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 اليهامش

الهوووشاأشد اوووادالاشاهوووادالهههوووادالهووونهادالدوووارالصدي ندالووودلااأهادال ووو   ديالهنالووواد
 .دليلدَفْهمدالهادةدالعمه ا،دييضعهادفصدالهشضعدالذيدينبغصد ندتكشندف ه

بعوووضدالهعمشأووواتدهوووايههادفوووصدالهووودم،ديالووووبعضداماووولدأ مهوووادالهووواأش،ديأووواد  ووووم د
يأوواد مووشندأشضووعهدالهوودمديد  ووم د ندبالهوواأشديد  ووم د ند مووشندأشضووعهدالهوودم،د

 . مشندبالهاأش

دأبا ووولألادبامفكوووارداملالووو ادبهشضوووش د يالهق ووواس   ند يدفكووولةد يدف ووولةدأد ووومادات وووايأل
دجاهب ًّوادشرولحده ظوا،د يدتشضو  دفكولة،د الب ثدفهشضعهادالهدم،ديأادهشدأد لدات ايأل

سمسووولداليكوووليد يدت ميووول،د يدتعميوووادلميهوووادلوووشديضوووع دبوووالهدمديلووودال داه ظوووا دالد
 .لمهشضش داملاس،دفهثلدهذادأشضعهدهاأشدالللالا

اداذاألد الغا ادأمدالهاأشدتالاادالهدمدأمدتمكدايلدظلاداتديالزاوادات،دالدوصديدتعوادجوز أل
وادأوومدالب ووثنديلكنهووادفووصدالشروو دذاتووهدضووليرااد لظووا  ال ووارأد يدالظالوواد ووشرةددرئ سأل

 .كاأمادلاه عدجشاهادالب ث

 :ة يأتي في مقدمتيالميامش وعائف متعدد

 .تشثيادالن شصداله دبسا،ديهسبدهادإلىد   ابهاد :أولً 

اتلاذهادلدنب هدال ارأدلموىدتوذشلده ظوادلواب اد يديا وادفوصدالب وث،دألتبظوادبهواد :ثانًيا
د  لؤهدفصدال ي ادالدصدبيمديا ه

الوودعهالهادلدشضوو  دبعووضدالن ووا،دي وولاها،دلووشا دشاهوو دأهووادجوول دللضووهادفووصد :ثالًثااا
ادالهشضوووش د مدي،د يدلهوووولدأ ارهووواديدعووووذردذشلهوووادفووووصدأووودمدالب ووووث،دشدنشاوووهدلوووومدثنا ووو

 وولص،د يدتلجهووادلعموومدأوومداملوو مندياينجووذد مووشندتسووايلدهووذهدام وو ا دفووصدالهوواأشد
  فضل.

 .ا  ارةدإلىدأ ادرد ال دغن ادبالهعمشأات،دين  دال ارأدباللجش دإليها :رابًعا
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 هوهدأومدامفضولدايرد واددرواردا أمواندأومدديأمدال  ائادالدوصدينبغوصدلمبااوثدإدراكهوا
الهووشاأشدميدغوولتندادووىد ضووهمدأدابعووادال ووارأ،دفوو د  ظووعدلم ووهدتسمسوولدالهعوواهصد

 .يامفكار

 

 

 طرق التيسيش ومكانو من البحث

لمدههووو شدثووو ثدطووولنديدليووولدأنهوووادالبااوووثدالظلا وووادالدوووصد سد سووومدالسووويلدلميهوووادفوووصد
أنهواداويمدالبوا ،دفيمدوزمدالسويلدلميهوادادوىدالب ث،ديانبغصد ند سود لدر  وهدلموىديااواةد

هها وووووادالب وووووث،ديف هووووواديموووووصدلووووولتدأي ووووولدلهوووووذهدالظووووولن،دثووووومدِذْشووووولدأ الووووومدشووووولد
 :ادىد مشندالبااثدلمىدبينادأمدامأل يأسايئهن

