
االباب الوأل

اامقدمة

خللية االحثاالفصل الوأل: 

السلما羼  كدي羼 .عامل羼   عالمل�羼 . كدي羼  سسعالمل羼،  羼 السسسلما

ا كده羼 ابع ئ羼 توجيهية羼 .عالة羼  كدكلممل羼 أح هع羼 اخآر�羼 تم羼 ااعثور

 لى羼 ااكلمسسعل羼 السسسلال羼 فل羼 ااقسسرآن羼  ااحسس كدث�羼 ااقسسرآن

 ااح كدث羼 هلمع羼 اص ران羼 التععايم羼 السسسلاية羼 ااسستل羼 أصسسبحت

أسسسلوب羼 حيسسعة羼 اجلميسسع羼 االمسسسللميي羼 فل羼 أنحسسعء羼 اختلفسسة羼 اي

ااععام�

ااح كدث羼 كدحتمل羼 اكعن羼 ااثسسعنل羼 بعسس 羼 ااقسسرآن羼 فل羼 اصسس ر

ااشركدعة羼 السلاية�羼 ااح كدث羼 اه羼 قيم羼  سسعال羼  اكسسعن羼  سسعال

فل羼 ارافسسق羼 ااقسسرآن�羼 فل羼 هسسذا羼 ااحسسعل ،羼 كدلمكي羼 اسسستخ اما

ااح كدث羼  لى羼 أنه羼 تفسير羼  تقيي 羼  تصحيح羼 ااقرآن�羼  هذا羼 هو

 羼،  羼أ نتعال( 羼السلما� 羼فهم 羼فل 羼ااح كدث 羼٢٠۱۱أهم 羼 羼:۱)

أحسس 羼 .تسسعب羼 اشسسهور羼 كدجلمسسع羼 اثحسسع كدث羼 االبوكدسسة羼  اثأسسر

ااصحعبعت羼 هو羼 .تعب羼 نصعئح羼 ااعبع 羼 اشيخ羼 احلمسس 羼 نسسوا ي羼 بي

 لمر羼 ااجع ي�羼 كدجلمع羼 هسسذا羼 ااكتسسعب羼 اثحسسع كدث羼  اثتسسسعر羼 اي

ااصحعبة羼 ااذي羼 كدتعلق羼 ب ايمل羼 ال  ا 羼 ايوما羼 ااقيعاة�羼 فل羼 فهم

االمعلل羼 اثحع كدث羼  اثتسعر羼 كدحتعج羼 إال羼  لم羼 اابلغاة�



( 羼أايي 羼اصسسطف  羼ااجعرما 羼لل  羼 اابلغاسسة٢٠١٤:٦ ل 羼، )

هل羼 فرع羼 اي羼  لم羼 االغة羼 ااتل羼 تبحث羼  ي羼 االظركدة羼 االمتعلقة

 羼ااحعل� 羼اقتضى 羼كدطعبق 羼بهع 羼ااتل 羼ااكلما 羼ااتبليغس 羼بطركدقة

اابلغاة羼 فل羼 االغة羼 هل羼 ااوصسسول羼  النتهسسعء羼 )ااهعشسسلمل ،

٢٠١٢ 羼:٢٥" 羼تععاى 羼قواه 羼فل 羼  羼"ارا ه 羼فلن 羼بلغ" 羼االمثعل 羼، )

 羼:ااواقعسسسة( 羼ااحلقسسسوما 羼بلغت 羼إذا 羼فى٨٣فلسسسوخ 羼اابلغاسسسة 羼"�)

 羼، ااهعشسسلمل( 羼االمتكلم  羼الكلما 羼صسسفع  羼هل 羼٢٠١٢الصطلا:

٢٥)

( 羼اا كدي 羼زكدي 羼٢٠٠٧قعل 羼:ألأسسة١١ 羼اابلغاسسة 羼فل 羼ااعلم 羼، )

 هل羼  لم羼 اابيعن羼  ااب كدع羼  االمععنل�

االمععنل羼 فل羼 االغة羼 هو羼 ااجلمع羼 اي羼 االمعلى羼  هو羼 بلمعسسلى

االمقصسسو �羼 أّاسسع羼 فل羼 الصسسطلا羼 هسسو羼 ااتعبسسير羼 بعالفسسظ羼  لمّسسع

( 羼ااسس كدي 羼زكدي 羼قسسعل 羼ااسسذهي� 羼٢٠٠٧كدتصسسوره 羼:لم٧٣  羼أّن 羼)

