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: مقذمـت

اث وصوعَا هإخض الٗىامل الغابُت بحن الخًاعاث والٗلىم اللضًمت و ؤَمُتخض ؤ      ال ًسفى ٖلى        اإلاسَُى

والؾُما –  والضوع الهام الظي جاصًه َظٍ الىىىػ في البدىر اإلاسخلفت .والاحخماُٖتالشلافُت،  الضًيُت الخضًشت، 

ش  إللظا فان – الخاٍع اث في ؤًت ٖلى مدخىي ؤلَا ت بالىٓغ لىثرة اإلاالفحن وجىٕى اإلاىيٖى  مسخلفت مً ؤهداء مسَُى

 واإلاخاخف في الٗالم الٗغبي ألاعقُف اإلاخُلباث الهامت خُث جؼزغ الىشحر مً اإلاىخباث ومغاهؼ ؤَمالٗالم ،ٌٗض 

اث بالىاصي ،مغهؼ حمٗه اإلااحض بضبي  ني للمسَُى اث واإلاغهؼ الَى  الُىم مدل ؤنبذ الظيبغنُض مٗخبر مً اإلاسَُى

 بلىاَخمام ٖضص هبحر مً الضاعؾحن والباخشحن الٗغب وألاحاهب ٖلى خض ؾىاء هٓغا للُمخه الٗلمُت والفىُت باإليافت 

ني والشلافت إلاسخلف البلضان الٗغبُت  . وىهه حؼء مً الترار الَى

 ؤَم ؤنة واقض ٖؿغا والقً ق ملؤهثر ألاولى البدث في اإلاسٍُى بدث قاق والبدث فُه زالٌ اللغون بن           

 باخشحن ؤًضي ًيىن ٖلى ألازحرَظا .الخدلُم باإليافت بلىكًاًا البدث في اإلاسٍُى الٗغبي الفهغؾت وؤلاجاخت 

، ؤنالتمسخهحن ًدبٗىن َغق وؤؾالُب زانت مً احل الخفاّ ٖلى   وخماًخه مً التزوٍغ والاهخداٌ اإلاسٍُى

ت اللىمُت بمسخلف  .  بلض ٖغبي ؤي في ؤبٗاصَاوبالخالي الخفاّ ٖلى الهٍى

اث و  جإهُض   ى جدلُم اإلاسَُى  ومىزىكُتها والخفاّ ٖليها مً التزوٍغ ؤنالتها         ومً َىا حاءث فىغة البدث َو

 الخجاعب الٗغبُت والغاثضة وهي ججغبت مغهؼ حمٗه اإلااحض والخفاّ ٖلى اإلاسٍُى ؤَم بخضيو حؿلُِ الًىء ٖلى 

: حابت ٖلى الدؿاٌئ الخالي لإلمداولت مىا .

اث والخفاّ ٖليها مً التزوٍغ ؟وما  ووكاَاث مغهؼ حمٗه اإلااحض في ؤؾالُبهي  هُف جخم ٖملُت جدلُم اإلاسَُى

اث ؟  جدلُم اإلاسَُى

 :اإلانهجي الجانب- 1

: ؤظئلت الذساظت 1-1      

  اث  في   ؟ا مهضاكُخهبزباثما واك٘ صوع جدلُم اإلاسَُى

 ً  ة ٖلى مؿخىي اإلاغهؼ ؟ يما مضي اؾخفاصة اإلادللحن مً الضوعاث الخيٍى

  اث ؟ ً في جدلُم اإلاسَُى  ما مضي ججاوب الباخشحن لضوعاث الخيٍى
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: ؤهميت الذساظت- 1-2

ٗخبر َظا اإلاىيٕى مً  اث َو ى جدلُم اإلاسَُى حؿخمض َظٍ الضعاؾت ؤَمُتها مً ؤَمُت اإلاىيٕى الظي حٗالجه، َو

ومؿاًغتها للخُىع والخجضًض في مجاٌ جدلُم  , بحن اللًاًا التي ؤنبدذ تهخم بها ماؾؿاث ألاعقُف واإلاىخباث 

وبُٖاثه اللُمت الياملت وىهه ٌٗخبر مهضعا مً مهاصع اإلاٗلىماث هما جخمشل ؤَمُت َظٍ الضعاؾت ؤًًا , اإلاسٍُى 

ت ؤلايافاث ؤإلاخىكٗت والتي ًمىً ؤن جفُض الباخشحن في الخلل ألاواصًمي واإلاماعؾحن  مً زالٌ ما جلضمه مً مجمٖى

. في الىاك٘ الٗملي

: ؤهذاف الذساظت- 1-3

: ألاَضاف جدلُم حملت مً بلى تهضف َظٍ الضعاؾت 

 مهضاكُت اإلاسٍُى بزباث صوع ٖملُت الخدلُم في ببغاػ . 

  اإلاسٍُى بخُاءالخٗغف ٖلى البرامج اإلاؿُغة واإلاُبلت بهضف . 

 ؤَمُت مغهؼ حمٗه اإلااحض في ٖملُت خماًت اإلاسٍُى مً الاهخداٌ هخجغبت عاثضة في مجاٌ خماًت ببغاػ 

 .اإلاسٍُى

: منهجيت الذساظت - 1-4

اٖخمضها ٖلى اإلاىهج الىنفي لخبُان واك٘ ٖملُت جدلُم اإلاسٍُى هٗملُت جشبذ قفافُت اإلاسٍُى وصوع مغهؼ  

. حمٗه اإلااحض في جدفحز صوعاث الخدلُم 

: إحشاءاث الذساظت  -1-5

ذ َظٍ الضعاؾت ٖلى مغهؼ حمٗه   . وهي صعاؾت ونفُت للضوعاث وهُفُت الخدلُم ٖلى مؿخىي اإلاغهؼ اإلااحضؤحٍغ
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 :الجانب الننشي - 2

يف 2-1  :حػٍشف التًز

 «ػافذ ٖلُه صعاَمه ؤي ناعث مغصوصة لغل فيها:مً ونف الضعاَم، ًلاٌ:الٍؼف»حاء في لؿان الٗغب

ُف لهض بالتًز م اإلاداواة ؤو الخللُض مشل : ٍو جهمُم وزُلت واملت لِؿذ خلُلُت في اإلادخىي والخىكُ٘ بلخ ًٖ ٍَغ

ُف اإلاسٍُى َى بٖاصة هخابخه وامال بالىو بلهض ؤلاحهام بإهه اإلاسٍُى  لُه فةن جٍؼ ُف الٗملت الىعكُت، ٖو جٍؼ

م حٍٗغًه للًىء  م حٍٗغًه للخغاعة وحغُحر الخبر ًٖ ٍَغ ألانلي الظي هخبه الىاسخ ألاٌو م٘ حغُحر الىعق ًٖ ٍَغ

ُاء الاهُبإ ؤن اإلاسٍُى كضًم . إٖل

: حػٍشف التزوٍـــش2-2

ًيىن التزوٍغ فٗل الىظب :فُه ؤعبٗت ؤكىاٌ :للتزوٍغ مٗاوي مخٗضصة فلض حاء في لؿان الٗغب كاٌ ؤبى بىغ

ض .التزوٍغ الدكبُه:وكاٌ زالض بً ولشىم.الىظب :والؼوع .والباَل . التزوٍغ التزوٍم والخدؿحن:وكاٌ ؤبى ٍػ

م الىكِ ؤو اإلادى:ؤما اإلاٗنى الٗلمي للتزوٍغ ت ًٖ ٍَغ . بلخ...بخضار حغُحر في الىزُلت ؤو اإلاسَُى

لٌى كاؾم الؿمغاجي التزوٍغ الظي وٗغفه الُىم وهلهض بلُه َى بوكاء ؤًت وزُلت ٖلى ؤًت ماصة ووؿبت َظٍ الىزُلت :ٍو

م٘ ماصتها بلى ػمً غحر الؼمً الظي هخبذ فُه وطلً بخلفُم ماصتها ومً زم هدلها ػمىا ؤو مالفا ؾابلا ٖلى ػمً 

   . الىزُلت،ولِـ الخلا إلزباث خم ال ؤنل له

: حػٍشف الانخداو2-3

واهخدل فالن قٗغ .الضٖىي : الىدلت»ومً مٗاهيها هما حاء في لؿان الٗغب.واخضتها هدلت.للىدل في اللغت ؤهثر مً مٗنى

ى لغحٍر:وجىدله: فالن ؤو كٌى فالن بطا اصٖاٍ ؤهه كاثل وؿبه بلُه وهدلخه اللٌى :وهدله اللٌى ًىدله هدال.اصٖاٍ َو

«   بطا ؤيفذ بلُه كىال كاله غحٍر واصُٖه ٖلُه:ؤهدله هدال، بالفخذ

ف الخدقيق2-4 :    حػٍش

اث ختى ًمىً الخشبذ مً اؾدُفائها لكغوٍ  َظا َى الانُالح اإلاٗانغ الظي ًلهض به بظٌ ٖىاًت زانت باإلاسَُى

.مُٗىت فالىخاب اإلادلم َى الظي صح ٖىىاهه، واؾم مالفه، ووؿبت الياجب بلُه ووان مخىه ؤكغب ما ًيىن بلى  

.الهىعة التي جغهها مالفه  

لى طلً فةن الجهىص التي جبظٌ في ول مسٍُى ًجب ؤن جدىاٌو البدث مً الؼواًا الخالُت :ٖو  
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.جدلُم ٖىىان الىخاب-   

. اإلاالفاؾمجدلُم -   

.جدلُم وؿبت الىخاب بلى مالفه-   

.جدلُم متن الىخاب ختى ًٓهغ بلضع ؤلاميان ملاعبا لىو مالفه-   

ى ؤمغ هاصع ال ؾُما في هخب اللغون ألاعبٗت ألاولى ال ًدىحىا بلى مجهىص بال باللضع  وبضًهي ؤن وحىص وسخت اإلاالف َو

الظي هخمىً به مً خؿً كغاءة الىو، هٓغا بلى ما كض ًىحض في الخِ اللضًم مً بَماٌ الىلِ وؤلاعجام ومً 

ظا ألامغ ًخُلب ٖاإلاا في الفً الظي وي٘ فُه الىخاب، مخمغؾا  بقاعاث هخابُت ال ًمىً فهمها بال بٌُى اإلاماعؾت َو

.بسٍُى اللضماء  

والجضًغ بالظهغ ؤن بَماٌ الىلِ وؤلاعجام كض امخض ش يء مىه بلى كغون مخإزغة، فالىاْغ في زِ بً حجغ والظي 

.     ٌٗخبر مً ٖلماء اللغن الخاؾ٘ ًغي َظا ؤلاَماٌ بىيىح جام  

: جدقيق الػنىاي- 

اث ًيىن زالُا مً الٗىىان : ولِـ َظا باألمغ الهحن، فبٌٗ اإلاسَُى

 بما لفلض الىعكت ألاولى منها. 

 ؤو اهُماؽ الٗىىان. 

