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 األول الباب

   املقدمة

 خلفية البحث .أ

ة األعمال املكتوبة املاضية هي خزانة أفكار وآمال األجداد. ابإلضافة إىل أن هلا قيم

اترخيية، دراسة األعمال املكتوبة املاضية تفتح الطريق إىل تنهيج وتقدير أفكار وآمال األجداد. 

هذه األعمال املكتوبة هي املخطوطة الكالسيكية. وهذه املخطوطة هي وثيقة العلم، ألن 

 املخطوطة حتتوي على البياانت واملعلومات املتنوعة، أفكارا أو مشاعرا أو علوما. واملخطوطة

هي إحدى تراث أجداد أو أسالف شعوبنا اليت تصدر منذ البداية حىت اآلن. د. إدوارد 

( قال إن املخطوطة هي كل الكتاابت خبط اليد تراث األجداد على األوراق أو 2002:3)

( قال إهنا الكتاابت خبط اليد تعبريا عن 1994:54) Barriedالنباح أو الروطان. وأما 

من ثقافة األمة املاضية. ولذلك، املخطوطة هي وثيقة األمة أهم تدريسا  األفكار واملشاعر نتيجة

وحبثا للباحثني الذين يركزون على العلوم املاضية ألهنا تعطي املعلومات الواسعة اترخيية وعلوما 

 من اآلاثر األخرى.

إحدى املخطوطات املكتوبة ابللغة العربية، وهي خمطوطة العقيدة الزكية للشيخ أيب عبد 

هللا حممد بن سيد يوسف، وجدها الباحث يف املعهد رايض القراءة اإلسالمي أو غالبا يسمى 

 ابملعهد ابلونج سوجي كارانج ابويتان قاروت ومديره العامل احلاج أ. فتح هللا امليمون.
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اجلزء األول من خمطوطة العقيدة الزكية هو املقدمة اليت حتتوي على شرح املقدمات 

احلمد هلل و تعبريا عن الشكر هلل سبحانه وتعاىل و عن الصلوة والسالم على وتعبريا عن معىن 

النيب حممد. واجلزء التايل هو اجلزء األساسي الذي يبحث عن مفهوم توحيد هللا سبحانه وتعاىل 

ابلبحث وتفسري صفاته الواجبة، واملستحيلة واجلائزة. والتايل، البحث عن صفات الرسل، سواء 

 حيلة واجلائزة.الواجبة واملست

بسبب عملية النسخ، جاء بعض أو كثري املخطوطات اليت حتتوي على النصوص أو 

احملتوايت املتشاهبة. ويف كثرة عملية النسخ، ظهرت األخطاء أو التغيريات املتعددة املتنوعة 

املستوية. وهذا ميكن أن حيدث، بسبب الناسخ أقل فهم اللغة أو أساس حمتوايت املخطوطة 

(، أو اخلطأ haplografiيتم نسخها أو بسبب عدم دقة الناسخ ففقد بعض احلروف )اليت 

يف احلركة، أو يف النحوية والصرفية، أو فات الناسخ مادة واحدة، أو العكس كتبها مرتني 

(ditografi( وحينئذ، فقدان أو فسد القراءة ال ميكن جتنبها .)Baried  ،1994:60 .)

ب دراسة فيلولوجيا للحصول على العودة إىل الشكل األصلي يف البحث عن املخطوطة، تطل

 من املخطوطة الذي قد يتغري أثناء عملية النسخ.

فيلولوجيا هو العلم الذي يستند عمله على اللغة املكتوبة و يهدف إىل الكشف عن 

(. إذا كانت املخطوطة 3:  1985وآخرون،  Bariedمعىن املخطوطة من حيث الثقافة. )

نها إبستخدام فيلولوجيا، فنصوص هذه املخطوطة مل تستخدم مصدرا للعلوم مل تبحث ع
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األخرى. وإذا كانت املخطوطة ال تزال مادة خامة ومستخدمة مصدرا، فكل البياانت املأخوذة 

 منها ال تزال مؤقتة.

وسالمتها، ألن فيها معلومات كثرية هامة اليت  هااملخطوطة حتتاج إىل صيانتها وحفظ

ا على مجيع الناس يف املستقبل. يف حفظ وإنقاذ واستفادة حمتوايت النصوص يف جيب معرفته

املخطوطة، ففي هذه الفرصة يسعى الباحث إىل تقدمي التعديالت على النصوص الواردة يف 

 املخطوطة العقيدة الزكية للشيخ أيب عبد هللا حممد بن السيد يوسف.