االمععنل羼 هو羼  لم羼 كدعرف羼 به羼 أحوال羼 االفظ羼 ااعربل羼 ااتى羼 بهسسع

كدطعبق羼 اقتضى羼 ااحعل�

 羼 أح 羼 اي羼 بحث羼  لم羼 اابلغاة羼 النشعء�羼 افظ羼 إنشعء羼 هسسو

اصسس ر羼 اي羼 أنشسسأ�羼 النشسسعء羼 فل羼 االغسسة羼 هسسو羼 الكدجسسع 羼  羼 فل

الصسسطلا羼 هسسو羼 اسسع羼  羼 كدحتلمسسمل羼 ااصسس ق羼  ااكسسذب羼 اذاتسسه

 羼، ااهعشلمل(٢٠١٢ 羼:هلمسسع٤٧ 羼نو يي 羼إاى 羼النشعء 羼كدلقسم  羼�)

 羼، ااهعشلمل( 羼ااطلبل 羼غاير 羼  羼ااطلبل 羼٢٠١٢النشعء 羼:٤٨�)



羼 النشسسعء羼 ااطلسسبل羼 هسسو羼 ااسسذي羼 كدسسست  ل羼 اطلوبسسع羼 غاسسير

حعصسسسمل羼 فل羼 ا تقسسسع 羼 االمتكلم羼  قت羼 ااطلب羼 )ااهعشسسسلمل ،

٢٠١٢ 羼:٤٨( 羼اصسسطفى 羼قعل 羼�)٢٠٠٢ 羼:ااطلسسبل٦٧ 羼النشسسعء 羼)

هو羼 است  عء羼 اطلوب羼 غاير羼 حعصمل羼  قت羼 ااطلب�羼  羼 النشسسعء

ااطلسسسبل羼 كدلقسسسسم羼 إال羼 آلمسسسسة羼 أقسسسسم:羼 اثاسسسر羼  االهل

 羼اال اء�  羼ااتلملل  羼الاتلمعس 

( 羼ااهعشسسسلمل 羼٢٠١٢قسسسعل 羼:طلب٤٩ 羼هسسسو 羼اثاسسسر 羼أّن 羼)

  羼السسستعلء� 羼جسسه  羼لى  羼االمخسسعطب 羼اي 羼اافعسسمل 羼حصسسول

( 羼٢٠٠٢االمصسسطفى 羼:طلب٦٧ 羼هسسو 羼اثاسسر 羼أّن 羼كدقسسول 羼أكدضسسع 羼)

اافعمل羼  لى羼  جه羼 الستعلء�

( 羼ااهعشلمل 羼٢٠١٢قعل 羼:ااكّف٥٣ 羼طلب 羼هو 羼االهل 羼أّن 羼)

( 羼كدوكدسسون 羼أكدضسسع 羼كدقسسول  羼ا سسستعلء� 羼جسسه  羼لى  羼اافعسسملس 羼ي 

٢٠٠٧ 羼:ااسسذي١٠٢ 羼شسسيئع 羼ايسسترك 羼االمطعابسسة 羼هسسو 羼االهل 羼أّن 羼)

كدجيئ羼 اي羼 اث لى羼 إاى羼 ااسفلى�

 فل羼 هذا羼 ااكتعب羼 .ثير羼 اي羼 ااكللمة羼 تحتسسوي羼  لل羼 اثاسسر

 االهل ،羼 االمثعل羼 .لمعكدلل:

羼 "أ  羼قِيلُموا 羼  羼"َااّصلة 羼



" 羼آسسط 羼تحتهع 羼ااتل 羼أااكللمة 羼 羼قِيلُمسسوا 羼  羼ّسسمل "羼 هل羼 اثاسسر羼 االمتلمث

فل羼 فعسسمل羼 اثاسسر�羼  اعلهسسع羼 اي羼 االمعسسلل羼 ااحقيقل羼 أي羼 طلب

اافعمل羼  لى羼  جه羼 ا ستعلء ،羼 كدعلل羼 حيللمع羼 االه羼 كدأار羼  ب ه�

羼 اِل羼  اوا كدك"اْشكُْر"