 وؤخُاها ًشبذ ٖلى اليسخت ٖىىان واضح حلي ولىىه ًسالف الىاك٘ لٗضة ؤؾباب منها : 

ُف- . بما بضإ مً صواعي التًز

. بما لجهل كاعت ما وكٗذ بلُه وسخت مجغصة مً ٖىىاجها فإزبذ ما زاله ٖىىاجها- 

فُدخاج اإلادلم في الخالت ألاولى بلى بٖماٌ فىٍغ في طلً بُاثفت مً اإلاداوالث الخدلُلُت، هإن ًغح٘ بلى - 1

 التراحم، ؤو ؤن ًخاح له الٓفغ بُاثفت ميؿىبت مً ههىم الىخاب  هخب اإلاالفاث وابً الىضًم، ؤو هخب

مًمىت في هخاب آزغ، ؤو ؤن ًيىن له بلف زام ؤو زبرة زانت بإؾلىب مالف مً اإلاالفحن وؤؾماء ما 

.    ؤلف مً الىخب، فخً٘ جلً الخبرة في ًضٍ الخُِ ألاٌو للىنٌى بلى خلُلت ٖىىان الىخاب

والاهُماؽ الجؼجي لٗىىان الىخاب مما ٌؿاٖض هشحرا ٖلى الخدلم مً الٗىىان اليامل متى وي٘ مٗه في - 2

اليسخت اؾم اإلاالف، فةن جدلُله مىوٌى بلى مٗغفت زبذ مهىفاث اإلاالف ومىيٕى ول منها متى جِؿغ 

. طلً
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ُف اإلاخٗمض فُيىن بمدى الٗىىان ألانُل للىخاب وبزباث ٖىىان لىخاب آزغ ؤ- 3 ٌ كضعا مىه لُللى قؤما التًز

ت لغغبت ؤخض حمإ الىخب وكض ًىجح اإلاٍؼف هجاخا وؿبُا بإن ًلاعب ما . بظلً عواحا، ؤو ًيىن طلً مُاٖو

بت في طلً .  بحن زُه ومضاصٍ وزِ ألانل ومضاصٍ، فُجىػ َظا ٖلى مً ال ًهُى٘ الخظع والٍغ

ُف الؿاطج فميكٍا الجهل، فًُ٘ ؤخض الىخاب في نضع الىخب   ٖىىاها ًسُل بلُه ؤهه َى ؤلاغفاٌؤما التًز

. الٗىىان ألانُل

: جدقيق اظم اإلاؤلف- 

ا اإلادلم البض ؤن جيىن مصخىبت بالخظع، فلِـ ًىفي ؤن هجض ٖىىان الىخاب              بن ول زُىة ًسَُى

ت مً مالفاث ناخب الاؾم اإلاشبذ، بل البض  واؾم مالفه في ْاَغ اليسخت ؤو اليسخ لىدىم بإن اإلاسَُى

. مً بحغاء جدلُم ٖلمي ًُمئن مٗه الباخث بلى ؤن الىخاب هفؿه ناصق اليؿبت بلى مالفه

، بمغاحٗت الاؾموؤخُاها جفلض اليسخت الىو ٖلى اؾم اإلاالف، فمً الٗىىان ًمىً التهضي بلى طلً            

فهاعؽ اإلاىخباث ؤو هخب اإلاالفاث، ؤو هخب التراحم التي ؤزغحذ بزغاحا خضًشا وفهغؾذ فيها الىخب، 

.  الغواة لللفُي، ؤو غحر طلً مً الىؾاثل الٗلمُتوؤهباٍهمعجم ألاصباء لُاكىث  

ً الىخب ًدملىا ٖلى الخظع الكضًض في بزباث اؾم اإلاالف             ٖلى ؤن اقتران هشحر مً اإلاالفحن في ٖىاٍو

،بطا ال بض مً مغاٖاة اٖخباعاث جدلُم ٗها إلاا ٌٗغفه ياإلاجهٌى ة ومنها اإلااصة الٗلمُت لليسخت، ومضي جَُى

هٍغ ً ؤؾلىبه ٖو . اإلادلم ًٖ اإلاالف وخُاجه الٗلمُت ٖو

، وان طلً          واإلادلم بطا ٖثر ٖلى َاثفت مىلىلت مً الىخب ميؿىبت بلى مالف مٗحن في هلل مً الىلٌى

ض ماًغجخه ؤو ًلُ٘ به في طلً . مما ًٍا

وؤخُاها جضٌ اإلاهُلخاث الغؾمُت في الىخاب ٖلى ما ًىاحهها بلى حُٗحن ٖهغ اإلاالف، ًٓهغ طلً إلاً             

ص ى لللللكىضي . كغؤ قِئا مً َظٍ اإلاهُلخاث في نبذ ألٖا

ُف ؤؾماء اإلاالفحن لهظا البض ؤن ًىدبه اإلادلم لهظا ألامغ  ً ًلاٌ ؤًًا في جٍؼ ُف الٗىاٍو وما كُل في جٍؼ

 .الضكُم

: جدقيق نعبت النخاب إلى مؤلفه-   

ولِـ باألمغ الهحن ؤن جامً بصخت وؿبت هخاب بلى مالفه، والؾُما الىخب الخاملت التي لِؿذ لها               

قهغة فُجب ؤن حٗغى ٖلى فهاعؽ اإلاىخباث واإلاالفاث وهخب التراحم، لدؿخمض منها الُلحن بإن َظا الىخاب 

. صخُذ الاهدؿاب

م              ٖلى ؤن بٌٗ اإلاالفحن الٗلمُت جخفاوث ؤكضعاَم الٗلمُت وجسخلف ازخالفا ْاَغا بخفاوث ؤٖماَع

وبازخالف يغوب الخإلُف التي ٌٗالجىجها، فىجض اإلاالف الىاخض ًىخب في نضع قبابه هخابا يُٗفا، فةطا 
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ا مخلىا ٖلى خحن . ٖلذ به الؿً وحضث بىها قاؾٗا بحن ًىمُه ى هظلً ًىخب في فً مً الفىىن كٍى َو

ى مً الًٗف ٖلى خاٌ، فال ًصح ؤن ًجٗل َظا اللُاؽ خاؾما في جصخُذ وؿبت  ًىخب في غحٍر َو

. الىخاب

ُفها، فالىخاب الظي              سُت مً ؤكىي اإلالاًِـ في جصخُذ وؿبت الىخاب ؤو جٍؼ خباعاث الخاٍع وحٗض الٖا

سُت جالُت لٗهغ مالفه الظي وؿب بلُه حضًغ بإن ٌؿلِ مً خؿاب طلً اإلاالف  .جدكض فُه ؤزباع جاٍع

:   جدقيق متي النخاب-   

      ومٗىاٍ ؤن ًاصي الىخاب ؤصاء ناصكا هما ويٗه مالفه هما وهُفا بلضع ؤلاميان، فلِـ مٗنى جدلُم الىخاب ؤن 

هلخمـ لألؾلىب الىاٌػ ؤؾلىبا َى ؤٖلى مىه،ؤو هدل ولمت صخُدت مدل ؤزغي صخُدت بضٖىي ؤن ؤوالَما ؤولى 

ى مسُئ في َظٍ اليؿبت فُبضٌ  بمياجها،ؤو ؤحمل،ؤو ؤوفم،ؤو ًيؿب ناخب الىخاب هها مً الىهىم بلى كاثل َو

ا صكُلا فُصدح زُإٍ في طلً، ؤو ؤن  دل مدله الهىاب، ؤو ؤن ًسُئ في ٖباعة زُإ هدٍى اإلادلم طلً الخُإ ٍو

الم  ًىحؼ ٖباعاجه بًجاػا مسال فُبؿِ اإلادلم ٖباعجه بما ًضف٘ ؤلازالٌ، ؤو ؤن ًسُئ اإلاالف في طهغ ٖلم مً ألٖا

. فُإحي به اإلادلم ٖلى نىابه

ش، فةن متن الىخاب خىم         لِـ جدلُم اإلاتن جدؿِىا ؤو جصخُذ، وبهما َى ؤماهت ألاصاء التي جلخًيها ؤماهت الخاٍع

سُت لها خغمتها، هما ؤن طلً الًغب مً الخهغف  هٍغ وبُئخه وهي اٖخباعاث جاٍع ٖلى اإلاالف، وخىم ٖلى اإلاالف ٖو

. ٖضوان ٖلى خم اإلاالف الظي له وخضٍ خم الخبضًل والخغُحر

     وبطا وان اإلادلم مىؾىما بهفت الجغؤة فإحضع به ؤن ًدىحى ًٖ مشل َظا الٗمل، ولُضٖه لغحٍر ممً َى مىؾىم 

. باإلقفاق والخظع

ب زلخحن قضًضجحن . ألاماهت والهبر:     بن الخدلُم هخاج زللي، ال ًلىي ٖلُه بال مً َو

وكض ًلاٌ هُف هترن طلً الخُإ ٌكُ٘، وهُف وٗالجه؟ 

فالجىاب ؤن اإلادلم بن فًُ لص يء مً طلً الخُإ هبه ٖلُه في الخاقُت ؤو في آزغ الىخاب وبحن وحه الهىاب فُه 

اصي واحب الٗلم . وبظلً ًدلم ألاماهت، ٍو

م الٗلماء في هخبهم باإلنالح والخصخُذ حاء في جهاًت ُٖىن . وم٘ طلً فلض ؤحاػ بٌٗ اإلاالفحن ؤن ًخهغف كغاَئ

كض اهتها بىا الغغى فُما ؤوعصهاٍ بلى ما ؤعصهاٍ ، ولم وؿلً بٗىن هللا فُه غحر :"ألازغ البً ؾُض الىاؽ ما ههه

م ؤو جدٍغف ؤو زُإ ؤو جصخُف فلُهلح ما ٖثر ٖلُه مً طلً، . الاكخهاص الظي كهضهاٍ فمً ٖثر فُه ٖلى َو

، ؤو طهغث بًٗه ، فلًُٗه بدؿب مىيٗه مً . ولِؿلً ؾبُل الٗلماء في كبٌى الٗظع َىان ومً مغ بسبر لم ؤطهٍغ

ب ؤو وؿله مً الترجِب ." الخبٍى
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م فلما لها مً جلضًغ صًني،ال بض ؤن جىي٘ في ههابهاؤما     وكض هكف ٖبض الؿالم مدمض . الكىاَض مً اللغآن الىٍغ

فاث هشحرة لم ٌؿخُ٘ بال ان ًغصَا بلى ؤنلها ومً ؤمشلت طلً في الجؼء .َاعون في جدلُله لىخاب الخُىان ًٖ جدٍغ

. وألامشلت ٖلى َظا هشحرة" ختى بطا ؤجىا"وهي " فلما ؤجىا ٖلى واصي:"7الغاب٘ م

ومً العجب ؤن ٌكُ٘ َظا الخدٍغف اللغآوي في هخاب مٗغف مشل هخاب الخُىان وال ًخهضي له مً ًهلخه في زالٌ 

 .    َظٍ اللغون اإلاخُاولت

،بل البض فُه مً الغحٕى بلى هخب اللغاءاث  وازخُاع الىهىم اللغآهُت ال ًىفي فُه ؤن هغح٘ بلى اإلاصخف اإلاخضاٌو

