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 الباب األول
 املقّدمة

 خلفية البحث .أ 
يمعةةاياللغةةةهأمةة يمج ةةةفيأر ةة ويو عةةه.تي  لةةةو ييتبل ةة تصةة يفي يالوسةةة لهيااللغةةهيىةة ي

ياملراديحت   ه  يمني،يا عم ًداي لىيمنظهويم نحياملعايللغهيودوارفياألىدافخمعلفه
مي ةةةةنيتعلةةةة ييويلديةةةةوللغةةةةهياي لةةةةىيأسةةةة  العهاصةةةة ياجملعمةةةةفيمي ةةةةني،يلغةةةةهالابسةةةةع دا ي

يمنيخاليفيوجهديأدواتياالتص يف ي تاملعرر
ريي ةةةةةةنيالةةةةةةديياةةةةةع دمه يالعةةةةةةربيللععبةةةةةي لمةةةةة تالعرب ةةةةةهيىةةةةةة يالي:يلغالي ةةةةةةياي"قةةةةة يف

ي1" أىداره 
يويمةةةةةرادى عبةةةةة وةي ةةةةةنيمجلةةةةةهيياةةةةةع دمه يالعةةةةةربيللععبةةةةةريي ةةةةةنياليىةةةةة ياللغةةةةةهيالعرب ةةةةةه

اج ي ةةهيياةةع دمه يالعةةربي يالعهاصةة يوالعف  ةة ياجعم   ًةة ياهليحةةروفأغراضةةه ،ي يلةة  ي
يالعهاص يملعحدث ه  ى يكع بً   يك يلغهييويلفظً  

ياإل ةرابوييالبالغةهرفيويالصةوييالنحةهيمنهة ،يىن كيالعديديمنيالعن صري ياللغهيالعرب ه
سةةةعم  يإلأوبةةةفيمهةةة وات،يوىةةة ياوكةةة ل ي ياللغةةةهيىنةةة كيياألصةةةهاتوييالرتك ةةة وياملفةةةرداتيوي
يوال راءةيوال ع به ي ال وال

أنزيفيهللايسبح نويويتع ىليال رآنيال ةر يويتعة ل  يالةدييليابللغةهيالعرب ةه،يكمة يقة يفيهللاي
يويجةةة لي يكع بةةةويال ةةةر ي:ي اااْو  َاْتِقلآااا َن   ةةةزل ْآ َّنا إ ِوي ٕ.﴾ِٕإَّنا أَنْاَزْلنَااااقآ راآاااْعرًَّن َيَعلِيَاااا َلَتلا

اااْو  َاْتِقلآااا َن  َجَتْلنَااااقآ راآاااْعرًَّن َيَعلِيَاااا  ْآ يويجةةة ليقةةةهان ي ويكةةة ال يٖ.﴾َٖلَتلا أسلةةة يهللاي ةةةزل
ِلَك أَناْ الشريعهياإلسالم هيابللغهيالعرب هيكم يق يفي يكع بويال ر ي:ي ًماا َيَعلِيَاا  وََكذََٰ ْْ َزْلَناقآ حآ
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 .﴾3ٖ  ََل َواقو   ِمْن َوّيّو وَ َولَِئِن ا اابَاْتَت َأْهَ اَءهآْو لَاْتَدَما َجاَءَك ِمَن اْلِتْلِو َما َلَك ِمَن اّللاِ 
،يكمة يقة يفيهللاي يكع بةويال ةر ي:ييتعة ىلي ياإلسةال يىةهيال ةراءةأويفيم يأمريهللايسةبح نويوي

ااَعْأ ِسْمااِو َِّلِّااَك الاااِذي َخلَااَ    ْنَااااَن ِمااْن َيلَاا و  ٔاراْ ِِْ ااَعْأ َوَِّلَااَك اأْلَْكااَعمآ ٕ﴾ َخلَااَ  ا ﴾ اراْ
ْنَااَن َما ََلْ يَاْتلَاوْ ِٗسْلَقَلِو  ﴾ الاِذي َيلاَو ٖ  كلمةهي)اقةرأ(يىة يأويفيمة ي ﴾.٘  ﴾ َيلاَو اِِْ

