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انرذييم يف انزتع انثانث يٍ طىرج أطزار 
ًَاٌُّْذْصَنَبدُ َِِٓ :}انُظاء يٍ أول قىل اهلل ذعاىل

 {ۚ  عٍََْْىُُْ اٌٍَوِ وِزَبةَ ۖاٌنِغَبءِ بٌَِب َِب ٍََِىَذْ ؤََّّْبُٔىُُْ 
 آخز انزتع إىل 

 إعداد 
 يصطفى أمحد حمًد أمحدد .  
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أطزار انرذييم يف انزتع انثانث يٍ طىرج انُظاء يٍ أول قىل اهلل 
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The secrets of the appendix in the third quarter of 

Surat Al-Nisa 'from the beginning of the words of 

God Almighty: {And the women who are sheltered 

are only those whose faiths are possessed by the 
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Abstract: 

 Whereas the Noble Qur’an is rich in rhetorical miracles 

in general, and the style of appendices in particular; The 

intention was to highlight the rhetoric of this miraculous 

rhetorical color and apply this to the third quarter of 

Surat An-Nisa '. Through the study, it was found that 

the miraculous Qur’anic systems were accurate in 

employing the appendix method to suit the status, 
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 قديحادل

ملسو هيلع هللا ىلص

{ خَغَبسًا بٌَِب اٌّظَبٌِِّنيَ َّضِّذُ ًٌََبۙ ًَُٔنَضِيُ َِِٓ اٌْمُشْآِْ َِب ىٌَُ شِفَبءٌ ًَسَدَّْخٌ ٌٍُِّْاِِْنِنيَ }

بَِْ : }

{ ؤَجْشًا وَجِريًاىَٰزَا اٌْمُشْآَْ َّيْذُِ ٌٍَِزِِ ىَِِ ؤَلٌََُْ ًَُّجَّشِشُ اٌُّْاِِْنِنيَ اٌَزَِّٓ َّعٌٍََُّْْ اٌصَبٌِذَبدِ ؤََْ ٌَيُُْ 

لًُ ٌَئِِٓ اجْزََّعَذِ اٌْةِٔظُ ًَاٌْجُِٓ عٍَََٰ ؤَْ َّإْرٌُا ثِِّضًِْ ىَٰزَا اٌْمُشْآِْ ٌَب َّإْرٌَُْ ثِِّضٍِْوِ ًٌٌََْ }

{ يُُْ ٌِجَعْطٍ ظَيِريًاوَبَْ ثَعْعُ

ملسو هيلع هللا ىلص
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ٍنَبطِ رَإُِْشًَُْ ثِبٌَّْعْشًُفِ ًَرَنْيٌََْْ وُنزُُْ خَْْشَ ؤَُِخٍ ؤُخْشِجَذْ ٌِ}

ملسو هيلع هللا ىلص{ ۗعَِٓ اٌُّْنىَشِ ًَرُاِِْنٌَُْ ثِبٌٍَوِ 
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 يُهج انثذث :                                                                                         

 انقظى األول :
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ادلثذث األول
ادلثذث انثاَي

ادلثذث انثانث
ادلثذث انزاتع
ادلثذث اخلايض

انقظى انثاَي :ادلُهج انرطثيقي

ادلثذث األول 

ادلثذث انثاَي

ادلثذث انثانث
اخلامتح
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 ادلثذث األول
 ذعزيف انرذييم نغح واصطالدا وأقظايه .

 انرذييم يف انهغح :



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

 ذعزيف انرذييم يف اَّلصطالح :                                          
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 أقظاو انرذييم :
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 اٌٍَوِ عَجًِِْ فِِ ُّمَبرٌٍَُِْ ۚؤٌََِْاٌَيُُ ثِإََْ ٌَيُُُ اٌْجَنَخَ بَِْ اٌٍَوَ اشْزَشٍَٰ َِِٓ اٌُّْاِِْنِنيَ ؤَٔفُغَيُُْ ًَ}

{ۚ  اٌٍَوِ َِِٓ ثِعَيْذِهِ ؤًَْفََٰ ًََِْٓۚ شْآِْ ًَاٌْمُ ًَاٌْةِجنًِِْ اٌزٌَْسَاحِ فِِ دَمًب عٍََْْوِ ًَعْذًاۖ  ًَُّمْزٌٍََُْ فََْمْزٌٍَُُْ

ۚ

ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص
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 ادلثذث انثاَي
 رصد تعط أَىاع انرذييم ،يع تياٌ خصىصيح كم َىع 
 وانرًثيم تثعط انشىاهد انقزآَيح انكزميح .

