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ثالعلميحمصولمنكتابيتاألصليةوليستمنكتاباتأوآرآءأخرىمبينةأنهذاالبح
الىتادعيتهامنكتابيتأوآرآئي.وإنكانيفيوممانشأالبيانبأهنانسخةأوتقليدأوانتحالأو
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 الموافقة
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)دراسةمقارنةبُتفتحالبارىوعمدةالقارئ(

 إعداد

 ريسافطرية

ٕٜٔٔٓٔٗٔٔ٘ 

بعددددأننفدددتاهدددذ الرسدددالةونصدددلحهاعلدددىقددددرما،اتفقنددداعلدددىتقدددد هاإ  ندددةدمتحدددٍت
اإلنسدددددانية امعدددددةأنتسدددددارياإلسدددددالميةاحلكوميدددددةالعلدددددومولالددددددينوالبحدددددثالعلمددددديبكليدددددةأصددددد

.((S.Th.Iبنجرماسُتلتوفَتبعضالوظائفوالشروطعلىالدرجةاألو 






 















 

ٕٗٔٓديسمبَتٕٗ،ُتبنجرماس

ادلشرفاألول



الدكتورأمحدصغَتادلاجستَت

ٖٜٜٕٜٔٓٓٔٓٙٔٚٔٔٔٚٔرقمالتوظيف:

ثاينالةادلشرف



د.ر.أ.احلاجةنورعينةادلاجستَت

 ٕٕٜٜٜٔٓٓٓٔٔٔٓٔٓٙٙٔرقمالتوظيف:

رئيسشعبةالتفسَتواحلديث



الدكتورسيفالدينادلاجستَت
ٖٖٜٜٕٜٓٓٔٓٚٔٔٛٓٔٚٔ:رقمالتوظيف
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(ٕٚالزمر:)



،ةِم ألُاْلىًَناعَيدْدَانَىكَارِخَلبُاْحِيْحِصَحُرْشَ
ٌِتيْلعَاْوَرٍجَحَنُابْا ُد أَفَ

(اىِنت لكَاْفْوسُ)الدكتوريُ
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كلمةالشكروالتقدير
بسماهللالرمحنالرحيم

هللذىالفضلالعظيموالكدرموادلنثدال.وعناألشبا واألمثال.واحلمدهللادلتعايلاحلمد

جاللددإخيددالأومثددال.والإلددإإالاهللادلتوّحدددبالكربيدداءواأل ددال. واهللأكددربأنيتطدداولا ِ ددي 

لدإُأصلىوأسل معلىخَتولدعدنان،ادلصطفىالعظيمالشدان،مدنأوججوامدلالكلدمواختصدر

الكالماختصارا،وأفصحمننطقبالضادفانبهرلإالعربانبهارا.أمابعد:

ستطيلتنعماكثَتةصغَتهاوكبَتهاحىتةاحلمدهللوالشكرهللعزوجّلالذيأعطىالباحث

امعيدددةا تمهدددذاالبحدددثالعلمددديالسدددتفاءبعدددضالوظدددائفوالشدددروطللحصدددولعلدددىدرجدددةتدددأن

 امعددةأنتسددارياإلسددالميةاحلكوميددةببنجرماسددُتوالعلددوماإلنسددانيةولالدددينيفكليددةأصدداألو 

)دراسددةمقارنددةبددُتفددتحالبددارىووالعيددٌتمثددالعندددالعسددقالىن"فهددمأحاديددثاألحتددتادلوعددو :

"عمدةالقارئ(

مددنخدداللهددذ السددطورسددأنتاولشددكراًللخددالقادلتعددالالعزيددزالغفددارالددذيقدددمددنعلددي

منونداًلتقددًنحبدثجدامعيًبعداًلدذلفتكليدفالدراسديةاألكادميدةالأدٌتللطدالبأنيًتكهداألهنددا

(ىفعلدددمالتفسدددَتواحلدددديثS.Th.Iشدددرطمدددنشدددروطللحصدددولعلدددىالشدددهادةا امعيدددةاألو )

شددددعبةالتفسددددَتاحلددددديثبا امعددددةاإلسددددالميةاحلكوميددددةوالعلددددوماإلنسددددانيةلالدددددينبكليددددةأصددددو

أنتساريبنجرماسُت.
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لعلمديبددالعجزعدناإلحاًددةواإلسددتيعاب واندكذاكالتكليددففدددونحصدر خددرطالقتدداد

اًلوفتاألكباد،فاليفىهبدذاالتكليدفالكبدَتوالبحدرالزاحدربطدونالكتدكومضدامُتاألسدفارفضد

عنهذ األوراقوالسطور،فمثلإحباجةإ دراساتًويلةوعميقدةوموعدوعيةو اندكآخدر تداج

إ ادلساعداتوالعنايداتواإلرشداداتوالتوصدياتوالتوجيهداتواإلقًتاحداتوادلعلومداتوأدَتذلدف

مايؤدىهذاالبحثحنوالكمالوالتمام.