ا قبل البحث عنها أكثر، منها كان يف املخطوطة بعض اجلوانب اليت جيب دراسته

املواد املستخدمة يف املخطوطة، وعمرها ومكان كتابتها وتقريبية كتابتها. "كدكولوجيا" هو جزء 

 من علم فيلولوجيا ويركز على هذه اجلوانب.

ومن نتائج الدراسة واالستكشاف واملقارنة، وجدت األخطاء يف كتابة خمطوطة العقيدة 

، ورد اخلطأ يف قواعد الكتابة، الكلمة ثقي اليت كان أصل 1سطر  1الزكية منها يف الصفحة 

كتابتها شقي، ألهنا يف بعض املخطوطات تستخدم حرف ش، مبعين البائس والتعس واحلظ 

كلمة الشيح اليت كان أصلها الشيخ مبعين اآلابء   2السطر  1(. ويف الصفحة 733)املنور: 

وهي "وجوب افتقار الكائنات  7السطر  1لصفحة (. مث وجد أيضا اجلملة يف ا 755)املنور: 

كلها اليه ىف االرض"، أصلها وجوب إفتقار الكائنات كلها إليه ىف األرض، كان اخلطأ يف 

الكتابة أي يف استخدام حرف األلف و اهلمزة، وهي اللفظ افتقار واليه واالرض، ألهنا وفقا 

 لعلم قواعد االمالء، األلف تتضمن يف مهزة القطع.



 

4 
 

زة القطع هي مهزة ُتكتب وتُنطق ىف أي مكان جاءت. تكتب مهزة القطع ألفا فوقها مهزة "مه

 )أ( إن كانت مفتوحة أو مضمومة وألفا حتتها مهزة )إ( إن كانت مكسورة"

وجود القيمة أو عدمها من النصوص يف املخطوطة معروفة بعد القيام ابلبحث اللغوي. 

عندما كانت املخطوطة مل يطرقها علماء فيلولوجيا.  النصوص يف املخطوطة تكون قيمة عالية

املخطوطة ابلعنوان العقيدة الزكية هي املخطوطة املهمة جدا ألن الباحث قد عرف أنه مل يبحث 

عنها أحد. ولذلك، هذه الدراسة تركز على خمطوطة العقيدة الزكية ابستخدام دراسة فيلولوجيا 

ء يف الكتابة وللحصول على املخطوطة "حجية للحصول على املخطوطة النظيفة من األخطا

 األفكار" أو قريبة من أصلها.

 

صفات هللا والرسل ومما الذي قد سبق وصفه، فهذا البحث يكتب يف الرسالة ابلعنوان: 

 .يف خمطوطة العقيدة الزكية "

 

 الباحثحتديد  .ب

و غالبا خمطوطة العقيدة الزكية وجدها الباحث يف املعهد رايض القراءة اإلسالمي أ

يسمى ابملعهد ابلونج سوجي كارانج ابويتان قاروت ومديره العامل احلاج أ. فتح هللا امليمون 

مهمة حبثها مزيدا. يف فيلولوجيا، هناك عدد جوانب الزمة إجراءها قبل دراسة املخطوطة مزيدا، 
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ملخطوطة مثل معرفة عمر املخطوطة ومادة الورق املستخدم يف كتابة املخطوطة ومكان كتابة ا

 و أصول املخطوطة، وكل هذه اجلوانب متضمنة يف دراسة كدكولوجيا.

نقد النصوص يهدف إىل حتقيق املخطوطة اليت تنظر حجية األفكار أو قريبة من أصلها 

، Djamarisومقدرة نظيفة من األخطاء و التغيريات اليت قد تنشأ أثناء عملية املخطوطة )

1991 :8.) 

حث الذي يركز على دراسة فيلولوجيا هي إعادة املخطوطة النظيفة الواجبة األساسية للبا

من األخطاء. دراسة فيلولوجيا ينبغي القيام هبا للعلم هل كانت املخطوطة خطأ أم ال، وإذا 

كانت األخطاء، سواء كانت يف الكتابة أو يف استخدام عالمات القراءة أو النقص، فيجب 

 لولوجية قبل أن يبحث عن حمتوايهتا.على الباحث دراسة املخطوطة عميقة في

وبعد الوصف وهذه املخطوطة تكون نظيفة من األخطاء يف الكتابة، فاخلطوة التالية 

 هي تقدمي احملتوايت الواردة فيها، ذلك يهدف إىل أن جيعلها مفيدة للمجتمع.

