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 المقدمة 

نحمددددنستعننددددستهنيتعننددددسهنهيتعننددددسن شستعنتددددع تمددددئاتمدددد ت ددددشعشت ن نددددنئتعمدددد تندددده ئ ت

 عمئلندددئتنتمددد تههددددنستتت هدددعتللمهسدددنتعمدددد تهردددًت  دددد تس دددنتلددديتعلهددددئتمش دددنل تنتللحمددددنتتت

للصدددمعشتلل دددععشتللت دددهاتلل دددنهشتللددد  ت دددن  تننشسددديتعدددًتمى دددع تنت  تتتندددمحئنيتعستدددئل ت

 تهنمدددعتع ندددنل ت تههددد اتعحصدددنئ تحصدددهنئ ت تههدددناتهمعدددعتعصدددئشمئ ت تدددًتللصدددمشت دددعلنل ت ت

ع تهددددف ات هددددعتعللنصددددشت ىددددعل ت ئلنصددددشتمددددعتللصددددمشتنتعللصدددد  تعللندددد اتع دددد ت   ددددًت

للى ددد تمحمدددنتمددد تعمدددنتتتعع ددد تللددديتعصدددحميتللمنس مددده تنتعمتدددنت ت ددد ت مددد ت  دددن ت هددديت

 ددديتح ه هددد تنتللصدددن تعسشلىددد تعدددشبتلحهمدددئ تمدددئلح تع مدددًتللندددع تلهصدددهشت ددد ترددد ت  

ععدددئنتللحددد تهن  ددد ت لددد تمئيدددًتعدددًت ددد لتعسهدددشستنتممدددئت فدددئشت ددد تن نددد ت  ت سندددئعًت ددد لت

تللمع ععت 

علدد لفت ددف تم هددعاتللصددمشتهس ددم تنتعنصددشتللتمددًتع ددعتم هددعاتسهددشتىئمددًتنتمددًت هدديتتتت

حشعددد تعحشعددد تن دددي تع تئلددد تنت  ت نددديتهحددد تع ددد تللتمدددًتعلحنل تلل هدددنتنتع ددد لته دددئ ت

 تع دديتللصددتعمئ تعللمصددئ  تمدد تىدد ًتمدد ًتلل هددنتنتع دد لتلل هددنتمئلسحمددًتعللمفددئمش ت دد

 تهسعلددددنتس  ئ هددددئ تع نمددددئتهسي دددد تللعفهددددشتمدددد تللسشعهدددد تعللنددددهيش تع دددد تللددددن  ت تعللصددددمشت

هتددددشحتمسحمددددًتل  اتعللصددددتعمئ تنتع دددد لتلل هدددداتل صددددمشتنددددنتهعددددع تسهددددشتمصدددده تلحددددنت

نتعهى ددددعتتهتددددهظتللر دددداتعلل هددددشت–للستشهددددحت ددددف لتيددددشرتم هددددعاتللصددددمشت دددد تم سمددددعت

م دددددعًتىدددددئيإتنتهسحدددددعًت لددددد تعئمدددددًتمهددددداتهندددددسىنميتت–ح دددددعئًتلل ندددددئنتعل نحددددد ًت

للردددددئلمع تعللم ندددددنع تل ندددددسمشلشت ددددد تللندددددهيش تعلل مدددددعتنتعهصدددددم تعدددددئم  تمندددددئعنل ت

ل سى دددحتعللشعددددع تعم ددددئ تحئلددد تلل نددددئنتعل نحيددددئيت تعمددد تللعل دددد ت  ت ددددهععتعلنس ددددئشت

هدددشتع ددد تلليم دددئ تللرئلمددد تللسددد تسشهدددنتمفدددًت ددد ستللشعحهددد ت ددد تللم سمدددعتندددهتعنتمن دددعتعم

للح ددددئرتع دددد تلمسهئ لسهددددئت تعهم دددد تلل ددددششتنصدددده تلليم ددددئ تللمنس ددددت  تللمر عمدددد تنت

هتدددئن تلل  دددشتعللحشمدددئ تعللسى دددحت  تع هددديتللصدددمشتنت ئلمسمدددئنشتععندددنمئتهي ددد تمددد ت دددت ت

ل  هدددددات عًتع  ددددد تع دددددههاتسحمدددددًتللمدددددشلشل تعل  اتعللردددددشعحتلل ئنددددده تللمه عددددد تللسددددد ت

س دددشلتع دددههاتنتعسعدددع تللنسه ددد ت ه دددئ ت  ت ددد لتللم سمدددعتلددده ت نددديتلددد تهسحدددشفتسمدددئش تع

نحدددعتللفدددعش ت دددنتمدددن عشتعمفدددئ تعندددنتتتع ددد ت ددد لتللصدددمشت ه دددئ تعع هددديتنتهنددد ع تع ت

همدددئل تممدددئتهحدددن تع تهعسدددش تممدددئتهحصدددًتحعلددديتنتعهتدددهظتحئلددد تمددد تللش دددئتعللندددشعشت

 ات فدددئشلتعىهمددد تع ددد تللم سمدددعتعهرددد ت لدددفت دددعشل تعرهمدددئ تلددديتنتع ددد لتلل هددداتللىدددئيإتهندددس 

تللممس  ت 

ع  لت شننددئتلاليددد عتع دد تل هدددئ تعللشعلهدددئ تللسدد تسنئعلددد تم هدددعاتللصددمشتم دددعًت دددئمعتتتت

عتظتلاتًتنت فنندددئتندددنست  تمتدددن ئتمددد ت ددد لتللسحشهدددحت ددد تللم دددئ هاتللسددد تسعصدددًتللم سمدددعت

 ت لدددد تنش ددددئ تسهددددشتم معلدددد تنت نرددددش تسمدددده تلنددددئتمع ددددعرتمددددئتيشحسدددديتل هددددئ تلل شلنهدددد
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للندد استننصددًت لدد تنسه دد تسىددئلحتع هددئ تمددئت دددعتتاعللشعلهددئ تللمن علدد تعدد تل  مدد ت تع ددهه

شل دددشتع دددئ عتمددده تللندددئ ت تععندددنمئتنني ددد تمددد تللشةهددد تلل شلنهددد تعللشعل هددد تنن دددئ نت  ت

للصدددمشت دددعت لدددفتلليدددعنتلل دددئم تللددد  تهىدددئلحتمدددئتستدددعشحتمددد تلل هددداتللىدددئيإتنتعه دددعات

هعل تمح  ددددئ تللنسددددئ شتل ه ئمهدددد تسمئمددددئ تنتعهعددددع تممعل دددديتللم ددددع  تعهس ئع  ددددئتمعددددًتندددد

تمنله ت س تلنتئن تعىهشتللم سمعت 

عللستدددشحتع ددد تم هدددعاتللصدددمشتعم ئ سددديتنتع هندددئتللش دددععت لددد تلل دددشل تع حئنهددد ت  دددًتتتت

للمهددددد ت ع دددددههاتللنددددد استتعللعندددددعحتع ههدددددئتع فمدددددئ تللمتنددددد تللصدددددحه تلهددددد لتللم هدددددعاتنت

 ت دددد ت عفددددشتمدددد تنددددمته ت هدددد تم ددددعًتممئ ددددشت ددددئل شل تللعددددشهات عددددشتللصددددمشتعللصددددئمشه

عصددشه تمددعتمددنرت دد ستللصدد  تعللمسصدد ه تمهددئتنتعلدداتهعدد تحددرتللشعلهددئ تمننددًتمدد ت لددفت

نت دددئلعنعحتعللسدددننه ت ددد تل هدددئ تلل شلنهددد تللسددد تسنئعلددد تم هدددعاتللصدددمشتنتعننصدددًت لددد ت

للم هدددعاتللصددددحه تل صدددمشتمدددد تىددد ًتم مددددععتللشعلهدددئ تللسدددد تعصددد سنئتنتع ددددعتم ئعمدددد ت

للمسعئمدددًتل دددنعل عتن نددديتلل دددشهش تنتع ددد لت دددعتمتنددد تللصدددمشتنت مددد ت ئنددد تمدددئي تلالنندددئ ت

مئال ددددئ  ت لدددد تللتعلمددددًتلالننددددئ تهع ددددنتعددددًتس ددددفتللصدددد ئ تعللىصددددئًتللندددده  تعللش ه دددد ت

تللىئش ه تللننهعه تللس تس   تللمسئع تعللت مئ ت  ت  لتلليشه ت 

للصدددمشت ندددئتهتنددد تمعل هددد تعم ئعمددد تعدددًت ددد ستللمعلندددعتمفهمدددئ تنت دددئ ت مهدددعتللسعدددئلهحتتتت

لالنددد مه تلل دددشن تمنهدددئتعل  سمدددئع تستدددنتعندددئ ًتعلدددعل ات ددد لتلليشهددد تل عصدددعًت لددد ت

للم صدددنتل نندددئن ت تعمندددئ تع هددديتعدددئ تعدددًتعلحدددنتمنهدددئتم لسددديتم صدددنل تع دددن ئ تنشهمدددئ تهنمنددد ت

ت ه ت سح ه يتل عصعًت ل تللنئه تللنهئ

ندددم تلىسهئشندددئتلهددد لتللمع دددععت دددعتمدددئتسمدددشتمددديتلحمددد تل نددد مه تمصدددعش تعللتدددشل تتتت

مصددددعش تىئصدددد تمدددد تسمدددد  تعلنحدددد ًتعس شندددديتمدددده ت منددددئ ت ددددتميتللعلحددددنتللدددد  تسحددددئعًت

ل ممشهئلهددددد تعللصدددددههعنه تعللم حدددددنه تعللمشسدددددنه ت  تهمفدددددعلتلل سنددددد تمددددده تللمنددددد مه تندددددن ت

هددديتعللع مهددد تعستدددننت شل هدددات ددد ت هددداتللسدددئشه تع دددهت تمدددئلشساتمددد تلىدددس حتمددد ل مهاتلل  

مددد تلل دددشل تللعدددشهاتع ددد تعللندددن تعس ندددهش اتلإحدددنل ت  ت نندددئت مهتدددئ تنسدددنلعًتنصدددئ تلىدددشت

 مهددعتللتصددعشت دد تن ددنت دد تعئ دد تللمعسمددئ تلل نهمدد تعللحنهفدد تندد تلىددشتل  ددشل تسهددشت دد لت

للسددد تسمدددشتمهدددئتللددد  تنسنلعلددديت مهتدددئ تندددن تع دددهت ت ئلندددمهًتللعحهدددنتلسحدددن ت ددد ستللمحنددد ت

عسمددشتمهدددئتل مددد تل نددد مه تعئ ددد ت دددعتللصدددمشتم سدددنه تمئلنددد حتللصدددئل تمددد تلحنمهدددئ تع  دددًت

للمهددد تع دددههاتللنددد اتعصدددمشتنمهندددئتمحمدددنت ع هددديتللصددد  تعللنددد استع ددد تسحمدددًت  بت    ت

للم ددددسشعه تمدددد تنددددشهظتعصددددمشتنمهنددددئت هددددع تع هدددديتللندددد اتعصددددمشت  ددددًتللمهدددد ت ع ددددههات

عئ ددد ت ندددعلعتللستددد ه تعلل سدددًتعللندددم تعللسه هدددشتمددد تمنددد تلمهددد تللنددد است مدددهتهاتعسحم هدددات

تعمن تللتمئ ت 
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س دددم تللمحددد تمتنددد تللصدددمشتلنددد تعلصدددي حئ تنتعمهدددئ ت ندددمئ تللصدددمشتعلل دددش تمددده تتتت

للصدددمشتعللسصدددمشتعل صددديمئشتعللمصدددئمش تنتع نندددئاتللصدددمشتعست  ددديتمئححعدددئاتللىمنددد تنت

 ددد ت عفدددشتمددد تندددمته ت هددد تع عدددشتمدددئتعشنت ددد تللصدددمشتمددد تنصدددع تللعسدددئ تللت هددد تع

نشلنهدددد تنتععدددد للفت عددددشتمددددئتعشنت دددد تللنددددن تللميهددددش تنتعللصددددمشتنصددددحتلحهمددددئ تع  ت

لحهمدددئ تنصددد ئ تنصدددحتصدددمشتعنصدددحت دددعشتنتمهدددئ تنىدددعًتللصدددمشت ددد تصددد ئ تللدددش ت

 ددًت  لدديتعسنددهمسيتمئلصددمعشتلل ددععشتنتفدداتمهددئ ت  تلحننددئ ت تهنددسنن تعدد تللصددمشت دد ت

 ت دددئلهعلمظتعللمشل دددعتعللمصدددئنشتعلىدددشتنععلندددئتل ت  تحدددئًتمددد تلححدددعلًتنتفددداتللىئسمددد

تللحمنتاتش تللتئلمه تع هيتسعع نئتعللهيتلنمنئت 
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 المبحث االول 

 معنى الصبر لغة وأصطالحاً 

 أسماء الصبر والفرق بين الصبر والتصبر واالصطبار 

 اوالً : الصبر لغة 

متنددد ت ددد ستللع مددد ت دددعتللمندددعتعللحدددم ت ئلصدددمشتحدددم تللدددن  تعددد تلل ددد عتعلل ندددئ تعددد ت

للس دددع تعلل دددعلشرتعددد تليددداتللىدددنعنتع ددد تللفهدددئ تعنحع مدددئتعه دددئًتصدددمشتهصدددمشتصدددمشل ت

نتعلمدددئتستشهدددحتللصدددمشتعندددنت  دددًتللمهددد ت دددعت حسمدددئًتللمعدددئشستعنندددشتتس1 عصدددمشتن نددديت ت

ئ تع دددعتنلهدددًتش ئحددد تللت دددًتعندددت تللدددن  تع ددد تم س دددهئ تلل دددشعتعللت دددًتلعلمدددشل تعنعل هددد

لح دد تعنددمعتللى دد تععرمدد تللميعلدد تعلل  ددنتع ددعتمتددشلوتليئعدد تتتستددئل تع ددعتللددنشعت

  دددئ  ت لددد ت دددشحتللصدددمشتللددد  ت عدددشستتت ددد تست2 للدددعلن تمددد ت دددمئس تلحعدددنلنتعللحندددئنت ت

نتع علدددديتستددددئل تتس3  عفددددشتمدددد تنددددمته تلهدددد تنشلنهدددد ت م ددددشتللصددددئمشه تمئلش ددددئتعللحدددد ت ت

نتعه ددددددئًتصددددددمش ت دددددد  ت  لتحمنددددددسيتعصددددددمشسيتتس4 تهحدددددد تللصددددددئمشه ت     سست ت  عت

مئلس دددنهنت  لتحم سددديتع ددد تللصدددمشتنتع ددد تحدددنه ت ىدددشتللددد  ت مندددفتش ددد  تعنس ددديت ىدددشت  ت

هحددددم تل مددددع تعمددددئتحددددم تمدددد ت منددددعيتل مددددع تعصددددمش تللش ددددًت  لتنس سدددديتصددددمشل ت  ت

تعنت ىش دديت دد تصددحه ت منددعسيتل  سددًتعصددمشسيت ه ددئ تع ددئ ت دد تللحددنه ت تعدد تلمدد تمندد

مندد اتم ددشرتللنددعع تعددد تعمددنتتمدد تمندددتعنتعلح ددت تمدد تندده تم  دددرت مدد تح ددحتع ددد ت

تس5 همدده تصددمشته سيددعتمهددئتمددئًتلمددشهتمندد ات ددعت ههددئت ددئ شتل دد تتت ددعتع هدديتس ددمئ ست ت

مندد اتتنتع دد تشعلهدد ت ىددشبت ت    تمدد تح ددحتع دد تهمدده تصددمشتله سيددعتمهددئًتمددئًتلمددش  

تست6 ل  تتتع عتعنيتس مئ ت   س 

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تستمىسئشتللصحئرتنتمحمنتم ت م تمعشتم تعمنتلل ئنشتللشل  تنتللنئ شتنلشتللعسئ تللتشم تنتمهشع تنتلمنئ ت 1 

 ـددددـتنتللنئ دددددشتت1411نتت1 تنتنددددداتنتيفدددد نددددد مه تنتمةنندددد تللمتستل مددددئل تنتللصددددنع تنتسح هددددد تنندددداتللنشلنددددئ تل2 

تصمشت ت

لمدددد تلل ددددهاتلل ع هدددد تنتسح هدددد تعست هدددد تللددددنعسعشتمحمددددنتصددددئن تنتيمددددعت  دددد تستعددددن تللصددددئمشه تع ىهددددش تلل ددددئعشه تنت3 

ت ت11نت ت11نت ت1893مننلنتنت

ت ت146ستلًتعمشل ت/ت4 

اتنتمعسمددد تللصددد ئت2113 دددـت/تت1424نتت1عع تنتيستصدددحه تمنددد اتم دددشرتللندددعع تلمددد ت عشهدددئتهحهددد تمددد ت دددشحتللنددد5 

ت ت125نت ت1نتنلشتللمهئ تللحنهف تنتو

ت ت125نت ت1ستللمصنشتن نيت/ت ـ6 
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ع شلنتتت  ته همندددئتمددد تى ددد تللندددمعل تعلحشلت ددد تندددس ت هدددئات  تعدددًت ددد  ت ددد ت ددد لت

