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 كــــالم العــرب يـــف

 ) دراسة لغوية ( 
 نوري ياسين الهيتي : بقلم الدكتـور

جامعة األنبار ـ كلية التربية للعلوم 

 اإلنسانية
 : مقدمةال

 بسم هللا الرحمن الرحيم
مهللسدد عهللى ددوهللهسددعد هلل فقدداهللرهلل يفدداهللرآدداههللرهلل ديفدداة هلل دآدداوهلل  د دد  هلل    ددا هلل  دداأصدد وهلل هللأأمحدداهلل وهلل هلل

 رصدرهف هلل هللت  درهلل د  د عهلل  د  درتوهللرهلل ديفداة هلل هلل ت  درهللأدعدر هلل دقابهللشدقا هلل ثردا هللر داهللتدرهللرعدااهللىدمهلل د د عهللتدمهلل
رهلل ديفدداة هلل  د دد  هللهللدعددر هلل أل  د  ددرتوهللرهلل د د  هللمهلل تددع ه هللر دداهلل د  هللهلل  ألف ددرمدعد هلل د دد عهللثع دد هلل  د  د عهلل  د    دد هلل

هللأ د هللتدراهلل د  د ع هللرهلل ديفداة هللتدمهلل د  دوهللىدمهللتهلل د غعف هلل هللت  رهللترهلل ههللال رري هللحب بهلل  يفرصاهلل دشاى  هلل  داال
 رث دد هلل رددارهللإ ا تدد هلل هلل  د  ددوهللىددمهلل  ددا هلل يبددا هلل هلل  د   ددبهللرهللإفع  دد هللإح ددمهلل هلل  د يدد فاهللتددمهللأفددردههلل ددوهللإالهلل

ىمهلل  آ بهللفردافمهللأث هلل د يهللفااهلل د   عهلل الهللحيضهللى وهللطقرمهلل   آنيهلل هلل  در در هللى دوهللهللخبره إل إطقرت هلل هلل هلل
هلل در هللف   در هللهللهللأ فقداهللفإفع  د هللهللسدري  هلل هلل   دمهللى دوهللهسدعد هللأت دآ  ر هلل ف   در هلل هللهلل د فمهللف ق ع هلل د قدرمهللى دوهللحبد 

أدعددر هلل  د صدداعهللى دد  عهلل  ددد هلل ددعهللفإددد  عهللح ددر هلل إلإىلهللهللمهلل ت  ددرهللتددرهللف ق دد هللف عدد هلل د  ددرتوهللتددمهلل ددداىع هلل(0)
هللتدد إددد  عهللح ددر هلل إلتددرهللفددا هللردددذهللفقدداهللر دداهللر يهلل ديفددا هلل هلل هللهللأ ردداف ددرم عهلل  ددراهلل هلل هللإ سدد ر رتهلل رددري هلل هللت  ددرهلل

هللأ ددد هلدددعهلل هلل  د  دددوهللىدددمهللهلل إلصدددا وهلل حدددا هلل هلل ت  دددرهللهلل  دقبدددر هللإخدددا يهلل ديفدددا هللفقددداهللر ددداهلل هلل دع ددددافمهلل ر
عهلل هللأتددع هل دعالفد هللى د  عهلل لدرد   عهلل هلل  بدعبهللحعد هللهللأحآدرمرمهللهلدعهللفرديف د،هلل هلل ت  درهلل دعهللل  در هلل هلل  ديفأتدع هل

هلل  در  إل ت  درهلل بدعبهللهللسدا  هللفرداهللفدرد   عهلل إأ هللهلل  هللفص بهلل يلهلل د   عهللتمهللترد هلل   هللجمر ي هللد يداهللإفرح  هلل
إىلهللهلل  بددر ه هللبهفدداهلل ددد   ههللت  ددرهلل هلل ت  ددرهلل ديف دد  هللهلددعهلللددرهللأ ددر هلل وهللى ددوهللهسددعد هلل هلل  بددعهللأهللإر د     دد هللرهلل   دداهلل

هللمهلل(2)ى وهللردذهللهللش ر  إلحراهللف ع  عهلل إف رسهلل داشاهللت  عهلل هللإد  عهللهللعأتع هل   هلل
 هلل بددع يهللهللإد د ح ددر هلل إل هللهلل لدرهلل ه هللرهلل د د  هللتددمهللرددذهللرهلل ىددفهللى دوهلل عرددد هلل د  د عهلل  د   ددبهللرهللفدا 

فيف دددد،هللهلددددرهللرهللإ  ددددراهللهللأ إالهللهللفق دددد هلل دددددعيلهللرهللتددددراهلل د  دددد عهلل فصدددد بهللت دددد هلل هلل  د  ددددوهللىددددمهللثآددددر هلل د    دددد هللأ 
تدراهلل د  د عهللإحداملهلل  عفيفدرتهلل د دب هلل هلل ف در هلل ىداهلل دد يهللف يف د هللى دا هلل د د عهلل هلل    د هللهللأ د  دصا عهلل هلل ىاهلل

 د قدددرمهلل  دشدددا بهلل هللإىلهللهلل  دددبهللرهللادددعهلل د  ددد عرهلل دردددق هلل  بدددعبهللهىرفددد هللحيف  دددرهلل هلل  د هللهلل  ددداأ فدددنيهلل د  ددد عهلل هلل
ردددذهلللددرهلل  دد هللهللعهللل  ددر هلل هلل  ددريهللأتددع هلهللأ دد  دعالفدد هللى دد  عهلل هلل  د شددافاهللرهللهللأحآددرم ة  بهلللرد دد هلل د  ددرتوهلل هلل هلل

هللمهلل(3)  بهلل د   هلل شا ح رهلل
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 هلل تدرهللبدر هللت  درهللأدعدر هللترهلل ه هللرهلل  دبهلل د غد هللتدمهللتدع  هللدغعفد هللر ق د هللفدرد  عهلل تدرهلل شد  هللت د هللتدمهللهللأتر
هلل ددع اهلل هلل ف ددر أ ف ددرتوهلل هلل رعب دد هللردددذهلل رق   دد هلل هلل تددرهلل ه هلل  دد هللتددمهللةه  هلل هللهللف ددرمأ ددر   هللى ددوهللهللهللسيف ددرلردعددر هللد 

 حندعهللرددذهلل  دعهلل ردريهللبدا  هلل هلل الهللفآدر هلله دعهللت د هللهللهلل  داأ  د  عهلل هلل ب  هلل د  عهلل هلل حاهلل ثيف رى هللرهلل دابد هلل هللأص هلل
هلل  ربهللرهلل د غ هللم
د يف ددرسهللهلل–هلل(ف ددرتو)   دد هللى ددوهللهلل خبرصدد هلل–  شدد يف هللتددمهلل د دد عهللدعددر هلل أللردعدد هللفقددضهللإىلهللهلل فددرد  ا

   ددا هلل  د دد مهلل  ق ددع هللرهللتدد هلل د  دد عهللى  دد هلل هلل  خدد ا هلل دق  ددر هللرهللرعب  دد هلل رق   دد هلل هلل  دد  هلل خدد ا  عهللرهلل
صد  هلل حدا هلل هلل  ردا هللتدرهللردا  دع هللتدمهلل شد يفر رتهلل  صد احرتهللرهللرددذهلل هلل تدرهلل سد ادع هللفد هللأب  هلل د د عهلل هلل رهلل

 هللفعاد هلل د هللدعد هللرهللتعادق هللتدد هللأدعرلدعاهلل هلل تدد هللشد رتهللتدمهللشدع  اهلل هلل بداراهلله  بدر هللرهللحبدفهلل د  هلل  عاد
لردعد هللد يف درسهللأ هللهللفدا اإأ هللهللىدااإمسدر  هلل هلل تدرهلل  د هلل   درهللتدمهللأ هللهللرال هلل قأدعر هلل ألث ا   هلل هلل ف ر هللرصاف هلل   هلل

 هللت ج بدر هلل ودعيفهللرهللهلل أل اهللهللت هللرق   هللردذهلل رعب   هللتق  ا  هللى وهللترهلل ه هللرهلل  بهلل د غ هلل  د ع ريهللرهلل  يفرم
رهللرعادد اهلل دعادد هلل د غددعيهللهللإد دد رهللحددا  هللتددرهللردداىعهلل ىربدد هللإالهللهلل دعددر هلل أل دد هلل   ق يفدد هللف  ددذهلل دعيف هلل ألحآددرم
 هللفددداي اهلل د دددا  هللرهلل ديفدددعاهللأهلل–رقدددرىلهللهلل–  دددادعال،رهلل هللسدددر ا هلل وهللهلدددرهللهللس شددد ر  ال هللدعدددر هلل ألهلددد  هللهلل  دصدددار

هللث هللثقعهلل  عىلهلل ثقعهلل د صريهللمإ  دق  هلل   هللجيق هللب ايهلل   هللخردصر هللدعب   هلل
 : اليتم لغة

  د  ددرتوهلل  د   دد هلل      دد هلل أفدد عهللهللف ددرم أل د  دد عهلل  د    دد هلل هللأدعددر هلل د غددعيهلل ددد يهلل شدد يف هللت دد هللهلل ألصدد 
 دعهللهللع دعهلل د در هلل  د در هلل   د عهلل هلل درد    هللهلل  ري درهلللدرهللسدري هللرهلل د  هلل دبيدفهللرمتهلل ر   عهلل ف  ر هلل فهللف رمإ ف  عهلل تؤمتهلل هلل

هللهللمأفرر هللهلل هللف  ق  هلل مسر هللأتصاههلل   هلل  ش يفرتهللت قر هلل هلل جيعيهلل
رهللفدِددِ ِعهللف  ددِ عهلل رددابهللهللأخدداملفد    ددر هلل فِدِ  ددر هلل  ددعهللف دد عهللمهلل   دد هللدغدد هللهلل– ق ددِعهللفق ِددع هللهللهلل–فيفددراهللرهللفِددِ ِعهللف ددِ عهلل

هللمهلل ي  هلل   دداييهللرهللترادد  هلل مهلل ترددرهى هللهلل(4)ت ددرتهلل  ددبهلل د غدد هللأ ملهللردد  ا رهللهلل–فرددعهلل د ددر هللهلل–هلل(فدِدد  ع)فردداب 
هلل تمهللشع  ا هللرهلل(ف  ِ ع)ش اهلل   هلل ألى وهلل د غ هلل

 تئيمُ أو  َر أني                 أخاُل بأن َسَييَتمُ نجوت بُقوف نفسك غي
(هللع هللشددر ا  هللى ددوهلل)هللأِ مِتِهللف ددعمِت هللفردب ددر هللد عرىدد هلل    ددرهلل   آددهلل(ع هلل أ هللر ئددهلل  عمِت هللسدد) ه  ف دد هللى دداهلل د ددآايهلل

هللباهللتمهللر اهلل   هللتمهلل د غعفنيهللمأ هلل ملهللهللت قافر هلل
 درهللرهلل دصدير هلل  د  در هلل  ري درهللأترهللى وهلل  ش عههللرهلله  ف  هلل ر ا  هللرهللسد  ِ ع هلل ف دذهلل رئد عهلل تاأردذهلل 

هللمهلل(5)
هللم(6) هلل  عهللتمهللفِ ِعهللفردآ اهلل  رهللرهلل د  ر هللأفرر هللهلل(فِ ع هلل) فيفراهللرهللتررهى هلل
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هللمهللهللهلل(7)  راهلل عهللتر هللفِد  ِ ع هللهلل دصغرين هلل   اهلل د ر هلل هللر ا هللدرألفهلل(فرمِت هلل)    هلل
ع ي  دددرهلل هلل ي  هللفردددعهلل د دددر هلل ر دددآنيهلل د دددر هلل هلل  دردددرينهللفهلل أل اهللهلل ريفدددامهللتدددمهللتصددداه هلل د  ددد ع هلل  د ِدددِ عهلل 

هللمهلل(8)فع اهلل د ر هلل ر آنيهلل د ر هللهلل(فِد   ر هلل) دصير هلل  ري هلل
هللمهلل(9)رهلل ري هللهلل باأ ملهللفر   رهلل هللأفرر هللهلل(فد   ع) رهلل س عههلل دق  ر هلل

 هللفيفدراهللرهللفد ه  عهلل وهللر    در هلل هللأيهللرهللبق  دعهللأفردر هللهلل(ر  د ع)  س ق  هللتمهللتصر ه هللتصداههلل  ردق هلل
هللرهلل(02) ّترينهللر هلل هلل  س ش ا  هللى   هللفيفعاهلل دع اهلل دف رتأ

 بضرب فيه تأييم                   وتيتيم وإرنانُ 
 ال  درهللأصدرههللهللهللرهلل هللأيهلل  داأ  أف  د هلل هللر هللف رتدإ هلل  يفدراهللرهللأف  د هلل وهللهللف درم إل   دذهللتصاههللأفدِ عهلل  دعهلل

هللمهللهللهلل(00)هللعمتهللفِ رتوهلل  وهللت هلل
هلل– در هلل  د در هللفعد اهلل دهلل– هلل  د ِدِ عهللهللسدع ال دعهللهلل–فردردعهلل  د دآع هللهلل– ثصهلل فمهلل هفاهللى وهلل  هلل د  د عهلل

 ددعهلل  صدداههلل هللتدد هلل  هلل     ددرهلل سدد ق  هلل مسددر هلل تصدداه  هلل هلل  ددعهللثع دد هلل دداهللتردد هللخبددا هللردددذهلل يفددراهللرهلل هلل د  دد  عهلل
هللمهلل جر هلل  رهللتصاهفمهللد ِ عهللمهلل(02) هللصرههللف   ر هللهللإر  فد    ر هللعهلل  صاههلل هللف ِعهلل دصيبهللف ِ عهللفِدِ  ر هلل هلل  دِ  هلِلهللسع ال

 أصل معنى اليتم :

هلل ع اهللرهللأقىنهلل د   عهلل هلل ر ا  هللرهللردذهللمخ  هللص هللتأرهلل خ   هللى  ر هلل د غ هلل
ى ددوهللهلل–عهلل مهلل درد  هلل(03)ى  در هلل د غدد هلل  د ع دريهلل  ددري عهللهللأ ردداى داهللهلل ألصدد ثعدا  هلل هلل  دعهلل الرهللهلل أل اهلل

يفداهللرهللفيفدراهللأفدعهللهلل  درا)يفداهلل دراهللرهللأيبهللهللف د هللوعرد هللمهلل ثيفد هلل د  هلل فدمهلل هفداهللىدمأىدمهلل   عدا هلل دعا هلل هللأيهللهلل–   هلل
  عهللرهلل دآ  رتهللت  عبهللالفمهلل د آ  هلل هلل رهلل دبيداهلل يد ،هللدرق دبهللمهللهلل(صيرف هللرهلل اهللف عأدآ هللت عا هللتمهلل

 رهللهللمهلل(04)صدد قوهللرهلل هلل دات دد هلل   عددا  هلل هلل  دد هللت عددا هللى دداهلل دقددابهللف دد عهلل ف   دد هلل هلل ال هلل رهلل،دد فبهلل د غدد هللىددمهلل
هللرىا يبهللأثشاهلل دب  هلل د يهللأثشا هلل  عر هلل ال هلل فمهللأ د  ر هلل

 (05)عي كل النساء يتيُم وال تجز ني هالك فتثبَّتي                إ أفاطم
هللهملهللرهلل دب  هللشر ا  هللى وهللردذهللمأعا هللف  ع هللمهلل الهللت   راهلل هللأيهلل  هلل

  س ق  هلل د  عهللى وهلل   هلل  قىنهللرهلل  هللترهلل ثعا هلل ىد هللث دري هللجمدري  هلل هلل يف د هللرهلل ه هللف   د هلل هلل ت د هلل دداه هلل
ر ،درهلل ددههللخابد هللت  درهللثد هلل داهلل ثيف قد هللتأ دههللرهلل دب  هلل ىا مهلل هلل  وهلل   عا  هللفرى مهلل   ع  هللر ب  ر هللى وهلل

هللمهللهللهلل(06) هلل اهللفعباهللترهللفشب  رهلل
مهللهلل(07) فيفراهللرهللصامي هللف    هللرهللد ات  هلل   عا  هلل هلل ف  هللف  عهلل هللدب  هلل دشقاهلل   عا هلل د يهللالهللث دريهللدد هلل

هللر  س ش اهلل د لشايهللى وهلل   هلل  قىنهللفيفعاهلل د   وهلل
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 رانب  االها              مثل اليتيم من يحمل رحلَ  قوداءُ 
هللمهللهلل(08)حيفر هلل دات هللأبهللفه ث ال   اهلل

 ألمممممممممممم يجممممممممممم   يتيمممممممممممما    ددددددددددد  هلل  قدددددددددددىنهلل :دددددددددددرييهللرهللرع دددددددددددريهلل عدددددددددددد هللرقدددددددددددرىلهللرهللإىلهللهلل ر بدددددددددددع 
صدديربهللأ هلل  قددىنهللرهللأملهللجيددارهلل  حددا  هللرهللشددا ذهللالهللث ددريهللدددذهلل هلل دد   رهلل وهللفأ قددمهللجمر دداهللمهللهلل(09)هللفممىو  

هلل  دراهللرهلل  دعهللفق داهللبدا  هللتمهلل عهلعهللرهلل ه هللف    هللمهللر اهلل   هلل دشع رينهلل(ف   ر هلل) جق هللهلل حيع عثذهلل حيعطعثذهلل
هللمهلل(20)هلل آلف حاهلل بع هللثاث هللرهللرع ريهللأ ه  هلل  ر ه يهللرهللرع ري هلل هلل ىا هللأمهلل هللهلل(22)

 مسددوهلل رددريهللتددمهلل  صدد عنيهلل  ددب عهللفددرد   عهلل  د    دد هلل هللإشددقره  هللفرهلددرهللت عددا  هللالهللث ددريهللهلددرهللرهللفر ددرهلل هللتددمهلل
الفدمهلل  يفعد هلل هلل  ري درهللهللهلل(   دع ا هلل در   د هلل دداه هلل د    د ) هللهلل(ف   د هلل ددا ا)ردذهللترا هلل  ربهلل درقدرديبهلل  شد عههلل

هللمهللهللهلل(22) رريهلل
ثد هللف غر د هللىدمهللفدا هللمهلل  د  هلل  قدىنهللت يفدعاهللىدمهلل  عرد هلل دررينهللرهلل دغع  هلل هلل مسوهللى  د هلل د  د عهللف   در هلل هللأل

هللمهلل(23)رهلل، فبهلل د غ هلل هلل ىمهللثق بهللرهلل د  ر هلل
هللرهللهلل هلل  د يفصريهلل هلل راهلل دشرىارهلل دغع هلل ت هلل فمهلل هفاهلل دغع  هلل  د يفصريهللرهللتقىنهلل د  عهلل راهللرهلل هلل  د  ع

........................                 ............ما في سيره يَمَتم  
 (24)هلل

هلل   هلل ع  هلل الهللريفصريهلل هللمهللأيهللرهللتر
هللهللم ى  هلل دهللئفب هللث  هلل ت  هللأخ هلل د   عهلل هللألهلل إلف ر  درردفهللرهلل