 

 بناء على هذا الوصف، فصياغة املشكلة يف هذا البحث هي كما يلي:

 العقيدة الزكية للشيخ أيب عبد هللا حممد بن السيد يوسف؟كيف وصف خمطوطة  .1

كيف حتليل أخطاء الكتابة يف خمطوطة العقيدة الزكية للشيخ أيب عبد هللا حممد بن  .2

 السيد يوسف؟
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ما هي حمتوايت خمطوطة العقيدة الزكية للشيخ أيب عبد هللا حممد بن السيد يوسف  .3

 للمجتمع؟

 أغراض البحث .ت

ة، الفيليولوجي يهدف إىل معرفة النصوص متاما مث وضعها يف يف البحث عن املخطوط

سياق اترخيي من األمة. وأما األغراض األخرى من نقد النصوص كما قال سوتريسنو 

(، إهنا لتنظيف املخطوطة من األخطاء اليت حتدث أثناء عملية النسخ متكررة، 983:49)

لها، وشرح أجزاء القصة اليت هي وإعادة حمتوايت املخطوطة حبيث كانت ملفوفة كما يف أص

 أقل وضوحا، فكل النصوص تكون مفهومة جيدة.

 واستنادا على هذا الوصف، فأغراض البحث عن خمطوطة العقيدة الزكية على النحو التايل:

ملعرفة وصف خمطوطة العقيدة الزكية للشيخ الويل الصاحل الزاهد أيب عبد هللا حممد بن  .1

 السيد يوسف.

النظيفة من أخطاء الكتابة يف خمطوطة العقيدة الزكية للشيخ الويل لتقدمي النصوص  .2

 الصاحل الزاهد أيب عبد هللا حممد بن السيد يوسف.

الستعراض حمتوايت خمطوطة العقيدة الزكية للشيخ الويل الصاحل الزاهد أيب عبد هللا  .3

 حممد بن السيد يوسف.
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 فوائد البحث .ث

جيعلها اجملتمع شيئا مقدسا، لذلك، ال يعرفون كثري من املخطوطات تقع يف األرخبيل و 

فوائدها. كما علمنا أن هذه املخطوطة حتتوي على املعلومات املهمة جدا، سواء كانت علما 

أو اترخيا أو ثقافة من اجملتمع يف العصور القدمية. وإذا خمطوطة تبحث ابستخدام دراسة 

ل التاريخ والقانون وتطوير الدين واللغة فيلولوجيا، فنتائجها تستخدمها فروع العلوم األخرى مث

 والثقافة وستكون مفيدة جدا إذا تنشر للجمهور العام.

وأما فوائد حبث املخطوطة ابلعنوان العقيدة الزكية للشيخ أيب عبد هللا حممد بن السيد يوسف 

 اثنتان، أي فائدة نظرية و عملية.

لمية يف دراسة فيلولوجيا، نظراي، إن نتائج هذه الدراسة تستخدم إلضافة خزانة ع .1

وخاصة يف دراسة املخطوطة اجلمعية، وإلضافة العلم ومعرفة حمتوايت خمطوطة العقيدة 

 الزكية للشيخ أيب عبد هللا حممد بن السيد يوسف.

 عملية: .2

  البكلوريوس يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية سنن  1شرطا لتحصيل درجة الطبقات

 غونونغ جايت ابندونغ.

 احث يف حفظ املخطوطات.جهدا للب 
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 .مصدرا لقراءات اجملتمع يف دراسة علم التوحيد 

 .جهدا للباحث يف إعادة إدخال مفهوم التوحيد إىل اجملتمع 

 إجراء من الباحث يف تكلم اللغات األجنبية وخاصة اللغة العربية.

 مراجعة األدبيات .ج

اللغة العربية وآداهبا، البحث ابستخدام دراسة فيلولوجيا قد قام به بعض الطالب يف قسم 

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، يف اجلامعة اإلسالمية سنن غونونج جايت ابندونغ. ومع ذلك، 

 املخطوطة بعنوان العقيدة الزكية للشيخ أيب عبد هللا حممد بن السيد يوسف مل يكن حبثها.