مثيإىليمج فياملالم  يابل ةراءةيناةعع فيأنيلصة ي لةىي ملسو هيلع هللا ىلصأمريهللايسبح نويويتع ىليإىليالنيبي
كثةةرييمةةنياأللةة  ءيمثةة ي لهمةة يارعةةهي ياا ةة ة،يومعلهمةة تيجديةةداتيوكثةةرةيال ةةراءةيين ةة ايمةةني

 يألنلنةة ينعةةرفيبةة ياألخبةة ويالصةةح حهيوياألخبةة وياخل ط ئةةهيب ثةةرةي(HOAX) وياخل ط ئةةهياألخبةة
يال راءة 

الةدييأوياألر ة ويال راءةيى ي مل هيي ه يهب يال  وئيوياةع دمه يللحصةهيفي لةىيالرسة له
ىة ييهبه يال راءةيى ي مل هيتععل يجممه  تيمةنيال لمة تاللغهيامل عيبهس لهى ياملؤلفيصدوي

امل عهبةةةهيأوييأوياألر ةةة وي،يرلةةةنييةةةع يرهةةة يالرسةةة ي وؤيةةةهيواضةةةحه يإتايقييعح ةةة يىةةة ا يوحةةةدةي
ي2 ج دع يتنف  ي مل هيال راءةيبش  ي،يولنيي صهدةامل

عة ل  يوال ةهان ي ياإلسةال يأللفيالعلمة ءيالاة ب هني ديةدايمةنيال عة ياللةديلةرحي ةنيالع
،يوي"تفاةريياالاللة "يلإلمة  يالغةز ق سة يبةنيايحيال ري ياجمل  "يلإلمة  يااة رحميد:ي"رعمنه 

جاليفيالةدينياللة يوياإلمة  يجةاليفيالةدينيالاة هط ،يوي"بلةه ياملةرا يمةنيمجةفيأدلةهياألح ة  "ي
لإلم  ياا رحميأمحديبني ل يبنيحاجريالعا الين،يوي"إر دةيالا دةيالعمةد"يلإلمة  يالف  ةويدي

ييبةنيديبةنيديالغةزاريويغةريدبنيأمحدياألىدايف،يوي"إح  ءي له يالدين"يلإلم  يأبهيح مدي
عةة ل  ياإلسةةال يج ةةًداي،يرعل نةة يأنيلةة ل ي،يإتايأودايدواسةةهيتتلةة يمةةنيال عةة يال ثةةرييالعديةةد ي

 أويمشههويابس يكع يالرتاث يمنيى هيال ع يوين ثريال راءةي راءةالياعع فن
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،يحىتيرتاثال ع ياليالديتدو ععرفيقل  يجًدايمنياملداو ينإندون ا  ،يياملداو ي ند
 ٗ" املدوسةةةهيالع ل ةةةهياملةةةنه يالةةةدييي وىةةة يمدوسةةةهيواحةةةدةير ةةة يينةةة ىياالنهب ةةةهك ل م نعةةة نييي 

ياإلسالم هياا هم ه ي"لنجع
 ياملدوسةهييسالم هياا هم هيى يإحةداياملةنه يالفة خراإلياملدوسهيالع ل هياملنه يالديي

 يبعةةايااةةة يف،يمنهةة يلةةة  يىةةة ييم هياا هم ةةةه ير ةة لهيىةةة اياملةةنه بناجةةةرياإلسةةالي2الع ل ةةهي
العلةةةةه يالع مةةةةه،ينظةةةة  يي%31العلةةةةه يالدين ةةةةهياإلسةةةةالم هيويي%71منهةةةة جيالععلةةةة  يتع ةةةةهنيمةةةةني

 يسةة  هي42ملةةدةييشةةريفحتةةإيإلةةرافياملاملاةة نيالةة  يأوجةة يالعالم ةة يل اةة نهاي ياملاةة ني
 الم هيإل داديالعةالبيالة ينيلةديه يالنزاىةهياإلسةالم هيوقةدوةيالعلةه ياإلسةى اياملنه جيم هلني