مهللهلل(25)هلل هللى د هللئ هلل دد هللفب دألهللخد هلل د  د عأ هلل ت  هللهلل إلف ر ى ا هللرهلل د    عهللأفعهللهلل  را هللي ايهللرهلل ال راهلل
هللمهللهللهلل(26)هلل هللى رهلل أف أأ صهاهلل   هلل هللهلل– عا هللهللهلل– رهلل ديفرتعسهللرهلل  فِ عهلل

هللرهلل(27(  س ش اهللد هلل  ع ايهلل  دعره يبهلل  فمهللت  عههللفيفعاهللى ا هللفمهللشأس
 سا  ليس في سيره يَمَتم  م  فسيري مثلما سار راكب            تيمَّم خ   وإال

هللأيهللرهللد سهللرهللسري هللإف ر هللم
رهلل درق هلل  دع دعههلل  د يفصدريهلل هلل    درهللوقدىنهلل  حداهللى دوهلل د يفافدبهللمهلل  داهللريفدامهللثدصهلل ديفدرتعسهللهلل دا ف 

هللمهللهلل(28)ى رهلل أف أهللرهللتقرينهلل د  عهللأرهللردذهللح فهللر اهلل صهاهلل   هلل هلل
هللىا يبهللر ال رهلل د  ر هللرهلل ف عهللفِ  ر هللرهلل صهاهلل   هلل هللأثشاهلل فمهلل

هلل(29)هللحتى يست ير فيضرعا ه  صُل بيَنه               عن الفي َتم ال هر المواوال يمَ 
عهلل هلل دراهلل هلِلترد هلل دعهلعهللرهللتدرهللرهللسدري هللفدِدرهلل هلل درق هلل  دع دعههللتق  در هللد  ِدِ ِعهلل  د  عههللأ فاملهلل د لشايهلل

هللمهللهلل(32)رهلل  عهللت  قرههللتمهللتراهلل د   عهلل
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هللمهلل(30)اق هلل هللهللإر  درق  هلل هللفيفراهللرهللف عهلل داب هللهلل–هلل ألص رهللهلل–  راهلل دشع رينهللرهلل هلل د   ع هلل
هللمهللهللهلل(32)رهلل درق هللهلل اأ   د   عهلل هللهلل ت هلل د يبهلل

صدديرف هلل يفددراهللرهللأ يفرددد هللرهللإينهلل تدداأ هللف   دد هلل هلل ردديذهللهللإد دد  هلل تدداأ هللبددر تهللأ رهللحدداففهلل دشددقيبهلل
هللمهلل(33)أيهللرهللاقر  هللهلل  د  ع هلل   مههللف رتوهلل

هلل ورتسهللرهلل ىرب هلل هللر ا هللرهلل د  ر هلل  س ش اهللد هللفيفعاهللى ا  هللفمهللح ر هللر
 (34)ك في حاجاتها يَمَتُم يكن ل وفرَّ عني من ال نيا وعيشتها            فال

فِ  در هللرهلل ثع د هلل ألتداهللثعداتهلل هلل دراهللرهلل هلل فد ِعهللتدمهلل د  هللال  دِ ِ عهللوقىنهللأفرر هللهلل لرهلل ثعا هلل د  ر هللف  ا 
هلل هللمهلل ملهللف  اهللد هللشر ا  هللمهلل

هللمهللأفرر هللهللمهلل ملهللف  اهللد هللشر ا  هللهلل(35) هلل ديفرتعسهلل دِ   عهللوقىنهلل هلعِّهللف لرهلل ثعا هلل
  دعهللهلل أل اهللإالهللهلل( د ِدِ ع)ى   رهلل  صاههلل ارهلل د ر هلل  د ر هللفدردع اهللهلل هللت  هلل   هلل  قرينهللبر أ فاح هلل

خدددريهلل  دددعهللفعددد اهلل د دددر هلل سدددآع هلل د دددر هلل الهلل إالرهللتصددداه هلل هللهلل ألصددد   دددعهللهلل( د  ددد  ع)فردددعهلل د دددر هلل سدددآع هلل د دددر هلل
هللمهللهللهلل( دِ   ع)

 جهة اليتم :

 دصديبهللأفدر هللهلل هللأيهللرهلل يفدا ألبهللهللثصهللت عههلل د غعفنيهلل   ع افمهللى وهلل  هلل د   عهللرهللفاهللة مهللتدمهللب د 
هللمهلل  ب هلل دب عغهلل هلل    هللفيفراهللرهلل دصب ههلل

 هللأتدرهللأتد هللهللف د هللالهللى دوأمهلل ى  ع هللرددذهللفدر هلل دعدداهللثعيف د هللى دوهلل ألمهللهلل  عهللرهللسر اهلل ى ع ثرتهللتمهلل ب 
فددعهللح ددر هللأ  فددمهلل هفدداهلل هللهلل ألي ددايهلل ألصدد قوىددمهللثيف دد هللمهلل  دد  هللأتدد هللهلل هللددداهلل دعددداهلل أطق  دد هللى ددوإرهلل دب ددر عهلل دد

هللمهلل(36)فمهللفايهللصرحبهللد ر هلل دقابهلل  ري هلل  ري عهلل هلل ىمهلل فمهلل د آ  هلل  
هل دددرهللهللألهللهلل  ألم ألبهللهللخردعفددد هللرهلل هللف بغدددوهلل  هللفآدددع هلل د  ددد عهللرهلل د دددريهللتدددمهلل بددد هلل فدددمهلل رهلل د  دددر هللىدددم

   درهللردا ههللهللهلل أل دع امهلل  د  هللهلل(37)رهلله  هلل  قرينهلل   هللرق   هللهلل آلدعسو     رهللف  ر هلل ا خ  رهلل هللمهلل  راهلل   هلل
عهللتارب دد هلل  ددرهللالهلل ددريهللمهلل سدد ذهللرهللرق   دد هلل فددمهلل دقددايبهللت دد آر هللةخدداهلل هلل ب دد هلل د دد هلل  إلطقددرمهلل إلثعددرعرهلل   ددا هلل

هللدآددمهللثصددا  ألمهللهلل ىرددرث هللمهلل  دداهللر صدداهللمهلِلاهلِلِىددأتدد هللهلل د صددا هلل هلل  ددد يهلل يفدداهللمهلِلاهلِلفددر هللِىددأ يفددراهللرهلل هللال هلل ددد يهلل يفدداهلل
ى دوهلل د صدا هلل  ىردرث هلل ألتداهللمهلل  دعهلل داهللفدىنهللهلل(38)أه  هللحردرث هلل هلل ألمهللدآمهلل ألبهللهلل اهللحيرم هلل هللهللأ را ألبهلل

هللباهللرهلل  بهلل د غ هللتمهلل راهلل   هلل ري هللمأ  د غ ف هلل هلل ملهللهلل إلثعرعالهللى وهلل
 هللأ   هلل رهللب  هلل د  عهلل عاهللةخاهللحآر هلل  ر ه يهلل ثيف  هللى د هللترىد هللتدمهلل د غدعفنيهلل   ع دافمهلل هلل  دعهلل

هللفيفددراهللتددمهلل يفدداهللة مهلل د  دد عهللرهللفدداهللأ ح ددر هللرهلل هلل حآددوهلل  ددر ه يهللأفددعهللهلل ددراهللمأفرددر هللهللأتدد هلل د  دد عهللفيفددراهلل ددمهلل يفددا
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ح در هللهلل يفدراهللرهلل هللأفدعهللهلل اداهلللدرهللثيف د أرهللرع دري هللفهلل آلدعسدومهلل ثيفد هلل د  هللهلل(39) عهلل  قا   هللهلل أل اهلل هلل  ألمهلل
فيفددراهللتددمهللهللأثدد  هللفع دداهللأفرددر هللهلل يفعددد هللرهللم(42) هللأفرددر هللهللأتدد هلل ددمهلل يفدداتهلل آل ت ددنيثدد هللفيفددراهللرهللأ حآددوهلل  ددر ه يهلل

خرصدد هلل ألمهللهللمهللب دد  د  دد عهللتددهللأ مهلل تددرهللىبددره هلل دبيدداهلل يدد ،هلل   يفعددد هلل ب  ددرهلل  ددوهلل دداهللرع ددعهلل ألمهللهللأ  ألبهللهلل يفددا
فدددمهللى  ددد هللرهللرع ددددري هلل  دددراهللرهلل هلل  ددد  هللف رددد مهلل داأ دددد هلل    دددرهللحآدددر هلل  دددر ه يهللمهلل ر ددداهلل دددد  هللىدددمهلل  دددر ه يهلل

هللمهلل(40)عهلل هللأتع هلفرد  رتوهلل ح   هلل
يهللأتدمهللر دا  هلل د  هلل دداهللهللأ ردا   هلل ت هلل  هلل دآدامهللرهلل د  هلل   درد هلل   داهللى دوهللتدرهللحآدر هلل  در ه يهلل هلل هلل

 د د عهللهللأ رع دري هللتد هلل ردا هلل دبيدفهلل  د ع د لهلل هللفد هلل دد يهلل  د هللصدافاهللرهللبداهلل د  هللرهللأينهللملهللإمنرهللر ا  هللى د هلل دإ
رهللهلل(42)هللَوآتَمى ال َمماَل َعلَمى ُحب مه  َيو ي ال ُقر بَمى َوال َيتَماَمى  هلل دراهللرهللرع دريهلل عدد هللرقدرىلهللرهلل ألبهللهللتمهللب د 

َ   َألَممم   رهللمهلل رهللرع ددريهلل عددد هللرقددرىل ألبهللهلل د  ددرتوهللرهلل  ددعهللتددمهلل ب  دد هلل دد  عهللشدداطر هللرهلل دصددغاهلل  يفددا مم   َيج 
هللم ألبهللهللرهلل  د   عهللوعتهلل(43)هلل يَت يما  فَىَو 

  د  دد عهلل تددرهللحآددر هلل  ددر ه يهللتدد هللر ر ردد هللتدد هللتددرهللفقددا هلل هلل ددراهللرهللإىلهللهلل رهلل ددامهلل فددمهلل هفدداهللتددرهللفشددري
 هلل سدعهلل د د عهللف  د هللى دوهللتدمهللأمهلل  دعهللصدافاهللرهللهلل ث هللأ دا أ دعا هلل هلل هورهللمسوهلل د يهللميعتهللأحاهلل  داف هللف   ر هلل 

 هلل تددمهللأفددع هللهلل  د  دد عهللتددمهلل د ددرسهلل ددد يهلل دداهللتددرت  ددراهللرهلل هللىبرهردد هللفقدداهلل دد  هللر ر ردد هللهللحدداهلل  دافدد هلل هللدآددمأ يفدداهلل
هللمهلل(44)هلل أت هلل دب ر عهلل د يهلل اهللترر 

 هللدغدد هللهلل ألل ددا ددعهللهلل أل اهللهللدغدد هلل هللدآددمأتدد هللهلل فدداملهلل فددمهلل دقددايبهلل ثدد هلل دداهللف  دد هلل د  دد عهللى ددوهلل   عددا هللىددم
هللمهلل(45)هلل  آلثرههلل ألخبره ى   هلل ه تهلل

 هلل بقد هلل د  هللأتد هللهللأ أفدع هللهلل هلل د  د عهللفيفدراهللد د يهللتدرتأاهللتدمهلل  ىدوهلل   هلل ه هلل  ع د يفوهللرهللرآ    هلل عهلل
 هللأتد هللهللأ أفدع هللهلل د  د عهلل هللهللد د يهللتدرتهللر تمهللأتر  هللإى درمهلل داالدد هلل دعهلعهللهللتر  هللإى رمهلل داالد هلل راهللرهلل أ ديفعاهللتمهلل

هللمهلل(46)خرص هلل هللأفع هللهلل عهلل د يهللترتهلل إمنر
ينهلل  س ش اهللدد هللفيفدعاهلل د سهللفدمهللمهللر ا هلل دشع رهللأمد هلل الهللهللأب د   عهللتمهللالهللهللأ     رهلل عاهللثردفهلل عهلل

هللرهلل(47)   ع هلل
 الوال ين يتيمُ  اهلل فق َ إلى  شكو فق  ليلى كما شكا          أاهلل إلى 

 دد  هلل ديفددعاهلللددرهللفؤفدد هللفدد هلل هلل ملهللفدد  ا هلل ددريهلل دشددع رينهلل   ددرهلل ط قدد هللى  دد هللتددمهللتصددر ههلل هلل ملهللهللأ هللأهمل الهلل
رهلل دشر اهلل د يهللر ا هلل د ا هللى دوهللتدرهلل دراهلل هللهللأبا د غ هللمهلل الهللهللأ    الهللتمهلل راهللف هللتمهللهللأخ  هللأفمفبنيهلل عهللتمهلل

ُ هلل هللبر هللرهلل امهلل د لشايهللترهلل اهللفعتإ هلل تب   هللتد هللر ر رد هللتد هللتدرهلل ب د هللتدمهلل اتد هلل هللهللفإشره تر هللردذهللإىلهللهللئ 
مهلل سد ر هللهلل(48) هللهللأفدع  رهلل هللهللفِ عهلل دصيبهللتمهلل ف  هلل فِ ِعهللفد    ر هلل فِدِ  ر هللمهلل  ا هللف  عهللرهللتيف  هللترتهللسرسهلل أل راهللرهلل
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ةثعدر هللردااهللى دوهللهللأ ه ثر در ددههللهللإشدرهر  هللأإىلهللهللد   در هللالهللف   در هلل هلللدرهللجيق  درهللالهللث  دئمهللأفدع  تدرتهلل ث هللف  وهللتمهلل
هللترهلل رد هلل دشع رينهللم

 نعوت اليتم بحسب جهاته :

 د غدد هلل رع ددريهللأ دد هللفددر هلل بدد هلل دب ددعغهلل  ددرهللريفددامهلل   ددرهللثيف  ددر هللىددمهللأف  دد هلل سددعهلل د  دد عهللى ددوهللتددمهلل يفدداهلل
رهللرددذهللمهلل سد ر هلل دآدامهللى دوهلل ىداهلل دد يهللف   دوهللى دا هلل صدع  رهللثروهللف    هلل  دوهللترد هلل د  د عهلل أل ديفاة هلل هلل هلل

هللفرد  عهللى اهلل ىاففهللىمهللحاهلل د  عهللم
 هللأتد هللهلل  دقجدوهلل دد يهللتدعت هلل حدا رهلل  يفدراهللدد هللىجدوقهللمهلل دراهللرهلل دصدير هللرهللأتد هللهلل دد يهللتررد هللأتر

هللىج  هلل هلل راهلل دشرىاهللرهللهلل  ألثرو ي  هللرهللتعا هللةخاهللرهلل ريف  هللصرحب هللف اهلل ري رهلل هلل
 (49)قليال إال  هامي               عجايا كلُ ه  بمَ  أن  ن ازور أع اني 

 در هلل هلل هلل  دراهللرهلل دعهلل دد يهللالهللدداهللرهلل د  رف هلل   هللحاففهللرهلل هلل   هللف   در هلل ملهلل  دمهللىجهلل ألثري فمهللهلل أ ه 
مهلل رهلل د  ددددر هللىددددمهلل فددددمهللهلل(52)فشددددو هللةخدددداهلل أ هثدددد هللردددددذهلل   ددددر هللأ هللهلل ق دددد هللف دددداهلل ري ددددرأتدددد هللهللترردددد أ هللهللتدددد هلل أل

 ألمهللهللثد هللىجددوهللمهلل رهللتقجدعهللتددةهلل د غد هللأ هلل ر دداأيفدراهللددد هللت يف د هلل هلل ىددمهلل فدمهللفددايهللفأتدد هللهلل د دآ  هللأ هللتددمهلل يفدا
هللمهللهلل(50)رهلل د رسهللىجوهلل ت يف  هلل
    يفددع هللى  دد هلل سددعهلل د  دد عهللمهللثيفدد هللردددذهللأ  دد هلل د غدد هلل  ددع ايهلل  دعددري يهللةفددر يهللهللأفعفدد  أتددرهللتددمهلل يفدداهلل

هللثشاهلل   هللرهللأ هلل هللهلل ألص قو دبا  هللىمهللأسرسهلل د لشايهللرهلل هلل ثيف  هللهلل(52)  فمهللت  عههللىمهلل فمهللفايهلل
 (53)ه  فإن لطيم القوم مرحوُم وال               تجفَ  لطيما  ما حييتَ  نَّ ر ال تكه

 هللأفددع هلل هلل  د  د عهلل ددد يهللميدعتأتد هللهلل رهلل  خصدصهللىدمهلل د بددربوهللرهلل هلل دقجدوهللتدمهلل د ددرسهلل دد يهللتددعت
هللأ   هلل د غ هللمهللأ رامهلل    هللترهللى   هللهلل(54) هللهللتقر هللهلل أت أفع هللهلل  د   عهلل د يهللميعت
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هللفي المفرد : أخرىصيغ 
 د  دد عهللصددع هللتشددب  هللفرسددعهلل دعرىدد هللتددمهلل د دد عهلل هلل  ددعهلل دصدد غ هلل   دد ق   هللرهلل  عددا هلل هلل  دد  هلل د    دد هللمهلل

هللدآ هللت  رهلل الد  هلل جمراهلل س ق رد هللمهللأخامل د  عا هللص غهلل
أليبهللهللىددا يبهلل هلل أثشدداهلل  دد  الفددعي هلل قددا هللمهللر ددا هللرهلل د  ددر هللىددمهلل فددمهللهلل( ددر   هللفدهلِل) تددمهلل دد  هلل دصدد غهلل

هللىرهمهلل دآايبهللر
 (55)جائُع  رو الذئب يتمانُ ا  وجَ أشو ي صبيتي وحليلتي               طري   فبتَّ 

هللثددددددددددددد هللترددددددددددددد هللف ددددددددددددد عهلل دددددددددددددراهللرهلل هلل  دددددددددددددعهللف ددددددددددددد عهللأ  د دددددددددددددر اهللتدددددددددددددمهلل دددددددددددددامهللصدددددددددددددرحبهلل ديفدددددددددددددرتعسهلل
هللمهلل(56) ف  ر هلل هلل

 هلل دعهلل  عدا هللتدمهللهللهللهلل  دراهللرهللأفردر هللهلل ألىدا يبر ا هلل د  در هللىدمهلل فدمهللفعي هللتعِق هللمهللهلل(ت   ِ ع) ت  رهللص غ هلل
هلل هلل   هللأىعهلللرهللحنمهللفصا  هللتمهلل د   عهللرهللفاهللة مهللمأ  د ر اهلل هللهلل(57)  هللشو هلل هلل

 ت  ددرهللفددرمِتهللى ددوهللصدد غ هلل سددعهلل دعرىدد هللمهلل  ددعهلل ددريهللت دد عاهلل   ددرهللفع ددعهللتددمهللىبددره هلل د  ددر هلل ددراهللرهلل هلل
ف ددعغهللهللإمنددر هلل ِددقهلِلفددعي هلل دهلِلهلل(ف  دد عهلل) دد  هلل   دد هللهللأ فافدداهللهللمهلل(58) أتدرهللفِدِ ِ دد عهلل ق ددوهللفدِددِ ِعهلل  ددعهللفددرمِتعهلل هلل إ هللملهللف دد  هلل هلل