وفي هخب الخفؿحر ًلجإ بلى جلً التي حٗنى ٖىاًت زانت . الؿب٘،زم الٗكغ زم ألاعب٘ ٖكغة،زم هخب اللغاءاث الكاطة

بي وؤبي خُان . وطلً ًجضع ؤن ًيؿب اإلادلم ول كغاءة جيىن مسالفت للغاءة الجمهىع . باللغاءاث هخفؿحر اللَغ

ومما ًجضع طهٍغ في هُاق جدلُم الىو اللغآوي ؤن بٌٗ اإلاالفحن كض ٌؿدكهض بالىو، جاعوا للىاو،ؤو الفاء،ؤو بن، 

، فلِـ مً مىهج "كل حاء الخم"فُلخهغ ٖلى"وكل حاء الخم:"ؤو كل، ؤو ما ؤقبه طلً مً الخغوف واليلم، هدى

. الخدلُم ؤن ًىمل اإلادلم آلاًت بظهغ الخغف ؤو اليلمت التي جغهها اإلاالف

جها بن ؤمىً  وؤما ههىم الخضًث فةجها ًجب ؤن جسخبر بٗغيها ٖلى مغاح٘ الخضًث، للغاءة ههها وجسٍغ

ج وحٗضص عواًاث الخضًث ًدملىا ؤن هدمل اإلاالف ؤماهت عواًخه، فىبليها هما هخبها اإلاالف بطا ونلىا بلى ًلحن .الخسٍغ

. بإهه هخبها هظلً، ولىضٕ للخٗلُم ما ًضٌ ٖلى يٗف عواًخه ؤو كىتها

ا ًجب ؤن ًخجه بلى  ظا ؤًًا َى واحب اإلادلم بػاء ول هو مً الىهىم اإلاًمىت، مً ألامشاٌ وألاقٗاع وهدَى َو

ج جه بن ؤمىً الخسٍغ وم٘ طلً ًجب ؤن هدترم عواًت اإلاالف بطا ؤًلىا ؤن .مغاحٗها لِؿخٗحن بها في كغاءة الىو وجسٍغ

فهظا كُض قضًض .ما في اليسخت َى ما كهضٍ اإلاالف وؤعاصٍ، والؾُما بطا وان ًبنى ٖلى جلً الغواًت خىما زانا

   i.ًدغم ٖلى اإلادلم ؤن ًدىاٌو الىو بخغُحر ؤو جبضًل

: صفاث اإلادقق 2-5

اث ؤن جخىفغ فُه َظٍ الهفاث   :ًيبغي إلاً ًخًل٘ بهظٍ اإلاهمت الجلُلت وهي جدلُم اإلاسَُى

 ًيب٘ مً ؤلاًمان الٗمُم بضوعٍ الفٗاٌ في بىاء خًاعة ألامت ًٖ 1
ً
ـ ؤلاخؿاؽ بلُمت الترار الٗلمي والفىغي بخؿاؾا

م بخُاءجغاثها  .ٍَغ

، ومٗاٌل2 ، وجىزُم الهلت به ٖلى هُاق واؾ٘ كغاءة وصعاؾت، وزبرة وصعاًت جهـالخب والخٗلم بترازىا اإلاسٍُى

ىه،ومىاهج بإؾغاٍع وصكاثله وزهاثهه،وؤؾالُب ه هخابخه،وؤهىإ جضٍو  .زَُى

اث، والضعاؾت الىاؾٗت بإنٌى جدلُلها، ومٗغفت ؤنىلها، وما هخبذ به مً 3 ـ الخبرة والخمغؽ بخدلُم اإلاسَُى

ت، مكغكُت ومغغبُت، وفاعؾُت ؿخدب٘ طلً الخمغؽ بىهج اليؿار ومهُلخاث اللضماء في الىخابت،  ..زٍُى مخىٖى َو

الماث .. مشل ٖالماث الخًبُب، واللخم، وؤلاخالت والبض مً مٗغفت انُالخاث اللضماء في الًبِ بالكيل، ٖو

. بَماٌ الخغوف غحر اإلاعجمُت
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 وصكت، مما لى 4
ً
 ـ ؤن ًيىن اإلادلم ٖلى ٖلم وصعاًت بمىيٕى الىخاب، فظلً ؤصعى بلى ؤن ًيىن الٗمل ؤهثر بجلاها

 .جهضي له  خو آزغ له حهت ٖلمُت ؤزغي 

غ الىو وجصخُده، والاحتهاص في بزغاحه ٖلى الهىعة التي جمذ به ٖلى ًض 5 ـ ألاماهت الٗلمُت التي جلخط ي جدٍغ

 .مالفه صون ؤي جهغف، وفم ؤنٌى الخدلُم اإلاٗخمضة ٖىض قُىر َظا الٗلم

 مً الهٗاب التي كض جىاحه اإلادلم  ـ6
ً
ؤلاإلاام الىاؾ٘ باللغت الٗغبُت وؤؾالُبها ومفغصاتها وؾاثغ ٖلىمها؛ ما ًظلل هشحرا

ت ما ًمىىه مً جضكُم الىٓغ، والىنٌى بلى الىحه  ت ولغتها، خُث ًجض مً الخهُلت اللغٍى في ؤؾالُب اإلاسَُى

 .الصخُذ

لت ومخإهُت للىنٌى 7  ما جىاحهه مكىالث ونٗىباث كض جخُلب وكفاث ٍَى
ً
ـ الخظٕع بالهبر وألاهاة؛ ألن اإلادلم هشحرا

 ًٖ الىٓغة 
ً
لحن، وبٗض ٌَى بدث وجلو، بُٗضا  التي جإزظ بإكغب ما ًدباصع العجلتبلى ٖالحها الصخُذ ًٖ ٖلم ٍو

ه اإلادخملت بغُت الىنٌى بلى وحه  بلى الظًَ صون بٖماٌ الفىغ وجضكُم الىٓغ وجللُب ألامغ ٖلى حمُ٘ وحَى

  .الهىاب

إل ٖلى هخب الترار ومهاصٍع في مسخلف حىاهب البدث واإلاٗغفت، ومٗغفت مىاهج اإلاالفحن، وجىحهاتهم 8 ـ ؾٗت الَا

غ وجىزُم ههىم الىخاب الظي  غق لبدث في مهىفاتهم خٌى قتى الٗلىم مما ٌؿاٖض اإلادلم ٖلى جدٍغ الٗلمُت، َو

 .ٌٗمل ٖلى جدلُله

: مشلض حمػه اإلااحذ وجدقيق اإلاخعىط 2-6

العبرة الزاجيت لجمػه اإلااحذ - 

ىان وكإ م٘ ٖاثلخه، خُث وان  في مىُلت الكىضغت 1359ٌ/1930        ولض الؿُض حمٗه اإلااحض ؾىت  ، َو

ًهُدبه والضٍ مىظ الهغغ مٗه بلى عخالث الغىم في فهل الهُف، وواهذ عخالث قاكت حٗلم منها الهبر واإلاشابغة 

. ٖلى الٗمل

    ، م واللغت الٗغبُت في الىخاجِب ٖلى ًض اإلإُى  مً ٖلىم الضًً واللغآن الىٍغ
ً
حٗلم اللغاءة والىخابت وقِئا

 بؿهىلت في جلً ألاًام
ً
وكض بضؤ خُاجه الٗملُت في   .ووان مىظ نغٍغ ٌكٗغ بلُمت الىخاب، خُث لم ًىً مخىافغا

، ففخذ هللا له ؤبىاب فًله، وفي مُل٘ الخمؿِىاث كام م٘ ػمالء له بخإؾِـ لجىت 
ً
الخجاعة م٘ زاله، زم ناع جاحغا

اث مً اإلادؿىحن بضبي، خُث قُضث  بمباعهت الكُش عاقض بً ؾُٗض آٌ مىخىم، وكض كامذ َظٍ اللجىت بجم٘ الخبٖر

ىُت  خحن، واخضة للظوىع في بغ صبي، وؤزغي للبىاث في صًغة،، هما ؾعى في اإلاضة هفؿها بلى جإؾِـ اإلاىخبت الَى بها زاهٍى

م مً الفلغاء، هما ؤن َالب 1991وفي ٖام  ,بضبي  م قٗغ بداحت الُالب والباخشحن بلى الىخب واإلاغاح٘  وؤهثَر

اث، ولىنهم ًغحٗىن  الضعاؾاث الٗلُا ًًُغون بلى الؿفغ مً بلض بلى بلض لُدهلىا ٖلى بغُتهم مً نىع اإلاسَُى

 بسف خىحن، وطلً هٓغا للهٗىباث التي حٗتريهم،
ً
 فإوكإ مىخبت ٖامت، جُىعث اإلاىخبت فُما بٗض لخهبذ 1غلبا

 ًلضم الخضماث لُالب الٗلم بِؿغ وؾهىلت، ؤال 
ً
 زلافُا

ً
ى مغنمغهؼا .   حمٗت اإلااحض للشلافت والترارػَو
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فحن مخسههحن باإلاغهؼ، وطلً              وكض كام مغاث ٖضًضة بغخالث ٖلمُت بلى صٌو ٖغبُت وبؾالمُت، عفلت مْى

اث،  الجم٘ نىع اإلاسَُى َغ بها مً َالب الٗلم والباخشحن ٖنها ، هما مىىخه َظٍ وجهٍى  بن ؤمىً، كهض جلٍغ

اث في الٗالم الٗغبي وؤلاؾالمي، فىحض إل ٖلى ؤويإ اإلاسَُى غ حهاػ إلاٗالجتها 2الغخالث مً ؤلَا  مً الًغوعي جٍُى

غ حهاػ اإلااحض للترمُم آلالي،  وبهلاطَا مً الخلف والخأول، وكض هجخذ حهىصٍ في َظا اإلاجاٌ بدمض هللا، فخم جٍُى

خماص ٖلى زبراث مً اإلاغهؼ هفؿه، وجم بَضاء الجهاػ بلى    . صولت ختى آلان14وطلً بااٖل

            وكض جللض ٖضة مىانب ومؿاولُاث منها

ت قغواث حمٗت اإلااحض وعثِـ مجلـ بصاعتها*   .ماؾـ مجمٖى

ت صبي*   .ماؾـ اإلاضاعؽ ألاَلُت الخحًر

   وجلضًغا للجهىص وألاوكُت التي كام بها الؿُض حمٗت اإلااحض، فلض جم مىده الٗضًض مً الجىاثؼ اإلادلُت والضولُت 

 :منها

ـ،  خهُت الٗام الشلافُت لضولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة *-  قهاصة جلضًغ مً *- حاثؼة ؾلُان بً ٖلي الَٗى

