
 د.       د. س  ن
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٤٥١                                                             )٢٠١٦ 

  

  ا ا وا ذ إت اأة ا  م اة،

    .ن                   د  س .د  

 ح ا _أر  

ا  ا  

 

  

ا  

        أةأن ا ّو ،وا ا ا  ةا م  أةت اإ  ءا  ا ا ل

   زو ( ا ر) ةم م ،نا ط إ ل اإ  ا إ  لا  ر

ء اوا (و  ا )  لا ر   أ  ةا ة وول ام ا  ت

       ت اطت واه ا  ور د ا و(و  ا )لت ا

          او .ا ا م   ارة ا ة وذاما أة أا م ة. وا أول  وا

       و.ة ات اا  أة و  ت دل و او   ا  ة

        و م  د  وا ة اا  ءا  ا ة ام أن إ مأ

.ة ار ا اث وا  

  

ا  

    رب ا واة وا    ( ا  و) و ا و و.ا

: أ  

    مو ،   م م ا  و ت اا  أةأن ا    ن

    ى ون وع وُ ،مم  ء        أ ة، وا اف واوا ن ا

       ا  ان أما وأ م أةا أ ا        نو، وا ا   و

   ةا    رزا دورا ت. وا  نو، ا مما ء اأ 

أة ارات ا ا   ل او ،وا ا ا   ة اا.  

  أ اع:

:ا ا  ا ا أ   

١-             ت ما  ا   عا   لو م  أةا أ   زو َ  ةا

.أ أن آ إ ا  

٢- .ة اا د ت و   لا  ءأن ا  ءا  م  

ُ أن أء اة ا      ال    اس، ن أو ن أن   -٣

 ل د أر   اة  د اأة.أول  د  ا  اأة وأو



 ا ا وا ذ إت اأة ا  م اة،
 

  

 ٤٥٢                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

 أب إر اع:

١-  أ  و ، أة وظا  أ أن ا راو م  دي ات اوا اا   د

.ذت اه ا  اء وا . 

٢-    أة اودور ا م از       وا وا، ت ا  ة اا ت ما

.را طأ  و ر واا ا ن و،ا  

 ات وارات ا وا ان:

١- .ا  اتء اوإ را لما 

٢- .ا و   

  

:ا  

             تو ا و ،ا در  تا  و ،اا ا ا ا

 اآم إ ر واد إ  اد اة.

:ت اراا  

وا    ل دور اأة وم  ا ت ورت  س   ،ق إ ام اي        

  ا ق إ ام ا    ،ق إ ام اي.

:ا   

 ،  ا ا ن              ي و.وا ة واا   أةول : اا ا

ان اا  أةوا ا  ةا إ  ولا ا  ، إ مأ ما ا و،    ةو

    :ما ان،. واا  وا ة او   ا ا و ،ا

دور اأة   أء اة و ات أ، و أ :   ا اول: ور 

 أةا  ما ا و  ة ام    دور إ مأ ا ا و ة اا  أةدور ا

،ة اا  

.موا ردا  وا، ادر واا ت، وس او، ا أ  و 

  أن ا  را. ان أ   ا وان   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 د.       د. س  ن
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٤٥٣                                                             )٢٠١٦ 

وا ة واا   أةول: اا ا  

:  و  

       .ان اا  أةوا ا  ةول : اا ا  

                           .ة او : ما ا  

                          .ان اا  وا ة او  :ا ا  

  

 وا ة واا   أةول: اا   

       :ان اا  أةوا ا  ةول : اا ا  

            ا  واةا  ءا  ا ا ل        وا ا   ،أةوا ا 

 ة ام  ودور وا .  

   إ وري أن ما        را  آن ان ا ، ان اا  أةوا ا  ةد او

.ا  ولوا ا  

ا  ة او   آم تآ  :ة اة ،   ووا م   ان أمأة ووا 

 م ة.  ور  واوا ب ، وااب أو اق اا  اء اء  )١(. 