صي اهلل ددامهلل د  اهللىر د هلل هلل ج د هلل رتد هللى دوهللهللهلل( رى )ت ا هلل   رهلل ر هلل صعر هللى وهللهللألث هلل(فرمتهلل)صع  هللتمهلل
هللمهلل(فرمتهلل) هللملهللف   هلل   هلل  عا هللإا هللمهلل هلليهللا هلل هلل سرحاهللى وهللسهللعهلِل  هلل هلل سر اهللى وهللسهلل هلل هلل

هللف درتوهللأ ال  درأ هللهللفص غ هلل دعرى هللمهللفيفراهللد  اأ هللتدعمتهللأيهللرهللصدرههلل ف  درهللف   در هللهلل(تعِت ) هللهلل(تعمتهلل) ت  رهلل
 ردا  عهللمهللهللو تداأ هللتعِتد هللردعرهللي بدهللإينهلل يفردد هللرهللإد د  تاأ هللبر تهللهللأ هللمهلل بر هللرهلل د  رف هللتمهللحاففهللى اهلل

 ر ا دددرهللرهلل ديفدددرتعسهللمهللهلل(59)هللعمِتهلل تعِتددد هلل هلل  دددوهللت دددهلل  ددداأ فيفعدددد هللرهلل هللفيفدددراهللرهللأف  ددد هللهلل ألثدددري ىيفدددبهللى  ددد هلل فدددمهلل
هللم(62)ي رين عهلل هلل ر اهلل د  ر هلل   هلل    هللىمهلل د  تق رهللى وهللت ررهلل(تؤمت)ت  عي هلل

رهلل  دبهلل د غد هللهللأبدا رسدق اهلل د دآايهلل هلل ملهللأيبهللهللفردب ر هللد  عقدعاهللى داهلل(تؤِت )   ع هللى وهللص غ هلل
هلل داّىرسهلل دصر  وهلل راهللرهللأليبهللهللطااهللى   رهللمهلل ر اهللهلرهللشر ا  هللتمهلل داب  ال دههللأتآ اهلل

 وأبو يزي  قائٌم كالمؤَتمة
هللمهلل(60) هللمهلل د   عهلل هللأ ِت هلل  وهللتؤتهللأ  راهللرهلل  ؤِت هلل

هللمهلل  عهللتمهلل ا هللجم  هلل د غ هلل دقاف  هللفاتش هللمهللهللف رم ال    ِ عهللرهللتأ ملهلل
  ددعهللى دداهلل دقددابهللرهلل د  ددر هللجيدد  قِمهللرهللهلل(أمتهلل)أتددرهلل  ددأمِت هلل  دد سهللتددمهلل دد  هلل دبددربهلل هللال هلل ددر  هلل دد  هللتددمهلل

هللوقىنهلل ديف د هلل  دع د هلل أل وريهلل  دشاهلل هللدآ  هلل  بهللى وهللترى هلل د  ر هللرهلل  صر بهللمهلل  عهللتمهلل   س شد اهللهلل مت 
هللى ر هلل د  ايهللرهللأيبهللهلل ع ايهللفيفعاد هلل 
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 عشية قام النائحات وشققت                 جيوب باي ي مأتٍم وخ ودُ 
هللمهلل(62)أيهللرهللفأفايهللث ر هلل

 صيغ الجمع :
مهللهللرال هللرددا  ال هلل  سدد ق هلل  أل ردداهلل ألشدد ا  د  ددرتوهلل هلل  ددرهللهلل ألف ددرم  دد هلل د  دد عهلل  د    دد هللصدد غ ر هلل ددرهللرهلل

  دشددع  اهللهلل ألتر دد  هللفع ددعهللتددادعهلرهلل سدد رعهلل سدد ق رهلرهللتددمهللخددااهللهللر دداتهللرهلل  ددبهلل د غدد هللأخددامل   ددررهللصدد غهلل
  د  ددرتوهللأشدد اهللتددمهللهللمعهلل ددر هلِل هلل هلل فهلِلِ دد هلِل  هلل هلل هلل تهلِلِ دد هلِل ددوهللرهللفدهلِلهللر هللت  ددرهللثاثددهللأحصدد   دددههللر ا ددرهلل دق  ددر هللهلددرهلل هلل  دداهلل

هلل هلل ملهللفا هلل ري رهللرهلل ديفاة هلل دآاوهللرهللت هلل د   عهللمهللرال س ق هللأ را هللهللف رم ال
 :  أيتام

ثدد هللتدد هللد  دد عهلل يفدد،هللهللأ قددراهلل هلل  دداهللثددصهللفقددضهلل د غددعفنيهللى ددوهلل  دد عهلل  د    دد هلل هلل  يثدد هللأتدد هللد هلل رألف ددرم
مهللهلل(63) ج د هللف د عهللالهلل دريهلل شداف هلل أشدا  هلل هللهللأف درم راهلل   اييهللرهلل هلل  د  رتوهللت هللف د عهلل ف   د هللممممهلل أتدرهلل

هللمهلل(64)  رهلل عهللى اهللت عههلل د غعفنيهللهللهلل إلطاع  دصي اهلل
 عهللتدمهلل ديف  د هلل  درهللفع دعهللتدمهلل دامهللأ هللهللقضهلل د غعفنيهلل لرد هللد يف رسهللى اهللفهللأف رم ت هللف  عهللى وهلل

 ددههللهلل أل ي  إرهللتمهلل  ق عمهلل  هلل د   عهللصع هللتشب  هللفرسعهلل دعرى هللى وهلل ي هلل ق  هلل هلل د سهلل دعهللتدمهللهلل هلل أل رافم
 د هلل جهللهللهلل دراثدوهللتدرهلل در هللى دوهلل ي هلل ِدِقد  هللهللسدع ال قراهللتمهللتعاهلل ديف د هلل جي د هللى  د هللتدمهللأ قراهلل هلل أجت  هللى وهلل

تدرهلل در هللى دوهلل ِدق د هللأ هللهلل هلل أى درعهلل د ق  هلل ق  دأ هللهلل أى ربهلل هللِ ب هللِ ِق هلل قهلِلأ هللهلل أمحراهلل هلل  هلل  هلليهللِ ق  هلل أ هللهللتراهلل أ هلل
  د ِقدا هللترد هلل اتدر هللهلل هللصع هلل  ج د هللى دوهللِ قدراهللترد هلل دا مهللفشا هلل ى ااهلل دقنيهللت  هلل رعبهلل أثع بهلل هللأترهلل ق 

هللمهللهلل(65) هلل  د ق  هللتر هللث   ههلل هلل  ِدق  وهللتر هللتااوهلل
د يف درسهلل يفدراهللرهلل هلل د  درتوهلل قدرىلهلل هلل  دعهللتد هللهلل ف درمف د عهللى دوهللح ر هللى وهلللردع هللت هللأفعهللهلل  اهللثص
   هللد  أث فهلل هلل تعا  هللف د عهلل  داوهلل هلل  دعهللتد هللى دوهلل دريهلل  درسهلل هلل  د  هللتقد هللى دوهللهلل ألد الهللف صا هلل هللال هلل

ى دا هلل هلل يفداهلل دراهللى داهللحافرد هللىدمهللتد هللهللشدرر  هللمهلل  د يهللفع عهللتمهلل امهللسد بعف هللأثد هلل   د هلل دد سهللهلل(66) هللهللف رمأ
  رهلل  ا  هللى   هلل رىا هللحنعهللشر اهلل صرحبهلل هلل داخ هلل د  هللى دوهللهللهللأ قرا  هللت  هللش ئر هللى وهلل ق  هللرهلل هلل  اهلل  اهلل

 شددداف هللهللهللف دددرمأ دقدددا هلل  د ثددد هلل  د فدددر  هلل  حدددا هلل هلل رددددذهلل دددعهلعهللرهللف ددد عهلل هللف دددرتهلل دراثددد هلل  دددرهلل خددد هلل ددد  هلل هللال هلل
هللمهلل(67)هلعهللفيفعدع هللرهللأف  هلل ةفراهلل هللأ و ربهللأفعهللهلل أشا  هللمهلل يىع

  ددراهلل دااددوهللهللمهلل(68) ددا هلل هلل  دد  هلل فددمهللتردددذهللرهللشددا هلل دآر  دد هلل ثددصهلل فددمهلل هفدداهللى ددوهلل   دد هللرهلل   
 هلل أف د هلل ةفدراهلل هللرشدب  ر هللفشدر اهلل أشد ر هلل  قدراهلل شداف هلل أشداهللأتا    هللدآامهللس بعف هلل   يفدامهللرهلل هلل بدر هلل  د هلل

 هللال هلل قددد ا هلل  دددرىا هللت  دددر فر هللرهلل دقدددا هلل  د فدددر رنيهلل هللتددد هلل خددد ا هللتعادددق   رهللرهللهلل أصددديرب صدددرحبهلل
هللمهلل(69) دب ر فمهلل هلل



                               مجلة جامعة األنبار للغات واآلداب                         اليتيم واليتامى في كالم العرب                  
 2202ـ لسنة  2العدد/

 

 
050 

هللال هللددد هللث ددر اهلل يهللأه  هلل  هلل ىآددعهللفيف دد هلل دد  هلل   دد هللرهلل ق دد هللأ ددابهللتددمهللإطدداعهلللردعدد هلل ديف ددرسهلل  ددد
ى دوهللفقدضهلل هللهلل ألفع بس ر ر هلل هلل مح هللفقضهلل ال هللرهلل دآامهلل هلل ال هللتعاهلل د آ ريهللفآراهلل   رهلل دش  رهلل هللريهلل ر

فداهللهللألثد  هللهللخد  ع البقضهلل هلللرهللجيق هلل ديف درسهلل   درهللت   دا هللسد  هللف إىرعهللفقر رهلل رشب  هللفقر رهللفبقضهلل هلل
هللمهلل(72)هلل أل  بهلل ألىعارف،هلل آعهللرهلل

 يتامى :

 دد هلل هلل لردع دد هللد يف ددرسهللأل دداهلل هلل  دداهللثددصهللأ  دد هللهلل رإلشددآراهلل–رهللتدد هللف دد عهلل ف   دد هللهلل–أتددرهلل د  ددرتوهلل
 د غددعفنيهلل   ع ددافمهلل هلل ر ددا  هلل وددا هللرهلل  ع د هللتدد هلل د  دد عهللى  دد هلل هلل رهللرق   دد هلل رعب  دد هللمهلل تر دد هللهللأ ردداى  د هلل

هلل هللرهللتددهلل(أفددرتو)رهلل دد  هلل  هلل ددرهللجي دد هللف    ددرهللتددمهلللردعدد هلل ديف ددرسهللهلل(70)فدد  ا هل رهللتقددر هللرهلل دغردددبهللهلل ددإهلع هللأوِّ
رهلل د عدددد هلل  دددد  هللرهلل  قددددىنهلل ددددرهللرهللتددددادعاهلل دددد هللتددددمهلل درددددق هللهللأخ  ددددررهلل   دددد هللى ددددوهلل دددد  هلل   دددد هلل هلل  ددددوهلل

رهلللدرهللفدااهللى دوهللريفره  دمهلل هللهللسد أ   درهللهلل قدرىلإىلهللهللثآ رههلل هلل حآ   رهلل  حاهللرهلل ديف بهلل د يهللأ ملهلل  ر ال هلل
رهللرهللف درتوهلل د  در هللهلل(72)هللتمامى النسماء م فمي الكتماب فمي يَ لمى علميكُ ت  وما يمُ   عد هللرقرىلهللرهللهللئث هلل اهلل اهللأ

هلل يف ب هلل هل   هللفر هلل هلل  عهلل رريهلل ر ا  هللد هللث ر اهللتمهلل امهلل دقابهللمهلل(فرتوأرهلل) هللف ر فمهلل هللأيهلل
  د هللد  أث دفهللهللدد  أل  ي هلل د  رتوهلل قرىلهلل هللتع دع هلل دعدر هلل  دقدنيهلل  ددامهلل هلل  دعهللتد هللالهللف صدا هللال هلل

ر هللترهلل در هللى دوهلل قدا هلل مسدر هلل صديا  هلل صديرهملهللمس أل هلل تعا  هللف  عهلل  اوهلل ثا توهللمهلل جي  هللى وهلل قرىلهللتمهلل
 مسدر هللهللأ هللهلل  يفصدعه هللصدع هلل يب دوهلل حبدرىلهلل هلل د أث دفهللأدد صدع هللالهللتد  اهللهلدرهلل قد ه  هلل ىد  هملهلل هلل تدرهلل  د هللأ هللهلل 

هلل–هللمهلل  ق دد عهللهلل(73)  هللسددآاملهلل سددآرهملهلل ع ددعملهلل   ددر ملهلل هلل تددرهلل ددر هلل صددعر هللى ددوهلليثدد هلل قددا هلل ق ددوهلل هلل  ددآاهلل
 رق   ددد هللمهلل رهللرددددذهللهلل( قدددرىل)دددد سهلل  حدددا  هللتدددمهلل ددد  هلل دصددد غهلل هلل آدددر هللالهللفددداهللتدددمهللرعب ددد هللتقددد هللى دددوهلل-هللصددع  هلل

 هلل   درهلل  بدر هللفقداهللتق درهللى دوهلل قر د هلل هلل  دعهللأ د لشدايهلل دد يهللفداملهللهللإد د ترهللر بهللهللأش ا رت   بهللد  يعفنيهلل
 دد فمهللهللأ ردارى هللتمهلل د يعفنيهلل   ع دافمهلل هلل ه   هللفقدا هللحاهلل ب نيهللر ا رهللرهلل   هلل    هلل هلل    يف هللى   هللتأ

هلل    هللثص هللرهللردذهللرهللهلل   هلل    هللرق  ا هلل رعب  ر هللهللرآ  ع هللر
 هلل  ددد هللرهللهللإرهلل هلل دددهلل(74)هللهم أمممموالوآتممموا اليتمممامى   دددراهللرهلل دآشدددر هللرهللرع دددريهلل عدددد هللرقدددرىلهللرهلل

 ددد هللى دددوهللفِد   دددوهللهللى دددوهللف دددرتوهلل:هلل  ددد هللرهلل  ددد هلل ب دددر هللرهللأ هللجيهلل–  دددعهلل ق ددد هلل  دددافضهللهلل–  ددد هللتددد هلل د  ددد عهلل
 هللجي دد هللأسددرهملهللمهلل جيددعيهللأ دد هلل ِدق  ددوهللى ددوهللِ قددرىلهلل جي هللمثهللهلل  أل بددراهلل آل ددرتعهللتددمهلل   يهلل  هلل هلل د  ددسدداملهلل هللألأ 

هلل(75)حندعهللصدرحبهلل  درهسهلل  يفدراهللرهللف در عهلل هللمثهللف درتوهللى دوهلل ديف دبهلل هللهلل ألمسدر ى وهلل قر  هلل هلل ايهلل د  عهللجماملهلل
هلل–  دعهلل ق د هللصدع هللهلل–ت هللف د عهللهللأ هل رقر هللرهلل   هللتهلل أل اهللهلل   اهلل  رهلل ب نيهللرهللت هللف  عهللى وهللف رتوهلل مهلل

 هلل دد يهللجي د هللى دوهلل هللألهلل  أل بدراهلل آل درت هلل د د عهللتدمهلل   يهللأى وهللف  وهللفعي هلل ق وهلل هلل ى د هللبدع يهللرددذهللفد
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 هللهلل أسدري ب هللتمهلل ق  هلل صعر هللد  عقدعاهللوقدىنهلل  صدربهللوصد ب هلل جدافاهللأ هللهللترهلل اهللى وهللة  هلل ألص  ق وهللرهلل
رهللتدرهلل در هللحدا ألدرهلل   يفد هللرهلل د  هلل  قدىنهلل هللهلل هللى  د هللسد  هللأ ي    يفراهللرهللتق  درهللرهللباحدوهلل أسداملهللمهلل  داهللمحد

 بدد هلل  ددافضهلل هلل  ددعهلل  ددابهللتددرهللحي دد هللى  دد هلل هللالشدد     رهللرهللأ هللهللتددمهلل ق دد هلل صددعر هللد عرىدد هلل  اهللى ددوهللة دد 
مهلل ثرث   دددرهللتددد هلل ددد  هلل   ددد هللهلل(76)ثآ دددرههلل  دددؤملهلل ال  دددرهللجي ددد هللف    دددرهللرهلل  قدددىنهللتدددمهلل دددد اهلل هللصددد غ هلل ق ددد هلل هلل

حنددعهلل رددبر هللهلل( قددا هلل ق ددو)تددرهلل ددر هلل صددعر هللف ثدد هللهلل–  رسددر هللهلل–قددرىلهللجي دد هللى ددوهلل هلِلهللألثدد  هللهللقددرىلى ددوهلل هلِلهلل( ددوق هلل دهلِل)
 هللجي د هللى دوهلل قر د هلل  صدريهللف در عهلل هللأمهلل  دعبد هلل دردرينهلل دد يهللر دا هلل د لشدايهلل(هلل77)  رىبهلل سآا  هلل سآاملهلل

جيددددايهللى ددددوهلل هلل هلدددد  هلل  ددددعهلل   ددددر هللهلل ألمسددددر  يفدددداهللبدددداملهللجمدددداملهللهلل–   هلل ددددر هللصددددع هللهلل– هللهلل د  دددد عهللأ سددددعغهللردددددذهلل
 هللال هلل ددد يهللجي دد هللى ددوهللددد يهللى ددوهلل ق دد هللبددريهللتقدد هللى ددوهلل قر دد  هللسددع ال هلل   ددرهللىعتدد هللتقرت دد هللهللتعصددع 

فدر قىنهللترد هللأ هللهلل بهلل سدير قر  هلل  هلل سعهللهفرىوهللتؤثدفهللثردرد هللتدا هلل هللسدع  هلل در هللتؤثردر هللفرد در هللترد هللسديرف هلل هلل
 صدددرههللهللمهلل( فدد الد صددغرههللتددمهلل) ر دد هللأ  دد هلل هللأ ددر هلل مسدددر هللتردد هللهللهللإر  ق دد هللأفرددر هللهللىجددعيهلل ىجددر  هلل هلل جي دد هللى  دد 

هللثر ه  هلل هلل  رغهللتق هللى وهللف ر عهللمإالهللهلل  رتا هلل هللدآعث هللالهللفعص هللف هلل رألمسر هلل(ف  ع)
مح دد هللإىلهللهلل  ددعهللجي د هللى دوهللف ددر عهللفدرطا  هلل   هلل ىربد هلل(ف   د )  ؤثدفهللهللأتددر هلل  د  هللرهلل  د  اهللخرصد هلل

لا  دد هللجت دد هللى ددوهلل قر دد هلل هللتردد هلل اميدد هلل  ددا  عهلل هلل لافعدد هلل هللهلل–صددع هللوقددىنهلل رى دد هللهلل–ى ددوهلل ددري هلل هللال هلل ق  دد هلل
 هللهلل(79)ى دوهلل قر د هللأفردر هللهللترهللرشب  هلل د لشايهللد   عهللفصرحبهلل  درهسهلل  د سهلل  دا  هللت د هللأهل درهللجي قدر أمهللهلل(78)

صددع ر هللمهلل ددراهللسدد بعف هللرهلل  دداهللجيددا  هللهللهلل ألصدد هللتدد هلل هل ددرهللرهللهلل ألمسددر ثدد هللتر   ددرهللرهللبافرثدد هللجمدداملهللأهللأه  هلل إمنددر
هللمهلل(82)ابهلل دصع هللأ إىلهللهلل هلل  دصع هللسع الجماملهلل دصع هلل هلل  دصع هللجماملهللهللسع ال