ًما لجهىصٍ في زضمت الشلافت والترار   حمُٗت اإلااعزحن اإلاغاعبت جىٍغ

 .هغمه اإلاجم٘ الٗغبي الشلافي في بحروث لجهىصٍ في خماًت الترار الٗغبي وؤلاؾالمي *- 

مشلض حمػت اإلااحذ مناسة اشػاع في مجاو اإلاخعىظاث       - 

ت قاملت جخًمً مضاعؽ للخٗلُم الٗام جًم في حىباتها  ٌٗض       ت يمً مىٓىمت زحًر اإلاغهؼ ماؾؿت زلافُت زحًر

البت، باإليافت بلى ولُت الضعاؾاث ؤلاؾالمُت واللغت الٗغبُت التي جًم ؤهثر مً 9000ؤهثر مً   َالب 4000 َالب َو

البت   .َو

ُت الشلافُت بمسخلف اكخىاءخُث بضؤ الٗمل في . م1988حٗىص بضاًت اإلاغهؼ م٘ مُالص فىغجه لضي ماؾؿه ٖام        ألاٖو

، خُث جم حُٗحن اؾخٗضاصاجهؤقيالها ومً زم خفٓها وفهغؾتها وجهيُفها، وؤزظ مىظ طلً الخحن ًىمل 

وكض جإؾـ اإلاغهؼ بضٖم وامل مً , مخسههحن، ووي٘ َُيله الخىُٓمي، وهٓامه ألاؾاس ي والثدت هٓامه الضازلي 

م مً الفلغاء . ماؾؿه مٗالي الؿُض حمٗت اإلااحض بٗض ؤن إلاـ خاحت الُالب والباخشحن بلى الىخب واإلاغاح٘ وؤهثَر

 بلى الؿفغ وبهفاق اإلااٌ للخهٌى ٖلى بغُتهم مً الىخب ؤو
ً
اث التي  والٗلماء، وؤجهم ًًُغون ؤخُاها نىع اإلاسَُى

 والٗلىم الٗغبُت ؤلاؾالمُت، لظلً اوكإ مىخبت للٗلىم ؤلاؾالميًهٗب الخهٌى ٖليها مً الٗالم الٗغبي والٗالم 

  .ؤلاوؿاهُتوالٗلىم 

اث وججلُضَا   باخشىؤبخىغهما           اإلاجم٘  الظي ٌؿعى ليي ًيىن مً ؤهبر مغاهؼ الٗالم لترمُم الىخب واإلاسَُى

اث القى   لترمُم الىخب ونىاٖت الىعق الخام باإلاسَُى
ً
 زانا

ً
 مً مىٓمت ألامم اإلاخدضة للتربُت اٖترافاحهاػا

 . (الُىوؿيى)والشلافت والٗلىم 
ً
ا جلض هدى ؤلفي هخاب قهٍغ غمم اإلاغهؼ ٍو  وخضة بلى 24وكض ؤَضي مً َظا الجهاػ   ,ٍو

ذ ,الؿىغاٌ ,الؿٗىصًت , الؿىصان ,مغاهؼ في ول مً بًغان والجؼاثغ  , حُبىحي ,جىوـ , الىُجغ والُمً ,اإلاغغب ,اليٍى

 .مالي ومىعٍخاهُا,لُبُا ,واػازؿخان ,فلؿُحن 
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ؤهذاف اإلاشلض     - 

كاق الترارًغهى اإلاغهؼ بلى ؤن ًيىن   :ومً زمت حهضف بلى ما ًلي . كبلت زلافُت تهىي بليها ؤفئضة الباخشحن ٖو

  .الؿعي بلى حم٘ الترار ؤلاوؿاوي وخفٓه -

  .بجاخت مىخبت جدىي مسخلف الٗلىم واإلاٗاعف والشلافاث، وجِؿحر البدث الٗلمي اإلاىٓم - 

الخٗاون الشلافي وجباصٌ الخبراث م٘ الهُئاث الشلافُت ومغاهؼ البدث صازل الضولت وزاعحها، للىنٌى بلى الىخضة  

  .ؤلاوؿاهُت الشلافُت

  .ؤلاؾهام في  وكغ اإلاالفاث الٗلمُت وبحغاء الضعاؾاث والبدىر التي جسضم الشلافت ؤلاوؿاهُت 

اث   هما ًىحض باإلاغهؼ كؿم التزوٍض وجىحُه الباخشحن هجضٍ ًلضم صوعاث في جدلُم اإلاسَُى

اث مً ؤحل اكخىاء الىاصع واإلافُض مً الترار  حٗمل َظٍ الكٗبت بالخٗاون م٘ بلُت قٗب كؿم اإلاسَُى

، وجِؿحٍر للباخشحن، عغبت في جدلُله، ووكٍغ بحن َالب الٗلم وتهضف بلى   :الٗغبي وؤلاؾالمي اإلاسٍُى

اث والىزاثم ألانلُت واإلاهىعة، في حمُ٘ الٗلىم، ومً قتى بلإ ألاعى،   *  اصة عنُض اإلاغهؼ مً اإلاسَُى ٍػ

 .وفم يىابِ ٖلمُت مضعوؾت

اث الٗاإلاُت، وجمىحن الباخشحن مً الىنٌى بلُهاكخفاء*   . ؤزغ ول هاصع وهفِـ مً اإلاسَُى

 * 
ً
 للىكذ، جىفحرا

ً
بهاعة الؿبُل للباخشحن في مُضان جدلُم الترار، وبعقاصَم بلى هىىػٍ اإلاسبىءة ازخهاعا

 .للجهض

اث الٗاإلاُت* اث بما ٌؿخجض َبٗه مً فهاعؽ اإلاسَُى  . بزغاء  كؿم اإلاسَُى

 جدقيق اإلاخعىظاث غلى معخىي اإلاشلض  2-7

 

اث)فهظا مىيٕى              لاث البرهامج الىاف٘  (مىهج جدلُم اإلاسَُى
ْ
/ ص (منهاج البدث)، هخبذ فُه ما كُضث مً خل

اث بمغهؼ حمٗت اإلااحض بضبي، هللخه لُيخف٘ به مً ؤعاصٍ مً - وفله هللا-ٖماع بً ؤمحن الضصو  عثِـ كؿم اإلاسَُى

 طهغ الضهخىع خفٓه ٍصفٗني لىخابخه خاحت بٌٗ الباخشحن بلُه م٘ ؤَمُخه فم. َالب الٗلم اإلابخضثحن في الخدلُم 

 .هللا 

ا ولم ًدلم منها                 اث الٗغبُت وؤلاؾالمُت ؤهثر مً زمؿت مالًحن مسَُى ؤهه ًىحض في الٗالم مً اإلاسَُى

اث في  با ، وبًٗهم ًلٌى لم ًدلم منها بال مٗكاع الٗكغ، وهصح ؤن ًضزل ٖلم جدلُم اإلاسَُى ؾىي اإلالُىن جلٍغ

ً الغفىف بل  يبه الُالب ٖلى ؤَمُت َظا الٗلم ختى ال ًبلى َظا الترار الُٗٓم زٍؼ اإلاغاخل الجامُٗت ألاولى ، ٍو

ًهىٗىن الىعق   ًيبغي ؤن ًفاص مىه ٖلمُا، هللا عخم ألاواثل لىال ما بظلٍى مً الجهىص ما خفٔ لىا َظا الٗلم، واهىا
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لُضون  هىٗىن الجلىص التي جدفٔ الىخاب بإًضحهم، ٍو برون ؤكالمهم بإًضحهم، ٍو هىٗىن الخبر بإًضحهم، ٍو بإًضحهم، ٍو

ٗاهىن في َلب الٗلم اإلاكاق، فٗلُىا وبن جلضمذ الخلىُت ؤن ال هترن َظا الترار الُٗٓم فاإلاسٍُى  الٗلم بإًضحهم َو

ش ألامت والبيُت ألاؾاؾُت لخًاعتها، ًدمل ول ٖلم وزلافت  ًدمل اللغآن، ًدمل الخضًث والخفؿحر، ًدمل جاٍع

فلُباصع َالب الٗلم لخدلُم ما صّون مً جغازىا الظي اهدبه بلُه الغغب فاؾخفاص مىه وبنى ٖلُه واهُلم مىه، وسجله 

اث جيخٓغ  .لىفؿه  .ؤزحًرا ؤكٌى مالًحن اإلاسَُى

  :مشاخل الخدقيق  - 

  :ًمغ الخدلُم بشالر مغاخل

ت: اإلاغخلت ألاولى  . اإلاغخلت الىٍٓغ

 . اإلاغخلت الٗملُت: اإلاغخلت الشاهُت

  اإلاغخلت النهاثُت: اإلاغخلت الشالشت

ت وجقخـض ي هزه اإلاشخلت ماًإحي : اإلاشخلت ألاولى   :اإلاشخلت الننٍش

   :مشاحػت النخب التي جناولذ مىضىع الخدقيق ومنها 

ا لٗبضالؿالم َاعون  1.جدلُم الىهىم ووكَغ

 2.نالح الضًً اإلاىجض/ كىاٖض جدلُم الىهىم ص

ا ص -خّمىصي اللِس ي/ مىهج جدلُم الىهىم ووكَغ  3.ؾامي بً ميي الٗاوي/ وص -

 4.ٖبضالهاصي الفًلي/ جدلُم الترار ص

  مػشفت ؤهم اإلانخباث الػاإلايت التي حػنى  اإلاخعىظاث

خه في مٓاجها في اإلاغاهؼ اإلاكهىعة في الٗالم ، فةن لم ٌؿخُ٘ اكخىاء فهاعؾها  ٖلى اإلادلم ؤن ًبدث ًٖ مسَُى

 فٗلُه ؤن ٌٗغف ؤؾمائها لُخىحه بليها في البدث ومً ؤَمها

اإلاىخبت الؿلُماهُت في اؾخاهبٌى ومىخبت كىهُا بترهُا. 

ت بضمكم  .اإلاىخبت الٓاٍَغ

ت باللاَغة   . صاع الىخب اإلاهٍغ

ت بمهغ  .اإلاىخبت الاؾىىضٍع

 ت ٍغ اث اإلاهىعة ٖلى الكبىت زم جىكفذ آلان-اإلاىخبت ألاَػ  -وجُغح بٌٗ اإلاسَُى

ت مً ميان وحىصَا - مغهؼ اإلالً فُهل بالٍغاى  .وؤًًا مىخباث ؤزغي بالؿٗىصًت– ًإحي باإلاسَُى

  -: اإلاىخباث ألاحىبُت ومنها

مىخبت بغلحن بإإلااهُا مىخبت كىجا فيها ؤًًا .  

 ُاوي  مىخبت اإلاخدف البًر

مىخبت حؿتربتي باًغلىضا.  
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اإلاىخبت الفغوؿُت . 