  ل : M-  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !.  1  0  /2    4  3
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. و ح    ن ّ       ا    اب  ا أي ا واأة 

واة ن  اا امم . أ  اام اى    أ ((إن اأة   امم اء اء 

     ((وا ظوا ا  موا ا  فد ا واا    )أن     .)٣ 

أة   ا  و    ال دا   اء إء، وأن ب  ح  م أن 

ح ، وأن ط َم ود وات إ واد    ال ا ف  اأة            

ل   وُف ا م أل ة، وت ارات و ا ادى  ون   إ  ا.

 : M ª  ©  ¨     §   ¦  ¥  ¤   £  ¢     ®  ¬  «L)٤(
.    ل ا 

  ن،  واد ا ت                 ءم  ا  ا   بن ات، وا   ا  ن أةا 

    ت اا  ا ل اء و اا  ند او .أ   ي  ل. وور    اردةا ا

ا  را  ىا  أةوا ا و .ت ا٥(ا( .  

                                                
 )١ا  (  ،(.د)،ا دار ا ،ري ،  ام   و، ، د ا :ص٢٠٠٤ه، ١٤٢٥ .٢٣٨. 

 ).١٩٥) رة آل ان : (٢( 

)٣،مب ان، دار ا ، ، وك: أةا  انا (٢٠١١ه.١٤٣١، ١.  

  ).٦٢) رة ان:(٤( 

 .٩) اان  اأة :ص٥(
  



 ا ا وا ذ إت اأة ا  م اة،
 

  

 ٤٥٤                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

:ة او : ما ا  

     وا مل اطد ا  اا  و م ا إن    ل  : M  %  $  #  "  !

  0  /  .  -  ,    +  *  )  (  '  &       12  8    7   6  5  4  39    =        <  ;  :

>L)٦(.   

            واة ك ن وأ ،   ،ا         أةا أن ا و

وزو ا  آد) ا  ا ا     أن  ءل وا٧(ا.(   

    ا   ا ءت او_   أ واا  _    ، ا   ءل وا 

 ت ان(()٨(وا ،  ا   ءون  او ،ا  ةأ  .ا  لا

   .)٩( ))واق اة ام . ااوة ا واى، وزر   وز 

       د أ ،ا اع اأم  و ،ة اء اأ   أةاك اإن إ

    ذ   ل و ،  دون  اء اء  مأة وا مم ١٠(ا(:  M  a

 c  b  e  df    o  n  m  l     k  j  i  h  g

r   q  ps  v  u  tw      {  z  y  xL )١١(.  

  ا: ا ا:  وة ا وا  اان

           أ    ة ، أو أ م ة ، و وزو ّرث، أا  أةا ا أ

  : .    ل ر   )١٢( اأة  ا ا ارات 

 M1      0  /  .  -  ,  +  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !2     3

  4L)١٣( .  

      م ،ا     ل ج طوأ ، مأة وا ا  ا  و

       و ،ا  ع و ،   ف أن و  ،قا  ا  أةا

  ضو ،ا ا  ا ن أن ر .فب ا و  و ، ا   و ،ا

                                                
  )١)رة اء:(٦(

)٧،دار ا،د،ا  .ة:أ.دا أة اا :(٣١ه،ص١،١٤٢٨.  

)٨،دار ا،، .د،ا ا وا آن اا  أةا م : (٦٩ه،ص١٤٢٠،.١.  

  .١٠١)  ات :ص ٩(

)١٠  أةا(،وت،دار ا،  ل.أ،د،ا ٥٦ه،ص١،١٤٣٣ا.  

)١١)رة ا(٧١.(  

  .٢٣٩)   ا : ص١٢(
  

  ).  ١رة اء: ( )١٣(
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٤٥٥                                                             )٢٠١٦ 

: Mv  u  t   sw    z  y  xل    .)١٤(اس إ أن    إ  ل ا وار  

    ¢  ¡    �  ~  }  |  {L)١٥(   

         ا ت د )) :أةاث ا ل ا ل ا      ف اإ  ى

    م  اثا  ا ا إذا أ.ا   ث م نإم م   أة ز

ا ا ف وا دن رن  ن ام ث م اث ا . إن ات ا           

ت أن او ا م  ا      طا   اثا     عا إ أ 

       م و و و رز  ،ا   مو ا   هو ،ا وا

وج اا  و ،ٌأو أ  ب وا  َ..  

