
 

 

 خض انثحثيه

 (.انرتتٌٌح انمٍى يٍ فٍيا ًيا تالغٍح دراسح) انغشايل أمحذ لادر ٌَرريضاٌ : اإلَشاء انطهيب يف كتاب أٌيا انٌنذ نإلياو

حيتٌي عٍ اننظائح ًاحلكى ًاملٌاعظ، ًيؤنف ىذا انكتاب اإلياو انكثري  ًاملشيٌر ًانعامل  أتً  تاب أٌيا انٌنذ ىٌ كتابك

 حايذ حمًذ تٍ حمًذ انغشايل ًٌكٌٌ يعهًا عهٍنايف حمٍمح احلٍاج .كاٌ مجٍع اننظٍحح يف كتاب أٌيا انٌنذ ٌؤخذ يٍ كالو اهلل  املنشل إيل

ٌم ً انكتاب يٍ حٍث انثالغح ٌشتًم عهى انكالو اإلَشاء انطهيب كًا حيتٌي عهى انمٍى م اهلل عهٍو ًسهى تٌاسطح اجلرباننيب حمًذ ط

 انرتتٌٌح فٍو.

اإلَشاء انطهيب ً غري ئً إىل لسًني، كالو اإلَشاان، ًٌنمسى غح أٌ كالو اإلَشاء انطهيب ال حيتًم انظذق ًانكذبيف عهى انثال

ًٌزاد انثحث إتزاس كتاب أٌيا انٌنذ ًيعزفح اإلَشاء عهى املعاًَ ًخاطح يف كالو اإلَشاء انطهيب، ت طهيب. ًأيا ىذا انثحث فٍتعهكان

 انطهيب تانظٍغ املتنٌعح ًلًٍو انرتتٌٌح تطزٌمح انثحث عهى ضٌء عهى املعاًَ. 

املعاًَ يعزفح  ًانٌنذنإلياو انغشايل  أٌيا كتاب يف انطهيب املستخذو اإلَشاء طٍغيعزفح  ىً انثحث ىذا يٍ ًاألغزاع

 .وفٍ اإلساليٍح يٍ اإلَشاء انطهيب انرتتٌٌح ً يعزفح انمٍى وفٍدج يٍ طٍغ اإلَشاء انطهيب اتفسامل

حٍح املعاًَ. فٍحهم انكاتة ٌعتًذ ىذا انثحث عهى أساص انتفكري أٌ اإلَشاء انطهيب يٍ املثاحث انثالغٍح ًىً يٍ َا

 ى انرتتٌٌح عهى ضٌء عهى انرتتٍح. انطهيب عهى ضٌء عهى انثالغح ًانمًٍاٌتضًٍ يظاىز اإلَشاء كيف كتاب أٌيا انٌنذ انكالو

كشف املعاًَ ًاحلمائك يٍ اننظٌص. ًٌمٌو انكاتة أيا انطزٌمح  املستخذيح يف ىذا انثحث فيً طزٌمح حتهٍم املضًٌٌ، أي 

جلًع انثٍاَاخ ىٌ انذراسح انكتثٍح يٍ حالل املطانعح انكتة انثالغح،ًاألسهٌب هبذا انثحث عهى ضٌء عهى املعاًَ ًىٌ يٍ عهٌو 

 .ًيضايٍنو

إىل اننتائج ينيا أٌ يف كتاب أٌيا انٌنذ يظاىز اإلَشاء انطهيب عهى لذر  ح فٍو، فٌطمتعذ يا اطهع انكاتة عٍ احلمائك املثحٌث

 ( نإلستفياو ً تسعح 88( نهنيً ً مثاٍَح عشز)8)( كهًح نأليز ً مثاٍَح 3:طٍغ يتنٌعح ً ىً : مخسح ًثالثٌٌ ) ً(كهًح 90تسعني )

ىً األيز مبعنى حمٍمً ً غري حمٍمً كانذعاء ًاإلرشاد ً اإلكزاو. ًاننيً مبعنى غ ًيعاًَ ىذه انظٍ ( نهنذاء.99ً عشزًٌ )

ننذاء مبعنى إلرشاد. ًانتًنى مبعنى حمٍمً فحسة. ًاتفياو مبعنى حمٍمً ًغري حمٍمً كاحمٍمً ًغري حمٍمً كاإلرشاد. ًاالس

 . ًاإلجتًاعٍح ًخهمٍح لًٍح عمهٍح ً رًحٍححيتٌي انكتاب عهى انمٍى انرتتٌٌح ًىً نتنثٍو ًاالستغاثح.ًحمٍمً ًغري حمٍمً كا