 :هناك بعض الباحثني يبحثون املخطوطة ابستخدام دراسة فيلولوجيا، منهم

"عزمية نيلي أجوستني )اجلامعة اإلسالمية سنن غونونج جايت ابندونغ(،حتت العنوان  .1

يف دراسة هذه املخطوطة، فإن حمتوايهتا تشرح يف علم الرمل لإلمام جعفر الصديق". 

الرمل ابستخدام احلصاة اليت تستطيع أن تعرف نصيب أو الشيء الذي سيحدث على 

البئر دون أن حيسبها مث حفظها وحسبها إثنني  شخص. أي أبخذ احلصاة أو الرمل من

إثنني حىت النهاية، مث كتبت بقيتها، وفعلها مرة أخرى بكيفية مساوية حىت أربعة مرات، 

 حىت فجاءت صورة من تلك بقية الرمل.

انندا أجنرايين )اجلامعة اإلسالمية احلكومية سنن غونونغ جايت، قسم اللغة وآداهبا،  .2

"تعليم التصوف يف خمطوطة املناسك الكربى". يف هذا البحث، (، حتت العنوان 2016



 

9 
 

يشرح التعاليم الصوفية الواردة يف خمطوطة املناسك الكربى. والطريقة املستخدمة يف 

 هذه الدراسة هي الطريقة القياسية مع املخطوطة املفردة موضوعا للدراسة.

نج جايت ابندونج. حتت ريسبايت براجنا فزيت اجلامعة اإلسالمية احلكومية سنن غونو  .3

عنوان الدراسة "خمطوطة الفرائض ملصطفى بن صاحل". وهي املخطوطة اليت تبحث عن 

علم الفرائض. والطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي الطريقة القياسية. وجدت 

خطأ يف قاعدة اللغة. هذه املخطوطة حتتوي على  49خطأ يف الكتابة و  105الباحثة 

 جتد منذ عهد رسول هللا، وأقساما مفروضة مث وتقسيمها وقفا للنسب علم املواريث اليت

 وأسباب أهل الوارث الذي يستحق ألخذها وال يستحق.

أسيف عبد الرمحن اجلامعة اإلسالمية احلكومية سنن غونونج جايت ابندونج بقسم اللغة  .4

طة تبحث عن فن املناظرة". يف هذه املخطو  العربية وآداهباحتت عنوان الرسالة "خمطوطة

علم اجلدل بني اجلهتني وكالمها متسكان رؤيتهما أبن هتدفا إىل البحث عن احلق يف 

تعريفه احلقيقي. وفيها وجدت كثري من األخطاء مثل يف كتابة حرف اهلمزة ونقص 

 وإضافة احلرف واخلطأ يف قاعدة حنوية وصرفية.

 أما بعض الكتب املعنية مع دراسة فيلولوجيا، وهي:

ي سوفرايدي ابلعنوان "تطبيق منهج حبث فيلولوجيا يف األدب املعهدي"، هذا عمل ديد

 الكتاب حيتوي على املخطوطة وفيلولوجيا وتطبيقهما يف دراسة فيلولوجيا.
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عمل عمان فتح الرمحن ابلعنوان "فيلولوجيا إندونيسيا، نظرية وطريقة لعمان". وخمططا، 

ا ولكن فيه ال يوجد تطبيق حبث فيلولوجيا يف هذا الكتاب  حيتوي على املخطوطة وفيلولوجي

 املخطوطة.

عمل نبيلة لوبيز ابلعنوان "خمطوطة النصوص ومنهج البحث يف فيلولوجيا". هذا الكتاب 

 يشرح عن فيلولوجيا، وعالقته مع العلوم األخرى، وكذلك طرق البحث يف دراسة النصوص.

يلولوجيا"، و عمل إليس سرايين عمل سيت بررة بريد وآخرون ابلعنوان "مقدمة نظرية ف

 ابلعنوان "فيلولوجيا" الذي هو يشرح أيضا عن فيلولوجيا.