  إىلياال مع تياإلسالم هيداخ يالبالديك نإيأويخ وجيالبالديملهاصلهيالععل  الهار هي
يالةععل ،يو غةهيالعرب ةهيالم ةفياملةهاديالدين ةه،يوأنشةعهيالعةدوي يواللغةهياملاةع دمهيىة يالل

ي  ياا  ةيال هم هيابسع دا ياللغهيالعرب هي،يواملراجفيوي ال ع
ي تبةةةل ب حةةة ي يامل ةةةدان،يأنيكثةةةرييمةةةنيالعالةةةديأدىليهبةةة يالاسةةةعنديإىلياملالحظةةةهياألوري

لةةةديه يالصةةةعهابتياخل صةةةهي يقةةةراءةيكعةةة بيالةةةرتاث،يإمةةة ي يال ها ةةةد،ي يالرتمجةةةه،يأوي يرهةةة ي
ات ةةة نيقةةةراءةيال عةةة يمعررةةةهيأس سةةة  تيمةةة يىةةةهيصةةةع ي يييريةةةديالب حةةة ،يألنيتلةةة ي5امل ةةةروؤ

يرتاث ال
املدوسةةهيالع ل ةةهياملةةنه يي اسةةعنديإىليالعصةةهيريالاةة ب ياىةةع يالب حةة يأنيميةة و يالبحةة ي

هبةة ي يقةةراءةيييبناجةةر"ي2" الةةديي اإلسةةالم هياا هم ةةه يويابخلصةةهصيإىليقةةدوةيال ةةراءةيلةةد يطالل
 يشاع الصا  اااا ي اتلباطكتب  عاث لدى ردِّة رعاءة  كع يالرتاث،يحتإياملهضه ي:ي

 .لنجع" اِمالمية ااْ مية ٗ" املدِّمة التالية املنهج الديين يف
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 تحديد اِجعائيال .ب 
ل عاجنل ي نيخعة يالةعفهل ي لةىيالعحديةديوياملهضةه ،يأواديالب حة يأنييشةرحيأمة ييععلة ي

يابملصعالح تياملععملداتي ياملهضه يهل ايالبح يالعلم ي:ي
 القدِّة  1

 ةدوةي يىةة ايالبحةة يدعةةايقةةدوةيالي6 ال فةة ءةاإلسةةعع  هيأويال ةةهلةيأويال ةدوةيىةة ي
يأمةةة يال ةةةدوةيالةةةدييريةةةديالب حةةة  كعةةة يالةةةرتاث  يقةةةراءةيييبناجةةةر"ي2املدوسةةةهي"ي تلبةةة ط

ال ها ةةةدييرهةةة يامل ةةةروؤ،يالرتمجةةةهيويىةةة  من قشةةةعه يىنةةة يمةةةنيح ةةة ياملعررةةةهياألس سةةة ه،يو
  النحهيه

 قعاءةال  4
قةةةراءة يوياصةةةعالح يىةةة ي مل ةةةهيالععلةةة  يويي–ي ةةةرأيي–قةةةرأييةيلغةةةهيمةةةنيكلمةةةهءال ةةةرا

 ةراءةيالالععل يويإحدايمنيمه واتياللغهياملاععملهيللعلفهل ياملنتيأوياألحروفيامل عهبةه ي
 يىةة ايالبحةة يىةة يقةةراءةيال عةة يال السةة   يأويالع ل ةةد يالةة  يلةة  ير ةةويلةة  يأوي

يحركه،يتلفلحميصح ح ،يويالفه يامل صهديمنيال ع بهيامل روؤ 
 كتب الرتاث  3

ياملاع ب  يال رن يإىل يالا ب ه يالن   يمن ي ع له يى  يالرتاث يىهي  يالرتاث كع 
ال ع يال الس   يبدونيااركه،يأللفويالعلم ءيالا ب هي يالعبل  يالعله يويابخلصهصي