ىُت  . مىخبت الجامٗت ألامٍغ

اث   . ؤًًا في الهىض وفي الُمً هشحرا مً اإلاسَُى

  ليفيت اخخياس الػنىاي اإلاناظب للخدقيق

ا  وهي اإلاغخلت ألاَم وألاقم باليؿبت للباخث ومً َىا ًبضؤ الضزٌى ٖلى اإلاغخلت الٗملُت وبن وان فيها حاهبا هٍٓغ

ضص  وفيها ٌٗغف اإلادلم َل َظا الٗىىان مىاؾب للخدلُم مً الىاخُت الٗلمُت التي جدضصَا الجامٗت مً خُث ٖضص ألاوعاق، ٖو

لُه ؤن ًخإهض َل َظا الٗىىان مدلم ؤم ال؛ لئال ًىغع ٖمال ؾابلا.اليسخ، واإلااصة الٗلمُت  لؼم الباخث في َظٍ اإلاغخلت ما. ٖو  : ًإحي ٍو

 

 1. جدذًذ الهذف والػلم والخخصص الزي ظيدقق فيه 

 2.مشاحػت الفهشط الشامل للترار الػشبي وؤلاظالمي إلاؤظعت آو البيذ  األسدي .

اث في حمُ٘ الٗلىم وعجبها خؿب   ظهغ الٗىىان،والفهغؽ حم٘ الفهاعؽ الٗاإلاُت للمسَُى ش اليسخ، ٍو  الٗلىم، زم خؿب جاٍع

ت، واؾم اإلاىخبت التي جدفٓها ضص الهفداث، وعكم اإلاسَُى خ ألادب الػشبي لبروملماي ..واإلاالف، ٖو  3.مشاحػت جاٍس

خ ألادب الػشبي لفؤاد ظضلبي .- حم٘ الترار الٗغبي وؤلاؾالمي-   4– .مشاحػت جاٍس

ب ما كبله وػاص ٖلُه اؾخٖى   5. مشاحػت فهاسط اإلانخباث الػاإلايت اإلاشهىسة .– 

 6.مشاحػت مشالض اإلاخعىظاث اإلاشهىسة والننش في فهاسظها .

 7.مشاحػت لشف الننىي غن ؤظامي النخب والفنىي لحاجي خليفت .

إل ،مشاحػت مقذماث النخب اإلادققت-8 . ت، والىخب وؤلَا  ٖلى ما هخبه اإلادلم مً آزاع اإلاالف مً الىخب اإلاُبٖى

ت، والىخب اإلافلىصة . اإلاسَُى الم للؼعهلي،-9 .. كحر بلى اإلاُبٕى بدغف مغاحٗت ألٖا  ألهه في جغحمت الٗلم ًظهغ هخبه َو

ر)، وبلى اإلاسٍُى بدغف (ٍ) ).  

 

  قغوٍ ازخُاع اإلاىيٕى

 ؤن ًيىن مىافلا لغغبت الباخث ومُىله وزبرجه .

ضة وبٌٗ الجامٗاث جغفٌ َظا وجغي  .ؤن ًيىن اإلاىيٕى له ؤهثر مً وسخت بال بطا وان كُما ولِـ له بال وسخت فٍغ

وؤها ال ؤمُل لهظا بل ًىملها الُالب جدذ ًض مكغف ، زم بجها ؾىف  .ؤن ًسغحها بٗض مغخلت اإلااحؿخحر ؤو الضهخىعاٍ

بظٌ ؤكص ى حهض له في جدلُلها بسالف ما لى جغهذ بٗض الغؾالت كض  ال مٗها ٍو حٗغى للمىاككت وؾُلط ي وكخا ٍَى

ؤًًا لى جغهذ صون جدلُم كض جخلف وجًُ٘. ًمُل اإلادلم بلى الدؿاَل بطا لم ًىً مٗه مكغفا ؤن ًيىن حجم  .. 

بدث جغكُت- صهخىعاٍ – ماحؿخحر  )اإلاسٍُى مىاؾبا للمغخلت التي ًلضم فيها بدشه  بطا وان لضًه ؤهثر مً مسٍُى  ..(
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ُت ولما واهذ ؤكغب مً نضع ؤلاؾالم ولما واهذ  في ٖلىم مسخلفت فةهه ًلضم ألاقهغ وألاَم وألاكضم، فالٗلىم الكٖغ

ا ًسخلف. ؤوزم، وؤقض ٖلمُت، وؤكل ٖغيت للخدٍغف ؤما الٗلىم الخُبُلُت فإمَغ لى الباخث ؤن ًدلم قِئا . ٖو

فةن وان َضفه الكهاصة فلِ فةهه ؾُضمغ اإلاسٍُى و ًلُ٘ . وؤن ًيىن ناصكا م٘ هفؿه وم٘ الٗلم . ٌؿخفاص مىه

دغم ألامت مً َظا الٗلم م ٖلى مً ٌؿخدم الخدلُم ، ٍو  .الٍُغ

  غمليت  حمؼ النسخ واخخياس ألاصل

:خعىاث غمليت حمؼ النسخ   

1مغاحٗت هخب اإلاكُساث وألازباث .  

ب٘  ظهغ اإلادلم في خاقُتها ول هخاب َل خلم َو وهي الىخب التي ًظهغ فيها الٗالم الىخب التي كغؤَا ٖلى قُسه ، ٍو

 . ، و وسخ الىخاب و ؤماهً وحىصَا

دهغ فيها هخب قُسه: ؤما ألازباث ي، مالفاث .. هي كىاثم الىخب التي ًىخبها الخلمُظ ٍو مشال معجم مالفاث الؿَُى

 .ابً ؤبي الضهُا

والخإهض مً وحىص ؤهثر مً وسخت للىخاب الىاخض، وجلُُض مىاي٘ اليسخ وؤعكامها واإلاهاصع التي ُحمٗذ منها 

م مغهؼ . اإلاٗلىماث ومغهؼ حمٗت اإلااحض ٌؿاٖض الباخث في َظا؛ ألن بٌٗ اإلاىخباث ال ججُب الباخث بال ًٖ ٍَغ

 .مٗحن

اث  ت في جغهُا والباخث في الؿٗىصًت ٌؿإٌ اإلاغاهؼ في الؿٗىصًت فلض جيىن نىعث منها اإلاسَُى هإن جيىن اإلاسَُى

مغهؼ اإلالً فُهل، حامٗت ؤم اللغي )مشل  في  (زؼاهت الترار )ومغهؼ اإلالً فُهل ؤنضع  .(...  CD ًًم ؤؾماء

اث في اإلاغهؼ وؤماهً وحىصَا  .اإلاسَُى

 

إرا ماي غذد النسخ لثبر هل غلى الباخث ؤي ًجمػها ملها ؟: ظؤاو   

:الجىاب   

اث لها وسخ هشحرة عبما ونلذ  ا ، وألاكغب  (50 ؤو30)بٌٗ اإلاسَُى
ً
س وسخت َىا ٖلى الباخث ؤن ًسخاع ألاكضم جإٍع

 له
ً

ت لها ٖكغ وسخ ًىخفي منها بسمـ حُضة ومخلضمت، وال ٌكغل هفؿه في حم٘ حمُ٘ اليسخ، . ونىال مشال مسَُى

لُه بطا ونله بًٗها  ؤن ًبضؤ في الٗمل ،ألن الىكذ زمحن ٖلى َالب الضعاؾاث الٗلُا، م٘ - ولى وسخت واخضة-ٖو

كحر في اإلالضمت بلى حمُ٘ اليسخ. مخابٗت بلُت اليسخ ىو ٖلى ؤهه حم٘ -ولى لم ٌٗخمضَا-َو ، وبلى ؤماهً وحىصَا ٍو

 .ؤكضمها ؤو ما جِؿغ منها لئال ٌؿخضعن ٖلُه

ما الفائذة من الحصىو غلى ؤلثر من نسخت ؟: ظؤاو   

:الجىاب  
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ألن الىاسخ عبما ؾلُذ مىه بٌٗ اليلماث ؾهىا ، وكلما حؿلِ اليلمت هفؿها مً ولخا اليسخخحن ، فاليسخت  

 .ألازغي جخمم ما ؾلِ مً ألاولى

الٗىىان وامال، اؾم اإلاالف وامال وؾىت وفاجه ألن بٌٗ ؤؾماء  )ؤزىاء الجم٘ البض مً ؤزظ حمُ٘ بُاهاث اليسخ 

، وعكم اإلاسٍُى ضص الهفداث الؾُما بطا واهذ يمً مجمٕى   .(اإلاالفحن جخمازل، ٖو

كحر بلى  ً البُاهاث ؤن ًهىع نفدت الفهغؽ مً اإلاىخبت َو و بطا وكف ٖلى فهغؽ مىخبت مُٗىت فاألفًل م٘ جضٍو

غؾل م٘ َلبه نفدت الفهغؽ َظٍ ، فغبما ًيىن ونفه غحر ت، ٍو خظٕع بٗضم وحىص  َظٍ اإلاسَُى ًُ صكُم، ولئال 

 .َلبه

إرا ماي اإلاخعىط  خغ اإلاؤلف هل ًنفي ؟: ظؤاو   

:لجىاب ا   

ؼ ، ووسخت اإلاالف حٗخبر زمُىت حضا، لىً البض مً البدث ًٖ وسخت ؤزغي حًٗضَا؛ ألن بٌٗ اإلاالفحن  َظا ٍٖؼ

ًىخب الىخاب ؤهثر مً مغة، فغبما خهلَذ ٖلى اليسخت التي هخبها في وكذ مخلضم، واإلاالف وسخ هخابه مغاث، في ول 

اصاث ض ٖلُه، بالخالي اليسخت ألازحرة هي ألاهفـ ألن فيها ٍػ مشل َبلاث اللغاء للظَبي. مغة ًٍؼ . 

 .وؤخُاها جيىن وسخت اإلاالف التي خهلذ ٖليها هي اإلاؿّىصة ، ولها وسخت مبًُت، َىا البض له مً الخهٌى ٖليها

ؤو ًبدث ًٖ ؤزغي ختى ًخإهض َل َظٍ التي مٗه هي وسخت اإلاالف ؤم ال؟ ؤًًا ال ماو٘ بطا وان مٗه وسخت اإلاالف 

 ؤن ًٌٗضَا بيسخ ؤزغي ختى جىخمل ٖىضٍ البُاهاث

اث  .وبطا لم ًخىفغ لضًه بال اليسخت ألام فهظا ش ي زمحن باليؿبت للمسَُى

 مػاًبر اخخياس النسخت ألاصل

ىبت ؤو  بٗض حم٘ الُالب ما جِؿغ له مً وسخ كض جيىن بدؿب ٖىامل الؼمً مٗها بٌٗ الٗاَاث بؿبب جأول ؤو َع

لضم منها   ٖضم ويىح زِ ؤو جيىن واضخت لىً فيها هلو في َظٍ الخاٌ ٖلُه ؤن ًًٗها حمُٗا ؤمامه ٍو

 1.وسخت اإلاالف .