" 羼آسسط 羼تحتهسسع 羼ااتل 羼كُْرااكللمة ّسسملاشسسْ "羼 هل羼 اثاسسر羼 االمتلمث

فل羼 فعسسمل羼 اثاسسر�羼  اعلهسسع羼 اي羼 االمعسسلل羼 ااحقيقل羼 أي羼 طلب

اافعمل羼  لى羼  جه羼 ا ستعلء ،羼 كدعلل羼 حيللمع羼 االه羼 كدأار羼  ب ه�

" 羼 羼 羼 ااذنوب羼 ااصغعر 羼 تحقر ا "

" 羼آسسسط 羼تحتهسسسع 羼ااسسستل 羼تحقسسسر اااكللمسسسة 羼 االهل 羼هل 羼"

االمتلمثمّل羼 فل羼 فعمل羼 االهل�羼  اعلهع羼 اي羼 االمعسسلل羼 ااحقيقل羼 أي

طلب羼 ااكف羼  لى羼  جه羼 ا ستعلء ،羼 كدعسسلل羼 حيللمسسع羼 االسسه羼 كدلهل

 ب ه�

بلعء羼  لى羼 آلفية羼 اابحث羼 االمتق ما羼 .عن羼 اثار羼  االهل羼 ق 

كدختلف羼 اععنهلمسسع�羼  اسسذاك羼 سسسيبحث羼 اابسسعحث羼  ي羼 اثسسسلوبية

 羼لمسسرفل  羼بي 羼نسسوا ي 羼 احلمسس 羼اشسسيخ 羼 ااعبسسع 羼نصسسعئح 羼تسسعب.

�羼   راسة羼 هذا羼 اابحث羼  لم羼 االمععنل羼 اي羼 بعب羼 ااكلماااجع ي

النشعئل羼 تح كدسس ا羼 فصسسمل羼 اثاسسر羼  االهل�羼 فسسعابحث羼 االمتقسس ما

 羼فل 羼االهل  羼اثاسسر 羼 جسسو  羼لى  羼ااعبسسع كدسس ل 羼نصسسعئح 羼تسسعب.

羼 أ.سسثر�羼  اسسذاك羼 اهتماشيخ羼 احلم 羼 نسسوا ي羼 بي羼  لمسسر羼 ااجسسع ي

اابعحث羼  لى羼 بحث羼 اععنل羼 اثار羼  االهل羼 تحت羼 االموضوع:



"المر وأاانهي في كتباب نفصبئح ااعلبد اشششيخ

محمششد نششواوأي بن عمششر ااجششبوأي )دارسششة علم

اامعبني(".ش

تحديد االحث:羼 ااثبنياالفصل 

بلعء羼  لى羼 آلفية羼 اابحث羼 االمتق ما羼 ح  羼 اابسسعحث羼 هسسذا羼 اابحَث

فيلمع羼 كدلل:

فل羼 .تسسعب羼 نصسسعئح羼 ااعبسسع 羼 اشسسيج羼 اسسع羼 صسسيغة羼 اثاسسر羼  االهل1

احلم 羼 نو ي羼 ااجع ي؟

2 羼اثاسسر 羼اعسسلى 羼االهلاسسع  羼اشسسيج 羼 ااعبسسع 羼نصسسعئح 羼تسسعب. 羼فل

احلم 羼 نو ي羼 ااجع ي؟

 أغراض االحث وأفوائده:االفصل ااثباث

بلعء羼  لى羼 تح كد 羼 اابحث羼 االمتق ما羼 فأغاراض羼 هذا羼 اابحث羼 فيلمع

كدلل:

1. 羼صيغة 羼اعرفة 羼االهلاثار  羼اشسسيج 羼 ااعبسسع 羼نصعئح 羼تعب. 羼فل

�احلم 羼 نو ي羼 ااجع ي

2. 羼اثاسسر 羼اعسسلى 羼االهلاعرفسسة  羼 ااعبسسع 羼نصسسعئح 羼تسسعب. 羼فل

�اشيج羼 احلم 羼 نو ي羼 ااجع ي



ااعفصل اارابع: فوائد االحث

 أاع羼 اافوائ 羼 ااتل羼 كدرجى羼 اي羼 هذا羼 اابحث羼 فيلمع羼 كدلل:

االوائد اانظريةأ.

