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االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
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ً
سطرا ،وحين
 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
تزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة عند النشر داخل املجلة على ( )25صفحة للبحوث
الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة ،وتحقيق النصوص ،و ()30
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .
 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
واإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

تنويه:

َ
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ِ
َ
تعبر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى
أصحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكرية وال ِ
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جذْوةُ املُقتبِس
وكتابُ ُه َ
أ.د.حازم عبد اهلل خضر  -رمحه اهللُ-
تأريخ التقديم2014/4/2 :
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المستخلص:
خمة خنةةمجىخ

ةشخاس ةةىخيدب يسنةةشخا ة خصة
ألهميةةشخصيةةةيشخيديميةةبيخيألبليةةشخةيدرّجتية ة
أبل ة خ-ت ة خيدصةةاسخةيد رةةس-دك ة خيكةةة خمدةةًخمةةبييفخد لاسيةةوخلجدكلةةجهخةت ة خأهبيت ة خةبةيا ة خ
لأديف .

خخخخخخةهكةميخل جةدةىخيدب يسنةةشخكلجلة خ -ةمة خيدمّلةةل -خمالمةب خا ة خاةةسجخمةة اخدمةةةجبسخ
يدكلجهخةم

خةمجقيلخم خة ةبخةيىخلي خةلي خأيسىخمصسقيشخيةخأ بدنيش .خ

خخخخةيقلضةةىخيلياةةشخيدب يسنةةشخيإلصةةجس خيد ة خ ج ةةهخم ةةجخت ة خمكج ة خيدم جنةةهخ خكمةةجخل جةدةةىخ
يدب يسنةةشخ ةي ةةهخممةةجخي يةةةىخا ي ة خكلةةجهخيد ةةمة خم ة خيدّيمةةشخيألبليةةشخةيدلأسيييةةشخ خةمةةجخييل ة خ
ف
ةميخيدنةةفسخ-ا ة خيدةةسم خمة خكة ة خم ةةبيفخةييةبخيف-ختة خيدمفدفةةجىخةي رةجسخيأل بدنةةيشخ خةكةةمدًخ
ه
مجخيملجاخل خم خيدنمجىخيدظجهس خيدمة ا خا خةايبخيدكلجلشخيألبليش خةمةجخيملةجاخلة خأنة ةل خ

ت خيدلاليسخيألبل خةيدلأسيي  .خ
الكلمات المفتاحيَّة:خ(م لمع خأتكجس خأبليجى)خ .خ

تقديم:

خخخخخخخخلاةبخقةشخهمهخيدبسينشخيدمييةيشخيدمةنةمشخلة(خيلةخالبيهللخيديميةبيخةكلجلة خ ةمة خ
يدمّل ةةل )خدان ةةلجمخيد يسي ةةلخيد ةةبكلةسخي ةةجا خال ةةبيهللخيض ةةس-سيمة ة خيهلل)١٩٩٨-١٩٣٢(-خ(*)خ

اجعه :األستاذ الدكتور يونس طرَكي سلَّوم
 قسم اللغة العربية /كلية اآلداب /جامعة الموصلّ ،
له ور ُ
قدم ُ
البجاري أستاذ األدب األندلسي في قسم اللغة العربية  /كلية اآلداب  /جامعة الموصل .
َّ

(*)خ أصةةسوخا ة خأيسةيلة ختة خيدةةبكلةسيهخيدمةنةةةمشخل ةة(يدصاسختة خظةةلخل ة خةةةمجب )خةيدلة خ ةقصةةىختة خك يةةشخ
ي بيهخل جماشخيدمةةلخت خ.١٩٩6/١0/٢4
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يد ة خمصةةةسل خيدل ة خي لل ةةجخم ة خت ة خياي ة يس خ ١٩٩٨خةأ ةةجخياةةبخب يسنةةشخا ة خم ة

خأل ة خليةةسخ

ةجتس.خةاةب ة خينةلجميخلب يسنةل خيدمييةيةشخ
ةخ
ةفةي خلة خيبسية خ(ىخ6٩٨هةة)خةكلجلة خايبخيدمن
ةجخ خليةبخأ ة خدة خيلنة خخدة خ
يدممكةس خآ فجخدإلتجب خم ج خة ظسىختة خيدب يسنةشخةأتةبىخمة خم
إاجبل جخيدي خأل خيدم يشخاج ل خت خ/7/٢١خ١٩٩٨خم خيداج خ فن  .خ

خخخخخخخخخةلّيىخبسينل خيدمييةيشخةبيا خشفخا ةبيخمةبخفخيةي ةشخ ةجهاىخيدةييةبخةيداصةسي خاجمةجخ
يدة خأ خايس ة خ ة خ(امةةس)خةكسيملة خ(أسةى)خ(**)ختة خكةةج ة خيألةلخ٢0١٩خةأيلسل مةةجخلةةأ خ
الادىخميلفظجخلبسينشخمييةيشخدةيدةبهمجخ-مفةسخيهللخدة -خ خةي لةجخم ة خأ خأ يس ا ةجخةأامةلخ
ا خ صسهجخ خةلجدلأكيبختإ خهمهخيدبسينشخه خم خإسر خيدا م خ.خ خ

خخخخخة اةالخا بخسمللي مج خةقللخمدًخةتج فخخألنةلجميخقمةىخلم يس ال ةجخةام ةىخا ة خ صةسهجخ خ
دل ةلظ خهةةمهخيدب يسنةةشخمةةعخب يسنةةجل خيدلة خ صةةسهجخمة خقلةةلختة خييجلة خةدل ةةل خرةةةهخيدمفدفةةجىخ خ
ةه ة خلكةةلخلأكيةةبخمةةأرس خا ميةةشخلضةةجوخيد ة خمةةيرسهخيدكريةةس خيدل ة خكلل ةةجخت ة خأبل ةةجخيأل بدن ة خ.خ
ان خأ خي ا جخيهللخت خمي يا خين جل .خ خ
خخخخخ أمجخأ جختيجمس خصاةسخم ة

خلجدنةاجب خةأ ةجخأ ل ة خمة خم يس ال ةجخةبتا ةجخيدة خيدميلاةشخ

دلسىخيد ةسخكلجلجخيّسفهخيدميلةة خةميسه خ .خ

البجاري
أ.د.يونس طرَكي سلَّوم َّ
أستاذ األدب األندلسي
كلية اآلداب -جامعة الموصل
2020/2/12

(**)خ يدن ةةىخأسةىخي ةةجا خال ةةبيهللخيض ةةسخلجير ةةشختة ة خيألبهخيأل بدنة ة خيةة ة ىخا ة ة خيدمج ن ةةليسختة ة خيألبهخ
يأل بدن خا خسنجدل جخيدمةنةمشخلة(صيةيشخيدسنةلخ()خت خصةاسخبةدةشخيدمةيةبي )خة ةسىخم جقصةل جختة خقنة خ
يد غةةشخيداسليةةش/خك يةةشخي بيه/خ جماةةشخيدمةةةةلخللةةجسي خ ٢005/6/٣0خةك ةةىخأيةةبخم جقصةةي ج.خةهة خي

بسنةةشخ
خم س

يد غةةشخيداسليةةشخا ة خمةةيًخةايس خيدلسليةةشخيداسيقيةةش/خيدمبيسيةةشخيداجمةةشخد لسليةةشختة خ ي ةةةى خإابيبيةةشخيأليةةة خد ل ةةي ختة خ

بةميا-ختجيب .
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(الورقة األولى)
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بين يدي البحث:

خخخخخخخخخيفةةلخيدّةةس خيديةةجم خد

أ.د.حازم عبد اهلل خضر

ةةس خت ة خيأل ةةبد خلجدابيةةبخم ة خيدا مةةج خةيألاةةي خةيدمرّفةةي خ

ةيألبلج خةيألتميمخيدمي خأنة مةيخينة جمجفخةينةاجفختة خيرة يس خيدمكللةشخيالنةيميشخيداسليةشخلمفدفةجل خ
ةآرجسه خممجخ الخيدّس خيديجم خلفضلخ ةبه خةآرجسه خيل غخمسة خيالابهجسخةيدلّةب خيدا مة خ
ةيدرّةةجت خةيديضةةجسيخت ة خصةةل خ ةي ةةهخيدييةةج خيال بدنةةيشرخةم ة خه ةةجختّةةبخ أسيةةىخم ة خيدةي ةةهخ
يدّيةةج خللن ة ييخص ة

خم ة خيدضةةة خا ة خهةةمهخيدفلةةس خ–تلةةس خيدّةةس خيديةةجم خد

ةةس -خةه ة ختلةةس خ

يديةيئ ةةوخةيدمة ةسيليي خل ةةجدلاسيوخلا ةةببخمة ة خيدا م ةةج خةيألبل ةةج خيد ةةمي خكج ةةىخآر ةةجسه خيدا مي ةةشخ
ةيألبليةةشخم ة خبالئةةلخيالابهةةجسخيدا م ة خةنةةمجىخيدلّةةب خيدرّةةجت خةيديضةةجسيرخةقةةىخكةةج خيداةةجد خ

م خيةلخصةل خيد ايةس خيال بدنةيشخياةي ختة ختلخةس خمة خيدظةي خةيد ةلخةيدلةأيسختة خابيةبخمة خ
ةي هخيدييج خيال نج يش .خ

ةم خهفال خيالاي خألةخالةبخيهللخيديميةبيخةةجيهخكلةجهخيد ةمة خةكلةجهخييدلنة يلخإدة خا ة خ
يدلسنةةيليخةميسهمةةجخمة خي رةةجسخيدلة خةسبخمكسهةةجخت ة خيدمةةةجبسخيدكريةةس خةلةةسبخيالصةةجس خإدي ةةجخت ة خ
يدمةضعخيدم جنهخم خهميخيدليث .خ

ةيدكلةةجهخيألةلخهةةةخيدمّةةةةبخل ةةمهخيدب يسنةةشخيدمةةة ا خأمةةجخيدرةةج ختمةةجخيةايلخميةةسخميّة خيلة خ
ي

( .)1خ

خخخخخخخخخخأمجخكلجهخيد مة ختّيخيلعخيكرسخمة خمةس خةدك ة خ–تة خ أسية -خمةجخيةايلخليج ةشخإدة خ
ب يسنةةشخمفة ة شخةليّي ة خا م ة خياة ةةسوخلأايم ة خةيلللةةعخل يس م ة خةينلّة ة خمةةجخي يةةةيخا ي ة خ
يدكلجهخم خنةمجىخا ميةشخةأبليةشخةلجسيييةش خةدا سةلخيهللخ()خياةي خا ة خأ خينةبخهةميخيدليةثخ

صيئجفخم خهمهخيديج شخسيرمجخيةل خليّيّ ةجخا ة خيدة ة خيألكمةلختيةل خلةمدًخيدلاسيةوخيد ةجتعخل ةميخ

يدنةةفسخيدّةةي خيدةةميخيمرةةلخرّجتةةشخةتكةةسخا ة خم ة خأاةةي خيدفلةةس خةييلةةلخمكج ةجفخم م ةجفخت ة خمةةةجبسخ

ب يسنةةشخيألبهخةيدلةةجسي خيأل بدنةةيي خيللةةبي خم ة خيدفةةل خيالنةةيم خدا ةةبد خيل ة خةتةةج خيدمفدةةوخ
ن شخ4٨٨هة .خ

()١خةقبخا مىخمفي يفسخأ خأيبخيدي لشخيدمغجسلشخقبخن لخهميخيدكلجهخسنةجدشخمج نةليسختة خ جماةشخيدّةجهس خب يسنةشخ
ةليّيّجف.خكمجخنماىخأيضجفخأ خيدلجيثخيدكليسخيدماسةوخيالنلجمختةفيبخنةاكي خقةبخيلةعخ ةبخكلةجهخيدلنة يلخهةميخ
لجدلةةيسخا خيألةلخيدمييةيخبة خليّي خةد خأيةلخا ي  .خ
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خخخخخخخخخخةقبخسأيىخأ خألبأخلجدلاسيوخلجن خيديميبيخة نل خر خيل ةجةلخ صةأل خةييجلة خةرّجتلة خ
ةا م خةمفدفجل  .خ

خخخخخخخخة ظ ة يفسخألهميةةشخصيةةةيشخيديميةةبيخيألبليةةشخةيدرّجتيةةشختّةةبخكةةج خا ة خهةةمهخيدب يسنةةشخأ خ

لاةخةةسجخا ة خص ة

خم ة خنةةمجىخأبل ة خ–ت ة خيدصةةاسخةيد رةةس-خدك ة خيكةةة خمدةةًخمةةبييفخد لاسيةةوخ

لجدكلةةجهخةت ة خأهبيت ة خةبةيا ة خلأديف ة خةهكةةميخ ةةج خيدليةةثخت ة خل ةةجةلخيد ةةمة خمالمةةبيفخا ة خ
اةةسجخمةةة اخدمةةةجبسخيدكلةةجهخةم

ة خةمةةجخقيةةلخم ة خة ةةةبخةةةيىخلي ة خةلةةي خمفدفةةجىخ

أي ةةسىخمص ةةسقيشخأةخأ بدن ةةيشخيقلض ةةىخيليا ةةشخيدلي ةةثخيالص ةةجس خإدة ة خ ج ةةهخم ةةجختة ة خمكج ة ة خ

يدم جن ةةهخةأيية ة يفسختّ ةةبخل ةةجةلخيدلي ةةثخ ةي ةةهخمم ةةجخي ي ةةةىخا ية ة خيدكل ةةجهخمة ة خيدّيم ةةشخيألبلي ةةشخ
ةيدلجسيييشخةمجخييل خهميخيدنفسخ–ا خيدسم خمة خكة ة خم ةبيفخةييةبخيف-ختة خيدمفدفةجىخةي رةجسخ
يال بدنيش خةكمدًخمجخيملجاخل خم خيدنمجىخيدظجهس خيدمة ا خا خةايبخيدكلجلشخيألبليةشخةمةجخ

يملجاخل خين ةل خت خيدلاليسخيألبل خةيدلجسيي  .خ
خخخخخخخةل ةةميخأس ةةةخيهللخ()خأ خيلّلةةلخهةةميخيد ةةبخيدةةميخي ةةبوخإد ة خيدلاسيةةوخلاةةجد خةأبيةةهخ
خيدةةمي خل ةةيخيضةةجس خأمل ةةج خةأقةةجمةيخةةةسةي جخةأنن ةةيخقةياةةبهجخ

ةمفدةةوخم ة خس ةةجلخيال ةةبد

خسضةةي خيهللخةلّسلةجفخإدية ختة خيبمةةشخكلجلة خيداايةةاخةنة خ
ا ة خيةةهخيدا ة خةيبمةةشخأه ة خيللغةةج خ
لية ة خيدمة ةةيف خ()ختأ ةةجسةيخل ةةةبه خل ةةيبيفخكج ةةىخللي ةةليختة ة خبي ةةج يسخيدظ ةةي خةيدظ ة ة خ

ةيدلأيسخت خصل خ ةي هخيدييج  .خ

ةيهللخيدمنلاج خةهةخيدمةت خدكلخييس .خ

اسمه ونسبه:

خخخخخخخخمي سمبخل ختلُّة ف خل خالبخيهللخل خيميب()1خلة خيةةلخيألابيخيديميةبي خةألةةهخيك ة خيلةجخ
ةس( .)2خ

()١خيديمةي خيجقةى خما خيالبلج

يدّجهس خ ١٩٢5خ ةخ 7خبخ .5٨خ

()٢خيل خي كج خةتيجىخيألايج

 ١٩77خ ةخ 4خبخ .٢٨٢خ

خيال خل نةي خةلةةييي خمس يةة

خليّي :خب.خإينج خالج
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خخخخخخخ(ةيديميبيخلض خيديج خيدم م شخةتةل خيدمةي خةنةكة خيديةج خيدمر ةج خمة خليل ةج خةلاةبهجخ
بيلخم م شرخهمهخيد نلشخإد خ ةبهخيميبخيدممكةس خةأيلس خلاجخأسلجهخيدلجسي خأ ة خسأىختة خ

لاةجخيدلةةيسي خأ خ نةلل خإدة خيميةبخلة خالةبخيدةسيم خلة خاةةوخسضة خيهللخا ة خةهةةخدةي خ
لةة ةةيي خأل خألة ةةجخالة ةةبخيهللخيدمة ةةمكةسخأابيخيد نة ةةه خةالة ةةبخيدة ةةسيم خقسص ة ة ُّ خاهة ةةسيُّختكية ةةوخ
ي لماج ؟خةي ف
ةل:خلفل خيديج خيدمر ج خم خليل جخةكنسخيدةجبخيدم م شخةلابهجخال )( .)1خ
ةيصيسخاببخم خيدمفسيي خيدّبيم خإد خأ خأةلخيديميبيخ–ت خيأل بد -خمة خقسيلةشخةتي ةجخ
ةدةبخألةةهخة صةأختة خسلةجخيدسةةجتشخ-ةهةةةخأيةبخأسلةججخقسيلةشخيدمصة ةس -خةقةبخكج ةىخقسيلةةشخ

ت ة خيدّةةس خيد يسلةةعخةأةيئةةلخيدّةةس خيديةةجم خمسك ة يفاخم م ةجفخم ة خم يسكةةاخيالصةةاج خيدا م ة خةيدرّةةجت خ
ةيألبل ة خةمةي ةجفخسئين ةجفخد ا مةةج خةيألبلةةج خيّةةةبة جخم ة خأ يةةج خيأل ةةبد خةمةةب جخةيةيضةةسهجخ

يدميل فش .خ

أمجخألةخالبخيهللختّبخةدبخ(لجد ايس رخل يب خلجأل بد خقللخيداصسي خةيسلامجئش .)2()...خ
ةالخ كجبخ بخت خيدمةةجبسخيدّبيمةشخمةجخييةببخلةجسي خةباللة خنةةىخيدالةجس خيدنةجلّشخيدلة خمكسهةجخ

يدمّسي خةيفيبهجخمجخ ج خت خلمكس خيديفجظخا خدنج خيديميبيخ فنة خيةي خقةجلخ(ةدةبىخقلةلخ
ة
()3
ن شخاصسي خةيسلعخمجئش)  .خ
أمجخيدم يس عخيديبيرشختّبخ ّ ةىخهةميخيدلةجسي خيداةج خميةسخيدميةببخنةةىخمس ةعخةييةبخم ةجخمهةهخ

إدة خليبيةةبخنة شخيد ةةالب خلأ ةةجخكج ةةىخنة شخ4١٩ه ة خةةتجلة خنة شخ4٨٨ه ةةخميةةسخأ خيدلجيةةثخدة خ
يةض خد جخكيوخينليج خليبيبخيدلجسي خل مهخيدن شخةمجخيألبدشخيدل خيالمبهجخت خمدً( .)4خ

()١خيدمةةبسخ فنة خ ةةخ 4خبخ ٢٨٢خةي ظةةسخيدضةل :خلغيةةشخيدم ةلم  ،أيمةةبخلة خييية خلة خأيمةةبخلة خاميةةس خ
لغيشخيدم لم

خيلعخت خمبي شخم سييخلميلعخسةجخن شخ١٨٨٢خمنيييش:خبخ .١١٣خ

()٢خيدمّةةسيخييمةةبخلة خميمةةب خ ف ة خيدييةةه فة خيدييةةهخمة خمة ة خيأل ةةبد خيدسييةةه خليّية :خيألنةةلجمخيةنةةوخ
يدصي خميمبخيدلّجا خبيسخيدفكسخد يلجاشخةيد صسخةيدلةايع خي ١خ ١٩٨6خ ةخ ١خبخ .٣١4خ

()٣خيدمهل خألةخالبخيهللخصم خيدبي خلمكس خيديفجظ خيديلاشخيدسيلاةش خبيسخيييةج خيدلةسيثخيداسلة خليةسخةىخ خ ةةخ

 ٣خبخ .١٢١٨خ

()4خلجد ريج خأ يلخ رجدث خلجسي خيدفكسخيأل بدن خلس مش:خيني خمف
د لس مش خيدّجهس خ ٢0١١خبخ .٢4٨خ

8

خلّبي خنة يمج خايةجسخيدمسكةاخيدّةةم خ

آذار(2021/3/11م) 1442/هـ

– ملحق العدد ()1/84

يمك ة خأ ةةجخيةةي خ اةةةبخإد ة خيدمةةةجبسخيدل ة خلس مةةىخد يميةةبيخأةخليةةبرىخا ة خدميةةجىخم ة خ
مسييلخييجلة خيألةدة خةي لة خيدا ة ختة خةقةىخملكةسرخ ةبهجخلةمكسخالةجس خيمكة خأ خيف ة خم ةجخ

لا ةةجخأن ةةلجهخليبي ةةبخل ةةجسي خمةد ةةبهخنة ة شخ 4١٩هة ةة.خيّ ةةةلخلاضة ة ختة ة خن ةةيج خيبيرة ة خاة ة خ
يديمي ةةبي:خ(ةك ةةج خييم ةةلخا ة ة خيدكل ة ف
ةوخد سن ةةمج خنة ة شخ)1()4٢5خةما ة ة خمد ةةًخي ة ة ختة ة خأةدة ة خ
مسييلخي لشخيدا خكةج ختة خأةيئةلخةةلجهرخةقةبخينةلييعخيدلجيةثخلّةبيسخنة ختة خل ةًخيدمسي ةشخ

لمجخالخيايبخا خنىخن ةيىخةه خيدن خيدلة خيمكة خأ خيلةةةسخما ةجخيمكةج خيمةلخيدةةل خ
إد ة خي ّةةشخيدةةبس خدينةةمعخةالخيكةةة خلجإلمكةةج خلّةةبيسخألاةةبخم ة خه ةمهخيدن ة خدل ةةجت خمدةةًخمةةعخ
يديمةلخا ة خيدكلةةوخةةةاةلشخلةةةةسخيبةرة خكمةجخأ خلّةةبيسخامةسهختة خيدمسي ةةشخ فنة جخلأقةةلخ
م خنىخن ةيىخممجخيةةاهخيأليةمخلة خةمدةًخدإل مةج خيدةةيسبختة خيدمةةجبسخا ة خأ ة خيمةلخ

ةنمعخن شخ4٢5هة .خ

ةل ةةميخيمكة خلةةس ي خلةةجسي خةالبل ة خت ة خنة شخ4١٩ه ةةخا ة خمي ةسه خديكةةة خمةةجخةسبخت ة خمةةةجبسخ
يدلجسي خيدمصسق خةيأل بدن خم نة مجفخمةعخمةجخييمةئ خيدية ف خيدلجيةثختة خهةميخيدم ةجلرخهةميخإدة خ
ج ةةهخيإل مةةج خيدم اّةةبخا ة خلةةجسي خةتجلة ختة خيدمةةةجبسخةيدميةةببختة خنة شخ4٨٨هةةخةأ ة خقةةبخ

(لةةت ختة خميخيدي ةشخاة خ يةةخنةلاي خنة ش)()2خةيميخيةس خهةميخيدةسق خمة خ4٨٨خ ةج خلةةجسي خ

يدةالب خمّجسلجفخد ميخلييثخيكة خقللخ4١٩خأةخت خأةيئ جخلأص سخق ي ش .خ

ةم مجخيك خم خأمسخيدييوخت خن شخيدةالب ختإ ة خدةي خصةيئجفخم مةجفخإدة خ ج ةهخمةجخهةةخمفكةبخ
ةرجلىخمة خةالبلة خقلةلخي ل ةج خيدسلةعخيألةلخمة خيدّةس خيديةجم خللضةعخنة ي خةهةةخلةجسي ختلةس خ

يدفل ةشخةيللةةبي خاةةةسخيديةيئةةوخيةةي خلةةبأىخقسيلةشخللاةةسجخد

مةةجىخةيدغةةجسيىخةلفّةةبخقيمل ةةجخ

يدرّجتيةشخةيدا ميةةشخةيألبليةةشخةيضةةاوخمسكاهةجخيديضةةجسيخيدةةميخدة خيكة خماسةتةجفخةمصة ة يفسخا ة خ

يدةةةايبخيأل بدنة ختّةةيخةي مةةجخكج ةةىخصة سل جخةنةةمجىخمكج ل ةةجخقةةبخيلّةةىخي تةةج خصةةسقجفخةمسلةجفخ
تضيفخا خيألقيجسخيدل خليييخلصل خيد ايس خيأل بدنيش .خ

()١خيديمةي خيجقةى خما خيالبلج خ ةخ 7خبخ .5٨خ

()٢خيدي ل ة خيل ة خيدامةةجبخألةةةخيدفةةي خالةةبخيدي ة خصةةمسيىخيدةةمهه صةةمسيىخيدةةمههخت ة خأيلةةجسخم ة خمهةةه خبيسخ
يدمنيس خليسةى خيلاشخرج يشخم ّيش خ١٣٩٩خهة/خ ١٩7٩خ ةخ ٣خبخ .٣٩٢خ
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أبو عبد اهلل احلُميدي وكتابُ ُه جَذْو ُة املُقتبِس

ةكةج خمّجلةةلخهةميخيدضةةاوخأةخيال ينةجسخ صةةة خم يسكةاخرّجتيةةشخأيةسىخلمر ةةىختة خاةيةة خبةلخ
يديةيئةةوخيدمصة ةس خيدلة خهةةج سخيدي ةةجخيدا مةةج خةيألبلةةج خةة ةةبةيخيدلصة يعخةيدا جيةةشخمة خأمسيئ ةةجخ