 اإلشارج ، وانرذييم ، وادلظاواج ...
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 هذا انُىع ثالثح أمناغ :أوَّل : انرذييم مجهح امسيح ويرعًٍ 
 انرذييم مجهح امسيح يثثرح .  -1

 ُّجَُِْٓ ۗفٍٍَِزَوَشِ ِِضًُْ دَّظِ اٌْإُٔضََِْْْٓ ًَبِْ وَبٌُٔا بِخٌَْحً سِجَبًٌب ًَِٔغَبءً }

{ عٌٍَُِْ شَِْءٍ ثِىًُِ ًَاٌٍَوُۗ  رَعٌٍُِا ؤَْ ٌَىُُْ اٌٍَوُ

ىَٰزَا ثََْبٌْ ٌٍِنَبطِ ًَىُذًٍ ًٌََِْعِّظَخٌ }

{ٌٍُِّْزَمِنيَ

 -انرذييم مجهح امسيح يؤكدج : -2
ًَبَِِب رَخَبفََٓ ِِٓ لٌٍََْ خَِْبَٔخً }
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اٌْخَبئِنِنيَ{ ُّذِتُ ٌَب اٌٍَوَ بَِْ ۚفَبٔجِزْ بٌَِْْيُِْ عٍَََٰ عٌََاءٍ 

 انرذييم مجهح امسيح يُفيح : -3
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 -انُىع ثالثح أمناغ : ثاَيا : انرذييم مجهح فعهيح ويرعًٍ هذا 
ُّشِّذُ اٌٍَوُ ؤَْ ُّخَفِفَ } 

ظَعِْفًب{ اٌْةِٔغَبُْ ًَخٍُِكَ ۚعَنىُُْ 

 

 ًَلَذْ ۚفَإَجِّْعٌُا وَْْذَوُُْ صَُُ ائْزٌُا صَفًب }

اعْزَعٍََْٰ{ َِِٓ اٌٌَََْْْ ؤَفٍَْخَ

سَثَنَب بَِٔهَ رَعٍَُُْ َِب } 

{غََّبءِاٌ فِِ ٌَبًَ اٌْإَسْضِ فِِ شَِْءٍ ِِٓ اٌٍَوِ عٍَََ َّخْفََٰ ًََِب ُۗٔخْفِِ ًََِب ُٔعٍُِْٓ 

ۗ
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 ثانثا : انرذييم ذزكية  شزطي :  
عَبءَ َِضًٍَب اٌْمٌََُْ اٌَزَِّٓ وَزَثٌُا ثِأَّبرِنَب ًَؤَٔفُغَيُُْ  }

{اٌْخَبعِشًَُْ ىُُُ فَإًٌَُٰئِهَ ُّعًٍِْْ ًََِٓ ۖزَذُِ َِٓ َّيْذِ اٌٍَوُ فَيٌَُ اٌُّْيْ* وَبٌُٔا َّّظٌٍَُِّْْ 

ۖ

 -ثاَيا اجلًهح اَّلَشائيح : 

 بِْْ ۖوِ ًٌََب ؤَعٍَُُْ اٌْغَْْتَ ًٌََب ؤَلٌُيُ ٌَىُُْ بِِِٔ ٍََِهٌ لًُ ٌَب ؤَلٌُيُ ٌَىُُْ عِنذُِ خَضَائُِٓ اٌٍَ }

رَزَفَىَشًَُْ{ ؤَفٍََبۚ  ًَاٌْجَصِريُ اٌْإَعََّْٰ َّغْزٌَُِ ىًَْ لًُْۚ  بٌََِِ ٌُّدََٰ َِب بٌَِب ؤَرَجِعُ

رَزَفَىَشًَُْ{ بؤَفٍََ ۚلًُْ ىًَْ َّغْزٌَُِ اٌْإَعََّْٰ ًَاٌْجَصِريُ } 

                                                           

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura7-aya178.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura7-aya178.html
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{ًََِْٓ ؤَصْذَقُ َِِٓ اٌٍَوِ لًٍِْب }

 ؤَجْشُ ًَِٔعَُْ ۚجَنَبدٌ رَجْشُِ ِِٓ رَذْزِيَب اٌْإَْٔيَبسُ خَبٌِذَِّٓ فِْيَب ؤًٌَُٰئِهَ جَضَائُىُُ َِغْفِشَحٌ ِِٓ سَثِيُِْ ًَ}

{ ًَِٔعَُْ ؤَجْشُ اٌْعَبٍِِِنيَ} {اٌْعَبٍِِِنيَ
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 ادلثذث انثانث
 انعالقح تني انرذييم، وانفاصهح انقزآَيح ،وادلُاطثح

 أوَّل : انفاصهح انقزآَيح : 

انفاصهح :

فٍٍََِّوِ  }
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{ اٌْأخِشَحُ ًَاٌْإًٌََُٰ