للعدددع تندددئ اتع ددد تللسدددنشهشت تع  تللصدددمشتلددده تنددد عفت نندددئن ت نمدددئتللعدددع تع ددديتندددئ اتع ددد ت

 عدددش تللصدددمشتنتعلددد لفتعدددًت ددد  ت ددد تللع دددعنتمحسدددئوتلصدددمشت ت  تسس دددع تحهئسدددفتللتم هددد ت

 تمدددنتع  تسصدددمشتنددد تع دددش تندددن تلسدددست اتنتع  تسس دددع ت ددد تعددد تنسدددفتمدددعتتت تمدددنتع  ت

سصددددمشتع دددد تلليئعددددئ تنتعسددددسى  تمدددد تللمتئصدددد تنتسعلردددد تع دددد ت تددددًتللىهددددشل تنت

تئت عمئلصمشتسسنش تعسنى تن نفتمئلت هم تحس تس  عتعنه

ل نندددئ تمحسدددئوتل صدددمشتع ددد تللمصدددهم تللسددد تهصدددئ تمهدددئت هدددعتمتدددشلتل مسحدددئ تلاللهددد ت

تنت تمنتع  تهصمشتنتل لفت ف تعمئًتللننهئتعللنه تمشسميتمئلصمشت 

 في االصطالح :  -ثانياً:

  تتتستدددئل ت فنددد تت–للصدددمشت ت دددعتسدددشفتلل دددععبتمددد ت لددداتللم دددعبتلنهدددشتتت ت لددد تتت

مددعتنعئ دديت دد تش ددعتلل ددشتتس1 للندد استم علدديت ت   نددئتع ددننئستصددئمشل سستع دد ت هددع ت ع هدديت

 ت مندددئتست2 عنددديتنعلددديت  ع هدددع ت  تندددئنبتشمددديت نددد تمندددن تلل دددشتع نددد ت شحددداتللدددشلحمه سست

  تللتمددددنت  لتنعدددد تتتستددددئل تلع ددددحتلل ددددشتعندددديت ته ددددنرت دددد تصددددمشستنتعلدددد  تهعددددع ت

ئًتستدددئل ت  عل دددنت ىددد نئ اتمئلتددد ل تعئلم ئعمددد تمدددعتتتستدددئل تنتنعدددعبتللتمدددًتمم دددئن تنتنددد

لل دددععبت دددن تللش دددئتمئل  دددئ ت ته دددنرت هددديتتس3  مدددئتلندددسعئنعلتلدددشمهاتعمدددئتهس دددشعع سست

 لددددد تتتع ت لددددد تسهدددددشستنتعلنمدددددئته دددددنرت ددددد تللم  ددددد تنتعنحددددد تمدددددئتىعيمندددددئتمئلش دددددئت

مئلم  ددد تنتعلل دددشت دددعتللم  ددد تمددديتنتع دددعتم  ددد تمددديتع ددد تللتمدددنتندددعل تش ددد تمددديت عت

ن دددعاتمشميددديت ندددئت دددعت دددت نئتعنددد ععنئتسهدددشتللت  نددد تللددد  تهمعددد تل تتلددداتهش ددد تعللددد  

ه دددع ت ىصدددهسنئتل نددد مه ت عتهحددديتمددد تندددنش ئت عتحسددد تهحيمهدددئتعنحددد تن دددعاتمئحعدددئات

تست4 عفئ ت  ستللنعلن تم تى ًتللنهيش تع  تل عئشنئتعشسمئسنئت ت

ت

ت

ت

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت ت44 ت/تست1 

ت ت93ستل نمهئ ت/ت2 

ت تت16ستللمةمنع ت/ت3 

ت119ستعسدددئ تللستشه دددئ ت تلل دددشهحتع ددد تلمددد تمحمدددنتلل ش دددئن تنتنلشتلحهدددئ تللسدددشل تللتشمددد تنتمهدددشع تلمندددئ تنت 4 

تنتمئ تللصئنت 
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 أسماء الصبر والفرق بين الصبر والتصبر واالصطبار  -ثالثاً :

ل ىسهددئش تعدد ت  ئمدد تنلعدد تللهددعبتعمدد ت نددمئ تللصددمشتللمحمددعنتع ددعتللصددمشتللن نددئن ت

للمددد معاتععئنددد تمشلسمددديتع ندددمئ يتمحنددد تمست  ددد ت ننددديت  تعدددئ تصدددمشل تعددد ت دددهع تلل دددشوت

للمحشمدد تنددم تع دد تع ددن ئتلل  ددعشتعلل ندد تعللتهددشتع  تعددئ تعدد ت ددهع تللددمي تععددنات

للسندددشعت لددد تلليتدددئات عتسندددئعًتمدددئ تهحمدددًتمنددديتندددم ت دددشحتن ددد تع دددمعتع دددنست دددش ئ ت

تن  ت عننئ  تعع ئع ت

ع  تعددد تمدددئ تهحنددد ت رهدددئشستمددد تللعددد اتندددم تعدددساتندددشتع دددنست  لعددد تع   دددئ ت عتسهمددد ت

تست1  عت ح ئ ت عتع مئ ت عتن  ئ ت 

ع  تعدددئ تعددد ت  دددعًتللتدددهظتندددم ت  دددنل تع دددنستحش دددئ تع  تعدددئ تع ددد تندددنشتهع ددد تمددد ت

نددددم تننئعدددد تع ددددن ئتع  تعددددئ تعدددد ت  ئمدددد تنلعدددد تللن دددد تنددددم تح مددددئ تع ددددنستللددددننهئت

 تعدد ت  ئمددد تنلعدد تللت  ددد تنددم تعندددئشل ت عتفمئسددئ تع دددنستيه ددئ تعى ددديتع  تسنددشعئ تع  تعدددئ

عددئ تعدد ت  ئمدد تنلعدد تلل ددشلشتعللهددش تندددم ت دد ئع تع ددنست منددئ تعىع ددئ تع  تعددئ تعددد ت

  ئمددد تنلعددد تل نس دددئاتندددم تع دددعل تعصددد حئ تع دددنست نس دددئاتعع عمددد تع  تعدددئ ت  ئمددد تعددد ت

ع  تعددددئ ت  ئمدددد تعدددد تنلعدددد ت تست2 نلعدددد تل منددددئفتعللمىددددًتنددددم ت ددددعلنل تع ددددنستللمىددددًت

لليتددئاتعلل ددشل ت دد تعندد تمىصددع تنددم تصددعاتع  تعددئ تعدد تنلعدد تللت دد تعللعنددًت

ندددم تعهندددئ تع  تعدددئ تعددد ت  ئمددد تنلعددد ت ل دددئ تللعدددًتع ددد تللندددئ تععدددناتحمدددًتع هددداتندددم ت

مدددشع  ت  ددديتعندددنتعدددًت تدددًتعسدددشفت نددداتهىصددديتمحنددد تمست  ددد تعل نددداتلل دددئمعتلددد لفتع ددديت

 دددد تمئلسنددددعهيتع ددددنستللر دددداتعهنددددم تنددددمئح ت  لتست دددد ت للصددددمشست تعهنددددم تعددددن  ت  لتست

تس 3 مم ًتللعل  تعللمنسح تمئلش  تعل ىسهئشتعع  ت  لت مهعتمنئ ًتللنه ت

ت

ت

ت

ت

ت

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت ت2ستللصمشت  تل ن اتنتي ًتع  تيش يتنت 1 

ت ت21نتت26لل ئعشه تنتلم تلل هاتلل ع ه تنت تستعن تللصئمشه تع ىشه 2 

ت ت29ستللمصنشتن نيتنت 3 
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 المبحث الثاني 

 أقسام الصبر وتعلقه باألحكام الخمسة واعتبار ظروفه ومتقضياته 

 أوالً : أقسام الصبر وتعلقه باالحكام الخمسة : 

سمنددددفتن دددنتمتنددد تللصدددمشت ددد تل سندددئ تللنددددئ تل ن دددشتنتع يدددئعسهاتحعلمدددشتتتنتع ددد تلل

مت هدددنسهاتعل مسندددئعتعددد تلل دددععبتمددد ت  تنئ مددديت عتندددع تهصدددهمهات ت  ت   دددًتمفدددئًتع ددد ت

للصدددمشتن دددنستمدددئف ت ددد تمعندددحتلح دددشلنتللددد ه تهعل هدددع تللمصدددئ  تعللردددشعحتللمتئعنددديت

ع دددعتهن نددداتمهددد لتتس1 نتعهحدددئ رع تع ددد تصدددمش اتعل دددته تف دددسهاتمدددئاتندددمحئنيتعستدددئل ت ت

تعمعشعستعممئرت ئلصمشتللعل  تف ف ت نعلعت تتل عسمئشت ل تعل  تعمنسح تعمحشا

ت حن مئت تللصمشتع تللمحشمئ ت 

تللفئن ت تللصمشتع  ت نل تللعل مئ ت 

للفئلددد ت تللصدددمشتع ددد تللمصدددئ  تللسددد ت تصدددنعتل تمدددنت ههدددئتعدددئ مشللتعلل  دددشتعسهش دددئت ت

 مددددئتللصددددمشتللمنددددسح ت هددددعتللصددددمشتعدددد تللمعشع ددددئ تعللصددددمشتع دددد تللمنددددسحمئ تتس2 

عللصددددمشتع دددد تم ئم دددد تلل ددددئن تممفددددًت ت دددديتنت مددددئتللمحددددشات ددددننعلعت حددددن مئتللصددددمشتعدددد ت

لليتدددئاتعلل دددشل تحسددد تهمدددع تنتععددد لفتللصدددمشتعددد تللمهسددد تعللدددناتعلحددداتللىن هدددشتعندددنت

ئات حمددنتمدد ت  دديشت لدد تللمىمصدد تحددشلات  لتىددئحتمسشعدديتللمددع تنددئًتيددئع تعمتددنتلحمدد

 ت  هدددًت مدددئت تس علدددع ت ددد تللصدددمشتعددد تتس3  عدددًتللمهسددد تعللدددنات  ددداتهنعدددًت مدددئ تنىدددًتللندددئشت

 ىددس حت دد تحعمدد ت ددًت ددعتحددشلات اتممددئرتع دد تنددعله تتس4 للمنددنل ت دد ت دد ستللحددئًتنهددًت 

 مددئتحصدددحئ ت حمددنتعردددئ شتنصدديت  تللصدددمشتعدد تللمندددنل ت ددئ  ت ننددديتنهددًتلددديت  لتىدددئحت

للمدددع تقت  دددئًت تهمدددع تهنسهددديتتتمش نددديت عتعمدددئتندددئًت نحمدددنتمندددعتعندددععت  تلددداتهندددنًت  ت

تست5 للمننل ت ت

ت

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت ت115نت ت1891ستلى  تل ًتللمه ت عستنتحن تللمصنشتنتللن حتل  شحتنت1 

ت ت4ستللصمشت  تل ن اتنتي ًتع  تيش يتنت 2 

ت ت44ستعن تللصئمشه تع ىهش تلل ئعشه تنت 3 

ت ت69ستللمصنشتن نيتنت 4 

ت ت68ستللمصنشتن نيتنت 5 
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عئصددهئ تح تللمنددنل تسس ددم تن ئسدديتمدد تللس ددحتعمدد تللصددمشتللمحددشاتصددمشتل ننددئ تع ددد ت

مددددئته صددددنت  عدددديتمدددد تنددددمعت عتحهددددئ ت عتحشهدددد ت عتمددددئ ت عتعددددئ شتهشهددددنتنس دددديتمىدددد حت

تس 1 ممئرتليتعصمشست  تلل سن تعنسئًتللمن مه ت ننيتت نسن مي

ع نفددد تع هددديتمددد لفتع ددد لتمىددد حتنسدددًتتعندددنتحعدددئتتتلنسنددد اتلمعندددئتلنات  ع هددديتللنددد اسس

للعدددئ شت ننددديته ددد تع هددديتللدددن عتعددد تن نددديتح تمددد تم صدددعنتلل هدددئنت  تهدددن عتعددد تن نددديت

تعع تللمن مه تع مئتللصمشتللمعشعست  يت مف  ت ت

  تهصدددمشتعددد تلليتدددئاتعلل دددشل تعلل دددم تع مدددئعت   ددديتحسددد تهس دددششتمددد لفتت حدددن مئت 

تمننيت ت

تللفئن ت تصمشستع ت مئعت ع سيت  لتلحسئ ئ ت ل ت لفتعلاتهس ششتميت 

تللفئل ت تصمشستع  تمعشعست 

تللشلمعت تصمشستع ت تًتللمنسح ت 

عددديتع مددئتللصدددمشتللممدددئرت هددعتللصدددمشتعددد تعدددًت تددًتمندددسع تلليدددش ه تىهددشتمددده ت ت ددديتعسش

تست2 عللصمشتع ه ت ت

ت ننئاتللصمشتمنعسمئشترشع يتعم س هئسيت تت-فئنهئ ت 

 حنددد تللصدددمشتعمدددئتهسننددد تمددديتنتندددئًتشندددعًتتت  ست ت سدددنمعتللتددده تعهحددد  تلل  ددد تت-1

تس3 ع تن عًتمئتهنىيتللش ست 

ت

ت

ت

ت

ت

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت ت11نت ستللمصنشتن نيت1 

نتت3ستللعددددئ  ت تللع هندددد ت تسح هدددد تع دددد ت عمددددشتنتللميمتدددد تحهددددنش تنتللنئ ددددشت تنلشتللعسدددد تل ندددد مه تنتيهددددشل تنت ددددـ2 

ت ت262 

ت ت416نت ت1ستن هن تللمحئشتعمنهن تعل فئشتنتلل ه تعمئ تلل م تنتتم معتللمحع تل ن مه تنت ـ3 
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مشه تع ددد تللنعل ددد تممدددئتعندددنتحعددد تلندددئتلحفدددئشتيشندددئ تشل تددد تعممستددد تمددد تنصددد تللصدددئ

عددد تللش دددئت ع هددديتتس1 همتددد تع ددد تل ع دددئ تعل عمدددئشتعحنددد تللسننددد تمنعل دددفتل  ددد ل ت ت

للنددد استعددد ت مهددديتعددد تلمئ ددديت ع هددديتللنددد استندددئًت ت   تنددد همئ تمددد تنلععنتندددئًت ل تهدددعات

حصدددحئميت  تتتسمدددئشفتندددنتع ددد تلددد تم عدددئ ت تهنمنددد تححدددنتمددد تمتدددن تعندددىشتلددد تللدددشه ت

 ددد تعلليهدددشتعللدددعحظتعع منددد تمنيددد تلليهدددشتعلسدددئن تمددد تعدددًت ددد  تعمدددعتعلحنددد تعلل

 مهدددعتمدددئت عسهددد تمددد تللم دددفتمدددئتسددداتلددد تندددشعشتهدددعات لددد تلل هدددًتعندددنت حممددد ت  ت نىدددًت

نصددش ت دد تسددنت نصددتنت عدد ستع ننرددشت لدد تممددئلع ت دد تسددن نعلتححددنتع دد تلدد  تهددشنتع دد ت

 لددد تمع دددعت ددد تمدددئتهدددنن تهدددعم ت تندددئلعلت  مدددئتعدددئ تمددد تللندددنت ىددد تعصدددئستمهدددنستعصدددتنت

 ددئ تع دد تللتصددئتهنرددشت لدد تممئلعدديتمنددشعشل تممددئت عسدد ت ددشرتممددئت عيدد تنصددشستععنددحتمسع

 دددنىًتع هددديت دددئ تحنددد تللع ددديتعلل مدددئ ت  دددئًتلددديتمددد ت   تلدددفت  تسدددنىًتنصدددش تع شن ت

  ت ى دددعلت هددديتللهدددعات مدددن  تمددد تنى ددد تقتندددئًتلل دددئ ت نى نددد تشمددد تعمن نددديتنى ددد ت  دددئًت

 نددئتم ددفتللمددع تنددئًتع همددئت  دد تنددئًتحنددملتشعحددفت ندد تقتنددئًتت مدد تشمددفت حدد تمدديتمندد 

حنددملتشعحددفتنددئًت م دد تلمددئت مددش تمدديت هدد لتهددعاتنددشعش تع مدد تتت  تهعددع تلدد تنددئًت

تست2 شعحيتع عتمسعإتع  تعصئسست نشعشتنع تل ئ يت  ملتم فتللمع ت

 ندددم تللصدددمشت دددعتللصدددمشتللمددد معاتعهس دددم تستيهدددًتعمدددئًتللتمدددنتمئلع هددد تعس عهددد تمدددئتت-2

ع دد لتعمددئت ندديت نددم تللصددمشت هددعت عرمدديتع م ندديت نندديت تصددمشت م دد تمدد تصددمشتمدد تى دد تلدديت

هصددمشتعدد تمحمعمدديتللددد  ت تحهددئ تلدديتمنعندديتعمدددئت ندديت ت  ددنت م دد تمددد ت  ددنتلل ل ددنت همدددئت

 عددددنتتتحعلهئ دددديتمدددد تعشلمسدددديتممددددئت تعدددده تش  تع ت   تنددددمت تع تىيددددشتع دددد تن دددد ت

ت  ددئ ت تعنددحتش ددًتع دد تلل ددم  ت  دددئًتعدد تتتم ددشتعنهددًتللصددمشتمددعتتتع ددئ تعللصددمش