مثهللهلل(ف ددرِتو)ريفدداوهلل  دد عهللى ددوهلل د ددر هلل صددرهتهللهلل(ف ددر ع)   ددا  هللفرديف ددبهلل ددد يهللر ددا هلل د لشددايهلل  ددرهللرهلل
مهللهلل(ف ددرتو)د يا  ددرهلل  ثع ددر هللتددرهلل ب  ددرهلل صددرهتهللهللأدعددر هللخعدد هلل د عدد هللفيف ددبهلل  ددا هلل  دد عهلل  يدد هلل هلل يف بدد هلل د ددر هلل

مهللصد  هلل قر د أ هللجي د هللى دوهلل ردرفرهلل هلل هللثدإ هلل هلل منرهللف ا هللرهللتق د هلل ددامهللتدمهلل ق  د هلل هلل  درهللرهلل رد ههللإ    هلل ديف بهلل
هللمهللهلل(80)رهلل ريهلل  ق  هلل دامهلل  يفصاهللى وهلل د  راهللهللأتر

هللأىددر  فمهللر ا ددرهللرهلل ددد صهلل ددد يهللثيف  ددر هللى دد هلل هللدآ دد هلل دد  د لشددايهللملهللفدداباهلل  حددا  هللتددمهلل دددعب نيهلل د
عههلل هللرهللف دددرتوهلل  بدددر هللفقددداهللتقددد هللى دددوهللف دددر عهللرهللرع دددريهللسدددعه هلل د دددأإىلهللهللر ددداهلل دعبددد هلل دردددرينهلل دددد يهللفددد  بهلل  ددد 

أفدددر عهللهللأصددد   ر  د  دددرتوهللهلل ألفدددرتو هلل دددراهللرهلل هللهلل ألفدددرتوهلل–تددد هلل د  دددرتوهللهلل–تيف صدددا  هللى  ددد هلل حدددا هلل هلل ر ددداهلل  ددد هلل
هللمهلل أل اهللهللمهلللرهللفشقاهلل ث هللفاملهلل   هلل دعب هلل   هلل(82) ف ر عهلل يف بهلل هلل

هللفددعي هلل ِد  قِدد هلل هلل  ددعهلل ألفددرتو هلل رهللرهللف ددرتوهللتددمهلللردعدد هللالهللجي دد هللى ددوهللِ قددرىلهلل هلل ع دد هللتددأفرددر هللهللتدد هللأوِّ
 هلل  رسهللتق هللأفر عهلل هلل  د اهلل سد ر اهلل يف بد هلل ددامهللتعاد هلل دقدنيهلل صدرههللأفدرتوهلل هلل أفداد هلل  دا هللألهلل ديف رسهلل 
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  درد هلل هللهلل–ى دوهلل د  هللهلل–   عهلل  يد هلل هلل رثيف بد هلل د در هلل دعدر هللد يا  درهلل  ثع در هللتدرهلل ب  درهلل هلل صدرههللأفدرتوهلل هلل  يثد هلل
هللم(83)  ص  رهلل  رى هلل

صدر ههلل هلل فداملهلل فدمهللبداهلل  هلل ديف دبهللرهللص هلل هل د  هللرهللف در عهلل أفدر عهللفدر هلل هلل  دوهللفرد در هللرهللفقدضهلل  أ هلل
ى دد هللهللا درح د آ دريهللهللثدد هللتدكهلل    د هللأددد هللأفشد اهلل ددرهللر دا هللسد بعف هللهلل–هلل ألىدا يبرهلله  فد هلل فددمهللهلل–سد اهلل سد ر اهلل

هلدعهللأهلل ألصد قوىر در هلل  دريينهللىدمهللأفدعهللهللودرهلله   أفرر هللهللث هللف   هلل هلل  س ش اهللد إت   رهلل د ا هلل  آلخاهلل بر ههلل
فدروهلل هلل الهللفصدداعهللى ددوهللف ددروهلل هللأ  دد  هلل ددد يهللر ددا هللفصداعهللى ددوهللسدد رفاهلل هللهللمهلل(84) دردع هللرهللى ِّدد هلل ى ر دد هللفدرهل  هلل

هلل د آ ريهلل   رهللملهللريف هللفنيهللحارهللى  هلل هللف هلل  ق هللفنيهلل د ر هلل  د ر هللمهللأد ال هلل
هلل تدددددددددددددرهللر دددددددددددددا هلل د لشدددددددددددددايهللتدددددددددددددمهلل ديف دددددددددددددبهللثيف ددددددددددددد هللى ددددددددددددد هلل ردددددددددددددري  هلللدددددددددددددمهللىرصدددددددددددددا  هلل بدددددددددددددر   هلل

هللخبا هللردذهلل  رهللسرف   هللمهلل ألتاهللأهمل اهللتمهلل راهللف هلل هللدآاهللأث هللأرشقاهللهللإد   هلل ث ب  هللهلل(85)فقا هلل
هلل ألفددرتو هلل  ددراهلل د لشددايهللرهللهلل د لشددايهللفيفعددد هللرإىلهللهللح ددر هلل ددد يهللث ددبهلل ديفددعاهلل دد  هلل ديف ددبهلل ددأفع

مهللهلل(86)هللى ددا هللرهللأفددرتوهللتيف ددعبهللأفددر عهلل أفددعهللهللأفددر عهلل ف ددر عهلل يف ددبهلل هلل ددراهللفقدداهلل دد  هللرهلل هلل ددراهللأصدد   ر  د  ددرتوهلل
 هللأفدرهللى دوهلل دعرهسدوهلل دراهللأت  دعههللرهلل د  در هللرهللأفر عهللمهلل ثيف هلل فمهلل     هللإصا هلل  راهللف هلل فمهلل د آ  هللرهلل

اح هللفيفعدد هللرهلل شدأفردر هللهلل دع اهلل فدمهللبداهللرهلل ي  دبهللرهللأفدر عأفعهللهللمهلل حآر هللر     هلل(87)   هلل ديف بهللرهللأفر عهلل
هلل هلل  صدد  رهللى ددا عهللأفددر عهلل  دد اهلل سدد ر اهللمممممممهلل   ددرهللصددرهتإتددرهللأفددرتوهلل يفددردع هللرهللأ هلل هلل أفددر عهللإىلهللهللهلددرهللتدد هللأوِّ

فدرتوهلل هللأوهلل هللمثهللأفاد هللتمهلل دآ ا هلل  ي هلل تدمهلل د در هللأدد هلل صدرهتهللهلل صرهتهللأفرتهلل ات هلل دامهلل أخاتهلل دقني
هلل أفرتوهلل هللمهللقهلِل  هلل هلل هللال هللأميِّر هلل دهلِل  ص  رهلل  رىهلِل هلل هلل  ردهلِل آل  يهلرهلل هلل عهللمهلل   هللت  بهلل   رى هللرهللأوِّ

 هلل  ددد هلل دددؤال هللت يفددداتع هللى دددوهلل د لشدددايهللهلل  دددعهللت دددبععهللهلل(أفدددر ع)  دددراهلل ددد  هلل ديف دددبهلل  دددع ايهللرهلل
 هلل د هللث داهللمهلل لدمهللر داهلل د  هلل ديف دبهللرهللف درتوهلل   داييهللهللإد د أفدرتوهللخرصد هلل هلل ث دب هلل ديفدعاهللفد هللهللفرديفعاهللف هللر

 هلل د لشددايهللت ددرف هللرهللأرهلله  هلل  قددرينهللهلل آلدعسددود  لشددايهللمهلل صددا هللهلل  رهللأفددرتوهلل فددمهللى  دد هلل هلل  ددرهللتقرصددا 
هللمهللهللهلل(89)ى ا هللأليبهللهلليأ   هلل داهلل

ثدد هللأهلل–ح ددر هلل  ددري هللأفددعهللهلل دد هللت دد   ددرهلل ددعهلللددر اهلل اتدد هلل   هللهلل– تدد  بهللسدد بعف هللرهللف ددرتوهلل أفددرتوهلل
رهلل دد  هللهللأ  خددا،هللفددعي هللِ قِدد هللمهلل ددراهللرهلل حددبهلِلهللى ددوهللِ بددرىوهلل حبددرطوهللرهللتدد هلل ِبدد هللشددررهلل هلل يفدداهللبق دد هلل  ددعال هلل

هلل دددددددددددددددددددددددددددددددددددددر هللتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددمهلل دصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددعرتهللرهلل هلل  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددردع هللرهلل ه هللهللهللفدددددددددددددددددددددددددددددددددددددربهللرآ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددريرهللتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددر
ددىنهلل هلل دأبا  هللردددذهللى ددوهلل  قدىنهلل  ددرهلل ددردع هللرهللف د عهلل(92)ِ ِ ب  درهلل هلل أفددرتوهلل هلل ف ددرتوهلل هللهلل هلل  ددرهلل دردع هللرهللِيِتددمهلل ِيت   أوِّ

هللألهلدر أبا  هللجماملهللِ برىوهلل هللمهلل  راهللفقاهلل   هللرهلل هلل  اهللبر هللت د هللشدو هلل ردريهللى دوهللِ قدرىلهلل هللشدب ع هللفعبدرىوهلل
مهلل  دعهللى دوهلل د فمهلل د صدنيهللتد هللهلل(90) براهللحنيهللبر تهللى وهللِ ق وهلل هللرالتصر بهلل اهلل ف  ع هلل رهلل هلل شب  هللف
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ف هللفقدداهللتددرهللر دداهللهأيهلل د لشددايهللرهللح ددر هلل ددامهللسدد بعهللأفددعهللهللشددررهللى ددا هلل  ددرهللفع ددا هلللددر اهلل اتدد هللمهلل  دداهللثيفدد 
دددر هلل ف   دددر هللتقددرهللى دددوهللأفدددرتوهلل ف دددرتوهللهلل–فقدداهلل د لشدددايهللهلل– دددراهللرهلل هلل  دددري هللهلل ديف ددب تدددمهلل د يدددعفنيهللر دداهللأ هللأميِّ

هللمهللمثهللر اهلل د صهلل د يهللثيف  ر هللىمهلل دآ ربهللمهلل(92)ش  ر  هللحيع هلل هلل  يث هللِ قرىلهلل هلل  عهلللر اهلل امهللس بعف هلل هلل
سدد بعف هلل يفددراهللرهلل هلل حنددعهللتااددوهلل  ددعاهللى ددوهللهللإد دد بهللتددرهللر ددإىلهللهلل ر ددبهلل فددمهلل ىربددبهللرهلل دشددر   

 هلل  دددرهللمح دددع هللأفدددرتوهلل ف دددرتوهللى دددوهلل بدددرىوهللهللأبددداهمح دددع هللى  ددد هلل  آدددوهلل تدددعروهلل بدددا هلل  ددد  هللهللإر باحدددوهلل هلل هلل
ثددد هللأإىلهللهللفشدددريأ هللهلل هللفددد  اهللسددد بعف أ حبدددرطوهلل هللمهلل  ددداهللف  ددد هلل  ادددي هلل ح دددمهللرعاددد اهللشدددرهح رهلل داادددوهلل   هلل

 قدرىلهللرهللأصد هللهللأ وهلل ف رتوهللى دوهلل بدرىوهلل حبدرطوهللرهلل ى دعهلل  رهللمح ع هلل فرت عد هللرهللهللت  ب هللمهلل راهلل دااوهللرهلل هلل
حنعهللسدآا  هلل سدآرهملهللمهلل  قدا هللفرفد هلل قِدِ هللفعِقد هلل هلللدرهللفدااهللى دوهلل هللفآع هللت هلل قا هلل ق وهللهللأ ت هلل    اهلل

ت ا هللمهلل  ِق عهللتمهلل   هلل دبدربهلل   درهللفدااهللى دوهلل هل جرثدرتهلل  دق دعبهلل دبرط د هلل هلل   درهللريفدرهبهلل الحا ه هلل دبرطمهلل هلل
رشددره رهللرهلل رددريهللتددمهلل  ع ادد هلل هللحنددعهللىِ ددلهلل ى شددر هلل هللهلل–أىدداهللفددربهلل قِددِ هللفعِقدد هللهلل–رهللر ددرهلل  حتدداهللتب تق ر دد
 هلل يف ددد هللرهللتددد هلل ِبددد هلل ىجدددا هلل هللمثهللمحددد هلل قِددد هللرهللفقدددضهلل  ع اددد هللى دددوهلل قدددا هلل هلل صدددافر هلل هلل ىِجدددهلل صدددا هلل

هلل هللرىوهلل حهلل،هللرهلل بهلل حبهلِل ف د عهللفدربهللبرطوهلل هللمحا هللى وهللحنعهللسآا  هلل سدآرهملهلل هلل  اثدر هلل ِ ا ثدوهلل هللمثهللشدرهرهللأوِّ
ت دد هللتددمهللح ددفهللأفرددر هللهلل هلل فيفافددر ميدد هلل  د دد عهللالفدداهلل    ددرهللتددمهلل ىدد  هلل  دعبدد هلل أل هلل قِدد هللتددمهللح ددفهلل  قددىنهلل هللأل

هللمهلل(93)ى وهلل ِق هلل ي عاهللى وهلل ِدق ا  هللفرتوهلل ف رتوهلل هلل   رهلل  عال أ د ع هلل هلل ج  هللى وهلل
هلل  دد  هلل ددد يهلل رددد هلل دااددوهللرهللشددا هلل ددامهلل فددمهلل ىربددبهللتعبددع هلل  دد هللريفافبددر هللرهلل  ددربهللسدد بعف هلل هلل يفددا

ى ددوهلل ِدق ددا هللرهللرآ ددري هللى ددوهللِ قددرىلهلل هلل تردد هللددد هللهللِ قِدد محددِ هللهلل(فددربهللرآ ددريرهللتددرهلل ددر هللتددمهلل دصددعرت)ر دداهللرهلل
  دريهللرددذهلللدرهلل هللقوهللرهللت هلل ِب هللى وهلل  آوهلل هلل ِ برىوهللى وهللِحبرطوهلل ِح  هملهللب هلل هلِلهللِب،هلل هلل مح هلِلِج هلل حهللفقهلِل

هللمهللهللهلل(94)وهلل برىوهللد هللرق  هللفردبربهلل هللت هللترهللثيف  ر هللى  هللةثعر هللتمهللثص هللى وهللمح هللأفرتوهلل ف رتوهللى 
دعددر هللأفددا اهلل د ددر هللإ هللأهلل أل ىلهللتدد  بهلل د لشددايهللرهلل ديف ددبهلل ه  هللتددمهللب  ددنيهللرإىلهللهللشددرههلل دااددوأ  داهلل

هللشررهللهلل(تقرفر)رهللتر  هللحنعهلل هللمهلل(96) ر هللصع هللشررهلل   ر اهللهللإر  هللت هلل ق  هلل    اهللأمهلل  دررث  هللهلل(95)ت هللت ق و 
تددد هللى دددوهلل قدددرىلهلل دددريهلل- هللى دددوهلللدددر اهللتددد  بهللسددد بعفهلل-هللفدددرتوهلل ف دددرتوأ دددع اهللرهلل أل خاصددد هلل ددد  هلل

أفردر هللهللق ا هللالهللجي قر هللى وهلل قدرىلهللمهلل  دعقا هلل  هلِل  هللال هلل دهلِلهلل هلل هللملهللفصا هللفش  ر إ هللهلل تيف عبهلل هلل  عهللشررهللى ا هلل
تددمهلل ب ددنيهللر ا ددرهللهلل أل اهللهللتدد  بهلل فددمهلل ىربددبهلل  ييفدد هلل دااددوهللشددره هللشددر    هللمهلل  ديفددعاهلل درددرينهلل ددعهلل دعبدد 

قدرىلهللمهلل  دررددفهلل وهللى وهلل هلِلق هلل هلل دهلِل وهلل هللمثهللت هللق هلل هللى وهلل دهلِلت هلل د لشايهلل   رهللثيف  ر هللىمهلل دآشر هلل هلل  عهلل  هلل ق ا هلل
هلل قرىلهللمهللإىلهللهلل هلل ق ا هلل   قا هللتقرهللى وهلل قر  هللمثهلل  برأ عهلل دعب هلل دررينهللتمهلل ب نيهللر ا رهلل د لشايهلل هلل  عهلل
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  ددعهلل  هللأفددرتوهللتددمهللفددربهلل هلل ددعاهلله فدد هللر ددا هلل فددمهللت  ددعههللرهلل د  ددر هللهلل–رهللأفددرتوهللخرصدد هللهلل–   ددررهلل
هللمهللهلل(97) امهلل دقابهللى وهلل   هلل دص غ هللأص هللهللهللث هلل ا هللرإ دعا هلل هللأيهلل

هللأ تددمهلل دددعب نيهلل ددد فمهللر ا ددرهلل د لشددايهلل هلل  ددعهللهلل أل اهللهلل بدد هلل دعبدد  أل فدد باهللى ددايهللتددمهلل دد  هلل
 بددراهلل  ددافضهلل أل درتهلل هلل آل د دد عهللتدمهللفددربهللهلل سدداملهلل هللألأ ددوهلل هللترد هللق هلل ددوهللفدعي هلل دهلِل  هللى ددوهللفدهلِلأ ال هللهلل د  د عهلل دداهللتد 

ى دوهللِ قدرىلهللمهلل  د  هللهلل( قدا هلل ق دو) اهلل دصعرتهلل دههللى وهلل تااوهلل هللمثهللت هللف  وهللى وهللف رتوهلل  رهللجت  هللسر
ى دوهللِ ق دوهلل هللمحد هلل ق د هلل دصدع هللإالهللهللفقاهللتدمهلل د آ د هلل هلل دد سهلل  د هللتدمهلللردعد هلل ديف درسأخ   هلل هللأ ابهللتأ ديفعاهلل

هلل براهلل هلل إ هلل ق ا هللرهلل   هلل دبربهللجي  هللى وهلل ِدق  وهلل هلل    هللفيفراهللرهللأفرتوهللمهلل أل رتهلل هلل آلإىر ر هللد هللفبربهلل
ثد هلل أثد هلل   ِّداهللةوهللأ ي   هلل  اي هللفيفعد هللرهلل هلل ردذهللس   هلل    بهللرهللأفرتوهلل  هلل  اهللر اهلل فمهللبا

ميددد هللف  ددد هللثدددا  هلل دددرهلل هلل جددداملهللجمددداملهلل رددددذهلل   آدددوهلل الى دددوهلل ِدق  دددوهلل  دددعهللأمي دددوهلل هللتدددمهللح دددفهلل رثددد هللهلل( رىددد )
 قدرىلهلل هلل الهلل  دبهلل   درهلل هللمهللمثهللر داهللهلل–ى دوهلل د  هللهلل آل هلل–ممممممهللمثهلل  اتهللأميوهللى دوهللأفدرتوهلل هلل دعي هللأفدرتوهلل

ملهللريف ددبهلل ملهللفغددريهللهللأصدد  ر دآ  دد هللى ددوهللهللأ هلل أل ىلهللؤ ث نيهللر ددنيهلل فآعددوهللِتدد  هلل دد  هلل د افيفدد هللحيددايهلل  هللهلل  هللسدد عر
  دد هلل هللإمنددرهللهللاأفددر عهلل ددريهلل ديفددعاهللفرديف ددبهلل هللدآ دد هلل ددريهللت دد عهللهلل ألصدد ثدد هللدددعهلل ددر هللأهلل شددو هللتددمهللحا   ددرهلل هلل  دررث دد