 :ويكهن ىذا بظريق من الظرق اآلتية ُتدون اليهامش بأسفل الرفحة،  :أولً 

أوايهألادفوصد لموىدلوا د "1"  دأومدرروميضعد ررامدأسد مادلكلد ي ادلمىداواة،ديتبواد- 
هها ووادالوونصد يداليكوولة،د  ابمووهدالوولرمدالههاثوولدبالهوواأش،ديتشضووعدفووصد لوويلدشوولد ووي اد
هشاأرها،ديشلد ي ادأسود مادبررراأهواديألاجعهوا،ديشولدأواديد ولدبهوا.ديفوصدأثولدهوذهد
ال الوواد ي وولدأوودمدالللووالادلوومدالهوواأشدبلووند ف ووصد مووشندبينووهدي وويمد وومادالللووالاد

ووا،ديشووذلكد ي وولدبوويمدلووظشرهادأسووافاديد ااوواة،ديتدمووشهدالهووشاأشدلمووىدأسووافاديااوواةد  ضأل
بهسوووافاديااووواة.دالووولرمدالهشضوووش دفوووصدالهووواأشديشضوووعدأ اذ ألوووادلمسوووظل،دييديلفوووعدلنوووه،د
يشضعداللرمدبيمدرشليمدشبيولام،ديامرروامد اواهادت و داماولدبه واذاةدتاأوا،دي عوادفولا د

لدأعدألالاةداله واذاة،دشهوادهوشدالهدبوعدرميلدتايندالهعمشأاتدبعضهادت  دالبعضداما
 وىذا األفزل والسعسهل بو في الغمب.دهنادفصدهذادالكداب

وووووووادأووووووومدد-ب إلظووووووا دررووووووومدأدسمسوووووولدأد ووووووولدلكووووووولدف وووووولدلموووووووىداووووووواة،ديابووووووا د  ضأل
د.ياسدهلدإلىدهها ادالي ل،دأعدااد اصدشلد ي ادبهشاأرهاديتعم  اتها "1" ررم
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ادبوولرمدإلظووا درروومدأدسمسوولدأد وولدلمللووالادشمهووا،د-جووو ياسوودهلدإلووىدهها ووواد "1" أبوواي أل
 .1الللالا،دياايندفصد ليلدشلد ي ادهشاأرها

 :التيسيش في نياية كل فرل :ثانًيا

ادبلرم ياسدهلدادىدهها ادالي ل،د "1" إلظا دررمدأدسمسلدلكلدف لدلمىدااة،دأباي أل
 .يتاهعدشلدالهشاأشديالدعم  اتدلدايانهادفصدهها ادالي ل

دأوومددجهووعدالهووشاأش :ثالثألووا ووادأدسمسوو أل شمهووادفووصدهها ووادالب ووثد يدالللووالا،ديملظاؤهووادررهأل
 .باا ادالهشضش دادىدههايده

يهوووذهدشمهوووادفوووصدال ق  ووووادتعوووشددإلوووىدثووو ثدطوووولندرئ سووو ادإذادتاايزهوووادطلا وووادالدوووول  م،د
فالدعم  اتديالهوشاأشدإأواد ندتوايندبنها وادشولد وي ا،د يدفوصدهها وادشولدف ول،د يدفوصد

 .آالدالللالا

 .ندأ النهاديأسايئهاداهظ رألادأمدهذادالااهايل مشندب ا

فهمدأ المدالظلا اداميلىد ههادتكشندأعواةدأبا ولةدفوصدهها وادال وي ا،ديدعولادإليهواد"
 .ال ارأدفصدال الدديندلنا 

 أوادأسووايئها،دفهووصد ووعش ادهووذهدالعهم ووادفووصدالكدابوواد يدالظبالوواندايووثد اوواد ند  ووارد
 ،دشذلكد  عالهاداليلا دالهنالا،دديندزاادةد يده ص

ايادياظدبرملدأشاادأنسادلم ي ات،دي لا ادإذاد واداد ندا  وارةدإلوىدالهلاجوعد
 .رادتدكلرد كثلدأمدألة

يهوصدالدوصدتسويلدلموىدشدابوادالهلاجوعدفوصدهها وادشولدف ول،د يد : أادالظلا داندامالاان
،دفهوومدأ الوونهادلووهشلادجهعهوواد ووادأدسمسوو أل يتنظ ههووادفووصدهها ووادالللووالاندايووثدتراووذدررهأل

فوصدرائهواديااوواة،دي ا أمواندشدابدهووادفوصد ووي ادجايواة،ديمضووافادأواديوولاددإضوافدهادلنوواد
ايهدهووا دأووومدشدابووادالي ووولد يدالهب ووث،ديذلوووكدلووومد غيوولد يد روووشهدأوومد وووملدال وووي اد

 .يتنس  ها
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 أادأسايئها،دفهصد نداللجش دإليهادل سدبنيسدالسهشلادالدوصد اواهادال وارأدفوصدالظلا واد
  ووعادإضووافادبعووضدالدعم  وواتدفووصدال ووي اتداميلووىدأوومدالي وولد يددالسوواب ا،دشهووا

 .اذفهاندإذديؤديدإلىدتغييلدررمدالدسمسل

يهنووادتاووواردأعلفوووادالظلا وووادالدوووصد يضووومهادال سوووم،دهووولدهوووصدشدابوووادالهوووشاأشدفوووصد لووويلد
 الهب ث،د يدالللالا؟ : يدفصدهها ادالي ل ال ي ا،

لدول  مدفوصد لموىدالسوظلدبعواداهدهوا ديفصدجه عدال ايتدُ راردإلىدالهلاجعدلمدطلاوادا
الاهموواداله دبسووا،د يدالةبووارةدالدووصديوولاددالدعميووادلميهووا،ديمذادشاهوو دالاهمووادطشامووادفوواللرمد

 .يشضعدلناده ظادأمدالاهمادبرملديديؤثلدلمىدتسمسلدالةبارةدياليكلةدب اردا أمان

هوووا،دفووو نديأهوواد ضووولدبالب وووثد ندتكووشندالدعم  ووواتدغاأضوووا،دييد هموومدهضوووههاد يدَفْهه
 .الغلتدأمدالدعهالدالدعم  اتدهشدالدشض  

يهناكدطلا اد ال دلإل وارةدإلوىدالدعم  واتدغيولدا  وارةدبواللرمنديذلوكدبشضوعدل أواتد
 ندهادرألا.إلخنديلكمد  ب دالدعهالهادامد "×،د-،د+،د*" :أثل  ال ن

د-يألاجعلشا دشاه دأردهمادلمىدتعم  اتد مدأ ادرد-يلدكمدلمىدلممدبرندالهشاأشد
البيبمشجلاف وواددإههوادهووصدأم  وواتدبالب ووث،دييد هموومد ندتغنووصدب ووالدلوومدرووشائمداله ووادر

دفصدهها ادالللالا.

 

 التهثيق الكامل باليامش

ادشم ًّووادلمووىداله ووادردالدووصدالوودلاأهادالبااووثدفووصدإهاووازد الب ووثدالعمهووصد عدهووادالدهووادأل
ائهمدإلوووووىدجاهوووووادلهموووووهدالعمهوووووص،دفالشاجووووواد  دضوووووصدايلدووووولاادلهؤلييهوووووادبوووووذشلد لوووووه

 :يهذادايلدلااديبلزدفصد شرتيم جهشدهم،

 :التهثيق الكامل باليامش :األولى

 :التهثيق السخترر السباشر :الثانية
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 التهثيق الكامل باليامش  -

ت دضصدهذهدالظلا ادتزياادال ارأدفصدالهاأشدبهعمشأواتدياف وادلومداله واردالوذيديودمد
فصدأدمدالب ث،دفصداويمد هوهد سودغنصدلومدايردباسدأنه،دفصد يلدأنالباد علتدذشلهد

 .الكثيلدأنهادلناأاديدكلردايردباسدأمداله اردهيسهدا لدالعلت

يلهادشاندالغلتدأمدهذادهشدتسهيلدالشرشادياللجش دإليهادلنواد يلديهموا،دفو ندلمهوا د
أناهادالب ثديؤشايندلمىدتايامدب اهاتدالنرلدلومداله وار،دلوا د يلدأنالوبادلوذشلهد

ووادإجهال ًّووادبهوواأشدالللووا لا،دبا ضووافادإلووىدبق ووادالهعمشأوواتدالضووليراا،ديه ووامدهنووادللضأل
لمي وولاتدالدووصدينبغووصدتووايانها،دثوومدإتبالهووادبعوولتدأي وولداسوواد هووشا دالهؤليووات،دلووشا د