  تصدددمشت  دددنتع ددد تللصدددئمشه ت  دددئًتللصدددمشت ددد تتتندددئًت ت  دددئًتللصدددمشتات  دددئًت تندددئًت

 ئلصدددمشتمدددعتتتندددئًت تندددئًت دددن ت ددددعتق ندددئًتللصدددمشتعددد تتت صدددش تلل دددم  تصددددشى ت

عدددئن تس  ددد تشعحددديت تعللم صدددعنت نمدددئت دددعت عدددشتللصدددمشتمدددئاتع  تللتمدددنتهحنددد تنصدددهميت

تهددد تتتلددديتهعدددع تصدددمشستع  لتعدددئ تتتمتددديت معددد ت  تهدددنس تمددد تللصدددمشتممدددئت تهدددنس تمددد تم

تتست 3 ميتسهشفت

ت

ت

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتنتمن ددددددعشل تل مددددددئات2118 ددددددـتت1431نتت1ستنصدددددد تل نمهددددددئ تعللمشندددددد ه ت تللنددددددهنتنتمدددددد تتتلل  ل ددددددش تنتي1 

ت 322مهشع تنتلمنئ تنت للش ئت عستنت

ت ت322ستللمصنشتن نيت ت 2 

ت ت44ستعن تللصئمشه تع ىهش تلل ئعشه ت ت 3 
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ت تستئل تنئً

تح ه تللصمشت ت

تلع  ت ت  تلل شل تللعشهات 

عتندددئًتلالمدددئات حمدددنتشحمددد تتتع هددديت عدددشتتتندددمحئنيتللصدددمشت ددد تلل دددشل ت ددد تندددمته ت 

تلحنعلعتنه ت ههئتللصمشتع  تع  تعن ت نعلعت تسنته تمع تئ تعن عش

لحمدددشتمددديتع علددديتستدددئل ت ت علصدددمشتلحعددداتشمدددفت ئندددفتمنعهنندددئتعندددم تمحمدددنتشمدددفتحددده تت-1

تست 1 س عاسست

عنعلددديتستدددئل ت ت  علصدددمشتعمدددئتصدددمشفت  تمدددئاتع تسحددد  تع دددههاتع تسدددفت ددد ت ددده تممدددئت

تست 2 همعشع سست

صدددمشتعمدددئتصدددمشت علدددعتللتددد اتمددد تللشندددًتع ت ئللنهددد تعمدددئته دددئنستع علددديتستدددئل ت ت  ت-2

سنددست ًتلهدداتعددننهاتهددعاتهددشع تمددئتهععددنع تلدداته مسددعلت  تنددئع تمدد تنهددئشتمدد عت هددًتهه ددفت

نتعنعلدددديتستددددئل ت ت  ع تسهنددددعلتع تسح نددددعلتع نددددساتلحع ددددعل ت  تست3   تلل ددددعاتلل ئندددد ع سست

ت ست5 للصمشتللمنمعشتميتنت ع مئتنهعتعنيت ننيته ئنتست4 عنساتمةمنه سست

ست هددد تلل ددد رتمددديتع علددديتستدددئل ت ت  هدددئتلههدددئتللددد ه تلمندددعتلصدددمشعلتعصدددئمشعلتعشلميدددعلتت-3

تنت ت  تلل  رتمم مععت  ستل معشت ست6 علس علتتتلت عاتس  حع سست

ت

ت

ت

ت

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت ت49ستلليعشت/ت1 

ت ت121ستللنحًت/ت2 

ت ت35ستل ح ئحت/ت3 

ت ت138/تستلًتعمشل ت4 

ت ت31نت ت1813شهئلتللصئلحه تم تع اتنهنتللمشن ه تنتللنعش تنتيمعت  تمهشع تنتست5 

ت ت211ستلًتعمشل ت/ت6 
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تهةسدددع ت عل دددف ت  تستدددئل تع علددديتسهدددشستع ددد تللصدددئمشه ت  دددشتم دددئع  تعددد تلحىمدددئشت-4

تشمعددداتلس ددعلت منددعتللدد ه تعمدددئنتهددئتنددً ت  تستددئل تعنعلدددينتتس1 تسسصددمشعلتممددئتمددشسه ت  ددش ا

ت  دددش اتللصدددئمشع تهدددع  ت نمدددئتعلندددت تتتع شلتحندددن تللدددننهئت ددد ست ددد ت حندددنعلتل ددد ه 

تس 2 سستحنئ تمنهش

ست هددد تلالمئمددد ت ددد تللدددنه تمددديتعمدددئله ه تع علددديتستدددئل ت ت  ع ت ندددئتمدددنهات  مددد تههدددنع تت-5

نت مئلصدددمشتعلله دددده تسندددئًتلالمئمدددد ت دددد تتس3 منمشندددئتلمددددئتصدددمشعلتععددددئنعلتمنهئسندددئتهعننددددع سست

تتس4 للنه  ت

نت  ددددنتتس5 ر ددددش اتممتهدددد تتتنددددمحئنيتل دددداتع علدددديتستددددئل ت ت    تتتمددددعتللصددددئمشه سستت-6

تست 6  ئ تللصئمشع تمتنتللنلشه تحنهاتم تتتمته ت

 ندددديت مددددعتل صددددئمشه تف فدددد ت مددددعشتلدددداته متهددددئتلنهددددش اتع دددد تللصدددد  تمندددديتع ددددههاتت-1

سهاتمصددددهم تنددددئلعلت نددددئتاتعشحمسددديتلهدددداتع نلهسدددديت هددددئ اتع علدددديتستدددئل ت ت  للدددد ه ت  لت صددددئم

ع ندددئت لهددديتشل تدددع تلت عل دددفتع دددههاتصددد عل تمددد تشمهددداتعشحمددديتع عل دددفت ددداتللمهسدددنع سست

ت ست1 

 ندددديتنددددمحئنيت تددددًتللصددددمشتععنددددئ تععددددن تع مددددشتمئ نددددستئن تمدددديت  ددددئًت ت  علنددددستهنعلتت-9

نت مدددد ت تصددددمشتلدددديت تعددددع تتس9 مئلصددددمشتعللصدددد  تع نهددددئتلعمهددددش ت  تع دددد تللىئ ددددته سست

تست 8 لي

ت

ت

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت ت54ستلل ص ت/ت1 

تستلل مشت2 

ت ت13ستل نمهئ ت/ت3 

ت ت15ستعن تللصئمشه تع ىهش تلل ئعشه تنت 4 

ت ت153ستللم ش ت/ت5 

ت ت15ستعن تللصئمشه تع ىهش تلل ئعشه تنت 6 

ت ت151نتت156ستللم ش ت/ت1 

ت ت41ستللم ش ت/ت9 

ت ت15ستعن تللصئمشه تع ىهش تلل ئعشه ت/ت ت8 
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تعسس دددعلتسصدددمشعلت  تم ددد  ت  تستدددئل تع علددديتعللس دددعبتمئلصدددمشتللنصدددشتع ددد تندددمحئنيت نددديت-8

تلهددد لتس1 تسسمندددعمه تللم  عددد تمددد تل حتمىمنددديتشمعددداتهمدددننعات ددد لت دددعش اتمددد تعهدددنسععا

تست 2 سستللصمشتمعتللنصشت  تع ع است  تللنم تنئً

 ندديتنددمحئنيت تددًتللصددمشتعللس ددعبت ندد تعرهمدد تمدد تعهددنتللتددنعتعمعددشست مدد ت نددس  تت-11

ع علددديتستددددئل ت ت    تسمنندددعاتحنددددن تسنددددع اتع  تتس3 للتمدددنتمدددد ت لدددفت ندددد ت عرددداتمنهددددئت

سصددددمعاتندددده  ته شحددددعلتمهدددددئتع  تسصددددمشعلتعسس ددددعلت ته دددددشعاتعهددددن ات دددده ئ ت  تتتممدددددئت

تست 4 هتم ع تمحهيسست

ع علدددددديت تتس5  ندددددديتنددددددمحئنيت ىمددددددشت  تم  عسدددددديتسندددددد اتع ددددددههاتمئل ندددددد تمصددددددمش اتت-11

 عللم  عدد تهدددنى ع تع دددههاتمددد تعدددًتمدددئ تلتنددد اتع دددهعاتممدددئتصدددمشسات دددنتاتع مددد تللدددنلشسست
تست 6 

 نددديتندددمحئنيت مدددئرتلهدددات  تهتدددئنمعلتع ددد تمدددئتععنمدددعلتمددديتفدددات ننددداتنندددمئ تمةعدددنل تسئهددد تت-12

  دددئًتستدددئل ت ت  ع  تعدددئنمسات تدددئنمعلتممفدددًتمدددئتعدددعنمساتتس1 للسنعهدددنت  تصدددمش اتىهدددشتلهدددات

نت سنمدددًت ددد لتللسنعهدددنتمئل نددداتللمدددنلعًتع هددديتتس9 مددديتعلددد  تصدددمشساتلهددداتىهدددشتل صدددئمشه سست

ت تس8 مئلعلعتفاتمئل اتمتنستفاتمئل اتللس ت  تلل عل ت

ت   ت  تع علددديتس11 تللصدددئل تعللتمدددًتللصدددمشتع ددد تللعمهدددشتعلح دددشتللمن دددش تشسددد ت نددديت-13

ت تس11 سستعمهشتع  شتمن ش تلهات عل فتللصئلحئ تععم علتصمشعلتلل ه 

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت ت28ستلًتعمشل ت/ت1 

ت ت413نت ت4 ــتنت ـتت1414نتت2ستم ت تهح شستلل  هيتللصنع تنتسح ه تع  تلعمشتس ئش تنتي2 

ت ت11لل ئعشه تنت ستعن تللصئمشه تع ىهش ت3 

تت121مشل ت/تستلًت4 

ت ت11ستعن تللصئمشه تع ىهش تلل ئعشه ت/ت 5 

ت ت224نتت213ستللشعنت/ت6 

ت ت31ستشهئلتللصئلحه ت/ت 1 

ت ت126ستللنحًت/ت9 

ت 18ستعن تللصئمشه تع ىهش تلل ئعشه ت/ت 8 

ت ت18ستللمصنشتن نيت/ت 11 

ت ت11ست عنت/ت11 
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ئتعدد اتلحمددعشت  تممددئتهتدد اتمدد تلحمددعشتللسدد ت نمدد تددًتللصددمشتع دد تللمصددئ  تمدد تت-14

  دددددئًت ت  علمددددد تصدددددمشتعس دددددشت  ت لدددددفتمددددد تعددددد اتتس1 هتددددد اتع ددددد ت   هدددددئتع  دددددش هئت

نتعندددئًتستدددئل تع ددد تلندددئ تل مدددئ تع دددعتهعصددد ت منددديت ت  ع مدددشتمدددئلمتشعحتتس2 لحمدددعشسس

ت تس3 علنيتع تللمنعشتعلصمشتع  تمئت صئمفت  ت لفتم تع اتلحمعشسست

ععددنتللمدددةمنه تمئلنصددشتعللر دددشتع دد تع مسددديتللسدد تندددم  تلهدداتع ددد تللع مدد تللحندددن تت-15

ع معفنددددئتلل ددددعاتللدددد ه تعددددئنعلت  ددددئًتستددددئل ت ت  تس4 ع ىمددددشت ندددديت نمددددئت نددددئلهات لددددفتمئلصددددمشت

نس ددددت ع تم ددددئش تلحشلتعمنئشمهددددئتللسدددد تمئشعنددددئت ههددددئتعسمدددد تع مدددد تشمددددفتللحنددددن ت

 تهصددددنعت شعددددع تعنعمدددديتعمددددئتعددددئنعلتع دددد تمندددد ت نددددشل هًتممددددئتصددددمشعلتعنمشنددددئتمددددئتعددددئ

تست 5 هتش ع سست

نت  ددددئًتستددددئل ت ت  تععددددنه تمدددد تنمدددد تتس6 ع دددد تتتمحمسدددديتمئلصددددمشتع ت هددددئتح  دددديت تت-16

نئسددًتمتدديتشمهدددع تعفهددشت مددئتع ندددعلتلمددئت صددئمهات ددد تنددمهًتتتعمددئت دددت علتعمددئتلندددسعئنعلت

ت تس1 عتتهح تللصئمشه سست

تس9 تعسئمددديتمددد تمع دددته ت ددد تللصدددئمشع ت  ته  ئ دددئت ت نددديتللىهدددشتىصدددئًتعددد تندددئًت-11

تصدددئلحئ تتععمددًت مددد تلمدد تىهدددشتتتفددعل تعه عددداتللت ددات عسدددعلتللدد ه تعندددئً ت  تستددئل تع علددي

تعمددددئتصددددمشعلتللدددد ه ت  ته  ئ ددددئتعمددددئ ت  تستددددئل تعنعلددددينتتس8 سستللصددددئمشع ت  ته  ئ ددددئتع 

تست 11 سستعرهاتحرتنعت  ته  ئ ئ

ت

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت ت31ستشهئلتللصئلحه ت/ت1 

ت ت43ستلل عشبت/ت2 

ت ت11ستل مئ ت/ت3 

ت ت31ستشهئلتللصئلحه ت/ت 4 

ت ت131ستل عشلحت/ت5 

ت ت31ستشهئلتللصئلحه تنتللنعع تنت 6 

ت ت141ستلًتعمشل ت/ت1 

ت ت18ستعن تللصئمشه تع ىهش تلل ئعشه ت/ت 9 

ت ت91ستلل ص ت/ت8 

ت ت5ست ص  ت/ت11 
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ست1 لنسدددشل تللصدددمشتمئل دددعشت ىمدددشت نددديت نمدددئتهنس دددعتمنهئسددديتعهدددسترتمهدددئتللصدددمئشتلل دددععشتت-19

  دددئًتستدددئل ت ت  عل دددنت شنددد نئتمعنددد تمنهئسندددئت  ت ىدددشوتنعمدددفتمددد تللر مدددئ ت لددد تللندددعشت

تست 2 ع عش اتمنهئاتتت  ت  ت لفت هئ تلعًتصمئشت ععشسست

عمدددنست هدددع تحنددد تللفندددئ تع ددد تصدددمشستع علددديتستدددئل ت ت  عىدددنتمهدددنفتت نددديت فنددد تع ددد ت-18

نت دددني  تتس3 نئستصدددئمشل تنتددداتللتمدددنت نددديت عل سست دددنفئت ئ دددش تمددديتع تسحنددد ت ندددئتع دددن

ت ست4 ع هيتنتاتللتمنتلععنيتع نستصئمشل ت

 ندديتنددمحئنيتحعدداتمئلىنددشل تحعمددئ تعئمددئ تع دد تعددًتمدد تلدداتهددةم تعلدداتهعدد تمدد ت  ددًتت-21

ع علدددديتستددددئل ت ت  عللتصددددشت  تل ننددددئ تل دددد تىنددددشت تللدددد ه ت منددددعلتتس5 للحدددد تعللصددددمشت

تست 6 ععم علتللصئلحئ تعسعلصعلتمئلح تعسعلصعلتمئلصمشسست

 نددديتللمشحمددد تىددد ت  دددًتللمنهنددد تمدددننهات  دددًتللصدددمشتعللمشحمددد تللددد ه تنئمددد تمهددداتت-21

 ئسدددئ تللىصددد سئ ت عصدددعلتمهمدددئتسهدددش اتع علددديت ت  فددداتعدددئ تمددد تللددد ه ت مندددعلتعسعلصدددعلت

نتع دددد لتحصددددشتحصددددحئ تتس1 ئلصددددمشتعسعلصدددد علتمئلمشحمدددد ت عل ددددفت صددددحئ تللمهمندددد سستم

تتست 9 للمهمن ت ت

 نددديتندددمحئنيتندددش تللصدددمشتمنشعدددئ تل نددد اتعم ئمدددئ تل همدددئ تع هدددئت  شنددديتمئلصددد  تت-22

 تتس11 عللصدددد  تع نهددددئتلعمهددددش ت  تع دددد تللىئ ددددته سستع علدددديت ت  علنددددستهنعلتمئلصددددمشتتس8 

تعللنعشتللس تسى تللصمشت ت ل ت ىشستم تل هئ 

ت

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت ت18ستعن تللصئمشه تع ىهش تلل ئعشه تنت 1 

ت ت15ستلمشل هات/ت2 

ت ت44ست ت/ت3 

ت ت41نت ت3ستصحه تمن ات تمن اتللنهنئمعش تنتللنئ شتنلشتلل عشتمهشع تلمنئ ت/ت ـ4 

ت ت41نت ت3ستللمصنشتن نيت/ت ـ5 

ت ت3-1ستللتصشت/ت6 

ت ت19-11ستللم نت/ت1 

ت ت18ستعن تللصئمشه تع ىهش تلل ئعشه ت/ت 9 

ت ت18ستللمصنشتن نيت/ت 8 

ت 45ستللم ش ت/ت11 
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 ثانياً : في السنة المطهرة : 

سمعددد تع ددد تصدددم تلهدددئتتعشنتعددد ت نددد تمددد تمئلدددفت ت   تشندددعًتتت  ست سددد تع ددد ت مدددش  

  دددئًتلهدددئت ت س ددد تتتع صدددمش تنت  ئلددد ت تعمدددئت مدددئل تممصدددهمس ت  مدددئت  ددد تنهدددًتلهدددئت نددديت