مرلخيصلي يشخةي يي شخةل نيشخةميسهج( .)1خ

نشأته وحياته:
خخخخخخخخخخالخلناف جخيدمةجبسخللفةييىخةيتيشخا خييةج خألة خالةبخيهللخةالخاة خ صةأل خنةةىخ
يصجسيىخق ي شخللا خلي هخيدا خةيقلجد خا ي خت خن خملكس خملةسببيفخا ة خيدصةيةلخيدمصة ةسي خ
ت ة خلبييةةشخيدسلةةعخيدرةةج خم ة خيدّةةس خيديةةجم خد

ةةس خمرةةلخيصةةجس خيم ة خا ة خيدكلةةوخد نةةمج خ

يدل خنل خمكسهجخةه خإصجس خةيضيشخت خيد بخا خيدللكيسخت خي هخيدا خةيدي خةسبخا ة خ
يضةسخم جد خيدا مج خلصغوخةهمشخاجديشخدليةيلخيدا ة خيدل خكةج خأق يس ة خيي لة ةجخةتة خ

مّةةبمل جخكمةةجخيةةسىخلاةةجخيدلةةجيري خ(يدا ةةة خيدبي يةةشخم ة ختّ ة خةيةةبيث)(.)2خةه ة خيدا ةةة خيدل ة خ
لصةةكلخيدةةسك خيألنةةج خةيدّةياةةبخيألةد ة خدرّجتةةشخيدملا مةةي خيدةةمي خلفلةةس خل ة خصةةاهخيدا ة خلاةةبخ

مدًخإد خيدليةبخت خيديبيثخةا ةم خةسةييل خأةخت خيألبهخةت ة ة خأةختة خيدم ية خةا ة خ
يدكةةي خةمةةجخيلا ة خل مج...ةسلمةةجخبدةةىخيإلصةةجس خيدنةةجلّشخا ة خأ خيديميةةبيخكةةج خيملةةجاخلةةمكج خ
ةقة خيجتظشخةمه خملةقبخةق هخمك ة خم ةك خمة خيدملجلاةشخةيالنلّةةج خةم ية خيدة ف خيديةيةلخ
تة خي ةةهخيدا ة خةليةةةي خرة خيدةةة خةلخلاةةبخمدةةًخإدة خبس ةةشخاجديةةشخمة خيدف ة خةيديفةةظخةنةةاشخ

يإلبسيً .خ

ةتيمجخنةىخهةمهخيإلصةجسيىخيدّ ي ةشخالخيكةجبخيدلجيةثخيدملأمةلخيّةوخا ة خمةجخي ّة خيدضةة خا ة خ

ييةةج خيديميةةبيخيديجةةةشخأةخيل ة خييةةج خأن ةسل خةةيدةةبهخلجدةةميىخةمةةجخيدةةميخكةةج خيلاجيةةجهخم ة خ
يدي ةةسوخةم ةةجخمسكة ةاهختة ة خيدم لم ةةعخأةخمكج لة ة خيدا مي ةةشرخةد ةةميخت ةةإ خيدلجي ةةثخالخي ةةبخلةةبيخمة ة خ

يدلةةس ي خةيالنةةل لججخت ة خميجةدةةشخسن ة خييةةةيخاجمةةشخةميم ة خم م ةةشخدانةةس خيديميبيةةشخيدل ة خ
صأخةلساةس ختي ةجخألةةخالةبخيهلل خةمة خهةميخمةريفخلأم ةجختة خي كلةجهخألة خالةبخيهللخةيقلجدة خا ة خ

()١خي ظس:خا ج خميمبخالبخيهلل خالبخيدسيم خبةلخيديةيئةوخيلة خيدفةل خيدمسيلية خيديلاةشخيدرج يةش خيدّةجهس خ

١٣٨٩هة ١٩6٩/خ .40٨-٣76خ

()٢خأيمةةبخيمةةي خضةةي خيالنةةي خ ةةخ ٣خيديلاةةشخيديجمنةةش خبيسخيدكلةةجهخيداسل ة خليةةسةى خ١٣٨٨هة ة ١٩6٩-خ
بخ .٢7٩خ
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يدا خةي ل ختة خنة خملكةس خةلفسمة خدة خةق ةشخي صةغجد خ-إميخدة خ ّةلخاةب خي صةغجد -خلغيةسخمدةًخ
م خيألمةسخيدماجصيشخةيال لمجايشخيدضسةسيشخةميسخيدضسةسيشخييثخيفبيخمدًخإدة خينةل لججخ

أ خلك ةةة خينة ةسل خمست ةةشخم ي ةةشخأةخي ةةجخ–ا ة ة خيألق ةةل-خالخلا ةةج خمة ة خيدفجق ةةشخةيديج ةةشخم ةةجخ
يضيسهجخإد خةسوخأل خالبخيهللخةميسهخم خأتسيبخيالنس خإد خيداملخةليةيلخدّمةشخيداةي

خ

خةسلمجخينليا جخلأكيبخهميخلمجخةةلخيدي ةجخمة خأيلةجسخيديميةبيخيةةلخاامة خا ة خيدسي ةشخإدة خ
يدمصةةس خت ة خةقةةىخملكةةسخم ة خييجل ة خةهةةةخدمةةجخيل ةةجةاخن ة خيديجمنةةشخةيداص ةسي رخممةةجخيّةةةيخ
يل جهخلا ّ خلجدا خةيسة خا ي خةيدمبيبخت خي ل خصأ خابيبخم خألسيل خيدا مةج خةي لةشخيدا ة خ

يأل بدنةيي خيدةةمي خدة خيكلفةةيخلمةةجخكةةج ةيخييةة ة ختة خيال ةةبد خلةةلخكةةج ةيخيلي اةةة خإدة خأاةةي خ
ا مج خيدمصس خدي نةيخيدي خةيأيمةيخاة

خةما ةة خأ خيدسي ةشختة خي ةهخيدا ة خكج ةىخاستةجفخ

نةةجئبيفخةنةةمشخيضةةجسيشخمضةةيئشخت ة خييةةج خيال بدنةةيي خيل ة خي خيدمةةةجبسخليةةبر جخا ة خأنةةمج خ
ةيشخةأه ةةي خةهةج سةيخمة خي ةلخيدليةةةيلخيدا مة ()1خةمكرةةيخ
مئةجىخمة خلسكةةيخليبهة خيأل بدن خ

ن ي خابيب خت خيةيضسخيدمصس خيدكلسىخي لجفخد ا خا خأ خيديميبيخد خيلةقوخاة خم ةسبخ

يد س خةقضةج ختلةس خمة خيدةقةىخيجدةىخأ خقةةسىخةي مةجخكج ةىخه سلة خه ة يفسخدل ةبهخةينةلييج خ
د مصس خيل خةيتلة خيدم يةشخللغةبيبخةبتة ختي ةجخلاةبخأ خقضة خمةجخيسلةةخا ة خيسلاةي خاجمةجفختة خ
اجةمشخيديضجس خةمسكاخيالصاج خيدا م خةم بخيدا مةج خةمةةي خم ةجد خيدا ة خةيدم ةجظسيىخ

ةيديةيسخة صسخيدكلهخةيدبةيةي خةيدمةنةاجىخت خصل خا ة خيدّسآ خيدكةسي خةيديةبيثخيدصةسيوخ

ةت ة خيألبهخةيدا ة خيدميل فشخيأليسى .خ

ةل ةةبسخيالص ةةجس خه ةةجخإدة ة خي خيأليل ةةجسخيدة ةةيسب خاة ة خيديمي ةةبيخةيقجملة ة ختة ة خلغ ةةبيبخةم جةسلة ة خ
يدا مج خةيدفّ ج خةيدسةي خةيدمفسيي خةيالبلةج رخهةمهخيأليلةجسخالخلصةيسخإدة خأ ة خلةاةجختة خلغةبيبخ

تضيفخا خأ خلكة خد خمسيش .خ

()١خي ظسخ ف خيدييهختّةبخاّةبخيدمّخةسيختةةيفخينةلغسقىخم ةبيفخةلاةجخم ةبخمة خكلجلة خد يةبيثخاة خيدةسيي ي خ
إد خيدمصس خم خيأل بدنيي خةمرلخهميخيدّبسخم خيدكلجهخيةةة خد ةيتةبي خا ة خيأل ةبد خمة خيدمصةس .خةي ظةسخ

كةةمدًخم ةةشخيد جماةةشخ–لةةةبسهجخ جماةةشخيدمةةةةل-خت ة خاةةببي جخيدملضةةم ي خمّةةجدي خت ة خيد ةسيييىخيدا ميةةشخم ة خ
يأل ةةبد خإد ة خيدمصةةس خةيد ةسيييىخيدا ميةةشخم ة خيدمصةةس خإد ة خيأل ةةبد

١٩7٩خا خيدلةيد  .خ
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ةسلمةةجخكةةج خهةةميخ–ا ة ختةةسجخةةةيل خإميخد ة خيةةسبخمةةجخي جقض ة -خم ة خأبدةةشخيال صةةغجلخيدصةةبيبخ
لةةجدا خةيدليةةةيلخةمةةجخيلي ل ة خيدلةةبسجخيدا م ة خمة خيجدةةهخا ة خإدة خينةةلجمخةمةةبس خةصةةي خد ة خ
ليممل خةم جدن خةميجضسيل خم خيدمبيةمشخا خيدبسينشخةيد ظةسخةيدملجلاةشخممةجخقةبخي ةبختية خ

كريةةسة خم ة خيدصةةغةتي خلةةجدا خةأه ة خصةةجميفخا ة خيدييةةج خيألن ةسيشخةةةةجستجفخا ة خيدلفكيةةسخت ة خ
يالقل ة يس خا ة خكرةةس خمةةجخكج ةةىخلايةةسخل ة خيدليئةةشخيدمصةةسقيشخةلغةةبيبخلةةةةس خيجةةةشخم ة خيد نةةج خ
يديل خ ماة خلةي خ مةجلخيدمظ ةسخةيدميلةسخةكةس خيألةةلخةينة خيدنةيس خةس جيةشخيداّةلخمةعخ
لةتسخيدظسةوخيأليسىخيدمص اشخمجبيشخةما ةيش .خ

ثقافته وعلمه:

يمكة خيدّةةةلخ–ينةةل جبيفخإدة خيأليلةةجسخيدةةيسب خاة خيديميةةبي-خأ خييجلة خيدا ميةةشخةيدرّجتيةةشخللةةبةخ
م خييلختلسلي خلصكي خت خييجل خيدرّجتيشخيدييةيخيداجمشخةيدميمة خيدسئينةشختة خيأل ةبد خ

ةيدمصس  .خ

خخخخخخخخأمجخأةالهمج:خت ختلس خيقجمل خت خيأل بد خةه خيدل خللاةىخ صةأل خةةةلجهختي ةجخيلةبةخ
يديميبيخصبيبخيالقلجلخا خي هخيدا ة خصةغةتجفخلة خيلللةعخمةةجبسهخةيفيةبخمة خمةةيسبهخلةجدس ة خ
إد خيدصيةلخيدمص ةسي خت خاةسهخيدمي خكج خد خيدفضلخيألكلسخت خ صةسخيدرّجتةشخيالنةيميشخ
ت ة خسلةةة خيأل ةةبد خةيدةةليبخيدم ةةجةس خد ةةجخةم ةةجخأةسلةةجخيدل ة خكج ةةىخآ ةةميًخلمةةسخلفلةةس خيدّةةسة خ

يدةني خكمجخلنم خت خيدلةجسي خيديةبيثخةلةةسبخيدمةةجبسخيدابيةب خ م ةشخمة خأنةمج خيألاةي خ
يدةةمي خنةةمعخمة خيديميةةبيخةلفّة خا ة خا ةةةم خةل مةةمخد ة خ(ةأ ةةلخمة خنةةمعخم ة خألةةةخيدّجنة خ
سخيدمبةسش .)1()...خ
خةسةىخا خسنجدل خةميلة
ة

ل خأةلغخةلفةّ خلجل خأل خايبخيدّيسةي
ةلةسبخمةجبسخييسىخأنمج خآيسي خم خصةيةي خةأنةلجمل خ(...ةمة خألةةخامةسخلة خالةبخيدلةسخ
ةألةخميمبخا خل خأيمةبخةألةةخيدالةج خيداةمسي.)2()...خةدةي خأةةب ختة خهةميخمة خيأليلةجسخ

()١خيديمةي خيجقةى خما خيألبلج خ ةخ 7خبخ .5٨خ

()٢خيدضل خييمبخل خييي خل خييمبخل خاميس خلغيشخيدم لم
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يدل خيسةي جخيديميبيخا خ فن خت خ مةل خةيفكبختي جخأيمهخاة خأاةي خا مةج خيأل ةبد ختة خ
اةسه خةي بخا خمدًخت خمةيضعخكريس خت خنفسهخيدّي ( .)1خ

ةيميخكج ةةىخيدالةةس خلةةجد ة خالخلجداةةببختةةإ خصةةيةلخيديميةةبيخكةةج خيكرةةسه خممة خاةسوختة خاةةسهخ
لجدلفة خيدا م خمرلخأل خميمبخل خيا خيأل بدن خةيل خامةسخلة خالةبخيدلةسخيد ةمي خاستةجختة خ
يأل ةةبد خةيدمص ةةس خليرجسهم ةةجخيدا مي ةةشخةيألبلي ةةشخةيدفّ ي ةةشخة ةبهم ةةجختة ة خ ص ةةسخيدا ة ة خةملجلا ةةشخ

يجدلي ة خلةةلخي خهةةمي خيداةةجدمي خيد ي ةةي خياةةبي خم ة خألةةساخيدصيةةةيجىخيدا ميةةشخيدملأدّةةشخت ة خ
يدّس خيديجم رخةمفدفجىخيل خيا خكجدمي خةيأليكج خت خأةةلخيأليكةج خةكللة ختة خيدلةجسي خ
خ
ةيدلة ة يس خةيألبهخةيألي ةةي خةميسه ةةجخأكر ةةسخمة ة خأ خليةة ة ختة ة خه ةةميخيدميلة ةةس خةمرةةلخهةةميخ

يمك خأ خيّجلخا خأل خامسخل خالبخيدلسخم خييثخمكج ل خيدا ميشخةآرجسه .خ

يّةةةلخلاةةجخيدمةةفسيي خمةةةة يفسخة ة شخيديميةةبيخلةةجل خيةةا خةي لةةشخيدا ة خا ة خيبي ة :خ(ةالام ة خ
ةقسأخا ي ف خأكرسسخمة فسجل خةأكرسخم خيأليمخا خةص سخلةةيلل خةكةج خا ة خممهلة ف خإالةخأسة خ
د خيلظجهسخلمدً خ)2()...خةكري يفسخمجخلةسبخيصةجسيىخةةسييشختة خيدة بخا ة خأ خيديميةبيخكةج خ
ل ميمخيل خيا خةكمدًخيكةبخل ةًخيالصةجسيىخابيةبخمة خيدلةجيري خمرةلخقةةلخأيةبه :خ(ةسةىخاة خ
يل خيا ختأكرسخةييةلبخلة خةلة خاةسوخةلةةيلل خصة سخت ةةخل ميةمهخيديةجب)()3خكمةجخيصةيسخ

لجيثخآيسخإد خأ خيديميبيخ(الا خيل خيا خةقسأخا ي خمة فجل خك ج .)4()...خ

ة ّسأخت خلس مشخيديميةبيخألنةلجمهخألة خميمةبخلة خيةا خلاسيفةجفخمةة يفاخلييجلة خةمفدفجلة خةآرةجسهخ
إدة ة خ ج ةةهخيص ةةجسل ختة ة خيل ةةج خيدلاسي ةةوخلةض ةةة خإدة ة خص ةةجاسيشخيلة ة خي ةةا خةمةهللة ة خيألبلي ةةشخ
ةنمجىخت ة خةا مة خيدةينةعخيدةميخلاةببىخ ةي لة خييةثخصةم ىخآتةج خيدفّة خةيدصةسياشخةيدلةجسي خ
ةيدف نفشخةيدنيس...يّةلخت خمدً:خ(...ةكج خد خت خي بيهخةيدصاسخ فة خةينةع خةلةج خيةيةلخ

()١خي ظسخاببخم خةفيجىخيد ةمة خم ةجخمةريف:خىخ4٣خبخ 5٣خىخ٣7١خبخ ٢خةكريةسخميسهةجخمة خيدلة يس خ
يدل خأصجسخيديميبيخضم جخإد خصيةي خيدماسةتي  .خ

()٢خيديمةي خيجقةىخل خالبخيهلل خما خيألبلج خ ةخ 7خبخ .5٨خ
()٣خيألتغج

 .٣١6خ

خنايب خيل خيةا خخةسنةجدشختة خيدمفجضة شخلةي خيدةةيجلش خيديلاةشخيدرج يةش خبيسخيدفكةس خ ١٩6٩خبخ

()4خييمبخيمي خضي خيالني خ ةخ ٣خبخ .٢7٩خ
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ةمجخسأيىخم خيّةلخيدصةاسخا ة خيدلبي ةشخأنةس خم ة خةصةاسهخكريةسخةقةبخ ما ةجهخا ة خيةسةوخ

يدما  .)1()...خ

ةا ة خيدةةسم خمة خأ خهةةميخيدم مةةة خدة خيةةةلخإدي ةةجخا ة خ يةةةخمةةجخأةسبهخيديميةةبيختةةإ خإصةةجسل خ
همهخإد خ معخصاسخأل خميمبخل خيا خلفكبخلةضة خايقل خل خةة ل خيدا ميشخةيألبليةشخلة خ

ةل ممل خد  .خ

خخخخخخخخخخخة ةةبخت ة خأر ةةج خيدمةةةجبسخيأل بدنةةيشخمةةجخيصةةيسخإد ة خة ةةةبخايقةةشخلةةي خيديميةةبيخ
ةا خآيسخم خأاي خيدّس خيديجم ختة خيأل ةبد خهةةخيدمةفسلخيدكليةسخيألبيةهخألةةخمةسةي خلة خ

ييج خيدملةت خنة شخ(46٣خهةة) خيّةةلخيديميةبيخ فنة ختة خيدلاسيةوخلةأل خمةسةي :خ(ييةج خلة خ
ي وخل خيني خيل خييةج خألةةخمةسةي خيدّسيلة خةةجيهخيدلةجسي خيدكليةسختة خأيلةجسخيأل ةبد خ
ةم ةك ةةج خةدة خيةةظخةيتةةسخمة خيدا ة خةيدليةةج خةةةةب خيإليةسيبخمكةسهخألةةةخميمةةبخا ة خلة خييمةةب خ

ةأر خا ي خةأبسك جهخلامج ج)( .)2خ

خخخخخخخخخةداة سةلخم ة خيدةيض ة خمةةجخلصةةيسخيدي ة خيدالةةجس خيألييةةس خإمخلة بخلةضةةة خا ة خماجةةةس خ
يديميةةبيخأللة خييةةج خيلة خةتةةج خيألييةةسخةقةةبخلكةةة خهة خيدلة خيالمةةبهجخلاةةجخيدلةةجيري خت ة خ
لفنةةيسخيدايقةةشخلأ ةةجخل ميةةم خةلا ة ة خيةةي خقةةجل:خ(ة ةةج خلاةةبخيلة ة خييةةج خل ميةةمهخألةةةخالةةبخيهللخ

يديمي ةةبيخيدمل ةةةت خنة ة شخ4٨٨هة ةةخةق ةةبخا ة ة ختة ة خما ة ة خل يس مة ة خللس م ةةشخكري ةةسخمة ة خيدا م ةةج خ
خاةسخيديةيئو .)3()...خ
خ
يدميبري خت
ةيألبلج خةيدفّ ج خة ة
خخخخخخخخخخةا ة خهةةميختةةيخينةةلالبخيدلجيةةثخة ةةةبخيدة ة شخيدا ميةةشخلةةي خيديميةةبيخةأل ة خمةةسةي خ
ت ة خهةةمهخيدفلةةس خم ة خييةةج خيألةلخةه ة ختلةةس خيدصةةلجه خأمةةجخضةةاوخيالصةةجس خت ة خكةةي خيديميةةبيخ
فن ة خإد ة خيدايقةةشخلةةي خةلةةي خأل ة خمةةسةي ختإ ةةجخالخ ةةسىخي ة خد ة خي ة بخة ةسييشخا ة خل ممل ة خ

ألل خميمبخل خيا خت خيي خة ب جخيصجسيىخيدمفسيي خةسييشخت خيد بخا ي جخةه خلكفة خ
()١خيديميبي خ ةمة خيدمّللنةف خمكةسخأنةمج خسةي خيديةبيثخةأهةلخيدفّة خةمةيخيد لجهةش خقةج خللةةييي خميمةبخلة خ
لجةيةىخيدي ة خمكللةشخمصةةسخيدرّجتةةشخيالنةيميش خيديلاةشخيألةدة خلةايةعخمكللةةشخيدمر ة خللغةبيبخةمكللةةشخيديةةج
لمةسرخ مة خيدمّلةل ختة خمكةسخةال خيأل ةبد

 .70٨خ

خ

خيلاةشخيدةبيسخيدمةةسيشخد لةأديوخةيدلس مةشخةيد صةس خبخ٣0٩خىخ

()٢خ فن خبخ٢00خىخ .٣٩7خ

()٣خا ج خميمبخالبخيهلل خبةلخيديةيئوخم مخقيجم جخيل خيدفل خيدمسيلي خبخ .4٣٩خ
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دلأكي ةةبخيدةة ة شخةليبي ةةبخ ةا ةةجخةتة ة خه ةةميخيدن ةةيج خيمكة ة خأ خي ظ ةةسخإدة ة خيدايق ةةشخل ةةي خم ةةفسلخ
يأل ةبد خيلة خمةةسةي خةيديميةةبي خةيفيةةبخهةةميخأ خيدةةس ي خلاجةةسيختة ختلةةس خيدصةةلجهخةكج ةةجخمة خ
يدما يي خلجدا خةيألبهخيدمصة ةسي ختة خم ةجد خيدا ة خةيدلةسببخا ة خصةيةلخيداةةسخةأنةجلمل خ
كمجخأ خ

خيديميبيخت خكلجل خيدميخيالمبخيإلي جاخةياليلةجسخت خيدلة يس خلجد نةلشخد ميةعخ

يألاةةي خيدةةمي خلةةس خد ة خةظةةسةوخلةةأديوخيد ةةمة خكةةلخمدةةًخقةةبخيلةةسسخاللة خالةةبخيهللخيديميةةبيخ
مةةسةسهخيداةةجلسخيدنةسيعخليلياةةشخايقلة خلةةأل خمةةسةي خلة خييةةج خةسلمةةجخليلياةةشخايقلة خلةةييسي خ
م خيدماجةسي خيدمي خاستةيخت خميبي خيألبهخةيدرّجتشخيجةشخةأ خقبخل ةةسسختة خمّبمةشخكلجلة خ
يللجا ة خ ة خيالي ةةجاخةياليلةةةجسخييةةثخلنةةيخظةةسةوخلأديف ة خيد ةةمة خةمةةجخكةةج خيالسي ة خم ة خ

يدلةةسببخأةلخيألمةةسخيةةةوخيدةقةةة خت ة خلّةةةيسخأةخلف ةسييخيل ةةجهخأاةةي خل ةةبهخةدك ة خيةةي خقة ةةب خ
يدفجئةةب خيدمس ةةة خم ة خهةةميخيدكلةةجهخلجد نةةلشخألهةةلخيدمصةةس رخل ةةجةاخا ة خمنةةأدشخيال ةةجاخةسأىخ
أ جخالخلكجبخلابخصيئجفخإد خ ج هخيألهبيوخيدل خيةسىخأ خيدكلةجهخيّةبم جخلجد نةلشخألاةي خل ةبهخ
يأل بد خة صسخميرسه خةآرجسه خيل خةدةخكج خمدًخت خم جلخميبةبخةقبسخماي  .خ

الحميدي في المشرق:
ُ

خخخخخخخخخخةلصةةكلخيدمسي ةةشخيدرج يةةشخم ة خييةةج خيديميةةبيخت ة خيدمصةةس خلاةةبخسي ل ة خإدي ة خةياةةبهخ
يد ج ةةهخيد ةةج خمة خييجل ة خيدا ميةةشخةيدرّجتيةةشرخة ف ة خمة خيدمةةةجبسخأ خألةةجخالةةبخيهللخ(سيةةلخلاةةبخ

يألسلاي خةأسلامجئش ختسةىخلمةسخا خ مجاشخم خألةخالبخيهللخلة خألة خيدفةل خةللغةبيبخاة خ
مجاش خم :خيديييهخألةخلكسخةجيهخيدلجسي )خ( .)1خ

خخخخخخخخخخةلفك ةةبخمة ةةجبسخأي ةةسىخأ خه ةةمهخيدسي ةةشخيدا مي ةةشخكج ةةىخسي ةةشخم م ةةشخم ة سةسخييد ةةجخ
يديميبيخلأقيجسخينيميشخابيةب خقلةلخأ خينةلّسخللغةبيبخةيليةمهجخمةي ةجفخةنةك جف خيّةةلخمةفسلخ
مص ة ةسخ(ةسيةةلخإد ة خيدمصةةس خن ة شخرمةةج خةأسلاةةي خةيسلامجئةةشختي ة خةنةةمعخلمكةةشخيسن ة جخيهللخ