 .أنهادالهظبش د مدالهلظش،

يالعووولتدا جهوووالصدهنووواديدضوووهمدذشووولدالهعمشأووواتديالي ووولاتدالدوووصدتوووايندلووومداله وووارد
 :يادالدالصب شرةدلاأاداسادالدلت

، والبعض يرى العكاس، والسيام ىاه الداير  ماى )وفاتو( لقب السؤلف ثم اسسو  :أولً 
 .طريقة واحدة، وبرهرة مدتسرة أثشاء البحث

ب شثدالارالاتدا ل أ اديالعل  ادالبا دبذشلدايلومدثومدالم واندإيدإذادا ودهلدي عضد
ذلووكدمندشدوووادالدووولاجمددالهؤلووبدبمقبوووهدشالسلاسوووص،ديالسوويشطص،ديالكالووواهص،ديالسوووبمصن

،دثومدالم وادثاه ألواندياينجوذد سوهلدالب وثدلنهوادفوصد ا ل أ اددرج دلمىدذشلدايلمد ييأل
كدووواداله ووووادردا لوووو أ ا.ديلمووووىدالعمووووسدأوووومدهووووذادفووووصدالب ووووشثدالعمه ووووادالااأة وووواد

،دثمدايلمدثاه ألا  ال ايثا،دف ندأيداحدالدلاجمدهشدالم اد ييأل

 

 

 السرجع بالكامل اسم السردر او :ثانيا

  دد الظبعة السعتسد  ميياثالثًا: 
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تايندلادةدلمىد ي ادالغ اد يداميه،دينشهدلنهادفصداالادتعاددطبعاتدالكدابدبعواد
 .العنشاندأبا لة،د عقبهدفا ما

 .اسم السحقق، أو السعمق، أو السترجم كامًًل إن وجد :رابعاً 

 :بيانات الشذر: وتذتسل  مى ما يأتي : خامداً 

المدالبمادالذيدتمدبهدطبعدالكداب،دثمدالمدالنا ول،دثومدتوارخدالنرول.دياموشندتوايانهادهنواد
 .دائهألادبيمدرشليمدشبيلام،د ع بهادفا ما

، ويدون "ج"رقم الجزء: إذا كان السردر مكهًنا من أكثر من جزء يرمز إليو با سادسًا:
 .رقم الجزء السقتبس مشو نفدو، ثم تدون بعده فاصمة

،دثوومد روواردإلووىدرروومدال ووي ادأوومداله ووارد"ص"يالأووزدإليهووادبووو :َرْقاام الراافحة  :سااابعاً 
 .اله دبسدأنه،دأنده ادبن ظا

لنوواأاد مووشندايردبوواسدأوومد ووي اتدأدعووادةديأديلرووادأوومدأ ووارديااوواد روواردإلووىدشوولد
دبينهادبع أادالي ل  ."،"  ي ادبلرههادأي شيأل

هووووادإذادشوووواندباا ووووادلنوووواأاد مووووشندايردبوووواسدأوووومد ووووي اتدأدعا بووووادي رووووملدأد وووول،دش
ايردبووواسدأوووومدهها وووادصدلروووولام،ديالوووودهلدادوووىدالثاه وووواديالعروووولام،دف هوووهديووووايندرروووومد
دبينههوووووووووووادبلوووووووووووند ف وووووووووووصدر ووووووووووويلدبعووووووووووواد ايبدووووووووووواا ،دثووووووووووومدررووووووووووومدايهدهوووووووووووا دأي وووووووووووشيأل

 ."00-02صد" :أثل أملرألان "ص" اللأز

 :يطلندتايامدالهعمشأاتدلنها يف هاديمصدههاذجدأي مادلكلد هشا داله ادر،

 السرادر السظبه ة :أولً 

 :القرآن الكريم .1

د:بالنسبادلم لآندالكلامدتايندالهعمشأاتدامت ا

د.ررمدام ا،دبعاهده ظادايهدها ثمدد المدالسشرة،دبعاهدفا ماد- 