ر  نن ا           يا  أن مم  ا ب. وة ا  اِ ءن ا

          داة أوا ا ا ب اا   ،تد  ا  ،روا 

(( )١٦( .  

واات، وأم  ات واوت، و ا       ((إن  ا  ام  ااث ر  ات  

    أةا مأ  إن ا  ،ا  رة ان إوا ف ا  ،تا   

.ا  اثا  

ب، أو زو أو زوج، أو      اأة أ  ا  ااث   ا ا  ود أ أو أ           

  ،ووا ب واا  ا وج،وأو ا،ووا د واو  خا  ا و ، ء عا

    ب واا   ا  ان أ ا و ،ووج أو اوا ب واا  ا  أ 

((ووا )١٧( .  

  

  م : دور اأة   أء اة و ات أا ا

:   نو  

.ة ام  أةول : دور اا ا  

.ة اا  أةدور ا : ما ا 

 :ا ا  .ة اا  أةدور ا  

  

  

  

  

                                                
)١٤(:،ردن،دار واا،  .د :ا  أةص٢،٢٠٠٤ا ،٧٩.  

  ).  ٤رة اء: ( )١٥(

)١٦( : تا ص،  ا٢٠٦.  

  .٣٠٩اأة ا اة:أ.د.  ا، ص )١٧(



 ا ا وا ذ إت اأة ا  م اة،
 

  

 ٤٥٦                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

  أةدور ا : ما ات أا ة وء اأ   

                     :ة ام  أةول : دور اا ا  

          ء ا  ز إا   رة وا   أم ن إى ا عا ا  ا 

.   رئن ا  

ا  ريرل ا)لو  ا ) ر ( و  ا     مو ،را(

ا  و ا ا  و ،  إ اء، ن  ا واء، و إ ر          

     دة واا  و و ،     ة  را   اء         

 ،اا راو ك اا        و ، رة  وراء ن وا

    ا  رهن ا. هو إ   ط د، و  و ،وا ط    و

 ط ه ا و         سا ة وا َرض وا ا  ن امو ، ا  

اة ا  اة م ل اده  ه  ا ا  ، ام اى             

((را  رض، وا و و )١٨(. 

 (   ا اؤ اد  ا  و ئ  رل ا )  ر ا  أم : أول 

.ا   ءت إ ى رؤ  نو ،ا  

ا ذوات اد  أن ع إ أ     -و ا -  ر اء      إ اء، ن 

  إ   ، ودل:     و.أل: ا ءه ا.اء ر  و ءه ا . ود

    م.رئ أم  :.أل: ا.أر  ا     م :ل.رئ أم 

      ا  م ،رئ أم  :.أل: ا.أر  ا    ما        

  ا. أر ل:.

  M    b   a  `  _  ^        \  [  Z    X   W  V    T  S  R  Q  O  N  M  L  KL)١٩(.  

    ذ  ه، مز مل ز ،اده  ف وع واا     ل  إا ر

    أ  وعا        ،ا  ا   م. ا  و  ى 

     ،وا و ،ا و، ا  ا، إمأ ا   وا ،   ،م   ل 

(ا ام  و ،ئ او )٢٠(         وا ا  ،  ة    إم)).   

     ) أ و،    ا و ا    ف  ،ا ي  أم  

و  ا((ازرهو   إ ا  ( )ل ()٢١ا  )) .   و  ا    (

و  توأ ،   و، موا((ا )٢٢(   

                                                
  .  ٦٠_٥٩ا ا: ص )١٨(

)١٩() :رة ا٥_١  (  

)٢٠( آ  ا ب وق واا  ا و أن ا   ) ب .(نا )ب .ا د  .د  : ريا  ا وا 

) ر  .(ب واوا ٤٦٧٠وا .(وت.٣ .ا . ج١٩٨٧ه.١٤٠٧. دار إ .١٨٩٤. ص٤.  