لاجد خةلأتسيّيجخةلجأل بد خةمةسخةيدصج خةيدا يس خةينلةي خلغبيب .)2()...خ

ةالخ كةةجبخ ةةبخمةةةب يفسخم ة خمةةةجبس جخيدّبيمةةشخيدم مةةشخقةةبخأمفةةلخسي ةةشخيديميةةبيخةيدلأكيةةبخا ة خ
يهميل ةةجخيدا ميةةشخلجاللجسهةةجخةييةةب خمة خيدةةسييىخيدابيةةب خيدلة خالةةسىخاة خملج ةةشخيدايقةةشخلةةي خ

()١خيدضل خأيمبخل خييي خل خأيمبخل خاميس خلغيشخيدم لم
()٢خيل خي كج خةتيجىخيألايج خ ةخ 4خبخ .٣١٨-٣١7خ
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يأل ةةبد خةيدمصةةس خم ة خ ةةشخةكةةمدًخبدةةىخا ة خيةةسبخيأل بدنةةيي خا ة خي ةةهخيدا ة خةأيةةمهخ
م ة خم جلا ة خيألة ة يشخييةةثخمسكةةاخيديضةةجس خةمةةةي خيالصةةاج خيدفكةةسيخةيدا م ة خلغةةبيب خةد ة خ

يكة ة خمسيلة ةجفخلا ةةبخه ةةميخأ خيي ةةسبخمفسي ةةجخيديمي ةةبيخا ة ة خل ّة ة خيدا ة ة خمة ة خ جل ةةم خيدا م ةةج خ
ةمصةةجهيسخيألبلةةج خر ة خيلةةبأخهةةةخلاةةبخمدةةًخلجدلة ة يوخةيدلةةأديوخلاةةبخأ خيكةةة خقةةبخيةةةلخا ة خ
ي جايىخيةدئًخيدا مج خةقسأخا ةي خمةة فجل خةيةم خمنةجئ جخةت ة ةجخيّةةلخلاةجخيدمةفسيي خ

ت ة خ ج ةةهخم ة خيبير ة خا ة خيديميةةبيخةصيةةةيل خيدا ميةةشخةيألبليةةشخة ةةةبهخت ة خلا ة خيدا ة خ
ةلا يم :خ(نمعخلأتسيّيشخةبمص خةأقج خلةينيخم سب خر خس عخإد خلغبيبخةينةلةي جخةسةىخاة خ

يديييهخيدلغبيبيخةكلهخا خأكرسخمة فجل  .)1()...خ

خخخخخخخخةيميخكةةج خهةةميخيديلةةسخيدةةميخيسةي ة خمةةفسلخمصةةسق خماةةسةوخةمص ة ةسخالخيكةةجبخيصةةكلخ
نةةةىخا ةةسجخلن ةةييخمةةة اخد ج ةةهخمة ة خيي ةةج خأل ة خال ةةبخيهللختة ة خيدمصةةس رخت ةةإ خةيقةةعخييةةج خ

يديميبيخةي رجسخيدل خأصجسخإد خأنمجئ جخيدمفسيةة خمصةجسقشخةي بدنةية خيةبلخمدةًخك ة خا ة خ
ناشخا م خةصب خيقلجد خا خي هخلملجلاشخيدمص ةسي خمة خصةيةلخيداةةسختة خيدمصةس خممة خ

ق ِّبسخدة خيالدلّةج خل ة خةمة خهةميخك ة خ نةلييعخيدّةةلخلةأ خيدّنة خيدرةج خمة خييةج خيديميةبيختة خ
يدمصس خقبخلمر ىختي خصيةيشخيداجد خيد جض خهةخيدمرّوخيدمسمةة خةيالنةلجمخةيدصةي خيدما ة خ
يدةةميخي ة خيدي ة خي لةةشخيدا ة خةيأيةةمة خا ة خةمدةةًخمةةجخلفكةةبهخمةةةجبسخيدلةةجسي خيدل ة خا يةةىخ

لل ة يس خيدا مةةج خةيدصةةيةلخةيدميةةبري خةليجةةةشخم ةةجخمةةجخكةةج خما ي ةجفخلةةسةي خيديةةبيثخةملس م ة خ
يد مجلرخيّةلخأيبخيدكلةةجهخضةم خيدلاسيةوخلجديميةبيخا ة خي ة خأيةبخس ةجلخيديةبيثخيألرلةجىخ
ةكلةةةجهخيدلةةجسي خيدمصة ةسي ختيةةمكسخاةةببيفخممة خل مةةمخأللة خالةةبخيهللخة نةةهخإدية خلةةجدا خيةةمكسخ
م ة ة خ(يةنة ةةوخل ة ة خأية ةةةهخيد مة ةةبي خيد ياهة ةةب خةميمة ةةبخل ة ة خيسية ةةج خةألة ةةةخاة ةةجمسخيدالة ةةبسيخ

ةينمجايلخل خميمبخيدي ي خةخميمبخل خا خيد يل خةيديني خل خيدينة خيدمّبنة خةألةةخ
الةةبخيهللخيدينةةي خل ة خ ةةةسخةميمةةبخل ة خيمةةي خةيديةةجتظخميمةةبخل ة خ جةةةسخةينةةمجايلخل ة خ

يدنمسق بي .)2()...خ

()١خيديمةي خيجقةىخل خالبخيهلل خما خيألبلج خ ةخ 7خبخ .5٩خ

()٢خيدمهل خيإلمج خألةخالبخيهللخصم خيدبي خلمكس خيديفجظ خ ةخ ٣خبخ .٢٢١خ
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خخخخخخخخكلخهميخيةض خد جخأهميةشخيدفلةس خيدلة خقضةجهجخيديميةبيخمة خييجلة ختة خيدمصةس خل ةًخ
يدفلس خيدل خيملبىخمجخيّجسهخم خأسلاي خاجمةجفخلةي خلةجسي خسي لة خنة شخ(44٨هةة)خةيلة خةتجلة خ

ن شخ(4٨٨هة) خملة ّيفخلةي خاةيةة خيدرّجتةشخةيدا ة خةيألبهخةيدلةجسي خيلة خينةلّسخلة خيدميةجوخ
ت خاجةمشخيدرّجتشخةيدا خةيألبهخلغبيبخةييللختي جخمكج ةشخمسمةقةشختة خميةبي خيدا ة خةيألبهخ

ةت خم شخيدلةبسي خة صةسخيدا ة خإدة خ ج ةهخيدلةأديوخةيدلةة يوخيدةميخل ةغخاةببيفخكلية يفسختضةيفخ
ا ة خيهميةةشخل ةةًخيدمفدفةةجىخم ة خيدة ةةشخيد ةايةةشخةمدةةًخمةةجخ يةةجةلخيالصةةجس خإدي ة خت ة خييةةةيخ
دمجيشخميلةس خت خيدنيةسخيدّجبمشخضم خبسينشخمفدفجل خةآرجسهخيدلة خيف ة خمة خي ّة خيد ظةس خ
يداج شخا ي جخناشخرّجتةشخيدس ةلخةيةجلعخيدا ةة خيدلة خيةة جخممةجخسصةي خإدة خأ خي ةجلخلية خ

ة بيس خمجخةةف خل خيدمفسية خلأ خميبثخيجتظخمفسلخأبيه .خ

مؤلفات وآثاره:

خخخخخخخخةيميخكةةج خألةةةخالةةبخيهللخا ة خمةةجخأصةةس جخمة خياليةةي خةيدف ة خةيدب يسيةةشخةيدمّةةبس خيدا ميةةشخ
ةيدرّجتيةةشخةيألبليةةشختإ ةةجخ يةةجةلخيدةقةةةوخا ة خبالئةةلخهةةمهخيدمكج ةةشخةل م ة خ م ةةشخم ة خرمسيل ةةجخ
ةييةةةجىخ ةةةبخأل ة خالةةبخيهللختي ةةجخلمةةجخيل جنةةهخةتلةةس خلايةةبخا ة خ ةةةوخقةةس خم ة خيدةةام خ
قض ةةجهجختة ة خيد ةةبخةيدام ةةلخةيدمر ةةجلس ختة ة خمن ةةيس خا مي ةةشخ جتا ةةشرخةهك ةةميخت ةةإ خيدمة ةةجبسخيدلة ة خ
لس مىخألل خالبخيهللخيديميبيخمكسخاببيفخم خيدمفدفجىخيدل خأ اخلأديف ةجختة خلغةبيبخضةم خ

يقجمل خت خيدمصس خيّةةلخلاضة :خ(ةكلةهخل ةجخكرية يفسخمة خيديةبيثخةيألبهخةةةةوخمةةةفجىخ
يئبخةيسجخليجسي خد يييهخةميسهج .)1()...خ
كريس خةا ختة
خة

ة ّسأخت خمةبسخآيسخقجئمشخم خيدكلهخيدل خأدف جخألةخالبخيهللخةه  :خ
.١

مة خيدمّللف خت خمكسخةال خيأل بد .

 .٢لجسي خيالني .

 .٣يألمج خيدةجبقش.
 .4لن يلخيدنليلخإد خا خيدلسنيل.

 .5يد معخلي خيدةيييي خيدليجسيخةمن .
 .6كلجهخم خيد ميمش.
()١خيدمّسي خييمبخل خميمبخيدمخّةسيخيدل منج

خ ف خيدييه خ ةخ ١خبخ .٣١4خ
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 .7يدمههخيدمنلةًخت خةاظخيدم ةً.
 .٨كلجهخمجخ ج خم خيد ةةبخةيأليلجسخت خيفظخيد جس.
 .٩ميجيلجىخيألةبقج خت خيدمكجللجىخةيد ّج .

 .١0كلجهخم خي سبا خيألمج خم خأهلخياليمج ( .)1خ

ةلةسبخمةجبسخأيسىخم مةاشخرج يشخم خمفدفجىخيديميبيخإد خ ج هخمجخمكسخآ فجفخةم ج :خ
 .١يدملصجك خت خأنمج خيدفةيك .
 .٢ل غشخيدمنلا ل.
 .٣يدلمكس .

 .4أبهخيألةبقج .خةكلجهخ(لسنلخميجيلجىخيالةبقج )
 .5ليفشخيدمصلج خت خمكسخةةتيشخيدا يس .
 .6يدمفل وخةيدميل و.
 .7ةتيجىخيدصيةل.
 .٨ةيبسخيأليلج .

 .٩بيةي خصاسفخه( .)2خ

ةهةمهخيدمفدفةجىخيدلة خدة خيةة جخأكرسهةجخبالدةشخةيضةيشخا ة خرّجتةةشخيديميةبيخةنةاشخا مة خممةةجخ
يك خيةسهخت خيدييةيخيداجمشخي ليش :خ

 .١يدمةضةاجىخيالنيميشخةيألييقيشخةيدايقجىخيال لمجايش.
 .٢يدلجسي خةيدل يس خةيدنيسخةم جخكلجهخيد مة خمةضة خيدليث.
 .٣ت ة خيألبهخم خصاسخة رس( .)3خ

ةا خيدسم خم خأ خهمهخيدييةيخيداجمشخلصكلخقةيابخةأةةلخيدرّجتشخيداسليةشخيالنةيميشختة خ
يداةةسخيدميل فشرخإالخأ خيدلجيثخيدملأملخالخلفةل خمييظشخم لشخيديجلعخيدفّ ة خيالنةيم خ
()١خيديمةةي خيةجقةىخلة خالةبخيهلل خما ة خيالبلةج خ ةةخ 7خبخ 5٩خةل ظةسخمّبمةشخيديلاةشخيألةدة خمة خيد ةمة خ
دانلجمخميمبخل خلجةيى خبخ .٢خ

()٢خيدةة ةةفبي خةة ةةي خيدة ةةبي خي ية ةةلخل ة ة خأيلة ةةً خيد ة ةةيت خلجدةتية ةةجى خيديلاة ةةشخيدرج ية ةةش خلجال ة ةةج خه مة ةةةىخسيلة ةةس خ

١٣٨١هة ١٩6١-خ خ ةخ 4خبخ .٣١٨-٣١7خ

()٣خمّبمشخيد جصسخدكلجهخيد مة خبخ ٢خيلاشخيدبيسخيدمةسيشخد لأديوخةيدلس مشخةيد صس خن شخ .١٩66خ
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ةيةةجلعخيدلةةجسي خا ة خيدمفدفةةجىخإدة خ ج ةةهخا ة خيديةةبيثخةيدسةييةةشخةمةةجخيلا ة خل مةةجخمة خا ةةة خ
تسايشخأيسىخليب خهميخيدا خةللةلخل خت خ يج خيدن شخيد لةيشخيدمي س خةمجخلّةة خا ية خمة خ

أقةيلخيدسنةلخ()خةأتاجد خةلّسيسيل  .خ

يمكسخةييبخم خيدمفسيي خيدّسيلي خم خاةسخيديميةبيخضةم خيدلس مةشخدة خةيدلاسيةوخلة خمةجخ
يفكبخيل جهخيديميبيخهميخةص سل خيدا ميشخةناشخا مة خلجديةبيثخةا ةمة ختيّةةل:خ(...ةأيلس ةجخ
يدّجض خيالمج خل فظة خقةجل:خن ف
ةماىخألةجخلكةسخلة خيسيةج خللغةبيبخيّةةل:خنةماىخألةجخالةبخيهللخ

يديميبيخيّةل:خريرشخأصيج خم خا ة خيديبيثخي ةهخلّةبي خيدةل خل ةجرخكلةهخ(يدا ةل)خةأينة خ
كلجهخةضةعختية خكلةجهخيدةبيسخقي ة خةكلةجهخيدمفل ةوخةيدميل ةو خةأينة خكلةجهخةضةعختية خ

كلجهخيألميسخيل خمجكةال خةكلجهخةتيجىخيدصيةلخةدي ختي خكلجه خةقةبخك ةىخأسبىخأ خأ مةعخ

ت خمدًخكلجلجفختّجلخد خيألميس:خسلل خا خيسةوخيدما خلابخأ خلسلل خا خيدن ي )( .)1خ

ةيصيسخمفسلخآيسخمم خلس مةيخد يميبيخإد خليةة خت خيديبيثخةةةفجل خيدلة خأه لة خأ خ
يكة خم خا مجئ خيدمبقّي خةصيةي خيداجستي ختيّةل:خ(ةسةىخا خيألميسخيديةجتظخيألسيةهخألةةخ
ةةةسخا ة خل ة خمةةجكةالخةقةةجل:خأيلس ةةجخةةةبيّ جخألةةةخالةةبخيهللخيديميةةبيخةهةةةخم ة خأهةةلخيدا ة خ
ةيدفضةةلخةيدلةةيّظخد ة خأسخمر ة خت ة خافل ة خة ايهل ة خةةسا ة خةلصةةجم خلةةجدا خةقةةلخلاةةجخأكةةجلسخ

اةسهخمم خدّ خيألئمش:خد خلسخاي جيخمرلخألة خالةبخيهللخيديميةبيختة ختضة خة ل ة خة ايهلة خ
ةمايس خا م خةيسة خا خ صسخيدا خةلر خت خأه خةكةج خةساةجفخرّةشخإمجمةخجفختة خا ة خيديةبيثخ
ةا خةماستشخملة خةسةيل خميّّةجفختة خا ة خيألةةةلخا ة خمةمههخأةةيجهخيديةبيثخمللية يفسخ

ت خا خيألبهخةيداسليش .)2()...خ

ةيفكةةبخهةةمهخيدماةةج خةييةةبخممة خأبسكةةةهخةأيةةمةيخا ة خة ّ ةةيخيدكريةةسخاة خكلةةجهخيد ةةمة خلّةدة :خ

(ةكج خسيم خيهلل خ ني خةيبهخيفظجفخةماستشخلجديبيثخةس جد )( .)3خ
ةا ة خيد ة

خ فن ة خ ةةبخيدمةةةجبسخيأل بدنةةيشخةيدمصةةسقيشخلة ة وخيديميةةبيخلأ ة خمةةفسلخيالمةةبخ

ا ي خيدمفسية خيدما ية خلجدلجسي خيأل بدن خليجةش خةيدلجسي خيالنيم خلاجمشخةي ّ ةة خاة خ

()١خيلة خلصةكةيل خألةةةخيدّجنة خي ةةوخلة خالةةبخيدم ةً خيدةة ش خيدةبيسخيدمةةسيشخد لةأديوخةيدلس مةةشخ ١٩66خ خبخ

٨٢خىخ ٣0خيدّن خيدرج

خبخ .56١خ

()٢خيديمةي خيجق خةى خما خيالبلج خ ةخ 7خبخ .60خ

()٣خيدضل خييمبخل خييي خل خييمبخل خاميس خلغيشخيدم لم
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كلجلة ة خيد ةةمة ختة ة خة ةةفيجىخةمةيض ةةعخابي ةةب خمة ة خمفدف ةةجل خيلة ة خق ةةجلخأي ةةبه خا ة ة خلأ ة ة :خ
(...يدص ة ة ةةي خيدفّية ة ة ة خيدمي ة ة ة ةةبثخيدض ة ة ةةجليخيدم ة ة ةةلّ خأل ة ة ةةةخال ة ة ةةبخيهللخميم ة ة ةةبخلة ة ة ة خألة ة ة ة خ ة ة ة ةةسخ

يديميبي .)1()...خ

ةيةةةف خمةةفسلخآيةةسخملةةأيسخا ة خيدنةةجل خت ة خيدةةام خلّةد ة :خ(ةكةةج خبفةل ةجفخا ة خيدي ةةهخد ا ة خ
خاكيةجفختي ةجفخسةةةي جفخةساةجفخييلجسيةجفخملّ ةجفخكريةةسخيدلةةةج يوخي ةةشخرّةةشخسيمة خيهللخ
كريةسخياليةةي
ة

لاجد  .)2()...خ

ةهةةمهخصة جب خةيضةةيشخلفكةةبخمكج ةةشخيديميةةبيخةةةةفجل خيدا ميةةشخةيدلجسيييةةشخكمةةجخلفكةةبخممجسنةةل خ
كلجلشخيدلجسي خةيدلأديوختي خيل خاسوخةيصل سخت خيألةنجيخيدلجسيييشخيدمصةسقيشخةا ة خأدنة شخ
يألاةةي خم ة خيدمصةةجسقشخيدةةمي خاست ةةيخلمكةةج ل خيدلجسيييةةشخةيدا ميةةشخم ة خيمرةةجلخيدي ل ة خيدةةميخ

ةة ةةوخيديمي ةةبيخلّةدة ة :خ(...ة ةةبيّ جخأل ةةةخال ةةبخيهللخيديمي ةةبيخمة ة خأه ةةلخيدا ة ة خةيدفض ةةلخةسبخ

ي خةيل ة خصةةجهي خةميةةسه خةنةةمعخم ة خي ة خكريةةسخةة ةسوخ
لغةةبيب خةنةةمعخأةةةيجهخيدةةبيسق ة

(لجسي خيأل بد ) خةد خأسخمر خت خافل خة ايهل )( .)3خ

خخخخخخةدك خيدمفسلخيدممكةسخيدميخي ّلخكي خيل خمجكةالخ–ةبي خيديميبي-رخدة خيةمكسخصةيئجفخ
ا خيلياشخيدلأديوخيدمصجسخيدي خت خلجسي خيأل بد  .خ

خخخخخخخ ةالخأسىخأ خيكةةة خيدمّةةةةبخلكلةةجهخلةةجسي خيأل ةةبد :خكلةةجهخيد ةةمة خ فن ة خا ة خيدةةسم خ
م خييلةيئ خأمةسخلجسيييشخاجمشخةأيبيرجفخماي ةشخسةاة ختي ةجخلن نةلخيدام ة خم ةمخيدفةل خةيلة خ

يدّس خيديجم ختضيفخا خيدلة يس خيدلة خضةمىخيصةجسيىخةبالالىخلجسيييةشخلاةةبخإدة خميل ةوخ
يألمك شخةيألام شخةيألصيجب .خ

خخخخخخخمد ةةًخأ خقجئم ةةشخمفدف ةةجىخيديمي ةةبيخلي ةةلفظخلا ة ةةي خكل ةةجهخل ةةجسي خيالن ةةي خإدة ة خ ج ةةهخ
ييلفجظ ةةجخلا ة ةةي خكل ةةجهخ ةةمة خيدمّل ةةل

خمم ةةجخيفك ةةبخيدّ ةةةلخل ةةأ خيدا ةي ةةج خيم ةةري خكل ةةجلي خ

()١خيدمسيكصة ة خال ةةبخيدةيي ةةب خيدما ةةهختة ة خل ي ةةيبخأيل ةةجسخيأل ةةبد خةيدمغ ةةسه خيلا ةةشخد ةةشخييي ةةج خيدلة ةسيث خ

١٣٨٣هة ١٩6٣/خ خبخ .7٣-7٢خ
()٢خيدي ل

خألةخيدفي خالبخيدي خل خيدامجب خصمسيىخيدمههخت خييلجسخم خمهه خ ةخ ٣خبخ .٣٩٢خ

()٣خيأللةةجلك خيلة خلغةةسيخلةةسبي خ مةةجلخيدةةبي خألة خيدميجنة خيةنةةو خيد ةةة خيد ياهةةس ختة خم ةةةًخيدّةةجهس خ نةةيشخ
مةةس خا خيلاشخبيسخيدكلهخمعخإنلبسيكجىخةت جس خ جماشخةايس خيدرّجتشخةيإلسصجبخيدّةم خيدمفننشخيدمةسيشخ

يداجمشخد لأديوخةيدلس مشخةيد صس خميجلعخكةنلجخلنةمج خةصسكجه خج . .خ خ ةخ 5خبخ .١56خ
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ميل فةةي خةأ خكل ةةجهخل ةةجسي خيالن ةةي خسلم ةةجخك ةةج ختة ة خل ةةجسي خيالن ةةي خيدا ةةج خأةخيجةة ةجفخلأه ةةلخ
يدمص ةةس خديك ةةة خل ةةمكس خأله ةةلخيأل ةةبد خيي ا ةةة خمة ة خييدة ة خا ة ة خماي ةةبخيأليل ةةجسخةيألي ةةبيثخ

يدمصةسقيش خأمةةجخكلةةجهخيد ةةمة خت ةةخ–كمةةجخنةةيأل -خيةةجبخلأهةلخيأل ةةبد خأة ةةاختية خيديميةةبيخ
لةةجسي خل ةةًخيدةةليبخةليةةس خإدة خيدلاسيةةوخلجدلةةجساي خمة خأايم ةةجختة خت ةةة خميل فةةشخمة خيدا ة خ
ةيألبهخةأم ةةجخم ةةجخةسبختية ة خمة ة خيص ةةجسيىخإدة ة خأا ةةي خمة ة خأه ةةلخيدمص ةةس خت ةةيخيل ةةجةاخيالدم ةةج خ

يدمة اخيدنسيعخلمجخييلج خيديبيثخةينلباي خيدمّج  .خ
ةل ةةميخيكةةة خم ة خيدل ةةةاخيدكليةةسخةيدلةنةةعخيدةةميخالخبيا ة خد ة خةالخضةةسةس خلةةبتعخإدي ة خلنةةميشخ

كلةةجهخيد ةةمة خللةةجسي خيأل ةةبد خكمةةجختاةةلخلاض ة خمالمةةبيفخا ة خمةةجخيصةةس جخإدي ة خمة خميلةيةةجىخ

كلةةجهخيد ةةمة ختة خيألمةةةسخيدلجسيييةةشخيدلة خ ا ةةجخيدمفدةةوخمّبمةةشخأةخمةةبييفخدكلجلة خديكةةة خمةةجخ

يةسبهخم خأيلجسخيألبهخةيدا خةيدا مةج خمالمةبيفخا ة خلن نةلخام ة خةماةجد خمة خيدصيةةيجىخ
ةيدمةيقةةعخميىخيدة ة شخيدملجصةةس خلمةضةةةاجىخيدكلةةجهخةأهبيت ة خيدسئينةةش خيجةةةشخةأ ةةجخالخ ةةبخ

لي خأيبي جخإصجس خيسكيشخلفكبخهميخةلبتعخإد خيق يسسه .خ
الحميدي أديباً :خ
ُ
خخخخخخخخخخيلبةخم خيداسجخيدمة اخدرّجتشخيديميبيخةمكج ل خيدا ميشخةمةجخكةج خيملةجاخلة خمة خ
يدنةةاشخةيدصةةمةلخدابيةةبخم ة خا ةةة خيدص ةسياشخةيداسليةةشرخأ خيألبهخكةةج خيصةةكلخ ج ل ةجفخهجم ةخجفخم ة خ
ةي هخرّجتشخأل خالبخيهللخةالخيلبةخمدًختيمجخةةةف خلة خيدمفسيةة خةيةةيجهخيدلة يس خةيدنةيسخ

تين ةةه خةي م ةةجخيل ةةبةخةيض ةةيجفختة ة خي ر ةةجسخيد رسي ةةشخةيدص ةةاسيشخيدلة ة خييلفظ ةةىخل ةةجخيدمة ةةجبسخ

يال بدنةةيشخةيدمص ةةسقيشخدة ة خةيميخأسب ةةجخأ خ ل ةةبأخيدي ةةبيثخاة ة خن ةةمجىخأبلة ة خةق ةةبم جخيد ر ةةسخا ة ة خ
يدصاسخد خ بخمجخيناف جخت خمدًخم خآرجسهخة ةةة خيد رسيشخنةىخمجخةسبخت خكلةجهخيد ةمة خ
أةخكلةةجهخلن ة يلخيدنةةليلخإد ة خا ة خيدلسنةةيلخةيدكلةةجهخيألييةةسخمةةجخي ةايلخمييةي ةجفخد ة خينةةليعخ