كدفي 羼 ازكدع ة羼 اعرفة羼 اابسسعحث羼  فهلمسسه羼  ي羼 اابلغاسسة羼 فل(1

 لم羼 االمععنل羼 آعصة羼  ي羼 اثار羼  االهل�

 كدفي 羼 أكدضع羼 هذا羼 اابحث羼 اتحقيسسق羼 اعرفسسة羼 اابسسعحث羼  ي(2

ّسسق羼 بعلم羼 اابلغاسسة羼  سسسيلمع اجعل羼  لم羼 االغة羼 ااسسذي羼 كدتعل

 羼االمععنل� 羼لم  羼فل

االوائد ااعمليةاب.

اسع  ة羼 المجتلمسسع羼  اابسسعحثيي羼 فل羼 ا سسستقراء羼  راسسسة羼  لم(1

االمععنل羼  ي羼 اثار�

احصول羼 اا رجة羼 ااجعاعية羼 اث ال羼 بقسسسم羼 االغسسة羼 ااعربيسسة(2

.ليسسة羼 اخ اب羼  ااعلسسوما羼 النسسسعنية羼 ااجعاعسسة羼 السسسلاية

ااحكواية羼 سونعن羼 جونونج羼 جعتل羼 بعن  نج�



إ طعء羼 االمسع  ة羼 اافكركدة羼 ث.سسع كدلميون羼   سسسيلة羼 ااتعلمس(3

فل羼 فهم羼 اثار羼  االهل羼  رجو ع羼 البحوث羼 فل羼 االمستعبمل�س

اادراسة ااسببقة:羼 االفصل ااخبمس

 羼بلموضوع 羼بحثع 羼اابعحث 羼 كدج 羼ام 羼االهلاثار  羼تعب. 羼فل

نصعئح羼 ااعبع 羼 اشيج羼 احلم 羼 نو ي羼 ااجع ي�羼  أاسسع羼 اابحث羼 فل

اثار羼  االهل羼  ج 羼 اابعحث羼    羼 اابحث羼 الهع:

آير羼 اا كدي羼 بلموضوع羼 "اثار羼  االهل羼 فل羼 سورة羼 أل羼  لمران"(1

 羼سلة 羼فل 羼)اععنل 羼لم  羼اابحث٢٠۰٧) رسة 羼هذا 羼 أغار 羼، 

المعرفسسة羼 صسسيغة羼  اعسسلل羼 اثاسسر羼  االهل羼 فل羼 سسسورة羼 أل

 羼هسسو لمران� 羼اابحث 羼هسسذا 羼فل 羼االمستخ ما 羼االملهج 羼عن. 

االملهج羼 ااوصسسسفل羼 ااتحليلل羼  هسسسو羼 كدصسسسف羼 ااواقسسسع羼 أم

羼 ااسسذي羼 كدسسستخ مالو ّل羼 هذا羼 اابحث羼 هو羼 اابحث羼 ااكدحلله�

اابيعنعت羼 االمكتبية�

 كس羼 .سسسسلي ي羼 بلموضسسسوع羼 "اثاسسسر羼  االهل羼 فل羼 سسسسورة(2

 羼سسسلة 羼فل 羼)اعسسعنل 羼لم  羼رسة ( 羼"أغاسسر ٢٠۰٧االمعئ ة 羼، 

هذا羼 اابحث羼 المعرفة羼 صسسيغة羼  اعسسلل羼 اثاسسر羼  االهل羼 فل

 羼لمران�  羼أل 羼هسسذاسورة 羼فل 羼االمسسستخ ما 羼االملهج 羼عن. 

اابحث羼 هسسسو羼 االملهج羼 ااوصسسسفل羼 ااتحليلل羼  هسسسو羼 كدصسسسف



羼 ااسسذيلو ّل羼 هذا羼 اابحث羼 هو羼 اابحث羼 ااااواقع羼 أم羼 كدحلله�

كدستخ ما羼 اابيعنعت羼 االمكتبية�

 بسس 羼 ااسسرحلمي羼 بلموضسسوع羼 "اثاسسر羼  االهل羼 فل羼 ر اكدسسة羼 أزر (3

 羼سلة 羼فل 羼)اععنل 羼لم  羼رسة ( 羼"أغاسسرض٢٠۰٥جع.رتع 羼، 

هذا羼 اابحث羼 المعرفة羼 صسسيغة羼  اعسسلل羼 اثاسسر羼  االهل羼 فل

 羼لمران�  羼أل 羼هسسذاسورة 羼فل 羼االمسسستخ ما 羼االملهج 羼عن. 