هذه الكتب املذكورة هي بعض الكتب من عدد الكتب املتعلقة بفيلولوجيا، وبعبارة أخرى، 

فمن املمكن ال تزال هناك عدد الكتب اليت مل تذكر يف هذه األدبيات، ولكن هذه الكتب 

 يف دراسة فيلولوجيا. تعترب مفيدة جدا

وهكذا، فإن الباحث يبحث خمطوطة العقيدة الزكية للشيخ أيب عبد هللا حممد بن السيد 

يوسف اليت حتتوي على صفات هللا ورسله. وابإلضافة إىل ذلك، أن هذه الدراسة هتدف أيضا 

 ه.إىل ملء الفراغ يف دراسة فيلولوجيا اليت تبحث عن صفات هللا سبحانه وتعاىل و رسل

. 
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 اإلطار الفكري .ح

املهمة الرئيسية من دراسة فيلولوجيا هي إعادة املخطوطة النظيفة من األخطاء وحصرها، 

(. Haryati Soebadio ،1975:13حىت نعرف أي نصوص اليت تقرتب من أصلها. )

وال سيما دراسة فيلولوجيا تسمى أيضا بنقد املخطوطة، وهو عملية املقارنة والنظر فيه وحتديد 

خطوطة األصلية أوحجية األفكار، وكذلك إنشاء إصالح وتنظيف النصوص من األخطاء امل

 (.Djamaris  2002:8)إدوارد 

وصف املخطوطة هو الطريقة لتحديد حالة املخطوطة، والطريقة املستخدمة يف وصف 

املخطوطة هي الطريقة الوصفية. إن كل املخطوطة موضحة بنفس النمط، أي عدد املخطوطة 

وحالتها وكتابتها لغتها وهنايتها، وبيان مضمون القصة. ذلك لتسهيل مرحلة البحث  وحجمها

 التايل، نظرا وتنقيصا وتصنيفا ومقارنة يف املخطوطة.

النقل احلريف هو احد املراحل يف حترير املخطوطة املكتوبة حبروف اللغة احمللية أوالعربية على 

حلروف حرفا حرفا من األجبدية الواحدة إىل األخرى، املاليو. النقل احلريف هو استبدال أو نقل ا

والغرض من النقل احلريف هو حفظ نقاء اللغة يف املخطوطة واستعراض املخطوطة وفقا للمبادئ 

 اإلمالئية التوجيهية. ونصوص النقل احلريف املقدمة تنتبه إىل مبادئ اللغة املعنية التوجيهية.

 

 ن أن ينظر يف املنهاج البياين التايلومن هذا الوصف، فإطار هذا البحث ميك
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 طريقة البحث ومصدر البياانت .خ

 طريقة البحث (أ

الطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي طريقة البحث اليت تطبق يف فيلولوجيا 

(Djamaris 2002 :10:مع علمراحل والطرق كما يلي ،) 

 Djamarisا املرحلة األوىل هي مجع البياانت يف شكل جرد املخطوطة. وفق

(، مجع البياانت بدراسة األدب والعمل امليداين. دراسة األدب جلمع املعلومات 10: 2002)

 فيلولوجيا

 صفات هللا ورسله يف خمطوطة العقيدة الزكية

 

 الرتمجة
 

 التحرير
 

 الوصف
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املرتبطة مع خمطوطة العقيدة الزكية اليت هي تكون يف جمموعات املخطوطة. والعمل امليداين 

 للحصول على املواد الالزمة يف الدراسة ابتصال العلماء يف املعهد.

هي جتهيز البياانت ابستخدام الطريقة الوصفية. خمطوطة العقيدة الزكية املرحلة الثانية 

توصف بنفس النمط، مثل النصوص وحالة املخطوطة ومسيكة املخطوطة وعدد الصفحات 

وعدد األسطر يف كل الصفحات، وشكل التأليف، وعمر املخطوطة ولغة املخطوطة وملخص 

( وإزالة recentioادمة نظرا )احملتوايت. هذا الوصف لتسهيل مرحلة البحث الق

(eliminatio.ومقارنة بني املخطوطات ) 

املرحلة الثالثة هي النقل احلريف، وهو نقل احلروف األجبدية الواحدة إىل األجبدية األخرى 

(Djamaris ،1997 :29 يف النقل احلريف ثالثة أشياء اليت حتتاج إىل اإلهتمام هبا، مبا .)