ثِشَةِّ }

{ىَبسًَُْ ًٌَُِعََ

 -تني انفاصهح وانرذييم : انعالقح 

                                                                                          -ادلُاطثح انقزآَيح : 
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 ادلثذث انزاتع
 انعالقح تني انرذييم وادلصطهذاخ انثالغيح ادلرقارتح

 انفزق تني انرذييم واإليغال : 

ارَجِعٌُا َِٓ ٌَب َّغْإٌَُىُُْ ؤَجْشًا ًَىُُ * َّب لٌََِْ ارَجِعٌُا اٌُّْشْعٍَِنيَ }

                                                           

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura36-aya21.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura36-aya21.html
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{ُِيْزَذًَُْ

ًٌََب رُغِّْعُ اٌصَُُ اٌذُعَبءَ بِرَا ًٌٌََْا }

{ ُِذْثِشَِّٓ

{بِرَا ًٌٌََْا ُِذْثِشَِّٓ}

{ِِضًَْ َِب} {بَِٔوُ ٌَذَكٌ ِِضًَْ َِب ؤََٔىُُْ رَنطِمٌَُْ}

 انفزق تني انرذييم واَّليغال : 

                                                           

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura36-aya21.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura36-aya21.html
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 انفزق تني انرذييم واَّلعرتاض : 
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{َّّشْزَيٌَُْ َِب ًٌََيُُ ًََّۙجْعٌٍََُْ ٌٍَِوِ اٌْجَنَبدِ عُجْذَبَٔوُ }

{زَذْخٍَُُٓ اٌَّْغْجِذَ اٌْذَشَاََ بِْ شَبءَ اٌٍَوُ آِِنِنيٌََ}

 ُّذِتُ اٌٍَوَ بَِْ ۚفَإْرٌُىَُٓ ِِْٓ دَْْشُ ؤََِشَوُُُ اٌٍَوُ }

{ِٔغَبئُوُُْ دَشْسٌ ٌَىُُْ*  اٌُّْزَطَيِشَِّٓ ًَُّذِتُ اٌزٌََاثِنيَ

 

 

 

 

                                                           

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya223.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya223.html


 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

  -انفزق تني تني انرذييم واَّلدرتاص : 

ؤَرٌَِخٍ }

{عٍَََ اٌُّْاِِْنِنيَ ؤَعِضَحٍ عٍَََ اٌْىَبفِشَِّٓ

ؤَشِذَاء عٍَََ اٌْىُفَبسِ سُدََّبء }

{ثَْْنَيُُْ

{سُدََّبء ثَْْنَيُُْ}

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

 

 

 

 

 

                                                      -انفزق تني انرذييم وانركزيز : 

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

  -ويٍ انفىارق تني انرذييم وانركزيز : 
 

 

 

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

 ادلثذث اخلايض
 قيًح انرذييم انثالغيح وعالقره تاإلعجاس انقزآَي

  -انقزآٌ انكزيى وانثالغح :  -1

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

 -ثم وانرذييم : ادل 

 فىائد انرذييم :  

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

 ذزجيخ تعط ادلعاَي عهي تعط :  -1

 رَفْمَيٌَُْ بٌَ ًٌََٰىِٓ ثِذَّْذِهِ ُّغَجِخُ بٌَِب شَِْءٍ ِِٓ ًَبِْ ۚرُغَجِخُ ٌَوُ اٌغََّبًَادُ اٌغَجْعُ ًَاٌْإَسْضُ ًََِٓ فِْيَِٓ }

{ غَفٌُسًا دًٍَِّْب وَبَْ بَِٔوُ ۗ رَغْجِْذَيُُْ

ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

 حتديد ادلعُي ادلزاد :  -2 

ًَصَوَشَِّب بِرْ َٔبدٍَٰ سَثَوُ سَةِ ٌَب رَزَسِِْٔ فَشْدًا }

{ًَصَوَشَِّب}{ ًَؤَٔذَ خَْْشُ اٌٌَْاسِصِنيَ

{وُ سَةِ ٌَب رَزَسِِْٔ فَشْدًابِرْ َٔبدٍَٰ سَثَ}

{ًَؤَٔذَ خَْْشُ اٌٌَْاسِصِنيَ}

 رد تعط ادلعاَي : -3 

ۚ رٍِْهَ اٌذَاسُ اٌْأخِشَحُ َٔجْعٍَُيَب ٌٍَِزَِّٓ ٌَب ُّشِّذًَُْ عًٌٍُُا فِِ اٌْإَسْضِ ًٌََب فَغَبدًا }