شندددعًتتت  ست نىددد  ئتمفدددًتللمدددع ت نسددد تمئمدددديت  ددداتس دددنتع ددد تمئمددديتمدددعلمه ت  ئلدددد ت ت

هئشندددعًتتتلدددات عش دددفت  دددئًت ت نمدددئتللصدددمشتعددد ت عًتصدددنم تنتع ددد تل دددرتعددد تللصدددنم ت

تست1 صمشتعننتللصنم تلحعل تست تلحعل تعنعليتنتلل

ع دد ستللمددش  تلمددئتع مدد ت  ت  عهددئت ته ددن تع ههددئت دده ئ ت ددئ  تستسدد شتللدد تللنمددد ت  ست

تست 2  نىمش ئت  تللصمشت نمئت عتعننتللصنم تلحعل تعننهئتس عًتليتننتصمش ت

تع  تللحنه ت نعلعتم تللت ات ت

ت مشتللتمنتمنهئت تع ع تللصمشتع  تللمصئ  ت نيتم تللس عبتللس  حن مئت ت

للفدددئن ت تلحمدددشتمدددئلمتشعحتعللنهددد تعددد تللمنعدددشتع  تندددحشتللمصدددهم تع دددنسهئت تهنددد ييت

تع تلحمشتللنئ  ت 

تللفئل ت تسعشلشتلحمشتعللنه تمش تحس تهت شتللمش تلل تشميت 

للشلمدددعت ت حدددسشتمددديتع ددد ت دددعل ت هدددئش تللنندددئ تل  مدددعشت ننددديت  ستلددداتهنعدددشتع ههدددئتلل هدددئش ت

ئلصدددمشتنتععددد ت اتنددد م تنئلددد تندددمت تشندددعًتتت  سته دددعًت ت مدددئتمددد تع نمدددئت مش دددئتم

مندد اتسصدددهميتمصدددهم ت ه ددعًتمدددئت مدددشستتت نددئتاتع ندددئتللهددديتشل تددع ت  شنددد ت ددد تمصدددهمس ت

ع ى ددحتلدد تىهددشل تمنهددئت  ت ى ددحتتتلدديتىهددشل تمنهددئتنت  ئلدد ت ت  مددئتمددئ ت مددعتندد م تن دد ت

للددد تشندددعًتتت  ستفدددات ندددئتن سهدددئت  تللمنددد مه تىهدددشتمددد ت مددد تنددد م ت عًتمهددد ت دددئ شت

 ددنى حتتتلدد تشنددعليت نشنددًتللدد تشنددعًتتتحئيددد تمدد ت مدد تم ستدديتهىيمندد تلدديت  تلددد ت

مهسددددئ تع نددددئتسهددددعشت  ددددئًت ت اتمنسهددددئت ددددنلعتعتت  تهننهدددديتعندددديتعلنعتعتت  تهدددد   تمددددئلنهش ت

تس3  س ع  تشنعًتتت  ست ت

ت

ت

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت ت41نت ت3صحه تمن ات تمن اتللنهنئمعش ت/ت ـست1 

ت ت235ستللمصنشتن نيت/ت 2 

اتنتللنئ ددددشتمةنندددد تللع ددددئ تنتمشمددددع تمنددددئ تنت1893 ددددـتنتت1413نتت2ستمحددددئشتل نددددعلشت تمحمددددنتمددددئنشتللم  ندددد تنتي3 

ت ت14نت ت18 ـ
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عدددد ت مدددد تمعندددد تلح ددددتش تنددددئًت تنددددئًتشنددددعًتتت  ست   لتمددددئ تعلددددنتللتمددددنتنددددئًتتت

لم  عسددديتنم دددساتعلدددنتعمدددن تقت ه علدددع ت تنتدددات ت ه دددعًت تنم دددساتفمدددش ت دددةلنستقت ه علدددع ت ت

نتدددات ت ه دددعًت تمدددئ لتندددئًتعمدددن تقت ه علدددع ت تحمدددنفتع ندددسش تفت ت ه دددعًت ت مندددعلتلتمدددن ت

 ستندددئًت ت   لت مس هددد تنست تععددد ت نددد ت  تشندددعًتتت مهسدددئ ت ددد تلل نددد تعندددمعستمهددد تللحمددد

تعمن تمحمهمسيتفاتصمشتعع سيتمنهئتلل ن ستنتهشهنتعهنهيت ت

ععددد تعيدددئ تمددد تهندددئشت  تشندددعًتتتندددئًت ت   لتمدددشلتللتمدددنتمتددد ت لهددديتم عددده ت  دددئًت ت

 نرددشت مددئ لته ددعًتلتددعلنستقت ددن ت ددعت  ت ددئ ستحمددنتتتع فندد تع هدديتش ددعت لددفتللدد تتتع ددعت

 ع دددات ت ه دددعًت ت  تلتمدددن تع ددد ت  تسع هسددديت  ت نى ددديتلل نددد تع  ت ندددئت ددد هسيت  ت مدددنًتلحمدددئ ت

تىهشل تم تلحميتعنمئ تىهشل تم تنميتع  ت ع شتع تنه ئسيست ت

ععددد تعمدددشتمددد ت دددته تعددد ت مهددديتعددد ت دددنستندددئًت تندددئًتشندددعًتتت  ست   لت مدددعتتت

 دددع ت هني  دددع تندددشلعئ تللددد تللى  ددد تندددئنبتمندددئن ت هددد ت  دددًتللصدددمشت ه دددعاتندددئ تع ددداتن ه

لل نددد ت مددد ت ندددساتقت ه علدددع تنحددد ت  دددًتلل  دددًت ت ه علدددع تمدددئت  ددد عاتقت ه علدددع تعندددئت  لت

ر مندددئتصدددمشنئت تع  لت ندددد  ت لهندددئتس شنددددئتع  لت هدددًتع هنددددئتح مندددئت ت ه ددددئًتلهدددات ت نى ددددعلت

تلل ن ت نتات  شتللتئم ه ست ت

 دددعع ت مدددئت عنهدددئت  تععددد تعئ  ددد تعددد تللنمددد ت  ست نددديتندددئًت  تهصددده تللمدددةم تمددد ت

ت تش تيتتتمهئتنش  تعحيتعنيتمهئتىيه  س

تلحنمهدددئ تندددئً تقتمددد  ت  دددنتللندددئ ت  تتتشندددعًتن ددد  تتندددئًتعندددئ ت مددد تمددد تندددتنتععددد 

تنهنددديت ددد تعدددئ ت دددن تنهنددديتحنددد تع ددد تللش دددًتهمس ددد ت ئحمفدددًتلحمفدددًتفددداتللصدددئلحع تفدددا

تشندددعًتهددئست   تمنددتعنتمدد تتتعمددنتعدد تمنددد اتصددحه تع دد ست تم ندديت دد ت هددنتصدد م 

تلددفت  تن دد تمددنعاتش دد  تهععددفتعمددئتحععددفت ندد ت  ددًتنددئًت ددنهنل تتعععددئ تتلسععددفت نددفتت

تتتحددديت  تندددعلست مدددئتمدددشلتمددد ت  بتهصدددهميتمنددد اتلحشلتع ددد تمدددئ تتنتددداتندددئًت  دددشه 

تشنددعًتن دد  تتنددئًتعنددئ ت مدد تمدد تنددتنتععدد ستعشنهددئتلل دد ش تسحدديتعمددئتىيئهددئستمدديتعنددي

تللش دددًتهمس ددد ت ئحمفدددًتلحمفدددًتفددداتللصدددئلحع تفددداتلحنمهدددئ تندددئً تقتمددد  ت  دددنتللندددئ ت  تت

تعمددنتعدد تمندد اتصددحه تع دد ستم ندديت دد ت هددنتصدد م تنهندديت دد تعددئ ت ددن تنهندديتحندد تع دد 

تعمددئتحععددفت ندد ت  ددًتنددئًت ددنهنل تتعععددئ تتلسععددفت نددفتتتشنددعًتهددئست   تمنددتعنتمدد تت

ت  بتهصدددهميتمنددد اتلحشلتع ددد تمدددئ تتنتددداتندددئًت  دددشه تلدددفت  تن ددد تمدددنعاتش ددد  تهععدددف

تس1 تست تعشنهئتلل  ش تسحيتعمئتىيئهئستميتعنيتتتحيت  تنعلست مئتمشلتم 

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت–ت1413نددددن تلليمددددعت تت–لليمتدددد ت تللفئنهدددد تت–ستنددددن تللسشمدددد  تنتسح هدددد تعسصددددحه ت تعمددددنللشحم تمحمددددنتعفمددددئ ت1 

ت  تنلشتلل عشتلليمئع تعللن شتللنئ شتت–ات1893
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نددددئًت ت تلحس ددددش تلمندددد تلشنددددعًتتت  ستصددددنهش ت نىدددد  ئتععدددد تعمددددنتتتلمدددد تعمددددئ ت

شنددعًتتتع ددمهئتللدد تصددنشستفدداتع ددعتهددنستع ههددئتع دد تمدده تهددن تشنددعًتتت معدد ت ات

 همددد ت   ددد تلهدددئت سمعددده تعشندددعًتتتعندددنفتقت  ئلددد ت تمدددئل ت ت معددد تعشندددعًتتتهمعددد ت

شنددعًتتت نددد تلندد ت معددد تعلعنهددئتشحمددد تفدداتندددئًتشنددعًتتتللمدددةم تمىهددشتع ددد ت  ددئًت ت

تست1 عًتحئًتسن عتن نيتم تمه تست 

عدددد ت مدددد تنددددتهنتللىددددنش ت  ستعدددد تللنمدددد ت  ست ندددديتنددددئًت ت مددددئت عيدددد تعيددددئ تىهددددشت

متدددلتللمندددئننتعنددديت  ست نددديتندددئًت ندددئًتتتستدددئل ست  لتتع ددد تس2 ع عندددعتمددد تللصدددمشست 

هدددن تمصدددهم ت ددد تمننددديت عتمئلددديت عتعلدددنستفدددات ندددس مًت لدددفتمصدددمشتع هددد تللددد تعمدددنتمددد تعم

تست 3  مهًت نسحهه تمنيتهعاتلل هئم ت  ت نص تليتمه ل ت عت ن شتليتنهعل س

ععندددديت  ست ت   لت حدددد تتتنعمددددئ ت مددددس  ات مدددد تش دددد ت  دددديتللش ددددئتعمدددد تنددددىيت  دددديت

ع ددد تمتدددلتللمندددئنهنتعنددديت  ستمش ععدددئ ت ت   لت شلنتتتمتمدددنتىهدددشلتصددد تتس4 للندددىيست 

تست5 ع هيتللم  تصمئ ست ت

ععددد ت دددئمشتمددد تعمدددنتت  ست  تشندددعًتتتنىدددًتع ددد ت مدددشل ت  دددئًت ت مئلدددفتسش دددش ه ت ت

نئلدد ت تللحمددد ت تمدددئشفتتت ههدددئت تندددئًت ت سندددم تللحمدد ت نهدددئتسددد   تىيئهدددئتمنددد تلناتعمدددئت

تست6  تللحنهنست ه   تللعهشتىم

ععددد ت مددد ت شهدددش تعددد تللنمددد ت  ست نددديتندددئًت ت مددد تععدددفتله ددد ت صدددمشتعش ددد تعنددديتتت

ستددئل تىددشوتمدد ت نعمدديتعهددعاتعلنسدديت مدديتعنددئًتللحندد ت ندديتلهع ددشتعدد تللتمددنتىيئهددئستع هددئت

تست1  محم تله  ست

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت ت15/ت ت5ستنن تللسشم  ت/ت ـ1 

ت ت55/ت ت5ستللمصنشتن نيت/ت ـ2 

اتنتنلشتلل عددددددشتل يمئعدددددد تعللن ددددددشتت1891 ـددددددـتنتت1411ستصددددددحه تللمىددددددئش ت/تمحمددددددنتلمدددددد تلنددددددمئعهًتللمىددددددئش تنت3 

ت ت148/ت ت2عللسع هعتنت ــ

ت ت218نت ت19ستمحئشتل نعلشت تللم  ن ت/ت ـت4 

ن ت/تسصددددحه تع هشندددد ت تلل دددده تستعندددد تللتمددددئًت تللمس دددد تللهنددددن تنتسح هدددد ت ت ددددميتعس نددددهشت تلل دددده تمعددددش تحهددددئ5 

نتت3لمنددددددئ تنت ـددددددـت–مهددددددشع تت–للنئ ددددددشت تمةنندددددد تللشنددددددئل تت–اتت1898ت–ت1418نددددددن تلليمددددددعت تت–صدددددد ع تللندددددد ئت

ت 331 

ت ت311نت ت41ستمحئشتل نعلشت تللم  ن ت/ت ــت6 

ت ت16نت ت9نت ــستتصحه تمن اتنتمن اتللنهنئمعش ت1 



18 
 

تهدددن ت ع دددت تمحمدددعاتع دددعتللنمددد تع ددد تنى ددد  تتندددئًست  تللىدددنش تندددتهنت مددد تععددد 

ت ندددئ تندددئً تتتتشندددعًتهدددئتحمدددئفت  دددنتمدددئ تت   ددد تللحمددد تحدددشلش ت ع دددن تلل يه ددد تمن دددع 

تهددددئتن دددد  تتنددددئً تتلح ددددشتلنددددئتله ددددئعحتللع ددددعتع هنددددئته ددددئعحتلحنمهددددئ تمتئ ددددشتعدددد لف

 تتللصدددئلحع  تتنددئًتقتمدد تفدددا تتن دد  تتلحنمهددئ  تتتندددئًتقتمدد  ت  ددنتللندددئ ت ددن تتتشنددعً

تللش دددًتعدددئ تع  ت ه مندددهئت هحعههدددئتللتمدددئ ت  ته دددنتمدددئتحسددد تمدددئل  شتلهمس ددد تللش دددًتعدددئ ت  

تس1 ست  لهعاتللتيئ تم ت لههات ح ت لفتععئ  تتلل مًته س يتحس تمئل مًتلهمس  

عدد ت اتندد ميتعدد تللنمدد ت  ستنددئًت  مددئت مس دد تتتعمددنل تمددم  تع ددعتع دد تيشهدد تهعش هددئت

ستعيهددعشل تمددئتلدداتهندد ًتمددئت صددئميتمدد تللددم  تمنهددشتتت عت  ت تددًتتت لددفتللددم  تلدديتع ددئش

تست2 ت هنععتسهشتتتهع  يست

ت  تمئتشعبتع ت  ًتللمه تع ههاتللن ات  تللصمشت ت

هندد لًتللصددمشتع دد تنددنشتللمصددهم تعمدد ت ددش تهددنستع دد ت ىدد ستعنددنتمصددهمسيتحددميتعم دديت

ت 

تست3  عنئًت م تلاتهن يتللصمشت   عيتلل  عست

ع مددئت  للدد تلل مددئًت نددهًتمدد ت  للدد تنعلدد تنددنت نم دد ت ننددستهنعلتمددئاتعلصددمشتع ددن تل شلت

تست 4 تتهعشفهئتم ته ئ ت

عنددئًت تهصددمشتع دد تللحددش تعهصددن ت دد تلل  ددئ تل تف فدد ت تمنسمصددشت دد تنهدد ت عتسهددعشت

تست5  ع  تحشم ت عتممستلتم ت ًت

تست6  ععنتن نفتللصمشتع  ت  ه تللنع تهعئنتهىي فت

ت

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـددددـتنتللددددنلشتت1411نتت1ستعسددددئ تللش ددددئتعدددد تتتم  ددددئ يت تلمدددد تلمدددد تللددددننهئتنتسح هدددد تم ددددن تللنددددهنتلمددددشل هاتنتي1 

ت 116للن  ه تمعممئ تنت 

ت ت311نت ت4 تنت ـستللمنسنشفتنتللحئعاتللنهنئمعش تنتسح ه ت ت  شلحت تهعنحتعمنتللشحم تللمشع  2 

ت ت113نت ت1ستللمنننت حمنتم تحنمًتنت ــ3 

 ـددددـتنتنلشتللدددد ىئ شتنددددات1412نتنددددات1ستنهددددشتللم سدددد ت تىيدددد تل مددددئاتع دددد ت عستنت ددددشرتنتلل دددده تمحمددددنتعمددددنستنتي4 

ت ت43نت ت4لهشل تنت ــ

ت ت43نت ت4ستللمصنشتن نيتنت ــ5 

ت ت66-65نت ت3ستللعل  تع تللعئ  تنتع تلحئنه ت  ًتللمه ت عستنت ــ6 
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تللدد ًتع دد تعللصددمشتننئعدد تلل  ددشتع دد تللصددمشتح تللدد ًتلحسمددئًتمدد تلحندد تلل  ددشت حسمددئً

تس2 ت تللعنًتعمن نهئتللصمشت م سئحهئتعمن  تم سئرتنتم تلعًتس1  تت شلع 

تست3   شحمعلتلل  شل تل   تصمش اتعلحسنهئ تل   ت عش اتعلل مهعتليعًتس  سهات

تست4  ل نعمئ تسئهئ تسنسه ت لههئتعنعلة ئتللصمشتع ههئتعسشفت

للحه دددد ت دددد ت  للسهددددئتنمددددًت ن  ددددئ تمددددنسهئتنددددم تل هئنسهددددئت تنددددئًتللصددددئن تع هدددديتللندددد ات