)٢١(  ،ا وت، ا، ، ،ا  ا:   و  ا  ص٢٠٠٧ه، ١٤٢٨، ١ة ا.١٦_١٥.  
)٢٢(  ،(.د)،وت، دار ا، ،ة ا  .د: ام  ل اء أمل ومص ٢٠٠٥ه، ١٤٢٦ر،٣/٨٣.  



 د.       د. س  ن
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٤٥٧                                                             )٢٠١٦ 

  ر    أن در ،ا ووا    رم ،إدرا   ل   ن

اق  ا أا،  و م  ا، ون امن و أرب امن د  ااده       

و،سا ن إوا ،ل ا ا .أ  س إب اأ   وا  

إن اة (ر ا ) ل ،ووة ر وت اة،ا إ ا   ال       

           ن أن ا ة،وء اأ  ون  ح      _ا  أ  أة اإن ا

 ة . وا     ا ) ا م فا    و،( ا ر)   ذ ا

    دور  ،ه ا   ا ا وأن ا ة، و ول ا ا و  (و

  .)٢٣(ح زو    ه اة

   اة اا ام : دور اأة 

       ا   ءو ،ا ا  م أ أم ا  (و  ا ) ف ا))

:  م  ل اوأم ،مة ا  

 M       §  ¦    ¤  £      ¡   �       }  |L)٢٤( .  

( ا  و) ن ا  ام  وو، وأن دة        م ه ات ا إاًم ل

   مس، وا و ،ا  ،ارار واموا ،وا ا  ،  ةا

د دو ر ر م   َو ،.  

ا  أول ا  ته ا ة    وا   رأ ت إه ا رتأ و ، ة، وا

ا، وا ا ا   ا ، و اام، وان  ا، و اس،   

ا و ،ا  دا ٢٥ ))ود( .  

ال ا ( ا  و)   د ا  ،ا ا د            مول ه ات ا أ   

  أءه إ ا ا وات  اة ة ث ات.

     ور  آ  أول مه، وأ  ووازر ، ا  ء  و ،    و آ))

   ء  قو               رّد       (و  ا ) م   ا

     أ  نو و  و  إ إذا ر   ج ا إ ، ذ م ،  و

(( ا س ر٢٦ ا(   زو م  .  

 إ ا  أول م ))     آنا   أول مو (و  ا )ل اا   ا ا

  ل ار  ةا   أول  مو ، (و  ا ) ل ات ا   أن 

                                                                                                                                                   
)٢٣(    :ة اا، وت،دار ا،ص ٢٠٠٧ه،١،١٤٢٨ا.١/٨٩،٩٢. 
)٢٤( ) :رة ا٤_١.( 

 

  

  

  .٧١، و: ا ا:  ا ارري، ص٩٦_٩٥اة ا : ا ص)٢٥(

دار إء ااث  ،وت ، ا ا ،  :، ا،  )٥٨١اوض ام  ح اة ا :ا ،   ا   ا(ت  )٢٦(

،ا١،١٤٢١ /٢٠٠٠.ة: ص٩٤صا  :٩٤.و.  
)٢٧( ا  :ة ا٩٦/ص١ا.  



 ا ا وا ذ إت اأة ا  م اة،
 

  

 ٤٥٨                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

    لم أول و  ُ ن أول   ، (و  ا )  ا )ا ا

 .)٢٧  و  (ر اء

   ن  ،ور طو ، وأ ،ز   (و  ا )ت ا ا رع إ 

 ،ا أ  ن  هة، واا و ا  (و  ا )ا  دة ا 

)، و أ  ا) ا       ٣ا واع  ا، و ن ا ، إ ان(   

            ر   م ولي اا ا او ،ا   دة    ةأول أ (و

   ه ا  ،ة ا؟ أول ا: ةا آن وأوة ان وا  ف ا و ا

  . )٢٨ ن  ُ و اء  ر اء))

      وأ  أ  ءس وأزوج ا ا وأ أ أ   ءا  أ  وأول))   طو

   اب)).