هللمهللهللهلل(98)أفرتوهللهللا    عهلل
هلل ألصدددد  ددددامهلل دقددددابهلل سدددد ق راهللثدددد هلل دددداهلل ه هللرهللهللأ  دددداهللفيفددددعيهللتدددد  بهلل ديفددددر  نيهللفرديف ددددبهللرهللف ددددرتوهلل

هلل  رهللرهلل عد هللرهللهلل(ف ر ع)
نٍ   (99)  ايم  ن القَ سالم على أحجاركُ  راق اليتايم              البب أأطالَل ُحس 

هلل د  ر عهللهتراهللت يف  هللفقر رهللىمهللفقضهللمهللأ   اهلل ه هللرهلل ديفرتعسهلل
هلل–هللصدع  هللهلل– هلل قدا هللإ هلل دأفردر هللهلل–هللا هللق دفدعي هلل دهلِلهلل–فآع هلل د  رتوهللتقر هللدِ    ر هللهللأ    هلل الهللف  بقاهلل

دِاهللهلل–اهللى  د هلل ملهللأىردهلل–جي  هللى وهلل قرىلهلل  درهللريفدامهللمهلل  داهللر داهلل د  هلل فدمهللت  دعههللىدمهلل فدمهللسد ا هلل  دراهللرهلل  أح 
مهلل  اهللريفامهلل  هللف  ر هلل سعهلل درد   عهلل هلل ر اثدرهلل  دررهللشدر ا هللىدمهللهلل(022) هللأفرر هللهلل هللفآع هللت هللف  ر أف  رتوهلل

هلل د  ر هلل  ري هللم
هللفي الجمع : أخرىصيغ 

 ر دا هللترىد هللتدمهللهلل ثهلل  يدرتهلل هلل  دعهللتد هللد  د عهلل ف   د هللفدعي هلل ِدِق د هللفدراهلل(   هلِلفدهلِل)بر هللتمهلل   عاهلل
مهلل  ددعهللى دداهللصددرحبهلل د  ددر هللتدد هللد ددرمتهللهلل(020) عهلل فددمهلل هفدداهللرهلل    ددا هلل صددرحبهلل ديفددرتعسهللتدد  د غددعفنيهلل هلل

 اهلل د  هلل دبيدفهلل هللال هلل د  هلل   د هللتدمهللتدعاهلل د آ دريهللت دا هلل   درهللهللأ  رهللريفامهلل   رهللثيف  د هللى د هللهللهلل( رى )ى وهلل
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صددي اهلل دددامهلل دد  اهللىر دد هلل هلل ج دد هلل رتدد هللى ددوهللِ ِ  دد هلل هلل سددر اهللى ددوهللسددعا هلل هللهلل( رىدد )ى ددوهللهلل ددر هلل صددعر هلل
هللمهللهلل(022) سرحاهللى وهللسيا هلل هلل لرملهللى وهللل   هلل

ي دايهللىدمهلل فدمهلل  د هلل دراهللرهلل هلل دعهللرهللت   د هلل هللأيهللرهللرهلل الى دوهللِتع ق د هللمهللر دا هللأفرر هللهلل(ت    ) بر هلل
مهلل ر دداهلل د لشددايهللهلل(023)ت دد ع هللد  دد ع هلل هللف ددرتوهللمهلل  دد  هللتدد هللى ددوهللتعق دد هلل  ددرهللفيفددراهللتشدد خ هللد شدد ع هلل هلل

هللمهللهللهلل(024)  فمهللت  عههللتر هلل   هللىمهللفقضهلل دقابهلل
ى دوهلل قر د هلل هللهلل–صدع هللهلل– هلل د لشدايهلل بد هللتد هلل دعق د هللأهلرهللت هللفدعي هلل دعقر د هلل هلل هللأ  د  ر عهللريفامهلل

 ر داهللمهلل   درهللريفدامهللهلل(ف در ع) هللمثهلل  بهلل صدرههللف درتوهللمهلل أ ه تهلل دشدر اهللى دوهلل سد ق راهللهللسع المحا هللد هللى وهلل
هللمأفرر هللهلل هلل د  ر عهللهتراهللت يف  هللفقر رهللىمهللفقضهلل هلل سب هللر اهلل   أ ديفرتعسهلل

أ هللهللصددرههلل دددا رهللف   ددر هلل هللإر هلل  دداأ تعتد هلل هلل  ددوهللأ هللهللرهلل ات ددعهلل   ددرر عهلل هلل  ددعهللتدد هلل ددعمتهللأفردر هللهلل  ه 
 ددد  ا هللرهللهلل(ت ددرر ع)   ددد هللهللأتددر  دددري هللمهللهللهلل سددب هللر ددداهللشددع  اهللرددددذهللتددمهللحددداففهللى دداهللر هللمف رتدددأ ال  ددرهللأ

ى داهلل دري هللهلل بداأهارهللتد هلل  دعمتهللى دوهللتدع متهلل هلل ملهللي رينهللمهلل ر اهلل دقات هلل د غعيهلل دش خهللأمحاهلل مهلل د د  ر هللى
هللمهللهللهلل(025)

 حد اليتم :

 بددد هلل دب دددعغهلل هلل  دددرهللريفدددامهللرهلل دآدددامهللى دددوهللب ددد هلل د ددد عهللمهلل ألبهللهلل يفددداهلل إلث دددر تب ددداأهلل د ددد عهللرهللفددداهلل
تدراهلل دق  در هللتدمهللدغدعفنيهللإ  د  هلل د هلل د هللمهلل بد هللف ع د هلل ى دعهلل هلل  د  هلل د   أفع هللهلل رد   عهلل   هلل  قىنهلل د يهللميعت

تد هلل د  هلل ديفدعاهلل  شد عههلل دعال هللةخداهللهلل(إىا بهلل ديفداة )ينهلل باتهللهلل د يرسهللف  اهللرهللأ تع افمهلل  ري عهلل هلل ريهلل
مهلل  د  هللرهللت   دوهلل دغا فد هللهلل(026) هلل دمهللف دغهلل   هلل دقشداإالهللهلل الهللفيفراهللف د عرمهلل هلل راهللرهلل   إلفآ  ع هلل دغ عيفهلل هلل

هلليفصع هللت  هلل هلل ملهللفق  هللى   هلل يف هلل دآ ربهللفشو هللمتآمهللتمهللح  هلل   عهلل  أ هلل ملهلل
  هللفددد هللىا دددر هلل ف دددغهلل دصددديبهللي اهللى ددد هلل سدددعهلل د ددد عهلل هلل  ثيف قددد هللر ددد هللإر  ت   دددوهلل د ددد عهللف دددعغهلل ى دددعهلل هلل ددد

تددعه هللمهلل  ددر هللأ شدداىر هلل هلل ردددذهللالسدد غ ر هلل د  دد عهللف ع دد هللىددمهلل دآر دد هلل  دددعيلهلل  دعصددوهلل  ديفددر عهللى  دد هللرهللرددافريهلل
ثعددا  هلل الشدد يفر وهلل هللدبيفددر هللتقددىنهلل ال دصددغرههلل  دآبددرههللويف رددوهلل ديف ددرسهلل هللفيفدد هللى ددوهللأهلل( د دد ع)هللسددع الحدد هلل دد  هلل

أصدد هللهللفمهلل  ددرهللتدداهللرهلل ىدداففهللىددم ردداهلل ألرهللر دد   هلل د  دد عهللى دداهللهلل ألصدد  هلل  ددعهللأفرددر هللهللر هللفقدداهلل دب ددعغفدد آلىدمهلل
 هللفب غهللتب غهلل دابدراهلل هلل خصصد هلل دشدااهلل  دقدا هللودمهللملهللفب دغهلل ى دعهلل هللأ هللف  وهللف هلل ب هللأ د  عهلل هللدآمهلل  بهلل

 هلل   هلل ىداففهللرق د عهللشدافق هللالهللدغد هللهللأ  فاملهلل د لشايهلل هللهلل(027)هلل(الهللف عهللفقاهلل ى ع)هلل عد هللهلل  ه هللرهللردذ
هلل يلإىلهللهلل دصدغرههلل هلل الهللحي درههللأحآدرمِاهللى  د هلل حد  عهللملهللجِت دهللإر ث هللأ   سهلل  يفصع هللف هللرق نيهللتقىنهلل د ع هلل هللفقاهلل

 دب دددعغهللجمدددري  هلل  دددرهلل دددرثع هللهلل صدددوهللرهللرصدددا رر هلل  رد ددد هلل  ري دددرهللمهلل  ددداهللف ددد  اهللإطددداعهلل سدددعهلل د  ددد عهللى  ددد هللفقددداأ هلل
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طدداعهللحيف يفدد هلل إل هللفآددع هلل دد  هللأبددري  هللأهفددر هللفقدداهللتددعتهللبددا هلل هلل هللهللألثدد طردددبهلل هللأيبهللهللف دد عهللف دد ع هلل د دديبهلل
ثد هللف د عهلل د  هللأهللف د هللحدكهللفقداهللف ع د هلل هلل  صداعهللى دوهلل د ديبهللأ هلل د  د عهلل دعهلل   عدا هللىدمهللأى وهلل ديف رسهلل هللوقىنهلل

رهللهللئر هلليددراهلل دددههلل ددر هللى   ددرهللصددغري  هللثرشدد  دد هللحآرفدد هللد  هللفآددع هللإطدداعهلل سددعهلل د  دد عهللىأأفرددر هللهلل  قددىنهللمهلل جيددعي
هللمهللهللهلل(028) س صيرفر هلل رهلل ر هللى   هللتمهلل عرد هللى  هللد هلل هللديفابهلل دق اهللف هللأ هللهللمهللحجاهللى  هلل هللرعا قر هللد هلل

ف غدرهللي اهللى   درهلل سدعهلل د د عهللهللإر تر هلل داب هللرهللحاهلل د  عهللى وهلل ىيف يف هلل هلل دراهللرهلل د  رفد هللرهلل هلل هللهلل  اأ  هلل
طرددبهللمهلل ت د هلل ىداففهللأيبهللهللف د عهللجمري  هللفقاهلل دب عغهلل هلل  رهلل رثع هللف  ع هلل د يبهللهللحيف يف هلل هلل  اهللف   هللى    ر

 بد هللهللأفع در ددههللتدرتهلله  هللفرد    د هلل دبآداهلل دبردغد هللأ هللهلل( إ هللسدآ  هلل  دعهللإرهلدر أتاهلل د     هللرهللثع  رهلل هلل ر)هللرهلل
هللمهلل(029)ف ع  رهلل هلل   ت رهلل سعهلل د  عهلل هلل اى  هللف هلل  وهللفردغ هللجمري  هلل هلل

ر  بد هللي اهللهللإر راىوهللف   د هللتدرهللملهللر د  ههلل هلل دهلل  اأ هللأ هلل أل اهللهلل عال هللةخا  هللر رهللحاهلل د  عهللد  اأ هلل
ىب دددا هلل هللأيبهللهللي دددايهللىدددم ألى  دددرهلل سدددعهلل د    ددد هلل هلل يددداهلل د ددد عهللى دددوهلل ددد  هللرهلل د  دددر هلل دددد   ههللمهلل  ددداهللثيفددد هلل ددد  هلل

هللثشا هلل  عر هللرأ س ش اهللد هللفب  هلل هلل
هلل(002)هللوال تجزعي كل النساء يتيمأفاطم إني هالك فتثبتي                

ىددا يبهلل س شدد اهللفدد هلل أل هلل فددمهللأ دبيددفهلل   ددرهللثيف  ددر هللىددمهلل د  ددر هللهللأ ار اثددر هللهللأ   دد  هلل دب دد هللسددب هلل
هلل  هللت عا هللف  عهللمهللهللأ ى وهلل

 تددداأ هللف   دددد هلل هللهللإين يفرددددد هللرهللهللإد ددد  تدددداأ هللبدددر تهللهللأ تدددمهلل ددد  هللحدددداففهلل دشدددقيبهللهلل ألثددددري بقددد هلل فدددمهلل
 دد  هلل ودد هللرهلل ىدداففهلل ردديذهللأصدديرف هلل هلل يفددراهللرهلل هلل د  ددع هلل   ددمهللف ددرتوهلل هللأيهللرهللاددقر  هللمهلل سددب هللر دداهلل

هلل د  عهللمأص هللهللىم
سدددق اهللأيبهللهللىدددمهلل ألي ددداي سدددعهلل د    ددد هللتدددايمهللد  ددداأ هللح ر،دددرهلل   دددرهلل هللثيفددد هلل ددد  هللهللأ   ديفدددعاهلل دردددرينهلل

هلل هلل  ثشاهللرهللهللأفا  هلل د آايهلل راهللرهللفيفراهللد  اأ هللف    هللالهللف  اهللى  رهلل سعهلل د  عهلل
هلل(000)هللاليتامى األراملَ وينكُح 

دد  مهلل سدعهلل د    د هللد  دداأ هللى دوهلل د أف داهللمهلل  داهلل بدداتهللرهللهلل  د هللشددر ا  هللى دوهللأهمل د  هللتدرهللر دا هلل هلل الهلل
هللرع ريهلل دا ييهلل دآبريهللهب   هلل افبر هللتمهلل   هلل    عههلل   رهللف هللدق  هلل ا هللى  هلل  عهلل عد هللر

 رامل اليتامىاألالنسوة              األيامىإن القبور تنكح 
هللمهلل(002)  عا  هللىمهللي ب رهللهلل  اأ  سعهلل د  عهلل اهللفيف هللى وهللهللأ   س ش اهللف هللى وهلل
ممَواَلُهم  و   رهلل عددد هللرقددرىلهللرهلل ُلوا ال َبب يممَِّ ب الطَّي ممب  َوال تَممأ ُكُلوا َأم  ممَواَلُهم  َوال تَمَتبَمم َّ آتُمموا ال َيتَمماَمى َأم 

مممَوال ُكم   ممم    عدددد هللرقدددرىلهللرهللهلل إ لَمممى َأم  ُهم  ُرش  مممنم  مممُتم  م  ا  َوابم تَملُممموا ال َيتَممماَمى َحتَّمممى إ َيا بَمَلكُممموا الن َكممماَت فَمممإ ن  آَنس 
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ى دوهلل د  درتوهلل صد ر هلل أل هلل د ر هلل  و ربهلل   هللدألر    هلل دبردغنيهللفرد  رتوهلل هللهلل(003)هللفَاد فَمُعوا إ لَي ه م  َأم َواَلُهم  
 هللأهلل أل اهللهلل   اهلل د لشدايهللرهلل  دا  هللفرد  درتوهلل ح  دردنيهللرهلل  ر هللرهللرعب   هلل ف ر هلل  ا  هللت  هلل  اهللرآ عهلل دق مهلل

 عهللى د  صد ر هلل أل هلل د در هلل ألهللالهللف  د هلل   درأ ألتدع اهللهلل عهلل هلل   ا  هللفرف در  ع  ا  هلل عهلل دصغرههلل د فمهللملهللفب غع هلل ى
هللغددددددددددددددددع هلل رت دددددددددددددددد هللف هللإر فدددددددددددددددداف عهللى  ددددددددددددددددرهللحددددددددددددددددكهللرددددددددددددددددا  هللهلددددددددددددددددعهللأ  ال هلل د ددددددددددددددددع هلل  رددددددددددددددددرر هلل هلل فآعددددددددددددددددع هلل

  دعهللفيف ردوهللهلل ر     عهللف رتوهللإتدرهللى دوهلل ديف درسهلل هلل هللفا  هللفرد  رتوهلل دآبرههلل دبردغنيهلل هللأ ريهللت يفعص هللمهلل  دررينهلل
ر هلل  ددرهللريفددامهلل هلل إتددرهللفدد آلد  ددرتوهللى دد  عهللحددكهللفقدداهلل دب ددعغهلل هللالسدد  ا ههلل ثعددا   عهللىددمهلل سدد  ا ههللإطدداعهلل سددعهلل 

ثددد هللأإىلهللهللإشدددره  رهلل ددد  هللهلل فدددرد  عهلل هلل  دددرهللر ددد وهلل د ر ددد هللى ِشدددا  هللفقددداهلل ادددق رهللهلل–ف غدددع هللهللإر هلل–ديفدددابهللى دددا عهلل
 هللأ بد هللهلل هللأ ثسهللتد  عهلل داشداهلل هلل   هللفؤرع درإىمهللحاهلل دب عغهلل هلل الهللمي  ع هللإد  عهللهللعأتع هلفؤخاهلل   هللالهللأهللف بغو

هللمهللهللهلل(004)ف  اهللى  عهلل سعهلل د  رتوهلل  دصغرههلل
 دررث د هللتدمهللهلل آلفد ودرهلل ه هللرهللهلل– هلل  دا  هللفرد  درتوهلل دصدغرههللأ  دعهللهلل–هلل أل اهللهللح  درا ال  عهملهللفقرد عهلل

 ؤرع دددرهللفقددداهللعهلل هىرف  دددرهللهلدددعهلل هللدأتدددع هل  ىدددضهللى دددوهللحعددد هللرهلل دصدددغرههللهلل أل ىلهللف دددنيهلل  ددد  عهرنيهلل هلل  آدددع  آل
حيف يف ددر هللى دداهللحصددعاهلل دب ددعغهللهللإف ددر  هللعهللأتددع هلهللإف ددر  عررث دد هللرهلل دآبددرههلل  ىددضهللى ددوهلل  دهلل  دب ددعغهلل إف ددرسهلل داشدداهلل

هللمهلل(005)  داشاهلل
هلل تدرهللفرى بدرههللتدرهلل در هللإ   ا  هللفرد  رتوهللى اهلل اف هللةخاهللتمهلل دق  ر هلل دآبرههلل عال هلل  حا  هللمهلل مسُّع هللف رتوهلل

 دد هللهلددعهللتددمهلل د دد عهلل دددههللثبهللىل أل هللهلل  س صدديرفر هللد يددرا هللت صددعنيهللفدد هلل بدد هلل دب ددعغهللجمددري  هلل  ددعهللفدد   عهلل ددد يهلل ددرثعهلل
 هللفقداهللهلل(006)هلل َوأُل ق مَي السَّمَحَرُة َسماج   ينَ   ر ا  هللد دذهللث ر ا هللت  رهلل عد هللرقدرىلهللرهللهلل ديفابهللى ا عهللف هلل

هلل ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد فمهلل ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرثع هلل
هللإر  د غد هللالثعددا   عهللىدمهللةفددر  عهللمهلل هللأصد هللهللتددرهللى دوهللتيف رددوإرهللالهللسدياهللتدد هلل د دجع هللوهللرقدرىلهلل هلل هللإسديا هلل هلل

 هللفدا قع هللد   درتوهللتدرهللأى دوهلل صد ر هلل أل هلل د در هلل  آع هللحردر هللدألهلل–  عهللتق ر هلل ىيف يفوهللهلل–هفاهللفرد  رتوهلل دصغرههللأ هلل
هللرآلفدد رآددع هللتيف ددا هللفهلل آلفدد   دد  هللع هلعهللت قددر هللمهللأتدد هللفآعدد  عهللتددمهلل د عيفدد هلل  دآ ددع هللرهللحددراهللصددغا عهلل هللالهلل  دد