 دددن لت  ددد تللدددش  ت  ددد تلل ندددنتععددد لفت للصدددمشتمددد تل همدددئ تممن لددد تللدددش  تمددد تلل ندددنت

ًت ت لل ندددد تمح ع دددد تعدددد تللمددددئنشتع هدددديتللندددد اتنددددئتس5 ل لت  دددد تللصددددمشت  دددد تل همددددئ س 

مئلمعددددئشستعللصددددمشت مدددد تصددددمشتع دددد تللمعددددئشست دددد تللددددننهئتنىددددًتلل ندددديتع هددددناتمح ع دددديت

تست6  ل سهئتع هعسهئتنىًتللنئشستمئل  ل تعلل هعل ت م ت عي تن نيت

 لمدددئتح دددش ت مددد تللع دددئ ت دددمن ت لددد تصدددنشستعندددئًت تهدددئتمنددد تتععنددديت ع هددديتللنددد است 

تست1   صمشتع  تللح تع  تعئ تمشل تنتسعحت  شفتمنهشتحنئ ست

عندددئًت مهدددشتللمدددةمنه ت عست ت  نددداتصدددمش ت دددشبتع هدددفتلل دددنشتع نددد تمدددن عشتع  ت  عددد ت

تست9  شبتع هفتلل نشتع ن تمن عشست 

عسصدددمشعلتعددد تمتصدددهسيت ننمدددئتتندددئًتللصدددئن ت ع هددديتللنددد است ت  صدددمشعلتع ددد تيئعددد تت

للدددننهئتندددئع ت مدددئتم ددد ت  نددد تس دددنتلددديتندددشعشل تع تح ندددئ تعمدددئتلددداتهدددن ت  نددد تستش ددديت

تس8  نصمشتع  تس فتللنئع ت عننفتننت سسمي ست 

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت ت66-65نت ت3ستللمصنشتن نيتنت ــ1 

ت ت66-65نت ت3للمصنشتن نيتنت ــست2 

ت ت284نت ت21ستنهشتللم س ت/تلم تلم تللحنهنت/ت ــ3 

ت ت63نت ت3ستللعل  تع تللعئ  ت/ت ــ4 

ت ت65نت ت3ستللمصنشتن نيت/ت ــ5 

ت–ستعندددئ ًتلل دددهت ت تللحدددشتللتدددئم  تنتسح هددد ت تمةننددد تلًتللمهددد تع دددههاتللنددد اتالحهدددئ تللسدددشل تنتلليمتددد ت تللفئنهددد ت6 

للنئ دددددشت تمةننددددد تلًتللمهددددد ت ع دددددههاتللنددددد استالحهدددددئ تللسدددددشل تم ددددداتللم دددددش  تنتت–نددددداتت–للميمتددددد ت تمهدددددشتت–ت1414

ت ت318نت ت15 ــ

ت ت318نت ت15ستللمصنشتن نيتنتو1 

ت ت38نتت4ستنهشتللم س تنت ــ9 

ت ت318نت ت15ستعنئ ًتلل هت تنت ــ8 
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تلل نددد تمدددئ ت هدددنسع تللندددئ تمددد تعندددحته دددعاتلل هئمددد تهدددعاتعدددئ ت  لست للنددد اتع هدددي تعندددئً

تصددمشساتمددئتع دد تلهددات ه ددئًتللصددمشت  ددًتنحدد  تت ه علددع تقت نددساتمدد تلهددات ه ددئًت ه ددشمعني

تستدددددئل تتت ه دددددعًتتتمتئصددددد تعددددد تعنصدددددمشتتتيئعددددد تع ددددد تنصدددددمشتعندددددئت ه علدددددع تق

تشمعددداتلس دددعلتلمندددعلتللددد ه تعمدددئنتهدددئتندددً ت تستدددئل تنعلددديتع دددعتس1 ستلل نددد ت نى دددع اتصدددننعل

ت  دددش اتللصدددئمشع تهدددع  ت نمدددئتعلندددت تتتع شلتحندددن تللدددننهئت ددد ست ددد ت حندددنعلتل ددد ه 

تس2 ستحنئ تمنهش

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت تت11ستلل مشت/ت1 

ت ت115ستعن تللصئمشه تع ىهش تلل ئعشه تنت 2 
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 المبحث الثالث : فضله 

للصدددمشتمددد تفمدددشل تلحهمدددئ ت  دددنت دددئ ت عدددشست ددد تلل دددشل تللعدددشهات ددد تمعل دددعتعنهدددن تتتتتت

هحدد ت ههدددئتع ددد تللصدددمشتعللسى ددد تمئلصدددمشت  تللصددمشتهتددده تع ددد ت تدددًتلليئعدددئ تعحدددم ت

للدددن  تعددد تللمحشمدددئ تندددئًتستدددئل ت  هنههدددئتللددد ه تلمندددعلتلندددستهنعلتمئلصدددمشتعللصددد  تع نهدددئت

  تع ددد تمش دددئ تتتستدددئل تنتع دددعتمددد تصددد ئ تللدددن  تتس1 تلعمهدددش ت  تع ددد تللىئ دددته سس

لل  ه ددد تمدددًتستسمدددشتمددد تل  هدددئتع  دددش هئتم ئمدددئتعندددنشلتنت هدددعتمددد تلل  دددئ ًتللى  هددد تع دددعت

للن حددد تلالهمئنهددد تللشعحهددد تللسددد تهتسصددداتمهدددئتلالنندددئ تنت س هدددًتعسى دددحتمددد تهننددديتعسدددنىًت

 تهسدددددنلاتمنهدددددئتع ددددد تن مددددديتللندددددعهن تعل يم ندددددئ تنتعسعدددددع تم ندددددمئتعنعل ل تل شلحددددديتللسددددد

  ئلصددددئمشتهس  دددد تللمعددددئشستمددددئل معًتعهشل ددددئتمدددد تعنددددنتتتنتععنددددنتللسنمددددًتنددددشبتللتنئهدددد ت

 لهندددئتلل دددنل نتلحعمددد تعئلهددد تعلل ئ دددًت دددعتللددد  ته ددد شتعهحددد  تعهعس ددد تنتلاللههددد تسندددع ت

تست 2  مئتللتئنًت  هسم تع عستللىهشت همئتهمس هيتتتميتم تلل نل نست

ن ددد تلالنندددئ تمددد تللمحددد تعللمصدددئ  تللسددد تسحدددًتمددديتعلمدددئتعلدددع تللصدددمشت نهدددئش تتتتتت

 صددم تنددئنشتع دد تللنددهشت دد تشعدد تللحهددئ تنتعحصددم تعددئ شلتمعددًتلل ددهاتلحى نهدد تعهعددع ت

عنصدددشت دددشت تن دددعتمددديتلددد لفتنندددسيهعت  تنصدددحتللصدددمشتمننددديتللحدددنتلل ئصدددًتمددده تللحهدددئ ت

حهدد ت ددئ ت عددشستللشعحهدد تعللمئنهدد تنتلدد لفت ندد تمدديتلل ددشل تللعددشهاتعمنحدديتعش ددعتمن لسدديت

حدددعلل تندددمته تمدددش تنتعلددداتسددد عشت  ت  ددده  ت ىدددشبتمهددد لتلل دددنشتع ددد لتهدددنًتع ددد تعرمددد ت

 مدددشستنتعحنددديت ندددئ تعفهدددشتمددد تلل  دددئ ًتمدددًت دددعت  مهدددئتحنددديتهشمددد تم عدددئ تللىهدددشت ددد ت

تست 3 للن  ت مئتم ت  ه  ت  تع  تمحئ  ت له ت

نتتلل هددددئنتمعددددئشستع دددد تللصددددمشت دددد تعلل دددد ئع نتتللمفهددددشل تع دددد تللصددددمشت ددددعت ددددئلح ات

تلهددد لنتتلل دددهعل تع ددد تللصدددمشت دددعتعللت دددئحنتتللندددشت  لعددد تع ددد تللصدددمشت دددعتعللعسمدددئ 

تمدددد تم هددددنلتنددددهنئلع ت نهدددداتللترددددهاتلل ددددشل تىدددد ًتمدددد تع ع دددد تللصددددئمشه تتت حدددد تع ددددي

تهدددددع  ت نمدددددئ  تستدددددئل تندددددئًنتتعل ىدددددش تللدددددننهئت ددددد تللشحمددددد تععددددد لفتعللفدددددعل تلل  دددددً

ت س4 سستحنئ تمنهشت  ش اتللصئمشع 

ت

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت 45ستنعش تللم ش تل ه ت ت1 

ت ت148/تت2ستنرشتللسصعحتلالن م تنتممئشفت ع ت تمننلنت2 

نتت212نتت2يت–ت1814هنرددددددشتشعرتللددددددنه تل ندددددد م تعمددددددنتلل سددددددئرتيمددددددئش تنتنلشتللت دددددداتل م هدددددده ت تمهددددددشع ت تست3 

ت ت1/556عهنرشتس نهشتللمه ئع ت

ت ت11ستلل شل تللعشهاتنتنعش تلل مشتنتل ه ت4 
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عنددددئًتتس1 عنددددئًت  لن دددد ه تللدددد ه تصددددمشعلت  ددددش اتمنحندددد تمددددئتعددددئنعلتهت مددددع سستتتتتتت

ت تس2   ع  ل اتممئتصمشعلت ن تعحشهشلسست

هددديتمددد تمحددد ت ئلصدددمشتم عددد تللفمدددئ تعل حسمدددئًتللسددد تسهدددع تع ددد تصدددئحمهئتمدددئتهعل تتتتت

للتددد ل تل   دددع تللم ععمددد تنتعن حددد تللدددشحم تل ن دددع تللح هنددد تعمصدددئ  ت ددد تللحهدددئ ت هدددعت
تست 3 

ععندددنتللسنمدددًت ددد تللصدددمشتعصددد ح تل سمئعهددد تن دددنستم  مدددئتلمندددهش تلالصددد رتل  سمدددئع ت

ع تهعدددع ت  تمئلصدددمشتنتع ددد لتللندددععتمددد تللتمدددًتهحسدددئوت لددد تللصدددمشت عفدددشتمددد تسهدددشستنت

عيدددعًتللدددن  تعللمسئمتددد تععدددناتللسدددنفشتمدددئلمةفشل تععدددناتلل دددتعشتمئلهدددن تعندددنتمعل هددد ت

للحهدددددئ تنتعلع  دددددئتلح ددددد تللم دددددئعًتعللصدددددتعمئ تمددددده تللمصددددد حه تع نل تمهدددددئمهات ددددد ت

تس 4 ل ص رت

عمئلصدددمشتسهدددع تلل دددنل نتعسندددس هاتلحمدددعشتعهرهدددشتللحددد تع ددد تللمئيدددًتنتعمدددئتهفمددد ت ددد ت

صدددمشت ددد تللىيدددع تعه دددحت ددد تمصدددئشع تللحدددعلن تعللعدددعلش ت  تلل ددد تئ تللحدددشع تعه

للمعلندددًتنتلددد لت ئلصدددمشتمددد ت عرددداتلل  دددئ ًتنتعمن لددد تللصدددئمشه تعندددنتتتمددد تل دددشحت

للمندددئ ًتمددد تش  تلندددئنئت لعدددشلتعن مدددئت دددئعشلتع ندددنلتع ددد تللدددم  تصدددئمشل تنتع لدددفت دددعت

تست 5 للمةم تللعئمًتنتعم تر شتعنئًتمئتلاتسن يتلحعل ًت

ع ددد ستللحهدددئ تم ه ددد تمئلمصدددئ  تعلل دددنل نتعللمحددد تللسددد تس تدددًتمددد تح ع دددئتمدددشلتعشحمهدددئت

 ددده ئتع مدددئت ددد تمتدددلتلحعندددئ تنت  ددد لفتلددده ت ندددئفتنعل تعئلصدددمشتنتندددئًتستدددئل ت ت هدددئت

تست 6  ههئتلل ه تلمنعلتلنستهنعلتمئلصمشتعللص  ت  تتتمعتللصئمشه سست

ت

ت

ت

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت ت86ستلل شل تللعشهاتنتنعش تللنحًتنتل ه ت1 

ت ت12ستلل شل تللعشهاتنتنعش تل ننئ تنتل ه ت2 

ت ت116ستهنرشتللمنله تعللنهئه تل ن لل ت ت3 

ت ت111ت–ت116ستللمصنشتن نيت4 

ت ت162 تت1895ت– تمننلنت ـست115محمنت  تستهنرشتلل سعحئ تللشمئنه تنت م تع  تمحمنتم تع  تم 5 

ت ت153ستلل شل تللعشهاتنتنعش تللم ش تنتل ه ت6 
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تتتعندددنتللصدددمشت  دددشتمدددًت  ددديت ددد لتعلددده تلالهمدددئ تنصدددحست  تتتشندددعًتعدددنستعندددن

نتتللصدددمشت  ت دددتحتندددمتمئ  ت لددد ت مفئلهدددئتمت دددش تحندددن تعدددًت  ت  ددد تعحندددمينتتعردددها

عللصدددمشت دددعتلليشهددد تلعدددًتلحنمهدددئ تعللمشنددد ه تعندددنت مدددشتتت تس1 تحندددئ تمنهدددشت  ددد لةس

ستدددئل تشندددعًتمحمدددنت  ستمدددئلسح  تمددديتعل نسدددنل تمئلشندددًتنتندددئًتستدددئل ت  علصدددمشتعمدددئت

صدددمشفت  تمدددئاتع تسحددد  تع دددههاتع سدددفت ددد ت ددده تممدددئتهمعدددشع تلت  تتتمدددعتللددد ه ت

للتددددد اتمددددد تشتعمدددددئتصدددددمشت علددددد ت  ئصدددددمعندددددئًت تنتتس2 لس دددددعلتعللددددد ه ت ددددداتمحندددددنع سست

تست 3 للشنًسس

 دددئلمي ع تمددد تت عدددئ تللصدددمشتصددد  تلحنمهدددئ تعللمشنددد ه تعصددد  تللمدددةمنه تللصدددئلحه ت/لددد ل

للمددددةم ت  تهىش دددديتلحلدددداتمئل ددددشل تع تلل ددددشرتمئلنددددشل تعدددد تنل ددددش تللسع دددديتللددددد تتت

عللسععددًتع هدديت/تمددًته تددًتلل ددشرتع ددعشلتعللحدد  تعلصددمش/تع دد لتمددئتعددئ تع هدديتللشنددعًت

تعلليتعن استع صحئميتللعشلا تص  تتتع ه 

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتت1يت–ت1886ت– دددـستنتمةننددد تللعسددد تنتمهدددشع ت459ستهنردددشتندددن تللمهه ددد ت مدددعتمعدددشتمددد تللحنددده تمددد تع ددد ت  ت1 

ت ت2/316

ت ت129 تت121ستلل شل تللعشهاتنتنعش تللنحًتنتل هئ ت2 

ت ت35ستلل شل تللعشهاتنتنعش تل ح ئحتنتل ه ت3 
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 المبحث الرابع 

 الصابرون وثوابهم في القران الكريم 

تعه سمًتع  ت شمت تميئل ت ت

تللمي  تلحعًتللصمشت  تلل شل تعللنن ت

تللمي  تللفئن ت ت مف  تم تصمشتللنم تمحمنت  ست

تللن حتللصئل تتللمي  تللفئل ت تللصئمشع تم ت عل تللت اتم تللشنًتعمتل

تللمي  تللشلمعت ت  ل تللصمشتعللصئمشع ت  تللننهئتعل ىش ت

تعللنن تللمي  تلحعًت تمتن تللصمشت  تلل شل 

ع دددئ  ت ددد تتنتعشن تع مددد تللصدددمشت ددد تلل دددشل تللعدددشهات ددد ت عفدددشتمددد تندددمته تمع دددتئ

  ددد تمتنئ ددددئتللح ه ددد ت ددددئ تنعلددديتستددددئل   تتنتمتنئ دددئتللح ه دددد تسدددئش تع دددد تمتدددئن تلىددددشب

لسم دددع ت ددد ت مدددعللعاتع ن ندددعاتعلسندددمت تمددد تللددد ه ت عسدددعلتللعسدددئ تمددد تندددم عاتعمددد تللددد ه ت

 ددد عشتتت ندددئتتسن1  تعددد اتلحمدددعشسس  دددشععلت  بتعفهدددشلتعل تسصدددمشعلتعسس دددعلت دددئ ت لدددفتمددد

 تععددد لفتنعلددديتعددد تع دددًتس2 للددد  تس هدددنتمددد تندددع تل نندددئ ت  تللصدددمشتمددد تعددد اتلحمدددعش

ععددد لفتنعلدددديتست3 عللصدددئمشه تعنم دددعلت ىمدددئشعاسستعلنم دددععاتحسددد تنت ددداتللم ئ دددنه تمدددنعا  

 ئلصددددمشت نددددئتلمسحددددئ تتس4 ستدددئل ت  نددددعل تع هنددددئتل  عندددئت اتصددددمشنئتمئلنددددئتمدددد تمحددده سس

سنت5 علىسمدددئشتعلمدددس  تمددد تتتعددد تع دددًتلدددهمح تمددديتللمدددةمنه تللصدددئننه تمددد تللمندددئ  ه ت