اابحث羼 هسسسو羼 االملهج羼 ااوصسسسفل羼 ااتحليلل羼  هسسسو羼 كدصسسسف

羼 ااسسذيلو ّل羼 هذا羼 اابحث羼 هو羼 اابحث羼 ااااواقع羼 أم羼 كدحلله�

كدستخ ما羼 اابيعنعت羼 االمكتبية�

أاع羼 اعع اة羼 بحث羼 اابعحث羼 بعابحوث羼 ااسسسعبقة羼 اي羼 حيث

اا راسة羼 أي羼 اثار羼  االهل羼  فرقه羼 اي羼 حيث羼 االموضسسوع羼 ثن

اابحوث羼 ااق كدلمة羼 أ.ثر羼 اوضو هع羼 آكدسسعت羼 ااقسسرآن羼  أاسسع羼 بحث

اابحث羼 اوضو ه羼 ااكتعب羼 أي羼 .تعب羼 نصعئح羼 ااعبع �

بلعء羼  لى羼 اع羼 سبق羼 .سسعن羼 بحث羼 اثاسسر羼  االهل羼 فل羼 هسسذه

ااكتعب羼 ام羼 كدوج 羼 قبله�羼 فيركد 羼 اابعحث羼 أن羼 كدلشسسأ羼 بحثسسه羼 تحت

االموضوع羼 "اثاسسر羼  االهل羼 فل羼 .تسسعب羼 نصسسعئح羼 ااعبسسع 羼 اشسسيج

احلم 羼 نو ي羼 ااجع ي羼 ) راسة羼  لم羼 االمععنل("�

أسبس ااتلكير羼 االفصل ااسبدس:



اابلغاسسة羼 اغسسة羼 هل羼 ا نتهسسعء羼  羼 ااوصسسول�羼 اصسسطلحع羼 هل

ااظهور羼  اابيعن羼  ا نتهعء羼 إال羼 االمعلى羼  بلوغ羼 االمرا 羼 بعالفظ

ااجي 羼  ااقول羼 اابلوغس羼 االمؤأر ااتعبيرس羼 ااحسي羼 اافصيح�羼 قسسعل

 羼:االسسسعء( 羼"بليغسسع 羼 قسسو 羼أنفسهم 羼فل 羼اهم 羼قمل " 羼٦٣تععاى�)

قعل羼 اازاخشري羼 "إن羼 ااقول羼 اابليغ羼 هو羼 االمؤأر羼 فل羼 قلوبهم,

فيغتللمون羼 به羼 اغاتلعاع羼  كدستشعر ن羼 اي羼 ااخوف羼 استشععرا ،

فإذا羼 سسلمعو羼 افسسظ羼 "ااجلسسة"羼 استبشسسر ا,羼  إذا羼 سسلمعو羼 افسسظ

( 羼�"اقشعر ا 羼"االعر" 羼:اا راسل 羼االملحج 羼قسم 羼٢٠۰٦ 羼: 羼٥)

اابلغاة羼  لم羼 اي羼  لوما羼 االغة羼 ااعربية羼 اتوضسسيح羼 أشسسكعل

 羼، كدعكدسسعن  羼اا كدي 羼زكدي( 羼ااكلما 羼اغرض 羼لل  羼بلعء 羼٢٠ااتعبيرات

۰٧ 羼 羼:٩ 羼ااجلملة 羼بإحوال 羼اعلقةس 羼أنهع 羼 قع 羼، ذاك 羼ي  羼فضل  羼�)

أي羼  ضوا羼 اعلعهع羼  أأرهع羼 اللمخعطب羼  جلمعاهع羼 اآتعر羼 .للمعتهع

 羼، كدعكدعن  羼اا كدي 羼زكدي( 羼٢٠۰٧االملعسبة 羼 羼:۱۱احصول 羼اذااك 羼�)