يدةقةوخا ي ( .)1خ

أمجخكلجهخيد مة ختّبخلضم خ م شخةيتس خم خل يس خيدا مج خةيألبلةج خيدمصة ةسي ختة خيأل ةبد خ

ةالخية ةةاهخا ة ة خيدملأم ةةلختي ةةجخمييظ ةةشخيألنة ة ةهخيد ةةميخيللاة ة خيديمي ةةبيخةن ةةمجل خيدف ي ةةشخ
()١خأصسىختة خبخ٢خ إدة خقيةج خأيةبخيدي لةشخيدمغجسلةشخلب يسنةشخيدكلةجهخةليّيّة ختة خسنةجدشخمج نةليسختة خ جماةشخ
يدّجهس  .خ
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ةيألبليةةشرخةت ة خمّبمةةشخل ةةًخيدنةةمجى:خيدن ة ةدشخةيدةضةةة ختةةيخيكةةجبخيدّةةجس خي ةةبخةةةاةلشخأةخ
لةةةا يفسختة خيدلاليةةسخنةةي خا ة خةةةايبخيدالةةجسيىخأةخيألدفةةجظ خت ة خنة شخةيضةةيشخقسيلةةشخيدف ة خ

يل ةةبةخقة ةةبخيدمفد ةةوختي ةةجخمسكة ة يفاخةمفك ةةبيفخا ة ة خةض ةةا جخل ةةي خي ةةبيخيدّ ةةجس خأةخيدن ةةجمعخبة خ
يالييلخلجدما  .خ

ةيييظخت خين ةهخيديميبيخأيضجفخأ خي

خإد خيالي جاخةيدلابخا خيالنة جهخيدممةل خةقةبخ

يك ةةة خمة ة خأن ةةلجهخمد ةةًخكر ةةس خيدلة ة يس خيدلة ة خين ةةلةال جخيدكل ةةجهخأةخيدظ ةةسةوخيدلة ة خأيجي ةةىخ

لجدمفدوخةهةخلايبخا خمةي خيأل بد  .خ

ةم خأمر شخهمهخيدل يس خقةد خضم خلس مةشخألة خامةسخأيمةبخلة خميمةبخلة خالةبخسلة خيأل ةبد خ
(...ةكج خألل خامسخلجدا خ يدش خةلجألبهخسيجنشخةص س خمةعخبيج لة خةةةيج ل خةيلفّةىخدة خ
أيج خةةاليجىخد ا ختي جخ فج رختنجبخلابخيمةل خةأرسىخلابختّسخةأصيسخلجدلفضةيلخإدية خإالخأ ة خ
م ةةهخيدصةةاسخا ي ة .)1()...خر ة خيةةةسبخلاةةبخهةةميخ مةةجمجخم ة خصةةاسخيل ة خالةةبخسل ة خت ة خأم ةسيجخ

ميل فش .خ
ةيل ةةبةخيدي ةةجلعخيألبلة ة ختة ة خرّجت ةةشخيديمي ةةبيخمة ة خي ةةيلخييلي ةةجسهخداا ةةي خيد ةةمي خل ةةس خد ة ة خ
ةيد مجمجخيدل خأاسبهجخمة خآرةجسه خيألبليةش خةيدملللةعخدكلةجهخيد ةمة خيّةوخا ة خاةببخكليةسخمة خ

أاة ةةي خيألبهخيدة ةةمي خلة ةةس خد ة ة خكمة ةةجخيّ ة ة أسخ م مةاة ةةجىخةيتة ةةس خم ة ة خأصة ةةاجسه خت ة ة خأم ة ةسيجخ
ةمةضةاجىخميل فشخسكاختي جخا خمجخيصل سخلة خكةلخمة خة ةبيسخلجدةمكسخأ خهةمهخيدظةجهس خ

الخلّلةةسخا ة خمفدفةجىخيديميةبيخةيةةبهخأةخا ة خ مةلة ختّةي خةي مةةجخلييةظختة خيدابيةبخمة خ
يدمفدفةجىخيأل بدنةيشخيدلة خيالمةةبىخا ة خيد ةمة خةأيةةمىخا ةجخمرةلخلغيةةشخيدضةل خةةة شخيلة خ
لص ةةكةيلخةميي ةةس خيلة ة خلن ةةج خةي خكج ةةىخيأليي ةةس خلمل ةةجاخلجدن ةةاشخةيدلفة ةةيلخةيالن ةةليسيبختة ة خ
اةسجخيدلة يس خةيد ةةةةبخيألبليةشخصةةا يفسخة رة يفسخمةعخيأليةةبيثخيدلجسيييةةشخيدم جنةلشخةم مةةجخيكة خ

تةةإ خل ة يس خيديميةةبيخت ة خ مةل ة خأةخمةةجخأةسبهخت ة خمفدفةةجىخأيةةسىخبديةةلخةيض ة خا ة خم كةةشخ

يديميةةبيخيألبليةةشخةمةهللة خيدلة خمك لة خمة خيدلاسيةةوخيدمةةة اخلةةأاي خيدرّجتةةشخمةةعخيدّةةبس خا ة خ
ياليلي ةةجسخيد ةةج

خد ة ةةةبخمة ة خأص ةةاجسه ختة ة خيألمة ةسيجخيدميل ف ةةشخيدمل ةا ةةش خخةما ةةة خأ خ

يديميةةبيخت ة خهةةمهخيدل ة يس خد ة خيّةةوخا ةةبخيي ةسيبخيد ة بخةي مةةجخكةةج خد ة خن ة خةيض ة خم ة خق م ة خ
()١خيديميبي خ مة خيدمّللف

خبخ ١0١خلس مشخ .١7٢خ
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ةأنة ةل خةمةهللة ختة خيدلا ية خا ي ةجخأييج ةجفخأةخميجةدةشخيدمةيا ةشخلي ةجخةلةي خ ةةةبخممجر ةةشخ

د جخت خيدمصس خمسضجفخةمةضةاجفخأةخيةجئبخةنمجى .خ

ةم ة خأقةيد ة خت ة خمّبمةةشخيبير ة خا ة خيتللةةج خيأل ةةبد خيةةي خاةةسجخألنةةلجهخلةةأديوخيد ةةمة :خ

(...ا ة خأ ة خأا ة خأ خهةةميخيدمّةةةبخيدةةميخنةةل خإد ة خلّييةةبهخيدمفسيةةة خم ة خأنةةيت جخةليه ة خ

يدلجلاة خد خت خضلي خم خأييت جرخ س خيدفجئب خاظةي خيداجئةب خدمةجختية خممةجخالخييفة خا ة خ
ملمياخإد خ شخمة خ ةجىخيدماستةشخملييةا خةديسةة خا ة خقلةةلخهةميخيدل لية خةي خق سةلخمةجخ

ا بيختي رخلجبسىخإد خ معخيدمفلس خيديجضس خةييسيجخمجخت خيديفةظخم ة خةيلاةجهخيديةجيس خ
س ةةج خيدر ةةيهخت ة خل ةي ة خلاةةجد خةل لي ة ع خا ة ختضةةلختجضةةلخةلةقية ع
ةوخا ة خمةةسج خةليّي ة خ

د نة ع
ةهخأةخيلةةسخةالخيي ةةةخي خيكةةة خت ة خير ةةج خمدةةًخايةةجب خا ة خلّل ة خأةخرمةةس خأبهخةصةةاسخ

ل ل )( .)1خ

الحميدي شاع ارً:
ُ

خخخخخخخخخا خأ خمة خألةساخمةجخينةلييعخيدلجيةثخيليةجمهخبدةييفخا ة خمةهلةشخيديميةبيخيألبليةشخ
ةم كل خةيلا رخممجسنل خ ظ خيدصاس ختّبخأةسبىخيدمةةجبسخم مةاةشخمة خيألليةجىخيدم نةةلشخ
إدية ة رخ ي ةةجةلخللةتية ة خيهللخةاة ة ة خاسضة ة جخه ةةجخةيد ظ ةةسختة ة خن ةةمجل جخمة ة خيي ةةثخيألمة ةسيجخ
ةيدمةض ةةةاجىخةيالص ةةكجلخةيألنة ةةجديهخةايق ةةشخمد ةةًخلييجل ة ة خةرّجتلة ة خةصية ةةيل خأةالفخةليئل ة ة خ

يال بدنيشخرج يجف .خ

يّةلخألةخالبخيهللخيديميبيخلمجخييلفظىخل خيدمةجبسخم خصاسه :خ
ن
ن
وقااااااااال
سااااااااوي ال اااااااا َذ َيان ماااااااان قياااااااال
فيااااااد شااااااي اً
لقااااااا َّ ال ّناااااااس لَاااااا نيس ُي ُ
َ
ن ()2
ن ن
ن ن
فَأقلاااااااااال نماااااااااان لنقاااااااااااّ َّ
صاااااااااا ن حااااااااااال
الناااااااااااس َّّ
ألخااااااااااذ العلاااااااااام أو ل َ
ةيدما ة خ-كمةةجخالخييف ة -خمةخة ة شخقةيةةشخلةةجدم لمعخةيدايقةةجىخيال لمجايةةشخكمةةجخأ ة خةةةةس خ

د فنةةيشخأل ة خالةةبخيهللخيديميةةبي خل ةةًخيد فنةةيشخيدل ة خل ةةا خإد ة خي ةةهخيدا ة خةيل ة خةيدلا ة خل ة خ
()١خيديميبي خ مة خيدمّلل

خبخ .٢خ

()٢خيل ة خلصةةكةيل خألةةةخيدّجن ة خي ةةوخل ة خالةةبخيهلل خيدة ة ش خيدّن ة خيدرةةج
يألبلج خ ةخ 7خبخ .60خ

23

خبخ 56١خةي ظةةسخيديمةةةي خما ة خ

أ.د.حازم عبد اهلل خضر

أبو عبد اهلل احلُميدي وكتابُ ُه جَذْو ُة املُقتبِس

ةيدلابخ–مّجللخمدً-خا خم جد خيد ةخةقضةج خيدةقةىختة خميةسختجئةب خلس ة خداةيجخمصةك شخ
تسبيةةشخأةخي لمجايةةشخأةخا ة خي فةةعخيال نةةج خةم لما ة خةل ةةميخيرلةةىخألةةةخالةةبخيهللخيدةةبةسخيدةةميخ

خأبيفهخت ة خيدم لمةةعخةهةةةخبةسخيي ةةجل ختجاةةلخالخيّةةوخلايةةبيفخم ا ةاالفخةالخ
يةةسىخأ ة خيلة ةةهخا ي ة خ
يغس خت خيدّضجيجخةيدمصكيىخيل خيمةهختيخلكة خد خصيةيشخأةخكيج خأةخبةسخم  .خ

ةبلخيدليلةج خأيضةجفختة خيد ج ةهخيدف ة خةيالبلة خا ة خأنة ةهخيديميةبيخيدةميخأصةس جخنةةجلّجفخ
ةقةبخي ة
إد ة خأ ة خيلن ة خلجدن ة ةدشخةيدةضةةة خمةةعخ ةةةب خيدنةةلًخةين ة خيدسةةةوخلايةةبيفخا ة خيدلة ة يعخ

يد فظة خةيدلك يةةوخيدليمة خيدةةميخاةةسوختة خيدمصةس خأةالفخرة خي لّ ةةىخاةةبةيهخإدة خأنةةجديهخأهةةلخ
يال بد خةلاةجليسه خةه ةجًخأليةجىخأيةسىخيفكةبختي ةجخيديميةبيخباةلة خإدة خي ةهخيدا ة خةيديةثخ
ا ية خةيدةةلسخا ة خمةةجال خةمدةًختة خةةةس خلكةجبخلكةة خيجدةةشخد ةميخيدما ة خةدك ةجخمةةعخ

مدًخدينىخلايب خا خيدم لمع :خ
خ

ن
اااااااااااااااااااه
قااااااااااااااااااااّهُ كفنا
أرج فااااااااااااااااااا ن َب
َ
َ
ن ()1
سااااااان ثنا اااااااه
واذا انقضاااااااى َ
أحيااااااااه ُح َ

مااااان لَااااام ي ُكااااان ن
للعل ن
ااااام عناااااد فنا اااااه
َ
باااااالعلنم ّيحياااااا المااااارّ طاااااو ُل ح ّي نات ن
اااااه
َ
َ
ُ

ةالخليفة خةة شخهةةمهخيألليةةجىخلةةجدم لمعخت ة خلةسليخيدا ة خلمةةجخيكةةة خدة خمة خآرةةجسخةألاةةجبخت ة خ

لصسخيداسوخيدييه .خ
ييج خيد ج خل صسخلي خآرجسخكمجخي
ة

ة ّسأخت خصاسخيديميبيخم مةاشخأيسىخميىخماج خليل وخإدة خي ةةبخمةجخاة خماةج خيألليةجىخ

يدنجلّش خميسخأ جخلفكبخ ج لجفخم خ ةي هخصيةيشخيديميةبيرخإ ة خ ج ةهخيداهةبخةيدةةس خمدةًخ
يد ج هخيدةميخأصةجسىخلةمكسخالةجسيىخيدمةفسيي خيأل بدنةيي خةيدمصةجسقشختة خمةةيي خابيةب خمة خ

ل يس م خيدل خأة اهجخت خيدلاسيوخلجديميبيخةمدًخا خ يةخمةجخنةلّىخيالصةجسيىخيدةةسييشخ

إدي  .خ

ةم خهمهخيألصاجسخأليجىخيا ختي جخألةخالةبخيهللخاّيبلة خيد يسنةيشخةيّي ة خيدرجلةىخلةجهللخلاةجد خ
ةيةضة خيد ة

خيدةةميخي ةسيهخت ة خيد ظةةسخإد ة خيمةةةسخيدصةةس خةيدمةقةةوخيدن ة ي خيدةةميخيلة ةةهخا ة خ

يدمن خيليةجمهخبة خيدمةيقةوخيأليةسىخيدلة خليةجدوخاّيبلة خةهةميخيدمةقةوخيّةة خا ة خيالمةجبخ

()١خيدةفبي خةي خيدبي خي يلخل خأيلً خيدةيت خةيدةتيجى خ ةخ 4خبخ .٣١٨خ

24

آذار(2021/3/11م) 1442/هـ

– ملحق العدد ()1/84

يدكلجهخيدكسي خةيدن شخيدمي س خلجاللجسهمجخيألنةج خيدملةي خةيدةسك خيدةسكي ختة خأمةةسخيالالّةجبخ
ةيدلصسيعخةيدن ةًخةنجئسخيدماجميىخةصفة خيدم لمع :خ
َكاااااااااا َ م ا َعااااااااااَّ و َج َّ
اااااااااال قَااااااااااولي
ُ
َّ
اااااق الجمياااااا ُ عليااااااه َباااااادّاً
ومااااااا اتفَا َ

ااااااااار ديناااااااااي
صا َّ
ااااااااح َ
وماااااااااا َ
ت باااااااااه اآلثا ُ
ن
باااااااااين
ااااااااق ُم
َو َعاااااااااوداً ف اااااااااو َعااااااااان َحا ّ

تَ ُكااااااااان من اااااااااا علاااااااااى عاااااااااين اليقا ن
ااااااااين

فَاااااادص مااااااا صا َّ
اااااد عاااااان ااااااذا و ااااااذا

ةدةةي خم ة خصةةًخت ة خأ خهةةمهخيدّةةةيب خيدل ة خلنةةلفجبخم ة خهةةمهخيألليةةجى()1خه ة خاّيةةب خيدن ة وخ

يدةةةجد خم ة خأهةةلخيدن ة شخةيد مجاةةشخةلمرةةلخت ة خيدةقةةىخ فن ة خسأيخ م ةةةسخا مةةج خيألمةةشخت ة خ
يدّسة خيدمفض شخيألةد  .خ

ا ة خأ خيلةةجخالةةبخيهللخيديميةةبيخالخيكلف ة خللأكيةةبخملةةبأخيالالمةةجبخا ة خيدكلةةجهخةيدن ة شخةي مةةجخ
يصةةيسخكةةمدًخت ة خيدليةةىخيدرةةج خإد ة خة ةةةهخيالمةةجبخمةةجخأ مةةعخا ي ة خيدةةةيجلشخت ة خيدةةةبسخ

يألةل خإمخه خيدابةلخيألرلجىخت خأقةيد خةأامجد خةه خيد ة خيدل خي لبىخل جخبيئمةجفخةيدمرةلخ
يدام يشخيدا يةجخأليكةج خيدّةسآ خيدكةسي خةنة شخيدسنةةلخيداظةي خ( )خةقةبخصة بخد ة خيدّةسآ خلةمدًخ

ت ة خم ةةيي خابيةةب خكمةةجخ ةةسىخأ خيديميةةبيخي ي ة خأيض ةجفخت ة خأليجل ة خم ة خيد ة

خيدةةميخأكةةبهخ

خلي ةجفرخ
يدسنةلخ()خلّةد :خ(...ةقبخلسكىختيك خمجخإ خم خيالةمل خل خت خلض ةيخألةبيف خأمة يفس ة
كلجهخيهللخةن شخ لي .)2()...خهميخلابخ اةلخيدّسآ خيدكسي خمفكبيفخت خآيجىخكريةس خا ة خة ةةهخ

يللج خيهللخةيجاشخسنةد خ( .)خ

ةكةةأ خألةةجخالةةبخيهللخقةةبخسأىخأ خيالقلةةبي خلجدةةةيجلشخ–سض ة خيهللخا ة -خلاةةبخسنةةةلخيهللخ()خ

م ة خيألم ةخةسخيدل ة خليلةةججخبةم ةجفخإد ة خلأكيةةبخةلةةمكيسخللاظةةي خأقةةبيسه خةيظ ةةجسختض ة خيملرةةجالفخ
ألمسخيهللخةأمسخسنةد ختة خة ةةهخل ةهخكةلخمةجخيةفبيخإدة خر ة خمكةج ل خةينة

خإدة خنةماشخ

أيبختي خةنيسل رخت خأئمشخيد بىخةأاي خيدلّ خل خةةلخيدّسآ خيدكسي خيدي ةجخةاة خ ّ ةىخ

ن شخسنةد خةل ةبه خي لصسخيالني خةايخصأ خيل خةةلخإد خآتج خلايب ختأ ةجسخيدّ ةةهخ

()١خيديمةي خيجقةى خما خيالبلج خ ةخ ١خبخ .60خ

()٢خهةةجسة خالةةبخيدنةةي خل ةةميهخنةةيس خل ة خهصةةج مفننةةشخيدسنةةجدش خليةةسةى خي ١7خ١40٨ه ةة ١٩٨٨/خ خبخ

 .5٢خ
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ةيسسخيداّةلخةأقج خيد فة خا خيد بىخةيد ةسخةل غخل جخمبيسجخيدااخةيدم اشرخيّةةلخألةةخالةبخ
ة

يهلل :خ

ن
ن
اااااااااااااه
اااااااااااااه وأبيا
اااااااااااااي َنفسا
فاتَ مااااااااااااااه فا
ّ
ينتقصاااااااااااا م بمنطااااااااااااق ماااااااااااان فيا ن
اااااااااااه

اااال فااااي الصا ن
كا ن
اااحابة سااااوّاً
ااال َماااان قا َ
وأحا َّ
ااااااق األ ّناااااااام بالعااااااادل َمااااااان لااااااام
َّ
ااااااااالود فااااااااا ني م
ااااااااب كاااااااااان با
واذا ال َقلا ُ

َّ
اااااااااااااادي تكامااااااااااااااال فياااااااااااااااه
َ
دل أن ال ُ

()1

ع
خملبأخاظي خمةقوخنة ي خمة خيدةةيجلشخيدكة يس خسضة خ
ةالخييف خأ خيديميبيخياسجخل ميخإد

ةةبخد ة خةيدلّةةبيسخدمكةةج ل خةيالال ةسيوخلفض ة خةل ةةهخكةةلخمةةجخ
يهللخا ة خمدك ة خهةةةخمةقةةوخيدة ة
ين خإد خأيبخم خلأيخصكلخ خةلأيشخةةس  .خ

ةهميخ–كمجخهةخماسةوخمص ةس-خ

خ م ةسخا مج خيالمشخيالنيميشخد خييجدف ختية خنةةىخ

جهلخأيم خأةخ جيبخمغسةسخقبخ يس خا خقل خظي خم خيد لخةيديّبخةيدضيلخيدلايب .خ
ةت خم مةاجىخيديميبيخيدصاسيشخأليجىخلةضة خد ةجخ فنةيشخألة خالةبخيهللخةي ّة خةامة خيّي ة خ
لةةجهللخ( )خممةةجخي ةةبسجخت ة خأةةةةلخيداّيةةب خيدةةةيييشخيدن ة يمشخةت ة خيد ة
يديّيّ خيدمصسة خيّةل :خ
اااااق ال ُ َا ن
اااااد أفَضاااااال مااااااا طريااااااق
طَريا ُ
ن
فثاااااااااا ن
ق بااااااااااا يكفاااااااااا َ واسااااااااااتعنه

وتقااااااااااااااااوي ا

خيدمنةةلّي خةيداهةةبخ

باديااااااااااااااااة الحقااااااااااااااااوق

يعناااااااااااااا وذر بنيااااااااااااااات الطريااااااااااااااق

()2

ةل ةةميخيالةةسخيديميةةبيخا ة خت م ة خيدةةةيي خيدةيض ة خدماةةج خيداهةةبخيديّيّ ة خيدمصةةسة خيدةةميخ
ي ظةةسخإد ة خيدةةب يجخلمةةجخلنةةليّ خم ة خقيمةةشخكمةةجخي ظةةسخإد ة خي يةةس خلمةةجخلنةةلة ل خم ة خيد ظةةسخ
يالي ةةجل خيد ةةجبخةيدامةةلخيدةةبفةهخلايةةبيفخاة خاادةةشخيد ةةج خةم جتةةج خيدييةةج خيدّجئمةةشخا ة خيدل ةةج خ
ةيدام يس خةيدضسهخت خيألسجخيللغج ختضلخيهلل .خ

ة ةلخإد خم مةاشخأيسىخمة خأصةاجسخيديخميةبيرخسلمةجخكةج خمةضةةا جخييل ةوخاة خماةج خ
مةضةةةاجىخيألليةةجىخيدنةةجلّشخأةخا ة خيدمةضةةة خيألنةةج خيدةةميخي مةةعخلي ةةج.خهةةمهخيألليةةجىخ
()١خيدةفبي خةي خيدبي خي يلخل خأيلً خيدةيت خلجدةتيجى خ ةخ 4خبخ .٣١٨خ

()٢خيدمهل خألةخالبخيهللخصم خيدبي خل خميمب خلمكس خيديفجظ خ ةخ ٣خبخ .١٢١٨خ
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لاةةسجخ ج ل ةجفخصيةةةيجفختسبي ةجفخيلا ة خلجديميةةبيخ فن ة خةت ة خمسي ةةشخم ة خم يسيةةلخييجل ة رخي ةةجخ
لمرلخييج خيدلابخا خيدةي خيأل خةت يس خيألهلخةيأليلشخلنلهخكرةس خيدل ّةلخةيدنةفسخإدة خيدةليبخ
يد جئيةشخيلة خةةةجسخيدفة يس خأديفة خةيدلاةةبخيميمة خلةةبلخيأليلةشخةيألاة يا خمة خيألهةلخةيألةةةبقج رخ

يّةلخت خهمهخيألليجى :خ

ألَفا ُ َّ
ااااى أَنسااااات بوحشاااااتي
اااات الناااااوي َحتا ّ
أحا ن
ااااص كااااام رافقتاااااه نمااااان مرافقااااااً
فلااااام ُ

ن
بعااااد َجااااوب
األرغ نشاااارقاً ومغرباااااً
وماااان َ
َ

لعااااااااااا
ااااااااارت ب ااااااااااا ّ
وصا
َّ
ُ
بالصاااااااااابابة ُم َو َ
أحا ن
ات فااي األرغ موضااعاَ
اص كاام َيمما ُ
ولاام ُ
اااااار َعا
فاااااا َبا ّ
ااااادلي ماااااان أن أوافااااااي َمص َ

()1

ةسلمةةجخينةةليج خيدلجيةةثخلّةةبيسخةقةةىخ ظ ة خهةةمهخيألليةةجىخلإقجمةةشخيديميةةبيخت ة خلغةةبيبخلاةةبخأ خ
خةمسهخةأقج خةسيةل خةتة خأةييةسخأيجمة خكمةجخلصةيسخيألليةجىخلةةسييشخةةضةة خإدة خأ ة خ
صس
ة
ة
د خيل خلابخ ةهخي تج خةيدنفسخيديةيلخةيدل ّةلخيدمنةلمسخنةةىخيد جيةشخيدميلةمةشخيدلة خاللةبخ
م ةةجخدكةةلخي ة ة خم ة خيدمي ةقةةجىخةيال نةةج .خة ف ة خكةةمدًخمةةجخكةةج خياةةج خم ة خيديميةةبيخم ة خ
يدينةةس خيدصةةبيب خا ة خمةةجختةةجىخم ة خأيةةج خيدامةةسخةه ة خظةةجهس خاجمةةشخالخللةقةةوخا ةةبخيدصةةا يس خ