هبددداصددددريوفددداًءوعرفانددداًويفهنايدددةادلطدددافأوَدالبَددددْوحبكلمددداٍت أو هدددذ ،وًادلدددااكدددتص 

الل ددَذينمددا الربيدداتأن عددلعملدديهددذاامتددداداًلغددراسوالدددي  الكلمدداتدعددواتعددارعاتإ رب 

،مثإ مدددنلدددإيددددادلسددداعدةوادلسدددا ةَفِتئَددداصدددابَرْينداِعيَددددُْتاهللأنيكتدددكالتوفيدددقللباحدددثوحبثدددإ

هم،أَتأينأخصبالذكرر ياًالحسياً:إستعراعًابذكرا آئ

والعلدوماإلنسدانية.عميددلكليدةأصدولالدديناألستاذالددكتورعبدداهللكدرًن،ادلاجسدتَت .أ

الذيقدمنحقرارتإبإجراءادلناقشةعلىهذ الرسالةالعلمية.

ينددةادلاجسددتَتادلشددرفاألولوسددعادةد.ر.أاحلاجددةنددورعأمحدددصددغَتدكتورالددسددعادة .ب

يددادلسداعداتوالعنايداتواإلرشداداتةادلاجستَتادلشرفةالثانية،الَذينقدبسدطاللباحثد

والتوصددياتوالتوجيهدداتواإلقًتاحدداتوادلعلومدداتوأددَتذلددفمددايددؤدىهددذاالبحددثإ 

 حبرالتمام.
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ادلاجسددتَت،الددرئيسيفشددعبةالتفسددَتواحلددديث،وسددعادةدكتورسدديفالدددينالددسددعادة .ت

علدومالوادلاجستَتالرئيسيف نةالرسالةالعلميةبكليةأصولالدينذكرىنروانادكتور

 .ادلريبيفمسكنالطالبادلشرو اخلاصواإلنسانية

ىفهذااجملالاليفدوتٍتأنأقددمالشدكروالعرفدانوالتقدديرواإلمتندانإ مجيدلاألسداتذة .ث

ودعائإيسَتملسَتهذاا هدادلتواعلالكراموادلوظفُتوادلسؤليُتوكلمنكانفكر 

 حىتيقفىفساحلحبرالتمام.

مافتئايرفعايددا اإ قدال السدمواتالسدبلُزَريدةووالدجعبداهلل اىن احةوالدي .ج

 ليكونالنجاحوالفوزوخَتيالدنياواآلخرةعلىجانكوالد احلنُت.

 .مجاخلاص()الربناالكرمآءوالفضآلءيفوأخواتىجنابإخواين .ح

دعواتصاحلاتخملصاتمنإلإا ماداتوالكائنداتلكدلمدنقدا ٍتمعانداةهدذاالبحدث،ف

فضدل ومسداعدة،فكدمكاندتذلدممدنفضدائَلبالغدٍةوأيداٍدسدابغٍة،وهدمَخْلدٌقةولكل منكانلإعلدي 

ويزجدلذلدمالعطايدااهلليرعديهم،وهم،فاهلليعلمهم،واهلليدرمحهم،أ آئهلتكثَت،اليضَرهمأنجُ

واذلبات،فلهممنإعزوجلًوىبوحسُنمآب.

واألقوال األعمال لصاحل ويوفقنا خطانا ويسدد رشدنا يلهمنا أن القيوم احلي اهلل أسال

هْكلوالنفوس،وأن علنادمنيستمعونالقولفيتبعونأحسنإ. بالصاحلُت،اُحْكمًاوأحلقننارب 

أوزعنالسانِصْدٍقيفاآلخرين،واجعلنناواجعْلل شكَرنعمَتفاليتنأنامنور ةجن ِةالنعيم.رب 
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برمحتفيفعبادكالصاحلُت.الل ُهّمِإنّااعملصاحلًاترعا وأدخلننوأنيناوعلىوالدناأنعمتعلي

عاَكمنَأَضِبف،فاأفرَلناواْرمَحنانربُأإليفمنُكل َحْوٍلوقو ٍة،ونسَتعينفوَنْسَتهديف،ونعوُذبر

وتْكعليناإّنفأْنَتالتد و اُبالر حيم.رب ناَوالجتعلَنامنالذينفر ُقواِديَنهموَكانُواِشيَدًعاُكَلِحْزٍبِبَا

 َلَدْيِهْمَفرُِحون.

ليتسدددمهنايدددةالقدددول،ولدددئنكندددتأبغدددىمدددنهدددذاالعمدددلأنيسدددَتحندددوالكمدددالفإندددإاليدددزا

بالنقصددان،وإنوجدددالقددارئبعددضبقايدداالددنقصوالقصددورفددذلفألنددٍتبشددرفيددإكثددَتمددنصددفات

النقصوالفتور.فمأويلمنالناظرإنرأىحسناًدعا،وخلاًلُيصدلحعفدافدإناإلنسدانأدَتمعصدوم.

اهللعليددإوصددلىوالحدوالوالقددوةإالبدداهللالعلديالعظدديم.وصددلىاهللعلدىخددَتخلقددإسديدناحممددد

.واحلمدهللربالعادلُتسلم

ٕٗٔٓديسمبَتٖٔبنجرماسُت،
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