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  ه(734)خ: يُٓح يكً تٍ أتً طانة
يف االستذالل تاحلذٌث انُثٕي ٔانرتخٍر تّ 

 يف تفسريِ )اذلذاٌح إىل تهٕغ انُٓاٌح(
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يف االستذالل تاحلذٌث  ْـ(734)خ: يُٓح يكً تٍ أتً طانة
 غ انُٓاٌح(انُثٕي ٔانرتخٍر تّ يف تفسريِ )اذلذاٌح إىل تهٕ

 

  docewis2007@yahoo.comانربٌذ االنكرتًَٔ

 ادلهخص:

انكهًاخ ادلفتازٍح
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 ادلقذيح






أًٍْح ادلٕضٕع
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 يُٓح انثسث:

 خطح انثسث:

ادلقذيح -
انتًٍٓذ -

ادلثسث األٔل -

ادلطهة األٔل
ادلطهة انثاًَ
ادلطهة انثانث
ادلطهة انشاتع

ادلثسث انثـاًَ -

ادلطهة األٔل
ادلطهة انثاًَ

اخلامتح -
- 
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 انتًٍٓذ
أٔالً: يكً تٍ أتً طانة ٔتفسريِ
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 ثاًٍَا: يصادسِ احلذٌثٍح يف تفسريِ:
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 ادلثسث األٔل:
 يُٓح يكً تٍ أتً طانة

 يف االستشٓاد تاحلذٌث انُثٕي يف تفسريِ 

 ٔلادلطهة األ
 اعتًادِ عهى احلذٌث انُثٕي يف تٕضٍر انهغح ٔاألنفاظ ٔانقشاءاخ
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 ادلطهة انثاًَ
 اعتًادِ عهى احلذٌث انُثٕي يف تفسري يسائم انعقٍذج
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 ادلطهة انثانث
 اعتًادِ عهى احلذٌث انُثٕي يف تٍاٌ األزكاو انفقٍٓح 
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 دلطهة انشاتعا
 احلذٌث انُثٕي يف ششذ اَداب انعايح اعتًادِ عهى 
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 ادلثسث انثاًَ
 شض احلذٌث انُثٕي يُٓح يكً تٍ أتً طانة يف ع

 ٔانرتخٍر تّ يٍ خالل تفسريِ
 ادلطهة األٔل

 يُٓدّ يف عشض احلذٌث انُثٕي 
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 ادلطهة انثاًَ
 ذٌث انُثٕييُٓدّ يف انرتخٍر تاحل 

 أٔالً: يفٕٓو انرتخٍر:
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 رتخٍر تاحلذٌث انُثٕي:ثاًٍَا: يُٓدّ يف ان
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 ثانثًا: منارج يٍ انرتخٍساخ تاحلذٌث انُثٕي يف تفسريِ:
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 خز عهى يُٓدّ يف احلذٌث انُثٕيساتعًا: يآ
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 خامتح انثسث

أٔالً 

ثاٍَاً 

ثانثاً 

ساتعاً 

 تٕصٍاخ انثسث: 

أٔالً 

ثاٍَاً 
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ثانثاً 
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 ادلصادس ٔادلشاخع
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االستدالل بالحدٌث النبٌي ًالترجٍح بو فً 

  تفسٍره )اليداٌة إلى بلٌغ النياٌة(
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