
 

 

بحث اٌ  ٍِخض 

نذُ أف ك  عأِ ٌفع : طذّ عذيِ ُ  اٌ ىزّ اٌ اٌمزآْ  ٌّعٓ ٌفع اٌعذي ًِااشتك ِنو ًلّْحتٍٍْْت دالٌْت )دراصت يف     (تيا اٌرتب

ٍفع اٌِعدز بىً ِا حيتٍّو ىذا  اٌمزآْفاٌىزُّ ىٌ ِعدزة اإلصالَ اخلاٌذة حملّذ طٍَ اهلل عٍْو ًصٍُ.  اٌمزآْ أْ ِٓ ادلعٌٍَ

شرتان االوٍّت ذلا ِعأَ وثرية تضَّ يف عٍُ اٌذالٌت ب ًخٌد ًِٓ ِعدزاث اٌمزآْ ِٓ حْث ٌفع .يف أٌفاغو ًأصٌٍبوِٓ ِعنَ فيٌ ِعدز 

اٌذُ  شرتانحيتاج  إىل اصتعّاي عٍُ اٌذالٌت اٌذُ ّبحث عٓ ِعأِ األٌفاظ ًِنيا اال و. ًدلعزفت ِعأْةوثري ْاِع ٌو ذُاٌ اٌعذيِثال ٌفع 

ٌّاٌمُْ ًوذٌه عٍُ اٌرتبْت اإلصالِْت ٌىشف وثرية ِعأِ ا ّت اٌٌاحذة اٌيت ذلاٌىٍ ىٌ ّٓاث ادلشتٍّت عٍَ أٌفاظ  تاٌرتب  .اٌعذييف ا

 اٌعذي( ِعزفت ادلعأِ اٌضْالْت ألٌفاظ 2يف اٌمزآْ اٌىزُّ.  اٌعذيألٌفاظ  تادلعدّْ ِٔا( ِعزفت ادلع1ًّيذف ىذا اٌبحث إىل: 

ٌّاٌ اٌمُْ( ِعزفت 3يف اٌمزآْ اٌىزُّ.   يف اٌمزآْ اٌىزُّ. اٌعذيِٓ ِعأِ أٌفاظ   ترتب

ّٓاث ادلتضّنت بٍفع اٌعذي  ّتّحٌرأصاس اٌتفىري ِٓ ىذه اٌزصاٌت ً ًِااشتك ِنو حْث ّبحث اٌىاتب باٌتحًٍْ اٌذاليل عٓ ا

ٌّت ِٓ اصتعّاي ٌفع اٌعذي  عٍَ اٌىاتبحتَ ّىتشف ًِااشتك ِنو  عٓ ادلعأِ ادلعدّّْت ً ادلعأِ اٌّضْالّْت ِٓ ٌفع اٌعذي اٌمُْ اٌرتب

  ىِ اٌمُْ اإلعتمادّت ًاٌمُْ اٌعٍّْت ًاٌمُْ اخلٍمْت. ً ًِااشتك ِنو باٌمُْ اٌثالثت

، ًطزّمت تعْني اٌبْأاث ًِظادرىا، ًطزّمت مجع طزّمت اٌبحثادلذخً ًأِا اخلطٌاث ادلضتخذِت يف ىذا اٌبحث فيِ تعْني  

طزّمت حتٍٍْْت دالٌْت تٌخو اٌبحث إىل حتًٍْ ِعأِ األٌفاظ ًطزّمت ٌِضٌعْت أُ أِا اٌطزّمت ادلضتخذِت فيِ حتًٍْ اٌبْأاث. ًاٌبْأاث، ً

ّٓاث ادلشتٍّت عٍَ أٌفاظ  مزآْ اٌيت تتعٍك مبٌضٌع خاص، مجع اٌىاتبطزّمت تضتخذَ يف تفضري آّاث اٌ ًاٌشزذ  حًٍْثُ تمٌَ باٌتاٌعذي ا

ٌّت. مبضاعذة ادلعاخُ ًاٌتفاصري ًاٌىتب   اٌرتب

ًّ احلىُ  ،ضذ اجلٌر " ىِاٌعذيإىل ٔتائح ِنيا أْ ادلعنَ ادلعدِّ ٌٍفع " فَ اٌمزآْ اٌىزُّ ًطً اٌعذيٌفع  اٌىاتب ًبعذ ِا حٍ

يف اٌمزآْ  اٌضْالْت اٌعذيٌفع أِّاِعأِ  ً . اٌفذّتاٌعذي مبعنَ و اٌعذي يف اإلشزان ،ادلعظْت عذي عٓ اٌطزّك أً، ًاٌاٌعذي يف اٌمٌي، باحلك

 اٌظذقاحلك أًًخاِضا مبعنَ  شزناًٌرابعا مبعنَ  ادٓ احلك أًاحلمتًْ عًثاٌثا مبعنَ  ادلضاًاةًثأْا مبعنَ  فذّتأًال مبعنَ اٌ اٌىزُّ

ٌّ مُْتظز اٌىاتب عٍَ اٌخي .ثبٌث أُ اٌعذيًصادصا مبعنَ   آِٓ باهلل ًتٌحْذه ًطاعت هللًىِ  اٌمُْ اٌثالثتاٌيت تتأصش عٍَ  تاٌرتب
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