 ا  أ   و))  ا _     و_  _             ،ا  ءم 

  و أ وا  و و ،   أ ظ  ،ا  و 

((و ،    ، ا  ،ة واا  ٢٩(  .  

م  با ِْ َِط   أةا و . ا ب را  ُ أ ،ّوا َِى اّا َْ  

    زَْ  و  م اوى، أ اة.

أ  أول ا  زو ،  إ أُ ، و م  إ أُ .ون ب     

 َرّتا  ذ إ   رة و . آنا  ٣٠(.  

      ا ا  و  تء اا ن، وا إ  ت ةد وا  تإن ا))

س و ض      ا، وأت رق ان     دة إ  ا وراء   إ ا     

اق  ع.  أن دل ات ه اة وأو  ان اة اوا   دة        

  ا وان.

و ت أن  ور ا و، و، وأ و ظ ا، و ا  ا و ء  

 ،ا .((س اأ   س اأ  م٣١ إ( .   

 :ا ا  :ة اا  أةدور ا  

          َِ ا ُِذ َ َّ ِءََّوا لَّا ِْ إر ا ِ ُسّل او َد ا ز اا 

      ِ َءُهَ َِ َعََْ ْنأ (َََو َِْ ُا َ) َُُر ََأ ََّو َّ َإّن ا ُّ . ِِ َثََُّو ُْ    َسِّدَي اَُ ْنَوأ

                                                
 .٧١، و: ا ا:  ا ارري، ص٩٦_٩٥اة ا : ا ص)٢٨(

  

  

)٢٩(، وف ادار ا ،(،د)،ل أ ح ا :ا او ا ا  أة١٤١٧، ١ا  ،ص ١٩٩٧.١٨٩. 

)٣٠( ،(.د)،وت، دار ا ، ا ا :ا ا   ا ٢٠٠٥ه، ١٤٢٥أ،٢٢٣.ص٢.  

)٣١( ا  :ة اري، ص٩٦_٩٥صارا ا : ا ا :٧١، و.  

)٣٢( : ة اح ا  موض ا٢٠٧/ص١ا.  

)٣٣( ) :رة ا٩٤.(  

  ).٢١٥_٢١٤رة ااء : ( )٣٤(
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٤٥٩                                                             )٢٠١٦ 

      ِ َََُْه َواَْأ (  (و  ا ) )ُِل اَُر ْأ َ ََْ َنَو ِْإ ََُْ ْنِه َوأِْ   ُُه اََْن أأ إ ِ

 َِِ َثَ ِِِد رَظِ -   ََِ َِ-   ََِْ ِْ      ُ  َُل ا ُّ ِ٣٢(  : M  2   1  0  /  .

    3L)٣٣(  :وقال تعاىل M  Q  P  OL )٣٤(  .  

         وذ ،اأم  ت واا  لن ا امو ة ا با  أول  ءا مو

  ءإ   و    ة وارة ا ةا ذ   و ا ا وم ا

        و     نو ، وة اا    أ م ا   ةا

،ت  را  أ  وم  ا إ ا، وم ب  ا أ ااب، ون      

ل ا ( ا  و)  ر وأ وأ و ن   رء  ل(( ا  آل      ر

ا     

      مة وا   نو . ا  ة أول   ه     ط  وروي أن أ

  . )٣٥(ا)) أظ ا   أول 

((و ت ا ا اع أ وأ   اأة   ا  ، اأة   ،ث   

   دت أن  ،ا   ء   ، اءا   و إ م  رض وا ا

((ا     )٣٦( .  

