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 الكصل اػباقس

 اػباسب 

 النقائج .أ
 : قسقنقج الباحث قن حبثو يف الكصنؿ السابد 

 القالي : اآلقاتقةد يف  أف كددًن قا حدو القخيَت يف سنرة قس 

ابى اٍلدىٍةقىً  ًإٍذ جىاءىىىا كىاٍضًةٍب ؽبىيٍم قىثىال أىٍصحى    قنلو كعاىل: }ُّقس أق : سنرة .1
 ({ُّاٍلةيٍةسىمينفى )

نىا ًإال اٍلبىالغي اٍلةيًبُتي )   قنلو كعاىل: }ُٕقس أق : سنرة .2  ({ُٕكىقىا عىمىيػٍ
قىالينا إًنَّا كىطىيػٍَّةنىا ًبويٍم لىًئٍن ملٍى كػىٍنقػىهينا لىنػىٍةصبيىنَّويٍم    قنلو كعاىل: }ُٖقس أق : سنرة .3

  ({ُٖويٍم ًقنَّا عىذىابه أىلًيمه )كىلىيىةىسَّنَّ 
 ({ِٕدبىا ةغىكىةى ًل رىِّبّْ كىجىعىمىًٍت ًقنى اٍلةيٍوةىًقُتى )   قنلو كعاىل: }ِٕقس أق : سنرة .4
قىا حىٍسةىةن عىمىى اٍلًعبىاًد قىا قىٍخكًيًهٍم ًقٍن رىسينؿو ًإال    قنلو كعاىل: }َّقس أق : سنرة .5

انينا ًبًو قىٍسقػىٍهزًئينفى )  (أَّكى
نىاىىا كىأىٍيةىٍجنىا ًقنػٍهىا    قنلو كعاىل: }ّّقس أق : سنرة .6 ٍيقى ي أىٍحيػىيػٍ كىآقى ه ؽبىيمي األٍرضي اٍلةى

بِّا قىًةٍنوي قىٍخكيمينفى )  ({ّّحى
لًيىٍخكيمينا ًقٍن شبىىةًًه كىقىا عىًةمىٍقوي أىٍقًدقًهٍم أىقىال قىٍشويةيكفى    قنلو كعاىل: }ّٓقس أق : سنرة .7

(ّٓ)} 
ال الشٍَّةسي قػىٍنبىًغي ؽبىىا أىٍف كيٍدرًؾى اٍلدىةىةى كىال المٍَّيلي    قنلو كعاىل: }َْقس أق : سنرة .8

 ({َْسىاًبقي النػَّهىاًر كىكيلّّ يف قػىمى و قىٍسبىحينفى )
الًَّذقنى  كىًإذىا ًقيلى ؽبىيٍم أىٍنًكدينا فبَّا رىزىقىويمي المَّوي قىاؿى    قنلو كعاىل: }ْٕقس أق : سنرة .9

كىكىةيكا لًمًَّذقنى آقىنينا أىنيٍطًعمي قىٍن لىٍن قىشىاءي المَّوي أىٍطعىةىوي ًإٍف أىنٍػقيٍم ًإال يف ضىالؿو قيًبُتو 
(ْٕ}) 
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ٍم    قنلو كعاىل: }ُٓقس أق : سنرة .11 اًث ًإىلى رىًّّْٔ كىنيًكخى يف الصُّنًر قىًإذىا ىيٍم ًقنى األٍجدى
 ({ُٓقػىٍنًسمينفى )

 ({ٕٓؽبىيٍم ًقيهىا قىاًكهى ه كىؽبىيٍم قىا قىدَّعينفى )   قنلو كعاىل: }ٕٓقس أق : ةسنر  .11
اٍليػىٍنـى لبىًٍقمي عىمىى أىقػٍنىاًىًهٍم كىكيوىمّْةينىا أىٍقًدقًهٍم كىكىٍشهىدي    قنلو كعاىل: }ٓٔقس أق : سنرة .12

انينا قىٍوًسبينفى )  ({ٓٔأىٍرجيميهيٍم دبىا كى
كىذىلٍَّمنىاىىا ؽبىيٍم قىًةنػٍهىا رىكينبػيهيٍم كىًقنػٍهىا قىٍخكيمينفى    قنلو كعاىل: }ِٕ:قس أق  سنرة .13

(ِٕ.}) 
 ({ّٕكىؽبىيٍم ًقيهىا قىنىاًق ي كىقىشىاًربي أىقىال قىٍشويةيكفى )   قنلو كعاىل: }ّٕقس أق : سنرة .14
ٍم ؽبىيٍم جيٍنده ؿبيٍضىةيكفى ال قىٍسقىًطيعينفى نىٍصةىىيٍم كىىي    قنلو كعاىل: }ٕٓقس أق : سنرة .15

(ٕٓ}) 
قىال وبىٍزيٍن ى قػىٍنؽبييٍم ًإنَّا نػىٍعمىمي قىا قيًسةُّكفى كىقىا قػيٍعًمنينفى   قنلو كعاىل: }ٕٔقس أق : سنرة .16

 (أ{ٕٔ)
ا الًَّذم أىٍنشىخىىىا أىكَّؿى قىةَّةو كىىينى ًبويلّْ يىمٍ    قنلو كعاىل: }ٕٗقس أق : سنرة .17 قو قيٍل وبيًٍييهى

 ({.ٕٗعىًميمه )
قىسيٍبحىافى الًَّذم بًيىًدًه قىمىوينتي كيلّْ شىٍيءو كىإًلىٍيًو    قنلو كعاىل: }ّٖقس أق : سنرة .18

 ({.ّٖكػيٍةجىعينفى )
 

 

  ىي:  يف سنرة قس اليت كةد كددًن قا حدو القخيَت ةائداع قنن أأف 
 ؼبةاع  النظاـ السجعي  .1

   ّّك ُّ قس أق  سنرةكىي 
 ادة قصة اؼبسند إليو عمى اؼبسندإق  .2



55 
 

 

  ُٕ قس أق  سنرةكىي 

 القكاؤؿ بقددًن قا قسة  .3

 ُٓ ك ْٕ قس أق  سنرة كىن

 القشنقق إىل ذكة اؼبسند إليو  .4
 ٕٓك  ّٓ ك ُٖ قس أق  سنرة كىن

 مقعظيلا .5

  ٕٔك  ٕٓ كِٕ قس أق  سنرة كىن

 لقخصيصا  .6
  ّٖك  ّٕك  ٓٔ ك َٓك  ُّك  َّك ِِ قس أق  سنرةكىن 

 االىقةاـ باؼبقددـ. .7

  ٕٗك  ٕٔ قس أق  سنرةكىن 

 احاالقًت  .ب
قد ُت ىذا البحث بعنف اهلل ككنقيدو كربت إشةاؼ الدكقنراندكس أضبد زقدكف، 
قَتجن الباحث أف قونف ؽبذ البحث قناق  كثَتة ؼبن قةأه كقن قسقكيد قنو، ككل قن 

 ساىم يف إسباقو.
قازاؿ بعيدا عن الوةاؿ ، ككذا الىبمن عن  اعقدد الباحث أف ىذا البحث 

أف ققوةقنا بقددًن اؼبالحظات  ارئُتالندائص كالدصنر ، قمذل  قةجن قن الد
 كاالصالحات الةشيدة كاالنقدادات البنائ .

 كأيَتا نسخؿ اهلل كعاىل أف قنكعنا بو يف الدقن كالدنيا كاأليةة.   
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