ي له يالدينياإلسال يلألملهي يزم نويويمهووثيإىلياألملهي ياملاع ب  

                                                           
ي.655،يص ي(1987 ,يي)بريوت:يداوياملشرييق مه ياملناجدي ياللغهيويالع قلهي يمعلهف,ي6
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 إل ن  وص  ال   والث    الف ر  اإلوث ى  الصفراء كع  أو الرتاث كع يو
 الهقإ نف  و  مهووث رهه الا يدة، اا  وة داخ  زايف وم  العصهو مرل ي  لى

 7 املاعه.ت من  ديد  لى ح ضر
 "يكف يهياألخ  و"ييالف ويوكع يالرتاثياملاع دمهي يى ايالبح يمنه يكع ب

 املدِّمة التالية املنهج الديين  2
إىليتنشةة  يياملاةة نالدين ةةهيال  يمةةهي لةةىيياإلطةة والةةهطيي ييالرغبةةهيالةةربام ىةة ي

ياإلجنل زيةه ياللغع يالعرب هيوي يإت  ني ث فيوالديييالنه ياملاملم وس تيوالعأك دي لىي
 يي1987ري ي ة  يلة تويمنهلييةيوزيريالدييبدأى يأويفيمرليياملدوسهيالع ل هياملنه يالديي

ةةاملنة ط يمةةنيأوجهنة يياخلماةه ي ،يوابدانة يابجنةة ن    يم ي  يابنةةدان ،يج مةرب،ييهج  كة و ،يس 
ا عةةةربتياجحةةةهي يإنعةةة جياخلةةةره يالةةة ينيلةةةديه ييح نئةةة ياملدوسةةةهيالع ل ةةةهياملةةةنه يالةةةديي

البحةة ياملدوسةهيالع ل ةهياملنهاجةهيالدين ةهي يىة اييج ةدة يوطن ةهيوجهة تينظةريإسةالم هيو
يمدينهيمر رهوايمنع هيبناجر ياملهجهدةي يى ياملدوسهيالع ل هياملنه يالديي

 البحث أمئلة .ج 
ي يى ايالبح يى :يياألسئله

املدوسةةهيي  شةةرييالصةةفيااةة د ي تلبةة طثيلةةداي يالةةرتاكعةةك ةةفيقةةدوةيقةةراءةيي  1
 ؟يبناجر"ياإلسالم هياا هم هي2"يالع ل هياملنه يالديي

ي  شةرييالصةفيااة د ي تلبة ط يالرتاثيلةدايكعم يالعهام ياملؤثرةيقدوةيقراءةيي  4
 ؟بناجر"ياإلسالم هياا هم هي2"ياملدوسهيالع ل هياملنه يالديي

ي
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 أهداف البحث .  
يأم يأىدافيى ايالبح يى :

املدوسةةهيي  شةةرييالصةةفيااةة د ي تلبةة ط يالةةرتاثيلةةدايكعةةمعررةةهيقةةدوةيقةةراءةيي  1
  بناجر"ياإلسالم هياا هم هي2"يالع ل هياملنه يالديي

 شةرييالصةفيااة د ي تلبة ط يالرتاثيلةدايكعمعررهيالعهام ياملؤثرةيقدوةيقراءةيي  4
ي بناجر"ياإلسالم هياا هم هي2"ياملدوسهيالع ل هياملنه يالدييي 

 أمباب اختياِّ امل ض ع .ه 
 البااااتطب الااارتاث لااادى راااعاءة الْتااارااادِّة املهضةةةه يهلةةة ايالبحةةة ي"ياخعةةة ويالب حةةة 

لنجاع" اِماالمية ااْ مياة."  ٗ" املدِّماة التالياة املانهج الاديين يفيشاع  الص  ااا ي
 مني دةياألسب بيويى ي:ي

ي  1 أس  ي لىيجتربهيال  ت يأنليال راءةيال ع يالرتاثياليتزايفيمشة لهيصةعهبهيحةىتل
 ابلنابهيإىليطلبهيقا ياللغهيالعرب ه 

ةة ي يالعةة ويخيالعلةةه يالةةدينياإلسةةالم هيوياللغةةهيأنلييبرؤيةةهي  4 كعةة يالةةرتاثيتاةة ى يمهمل
 العرب ه 

أنيطلبهيقا ياللغةهيالعرب ةهيي ةدويأنيي ةرأيال عة يالةرتاثيصةح ح يوييمنياملن س   3
 ره يم  صدى  

لةةةعاريال  تةةةة يأنلياملهةةةة ليللبحةةةة يوياملعررةةةةهيال ةةةدوةيال ةةةةراءةيال عةةةة يالةةةةرتاثيلةةةةداي  2
 العلبهياملدوسهيالع ل هيقب ياإلسعمراويإىلياال معه 

ب عاءة كتارادِّة را"أس  ي لىيالشرحيالا ب ياسةعنع يال  تة يللبحة يحتةإياملهضةه ي
لنجااع"  ٗ" املدِّمااة التاليااة املاانهج الااديين يف يشااع الصاا  ااااا ي الباااتطالارتاث لاادى 

 ."اِمالمية ااْ مية
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 أمهية البحث .و 
 ى ايالبح ييعع ياملف ديكم ييل ي:

 يمه هيالنظريه:األ  1
صةهصي ي مل هيالععل يويالععل  ياللغهيالعرب ةه،يويابخليز.دةياملعررهيللب ح  (أي

 كع يالرتاث  يمه وةيال راءة،يويقراءةيي
ي ةةةرأيىةةة ايالبحةةة يويابخلصةةةهصييز.دةيالعلةةةه يويالعاجةةةرابتيويالبةةة تيملةةةن (بي

يبنفاويإىليالععل يال ع يالرتاث يللب ح 
 يمه هيالععب   ه:األ  4

ل  ةةةةةةهنيز.دةيامل ةةةةةةزنيوياملرجةةةةةةفي يم عبةةةةةةهيج معةةةةةةهيأنعاةةةةةة و ياإلسةةةةةةالم هي (يأ
 االنهب ه اا هم هيبناجريم س يكلمنع ني

يل  هنياملرجفيالش م يملنيي رأيى ايالبح  ي (يب
 الدِّامات الاالقة .ز 

هياملن سةةبيالاةة ب هيدواسةة تل ع ةةديىةة ايالبحةة ير اةةع د يالب حةة ياملل ةة يمةةنيبعةةايال
 :الع ل ه

(،ي4119الدواسهيالع م ل هيلن  يدوجهيالارج ايالديكعبه يج جةإيسةدواجإي)  1
قاة يتعلة  ياللغةهيالعرب ةهية معةهيسةةلع نيمةهالايحاةنيالةدينياإلسةالم هياا هم ةةهي

أثاااع ماااياعة ر اياااد النحااا  ممتمماااة ا جعومياااة  لااادى "بنةةنت،يحتةةةإياملهضةةةه :ي
 متهااد الااهعيااة التالميااذ يلااا مهاااِّة رااعاءة كتااب الاارتاث م ِّامااة ااالااة يف

  "الرتلية اِمالمية كل ِّان مريانج لننت 
(يملعررةةةهيمهةةة وةيالعالم ةةة ي يقةةةراءةيكعةةة يالةةةرتاثي ي1أىةةةدافيىةةة ايالبحةةة يىةةة :ي
(يملعررةهيسة عرةيالعالم ة ي لةىيقها ةديالنحةهي يكعة بي4معهديالع ىريهيكلهوانيسةريان ،ي
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ررهيأثريس عرةيالعالم  ي لىي(يملع3معممهياآلجروم هي يمعهديالع ىريهيكلهوانيسريان ،ي
قها ةةديالنحةةهي يكعةة بيمعممةةهياآلجروم ةةهي يمعهةةديالع ىريةةهيكلةةهوانيسةةريان  ياسةةع د ي
الب ح ياملةنه يالهصةف ،يوأسة ل  يمجةفيالب ة اتياملاةع دمهيىة ياملالحظةه،يوامل  بلةه،ي

يواالسعب نه 
روم ةهيتديفينع اجهيالبح يأنيس عرةيالعالم  يب ها ديالنحهي يكع بيمعممةهياآلج