ةيألبلج ختّي .خ

ةيمك خد لجيثخأ خي لم خبالدشخاجمشخأيةسىخلفيةبهجخيألليةجىخةهة خ:خيهميةشخيدسي ةشختة خييةج خ
يأل بدنيي خةأرسهجخت خ فةن خةة ل جخلاّةةد خةأييق ة خة لةجئ خمدةًخك ة خا ة خيدم لماةي خ

يأل بدن ة خةيدمصةةسق رخةيلض ة خهةةميخإميخلةةمكس جخأ خيدةةسييىخلةةي خيدمصةةس خةيأل ةةبد خ–دي ةةهخ

خلجساختة خييةج خيأل بدنةيي خةا يةىخللنة ي جخيدمةةجبسخ
يدا خةمجخيلا خل -خقبخصغ ىخمكج جف خيف
يأل بدنةيشخةيدمصةةسقيشخةتة خمّةةبمل جخكلةجهخيدمّةةسي /ف خيدييةةه خةمة خقل ة خيد ةةمة خ فنة جخي ةةبخ
يدلجية ةةثخيدملأمة ةةلختي ة ةةجخأنة ةةمج خةأيلة ةةجسخمئة ةةجىخم ة ة خيد ة ةسيي ي خيأل بدنة ةةيي خإد ة ة خيدمصة ةةس خأةخ

يداك ( .)2خ

كتاب جذوة المقت نبس:

()١خيديمةي خيجقةىخل خالبخيهلل خألةخالبخيهلل خما خيالبلج خ ةخ 7خبخ .60خ

()٢خي ظسخيدمّجال خيد مي خنلّىخيالصجس خيدي مج خيدسييىخيدا ميشخمة خيال ةبد خإدة خيدمصةس خةيدةسييىخيدا ميةشخ
م خيدمصس خإد خيال بد خت خيداببي خيالةلخةيدرج خم خم شخيد جماش خيدن شخيداجصس خ .١٩7٩خ
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خخخخخخخخهميخهةخيدكلجهخيدميخةةةلخيدي ةجخميلةاةجفخمة خمفدفةجىخيديميةبيخيدكريةس خةكةج خمة خ
أه خأنجهخص سل خةبالدشختض خةا م خةناشخيييا خةمكجئ خةقة خيجتظل خةا ةةي خيدكلةجهخ

( مة خيدمّللف خت خمكسخةال خيأل بد )خةقبخيضيوخلاضة خإدة خهةميخيدا ةةي :خ(ةينةمج خسةي خ
لجهشخةيدصاس)( .)1خ
خ
يديبيثخةأهلخيدفّ خةيألبهخةمةيخيد

أمجخيد ا خيألييسخم خيدا ةي ختّبخمكسهخيديميبيخت خمّبمل خدكلجلة خةداةة خقةبخيسيبخلة خلاسيةوخ
ميلةيجىخيدكلةجهخةمةضةةاجل خت ة خالخليةسجخاة خأيلةجسخيدفّة خةيألبهخةيدصةاسخةأاةي خهةمهخ

يدف ة خم خمةيخيد لجهشخةيدفضلخةيدا  .خ

ميةسخأ خيدا ةةي خيدمةةة اخهةةةخيدصةجئعخيدماةةسةوختة خأةنةةجيخيدمةفسيي خةيألبلةةج ختة خيداةةةةسخ

ةبخال ة ةةسخاة ة ة خ
يدميل ف ة ةةش خةدا ة ة سةلخمد ة ةةًخدييلة ة ةةجسخيجة ة ةةشخةأ خيدا ة ة ةةي خيدميلة ة ةةسخه ة ةةميخق ة ة ة
مةضةاجىخيدكلجهخةينلةاهخيدغجيشخيدل خأدةوخم خأ

ج .خ

ةم ة خيد ظةةس خيألةد ة خت ة خيدكلةةجهخلاةةبخيدلأم ةةلخت ة خمةةبدةلخا ةي ة خيللةةي خأ ة خاةةسجخمةةة اخ

أليةيلخةال خيأل بد خأةخمجخيمك خلنميل خلجدلجسي خيدنيجن خدا بد خم ةمخيدفةل خيلة خاةةسخ
يدمفد ةةو خأةخل ةةجسي خيقجملة ة خلجأل ةةبد .خأيخية ةةيد خنة ة شخ(44٨هة ةة)خةلك ةةجبخه ةةمهخيدميلةة ةسيىخ
لصةكلخمّبمةةشخيدكلةجهخلجد نةةلشخدمةجخيةةأل خلاةبهجخمة خيدمةجب خيدا ميةةشخيدلة خلغية خيدّنة خيألكلةةسخ

مة خمنةجيل خةهة خالةجس خاة خلة يس خميلةةس خدمصةجهيسخيدا مةةج خةيألبلةج خةيدفّ ةج خةيدصةةا يس خ
ةمي ةسهخمم ة خيصةةم خمةةةي خ–مةيخيد لجهةةش-خيد ةةيسبخت ة خمّبمةةشخيدمفدةةوخأةخا ةةي خيدكلةةجهخ
ةللةةبةخا جيةةشخيدمفدةةوخلرّجتةةشخيدملةةس خدة خةدميةةجىخمة خ ةي ةةهخييجلة خةصيةةةيل خإدة خ ج ةةهخ
يالي ةةجاخيدصةةبيبخ رةةجسهخةمفدفجل ة خةمكةةسخ مةةجمجخم ة خأصةةاجسه خمةةعخمةةجخيلضةةم خمدةةًخك ة خم ة خ
يصجسيىخإد خيأليةيلخيال لمجايشخةيدنيجنيشخةميسهج .خ

ةأمجخيدبيتعخإد خلأديوخيدكلجهختيمك خيدةقةوخا خ ةي هخم ة خلجدلأمةلختة خ م ةشخمة خأقةةيلخ

خل فةسه خ
يدمفدوخ فنة خةم ةجخقةدة :خ(...أمةجخلاةبختةإ خلاةجخمة خيدلةا خةي ةهخصةكسهخا ة س خ ميةل ة
د سمةجخةةة ىخإدة خلغةبيبخةيةة ىخمة خإتجبلة خا ة س خأتضةلخمنةةلفجب خ ةل ة خا ة خأ خأ مةعخمةةجخ
ييضةةس ف
خم ة خأنةةمج خسةي خيديةةبيثخلجأل ةةبد خةأهةةلخيدفّ ة خةيألبه خةمةيخيدسلجهةةشخةيدصةةاسخ

()١خيديميبي خ مة خيدمّللف

خمّبمشخيدمفدو خبخ .١خ
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خأةخممة ة خبي ةةلخيد ةةي

ةيدفضل خأةخيدسيجنشخةيديسه .)1()...خ

خةي ةةسجخاة ة ختة ة خما ة ة خمة ة خما ةةج خيدا ة ة خ

ةهخمالةسخاة خسة خا ميةشخ
ةياّهخيديميبيخا خي هخةجيهخيدفضلخيدميخأصجسخإدي خللاّي
ة
لليسىخيدبقشخةليسبخا خيللج خيدة

خيدا مة خيدةةيي خيدمالمةبخا ة خيدمةةجبسخةيدم يس ةعخ

ةيدلرلىخم خةيشخيأليلجسخةيدما ةمجىخيدل خيسيبخيالنةلاج شخل ةجختة خييةسيجخمفدفة خإدة خييةاخ
يدة ةب خةه خأمةسخالامشخت خكلخليثخأةخلأديوخيّة خل خلجيثخأةخيجدةهخا ة خةالخيلةسبب-
ينل جبيفخإد خهمهخيدّةياب-أ خيا خا خيج ل خيدمجنشخإد خيألبةيىخةيدةنةجئلخيدكجم ةشخإل ةجاخ
مصسةا خيدا م خيد ج رختيّةلخلأن ةل خيدةةسي خيدةيضة خيدملنة خلجدنة ةدشخةيدينةسخةيالي ةجاخ

ةيدلابخا خيدلك وخةيدة اشخمعخيدا خأ خيد بخأدلا ختي خيدن ع :خ
(تأا ملة خللاة فةبيخاة خمكةةج خهةةميخيدمي ةةه خةقةةةشخمةجخةةةيل خمة خيدغةسجخيدمسمةةةه خةي ة خ
إ خسملة ة خا ة ة خقةةةشخم ةةجخا ةةبي خةلاجييلة ة خا ة ة خي ّي ةةج خمة ةةيبيسخةلا ةةبيخدة ة خيي ةةلخمة ة خأي ةةبخ
ة ةةي ف :خإمةةجخأ خألي ة خيدّة سةة خيظ ة خةأ ّة ة خ(تض ة ) ختةةجلاسجخديئمةةل ختيمةةجخأةسبى خ
ةأقةوخمةقةةوخيالالةةميسختيمةجخدة خقةةةبى خةيمةةجخأ خأةهة خمة خسأىخقسةةشخ ماة خة جيةةشخمةةجختة خ

ةنا خأ خدةي خمة خيهةلخيدفضةلختة خل ةًخيدةليبخإالخ ةاسخمة خيألاةبيب ختةأكة خلاةبخييلفةجد خ
ةةةسىخل ة خةا ةةبخي ل ةةجبيختة خمكةسه خقةةبخأي سةةىخلفيةةسه خةمةجخأ يس ة خمةةعخمدةةًخإالخ
د ة خقةةبخق س
ملةبيجف س
خدمم فمشخيديجئفلي خم لظمخجفخدلللعخيدفسقلي  .)2()...خ

ةهةةميخ–تيمةةجخ ةةسى-خ مجيةةشخمةةجخيةةةلخإد ة خت م ة خةلةةةةسهخيدلجيةةثخيدا م ة خيد اي ة خم ة خمّةمةةجىخ
يدم ة

خيدن ة ي خةيدلةيضةةعخةيدةضةةة خةيدة ةسييشخمةةعخين ة خيدلّةةبيسخدامةةةسخةنةةيمشخيدم ي ة خ
خأةخلسببخأةخممةج .خ

ةينلّجمشخيدي شخبة خمةيسلشخأةخلصةي
ةداة سةلخمة خلمةةج خهةةميخيدمة خةبالئةةلخنةةيمل خةقةلة خةةضةةةي خأ خيديميةةبيخياّةةهخا ة خهةةميخ
لإصجبل خلا مج خل بهخ-يأل بد -خةمكةسخمةيرسه خة ةةبه خيدا ميةشخةيدرّجتيةشخةيألبليةش خةييةبخ
خييةةج خم ة خيدمةةفسيي خ
لجدةةمكسخم ة خيجئفةةشخم ة خمص ة ةسي خكةةجل خيةةا خةيل ة خالةةبخيدلةةسخةيل ة ة
ةي م خإد خأ خدةخيضسل خ ةي هخةيتيشخم خآرجسه خ خةنمجىخرّجتجل خةيقلةسخا ختة خمدةًخ

()١خيديميبي خ مة خيدمّللف

()٢خيديميبي خ مة خيدمّللف

خيلاشخيدبيسخيدمةسيش خبخ .١خ

خيلاشخيدبيسخيدمةسيش خب-١خ .٢خ
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ا ة خيألايةةج خةيةةموخيدلك ةسيسرخالنةةليجلخيدليةةثخةيملةةبخيدلةةأديوخإد ة خمنةةجيشخكليةةس خيةةةاهخ
ما ةةجخةيي يس ةةجخت ة خظةةلخيدظةةسوخيدةةميخكةةج خياةةي ختي ة خةد ة خيفضةةلخيالصةةجس خإد ة خأ ة خقةةبخ

نةلّ ختة خهةميخيد ةةة خمة خيدلةأديوخا مةةج خآيةةسة خمة خأمرةةجلخيدةةمي خمكةسه خةآيةسي خميةةسه خةالخ
ييف خمجخت خهميخم خبالدشخيدلةيضعخيدا مة خةيألمج ةشخيدا ميةشخةمةعخمدةًخك ة ختإ ة خأقةب خا ة خ

يدلأديوخل ليشخدسملشخم خي هخإدي خي جاهخةيبي فخدي خقةم خا ي خةهةةختة خيدمصةس خمالمةبيفخ–
لابخيهللخلاجد -خا خميكسل خةمجخلال خم خميفةظة خيدكريةسختة خيأليلةجسخةيألصةاجس خةيدنة ي خ
ةيدي ةيبثخم خاجةسهخأةخنمعخل خم خيدرّجىخمةيخيدليسيخةيدضةليخةةةب خيدّةةلخةينةلّجمشخ
يدي خيّةلخت خهمي :خ

(...ا ة خأ ة خأا ة خأ خهةةميخيدمّةةةبخيدةةميخنةةل خإد ة خلّييةةبهخيدمفسيةةة خم ة خأنةةيت جخةليه ة خ

يدلجلاة خد خت خضلي خمة خأييت ةج خ ة ة س خيدفجئةب خاظةي خيداجئةب خدمةجختية خممةجخالخييفة خا ة خ
ملمياهخإد خ شخم خ ةجىخيدماستةشخملييةا خةديسةة خا ة خقلةةلخهةميخيدل لية خةي خق سةلخمةجخ
ا بيختي خلجبسىخإد خ معخيدمفلس خيديجضس خةييسيجخمجخت خيديفةظخم ة خةيلاةجهخيديةجيس خ
س ج خيدرةيهخت خل ةي خلاجد خةل لي خا ختضلختجضل خةلةقيوخا خمسج .)1()...خ

ةمة ة خه ةةجخ ن ةةلييعخيدّ ةةةلخل ةةأ خبيت ةةعخل ةةأديوخيدكل ةةجهخك ةةج خمابة ة ةجف خيي ةةثخدّة ة خي ةةهخمد ةةًخ

يدةةةبي خسملةةشخةهةةةىختة خ فة خيديميةةبيختة خ ّةةلخمةةيرسخل ةةبهخةيالصةةجب خلفضةةلخأه ة خةا مجئة خ
ةماستشخمّبيسخمجخل غةهخت خمضمجسخيدا خةيدرّجتشخةيألبه خيّةلخلاض  :خ

(ةقبخأدوخيديميبيخيد مة ختة خيداة يس خةألهةلخيداة يس خةاة خيسةي ةجخلاةبخمدةًخأهةلخيأل ةبد

خ

ةدي خيلابخأ خيكة خم خآرجسخسملشخيدّة خت خلأديوخهميخيدكلجهخأ خيديميبيخكةج خيية خإدة خ
ةي ختيكرسخمكسخمةيي ي خةيي هخت خابخميرسه ختأمك خمدًخيديبيثخسملشخأةبقجئ ختةأديةيخ

ا ي خت خ معخأيجبير خت خكلجهختكج ىخ مة خيدمّللف )( .)2خ

ةيميخكج خهةميخيدلةس ي خيّةسهخأ خيكةة خمفكةبيفخكمةجخيلةقةعخمة خيةجلخيديميةبيخةةة ل خلجد ةج خ
ةمةيخيدا ة خمة

خليجةةشختةإ خيدصة

خيدةميخالخينةلييعخيدلجيةثخيمفجدة خأ خة ةةبخيديميةبيخ

فن ة خلةةي خيدمصةةجسقشخةت ة خم جدن ة خيدا ميةةشخةيألبليةةشخةيدرّجتيةةشخلةةةةس خيجةةةشرخبديةةلخةيض ة خ
()١خيديميبي خ مة خيدمّللف

خمّبمشخيدمفدو خبخ .٢خ

()٢خميمبخل خلجةيى خمّبمشخكلجهخيد مة خيديلاشخيألةد  .خ
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ق ةةةيخا ة ة خمكج ةةشخيأل بدن ةةيي خةم ةةجخلةةة ة ةيخإدية ة خمة ة خيدلّة ةب خةيالابه ةةجسختة ة خمض ةةمجسخيدا ة ة خ
ةيدرّجتةةشخةيألبه خةكةةمدًختةةإ خ ةةةبخيديميةةبيخ–الخم ةةسبخة ةةةبهخةص ة سل -خت ة خميةةبي خلةةثخ
يدا ة خة ص ةسهخلةةي خيدمصةةجسقشخيدةةمي خكةةج ةيخيلةةجلاة خا ة خكرةةهخةلةنةةجيشخيد ةسيي ي خيال بدنةةيي خ

ييةةيىخهةفال خة ةةةبه خيدا ميةةشخة لج ةةجل خيدرّجتيةةشخةيألبليةةشخةداة سةلخممةةجخيلةةةلخل ةةميخةيفيةةبهخ
يدظةةجهس خيدلة خاستةةىخدةةبىخيدمصةةجسقشخلنةةفسه خةسييل ة خإدة خيأل ةةبد خد ةةلا خةيدلا ةةي خةيالتةةجب خ
م ة خآتةةج خيدليةةةسخيدةةميخكج ةةىخيدةةليبخيأل بدنةةيشخلييةةةخييةيل ة خلاةةا خةرلةةجىخةهمةةشخاجديةةشخ
ةينةةلمسيسخةكل ةةهخيدلةةجسي خيأل بدنة ة خلايةةسخلجإلص ةةجسيىخيدة ةسييشخإدة ة خمكةةسخأن ةةمج خيدة ةسيي ي خ

يدمصة ةةسقيي خإد ة ة خيأل ة ةةبد خينة ةةجلم خةما مة ةةي خةصة ةةيةيجفخم ة ةةمخيدفة ةةل خيالنة ةةيم خةيل ة ة خاةة ةةسخ
يديميةةبي خييةةثخأ خيدابيةةبخمة خهةفال خيد ةسيي ي خينةةلةي ةيخيأل ةةبد خةدة خياةةةبةيخإدة خيدمصةةس خ
ةي خيألةل خلمجمجفخكمجختالخيديميبيخ فن خيي خينلةي خيدمصس خةد خيابخإد خيأل بد  .خ

مصادر الكتاب:

خخخخخخخخخنةةلّىخيإلصةةجس خإد ة خأ خيديميةةبيخد ة خلك ة خدبي ة خيدمةةةجبسخيدل ة خلاي ة خا ة خيدليةةثخ
ةيدلةأديوخينةهخيال يستة خهةةخةي مةجخكج ةةىخيدةميكس خةقةة خيديجتظةةشخمة خأهة خيألمةةةسخيدلة خيالمةةبخ
ا ي ةةجختة ة خييّ ةةجبخ مةلة ة خةيم ةةبيبهجخلأن ةةلجهخيد ةةةسخةيدماست ةةشخمي ةةسخأ خةيي ةةبيفخمة ة خيدمة ةةجبسخ
يدمل ةةأيس خمك ةةسخم ةةجخيفي ةةبخل ةةأ خيديخمي ةةبيخق ةةبخةض ةةعخكلجلة ة خميلةة ة يفسخلة ة خكل ةةجهخيدمّلة ةلف خاللة ة خ

ييةةج

()1

خر ة خلجلا ة خأيةةبخيدلةةجيري خيدميةةبري ختّةةجلخا ةةبخلاسيف ة خلجديميةةبيخةآرةةجسه:خ(...ةةةةلخ

إدي ةجخمة خليديفة خكلةةجهخ ةةمة خيدمّلةلف ختة خأيلةةجسخا مةج خيأل ةةبد خديةةبختية خكلةةجهخيدمّلةلف خ
الل ة خييةةج .)2()...خلي مةةجخ ةةبخلجير ةجفخآيةةسخياللةةسخيالباةةج خيدنةةجل :خ(هةةميخةه ة خم ة خ-قةةةبخ

يةةج خي يفةةش-خإل خكلةةجهخيديميةةبيخإ مةةجخهةةةخأل ةةبيخدا مةةج خيأل ةةبد خقة ةةب خد ة خلمةةة اخت ة خ
لجسي خيد ايس )( .)3خ
ةيدميخ سيهخأ خهميخهةخيدمس خللخيدما ةةةلخا ية خمدةًخأ خيدملأمةلختة خيد ةمة خةتة خمةةجبسخ

يأليلجسخةيألصةاجسخيدلة خيةسبهةجخيديميةبيرخيييةظخأ ة خالخية بخا ة خكلةجهخماةي خأيةمخا ة خ
()١خيج

خي يفش خكصوخيدظ ة خم صةسيىخمكللشخيدمر

()٢خأيمبخأمي خضي خيالني خ ةخ ٣خبخ .٢7٩خ

خيلاشخمةةس خلجألةتنىخ خ ةخ ١خبخ .5٨١خ

()٣خلجد ريج:خأ يلخ رجدث خلجسي خيدفكسخيأل بدن خبخ .٢4٨خ
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ما ةمجل خةأيلجسه خةدك خمّجللخمدةًخينة بخسةييجلة خإدة خأاةي خمة خصةيةي خةتة خمّةبمل خألةةخ
ميمةةبخا ة خيلة خأيمةةبخلة خيةةا خيأل بدنة خيدةةميخيةةسةيخا ة خيديميةةبيخأكرةةسخأيلةةجسهختةةيخلكةةجبخ
ةفيشخةييب خلي ةخمة خييجدةشخإدية خةلاةيةلخا ية خيلة خمهةهخلاةجخيدلةجيري خإدة خيدملجدغةشخ
ت خيد ظسخإد خهميخيأليمرخةيدل ةيةلختة خيد ّةلخاة خيلة خيةا ختّةجل:خ(ةكلةجهخيد ةمة خماةسجخ

دماستةةشخيل ة خيةةا خدصةةفة خيأل ةةبد خأيض ةجف ختةةأكرسخمةةجختي ة خإسمةةجخيسةي ة خيديميةةبيخا ة خينةةلجمهخ

همي)( .)1خ

خخخخخخخخخخ قةةبخالخيكةةة خيألمةةسخل ةةمهخيدةةةةس خيدمكلةةس خيدل ة خلكةةجبخل يةةةسخيد ةةمة خت ة خميةةبي خ
يد ّلخةيالنل نجل خةمدًخألكرسخم خنلهخة ي رختجديميبيخد خيفةسبخيلة خيةا خلجد ّةلخةيالمةجبخ
يدسةييجىخةي مجخ ّلخا خميسهخم خصيةي خةقبخمكةسه خلأنةمجئ خةاةببه خكريةس خةتة خمّةبمل خ
لاةةبخيلة خيةةا خألةةةخامةةسخلة خالةةبخيدلةةسخةقةةبخل ةةغخاةةببخيدمةيضةةعخيدلة خ ّةةلختي ةةجخاة خيلة خيةةا خ

مةةجئل خمةضةةعخت ة خيد ةةمة خت ة خيةةي خيل ةةغخاةةببخيدمةيضةةعخيدل ة خ ّةةلختي ةةجخاة خيل ة خالةةبخيدلةةسخ
مجئةشخمةضةعخلّسيلةجف.خةيييةظخأ خيديميةةبيخية بخةةسييشخا ةبخ ّ ة خاة خيلة خالةبخيدلةسخلأ ة خ
صةةيي خةالخيصةةيسخإدة خهةةميخا ةةبخأيةةمهخاة خيلة خيةةا خلةةلخديةةمكسهخلجنةةم ختيّ ةةة:خقةةجلخألةةةخميمةةبخ

ا خل خأيمب خأةخقجلخيل خيا خأةخمكسهخيل خيا خةهكمي .خ

أمجخمجخيللّ خم خيدسةييجىخةيأليلجسخت خيدكلجهخ–ةهةخيصةكلخيدّنة خيالكلةسخم ةج-ختإ ةجخ ةبخ
يديميةةبيخيييةةلختي ة خإد ة خأصةةيجبخآي ةسي خم ة خأنةةجلمل خةصةةيةي خأةخميةةسه خةقةةبخالخيةةمكسخ
يدن بخا بمجخيسيبخيالي جاخةياليلةجسخأةخي لخيدّجس ختيخيمكسخن بخسةييل خأةخأيلجسه .خ

ةممة خيييةةلخإدةةي خيديصة خةةةجيهخكلةةجهخقضةةج خقسيلةةش خةألةةةخيدالةةج خأيمةةبخلة خامةةسخلة خ
خيدامسي خهميخإد خ ج هخاةببخمة خيدمصةجسقشخيدةميخي ّةلخاة خةمة خألةةخلكةسخيديييةهخ

أ

ةيألميسخألةخ ةسخل خمجكةالخةآيسي  .خ

م ة خه ةةجخيللةةي خلةضةةة خأ خيد ةةةةبخيدل ة خأةسبهةةجخيديميةةبيخا ة خيل ة خيةةا خالخلصةةكلخنةةةىخ
ةةا خ م ة خم مةةة خيد ةةةةبخيدل ة خةسبىخت ة خيد ةةمة خةدا ةةجخلاةةبخهةةميخ نةةلييعخيدّةةةلخلةةأ خ

()١خيينةةج خالةةج

 .٣١5خ

خلةةجسي خيألبهخيأل بدنة -اةةةسخنةةيجب خقسيلةةش خيديلاةةشخيدرج يةةش خبيسخيدرّجتةةش خليةةسةىخ خبخ
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يدمةةبسخيدةسئي خدكلةجهخيديميةبيرخميكسلة خةيفظة خةأ خميكسلة خقةبخيالمةبىخأةةيفخمةةجبسخ
ابيب خأ بدنيشخةمصسقيشخةد خلفسبخمةب يفسخةييبيفخبة خميسهخلجد ّلخةيالالمجب .خ

ةدّبخيلبةخد لجيةثخيدملأمةلخأرةسخيالالمةجبخيدكليةسخا ة خيدةميكس خةلاةبهخاة خأه ة خا ة خ يةةخمةجخ
اسضة خلاضة خلّةدة :خ(ميةةسخأ خلاةةبخيدمفدةةوخاة خليئلة خيألةدة خةق ةةشخمةةةجبسهخكج ةةجخييةةبي خ

م ة خي ييق ة خيييج ةجفخةيي ةةال خبة خلاسض ة خيد ةةيت خأل لةةجهخيأل بدنةةيي خةسلمةةجخنةةجق خمدةةًخإد ة خ
يمفجد

خةقبخيالمسخا خمدًخت خييلشخكلجل )( .)1خ

ةا ة خهةةميختةةإ خق ةةشخيدمةةةجبسخلةةي خيةةبيخمفدف ةةجخكةةج خد ةةجخأرةةسخنة ل خا ة خيد مةلة خيمكة خأ خ

ُّ
خيةبخكلخقةجس خملللةعخدةةخأ خيديميةبيخقةبخ
لييظخلةضة خت خيدل يس خيدميلةس خيدمة ا خيدل
يدّ خيدمايبخم خيدضة خا خييج خةآرجسخةجيل جخيةةةجفخةأ خكج خي م خبيئمةجفخإدة ختضةلخ

أةيجهخيدل يس خت خميجبي خيدا خةيألبه.

الحميدي في الجذوة:
من ج ُ

خخخخخخخخخخةيميخياةةب جخيد ظةةسختة خ ةةمة خيدمّلةلف خلغيةةشخيدةقةةةوخا ة خيدييةةةيخيداجمةةشخد مة

خ

يدميخنجسخا ي خيديميبيخت خلأديف خة ب جخلأ خيدمفدوخقبخنةجسخةتة خييةي خاةجمي خسئينةي خ
معخمّبمشخضم جخأنلجهخلأديف خيدكلةجهخةمةقفة خمة خيدمفدفةجىخيدنةجلّشختة خمضةمجسخمفدفةجىخ
يأل ةةبد خةأيةيد ةةجخةأيةةيلخيدا مةةج خةيألبلةةج خةيدمةةفسيي ختي ةةج خكمةةجخاةةسجختة خيدمّبمةةشخكةةمدًخ

إد ة خأه ة خيدمةةةجاهخيدل ة خيالسضةةل خلاةةبخاّةةبهخيداةةا خا ة خي فةةجمختكةةس خلةةأديوخيد ةةمة خةت ة خ
مّبمةةشخمدةةًخق ةةشخيدمةةةجبسخأةخي اةةبيم جخمةةعخأ ةةجخيألةةةةلخيأل بدنةةيشخيدل ة خاللةةبخم ةةجخد ّةةلخ

ةةةةس خمةةجخا ة خيدا ة خةيدا مةةج خةيألبهخةيألبلةةج خةأد ةةي خيدرّجتةةشخةيدماستةةشخت ة خيأل ةةبد رخممةةجخ
ا خيضيسخإد خيالالمجبخا خميكسل خةيفظ خلجدبس شخيألةد  .خ

أمجخيدييج خيدسئينج خت خم

خأل خالبخيهللخيديميبيخت خ مةل  :خ

تأةد مةةج:خيلةةبةخت ة خيدفةةةلخيدمةةة اخيدةةميخاّةةبهخداةةسجخأيةةبيثخيدلةةجسي خيأل بدن ة خم ةةمخيدفةةل خ
ةيل ة خأةيئةةلخيدّةةس خيديةةجم خد ةةس خلإي ةةجاخصةةببي خاةةسجختي ة خد يةةبيثخا ة خاةةةسخيد ةةال خ
مللبئجفخلجدفل خةمجخليهخر خمكسخيدةال خيدمي خلاجقلةيخا خيك خيأل ةبد خةمكةسخن ع
ةمجىخةميمة خ
يألبهخةيدل يس
خ
()١خيدبقج خامس خمةجبسخيدلسيثخيداسل خت خيدماج خة

 .٢٨5خ
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مة ا خدييج خةنيس خكلخم خةألساخيأليبيثخت ختلسيىخةاليجل خة الخيلج خيبير خاة خهةمهخ
يدفلةةس خيي ةةجاخيدّةةةلختة ة خيدمص ة ةسي خمة ة خيدل ةةجلاي خيدم جهةةبي خيد ةةمي خبي ةةيخيأل ةةبد ختّةةجل:خ

(...ةن ة مكسخإ خصةةج خيهللخت ة خيألل ةةيه خمم ة خبيةةلخيأل ةةبد خد

ةةجبخم ة خيدلةةجلاي خ مجاةةشخ

ةم خميمبخل خأة خل خرجلىخيأل ةجسيخيسةيخا خأل خهسيةس )1()...خرة خيةةسبخأنةمج خاةببخ

م خهفال خةه :خي

خل خالبخيهللخيدةة اج

خةالةبخيدةسيم خلة خالةبخيهللخيدغةجتّ خةايةبخلة خ

قجةب خةمةن خل خ ةيس .خ
ر خييل خيديميبيخيبير خهميخللاسيوخميلةسخ بيفخل ايس خيأل بد خةل ةميخيكةة خيدّةبسخيدةميخ
ينةةلغسق خهةةميخيديةةبيثخقسيل ةجفخم ة خرمةةج خةةةفيجىخم ة خكلجل ة خةهةةةخقةةبسخينةةيسخ–م ة خييةةثخ

يدك -خإميخمجخ ظسخإدي خم خييلخيأليبيثخةيألصيجبخيدمي خل جةد خلجدلاسيوخةيدلس مش .خ
ةياسجخيديميبيخلابخمدًخضم خيدييخيداج خيألةلخت خم

خإد خل ييبخيدّةةلختة ختلةس خ

يالمجس ختيم بخد جخلكي خمة اخاة خ جيةشختلةس خيدةةال خةيلةبأخيبيرة خلةجدلاسيوخلةأةلخأمة يس خل ة خ
أميةشخةمفنة خبةدةةل ختة خيأل ةبد خةهةةةخالةبخيدةسيم خلة خماجةيةشخيلة خهصةةج خلة خالةبخيدم ةةًخ
ة
ل خمسةي خةيةسبخيستجفخم خنيسل خة جبهخت خيقجمشخيالمجس خلابخهسلة خمة خيدمصةس خةييلفجئة خ
ت خيدمغسهخيالنيم خقلةلخالةةسهخإدة خيأل ةبد خةل ةجةلخلاةبخهةميخيألمة يس خيألمةةيي خمة خمسيةشخ

البخيدسيم خيدةبييلخينةهخلن نة خيدام ة ختليةبثخاة خهصةج خرة خيديكة ختالةبخيدةسيم خلة خ
يديك ختميمةبخلة خالةبخيدةسيم ختجدم ةمسخلة خميمةبخةأيية خالةبخيهللخلة خميمةبخلة خلاةبهرختالةبخ

يدسيم خيد جةسختجديك خيدمنل ةسخت صج خيدمفيب.خر خييبخلةجدلاسيوخيدمةة اخأيةةيلخيكةج خ
تلس خيدي جلشخةه :خيدم ةةسخل خأل خاجمسخةةدبيهخالبخيدسيم خةالبخيدم ً .خ
خةيلبةخةيضيجفخأ خيديميبيخيدلا خلم

خياليلةجسخيدصبيبخت خكلخلس مش خميسخأ خدة خيغفةلخ

يدلاسجخدمكسخ م شخم خيد ةةبخيألبليشخت خيدصةاسخةيد رةسخداةببخمة خهةفال خيألمة يس خيدةمي خ
كةةج ختةةي خيدصةةا يس خةيدييلةةج خمرةةلخالةةبخيدةةسيم خيدةةبييلخةن ة يمج خيدمنةةلاي خةقةةبخ ةةج خهةةميخ

ك ختيمجخيّسهخم خريري خةفيشخم خيدكلجه .خ

()١خيديميبي خ مة خيدمّللف
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ةل ةةميخيكةةة خألةةةخالةةبخيهللخقةةبخ ج ةةهخيالنلسنةةجلخةيالن ة جهخت ة خاسض ة خيدلةةجسيي خةيدنيجن ة خ
دفل ةسيىخيأل ةةبد خةيل ة خاة ةسه خةالخي ةةبخيدلجيةةثخمك ة يفسخداةةةسخيديةيئةةوخنةةةىخمةةجخأةسبهخم ة خ
دميجىخةيصجسيىخللا خلبةدشخل خالجبخت خيصلي يش .خ

ةقةةبخينةةلييعخيدلجيةةثخيدلمةةج خيداةةمسخد يخميةةبيخلإمفجد ة خيديةةبيثخا ة ختلةةس خم مةةشخم ة ختل ةسيىخ

لةةجسي خيأل ةةبد خيدا مة خةيدرّةةجت خةيدنيجنة خإدة خ ج ةةهخكة ةةجخيدفلةةس خيدلة خةدةةبختي ةةجخيديميةةبيخ
ةلساةةس خةص ة بخييةةبيرجفخكريةةس خم ة خأةديةةجىخقيةةج خل ةةًخيدةةبةلخت ة ختلةةس خلّةةسهخم ة خاص ةسي خاجم ةجفخ
يألةد خم خييجل خقللخأ خينجتسخإد خيدمصس  .خ

ةيل ةةبةخه ةةميخيدلن ةةةيغختة ة خيال ةةميسخيديمي ةةبيخ فنة ة خاة ة خق ةةشخيدمة ةةجبسخةيدلا ةةبخاة ة خيد ةةةي خ
ةليجةشخت ختلس خيالابهجسخةيدلّةب خيدا مة خةيدرّةجت خدل ةًخيدةبةل.خةسلمةجخينةليج خيدلجيةثخأ خ

يالةةمسخد يميةةبيخلأ ة خد ة خيةةسبخأ خي ّةةلخيد ج ةةهخيدن ة ل خم ة خييةةج خم لمةةعخيديةيئةةوخيكجم ةجفخ
ةميكةةةمي خدمةةجختة خمدةةًخم ة خيألدة خةيدينةةس خيد ةةمي خلةةمكسهخل مةةجخمةيقةةوخأمة يس خيديةيئةةوختيمةةجخ

لي ة خأةخم ةةعخيألا ةةبي خةه ة خمةيق ةةوخميا ةةشخمفدمةةشختة ة خكري ةةسخم ة خ ةي ل ةةجخةن ةةمجل جخةدا ة سةلخ
يديميبيخ–ي ييقةجفخمة خهةمي-خدة خيةسبخأ خيصةةهخيدةةةس خيدمصةسقشخيدلة خكةج خ–ا ة خمةجخيلةبة-خ
ياسض جخبيئمجفخا خقةمة خةمةجخلةةة ةيخإدية خةمةجخقياةةهخمة خأصةةييختة خميةجبي خيدا ة خةيألبهخ
ة ةي هخيديضجس خيدمابهس خيدل خكج ىخم ج يفسخدم خيةد خةمسكاخيصاج خيغسيخكري يفسخم خميةسخ
يدمن مي خلجدنفسخإد خيأل بد خةيداي ختي ةجخةدةةخدفلةس خميةبةب خلّةةبخيدةلا خةيأليةمخلأنةلجهخ

يدرّجتشخةيدليضس .خ

خخخخخخخخخخةدك خيلّ خيدنفيلخيدميخاللبخم خةهةة:خدة خأتةسبخيديميةبيخبةدةشخلة خالةجبخلجإلصةجس خ
ةية ة جخلجدةةمكسخبة خنةةجئسخبةلخيديةيئةةوخةقةةبخكةةج خينةةا خيدنةةكةىخلةةةةس خلجمةةشخا ة خل ةةًخ

يدفلس ؟ خ

خخخخخخخخخخخ سلمةجخكةج خنةةلهخمدةًخأهميةشخهةةمهخيدبةدةشختة خمضةةمجسخيدا ة خةيألبهخةة ةةبخ ةةة خ
الماشخت خنمج خل ًخيدبةدشخنةي خم خيألم يس خكةجل خالةجبخ فنة خأةخمة خيدةةا يس خكةجدةايسخألة خ

لكسخةميسه خكج ةيخ مياجفخم خأاي خيألبهخةيدرّجتشخةكج ىخد خأبيةسخةآرجسخالخل كس .خ

خخخخخخخخخخخخةقبخيسبخت خمه خيدملأملخت خمةقوخيديميبيخأ ة خدة خيكة خدبية خمة خيدما ةمةجىخ
يدل خييلفظىخل جخميكسلة خاة خيدةبةلخيأليةسىخمةجخينةلييعخلة خأ خياةسوخلأيةيد ةجخدةةخلإي ةجاخ

صبيبخا خ يةخمجختالخلجد نلشخد فلسيىخيدنجلّش .خ
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خخخخخخخخخخخةم مجخيك ختإ خيدرجلىخيدماسةوخأ خيديميبيخقبخمةجبسخيأل ةبد خنة شخ(44٨هةة)خ
ةد خيابخإدي جخلابخمدًخألبيفختكج خمدًخلنةيغجفخيمك خأ خيضجوخإد خمجخي ا خد خم خياميس .خ

خخخخخخخخخخخا ة خأ خيديميةةبيخمةةعخمدةةًخد ة خي م ةلخيألمةةسخا ة خياليةةي خبيئم ةجفخيكلف ة خلإصةةجس خ
اجلس خأةسبهجخت خيلج خيبير خا ختلس خيالمجس خيةي خقةجل:خ(...ةه ةجًخم ةةًخأيةسخقةبخلّجنةمةيخ

يدليبخةم هخكلخن يج خم خا خ ج هخم جخا بخيبةثخيدفل خد خ لاسجخدةمكسه خإمخدة خ
يب خةييبخم خييت خةالخي لنهخلابخيدي ج خةيّيّشخأيلجسه خأيضجفخقبخلاةبىخا ةجخة نةألخيهللخ

أ خيلبيسًخيدكلخلمجختي خيدةي خيدصجمل خةي معخك مل خا خمجخيسضي خلسيمل  .)1()...خ
ةأمجخيدييخيدرةج خيد ةج ختة خمة

خيديميةبيختة خ مةلة خةهةةخيديةيخيدةميخيلةبةخأ ة خيدمّةةةبخ

لجدلأديوخأةيفخ–كمجخيف خم خكي خيديميبيخت خمّبمل -خةهةةخيدلأمةلختة خيدكلةجهخ فنة خإمخ
يّةةلخلاةبخهةةميخيالي ةجاخاة خيدلةجسي خيدنيجنة خ(...ةقةبخآ خأ خ س ةةعخإدة خمكةةسخيدمّةةةبخمة خ

يألنمج خا خلسليهخيديسةو خة لبأخلمكسخيدميمبي خةيأليمبي خم خأةالف .)2()...خ

ةيمض خلابخهميخت خيدلاسيوخلجألاي خمة خأهةلخل ةبهخمللةبئجفخللس مةشخمة خينةم خميمةبخةأةلخ
خميمبخيدةةبت خمية سبثخأ بدنة خنةمعخألةجخيجدةبخلة خ
م خيلس خد خم خيدميمبي خ(ميمبخل
ة
ا ة خل ة خمجدةةًخيدّيي ة خمةةجىخلجأل ةةبد )3()...خر ة خييةةل خهةةمهخيدم مةاةةشخللس مةةشخميلةةةس خ

أيضجفخةه خلس مش:خ(ميمبخل خياي خألةخالبخيهللرخيسةيخا خيل خيدييةج خأيلس ةجخا ة خألةةخ
خمسةي خيدامسيخيد يةي)( .)4خ
خ
ميمبخالبخيهللخل خارمج خل

ةيل ةغخاةببخهةمهخيدلة يس خمجئةةشخةييةبىخةنةلاي خلس مةشخ()١7-١خيلةةبأخلاةبخهةميخلجدلس مةشخدمة خ
خ فن خمللبئجفخللس مشخأيمبخل خميمبخل خالبخسل .خةه خلس مةشخ

ينم خأيمبخنجئ يفسخا خيد
ٍّ
خيبخمجخةمدًخلنلهخمجخأةسبهخت خر جيجهةجخمة خ ةةةبخصةاسيشخاللة خالةبخسلة ختة خ
يةي شخإد
أم ةسيجخميل فةةشخر ة خييةةل خهةةمهخيدم مةاةةشخللس مةةشخمةةة ا خدا ة خم ة خأاةةي خيأل ةةبد خةهةةة:خ

(أيمةةبخل ة خييي ة خل ة خاكسيةةجخل ة خيد سصةةجمشرخلجدصةةي خيدما مةةش خيةةسةيخا ة خألي ة خسةىخا ة خألةةةخ
يدّجن ة خي ةةوخل ة خيدّجن ة خل ة خن ة لخةقةةبخمكس ةةجخد ة خيل ة يفسخت ة خلةةجهخيديةةج خت ة خمكةةسخي ةةوخل ة خ

()١خيديميبي خ مة خيدمّللف

خبخ .٣6خ

()٢خيدمةبسخ فن خبخ .٣6خ
()٣خيدمةبسخ فن خبخ .٣٨خ
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قجن )(.)1خةلنلغس خهمهخيدل يس خيدلن نلخم خ(.)٢57-١7٢خةيأل خيديميةبيخلاةبخمدةًخإدة خ
يدلس مةةشخدم ة خينةةم خيل ةسيهي خت ة خم مةاةةشخأيةةسىخللةةبأخم ة خ()٢٩4-٢5٨خةيكةةة خم مةا ةةجخ

نلجفخةريري خلس مش .خ

ةيةةأل خيديميةةبيخلاةةبخمدةةًخإد ة خم ة خينةةم خينةةمجايلختيمةةجخيّةةسهخم ة خاصةةسخل ة يس خ(-٢٩5

)٣04خةم خينم خيني خ()٣١١-٣05خةم خينم خيبسي خ( .)٣١٣-٣١٢خ

ةيل ةةجةلخلجدلس مةةشخلاةةبخهةةمهخيدم مةاةةجىخم ة خينةةم خأيةةةهخت ة خرةةيثخل ة يس خ()٣١6-٣١4خ
ةم ة خينةةم خألةةج خ()٣١٨-٣١7خةم ة خينةةم خأنةةبخ()٣٢0-٣١٩خةم ة خينةةم خأن ة خ(-٣٢١

)٣٢٢خةم خينمعخأةلغخ( .)٣٢5-٣٢٣خ

ر خي معخلابخهميخ م شخمة خيدلة يس خيدلة خليمةلخأنةمج خأيةسىخليةىخا ةةي خ(أتةسيبخيألنةمج )خ

أميشخةيألنابخةينلاسجخمدًخت خيم خل يس خ( .)٣٣0-٣٢6خ
مرلخأليجخةأنجمشخة ة
يةةأل خيديميةةبيخت ة خمنةةيسل خيدا ميةةشخيألبليةةشخيدلجسيييةةشخإد ة خم ة خينةةم خملةةبةئجفخليةةسوخيدلةةج خ
ميسخأ خالخيلبأخليسوخيد ما خينهخيدلسليهخيد ةجئ خ–كمةجخيلةقةع -خةي مةجخيلةبأخلمة خينةم خ

(لّ )خت خلةس ملي خ()٣٣٢-٣٣١خةلكةسختة خلةس ملي خأيضةجفخ()٣٣5-٣٣٣خةيللةعخهةميخلمةجخ
ينةةمي خأت ةسيبخيألنةةمج خمم ة خيلةةبأخينةةم خلجدلةةج خأيض ةجفخمرةةل:خل ة خلصةةس خليةةي خيدل ة يس خلصةةجسخ
ةمدًخت خيم خل يس خ( .)٣4١-٣٣6خ
ةيمض خيديميبيخا خهميخيد

خت خاسجخيدل يس ختيل جةلخيألنمج خيدملبة خلجدلةج خةيدرةج خ

ةيد ةةي خةيديةةج ...يل خيةةةلخإد ة خيديةةج خةه ة خيجلمةةشخيأليةةسوخينةةهخيدلسليةةهخيد ةةجئ رخةالخ
ي ن خأ خييل خل يس خكلخيسوخلأتسيبخيألنمج خا خ يةخمةجخمكس ةجخ مةجمجخم ة ختة خيدمةمكةسخ
آ فةجفخةيييةةظخيةةيلخمدةةًخأ خيديميةةبيخالخي لةةا خللسليةةهخيألنةةمج خا ة خيةةسةوخيد ةةج خلسليلةجفخ

خأيخم خيدييةلي خيد لي خيللا مجخت خكلخيسوخم خيسةوخيد ج  .خ
ميسبيفخت ٍّ

ةييل خيديميبيخكلجلة خلمةجخيي ة خا ية خ(يد ةا خيداجصةسخمة خل ائةشخيألةةل) خةهةةخآيةسخ ةا خ
مة خيدكلةةجهخةقةةبخ ا ة ختة خةةةس خليل ةةوخاة خ ة خيدلة يس خيدنةجلّشخإمخينةةيسختية خا ة خ ة خ

يهخةقبخقنم جخإد خيمنشخةه  :خ
يأللة
ة

()١خيدمةبسخ فن خبخ .١4٩خ
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 .١لةةجهخمة خمكةةسخلجدك يةةشخ()٩5٩-٩١7خةمة خألةةةخميمةةبخيدي ةةجسي خألةةةخينةةي خلة خ
يمج خألةخيألةلغخل خيألةلغخل خالبخيداايا.

 .٢لجهخم خ نهخإد خأيبخآلجئ خةد خيا خينم خ()٩76-٩60خةم :خألةةخآم ةش خيلة خ
أليج خيل خيدليج

خيلة خ ةجلخيدلي يةنة خيلة خنةيب:خيمةج ختة خيد غةشخيداسليةش خيلة خ

أل خنايبخيدّجض :خأ بدن خ يل.

 .٣لجهخم خمكسخلجد نةلشخ()٩٨٢-٩77خةهة :خيدلاديةج

خيد ستة خيدي ةبت خيداليةسي خ

يدييةل خيديسلةا .

 .4لجهخم خمكسخلجدةفشخ()٩٨4-٩٨٣خةه :خمي خيدفةي خيأل بدن خيد ةج :خصةجاسخ
أبيه خمكسهخألةخاجمسخيل خص يبخةمكسخد خأيلج يفسخمعخةجاب.

 .5لةةجهخيد نةةج خ()٩٨7-٩٨5خةه ة ة :خةةةفيشخل ةةىخالةةبخيهلل خةمة خةسي خل ةةىخأل ة خياّةةةه خ
ةيدغنج يش:خصجاس خلمب خيدم ةً .خ

ةيةةي خيةةأل خيديميةةبيخا ة خ جيةةشخهةةمهخيألل ةةيهخةمةةجخييلةل ة خم ة خيدل ة يس ()1خيدم ةاةةشخينةةهخ
ييلةجبخأةيجل جخييل خكلجل خملجصس خلابهجخلّةد  :خ
(هميخيدميخيضس جخم خيدما خيدمّةةبخقبخ سمج شخلاة خيهللخااخة ةلخدمّللنةي خأيةج خكة ةجخ

لجدا يس خةيدةابخلج خا ي جخإ خأم جخإد خن ةًخل ًخي تةج خت اةبخي

خإدة خمةجخلةبأ جخلة خلاةبخ

أ خ نلغفسخيهللخممجخالخيةيت خسضجهخة نأد خيداة خا خيجال خةلّةيه .)2()...خ

ةل ةةميخيةةةلخاةةببخيدل ة يس خإد ة خأدةةوخلس مةةشخلّسيل ةجفخهةةميخنةةةىخمةةجخليةةس خإدي ة خم ة خأيجبيةةثخ

يدلجسي خةيدنيجنشخةنيسخيدةال خةيألم يس خم مخيدفل خيل خأةيئلخيدّس خيديجم خد

س .خ

ةيلةةبةخلةةةةس خةيضةةيشخدم ة خيلأمةةلخت ة خهةةمهخيدل ة يس خأ ةةجخللفةةجةىخت ة خمّجبيسهةةجخم ة خييةةثخ

يالي ةةجاخيدصةةبيبخيدةةميخالخيكةةجبخيل ةةجةاخيدنةةيةسخيدّ ي ةةشخةهةةميخيصةةكلخيدّن ة خيألكلةةسخم ة خهةةمهخ
يدل يس  .خ

()١خيديميبي خيد مة خبخ .4١4-4١٣خ
()٢خ فن خبخ .4١4-4١٣خ
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ةلةةي خيدلاسيةةوخيدةةميخي ة خإد ة خق يةةلخم ة خيدلفةةةيلخمةةعخمكةةسخ مةةجمجخم ة خيدصةةاسخدةةةجيهخ
يدلس مةشخمرةلخلس مةشخألة خميمةةبخلة خيةا خةلس مةشخيلة خالةةبخسلة خةلس مةشخةةجابخلة خيدينة خ

ةلس مشخأل خاجمسخل خص يب...ةميسهجخم خيدل يس خيدممجر ش .خ
ةيلةةبةخكةةمدًخد ملأمةةلختة خمة

خيديميةةبيختة خكلجلة خيد ةةمة خأ ة خقةةبخيةةجةلخأ خي اةةلخم

ةخ

م ةةاجفخالخينيسخا خةليس خةييب خةي خكج خقبخيملجاخليجلعخاج خهةخل ةجةلخيدلة يس خا ة خةتة خ

يدلسليةةهخيدما م ة خد يةةسةوخةقةةبخأصةةجسخإدة خهةةميخت ة خلّبيمة خد كلةةجهخلّةد ة :خ(رة خ ةةمكسخنةةجئسخ
ف
خيجضةسخيدكلةه خمسللةجفخا ة خيةسةوخيدما ة خة المةبخ
م خقةب جخمكسهخممةجختة خيديفةظخأةختة

مدًخأيضجفخت خكلخيسو .)1()...خ

ةقبخاليظ جخهميخيدل ة خمعخيدل يا خيدييخيداج خت خيدلسليهخأيبخمة خيدلةجيري ختّةجل:خ(ةأدفة خيةالفخ
ا ة خلسليةةهخيدن ة ي خل ةةج فخا ة خسملةةشخلاةةجخماجست ة خللغةةبيب خر ة خسلل ة خا ة خيةةسةوخيدما ة خ

ل ج خا خ ةييشخيل خمجكةال .)2()...خ

بخيفيبخلليةلخيديميبيخم خلسليهخإد خآيسرختإ خيدةيي خيدمفكةبخأ ة خقةبخ
ةيميخكج خهميخيد
ة
معخيدلسليلي .ختلسليهخيدن ي خمأيةمخل خت خيدّن خيألةلخم خيدكلجهخةهةخيدميخاةسجختية خ

يدلجسي خيدنيجن خدا بد خم مخيدفل خيلة خاةةسه.خةأمةجخلسليةهخيدما ة ختّةبخأيةمخلة ختيمةجخلةيخ

مدةةًخمة خيدلة يس خا ة خ يةةةخمةةجخأةسب ةةجخلاةةجخلفجةةةي ختة خيدةةةفيجىخيدنةةجلّش خةي خدة خيكة خ
يدلايم خل خا خة خيدبقشخةيالنلّةج خميسخأ خيمك خأ خيّجلخلأ خهةميخكةج خيدةةفشخيدغجدلةشخ
ةيديجلعخا خيدلسليه خممجخأن ختة خلنة يلخيدس ةة خإدة خهةمهخيدلة يس خةيالتةجب خم ةجخلجد نةلشخ

د لجيري خت خيداةةسخةيألمجك خيدميل فش .خ
بين الجذوة وتاريخ بغداد :خ

خخخخخخخخخ س
ةدالخم خيكملخيدةةس خيدمة ا خيداجمشخدم خيديميبيختة خ مةلة خأ ة خلاةسجخدمةجخ
لسببخت خلاجخيدم يس عخم خة جىخ ظسخيةلخهميخيدم
نةةجلّشرختّةةبخيةةجةلخلاةةجخيدلةةجيري خيد ةسليخلةةي خم ة
()١خيديميبي خيد مة خبخ٣خمّبمشخيدمفدو .خ

خةة ل خلم ةجه خأيةسىختة خكلةهخ

خأل ة خالةةبخيهللخت ة خيد ةةمة خةلةةي خم ة

خ

()٢خلسةك م خكجسل خلجسي خيألبهخيداسل خ ةخ 6خليّي :خسمضج خالبخيدلةيهخةيدنيبخياّةهخلكةس خيلاةشخبيسخ
يدماجسو خ ١٩77خبخ 6خبخ .١04خ
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كلةةجهخنةةلّ خم ة خمفدفةةجىخيدمصةةجسقشرختّةةجل:خ(...ةيدم ة
لم

خيدةةميخيللا ة خيديميةةبيخصةةبيبخيدصةةل خ

خيديييهخيدلغبيبي خةأم هخيدظ خأ خيميخيمةه خة ن خا خم ةيد رخت ةةخيلةبأخكلجلة خ

لفةةةلخقةةسهخا ة خيدلس مةةشخد ةةال خيدةةمي خيكم ةةيخيأل ةةبد خم ةةمخيدفةةل خةمدةةًخلينةةهخلن نة خ

خأميشخةي فةجئ خرة خي لّةلختة خنةجئسخ
يدام رختجللبأخلالبخيدسيم خيدبييلخةيللعخنجئسخأم يس خل
ة
خإيجهةةجخا ة خيةةسةوخيدما ة خةآرةةسخيديميةةبيخييي ة يفسخأ خيلةةبأخ
يدكلةةهخإد ة خمكةةسخيدل ة يس خ ةةجايف ة
لأنمج خيدميمبي ختجأليمبي خر خيدلا خيد ن خيالدفلجئ خت خلسليهخنجئسخل يس م  .)1()...خ

ةيدي خأ خه جًخصل جفخلي خم

خيديييهخيدلغبيبيخت خلجسيية خةمة

خيديميةبيختة خ مةلة خ

ةليجةةةشختيمةةجخيلا ة خللسليةةهخل ة يس خيدكلةةجهخييةةثخيلةةبأخيديييةةهخل يس م ة خت ة خيدم ةةبخيدرةةج خ

ةيدرجدةةثخإمخأتسبهمةةجخدم ة خينةةم خميمةةب.خأمةةجخيد يسلةةعخةيديةةجم ختّةةبخأتسبهمةةجخدم ة خينةةم خأيمةةب.خ

لي م ةةجخأت ةةسبخيدم ةةبخيدن ةةجب خدلة ة يس خمة ة خن ة ةةمةيخل ةةإلسيهي خرة ة خين ةةمجايل(...)2ةهك ةةميخيمضة ة خ

يديييةةهخت ة خم ةبيىخكلجل ة خمنلّةةةيجفخأيلةةجسخيدةةمي خيلةةس خد ة خمةةعخمييظةةشخل ةسليل خا ة خ
يدما خةيللعخلسليهخيديسةوخضم خكلخيسوخلبقشخةييسيب .خ
ة نةلييعخلاةبخهةميخمييظةةشخأة ة خيدصةل خلةةي خيدم

ةي خيدلة خللةبةخةيضةةيشختة خيدلة يس خإدة خ

ج هخمييظشخأة خياليليوخةيدللجي خلي خيدم

ي خةمدًخا خةت خي ل خلمجخلنةم خلة خ

يلياشخيدليثخم خيالمجبخيالي جاخميسخيدميل :خ

تجديييةةهخيلةةبأخيبير ة خت ة خيدم ةةبخيألةلخا ة خأسجخيدن ةةيبخةأق ةةيلخيدا مةةج خةيدلاسيةةوخلجن ة خ

يدا يس رخةتلي خم خقللخيدمنة مي خةمكةسخيأليجبيةثخيدةةيسب ختة خر ةهخلغةبيبخةيدياة ختة خنةيس خ
أه ج خر خيلي خيدمفدوختنجبخل ًخيأليجبيثخةاب خرلةىخةةيل ج خةيةمكسخمّجلةلخمدةًخم جقةهخ
ه ةةمهخيداجة ةةمشخيالن ةةيميشخيدكل ةةسىخم ةةمخيدل ةةب خلل جئ ةةجختة ة خامة ة خيدم ة ةةةس خةمك ةةسخأن ةةمج خ

أسلجض ة جخة ةييي ةةجخةيديةةبيثخا ة خقةةةةسهجخةمل اهجل ةةجخةميجدة ةةجخيداجمةةش خةيلاةةسجخلاةةبخمدةةًخ
إد خقةةسخيدي فج خةأنمج خيدمنج بخةيأل جسخةيدمةيضعخةيد نةسختي ج .خ

()١خيدبقج خامس خمةجبسخيدلسيثخيداسل خبخ .٢٨٨خ

()٢خيديييةةهخيدلغةةبيبي خألةةةخلكةةسخأيمةةبخلة خا ة خلةةجسي خلغةةبيب أةخمبي ةةشخيدنةةي خيد جصةةسخبيسخيدكلةةجهخيداسلة خ
ليّي خةيلع:خأةتنيىخكة سةخمسيتيس خليسةى-خدل ج خ خ ةخ5-٣خةخ ةخ .6خ
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ةيضةةي وخيدلغةةبيبيخإد ة خيدلاسيةةوخللغ ةةبيبخةمكةةسخم جقل ةةجخمكةةسخا ةةببخم ة خيدةيتةةبي خإدي ةةجخمةة خ
يدةيجلشخسض خيهللخا .ختيمجخلةةلخإدي خم خيأليلجسخةي رجسخلصأ خمدً( .)1خ

ة ةةبخيديميةةبيخمّجلةةلخهةةميخيد ج ةةهخم ة خيدم ة

خا ةةبخيديييةةهرخيفلةةل خكلجل ة خلجديةةبيثخا ة خ

لةةجسي خيد ةةال خةيألم ة يس خلإي ةةجاخصةةبيبخبة خيدلاةةسجخألسجخصةةل خيد ايةةس خيأل بدنةةيشخأةخل ةةبي جخ
إالختيمجخالخيل جةاخك مجىخق ي شخةدميجىخاجلس  .خ

ة ييةةظخكةةمدًخمة خأة ة خياليةةليوخلةةي خيدم

ةةي :خيأللةةيهخيدلة خيةةل خل ةةجخيديميةةبيخكلجلة خ

ةه خألةيهخميلةس خد خينسخت خاسجخل يس م جخا خلسليهخماي خةا خهميختيمك خيدّةةلخ

لةةأ خيديميةةبيخقةةبخأتةةجبخم ة خم ة

خيديييةةهخت ة خ ج ةةهخم ة خم

ة خيدةةميخيللا ة خت ة خيد ةةمة خ

يجةةةشخةأ ة خقةةبخأبسًخيديييةةهخةلاة ةةسوخا ي ة خةاّةةبخة ة شخما ة خ–تيمةةجخيلةةبةخم ة خيالصةةجسيى-خ
ةمدًخدمب خلّسهخم خيمنشخاصسخاجمجفخيل خةتج خيديييهخن شخ(46٣هة) .خ
ةدك خيدميخيةاهخقلةد خ–تيمجخأسى-خيدّةلخلأ خكلجهخيد مة خت خم

ة خةةةس خمة خكلةجهخ

لجسي خلغبيبخد يييهخيدلغبيبيخدمجخي يةيخا ي خهميخيدّةلخم خيدملجدغةشخةيالتةسييختة خيدلّةبيسخ
ةيالمجبخيدظةةيهسخيدمصةلسكشخلةي خيدكلةجلي خيدلة خيمكة خأ خينة ًخأكرسهةجختة خيدظةةيهسخيداجمةشخ
يدل خياست جخكلخمفدةوختة خل ةًخيداةةةسختضةيفخاة خأ خيكةة خمة خيدا مةج خةيألبلةج خةيدةسةي خ
ةيدمفسيي خيدمي خ ماةيخةفشخيألبهخلكلخمجخد جخم خألاجبخةبالالىخا ميشخةأبليش .خ

قيمة الجذوة وأ ميت ا:
خخخخخخخخ ا ة ة خيد ةةسم خمة ة خأ خكل ةةجهخيد ةةمة خيّ ةةعختة ة خم ةةبخةيي ةةبختيم ةةجخياي ةةبخا ة ة خأسلامجئ ةةشخ
ةفيشختإ خكةج خةمةجخيةايلخميخأهميةشخلجدغةشخةقيمةشخكليةس ختة خأةنةجيخيدب يسنةجىخيألبليةشخلاجمةشخ

ةيأل بدنيشخليجةش .خ

خخخخخخخخخخمدًخأ خيدملأملخت خميلةيجل خلابخميجداشخمّبمل خيدل خا لختي ةجخلةأديوخيدكلةجهرخ
يبسًخأ خيدس لخكج خي بوخإد خليّي ختجئب خدل بهخيأل بد خةألهةلخيدمصةسوخكةمدًخةتة خمدةًخ
يّةلخلاجخيدلجيري :خ(كج خم خأه خأهبيت خأ خييصبخألهلخيداة يس خيداةببخيدكريةسخمة خا مةج خ
يأل ةةبد خدللضة ة خيدبالد ةةشخا ة ة ختض ةةلخل ةةبهخةن ةةجك ي جخمة ة خيم ةةشخيدا ة ة خةأ خين ةةلةاهخمة ة خ

()١خيديييهخيدلغبيبي خلجسي خلغبيب خيدم بخيالةل .خ
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أيلةةجسه خةملةةجدغ خم ة خيدا ة خمةةجخيّ ةةعخيدّةةجسئي خلمفةةجيسه خا ة خأ خيدلجيةةثخينةةلييعخيدةقةةةوخ
ا خص

خم خلفجةيلخهمهخيدفةيئبخنةي خلجد نلشخدا بد خأةخيدمصس )( .)1خ

خاستة ةةيخرّجت ةةشخيأل ةةبد خ
خخخخخخخخختا ة ة خة ةةايبخيأل ةةبد خيا ة ُّةبخيديمي ةةبيخمة ة خيألا ةةي خيد ةةمي ة
ةا ةم ةةجخةأيلةةجسخا مجئ ةةجخإدة خأهةةلخيدمصةةس خةقضة خلةةمدًخيّةجفخد ة ختة خام ة خةكج ةةىخيقجملة خ
يديةي ةةشختة خلغةةبيبخييةةجديخا مج هةةجخةييضةةسخم ةةجد خيدا ة ختي ةةجخةينةةمعخيدكريةةسخاة خا مةةج خ

يدمصس خةمفدفةجل خةيصة بخم ةجظسيل خيدا ميةشخةيدرّجتيةشخةيألبليةشرخكةج خمدةًخك ة خقةبخأاج ة خلةلخ
بتا خإد خلأديوخكلجل خيد مة  .خ

خخخخخخخخةكةةج خكلةةجهخيد ةةمة خهةةميخم ة خيدمةةةجبسخيد جمةةشخت ة خلةةجسي خيأل ةةبد خةأبل ةةجخةأبلجئ ةةجخ
يجةشخةي خكلهخيدلجسي خيدل خأدفىخقل خد خلةلخكجم شخأةخد خيةلخم جخصة

خأةةيفرخمة خ

مد ةةًخكل ةةجهخيدمل ةةي خةكل ةةجهخيدمّل ةةل خاللة ة خيي ةةج خيي ةةثخالخية ةةبخمة ة خيألةلخن ةةةىخمةةجخ ّ ة ة خ
ةةةجيهخيدة ة شخةةةةجيهخيدةةمييس خم ة خيد ةةةةبخضةةم خل يس م مةةجخةأيلسهمةةج خكمةةجخالخ كةةجبخ
بخم خيدرج خنةىخأ يا خملفسقشخم خيألةلخيدكليسخيدميخل جةاخاصس خم بيى .خ

ةينةةل جبيفخإد ة خيدل ة يس خيدل ة خييلةل ةةجخيد ةةمة ختإ ةةجخلاة ُّةبخما م ةجفخضةةيمجفخيةةةىخأنةةمج خيدا مةةج خ

ةيدةةسةي خةيألبلةةج خةيدفّ ةةج ختة خيأل ةةبد

خالخ اةةسوخكلةةجهخميلةاةجفخل ةةغخهةةمهخيدم ادةةشخمة خكلةةهخ

يألبهخةيدرّجتشخيأل بدنيشخيل خاةسخيديميبي .خ

ةم ة خمظةةجهسخيد فةةعخيدكليةةسخدكلةةجهخيد ةةمة خلجد نةةلشخدا ةةبد رخأ ة خةةةجسخأة ةيفخهجم ةجفخةقجاةةب خ
سكيا خدابيبخم خيدمفدفةجىخيألبليةشخةيدلجسيييةشخيدلة خأدفةىخلاةبهخمرةلخكلةجهخيدةمييس خاللة خلنةج خ

يدص ة لسي

خيدةةميخ ةةبخأ ة خييةةجالىخابيةةب خإد ة خكلةةجهخيديميةةبيخةيجةةةشخت ة خيدم ةةيي خيدل ة خ

يلاسجختي جخدمكسخيأليلجسخيألبليشخيدميل فش .خ

ةكلةةجل خيدفةةل خل ة خيجقةةج :خقيئةةبخيداّيةةج خةميم ة خيأل ف ة

خإد ة خ ج ةةهخيدكلةةهخيأليةةسىخيدل ة خ

ةةج ىخلاةةبخيدةةمييس خةكلةةهخيدفةةل رخمرةةلخكلةةجهخيدة ة شخالل ة خلصةةكةيل خميةةسخأ خأةنةةعخمةةبىخ
ع
خلأديوخلجلخد ج خلمرلخت خكلجهخلغيشخيدم لم خد ضةل رخمدةًخأ خ
سىختي خيالمجبخيد مة خت
مفدف ة خقةةبخأيةةمخا ة خيد ةةمة خةيالمةةبخأيلجسهةةجخةل يس م ةةجخلةةجد بخأةخلجالقللةةج خأةخأيةةمخأةةةةلخ
خأبلخا ة خ
يأليلةةجسخةيدماةةج خيل ة خكةةجبخكلجل ة خأ خلك ة خة خ نةةيشخميلةةةس خم ة خيد ةةمة خةدةةي
ة
()١خيد مة خمّبمشخيالنلجمخميمبخل خلجةيىخيدي

خيديلاشخيألةد خبخ .7خ
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هةةميخمة خقةةةلخمفدفة خ فنة خيةةي خاة ةةسوخلجديميةةبيخةلةةس خدة خإمخقةةجل:خ(...ةم ةةجخكلةةجهخ ةةمة خ

يدمّلل خت خلجسي خيأل بد

خةا ي خيالمبىخةم خ ّ ى .)1()...خ

ةيكفة ة خيدملأم ةةلختة ة خأة ة ة خيدص ةةل خل ةةي خيدكل ةةجلي خنة ةةي خمة ة خيي ةةثخيدم ةةجب خةيدما ةم ةةجىخيدلة ة خ

ييلةي هجخكلخم مجخأةخم خييةثخم

جهمةجخأ خيييةظخأرةسخهةمهخيالالمةجبخة لةجئ خيد ّةلخيلة خ

تة خيدا ةةي خيدةةميخيةةجةلخيدضةةل ختية خأ خي ا ة خ ةةا يفخأةخةةةةس خمة خا ةةي خكلةةجهخيديميةةبيخ

تنمجهخ(لغيشخيدم لم ختة خلةجسي خس ةجلخأهةلخيأل ةبد )خديّجلةلخلة خا ةةي خ( ةمة خيدمّلةل ختة خ
ة

مكسخةال خيأل بد ) .خ

ةهكةةميخيمك ة خيدةقةةةوخا ة خآرةةجسخكلةةجهخيد ةةمة خت ة خابيةةبخم ة خيدمفدفةةجىخيأل بدنةةيشخيدملةةأيس خ
يدلة خيةةةاهخلللةةعخأة ة خيالالمةةجبختي ةةجخا ة خيد ةةمة خمرةةلخكلةةجهخيدمغةةسهختة خي ة خيدمغةةسهخ

الل ة خنةةايبخةآي ةسي خة ةةبهخي ّةةلخا ة خيديميةةبيخت ة خ مةل ة خييلةةج يفسخةآرةةج يفسخكريةةس خت ة خم ةةيي خ

ابيب خت خيد اأي خيألةلخةيدرج  .خ

ةكلةةجهخيدي ةةشخيدنةةي يس خالل ة خيأللةةجسخيدّضةةجا خيدةةميخي ّةةلخي يةةسخ ةةة ةجفخا ة خيد ةةمة خت ة خ
م ةةيي خابيةةب خالخلكةةجبخلية ة .خةمرةةلخهةةميخيمك ة خأ خيّةةجلخا ة خكلةةجهخياليجيةةشخت ة خأيلةةجسخ
مس جي ةةشخدم ةةفسلخيأل ةةبد خةأبيل ةةجختة ة خيدّ ةةس خيدر ةةجم خد

ةميسهج .خ

ةةس .خةكل ةةجهخ فة ة خيديي ةةهخد مّ ةةسيخ

أمجخآرجسخيدكلجهخا خيدةايبخيدمصسق ختإ ةجخ ةسىخأ خكلةجهخيد ةمة خقةبخأي ةعخيدمصةجسقشخا ة خ
مكج شخيأل بدنيي خة ةةبه ختة خميةجبي خيدا ة خةيدرّجتةشخلاةبخأ خكةج ةيخي لّةةة خةيّ ةة خمة خ

أهميةةشخ ةةةبه خةمةةيرسه خةالخيةةسة خإالخللاةجفخد ة خةاجدةةشخا ةةي ختة خمةةيهل خةآرةةجسه خيدا ميةةشخ
ةيألبليةشخةيدرّجتيةةشخلةةةس خاجمةةشخةدةةي خللايةبخا ةةجخمةقةوخيدةةةجيهخ خالةةجبخمة خكلةةجهخيداّةةبخ
يدفسيبخيي خأي عخةأي خقةدل خيدمص ةس خ(لضجال جخسبىخيدي ج)( .)2خ

ةم ة خه ةةجختّةةبخكج ةةىخيد ةةمة خم ة خيألن ة خيدل ة خأن ة مىخت ة خير ة يس خما ةمةةجىخيدمصةةجسقشخا ة خ
يأل بدن ةةيي خأي ةةمةيخا ةةجخةيالم ةةبةيخا ي ةةجخةس اة ةةيخإدة ة خميلةيجل ةةجختة ة خابي ةةبخمة ة خمفدف ةةجل خ

()١خيدضل خلغيشخيدم لم

خيدمّبمش خبخ .5خ

()٢خي ظةةسخيةةجقةى خما ة خيألبلةةج خ ةةخ ٢خبخ 67خةي ظةةسخكةةمدًخليةةثخيداّةةبخيدفسيةةبخلةةي خيدمصةةس خةيأل ةةبد
م شخآبيهخيدسيتبي خيداببخيدنجلع خصةيلخ١٣٩6هة خبخ .٣64-٣٢٩خ
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ةل يس م خيي خكج ةيخيفدفة خا خيأل بد خأةخيلس مة خألايمة خةأم يسئة خةأبلجئة خةمرّفية خةدة خ
يفرسخاة خأيةبخمة خأ خياة ختة خمكج ل ةجخأةخيةجةلخيدلّ يةلخمة خيهميةشخهةمهخيدمكج ةشخةآرجسهةجخ

ت خيدبسينجىخيألبليشخةيدلجسيييش .خ

ةيميخمضةي جخمةةعخيدمفدفةةجىختة خيدا ةةة خةيدرّجتةةشخةيألبهخةليةةةثخيدبيسنةي خيدميةةبري ختإ ةةجخ ةةبخ
يدةةةةس خ فن ة جخأةخمةةجخيّةةسهخم ةةجخلصةةأ خأهميةةشخيد ةةمة خةمكج ل ةةجخت ة خمةةةجبسخيألبهخةل ة يس خ
يألبلةةج خةيدب يسنةةجىخيألبليةةشخةيدلجسيييةةشخة ةةةةبخيدصةةاسخةكةةج خم ة خمدةةًخيدمييظةةجىخيدل ة خ
ألبيهجخلاجخيدلجيري خيةلخيد مة خةيدلس مشخدمفدف جخمعخيالصجب خلمكج ل خةرّجتل خةآرجسه .خ

ةمة ة خهة ةفال خلجد ري ةةجختة ة خكلجلة ة خيدما ةةسةوختة ة خيدب يسن ةةجىخيأل بدن ةةيشخيديبير ةةشخ(ل ةةجسي خيدفك ةةسخ

يأل بدن ).خةيينج خالج خت خلجسي خيألبهخيداسل خت خاةسخنيجب خقسيلش خةامةسخيدةبقج خ

ت خكلجل خمةجبسخيدلسيثخيداسل .خهميختضيفخا خيالمةجبيهختة خييةجالىخابيةب ختة خمفدفةجل خ

ةميسهجخم خكلهخيدبسينجىخيأل بدنيشخيألبليشخةيدلجسيييش .خ
خ

حظ األدب في جذوة المقتبس:

خخخخخخخخخةيميخأسب ةةجخياةةجب خيد ظةةسخت ة خقيمةةشخيدكلةةجهخم ة خيدة ةةشخيدا ميةةشخةيألبليةةشخن ةةي خم ة خ
ييثخمجخضةم خلةي خبتلية خمة خيدما ةمةجىخةيدمةجب خيألبليةشخيدملميةا ختة خيد ةةةبخيدكريةس خأةخ
م ة خييةةثخيألن ة ةهخيدةةميخكللةةىخل ة خيدل يس  ...ةةبخأ خهةةميخيدكلةةجهخيد فةةي خمةخآرةةجسخهجمةةشخ
ة لجئ خلجسا خت خميبي خيدا خةيدرّجتشخةيألبه .خ

تلجإلضجتشخإد خيالي جاخيدميخيسبخا ي خيديميبيخت خلّبيمة خأليةةيلخيدةليبخةيأل ةبد ختة خ
يدا ةةبخيدميل فةشختة خظةلخيدةةال خةيألمة يس خةأيةةيد خيدنيجنةيشخةيال لمجايةشخةيدرّجتيةشرختإ ة خمةةعخ
مدةةًخك ة خقةةبخاةةسجخدلس مةةشخمةةجخيّةةسهخمة خأدةةوخا ة خمة خأاةةي خيأل ةةبد ختة خميةةجبي خرّجتيةةشخ

ةا ميشخصل خكجدفّ خةيدلفنيسخةيديبيثخةيدلجسي خةيألبهخلف ة خةليجةشخيدصةاس خة سةلخهةفال خ
يد ةةمي خل ةةس خد ة ة خيديمي ةةبيخدة ة خلي ةةلفظخل ة ة خيدمة ةةجبسخيدماجة ةةس خا ة ة خ ي ةةةخم ةةجخيي ةةلفظخلة ة خ
يديميبيخم خأيةيد خةأيلجسه خةآرجسه  .خ

تكج ىخيد مة خةاج ف خأمي جفخيفظخد جخنيسخأةدئًخمعخ لمخا خييةج خكةلخمة خةمدةًخا ة خيدةسم خ
مة ة خيالي ةةليوخيدةيضة ة خل ةةي خا ةةةم خةما ةةجست خةلك ةةجبخلة ة يس خيدفّ ةةج خةيدّض ةةج خةيدمي ةةبري خ
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خةمجخلّة خم ةجخكةج خألبلةج خأةسبخيديميةبيخألكرةسه خ

ةةةجفخصاسيشخت خأمسيجخصل  .خ

ةقةةبخل ةةغخاةةببخيدص ةةا يس خيدةةمي خل ةةس خد ة خيديمي ةةبيخةأةسبخأمر ةةشخمة ة خ ظم ة خم ةةجئلي خةن ةةلاشخ
ةرمة ةةج ي خصة ةةجا يفسخ()٢٨7خةأبيل ة ةجفخكة ةةج خم مة ةةة خيأللية ةةجىخيدل ة ة خمكسهة ةةجخد ة ة خت ة ة خ مةل ة ة خأدف ة ةجفخ
ةيمنةةمجئشخليةةىخمةااةةشخا ة خيألمةسيجخيدماسةتةةشختة خصةةاس جخيداسلة خةتة خي لة خ(يللةةبأخمة خ

أكلسخقبسخم خيألليجىخةي ل ج ف خلأق ) :خ
الغرغ

العدد رقماً

العدد كتاب ًة

يدةةو خ

 ٣١4خ

يدغال خ

 ٣00خ

ريرمجئشخةأسلاشخاصسخليلفخج خ
ريرمجئشخليى خ

يدمبي خ

 ٢١٢خ

يدصكةى خ

 ١٢4خ

مجئلج خةير جخاصسخليلفخج خ

يدم يس اجى خ

 7٣خ

مجئشخةأسلاشخةاصسة خليلجفخ خ

يدفيس خ

 6٩خ

ريرشخةنلاة خليلخجف خ

يد ج خ

 6٢خ

لناشخةنلة خليلخجف خ

يديمسخةيدم ة خ

 54خ

ير ج خةنلة خليلخجف خ

يدصة خةيدي ي خ

 47خ

أسلاشخةيمنة خليلجفخ خ

يداهب خ

 ٢٢خ

نلاشخةأسلاة خليلجفخ خ

يد نيه خ

 ٢٢خ

أر ج خةاصسة خليلجفخ خ

يدالجه خ

 ١١خ

أر ج خةاصسة خليلجفخ خ

يدسرج خ

5خ

أيبخاصسخليلجفخ خ
يمنشخأليجى خ

خخخخخخةمة ة خيدلأم ةةلختة ة خيد ةةب خةلخيدن ةةجل خيلل ةةي خد ةةجخأ خمةض ةةةاجىخيدةة ةةوخةيدغ ةةالخةيدم ةةبي خ
ةيدصكةىخلأل خت خمّبمشخيألمسيجخيدلة خا ة خيديميةبيخلاةسجخ مةجمجخد ةجخةيّةوختة خمّةبمل جخ
ةبة خيدمالمةةبخا ة خاةةببخأليةةجىخكةةلخمةةسجخ
يدةةةةوخر ة خيألم ةسيجخيأليةةسىخينةةهخيدلسليةةهخيدمة ة
ةدي خم خصًخت خأ خكرس خأليجىخيدةةوخميىخبالدشخةيضيشخا خ ة خيأل بدنةيي ختة خيدلةأرسخ
لجديلياشخيدييلشخيدغ يةشخلجدمةضةةاجى خةهة خبالدةشخ–تة خيدةقةىخ فنة -خا ة خةة شخيأل بدنةيي خ
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لليئةةل خةيسة ة خا ة خيالصةةجب خليةجئة ة جخةنةةمجل جخيدل ة خلكةةجبخلكةةة خملفةةسب خت ة خيدابيةةبخم ة خ
يديةجئبخةيدنةمجىخيدلة خ ا ل ةجخللفةة خا ة خيدليئةشخيدمصةسقيشخةيديلياةشخيدمصةسقيشخلمةجخي يةةىخ
ا ي ة خم ة خمصةةجهبخةدةيةةجىخايهيةةشخ مي ةةشخل غةةىخيدغجيةةشخت ة خين ة خيدمظ ةةسخة مةةجلخيدميلةةسخهةةميخ

تضيفخامجخلضم ل خأصاجسخيدةةوخم خيدبالدشخا خأيةيلخيألبلج خةيالصجب خلأمةيق خةمةيهل خ

ةسلم ةةجخين ةةليا جخأ خ ض ةةيوخإدة ة خه ةةميخبالد ةةشخص ةةاسخيدةة ةةوخةأهميلة ة خ ةاة ةجفخةكمة ةجفخا ة ة خةة ة شخ
يأل بدنة ة خلأسضة ة خةةي ة ة خمة ة خ ةةش خةآر ةةسخل ةةًخيدليئ ةةشخيد مي ةةشخيدايهي ةةشخيدفسي ةةب ختة ة خمص ةةجاسهخ
ةيةين خةلسليشخمةق خةل ميشخقجل يجل خةمةيهلشخيألبليشخةيدصاسيشخم خ شخأيسى .خ
ةالخ نة ختة خهةةميخيدمّةةج خمكج ةةشخيألمةسيجخيأليةةسىخيدلة خل ةةىخيدةةةةوخةبالالل ةةجخا ة خيهلمةةج خ
يدصةجاسخيأل بدنة خلمةضةةةاجىخيدصةاسخةيجةةشخل ةةًخيدلة خمةسىخلل ةةبه خالةسخيداةةةسخيدملةيديةةشخ

ةيجةشخيدّس خيديجم خد

س .خ

ةيمك جخأ خ يبخلجدمكسخصاسخيدصكةىخيدميخ ج خلابخيدةةوخةيدغالخةيدمبي خةكج خةمجخيةايلخ
لالي فيسخةجبقفجخا خكرس خسييىخيأل بدنةيي خلةي خيدمةب خيأل بدنةيشخأةخلةي خيأل ةبد خةيدمصةس خممةجخ

ياك خيجدشخم خيدصة خةيدي ي خإد خيألهلخةيدةي خةيدلينسخا خمسيلعخيدةلجخةم يسلةعخيدصةلجهخ
ةم ةةجد خيدا ة خةيألبهخةيد ةةةخةيدملاةةشخةنةةيخيلياةةشخييلةةشخةليئةةشخمالبدةةشخيد ةةي خكريةةس خيديضةةس خ
ةيدمج خةقبخأبىخهميخأيي يفسخإد خأ خيكرسخصاسخيدغسلشخةيدي ي خت خأبهخيأل بد خيلة خيكةة خت ةجفخ

أبليجفخم خيدف ة خيدم مشخيدل خصغ ىخيي يفاخكلي يفسخةمنجيشخةينةاشخمة خيدصةاسخيأل بدنة خةكةج خمةجخ

يخا خهميخيدف خةأهميل خةمكج ل خت خأبهخيأل بد خةت خ فة خأبلجئ  .خ
ةسبخت خكلجهخيد مة خبي ف
ةلبلخيدةةسخيدصةاسيشخيدلة خييلجسهةجخيديميةبيخلاةبخهةميخك ة خا ة خمةجخكةج خيملةجاخلة خيأل بدنةية خ
م خييرجسخيدن ةدشخةيدةضة خةيدلابخا خيدلام خةيألمسيهخةيدغمةةجختة خيدلاليةسخإدة خ ج ةهخمةجخ
لةبلخا ية خأليةجىخيدةةةةوخةيدفيةسخةيدغةالخةيدمةةبي خمة خنةمجىخلجد يسيةةشخةياليمئ ةج خيدلة خاجصة جخ
يأل بدنية خت خيدّسة خيألةد خم خييجل خةقللخأ خل ّنة خبةدةل خإدة خبةيةيىخةقلةلخأ خيةةل خ

أميسه خأةخي يفل خأم يس خخةةال  .خ

سمات فنية وأدبية في اسلوب الجذوة:

خخخخخخخخخةدا ةلخممجخينجابخا خيكمجلخيدةةس خيألبليةشخةيدف يةشخدكلةجهخيد ةمة خأ خ ظةسختة خأهة خ
يدنةةمجىخيألنة ةليشخيدلة خيملةةجاىخل ةةجختة خمييظةةجىخمةةة ا خنةسياشخلنة ختة خيلةسياخيهميةةشخهةةميخ

يدنفسخيدرمي خةمكج ل خت خمفدفجىخيألبهخيداسل خلاجمشخةيألبهخيأل بدن خليجةش .خ
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ةأةلخم ةةجخ ّبمة ة خل ةةي خي ةةبيخه ةةمهخيدن ةةمجىخأ خلة ة يس خيديمي ةةبيخلفجةل ةةىخل ةةي خيالي ةةجاخيدص ةةبيبخأةخ
يدلفة ةةيلخيدة ةةيت خيد ةةميخالخية ةةلخي ة ةةبخيالي ةةجهخةيالنلسن ةةجل.خت ةةإميخسأي ةةجخيديمي ةةبيخي ةةة اخمد ةةًخ
يالي ةةجاخيدصةةبيبختإ ة خياي ة خم ة خييد ة خةةةةس خا ة خيدملةةس خد ة خم ة خييةةثخليةة ة خي خكةةج خ

اجدمجفخأةخأبيلجفخأةخصةجا يفسخأةخكجللةجفخأةخميةبرجفخرة خييةل خلس ملة خيدميلةةس خلةمكسخمة خأيةمخا ة خأةخ
سةىخأيلةةجسهخأةخمك ةسهخلجالن ة ختّةةيخمةةعخيالصةةجس خإد ة خن ة شخةتجل ة خإ خة ةةبى.خأمةةجخإميخسأي ةةجخيييةةلخ

لاةةجخيدصة ختة خلس ملة خدلضةةعخةةةفيجىختإ ة خيلاةةبخلةةمدًخاة خأ خيكةةة خكيمة خيي جلةفجخقجئمةفجخ
ا ة خيديصةةخةيدلكةسيس خةي مةجخهةةةخاةسجخة ع
يوخأليةةيلخيدملةس خدة خمة خيد جييةةشخيدرّجتيةشخةيدا ميةةشخ
ةيألبليش.خمعخمكسخةةسخم خ لج خةآرجسه .خ
ر خ أل خلابخهميخإد خيدنمشخيدل خليجدعخيدملأملخت خين ةل خةلاجليسهخت خل ًخيدلة يس خةهة خنةمشخ
يدةضة خةيدن ةدشخةيدلابخا خيدة اشخيدليميشخةيدلك وخيد فظ خيدل خيفلسجخأ خيكة خقةبخلةأرسخ

ل ةجختة خاةةسهخةيجةةشختة خيدمصةس خييةةثخيدمةبيس خةيالل جهةجىخيألبليةشختة ختة خيدكلجلةشخأةخمةةجخ
ين ةةم خل ةةجد رسخيدمسن ةةلخيد ةةميخا ةةسوخدة ة ختة ة خيدمص ةةس خص ةةيةلخمليةة ةةة خسن ةةمةيخدمة ة خلا ةةبه خ
يدييةيخيداسيضشخد رسخيدف خيدّجئ خا خيدة اشخةيدلك و .خ

ةهكميخيييظخيدملأملخت خأن ةهخيديميةبيختة خ مةلة :خ(ييلفةج خظةجهس خيدغ ةةخيدلة خ منة جختة خ
يدغجدهخدبىخمفدف خكلةجهخيدلة يس خمة خيصةجب خلجدغةشخلةلاجخيدصةيةلخة نةلشخيدفضةلخيدفةجئ خيدةي
ةدا سلخكة خميبرجفخ ا خأقسهخإد خيدةيقعخةيدمةضةايش .)1()...خ

خ

ةيدمييظةةشخيألييةةس خيدلة خا ةةلخل ةةجخيدلجيةةثخلاةةبخيديميةةبيخاة خيدةة اشخةيدغ ةةةخدمةةجخمكج ل ةةجخمة خ
يدةةةيشخةيدة ةةيه خمدةةًخأ ة خممةةجخالخصةةًختي ة خأ خيديميةةبيخكةةج خمية فةبرفجخيجتظ ةفجخسيةيةةشخد يةةبيثخ
ما ية ةجفخلا ةمة ة خةت ة ة ة خمي اة ةجفخا ة ة خيألم ةةةسخيداجم ةةشخيدملا ّ ةةشخلة ة خةد ةةميخة ةةب جخل ةةجيري خآية ةسي خ

يفكبة خهمهخيدنمشخةيسلية جخلرّجتشخيديميبيخةيل جه خ يةخيديبيثخيدصةسيوخةا ةمة خمة خمدةًخ
قةلخلجيثخآيسخأ خد يميبيخ(قبس ختجئّشخت خيدل سي خةيدلابيلخةماستشخيأل نجهخةكةلخمدةًخي ُّ
ةبلخ
ا خميكس خا يلشخةييةيشخاّ يشختم )( .)2خ

ةممةةجخيةةبا خهةةميخةيفكةةبهخأ خيدمفدفةةجىخيدل ة خ ةةج ىخلاةةبخيديميةةبيخة مةل ة خكجدةةمييس خةيدميم ة خ
ةيدّيئةةبرخد ة خينةةليعخمفدفةه ةجخيدةةلي بخم ة خظةةجهس خيدغ ةةةخت ة خلاةةجليسه خيل ة خ ةةج ىخل ة يس م خ
()١خيدبقج خامس خمةجبسخيدلسيثخيداسل خبخ .٢٨٨خ
()٢خيينج خالج

خلجسي خيألبهخيأل بدن خاةسخنيجب خقسيلش خبخ .٣١5خ
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م يةيةشخا ة خقةةبسخالخي كةةسخمة خيدملجدغةةشخةيالية يس خةييةةي خيد اةةىخةيدةةةفجىخةيألدّةةجهخيدي ج ةةشخ
ا ة خيدملةةس خدة ة خبة خلية ةةسجخيل ة خك ةةج خم ة خ لةةجئ خمد ةةًخلك ةسيسخيدابيةةبخمة ة خيألدفةةجظخةيدما ةةج خ

ةيدلاجليسخت خل يس م  .خ

ةيلةبةخهةةميخةيضةةيجفخدكةلخمة خيلأمةةلخكلةةجهخيدةةمييس خأةخيّةسأخلس مةةشخمة خلس مجل ةةجخأةخنةةية يفسخق ي ةةشخ
م ةةجخةكةةمدًخمفدفةةجىخيدفةةل خل ة خيجقةةج خا ة خيدةةسم خم ة خق ةةشخةةةفيجل جختكلةةجهخيدميم ة خكلةةجهخ

يخكل ةةجهخقيئ ةةبخيداّي ةةج ختة ة خي ةةي خي ةةجخة ةةب جخكل ةةجهخيد ةةمييس خمةن ةةةاشخ
ةةةغيسخةيةن ةةعخم ة ة خق ةةي ف
ضةةيمشخت ة خيألبهخةيدلةةجسي خيأل بدنةةيي ختكةةج خلجنةةليجاشخيدلجيةةثخيدملأمةةلخيدلمةةج خيداةةمسخالل ة خ
لنج خةيدلةقوخةيديمسخا بخيدفل خت خالجسيىخيدغ ةخةيالتسييخت خيدةةوخةيدلاسيو .خ
ا خأ خنمشخيالي جاخةيدلابخا خيدغ ةخت خكلجهخيد مة خالخلا خي ةةخأن ةل جخم خنةمشخيدليةج خ
يداسل ختإ خيد جظسخت خأنجديهخيدلس مجىخيلبةخد خلةضة خيالمةجبخينة ةهخيدكجلةهخا ة خةةةسخ

يدليج خةيدلبيعخيدل خلنيسخمعخيديلعخةليئ خيدمة خةالخلةلخإد خأ خلكة خة اشخأةخلك فجف .خ

ةيمكة خيدّةةلخلةأ خمةجخمهةهخإدية خيدمنلصةس خلجد ريةجخضةم خلّةيمة خدكلةجهخيد ةمة خةيةةبيسهخيكمةفجخ

يخا ة خقيمل ةةجخةأهميل ةةجخإمخقةةجل:خ(ت ةةج خم مةا ةفجخق يةةلخيدّيمةةشخم ة خل ة يس خيدس ةةجلخ
ن ةسيافجخمةةلا ف

يصةل خم يخكريسخت خليبيبخيدلةيسي .)1()...خ ّةلخإ خمةجخمهةهخإدية خلجد ريةجخالخيي ةةخمة خيدل ة خ
ةيدلابخا خيد ظس خيداميّشخيدصجم شخيدمنلّةيشخدّيمةشخيدكلةجهخةيميخةة خة ةةبخأمةييختة خليبيةبخ
اةةببخم ة خيدل ةةيسي ختةةإ خهةةميخد ة خمةةجخينةةةم خمة خيةةجلخيديميةةبيخيدةةميخنةةلّىخيالصةةجس خإدي ة خلجد ريةةجخ
ةي يةةبختة خلاةةبهخاة خيدمةةةجبسخيألةة يشخت ة خلةةجسي خل ةةبهخةآبيهخأه ة ختكةةج خيم ة خمة خيفظةةشخ
مالمةةبفيخمةةجخل ةةةبخل ة خميكسل ة خم ة خيدما ةمةةجىختكةةج خم ة خيدملةقةةعخأ خيّةةعخت ة خةه ة خأةخييةةأخت ة خ

ليبيبخيدن ي خةيالمجبخيأليبيثخةيدبقشخت خمكسهج .خ

ةتضيفخا خمدًختإ خهمهخيدظجهس خالخل فسبخل ةجخيد ةمة خأةخمفدف ةجخةي مةجخ ةبخمفدفةجىخابيةب ختة خ
يدمصةةس خةيأل ةةبد خللنة خل ةةمهخيدظةةسةوخةيداةيمةةلخالخليفة خا ة خيدلةةجيري خةهة خممةةجخاةةسوختة خ

ل ًخيداةةسخضم خيالمكج جىخةيدّبسيىخيدل خكج ىخملةتس خدبىخيدمفدفي خيدّبيم .خةيميخمجخقجس جخ
هةةمهخيدظةةجهس خت ة خيد ةةمة خل ظجئسهةةجخت ة خمفدفةةجىخممجر ةةشختإ ةةجخن ة ّوخا ة خيّيّةةشخضةةاوخهةةمهخ
يدظجهس خةضمةسهجخةق شخلأريسهجخلجدّيج خإد خألاجبخةآرجسخ ظجئسهجخت خكلهخأيسى خةلكة خيد مة خ

ل ميخأقلخيدمةجبسخم يجفخأةخةهمجفخت خيدلةيسي خةمكسخيدن ي  .خ
()١خلجد ريج خأ يلخ رجدث خلجسي خيدفكسخيال بدن خ خبخ .٢4٨خ
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يخا ة خمدةةًخك ة ختةةإ خهةةمهخيدظةةجهس خ–لي م ةةجخيدميةةبةب-خالخلكةةجبخلةةفرسخلةةأري فيسخيةةمكسخا ة خ
ةتض ة ف
قيمةةشخيدما ةمةةجىخيدل ة خاسض ة جخيديميةةبيخت ة خ مةل ة خةللّ ة خل ةةًخيدما ةمةةجىخميىخقيمةةشخا ميةةشخ
ةأبليةةشخةلجسييي ةةشخالخين ةةلغ خا ةةجخيدل ةةجيرة خم م ةةجخييل ف ةةىخمةض ةةةاجل خيأل بدن ةةيشخأةخللجي ةةىخ

م جه خليةر خةبسينجل خيدرّجتيشخةيدا ميشخةيألبليش .خ
كمجخللّ خل ًخيدما ةمجىخبالدشخةيضيشخا خمجخةةلخيدي خيدّة خم خلفسغخد ا خةي ةسيوخإدة خ

يبمل خةةيج ل خةيفظ خلكلخمجخكج ةيخيم كة خم خمةهلشخةمّبس خةمةجلخةةقةىخة ةبخمةعخيدل ةسبخ
ةياليةةيبخةيدةةةب خةيديمةةج خةيدةةةلسخةيدمةةةجلس خإد ة خ ج ةةهخمةةجخيملةةجاخل ة خيكرةةسه خ–ةم ة خ
خةيدفي ةشخيلة خينةليجاةيخلماة ةةشخيهللخ
يديميةبي-خمة خقةة خيديجتظةشخةيضةةسخيدةةمه خةصةب خيدةمكج خ
ةيدلةكةةلخا ي ة خةيللغةةج خمسضةةجل خأ خيلسك ةةيخدإل نةةج يشخل يسرةجفخاظيم ةجفخيص ة بخلةةجدلفة خةيد ةةبخةيدل ةةسبخ

ةيدلضييش .خ
خاتمة :خ

خخخخخخخخةلاةةبخت ةةمهخةةةفيجىخق ي ةةشخأة ةةاىخيدّةةةلخمة خييد ةةجختة خأهة خيةةةجئبخةنةةمجىخا ة خ
مة ة خأا ةةي خيدرّجت ةةشخيالن ةةيميشختة ة خيدّ ةةس خيدي ةةجم ختة ة خيأل ةةبد خةق ةةبخأك ةةبخيدلي ةةثختي ةةجخأهمي ةةشخ

يديميةةبيخاجدم ةجفخةأبيل ةجفخةمرّف ةجفخةمفدف ةجفخةميةةبرجفخةسيةي ةجفخد يةةبيث.خ مةةعخلةةي خياليلةةةجسخةيالي ةةجاخ
ةةتس خيدما ةمجىخةيأليلجسخةي رجسخةيد ةةبخيديامشخدكلخلس مشخم خيدل يس خيدل خقجسلةىخأدةوخ

لس مةةشخك ةةجخألاةةي خأ بدنةةيي خالةةسخقةةسة خيةي ةةشخم ةةمخيدفةةل خيالنةةيم خدصةةل خيد ايةةس خيأل بدنةةيشخ
ةيل خأةييسخيدّس خيديجم خد

س .خ

ةقةبخكصةةوخيدليةةثخكةةمدًخاة خقيمةةشخيد ةةمة خا ة خيدةةةايبي خيأل بدنة خةيدمصةسق خلمةةجخيةلة خمة خ
يد ة ةةةبخيألبلي ةةشخةيدلجسييي ةةشخةيدا مي ةةشخيداجم ةةشخاة ة خيأل ةةبد ختكج ةةىخقجا ةةب خهجم ةةشخمة ة خقةيا ةةبخ

يدلةةجسي خةيديةةبيثخةيألبهخمك ةةىخابيةةبخم ة خمةةفدف خيدمصةةجسقشخةيأل بدنةةيي خم ة خيالتةةجب خم ةةجخت ة خ
لةةأديف خيدييّةةشخةممةةجخلميةةجخا ة خيدليةةثخل ةةًخيدةة شخيدّةيةةشخيدلة خكصةةوخا ةةجخلةةي خيأل ةةبد خ

ةيدمصةةس خةملج ةةشخيدايق ةةجىخيدا مي ةةشخةيدرّجتيةةشخلي م ةةجختة ة خة ة ع
ةةسخم ة خيد ةةسييىخيدا مي ةةشخةلل ةةجبلخ
يدما ةمةجىخةي رةةجسختة خ يةةج خةينةةعخةآمةجبفيخسيلةةشخل ةجةاىخيديةةبةبخةلغ لةةىخا ة خلاةةبخيدمنةةجتجىخ

ةمصّجىخيألنفجسختة خل ةًخيداةةةسخمةعخمةجخلنةلغسق خمة خيدفلةسيىخيدام يةشخيديةي ةش.خةأيية يفسخت اةلخ
هةةميخيدليةةثخيدملةيضةةعخقةةبخأن ة خلصةةكلخةيضة ة خت ة خيرلةةجىخ ةةبيس خن ة ف جخيدةةةجد خم ة خيدا م ةةج خ

ةيالبلج خةيدمفسيي خةيدمفدفي خةيألصةييخيدل خقياةهجخت خميجبي خيدا خةيدماستشخةمجخةة ةيخإدي خ
ةيّّةةةهخمة خماةةجد خيديضةةجس خيالي جليةةشخيدملةيا ةةشخيديّةةشرختة خاةةةةسخكةةج خيداةةجد خييد ةةجخ-يةةةلخ
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خيغيخت خ ة خامي خة جدشخ ي خةضيدشخاميةج ختة خظةلخنةيجب خيالقيةج خ-يد ايس خيال بدنيش
 خ. ةيدس خةنيجب خيألميشخةليك خيأللجيس خةيدّيجةس

خضر

 خ.ت خيألمسخم خقللخةم خلاب خةهةخيدمةت خةيد جبيخإد خنةي خيدنليل

 حا م عبدا.د.أ
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Abu Abdullah Al-Hamdi And his book Jathwat Almuktabas
Author
Prof. Dr.Hazem Abdullah Khader
(May God bless his soul)
خ

Abstract
For the importance of Al-Hamidi's literary and cultural
personality, the study involves some of the characteristics of
his literature - in poetry and prose - in order to be an entry
point for the introduction of the book, understanding its
objectives and the purpose of its writing.
Thus, the study dealt with his book "Jathwat-almuktabas" ,
based on a brief presentation of the references of the book and
its approach and the what had been said about the links
between it and other oriental or Andalusian books.
The nature of the study required to indicate part of it in its
proper place, and the study also addressed aspects of what the
Jathwa Book has involved of literary and historical value. And
what has been occupied by this book- despite of being one
volume- from the writings and Andalusian effects, also what is
characterized by brief feature on artistic writing levels and his
literary and historical value style.
Keywords: (society, ideas, literature).
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