ت ست6 عللصئمشه ت  تللمننئ تعلل شل تعحه تللمن سستعنعليتستئل ت  

ت

ت

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت ت1/354نتت1853 ــستنتلل ئ ش ت تت539ستهنرشتللع ئحتل  مى ش تمحمنتم تع  ت  1 

ت ت196ستنعش تلًتعمشل تل ه ت2 

ت ت116/تت4س نهشت لنن  تست3 

ت ت31ستنعش تمحمنتل ه ت4 

ت ت12ستنعش ت مشل هاتل ه ت5 

ت ت1/152عم شنل تلل شل تت539/ت3ستهنرشتلم تعفهشت6 
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تممدددئت ددده ت ددد تسعدددعتع تع دددههاتسحددد  تع تمدددئات  تصدددمشفتعمدددئتعلصدددمش  تتنعلددديتععددد لف

تس2 سسعردددهاتحدددرت عت  ته  ئ دددئتعمدددئتصدددمشعلتللددد ه ت  ته  ئ دددئتعمدددئ  تتعنعلددديتس1 سسسمعدددشع 

تس3 سستللصدددئمشع ت  ته  ئ دددئتع تصدددئلحئتععمدددًتلمددد تلمددد تىهدددشتتتفدددعل تعه عدددا  تتعنعلدددي

تست 4 سسعحشهشلت ن تصمشعلتممئتع  ل ا  تتستئل تعنعلي

م ددددد تمددددد تللىدددددعحتعلل دددددععتعن ددددد تمددددد تلحمدددددعلًتعلحن ددددد تتعنعلددددديت  تعلنم دددددعنعاتت

عللفمدددددشل تعم دددددشتللصدددددئمشه تلتللددددد ه ت  لت صدددددئمسهاتمصدددددهم تنعلدددددعلت ندددددئتاتع ندددددئت لهددددديت

نت  دددنتتس5 شل تدددع لت عل دددفتع دددههاتصددد عل تمددد تشمهددداتعشحمددد تع عل دددفت ددداتللمهسدددنع سست

للفدددعل تت عدددشتتتسمدددئشفتعستدددئل تللصدددمشتممتندددئستللح ه ددد تعللصدددئمشه تعمدددئت عدددنتلهددداتمددد 

لل  هدددًتعللنتدددهاتللم دددهات ددد ت عفدددشتمددد تندددمته تمع دددتئت ددد تلل دددشل تللت هددد تنتعلددداتسددد عشت

صدددد  تى ه دددد ت عفددددشتمدددد ت  ددددًتع  دددده  تللصددددمشتللسدددد ت تهمعننددددئتتلالحئيدددد تمعددددًتس ددددفت

للنللددد تع ههدددئت ددد تمحفندددئت ددد لتع نمدددئتلنسصدددش تع ددد تتللعشهمددد تعلآلهدددئ للنصدددع تلل دددشه  ت

تللمتلتمنهئتعللنلل تع هيتعللس تس  تمئلنشلت  ت ئ تت 

تع ئ تللصمشتعسئش ت ىشبتممتئن تمىس   تمنهئ

للصدددمشت دددئ تممتنددد تللصدددعات  هدددئت ههدددئتللددد ه تلمندددعلتلندددستهنعلتمئلصدددمشتعللصددد  ت  تتتت-1

ت تس1 شت نئتممتن تللصعات  نت نشتللت مئ تللصمتس6 تمعتللصئمشه سس

ت

ت

ت

ت

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت ت1/152عم شنل تلل شل تت539/تت3ستهنرشتلم تعفهشت1 

ت ت111ستنعش تللم ش تل ه ت2 

ت ت121ستنعش تللنحًتل ه ت3 

ت ت5ستنعش تللمتئشوتل ه ت4 

ت تت91ستنعش تلل ص تل ه ت5 

ت ت12تستنعش تل ننئ تل ه 6 

ت ت151نتت156نتت155ستنعش تللم ش تل هئ ت1 
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تع دددد تعلصددددمشعلتلم ددددعل  تتلل دددد  تع دددد تعلالصددددشلشتللسفمهدددد تممتندددد تللصددددمشت ددددئ ت-2

تستددددئل تعنعلددددينتتس2 تع صددددشعلتع ههددددئتعلفمسددددعلتللهددددسعاتع دددد تلصددددمشعلتتهتندددد تس1 سستللهددددسعا

تس4 تللتمئن تع  تفمسنئت  تس3 سستع ههئتصمشنئت  تلع   

تس 6 تعننشستتتم  ئ تلش علت  تس5 سستشمفتلحعاتعلصمش  تتللش ئتممتن تللصمشتعهنس ت-3

ست1 سستللنددددئشتع دددد ت صددددمش ات مددددئ  تستددددئل تنعلدددديت دددد تلل ددددش  تممتندددد تللصددددمشتع ددددئ ت-4ت

تللصدددمشت ندددشب تس9 ت هدددنات لددد تمهددداتسدددةن تللسددد تللمتئصددد ت تدددًتع ددد ت  دددش  اتمدددئتممتنددد 

ت ل صمشتللح ه  تللمتن تع تسىس حتممتئن ت نئت ئ 

ععمددددددئتعشنتللصددددددمشتعللصددددددئمشه تعمددددددنحهات دددددد تلل ددددددشل تللعددددددشهاتعشنتمددددددنرتللصددددددمشتت

تتتتتتتتتعللصددددئمشه ت دددد تللنددددن تللنمعهدددد تلل ددددشه  تمنحئنهدددد تعفهددددش تندددد عشتيش ددددئتمنهددددئت تعنعلددددي

تنتعمددد تهندددسن تهننددديتتتنتعمددد تتصددد  تتتع هددد تعللددديتعنددد است  تعمددد تندددهست حتهت ددديت 

تتتتتنتعنعلددديس8 هسصدددمشتهصدددمشستتتنتعمدددئت عيددد تلحدددنتعيدددئ تىهدددشلتع عندددعتمددد تللصدددمشسست

تت تس11   تم تهشنتتتميتىهشلتهص تمنيتسستستعن اتعلليتع ه تتتص   ت

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مددددعتعمددددنتتستهنرددددشتس نددددهشتلل شيمدددد تلل ددددئمعتالحعددددئاتلل ددددشل تمحمددددنتمدددد تلحمددددنتمدددد ت مدددد تمعددددشتمدددد ت ددددشوتلل شيمدددد ت1 

نتعللددددددنل تئن تنت صدددددد رتللع ددددددعستعللنرددددددئ شتلمحمددددددنتمدددددد تت1/42نتعس نددددددهشتللنندددددد  تت1/316نتعللمه ددددددئع تت1/414

ت ت232نتت2 ـستنتنلشتللت ات تمهشع تنتي241عهن ت  

ت ت6نعش ت تل ه تست2 

نتس ندددهشتلمددد تمندددتعنتت1/12هنردددشتس ندددهشتللمندددع ت متدددئلاتللسن هدددًستل حنددده تمددد تمندددتعنتلل دددشل تللمندددع ت مدددعتمحمدددنتست3 

نتمحمدددنتمددد تمحمدددنتللتمدددئن ت مدددعتمندددتعنت تنلشت حهدددئ تللسدددشل تللتشمددد ت تت ش دددئنتللت دددًتللنددد هات لددد تم لهدددئتلل دددشل تللعدددشها

للمفددددئن ت تمحمددددعنتل لعندددد ت مددددعتلل  ددددًت تنلشتتنتعشعرتللمتددددئن ت دددد تس نددددهشتلل ددددشل تللترددددهاتعللنددددمعت1/215مهددددشع ت

ت ت213 215نتعللن تئن تت23/161 حهئ تللسشل تللتشم ت تمهشع ت

ت ت42ستنعش تلل شنئ تل ه ت4 

ت ت6/261ستس نهشتللنشتللمنفعشت5 

ت ت49ستنعش تلليعشتل ه ت6 

ت 213نتعللنل تئن تنت ص رتللع عستعللنرئ شتت16/212ستهنرشتشعرتللمتئن ت1 

ت ت112ستنعش تللم ش تل ه ت9 

ت ت214ستهنرشت ص رتللع عستعللنرئ شت8 

نتعصدددحه تمنددد اتنتمدددئ ت  دددًتللست دددحتت6115صدددحه تللمىدددئش تنتمدددئ تللصدددمشتعددد تمحدددئشاتتتنتشنددداتللحدددنه تست11 

تنتمس  تع هيت ت1153عللصمشتنتشناتللحنه ت

ت
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تعددئ تلنددي  تت ددئً تلليددئعع تعدد تنددئًتعنددنمئستعندد اتعللدديتع هدد تتتصدد   تتتنعلدديتععدد لف

ته دددعتعمدددنتمددد ت  ددده نتل مدددةمنه تشحمددد تتت  ت ددديته دددئ تمددد تع ددد تستدددئل تتتهمتفددديتعددد لمئ

نتتلددديتتتعسددد تمدددئت  تهصدددهميت تلنددديتهت ددداتمحسندددمئتصدددئمشلتم دددنست ددد ت همعددد تلليدددئعع ت ددد 

 ت  تتتتسعنددد اتعللددديتع هددد تتتصددد   تتععددد لفتنعلددديتتس1 سستلل دددههنتل دددشتمفدددًتلددديتعدددئ ت  

ست2   تعهنهددديتتعددد تع دددًتندددئًت ت  لتلمس هددد تعمدددن تمحمهمسهددديت صدددمشتعع ددديتمنهدددئتلل نددد سس

 ته دددعًتتتستدددئل تعمدددئتلتمدددن تللمدددةم تعندددن تستعنددد اتعللددديتع هددد تتتصددد   تع ه دددئتنعلددديت

 هدد لت ددعتلليددشحت عتتس3  دد ل ت  لتنم دد تصدد هيتمدد تل ددًتللددننهئتفدداتلحسندد ت  تلل ندد تسست

 دددد ل تلححئنهدددد تللسدددد ت تننددددسيهعت عش ددددئتع هددددئتع تهنددددتهئتمحفنددددئت دددد لتلعفشسهددددئتعللسدددد ت

سست ددد تمئلصدددمشت ددد ستلل  ددده  تلل  ه ددد تللسددد ت  ددد هئتتتعددد تع دددًتع ددد تلل  دددئ ًتللى  هددد ت

تتللتنهن ت ت

ت مف  تم تصمشتللنم ت  ست تت-

لل علنددد ت ى نهسددديتللسددد ت ت  تلمدددش تللندددمئ ت ددد ت ىصددده تللنمددد تمحمدددنت  ستللمستدددنن ت

مفهدددًتلهدددئت  دددعت ندددفتحئعلددد ت  تس مدددعتعدددًتى ددد ت ددد تللت ددداتععدددًتسصدددشحت ى نددد تعردددهات

سصددش يت ننددئ ت دد تهددعاتمددئتنت ددئ تمددئتس ددنست دد تحهددئ تشنددعًتتت  سته هددنتع دد ت دد لتع دديت

م سمتددئتنتعل تستدددننت علنددد ت ىصددهسيت ت سددديتمس دددشنلتعددد ت مهددعتللشندددًتممهددد ل تنت دددفنهات

تددددئل ت هدددديت ت علنددددفتلت دددد تى دددد تلدددداته ددددئشععست دددد تعددددًت  ددددنتنددددئًتست  ت ددددئشععستمت ددددهئ

ت تس4 عرهاس

ت

ت

ت

ت

ت

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ستصدددحه تللمىدددئش تمحمدددنتمددد تلندددمئعهًتلمدددعتعمدددنتتتللمىدددئش تنتنلشتلمددد تعفهدددشتللهمئمددد ت تمهدددشع تنتلليمتددد تللفئلفددد ت1 

للمندددئت ندددسئ تللحدددنه تعع عمدددديت ددد تع هددد تلل دددشهت تنت ئمتددد تنم ددد تنتمددددئ تنتسح هددد تن تمصدددي  تنهددد تت189111411

ت 5328  ًتم ت   تمصشستنتشناتللحنه ت

ت ت5328ستصحه تللمىئش تنتمئ ت  ًتم ت   تمصشستنتشناتللحنه ت2 

ت 6161ستصحه تللمىئش تنتمئ تللتمًتلل  تهمسن تميتع يتتتنتشناتللحنه ت3 

ت 4ستنعش تلل  اتل ه ت4 
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  ىصددهسيت  ستسمف ددد ت ددد ت مهدددعتندددعلح تللحهدددئ تعلددده تححدددنتمددد تلحنمهدددئ ت ددد لتنت  دددنتتتت

ععدددئ تش ددده تنعلددد تعمةنندددهئتعمدددئتعدددئ تعددئ ت ع دددئتع مدددئتعمدددئتعدددئ ت ددد لتلدددمتلتللشندددًتنت

عددًتشنددعًت نددئاتنعلدد تنتععددئ تنئ ددنلت ع دد تل  هددعظتلالندد مه تععددئ تللمحددئش تعلل ئ دد ت

اتعللتئمددددنت      ت لدددد تلىددددشتصدددد ئسيت  ستنتعللمت ددداتعللمشمدددد تعللصددددئمشتعلل ل ددددنتعللدددشحه

لهددد لتعدددئ تللمن دددشنتمددد تمددده تللشندددًتنت  تتت تدددًتحهدددئ تللشندددعًتنمع  دددئتلنهنددديتع ددديت ددد ت

 مهدددعت علنمددديتنتحسددد تس دددعاتللح ددد تع ددد تللندددئ تنتعمدددئتع ت ددديتعددد تع دددًتندددنع تحندددن ت

ل مهددعتللم دددشت  دددعتلددداتسعدد ت ىصدددهسيت  ستمستدددنن تلل علنددد ت مددئتعدددئ تلددديت  تهعدددع تندددنع ت

ندددن ت ددد تللحهدددئ تللدددننهئتعلحىدددش تنت ددد تع ددد ت  تهعدددع تشندددعًتتتمددد تللىصددد تحهددد تح

 عدددئ تنددنع تلهددداتنتع دد لتمدددئت ددهنسيتللنشلندددئ تللنرشهددد تلنددسعع ت ددد تحهئسدديتعدددًتلل علندد ت

ت ست1 عللت مه ت

 ددف لتمددئت شننددئت  تنىسمددشت لددفتع دد تصددمشت  تنىسمددشت لددفتع دد تصددمشتشنددعًتتت  ستتتت

 فنندددئتن دددن ئتندددنتلندددسععم تعدددًتمعندددحتهحسدددئوتللندددئ تمددديت لددد تللصدددمشتنتعنحددد ت تنندددسيهعت

  تنحدددهيتم مهدددعت علنمددديت  ستعىئصددد ت ددد تمفدددًت ددد لتللممحددد تلل صدددهشتللمىصددد تلهددد لت

تللمح تنتل لتنن عشت  شل تم تصمشست  ست ت

نمدددع وتمددد تصدددمشستع ددد تلل دددعشتعللستددد ه تعل  ددديهئنتمددد تل دددًتللدددنعع تللعشهمددد تت-1

ع لددفتممددئت نددئستمدد تشنتللم ددشعه تمدد ت  ددًتلليددئ حتعسهش ددئتمدد تلل مئ ددًتمتددنتشنتللع ددئشت

ش تمدد ت  ددًتنددشهظتع هدديتعع دد ت سمئعدديتحهنمددئتنعددئ ات لدد تتتععمئنسدديت  ددئم علت لددفتمئل دد

 دددشميتع هددديتللصددد  تعللنددد اتمئلح دددئش تعلل دددسهم تع ععددد علتصدددمهئنهاتعنددد هئ هاتع ددد ت

علنمدددعلتننهمددديتلل دددشه سه تع دددعته ئمدددًت لدددفتمئلدددنعئ تلهددداتمئلهنلهددد تنت ددد لت  ددد تعمدددئت ندددئست

  ستىددد ًتفددد  تعع دددشع تعئمدددئتمددد تسعددد ه تندددشهظتلددديت عتسهش دددئتمددد تلل مئ دددًتعمدددئت

سحم ددديتمددد تللدددسهاتلل ل  ددد تنت مدددش تهصددد عنيتمئلندددئحشتعمدددش تمدددئلم نع ت    ت لددد تلىدددشستمددد ت

للدددسهاتللمئي ددد تع دددعتصدددئمشتع ددد ت  ل ددداتععندددئن ات لددد ت  ت دددس تتتلددديتمن دددشتلالنددد ات ددد ت

تست 2  نحئ تللمتمعش ت

ت

ت

ت

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت ت134-133نتت4 ي1818مهشع ت تت–ستللشنعًتلنتهنتحعبتنتنلشتللعس تللت مه ت1 

ت ت293نت ـستنتنلشتللعس تللت مه تنتمهشع ت428ستهنرشت ع ستللنمع تل مئعشن تع  تم تمحمنتم تحمه   2 
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عننس دددًت لددد تمعندددعتلىدددشت ددد تصدددمشست  ستع دددعتمعندددعتلل سدددئًت  تش هندددئتع مدددئت  ت ندددعبتت-2

معلن ددديتع هددديتللصددد  تعللنددد ات ددد تللصدددمشتعدددئ ت ددد تللحدددش تعلل سدددئًتعللسددد تسدددسحيات ههدددئت

ئصددد ت ددد ت حدددنتعللىندددن تنتعىئصددد ت ددد تلحدددنتم ددد تفئمسدددئتصدددئمشلتع ددد ت ندددعبتلحعصدددئ تى

للدددشساتمددد تىندددئشسيتنتععددد لت ددد تمتشعددد تللىندددن تهدددعاتللحصدددئشتللددد  تلىددد تل ن دددئ تع هدددئت

تتست 1 عم  ت عتصئمشلتفئمسئتنعهئت تسه ستللمح تعلل نل نتمحسنمئتمئاتستئل ت

حئ تنتعنمددددددع وتلىددددددشت دددددد تصددددددمشست  ستع ددددددعتمددددددع تلحنددددددئش تعلحع نتعلحصددددددت-3

عىئصدد تع دد تن مدديتللددشةعحتللددشحهاتنتعمدد ت لددفت  ددنتصددمشتعنددنت ددئلتصددمشستمدد ت ددععبت

ع ت دد شتنت تدد تلندد تمدد تمئلددفت  ستنددئًت تش هدد ت مددشل هاتع ددعته ددعنتمن ندديتمدده تهددن ت

شنددددعًتتت  ست ددددنمت تعهنددددئتشنددددعًتتت  ددددئًت ت   تللتدددده تلسددددنمعتعل تلل  دددد تلهحدددد  ت

تن دددعًت  تمدددئتهش ددد تشمندددئت ندددئتاتع ندددئت لهددديتع نددد تع ددد ت شلندددفتهدددئتلمدددشل هاتلمحددد ع تع 

تست 2 لشل تع سست

ععدد لفتع دد تلل  ددشتعلل ددععتعللمددشلتعن ددنستع هدديتللصدد  تعللندد اتنل مددئتع دد تلل مدد تت-4

للسددد ت تهصدددًت لههدددئتلحدددنتنت  دددنتعئنددد تللندددئشت تسعندددنت ددد تمهسددديتلل دددهشتعلل دددهعشتللتنهدددن تنت

  ددددنتنئعلدددد ت ئيمدددد ت ع هدددديتتععددددئ ته ددددععت ه ددددنتع دددد تميندددديتللح ددددشتمدددد ت ددددن تلل ددددععتن

للنددد استللنمددد ت  ستعندددش تمددد تىمددد تلل دددتهشت  ئلددد تلددداتسي ددد تلددد تن ندددئت عدددًتع نددد ت تنت

  ددئًتلهددئت ت دد لت عًتيتددئات ع دديتمندد تف فدد ت هددئات    تعنددنتعددئ تهرددًتللهددعاتيعلدديته سددع تمددئت

تست 3 ه نتم تللننًتمئتهم هإتمينيت

للمدددع تعدددئ تعععددديت دددنهنلتعندددنت صدددئمسيتللحمددد ت عدددئ تهمشن دددئتتعلنددديتلمدددئتمدددشلتمدددشل

نتعنئلددد تلددديتعئ  ددد ت  ست ت  لندددفتتمئلمدددئ تعه دددعًت  لل هددداتندددهًتع ددد تندددعشل تللمدددع سس

تست 4 لسععفتعععئت نهنلسست  ئًت ت    تل نتللنئ تم  لتلحنمهئ تفاتلل ه ته عنهاسست

ت

ت

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتسح هدددد تت1889 ددددـستنتنلشتمندددد ات تللشهددددئلت368ستهنرددددشت ىدددد  تللنمددددع ت مدددد تحمددددئ ت مدددد تمحمددددنتمدددد ت ت ددددشت  1 

ت ت313صئل تمحمنتنت

ت ت2315ستصحه تمن اتنتمئ تشحمسيت  ستللصمهئ تعللتهئًتعسعل تيتع  ًت لفتنتشناتللحنه ت2 

ت ت6198للننهئتنتشناتللحنه تستصحه تللمىئش تنتمئ تعهحتعئ تهتهظتللنم ت  ستع صحئميتعسى ههاتع ت3 

نتععندددد تللتمددددئًتنتمددددئ تللصددددمشتع دددد ت نددددعلعتللم هددددئتت3141ستم مددددعتلل عل ددددنتنتمددددئ ت ددددن تللددددم  تنتشندددداتللحددددنه ت4 

ت 6194عللمصئ  تنتشناتللحنه ت
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ع دد ستلحمف ددد ت دد ت ددد  تمددد تلمسحددئ تتتل شندددعًتع هدديتللصددد  تعللنددد اتنت  دد تعدددًتمدددش ت

عنددددنتصددددمشستللدددد  ت تهىئليدددديت دددد  تنت نهددددئتهمسحندددديتعدددد تع ددددًتع دددد تعددددًتمددددش تن ددددنست

ت ى  ئ تللنمع ت  تعمئ  تللم شت 

صدددمشتلعلددد تللتددد ات تممدددئت ت دددفت هددديت  تللصدددمشتمددد ت عرددداتلل  دددئ ًتنتع ته سددد اتمددديت  ت

مدد ت  دد يتتتع دد تسهددشستنتع تهع دد ت ددش ئتعمددنحئ ت دد تع ددعتمعئنسدديتحندديتيشه دد تللشنددًت

تع ههات   ًتللص  تعللن ات 

عندددنتندددئًتتتعددد تع دددًتل نمددد تمحمدددنت  ستسفمهسدددئتلددديت ت  عل دددنتعددد م تشندددًتمددد تنم دددفتتتت

 صدددمشعلتع ددد تمدددئتعددد معلتع ع علتحسددد ت سدددئ اتنصدددشنئتع تممدددنًتلع مدددئ تتتعل دددنت دددئ فت

نت مدده تلدديتعدد تع ددًت  تعددًتنمدد تمشنددًتمدد تتتنددنت تندد تلح بتست1 مدد تنمددئتللمشندد ه سست

علعدددنهاتصدددمشعلتحسددد ت دددئ تنصدددشتتتنتلددد لفتندددئًتلددديتمددد ت مسددديتللمشندددًتلهدددئتع لمدددئت دددنهنلت

نت ئصددمشتعمدددئتتس2 منددد هئتلدديت ت   ئصدددمشتعمددئتصدددمشت علددعلتللتددد اتمدد تللشندددًسستعدد تع ددًت

صددمشت علددعلتللتددد اتمدد تللشنددًت دددعل ت ددشيتمحددد عحت  ت  لتعددئ تعئنمدد ت مدددشتللع ددش تمدددئت

ت عدددشت ئصدددمشتع ددد تمدددئتهصدددهمفتمددد ت هدددسهاتعمدددئتصدددمشت علدددعلتللفمدددئ تعللحددد اتمددد تللشندددً

 ئندددفتمددد ت م دددسهاتمدددًتمددد تع هدددسهاتعمددد تل سمهددده تعللمدددشلنتمدددنعل تللتددد ات صدددحئ تلل دددشل عت

للددد ه تل سهدددنعلت ددد تسننهندددهئتعس شهش دددئتعصدددمشعلتع ددد تسحمدددًتم دددئنهئتعمتدددئنل تلليدددئعنه ت

 ههددددئتعم ددددئ هش اتنددددعرتعلمددددشل هاتعمعندددد تععهندددد تع ددددههاتللصدددد  تعللندددد اتعنهددددًت ددددات

هددد تنعمددديتعدددئنعلته دددشمعنيتحسددد تهن ددد تللصدددئمشع تع ددد تمددد  تتتعندددعرتصدددمشتع ددد ت  

ع هدديتع مددشل هاتصددمشتع دد تللنددئشتعع دد ت مدد تعلددنستعللدد مه تع دد تللدد م تعهت ددع تع دد ت  ددنت

للعلددنتعللمصددشتعهعنددحتع دد تلل دد تعللندد  تع هددع تع دد تلل ددشتعمعندد تنئلدديتلدديتنعمدديت

 ندددئتلمدددنشعع تندددئًتعددد ت  تمتددد تشمددد تندددههنه تعنلعنتمعددد تع ددد تىيه سددديت شمتددده تندددنيت

عتلمندد تصدد عل تتتستددئل تع ددههات  متدده تع تسنددست ًتلددات  تلع ددئشتمعدد تععهندد تلدداته دد

مئلتددد ل ت فنددديتع ددد ت دددشحتللنددد عًتمهددداتعدددننهاتهدددعاتهدددشع تمدددئتهععدددنع تمددد تللتددد ل تلدددات

ه ددددئ نع تمدددد ت ددددن تللتدددد ل تعيددددعًته مفددددعلت دددد تللددددننهئت  تنددددئع تهنددددهش تمدددد تنهددددئشتلمددددئت

ت ست3 منسي

ت

ت

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت 34ستلل شل تللعشهاتنتنعش تلحنتئاتنتل ه ت1 

ت ت35ستلل شل تللعشهاتنتنعش تلحح ئحتنتل ه ت2 

ت ت9/81ستس نهشت م تللنتعنت3 
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 حعمسددديتسمدددئشفتعستدددئل ت ددد ت شندددئًتللشندددًتعسعددد همهاتمددد تندددعمهاتعستعه دددهئتمئلصدددمشتت

 ت ددعتع دديتلهمدده تل ى دد ت  ت دد ستللددننهئت دد تنلشتلىسمددئشتعمدد  تعمحدد ت تحسدد ته دد  تل لهدد

ىئلددنتع نهددئت ئنهدد تعمئ دده ت دد تللدد علًتع تهن ددعتللنددئ ت  تللتمددًتللصددئل تنتنلشتلدد  تعم ددئات

علندددديت تهع ددددنت ددددشرتح ه دددد ت دددد ت دددد لتللددددننهئتمددددئتنلات نددددئفتعددددنشتعحدددد  تنتعل تحنددددن ت

ىددئلت دد تللمددئ تلدداتهىددحتمدد تللم ددًتصددعشسهئت هدد تىددشل تنتع متهددئتل دد  ئ تنتعلندديتمدد ت

تست 1 نتعم تنلىًتمه تللص ه تلاتهىًتم تع ًت

عنددنتنددد تع هندددئتلل دددشل تللعدددشهاتعه هددد تلمددس  تللشندددًتفددداتلىمشندددئتعددد تصدددمش اتعلمسفدددئلهاتتت

حمدددشتتتععهدددحتن ددد ت نمهئ ددديتمددد تللمصدددئ  تعللمحددد تع ت هددداتندددنع ت ددد تللصدددمشتعلنددديت

ته  تع  تلل مهعتل نسنل تمهات  تللمح تعللمصئ  ت 

تع هيتللن استنمهنئتنعرت 

هددديتللنددد استندددنتمعددد ت ددد تنعمددديت لدددحتندددن تل تتتندددعرت ع ت دددنعًتشنددد يتعددد تع دددًتنمددد تت

ىمندده تعئمددئتنتع دداتهنددسه ةع تمدديتعهة عندديتنتلدده تعنهددئشلت هددشلتعنددشلتع دد تعمددئن تتت

عددد تع دددًتعسدددشفتمتدددئلاتلل دددشفتعللعفنهددد تنتعلددداتهت ددد تعلددداته ددد شتعلددداتهعدددًتمدددًتصدددمشت

ععلصدددًتعلحسمدددًت ددد تندددمهًتنععسددديتنتعلمدددئت هددد تمدددنهات مدددشستتتمصدددنئع تلل  دددفتل  ندددئ ت

نهاتنت عدددئنعلتهمدددشع تع هددديتعهندددىشع تمنددديتع دددئحعه تع هددديتنت عدددئنعلته علدددع تعدددئ تنمهدددئتمددد

مدددئ م تعللهدددعات صدددم تن دددئشلتنت هندددع ت عته دددعًتلهددداتعمدددئتندددئًتستدددئل ت  عهصدددنعتلل  دددفت

عع مدددئتمدددشتع هددديتمدددإتمددد تنعمددديتندددىشعلتمنددديتندددئًت  تسندددىشعلتمندددئت ئندددئتنندددىشتمدددنعاتعمدددئت

نتست2 ى هددديتعهحدددًتع هددديتعددد ل تم دددهاتسستسندددىشع تلت ندددعحتست مدددع تمددد تهنسهددديتعددد ل ته

عندددنت لنتلمسحئنددديتعمددد  ستمدددفسشل تلمنددديتعلنددديت تهندددسيهعت ن دددئ ست ئىددد تهندددئ  تعهدددنععلتشمددديت

  عندددددئنبتندددددعرتشمددددديت  دددددئًتش ت  تلمنددددد تمددددد ت   ددددد تعل تععدددددنفتللحددددد تع نددددد تلحعدددددات

نتعلعنددديتصدددمشتعنددد ات مدددشستاتع ع ددديتلددديت  ندددئًتهدددئتندددعرتلنددديتلددده تمددد تتس3 للحدددئعمه سست

لنددديتعمدددًتسددد تصدددئل ت ددد تسندددنلن تمدددئتلددده تلدددفتمددديتع دددات نددد ت ع دددفت  تسعدددعم تل  دددفت

 هدد لت ددعتنمدد تتتنددعرت ع هددديتللندد استعصددمشستلل ددع تللدد  تعئ دديتيدددعلًتتس4 لل ددئ  ه سست

تست 5 حهئسيت

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت ت611 ـستنتنلشتللعس تنتمهشع تنت911للههفم تع  تلم تلم تمعشت معتللحن ت  تستهنرشتمعلشنتللرمئ 1 

ت ت38-39ستلل شل تللعشهاتنتنعش ت عنتنتل هئ ت2 

ت ت45ستلل شل تللعشهاتنتنعش ت عنتنتل ه ت3 

ت ت46ستلل شل تللعشهاتنتنعش ت عنتنتل ه ت4 

مدددد تلحمددددنتلحنصددددئش تلل شيمدددد تنتنلشتللعسدددد تللت مهدددد تستهنرددددشتلل ددددئمعتححعددددئاتلل ددددشل تل مددددئات مددددعتعمددددنتتمحمددددنت5 
ت 8/42نتت1899مهشع تنتلمنئ تنت
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 صبر نبي هللا أيوب )عليه السالم( 

 مدددئتنمددد تتت هدددع ت ع هددديتللنددد است  دددنتعدددئ تنمددد ت ددد تللصدددمشتنت  دددنتعدددئ تمحسندددمئتع ددد تتتت

مددديت نددد تللدددم  تللددد  ت صدددئميتتتستدددئل تمددديتنت  تندددئًتستدددئل ت ددد ت هدددع ت  علهعمدددئل تندددئنبتش

منددن تلل ددشتع ندد ت شحدداتللددشلحمه تلت ئنددس منئتلدديت ع دد نئتمددئتمدديتمدد ت ددشتعلسهنددئست   دديت

  ددد تنصددد ت هدددع تع هددديتللنددد اتتس1 تعمدددف هاتمتهددداتشحمددد تمددد تعندددننئتع عدددشبتل تئمدددنه سس

يددعًتعلىددس حتعس ىدده تنتعنهددًت دد ت هددع تلندديتمدد تمندد ت نددشل هًتنتعنهددًتلندديتمدد تللددشعات

ع تع هدديتللنددد ات صدددئميتتتستددئل تمنع ددد ت ددد تمننددديت لدددفت  ت هدددمدد تنشهددد تعهصدددعتنت ددمتلت

  مدددئتعرمددد تعس يدددعتمننددديت ىش ددديتللندددئ تمددد تمهدددنهاتعلددداتهمددد تمتددديتسهدددشت ع سددديتعه دددئًت

عئنددد تمنددد تهعندددحتللصدددنه تع هددديتللنددد اتنهدددًتلندددمهئتشحمددد تنت عئنددد ت ع سددديتسندددت ت

تع هددديتعسنسهددديتممدددئتهنعدددًتعس دددعاتع هددديتعنلاتع هددديت دددشستمدددن تيعه ددد تعشع ت  ت هدددع تع هدددي

للندد اتلدداتهدد ًتصددئمشلت ددئعشلتمحسنددمئتمدد ةستع دد تتت تهددنععت دد تع ددحتمددئتمدديتحسدد ت  ت

للددنعن تسندد يتنعددئتشمدديتنددمحئنيت ئنددس ئ تلدديتععئندد تلمشلسدديتسئ مدد تعندديت دد تمتددلت ددننهئت

 ددددفنمعتتتستددددئل تلدددديتعهنددددئتع مددددشتمئل ددددش تمنهددددئت مش دددد تمئيندددديتع مددددشتمئ سسنددددئًت مش دددد ت

منحنددد تفهدددئ تنتع ددد تع ددد تش دددًتمددد ت دددشلنتمددد تترددئ شستعشنت لددد ت   دددًت مئلددديتع عسددد 

  دد ت  تددًتهحددس  تتمندديت دد تفعمدديت نددئنلستشمدديتنددمحئنيتعستددئل تهددئت هددع تللددات عدد ت سنهسددفت

عددد ت ددد لت  دددئًتم ددد تهدددئتش تعلعددد ت تسنددد تمددد تعددد تمشعسدددفت مهنمدددئت دددعتعددد لفت  لت دددئ  ت

لمشلسدديت  دداتسددشست دد تللمع ددعت   عدد تعرندد تلندديت  هددًتعندديت  ت دد تسسعلدديت  ددئًتلهددئتمددئت

 ددننفت هسهددئتللمددش  ت هئمسدديتلحندد ت ه سدديتعنئلدد ت ندد ت  ددن تمشه ددئتلدد ت دد ت دد لتللمع دددعت

للمعدددئ تنددنتسنهدددش تعسنم سدديت ددد ت فنددئ تللم ئعلددد ت ددش  ت هدددع ت  ئلدد تلددديت ندد ت هدددع تعمتددئلات

  دددئًتلهدددئتنتددداتعلعسن هدددئتعمعددد ت دددشعبتلنددديتلددداته ئشنهدددئتحسددد ت شلستتت مهدددعتمئلددديتحئ دددشلت