ٌٍُِّْزَمِنيَ{ ًَاٌْعَبلِجَخُ

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

 -ٍ عٍ انرذييم : ديث تعط ادلفظزيدراطح ادصائيح حل

 

 

 

 



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

 انقظى انثاَي اجلاَة انرطثيقي
 ادلثذث األول

 طح انشزحيح انقزآَيح وعالقرها تانرذييمدرا

 انشياَي نآلياخ انكزميح وعالقره تانرذييم :  انطاتع -1

 ها تانقعايا ادلطزودح يف اآلياخ انكزميح : اطى انظىرج وعالقر -2 



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

بِْ رَجْزَنِجٌُا وَجَبئِشَ َِب }{ۖ بَِْ اٌٍَوَ ٌَب َّّظٍُُِْ ِِضْمَبيَ رَسَحٍ }

{فِشُ ؤَْْ ُّّشْشَنَ ثِوِ ًََّغْفِشُ َِب دًَُْ رٌَِهَ ٌَِّْٓ َّّشَبءُبَِْ اٌٍَوَ ال َّغْ}{ رُنْيٌََْْ عَنْوُ ُٔىَفِشْ

ًََِٓ َّعًَّْْ عٌُءًا ؤًَْ َّّظٍُِْْ َٔفْغَوُ صَُُ َّغْزَغْفِشِ اٌٍَوَ }{ًٌٌََْ ؤََٔيُُْ بِر ظٌٍََُّاْ ؤَٔفُغَيُُْ جَأئًُنَ}

{َّجِذِ اٌٍَوَ غَفٌُسًا سَدًِّْب

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

 



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

 ادلثذث انثاَي
 نكزميحيٍ أطزار انرذييم انىارد يف صىرج ادلثم يف اآلياخ ا

ملسو هيلع هللا ىلص

                                                -أهًيح ادلثم وفىائد ظزته نهُاص :

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

ًَظَشَثْنَب ٌَىُُُ }

{اٌْإَِْضَبيَ

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

 ادلثذث انثانث
 أطزار انرذييم يف اآلياخ ادلصرارج

 اٌٍَوِ وِزَبةَ َِۖب ٍََِىَذْ ؤََّّْبُٔىُُْ ًَاٌُّْذْصَنَبدُ َِِٓ اٌنِغَبءِ بٌَِب } 

 غَْْشَ ُِذْصِنِنيَ ثِإٌََِْاٌِىُُ رَجْزَغٌُا ؤَْ رٌَِٰىُُْ ًَسَاءَ َِب ٌَىُُ ًَؤُدًَِ ۚ عٍََْْىُُْ

 فَِّْب ُْعٍََْْىُ جُنَبحَ ًٌََب ۚىَُٓ فَشِّعَخً ؤُجٌُسَ فَأرٌُىَُٓ ِِنْيَُٓ ثِوِ اعْزَّْزَعْزُُ فََّب ۚ ُِغَبفِذِنيَ

دَىًِّْب{ عًٍَِّْب وَبَْ اٌٍَوَ بَِْۚ  اٌْفَشِّعَخِ ثَعْذِ ِِٓ ثِوِ رَشَاظَْْزُُ

 يعُي اآليح انكزميح : 

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

 ِِنْوُ شَِْءٍ عَٓ ٌَىُُْ طِجَْٓ فَةِْ ۚغَبءَ صَذُلَبرِيَِٓ ِٔذٍَْخً ًَآرٌُا اٌنِ}

بَِْ اٌٍَوَ وَبَْ عًٍَِّْب }َِشِّئًب{ ىَنِْئًب فَىٌٍُُهُ َٔفْغًب

{ دَىًِّْب

 يٍ أطزار انرذييم يف اآليح انكزميح :

 

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

 

 

 

ملسو هيلع هللا ىلص

 

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

{ بَِّْ اٌٍَّوَ وَبَْ عًٍَِّْب دَىًِّْب} 

 

 

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

 

َِٓ ٌَُْ َّغْزَطِعْ ِِنىُُْ طًٌٌَْب ؤَْ َّنىِخَ اٌُّْذْصَنَبدِ }ً 

 ؤَعٍَُُْ ًَاٌٍَوُ ۚزََْبرِىُُُ اٌُّْاِِْنَبدِ اٌُّْاِِْنَبدِ فَِّٓ َِب ٍََِىَذْ ؤََّّْبُٔىُُ ِِٓ فَ

جٌُسَىَُٓ ؤُ ًَآرٌُىَُٓ ؤَىٍِْيَِٓ ثِةِرِْْ فَبٔىِذٌُىَُٓ ۚ ثَعْطٍ ِِٓ ثَعْعُىُُ ۚ ثِةِميَبِٔىُُ