ألن وحىص زُه ٌٗني ؤهه كغؤَا-ؤو وسخت ٖليها زِ اإلاالف . -.2 

كغؤَا ٖلي فالن وؤحؼجه بما فيها )ؤو وسخت ٖليها ؾماٖاث اإلاالف  .( .3 

ا .  4.ؤو وسخت هخبها الخلمُظ، واإلاالف كغؤَا وؤحاَػ

اث الىفِؿت جلضم وحٗخبر هي ألانل   . مشل َظٍ اإلاسَُى

ألن اخخماٌ الخُإ فيها ؤكل. جليها وسخت ميؿىزت ًٖ وسخت اإلاالف، ؤو بسِ ؤخض جالمُظٍ  
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 وهناك غشش نقاط غلى الباخث ؤي ًدبػها لخقذًم ما غنذه من مخعىظاث

ُٗيها صعحت ؤو ال ٌُٗيها خؿب ما لضًه مً َظٍ الىلاٍ ليل منها وهي اث ؤمامه َو  *.اللضم .:ًً٘ اإلاسَُى

 *.الىماٌ 

ا مً الُٗىب  .( غ)زلَى ؿمى الُمـ ؤو جأول ؤو ؾىء الخهٍى ؤما خبر جفص ى َو  

بمٗنى ؤجها نىبذ- ملغوءة ٖلى ؤخض الٗلماء :  * ..الىيىح وخؿً الخِ 

مها). بطا وان ٖليها بحاػة ت بإن اللاعت ٖغيها ٖلى ٖالم وجم جلٍى . (قهاصة للمسَُى  

: كغؤها هخاب ألام ٖلى الكافعي زماهحن مغة وما مً مغة بال ووكفىا فُه ٖلى زُإ، فلاٌ الكافعي: ًلٌى ؤلامام اإلاؼوي

  بًـه ؤبى هللا ؤن ًيىن هخاب صخُدا غحر هخابه

 . ألازُاء ؤلامالثُت.:

 .اليسخت التي لها صعحاث ؤهثر جلضم وحٗخمض وجخسظ ؤنال

ش   مىضىع  خعت الخدقيق الػامت وإغذاد الخقٍش

 جىلؿم الخُت في الخدلُم بلى كؿمحن

 ٌ الـضعاؾت: اللؿم ألاو  

 اإلالضمت

 ٌ اإلاالف وخُاجه الٗلمُت: الفهل ألاو  

 ٌ  :اإلابدث ألاو

 .اؾمه وهىِخه ووؿبخه

 .عخلخه

 .قُىزه

 .جالمُظٍ

 

 :اإلابدث الشاوي

 .مياهخه الٗلمُت وؤكىاٌ الٗلماء فُه

 .مظَبه

 .آزاٍع

ضزل فُه ما كُل فُه مً عزاء). وفاجه (ٍو . 

ف  اإلاؤلف إلى زالزت مباخث ؤو ؤلثر خعب اإلاؤلف: مالخنت قذ ًمخذ الخػٍش  . 



 

17 

  دساظت النخاب: الفصل الثاني 

 ٌ  :اإلابدث ألاو

 .جىزُم الٗىىان

 .جىزُم وؿبت الىخاب للمالف

(كُل ٖىه ما ). كُمت الىخاب الٗلمُت  

 :اإلابدث الشاوي

(اإلاىاي٘ والىخب التي ؤزظ منها). مهاصع اإلاالف في الىخاب  

(الخُت التي ؾاع ٖليها وبٌٗ اإلاالفحن ًبحن في ملضمت هخابه). مىهج اإلاالف  

(ؾىاء التي اؾخسضمها اإلاالف ؤو التي اؾخسضمها اإلادلم). اإلاهُلخاث والغمىػ   

 :اإلابدث الشالث

وألانل ؤن جيىن مىاهج الخدلُم مىخضة ولىً ول هخاب جفغى ٖلًُ َبُٗت جدلُله ؤن جىدى )مىهج الخدلُم 

(مىحى مُٗىا لىً يمً بَاع الخدلُم الٗام  

(هغمىػ اليسخ ، اإلاهاصع). اإلاهُلخاث اإلاٗخمضة في الخدلُم  

ت  ونف اليسخ وهماطج مً اإلاسَُى

النص اإلادقق: القعم الثاني  . 

 :مالخنت هامت

ٌ )جغحإ الضعاؾت  بٗض ٖملُت الخدلُم ألن ألامىع جيىن كض هطجذ ٖىضٍ، وؾِسجل مالخٓاث  بلى ما (اللؿم ألاو

ى ؤما لى. ؤزىاء الخدلُم ًدخاحها في مىيٕى الضعاؾت لم ًُل٘ ٖلى الخدلُم ؾخيىن َىان سغغاث  بضؤ الضعاؾت َو

فإوال الخدلُم زم الضعاؾت مً خُث . هبحرة في مىيٕى الضعاؾت ألهه لم ًىً ٖلى ٖلم بها كبل مىيٕى الخدلُم

 .الٗمل

ش لعالب اإلااحعخبر ؤو الذلخىساه  إغذاد الخقٍش

غا ًضعؽ في لجىت الضعاؾاث الٗلُا وبىاء  ه جدلُلا فةن الجامٗت جُلب مىه جلٍغ بطا ؤعاص الُالب ؤن ًلضم مىيٖى

 .ٖلُه جخم اإلاىافلت ؤو الغفٌ

ش؟/ ط مارا ٌشمل الخقٍش  

(ؾبم الىالم ٖىه).اإلاىاؾب (الىخاب)البض ؤن ًيىن الُالب ازخاع الٗىىان  ) 

غف مىاَنها ختى التي لم ٌؿخُ٘ الخىنل بليها ٌٗغف مياجها حجمها، وؤهه ٌؿعى -مىانفاتها-ًيىن كض حم٘ اليسخ ٖو

 .في حلبها

با حكمل اإلاالف، وبٌٗ . ًيىن كض وي٘ الخُت التي ؾِؿحر ٖليها ىخب صعاؾت مىحؼة في زمـ نفداث جلٍغ ٍو

بحن ؤَم مهاصٍع: قُىزه، وحكمل الىخاب ، ٍو فهغؽ اإلاسٍُى كُمخه الٗلمُت، ومىهجه، ٍو . 
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وبًٗهم ًغفم الهفدت ألاولى وألازحرة. ًغفم نىع مً اليسخت زالر الهفداث ألاولى ) 

غف ما فُه مً حضًض؛لُلى٘ ؤًٖاء اإلاجلـ بإَمُت اإلاسٍُى وؤهه  وكبل َظا البض ؤن ًيىن الباخث كغؤ اإلاسٍُى ٖو

غ بلضع ما. ٌؿخدم الضعاؾت زم ًغفم َظا . ًًمً اإلاىافلت في اإلاجلـ وبلضع ماًيىن الُالب ؤهطج لفىغة الخلٍغ

غ م٘ الخُت  .الخلٍغ

 اإلاغخلت الٗملُت: اإلاغخلت الشاهُت

 غمليت نسخ اإلاخعىط: ؤوال 

ت بُض اإلادلم جب ٖلى اإلادلم ؤال ٌؿىض طلً  وهي ٖملُت هخابت اإلاسَُى ؾىاء وان طلً بالُض ؤو بالخاؾب آلالي، ٍو

 . لغحٍر هٓغا ألؾباب هشحرة

ًىول طلً إلاً ًيسخها ٖىه، ألن  ًىخب اإلاسٍُى بُض اإلادلم ولى واهذ اليسخت زُها حُض، ومً ألاماهت ؤن ال

باث ٌكحر بليها، فهى مؿئٌى ًٖ ول ولمت في الىخاب ؤما الُبإ فغبما كغؤ  ام وجهٍى اإلادلم ؾُمغ ٖلى ؤزُاء وؤَو

 ولمت ٖلى غحر وحهها وؤزبتها

ٖلى اإلادلم كبل الكغوٕ في ٖملُت وسخ اإلاسٍُى كغاءة اليسخت ألانل مغة واخضة ٖلى ألاكل للخٗغف ٖلى زِ  

، ومً اإلاٗخاص ؤن ال. الىاسخ ٌٗغف بٌٗ اليلماث في  البض ؤن جيىن كغاءة واُٖت حُُٗه فىغة ًٖ مىيٕى اإلاسٍُى

لغؤ بؿهىلت   .الهفداث ألاولى وم٘ اللغاءة اإلاخلضمت ًهبذ لضًه ملىت ٍو

الللم الغنام ألهه ٌُٗي فغنت للخغُحر الجؼجي فهىان ولماث جدخاج  )ؤن ًىخب بالللم الغنام ؤو بالخاؾب آلالي  

اصاث وملابالث مً وسخ ؤزغي وعبما ػاص ؾُغا وامال  .(وؤما الخاؾب فُسخهغ الىكذ. للخغُحر، ؤًًا ؾخإحي ٍػ

ت وفم كىاٖض ؤلامالء الخضًشت مشل  فاألواثل كىاٖض . (كاؾم، َاعون، بئر، مؿإلت، ماثت، نلٗم)ؤن ًيسخ اإلاسَُى

: جيىن بلى كىاٖض زِ اإلاصخف، ؤًًا ٖىضَم الدؿهُل، لظلً ؤَم هلُت جىخب في اإلاىهج  الخِ ٖىضَم ؤكغب ما

فهم منها ؤهً ال. هخبذ الىو وفم كىاٖض ؤلامالء الخضًشت  .حكحر بلى َظٍ اليلمت في الخاقُت ٍو

 .ًجب ؤن ًً٘ ٖالماث التركُم بضكت مً غحر بَماٌ .

ا.* ؤن جيىن الىخابت ٖلى وعق خغ مؿُغ .  .ألهه عبما اخخاج حغُحَر

ترن الىهف آلازغ للهىامل ؤزىاء الخدلُم .  .ؤن ًمال ههف الىعكت فلِ ٍو

 .ألهه ؾُدخاحه لغكم الهامل.* ؤن ًترن ؾُغا فاعغا بحن ؤؾُغ الىخابت .

 .ؤن ًىخب بسِ واضح ملغوء .

ا/ اّ/، /و1/ؤن ًظهغ عكم وعكت اإلاسٍُى ألانل  . هَغ : مشاٌ/. اب/، /ؤ1/ؤو جىخب  .بمٗنى وحه الىعكت ألاولى ْو

  .ألن البؿملت غالبا في ْهغ الىعكت ألاولى التي فيها الٗىىان (....بؿم هللا الغخمً الغخُم / 1ّ/)جىخب كبل البؿملت 

 .ؤو جغؾم هما هي لخٗىى فُما بٗض (......)بطا وعصث ولمت غحر ملغوءة ًترن مياجها فغاغا  .