ومهةةة وةيقةةةةراءةيكعةةةة يالةةةةرتاثي القةةةةهيإه ب ةةةةه يوإنيأثةةةةرياملعغةةةةرييالاةةةة يي) (ي لةةةةىياملعغةةةةريي
دعةةةايأنيىنةةة كيالعهامةةة ياألخةةةرايالةةةديتةةةؤثري لةةةىيي88،36الصةةة داي)ص(ي لةةةىيناةةةبهي

ي8 11،62مه وةيكع يالرتاثي يمعهديالع ىريهيكلهوانيسريان ي لىينابهي
(،يقاة ي4115الديكعبهة يأمةريياملةؤمن ي)الدواسهيالع م ل هيلن  يدوجهيامل جاعريي  4

تعل  ياللغهيالعرب هي يكل هيالدواس تيالعل  ية معهيمهالايم ل يإبراى  ياإلسالم هي
" تليو كتب الرتاث يف متهاد مالفية فااةتية اا هم هيم الن ،يحتإياملهضه :ي

  التاّي م ك ِّج  ومتهد ن ِّ القعنني التاّي مجرب"
لهصةةةفيوحتل ةةة يأىةةةدافيتعلةةة  يكعةةة يالةةةرتاثي يي(1أىةةةدافيىةةة ايالبحةةة يىةةةه:ي

(يلهصةفيوحتل ة ي3(يلشرحيوحتل  ي عهايتعل  يكع يالرتاثي ياملعهةدين،ي4املعهدين،ي
(يلهصةفيوحتل ة يت ةه يتعلة  يكعة يالةرتاثي2طري هيتعل  يكعة يالةرتاثي ياملعهةدين،يوي

لهصةةةف  ي ياملعهةةةدين ينةةةه يالبحةةة يىةةةهيالبحةةة يامل ةةةداينيابسةةةع دا ياملةةةدخ يالنةةةه  يا
يأس ل  يمجفيالب  اتياملاع دمهيى ياملالحظه،يوامل  بله،يوالعهث  ،يوالعثل   

(يأىةةةدافيتعلةةة  يكعةةة يالةةةرتاثيل صةةةبحيالعةةةالبي1تةةةديفينعةةة ي يىةةة ايالبحةةة يأن:ي
حت  ةة يال ةةهادويالف هةة ءيزم هةة يابملنهاج ةةهياألصةةهل هيمهار ةةهيهبةة ايالزمةة ن،يوميلةة ياملفةة ى ي
                                                           

أثريس عرةيقها ديالنحهي)معممهياآلجروم ه(يلدايالعالم  ي لىيمه وةيقراءةيكع ي“ج جإيسدواجإ,ي 8
)بننت,يج معهيسلع نيمهالايحاني”يالرتاثي)دواسهياا لهي يمعهديالع ىريهيالرتب هياإلسالم هيكلهوانيسريان يبننت

 .(4119الدينياإلسالم هياا هم ه,ي
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كعةةة يالةةةرتاثيوالصةةة ايالةةةديييواإلجعمةةة   ،ييولفهةةة يال  ملةةةهي لةةةىيال نةةةهزيال دميةةةهيأ يي
(ي عةةةه.تيتعلةةة  يكعةةة يالةةةرتاثي4الع  ةةةدةياإلسةةةالم هيكةةة ماليومةةةنيمصةةة دوى ياألصةةةل ه ي

لعح   يى هياألىدافيره ي لة يال ها ةديالف ه ةه،يو لة يالعفاةري،يو لة يالعة ويخ،يو لة ي
 لةةةة يالنحةةةةهيال ةةةةال يأويالعهح ةةةةد،يو لةةةة ياألخةةةةالايوالعصةةةةهف،يو لةةةة يالف ةةةةهيوأصةةةةهلو،يوي

(يطةةرايالععلةة  ياملاةةع دمهيىةة يلةة ياملاةة ي ،يوالعري ةةهياألداي ةةهي3والصةةرفيوالبالغةةه ي
(يت ةةةةه يالععلةةةة  ياملاةةةةع د يىةةةةهيالع ةةةةه يال ةةةةهم ،يوالع ةةةةه ي2الشةةةةهريةيبعري ةةةةهيسةةةةهووكن ي