هئت   دديتععلددنستللدد ه ت لسددئستتت  هددًتعددئ ت لددفتع دديت دد تللددننمدده تهنهدديتنتعلىس ددحتللنددئ ت دد ت

 ددشنتتتع هدديتعلددنستمنعهددئنهاتع تددًتمددف هاتلدديتعددن ت دد تل ىددش تعنهددًتمددًت عسدد ت مهددعت لددفت

 ددد تللدددننهئتمددد ت  دددًتعمدددئًتعندددنتنهدددًت  تتتندددمحئنيت   تالم ددده تلتنددديتتت ددد ت  ددد فتمدددئًت

تلع ددداتمصدددح ت لدددفتعلدددعتمصدددح ت هدددع تع ددد ت  ددد فتمنهددديتعنشلمسددديت  تدددًت لدددفتل مدددعتعت

لع دددد تسنعه دددديتعنعلدددديتنددددمحئنيتع عددددشبتل تئمددددنه ت  تعسدددد عش تعمععردددد تل مدددددةمنه تع ت

هتمدددنتتت  تمدددةم تعنعلددديتندددمحئنيتع نددد تلشحددداتللدددشلحمه ت ددد لتل نددداتللممدددئشفتمنئنددد ت

لحددئًت هددع تع هددديتللندد اتعنددنتشعبت ندددئم تمدد ت هددنتش ددد تتتعندديت  تشنددعًتتتصددد  ت

نددد اتندددئًت  تتتستدددئل تم عدددئتمدددعع تممددد ته دددعًتهدددئتلشحددداتللدددشحمه ت مددد تنئلهدددئتتتع هددديتع

ف فددئتنددئًتلدديتللم ددفت  تلشحدداتللددشلحمه تنددنتلنمددًتع هددفت ئنددنًتشعلستللحددئعات دد تللمنددسنشفت

ععدد تلندد تمدد تمئلددفتش ددد تتتعندديتنددئًتمددشتشنددعًتتتصددد  تع هدديتعندد اتمش ددًتع دددعت

صدددد  تتتع هدددديتعندددد ات ت  نددددنتنرددددشتتته ددددعًتهددددئتلشحدددداتللددددشلحمه ت  ددددئًتلدددديتشنددددعًتتت

 لهدددفسستنت هددد لت دددعتصدددمشتنمددد تتت هدددع ت ع هددديتللنددد استللددد  ت دددًتعنعلندددئتل صدددمشتع ددد ت
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لمدددشتلح منددد تعللتصدددعشتنت  دددنتلمدددس  تعددد تع دددًت ددد تمننددديتعمئلددديتععهئلددديتع ددد تلعددد تمدددئت

هددحتهم ددفتل ننددئ ت دد ت دد ستللحهددئ ت ددئ تللحهددئ ت ددئ ت  ددنتعلحددنلتمنهددئت صددئميتمدد  تع ددن ت ع

  ت  ددن  ت مهتددئتعمددعتعددًت لددفت ددًتصددئمشلتمحسنددمئت مددشستاتع ددئعشلت هددئستع دد تعددًت دد لت

ع هددددئن تع هدددديت دددد ل تنتعمددددئتعددددئ تمندددديتعدددد تع ددددًت  ت  تشنتللهدددديتعددددًتمددددئت ىدددد ستمندددديت

تس 2 صمشس

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت ت614ستمعلشنتلل مئ تنت1 

ت ت115نت ت1895ستهنرشتش ئًتحعًتللشنعًتىئلنتمحمنتىئلنتنتنلشتلل عشتللتشم تنتمهشع تنت2 
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 -الخاتمة :

للصددددمشتلمددددس  تعلىسمددددئشتعلمسحددددئ تمدددد تتتل مددددةم تنتعل تللصددددمشتلدددده تمدددد تل  ددددهئ تت-1

تللمه ع تللس تهشهنتمهئتتت  تهه فتعهت  تعمئنست 

تعللن حتللصئل ت ش  تتتعنهاست   تللصمشت عتيشه تل نمهئ تعللصحئم تت-2

  تل ددشتع دد ل تللصددمشتعرددهاتعنددنتتتنتعلعددًتعمددًتع دد  تلدديتفددعل تع دد ل تمت ددعاتت-3

ت  تللصمشت   ل ست تهت ميت  تتت 

ت  تللصمشتع  تللم  تعل  ت  تعسئ تتتعنن تنمهيتمحمنت  ست ت-4

ت  تللصمشت عتسشفتلل ععبتع لاتللم عبتلنهشتتت ت-5

للصددمشتلدديت  مهدد تعمهددش تلدد لفت عددشت دد تلل ددشل تللعددشهات دد ت عفددشتمدد تنددمته تمع ددتئتنتت-6

تعلاتس عشت  ت  ه  تم نشتمئت عش ت  ستلل  ه  ت 

هحسدددئوت  ت نندددئ ت لدددد تللصدددمشت ددد تعددددًتلحعللددديتندددعل تنددددشل ت عت دددشل تنتمحهدددد ت تت-1

تسن تليتعنيت 

صدددمشتع ددد تلليئعددد تنتعصدددمشتع ددد تللمتصددده تنتعصدددمشتتللصدددمشتع ددد تف فددد ت نندددئاتنت-9

تع  تللم هئتعللمصئ  ت 

لدددعت تللصددددمشت نهدددئش تعسددددنلع تللن ددددع تللم دددشه تمدددد تللم هددددئتعللمحددد تللسدددد تسندددد ًتت-8

تمهئ 

صدددد ئ تللددددن  تعلنددددمئ ئتنددددنشلتنتع ددددعتهددددنىًت لدددد تلل  دددد تلليمننهندددد تللصددددمشت ع دددد تت-11

تعللنعنه ت 

ت عتل نش ئ تعل شتعفعل تعرهات   تللصمشت عتسع هشتل ىيئهئتعشت-11

ه دددتحتللصدددمشتعدددن ت  دددهئ تمنهدددئتلل دددععبتلنهدددشتتتنتع رهدددئشتلله دددعتعلل ددد عت ددد تت-12

تللمصهم تععناتللش ئتنت  تللصمشت عتلمسحئ تعلىسمئشتمنيتع تع ًت 

للمةمندددع ته ندددع تفمدددئشت همدددئنهاتعصدددمش ات ددد تللدددننهئتمشعدددئ تمددد تللندددمئ تعل شلتت-13

ل ىدددش ت نددد تعش دددهئتللندددمئعل تعل شلتنتعلل ددد ل تهعدددع تمددد تعللحهدددئ تلليهمددد تنتع ددد ت

ت ن تللتمًت ت

ت

ت
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ت-للمصئنشت 

تلتلل شل تللعشهات

ستنتسح هدددد تصددددئل ت386 ىدددد  تللنمددددع ت ت مدددد تمحمددددنتعمددددنتتمدددد تمحمددددنت ت ددددشتنت  ت-1

ت ت1889محمنتنتنلشتمن اتللشهئلتنت

لشتللعسددددئ تستنتن428 عدددد اتللنمددددع ت تل مددددئتعشن تع دددد تمدددد تمحمددددنتمدددد تحمهدددد تنت  ت-2

ت ت1891للتشم تنتمهشع ت

ستنتيمتددد تفئنهددد تنت241 صددد رتللع دددعستعللنردددئ شت تمحمدددنتمددد تعهنددد تللدددنل تئن تنت  ت-3

تنلشتللت اتنتمهشع ت 

 دددـستنتنلشت515 حهدددئ تع دددعاتللدددنه ت تلحم دددات مددد تحئمدددنتمحمدددنتمددد تمحمدددنتللن للددد ت ت ت-4

تللننع تلل نهن تنتمهشع تلمنئ ت 

ستنتميمتدددد تللتندددد تنتمنددددنلنتنت515 مددددعتحئمددددنتمحمددددنتللن للدددد ت  للمنلهدددد تعللنهئهدددد ت تت-5

تنت ت1899

ستنتمندددددنلنتنت646سن نددددد ت  دددددًتللمصدددددئ  ت تمحمدددددنتمددددد تعندددددعشتللح مددددد تللن ددددد ت ت ت-6

ت ت1899

سدددئوتللتدددشع تمددد ت دددعل شتلل دددئمع ت تمحمدددنتمشس ددد تلل مهدددن تنتنلشتلهمهدددئتل سع هدددعتت-1

ت ت1861عللن شت

تشفتنتمننلنت للسصعحتل ن م ت تسنلهحت ع تممئت-9

ستنتسح هدددد ت تلمددددشل هات916للستشه ددددئ ت تع دددد تمدددد تمحمددددنتمدددد تع دددد تلل ش ددددئن تنت  ت-8

ت ـت ت1415ل مهئش تنتنلشتللعسئ تنتمهشع ت

س ندددهشتلمددد تمندددتعنت ت ش دددئنتللت دددًتللنددد هاتللددد تم لهدددئتلل دددشل تللعدددشهاتنتمحمدددنتمددد تت-11

ت محمنتللتمئن ت معتللنتعنتنتنلشت حهئ تللسشل تللتشم تنتمهشع ت

مددددد تعفهدددددشتللنم ددددد  ت مدددددعتلل دددددنل تس ندددددهشتلل دددددشل تللتردددددهات ت ندددددمئعهًتمددددد تعمدددددشتت-11

ت ـستنتنلشت حهئ تللعس تللتشمه تنتمصشت 114  

 ددددـستنت516س نددددهشتللمنددددع ت تللحندددده تمدددد تمنددددتعنتلل ددددشل تللمنددددع ت مددددعتمحمددددنت ت ت-12

تيمعتللمعسم تللس ئشه تللعمشبت 
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شلشتللسنعهدددددًت تلحمدددددئاتلل ئ ددددد تس ندددددهشتللمه دددددئع تللمندددددم ت ندددددعلشتللسن هدددددًتع ندددددت-13

 دددـستنت181نئصددشتللددنه ت مددد تنددتهنتعمددنتتمددد تعمددشتمدد تمحمدددنتلل ددهشل  تللمه ددئع ت  

تنلشتللعس تللت مه تنتمهشع ت تلمنئ ت 

س نددهشت ددئمعتللمهددئ ت دد تسنعهددًت  تلل ددشل ت تمحمددنتمدد ت شهددشتمدد ته هددنتمدد تىئلددنت مددعتت-14

ت ـستنتنلشتلل عشت 311 ت شتلليمش ت  

للددددددنلشتللمن ددددددعشت تعمددددددنللشحم تمدددددد تللعمددددددئًت دددددد ًتللددددددنه تللنددددددهعي تتس نددددددهشت-15

ت ت1883 ـستنتنلشتلل عشتنتمهشع تنت811  

س ندددهشتلل دددعل شتللحندددئ ت ددد تس ندددهشتلل دددشل ت تعمدددنللشحم تمددد تمحمدددنتمددد تمى دددعحتت-16

تللفتئلم تنتمةنن تل ع م تل ميمععئ تمهشع ت 

تمدد تلحمددنتمدد تمحمددعنت لنندد  تنتس نددهشت لنندد  ت تل مددئاتلل  هددًت مدد تللمشعددئ تعمددنتت-11

تنلشتللعسئ تللتشم تنتمهشع تنتلمن  ت 

 دددددـستنتميمتددددد تللمعسددددد تلالنددددد م تنت151لل دددددئمعت تمتمدددددشتمددددد تشل دددددنتل  ن ت  ت-19

ت ـت 1413مهشع تنت

لل دددئمعتححعدددئاتلل دددشل ت تلحمدددئات مدددعتعمدددنتتمحمدددنتمددد تلحمدددنتل نصدددئش تلل شيمددد تنتت-18

ت ت1899منئ تنتنلشتللعس تللت مه تمهشع تنتل

ش دددئًتحدددعًتللشندددعًت تىئلدددنتمحمدددنتىئلدددنتنتميمتددد تنلشتلل عدددشتللتشمددد تنتمهدددشع تنتت-21

ت ت1895

ت 1818للشنعًت تسنلهحتنتهنتحعبتنتمهشع تنتيمت تشلمت تنتت-21

شعرتللددددنه تل ندددد م ت تعمددددنتلل سددددئرتيمددددئش تنتميمتدددد تنلشتللت دددداتل م هدددده تنتيمتدددد تت-22

ت ت1814فئنه تنتمهشع تنت

للمتدددئن ت دددد تس نددددهشتلل دددشل تللترددددهاتعللنددددمعتللمفدددئن تنتمحمددددعنتل لعندددد ت مددددعتتشعرت-23

تلل  ًتتنتنلشت حهئ تللسشل تللتشم تنتمهشع ت 

 ددددـستنت116شهددددئلتللصددددئلحه ت تلإمددددئات عت عشهددددئتهحهدددد تلمدددد تل ددددشحتللنددددعع ت  ت-24

ت ت1895مننلنتنت

ت ت1898 لنتللمةمنه تعمععر تللمس ه ت تن اتللنه تللعه ن تنتمننلنتنتت-25
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 ددددـستنتميمتدددد تمةنندددد ت911نددددن تللمهه دددد ت تع دددد تمدددد ت مدددد تمعددددشتلمدددد تللحندددد ت  ت-26

تللعس تنتمهشع ت 

صدددحه تللمىدددئش تمحمدددنتمددد تلندددمئعهًت مدددعتعمدددنتتللمىدددئش تنتسح هددد تن تمصدددي  تت-21

نهددد تللمندددئت ندددسئ تللحدددنه تعع عمددديت ددد تع هددد تلل دددشهت تنت ئمتددد تنم ددد تنتنلشتلمددد تعفهدددشتنت

صددددحه تمندددد ات تمندددد اتمدددد تت–ت21نتت1891-1411متدددد تللفئلفدددد تمهددددشع تنتلليت–للهمئمدددد ت

 ددددـستنتسح هدددد تمحمددددنت ددددةلنتعمددددنت261للح ددددئوت مددددعتللحندددده تلل  ددددهش تللنهنددددئمعش ت  

تللمئن تنتنلشت حهئ تللسشل تللتشم تنتمهشع ت 

 دددـستنتمندددنلنتنت1151لل سعحدددئ تللشمئنهددد ت تمحمدددنتمددد تع ددد تمددد تمحمدددنتمددد تعددد  ت  ت-29

ت ت1895

للمعسمددد تللس ئشهددد تنتمصدددشتنت دددهلتلل دددنهشت تسدددنلهحتعمدددنللشعةحتللمندددئع تنتميمتددد تت-28

ت ـت ت1356

لل دددئمع تللمحدددهيت تمحمدددنتمددد تهت دددع تلل هدددشع ت مدددئن تنتمةننددد تللشندددئل تنتمهدددشع تت-31

تات 1819 ـتنت1411نت

 ددددـستنتلل ددددئ ش ت529للع ددددئحت تسددددنلهحتمحمددددنتمدددد تعمددددشتمدددد تمحمددددنتلل مى ددددش ت  ت-31

ت ت1853

 تللتمدددئًت ددد تندددن تل ندددعلًتعل  تدددئًت تع ددد تمددد تحندددئاتللدددنه تللمس ددد تللهندددن تنتعندددت-32

ت ت1898ميمت تمةنن تللشنئل تنتمهشع تنت

 دددـستنتنلشتصدددئنشت111لندددئ تللتدددش ت تمحمدددنتمددد تمعدددشاتلمددد تمنردددعشتللمصدددش ت  ت-33

تنتمهشع ت 

لمنددددئ تمهئنهدددد ت دددد تنصددددع تللسن هددددًت تللددددنعسعشت ئ ددددًتصددددئل تللنددددئمشل  تنتنلشتت-34

تات 1888ع تللف ئ ه تللتئم تنتمننلنتنتلليمت تل عل تنتلل ة

م مدددعتلل عل دددنتعمنمدددعتلل عل دددنت تندددعشتللدددنه تمددد تع ددد تمددد ت مددد تمعدددشتللههفمددد تنتنلشتت-35

ت ـت 1412لل عشتنتمهشع تنت

 ددددـستنت666مىسددددئشتللصددددحئرت تمحمددددنتمدددد ت مدددد تمعددددشتمدددد تعمددددنتلل ددددئنشتللددددشل  ت  ت-36

تات 1885 ـت ت1415 تمهشع تنتسح ه تمحمعنتىئيشتنتمعسم تلمنئ تنئ شع

 ددددددـستنتسح هدددددد تعددددددننئ ت225م ددددددشنل ت ل ددددددئرتلل ددددددشل ت تللشلسدددددد تل صدددددد هئن ت  ت-31

تات 1881 ـت ت1419لل معش تنتنلشتلل  اتنتنم  تنتلليمت تللفئنه تنت
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 دددـستنت491مندددئ ًتللندددئ شه ت تعمدددنتتمددد تمحمدددنتمددد تع ددد تللهدددشع تل نصدددئش ت  ت-39

ت ت1881مننلنتنت

 ددددـستنتنلشت911ئ ت تع دددد تمدددد تلمدددد تمعددددشتلمددددعتللحندددد تللههفمدددد ت  مددددعلشنتلل ددددمت-38

تللعس تنتمهشع ت 

 ددددـستنتنلشتلل هددددًتنت132مععردددد تللمددددةمنه ت تمحمددددنت مددددئًتلل ئنددددم تللنم دددد  ت  ت-41

  ت1892 ـت1422مهشع تنت