 ثِفَبدِّشَخٍ َْْٓؤَرَ فَةِْْ ؤُدْصَِٓ فَةِرَا ۚثِبٌَّْعْشًُفِ ُِذْصَنَبدٍ غَْْشَ ُِغَبفِذَبدٍ ًٌََب ُِزَخِزَادِ ؤَخْذَاٍْ 

 ًَؤَْ ۚ ِِنىُُْ اٌْعَنَذَ خَّشَِِ ٌَِّْٓ رٌَِٰهَ ۚ اٌْعَزَاةِ َِِٓ اٌُّْذْصَنَبدِ عٍَََ َِب ِٔصْفُ فَعٍََْْيَِٓ

سَدٌُِْ { غَفٌُسٌ ًَاٌٍَوُۗ ًا خَْْشٌ ٌَىُُْ رَصْجِشُ

 يعُي اَّليح انكزميح :

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

 

  

  

{ ًَاٌٍَّوُ غَفٌُسٌ سَّدٌُِْ رَصْجِشًُا خَْْشٌ ٌَّىُُْ ًَؤَْ}



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

  -يٍ أطزار انرذييم يف اآليح انكزميح : 
{ۚ  ثَعْطٍ ِِٓ ثَعْعُىُُ ًَۚاٌٍَوُ ؤَعٍَُُْ ثِةِميَبِٔىُُ }

{ًَاٌٍَوُ ؤَعٍَُُْ ثِةِميَبِٔىُُ}

} ًِٓ مل ّغزطع{ 

{ًَاٌٍَوُ ؤَعٍَُُْ ثِةمِيَبِٔىُُ}



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

{ۚبَِْ ؤَوْشََِىُُْ عِنذَ اٌٍَوِ ؤَرْمَبوُُْ } 

{ۚ ثَعْعُىُُ ِِٓ ثَعْطٍ }

{ًَاٌٍَوُ ؤَعٍَُُْ ثِةِميَبِٔىُُ}

{ثَعْعُىُُ ِِٓ ثَعْطٍ} 

{ًَاٌٍَوُ ؤَعٍَُُْ ثِةِميَبِٔىُُ}

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

{ۚ ثَعْعُىُُ ِِٓ ثَعْطٍ }

{ ًَۚاٌُّْاِِْنٌَُْ ًَاٌُّْاِِْنَبدُ ثَعْعُيُُْ ؤًٌََِْْبءُ ثَعْطٍ }

{ ًَال ُِزَّخِزَادِ ؤَخْذَاٍُِْذْصَنَبدٍ غَْْشَ ُِغَبفِذَبدٍ }

 

 

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

 

{ٌَۖب رَمْشَثٌُا اٌْفٌََادِشَ َِب ظَيَشَ ِِنْيَب ًََِب ثَطََٓ }

  

ًٌََب رُىْشِىٌُا }

{ فَزََْبرِىُُْ عٍَََ اٌْجِغَبءِ بِْْ ؤَسَدَْْ رَذَصُنًب ٌِزَجْزَغٌُا عَشَضَ اٌْذََْبحِ اٌذَُْْٔب

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

سَدٌُِْ{ غَفٌُسٌ ًَاٌٍَوُ ًَۗؤَْ رَصْجِشًُا خَْْشٌ ٌَىُُْ }

{ًَاٌٍَوُ غَفٌُسٌ سَدٌُِْ}

 

{ ًَۗؤَْ رَصْجِشًُا خَْْشٌ ٌَىُُْ } 

 

{ًَاٌٍَوُ غَفٌُسٌ سَدٌُِْ} 

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

 

{ًَاٌٍَوُ غَفٌُسٌ سَدٌُِْ} 

 

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

{ۗخَْْشٌ ٌَىُُْ }

اٌٍَوُ ٌُِْجََِْٓ ٌَىُُْ ًََّيْذَِّىُُْ عُنََٓ اٌَزَِّٓ ِِٓ لَجٍِْىُُْ  }ّشّذ 

 دَىٌُِْ{ عٌٍَُِْ ًَاٌٍَوُۗ ًََّزٌُةَ عٍََْْىُُْ 

 َّليح انكزميح : يعُي ا

{ۗ  الْزَذِهْ فَجِيُذَاىُُُۖ ًٌَٰئِهَ اٌَزَِّٓ ىَذٍَ اٌٍَوُ }ؤ

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

  -أطزار انرذييم يف اآليح انكزميح :  يٍ
{ ّذُ اٌٍَوُ ٌُِْجََِْٓ ٌَىُُْ} ّشِ

{ًَُّشِّذُ اٌَزَِّٓ َّزَجِعٌَُْ اٌّشَيٌََادِ}

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

 

 

{ ًَاٌٍَوُ عٌٍَُِْ دَىٌُِْ} 

 