ت مغة زاهُت . ألهه . * ؤن ًضون مالخٓاجه ٖلى الىاسخ ؤزىاء اليسخ في صفترة اإلاؿاٖض ختى الًًُغ بلى كغاءة اإلاسَُى
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ت:ًدخاحها في ونف اليسخت مشال   ..الدؿهُل، جغن الىاسخ الىلِ، ًل٘ في ؤزُاء هدٍى

ت ألانل ٖلى الىعق لى اإلادلم هخابت بُاهاث اإلاسَُى  .َـ ما ًخٗلم بٗملُت اليسخ,ؤ .ٖو

 غمليت اإلاقا لت: زانيا

بٗض ٖملُت اليسخ كض ًخٗغى اإلادلم في وسخ ألانل بلى وعكه لبٌٗ ألازُاء ؤو ًدخاج ؤن ًًُف ؤو ًدظف ففي 

لابله ولمت ولمت هلله فُٗىص بلى اليسخت ألانل وبلى ما اإلالابلت ًخإهض مً ؾالمت ما بٌٗ اإلادللحن ًلىم . هخبه ٍو

هخبه َى بلى  بهظٍ اإلالابلت بىفؿه بال ؤن َظا كض ًفىجه ؤقُاء فاألفًل ؤن ًلىم ٌؿاٖضٍ  خو آزغ فُُٗي ما

اللاعيء اإلاؿاٖض، واإلادلم ًخاب٘ في اليسخت ألانل ألهه ؤكضع ٖلى كغاءة الىو، فةطا وان كض فاجه ش يء ٌٗىى في 

 :الىعكت اإلايؿىزت وطلً هما ًلي

 ._التي هخبها بُضٍ_ ملابلت اليسخت ألانل ٖلى مؿىصة اإلادلم .1

ملابلت اليسخ ألازغي ٖلى ماهخب مً ألانل بُض اإلادلم، وبزباث الفغوق في خاقُتي الىعق الُمنى والِؿغي بطا  .2

 ..وان اليسخ ٖلى وعق، وفي الهامل خؿب ألانٌى بطا وان اليسخ ٖلى الخاؾب

)ٖملُت اإلالابلت ) 

 مٗنى الؿلِ

 .ؤن جيىن اليلمت ؤو الجملت ؤو الؿُغ غحر مىحىص في ألانل، ؤو غحر مىحىص في اليسخ ألازغي 

 ؤؾباب الؿلِ

 .اهخلاٌ هٓغ الىاسخ مً ؾُغ بلى حملت مكابهت له في ؾُغ آزغ

ىبت ؤو اوؿياب بٌٗ الؿىاثل مـ الخبر بؿبب الَغ   .ؤَو

 .ؤوجأوله بؿبب ألاعيت ؤو غحر طلً مما ٌؿبب ؾلٍى بٌٗ اليلماث في اإلاتن

 غمليت جشميم العقغ

بطا وان الؿلِ في ألانل ًىي٘ بحن خانغجحن انُلح ٖلى طلً ٖىض الٗلماء، ولظا الًً٘ َظٍ الٗالمت لكغح ولمت 

 .ؤو غحٍر

 :حػىٍض العقغ

يىن طلً واآلحي ا ٍو ٌ الؿلِ بطا وان في اليسخت ألانل ، وؤلاقاعة بلُه بطا وان بغحَر  :ًجب حٍٗى

إرا ماي العقغ في ألاصل: ؤوال  

 زم هً٘ عكم الهامل فىق الخانغة الشاهُت وهىخب في [ ]هشبذ اليلمت ؤو الٗباعة الؿاكُت في اإلاتن بحن خانغجحن ،

بدؿب عمؼن للمسٍُى-(ب)ؤزبخه مً : الهامل  – 

  :مالخٓت

  .هشبذ الهىاب في ألانل، والخُإ في الهامل

ؾلِ مً هظا؛ ألن الخانغجحن حغني ًٖ َظا:خاحت ؤن جلٌى  ال .  
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 كاع بلُه ؤما بطا وان الهىاب في ألانل، والخُإ في اليسخ ألازغي ًىخفى بىي٘ َامل فىق اليلمت بال ؤكىاؽ، َو

ظهٍغ هما وعص فيها. في ب هظا ، في ّ هظا: في الخاقُت ٍو . 

 ولِـ ٖىضن ؾىي وسخخان فُىفي ؤن جً٘ اليلمت  (ب)بطا وان الؿلِ مً ألانل ووسخخه مً اليسخت 

: ألهه مٗغوف، وجىخب في مىهجً في الغمىػ اإلاؿخٗملت (مً ب ): الؿاكُت بحن خانغجحن والًلؼم ؤن جلٌى في الهامل

 .ؤن ول ماؾلِ مً ألانل ويٗخه بحن خانغجحن

 ىيخه مً وسخخحن ّ- مً ب ): ، جىخب في الهامل(ّ-ب)بطا وان الؿلِ مً ألانل ٖو وبًٗهم بطا ٖىى مً  .(

 .زالر ؤو مً حمُ٘ اليسخ ألازغي الًىخب َامكا بهما ٌكحر في الضعاؾت ؤن ماؾىذ ٖىه فهى مً حمُ٘ اليسخ

بطا وان الؿلِ مً غحر ألانل: زاهُا :  

 مً وسخت : هً٘ فىكها عكما صون ويٗها بحن خانغجحن، وهىخب في الهامل: بطا وان الؿلِ ولمت واخضة

مشال (ّ)،ومً وسخت(ب)  . 

 ٌ : بطا وان الؿلِ ولمخحن مخخابٗخحن ما في الهامل وجلى ؾلُخا مً وسخت : هً٘ عكما فىق اليلمت الشاهُت جظهَغ

ب) ). 

 هً٘ عكما ٖلى آزغ ولمت ؾلُذ وهىخب في الهامل: بطا وان الؿلِ زالر ولماث فإهثر هظا .............مً هظا :

وجىخب ؤٌو ولمت ؾلُذ وآزغ ولمت. (ب)ؾلِ مً وسخت  ولؿىا بداحت بلى وي٘ ؤكىاؽ في اإلاتن ألن َظا ًازغ ٖلى  .

 .حماله زم بن ألانل ٖىضن وامل

 وحكحر في الهامل (3( )2( )1)بطا ؾلُذ ولماث مخخابٗت ول منها في وسخت فةهً جً٘ ٖلى ول واخضة عكم َامل  :  

ب)ؾلُذ مً  (1) ). 

ج)ؾفُذ مً (2) ). 

ػ)ؾلُذ مً  (3) ). 

ظ الجهض في بزباث الفىاعق بحن اليسخ َى ههف الخدلُم وػٍاصة، وكؿم مً اإلادللحن ًىخفي بةزغاج الىو ا  َو

غي ؤهه مً الهٗب ٖلى اللاعيء حم٘ اليسخ وكغاءتها واإلالابلت بُنها؛ لظا  بزغاحا جاما وبزباث ما ؤزبخه اإلاالف ٍو

الم ؤمىعا همالُت ج آلاًاث وألاخاصًث وجغحمت ألٖا غي ؤن جسٍغ  .ًىخفي بظلً ٍو

ج: زالثا  غمليت الخىزيق والخخٍش

فها ووؿبتها بلى ؤصخابها، وؤلاخالت ٖلى اإلاهاصع التي ؤزظث ٖنها، . هي الخإهض مً ؾالمت الىهىم اإلاىلىلت :حػٍش

ف باإلابهم  .ويبِ ماًلؼم، والخٍٗغ

 : ؤهم ألامىس التي ًجب ؤي جىزق وجخشج

 .اللغآهُت آلاًاث

فت  .ألاخاصًث الكٍغ
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 .ألاكىاٌ اإلاإزىعة

 .الكٗغ

 .الىهىم اإلالخبؿت

 .الخىم وألامشاٌ

الم ف باأٖل  .الخٍٗغ

ف بالبلضان وألاماهً واللباثل  .الخٍٗغ

بت  .قغح ألالفاّ الغٍغ

 .يبِ ماٌكيل

 :وجفهُلها واآلحي

مت _1  :جىزيق آلاًاث القشآنيت النٍش

 :آلاًاث اللغآهُت ًيىن الخٗامل مٗها واآلحي

 .جشبذ مً اإلاصخف الكٍغف

ٍغً  .جىي٘ بحن كىؾحن مَؼ

 .جًبِ بالكيل

 .جغؾم هما هي ٖلُه في اإلاصخف

ًظهغ بٗضَا في اإلاتن اؾم الؿىعة وعكم آلاًت مدهىعا بحن كىؾحن بطا وان ٖضص آلاًاث اإلاؿدكهض بها هشحرا، ؤما بطا 

 .وان ٖضصَا كلُال جسغج في الهامل

 .بطا وان اؾم الؿىعة مظوىعا في اإلاتن ًىخفي بظهغ عكم آلاًت بٗضَا مدهىعا بحن كىؾحن

كاع بلى وحه الخُإ في الهامل ؤما بطا واهذ . ٖىض وكٕى ؤي زُإ في آلاًاث ًصدح الخُإ في اإلاتن مً اإلاصخف، َو

كاع بلى طلً مغة واخضة في الضعاؾت في مىهج الخدلُم  .ألازُاء هشحرة في بٌٗ اليسخ فةجها جصدح َو

ًجب الخيبه بلى مىيٕى اللغاءاث ألجها جغص بٌٗ ألالفاّ بلغاءة ؤزغي غحر كغاءة خفو والؾُما في هخب الخفؿحر 

 .وهخب اللغت

فت _2  :جىزيق ألاخادًث الشٍش

فت  :هُفُت الخٗامل م٘ ألاخاصًث الكٍغ

كحر بلى َظا في الضعاؾت ( )جدهغ بحن كىؾحن ٖاصًحن   .َو

 .جًبِ بالكيل

 .جسغج في الهامل مً هخب الخضًث اإلاٗخبرة الصخاح ؤوال زم الؿجن

 .وخبظا لى ؤفغص الخضًث في ؾُغ مٗخبرrًىي٘ عكم الهامل بٗض جهاًت الخضًث ؤو بٗض كاٌ عؾٌى هللا 

ىزم الخىم  .ًدىم ٖلُه في الهامل بن لم ًىً في الصخاح ٍو
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 بطا وك٘ ازخالف في الغواًت ًيبه ٖلى طلً في الهامل م٘ ؤلاقاعة بلى عواًت الىخب ألازغي . 

  :جىبُــه

ً الخضًث فالبض مً * اث ؤلالىتروهُت التي ًمىً ؤلافاصة منها في ؤلاعقاص بلى مَى ج الخضًث الًيىن مً اإلاىؾٖى جسٍغ

 . الغحٕى للىخب ألانلُت

بطا لم ًىً لضًً ٖلم في الخضًث فالبإؽ ؤن حٗغى ألاخاصًث بٗض الخىم ٖليها ٖلى اإلاسخهحن في الخضًث، *

 .وهظلً اللغاءاث

ولم ٌؿمها فةن ؤو الخابٗحن بطا ؤوعص اإلاالف ؤكىالا مإزىعة ًٖ الصخابت  : ألاكىاٌ اإلاإزىعة _3

جٗل اللٌى بحن كىؾحن ٖلى ؤهه هو سغحها مً الىخب، ٍو  .اإلادلم ًظهغ كاثلها ٍو

 :ألاشػاس _4

 ِبالكيلجًب. 

 بطا وعص نضع البِذ ؤو عجٍؼ فلِ ًخمم في الهامل، والبإؽ بطا وعص الهضع ؤن ًً٘ هلاٍ ميان العجؼ في اإلاتن

كحر في الهامل بلى كاثل البِذ، وجمام البِذ هظا. وهظا بطا وعص العجؼ فلِ  .اهٓغ صًىاهه م هظا. َو

جيؿب ألاقٗاع بلى كاثليها بن لم ًيؿبها اإلاالف هما ؾبم. 