هللعأتدع هلا  هلل داهللفآدع هللجمدا هلل هرعدراهلل د د عهللفدردب عغهللت دع ر هللددهللفإن آنستم منهم رش ا  فمادفعوا   دررث  هللرهلل
هللمهلل(007)حكهللفؤثسهللت  عهلل داشاهللإد  عهلل

رهللهللإتددرتدمهللجمدريهلل هللهللآتُموا ال َيتَمماَمى َأم مَواَلُهم  و   ثد هللالهللفدداهللرهلل عدد هللرقدرىلهللرهللإىلهللهللح در أفدعهللهلل ر دب
هلل د  رتوهلل هللالطا  هللى وهلل دبردغنيهلل هللر    هلل  ى بدره  هللودرهلل درثع هللى  د هللشداىر هلل بد هلل دب دعغهللتدمهلل سدعهلل د د عهلل هلل  آدع 

 هللأ ثدسهللإىمهللحاهلل دب دعغهلل هلل الهللمي  دع هللإد  عهللهلل د  رتوأتع اهلل   هللهللالهللفؤخاهللأفهللأتا   اهللهلل–ى وهلل   هللهلل– د ر هلل أل
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ى   عهللت  درهللشد ئر هلل شد ئر هللهلل إلثعرع ألتع اهللهلل  آع هللتقىنهللإف ر  عهلل(ةرع ) هللفآع هلل :ريهللرهللأهلل إترت  عهلل داشاهللمهلل
هللمهللهللهلل(008) ص ر هلل أل هلل د ر هلل ألهلل   رهللف   هلِلهللالأ هلل هلل

 هلل  دا  هللفرد  درتوهلل دآبدرههلل دبدردغنيهلل  درهللهبيد هللأفؤفداهللهلل آلفد  هللسببهللثد  اهللأهلل–عهلل  وهلل ى هلل–  د ر اهلل
ف ددع  عهلل هلل حددراهللإف ددرسهلل داشدداهللتدد  عهللهللأ اعهللإددد  عهللأتددع هلهلل هللفددا قع أ د ددر هلل   ددرهللدأل ألتدداهلل دب رددر يهلل  ددري هلل هلل هلل

هلل هللهبددا هللتددمهلل  عددر هلل ددر هللتقدد هللتددراهلل رددريهللالفددمهلل  هللددد هللف دد عهلل هلل   ددرهللف ددغأت دد هللمهلل يفدداهلله يهللأ هللهللخريأ   هللردد
 هلل   درهللمسق درهلل دقدعهلل دراهللرهللأطق درهلل وهلل هسدعد هلل هللثقدعرهللفدروهللتدمهلل ىدعبهللهلل آلف ط بهلل  راهلل   ق هلل دقعهلل هلل   د هلل

هللمهلل(009) دآبريهلل
هلل صيب هللأتقنيهللمهللهللهلل س عهللى وهللثب  رهلل  اهلل ى وهللةد  ةخا  هلل هلل ص وهلل وهللأ ال هللهلل   هلل  ى اهللو
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 الخالصة :

  د  ددرتوهلل حنع ددرهلللددرهللفددا هللفآرددا هللرهلل دآ ددربهللهلل ألف ددرم هلل د  دد عهلل  د    دد هللأدعددر هلل د دد عهلل تددرهلل شدد  هللت دد هللتددمهلل
 أمسدددر هلل تصدددر ههلل هلل فبدددنيهللهللرال هللأ قدددأدعرلدددفبيدددفهللجي ددد هللهللإ دددا   إىلهللهلل  ىربددد هلل  ى ددد هلل  د ددد  هلل  دددامهلل دقدددابهللم

تددمهلللردعدد هلل ديف ددرسهلل دصددارهلل هللهلل– ف ددرتوهللهللف ددرمأ خبرصدد هلل   دد هللى ددوهللهلل–،ددرهلل هلل تددرهللرهللفقردد رهللالصدد غ رهلل  ال
هلل   هللردذهلل رعب   هللم دق  ر هللرهللرقهللأ ع ا فعه هلل

تددمهللتقددرينهللى دداهللهللإد دد  د دد عهلل تددرهللفابدد هللأصدد هللهلل ه سدد هلل–ى ددوهلل د ر ددبهللهلل–  دداهللرردد مهلل دد  هلل دبيددفهلل
ت   درهللأ هلل ألمهللهللأ  ألبهللهلل هلل رث هللتمهلل بد إ هللمثهللب  هلل د  عهللتمهللشع  اهللى وهللردذهللهللأ ه   ى  ر هلل د غ هلل هلل ترهلل

هللد  عهلل  ري رهللمهلل دقابهللى وهلل  هللحب بهلل    هللتمهللف  عهلل ىجوهلل هللهللأط يف ر دههللهلل  ألمسر تقر هلل هلل
تددمهللف  ددر هلل ت دد عهلل فددرمتهلل تددعمتهلل هللهلل– ددريهلل د  دد عهلل  د    دد هللهلل–رهلل  عددا هللهللأخددامل ر ددر اهلل دبيددفهللصدد غر هلل

 فدنيهللتدرهللهلل(  د  درتوهلل ألف درم) فنيهللتقرث  درهلل سد رعهلل سد ق رهلرهلل شدع  ا رهللمهللمثهللر داهللصد غههلل   د هلل  شد عهرنيهلل
تعاهلل د آ ريهلل هللتعه   هللتدرهلل ردد هللأ  د هلل د  هلل دشدأ هللرهللت هلل د   عهلل  د     هللى    رهللتمهلللردع هلل ديف رسهلل   ا هللرهلل

هللرهللرق    هلل رعب   هلل   بعف هلل  د لشايهلل  فمهلل ىرببهللمهلل
عهلل هلل فددنيهللتددادعاهلل دد هللتددمهلل رهلل   دد هللتددمهللف  دد هلل ت   دد هلل ف ددر عهلل ت ددررهللأخدداملمثهللىددايفهللددد  اهللصدد غهلل

هلل شع  اهللمهللأتر  خااهللترهللر ا  هللد هللتمهلل
 تكهللف  اهلل سدعهلل د د عهللىدمهلل دابد هلل هلل تدرهللهلل  د هللهلل(تباأ هلل ت   ر )حاهلل د  عهللإىلهللهلل ر اعهلل دبيفهللأخري  هلل

عهللى دداهلل دب ددعغهلل إف ددرسهلل داشدداهللأتددع هلف ددر هلل د  ددرتوهللإرهلل  دد هللرهللتدد هلل تددكهللفدد  اهللى  ددرهلل مسدد هلل هلل هللهلل  دداأ تددمهللحددا هللرهلل
هللمهلل أل ع اه بير هللتمهللر ذهلل دبرحفهللتمهللأ اهللسعه هلل د  ر هلل هلل ترهللفا  هللهلل آلف نيى اهلل امهلل دق  ر هللى وهللرع ريهلل
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 : تواإلحاالالهوامش 

 دعجاهللهلل07 هللهلل إلث ر هلل8 دآ  هلل هللهلل82 هللهلل إلسا  هلل34 هللهلل ألثقرمتمهللسعه هللهلل052هلل آلفرت ه هللردذهلل  ري هللرهلل م0
هللمهلل  رىع هلل2 دب اهلل هللهلل05 دريوهلل هللهلل9هلل هلل6 هلل
 د  ر هلل هللهلل027 هللهلل36 هللهلل02 هللهلل6 هللهلل3 هللهلل2 هللتمهللسعه هلل دبيفا هلل هللهلل222 هللهلل205 هللهلل077 هللهلل83هلل آلفرترهلل م2

  ىشاهللمهلل7 هللهلل ألثعراهلل40

 هللهلل2/754  رت هلل دصغريهللد   عطوهللهلل006-3/004    هللأيبهللهلل هللس مهلل539ع ر هلل  عيهلل د   هللف  اهللت  رهللرهللت م3
 مهلل04-5/03هللصعا هلل د رههلل  رت هللدألهلل5/290هلل ألثريالفمهللهلل ألثا د  رف هللرهلل افبهلل ىاففهلل هلل

  غدددابهللهلل(فدد ع)صددير هلل  دددع ايهلل د ددر هلل دقددابهلل  ديفدددرتعسهلل يدد ،هللهلل04/339ف  دداهللرهلل،دد فبهلل د غددد هللدألي ددايهلل م4
 مهلل529د   اييهلل

 هلل ملهللف  دب هلل حداهللهلل2/800سدق اهلل د دآايهللأليبهللهلل  عهللد عفاهللفمهللى ريهلل و  ىوهلل  رهللرهللجم عاهلل شدقرههلل هلد د ني م5
 هللالهللفقا هلل ر   هللمهلل فيفراهللرهللجنرهللفيفدع هلل علمهلل س ش ا  هللف هللى وهلل را،عهلل هللف هللثيف هللرهلل د  ر هللىمهلل فمهللفايهلل  هلل دب  هلل

فا ب  هللتقر هللأيهللرهللجنعتهللف ع ذهللمهللف  داهللهللفأخ   هللهللر هللرهللأىا رهلل هلل   قىن الميعتهلل هلل  ع هللأ هللهلل ر هللفيف  هللهللإر ثع  هللرهلل
 مهلل( ع هلل–ف عهلل) هلل د  ر هللهلل( ع هلل–ف عهللهلل–أوهلل)رهلل دصير هلل

 مهلل(ف ع)د ر هلل دقابهلل م6

 مهلل087 دشع ه هللرهلل د غ هلل م7

 مهلل5/832هللتةهلل د غ هللد ش خهللأمحاهللهار تقجعهللهلل(ف ع)ف  اهلل دصير هلل  د  ر هلل م8

 مهلل3/480برت هلل دق عمهلل   يفبهللفاس عههلل دق  ر هللدألمحاهللثآايهلل م9

 مهلل(ف ع) دصير هلل  د  ر هلل م02

 هلل  د  ددددر هللرهلل هلل دصدددديهلل3/270 بهللد عددددره يبهلل ال هلل فددددع  هللهلل2/32 هللت ددددا هلل د غدددد هللهلل04/339ف  دددداهللرهلل،دددد فبهلل د غدددد هلل م00
 مهلل5/832تقجعهللتةهلل د غ هللهلل(ف ع)  ديفرتعسهلل

 مهلل2/32ت ا هلل د غ هلل م02

فددمهلل دقددايبهلل ديفدداة هللالهللأحآددرم هللهلل0/493 هلل دآشددر هللهلل5/290 هلل د  رفدد هللهلل(فدد ع)ف  دداهللرهلل دصددير هلل  د  ددر هلل  ديفددرتعسهلل م03
 مهلل0/328 هلله  هلل  قرينهللهلل3/9 هللرع ريهلل ديفرمسوهللهلل0/205

 هلل،ددددد فبهلل د غددددد هللهلل0/448 هلل دبيددددداهلل يددددد ،هللهلل978 هلل دآ  دددددرتهللد آعدددددعيهللهلل3/463ف  ددددداهللرهللت دددددا هلل د غددددد هلل م04
 مهلل04/339

مهلل ه  ف دد هللرهللهللسدد أ ى ددوهلل ددريهللتددرهللر ددا هلل د  ددر هلل  ددرهللهلل04/339مهلل  ه هلل دب دد هللرهلل،دد فبهلل د غدد هللهلل(فدد ع)د ددر هلل دقددابهلل م05
   أميهوهللتآر هلل  ربههلل هلل رئ عهللتآر هللف  ع هللمهلل0/066سهلل د غ هللتقجعهللتيفرف 

 مهلل0/493 هلل دآشر هللهلل(ف ع) دبا  هللأسرسهلل هللهلل550هلل ألصع رين هللتعا  تهلل دا  بهللهلل2/32ف  اهللرهلل    ا هلل م06

 مهلل(ف ع)  د  ر هللهلل6/054ف  اهللرهللتقجعهللتيفرف سهلل د غ هللالفمهلل رهسهلل م07

 مهلل(ف ع)  د  ر هللهلل04/339مهلل ف  اهلل د   فبهللهلل(ف ع) دبا  هللأسرسهلل م08

 تمهللسعه هلل دريوهللمهلل6هلل آلف  م09

 مهلل5/558ف  اهلل  اهلل ديفافاهللد شع رينهلل م22
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 مهللهلل6/293رع ريهلل  ر ه يهلل    وهللرهلل د آ هلل  دق ع هلل م20

 مهلل0/462  آ ع هللد بغا  يهللهلل فررهللإ هلل هللهلل745 هللهلل0/737ف  اهللرهلل ش هلل د  ع هلل م22

 مهلل5/290مهلل ف  اهلل د  رف هللهلل(ف ع) د ر هلل دقابهللهلل04/339، فبهلل د غ هلل م23

  دب  هللف  رت هللفقاهلل    هللم سري هللهلل(ف عهلل د سهللرهللسريهلل)  دصي اهللرهللهلل2/32   هللرهللت ا هلل د غ هللهللهلل م24

 مهلل0/448مهلل ف  اهلل دبياهلل ي ،هللهلل04/342، فبهلل د غ هلل م25

 مهلل(ف ع) ديفرتعسهلل ي ،هلل م26

 ه ملهللددد هلل   ددرهللهلل6/062 ددد هللراتدد هللرهللطبيفددرتهلل فددمهللسددقاهلل دآبددريهلل هللسددايهلل ال ددعهلل دصدديريبهلل    دد هللى ددا هللفددمهللشددأسهلل م27
 را هلل  ر هلل د عمهلل دا ف هللهللأفرمراىوهللثاث هلل هللأ هلل هلل  عهللف التمهللأل ر هللهلل– ور هللهللفآ اهلل–مهلل  ِو سهللهللحافرر هللىمهلل د يبهلل

مهلل  دب  هلل   هللهلل3/202د عره يبهللهلل أل بمهلل  و ربهللرهلل دب  هللالتاأر هللف عىا رهللفردعا عهلل  رهللرهللفقضهللحع شوهلل فع  هلل
 مهلل(ف ع)  دصير هلل  د  ر هلل ررههلل دقا سهللهلل2/32 رهلل    ا هلل

 مهلل5/540 اهلل ديفافاهللد شع رينهللمهلل ف  اهلل هلل(ف ع) ديفرتعسهلل  د رههلل م28

مهلل تمهللتقرث  هللهلل(   ) ر  هللرهلل دِقوُّهلل  رهللرهلل دصير هلل  دعهلِلهلل دب  هللرهلل ري هللتمهلل  صر ههللمهلل  دع ُّهللهللأبامهلل ملهللهلل(ف ع) د  ر هلل م29
 مهللهلل(   ) دبا  هللأسرسهلل دغع  هلل  د   ر هلل  رهللرهلل

 مهلل(ف ع) دبا  هللأسرسهلل م32

 مهلل5/540  اهلل ديفافاهلل م30

 مهلل539ف  اهللتع ر هلل  عيهلل د   هلل م32

 مهلل(ف ع) هلل  د  ر هللهلل5/290رهلل د  رف هللف  اهلل م33

 مهلل5/830مهلل ف  اهللتقجعهللتةهلل د غ هللهلل(ف ع) د  ر هلل م34

 مهلل5/830مهلل ف  اهللتقجعهللتةهلل د غ هللهلل(ف ع) د  ر هلل  ديفرتعسهلل ي ،هلل م35

 هلل دآشددددر هللهلل5/290 د  رفدددد هللهلل0/448 هلل دبيدددداهلل يدددد ،هللهلل2/32 هللت ددددا هلل د غدددد هللهلل4/339ف  دددداهللرهلل،دددد فبهلل د غدددد هلل م36
 هلل د قافعدددرتهللهلل529 هلل  غددابهللهلل0/328 هلله  هلل  قددرينهللهلل026اههلل دددعب  هلل هلل يددهلل3/262هلل أل ب هلل فددع  هللهلل0/493

 مهلل(ف ع) دصير هلل  د  ر هلل  ديفرتعسهللهلل040د جابرينهلل

 مهلل0/328 ه  هلل  قرينهللهلل(ف ع) د  ر هلل م37

 مهلل0/205 ديفاة هللالفمهلل دقايبهللهللأحآرم م38

 مهلل0/448 دبياهلل ي ،هلل م39

 مهلل0/328ه  هلل  قرينهلل م42

 مهلل626 ياههلل دعب  هلل م40

 مهلل0/027 ف  اهللرع ريهلل  ر ه يهلل دبيفا هللمهللهلل077هلل آلف تمهلل م42

 مهلل6/293 دريوهللمهلل ف  اهللرع ريهلل  ر ه يهللهلل6هلل آلف  م43

 مهلل2/32ت ا هلل د غ هلل م44

 مهللهلل0/205 ديفاة هللالفمهلل دقايبهللهللأحآرم م45

 مهلل22ترهللرغ ،هللف هلل دقرت هللد جع د يفوهللإصا هللرآ   هلل م46

 مهلل5/540 هلل   اهلل ديفافاهللهلل007 فع  هللجم ع هللد  وهلل م47
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 مهلل(ف ع) دبا  هللأسرسهلل م48

 مهلل(د عهلل–ىجرهلل) دصير هلل م49

 مهلل3/088 د  رف هلل م52

 مهلل5/832 تقجعهللتةهلل د غ هللهلل(ف ع) د  ر هلل م50

 مهلل(ف ع)  د  ر هللهلل(د ع)ف  اهللرهلل دصير هلل  ديفرتعسهلل م52

مهلل   ددداتهلل دابددد هللرهلل سددد يفب   هللفقبدددعسهلل هلل  دآ دددا ه هللرهلل دابددد هلل دآدددر اهللمهللف  ددداهللل صددداهلل دقدددنيهللهلل(د دددع) دبا ددد هللأسدددرسهلل م53
 مهلل3/84د  ف ايهلل

 مهلل0/27  خصصهللالفمهللس ا هلل م54

 مهلل(ف ع)د ر هلل دقابهلل م55

 مهلل5/832مهلل ف  اهللتقجعهللتةهلل د غ هللهلل(ف ع)رتعسهلل ي ،هلل ديف م56

 مهلل(ف ع)د ر هلل دقابهلل م57

   صاههلل د رف هلل   ر  هللم م58

 مهلل(ف ع) دبا  هلل  د  ر هللأسرسهلل هلل دصير هلل هللهلل2/32مهلل ف  اهللتر  هللرهلل    ا هللهلل5/290 د  رف هلل م59

 مهلل(ف ع) ديفرتعسهلل  د  ر هلل م62

 مهلل788-2/787جم عاهلل شقرههلل هل د نيهللد  آايهلل م60

 مهلل(أمت) دبا  هللأسرسهللف  اهلل دصير هلل هلل م62

 مهلل529  غابهلل م63

 مهلل5/290  د  رف هللهلل2/32    ا هللهلل(ف ع) دبا  هلل  د  ر هلل  ديفرتعسهللأسرسهللف  اهللرهلل م64

 مهلل2/028د ااوهللهلل هللشا هللشر   هلل فمهلل ىرببهلل4/302 هللأ ااهلل   ردذهللهلل3/634ف  اهللرهلل دآ ربهللد  بعف هلل م65

 مهلل0/448 دبياهلل ي ،هلل م66

صرحبهلل د ر عسهللمهلل جي  هللأ هللهلل دا  بأ هللهلل  هلل هلل ه  سهلل د صرهمل  هللرهلل دقصرهلل هلل  ى فمهللفرد افرثف ال هللهلل3/636 دآ ربهلل م67
دداهللمهلل  ددرثع هللف ددّ ع هللهسددعاهلل وهللى  ددوهلل   ددنيهللمهللف  دداهلل دصددير هلل  ديفددرتعسهللف الأف دد هللهللى ددوهللةفددراهلل ى ددوهللأ ف دد هلل ي   