  ة ذج ك    ة ذجا  ،لو م  ا   دا اات ات اا

              م)) ا  لا   وة اه زمم ،ا أ إ ة اذا   أن

 و أول ا  أ ا ت إا .   ن أ و  ة م :  . نا

 !   ىت واا ن : أل ا  أ  ارا   ة م : و  

 ا   ي رد  در ء ورا  ا إ   ىت واري ا و :  ورد

        رأى أ و .    ا :    ا    ا ر      ااب اا   

 (( أ أ ا ى اإ و )٣٧( .  

   أةا  ن انأ ا  وف وا وا)) ة اء اأ  إن     

ا  . ذ   ُ  إ اة وإء اة وط ا ور  .ز أة أن ك    

      ا    أن  ز تِا ت ووي وزع اا ا ا   ة أوا

 إن ، ا  وف وا ء، ول واا   و ا  وف وا أ ا

ا ا اي  ا َ ا وات َ . وإ اة وإء اة رن  أرن   

إ ََو ا  وف وم اأ ور ا وط ،ا     ا ط  ةا و ةا  .ن

          ا .وا ا     ام د ا  وف وا ا   ور

                                                
         

  

  

)٣٥( :ا   ا ١٥٦/ص١أ.  

)٣٦(  :ر مة:١٥٦اح ا  موض اا ٢٥١/ص١. و.  

)٣٧( :ا   ا ص٦/١٢٧أ :موض اا :٢٥٠، و.  



 ا ا وا ذ إت اأة ا  م اة،
 

  

 ٤٦٠                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

 وا د. واأة ا  ا  م  او ا  م ، ار        

"را" ((توا ا َُ  ةا   إذ ،د اَ  ا  ا )٣٨(  .    

   )  ن . وأ وآ ة ا  رى واا م ،ا  ة، ما   أم))

 . ا ر  أ   آنا (و  ا    و أو ، آنو ، آن

       أن.مَروح ا َْون واا  بف اِ  ا و ره وو .

                ،ا ل أأ ا  ىء ا ر  ُ ا ا ا  ا ر  أ

وا               أ   ة اا ا   أد. م  ا و ،ا و ، روق

          ي ءب اَِ  م ة اا   أم .و و  وروا   ا

 ةا   أم .او ُأ         أ  م ا ا  وف ا

    م  ،ت تا  و ا   ا  رةة ا   أن، م ا

   و  آ  وات.

ا ا)  ا      مأ   ا    ا   ن زو ال       

   ) ل ار   ا  م ا ا  ؟ء ام  ةه ا  .(((و  (

              ام  ؟مع إ  ت؟م  ،ا  ن و ا  ا  ََم 

 ت ا ةُ ة      ذاة  د أن  ا ا ت ذ أ؟ م  ط 

واع إن، و  ، و  ، و ُِ إرادة    ام واات إ أوج ار  

    )٣٩( ا وال واار اة)).

  

  

ا  

  ا ا ل :ا ا  ة م م ن إا  

اأة  ا   ا، وّ أن ان ا    ل ه ارا  ن  أن  .١

 . ا  ا  ا   

    ااء       أن ات م    ال ( ا  و)   ذ ظ ن  .٢

     اء ات   زن ون. 

٣. .ا م   ة، وا    أة وإدة دور اورة إ  

إن  ا  اأة   و ا وإم ، وا ا    ق اأة         .٤

او ا ء اوإ  .ء  أةوس ا    

٥.  ،أة أت اوا  ا  وف وا ا ا       ونأو ا  ا  ز 

.ح اإ  أةا   ا ا و ، ذر أ   

                                                
  .٣٠٣ ات: ص  )٣٨(

  .١٧٢_١٧١ار ا: ص  )٣٩(



 د.       د. س  ن
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٤٦١                                                             )٢٠١٦ 

:ادر واا  

- ا :آن ا  

١. )ا  ، ا وت، دار ٢٠٠٥ه، ١٤٢٥ا : ا ا ا ا   ا أ ،(

.(.د)،ا  

 )،اوض ام  ح اة ٢٠٠٠/  ،(١،١٤٢١ ا(٥٨١ا ،   ا   ا(ت  .٢

   ،  ،وت، دار إء ااث ا،.ا  ، ا :  ا ا

٣.  ) ا ،ا  ٢٠٠٧ه، ١٤٢٨ا وت، ا،    (و  ا ) ة ا(.