داؾب الُالب بطا وان للكاٖغ صًىاها ولم ًسغحه مىه وزغحه مً هخب ؤزغي - جسغج مً صًىان الكاٖغ ؤوال ، .ٍو

ظهغ فُه - ؤزل به صًىاهه: وبطا وان غحر مظوىع في الضًىان ًلاٌ في الهامل ًُ زم ًسغج البِذ مً اإلاهاصع – بي لم 

ً ؤو ؤهثر_ألازغي   ._مهضٍع

 ٌ  .وؿب لفالن في هخاب هظا، ووؿب لفالن في هخاب هظا: بطا وؿب البِذ ألهثر مً قاٖغ في ؤهثر مً هخاب ًلى

بت  .- والًُُل_حكغح ألالفاّ الغٍغ

خيبه ؤن بٌٗ اليؿار ًضعج الكٗغ م٘ الىالم والًفغصٍ في ؾُغ ولظا بٌٗ اإلادللحن اإلابخضثحن الًخيبه ؤهه قٗغ . ٍو

لى اإلادلم ؤن ًجٗله في ؾُغ مؿخلل بٗض كاٌ الكاٖغ جٗله مخىؾُا: ٖو فهل بحن الهضع والعجؼ بمؿافت، ٍو  .، ٍو

  :جىزيق النصىص اإلاقخبعت-4

 سغج في الهامل مً اإلاهضع " " بطا وان الىو ملخبؿا خغفُا مً مهضع مٗحن ًدهغ بحن ٖالمتي جىهُو ٍو

 .هفؿه

 ًبطا وان الىو اإلالخبـ مٗلىم اللاثل وغحر مٗلىم اإلاهضع ًسغج مً هخب اللاثل بطا وان مً ؤَل الخإلُف، وم

 .اإلاهاصع اإلاسخهت في هلـ الفً بطا وان مً غحر اَل الخإلُف

بطا وان الىو اإلاىلٌى مىلىال بالىو مً غحر جهغف ًظهغ اؾم اإلاهضع في الهامل م٘ عكم الجؼء والهفدت. 

ىخب كبل اؾم اإلاهضع ًىٓغ كاع بلُه في الهامل ٍو  . :ؤما بطا وان الىو مىلىال بخهغف ًىي٘ َامل في جهاًخه َو

اث الالىتروهُت عبما ًجضَا في هخب ؤزغي ًسغحها منها هظا . بطا وان الىخاب مفلىصا ًضزل هو الٗباعة في اإلاىؾٖى
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، والبض  (كُل، كاٌ بًٗهم، كاٌ ؤخضَم )بطا ؾبلذ الٗباعة بـ لت كض ًهل للاثل الىو ومهضٍع ًبدث بىفـ الٍُغ

ٌ .ؤن ًغح٘ بٗضَا للىخاب هفؿه  .لم ؤحض: وبطا لم ًجض ًلى

 :جىزيق ألامثاو والحنم_5

 .جسغج مً هخب ألامشاٌ، والبإؽ ؤن ًفؿغ مٗىاٍ بٗباعة مىحؼة

ف  األغالم-6  :الخػٍش

الم وفم اإلاٗاًحر آلاجُت ف باأٖل  :ًجب الخٍٗغ

الم اإلاكهىعة الت والؾُما ألٖا ضم ؤلَا  .ًجب ؤن جدؿم الترحمت باالزخهاع ٖو

والبإؽ ؤن ًظهغ نفت اقتهغ بها واإلافؿغ. ًفًل الاكخهاع ٖلى اؾم الٗلم ووؿبه جاما وؾىت وفاجه . 

ؤو زالزت مً اإلاهاصع اإلاسخهت م٘ جلضًم ألاكضم ً  .ًجب ؤلاخالت ٖلى مهضٍع

ًجب الاكخهاع ٖلى طهغ الترحمت في ؤٌو مىي٘ ًغص فُه اؾم الٗلم. 

 غح٘ في طلً بلى بٌٗ الىخب واألوؿاب للؿمٗاوي، وجاج الٗغوؽ ًجب يبِ ألاؾماء اإلاكيلت وهظا ألاوؿاب ٍو

اث الالىتروهُت. للؼبُضي وبن وان لِـ مٓىت طلً  .ولُدظع مً الاكخهاع ٖلى يبِ اإلاىؾٖى

 ،ذ، وؤزغي بىىِخه، وزالشت بيؿبخه ٌكاع لى ؤهه فالن وكض ؾبلذ جغحمخه في خاٌ طهغ اؾم الٗلم مغة باؾمه الهٍغ

يىن َظا بٗض َب٘ البدث ٖىضما ًشبذ ٖلى نىعجه ألازحرة  .وألافًل ؤن ٌكاع بلى نفدخه ٍو

 ٌ  .لم ؤكف له ٖلى جغحمت فلض جفُضن لجىت اإلاىاككت ؤو باخث آزغ: في خاٌ طهغ ٖلم لِـ له جغحمت جلى

 هل ؤجشحم لهل غلم في النخاب؟: ظؤاو

 :ًىحض مىهجان

 .َىان مً ًترحم ليل ٖلم ًمغ في الىخاب ؾىاء وان مكهىعا ؤو مغمىعا .1

ىان مً ٌّٗغف باألؾماء اإلاغمىعة فلِ .2  .َو

فا مىحؼا؛ فغبما  والخل الىؾِ بُنهما ؤن ألاؾماء اإلاكهىعة والخلفاء الغاقضًً ومكاَحر الصخابت ٌٗغف بها حٍٗغ

ش وفاتهم. ًإحي كاعت ؤحىبي ؤو مؿدكغق الٌٗغفه  . وغالبا اإلاكاَحر الٌٗغف جإٍع

-مشاٌ كاٌ ٖمغ بً الخُاب م ):-
ُ
لماء، فالًلىُم ٖلُمىم بجهِلى ُٗ  .(الجيىهىا مً َحَبابَغة ال

 ٌ ش وفاجه: جلى  (/)، ؤلانابت(/)الاؾدُٗاب. ٖمغ بً الخُاب ؤمحر اإلاامىحن والخلُفت الشاوي وجاٍع

، والبإؽ ؤن جلٌى كىله مظوىع في هخاب هظا  .عكم الهامل بما ؤن جًٗه بٗض ولمت الخُاب ؤو بٗض جهاًت اللٌى

 .الؤعي يغوعة لظهغ جفانُل اإلاهضع في ؤٌو مغة لظهٍغ في كاثمت اإلاهاصع واإلاغاح٘ *

ف  البلذاي وألامالن والقبائل -7  :الخػٍش

ً بطا وان اإلايان  ض ًٖ ؾٍُغ الم ٌٗني ؤن جيىن الترحمت مسخهغة الجٍؼ يىن طلً بازخهاع وفم مٗاًحر جغاحم ألٖا ٍو

دُل ٖلى مهضع مً مهاصع البلضان همعجم . غحر مٗغوف، ؤما البلضان اإلاكهىعة هبغضاص ومهغ فال ٌٗغف بها ٍو
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 .البلضان لُاكىث الخمىي 

بت _8  :ششح ألالفاػ الغٍش

ت ولؿان الٗغب وغحٍر جها مً اإلاٗاحم اللغٍى ف بها وجسٍغ بت ًجب الخٍٗغ بن ): مشاٌ. بطا وعصث في الىو ؤلفاّ غٍغ

َمغ اللخم
َ
 هغ

ً
كحر لللاثل مشال (للخً غمَغا  .َظا اللٌى وؿب لفالن اهٓغ هخاب هظا: ٌكغح اللفٓت َو

ف  اإلاصعطحاث والشمىص _9  :الخػٍش

, اإلاض وؤلاصغام والغوم وؤلاقمام: واإلاهُلخاث التي جغص في هخب اللغاءاث والىدى والفله والىخب الٗلمُت مً طلً 

وعمىػ اللغاء ٖىض الكاَبي ؽ، ف،ن، وبَالق مهُلح الٗماص ٖلى يمحر الفهل ٖىض ؤَل اليىفت فٗلى اللاعيء 

فاث للجغحاوي، ومعجم اإلاهُلخاث البالغُت ألخمض مُلىب  ً مً مٓاجها والخٍٗغ ض ًٖ ؾٍُغ ؤن ٌٗغف بها بما الًٍؼ

ما مً هخب الخٍٗغف  .وغحَر

 هل ًىحذ مىظن مػبي لنخا ت اإلاصعطحاث لأخش النخاب ؤو ؤوله ؟: ظؤاو

اإلاهُلخاث ًجب ؤن جفؿغ في مىيٗها ختى الًًُغ اللاعيء الغحٕى بلى ول مهُلح في آزغ الىخاب ؤو ؤوله لحري 

وللمدلم ؤن ًً٘ اإلاهُلخاث والغمىػ التي اؾخسضمها اإلاالف في باب الضعاؾت، ؤما بطا واهذ هشحرة ولِؿذ . جفؿحٍر

 .زانت باإلاالف بهما لهظا الٗلم فمً اإلامىً ؤن جفهغؽ في جهاًت الىخاب

  هل للمدقق ؤي ًخخصش بػض اإلاصعطحاث الخاصت  ه؟: ظؤاو

وٗم وجىي٘ في باب الضعاؾت الغمىػ واإلاهُلخاث اإلاؿخسضمت في الخدلُم هبٌٗ الٗالماث ؤو ازخهاع اؾماء بٌٗ 

 .الىخب، اإلاهم ؤن الًبلى قِئا مبهما والٌغغق في جىيُذ اإلابهم

  :ضبغ الهلماث اإلاشهلت -10

الم ووؿبهم، وؤؾماء البلضان، وبٌٗ اإلاهُلخاث التي جدخمل ؤهثر مً وحه  .هإؾماء ألٖا

بحن َل َى مُبٕى ومدلله ؤو مسٍُى ؤو مفلىص ف بالىخب الىاعصة في الىو بال ؤن جيىن مكهىعة، ٍو . ؤًًا الخٍٗغ

ض حجج اٖخمض  ةهظلً الخٗلُم ٖلى ؤكىاٌ اإلاالف بطا وان فيها عؤًا حضًضا ؤو زالفا إلاا َى مٗغوف، هإن جىاكل ؤو جٍا

لت عنِىت فاإلادلم  ٖليها ؤو جيىن له آعاء جسالف ؤَل الؿىت والجماٖت جبحن الخم بإصلخه وجلّىم الىو بٍُغ

 .واللاض ي في َظا

 :خاجمت

، بن لم هلل ؤنٗبها وىن ٖملُت الخدلُم  بن الخدلُم ٌٗض مً ؤَم الٗملُاث الفىُت اإلاُبلت ٖلى اإلاسٍُى

حؿخضعي وحىص زبرة وازخهام مً ؤحل خماًت اإلاسٍُى مً ٖملُاث التزوٍغ والخدٍغف مً زالٌ اإلالاعهت بحن 

. وسخ اإلاسٍُى الىاخض والتي كض جيىن مىحىصة في مىاَم مسخلفت

  .ومىه فٗمل اإلادلم ٌٗض مؿاولُت هبحرة في بزباث صخت وؤنالت اإلاسٍُى
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