................................ .
ً

املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة181................ .

املبحث التاسع :أصناف املستحقني للزكاة 183......................................
املسألة األوىل :املذهب اإلمامي184................................................ .

ً
أول :العالمة ابن املطهر احليل (ت726 :هـ)184................................... .

ثان ًيا :السيد شهاب الدين املرعيش النجفي(ت 1411هـ)188....................... .

املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب االخرى192....................................:

ً
أول :املذهب الزيدي192..........................................................:

ثان ًيا :املذهب املالكي194.......................................................... .

ثال ًثا :املذهب احلنفي199............................................................

راب ًعا :املذهب احلنبيل202.......................................................... .
خامسا :املذهب الشافعي205...................................................... .

سادسا :املذهب اإلبايض208...................................................... .
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املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسالة209................ .

ً
أول :الفقراء واملساكني209........................................................ .

ثان ًيا :العاملون عليها210............................................................

ثال ًثا :يف عمل اهلاشمي يف الزكاة211............................................... .
راب َعا :سهم املؤلفة قلوهبم211..................................................... .

ألف :يف سقوط هذا السهم بعد وفاة رسول اهلل (صىل اهلل عليه واله) وبقاءه211......
باء :يف أختصاص عنوان (املؤلفة) باملرشكني والكفار فقط أم خيتص به بعض

املسلمني212...................................................................... .
خامسا :سهم الرقاب215...........................................................
ً

سادسا :الغارمون216............................................................. .
ً
ساب ًعا :ابن السبيل217............................................................ .

املبحث العارش :ما ورد احلديث من رشوح هنج البالغة 221..........................
املسألة األوىل :وصيته ( )إىل السعات الذين كان يبعثهم عىل الصدقات221..... .

ً
أول :ابن ميثم البحراين (ت679 :هـ)221......................................... .

ثان ًيا :ابن ايب احلديد املعتزيل (ت656 :هـ)227.......................................
املسألة الثانية :من عهد له (عليه الصالة والسالم) إىل بعض عامله ،وقد بعثه عىل

الصدقة234....................................................................... .
ً
أول :ابن ميثم البحراين (رمحه اهلل) (ت235..................................)679 :

ثان ًيا :ابن أيب احلديد املعتزيل (ت656 :هـ)240..................................... .
الفصل الثالث

أحكام الصدقة املندوبة
230

املبحث األول :حتريم الصدقة الواجبة (الزكاة) 249..................................
عىل بني هاشم 249.................................................................

املسألة األوىل :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي يف رصف الزكاة للهاشمي250.......... .
ً
أول :املحقق النراقي (ت1244 :هـ)250.......................................... .

ثان ًيا :السيد اليزدي وما أورده السيد احلكيم يف تعليقاته عىل العروة257...............
املسألة الثانية :حكم رصف الزكاة أو الصدقة الواجبة عىل بني هاشم عند املذاهب

االخرى269........................................................................

أوالً :املذهب الزيدي269...........................................................
ثاني ًا :املذهب الشافعي271..........................................................

ثالث ًا :املذهب املالكي275.......................................................... .
رابع ًا :املذهب احلنفي276...........................................................

خامس ًا :املذهب احلنبيل279........................................................ .

املسألة الثالثة :خالصة القول يف ما أورده فقهاء املذاهب اإلسالمية يف املسألة285.... .
املسألة الرابعة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة288..................... .

أوالً :أبن ميثم البحراين (رمحه اهلل) (ت679 :هـ)288.............................. .
ثانيا :ابن أيب احلديد املعتزيل (ت656 :هـ)290..................................... .

ثالث ًا :السيد حبيب اهلل اهلاشمي اخلوئي (ت1324 :هـ)292..........................

املبحث الثاين :الصدقة املندوبة293..................................................
املسألة األوىل :الصدقة يف اللغة والرشيعة296........................................

أوالً :الصدقة لغة296..............................................................:

ثاني ًا :تعريف الصدقة يف الرشيعة297............................................... .
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املسألة الثانية :الصدقة املندوبة يف املذهب اإلمامي298.............................. .

املسالة الثالثة :أحكام الصدقة املندوبة يف املذاهب االخرى302.......................

أوال :املذهب الزيدي302...........................................................

 -1قال حييى بن احلسني302....................................................... :
 -2قال أمحد املرتىض (ت840هـ) يف بيان أحكامها303.............................:
ثالث ًا :املذهب الشافعي303..........................................................
رابع ًا ـ املذهب املالكي308......................................................... .
خامس ًا :املذهب احلنفي308....................................................... .

سادس ًا :املذهب احلنبيل311........................................................ .

املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة313................ .
املسألة الرابعة :قاعدة فقهية (يف كون السبب فعليا غري منصوب من الشارع باألصالة

ولكن ّ
دل عليه القرائن احلالية واملقالية)315........................................ .
املسألة اخلامسة :ما ورد يف األحاديث من رشوح هنج البالغة316................... .
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اجلزء السابع
الفصل األول :كتاب الصيـام 13...................................................
تـوطـئة15.........................................................................
املبحث األول
تعريف الصيـام يف اللغة والشـريعة وبيان أقسـامه
املسألة األوىل :تعريف الصيام يف املذهب اإلمامي17................................ .
أوالً  -العالمة ابن املطهر احليل (عليه الرمحة والرضوان) 17.........................

ألف  -تعريف الصيام17.......................................................... .
باء  -وجوب صوم شهر رمضان17.................................................
جيم  -أقسام الصوم 18.......................................................... .
ثاني ًا  -املحقق البحراين (رمحه اهلل) 18...............................................

ألف  -معنى الصيام يف اللغة والرشع 18............................................

باء  -أقسام الصوم 19..............................................................
املسألة الثانية :تعريف الصيام يف اللغة والرشع وبيان أقسامه عند فقهاء 27........ ...
أوالً  -املذهب الزيدي27......................................................... .

ألف  -تعريف الصيام 27......................................................... .

باء  -أقسام الصوم 27..............................................................
ثاني ًا  -املذهب الشافعي28..........................................................
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ألف  -معنى الصوم يف اللغة والرشع28.............................................
باء  -أقسام الصوم28............................................................. .
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ألف  -معنى الصيام لغة 31.........................................................
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خامس ًا  -املذهب احلنبيل32.........................................................
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املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب السبعة يف املسألة33............

املسألة الرابعة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة35......................... .
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ثاني ًا  -قطب الدين الراوندي (رمحه اهلل)36..........................................
املبحث الثاني
فضـل الصـوم وفـوائـده
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املسألة األوىل :املذهب اإلمامي 39..................................................
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ثاني ًا  -املحقق البحراين (ت 1186هـ)41.......................................... .
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ثاني ًا  -احلديث الثاين48............................................................:
 -1ابن ميثم البحراين 48.......................................................... :
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املسالة الثالثة :معنى احلج يف املذهب اإلمامي71.................................... .
املسالة الرابعة :معنى احلج يف املذاهب األخرى74.................................. .
أوالً  -املذهب الزيدي74......................................................... .

ثاني ًا  -املذهب الشافعي74..........................................................

ثالث ًا  -املذهب احلنفي74.......................................................... .
رابع ًا  -املذهب املالكي74......................................................... .
خامس ًا  -املذهب احلنبيل75.........................................................
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سادس ًا  -املذهب اإلبايض75...................................................... .

املسالة اخلامسة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة 75............... .
املبحث الثاني
أقوال الفقهاء يف وجـوب احلج والعمرة
املسألة األوىل  :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي يف وجوب احلج78......................
اوالً -الشيخ الطويس (رمحه اهلل)79.................................................
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حل ّ
ــج

237

املسألة االوىل  :فضل احلج يف املذهب اإلمامي 94....................................
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ثاني ًا  -السيد حممد كاظم اليزدي (عليه الرمحة والرضوان)100......................:
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ثالث ًا  -املذهب احلنفي 110..........................................................

املسالة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة 111................ .
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فوائـد احلـج وثــماره
املسألة األوىل :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي يف فضل احلج وثـامره 114................
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238

حكم إجـارة دور مكة ومنع احلـاج من سكناها
املسالة االوىل :حكم اجارة دور مكة وبيعها يف املذهب اإلمامي133...................
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أوالً  -املذهب اإلمامي176.........................................................
ثانيا  -املذهب احلنبيل 178......................................................... .

املسألة الثالثة :فضل األمر باملعروف والنهي عن املنكر 178.......................... .

املسألة الرابعة :وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف املذهب اإلمامي184.-.

املسألة اخلامسة :وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف املذاهب االخرى204.-.
أوال  -املذهب الزيدي 204.........................................................

ثانيا  -املذهب الشافعي 206....................................................... .

ثالثا  -املذهب املالكي208......................................................... .
رابعا  -املذهب احلنفي 209.........................................................
خامسا  -املذهب احلنبيل210........................................................

سادسا  -املذهب اإلبايض211..................................................... .

املسالة السادسة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب االسالمية السبعة 212.......
املسألة السابعة :قاعدة فقهية 214....................................................

املسألة الثامنة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة 216.........................

أوالً -ما جاء يف قوله ( )يف وصيته لإلمامني احلسن واحلسني (« :)ال ترتكوا األمر
باملعروف والنهي عن املنكر َّ
فيول عليكم رشاركم 216...........................»...
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ألف  -عيل بن زيد البيهقي (رمحه اهلل)217...........................................
باء  -ابن ايب احلديد املعتزيل 218.....................................................
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جيم  -ابن ميثم البحراين (رمحه اهلل)218........................................... :
املبحث الثاني
مراتب إنكار املنكر والنهي عنه
املسألة األوىل :مراتب النهي عن املنكر يف املذهب اإلمامي 222.......................
املسالة الثانية :مراتب النهي عن املنكر يف املذاهب االخرى233...................... .
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ثاني ًا  -املذهب املالكي235......................................................... .

ثالث ًا  -املذهب الشافعي236.........................................................
رابع ًا  -املذهب احلنفي237........................................................ .
خامس ًا  -املذهب احلنبيل237........................................................

املسالة الثالثة  :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة 238.................
املسالة الرابعة :قاعدة فقهية :مراتب األنكار ثالثة تتعاكس يف اإلبتداء240........... .

املسألة اخلامسة :ما ورد يف األحاديث الرشيفة من رشوح هنج البالغة 244.............
َان ا ْل َغ َض ِ
أوالً -قوله (عليه السالم)َ « :م ْن َأ َحدَّ ِسن َ
ب لِ َق ِو َي َع َل َقت ِْل َأ ِشدَّ ِاء244.. »...
ألف  -ابن ميثم البحراين (رمحه اهلل) 244............................................
باء  -ابن أيب احلديد املعتزيل 245....................................................
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ثاني ًا -بيان قوله عليه الصالة والسالمَ « :أ ُّ َيا ا ُْل ْؤ ِمن َ
ُون إِنَّه َم ْن َر َأى عُدْ َوان ًا ُي ْع َم ُل بِه و ُمنْكَر ًا
ُيدْ َعى إِ َل ْيه َف َأ ْنك ََره بِ َق ْلبِه َف َقدْ َس ِل َم و َب ِر َئ246................................... .»... ،
ألف  -ابن ميثم البحراين (رمحه اهلل) 246............................................
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باء  -السيد حبيب اهلل اخلوئي اهلاشمي (رمحه اهلل) 247...............................
ثالث ًا  -قوله عليه الصالة والسالم َ «:ف ِمن ُْه ُم ا ُْلن ِْك ُر لِ ْل ُمنْك َِر بِ َي ِده ولِ َسانِه و َق ْلبِه َف َذلِ َك
ا ُْلس َتك ِْم ُل ِل َص ِ
ال ْ
الَ ْ ِي248................................................... »... ،
ْ
ألف  -ابن ميثم البحراين (رمحه اهلل)248........................................... :
باء  -ابن أيب احلديد املعتزيل250....................................................:
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بقلوبكم ،فمن مل يعرف بقلبه معروف ًا252...................................... »... ،

ألف  -ابن ميثم البحراين253...................................................... .
باء  -ابن أيب احلديد املعتزيل253.....................................................

جيم  -السيد حبيب اهلل اخلوئي254................................................ .
وف َت ُكن ِمن َأه ِله ،و َأن ِ
خامس ًا  -قوله (عليه الصالة والسالم)« :و ْأمر بِا َْلعر ِ
ْك ِر ا ُْلنْك ََر
ْ ْ ْ
ُْ ُْ
بِ َي ِد َك ولِ َسانِ َك و َب ِاي ْن َم ْن َف َع َله بِ ُج ْه ِد َك255......................................»...،
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ثالث ًا :املذهب املالكي18............................................................ .
رابع ًا :املذهب احلنفي18.............................................................
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ثانيا :املذهب الشافعي34.......................................................... .

ثالثا :املذهب املالكي35............................................................ .
رابعا :املذهب احلنفي36.............................................................
خامسا :املذهب احلنبيل37.......................................................... .

سادسا :املذهب اإلبايض42........................................................ .
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أوال :وجوب فريضة اجلهاد44..................................................... :

ثانيا :يف كونه فرض كفاية44........................................................:

ثالثا :يف كون اجلهاد فرض عني45.................................................. :
رابعا :ويتحقق الوجوب برشوط عدة ،وهي45.....................................:

املسألة الرابعة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة46........................ .

أوال :ابن ميثم البحراين (ت 679هـ)46............................................ .
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أوال :املذهب الزيدي33.............................................................
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ثانيا :يف اشرتاط القبول47......................................................... .
259
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ثالث عرش :اطالق الترصف60..................................................... .
رابع عرش :ان خيرجه من يده وجيعله يف جهة ال تنقطع60............................ .
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كتاب القصاص
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املسألة الثانية :أصل ترشيعه املذاهب األخرى159.................................. :

ً
أول :املذهب الزيدي159...........................................................
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رابعا :املذهب املالكي164......................................................... .
263
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املسألة األوىل :ما يتحقق به قتل العمد واخلطأ وشبه العمد املذهب اإلمامي169.......

أوالً :الشيخ اجلواهري النجفي170.................................................

ثاني ًا :السيد اخلوئي (عليه الرمحة و الرضوان) (ت 1413هـ)178................... .

املسألة الثانية :أقسام القتل وما يتحقق به القصاص يف املذاهب االخرى179......... .

أوالً :املذهب الزيدي179...........................................................
ثاني ًا :املذهب الشافعي182..........................................................

ثالث ًا :املذهب املالكي187.......................................................... .
رابع ًا :املذهب احلنفي191...........................................................

خامس ًا :املذهب احلنبيل193........................................................ .

املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب197...........................

أوالً :أنواع القتل197.............................................................. .
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ثالث ًا :حقيقة قتل اخلطأ املحض199................................................. .
رابع ًا :حقيقة :شبه العمد200...................................................... .

املبحث الرابع :قواعد فقهية 203....................................................
املسألة األوىل :قاعدة :ينقسم القتل بانقسام األحكام اخلمسة203.....................
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املبحث اخلامس :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة 207......................
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ثانيا :رشائط القايض25..............................................................
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