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

 

 

عٌٍَُِْ }

{ دَىٌُِْ

 

 

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

 

اٌٍَوُ ُّشِّذُ ؤَْ َّزٌُةَ عٍََْْىُُْ ًَُّشِّذُ اٌَزَِّٓ َّزَجِعٌَُْ اٌّشَيٌََادِ ؤَْ :}ً

{ رٌٍَُِّْا ًٍَِْْب عَّظًِّْب

 يعُي اَّليح انكزميح : 

ًَدًُا ٌٌَْ رَىْفُشًَُْ }

{ۖ وََّب وَفَشًُا فَزَىٌٌَُُْٔ عٌََاءً 

{ ؤَْ رٌٍَُِّْا ًٍَِْْب عَّظًِّْب} 

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

َّّشْزَشًَُْ }

{اٌعٍََبٌَخَ ًَُّشِّذًَُْ ؤَْ رَعٌٍُِا اٌغَجًَِْ

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

ًََّإْثََ اٌٍَوُ بٌَِب }

{ؤَْ ُّزَُِ ٌُٔسَهُ ًٌٌََْ وَشِهَ اٌْىَبفِشًَُْ

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

{ عَّظًِّْب ؤَْ رٌٍَُِّْا ًٍَِْْب:}

{اٌْةِٔغَبُْ ظَعِْفًب ًَخٍُِكَۚ ُّشِّذُ اٌٍَوُ ؤَْ ُّخَفِفَ عَنىُُْ }

 يعُي اآليح انكزميح : 

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

 

{ۚ اٌْأَْ خَفَفَ اٌٍَوُ عَنىُُْ ًَعٍََُِ ؤََْ فِْىُُْ ظَعْفًب }

 

 

 

 

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

ُّشِّذُ اٌٍَوُ ثِىُُُ }

 {ًََِۚب جَعًََ عٍََْْىُُْ فِِ اٌذِِّٓ ِِْٓ دَشَطٍ }{ُْغْشَاٌْ

 

 

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

 

ٌَاٌَىُُ ثَْْنَىُُ ثِبٌْجَبطًِِ بٌَِب َّب ؤَُّيَب اٌَزَِّٓ آَِنٌُا ٌَب رَإْوٌٍُُا ؤَِْ} 

 ثِىُُْ وَبَْ اٌٍَوَ بَِْ ۚ ؤَٔفُغَىُُْ رَمْزٌٍُُا ًٌََب ۚؤَْ رَىٌَُْ رِجَبسَحً عَٓ رَشَاضٍ ِِنىُُْ 

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

{ سَدًِّْب

 ادلعُي انعاو نآليح :                                                                

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

سَدًِّْب{ ثِىُُْ وَبَْ اٌٍَوَ بَِْ ًٌََۚب رَمْزٌٍُُا ؤَٔفُغَىُُْ }

{ۚ ًٌََب رَمْزٌٍُُا ؤَٔفُغَىُُْ }طز انرذييم

 

 

{ًٌََۚب رَمْزٌٍُُا ؤَٔفُغَىُُْ }

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

{بَِْ اٌٍَوَ وَبَْ ثِىُُْ سَدًِّْب}طز انرذييم

 

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

 رٌَِٰهَ ًَوَبَْ ٌِۚهَ عُذًَْأًب ًَظًٍُّْب فَغٌَْفَ ُٔصٍِْْوِ َٔبسًا ًََِٓ َّفْعًَْ رَٰ}انرذييم يف 

{ َّغِريًا اٌٍَوِ عٍَََ

 يعُي اَّليح انكزميح : 

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

{ًََِٓ َّفْعًَْ رٌَِٰهَ عُذًَْأًب } طز انرذييم

 

 

 

 

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

{ ًَوَبَْ رٌَِٰهَ عٍَََ اٌٍَوِ َّغِريًا}طز انرذييم 

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

َٔذُْٓ  اًَلَبٌٌُ}

{ؤَوْضَشُ ؤٌََِْاًٌب ًَؤًٌََْبدًا ًََِب َٔذُْٓ ثُِّعَزَثِنيَ

َْ عَنْوُ ُٔىَفِشْ عَنىُُْ بِْ رَجْزَنِجٌُا وَجَبئِشَ َِب رُنْيٌَْ}

{ عَِْئَبرِىُُْ ًَُٔذْخٍِْىُُ ُِذْخًٍَب وَشمِيًب

 يعُي اآليح انكزميح :

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

} ٔىفش عنىُ عْئبرىُ {

 