 مهللهلل(أف )

 مهلل4/0820 هلل شا هلل دآر   هلل دشر   هللالفمهللتردذهللهلل2/32ف  اهللرهلل    ا هلل م68

 مهلل(ف ع) ف  اهلل د  ر هللمهللهلل2/038شا هللشر   هلل فمهلل ىرببهللد ااوهلل م69

-044 هللهلل042 هللهلل039 هللهلل037 هللهلل034 هللهلل2/032شا هللشر   هلل فمهلل ىرببهللد ااوهللرهلل  ع ا هللرهللف  اهللترا هلل م72
 مهلل049 هللهلل045

ملهللف   بددع هللمهلل فيفددراهللرهللأ هللهللهلددعهللتددمهلل دابدراهلل  د  ددر هلل هللسددع  هلل درثع هللر  بددع هللتددمهلل بد هللأي  ههللرهلل دد فمهللالهللتدد هللأوِّهللهلل ألفدرتو م70
 هللفيفراهللد  اأ هللمثهلل   هللد اب هللى وهلل ب هلل د شب  هلل هلل فيفراهللرهللأ   هللهلل ألص  هلل أمير هلل أفعتر هللم هللئ عهللأمي تمهللي ب رهللهلل  اأ ةت هلل

 رأوهلل داب هلل  رهللرهلل عد هللر

 م  وإن كنت أفتى منكم أتأيَّ          فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي
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هللأحددد هللف ع دد رهللمهللف  دداهلل دصدددير هلل   الرهللأفرددر هللهللميددد هللمهلل   دد  ال دددر هللف قددعرهللتددمهللهللهلل رهلل ىدداففهلل ثدد هلل أسدددرسهللد  ددر هلل هللوِّ
 هللرع ددريهلل دب رددر يهللهلل8/420 هلل ددداههلل  صددع هللهلل3/93إىددا بهلل ديفدداة هللد  يددرسهللهلل هلل3/63 هلل دآشددر هللهلل(أو) دبا دد هلل

 مهلل43 هللتعا  تهلل دا  بهللهلل2/022

مهللهلل0/222ىباهلل وهلل  اينهللرهلله  ف هلل دريبهللى  هلل  رهللرهلل ي  بهللالفمهللباهللهللأيبهلل د  ر هللمهلل  وهلل ا   هلل027هلل آلف تمهلل م72
 هلل ددددداههللهلل485 يدددداههلل دددددعب  هللهلل0/242 هللرع ددددريهلل دب رددددر يهللهلل0/567 دآشددددر هللهلل2/86 ف  دددداهللرهلل وصددددر صهللددددد هلل

 مهلل2/065 هلل تقجعهلل ديفا   تهللهلل3/055 هلله  هلل  قرينهللهلل4/024  صع هلل

 هلل   دددرد هللهلل2/472 هللشدددا هلل فدددمهللىيف ددد هللهلل4/322أ اددداهلل   دددردذهللهلل هلل2/047ف  ددداهللرهللشدددا هللشدددر   هلل فدددمهللحربدددبهلل م73
 مهلل2/326 د ق ا هللد   عطوهلل

 تمهللسعه هلل د  ر هللمهلل2هلل آلف تمهلل م74

 مهلل0/494 دآشر هلل م75

 هلل   دد هلل تددعروهلل هلل أ قدد هلل ددأمح هللقدد هلل  رىدد هلل  ردددذهلل   آددوهلل هلل   هللرهللِ قِدد هلل دد تمهلل يتددىنهلل ألخددامل و  دد هللهلل  أل ي   م76
-4/303 هللأ اددداهلل   دددردذهللهلل649 هللهلل648 هللهلل3/647 محيفدددوهلل هلل  قدددا هلل  دددآا  هلل سدددآاملهللمف  ددداهلل دآ دددربهلل

 مهلل2/044بهللد ااوهللرب ىشا هللشر   هلل فمهلل هلل هللهلل4/0840 هللشا هلل دآر   هلل دشر   هللالفمهللتردذهللهلل304

تددد هلل ىرشددد  هلل هللهلل322/هلل4 هللأ اددداهلل   دددردذهللهلل3/645آرهملهللادددعهلل دعدددر هللمهللف  ددداهلل دآ دددربهلل هلل دددر هلل ددددا باهللرهللس دددإ هلل م77
 مهلل049 هللهلل045/هلل2شا هلل دشر   هللد ااوهلل هلل

 مهلل(أ  ) هلل  دصير هللهلل4/320 هللأ ااهلل   ردذهللهلل4/0866ف  اهللرهللشا هلل دآر   هلل دشر   هلل م78

ش  ر  هلل هللال هلل   ا هللتدمهللهلل ع هس  ج  هللى وهلل رهسهللهللترأيبر هللمهلليربهلل ص هلليب هلل صهلليبهلل ص هللجي  هللصرحبهللى وهللصهلِل م79
 صددعر هلل دد  اهلل ددريهللىر دد هللتردد هللببدد هللشددرتخهللأ هللهلل رىدد هللرهلل دد  هلل   دد هللتددرهلل ددر هلل مسددر هللى ددوهلل رىدد هللتردد هللىددرر هلل ىع ردد هلل 

مهلل ترد هلل درهسهللرهلل د  هلل دشد  رهلل رددذهللفغري رهلل يدر ضهلل حدع  ضهللأ هللهلل ؤثفهللفرد ر هلل ررهف هلل اع هبهلل أ هللهلل شع تخهلل 
 مهلل0865-4/0863شا هلل دآر   هلل دشر   هلل هللهلل( اس) هلل دصير هللهلل3/633ربهلل ثر سهللمهللف  اهللرهلل دآ 

 مهلل2/396مهلل ف  اهلله  هلل  قرينهللهلل3/632 دآ ربهلل م82

هلل294هلل إلفا اهلل  إلىاا تقجعهللتعا  تهللهلل2/396 هللأاع  هلل دب ر هللهلل2/396ه  هلل  قرينهللهلل( رو)ف  ارهلل دصير هلل م80
 م

 مهلل3/63 دآشر هلل م82

 مهللهلل(أو) هلل دصير هلل  د  ر هللهلل485 هلل ياههلل دعب  هللهلل4/024 هلل داههلل  صع هللهلل0/222ف  اهلل ي  بهللالفمهللباهلل م83

 مهلل0/222ف  اهلل ي  بهلل م84

 هللشدددددا هلل دشدددددر   هللد اادددددوهللهلل2/396 هلله  هلل  قدددددرينهللهلل0/099 هللرع دددددريهلل دب ردددددر يهللهلل6/404ف  ددددداهلل دبيددددداهلل يددددد ،هلل م85
 مهلل526-525س عبهلل ديفاة هلل دآاوهللأل ه سرتهلل هلل هللهلل2/047-048

 مهلل6/404 دبياهلل ي ،هلل م86

 مهلل(أو) ر هلل  د هلل340     هللإصا هللف  اهللرهلل م87

 مهلل4/024مهلل ف  اهلل داههلل  صع هللهلل0/220 ي  بهللالفمهللباهلل م88

 مهلل9/340ه  هلل  قرينهلل هللهلل485 هلل ياههلل دعب  هللهلل529  غابهللهلل(أو)ف  اهللرهلل دصير هلل م89
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هلل  ثردددوهلل م92  دبا ددد هللأسدددرسهللمهلل رهللهلل( بدددو) دددر هلل  دددرهللرهلل دصدددير هللب هلل هلِل ددددعبوهللرهلل  هللجيددداهلل دعددداسهلل بقدددر هللرهللحدددر ا هلل  دددعهللِ ه 
هلل   فدد هلل ب هدد هلل هلل  ثدد هللد  ددعبوهللرهللتشدد   هللمهلل ف  دداهلل هللفدداعهلل ديفددامهللأ ددعهللهلل( بددو)   دعدداسهلل  ىددر اهلل ف  دديرهلل هلل  دداسهلل ه 

 مهلل5/89  خصصهلل

 مهلل3/652 دآ ربهلل م90

ح در هلل دعال هللى دوهللةخداهللفد هللر داهلل دعيلهلل د لشدايهلل سد بعف هلل ي دبهللمهلل تد هلل د  هللأفدعهللهلل ملهللفداباهلل6/404 دبياهلل يد ،هلل م92
فرهللح ر هللرهللت  هلل ديفر  نيهللو  بهللأ هللأهلل293 هللهلل40رهلل ديفاة هلل دآاوهللهلل إلفا اهلل  إلىاا باتهللرهللتقجعهللتعا  تهلل

هلل دد هلل هلع تدد مهلل ف  دداهللهلل452/هلل3 د لشددايهللمهلل  ديفددعاهللفردشدد  رهللتدد  بهلل فددمهللتردددذهلل  ددرهللرهلل   ددرىاهللشددا هلل د  دد   هلل
 مهلل2/79

  ىدب،هللرهللهللهلل042-04/039مهلل ف  داهلل  خصدصهلل : داهلل دا فد هللهلل046-2/045 ااوهللد فمهلل ىرببهللهللشر   شا هلل م93
 مهللهلل(حب،)مهلل دصير هللهلل أل  را هللت  عخهلل دب مهللتمهلل  رش  هللدآ

 مهلل652-3/645ف  اهلل  ربهللس بعف هلل م94

قِد هللت يفددع هللهلل-ت ق دو هلل م95 أى درهلل د ددريهلل دبقدريهلل حندع هلل هلل تقدد هللى دوهللتقرفدرهللشددررهلل هللأ هللهللتدمهللأى درهلل دابدد هللرهلل  شدوهلل هلل–فدعي هللت ع 
هللف ددر نيهللهلل  دعبدد  هلل أصدد  هللتقددرفوع تقرفددرهللهللتددرأ ددرهللتآ ددعه هلل هلل يدد   هلل د ددر هلل دررث دد هللفقدداهللحدد  هللحا   ددرهللمهلل الأ  دد هللتقددري 

هلل(ى ددو)تددمهللتقددرفوهلل رثيف بدد هلل دررث دد هلل دعددر هللد يا  ددرهلل  ثع ددر هللتددرهلل ب  ددرهللمهللف  دداهلل دصددير هلل  د  ددر هللهلل أل ىلهلل ع يدد هلل د ددر 
 مهلل065-064هلل هلل048-2/047 شا هلل دشر   هللد ااوهلل

 ر هلل مسدر هللجي د هللهللهللإر  صرحبهلل  رهسهللمهلل  ق  هللهللهلل ألمسر  افرث هللجماملهللهللسعرالشب  ر هللفأ هللهللريفامهلل  هلل د لشايهللبق  هلل مسر هلل م96
-2/047   هلل   ر  هللمهلل داهللفدا هللى  د هلل ىد  يفهلل داادوهللتدمهلل د  هلل   د هللمهللف  داهللشدا هلل دشدر   هللد اادوهللى وهلل قر  هلل أ

 ت هلل ىرش  هللمهلل048

 هللثيفدعاهللفد هللرهللهللأ هللددعهلل د اهللفدربهلل ديفدعاهللفردعاد هلل دريهلل الهللهعوهللترهللرهلل   هلل ديفعاهللتمهللاق هلل هللالثدهلل(أو)ف  اهلل د  ر هلل م97
هلل هللفآع هللرهللف رتوأفرتوهلل هلل  رهلل  رث هللأعهللمهللمثهللدعهللصاهلل   هللرهللا هللرهلل ات خاههللىمهلل   أ هللهلل  هللت هللخرد هلل ديف رس

 :  عهللتر  هللرهللردذهللأفرر هلل

 مهللس أ   رهللهللهلل(ف ر ع)هلل  عهللف رتوهللت  عاهللتمهلل ألص مهلل هللهلل220-0/222ف  اهلل ي  بهللالفمهللباهلل م98

ثيفا هللىمهللحرش  هلل دش ربهللى دوهللرع دريهلل دب ردر يهللهلل2/047ت  هللرهللحرش  هللشا هلل دشر   هللد ااوهللهلل أل اهللهلل ه هلل دش ا م99
ت هللف ا  هللهلل–فآ اهلل دبر هللهلل– عهللش اف هللمهلل  د هللهللفرد ر هللرهلل2/396 هللررتر هللرهلله  هلل  قرينهللههلل  هللهللفرهل   هللمهلل( د  ر ع)    هللهللم

  يفد هلل د غد هللد رقدرديبهللهللمهلل(فداع)صير هلل  ع ايهللف  اهللرهللهللمهللهيفهلل دههلل   رهلل   هلل حجره هلل هت هلل طنيهللل     ال هلل  وهلل
 مهلل303

 مهلل(ف ع)د ر هلل دقابهلل م022

 مهلل5/830 تقجعهللتةهلل د غ هللهلل(ف ع) ديفرتعسهلل ي ،هلل هلل هللهلل2/32ف  اهلل    ا هلل م020

 مهلل(ف ع) هلل  د  ر هللهلل4/303 هللأ ااهلل   ردذهللهلل3/630ف  اهللرهلل دآ ربهلل م022

 مهلل04/339، فبهلل د غ هلل م023

 مهلل(ف ع) دبا  هلل  د  ر هلل  ديفرتعسهللأسرسهللف  اهللرهلل م024

 مهلل5/830 تقجعهللتةهلل د غ هللهلل(ف ع)ف  اهللرهلل د  ر هلل م025

 مهلل0/098ف  اهللإىا بهلل ديفاة هللد  يرسهلل م026
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    هللأفعهللهللمهلل  اهلله   هلل(الهللف عهللفقاهلل دب عغ) آلخاهلل  بهلل د ع ريهلل فقضهلل  بهلل د غ هللمهلل رهللفقر رهللهللهللأ راهلل   هلل ه هللر م027
الهللفدد عهللفقدداهللهللىددمهللى ددوهللهاددوهلل وهللى دد هلل ددراهللرهلل هللحع دد هللىددمهللهسددعاهلل وهللهلل(ف يف دد هلل د دد عهللكتددفددربهللتددرهللبددر هلل)رهلل

 هللهلل2/754غريهللد  دد عطوهللمهلل ف  دداهلل  درت هلل دصددهلل3/005    هللأيبهللهللمهللسد مهلل( د  دد إىلهللهلل رتهللفدعم حد امهلل هلل الهللص دد
 هلل  اهللهلل026 هلل ياههلل دعب  هللهلل0/288هلل د  عو هللرع ريهللهلل0/493 هلل دآشر هللهلل0/098إىا بهلل ديفاة هللد  يرسهلل

 مهلل3/9رع ريهلل ديفرمسوهلل هلل هللهلل978 هلل دآ  رتهللهلل2/297 هلله  هلل  قرينهللهلل0/480 ديفافاهلل

  قددددرينهللهلله   هلل هللهلل0/328 ديفدددداة هللالفددددمهلل دقددددايبهللهللأحآددددرم هللهلل6/07 هللرع ددددريهلل ديفدددداطيبهللهلل0/493ف  دددداهلل دآشددددر هلل م028
 مهلل2/397

 مهلل5/290 د  رف هللرهلل افبهلل ىاففهلل م029

 مهلل468 ا  اهلل د غ هللرهلل دعا عهلل هللمهللهلل(ف ع) هلل د  ر هللهلل04/339ف  اهللرهلل، فبهلل د غ هلل م002

 مهللهلل(ف ع) هلل  د  ر هللهلل04/339ف  اهللرهلل، فبهلل د غ هلل م000

 مهلل9/036ف  اهللرع ريهلل دا ييهلل م002

 تمهللسعه هلل د  ر هللمهلل6 هللهلل2ف نيهلل آلتمهلل م003

ح  دراهلل الهلل إىلهلل222-0/099ع  هلل ديفراوهلل دب ردر يهللرهللرع دري هللمهلل ه  هلل يهلل494-0/493ف  اهلل دآشر هلل م004
 مهلل6/07مهلل ف  اهللرع ريهلل ديفاطيبهللهلل0/288وهللرهللرع ري هللع دررينهللر بهلل د  

 مهلل0/494هلل(ت بعاهلل رتلهلل دآشر )ى   اهلل ال   رهللرر   هلل دآشر هللتمهللهلل إلثصر ف  اهلل م005

 ىا  هللم ألتمهللسعه هللهلل022هلل آلف تمهلل م006

هلل0/029 هلل د     هللدق عمهلل د   ف هللالفدمهللبد يهللهلل6/07رع ريهلل ديفاطيبهللهلل هلل9/037ف  اهللرهلل د ع ريهلل دآبريهللد ا ييهلل م007
 مهلل0/365أاع  هلل دب ر هلل هلل هللهلل093 هلل ياههلل دعب  هلل

 مهلل3/067ف  اهلل دبياهلل ي ،هلل م008

هللم2/397ه  هلل  قرينهلل هلل هللهلل3/067 هلل دبياهلل ي ،هللهلل220-0/222ف  اهللرهللرع ريهلل دب رر يهلل م009
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 :المصادر والمراجع 
هللأ ىلدب در هلل هللهلل–فدري تهللهلل–مهلل  ههلل دآ بهلل دق    هللهلل( د543تهلل)يبهللفآاهلل فمهلل دقاهللأليبهللهلل ديفاة هللرهللأحآرم م0

هللممهلل0988هلل- دهلل0428
فددددددري تهللهلل–مهلل  ههللصددددددر ههللهلل( دددددددهلل538تهلل) دبا دددددد هللرهلل ددددددرههلل وهلل  دددددع هللفددددددمهللى دددددداهلل د لشدددددايهللأسدددددرسهلل م2

 ممهلل0979هلل- دهلل0399

 ممهلل0972     هللرهللالفمهلل د آ  هللمهللحتيف  هللأمحاهلل  اهللشر اهلل ىباهلل د امهلل ره  هللمهللتصاهللإصا هلل م3

هلل أل   دد    ددرف هللهلل( دددهلل0393تهلل) دشدد يف  وهللهلل ألتددني ديفدداة هللفددرديفاة هللرهللي دداهللهللإفرددر دب ددر هللرهللأاددع  هلل  م4
 ممهلل0983هلل- دهلل0423 دافريفهللهلل–دا    هلل

فددري تهلل–مهلل  ههلل دآ ددبهلل دق   دد هللهلل( دددهلل338تهلل)بقعدداهللأمحدداهللفددمهلل  دداهلل د يددرسهللأليبهللهللإىددا بهلل ديفدداة هللر م5
 ممهلل2229 هللثردر هللهلل–دب ر هللهلل–

  ههلل دعآداهللهلل( ددهلل760تهلل)هلل ألثصدرهيرهللالفدمهلل شدرمهللتدراهلل ددافمهللهللأدع  هلل فدمهللترددذإىلهللهللأ ااهلل   ردذ م6
 ممهلل0974هلل- دهلل0394فري تهلل هللسر س هللهلل–

 ه سدد هلل حتيف دد هلل دشدد خهللىددر اهللهلل( دددهلل745تهلل)وهلل ألثاد ددح ددر هلل  دداهللفددمهللفعسدد هللأليبهللهلل دبيدداهلل يدد ،هللر م7
 ممهلل2227هلل- دهلل0428فري تهللهلل–أمحاهللىباهلل  عبع هلل ةخافمهللمهلل  ههلل دآ بهلل دق    هلل