للغة القدمية يف املخطوطة، وخاصة كتابة الكلمة. كتابة الكلمة اليت يف ذلك: أوال، حفظ نقاء ا

تظهر عالمة متنوعة اللغة القدمية تبقى شكلها األصلي، وال تناسب مع اإلمالئية احملسنة. 

واثنيا، ينبغي أن يقدم املخطوطة وفقا للمبادئ التوجيهية من اإلمالئية اليت تنطبق اآلن. اثلثا، 

نتباه إىل املبادئ التوجيهية من اللغة املعنية. واملبادئ التوجيهية من النقل جيب على الباحث اال

-احلريف املستخدمة يف هذا البحث هي املبادئ التوجيهية من النقل احلريف إلمالئية اللغة العربية

بني وزير الشؤون الدينية  b/u 1987 0543. 1987 158الالتينية نتائج املشرتكة رقم 

 الثقافة يف إندونيسيا.ووزير التعليم و 
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املرحلة الرابعة، حترير املخطوطة. الطريقة املستخدمة يف هذه املرحلة هي طريقة التأريض 

(Djamaris 2000 :40-41 املخطوطة اليت هلا خري القراءة تستخدم رئيس النصوص .)

تاج إىل طبعة، حبيث أهنا تعترب نصوصا حتتوي على القراءة اجليدة. وهناك بعض األشياء اليت حت

اإلهتمام هبا يف هذه املرحلة، وهي: حتديد املخطوطة األساسية وفقا ملبادئ الذي قد سبق 

ذكره، وأما متغرياهتا الحظت يف اجلهاز من االنتقادات. قراءة املخطوطة اليت ميكن استبداهلا 

املضافة  أو تغيريها أو تنقيصها إذا كانت فيها قراءة املخطوطة غري الواضحة، أو املتخلفة أو

 اليت ال تناسب.

املرحلة اخلامسة، ترمجة املخطوطة. يف ترمجة املخطوطة، استخدم الباحث طريقة الرتمجة 

 (.89-88: 2007احلرية. ترجم الباحث فكرة الكتابة بال يهتم برتتيب الكلمات. )لوبيز، 

عقيدة الزكية. املرحلة السادسة، حتليل احملتوايت أو دراسة احملتوايت الواردة يف خمطوطة ال

ويف هذه املرحلة، يفسر املعىن الوارد يف نصوص العقيدة الزكية. يعين أن النتائج فيلولوجيا يف 

 شكل الطبعة بنقد املخطوطة جيعل مواد االستعراض من حيث املعىن وعلم األدب.

 مصدر البياانت والبياانت البحثية (ب

قا للمعلومات ان فيه تكون مجع البياانت يف هذا البحث ابلذهاب إىل مكان الذي وف

املخطوطة يف اللغة العربية، وهي بزايرة املعهد رايض القراءة أو غالبا ما يسمى ابملعهد ابلونج 

 سوجي ومديره كياي احلاج أ. فتح هللا امليمون.
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ونوع البياانت املستخدمة يف هذا البحث هو النصوص الواردة يف خمطوطة العقيدة 

  حممد بن السيد يوسف.الزكية للشيخ أيب عبد هللا

 منهجية الكتابة .د

 البحث عن خمطوطة العقيدة الزكية ابستخدام منهجية الكتابة على النحو التايل:

الفصل األول املقدمة: حيتوي على خلفية البحث ومشكلة البحث وصياغة املشكلة 

حث وأهداف وفوائد البحث ومراجعة األدبيات واإلطار الفكري وطريقة البحث وخطوات الب

اليت تتضمن مصدر البياانت ونوع البياانت وطريقة مجع البياانت وحتليل البياانت ومنهجية 

 الكتابة.

: حيتوي هذا الفصل على النظرايت اليت تتعلق بفيلولوجيا  الفصل الثاين دراسة نظرية

 وهي وصف املخطوطة ونقد املخطوطة والنقل احلريف والرتمجة وحتليل احملتوايت.

: حيتوي هذا الفصل على وصف املخطوطة والنقل  ث حتليل فيلولوجياالفصل الثال

 احلريف وحتليل النصوص وتقدمي حتليل و ترمجة النصوص.

 الفصل الرابع حتليل حمتوايت املخطوطة.

: حيتوي هذا الفصل على االستنتاجات واالقرتاحات  الفصل اخلامس االختتام

 واملالحق.

 