ًَسَدَّْزِِ ًَعِعَذْ وًَُ }

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

{شَِْءٍ

بَِٔوُ ٌَب َّْْإَطُ ِِٓ سًَْحِ اٌٍَوِ بٌَِب اٌْمٌََُْ }

لَبيَ ًََِٓ َّمْنَطُ ِِٓ سَدَّْخِ سَثِوِ } { اٌْىَبفِشًَُْ

{بٌَِب اٌعَبٌٌَُْ

ؤَفَإَِِنٌُا َِىْشَ اٌٍَوِ فاَل }

{ َّإَُِْٓ َِىْشَ اٌٍَوِ بِال اٌْمٌََُْ اٌْخَبعِشًَُْ

{ ُٔىَفِّشْ عَنىُُْ عَِّْئَبرِىُُْ}

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

{ًَُٔذْخٍِْىُُ ُِذْخًٍَب وَشِميًب:} هيٍ أطزار انرذييم تقىن

 

 

ًٌٍََِوِ َِب فِِ اٌغََّبًَادِ }

اٌَزَِّٓ *   فِِ اٌْإَسْضِ ٌَِْجْضَُِ اٌَزَِّٓ ؤَعَبءًُا ثَِّب عٌٍَُِّا ًََّجْضَُِ اٌَزَِّٓ ؤَدْغَنٌُا ثِبٌْذُغْنََ ًََِب

{ۚ  اٌَّْغْفِشَحِ ًَاعِعُ سَثَهَ بَِْۚ َّجْزَنِجٌَُْ وَجَبئِشَ اٌْةِصُِْ ًَاٌْفٌََادِشَ بٌَِب اٌٍَََُّ 

 

                                                           

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya31.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya31.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya31.html


 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

 

* فَإَخْشَجْنَبىُُ ِِٓ جَنَبدٍ ًَعٌٍُُْْ  }

{ ًَوُنٌُصٍ ًََِمَبٍَ وَشٍُِّ

 ٌٍِشِجَبيِ ًٌََۚب رَزََّنٌَْا َِب فَعًََ اٌٍَوُ ثِوِ ثَعْعَىُُْ عٍَََٰ ثَعْطٍ }ذييم يف قىنه ذعايلانر

 ثِىًُِ وَبَْ اٌٍَوَ بَِْ ۗ فَعٍِْوِ ِِٓ اٌٍَوَ ًَاعْإٌٌَُا ۚ اوْزَغَجَْٓ َِِّب َٔصِْتٌ ًٌٍَِنِغَبءِ ۖ اوْزَغَجٌُا َِِّب َٔصِْتٌ

{ بعًٍَِّْ شَِْءٍ

 يعُي اآليح انكزميح : 

                                                           

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura26-aya58.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura26-aya58.html


 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

{ۚبَِْ ؤَوْشََِىُُْ عِنذَ اٌٍَوِ ؤَرْمَبوُُْ }

 ۖ

 َٔذُْٓ ۚؤَىُُْ َّمْغٌَُِّْ سَدَّْذَ سَثِهَ } 

 ثَعْعًب ثَعْعُيُُ ٌَِْزَخِزَ دَسَجَبدٍ ثَعْطٍ فٌَْقَ ثَعْعَيُُْ ًَسَفَعْنَب ۚ اٌذَُْْٔب اٌْذََْبحِ فِِ َِعِّْشَزَيُُْ ثَْْنَيُُ لَغَّْنَب

{ذُ سَثِهَ خَْْشٌ َِِّب َّجَّْعًٌََُْسَدَّْۗ  عُخْشًِّب



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

 يٍ اطزار انرذييم يف اَّليح انكزميح : 
{ ۗ ًَاعْإٌٌَُا اٌٍَوَ ِِٓ فَعٍِْوِ } انرذييم يف قىنه ذعايل

 

 

{ۗ ًَاعْإٌٌَُا اٌٍَوَ ِِٓ فَعٍِْوِ }

 

 

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

 

 

 

ًَاعْإٌٌَُا اٌٍَوَ ِِٓ }

 { ۗفَعٍِْوِ

 

{ۗ ًَاعْإٌٌَُا اٌٍَوَ ِِٓ فَعٍِْوِ }

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

 

{ ًٍِّْببَِْ اٌٍَوَ وَبَْ ثِىًُِ شَِْءٍ عَ}

{ًَبِْ ِِٓ شَِْءٍ بٌَِب عِنذََٔب خَضَائِنُوُ ًََِب ُٔنَضٌُِوُ بٌَِب ثِمَذَسٍ َِعٌٍٍَُْ}

{ بَِْ اٌٍَوَ وَبَْ ثِىًُِ شَِْءٍ عًٍَِّْب}يٍ أطزار انرذييم تقىنه

 

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

 

 

 

 