 هللمهلل هلل إلسددات  خهللت صددعههللى ددوهللثرصدد هللمهلل  آ بدد هللشددحر فددفهلل داسددعاهللرهللد أرهللهللاصددعهلل د ددرههلل  ددرت هللدأل م8
 ممهلل0962هلل- دهلل0382ثردر هلل

مهللحتيف دد هلل دددا  عههللىبدداهللهلل( دددهلل0225تهلل)رددرههلل دقددا سهللتددمهللبددع  اهلل ديفددرتعسهللرهللي دداهللتاررددوهلل د ف ددايهلل م9
 مهللهللمهلل2227فري تهللهلل–  ههلل دآ بهلل دق    هللهلل–   قعهللخ   هلل فا   عهلل  اوهللس اهلل  اهلل  ع هلل

هلل– ددددا ههلل دب ردددر هللهلل–تؤس ددد هلل ى ددداهللهلل( ددددهلل806تهلل)رتهللرهللد  ددد اهلل دشددداف هلل  ابدددرينهلل د قافعددد م02
 ممهلل2226هلل- دهلل0427هللأ ىل  غابهللمهلل هلل

رهللد رصدداهلل دددافمهللىبدداهلل وهللفددمهللى دداهلل دب رددر يهللهلل(أثددع ههلل د   فدد هلل أسددا ههلل د أ فدد )رع ددريهلل دب رددر يهلل م00
 ممهلل0988هلل- دهلل0428هللأ ىلفري تهلل هللهلل–مهلل  ههلل دآ بهلل دق    هللهلل( دهلل790تهلل)

ت شدددعه تهللهلل( ددددهلل0332تهلل)رهللي ددداهللتدددراهلل ددددافمهلل ديفدددرمسوهللهلل( رسدددمهلل د أ فددد ) ديفدددرمسوهللرع دددريهلل م02
 مهللم2223هلل- دهلل0424مهللفري تهلل هللثرث  هللهلل  ههلل دآ بهلل دق    هلل–  اهللى وهللف رع هلل

هلل( ددهلل670تهلل)فآداهلل ديفداطيبهللأيبهللهللرهللي اهللفمهللأمحداهللفدمهلل( ديفاة هللحآرم  رت هللأل)رع ريهلل ديفاطيبهلل م03
هلل- ددددددهلل0427هللأ ىلفدددددري تهلل هللهلل– د  ددددوهللمهللتؤس ددددد هلل داسددددرد هللحتيف دددد هلل ددددددا  عههللىبدددداهلل وهللىبددددداهلل ي دددددمهلل

 ممهلل2226

ت شددعه تهلل  دداهللهلل( دددهلل624تهلل)رهللدإلتددرمهلل خدداهلل دددافمهلل دددا ييهللهلل(تعددرر اهلل دغ ددب) د ع ددريهلل دآبددريهلل م04
 ممهلل2224هلل- دهلل0425فري تهللمهلل هللثرث  هللهلل–  ههلل دآ بهلل دق    هللهلل–ى وهللف رع هلل
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  ههللهلل( دددهلل452تهلل)  ددر ه يهلل ى ددمهللى ددوهللفددمهلل  دداهللأليبهللهللرهلل( د آدد هلل  دق ددع )رع ددريهلل  ددر ه يهلل م05
 فري تهللمهلل–فري تهلل هللتؤس  هلل دآ بهلل دريفر   هللهلل– دآ بهلل دق    هلل

 د  ددرتهللىبدداهلل وهللفددمهللأمحدداهللفددمهلل  ددع هللأليبهللهللرهلل(تددا هرهلل د   فدد هلل حيفددر  هلل د أ فدد )رع ددريهلل د  ددعوهلل م06
 دب ر هللمهلل–فري تهللهلل–مهلل  ههلل دآ ربهلل دقايبهللهلل( دهلل720تهلل) د  عوهلل

مهللهلل( ددهلل542تهلل)ت صعههللتع عبهللفمهلل محاهلل  دع د يفوهللهللأليبهللترهللرغ ،هللف هلل دقرت هللرإصا هللرآ   هلل م07
 مهللمهلل0939 :  هلل دق  وهلل دقايبهللفاتش هللحتيف  هللى هلل دافمهلل د  عخوهللمهللثشاهلل

مهللحتيف ددد هللىبددداهلل د دددامهللهلل( ددددهلل372تهلل)ي دددايهلل الت صدددعههلل  ددداهللفدددمهلل محددداهللأليبهللهلل،ددد فبهلل د غددد هللر م08
  ره  هللمهلل

مهلل  ههللهلل( دددددهلل900هللت) دبشددددريهلل د دددد فاهللرهلل ددددااهلل دددددافمهلل د دددد عطوهللهللأحر فددددف  ددددرت هلل دصددددغريهللرهلل م09
 ممهلل0980هلل- دهلل0420هللأ ىلفري تهلل هللهلل– دعآاهللد  برى هلل  د شاهلل  د عيف هلل

بددرت هلل دق ددعمهللرهلل صدد احرتهلل دع ددع هلل   يفددبهللفاسدد عههلل دق  ددر هللرهللد يفراددوهللىبدداهلل د دديبهللفددمهللىبدداهلل م22
دب دددددر هلل هللثرث ددددد هللهلل–فدددددري تهللهلل–ى  دددددوهللد   بعىدددددرتهلل المحددددداهللثآدددددايهللمهللت شدددددعه تهللتؤس ددددد هلل ال داسدددددعاهلل
 ممهلل0975هلل- دهلل0395

طبقددد هللهلل( ددددهلل320تهلل)ي يهلل دبصدددايهلل الفآددداهلل  ددداهللفدددمهلل ى دددمهللأيبهللهلل د غددد هللرهللالفدددمهلل هفدددات دددا هلل م20
  ديفر ا هللمهللهلل–تؤس  هلل ى يبهلل شا ر هللد  شاهلل  د عيف هللهلل–    هللرالف

 دعددد اهللىر دددر هللفدددمهللبددداهللمهللحتيف ددد هلل  ددداهللى دددوهلل د جدددرههللمهلل د رشددداهلل  ههلل دآ دددربهللأليبهللهلل وصدددر صهللر م22
 دب ر هللمهلل–فري تهللهلل– دقايبهلل

تدرمهلل  داهللفدمهلل إلثشداهللبرتقد هللهلل–اوهللرهللي داهللىبداهلل ودرد هللىرد   هللس عبهلل ديفداة هلل دآد ه سرتهللأل م23
  ديفر ا هللمهلل–    آ هلل دقاف  هلل د قع ف هللمهللطب هللت بق هللح ر هللهلل– هلل إلسات سقع هلل

هلل دددددداههلل  صدددددع هللرهللى دددددعمهلل دآ دددددربهلل  آ دددددع هللرهللالمحددددداهللفدددددمهللفعسددددد هلل  قدددددا  هللفرد ددددد نيهلل ى ددددديبهلل م24
مهلل2223- دددهلل0424 هللهلل2شدد هلل هلل تهلل–يف ددعهلل  ههلل دهلل–مهللحتيف دد هلل دددا  عههللأمحدداهلل وددا  هللهلل( ددد756تهلل)
 م

مهللحتيف  هلل دا  عههللأمحاهللل درههللى دامهللهلل( دهلل352تهلل)فا   عهلل دعره يبهللإسي هللفمهلل بهللرهللإل أل فع  هلل م25
 مهللمهلل0975 ديفر ا هللهلل–ثشاهللجم  هلل د غ هلل دقاف  هللمهللطب هللتؤس  هلل  ههلل دشقبهللد صير  هلل  د برى هلل  د شاهلل

ه سد هلل رق  د هللف دايهللىبداهلل دغداهللفآداهلل ددع ديبهللمهلل أيبهللهللرهلله  فد هلل(جم ع هللد  دو) فع  هلل  سهللفمهلل   ع هلل م26
 مهللمهلل0999هللأ ىلفري تهللدب ر هلل هللهلل–  ههلل دآ بهلل دق    هللهلل–مهللت شعه تهلل  اهللى وهللف رع هلل

هلل آلدعسددوه  هلل  قددرينهللرهللرع ددريهلل ديفدداة هلل دق دد عهلل  د ددب هلل  رددرينهللرهللدشدد ربهلل دددافمهلل د دد اهلل  ددع هلل م27
 ممهلل2225هلل- دهلل0426فري تهلل هللثرث  هللهلل–مهلل  ههلل دآ بهلل دق    هللهلل( دهلل0272تهلل) دبغا  يهلل
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ح ددر هللإ  ههللهلل( دددهلل275تهلل)شددقفهلل د ج دد رينهلل ال    هلل فددمهللأيبهللهللتددرمهلل ىددر      هللرهللدإلأيبهللهللسد م م28
 دب ر هللمهلل–فري تهللهلل– د  ثهلل دقايبهلل

حتيف د هللهلل( ددهلل686تهلل)سد  فرريهلل الشا هللشر   هلل فمهلل ىربدبهللرهللداادوهلل ددافمهلل  داهللفدمهلل ى دمهلل م29
 مهللمهلل0975هلل-دهلل 0395دب ر هللهلل–فري تهللهلل–  اهللثعههلل ى مهلل ةخافمهللمهلل  ههلل دآ بهلل دق    هلل

(هلل ددهلل769 وهللفدمهللىيف د هلل دقيف  دوهلل)تهللشا هلل فمهللىيف  هللى وهللأدع  هلل فمهللتردذهللرهللدب ر هلل دافمهللىباهلل م32
 ممهلل0974هلل- دهلل0394  آ ب هلل د جرهف هلل دآ ملهللوصاهللمهلل هلل دا فق هللىشا هلل

 ددرينهللمهللحتيف دد هلل دددا  عههللىبدداهلل  دد قعهللشددا هلل دآر  دد هلل دشددر   هللرهلل  ددراهلل دددافمهللفددمهللتردددذهلل د ددر وهلل   م30
 ممهلل0982هلل- دهلل0422هللأ ىل ههلل  أتع هللد   ثهللمهلل هللمحاهلل افايهللمهلل أ

حتيف دد هللىدداثر هللىبدداهللهلل( ددد652تهلل) دصددغرينهلل دشددع ه هللرهلل د غدد هللرهللدااددوهلل دددافمهلل ى ددمهللفددمهلل  دداهلل م32
 ممهلل0983هلل- دهلل0423 دامحمهلل دا هيهللمهللت بق هلل :  هلل دق  وهلل دقا  وهلل

ىبداهلل دغعدعههللرهللالمسرى  هللفمهللمحر هلل  ع ايهللمهللحتيف د هلل محداهللهلل(ررههلل د غ هلل صير هلل دقاف  ) دصير هلل م33
 ممهلل0979هلل- دهلل0399فري تهلل هللثرث  هللهلل–ى رههللمهلل  ههلل دق عهللد  افنيهلل

حتيف ددد هلل ددددا  عههللى دددوهلل  ددداهللهلل(232تهلل) د بيفدددرتهلل دآبدددريهللرهللي ددداهللفدددمهللسدددقاهللفدددمهللت  ددد هلل د  دددايهلل م34
 مهللمهلل2220هلل- دهلل0420هللأ ىل ديفر ا هللمهلل هللهلل–تآ ب هلل ورجنوهللهلل–ى اهلل

هللع ددددريهللرهللي ددداهللفددددمهللى ددددوهلل دشددددع رينهلل  داه فدددد هللتدددمهللى ددددعهلل د هلل  ددد اهلل ديفددددافاهلل  ددددرت هللفدددنيهلل دددداهلل دا  فدددد م35
هلل- ددددهلل0404هللأ ىلفدددري تهللمهلل هللهلل– تشددد هللهلل–مهلل  ههلل فدددمهلل ردددريهلل   ههلل دآ دددعهلل د  دددبهللهلل( ددددهلل0252تهلل)

 مهللمهلل0994

 ديفدر ا هللهلل–ت سهلل د  دعىوهللمهللتآ بد هلل دريفر د هلل داف  د هلل ال ا  اهلل د غ هللرهلل دعا عهللرهللدابهلل  افآعسهلل م36
 ممهلل0999

هلل–فددددعيبهلل ألمهللشددددا هلل ريفدددداوهلل دددددا  عههللفرسددددنيهللهللت صددددعههلل درقددددرديبأليبهللهللسددددا ههلل دقاف دددد هللرأ يفددد هلل د غدددد هلل هلل م37
 ممهلل2228هلل- دهلل0429فري تهللهلل–ص ا هللهلل–  آ ب هلل دقصاف هلل

 فري تهللمهللهلل– ديفرتعسهلل ي ،هللرهللد عري يهللةفر يهللمهلل  ههلل دعآاهلل م38

حتيف د هلل شددا هللهلل( ددهلل082تهلل)فشدداهللى دا هللفدمهللىر در هللفددمهلل  د هللأليبهللهللرهلل(  دربهللسد بعف ) دآ دربهلل م39
 فري تهللمهللهلل–ى هلل  د شاهلل  د عيف هللىباهلل د امهلل  اهلل ره  هللمهللىرملهلل دآ بهللد  بر

شددددا  هللهلل( دددددهلل538تهلل) ر فدددد هللرهلل ددددرههلل وهلل د لشددددايهلل ال دآشدددر هللىددددمهللحيفددددر  هلل د   فدددد هلل ى ددددع هلل م42
 ممهلل0972هلل- دهلل0392تآ ب هلل ت بق هللتص عوهلل دبريبهلل ى يبهلل   ال  هللوصاهلل

فددددري تهللمهلل هللثرث دددد هللهلل–مهللتؤس دددد هلل داسددددرد هللهلل( دددددهلل0294تهلل) دبيفددددر هلل دآعددددعيهللأليبهللهلل دآ  ددددرتهللر م40
 ممهلل0993هلل- دهلل0403
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 ممهلل2223هلل- دهلل0423 ديفر ا هللهلل–د ر هلل دقابهللرهللالفمهللت  عههللمهللطبق هلل  ههلل ىاففهلل م42

سدددق اهلل د ددآايهللمهللحتيف دد هللىبدداهلل د ددد رههلل محدداهلل ددا ههللمهللتآ بددد هلل  ههللأليبهللهللشددقرههلل هلدد د نيهللرأجم ددعاهلل م43
  ديفر ا هللمهلل– دقا ف هلل

 د هلل دعد اهللىر در هللفدمهللبداهللمهللحتيفأليبهللهلل هللى  درهللررهللفر إل ي  بهللرهللرب نيهلل بع هللشع رهلل ديفا   تهلل هلل م44
 ممهلل0986هلل- دهلل0426ى وهلل د جايهللثرص هلل ةخافمهللمهلل  ههللس  نيهللد  برى هلل  د شاهلل هللثرث  هلل

هللوهلل ألثاد دددددد  دددددداهللىبدددددداهلل ىدددددد هللفددددددمهللى  دددددد هللأليبهللهلل يدددددداههلل دددددددعب  هللرهللرع ددددددريهلل دآ ددددددربهلل دق فدددددد هللر م45
 مهللم2222هلل- دهلل0423هللأ ىلمهلل هللفري تهللهلل–  ههلل فمهللح مهللد  برى هلل  د شاهلل  د عيف هللهلل(540تهلل)

د ف دايهللمهللحتيف د هلل ددا  عههللصدا هللت دايهلل دعاطعسدوهللمهللس  د  هللخ  ثد هللفآاهلل أليبهللهللل صاهلل دقنيهللر م46
 ممهلل2227فغا  هللهلل–هللأ ىل  ههلل دشؤ  هلل دريفر   هلل دقرت هللمهلل هللهلل– د  ثهلل

   ههلل دعآاهللمهلل( دهلل458تهلل)وهلل ألثاد   خصصهللرهللالفمهللس ا هلل م47

   رىاهللى دوهللر د   هلل دعع  داهللرهللدب در هلل ددافمهلل فدمهللىيف د هللمهللحتيف د هلل ددا  عههلل  داهلل رتد هللفا درتهللمهلل م48
هلل- ددهلل0422تآد هلل  آاتد هللهلل–جبرتق هلل   ذهللىباهلل دق فد هللهلل إلساتو دبيفهلل دق  وهلل إح ر هلل د  ثهللتا  هلل

 ممهلل0982

حتيف د هلل ددا  عههللثب در هللهلل( د900تهلل) هللرهلل ااهلل دافمهلل د  عطوهلل   رد هلل د ق ا هللرهللشا هلل دعافا م49
 ممهلل0977فغا  هللهلل–فرسنيهللح نيهللمهللثشاهلل  رتق هلل     صاف هلل

   دد هلل و  ددبهللمهلل  ههللسددقاهلل دددافمهللد  برىدد هلل  د شدداهلل  د عيفدد هللتقجددعهلل ديفددا   تهللرهللد ددا  عههللىبدداهلل د م52
  تش هللمهلل–

 مهللم0962هلل- دهلل0382فري تهللهلل– هلل ى ر هللتقجعهللتةهلل د غ هللرهللد ش خهلل محاهللهارهللمهلل  ههللتآ ب م50

  ههلل ديف دعهللهلل–رهلل ديفداة هلل دآداوهللرهللد دا  عههلل محداهلل  داهلل ودا  هللهلل إلفا اهلل  إلىااتقجعهللتعا  تهلل م52
 ممهلل0989 دهلل0429هللأ ىل تش هللمهلل هللهلل–

حتيف  هلل اب،هللىبداهلل د دامهللهلل( دهلل395تهلل) ى نيهلل محاهللفمهلل رهسهللأليبهللهللعهللتيفرف سهلل د غ هللرتقج م53
  عهللمهلل–إفا  هللهلل–  اهلل ره  هللمهلل  ههلل دآ بهلل دق    هلل

  ههللهلل( دددددهلل606تهلل) دعدددد اهللثرصدددداهللفددددمهللىبدددداهلل د دددد اهلل   دددداييهللأليبهللهلل  غدددداِّبهللرهللرار ددددبهلل  قدددداِّبهللر م54
 دب ر هللمهلل–فري تهللهلل– دآ ربهلل دقايبهلل

 ددهلل0390فر  د ر هللهلل–ال عههللهلل– اهلل ؤ  هللىباهلل دبر وهللمهللس   هللأ  اميوهللتع ر هلل  عيهلل د   هللرهللي م55
 ممهلل0920هلل-

حتيف ددد هلل ادددب،هلل  ددداهللخ  ددد هللهلل( ددددهلل522تهلل)صدددع رينهلل أل  عدددا  تهللرهلل افدددبهلل ديفددداة هللرهللد ا  دددبهلل م56
 ممهلل2227هلل- دهلل0428فري تهللمهلل هللخرت  هللهلل–  ههلل  قا  هللهلل–ى  رينهلل
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حتيف ددد هللطدددر اهلل محددداهللهلل( ددددهلل626تهلل)  ددد هيهللهلل ألثدددريرهللالفدددمهللهلل ألثدددا د  رفددد هللرهلل افدددبهلل ىددداففهلل هلل م57
 مهللم0979هلل- دهلل0399 هللثرث  هللهلل– د   يهلل   ع هلل  اهلل د  رحوهللمهلل  ههلل دعآاهلل

مهلل  ههلل  قا د هللد  برىد هللهلل( دد900تهلل) هللرهلل دااهلل ددافمهلل د د عطوهلل  هلل هلع هللت هللشدا هللتد هلل  ع تد م58
هللدب ر هللمهلل–فري تهللهلل–  د شاهلل