 لل羼 ااغرض羼 االمقصسسو 羼 فهلسسعك羼 ألأسسة羼 فسسر ع羼 البلغاسسة羼  هل

 لم羼 االمععنل羼   لم羼 اابيعن羼   لم羼 ااب كدع�羼  لم羼 االمععنل羼  لسس 

( 羼غايره 羼  羼ااجعرما 羼٢٠١٣ لل 羼: 羼ل٦. 羼ااجلملسسة 羼اوصسسف 羼ااسسة 羼)

تلعسب羼 بلمقصو 羼 ااحعل�羼  تعركدفه羼 اثآر羼 فهو羼 أصول羼  قوا  

كدعرف羼 بهع羼 أحوال羼 ااكلما羼 ااعسسربل羼 ااسستل羼 كدكسسون羼 بهسسع羼 اطعبقسسع

المقتضل羼 ااحعل ،羼 بحيث羼 كدكون羼  فق羼 ااغرض羼 ااذي羼 سيق羼 اسسه

 羼، ااهعشلمل(١٩٦٠ 羼 羼:٤٦�)



.ذاك羼  ل 羼 زكدي羼 اا كدي羼  نور羼 بيعن羼 اابلغاة羼 تشسستلممل羼  لى

ألث羼  راسعت羼 اابيعن羼  االمععنل羼  ااب كدع�羼  االمععنل羼 هو羼  لم

كدعسسرف羼 بسسه羼 .يفيسسةس羼 إإهسسعر羼 اثفكسسعر羼  ااشسسعور羼 فل羼 ااكلما

 羼، بيسسعن 羼نسسور  羼ااسس كدي 羼زكدي 羼 لسس  羼( 羼الحسسعل� 羼٢٠۰٧االمقتضى 羼:

(羼  االمعسسسسعنل羼 كدبحث羼  ي羼 ااكلما羼 ااخسسسسبري羼  النشسسسسعئل�١٢

ااكلما羼 ااخسسبري羼  لسس 羼 ااهعشسسلمل羼 هسسو羼 اسسع羼 كدحتلمسسمل羼 ااصسس ق

 ااكذب羼 اذاته羼  النشعئل羼 هو羼 اع羼 كدحتلمسسمل羼 ااصسس ق羼  ااكسسذب

 羼، ااهعشلمل( 羼١٩٦٠اذاته� 羼:٤٦�)

: 羼هل  羼ابعحث 羼اللمععنل

.لما羼 ااخبر羼  النشعء�أ�

ااقصر�ب�

اافصمل羼  ااوصمل�ت�

االمسع ة羼  الكدجعز羼  الطلعب�ث�

 اي羼 أم ،羼 سيحلمل羼 اابعحث羼 ااكلما羼 النشعء羼 فق �羼 كدلقسم

ااكلما羼 النشسسعء羼 إاى羼 نسسو يي羼 إنشسسعء羼 طلسسبل羼  إنشسسعء羼 غاسسير

طلبل�羼  النشعء羼 ااطلبل羼 هو羼 ااذي羼 كدسسست  ل羼 اطلوبسسع羼 غاسسير

 羼، ااهعشلمل( 羼ااطلب� 羼قت  羼االمتكلم 羼 ا تقع 羼فل 羼١٩٦حعصمل

٠ 羼:ا سسستفهعما٤٦  羼االهل  羼اثاسسر 羼:أشيعء 羼بخلمسة 羼كدكون  羼�)

 ااتلملل羼  اال اء�羼  أآذ羼 اابعحث羼  ي羼 اثار羼  羼 االهل羼 فق �



المر(1

اثاسسر羼 هسسو羼 طلب羼 اافعسسملس羼 اي羼 اث لل羼 إال羼 اث نل羼 ) لل

 羼، غايره  羼٢۰١٤جعرما 羼 羼:٢٥١  羼�)( 羼ااهعشسسلمل 羼٢٠١٢قعل 羼:٤٩)

أّن羼 اثاسسر羼 هسسو羼 طلب羼 حصسسول羼 اافعسسمل羼 اي羼 االمخسسعطب羼  لى

 جه羼 الستعلء�

: 羼هل 羼صيغ 羼أربع 羼امار 

- 羼اثار 羼فعمل

اافعمل羼 االمضعرع羼 ااذي羼 اب  أ羼 بلما羼 اثار�-

إسم羼 فعمل羼 اثار�-

االمص ر羼 االعئب羼  ي羼 فعمل羼 اثار�-

( 羼كدوكدسسسون 羼٢٠۰٧ رأى 羼 羼:اعلسسسعه٩٧ 羼اي 羼اثاسسسر 羼قسسس كدخرج 羼)