 ًَاٌَزَِّٓ ٌِۚىًٍُ جَعٍَْنَب ٌََِاٌَِِ َِِّب رَشَنَ اٌٌَْاٌِذَاِْ ًَاٌْإَلْشَثٌَُْ ًَ}انرذييم يف قىنه ذعايل

شَيِْذًا{ شَِْءٍ وًُِ عٍَََٰ وَبَْ اٌٍَوَ بَِْۚ  َٔصِْجَيُُْ فَأرٌُىُْ ؤََّّْبُٔىُُْ عَمَذَدْ

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

 ادلعُي انعاو ناليح انكزميح : 

 

ۚ

{ۚ صِْجَيُُْ ًَاٌَزَِّٓ عَمَذَدْ ؤََّّْبُٔىُُْ فَأرٌُىُُْ َٔ} يٍ اطزار انرذييم تقىنه

 

 

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

{ًَؤًٌٌُُ اٌْإَسْدَبَِ ثَعْعُيُُْ ؤًٌَََْٰ ثِجَعْطٍ}

 

 

 

 

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

{  وَبَْ عٍَََٰ وًُِّ شَِْءٍ شَيِْذًا}

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

اٌشِجَبيُ لٌََاٌَُِْ عٍَََ اٌنِغَبءِ ثَِّب فَعًََ اٌٍَوُ ثَعْعَيُُْ عٍَََٰ ثَعْطٍ }انرذييم يف قىنه ذعايل

 ُّٔشٌُصَىَُٓ رَخَبفٌَُْ ًَاٌٍَبرِِ ۚ اٌٍَوُ دَفِّظَ ثَِّب ٌٍِْغَْْتِ دَبفِّظَبدٌ لَبِٔزَبدٌ بدُفَبٌصَبٌِذَ ًَۚثَِّب ؤَٔفَمٌُا ِِْٓ ؤٌََِْاٌِيُِْ 

 وَبَْ اٌٍَوَ بَِْ ٍَْْۗيَِٓ عَجًٍِْب عَ رَجْغٌُا فٍََب ؤَطَعْنَىُُْ فَةِْْۖ  ًَاظْشِثٌُىَُٓ اٌَّْعَبجِعِ فِِ ًَاىْجُشًُىَُٓ فَعِّظٌُىَُٓ

{ وَجِريًا عًٍَِْب

 -ادلعُي انعاو نآليح انكزميح : 

{ ًٌََيَُّٓ ِِضًُْ اٌَّزُِ عٍََْْيَِّٓ ثِبٌَّْعْشًُفِ}

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

{ثَِّب فَعًََ اٌٍَوُ ثَعْعَيُُْ عٍَََٰ ثَعْطٍ }يٍ أطزار انرذييم تقىنه ذعايل

{ ًَۚثَِّب ؤَٔفَمٌُا ِِْٓ ؤٌََِْاٌِيُِْ  }



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

{ثَِّب فَعًََ اٌٍَوُ ثَعْعَيُُْ عٍَََٰ ثَعْطٍ}



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

{ بَِْ اٌٍَوَ وَبَْ عًٍَِْب وَجِريًا}طز انرذييم تقىنه

 يٍ أطزار هذا انرذييم : 

األول 

انثاَي

انثانث

انزاتع

اخلايض

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

ؤَىٍِْوِ ًَدَىًَّب  ًَبِْْ خِفْزُُْ شِمَبقَ ثَْْنِيَِّب فَبثْعَضٌُا دَىًَّب ِِْٓ}انرذييم يف قىنه ذعايل

خَجِريًا{ عًٍَِّْب وَبَْ اٌٍَوَ بَِْ ِِْۗٓ ؤَىٍِْيَب بِْ ُّشِّذَا بِصٍَْبدًب ٌَُّفِكِ اٌٍَوُ ثَْْنَيَُّب 

 ادلعُي انعاو نآليح انكزميح :

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

{ۗ بِْ ُّشِّذَا بِصٍَْبدًب ٌَُّفِكِ اٌٍَوُ ثَْْنَيَُّب }طز انرذييم تقىنه ذعايل

 

 

 



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

 

 

 

{ بَِْ اٌٍَوَ وَبَْ عًٍَِّْب خَجِريًا}طز انرذييم تقىنه ذعايل

 

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

 

 

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

 ًاهلل ّمٌي احلك ًىٌ اهلبدُ بىل عٌاء اٌغجًْ .

                                                           



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

 اخلامتح

 

 

 

 

 

 

 

 



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

 ًآخش دعٌأب ؤْ احلّذ هلل سة اٌعبملني



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

 فهزص ادلصادر وادلزاجع



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 



 م 0202(  ينايز)   عشز الثامنمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد 

                                                                  

 

أسزار التذييل فى الزبع الثالث من 

 سورة النساء

 

 

 
  


