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م: أَها ال ذشخى زرى أخًغ أهم انؼهى ػهى أٌ انًشأج إرا اػرشفد تانضَى، وهً زايـ ٌمىل اإلياو اتٍ انًُزس:  9

 .:<:، ص7ذضغ زًهها. اتٍ انًُزس، اإلششاف، ج
ولذ زكً فً انثسش اإلخًاع ػهى أَه ًٌهم انثكش زرى ذضول شذج انسش وانثشد ـ ٌمىل اإلياو انشىكاًَ:  :

 .87>9انشىكاًَ، ٍَم األوعاس، صوانًشع انًشخى. 
 .=978ٍش انسذ ػٍ انُفساء، زذٌث سلى: ـ أخشخه اإلياو يسهى فً طسٍسه، كراب: انسذود، تاب: ذأخ ;
، كراب: انسذود، تاب: يا خاء فً إلايح انسذ ػهً اإلياء، زذٌث 7>، ص>ـ انرشيزي، سٍُ انرشيزي، ج >

 .9>>9سلى: 
 .>981ـ انُىوي، انًُهاج، ص =
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 .90، ص=ـ انغشج: هً انؼثذ أو األيح. اتٍ يُظىس، نساٌ انؼشب، ج 9
وأخًغ كم يٍ َسفظ ػُه يٍ أهم انؼهى ػهى أٌ ػهى انضاسب تغٍ  ـ ٌمىل اإلياو اتٍ انًُزس: :

 .9:7انًشأج، فرغشذ خٍُُا يٍرا نىلره انغشج. اتٍ انًُزس، اإلخًاع، ص
ـ ٌمىل اإلياو اتٍ ػثذ انثش: أخًغ انؼهًاء أٌ انغشج ذدة فً اندٍٍُ انزي ٌسمظ يٍ تغٍ أيه يٍرا  ;

رنك سىاء، فً كم وازذ يُهًا انغشج. اتٍ ػثذ  وهً زٍح فً زٍٍ سمىعه، وأٌ انزكش واألَثى فً

 .70، ص=:انثش، االسرزكاس، ج
ـ ٌمىل اإلياو اتٍ ذًٍٍح: ونى لذس أٌ انشخض أسمظ انسًم خغأ يثم أٌ ٌضشب انًشأج خغأ فرسمظ:  >

فؼهٍه غشج ػثذ أو أيح؛ تُض انُثً طهى اهلل ػهٍه وسهى واذفاق األئًح. اتٍ ذًٍٍح، يدًىع انفراوي، 

 .8<9ص، >;ج
، >18<ـ أخشخه اإلياو انثخاسي فً طسٍسه، كراب: انذٌاخ، تاب: خٍٍُ انًشأج، زذٌث سلى:  =

واإلياو يسهى فً طسٍسه، كراب: انمسايح وانًساستٍٍ وانمظاص وانذٌاخ، تاب: دٌح اندٍٍُ، 

 ووخىب انذٌح فً لرم انخغأ، وشثه انؼًذ ػهى 

 .09<9ػالهح انداًَ، زذٌث سلى: 
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 .7:7سثم انسالو، ص ـ انظُؼاًَ، 9
 .8=:، ص:9إيالص انًشأج وهً انرً ذضشب تغُها فرهمً خٍُُها. اتٍ زدش، انفرر، جـ :
، =18<ـ أخشخه اإلياو انثخاسي فً طسٍسه، كراب: انذٌاخ، تاب: خٍٍُ انًشأج، زذٌث سلى:  ;

ٍٍُ، واإلياو يسهى فً طسٍسه، كراب: انمسايح وانًساستٍٍ وانمظاص وانذٌاخ، تاب: دٌح اند

 ووخىب انذٌح فً لرم انخغأ، وشثه انؼًذ ػهى 

 .01<9ػالهح انداًَ، زذٌث سلى: 
 .1::، ص:ـ اتٍ دلٍك انؼٍذ، إزكاو األزكاو، ج >
أٌ انُساء ال خهاد ػهٍهٍ واخة، وأَهٍ غٍش داخالخ فً لىنه: )اَفشوا ـ ٌمىل اإلياو اتٍ تغال:  =

 .=7، ص=ال، ششذ طسٍر انثخاسي، ج. اتٍ تغخفاًفا وثماال(،وهزا إخًاع يٍ انؼهًاء
ـ أخشخه اإلياو انثخاسي فً طسٍسه، كراب: اندهاد وانسٍش، تاب: خهاد انُساء، زذٌث سلى:  <

:07=. 
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 .18>9ـ انشىكاًَ، ٍَم األوعاس، ص 9
، 189:ـ أخشخه اإلياو اتٍ ياخه فً سُُه، كراب: انًُاسك، تاب: انسح خهاد انُساء، زذٌث سلى:  :

 .<79:سلغًُ فً سُُه، كراب: انسح، تاب: انًىالٍد، زذٌث سلى: واإلياو انذا
 .<;، ص1ـ اتٍ انًهمٍ، انثذس انًٍُش، ج ;
 .710ـ انظُؼاًَ، سثم انسالو، ص >
وأخًغ انؼهًاء ػهى انمىل تزنك، وال ٌدىص ػُذهى لرم َساء انسشتٍٍٍ ـ ٌمىل اإلياو اتٍ ػثذ انثش:  =

 .8<، ص>9. اتٍ ػثذ انثش، االسرزكاس، جم فً األغهةوال أعفانهى ؛ ألَهى نٍسىا يًٍ ٌماذ
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ـ ٌمىل اإلياو اتٍ سشذ انسفٍذ: وكزنك ال خالف تٍُهى فً أَه ال ٌدىص لرم طثٍاَهى، وال لرم َسائهى  9

، :يا نى ذماذم انًشأج وانظثً، فإرا لاذهد انًشأج اسرثٍر ديها. اتٍ سشذ انسفٍذ، تذاٌح انًدرهذ، ج

 .<>9ص
و اتٍ ذًٍٍح: وال ذمرم َساؤهى إال أٌ ٌماذهٍ تمىل أو ػًم تاذفاق انؼهًاء. اتٍ ذًٍٍح، ـ ٌمىل اإليا :

 .>9>، ص0:يدًىع انفراوي، ج
 .918ـ سىسج انثمشج، انًٍ اٌَح سلى:  ;
، 0>;، ص:ـ أتى ػثذ اهلل تٍ يسًذ تٍ األَظاسي انخضسخً، انمشعثً، اندايغ ألزكاو انمشآٌ، ج >

 انكرة انًظشٌح، انماهشج. هـ، انُاشش: داس>0;9: :ط
ـ أخشخه اإلياو انثخاسي فً طسٍسه، كراب: اندهاد وانسٍش، تاب: لرم انُساء فً انسشب، زذٌث  =

، واإلياو يسهى فً طسٍسه، كراب: اندهاد وانسٍش، تاب: ذسشٌى لرم انُساء وانظثٍاٌ =89;سلى: 

 .>>97فً انسشب، زذٌث سلى: 
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 .98;، :و، جـ اتٍ دلٍك انؼٍذ، إزكاو األزكا 9
 .=997ـ ٌمىل اإلياو انُىوي: انغضو تانُساء يدًغ ػهٍه. انُىوي، انًُهاج، ص :
ـ أخشخه اإلياو يسهى فً طسٍسه، كراب: اندهاد وانسٍش، تاب: غضوج انُساء يغ انشخال، زذٌث  ;

 .9098سلى: 
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 .:8;، ص;ـ أتى انماسى انشافؼً انمضوًٌُ، ششذ يسُذ انشافؼً، ج 9
 .00;، ص7، وضٍاء انذٌٍ انًانكً، انرىضٍر، ج1=:، ص0هلل انًانكً، يُر اندهٍم، جـ أتى ػثذ ا :
هـ، انُاشش: داس انكرة 97>9: 9، ط=9>، ص:9ـ أتى انماسى انشافؼً انمضوًٌُ، انؼضٌض ششذ انىخٍض، ج ;

 .>>9، ص9انؼهًٍح، تٍشوخ، نثُاٌ، وأتى انثماء انشافؼً، انُدى انىهاج، ج
 .;=9، ص0، واتٍ يفهر، انًثذع، ج;>:، ص7سكشً، جـ انضسكشً، ششذ انض >
 .00;، ص7ـ ضٍاء انذٌٍ انًانكً، انرىضٍر، ج =
 .1:>، ص1ـ اتٍ زضو انظاهشي، انًسهً، ج <
 .<=9، ص<9انًاوسدي، انساوي انكثٍش، ج، ;>:، ص>ـ اتٍ سشذ انسفٍذ، تذاٌح انًدرهذ، ج 7
 .=، ص7ٍ َدٍى انًظشي، انثسش انشائك، ج، وات17:، ص7ـ انكًال اتٍ انهًاو، فرر انمذٌش، ج 0
1
يحًذ تٍ َأتٙ انطٛة سعٛذ تٍ َأحًذ تٍ سعٛذ تٍ عثذ انثز تٍ يزاْذ، انفقّٛ َأتٕ عثذ انهَّّ ـ  

ًُْقِزئ انًعزٔف تاتٍ سرقٌٕ، انًتٕفٗ:  ّٙ، اْن ّٙ، انًانك ّ٘، اإلشثٛه ََْصاِر ْـ، ٔنذ سُح احُتٍٛ  685اْنَأ

ّٙ، ٔاَفزد فٙ انذَٛا ٔخًسًائح، فأراس نّ فٙ ْذِ انس ْٕالَِ ُح أتٕ عثذ انهَّّ أحًذ تٍ يحًذ اْنَخ

، ٕٔتانزٔاٚح عُّ، ٔتٕفٙ تإشثٛهٛح ِفٙ َصف ررة. اتٍ قاًٚاس انذْثٙ، تارٚخ اإلسالو، د

 .8ٕٔص
 .00;، ص7ـ ضٍاء انذٌٍ انًانكً، انرىضٍر، ج 98
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 .;>:، ص>ـ اتٍ سشذ انسفٍذ، تذاٌح انًدرهذ، ج 9
 .:0:ٍ انًٍ اٌَح سلى: ـ سىسج انثمشج، ي :
 .>>:، ص7ـ انضسكشً، ششذ انضسكشً، ج ;
 .>;ـ سىسج انُساء، يٍ انًٍ اٌَح سلى:  >



 رٛٓاٌ إتزاْٛى أتٕ سزٚع حسٍٛ/ انثاحخح

 

 9090 

                                                 
 .<=9، ص<9ـ انًاوسدي، انساوي انكثٍش، ج 9
:
عثذ انزحًٍ تٍ أتٙ تكزج َفٛع تٍ انحارث انخقفٙ أتٕ تحز، ٔٚقال: أتٕ حاتى انثصز٘، ْٕٔ أٔل ـ  

ٍ أتّٛ، ٔعهٙ، ٔعثذ اهلل تٍ عًزٔ اتٍ األسٕد تٍ سزٚع ٔاالشذ يٕنٕد ٔنذ فٙ االسالو، رٖٔ ع

قال اتٍ سعذ ْٕ أٔل يٕنٕد ٔنذ تانثصزج فاطعى أتِٕ أْم انثصزج رشٔرا انعصز٘ تانثصزج، 

 .48ٔ، ص5فكفتٓى ٔكاٌ حقح ٔنّ أحادٚج ٔرٔاٚح. اتٍ حزز، تٓذٚة انتٓذٚة، د
نفرٍ ، تاب : انفرًُ انرً ذًىج كًىج انثسش ، ـــــ أخشخه اإلياو انثخاسي فً طسٍسه ، كراب : ا ;

 . 7811زذٌث سلى : 
 .>978ـ انشىكاًَ، ٍَم األوعاس، ص >
، واإلياو ;7=;ـ أخشخه اإلياو أتى داود فً سُُه، كراب: األلضٍح، تاب: فً انماضً ٌخغئ، زذٌث سلى:  =

ذؼانى نهساكى انداهم، زذٌث سلى: تاب: ركش يا أػذ اهلل انُسائً فً سُُه، انسٍُ انكثشي، كراب: انمضاء، 

=019. 
 .:==، ص1ـ اتٍ انًهمٍ، انثذس انًٍُش، ج <
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 .>978ـ انشىكاًَ، ٍَم األوعاس، ص 9
 .<=9، ص<9انًاوسدي، انساوي انكثٍش، جـ  :
 .=9>، ص:9ـ أتى انماسى انشافؼً، انؼضٌض ششذ انىخٍض، ج ;
 .=8:، ص9ـ شهاب انذٌٍ انُفشاوي، انفىاكه انذواًَ، ج >
 .<=9، ص<9ـ انًاوسدي، انساوي انكثٍش، ج =
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9
ـ أخزرّ اإلياو انثخار٘ فٙ صحٛحّ، كتاب: انُكاس، تاب: انًزأج راعٛح فٙ تٛت سٔرٓا، حذٚج  

فضٛهح اإلياو انعادل، ٔعقٕتح انزائز، ، ٔاإلياو يسهى فٙ صحٛحّ، كتاب: اإليارج، 6ٕٓٓرقى: 

 .8ٕ1ٔشقح عهٛٓى، حذٚج رقى: ٔانحج عهٗ انزفق تانزعٛح، ٔانُٓٙ عٍ إدخال انً
 .8;>، ص1ـ اتٍ زضو، انًسهً، ج :
 ـ انًظذس انساتك. ;
 .<=9، ص<9ـ انًاوسدي، انساوي انكثٍش، ج >
 .10:، ص7ـ انكًال اتٍ انهًاو، فرر انمذٌش، ج =
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