الشةةةةهر ،يوت ةةةةه ينصةةةةفيالاةةةةنه،يوت ةةةةه يأخةةةةرييالاةةةةنه،يوالع ةةةةه يابإلزالةةةةه يو يأسةةةة ل بويي
 9وغريياالخعب و ياسع دا ياالخعب و

 قاةة (،ي4141دوجةةهيالاةةرج ايالةةديكعبهةة يأمحةةديصةة ا ي)ي ةةهيلن ةة ملالعهيالرسةة ل  3
 اا هم ةه اإلسةالم ه م ةرتو  معةهةالعةدوي ي و لةه  الرتب له العرب لهيكل له اللغه تعل  

 كتاب راعاءة ومهااِّة الق اياد رادِّة لاني التالراة"ي،يحتةإياملهضةه ي:يالمبةهن 
 اِماالما املااتقيو ليات مبتهاد األوىل ألفياة ةصا  طاالب لادى الارتاث
 م.ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓا الدِّام للتام ال ماا َلمب نج لف جن ِّ

 قةراءة ومهة وة ال ها ةد قةدوة بة  العالقةه(يملعررةهيمة ي1أىةدافيىة ايالبحة يىةه:ي
 رص  طالب لدا(يملعررهيس عرةيالعلبهي لىيقها ديالنحهيويالصرفي4،يالرتاث كع 
يىةهيالبحة  ينةه يالهسعى المبهن  بفهجنهوياإلسالمى املاع    ب إ دعهد األوىل ألف ه

                                                           
9
 Amirul Mu’minin, “تعل  يكع يالرتاثي يمعهديسلف هيل رع هيالع ريسهكهوجهيومعهدينهويال رن يالع ري

ي.(4115كل هيالدواس تيالعل  ية معهيمهالايم ل يإبراى  ياإلسالم هياا هم هيم الن ,ي)م الن ,يي”يمجرب
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البحةة يامل ةةداينيابسةةع دا ياملةةدخ يالنةةه  يال مةة  يأسةة ل  يمجةةفيالب ةة اتياملاةةع دمهي
ي11ى ياإلخعب و،ياملالحظه،يوامل  بله،يوالعهث   

 لةةةىيقةةةراءةيكعةةة ييد ةةةاهيبةةة يقةةةدوةيال يتةةةديفينعةةة ي يىةةة ايالبحةةة يأنيوجةةةهدي القةةةه
 رتاث ال

 البحثهيْ   .ح 
يح يالعلم يتع هنيمنيمخاهيأبهابيكم ييل ي:يى ايالب

الب بياألويفي:يامل دلمهيتع هنيمني:ياخللف هيالبح ،يالعحديدياإلجراية ،ياألسةئلهي  1
 البح ،ياألىدافيالبح ،ياأليمه هيالبح ،ياهل   يالبح  

 الب بيالث يني:ياإلط ويالنظر ي نيال راءة،يويال ع يالرتاث،يويالرتمجه  4
الث لةة ي:ينةةه يويمةدخ يالبحةة ،يويتصةةم  يالبحة ،يويمهضةةه يالبحةة ،يالبة بي  3

ويجممه ةهيالبحةة يوي  نعهةة ،يالب ةة اتيويمصةة دوى ،يويأسةة ل يمجةةفيالب ةة ات،يوي
 أسلهبيحتل  يالب  ات 

البةة بيالرابةةفي:يلةةهي ةةنيم ةةدانيالبحةة ،يويت ةةد يالب ةة ات،يويحتل ةة يالب ةة اتيوي  2
 تفاريى  

 ،يويتهص  تيالبح  الب بياخل م ي:يخالصهيالبح   5

                                                           
10

 Ahmad Sholhan, “العالقهيب يقدوةيال ها ديومه وةيقراءةيكع يالرتاثيلدايطالبيرص يألف هياألوىلي
)المبهن ,يقا يتعل  ي”ي  4141/4141دعهديب إياملاع   ياإلسالمىيبفهجنهويالمبهن يالهسعىيللع  يالدواسىي

 .(4141اللغهيالعرب لهيكل لهيالرتب لهيو له يالعدوي ية معهيم رتوياإلسالم هياا هم هيالمبهن ,ي