،١ا. 

٤. )ا ،  نر  ،طة  .٢٠٠٣ه،١،١٤٢٤اا ،(  

٥.  ا  أةا:   ل،وت،دار ا، ،ه،١،١٤٣٣ا 

٦.  ) ا  ،ل ا ح ا١٩٩٧ه، ١٤١٨ ،(.د) ، : ا او ا ا  أةا ،( 

، وف ا١دار ا. 

٧. )،ا ، ريرا ا وت، دار ٢٠٠٣ه،١٢٢٤ ، ا ا،(،١ا. 

٨.    ) ا  ،ة ا وت، دار    ٢٠٠٥ه، ١٤٢٦، : ام  ل اء أمل ومر ،(

،(.د)،ا 

٩. )ا ، ا وت ٢٠٠٣،تا ،(_.،ن دار 

١٠.  ) ا  ،ريم  .ود. د ا١٤٢٥ ا إ )(ه  دار ا .(.د :ا

.ا.ا 

١١. ،ردن،دار واا،  .د :ا  أةا  ٢٠٠٤، ٢. 

١٢.  )ا  ، وك٢٠١١ه.١٤٣١،مب ان، دار ا ، : أةا  انا .(١، 

١٣. )ا  ،ا ٢٠٠٧ه،١،١٤٢٨، ة اا( . وت،دار ا 

١٤. ،دار ا،، ،ا ا وا آن اا  أةا  ه،١٤٢٠،.١ 

١٥.        .ا د  .د  .ريا ،إ  ٣   .ا . دار ا .

 .١٩٨٧ه.١٤٠٧وت.

١٦. )ا  ، ،راما ، ،ر ٢٠٠٦ه، ١٤٢٧ . 

١٧. .(.د) ،ب اوت، دار ا   (و  ا )  

١٨. ،دار ا،ة:أ.د. ،دا أة اا: ا  ه.١،١٤٢٨ 

١٩.  ،(.د) ،وت ا ، ات ت ،  ، قاا د.ت).٠ 

 
  

          

  

                                           

  



 ا ا وا ذ إت اأة ا  م اة،
 

  

 ٤٦٢                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

  ى وة

        م  ن  (د.خ)رداَ ردة  ةت ؤر ر  ن داوة 

   )  َم ردة   دم  وة نرر د زرة موة٣ (

 رؤ ةن دووة  رةى ادم موازى       مووة،  ن ا ن 

مرة وم زؤرن وة  ودموةى و . طورة ش وة   رةى  

        دم و و مماطر  وةرى د َ ةت وةم زدا

    واط  ة مر وَ امَ ىد دى  مام .ىرة

ورامن. وةن  روو  ةن وَةى وان طَن مداوة و رةو طرةمى     

      وة َار  زم ورةاوة و ط نرا        و ا    

  .  ةت و. و مش  موم   ةت روةى طوة

  

  

  

  

Abstract:  
                                                                                             

In this research the aim is to focus on the role of women in the era of Prophet 
Muhammad s .a. At that time women had performed an efficient role with regard 
assisting the companions of Prophet Muhammad s .a for serving Islam during the 
secret term of Islam which lasts for ٣years. 
Moreover, the role of women is mentioned as Islam has been declared at the very 
beginning of that time, and how they had gone through difficult situations for 
spreading the religion.  
Furthermore, the strongest evidence for that is when this religion had spread women 
were supportive like Haz. Khadija and there are more samples of women alike her. 
In addition, we acknowledged that woman had worked next to men. 
 The proudest case for that is the first martyr of Islam was woman (Summaya). All 
these cases happened due to the trusts of women 
 to Islam.   

 
  

 
 