اثصلى羼 )ااوجوب(羼  كد ل羼  لل羼 اععن羼 غاير羼 حقيقل ،羼  هل:

اا  عء-

الاتلمعس-

الرشع -

ااتلملل-

- 羼ااتخييرس

ااته كد -

البعحة-



( 羼غاسسيره  羼ااجعرما 羼لل  羼برأي 羼اطعبق 羼اارأي 羼٢۰١٣ هذا 羼: 羼٢٥

۱ 羼إال 羼اثصلى 羼اعلعهع 羼ي  羼اثار 羼صيغ 羼تخرج 羼 ق 羼قعل 羼، )

اانهي(2

االهل羼 طلب羼 ااكسسف羼  ي羼 اافعسسمل羼  لى羼  جسسه羼 السسستعلء

 羼,غايره  羼ااجعرما 羼٢۰١۰) لل( 羼احسي 羼هعب  羼أ� 羼 ل   羼)٩٥: 羼

(羼 أنه羼 طلب羼 ااترك羼 اي羼 اث لى羼 إاى羼 اث نى ،羼 اثسسمل羼 السسع٢۰١۰

ااقعئسس 羼 جلسسو ه羼 افعسسمل羼 شسسلء�羼  اللهل羼 صسسيغة羼  احسس ة羼 هل

 羼االعهيسسة� 羼  羼اسسع 羼االمضسسعرع 羼( 羼شسسعطبل 羼٢۰١٥قسسعل 羼 羼:أن٩٩ 羼)

اثصمل羼 فل羼 االهل羼 الترحيم ،羼  اكي羼 بوجو 羼 الحسسوال羼 ااخعصسسة

 ترتيب羼 ااكللمعت羼 فل羼 ااجلملسسة羼  حسسعل羼 االمتكلم羼  االمخسسعطب

فهلسسعك羼 اعسسعن羼 غاسسير羼 أصسسلل羼 أي羼 آسسر ج羼 االهل羼 )اي羼 اعلسسعه

( 羼ااجسسعرما 羼اعلل 羼ااسسرأي 羼، ذاك 羼لل  羼ل ة   羼�)٢۰١٤اثصمل 羼:

(羼 اطعبق羼 بعارأي羼 ااسعبق ،羼  آر جه:٢٦٤

اا  عءأ�

الرشع ب�

الاتلمعس羼 ت�

ااتلملل羼 ث�



ااتوبيخج�

ااتيئيسسا�

ااته كد خ�

ااتحقيرس �

منهج االحث وأخطواته羼 االفصل ااسببع:

منهج االحث.1

أاسسع羼 االملهج羼 االمسسستخ ما羼 فل羼 هسسذا羼 اابحث羼 هسسو羼 االملهج

ااوصسسفل羼 ااتحليلل羼  هسسو羼 االملهج羼 أ اسسه羼 تصسسوكدر羼 اابيعنسسعت

 羼:راتلمل 羼وتع. 羼جواعن( 羼اثاسسر٥٣فتحليلهع 羼صسسيغ 羼تصوكدر 羼أي 羼�)

 اععنيه羼 فل羼 ر اكدة羼 زكدلة羼 الوال羼 ااسع ا ى羼 أم羼 تحليلهع�

خطوات االحث.2

 أاع羼 آطوات羼 هذا羼 اابحث羼 .لمع羼 كدلل:

تعييي羼 اص ر羼 اابيعنعت-

اص ر羼 اابيعنعت羼 فل羼 هذا羼 اابحث羼 هو羼 .تعب羼 نصعئح羼 ااعبع 

� 羼ااجع ي 羼نو ي 羼 احلم 羼اشيج

تعييي羼 أجلعس羼 اابيعنعت-



 أجلسسعس羼 اابيعنسسعت羼 فل羼 هسسذا羼 اابحث羼 هسسو羼 ااجلمسسمل羼 ااسستل

تتضلمي羼 اثار羼  االهل羼 فل羼 .تعب羼 نصعئح羼 ااعبع 羼 اشيج羼 احلمسس 

نو ي羼 ااجع ي羼  اه羼 ستة羼 أبواب�

طركدقة羼 جلمع羼 اابيعنعت-

استخ ما羼 اابعحث羼 اا راسة羼 االمكتبية羼 فل羼 جلمع羼 اابيعنسسعت

ثن羼 اابيعنعت羼 االمستعلملة羼 فل羼 هذا羼 اابحث羼 اابيعنسسعت羼 ااكلميسسة�

 استخ ما羼 أكدضع羼 طركدقع羼 توأيقيع羼 بصورة羼 .تعب羼 نصسسعئح羼 ااعبسسع 

اشيج羼 احلم 羼 نو ي羼 ااجع ي�羼  اابيعنسسعت羼 االمسسأآوذة羼 فل羼 هسسذا

اابحث羼 اابيعنعت羼 ااوصسسفية羼  صسسيغتهع羼 افظسسع�羼  أاسسع羼 آطواتهسسع

.لمع羼 كدلل:

قراءة羼 اار اكدة羼 جي اأ(

إكدقعع羼 ااعلاة羼  ل 羼 اابيعنعت羼 االمتعلقةس羼 بعابحثب(

جلمع羼 اابيعنعتت(

تقسيم羼 اابيعنعت羼 االمتعلقة羼 بعثارث(

تحليمل羼 اابيعنعت-

اابيعنعت羼 االمجلمو ة羼  االمرتبة羼 تُقسم羼 بع تبسسعر羼 صسسفحتهع

أم羼 تقسيلمهع羼 بع تبسسعر羼 صسسيغة羼 أاسسر羼  نهل�羼 أم羼 المعرفسسة羼 اثاسسر

 نهل羼 فل羼 هسسذه羼 ااكتسسعب羼 اسسستعلممل羼 اابسسعحث羼 أسسسلوب羼  لم

االمععنل羼 أي羼 أسلوب羼 اثاسسر羼  االهل羼 اي羼 بسسعب羼 .لما羼 النشسسعء

ااطلبل羼  أ اهع羼 تعييي羼 صيغتهع羼 أم羼 اععنيهع�



تعييي羼 ااخلصة-

ااخلصسسة羼  لمليسسة羼 آآسسرة羼 فل羼 اابحث羼 اتكسسون羼 جوابسسع羼 اي

تح كد 羼 اابحث羼 االمتق ما羼  ي羼 صيغة羼 اثار羼  اععنيه羼 فل羼 .تسسعب

نصعئح羼 ااعبع 羼 اشيج羼 احلم 羼 نو ي羼 ااجع ي�

نظبم ااتحرير羼 االفصل ااثبمن:

أاع羼 نظعما羼 ااتحركدر羼 فل羼 هذا羼 اابحث羼 .لمع羼 كدلل:

اابعب羼 اث ل羼 االمق اة羼 فيهع羼 تصوكدر羼  سسعما羼 اي羼 االمشسسكلة

االمحتوكدسسة羼 ااسستل羼 تشسستلممل羼  لى羼 آلفيسسة羼 اابحث羼  تح كدسس ه

 أغاراضه羼  فوائسس ه羼  اا راسسسة羼 ااسسسعبقة羼  أسسسعس羼 ااتفكسسيرس

 الهج羼 اابحث羼  آطواته�

اابعب羼 ااثعنل羼 االظركدعت羼 اثسعسية羼  هل羼 تشسسستلممل羼  لى

 لم羼 اابلغاسسسة羼  تسسسعركدخ羼  لم羼 االمعسسسعنل羼  ااكلما羼 النشسسسعئل

ااطلبل羼  أنوا ه羼  اعلل羼 اثار羼  اعلل羼 羼 االهل�

اابسسعب羼 ااثسسعاث羼 تحليسسمل羼 اابحث羼  ي羼 اثاسسر羼  االهل羼 فل

.تعب羼 نصعئح羼 ااعبع 羼 اشيج羼 احلم 羼 نو ي羼 ااجع ي�

اابسسعب羼 اارابسسع羼 ااخعتلمسسة羼  هل羼 تشسستلممل羼  لى羼 آلصسسة

اابحث羼  ا قتراحعت羼 ااتل羼 تتعلق羼 به�


