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ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

يد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البر هافي
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ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال  ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16نوان: بحرف تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )الع /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في ع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موض

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 
ً

و الرفض، فضال
َ
 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجل
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 ة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من  عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  
َ
أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 ليهن  التمايز في البحث.يغلب ع (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فق
َ
رة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقه
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
ا، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنه
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 ج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

بيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات وال

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
سيكون على وفق استمارة تحكيم  يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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َ
غ

ُّ
اِييس الل

َ
ِويُّ ِفي ُمْعَجِم َمق

َ
غ

ُّ
ِتَراُض الل

ْ
اِرس )ت االق

َ
ْحَمد بن ف
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ِة ) ُر اْسِتَراِتْيِجي 
َ
ث
َ
ِة Swomأ

َ
غ

ُ
َواِعِد الل

َ
ِمِي ِفي َماَدِة ق

ْ
ِف الَراِبِع الِعل َبِة الص 

َ
ل
َ
ْحِصْيِل ط

َ
( ِفي ت

ِة  حمد حنش                                                                             الَعَرِبي 
َ
 م.د.شهاب أ
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 بو عبد اهلل احُلميديَأ                            

 وكتاُبُه َجْذوُة امُلقتِبس

  -رمحه اهلُل -حازم عبد اهلل خضر أ.د.

5/6/2014 تأريخ القبول:       2/4/2014 تأريخ التقديم:     
 المستخلص:

ىخألهميةةشخصيةةةيشخيديميةةبيخيألبليةةشخةيدرّجتيةةشخاسة ةةىخيدبسينةةشخا ةة خصةة  خمةة خنةةمج      
خةبةياةة دكةة خيكةةة خمدةةًخمةةبييفخد لاسيةةوخلجدكلةةجهخةت ةة خأهبيتةة خ-تةة خيدصةةاسخةيد رةةس-أبلةة خ
 لأديف .
مالمةب خا ة خاةةسجخمةة اخدمةةةجبسخخ- ةمة خيدمّلةةل -ةهكةميخل جةدةىخيدبسينةةشخكلجلة خخخخخخخ

خيدكلجهخةم    خةمجقيلخم خة ةبخةيىخلي  خةلي خأيسىخمصسقيشخيةخأ بدنيش.
إلصةةجس خيدةة خ ج ةةهخم  ةةجختةة خمكج ةة خيدم جنةةهخ خكمةةجخل جةدةةىخةيقلضةةىخيلياةةشخيدبسينةةشخيخخخخ

يدبسينةةشخ ةي ةةهخممةةجخي يةةةىخا يةة خكلةةجهخيد ةةمة خمةة خيدّيمةةشخيألبليةةشخةيدلأسيييةةشخ خةمةةجخييل ةة خ
خ ةةف س  تةة خيدمفدفةةجىخةي رةجسخيأل بدنةةيشخ خةكةةمدًخخ-ا ة خيدةةسم خمةة خكة ة خم  ةةبيفخةييةبيفخ-هةميخيدنف

ا  خةايبخيدكلجلشخيألبليش خةمةجخيملةجاخلة خأنة ةل خمجخيملجاخل خم خيدنمجىخيدظجهس خيدمة ا خ
خت خيدلاليسخيألبل خةيدلأسيي .

خ(خ.أبليجىم لمع خأتكجس خ)خالكلمات المفتاحيَّة:
 تقديم:
)خيلةخالبيهللخيديميةبيخةكلجلة خ ةمة خةلاةبخقةشخهمهخيدبسينشخيدمييةيشخيدمةنةمشخلخخخخخخخخ

خ(*)خ(١٩٩٨-١٩٣٢)-سيمةةة خيهلل-يضةةةسيدمّلةةةل (خدانةةةلجمخيدسييةةةلخيدةةةبكلةسخيةةةجا خالةةةبيهللخ

                                                 

  راجعُه: األستاذ الدكتور يونس طرَكي سلَّوم قسم اللغة العربية/ كلية اآلداب/ جامعة الموصل، قّدم لُه و
اري أستاذ األدب األندلسي في قسم اللغة العربية / كلية اآلداب / جامعة الموصل .  البجَّ

أصةةسوخا ةة خأيسةيلةة ختةة خيدةةبكلةسيهخيدمةنةةةمشخلةةةة)يدصاسختةة خظةةلخل ةة خةةةمجب (خةيدلةة خ ةقصةةىختةة خك يةةشخ(خ*)
 .٢4/١0/١٩٩6ي بيهخل جماشخيدمةةلخت خ
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لةة خليةةسخأخمةة   خةأ ةةجخياةةبخبسينةةشخاةة خ ١٩٩٨يدلةة خي لل ةةجخم ةة ختةة خيايةةسي خخمصةةةسل يدةة خ
ب ة خينةلجميخلبسينةل خيدمييةيةشخةكلجلة خايبخيدمنةجتس.خةاةةخخهةة(6٩٨)ىخخةفةي خلة خيبسية 

دة خخلنة  خي فجخدإلتجب خم  ج خة ظسىختة خيدبسينةشخةأتةبىخمة خم    ةجخ خليةبخأ ة خدة خآيدممكةس خ
خم خيداج خ فن .خ١٩٩٨خ/٢١/7إاجبل جخيدي  خأل خيدم يشخاج  ل خت خ

يةي ةشخ ةجهاىخيدةييةبخةيداصةسي خاجمةجخخا ةبيخمةب فخخةلّيىخبسينل خيدمييةيشخةبياشفخخخخخخخخخخ
ةأيلسل مةةجخلةةأ  خخ٢0١٩تةة خكةةج ة خيألةلخخ(**)خيدةة خأ خايس ةة خ   ةة خ)امةةس(خةكسيملةة خ)أسةى(

 خةي لةجخم ة خأ خأسي ا ةجخةأامةلخخ-مفةسخيهللخدة -دةيدةبهمجخالادىخميلفظجخلبسينشخمييةيشخ
خا  خ صسهجخ خةلجدلأكيبختإ خهمهخيدبسينشخه خم خإسر خيدا م خ.خ

ألنةلجميخقمةىخلمسي ال ةجخةام ةىخا ة خ صةسهجخ خخة اةالخا بخسمللي مج خةقللخمدًخةتج فخخخخخخ
رةةةهخيدمفدفةةجىخ خخدل ةلظ خهةةمهخيدبسينةةشخمةةعخبسينةةجل خيدلةة خ صةةسهجخمةة خقلةةلختةة خييجلةة  خةدل ةةل 

أبل ةةجخيأل بدنةة خ.خختةة ةهةة خلكةةلخلأكيةةبخمةةأرس خا ميةةشخلضةةجوخيدةة خمةةيرسهخيدكريةةس خيدلةة خكلل ةةجخ
خان خأ خي ا  جخيهللخت خمياي خين جل .خ

أمجخأ جختيجمس  خصاةسخم ة  خلجدنةاجب خةأ ةجخأ ل ة خمة خمسي ال ةجخةبتا ةجخيدة خيدميلاةشخخخخخخ
خدلسىخيد ةسخكلجلجخيّسفهخيدميلةة خةميسه خ.

 اريوم البجَّ ي سلَّ أ.د.يونس طركَ 
 أستاذ األدب األندلسي

 جامعة الموصل -كلية اآلداب
12/2/2020 

                                                 

يدنةةةةىخأسةىخيةةةةجا خالةةةةبيهللخيضةةةةسخلجيرةةةةشختةةةة خيألبهخيأل بدنةةةة خيةةةةة ىخا ةةةة خيدمج نةةةةليسختةةةة خيألبهخ(خ**)
(خت خصةاسخبةدةشخيدمةيةبي (خة ةسىخم جقصةل جختة خقنة خيأل بدن خا خسنجدل جخيدمةنةمشخلة)صيةيشخيدسنةلخ)
خأيةةبخم جقصةةي ج.خةهةة خي ٣0/6/٢005يد غةةشخيداسليةةش/خك يةةشخي بيه/خ جماةةشخيدمةةةةلخللةةجسي خ نةةشخ خةك ةةى   خم بسس

يد غةةشخيداسليةةشخا ةة خمةةيًخةايس خيدلسليةةشخيداسيقيةةش/خيدمبيسيةةشخيداجمةةشخد لسليةةشختةة خ ي ةةةى خإابيبيةةشخيأليةةة خد ل ةةي ختةة خ
 تجيب .خ-بةميا
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خ)ورقة العنوان(
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 بين يدي البحث:
يفةةلخيدّةةس خيديةةجم خد   ةةس ختةة خيأل ةةبد خلجدابيةةبخمةة خيدا مةةج خةيألاةةي خةيدمرّفةةي خخخخخخخخخخ

مخيدمي خأنة مةيخينة جمجفخةينةاجفختة خيرةسي خيدمكللةشخيالنةيميشخيداسليةشخلمفدفةجل  خةيألبلج خةيألتمي
ةآرجسه خممجخ الخيدّس خيديجم خلفضلخ  ةبه خةآرجسه خيل غخمسة خيالابهجسخةيدلّةب خيدا مة خ
ةيدرّةةجت خةيديضةةجسيختةة خصةةل خ ةي ةةهخيدييةةج خيال بدنةةيشرخةمةة خه ةةجختّةةبخسأيةةىخمةة خيدةي ةةهخ

ةهةة ختلةةس خخ-تلةةس خيدّةةس خيديةةجم خد   ةةس –دضةةة خا ةة خهةةمهخيدفلةةس خيدّيةةج خللنةة ييخصةة  خمةة خي
يديةيئةةةوخةيدمةةةسيليي  خلةةةجدلاسيوخلاةةةببخمةةة خيدا مةةةج خةيألبلةةةج خيدةةةمي خكج ةةةىخآرةةةجسه خيدا ميةةةشخ
ةيألبليةةشخمةة خبالئةةلخيالابهةةجسخيدا مةة خةنةةمجىخيدلّةةب خيدرّةةجت خةيديضةةجسيرخةقةةىخكةةج خيداةةجد خ

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

ميةبيخةةجيهخكلةجهخيد ةمة خةكلةجهخييدلنة يلخإدة خا ة خ ةم خهفال خيالاي خألةخالةبخيهللخيدي 
يدلسنةةيليخةميسهمةةجخمةة خي رةةجسخيدلةة خةسبخمكسهةةجختةة خيدمةةةجبسخيدكريةةس خةلةةسبخيالصةةجس خإدي ةةجختةة خ

خيدمةضعخيدم جنهخم خهميخيدليث.
دكلةةجهخيألةلخهةةةخيدمّةةةةبخل ةةمهخيدبسينةةشخيدمةةة ا  خأمةةجخيدرةةج  ختمةةجخيةةايلخميةةسخميّةة خيلةة خةي

خ.(1)ي  
مةجخيةايلخليج ةشخإدة خخ-تة خسأية –أمجخكلجهخيد مة ختّيخيلعخيكرسخمة خمةس خةدك ة خخخخخخخخخخخ

بسينةةشخمفةةة شخةليّيةة خا مةة خياةةسةوخلأايمةة خةيلللةةعخلسي مةة خةينلّةةة خمةةجخي يةةةيخا يةة خ
خيهللخيدكلجهخم خنةمجىخ ياةي خا ة خأ خينةبخهةميخيدليةثخخ()ا ميةشخةأبليةشخةلجسيييةش خةداةلس

صيئجفخم خهمهخيديج شخسيرمجخيةل خليّيّ ةجخا ة خيدة ة خيألكمةلختيةل خلةمدًخيدلاسيةوخيد ةجتعخل ةميخ
يدنةةفسخيدّةةي خيدةةميخيمرةةلخرّجتةةشخةتكةةسخا ةة خمةة خأاةةي خيدفلةةس خةييلةةلخمكج ةةجفخم مةةجفختةة خمةةةجبسخ

بدنةةيي خيللةةبي خمةة خيدفةةل خيالنةةيم خدا ةةبد خيلةة خةتةةج خيدمفدةةوخبسينةةشخيألبهخةيدلةةجسي خيأل 
خهة.4٨٨ن شخ

                                                 

(خةقبخا مىخمفيسيفخأ خأيبخيدي لشخيدمغجسلشخقبخن لخهميخيدكلجهخسنةجدشخمج نةليسختة خ جماةشخيدّةجهس خبسينةشخ١)
 خيدلجيثخيدكليسخيدماسةوخيالنلجمختةفيبخنةاكي خقةبخيلةعخ ةبخكلةجهخيدلنة يلخهةميخةليّيّجف.خكمجخنماىخأيضجفخأ

خلجدلةةيسخا خيألةلخيدمييةيخبة خليّي خةد خأيةلخا ي .
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ميبيخة نل خر خيل ةجةلخ صةأل خةييجلة خةرّجتلة خخخخخخخخخخخ ةقبخسأيىخأ خألبأخلجدلاسيوخلجن خيدي 
خةا م خةمفدفجل .

ميةةبيخيألبليةةشخةيدرّجتيةةشختّةةبخكةةج خا ةة خهةةمهخيدبسينةةشخأ خخخخخخخخخ ة ظةةسيفخألهميةةشخصيةةةيشخيدي 
دكةة خيكةةة خمدةةًخمةةبييفخد لاسيةةوخخ-تةة خيدصةةاسخةيد رةةس–جخا ةة خصةة  خمةة خنةةمجىخأبلةة خلاةةسةخ

لجدكلةةةجهخةت ةةة خأهبيتةةة خةبةياةةة خلأديفةةة خةهكةةةميخ ةةةج خيدليةةةثختةةة خل ةةةجةلخيد ةةةمة خمالمةةةبيفخا ةةة خ
اةةسجخمةةةة اخدمةةةةجبسخيدكلةةةجهخةم   ةةة خةمةةةجخقيةةلخمةةة خة ةةةةبخةةةةيىخلي ةةة خةلةةةي خمفدفةةةجىخ

يالصةةةجس خإدةةة خ ج ةةةةهخم  ةةةجختةةة خمكج ةةةة خأيةةةسىخمصةةةسقيشخأةخأ بدنةةةةيشخيقلضةةةىخيلياةةةشخيدليةةةةثخ
يدم جنةةةهخةأييةةةسيفختّةةةبخل ةةةجةلخيدليةةةثخ ةي ةةةهخممةةةجخي يةةةةىخا يةةة خيدكلةةةجهخمةةة خيدّيمةةةشخيألبليةةةشخ

تة خيدمفدفةجىخةي رةجسخخ-ا  خيدسم خمة خكة ة خم  ةبيفخةييةبيفخ–ةيدلجسيييشخةمجخييل  خهميخيدنفسخ
بخيدكلجلشخيألبليةشخةمةجخيال بدنيش خةكمدًخمجخيملجاخل خم خيدنمجىخيدظجهس خيدمة ا خا  خةاي

خيملجاخل خين ةل خت خيدلاليسخيألبل خةيدلجسيي .
أ خيلّلةةلخهةةميخيد  ةةبخيدةةميخي ةةبوخإدةة خيدلاسيةةوخلاةةجد خةأبيةةهخخ()ةل ةةميخأس ةةةخيهللخخخخخخخخ

ةمفدةةوخمةة خس ةةجلخيال ةةبد  خيدةةمي خل ةةةيخيضةةجس خأمل ةةج خةأقةةجمةيخةةةسةي جخةأننةةةيخقةياةةبهجخ
ضةةةي خيهللخةلّسلةةجفخإديةة ختةة خيبمةةشخكلجلةة خيداايةةاخةنةة  خا ةة خيةةهخيدا ةة خةيبمةةشخأه ةة خيللغةةج خسخ

تأ ةةةجسةيخل  ةةةةةبه خلةةةيبيفخكج ةةةىخلليةةةليختةةةة خبيةةةج يسخيدظةةةي خةيدظ ةةةة خخ() ليةةة خيدمةةةةيف خ
خةيدلأيسخت خصل خ ةي هخيدييج .

خةيهللخيدمنلاج خةهةخيدمةت خدكلخييس.
 اسمه ونسبه:

ميبخخخخخخخخ لبخيهللخل خي  خا  خل   خت لُّة ف مسب خل   م ي 
ميةبي خةألةةهخيك ة خيلةجخخ(1) لة خيةةلخيألابيخيدي 

خ.(2) ةس

                                                 

 خيال  خل نةي خةلةةييي خمس  يةة  خميلاةشخه بيةشخلجدمةنةك  خمةةس خ(خيديمةي خيجقةى خما  خيالبلج  ١)
خ.5٨ خبخ7 ةخخ ١٩٢5يدّجهس  خ

هةة/خ١٣٩7ليةسةى خخ– خليّي :خب.خإينج خالج  خيدم  بخيدسيلع خبيسخةةجبسخجىخيألايج  (خيل خي كج  خةتي٢)
خ.٢٨٢ خبخ4 ةخخ  ١٩77
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ميبيخلض خيديج خيدم م شخةتةل خيدمةي خةنةكة خيديةج خيدمر ةج خمة خليل ةج خةلاةبهجخخخخخخخخ )ةيدي 
م ي بخيدممكةس خةأيلس  خلاجخأسلجهخيدلجسي خأ ة خسأىختة خ بيلخم م شرخهمهخيد نلشخإد خ بةهخي 

ميةبخلة خالةبخ يدةسيم خلة خاةةوخسضة خيهللخا ة  خةهةةخدةي خلاةجخيدلةةيسي خأ خ نةلل خإدة خي 
ختكيةةةةةوخ خا هةةةةةسيُّ لةةةةةةيي خأل خألةةةةةجخالةةةةةبخيهللخيدمةةةةةمكةسخأابيخيد نةةةةةه خةالةةةةةبخيدةةةةةسيم خقسصةةةةة ُّ

ل:خلفل خيديج خيدمر ج خم خليل جخةكنسخيدةجبخيدم م شخةلابهجخال ( خ.(1)ي لماج ؟خةي ةف
ميبيخ  خقسيلةشخةتي ةجخمةخ-ت خيأل بد –ةيصيسخاببخم خيدمفسيي خيدّبيم خإد خأ خأ ةلخيدي 

ةقةبخكج ةىخقسيلةةشخخ-ةهةةةخأيةبخأسلةججخقسيلةشخيدمصةة ةس -ةدةبخألةةهخة صةأختةة خسلةجخيدسةةجتشخ
تةة خيدّةةس خيدسيلةةعخةأةيئةةلخيدّةةس خيديةةجم خمسكةةايفخم مةةجفخمةة خمسيكةةاخيالصةةاج خيدا مةة خةيدرّةةجت خ
ةيألبلةة خةمةي ةةجفخسئينةةجفخد ا مةةج خةيألبلةةج خيّةةةبة  جخمةة خأ يةةج خيأل ةةبد خةمةةب  جخةيةيضةةسهجخ

خيل فش.يدم
خ.(2)أمجخألةخالبخيهللختّبخةدبخ)لجد ايس رخل يب خلجأل بد خقللخيداصسي خةيسلامجئش...(

ةالخ كجبخ  بخت خيدمةةجبسخيدّبيمةشخمةجخييةببخلةجسي خةباللة خنةةىخيدالةجس خيدنةجلّشخيدلة خمكسهةجخ
خقلةلخ ميبيخ فنة خيةي خقةجلخ)ةدةبى  يدمّسةي خةيفيبهجخمجخ ج خت خلمكس خيديفجظخا  خدنج خيدي 

خ.(3)شخاصسي خةيسلعخمجئش(ن 
أمجخيدمسي عخيديبيرشختّبخ ّ ةىخهةميخيدلةجسي خيداةج خميةسخيدميةببخنةةىخمس ةعخةييةبخم  ةجخمهةهخ

هةةةخميةةسخأ خيدلجيةةثخدةة خ4٨٨هةةة خةةتجلةة خنةة شخ4١٩إدةة خليبيةةبخنةة شخيدةةةالب خلأ  ةةجخكج ةةىخنةة شخ
خ.(4)دًيةض خد جخكيوخينليج خليبيبخيدلجسي خل مهخيدن شخةمجخيألبدشخيدل خيالمبهجخت خم

                                                 

أيمةةبخلة خيييةة خلة خأيمةةبخلة خاميةةس  خ ، خةي ظةةسخيدضةل :خلغيةةشخيدم ةلم ٢٨٢ خبخ4(خيدمةةبسخ فنةة  خ ةةخ١)
خ.١١٣:خبخمنيييشخ١٨٨٢لغيشخيدم لم  خيلعخت خمبي شخم سييخلميلعخسةجخن شخ

 فةة خيدييةةهخمةة خمةةة خيأل ةةبد خيدسييةةه خليّيةة :خيألنةةلجمخيةنةةوخ دمّةةسيخييمةةبخلةة خميمةةب خ فةة خيدييةةه(خي٢)
خ.٣١4 خبخ١ خ ةخ١٩٨6 خ١يدصي خميمبخيدلّجا  خبيسخيدفكسخد يلجاشخةيد صسخةيدلةايع خي

 خ ةةخىخلمكس خيديفجظ خيديلاشخيدسيلاةش خبيسخيييةج خيدلةسيثخيداسلة  خليةسةخ(خيدمهل  خألةخالبخيهللخصم خيدبي  خ٣)
خ.١٢١٨ خبخ٣
 خلس مش:خيني خمف   خلّبي خنة يمج خايةجسخيدمسكةاخيدّةةم خ(خلجد ريج خأ يلخ  رجدث خلجسي خيدفكسخيأل بدن 4)

خ.٢4٨ خبخ٢0١١د لس مش خيدّجهس  خ
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ميةةبيخأةخليةةبرىخاةة خدميةةجىخمةةة خ يمكةة خأ  ةةجخيةةي خ اةةةبخإدةة خيدمةةةجبسخيدلةة خلس مةةىخد ي 
مسييلخييجلة خيألةدة خةي لة خيدا ة ختة خةقةىخملكةسرخ  ةبهجخلةمكسخالةجس خيمكة خأ خيف ة خم  ةجخ

هةةةةة.خيّةةةةلخلاضةةة  ختةةةة خنةةةيج خيبيرةةة خاةةةة خ4١٩لاةةةجخأنةةةلجهخليبيةةةبخلةةةةجسي خمةدةةةبهخنةةة شخ
ةةةلخا ةةة خيد م  خي ي  ميةةةبي:خ)ةكةةةج   ةةةمج خنةةة شخيدي  خد نس ةما ةةة خمدةةةًخي ةةة ختةةة خأةدةةة خخ(1)(4٢5كل ةةةوف

مسييلخي لشخيدا  خكةج ختة خأةيئةلخةةلجهرخةقةبخينةلييعخيدلجيةثخلّةبيسخنة  ختة خل ةًخيدمسي ةشخ
لمجخالخيايبخا  خنىخن ةيىخةه خيدن خيدلة خيمكة خأ خيلةةةسخما ةجخيمكةج خيمةلخيدةةل خ

مهخيدنةةة خدل ةةةجت خمدةةةًخمةةةعخإدةةة خي ّةةةشخيدةةةبس خدينةةةمعخةالخيكةةةة خلجإلمكةةةج خلّةةةبيسخألاةةةبخمةةة خهةةة
يديمةلخا ةة خيدكلةةوخةةةاةلشخلةةةةسخيبةرةة  خكمةجخأ خلّةةبيسخامةةسهختة خيدمسي ةةشخ فنةة جخلأقةةلخ
م خنىخن ةيىخممجخيةةاهخيأليةمخلة خةمدةًخدإل مةج خيدةةيسبختة خيدمةةجبسخا ة خأ ة خيمةلخ

خهة.4٢5ةنمعخن شخ
ةةةجبسخهةةةخا ةة خميةةسه خديكةةة خمةةجخةسبختةة خم4١٩ةل ةةميخيمكةة خلةةس ي خلةةجسي خةالبلةة ختةة خنةة شخ

يدلجسي خيدمصسق خةيأل بدن خم نة مجفخمةعخمةجخييمةئ خيدية فخيدلجيةثختة خهةميخيدم ةجلرخهةميخإدة خ
هةةةخةأ ةة خقةةبخ4٨٨ ج ةةهخيإل مةةج خيدم اّةةبخا ةة خلةةجسي خةتجلةة ختةة خيدمةةةجبسخةيدميةةببختةة خنةة شخ

ميخيةس خهةميخيدةسق خمة خخ(2))لةةت ختة خميخيدي ةشخاة خ يةةخنةلاي خنة ش(  ةج خلةةجسي خخ4٨٨ةي 
خأةخت خأةيئ  جخلأص سخق ي ش.خ4١٩ ميخلييثخيكة خقللخيدةالب خمّجسلجفخد

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

د   مةةجىخةيدغةةجسيىخةلفّةةبخقيمل ةةجخخيدفل ةشخةيللةةبي خاةةةسخيديةيئةةوخيةةي خلةةبأىخقسيلةشخللاةةسج
يدرّجتيةشخةيدا ميةةشخةيألبليةةشخةيضةةاوخمسكاهةجخيديضةةجسيخيدةةميخدةة خيكة خماسةتةةجفخةمصةة ةسيفخا ةة خ
يدةةةايبخيأل بدنةة ختّةةيخةي مةةجخكج ةةىخصةة سل جخةنةةمجىخمكج ل ةةجخقةةبخيلّةةىخي تةةج خصةةسقجفخةمسلةةجفخ

ختضيفخا خيألقيجسخيدل خليييخلصل خيد ايس خيأل بدنيش.

                                                 

خ.5٨ خبخ7(خيديمةي خيجقةى خما  خيالبلج  خ ةخ١)
دةةمههختةة خأيلةةجسخمةة خمهةةه خبيسخصةةمسيىخي (خيدي ل ةة  خيلةة خيدامةةجبخألةةةخيدفةةي خالةةبخيديةة  خصةةمسيىخيدةةمهه٢)

خ.٣٩٢ خبخ٣ خ ةخ١٩7٩هة/خخ١٣٩٩يدمنيس  خليسةى خيلاشخرج يشخم ّيش خ
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يخيدضةةاوخأةخيال ينةجسخ صةةة خمسيكةاخرّجتيةةشخأيةسىخلمر ةةىختة خاةيةةة خبةلخةكةج خمّجلةةلخهةم
يديةيئةةوخيدمصةة ةس خيدلةة خهةةج سخيدي ةةجخيدا مةةج خةيألبلةةج خةة ةةبةيخيدلصةة يعخةيدا جيةةشخمةة خأمسيئ ةةجخ

خ.(1)مرلخيصلي يشخةي يي شخةل  نيشخةميسهج
 نشأته وحياته:

لةبخيهللخةالخاة خ صةأل خنةةىخالخلناف جخيدمةجبسخللفةييىخةيتيشخا خييةج خألة خاخخخخخخخخخخ
يصجسيىخق ي شخللا  خلي هخيدا  خةيقلجد خا ي خت خن خملكس خملةسببيفخا ة خيدصةيةلخيدمصة ةسي خ
تةة خلبييةةشخيدسلةةعخيدرةةج  خمةة خيدّةةس خيديةةجم خد   ةةس خمرةةلخيصةةجس خيم ةة خا ةة خيدكلةةوخد نةةمج  خ

بخا ة خيدل خنل خمكسهجخةه خإصجس خةيضيشخت خيد بخا  خيدللكيسخت خي هخيدا  خةيديةسخ
يضةسخم جد خيدا مج خلصغوخةهمشخاجديشخدليةيلخيدا ة خيدل خكةج خأقسي ة خيي لة  ةجخةتة خ

.خةهةة خيدا ةةة خيدلةة خ(2)مّةةبمل جخكمةةجخيةةسىخلاةةجخيدلةةجيري خ)يدا ةةة خيدبي يةةشخمةة ختّةة خةيةةبيث(
لصةةكلخيدةةسك خيألنةةج خةيدّةياةةبخيألةدةة خدرّجتةةشخيدملا مةةي خيدةةمي خلفلةةس خل ةة خصةةاهخيدا ةة خلاةةبخ

ةبخت خيديبيثخةا ةم خةسةييل خأةخت خيألبهخةت ة ة خأةختة خيدم ية خةا ة خمدًخإد خيدلي
ميةةبيخكةةج خيملةةجاخلةةمكج خ يدكةةي خةمةةجخيلا ةة خل مج...ةسلمةةجخبدةةىخيإلصةةجس خيدنةةجلّشخا ةة خأ خيدي 
خمكة  خمة خيدملجلاةشخةيالنلّةةج خةم ية خيدة ف خيديةيةلخ ةقة خيجتظشخةمه خملةقبخةق هخمك ة

لخلاةةبخمدةةًخإدةة خبس ةةشخاجديةةشخمةة خيدف ةة خةيديفةةظخةنةةاشختةة خي ةةهخيدا ةة خةليةةةي  خرةة خيدةةةةةخ
خيإلبسيً.

ةتيمجخنةىخهةمهخيإلصةجسيىخيدّ ي ةشخالخيكةجبخيدلجيةثخيدملأمةلخيّةوخا ة خمةجخي ّة خيدضةة خا ة خ
ميةةةبيخيديجةةةةشخأةخيلةةة خييةةةج خأنةةةسل خةةيدةةةبهخلجدةةةميىخةمةةةجخيدةةةميخكةةةج خيلاجيةةةجهخمةةة خ ييةةةج خيدي 

رخةد ةةةميختةةةإ خيدلجيةةةثخالخي ةةةبخلةةةبيخمةةة خيديةةةسوخةمةةةجخمسكةةةاهختةةة خيدم لمةةةعخأةخمكج لةةة خيدا ميةةةش
ميبيةةشخيدلةة خ يدلةةس ي خةيالنةةل لججختةة خميجةدةةشخسنةة خييةةةيخاجمةةشخةميمةة خم م ةةشخدانةةس خيدي 
قلجدة خا ة خ  صأخةلساةس ختي ةجخألةةخالةبخيهلل خةمة خهةميخمةريفخلأم  ةجختة خي كلةجهخألة خالةبخيهللخةي 

                                                 

 خيديلاةشخيدرج يةش خيدّةجهس  خ(خي ظس:خا ج  خميمبخالبخيهلل خالبخيدسيم  خبةلخيديةيئةوخيلة خيدفةل خيدمسيلية ١)
خ.40٨-٣76خ ١٩6٩هة/١٣٨٩

خ ١٩6٩-هةةة١٣٨٨نةةش خبيسخيدكلةةجهخيداسلةة  خليةةسةى خ خيديلاةةشخيديجم٣(خأيمةةبخيمةةي  خضةةي خيالنةةي  خ ةةةخ٢)
خ.٢7٩بخ
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لغيةسخمدةًخخ-اةب خي صةغجد إميخدة خ ّةلخ-يدا  خةي ل ختة خنة خملكةس خةلفسمة خدة خةق ةشخي صةغجد خ
م خيألمةسخيدماجصيشخةيال لمجايشخيدضسةسيشخةميسخيدضسةسيشخييثخيفبيخمدًخإدة خينةل لججخ

الخلاةةةةج  خمةةة خيدفجقةةةةشخةيديج ةةةةشخمةةةةجخخ-ا ةةةة خيألقةةةةل–أ خلكةةةة خينةةةةسل خمست ةةةةشخم يةةةةشخأةخي  ةةةجخ
يضيسهجخإد خةسوخأل خالبخيهللخةميسهخم خأتسيبخيالنس خإد خيداملخةليةيلخدّمةشخيداةي  خ

ميةبيخيةةلخاامة خا ة خيدسي ةشخإدة خةخ سلمجخينليا جخلأكيبخهميخلمجخةةلخيدي ةجخمة خأيلةجسخيدي 
يدمصةةس ختةة خةقةةىخملكةةسخمةة خييجلةة خةهةةةخدمةةجخيل ةةجةاخنةة خيديجمنةةشخةيداصةةسي رخممةةجخيّةةةيخ
يل جهخلا ّ خلجدا  خةيسة خا ي خةيدمبيبخت خي ل خصأ خابيبخم خألسيل خيدا مةج خةي لةشخيدا ة خ

يكلفةةةيخلمةةجخكةةج ةيخييةةة ة  ختة خيال ةةبد خلةةلخكةةج ةيخيلي اةةة خإدةة خأاةةي خخيأل بدنةيي خيدةةمي خدةة 
ا مج خيدمصس خدي  نةيخيدي  خةيأيمةيخاة    خةما ةة خأ خيدسي ةشختة خي ةهخيدا ة خكج ةىخا ستةجفخ
نةةجئبيفخةنةةمشخيضةةجسيشخمضةةيئشختةة خييةةج خيال بدنةةيي خيلةة خي خيدمةةةجبسخليةةبر جخاةة خأنةةمج خ

ةمكرةةةيخخ(1)أه ةةي  خةهةج سةيخمةة خي ةلخيدليةةةيلخيدا مة مئةجىخمةة   خلسكةةيخليبهةة خيأل بدنةيشخةخ
ميبيخد خيلةقوخاة خم ةسبخ ن ي خابيب خت خيةيضسخيدمصس خيدكلسىخي لجفخد ا  خا  خأ خيدي 
يد  س خةقضةج ختلةس خمة خيدةقةىخيجدةىخأ خقةةسىخةي مةجخكج ةىخه سلة خه ةسيفخدل ةبهخةينةلييج خ

مةجخيسلةةخا ة خيسلاةي خاجمةجفختة خد مصس خيل خةيتلة خيدم يةشخللغةبيبخةبتة ختي ةجخلاةبخأ خقضة خ
اجةمشخيديضجس خةمسكاخيالصاج خيدا م خةم بخيدا مةج خةمةةي خم ةجد خيدا ة خةيدم ةجظسيىخ
ةيديةيسخة صسخيدكلهخةيدبةيةي خةيدمةنةاجىخت خصل خا ة خيدّسآ خيدكةسي خةيديةبيثخيدصةسيوخ

خةت ة خيألبهخةيدا ة خيدميل فشخيأليسى.
ميةةةبيخةيقجملةةة ختةةة خلغةةةبيبخةم جةسلةةة خةل ةةةبسخيالصةةةجس خه ةةةجخإدةةة خي خيأليلةةةجسخ يدةةةةيسب خاةةة خيدي 

يدا مج خةيدفّ ج خةيدسةي خةيدمفسيي خةيالبلةج رخهةمهخيأليلةجسخالخلصةيسخإدة خأ ة خلةاةجختة خلغةبيبخ
ختضيفخا خأ خلكة خد خمسيش.

                                                 

تةةيفخينةلغسقىخم  ةبيفخةلاةجخم  ةبخمة خكلجلة خد يةبيثخاة خيدةسيي ي خخي(خي ظسخ ف خيدييهختّةبخاّةبخيدمّةسخ١)
إد خيدمصس خم خيأل بدنيي خةمرلخهميخيدّبسخم خيدكلجهخيةةة خد ةيتةبي خا ة خيأل ةبد خمة خيدمصةس .خةي ظةسخ

تةة خاةةببي جخيدملضةةم ي خمّةةجدي ختةة خيدةةسيييىخيدا ميةةشخمةة خخ-ةةةبسهجخ جماةةشخيدمةةةةلل–كةةمدًخم  ةةشخيد جماةةشخ
يأل ةةبد خإدةة خيدمصةةس خةيدةةسيييىخيدا ميةةشخمةة خيدمصةةس خإدةة خيأل ةةبد  خيداةةببي خيألةلخةيدرةةج   خيدنةة شخيداجصةةس  خ

خا  خيدلةيد .خ١٩7٩
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مةة خأبدةةشخيال صةةغجلخيدصةةبيبخخ-ا ةة ختةةسجخةةةيل خإميخدةة خيةةسبخمةةجخي جقضةة –ةسلمةةجخكةةج خهةةميخ
 لةة خيدلةةبسجخيدا مةة خمةة خيجدةةهخا ةة خإدةة خينةةلجمخةمةةبس خةصةةي خدةة خلةةجدا  خةيدليةةةيلخةمةةجخيلي

ليممل خةم جدن خةميجضسيل خم خيدمبيةمشخا  خيدبسينشخةيد ظةسخةيدملجلاةشخممةجخقةبخي ةبختية خ
كريةةسة خمةة خيدصةةغةتي خلةةجدا  خةأه ةة خصةةجميفخاةة خيدييةةج خيألنةةسيشخةةةةجستجفخاةة خيدلفكيةةسختةة خ

يدمصةةسقيشخةلغةةبيبخلةةةةس خيجةةةشخمةة خيد نةةج خيالقلةةسي خا ةة خكرةةس خمةةجخكج ةةىخلايةةسخلةة خيدليئةةشخ
يديل خ ماة خلةي خ مةجلخيدمظ ةسخةيدميلةسخةكةس خيألةةلخةينة خيدنةيس خةس جيةشخيداّةلخمةعخ

خلةتسخيدظسةوخيأليسىخيدمص اشخمجبيشخةما ةيش.
 ثقافته وعلمه:

ميةةبي–يمكةة خيدّةةةلخ أ خييجلةة خيدا ميةةشخةيدرّجتيةةشخللةةبةخخ-ينةةل جبيفخإدةة خيأليلةةجسخيدةةةيسب خاةة خيدي 
ييلختلسلي خلصكي خت خييجل خيدرّجتيشخيدييةيخيداجمشخةيدميمة خيدسئينةشختة خيأل ةبد خخم 

خةيدمصس .
أمجخأةالهمج:خت  ختلس خيقجمل خت خيأل بد خةه خيدل خللاةىخ صةأل خةةةلجهختي ةجخيلةبةخخخخخخخخخ

ميبيخصبيبخيالقلجلخا  خي هخيدا ة خصةغةتجفخلة خيلللةعخمةةجبسهخةيفيةبخمة خمةةيسبهخلةجدس ة خ يدي 
إد خيدصيةلخيدمص ةسي خت خاةسهخيدمي خكج خد  خيدفضلخيألكلسخت خ صةسخيدرّجتةشخيالنةيميشخ
تةة خسلةةة خيأل ةةبد خةيدةةليبخيدم ةةجةس خد ةةجخةم  ةةجخأةسلةةجخيدلةة خكج ةةىخآ ةةميًخلمةةسخلفلةةس خيدّةةسة خ
يدةني خكمجخلنم خت خيدلةجسي خيديةبيثخةلةةسبخيدمةةجبسخيدابيةب خ م ةشخمة خأنةمج خيألاةي خ

ةة خن ةةمع خم ةة  خألةةةخيدّجنةة خيدةةمي خنةةمعخمةة   خ لخم  ميةةبيخةلفّةة خا ةة خا ةةةم  خةل مةةمخد ةة خ)ةأ ةة يدي 
سخيدمبةة سش...( خ.(1)ل خأةلغ خةلفةّ خلجل خأل خايبخيدّيسةي   خةسةىخا    خسنجدل   خةميل ة 

ةلةسبخمةجبسخييسىخأنمج خآيسي خم خصةيةي خةأنةلجمل خ)...ةمة   خألةةخامةسخلة خالةبخيدلةسخ
.خةدةي خأةةب ختة خهةميخمة خيأليلةجسخ(2)ةألةةخيدالةج خيداةمسي...(خةألةخميمبخا  خل خأيمةب

                                                 

خ.5٨ خبخ7(خيديمةي خيجقةى خما  خيألبلج  خ ةخ١)
خ.١١٣ خييمبخل خاميس  خلغيشخيدم لم  خبخ(خيدضل  خييمبخل خييي خل٢)
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ميبيخا خ فن خت خ مةل خةيفكبختي جخأيمهخاة خأاةي خا مةج خيأل ةبد ختة خ يدل خيسةي جخيدي 
خ.(1)اةسه خةي بخا  خمدًخت خمةيضعخكريس خت خنفسهخيدّي 

ميةةبيخكةةج خيكرةةسه خممةة خاةة ميخكج ةةىخيدالةةس خلةةجد ة خالخلجداةةببختةةإ خصةةيةلخيدي  سوختةة خاةةةسهخةي 
لجدلفة خيدا م خمرلخأل خميمبخل خيا خيأل بدن خةيل خامةسخلة خالةبخيدلةسخيد ةمي خاستةجختة خ
يأل ةةةبد خةيدمصةةةس خليرجسهمةةةجخيدا ميةةةشخةيألبليةةةشخةيدفّ يةةةشخة  ةبهمةةةجختةةة خ صةةةسخيدا ةةة خةملجلاةةةشخ
يجدليةة  خلةةلخي خهةةمي خيداةةجدمي خيد  ي ةةي خياةةبي خمةة خألةةساخيدصيةةةيجىخيدا ميةةشخيدملأدّةةشختةة خ

 خيديجم رخةمفدفجىخيل خيا خكجدمي  خةيأليكج خت خأةةلخيأليكةج خةكللة ختة خيدلةجسي خيدّسخ
ةيدلةةةسي  خةيألبهخةيأليةةةي خةميسهةةةجخأكرةةةسخمةةة خأ خليةةةة ختةةة خهةةةميخيدميلةةةةس خةمرةةةلخهةةةميخ

خيمك خأ خيّجلخا خأل خامسخل خالبخيدلسخم خييثخمكج ل خيدا ميشخةآرجسه.
ميةةبيخلةةجل ةة  خيّةةةلخلاةةجخيدمةةفسيي خمةةةةسيفخةةة شخيدي  م   خيةةا خةي لةةشخيدا ةة خا ةة خيبيةة :خ)ةالا 

خلةةيلل خةكةج خا ة خممه ل ة فخإالةخأ سة خ ةق س أخا ي فخأكرسسخم ة  فسجل  خةأكرسخم خيأليمخا   خةص  س 
ميةبيخكةج خخ(2)د خيلظجهسخلمدً خ...( ةكريسيفخمجخلةسبخيصةجسيىخةةسييشختة خيدة بخا ة خأ خيدي 

مة خيدلةجيري خمرةلخقةةلخأيةبه :خ)ةسةىخاة خخل ميمخيل خيا خةكمدًخيكةبخل ةًخيالصةجسيىخابيةب
كمةجخيصةيسخخ(3)يل خيا ختأكرسخةييةلبخلة  خةلة خاةسوخةلةةيلل خصة سخت ةةخل ميةمهخيديةجب(

ميبيخ)الا خيل خيا خةقسأخا ي خمة فجل خك  ج...( خ.(4)لجيثخآيسخإد خأ خيدي 
ميةبيخألنةلجمهخألة خميمةبخلة خيةا خلاسيفةجفخمةة ايفخلييجلة خةمفدف جلة خةآرةجسهخة ّسأخت خلس مشخيدي 

إدةةة خ ج ةةةهخيصةةةجسل ختةةة خيلةةةج خيدلاسيةةةوخلةضةةةة خإدةةة خصةةةجاسيشخيلةةة خيةةةا خةمةهللةةة خيألبليةةةشخ
ةنمجىخت ة خةا مة خيدةينةعخيدةميخلاةببىخ ةي لة خييةثخصةم ىخآتةج خيدفّة خةيدصةسياشخةيدلةجسي خ
خةينةع خةلةج خيةيةلخ ةيدف نفشخةيدنيس...يّةلخت خمدً:خ)...ةكج خد خت خي بيهخةيدصاسخ فة  

                                                 

 خةكريةسخميسهةجخمة خيدلةسي  خ٢بخخ٣7١ خىخ5٣بخخ4٣(خي ظسخاببخم خةفيجىخيد ةمة خم  ةجخمةريف:خىخ١)
خيدل خأصجسخيدي ميبيخضم  جخإد خصيةي خيدماسةتي .

خ.5٨ خبخ7(خيديمةي خيجقةىخل خالبخيهلل خما  خيألبلج  خ ةخ٢)
 خبخ١٩6٩ خيديلاةشخيدرج يةش خبيسخيدفكةس خسنةجدشختة خيدمفجضة شخلةي خيدةةيجلش(خيألتغج   خنايب خيل خيةا خةخ٣)

خ.٣١6
خ.٢7٩ خبخ٣(خييمبخيمي  خضي خيالني  خ ةخ4)
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يّةلخيدصةاسخا ة خيدلبي ةشخأنةس  خم ة  خةصةاسهخكريةسخةقةبخ ما ةجهخا ة خيةسةوخةمجخسأيىخم خ
خ.(1)يدما  ...(

ميةةبيختةةإ خإصةةجسل خ ةا ةة خيدةةسم خمةة خأ خهةةميخيدم مةةة خدةة خيةةةلخإدي ةةجخا ةة خ يةةةخمةةجخأةسبهخيدي 
همهخإد خ معخصاسخأل خميمبخل خيا خلفكبخلةضة خايقل خل خةة ل خيدا ميشخةيألبليةشخلة خ

خةل ممل خد .
ميةةبيخخخخخخخخخخخخ ة  ةةبختةة خأر ةةج خيدمةةةجبسخيأل بدنةةيشخمةةجخيصةةيسخإدةة خة ةةةبخايقةةشخلةةي خيدي 

ةا  خآيسخم خأاي خيدّس خيديجم ختة خيأل ةبد خهةةخيدمةفسلخيدكليةسخيألبيةهخألةةخمةسةي خلة خ
ميةبيخ فنة ختة خيدلاسيةوخلةأل خمةسةي :خ)ييةج خلة خخ46٣ييج خيدملةت خنة شخ) هةة( خيّةةلخيدي 

مةسةي خيدّسيلة خةةجيهخيدلةجسي خيدكليةسختة خأيلةجسخيأل ةبد خي  وخل خيني خيل خييةج خألةةخ
ةم ةك ةةج خةدةة خيةةظخةيتةةسخمةة خيدا ةة خةيدليةةج خةةةةب خيإليةةسيبخمكةةسهخألةةةخميمةةبخا ةة خلةة خييمةةب خ

خ.(2)ةأر  خا ي خةأبسك جهخلامج  ج(
خمةة خيدةيضةة خمةةجخلصةةيسخيديةة خيدالةةجس خيألييةةس خإمخلةة بخلةضةةة خا ةة خماجةةةس خخخخخخخخخخ ةداةةلس

ميةةبيخأللةة خي يةةج خيلةة خةتةةج خيألييةةسخةقةةبخلكةةة خهةة خيدلةة خيالمةةبهجخلاةةجخيدلةةجيري ختةة خيدي 
لفنةةةيسخيدايقةةةشخلأ  ةةةجخل ميةةةم خةلا ةةة خيةةةي خقةةةجل:خ)ة ةةةج خلاةةةبخيلةةة خييةةةج خل ميةةةمهخألةةةةخالةةةبخيهللخ

ميةةةبيخيدملةةةةت خنةةة شخ هةةةةخةقةةةبخا  ةةة ختةةة خما ةةة خلسي مةةة خللس مةةةشخكريةةةسخمةةة خيدا مةةةج خ4٨٨يدي 
خ.(3)يئو...(ةيألبلج خةيدفّ ج خةيدميبةري خت خاةسخيديةخ

ميةةبيخةألةة خمةةسةي خخخخخخخخخخخ ةا ةة خهةةميختةةيخينةةلالبخيدلجيةةثخة ةةةبخيدةةة شخيدا ميةةشخلةةي خيدي 
ميةةبيخ تةة خهةةمهخيدفلةةس خمةة خييةةج خيألةلخةهةة ختلةةس خيدصةةلجه خأمةةجخضةةاوخيالصةةجس ختةة خكةةي خيدي 
 فنةة خإدةة خيدايقةةشخلةةي خةلةةي خألةة خمةةسةي  ختإ  ةةجخالخ ةةسىخي ةة خدةة خيةة بخةةةسييشخا ةة خل مملةة خ

بخل خيا خت خيي خة ب جخيصجسيىخيدمفسيي خةسييشخت خيد بخا ي جخةه خلكفة خألل خميم
                                                 

ف خمكةسخأنةمج خسةي خيديةبيثخةأهةلخيدفّة خةمةيخيد لجهةش خقةج خللةةييي خميمةبخلة خ(خيدي ميبي خ ةمة خيدمّللنة١)
شخيألةدةة  خلةايةعخمكللةةشخيدمر ةة خللغةبيبخةمكللةةشخيديةةج   خلجةيةىخيدي  ةة  خمكللةشخمصةةسخيدرّجتةةشخيالنةيميش خيديلاةة

ىخخ٣0٩ خبخلمةسرخ مة خيدمّلةل ختة خمكةسخةال خيأل ةبد  خيلاةشخيدةبيسخيدمةةسيشخد لةأديوخةيدلس مةشخةيد صةس
خ.70٨

خ.٣٩7ىخخ٢00(خ فن  خبخ٢)
خ.4٣٩(خا ج  خميمبخالبخيهلل خبةلخيديةيئوخم مخقيجم جخيل خيدفل خيدمسيلي  خبخ٣)



 
 هـ1442م( /11/3/2021آذار)     (                            84/1ملحق العدد ) –                          

 15 

دلأكيةةةبخيدةةةة شخةليبيةةةبخ ةا ةةةجخةتةةة خهةةةميخيدنةةةيج خيمكةةة خأ خي ظةةةسخإدةةة خيدايقةةةشخلةةةي خمةةةفسلخ
ميةةبي خةيفيةةبخهةةميخأ خيدةةس  ي خلاجةةةسيختةة ختلةةس خيدصةةلجهخةكج ةةجخمةة خ يأل ةبد خيلةة خمةةسةي خةيدي 

تة خم ةجد خيدا ة خةيدلةسببخا ة خصةيةلخيداةةسخةأنةجلمل  خيدما يي خلجدا  خةيألبهخيدمصة ةسي خ
ميبيخت خكلجل خيدميخيالمبخيإلي جاخةياليلةجسخت خيدلةسي  خلجد نةلشخد ميةعخ كمجخأ خ   خيدي 
ميةةبيخ يألاةةي خيدةةمي خلةةس  خد ةة خةظةةسةوخلةةأديوخيد ةةمة خكةةلخمدةةًخقةةبخيلةةسسخاللةة خالةةبخيهللخيدي 

لةة خييةةج خةسلمةةجخليلياةةشخايقلةة خلةةييسي خمةةسةسهخيداةةجلسخيدنةةسيعخليلياةةشخايقلةة خلةةأل خمةةسةي خ
سختة خمّبمةشخكلجلة خ م خيدماجةسي خيدمي خاستةيخت خميبي خيألبهخةيدرّجتشخيجةشخةأ  خقبخلةسة
يللجاةة خ  ةة خيالي ةةجاخةياليلةةةجسخييةةثخلنةةيخظةةسةوخلأديفةة خيد ةةمة خةمةةجخكةةج خيالسيةة خمةة خ

ك ةةة خيةةةي خقةةةبة خيدلةةةسببخأةلخيألمةةةسخيةةةةوخيدةقةةةة ختةةة خلّةةةةيسخأةخلفةةةسييخيل ةةةجهخأاةةةي خل ةةةبهخةد
يدفجئةةب خيدمس ةةة خمةة خهةةميخيدكلةةجهخلجد نةةلشخألهةةلخيدمصةةس رخل ةةجةاخاةة خمنةةأدشخيال  ةةجاخةسأىخ
أ  جخالخلكجبخلابخصيئجفخإد خ ج هخيألهبيوخيدل خيةسىخأ خيدكلةجهخيّةبم جخلجد نةلشخألاةي خل ةبهخ

خيأل بد خة صسخميرسه خةآرجسه خيل خةدةخكج خمدًخت خم جلخميبةبخةقبسخماي .
 في المشرق:الُحميدي 
ميةةةبيختةةة خيدمصةةس خلاةةةبخسي لةة خإديةةة خةياةةةبهخخخخخخخخخخخ ةلصةةكلخيدمسي ةةةشخيدرج يةةشخمةةة خييةةج خيدي 

يد ج ةةهخيد ةةج خمةة خييجلةة خيدا ميةةشخةيدرّجتيةةشرخة ف ةة خمةة خيدمةةةجبسخأ خألةةجخالةةبخيهللخ)سيةةلخلاةةبخ
يألسلاي خةأسلامجئش ختسةىخلمةسخا خ مجاشخم   خألةخالبخيهللخلة خألة خيدفةل خةللغةبيبخاة خ

خ.(1)خمجاش خم   :خيديييهخألةخلكسخةجيهخيدلجسي ( 
خييد ةةةجخخخخخخخخخخخ ةلفكةةةبخمةةةةجبسخأيةةةسىخأ خهةةةمهخيدسي ةةةشخيدا ميةةةشخكج ةةةىخسي ةةةشخم مةةةشخمةةةسس

ميبيخلأقيجسخينيميشخابيةب خقلةلخأ خينةلّسخللغةبيبخةيليةمهجخمةي ةجفخةنةك جف خيّةةلخمةفسلخ يدي 
يةة خةنةةمعخلمكةةشخيسنةة جخيهللخمصةة ةسخ)ةسيةةلخإدةة خيدمصةةس خنةة شخرمةةج خةأسلاةةي خةيسلامجئةةشخت

خ.(2)لاجد خةلأتسيّيجخةلجأل بد خةمةسخةيدصج خةيداسي خةينلةي خلغبيب...(
ميةةبيخةيدلأكيةةبخا ةة خ ةالخ كةةجبخ  ةةبخمةةةبسيفخمةة خمةةةجبس جخيدّبيمةةشخيدم مةةشخقةةبخأمفةةلخسي ةةشخيدي 
يهميل ةةجخيدا ميةةشخلجاللجسهةةجخةييةةب خمةة خيدةةسييىخيدابيةةب خيدلةة خالةةسىخاةة خملج ةةشخيدايقةةشخلةةي خ

                                                 

خ.١١٣أيمبخل خييي خل خأيمبخل خاميس  خلغيشخيدم لم  خبخخ(خيدضل  ١)
خ.٣١٨-٣١7 خبخ4(خيل خي كج  خةتيجىخيألايج  خ ةخ٢)
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أل ةةبد خةيدمصةةس خمةة خ  ةةشخةكةةمدًخبدةةىخا ةة خيةةسبخيأل بدنةةيي خا ةة خي ةةهخيدا ةة خةأيةةمهخي
مةة خم جلاةة خيألةةة يشخييةةثخمسكةةاخيديضةةجس خةمةةةي خيالصةةاج خيدفكةةسيخةيدا مةة خلغةةبيب خةدةة خ
ميةةةبيخا ةةة خل ّةةة خيدا ةةة خمةةة خ  جلةةةم خيدا مةةةج خ يكةةة خمسيلةةةجفخلاةةةبخهةةةميخأ خييةةةسبخمفسي ةةةجخيدي 

لجدلةةة يوخةيدلةةأديوخلاةةبخأ خيكةةة خقةةبخيةةةلخا ةة خخةمصةةجهيسخيألبلةةج خرةة خيلةةبأخهةةةخلاةةبخمدةةً
ي جايىخيةدئًخيدا مج خةقسأخا ةي  خمةة فجل  خةيةم خمنةجئ  جخةت ة  ةجخيّةةلخلاةجخيدمةفسيي خ
ميةةبيخةصيةةةةيل خيدا ميةةشخةيألبليةةةشخة  ةةةبهختةةة خلا ةة خيدا ةةة خ تةة خ ج ةةهخمةةة خيبيرةة خاةةة خيدي 

 خلغبيبخةينةلةي  جخةسةىخاة خةلا يم :خ)نمعخلأتسيّيشخةبمص   خةأقج خلةيني خمبس خر خس عخإد
خ.(1)يديييهخيدلغبيبيخةكلهخا  خأكرسخمة فجل ...(

ميخكةةج خهةةميخيديلةةسخيدةةميخيسةيةة خمةةفسلخمصةةسق خماةةسةوخةمصةة ةسخالخيكةةجبخيصةةكلخخخخخخخخخ ةي 
نةةةةىخاةةةسجخلنةةةييخمةةةة اخد ج ةةةهخمةةة خييةةةج خألةةة خالةةةبخيهللختةةة خيدمصةةةس رختةةةإ خةيقةةةعخييةةةج خ

ميبيخةي رجسخيدل خأصجسخإد خأنمجئ جخ يدمفسيةة خمصةجسقشخةي بدنةية  خيةبلخمدةًخك ة خا ة خيدي 
ناشخا م خةصب خيقلجد خا  خي هخلملجلاشخيدمص ةسي خمة خصةيةلخيداةةسختة خيدمصةس خممة خ
ميةبيختة خ ق بِّسخدة خيالدلّةج خل ة خةمة خهةميخك ة خ نةلييعخيدّةةلخلةأ خيدّنة خيدرةج  خمة خييةج خيدي 

سمةة خةيالنةلجمخةيدصةي خيدما ة خيدمصس خقبخلمر ىختي خصيةيشخيداجد خيد جض خهةخيدمرّوخيدم
يدةةميخي  ةة خيديةة خي لةةشخيدا ةة خةيأيةةمة خا ةة خةمدةةًخمةةجخلفكةةبهخمةةةجبسخيدلةةجسي خيدلةة خا يةةىخ
للةةسي  خيدا مةةج خةيدصةةيةلخةيدميةةبري خةليجةةةشخم  ةةجخمةةجخكةةج خما يةةجفخلةةسةي خيديةةبيثخةملس مةة خ

ميةبيخا ة خي ة خأيةبخس ةجلخيديةبيثخ يألرلةجىخيد مجلرخيّةلخأيبخيدك لةةجهخضةم خيدلاسيةوخلجدي 
ةكلةةةجهخيدلةةجسي خيدمصةة ةسي ختيةةمكسخاةةببيفخممةة خل مةةمخأللةة خالةةبخيهللخة نةةهخإديةة خلةةجدا   خيةةمكسخ
مةةةة   خ)يةنةةةةوخلةةةة خأيةةةةةهخيد مةةةةبي  خيدايهةةةةب خةميمةةةةبخلةةةة خيسيةةةةج  خةألةةةةةخاةةةةجمسخيدالةةةةبسيخ
نمجايلخل خميمبخيدي ي خةخميمبخل خا  خيد يل خةيديني خل خيدينة خيدمّبنة خةألةةخ ةي 

 ةةةسخةميمةةةبخلةة خيمةةي خةيديةةجتظخميمةةةبخلةة خ جةةةسخةينةةمجايلخلةةة خالةةبخيهللخيدينةةي خلةة خ
خ.(2)يدنمسق بي...(

                                                 

خ.5٩ خبخ7(خيديمةي خيجقةىخل خالبخيهلل خما  خيألبلج  خ ةخ١)
خ.٢٢١ خبخ٣(خيدمهل  خيإلمج خألةخالبخيهللخصم خيدبي  خلمكس خيديفجظ خ ةخ٢)
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ميةبيخمة خييجلة ختة خيدمصةس خل ةًخخخخخخخخخ كلخهميخيةض خد جخأهميةشخيدفلةس خيدلة خقضةجهجخيدي 
هةة(خةيلة خةتجلة خ44٨يدفلس خيدل خيملبىخمجخيّجسهخم خأسلاي خاجمةجفخلةي خلةجسي خسي لة خنة شخ)

اةيةة خيدرّجتةشخةيدا ة خةيألبهخةيدلةجسي خيلة خينةلّسخلة خيدميةجوخهة( خملة ّيفخلةي خ4٨٨ن شخ)
ت خاجةمشخيدرّجتشخةيدا  خةيألبهخلغبيبخةييللختي جخمكج ةشخمسمةقةشختة خميةبي خيدا ة خةيألبهخ
ةت خم  شخيدلةبسي خة صةسخيدا ة خإدة خ ج ةهخيدلةأديوخةيدلةة يوخيدةميخل ةغخاةببيفخكليةسيفختضةيفخ

 ةايةةةشخةمدةةًخمةةجخ يةةجةلخيالصةةجس خإديةة ختةة خييةةةةيخاةة خيهميةةشخل ةةًخيدمفدفةةجىخمةة خيدة  ةةشخيد
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

خة بيس خمجخةةف خل خيدمفسية خلأ  خميبثخيجتظخمفسلخأبيه.
 لفات وآثاره:مؤ 

ميخكةةج خألةةةخالةةبخيهللخا ةة خمةةجخأصةةس جخمةة خياليةةي خةيدف ةة خةيدبسييةةشخةيدمّةةبس خيدا ميةةشخخخخخخخخخ ةي 
ةيدرّجتيةةشخةيألبليةةشختإ  ةةجخ يةةجةلخيدةقةةةوخا ةة خبالئةةلخهةةمهخيدمكج ةةشخةل مةة خ م ةةشخمةة خرمسيل ةةجخ
ةييةةةجىخ  ةةةبخألةة خالةةبخيهللختي ةةجخلمةةجخيل جنةةهخةتلةةس خلايةةبخا ةة خ ةةةوخقةةس خمةة خيدةةام خ
قضةةةجهجختةةة خيد ةةةبخةيدامةةةلخةيدمرةةةجلس ختةةة خمنةةةيس خا ميةةةشخ جتاةةةشرخةهكةةةميختةةةإ خيدمةةةةجبسخيدلةةة خ
ميبيخمكسخاببيفخم خيدمفدفجىخيدل خأ  اخلأديف ةجختة خلغةبيبخضةم خ لس مىخألل خالبخيهللخيدي 
يقجمل خت خيدمصس خيّةةلخلاضة  :خ)ةكلةهخل ةجخكريةسيفخمة خيديةبيثخةيألبهخةةة ةوخمةة ةفجىخ

خ.(1)جخليجسي خد يييهخةميسهج...(كريس خةا  ختةيئبخةيسةخ
خة ّسأخت خمةبسخآيسخقجئمشخم خيدكلهخيدل خأدف جخألةخالبخيهللخةه :

  مة خيدمّللف خت خمكسخةال خيأل بد . .١

 لجسي خيالني . .٢

 يألمج  خيدةجبقش. .٣

 لن يلخيدنليلخإد خا  خيدلسنيل. .4

 يد معخلي خيدةيييي خيدليجسيخةمن  . .5

 كلجهخم خيد ميمش. .6

                                                 

خ.٣١4 خبخ١سيخيدل منج   خ ف خيدييه خ ةخ(خيدمّسي خييمبخل خميمبخيدمّةخ١)
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خت .7 .يدمههخيدمنلًة   خةاظخيدم ًة

 كلجهخمجخ ج خم خيد ةةبخةيأليلجسخت خيفظخيد جس. .٨

 ميجيلجىخيألةبقج خت خيدمكجللجىخةيد ّج . .٩

خ.(1)كلجهخم خيبسا خيألمج خم خأهلخياليمج  .١0
ميبيخإد خ ج هخمجخمكسخآ فجفخةم  ج: خةلةسبخمةجبسخأيسىخم مةاشخرج يشخم خمفدفجىخيدي 

 يدملصجك خت خأنمج خيدفةيك . .١

 ا ل.ل   غشخيدمنل .٢

 يدلمكس . .٣

 أبهخيألةبقج .خةكلجهخ)لسنلخميجيلجىخيالةبقج ( .4

 ليفشخيدمصلج خت خمكسخةةتيشخيداسي . .5

 يدمفل وخةيدميل و. .6

 ةتيجىخيدصيةل. .7

  ةيبسخيأليلج . .٨

خ.(2)بيةي خصاسهفخ .٩
ميةبيخةنةاشخا مة خممةةجخ ةهةمهخيدمفدفةجىخيدلة خدة خيةةة  جخأكرسهةجخبالدةشخةيضةيشخا ة خرّجتةةشخيدي 

خاجمشخي ليش:يك خيةسهخت خيدييةيخيد
 يدمةضةاجىخيالنيميشخةيألييقيشخةيدايقجىخيال لمجايش. .١

 يدلجسي خةيدلسي  خةيدنيسخةم  جخكلجهخيد مة خمةضة خيدليث. .٢

خ.(3)ت ة خيألبهخم خصاسخة رس .٣
ةا  خيدسم خم خأ خهمهخيدييةيخيداجمشخلصكلخقةيابخةأةةلخيدرّجتشخيداسليةشخيالنةيميشختة خ

جيثخيدملأملخالخلفةل خمييظشخم لشخيديجلعخيدفّ ة خيالنةيم خيداةةسخيدميل فشرخإالخأ خيدل
                                                 

 خةل ظةسخمّبمةشخيديلاةشخيألةدة خمة خيد ةمة  خ5٩ خبخ7(خيديمةةي خيةجقةىخلة خالةبخيهلل خما ة خيالبلةج  خ ةةخ١)
خ.٢دانلجمخميمبخل خلجةيى خبخ

 خيديلاةةةةشخيدرج يةةةةش خلجال ةةةةج خه مةةةةةىخسيلةةةةس خ(خيدةةةةةفبي خةةةةةي خيدةةةةبي خي يةةةةلخلةةةة خأيلةةةةً خيدةةةةةيت خلجدةتيةةةةجى٢)
خ.٣١٨-٣١7 خبخ4 خ ةخ خ١٩6١-ةه١٣٨١

خ.١٩66 خيلاشخيدبيسخيدمةسيشخد لأديوخةيدلس مشخةيد صس خن شخ٢(خمّبمشخيد جصسخدكلجهخيد مة  خبخ٣)
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ةيةةجلعخيدلةةجسي خا ةة خيدمفدفةةجىخإدةة خ ج ةةهخا ةة خيديةةبيثخةيدسةييةةشخةمةةجخيلا ةة خل مةةجخمةة خا ةةة خ
تسايشخأ يسىخليب خهميخيدا  خةللةلخل خت خ يج خيدن شخيد لةيشخيدمي س خةمجخلّةة خا ية خمة خ

خةأتاجد خةلّسيسيل .خ()أقةيلخيدسنةلخ
ميةبيخضةم خيدلس مةشخدة خةيدلاسيةوخلة  خمةجخيم كسخةييبخم خيدمفسيي خيدّسيلي خم خاةسخيدي 

ل س ةجخ ميبيخهميخةص سل خيدا ميشخةناشخا مة خلجديةبيثخةا ةمة ختيّةةل:خ)...ةأي  يفكبخيل جهخيدي 
خألةجخالةبخيهللخ يةج  خللغةبيبخيّةةل:خن ةماى  خألةجخلكةسخلة خي س  يدّجض خيالمج خل فظة  خقةجل:خن ةمافى 

ميبي يّةل:خر ير ش خأصيج خم خا ة خيديبيثخي ةهخلّةبي خيدةل  خل ةجرخكلةهخ)يدا ةل(خةأينة خخيدي 
كلجهخةضةعختية خكلةجهخيدةبيسخقي ة  خةكلةجهخيدمفل ةوخةيدميل ةو خةأينة خكلةجهخةضةعختية خ
خأسبىخأ خأ مةعخ كلجهخيألميسخيل خمجكةال خةكلجهخةتيجىخيدصيةلخةدي ختي خكلجه خةقةبخك ةى 

خ.(1)س:خسلل خا  خيسةوخيدما  خلابخأ خلسلل خا  خيدن ي (ت خمدًخكلجلجفختّجلخد خيألمي
ةيصيسخمفسلخآيسخمم خلس مةيخد يميبيخإد خليةة خت خيديبيثخةةةفجل خيدلة خأه لة خأ خ
يكة خم خا مجئ خيدمبقّي خةصيةي خيداجستي ختيّةل:خ)ةسةىخا  خيألميسخيديةجتظخيألسيةهخألةةخ

ميةةبيخةهةةةخمةة خأهةةلخيدا ةة  خ ةةةسخا ةة خلةة خمةةجكةالخةقةةجل:خأيلس ةةجخةةةبيّ جخألةةةخالةةبخ يهللخيدي 
ةيدفضةةلخةيدلةةيّظخدةة خأسخمر ةة ختةة خافلةة خة ايهلةة خةةساةة خةلصةةجم  خلةةجدا   خةقةةلخلاةةجخأكةةجلسخ
ميةبيختة ختضة  خة ل ة خة ايهلة خ اةسهخمم خدّ خيألئمش:خد خلسخاي جيخمرلخألة خالةبخيهللخيدي 

تة خا ة خيديةبيثخخةمايس خا م خةيسة خا  خ صسخيدا  خةلر خت خأه  خةكةج خةساةجفخرّةشخإمجمةجفخ
ةا   خةماستشخملة  خةسةيل خميّّةجفختة خا ة خيألةةةلخا ة خمةمههخأةةيجهخيديةبيثخملليةسيفخ

خ.(2)ت خا  خيألبهخةيداسليش...(
ةيفكةةبخهةةمهخيدماةةج  خةييةةبخممةة خأبسكةةةهخةأيةةمةيخا ةة خة ّ ةةةيخيدكريةةسخاةة خكلةةجهخيد ةةمة خلّةدةة :خ

خ.(3)جد ()ةكج  خسيم خيهلل خ ني خةيبهخيفظجفخةماستشخلجديبيثخةس 
ميةةبيخلأ ةة خمةةفسلخيالمةةبخ ةا ةة خيدةة   خ فنةة خ  ةةبخيدمةةةجبسخيأل بدنةةيشخةيدمصةةسقيشخلةةة وخيدي 
ا ي خيدمفسية خيدما ية خلجدلجسي خيأل بدن خليجةش خةيدلجسي خيالنيم خلاجمشخةي ّ ةة خاة خ

                                                 

 خبخ خ١٩66 خيدةبيسخيدمةةةسيشخد لةأديوخةيدلس مةةشخ(خيلة خلصةكةيل خألةةةخيدّجنة خي ةةوخلة خالةةبخيدم ةً خيدةةة ش١)
خ.56١ خيدّن خيدرج   خبخ٣0ىخخ٨٢
خ.60 خبخ7ى خما  خيالبلج  خ ةخ(خيديمةي خيجقةخ٢)
خ.١١٣(خيدضل  خييمبخل خييي خل خييمبخل خاميس  خلغيشخيدم لم  خبخ٣)
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كلجلةةة خيد ةةةمة ختةةة خةةةةفيجىخةمةيضةةةعخابيةةةب خمةةة خمفدفةةةجل  خيلةةة خقةةةجلخأيةةةبه خا ةةة خلأ ةةة :خ
 خيدميةةةةةةةبةثخيدضةةةةةةةجليخيدمةةةةةةةلّ خألةةةةةةةةخالةةةةةةةبخيهللخميمةةةةةةةبخلةةةةةةة خألةةةةةةة خ ةةةةةةةةسخ)...يدصةةةةةةةي خيدفّيةةةةةةة

ميبي...( خ.(1)يدي 
ةيةةةف خمةةفسلخآيةةسخملةةأيسخاةة خيدنةةجل ختةة خيدةةام خلّةدةة :خ)ةكةةج خبفةلةةجفخا ةة خيدي ةةهخد ا ةة خ
كريةسخياليةةي  خاكيةةةجفختي ةةجفخسةةةي جفخةساةةجفخييلجسيةةجفخملّ ةةجفخكريةةسخيدلةةةج يوخي ةةشخرّةةشخسيمةة خيهللخ

خ.(2)لاجد ...(
ميةةبيخةةةةفجل خيدا ميةةشخةيدلجسيييةةشخكمةةجخلفكةةبخممجسنةةل خةهةةمهخصةة ج ب خةيضةةيشخلفكةةبخمكج ةةشخيدي 

كلجلشخيدلجسي خةيدلأديوختي خيل خا سوخةيصل سخت خيألةنجيخيدلجسيييشخيدمصةسقيشخةا ة خأدنة شخ
يألاةةي خمةة خيدمصةةجسقشخيدةةةمي خاستةةةيخلمكةةج ل  خيدلجسيييةةشخةيدا ميةةةشخمةة خيمرةةجلخيدي ل ةة خيدةةةميخ

ميةةةبيخلّةدةةة  ميةةةبيخمةةة خأهةةةلخيدا ةةة خةيدفضةةةلخةسبخةةةةةوخيدي  :خ)...ةةةةبيّ جخألةةةةخالةةةبخيهللخيدي 
لغةةبيب خةنةةمعخأةةةيجهخيدةةبيسقية  خةيلةة خصةةجهي خةميةةسه  خةنةةمعخم ةة  خي ةة خكريةةسخةةةة سوخ

خمر  خت خافل خة ايهل ( خ.(3))لجسي خيأل بد ( خةد خأس 
ميبي–ةدك خيدمفسلخيدممكةسخيدميخي ّلخكي خيل خمجكةالخخخخخخخ يةمكسخصةيئجفخرخدة خ-ةبي خيدي 

خا خيلياشخيدلأديوخيدمصجسخيدي خت خلجسي خيأل بد .
ةالخأسىخأ خيكةةة خيدمّةةةةبخلكلةةجهخلةةجسي خيأل ةةبد :خكلةةجهخيد ةةمة خ فنةة خا ةة خيدةةسم خخخخخخخخ

ختي ةجخلن نةلخيدام ة خم ةمخيدفةل خةيلة خ ةاة   م خييلةيئ خأمةسخلجسيييشخاجمشخةأيبيرجفخماي ةشخس 
ضةمىخيصةجسيىخةبالالىخلجسيييةشخلاةةبخإدة خميل ةوخيدّس خيديجم ختضيفخا خيدلةسي  خيدلة خ

خيألمك شخةيألام شخةيألصيجب.
ميةةةبيخليةةةلفظخلا ةةةةي خكلةةةجهخلةةةجسي خيالنةةةي خإدةةة خ ج ةةةهخخخخخخخخ مدةةةًخأ خقجئمةةةشخمفدفةةةجىخيدي 

ييلفجظ ةةةجخلا ةةةةي خكلةةةجهخ ةةةمة خيدمّلةةةل  خممةةةجخيفكةةةبخيدّةةةةلخلةةةأ خيدا ةي ةةةج خيمةةةري خكلةةةجلي خ
                                                 

 خيلاةةةشخد  ةةةشخيييةةةج خيدلةةةسيث خ(خيدمسيكصةةة  خالةةةبخيدةييةةةب خيدما ةةةهختةةة خل يةةةيبخأيلةةةجسخيأل ةةةبد خةيدمغةةةسه١)
خ.7٣-7٢ خبخ خ١٩6٣هة/١٣٨٣

خ.٣٩٢ خبخ٣دمههخت خييلجسخم خمهه خ ةخ(خيدي ل   خألةخيدفي خالبخيدي خل خيدامجب خصمسيىخي٢)
خيدّةةجهس ٣)  خ نةةيشخ(خيأللةةجلك  خيلةة خلغةةسيخلةةسبي خ مةةجلخيدةةبي خألةة خيدميجنةة خيةنةةو خيد  ةةة خيدايهةةس ختةة خم ةةًة

مةةس خا خيلاشخبيسخيدك لهخمعخإنلبسيكجىخةت جس خ جماشخةايس خيدرّجتشخةيإلسصجبخيدّةم  خيدمفننشخيدمةسيشخ
خ.١56 خبخ5 خ ةخصس خميجلعخكةنلجخلنةمج خةصسكجه خج. . خيداجمشخد لأديوخةيدلس مشخةيد 
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سلمةةةجخكةةةج ختةةة خلةةةجسي خيالنةةةي خيداةةةج خأةخيجةةةةجفخلأهةةةلخميل فةةةي  خةأ خكلةةةجهخلةةةجسي خيالنةةةي خ
يدمصةةةس خديكةةةة خلةةةمكس خألهةةةلخيأل ةةةبد خيي اةةةة خمةةة خييدةةة خا ةةة خمايةةةبخيأليلةةةجسخةيأليةةةبيثخ

ميةةبيخخ-كمةةجخنةةيأل –يدمصةسقيش خأمةةجخكلةةجهخيد ةةمة خت ةةخ يةةجبخلأهةلخيأل ةةبد خأة ةةاختيةة خيدي 
ت ةةة خميل فةةشخمةة خيدا ةة خلةةجسي خل ةةًخيدةةليبخةليةةس خإدةة خيدلاسيةةوخلجدلةةجساي خمةة خأايم ةةجختةة خ

ةيألبهخةأمةةةجخمةةةجخةسبختيةةة خمةةة خيصةةةجسيىخإدةةة خأاةةةي خمةةة خأهةةةلخيدمصةةةس ختةةةيخيل ةةةجةاخيالدمةةةج خ
خيدمة اخيدنسيعخلمجخييلج  خيديبيثخةينلباي خيدمّج .

ةل ةةميخيكةةة خمةة خيدل ةةةةاخيدكليةةسخةيدلةنةةعخيدةةةميخالخبياةة خدةة خةالخضةةةسةس خلةةبتعخإديةة خلنةةةميشخ
اةةلخلاضةة  خمالمةةبيفخا ةة خمةةجخيصةةس جخإديةة خمةة خميلةيةةجىخكلةةجهخيد ةةمة خللةةجسي خيأل ةةبد خكمةةجخت

كلةةجهخيد ةةمة ختةة خيألمةةةسخيدلجسيييةةشخيدلةة خ ا  ةةجخيدمفدةةوخمّبمةةشخأةخمةةبييفخدكلجلةة خديكةةة خمةةجخ
يةسبهخم خأيلجسخيألبهخةيدا  خةيدا مةج خمالمةبيفخا ة خلن نةلخام ة خةماةجد خمة خيدصيةةيجىخ

تةة خيدسئينةةش خيجةةةشخةأ  ةةجخالخ  ةةبخةيدمةيقةةعخميىخيدةةة شخيدملجصةةس خلمةضةةةاجىخيدكلةةجهخةأهبي
خلي خأيبي جخإصجس خيسكيشخلفكبخهميخةلبتعخإد خيقسيسه.

خالُحميدي أديبًا:
ميبيخةمكج ل خيدا ميشخةمةجخكةج خيملةجاخلة خمة خخخخخخخخخخخ يلبةخم خيداسجخيدمة اخدرّجتشخيدي 

مةة خخيدنةةاشخةيدصةةمةلخدابيةةبخمةة خا ةةة خيدصةةسياشخةيداسليةةشرخأ خيألبهخكةةج خيصةةكلخ ج لةةجفخهجمةةجفخ
 ةي هخرّجتشخأل خالبخيهللخةالخيلبةخمدًختيمجخةةةف خلة خيدمفسيةة خةيةةيجهخيدلةسي  خةيدنةيسخ
تينةةةه خةي مةةةةجخيلةةةبةخةيضةةةةيجفختةةة خي رةةةةجسخيد رسيةةةشخةيدصةةةةاسيشخيدلةةة خييلفظةةةةىخل ةةةجخيدمةةةةةجبسخ
ميخأسب ةةةجخأ خ لةةةبأخيديةةةبيثخاةةة خنةةةمجىخأبلةةة خةقةةةبم جخيد رةةةسخا ةةة خ يال بدنةةةيشخةيدمصةةةسقيشخدةةة  خةي 

يناف جخت خمدًخم خآرجسهخة ةةة خيد رسيشخنةىخمجخةسبخت خكلةجهخيد ةمة خخيدصاسخد خ  بخمج
أةخكلةةجهخلنةة يلخيدنةةليلخإدةة خا ةة خيدلسنةةيلخةيدكلةةجهخيألييةةسخمةةجخيةةايلخمييةيةةجفخدةة خينةةليعخ

خ.(1)يدةقةوخا ي 
أمجخكلجهخيد مة ختّبخلضم خ م شخةيتس خم خلسي  خيدا مج خةيألبلةج خيدمصة ةسي ختة خيأل ةبد خ

ميةةةبيخةنةةةمجل خيدف يةةةشخةالخيةةةةاهخا ةةة خيد ملأمةةةلختي ةةةجخمييظةةةشخيألنةةة ةهخيدةةةميخيللاةةة خيدي 

                                                 

إدة خقيةج خأيةبخيدي لةشخيدمغجسلةشخلبسينةشخيدكلةجهخةليّيّة ختة خسنةجدشخمج نةليسختة خ جماةشخخ٢(خأصسىختة خبخ١)
خيدّجهس .
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ةيألبليةةشرخةتةة خمّبمةةشخل ةةًخيدنةةمجى:خيدنةةة ةدشخةيدةضةةة ختةةيخيكةةجبخيدّةةجس خي ةةبخةةةةاةلشخأةخ
لةةةاسيفختةة خيدلاليةةسخنةةةي خا ةة خةةةايبخيدالةةجسيىخأةخيألدفةةجظ خت ةة خنةة  شخةيضةةيشخقسيلةةشخيدف ةة خ

ةضةةةا جخلةةةي خيةةةبيخيدّةةةجس خأةخيدنةةةجمعخبة خخيلةةةبةخقةةةةبخيدمفدةةةوختي ةةةجخمسكةةةايفخةمفكةةةبيفخا ةةة 
خيالييلخلجدما  .

ميبيخأيضجفخأ  خي   خإد خيالي جاخةيدلابخا خيالنة جهخيدممةل خةقةبخ ةيييظخت خين ةهخيدي 
يكةةةة خمةةة خأنةةةلجهخمدةةةًخكرةةةس خيدلةةةسي  خيدلةةة خينةةةلةال جخيدكلةةةجهخأةخيدظةةةسةوخيدلةةة خأيجيةةةىخ

خلجدمفدوخةهةخلايبخا خمةي  خيأل بد .
يدلسي  خقةد خضم خلس مةشخألة خامةسخأيمةبخلة خميمةبخلة خالةبخسلة خيأل ةبد خةم خأمر شخهمهخ

)...ةكج خألل خا مسخلجدا  خ يدش خةلجألبهخسيجنشخةص س  خمةعخبيج لة خةةةيج ل  خةيلفّةىخدة خ
أيج خةةاليجىخد ا  ختي جخ  فج رخت نجب خلابخيمةل خةأرسىخلابختّ سخةأصيسخلجدلفضةيلخإدية خإالخأ ة خ

.خرةة خيةةةسبخلاةةبخهةةميخ مةةجمجخمةة خصةةاسخيلةة خالةةبخسلةة ختةة خأمةةسيجخ(1)م ةةهخيدصةةاسخا يةة ...(
خميل فش.

ميةةةبيخمةةة خيةةةيلخييليةةةجسهخدااةةةي خيدةةةمي خلةةةس  خد ةةةة خ ةيلةةةبةخيديةةةجلعخيألبلةةة ختةةة خرّجتةةةشخيدي 
ةيد مجمجخيدل خأاسبهجخمة خآرةجسه خيألبليةش خةيدملللةعخدكلةجهخيد ةمة خيّةوخا ة خاةببخكليةسخمة خ

م مةاةةةةجىخةيتةةةةةس خمةةةةة خأصةةةةةاجسه ختةةةةة خأمةةةةةسيجخخأاةةةةي خيألبهخيدةةةةةمي خلةةةةةس  خد ةةةةة خكمةةةةةجخيّةةةةةسأ
ةمةضةاجىخميل فشخسكاختي جخا  خمجخيصل سخلة خكةلخمة   خة ةبيسخلجدةمكسخأ خهةمهخيدظةجهس خ
ميةبيخةيةةبهخأةخا ة خ مةلة ختّةي خةي مةةجخلييةظختة خيدابيةبخمةة خ الخلّلةةسخا ة خمفدفةجىخيدي 

ةةة شخيلةة خخيدمفدفةجىخيأل بدنةيشخيدلة خيالمةةبىخا ة خيد ةمة خةأيةةمىخا  ةجخمرةلخلغيةةشخيدضةل 
لصةةةكةيلخةمييةةةس خيلةةة خلنةةةج  خةي  خكج ةةةىخيألييةةةس خلملةةةجاخلجدنةةةاشخةيدلفةةةةيلخةيالنةةةليسيبختةةة خ
اةسجخيدلةةسي  خةيد ةةةةبخيألبليةشخصةةاسيفخة رةةسيفخمةعخيأليةةبيثخيدلجسيييةةشخيدم جنةلشخةم مةةجخيكةة خ
ميةةةبيختةةة خ مةلةةة خأةخمةةةجخأةسبهختةةة خمفدفةةةجىخأيةةةسىخبديةةةلخةيضةةة خا ةةة خم   كةةةشخ تةةةإ خلةةةسي  خيدي 

ميةةبيخيأل بليةةشخةمةهللةة خيدلةة خمك لةة خمةة خيدلاسيةةوخيدمةةة اخلةةأاي خيدرّجتةةشخمةةعخيدّةةبس خا ةة خيدي 
ياليليةةةجسخيد ةةةج  خد ةةةةةبخمةةة خأصةةةاجسه ختةةة خيألمةةةسيجخيدميل فةةةشخيدمل ةاةةةش خخةما ةةةة خأ خ
ميةةبيختةة خهةةمهخيدلةةسي  خدةة خيّةةوخا ةةبخييةةسيبخيدةة بخةي مةةجخكةةج خدةة خنةة  خةيضةة خمةة خق مةة خ يدي 

                                                 

خ.١7٢ خلس مشخ١0١(خيدي ميبي خ مة خيدمّللف  خبخ١)
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يج ةجفخأةخميجةدةشخيدمةيا ةشخلي  ةجخةلةي خ ةةةبخممجر ةةشخةأنة ةل خةمةهللة ختة خيدلا ية خا ي ةجخأي
خد جخت خيدمصس خمسضجفخةمةضةاجفخأةخيةجئبخةنمجى.

ةمةةة خأقةيدةةة ختةةة خمّبمةةةشخيبيرةةة خاةةة خيتللةةةج خيأل ةةةبد خيةةةي خاةةةسجخألنةةةلجهخلةةةأديوخيد ةةةمة :خ
)...ا ةة خأ ةة خأ ا ةة خأ خهةةميخيدمّةةةبخيدةةميخنةةل خإدةة خلّييةةبهخيدمفسيةةة خمةة خأنةةيت جخةليهةة خ

لي خم خأييت جرخ   سخيدفجئب خاظةي خيداجئةب  خدمةجختية خممةجخالخييفة خا ة خيدلجلاة خد   خت خض 
خمةجخ م لمياخإد خ  شخمة خ  ةجىخيدماستةشخملييةا خةديسةة خا ة خقلةةلخهةميخيدل لية  خةي  خقةلس
لاةجهخيديةجيس خ ا بيختي رخلجبسىخإد خ معخيدمفلس خيديجضس خةييسيجخمجخت خيديفةظخم ة خةي 

ةةس ج  خةليّيةة خس ةةج خيدرةةةيهختةة خل ةيةة خلاةةج خا ةة خم  د  خةل ليةة عخا ةة ختضةةلختجضةةلخةلةقيةةوع
ل ةةة  خأةخرمةةةس خأبهخةصةةةاسخ خأةخيلةةةسخةالخيي ةةةةخي خيكةةةة ختةةة خير ةةةج خمدةةةًخايةةةجب خا ةةة خلّ  د  نةةةهع

ل   ( خ.(1)ل   
 الُحميدي شاعرًا:

ميةبيخيألبليةشخخخخخخخخخخ ا  خأ خمة خألةساخمةجخينةلييعخيدلجيةثخيليةجمهخبدةييفخا ة خمةهلةشخيدي 
رخممجسنل خ ظ خيدصاس ختّبخأةسبىخيدمةةجبسخم مةاةشخمة خيألليةجىخيدم نةةلشخةم كل خةيلا 

إديةةة رخ يةةةجةلخللةتيةةة خيهللخةاة ةةة خاسضةةة جخه ةةةجخةيد ظةةةسختةةة خنةةةمجل جخمةةة خييةةةثخيألمةةةسيجخ
ةيدمةضةةةةةاجىخةيالصةةةةكجلخةيألنةةةةجديهخةايقةةةةشخمدةةةةًخلييجلةةةة خةرّجتلةةةة خةصيةةةةةيل خأةالفخةليئلةةةة خ

خيال بدنيشخرج يجف.
م خيبيخلمجخييلفظىخل خيدمةجبسخم خصاسه:يّةلخألةخالبخيهللخيدي 

َّ الّناااااااس َلااااااينس  ُيفيااااااُد شااااااي اً   لقااااااان
اااااااااان  لنقاااااااااااّ النَّاااااااااااس  َّّ   َفأقلاااااااااال  من

 

ااااااااَذَيان ماااااااان  قياااااااال  وقااااااااالن    سااااااااَوي ال  
ااااااااااذن النعل اااااااااامن أو لنَصاااااااااا ن  حااااااااااالن   (2)ألخ 

 

مةخةةة شخقةيةةشخلةةجدم لمعخةيدايقةةجىخيال لمجايةةشخكمةةجخأ ةة خةةةةس خخ-كمةةجخالخييفةة -ةيدما ةة خ
ميةةبي خل ةةًخيد فنةةيشخيدلةة خل ةةا خإدةة خي ةةهخيدا ةة خةيلةة خةيدلا ةة خلةة خخد فنةةيش ألةة خالةةبخيهللخيدي 

                                                 

خ.٢(خيدي ميبي خ مة خيدمّلل  خبخ١)
 خةي ظةةسخيديمةةةي خما ةة خ56١ّجنةة خي ةةوخلةة خالةةبخيهلل خيدةةة ش خيدّنةة خيدرةةج   خبخ(خيلةة خلصةةكةيل خألةةةخيد٢)

خ.60 خبخ7يألبلج  خ ةخ
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ا خم جد خيد  ةخةقضةج خيدةقةىختة خميةسختجئةب خلس ة خداةيجخمصةك شخخ-مّجللخمدً–ةيدلابخ
تسبيةةشخأةخي لمجايةةشخأةخا ةة خي فةةعخيال نةةج خةم لماةة خةل ةةميخيرلةةىخألةةةخالةةبخيهللخيدةةبةسخيدةةميخ

هختةة خيدم لمةةعخةهةةةخبةسخيي ةةجل ختجاةةلخالخيّةةوخلايةةبيفخم اةةاالفخةالخيةةسىخأ ةة خيلة ةةهخا يةة خأبيفخ
خيغس خت خيدّضجيجخةيدمصكيىخيل خيمةهختيخلكة خد خصيةيشخأةخكيج خأةخبةسخم  .

ميةبيخيدةميخأصةس جخنةةجلّجفخ خيدليلةج خأيضةجفختة خيد ج ةهخيدف ة خةيالبلة خا ة خأنة ةهخيدي  ةقةبخيةبلة
نةةةلًخةينةةة خيدسةةةةوخلايةةةبيفخاةةة خيدلةةةة يعخإدةةة خأ ةةة خيلنةةة خلجدنةةة ةدشخةيدةضةةةة خمةةةعخ ةةةةب خيد

يد فظة خةيدلك يةةوخيدليمةة خيدةةميخاةةسوختةة خيدمصةس خأةالفخرةة خي لّ ةةىخاةةبةيهخإدةة خأنةةجديهخأهةةلخ
ميةبيخباةلة خإدة خي ةهخيدا ة خةيديةثخ يال بد خةلاةجليسه خةه ةجًخأليةجىخأيةسىخيفكةبختي ةجخيدي 

ةدك  ةجخمةةعخخا ية خةيدةةلسخا ة خمةةجال خةمدةًختة خةةةس خلكةجبخلكةة خيجدةةشخد ةميخيدما ة 
خمدًخدينىخلايب خا خيدم لمع:

خ
ل ااااامن عناااااد فنا اااااه ُكااااان للعن  َمااااان  َلااااام  ي 
 باااااالعلنم  ّيحَياااااا المااااارُّ طاااااوُل َحّياتناااااهن 

 

َُّه كفنا اااااااااااااااااااهن    أرَج فااااااااااااااااااا ن َبقاااااااااااااااااااا
ذا انقضاااااااى أحَيااااااااه ُحَسااااااان ثنا اااااااهن   (1)وا 

 

ةالخليفةة خةةة شخهةةمهخيألليةةجىخلةةجدم لمعخت ةة خلةةسليخيدا ةة خلمةةجخيكةةة خدةة خمةة خآرةةجسخةألاةةجبختةة خ
خيج خيد ج خل صسخلي   خآرجسخكمجخي لصسخيداسوخيدييةه.ي

ميبيخم مةاشخأيسىخميىخماج خليل وخإدة خيةبةخمةجخاة خماةج  خيألليةجىخ ة ّسأخت خصاسخيدي 
ميةبيرخإ ة خ ج ةهخيداهةبخةيدةةس  خمدةًخ يدنجلّش خميسخأ  جخلفكبخ ج لجفخم خ ةي هخصيةيشخيدي 

ي خةيدمصةجسقشختة خمةةيي خابيةب خمة خيد ج هخيدةميخأصةجسىخلةمكسخالةجسيىخيدمةفسيي خيأل بدنةي
ميبيخةمدًخا  خ يةخمةجخنةلّىخيالصةجسيىخيدةةسييشخ لسي م  خيدل خأة اهجخت خيدلاسيوخلجدي 

خإدي .
ةم خهمهخيألصاجسخأليجىخيا  ختي جخألةخالةبخيهللخاّيبلة خيدسينةيشخةيّي ة خيدرجلةىخلةجهللخلاةجد  خ

يدنةة ي خيدةةميخيلة ةةهخا ةة خخةيةضةة خيدةة   خيدةةميخيةةسيهختةة خيد ظةةسخإدةة خيمةةةسخيدصةةس خةيدمةقةةو
يدمن  خيليةجمهخبة خيدمةيقةوخيأليةسىخيدلة خليةجدوخاّيبلة  خةهةميخيدمةقةوخيّةة خا ة خيالمةجبخ

                                                 

خ.٣١٨ خبخ4(خيدةفبي خةي خيدبي خي يلخل خأيلً خيدةيت خةيدةتيجى خ ةخ١)
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يدكلجهخيدكسي خةيدن شخيدمي س خلجاللجسهمجخيألنةج خيدملةي خةيدةسك خيدةسكي ختة خأمةةسخيالالّةجبخ
خةنجئسخيدماجميىخةصفة خيدم لمع: خةيدلصسيعخةيدن ًة

 َجاااااااااالَّ َقااااااااااوليَكااااااااااَ ُم ا  َعاااااااااا َّ و 
 ومااااااا اتََّفااااااَق الجميااااااُ  عليااااااه َباااااادّاً 
 َفاااااادص  مااااااا صاااااادَّ عاااااان  ااااااذا و ااااااذا

 

َت باااااااااه اآلثااااااااااُر ديناااااااااي   وماااااااااا َصاااااااااحَّ
دًا ف اااااااااو َعااااااااان  َحاااااااااّق ُمباااااااااينن   َوَعاااااااااو 
 َتُكااااااااان  من اااااااااا علاااااااااى عاااااااااين اليقاااااااااينن 

 

هةة خاّيةةب خيدنةة وخخ(1)ةدةةي خمةة خصةةًختةة خأ خهةةمهخيدّةةةيب خيدلةة خلنةةلفجبخمةة خهةةمهخيألليةةجى
ةيد مجاةةشخةلمرةةلختةة خيدةقةةىخ فنةة خسأيخ م ةةةسخا مةةج خيألمةةشختةة خيدةةةجد خمةة خأهةةلخيدنةة شخ
خيدّسة خيدمفض شخيألةد .

ميةةةبيخالخيكلفةة خللأكيةةبخملةةبأخيالالمةةةجبخا ةة خيدكلةةجهخةيدنةة شخةي مةةةجخ ا ةة خأ خيلةةجخالةةبخيهللخيدي 
يصةةةيسخكةةةمدًختةةة خيدليةةةىخيدرةةةج  خإدةةة خة ةةةةهخيالمةةةجبخمةةةجخأ مةةةعخا يةةة خيدةةةةيجلشختةةة خيدةةةةبسخ

لجىخت خأقةيد  خةأامجد  خةه خيد  ة خيدل خي لبىخل جخبيئمةجفخةيدمرةلخيألةل خإمخه خيدابةلخيألر
 خةقةبخصة بخد ة خيدّةسآ خلةمدًخ()يدام يشخيدا يةجخأليكةج خيدّةسآ خيدكةسي خةنة شخيدسنةةلخيداظةي خ

ميةةةبيخي ي ةةة خأيضةةةجفختةةة خأليجلةةة خمةةة خيدةةة   خيدةةةميخأكةةةبهخ تةةة خمةةةةيي خابيةةةب خكمةةةجخ ةةةسىخأ خيدي 
يك خمجخإ خم خيالةمل خل خت  خلض ةيخألةبيف خأمةسيفخلية ةجفرخلّةد :خ)...ةقبخلسكىختخ()يدسنةلخ

.خهميخلابخ اةلخيدّسآ خيدكسي خمفكبيفخت خآيجىخكريةس خا ة خة ةةهخ(2)كلجهخيهللخةن شخ لي ...(
خ.()يللج خيهللخةيجاشخسنةد خ

خ()لاةةبخسنةةةلخيهللخخ-سضةة خيهللخاةة   –ةكةةأ خألةةجخالةةبخيهللخقةةبخسأىخأ خيالقلةةبي خلجدةةةيجلشخ
سخيدلةة خليلةةججخبةمةةجفخإدةة خلأكيةةبخةلةةمكيسخللاظةةي خأقةةبيسه خةيظ ةةجسختضةة   خيملرةةجالفخمةة خيألمةةةخ

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

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

                                                 

خ.60 خبخ١(خيديمةي خيجقةى خما  خيالبلج  خ ةخ١)
 خبخ خ١٩٨٨هةةة/١40٨ خ١7 خليةةسةى خيمفننةةشخيدسنةةجدش (خهةةجسة خالةةبخيدنةةي  خل ةةميهخنةةيس خلةة خهصةةج ٢)

خ.5٢



 أ.د.حازم عبد اهلل خضر                                                                             وكتاُبُه َجْذوُة امُلقتِبس أبو عبد اهلل احُلميدي  

 26 

سخيداّةلخةأقج خيد فة خا  خيد بىخةيد ةسخةل غخل جخمبيسجخيدااخةيدم اشرخيّةةلخألةةخالةبخ ةيسة
خيهلل:

اً   كاااالن َماااان  قاااااَل فااااي الصااااحابةن سااااّو
 وأحاااااااقَّ األّناااااااام بالعااااااادل َمااااااان  لااااااام
ذا الَقلاااااااااُب كاااااااااان باااااااااالودَّ فاااااااااين م  وا 

 

مااااااااااااااه فاااااااااااااايّ    َنف سااااااااااااااهن وأبيااااااااااااااهن  فاَت  
 ينتقصاااااااااااا م بمنطااااااااااااق ماااااااااااان  فيااااااااااااهن 
 (1)دلَّ أن الُ ااااااااااااااَدي تكامااااااااااااااال فياااااااااااااااه

 

ميبيخياسجخل ميخإد خملبأعخاظي خمةقوخنة ي خمة خيدةةيجلشخيدكةسي خسضة خ ةالخييف خأ خيدي 
يهللخاةة   خمدكةة خهةةةخمةقةةوخيدةةةبةخد ةة خةيدلّةةبيسخدمكةةج ل  خةيالالةةسيوخلفضةة   خةل  ةةهخكةةلخمةةجخ

خلأيشخةةس .ين  خإد خأيبخم   خلأيخصكلخةخ
   خ م ةسخا مج خيالمشخيالنيميشخد خييجدف  ختية خنةةىخخ-كمجخهةخماسةوخمص ةس–ةهميخ

خ جهلخأيم خأةخ جيبخمغسةسخقبخسي خا  خقل خظي خم خيد  لخةيديّبخةيدضيلخيدلايب.
خلةضة خد ةجخ فنةيشخألة خالةبخيهللخةي ّة خةامة خيّي ة خ ميبيخيدصاسيشخأليجى  ةت خم مةاجىخيدي 

ممةةجخي ةةبسجختةة خأةةةةلخيداّيةةب خيدةةةيييشخيدنةة يمشخةتةة خيدةة   خيدمنةةلّي خةيداهةةبخ خ()لةةجهللخ
خيديّيّ خيدمصسة  خيّةل:

 َطريااااااُق الُ َ اااااادن أَفضاااااال مااااااا طريااااااق
 فثنااااااااااقن بااااااااااا  يكفااااااااااَ  واسااااااااااتعنه

 

 وتقااااااااااااااااوي ا  باديااااااااااااااااة الحقااااااااااااااااوق 
 (2)يعناااااااااااااا  وذر بنيااااااااااااااات الطريااااااااااااااق

 

ميةةبيخاةة خت مةة خيدةةةيي خيدةيضةة خدماةةج  خيداهةةبخي ديّيّةة خيدمصةةسة خيدةةميخةل ةةميخيالةةسخيدي 
ي ظةةةسخإدةةة خيدةةةب يجخلمةةةجخلنةةةليّ خمةةة خقيمةةةشخكمةةةجخي ظةةةسخإدةةة خي يةةةس خلمةةةجخلنةةةلة ل خمةةة خيد ظةةةسخ
يالي ةةجل خيد ةةجبخةيدامةةلخيدةةبفةهخلايةةبيفخاةة خاادةةشخيد ةةج خةم جتةةج خيدييةةج خيدّجئمةةشخا ةة خيدل ةةج خ

خةيدامسي خةيدضسهخت خيألسجخيللغج ختضلخيهلل.
ميةبيرخسلمةجخكةج خمةضةةا جخييل ةوخاة خماةج  خة ةلخإد خم مةاشخأيسىخمة خأصةاجسخيدي خ

مةضةةةةاجىخيألليةةةجىخيدنةةةجلّشخأةخاةةة خيدمةضةةةة خيألنةةةج خيدةةةميخي مةةةعخلي  ةةةج.خهةةةمهخيألليةةةجىخ

                                                 

خ.٣١٨ خبخ4(خيدةفبي خةي خيدبي خي يلخل خأيلً خيدةيت خلجدةتيجى خ ةخ١)
خ.١٢١٨ خبخ٣(خيدمهل  خألةخالبخيهللخصم خيدبي خل خميمب خلمكس خيديفجظ خ ةخ٢)
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ميةةبيخ فنةة خةتةة خمسي ةةشخمةة خمسييةةلخييجلةة رخي  ةةجخ لاةةسجخ ج لةةجفخصيةةةيجفختسبيةةجفخيلا ةة خلجدي 
ةيدنةفسخإدة خيدةليبخخلمرلخييج خيدلابخا خيدةي خيأل خةتسي خيألهلخةيأليلشخلنلهخكرةس خيدل ّةل

يد جئيةشخيلة خةةةجسخيدفةسي خأديفة خةيدلاةةبخيميمة خلةةبلخيأليلةشخةيألاةاي خمةة خيألهةلخةيألةةةبقج رخ
خيّةلخت خهمهخيألليجى:

ااااات بوحشاااااتي  أَلف اااااُت النَّاااااوي َحتاااااّى َأنس 
ااااان  مرافقااااااً   فلااااام  أُحاااااصن كااااام رافقتاااااه من
اااارقًا ومغرباااااً  ب األرغن شن  وَماااان  بَعااااد َجااااو 

 

اااااااااابابة   ُمَولَعااااااااااا وصاااااااااارُت ب ااااااااااا ّ بالصَّ
 ولاام أُحااصن كاام  َيممااُت فااي األرغ موضااعاَ 
ااااااَرَعا  (1)فاااااا  َبااااااّدلي ماااااان أن أوافااااااي َمص 

 

ميةةبيختةة خلغةةبيبخلاةةبخأ خ ةسلمةةجخينةةليج خيدلجيةةثخلّةةبيسخةقةةىخ ظةة خهةةمهخيألليةةجىخلإقجمةةشخيدي 
صسة خةمسةهخةأقج خةسيةل خةتة خأةييةسخأيجمة  خكمةجخلصةيسخيألليةجىخلةةسييشخةةضةة خإدة خأ ة خ

ي تج خةيدنفسخيديةيلخةيدل ّةلخيدمنةلمسخنةةىخيد  جيةشخيدميلةمةشخيدلة خاللةبخد خيل خلابخ ةهخ
ميةةبيخمةة خ خمةة خيدمي ةقةةجىخةيال نةةج .خة ف ةة خكةةمدًخمةةجخكةةج خياةةج  خم ةة خيدي  م  ةةجخدكةةلخيةة ة
يدينةةس خيدصةةبيب خا ةة خمةةجختةةجىخمةة خأيةةج خيدامةةسخةهةة خظةةجهس خاجمةةشخالخللةقةةوخا ةةبخيدصةةاسي خ

خةيألبلج ختّي.
بالدشخاجمشخأيةسىخلفيةبهجخيألليةجىخةهة خ:خيهميةشخيدسي ةشختة خييةج خةيمك خد لجيثخأ خي لم خ

يأل بدنيي خةأرسهجخت خ فةن  خةة ل جخلاّةةد  خةأييق ة  خة لةجئ خمدةًخك ة خا ة خيدم لماةي خ
دي ةةهخ–يأل بدنةة خةيدمصةةسق رخةيلضةة خهةةميخإميخلةةمكس جخأ خيدةةسييىخلةةي خيدمصةةس خةيأل ةةبد خ

يفختة خييةج خيأل بدنةيي خةا  يةىخللنة ي  جخيدمةةجبسخقبخصغ ىخمكج جفخلجساخخ-يدا  خةمجخيلا  خل 
يأل بدنةيشخةيدمصةةسقيشخةتةة خمّةةبمل جخكلةجهخيدمّةةسي/ ف خيدييةةه خةمةة خقل ة خيد ةةمة خ فنةة جخي ةةبخ
يدلجيةةةةثخيدملأمةةةةلختي ةةةةجخأنةةةةمج خةأيلةةةةجسخمئةةةةجىخمةةةة خيدةةةةسيي ي خيأل بدنةةةةيي خإدةةةة خيدمصةةةةس خأةخ

خ.(2)يداك 
 كتاب جذوة المقتبنس:

                                                 

خ.60 خبخ7(خيديمةي خيجقةىخل خالبخيهلل خألةخالبخيهلل خما  خيالبلج  خ ةخ١)
مّجال خيد مي خنلّىخيالصجس خيدي مج خيدسييىخيدا ميشخمة خيال ةبد خإدة خيدمصةس خةيدةسييىخيدا ميةشخ(خي ظسخيد٢)

خ.١٩7٩م خيدمصس خإد خيال بد خت خيداببي خيالةلخةيدرج  خم خم  شخيد جماش خيدن شخيداجصس  خ
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ميةبيخيدكريةس  خةكةج خمة خهميخهةخيدكلجهخيدخخخخخخخخ ميخةةةلخيدي ةجخميلةاةجفخمة خمفدفةجىخيدي 
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

خ.(1)يدصاس(يديبيثخةأهلخيدفّ خةيألبهخةمةيخيد لجهشخةخ
ميبيخت خمّبمل خدكلجلة خةدا ةة خقةبخيسيبخلة خلاسيةوخ أمجخيد ا خيألييسخم خيدا ةي ختّبخمكسهخيدي 
ميلةيجىخيدكلةجهخةمةضةةاجل خت ة خالخليةسجخاة خأيلةجسخيدفّة خةيألبهخةيدصةاسخةأاةي خهةمهخ

خيدف ة خم خمةيخيد لجهشخةيدفضلخةيدا  .
ةنةةجيخيدمةفسيي خةيألبلةةج ختةة خيداةةةةسخميةسخأ خيدا ةةةي خيدمةةة اخهةةةخيدصةجئعخيدماةةسةوختةة خأ

خمدةةةةةًخدييلةةةةةةجسخيجةةةةةةشخةأ خيدا ةةةةةةي خيدميلةةةةةةسخهةةةةةميخقةةةةةبخالةةةةةةسخاةةةةة خ يدميل فةةةةةش خةداةةةةةلس
خمةضةاجىخيدكلجهخةينلةاهخيدغجيشخيدل خأدةوخم خأ   ج.

ةمةةة خيد ظةةةس خيألةدةةة ختةةة خيدكلةةةجهخلاةةةبخيدلأمةةةلختةةة خمةةةبدةلخا ةي ةةة خيللةةةي خأ ةةة خاةةةسجخمةةةة اخ
 خلنميل خلجدلجسي خيدنيجن خدا بد خم ةمخيدفةل خيلة خاةةسخأليةيلخةال خيأل بد خأةخمجخيمك

هةةةة(خةلكةةةجبخهةةةمهخيدميلةةةةسيىخ44٨يدمفدةةةو خأةخلةةةجسي خيقجملةةة خلجأل ةةةبد .خأيخيةةةةيد خنةةة شخ)
لصةكلخمّبمةةشخيدكلةجهخلجد نةةلشخدمةجخيةةأل خلاةبهجخمةة خيدمةجب خيدا ميةةشخيدلة خلغيةة خيدّنة خيألكلةةسخ

ا مةةج خةيألبلةج خةيدفّ ةج خةيدصةةاسي خمة خمنةجيل  خةهةة خالةجس خاة خلةةسي  خميلةةس خدمصةجهيسخيد
يدةةةيسبختةة خمّبمةةشخيدمفدةةوخأةخا ةةةي خيدكلةةجهخخ-مةيخيد لجهةةش–ةميةةسهخممةة خيصةةم   خمةةةي  خ

ةللةةبةخا جيةةشخيدمفدةةوخلرّجتةةشخيدملةةس  خدةة خةدميةةجىخمةة خ ةي ةةهخييجلةة خةصيةةةيل خإدةة خ ج ةةهخ
 خمةةة خيالي ةةجاخيدصةةةبيبخ رةةجسهخةمفدفجلةةة خةمكةةسخ مةةةجمجخمةة خأصةةةاجسه خمةةعخمةةةجخيلضةةم خمدةةةًخك ةة

خيصجسيىخإد خيأليةيلخيال لمجايشخةيدنيجنيشخةميسهج.
ةأمجخيدبيتعخإد خلأديوخيدكلجهختيمك خيدةقةوخا  خ ةي هخم ة خلجدلأمةلختة خ م ةشخمة خأقةةيلخ
خلةةسفه خ خ ميةل  خصةكسهخا ة س خمة خيدلةا خةي ةه  يدمفدوخ فنة خةم  ةجخقةدة :خ)...أمةجخلاةبختةإ خلاةج 

خمة خإتجبلة  خإدة خلغةبيبخةيةةة ى  ةجخةةة ى  خأتضةلخمنةةلفجب خ لة  ة خا ة خأ خأ مةعخمةةجخخدمس ا ة س
ةي خيديةةةبيثخلجأل ةةةبد  خةأهةةةلخيدفّةةة خةيألبه خةمة يخيد سلجهةةةشخةيدصةةةاسخ خأنةةةمج خس  ةةة   ييضةةةس  خمف

                                                 

خ.١(خيدي ميبي خ مة خيدمّللف  خمّبمشخيدمفدو خبخ١)
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خمةةة    خأةخممةةة خبيةةةلخيدةةةي   خةيةةةسجخاةةة   ختةةة خما ةةة خمةةة خماةةةج  خيدا ةةة خ ةمةةة خ)دةةة (خمكةةةس 
خ.(1)ةيدفضل خأةخيدسيجنشخةيديسه...(
ميبيخا  خي هخةجي هخيدفضلخيدميخأصجسخإدي خللاّيةهخمالةةسخاة خسة خا ميةشخةياّهخيدي 

لليسىخيدبقشخةليسبخا  خيللج خيدة   خيدا مة خيدةةيي خيدمالمةبخا ة خيدمةةجبسخةيدمسي ةعخ
ةيدلرلىخم خةيشخيأليلجسخةيدما ةمجىخيدل خيسيبخيالنةلاج شخل ةجختة خييةسيجخمفدفة خإدة خييةاخ

-لجيثخأةخيجدةهخا ة  خةالخيلةسببخيدة ةب خةه خأمةسخالامشخت خكلخليثخأةخلأديوخيّة خل 
أ خيا  خا خيج ل خيدمجنشخإد خيألبةيىخةيدةنةجئلخيدكجم ةشخإل  ةجاخ-ينل جبيفخإد خهمهخيدّةياب

مصسةا خيدا م خيد ج رختيّةلخلأن ةل خيدةةسي خيدةيضة  خيدملنة خلجدنة ةدشخةيدينةسخةيالي ةجاخ
خةيدلابخا خيدلك وخةيدة اشخمعخيدا  خأ خيد بخأدلا ختي خيدن ع:

ةةبفيخاة خمكةةج خهةةميخيدمي ةةه خةق ةةةشخمةجخةةةيل  خمةة خيدغةسجخيدمسمةةةه خةي  ةة خ) تأا مل ة  خللا 
خةلاةةةبيخدةةة خييةةةلخمةةة خأيةةةبخ ملةةة خا ةةة خق ةةةةشخمةةةجخا ةةةبي خةلاجييل ةةة خا ةةة خي ّيةةةج خمةةةةيبيس إ خس 
خديئمةةل  ختيمةةجخأةسبى خ ةة  خ)تضةة   ( ختةةجلاسج  :خإمةةجخأ خأليةة خيدّةةةس خيظ ةة خةأ ّ ة  ة  ةةي ف

مةةجخأ خأةهةة خمةة خسأىخق سةةشخ ماةة  خة  جيةةشخمةةجختةة خةأقةوخمةقةةوخيالالةةميسختيمةة جخدةة خقةةةبى خةي 
سخمة خيألاةبيب ختةأكة خلاةبخييلفةجد خ ةن ا خأ  خدةي خمة خيهةلخيدفضةلختة خل ةًخيدةليبخإالخ  ةا 
خلفيةةسه  خةمةجخأسي ةة خمةةعخمدةةًخإالخ خل ة  خةا ةةبخي ل ةةجبيختةة خمكةسه خقةةبخأي  سةةى  ةةسى  د ة خقةةبخق ةس

خ.(2)دلللعخيدفسقلي ...(خم لةبيجفخدممسمفشخيديجئفلي خم لظمجفخ
مجيةةشخمةةجخيةةةلخإدةة خت مةة خةلةةةةسهخيدلجيةةثخيدا مةة خيد ايةة خمةة خمّةمةةجىخخ-تيمةةجخ ةةسى–ةهةةميخ

يدمةة   خيدنةة ي خةيدلةيضةةعخةيدةضةةة خةيدةةةسييشخمةةعخينةة خيدلّةةبيسخدامةةةسخةنةةيمشخيدم يةة خ
خةينلّجمشخيدي شخبة خمةيسلشخأةخلصةي  خأةخلسببخأةخممةج.

خمةة خلمةةج خهةةميخيدمةة   خةب ميةةبيخياّةةهخا ةة خهةةميخةداةةلس الئةةلخنةةيمل خةقةلةة خةةضةةةي خأ خيدي 
ةمكةسخمةيرسه خة  ةةبه خيدا ميةشخةيدرّجتيةشخةيألبليةش خةييةبخخ-يأل بد -لإصجبل خلا مج خل بهخ

لجدةةمكسخمةة   خيجئفةةشخمةة خمصةة ةسي  خكةةجل خيةةا خةيلةة خالةةبخيدلةةسخةيلةة خييةةةج خمةة خيدمةةفسيي  خ
نمجىخرّجتجل   خةيقلةسخا  ختة خمدةًخةي م خإد خأ  خدةخيضسل خ ةي هخةيتيشخم خآرجسه خةخ

                                                 

خ.١يدبيسخيدمةسيش خبخخ(خيدي ميبي خ مة خيدمّللف  خيلاش١)
خ.٢خ-١(خيدي ميبي خ مة خيدمّللف  خيلاشخيدبيسخيدمةسيش خب٢)
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ا ةة خيألايةةج خةيةةموخيدلكةةسيسرخالنةةليجلخيدليةةثخةيملةةبخيدلةةأديوخإدةة خمنةةجيشخكليةةس خيةةةاهخ
 ما ةةجخةييسي  ةةجختةة خظةةلخيدظةةسوخيدةةميخكةةج خياةةي ختيةة  خةدةة خيفضةةلخيالصةةجس خإدةة خأ ةة خقةةبخ

ةالخخنةلّ ختةة خهةميخيد ةةة خمةة خيدلةأديوخا مةةج خآيةةسة خمة خأمرةةجلخيدةةمي خمكةسه خةآيةةسي خميةةسه 
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

ا  خميكسل خةمجخلال خم خميفةظة خيدكريةسختة خيأليلةجسخةيألصةاجس خةيدنة ي خخ-لابخيهللخلاجد 
ةيبثخم خاجةسهخأةخنمعخل خم خيدرّجىخمةيخيدليسيخةيدضةليخةةةب خيدّةةلخةينةلّجمشخةيدي

خيدي  خيّةلخت خهمي:
)...ا ةة خأ ةة خأا ةة خأ خهةةميخيدمّةةةبخيدةةميخنةةل خإدةة خلّييةةبهخيدمفسيةةة خمةة خأنةةيت جخةليهةة خ
ة سخيدفجئةب خاظةي خيداجئةب خدمةجختية خممةجخالخييفة خا ة خ يدلجلاة خد  خت خضلي خمة خأييت ةج خ ة

خمةجخملم ياهخإد خ  شخم خ  ةجىخيدماستةشخملييةا خةديسةة خا ة خقلةةلخهةميخيدل لية  خةي  خقةلس
لاةجهخيديةجيس خ خإد خ معخيدمفلس خيديجضس خةييسيجخمجخت خيديفةظخم ة خةي  ا بيختي  خلجبسى 

)... خ.(1)س ج خيدرةيهخت خل ةي خلاجد خةل لي خا  ختضلختجضل خةلةقيوخا  خم س ج 
تةةةعخلةةةأديوخيدكلةةةجهخكةةةج خمابة ةةةجف خييةةةثخدّةةة خي ةةةهخمدةةةًخةمةةة خه ةةةجخ نةةةلييعخيدّةةةةلخلةةةأ خبي

ميةةبيختةة خ ّةةلخمةةيرسخل ةةبهخةيالصةةجب خلفضةةلخأه ةة خةا مجئةة خ يدةةةبي خسملةةشخةهةةةىختةة خ فةة خيدي 
خةماستشخمّبيسخمجخل غةهخت خمضمجسخيدا  خةيدرّجتشخةيألبه خيّةلخلاض  :

ميبيخيد مة ختة خيداةسي خةألهةلخيداةسي خةاة   خيسةي ةجخلاةبخمدةً أهةلخيأل ةبد  خخ)ةقبخأدوخيدي 
ميبيخكةج خيية خإدة خ ةدي خيلابخأ خيكة خم خآرجسخسملشخيدّة خت خلأديوخهميخيدكلجهخأ خيدي 
ةي  ختيكرسخمكسخمةيي ي خةيي هخت خابخميرسه ختأمك خمدًخيديبيثخسملشخأةبقجئ ختةأديةيخ

خ.(2)ا ي خت خ معخأيجبير خت خكلجهختكج ىخ مة خيدمّللف (
ميخكج خهةميخيدلةس ي خيّةسهخأ خ ميةبيخةةة ل خلجد ةج خةي  يكةة خمفكةبيفخكمةجخيلةقةعخمة خيةجلخيدي 

ميةبيخ ةمةيخيدا ة خمة   خليجةةشختةإ خيدصة  خيدةميخالخينةلييعخيدلجيةثخيمفجدة خأ خة ةةبخيدي 
 فنةة خلةةي خيدمصةةجسقشخةتةة خم جدنةة  خيدا ميةةشخةيألبليةةشخةيدرّجتيةةشخلةةةةس خيجةةةشرخبديةةلخةيضةة خ

                                                 

خ.٢(خيدي ميبي خ مة خيدمّللف  خمّبمشخيدمفدو خبخ١)
خ(خميمبخل خلجةيى خمّبمشخكلجهخيد مة  خيديلاشخيألةد .٢)
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ب خةيالابهةةةجسختةةة خمضةةةمجسخيدا ةةة خقةةةةيخا ةةة خمكج ةةةشخيأل بدنةةةيي خةمةةةجخلةةةةة ةيخإديةةة خمةةة خيدلّةةة
ميةةبيخ تةة خميةةبي خلةةثخخ-الخم ةةسبخة ةةةبهخةصةة سل –ةيدرّجتةةشخةيألبه خةكةةمدًختةةإ خ  ةةةبخيدي 

يدا ةةة خة صةةةسهخلةةةي خيدمصةةةجسقشخيدةةةمي خكةةةج ةيخيلةةةجلاة خاةةة خكرةةةهخةلةنةةةجيشخيدةةةسيي ي خيال بدنةةةيي خ
خممةةجخيلةةةلخ ل ةةميخةيفيةةبهخييةةةيىخهةةفال خة  ةةةبه خيدا ميةةشخة لج ةةجل  خيدرّجتيةةشخةيألبليةةشخةداةةلس

يدظةةجهس خيدلةة خاستةةىخدةةبىخيدمصةةجسقشخلنةةفسه خةسييل ةة خإدةة خيأل ةةبد خد ةةلا  خةيدلا ةةي خةيالتةةجب خ
مةة خآتةةةج خيدليةةةةسخيدةةةميخكج ةةةىخيدةةةليبخيأل بدنةةةيشخلييةةةةخييةيلةةة خلاةةةا خةرلةةةجىخةهمةةةشخاجديةةةشخ
ةينةةةلمسيسخةكلةةةهخيدلةةةجسي خيأل بدنةةة خلايةةةسخلجإلصةةةجسيىخيدةةةةسييشخإدةةة خمكةةةسخأنةةةمج خيدةةةسيي ي خ

ي خإدةةةة خيأل ةةةةبد خينةةةةجلم خةما مةةةةي خةصةةةةيةيجفخم ةةةةمخيدفةةةةل خيالنةةةةيم خةيلةةةة خاةةةةةسخيدمصةةةةسقي
ميةةبي خييةةثخأ خيدابيةةبخمةة خهةةفال خيدةةسيي ي خينةةلةي ةيخيأل ةةبد خةدةة خياةةةبةيخإدةة خيدمصةةس خ يدي 
ميبيخ فن خيي خينلةي خيدمصس خةد خيابخإد خيأل بد . خةي   خيألةل خلمجمجفخكمجختالخيدي 

 مصادر الكتاب:
ميةةبيخدةة خلكةة خدبيةة خيدمةةةجبسخيدلةة خلاي ةة خا ةة خيدليةةثخخخخخخخخخخ نةةلّىخيإلصةةجس خإدةة خأ خيدي 

ةيدلةأديوخينةهخيالسيتةة خهةةخةي مةجخكج ةةىخيدةميكس خةقةة خيديجتظةةشخمة خأهة خيألمةةةسخيدلة خيالمةةبخ
ا ي ةةةجختةةة خييّةةةجبخ مةلةةة خةيمةةةبيبهجخلأنةةةلجهخيد ةةةةسخةيدماستةةةشخميةةةسخأ خةييةةةبيفخمةةة خيدمةةةةجبسخ

ميةةةبيخقةةةبخةضةةةعخكلجلةةة خميلةةةةسيفخلةةة خكلةةةجهخيدمّلةةةلف خاللةةة خيدملةةةأيس خمكةةةسخمةةةجخيفيةةةبخلةةةأ خيدي خ
ميةةبيخةآرةةجسه:خ)...ةةةةلخ(1)ييةةج   خرةة خلجلاةة خأيةةبخيدلةةجيري خيدميةةبري ختّةةجلخا ةةبخلاسيفةة خلجدي 

إدي ةجخمةة خليديفة خكلةةجهخ ةةمة خيدمّلةلف ختةة خأيلةةجسخا مةج خيأل ةةبد خديةةبختية خكلةةجهخيدمّلةةلف خ
قةةةبخ-يالباةةج خيدنةةجل :خ)هةةميخةهةة خم ةة  خ.خلي مةةجخ  ةةبخلجيرةةجفخآيةةسخياللةةسخ(2)اللةة خييةةج ...(
إل خكلةةجهخيديميةةبيخإ مةةجخهةةةخأل ةةبيخدا مةةج خيأل ةةبد خقةةبة خدةة خلمةةة اختةة خخ-يةةج  خي يفةةش
خ.(3)لجسي خيد ايس (

لخا ية  خمدةًخأ خيدملأمةلختة خيد ةمة خةتة خمةةجبسخ ةيدميخ سيهخأ خهميخهةخيدمس  خللخيدماةةة
ميةبيرخيييةظخأ ة  خالخية بخا ة خكلةجهخماةي خأيةمخا ة خيأليلجسخةيألصةاجسخيدلة خيةسبهةجخيدي 

                                                 

خ.5٨١بخ خ١ خ ةخ خم صةسيىخمكللشخيدمر   خيلاشخمةةس خلجألةتنىخ(خيج  خي يفش خكصوخيدظ ة ١)
خ.٢7٩ خبخ٣(خأيمبخأمي  خضي خيالني  خ ةخ٢)
خ.٢4٨(خلجد ريج:خأ يلخ رجدث خلجسي خيدفكسخيأل بدن  خبخ٣)
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ما ةمجل خةأيلجسه خةدك  خمّجللخمدةًخينة بخسةييجلة خإدة خأاةي خمة خصةيةي خةتة خمّةبمل  خألةةخ
ميةةبيخأكرةةسخأيلةةجسهختةةيخلكةةجبخ ميمةةبخا ةة خيلةة خأيمةةبخلةة خيةةا خيأل بدنةة خيدةةميخيةةسةيخا ةة خيدي 

دة خيدملجدغةشخةفيشخةييب خلي ةخمة خييجدةشخإدية خةلاةيةلخا ية  خيلة خمهةهخلاةجخيدلةجيري خإ
ت خيد ظسخإد خهميخيأليمرخةيدل ةيةلختة خيد ّةلخاة خيلة خيةا ختّةجل:خ)ةكلةجهخيد ةمة خماةسجخ
ميةةبيخاةة خينةةلجمهخ دماستةةشخيلةة خيةةا خدصةةفة خيأل ةةبد خأيضةةجف ختةةأكرسخمةةجختيةة خإ سمةةجخيسةيةة خيدي 

خ.(1)همي(
ي خقةةبخالخيكةةة خيألمةةسخل ةةمهخيدةةةةس خيدمكلةةس خيدلةة خلكةةجبخل يةةةسخيد ةةمة ختةة خميةةةبخخخخخخخخخخ

ميبيخد خيفةسبخيلة خيةا خلجد ّةلخةيالمةجبخ يد ّلخةيالنل نجل خةمدًخألكرسخم خنلهخة ي رختجدي 
يدسةييجىخةي  مجخ ّلخا خميسهخم خصيةي خةقبخمكةسه خلأنةمجئ  خةاةببه خكريةس خةتة خمّةبمل  خ
لاةةبخيلةة خيةةا خألةةةخامةةسخلةة خالةةبخيدلةةسخةقةةبخل ةةغخاةةببخيدمةيضةةعخيدلةة خ ّةةلختي ةةجخاةة خيلةة خيةةا خ

يد ةةمة ختةة خيةةي خيل ةةغخاةةببخيدمةيضةةعخيدلةة خ ّةةلختي ةةجخاةة خيلةة خالةةبخيدلةةسخخمةةجئل خمةضةةعختةة 
ميةةبيخية بخةةسييشخا ةبخ ّ ة خاةة خيلة خالةبخيدلةسخلأ ةة خ مجئةشخمةضةعخلّسيلةجف.خةيييةظخأ خيدي 
صةةيي خةالخيصةةيسخإدةة خهةةميخا ةةبخأيةةمهخاةة خيلةة خيةةا خلةةلخديةةمكسهخلجنةةم ختيّ ةةة:خقةةجلخألةةةخميمةةبخ

خل خيا خةهكمي.ا  خل خأيمب خأةخقجلخيل خيا  خأةخمكسهخي
تإ  ةجخ  ةبخخ-ةهةخيصةكلخيدّنة خيالكلةسخم  ةج–أمجخمجخيللّ خم خيدسةييجىخةيأليلجسخت خيدكلجهخ

ميةةبيخيييةةةلختيةةة خإدةةة خأصةةةيجبخآيةةةسي خمةةة خأنةةةجلمل خةصةةةيةي خأةخميةةةسه  خةقةةةبخالخيةةةمكسخ يدي 
خيدن بخا بمجخيسيبخيالي جاخةياليلةجسخأةخي  لخيدّجس ختيخيمكسخن بخسةييل خأةخأيلجسه.

يييةةلخإدةةي  خيديصةة  خةةةجيهخكلةةجهخقضةةج خقسيلةةش خةألةةةخيدالةةج خأيمةةبخلةة خامةةسخلةة خخةممةة 
أ  خيدامسي خهميخإد خ ج هخاةببخمة خيدمصةجسقشخيدةميخي ّةلخاة   خةمة   خألةةخلكةسخيديييةهخ

خةيألميسخألةخ ةسخل خمجكةالخةآيسي .
ميةةبيخاةة خيلةة خيةةا خالخلصةةكلخنةةةىخ مةة خه ةةجخيللةةي خلةضةةة خأ خيد ةةةةبخيدلةة خأةسبهةةجخيدي 

مةة خم مةةة خيد ةةةةبخيدلةة خةسبىختةة خيد ةةمة  خةدا  ةةجخلاةةبخهةةميخ نةةلييعخيدّةةةلخلةةأ خ ةةا خ

                                                 

 خبخ خيديلاةةشخيدرج يةةش خبيسخيدرّجتةةش خليةةسةىخاةةةسخنةةيجب خقسيلةةش-(خيينةةج خالةةج  خلةةجسي خيألبهخيأل بدنةة ١)
خ.٣١5
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ميةبيرخميكسلة خةيفظة  خةأ خميكسلة خقةبخيالمةبىخأةةيفخمةةجبسخ يدمةةبسخيدةسئي خدكلةجهخيدي 
خابيب خأ بدنيشخةمصسقيشخةد خلفسبخمةبسيفخةييبيفخبة خميسهخلجد ّلخةيالالمجب.

يدكليةسخا ة خيدةميكس خةلاةبهخاة خأه ة خا ة خ يةةخمةجخةدّبخيلبةخد لجيةثخيدملأمةلخأرةسخيالالمةجبخ
اسضةة خلاضةة  خلّةدةة :خ)ميةةسخأ خلاةةبخيدمفدةةوخاةة خليئلةة خيألةدةة خةق ةةشخمةةةجبسهخكج ةةجخييةةبي خ
مةة خي ييقةة خيييج ةةجفخةييةةةال خبة خلاسضةة خيدةةةيت خأل لةةجهخيأل بدنةةيي  خةسلمةةجخنةةجق خمدةةًخإدةة خ

خ.(1)يمفجد   خةقبخيالمسخا خمدًخت خييلشخكلجل (
خا ةة خيد مةلةة خيمكةة خأ خةا ةة خهةةميخ خنةة ل   تةةإ خق ةةشخيدمةةةجبسخلةةي خيةةبيخمفدف ةةجخكةةج خد ةةجخأرةةس 

ميةبيخقةبخ لييظخلةضة خت خيدلسي  خيدميلةس خيدمة ا خيدل خيةبُّخكلخقةجس خملللةعخدةةخأ خيدي 
يدّ خيدمايبخم خيدضة خا  خييج خةآرجسخةجيل جخيةةةجفخةأ  خكج خي م خبيئمةجفخإدة ختضةلخ

 يدا  خةيألبه.أةيجهخيدلسي  خت خميجبي خ

 من ج الُحميدي في الجذوة:
ميخياةةب جخيد ظةةسختةة خ ةةمة خيدمّلةةلف خلغيةةشخيدةقةةةوخا ةة خيدييةةةيخيداجمةةشخد مةة   خخخخخخخخخخخ ةي 

ميبيخت خلأديف خة ب جخلأ خيدمفدوخقبخنةجسخةتة خييةي خاةجمي خسئينةي خ يدميخنجسخا ي خيدي 
جلّشختة خمضةمجسخمفدفةجىخمعخمّبمشخضم  جخأنلجهخلأديف خيدكلةجهخةمةقفة خمة خيدمفدفةجىخيدنة

يأل ةةبد خةأيةيد ةةجخةأيةةةيلخيدا مةةج خةيألبلةةج خةيدمةةفسيي ختي ةةج خكمةةجخاةةسجختةة خيدمّبمةةشخكةةمدًخ
إدةة خأهةة خيدمةةةجاهخيدلةة خيالسضةةل خلاةةبخاّةةبهخيداةةا خا ةة خي فةةجمختكةةس خلةةأديوخيد ةةمة خةتةة خ
خمّبمةةةشخمدةةةًخق ةةةشخيدمةةةةجبسخأةخي اةةةبيم جخمةةةعخأ  ةةةجخيألةةةةةلخيأل بدنةةةيشخيدلةةة خاللةةةبخم  ةةةجخد ّةةةل
ةةةةس خمةةةجخاةة خيدا ةةة خةيدا مةةج خةيألبهخةيألبلةةةج خةأدةةةي خيدرّجتةةةشخةيدماستةةشختةةة خيأل ةةبد رخممةةةجخ

خ ا  خيضيسخإد خيالالمجبخا  خميكسل خةيفظ خلجدبس شخيألةد .
ميبيخت خ مةل : خأمجخيدييج خيدسئينج خت خم   خأل خالبخيهللخيدي 

 خيأل بدنةة خم ةةمخيدفةةل ختأةد مةةج:خيلةةبةختةة خيدفةةةلخيدمةةة اخيدةةميخاّةةبهخداةةسجخأيةةبيثخيدلةةجسي
ةيلةة خأةيئةةلخيدّةةس خيديةةجم خد   ةةس خلإي ةةجاخصةةببي خاةةسجختيةة خد يةةبيثخاةة خاةةةسخيدةةةال خ
خةميمة خ مللبئجفخلجدفل خةمجخليهخر خمكسخيدةال خيدمي خلاجقلةيخا  خيك خيأل ةبد خةمكةسخنةمجىع

                                                 

 خبخ١٩7٢ خيديلاةشخيدرجدرةش خليةسةى خيدلسي  (خيدبقج  خامس خمةجبسخيدلسيثخيداسل خت خيدماج  خةيألبهخةخ١)
خ.٢٨5
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هةمهخخمة ا خدييج خةنيس خكلخم   خةألساخيأليبيثخت ختلسيىخةاليجل  خة الخيلج خيبير خاة 
يدفلةةةس خيي ةةةجاخيدّةةةةلختةةة خيدمصةةة ةسي خمةةة خيدلةةةجلاي خيدم جهةةةبي خيدةةةمي خبي ةةةةيخيأل ةةةبد ختّةةةجل:خ
)...ةنةةة مكسخإ خصةةةج خيهللختةةة خيأللةةةةيه خممةةة خبيةةةلخيأل ةةةبد خد   ةةةجبخمةةة خيدلةةةجلاي خ مجاةةةشخ

رة خيةةسبخأنةمج خاةببخخ(1)ةم   خميمبخل خأة خل خرجلىخيأل ةجسيخيسةيخا خأل خهسيةس ...(
ل خالبخيهللخيدةة اج   خةالةبخيدةسيم خلة خالةبخيهللخيدغةجتّ  خةايةبخلة خخم خهفال خةه :خي  

خقجةب خةمةن خل خ ةيس.
ميبيخيبير خهميخللاسيوخميلةسخ بيفخل ايس خيأل بد خةل ةميخيكةة خيدّةبسخيدةميخ ر خييل خيدي 

مةة خييةةثخ–ينةةلغسق خهةةميخيديةةبيثخقسيلةةجفخمةة خرمةةج  خةةةفيجىخمةة خكلجلةة  خةهةةةخقةةبسخينةةيسخ
خإدي خم خييلخيأليبيثخةيألصيجبخيدمي خل جةد  خلجدلاسيوخةيدلس مش.إميخمجخ ظسخخ-يدك 

ميبيخلابخمدًخضم خيدييخيداج خيألةلخت خم    خإد خل ييبخيدّةةلختة ختلةس خ ةياسجخيدي 
يالمجس ختيم بخد جخلكي خمة اخاة خ  جيةشختلةس خيدةةال خةيلةبأخيبيرة خلةجدلاسيوخلةأةلخأمةسي خل ة خ

ةهةةةخالةبخيدةسيم خلةة خماجةيةشخيلة خهصةةج خلة خالةبخيدم ةةًخأميةةشخةمفنة خبةدةةل  ختة خيأل ةبد خ
ل خمسةي  خةيةسبخيستجفخم خنيسل خة  جبهخت خيقجمشخيالمجس خلابخهسلة خمة خيدمصةس خةييلفجئة خ
ت خيدمغسهخيالنيم خقلةلخالةةسهخإدة خيأل ةبد خةل ةجةلخلاةبخهةميخيألمةسي خيألمةةيي خمة خمسيةشخ

هصةج خرة خيديكة ختالةبخيدةسيم خلة خخالبخيدسيم خيدةبييلخينةهخلن نة   خيدام ة ختليةبثخاة 
يديك ختميمةبخلة خالةبخيدةسيم ختجدم ةمسخلة خميمةبخةأيية خالةبخيهللخلة خميمةبخلة خلاةبهرختالةبخ
يدسيم خيد جةسختجديك خيدمنل ةسخت صج خيدمفيب.خر خييبخلةجدلاسيوخيدمةة اخأيةةيلخيكةج خ

ختلس خيدي جلشخةه :خيدم ةةسخل خأل خاجمسخةةدبيهخالبخيدسيم خةالبخيدم ً.
ميبيخيدلا خلم   خياليلةجسخيدصبيبخت خكلخلس مش خميسخأ  خدة خيغفةلخةخ يلبةخةيضيجفخأ خيدي 

يدلاسجخدمكسخ م شخم خيد ةةبخيألبليشخت خيدصةاسخةيد رةسخداةببخمة خهةفال خيألمةسي خيدةمي خ
كةةج ختةةي  خيدصةةاسي خةيدييلةةج خمرةةلخالةةبخيدةةسيم خيدةةبييلخةنةة يمج خيدمنةةلاي  خةقةةبخ ةةج خهةةميخ

خيري خةفيشخم خيدكلجه.ك  ختيمجخيّسهخم خر

                                                 

خ.6(خيدي ميبي خ مة خيدمّللف  خبخ١)
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ةل ةةميخيكةةة خألةةةخالةةبخيهللخقةةبخ ج ةةهخيالنلسنةةجلخةيالنةة جهختةة خاسضةة خيدلةةجسيي خةيدنيجنةة خ
دفلةةسيىخيأل ةةبد خةيلةة خاةةةسه خةالخي ةةبخيدلجيةةثخمكةةسيفخداةةةسخيديةيئةةوخنةةةىخمةةجخأةسبهخمةة خ

خدميجىخةيصجسيىخللا  خلبةدشخل  خالجبخت خيصلي يش.
ميةةبيخلإمفجدةة خيديةةبيثخاةة ختلةةس خم مةةشخمةة ختلةةسيىخةقةةبخينةةلييعخيدلجيةةثخيدلمةةج خيداةةمسخد ي خ

ميةةبيخ لةةجسي خيأل ةةبد خيدا مةة خةيدرّةةجت خةيدنيجنةة خإدةة خ ج ةةهخكة  ةةجخيدفلةةس خيدلةة خةدةةبختي ةةجخيدي 
ةلساةةس خةصةة بخييةةبيرجفخكريةةس خمةة خأةديةةجىخقيةةج خل ةةًخيدةةبةلختةة ختلةةس خلّةةسهخمةة خاصةةسي خاجمةةجفخ

خيألةد خم خييجل خقللخأ خينجتسخإد خيدمصس .
ميةةةبيخ فنةةة خاةةة خق ةةةةشخيدمةةةةجبسخةيدلاةةةبخاةةة خيدةةةةةي خخةيلةةةبةخهةةةمي يدلنةةةةيغختةةة خيالةةةةميسخيدي 

ةليجةشخت ختلس خيالابهجسخةيدلّةب خيدا مة خةيدرّةجت خدل ةًخيدةبةل.خةسلمةجخينةليج خيدلجيةثخأ خ
ميةةةبيخلأ ةةة خدةةة خيةةةسبخأ خي ّةةةلخيد ج ةةةهخيدنةةة ل خمةةة خييةةةج خم لمةةةعخيديةيئةةةوخيكجمةةةجفخ يالةةةمسخد ي 

دينةةس خيد ةةمي خلةةمكسهخل مةةجخمةيقةةوخأمةةسي خيديةيئةةوختيمةةجخةميكةةةمي خدمةةجختةة خمدةةًخمةة خيألدةة خةي
خ ليةةة   خأةخمةةةعخيألاةةةبي خةهةةة خمةيقةةةوخميا ةةةشخمفدمةةةشختةةة خكريةةةسخمةةة خ ةي ل ةةةجخةنةةةمجل جخةداةةةلس

ميبيخ خ-ا ة خمةجخيلةبة–دة خيةسبخأ خيصةةهخيدةةةس خيدمصةسقشخيدلة خكةج خخ-ي ييقةجفخمة خهةمي–يدي 
أصةةييختة خميةجبي خيدا ة خةيألبهخياسض جخبيئمجفخا خقةمة خةمةجخلةةة ةيخإدية خةمةجخقياةةهخمة خ

ة ةي هخيديضجس خيدمابهس خيدل خكج ىخم جسيفخدم خيةد  خةمسكاخيصاج خيغسيخكريسيفخم خميةسخ
يدمن مي خلجدنفسخإد خيأل بد خةيداي ختي ةجخةدةةخدفلةس خميةبةب خلّةةبخيدةلا  خةيأليةمخلأنةلجهخ

خيدرّجتشخةيدليضس.
ميةبيخبةدةشخلة خالةجبخلجإلصةجس خخةدك خيلّ خيدنفيلخيدميخاللبخم  خةهةة:خخخخخخخخخخ دة  خأتةسبخيدي 

ةيةةة جخلجدةةمكسخبة خنةةجئسخبةلخيديةيئةةوخةقةةبخكةةج خينةةا خيدنةةكةىخلةةةةس خلجمةةشخاةة خل ةةًخ
خيدفلس ؟

سلمةجخكةج خنةةلهخمدةًخأهميةشخهةةمهخيدبةدةشختة خمضةةمجسخيدا ة خةيألبهخةة ةةبخ  ةةة خخخخخخخخخخخخ
ةخمة خيدةةاسي خكةجدةايسخألة خالماشخت خنمج خل ًخيدبةدشخنةي خم خيألمسي خكةجل خالةجبخ فنة خأ

خلكسخةميسه خكج ةيخ مياجفخم خأاي خيألبهخةيدرّجتشخةكج ىخد  خأبيةسخةآرجسخالخل كس.
ميبيخأ ة خدة خيكة خدبية خمة خيدما ةمةجىخخخخخخخخخخخخخ ةقبخيسبخت خمه خيدملأملخت خمةقوخيدي 

لإي ةجاخخيدل خييلفظىخل جخميكسلة خاة خيدةبةلخيأليةسىخمةجخينةلييعخلة خأ خياةسوخلأيةيد ةجخدةة
خصبيبخا  خ يةخمجختالخلجد نلشخد فلسيىخيدنجلّش.
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ميبيخقبخمةجبسخيأل ةبد خنة شخ)خخخخخخخخخخخ هةة(خ44٨ةم مجخيك ختإ خيدرجلىخيدماسةوخأ خيدي 
خةد خيابخإدي جخلابخمدًخألبيفختكج خمدًخلنةيغجفخيمك خأ خيضجوخإد خمجخي ا خد خم خياميس.

ميةةبيخمةةعخمدةةًخدةة خي مةةخخخخخخخخخخخ لخيألمةةسخا ةة خياليةةي خبيئمةةجفخيكلفةة خلإصةةجس خا ةة خأ خيدي 
خأ يةسخقةبخلّجنةمةيخ اجلس خأةسبهجخت خيلج خيبير خا ختلس خيالمجس خيةي خقةجل:خ)...ةه ةجًخم ةًة
يدليبخةم هخكلخن يج خم   خا  خ ج هخم  جخا بخيبةثخيدفل خد خ لاسجخدةمكسه  خإمخدة خ

أيضجفخقبخل اةبىخا ةجخة نةألخيهللخخيب خةييبخم   خييت خةالخي لنهخلابخيدي ج خةيّيّشخأيلجسه 
خيدصجمل خةي معخك مل  خا  خمجخيسضي خلسيمل ...( خيدكلخلمجختي خيدةي   خ.(1)أ خيلبيًس

ميةبيختة خ مةلة خةهةةخيديةيخيدةميخيلةبةخأ ة خيدمّةةةبخ ةأمجخيدييخيدرةج  خيد ةج ختة خمة   خيدي 
ميبيخت خمّبمل –لجدلأديوخأةيفخ  خيدكلةجهخ فنة خإمخةهةةخيدلأمةلختةخ-كمجخيف  خم خكي خيدي 

يّةةلخلاةبخهةةميخيالي ةجاخاةة خيدلةجسي خيدنيجنةة خ)...ةقةبخآ خأ خ س ةةعخإدة خمكةةسخيدمّةةةبخمةة خ
خ.(2)يألنمج خا  خلسليهخيديسةو خة لبأخلمكسخيدميمبي خةيأليمبي خم   خأةالف...(

ةيمض خلابخهميخت خيدلاسيوخلجألاي خمة خأهةلخل ةبهخمللةبئجفخللس مةشخمة خينةم خميمةبخةأةلخ
ةب ت خميةبسثخأ بدنة  خنةمعخألةجخيجدةبخلة خم خيلس   خد  خم خيدميمبي خ)ميمبخل خميمبخيدةة

رةة خييةةل خهةةمهخيدم مةاةةشخللس مةةشخميلةةةس خخ(3)ا ةة خلةة خمجدةةًخيدّيي ةة خمةةجىخلجأل ةةبد ...(
أيضجفخةه خلس مش:خ)ميمبخل خياي خألةخالبخيهللرخيسةيخا خيل خيدييةج  خأيلس ةجخا ة خألةةخ

خ.(4)ي خيدامسيخيد يةي(ميمبخالبخيهللخل خارمج خل خمسةخ
(خيلةةبأخلاةبخهةميخلجدلس مةشخدمةة خ١7-١ةيل ةغخاةببخهةمهخيدلةسي  خمجئةةشخةييةبىخةنةلاي خلس مةشخ)

ينم خأيمبخنجئسيفخا  خيد   خ فن خمللبئجفخللس مشخأيمبخل خميمبخل خالبخسل .خةه خلس مةشخ
 ختة خيةي شخإد خيبٍّخمجخةمدًخلنلهخمجخأةسبهخت خر جيجهةجخمة خ ةةةبخصةاسيشخاللة خالةبخسلة

أمةةةسيجخميل فةةةشخرةةة خييةةةل خهةةةمهخيدم مةاةةةشخللس مةةةشخمةةةة ا خدا ةةة خمةةة خأاةةةي خيأل ةةةبد خةهةةةة:خ
)أيمةةبخلةة خيييةة خلةة خاكسيةةجخلةة خيدصسةةجمشرخلجدصةةي خيدما مةةش خيةةسةيخاةة خأليةة  خسةىخا ةة خألةةةخ
يدّجنةة خي ةةوخلةة خيدّجنةة خلةة خنةة لخةقةةبخمكس ةةجخدةة خيلةةسيفختةة خلةةجهخيديةةج ختةة خمكةةسخي ةةوخلةة خ

                                                 

خ.٣6(خيدي ميبي خ مة خيدمّللف  خبخ١)
خ.٣6(خيدمةبسخ فن  خبخ٢)
خ.٣٨(خيدمةبسخ فن  خبخ٣)
خ.١00(خيدي ميبي خ مة خيدمّللف  خبخ4)
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ميةبيخلاةبخمدةًخإدة خ٢57-١7٢سي  خيدلن نلخم خ).خةلنلغس خهمهخيدل(1)قجن ( (.خةيأل خيدي 
(خةيكةةة خم مةا ةةجخ٢٩4-٢5٨يدلس مةةشخدمةة خينةةم خيلةةسيهي ختةة خم مةاةةشخأيةةسىخللةةبأخمةة خ)

خنلجفخةريري خلس مش.
ميةةبيخلاةةبخمدةةًخإدةة خمةة خينةةم خينةةمجايلختيمةةجخيّةةسهخمةة خاصةةسخلةةةسي  خ) -٢٩5ةيةةأل خيدي 

خ(.٣١٣-٣١٢بسي خ)(خةم خينم خي٣١١-٣05(خةم خينم خيني خ)٣04
(خ٣١6-٣١4ةيل ةةجةلخلجدلس مةةشخلاةةبخهةةمهخيدم مةاةةجىخمةة خينةةم خأيةةةهختةة خرةةيثخلةةسي  خ)

-٣٢١(خةمةة خينةةم خأنةة  خ)٣٢0-٣١٩(خةمةة خينةةم خأنةةبخ)٣١٨-٣١7ةمةة خينةةم خألةةج خ)
خ(.٣٢5-٣٢٣(خةم خينمعخأةلغخ)٣٢٢

نةمج (خر خي معخلابخهميخ م شخمة خيدلةسي  خيدلة خليمةلخأنةمج خأيةسىخليةىخا ةةي خ)أتةسيبخيأل
خ(.٣٣0-٣٢6مرلخأليجخةأنجمشخةأميةشخةيألنابخةينلاسجخمدًخت خيم خلسي  خ)

ميةةبيختةة خمنةةيسل خيدا ميةةشخيألبليةةشخيدلجسيييةةشخإدةة خمةة خينةةم خملةةبةئجفخليةةسوخيدلةةج  خ يةةأل خيدي 
 خةي مةجخيلةبأخلمة خينةم خ-كمةجخيلةقةع–ميسخأ  خالخيلبأخليسوخيد ما خينهخيدلسليهخيد  ةجئ خ

(خةيللةعخهةميخلمةجخ٣٣5-٣٣٣(خةلكةسختة خلةس ملي خأيضةجفخ)٣٣٢-٣٣١)لّ (خت خلةس ملي خ)
ينةةمي خأتةةسيبخيألنةةمج خممةة خيلةةبأخينةةم خلجدلةةج خأيضةةجفخمرةةل:خل ةة  خلصةةس خليةةي  خيدلةةسي  خلصةةجسخ

خ(.٣4١-٣٣6ةمدًخت خيم خلسي  خ)
ميبيخا  خهميخيد   خت خاسجخيدلسي  ختيل جةلخيألنمج خيدملبة  خلجدلةج خةيدرةج خ ةيمض خيدي 

ديةةج ...يل خيةةةلخإدةة خيديةةج خةهةة خيجلمةةشخيأليةةسوخينةةهخيدلسليةةهخيد  ةةجئ رخةالخةيد ةةي خةي
ي ن خأ خييل خلسي  خكلخيسوخلأتسيبخيألنمج خا  خ يةخمةجخمكس ةجخ مةجمجخم ة ختة خيدمةمكةسخ
ميةةبيخالخي لةةا خللسليةةهخيألنةةمج خا ةة خيةةسةوخيد  ةةج خلسليلةةجفخ آ فةةجفخةيييةةظخيةةيلخمدةةًخأ خيدي 

خم خيدييةلي خي خد لي خيللا مجخت خكلخيسوخم خيسةوخيد  ج .ميسبيفخت خأيٍّ
ميبيخكلجلة خلمةجخيي ة خا ية خ)يد ةا خيداجصةسخمة خل ائةشخيألةةل( خةهةةخآيةسخ ةا خ ةييل خيدي 
مة خيدكلةةجهخةقةةبخ ا ةة ختةة خةةةس خليل ةةوخاةة خ  ةة خيدلةةسي  خيدنةجلّشخإمخينةةيسختيةة خا ةة خ  ةة خ

خيأللةيهخةقبخقنةم جخإد خيمنشخةه :

                                                 

خ.١4٩(خيدمةبسخ فن  خبخ١)
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ةمةة   خألةةةخميمةةبخيدي ةةجسي خألةةةخينةةي خلةة خ(خ٩5٩-٩١7لةةجهخمةة خمكةةسخلجدك يةةشخ) .١
 يمج  خألةخيألةلغخل خيألةلغخل خالبخيداايا.

(خةم   :خألةةخآم ةش خيلة خ٩76-٩60لجهخم خ نهخإد خأيبخآلجئ خةد خيا  خينم خ) .٢
أليج خيل خيدليج   خيلة خ ةجلخيدلي يةنة  خيلة خنةيب:خيمةج ختة خيد غةشخيداسليةش خيلة خ

 أل خنايبخيدّجض :خأ بدن خ  يل.

(خةهة :خيدلاديةج   خيد ستة  خيدي ةبت  خيداليةسي خ٩٨٢-٩77م خمكسخلجد نةلشخ)لجهخ .٣
 يدييةل  خيديسلةا .

(خةه :خمي خيدفةي خيأل بدن خيد ةج  :خصةجاسخ٩٨4-٩٨٣لجهخم خمكسخلجدةفشخ) .4
 أبيه خمكسهخألةخاجمسخيل خص يبخةمكسخد خأيلجسيفخمعخةجاب.

:خةةةفيشخل ةةىخالةةبخيهلل خةمةةسخ٩٨7-٩٨5لةةجهخيد نةةج خ) .5 ي خل ةةىخألةة خياّةةةه خ(خةهةة ة
. خةيدغنج يش:خصجاس خلمب خيدم ًة

ميةةبيخا ةة خ  جيةةشخهةةمهخيأللةةةيهخةمةةجخييلةلةة خمةة خيدلةةسي   يدم ةاةةشخينةةهخخ(1)ةيةةي خيةةأل خيدي 
خييلةجبخأةيجل جخييل خكلجل خملجصس خلابهجخلّةد :

س جخم خيدما  خيدمّةةبخقبخ سمج شخلاة خيهللخااخة ةلخدمّللنةي خأيةج خكة  ةجخ )هميخيدميخي ض 
خل ًخي تةج  خت  اةبخي  خإدة خمةجخلةبأ جخلة خلاةبخل جداسي خةيدةابخلج خا ي جخإ خأ م   جخإد خن ًة

خ.(2)أ خ نلغفسخيهللخممجخالخيةيت خسضجهخة نأد خيداة خا  خيجال خةلّةيه...(
ةل ةةميخيةةةةلخاةةببخيدلةةةسي  خإدةةة خأدةةوخلس مةةةشخلّسيلةةجفخهةةةميخنةةةةىخمةةجخليةةةس خإديةة خمةةة خأيجبيةةةثخ

خدةال خةيألمسي خم مخيدفل خيل خأةيئلخيدّس خيديجم خد   س .يدلجسي خةيدنيجنشخةنيسخي
ةيلةةةبةخلةةةةةس خةيضةةةيشخدمةةة خيلأمةةةلختةةة خهةةةمهخيدلةةةسي  خأ  ةةةجخللفةةةجةىختةةة خمّجبيسهةةةجخمةةة خييةةةثخ
يالي ةةجاخيدصةةبيبخيدةةميخالخيكةةجبخيل ةةجةاخيدنةةيةسخيدّ ي ةةشخةهةةميخيصةةكلخيدّنةة خيألكلةةسخمةة خهةةمهخ

خيدلسي  .

                                                 

خ.4١4-4١٣(خيدي ميبي خيد مة  خبخ١)
خ.4١4-4١٣ فن  خبخخ(٢)
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لفةةةيلخمةةعخمكةةسخ مةةجمجخمةة خيدصةةاسخدةةةجيهخةلةةي خيدلاسيةةوخيدةةميخي ةة  خإدةة خق يةةلخمةة خيد
يدلس مةشخمرةلخلس مةشخألة خميمةةبخلة خيةا خةلس مةشخيلة خالةةبخسلة خةلس مةشخةةجابخلة خيدينةة خ

خةلس مشخأل خاجمسخل خص يب...ةميسهجخم خيدلسي  خيدممجر ش.
ميةةبيختةة خكلجلةة خيد ةةمة خأ ةة خقةةبخيةةجةلخأ خي اةةلخم   ةة خ ةيلةةبةخكةةمدًخد ملأمةةلختةة خمةة   خيدي 

ا  خةليس خةييب خةي  خكج خقبخيملجاخليجلعخاج خهةخل ةجةلخيدلةسي  خا ة خةتة خم ةةاجفخالخينيسخ
خنةةجئسخ يدلسليةةهخيدما مةة خد يةةسةوخةقةةبخأصةةجسخإدةة خهةةميختةة خلّبيمةة خد كلةةجهخلّةدةة :خ)رةة خ ةةمكس 
ةسخيدك لةه خمسللةجفخا ة خيةسةوخيدما ة خة المةبخ م خقةب جخمكسه خممةجختة خيديفةظخأةختة خيجضف

خ.(1)مدًخأيضجفخت خكلخيسو...(
اليظ جخهميخيدل ة خمعخيدلاي خيدييخيداج خت خيدلسليهخأيب خمة خيدلةجيري ختّةجل:خ)ةأدفة خيةالفخخةقب

ا ةة خلسليةةهخيدنةة ي خل ةةج فخا ةة خسملةةشخلاةةجخماجستةة خللغةةبيب خرةة خسللةة خا ةة خيةةسةوخيدما ةة خ
خ.(2)ل ج خا  خ ةييشخيل خمجكةال...(

ميبيخم خلسليهخإد خآيسرختإ  لخيدي  ميخكج خهميخيد بخيفيبخلليةة يدةيي خيدمفكةبخأ ة خقةبخخةي 
 معخيدلسليلي .ختلسليهخيدن ي خمأيةمخل خت خيدّن خيألةلخم خيدكلجهخةهةخيدميخاةسجختية خ
يدلجسي خيدنيجن خدا بد خم مخيدفل خيلة خاةةسه.خةأمةجخلسليةهخيدما ة ختّةبخأيةمخلة ختيمةجخلةيخ

يكةة خمدةةًخمةة خيدلةةسي  خا ةة خ يةةةخمةةجخأةسب ةةجخلاةةجخلفجةةةي  ختةة خيدةةةفيجىخيدنةةجلّش خةي  خدةة خ
يدلايم خل خا  خة  خيدبقشخةيالنلّةج خميسخأ  خيمك خأ خيّجلخلأ خهةميخكةج خيدةةفشخيدغجدلةشخ
ةيديجلعخا  خيدلسليه خممجخأن  ختة خلنة يلخيدس ةة خإدة خهةمهخيدلةسي  خةيالتةجب خم  ةجخلجد نةلشخ

خد لجيري خت خيداةةسخةيألمجك خيدميل فش.
خبين الجذوة وتاريخ بغداد:

خم خي كخخخخخخخخخ ميبيختة خ مةلة خأ ة خلاةسجخدمةجخةدالس ملخيدةةس خيدمة ا خيداجمشخدم  خيدي 
لسببخت خلاجخيدمسي عخم خة  جىخ ظسخيةلخهميخيدم   خةة ل خلم ةجه خأيةسىختة خكلةهخ
نةةجلّشرختّةةبخيةةجةلخلاةةجخيدلةةجيري خيدةةسليخلةةي خمةة   خألةة خالةةبخيهللختةة خيد ةةمة خةلةةي خمةة   خ

                                                 

خمّبمشخيدمفدو.خ٣(خيدي ميبي خيد مة  خبخ١)
 خليّي :خسمضج خالبخيدلةيهخةيدنيبخياّةهخلكةس خيلاةشخبيسخ6 خ ةخ(خلسةك م  خكجسل خلجسي خيألبهخيداسل ٢)

خ.١04 خبخ6 خبخ١٩77يدماجسو خ
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ميةةبيخصةةبيبخيدصةةل خكلةةجهخنةةلّ خمةة خمفدفةةجىخيدمصةةجسقشرختّةةجل:خ)...ةيدمةة    خيدةةميخيللاةة خيدي 
لم   خيديييهخيدلغبيبي خةأم هخيدظ خأ  خيميخيمةه خة ن  خا  خم ةيد رخت ةةخيلةبأخكلجلة خ
لفةةةلخقةةةسهخا ةة خيدلس مةةشخد ةةةال خيدةةمي خيكمةةةيخيأل ةةبد خم ةةمخيدفةةل خةمدةةًخلينةةهخلن نةة   خ

فةجئ  خرة خي لّةلختة خنةجئسخيدام  رختجللبأخلالبخيدسيم خيدبييلخةيللعخنجئسخأمسي خل  خأميةشخةي 
ميةةبيخيييةةسيفخأ خيلةةبأخ يدكلةةهخإدةة خمكةةسخيدلةةسي  خ ةةجايفخإيةجهةةجخا ةة خيةةسةوخيدما ةة خةآرةةسخيدي 

خ.(1)لأنمج خيدميمبي ختجأليمبي خر خيدلا خيد ن خيالدفلجئ خت خلسليهخنجئسخلسي م ...(
ميةبيختة   مةلة خخةيدي خأ خه جًخصل جفخلي خم   خيديييهخيدلغبيبيخت خلجسيية خةمة   خيدي 

ةليجةةةشختيمةةجخيلا ةة خللسليةةهخلةةسي  خيدكلةةجهخييةةثخيلةةبأخيديييةةهخلسي مةة ختةة خيدم  ةةبخيدرةةج  خ
خأتسبهمةةجخدمةة خينةةم خميمةةب.خأمةةجخيدسيلةةعخةيديةةجم ختّةةبخأتسبهمةةجخدمةة خينةةم خأيمةةب.خ ةيدرجدةةثخإم 

...ةهكةةةةميخيمضةةةة خ(2)لي مةةةجخأتةةةةسبخيدم  ةةةةبخيدنةةةةجب خدلةةةةسي  خمةةةة خنةةةمةةيخلةةةةإلسيهي خرةةةة خينةةةةمجايل
بيىخكلجلةة خمنلّةةةيجفخأيلةةجسخيدةةمي خيلةةس  خد ةة خمةةعخمييظةةشخلةةسليل  خا ةة خيديييةةهختةة خم  ةة

خيدما  خةيللعخلسليهخيديسةوخضم خكلخيسوخلبقشخةييسيب.
ة نةلييعخلاةبخهةميخمييظةةشخأة ة خيدصةل خلةةي خيدم   ةي خيدلة خللةبةخةيضةةيشختة خيدلةسي  خإدةة خ

 خلمجخلنةم خلة خ ج هخمييظشخأة  خياليليوخةيدللجي خلي خيدم   ي خةمدًخا  خةت خي ل
خيلياشخيدليثخم خيالمجبخيالي جاخميسخيدميل:

تجديييةةهخيلةةبأخيبيرةة ختةة خيدم  ةةبخيألةلخاةة خأسجخيدنةةةيبخةأقةةةيلخيدا مةةج خةيدلاسيةةوخلجنةةة خ
يداسي رخةتلي خم خقللخيدمنة مي خةمكةسخيأليجبيةثخيدةةيسب ختة خر ةهخلغةبيبخةيدياة ختة خنةيس خ

 خرلةىخةةيل ج خةيةمكسخمّجلةلخمدةًخم جقةهخأه  ج خر خيلي خيدمفدوختنجبخل ًخيأليجبيثخةاب
هةةةةمهخيداجةةةةةمشخيالنةةةةيميشخيدكلةةةةسىخم ةةةةمخيدلةةةةب خلل جئ ةةةةجختةةةة خامةةةة خيدم ةةةةةةس خةمكةةةةسخأنةةةةمج خ
أسلجضةة جخة ةييي ةةجخةيديةةبيثخاةة خقةةةةسهجخةمل اهجل ةةجخةميجدة ةةجخيداجمةةش خةيلاةةسجخلاةةبخمدةةًخ

خإد خقةةسخيدي فج خةأنمج خيدمنج بخةيأل  جسخةيدمةيضعخةيد نةسختي ج.

                                                 

خ.٢٨٨(خيدبقج  خا مس خمةجبسخيدلسيثخيداسل  خبخ١)
أةخمبي ةةشخيدنةةي  خيد جصةةسخبيسخيدكلةةجهخيداسلةة  خ أيمةةبخلةة خا ةة  خلةةجسي خلغةةبيب(خيديييةةهخيدلغةةبيبي خألةةةخلكةةسخ٢)

خ.6ةخ ةخخ5-٣ خ ةخدل ج خخ-ليّي خةيلع:خأةتنيىخكة سةخمسيتيس خليسةى
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وخيدلغةةةبيبيخإدةةة خيدلاسيةةةوخللغةةةبيبخةمكةةةسخم جقل ةةةجخمكةةةسخاةةةببخمةةة خيدةيتةةةبي خإدي ةةةجخمةةة خةيضةةةي
خ.(1)يدةيجلشخسض خيهللخا   .ختيمجخلةةلخإدي خم خيأليلجسخةي رجسخلصأ خمدً

ميةةبيخمّجلةةلخهةةميخيد ج ةةهخمةة خيدمةة   خا ةةبخيديييةةهرخيفلةةل خكلجلةة خلجديةةبيثخاةة خ ة  ةةبخيدي 
يدلاةةسجخألسجخصةةل خيد ايةةس خيأل بدنةةيشخأةخل ةةبي  جخلةةجسي خيدةةةال خةيألمةةسي خلإي ةةجاخصةةبيبخبة خ

خإالختيمجخالخيل جةاخك مجىخق ي شخةدميجىخاجلس .
ميةةبيخكلجلةة خ ة ييةةظخكةةمدًخمةة خأة ةة خياليةةليوخلةةي خيدم   ةةي :خيأللةةةيهخيدلةة خيةةل خل ةةجخيدي 
ةه خألةيهخميلةس خد خينسخت خاسجخلسي م جخا  خلسليهخماي خةا  خهميختيمك خيدّةةلخ

ميةةبي قةةبخأتةةجبخمةة خمةة   خيديييةةهختةة خ ج ةةهخمةة خم   ةة خيدةةميخيللاةة ختةة خيد ةةمة خخلةةأ خيدي 
خيديييةةهخةلاةةسةوخا يةة خةاّةةبخةةة شخماةة خ خ-تيمةةجخيلةةبةخمةة خيالصةةجسيى–يجةةةشخةأ ةة خقةةبخأبًس

خهة(.46٣ةمدًخدمب خلّسهخم خيمنشخاصسخاجمجفخيل خةتج خيديييهخن شخ)
   ة خةةةس خمة خكلةجهخيدّةلخلأ خكلجهخيد مة خت خمخ-تيمجخأسى–ةدك خيدميخيةاهخقلةد خ

لجسي خلغبيبخد يييهخيدلغبيبيخدمجخي يةيخا ي خهميخيدّةلخم خيدملجدغةشخةيالتةسييختة خيدلّةبيسخ
ةيالمجبخيدظةةيهسخيدمصةلسكشخلةي خيدكلةجلي  خيدلة خيمكة خأ خينة ًخأكرسهةجختة خيدظةةيهسخيداجمةشخ

ةيدةسةي خيدل خياست جخكلخمفدةوختة خل ةًخيداةةةسختضةيفخاة خأ خيكةة خمة خيدا مةج خةيألبلةج خ
خةيدمفسيي خيدمي خ ماةيخةفشخيألبهخلكلخمجخد جخم خألاجبخةبالالىخا ميشخةأبليش.

 قيمة الجذوة وأ ميت ا:
ا ةةة خيدةةةسم خمةةة خأ خكلةةةجهخيد ةةةمة خيّةةةعختةةة خم  ةةةبخةييةةةبختيمةةةجخيايةةةبخا ةةة خأسلامجئةةةشخخخخخخخخخ

لاجمةشخةفيشختإ  خكةج خةمةجخيةايلخميخأهميةشخلجدغةشخةقيمةشخكليةس ختة خأةنةجيخيدبسينةجىخيألبليةشخ
خةيأل بدنيشخليجةش.

مدًخأ خيدملأملخت خميلةيجل خلابخميجداشخمّبمل خيدل خا لختي ةجخلةأديوخيدكلةجهرخخخخخخخخخخخ
خأ خيدس لخكج خي بوخإد خليّي ختجئب خدل بهخيأل بد خةألهةلخيدمصةسوخكةمدًخةتة خمدةًخ يبًس

مة خا مةج خخيّةلخلاجخيدلجيري :خ)كج خم خأه خأهبيت خأ خييصبخألهلخيداةسي خيداةببخيدكريةس
يأل ةةةبد خدللضةةة خيدبالدةةةشخا ةةة ختضةةةلخل ةةةبهخةنةةةجك ي جخمةةة خيم ةةةشخيدا ةةة خةأ خينةةةلةاهخمةةة خ

                                                 

خ(خيديييهخيدلغبيبي خلجسي خلغبيب خيدم  بخيالةل.١)
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أيلةةجسه خةملةةجدغ  خمةة خيدا ةة خمةةجخيّ ةةعخيدّةةجسئي خلمفةةجيسه خا ةة خأ خيدلجيةةثخينةةلييعخيدةقةةةوخ
خ.(1)ا  خص  خم خلفجةيلخهمهخيدفةيئبخنةي خلجد نلشخدا بد خأةخيدمصس (

تةةةةيخرّجتةةةشخيأل ةةةبد ختا ةةة خةةةةايبخيأل ةةةبد خيخخخخخخخخخ ميةةةبيخمةةة خيألاةةةي خيدةةةمي خاسة اةةةبُّخيدي 
ةا ةم ةةجخةأيلةةجسخا مجئ ةةجخإدةة خأهةةلخيدمصةةس خةقضةة خلةةمدًخيّةةجفخد ةة ختةة خام ةة خةكج ةةىخيقجملةة خ
يديةي ةةشختةة خلغةةبيبخييةةجديخا مج هةةجخةييضةةسخم ةةجد خيدا ةة ختي ةةجخةينةةمعخيدكريةةسخاةة خا مةةج خ

ةيألبليةشرخكةج خمدةًخك ة خقةبخأاج ة خلةلخخيدمصس خةمفدفةجل  خةيصة بخم ةجظسيل  خيدا ميةشخةيدرّجتيةش
خبتا خإد خلأديوخكلجل خيد مة .

ةكةةج خكلةةجهخيد ةةمة خهةةميخمةة خيدمةةةجبسخيد جمةةشختةة خلةةجسي خيأل ةةبد خةأبل ةةجخةأبلجئ ةةجخخخخخخخخخ
يجةشخةي خكلهخيدلجسي خيدل خأ دفىخقل  خد خلةلخكجم شخأةخد خيةلخم  جخصة   خأةةيفرخمة خ

لةةة خييةةةج خييةةةثخالخية ةةةبخمةةة خيألةلخنةةةةىخمةةةجخ ّ ةةة خمدةةةًخكلةةةجهخيدملةةةي خةكلةةةجهخيدمّلةةةل خال
ةةةجيهخيدةةة شخةةةةجيهخيدةةمييس خمةة خيد ةةةةبخضةةم خلسي م مةةجخةأيلسهمةةج خكمةةجخالخ كةةجبخ

خ  بخم خيدرج  خنةىخأ اي خملفسقشخم خيألةلخيدكليسخيدميخل جةاخاصس خم  بيى.
ج خيدا مةةج خةينةةل جبيفخإدةة خيدلةةسي  خيدلةة خييلةل ةةجخيد ةةمة ختإ  ةةجخلاةةبُّخما مةةجفخضةةيمجفخيةةةىخأنةةم

ةيدةةسةي خةيألبلةةج خةيدفّ ةةج ختةة خيأل ةةبد  خالخ اةةسوخكلةةجهخميلةاةةجفخل ةةغخهةةمهخيدم ادةةشخمةة خكلةةهخ
ميبي. خيألبهخةيدرّجتشخيأل بدنيشخيل خاةسخيدي 

ةمةة خمظةةجهسخيد فةةعخيدكليةةسخدكلةةجهخيد ةةمة خلجد نةةلشخدا ةةبد رخأ ةة خةةةجسخأةةةيفخهجمةةجفخةقجاةةب خ
يةشخيدلة خأدفةىخلاةبهخمرةلخكلةجهخيدةمييس خاللة خلنةج خسكيا خدابيبخم خيدمفدفةجىخيألبليةشخةيدلجسيي

ميةةبيخةيجةةةشختةة خيدمةةةيي خيدلةة خ يدصةة لسي   خيدةةميخ  ةةبخأ ةة خييةةجالىخابيةةب خإدةة خكلةةجهخيدي 
خيلاسجختي جخدمكسخيأليلجسخيألبليشخيدميل فش.

ةكلةةجل  خيدفةةل خلةة خيجقةةج :خقيئةةبخيداّيةةج خةميمةة خيأل فةة  خإدةة خ ج ةةهخيدكلةةهخيأليةةسىخيدلةة خ
يس خةكلةةهخيدفةةل رخمرةةلخكلةةجهخيدةةة شخاللةة خلصةةكةيل خميةةسخأ خأةنةةعخمةةبىخ ةةج ىخلاةةبخيدةةمي

خد ج خلمرلخت خكلجهخلغيشخيدم لم خد ضةل رخمدةًخأ خ  سىختي خيالمجبخيد مة خت خلأديوخلجلع
مفدفةة خقةةبخأيةةمخاةة خيد ةةمة خةيالمةةبخأيلجسهةةجخةلسي م ةةجخلةةجد بخأةخلجالقللةةج خأةخأيةةمخأةةةةلخ

خا ةة خيأليلةةجسخةيدماةةج  خيلةة خكةةجبخكلجلةة خأ خلكةةةخ  خ نةةيشخميلةةةس خمةة خيد ةةمة  خةدةةي خأبلة

                                                 

خ.7(خيد مة  خمّبمشخيالنلجمخميمبخل خلجةيىخيدي    خيديلاشخيألةد  خبخ١)
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ميةةبيخةلةةس  خدةة خإمخقةةجل:خ)...ةم  ةةجخكلةةجهخ ةةمة خ هةةميخمةة خقةةةلخمفدفةة خ فنةة خيةةي خاةةسةوخلجدي 
)... خ.(1)يدمّلل خت خلجسي خيأل بد  خةا ي خيالمبىخةم  خ ّ ى 

ةيكفةةة خيدملأمةةةلختةةة خأة ةةة خيدصةةةل خلةةةي خيدكلةةةجلي خنةةةةي خمةةة خييةةةثخيدمةةةجب خةيدما ةمةةةجىخيدلةةة خ
هجخكلخم  مجخأةخم خييةثخم   جهمةجخأ خيييةظخأرةسخهةمهخيالالمةجبخة لةجئ خيد ّةلخيلة خييلةي

ميةةبيخ تةة خيدا ةةةي خيدةةميخيةةجةلخيدضةةل ختيةة خأ خي ا ةة خ ةةا يفخأةخةةةةس خمةة خا ةةةي خكلةةجهخيدي 
تنمةجه خ)لغيشخيدم لم ختة خلةجسي خس ةجلخأهةلخيأل ةبد (خديّجلةلخلة خا ةةي خ) ةمة خيدمّلةل ختة خ

خمكسخةال خيأل بد (.
يخيمكةة خيدةقةةةوخا ةة خآرةةجسخكلةةجهخيد ةةمة ختةة خابيةةبخمةة خيدمفدفةةجىخيأل بدنةةيشخيدملةةأيس خةهكةةم

يدلةة خيةةةاهخلللةةعخأة ةة خيالالمةةجبختي ةةجخا ةة خيد ةةمة خمرةةلخكلةةجهخيدمغةةسهختةة خي ةة خيدمغةةسهخ
ميةةبيختةة خ مةلةة خييلةةجسيفخةآرةةجسيفخكريةةس ختةة خمةةةيي خ اللةة خنةةايبخةآيةةسي  خة  ةةبهخي ّةةلخاةة خيدي 

خرج  .ابيب خت خيد اأي خيألةلخةيد
ةكلةةجهخيدي ةةشخيدنةةيسي خاللةة خيأل لةةجسخيدّضةةجا  خيدةةميخي ّةةلخي يةةسخ ةةةةةجفخاةة خيد ةةمة ختةة خ
مةةةيي خابيةةب خالخلكةةجبخليةةة .خةمرةةلخهةةميخيمكةة خأ خيّةةجلخاةة خكلةةجهخياليجيةةشختةة خأيلةةجسخ
مس جيةةةشخدمةةةفسلخيأل ةةةبد خةأبيل ةةةجختةةة خيدّةةةس خيدرةةةجم خد   ةةةس .خةكلةةةجهخ فةةة خيدييةةةهخد مّةةةسيخ

خةميسهج.
ا  خيدةايبخيدمصسق ختإ  ةجخ ةسىخأ خكلةجهخيد ةمة خقةبخأي ةعخيدمصةجسقشخا ة خخأمجخآرجسخيدكلجه

مكج شخيأل بدنيي خة  ةةبه ختة خميةجبي خيدا ة خةيدرّجتةشخلاةبخأ خكةج ةيخي لّةةة   خةيّ  ةة خمة خ
أهميةةشخ  ةةةبه خةمةةيرسه خةالخيةةسة   خإالخللاةةجفخد ةة خةاجدةةشخا ةةي  ختةة خمةةةيهل  خةآرةةجسه خيدا ميةةشخ

ةس خاجمةةشخةدةةي خللايةبخا ةةجخمةقةوخيدةةةجيهخ خالةةجبخمة خكلةةجهخيداّةةبخةيألبليةشخةيدرّجتيةةشخلةة
خ.(2)يدفسيبخيي خأي عخةأي  خقةدل خيدمص ةس خ)لضجال جخسبىخيدي ج(

ةمةة خه ةةجختّةةبخكج ةةىخيد ةةمة خمةة خيألنةة خيدلةة خأنةة مىختةة خيرةةسي خما ةمةةجىخيدمصةةجسقشخاةة خ
مةةة خمفدفةةةجل  خخيأل بدنةةةيي خأيةةةمةيخا  ةةةجخةيالمةةةبةيخا ي ةةةجخةس اةةةةيخإدةةة خميلةيجل ةةةجختةةة خابيةةةب

                                                 

خ.5 خلغيشخيدم لم  خيدمّبمش خبخ(خيدضل ١)
 خةي ظةةسخكةةمدًخليةةثخيداّةةبخيدفسيةةبخلةةي خيدمصةةس خةيأل ةةبد  خ67 خبخ٢(خي ظةةسخيةةجقةى خما ةة خيألبلةةج  خ ةةةخ٢)

خ.٣64-٣٢٩هة خبخ١٣٩6م  شخآبيهخيدسيتبي  خيداببخيدنجلع خصةيلخ
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ةلسي م  خيي خكج ةيخيفدفة خا خيأل بد خأةخيلس مة خألايمة خةأمسيئة خةأبلجئة خةمرّفية خةدة خ
يفرسخاة خأيةبخمة   خأ خياة ختة خمكج ل ةجخأةخيةجةلخيدلّ يةلخمة خيهميةشخهةمهخيدمكج ةشخةآرجسهةجخ

خت خيدبسينجىخيألبليشخةيدلجسيييش.
ميخمضةي جخمةةعخيدمفدفةةجىختة خيدا ةةة خةيدرّجتةةشخةيألب هخةليةةةثخيدبيسنةي خيدميةةبري ختإ  ةةجخ  ةةبخةي 

يدةةةةس خ فنةة جخأةخمةةجخيّةةسهخم  ةةجخلصةةأ خأهميةةشخيد ةةمة خةمكج ل ةةجختةة خمةةةجبسخيألبهخةلةةسي  خ
يألبلةةج خةيدبسينةةجىخيألبليةةشخةيدلجسيييةةشخة ةةةةبخيدصةةاسخةكةةج خمةة خمدةةًخيدمييظةةجىخيدلةةة خ

خةرّجتل خةآرجسه.خألبيهجخلاجخيدلجيري خيةلخيد مة خةيدلس مشخدمفدف جخمعخيالصجب خلمكج ل 
ةمةةة خهةةةفال خلجد ريةةةجختةةةة خكلجلةةة خيدماةةةسةوختةةة خيدبسينةةةةجىخيأل بدنةةةيشخيديبيرةةةشخ)لةةةجسي خيدفكةةةةسخ
يأل بدن (.خةيينج خالج خت خلجسي خيألبهخيداسل خت خاةسخنيجب خقسيلش خةامةسخيدةبقج خ
ت خكلجل خمةجبسخيدلسيثخيداسل .خهميختضيفخا خيالمةجبيهختة خييةجالىخابيةب ختة خمفدفةجل  خ

خهجخم خكلهخيدبسينجىخيأل بدنيشخيألبليشخةيدلجسيييش.ةميسخ
 حظ األدب في جذوة المقتبس:

ميخأسب ةةجخياةةجب خيد ظةةسختةة خقيمةةشخيدكلةةجهخمةة خيدة  ةةشخيدا ميةةشخةيألبليةةشخنةةةي خمةة خخخخخخخخخخ ةي 
ييثخمجخضةم خلةي خبتلية خمة خيدما ةمةجىخةيدمةجب خيألبليةشخيدملميةا ختة خيد ةةةبخيدكريةس خأةخ

كللةةىخلةة خيدلسي  ...  ةةبخأ خهةةميخيدكلةةجهخيد فةةي خمةخآرةةجسخهجمةةشخخمةة خييةةثخيألنةة ةهخيدةةمي
خة لجئ خلجسا خت خميبي خيدا  خةيدرّجتشخةيألبه.

ميبيخت خلّبيمة خأليةةيلخيدةليبخةيأل ةبد ختة خ تلجإلضجتشخإد خيالي جاخيدميخيسبخا ي خيدي 
جتيةشرختإ ة خمةةعخيدا ةةبخيدميل فةشختة خظةلخيدةةال خةيألمةةسي خةأيةةيد  خيدنيجنةيشخةيال لمجايةشخةيدرّ

مدةةًخك ةة خقةةبخاةةسجخدلس مةةشخمةةجخيّةةسهخمةة خأدةةوخا ةة خمةة خأاةةي خيأل ةةبد ختةة خميةةجبي خرّجتيةةشخ
خهةفال خ ةا ميشخصل خكجدفّ خةيدلفنيسخةيديبيثخةيدلجسي خةيألبهخلف ة  خةليجةشخيدصةاس خة ةلس
ميةةةبيخدةةة خليةةةلفظخل ةةة خيدمةةةةجبسخيدماجةةةةس خا ةةة خ يةةةةخمةةةجخييةةةلفظخلةةة خ يدةةةمي خلةةةس  خد ةةة خيدي 

ميبيخ خم خأيةيد  خةأيلجسه خةآرجسه .يدي 
تكج ىخيد مة خةاج فخأمي جفخيفظخد جخنيسخأةدئًخمعخ لمخا خييةج خكةلخمة   خةمدةًخا ة خيدةسم خ
مةةة خياليةةةليوخيدةيضةةة خلةةةي خا ةةةةم  خةماةةةجست  خةلكةةةجبخلةةةسي  خيدفّ ةةةج خةيدّضةةةج خةيدميةةةبري خ
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ميةبيخألكرةسه خلنلغس خر ر خيد ا خيدميخضمل خيدلسي   خةمجخلّة خم  ةجخكةج خألبلةج خأةسبخيد ي 
خ ةةةجفخصاسيشخت خأمسيجخصل .

ميةةةبيخةأةسبخأمر ةةةشخمةةة خ ظم ةةة خمةةةجئلي خةنةةةلاشخ ةقةةةبخل ةةةغخاةةةببخيدصةةةاسي خيدةةةمي خلةةةس  خد ةةة خيدي 
(خةأبيلةةةةجفخكةةةةج خم مةةةةة خيألليةةةةجىخيدلةةةة خمكسهةةةةجخد ةةةة ختةةةة خ مةلةةةة خأدفةةةةجفخ٢٨7ةرمةةةةج ي خصةةةةجاسيفخ)

ي لةة خ)يللةةبأخمةة خخةيمنةةمجئشخليةةىخمةااةةشخا ةة خيألمةةسيجخيدماسةتةةشختةة خصةةاس جخيداسلةة خةتةة 
خأكلسخقبسخم خيألليجىخةي ل ج فخلأق  (:

 العدد كتابةً  العدد رقماً  الغرغ
خريرمجئشخةأسلاشخاصسخليلجفخخ٣١4خيدةةو
خريرمجئشخليىخ٣00خيدغال
خمجئلج خةير جخاصسخليلجفخخ٢١٢خيدمبي 
خمجئشخةأسلاشخةاصسة خليلجفخخ١٢4خيدصكةى

خريرشخةنلاة خليلجفخخ7٣خيدمسي اجى
خلناشخةنلة خليلجفخخ6٩خسيدفي

خير ج خةنلة خليلجفخخ6٢خيد  ج 
خأسلاشخةيمنة خليلجفخخ54خيديمسخةيدم ة 
خنلاشخةأسلاة خليلجفخخ47خيدصة خةيدي ي 

خأر ج خةاصسة خليلجفخخ٢٢خيداهب
خأر ج خةاصسة خليلجفخخ٢٢خيد نيه
خأيبخاصسخليلجفخخ١١خيدالجه
خيمنشخأليجىخ5خيدسرج 

لخيدنةةةجل خيللةةةي خد ةةةجخأ خمةضةةةةاجىخيدةةةةةوخةيدغةةةالخةيدمةةةبي خةمةةة خيدلأمةةةلختةةة خيد ةةةبةخخخخخخخ
ميةبيخلاةسجخ مةجمجخد ةجخةيّةوختة خمّةبمل جخ ةيدصكةىخلأل خت خمّبمشخيألمسيجخيدلة خا  ة خيدي 
يدةةةةوخرةة خيألمةةسيجخيأليةةسىخينةةهخيدلسليةةهخيدمةةبةة خيدمالمةةبخا ةة خاةةببخأليةةجىخكةةلخمةةسجخ

 خ  ة خيأل بدنةيي ختة خيدلةأرسخةدي خم خصًخت خأ خكرس خأليجىخيدةةوخميىخبالدشخةيضيشخا 
ا ة خةة شخيأل بدنةيي خخ-تة خيدةقةىخ فنة –لجديلياشخيدييلشخيدغ يةشخلجدمةضةةاجى خةهة خبالدةشخ
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لليئةةل  خةيسةةة  خا ةة خيالصةةجب خليةجئةةة جخةنةةمجل جخيدلةة خلكةةجبخلكةةة خملفةةسب ختةة خيدابيةةبخمةة خ
يشخلمةجخي يةةىخيديةجئبخةيدنةمجىخيدلة خ ا ل ةجخللفةة خا ة خيدليئةشخيدمصةسقيشخةيديلياةشخيدمصةسق

ا يةة خمةة خمصةةجهبخةدةيةةجىخايهيةةشخ مي ةةشخل غةةىخيدغجيةةشختةة خينةة خيدمظ ةةسخة مةةجلخيدميلةةسخهةةميخ
تضيفخامجخلضم ل خأصاجسخيدةةوخم خيدبالدشخا  خأيةيلخيألبلج خةيالصجب خلأمةيق  خةمةيهل  خ
ةسلمةةةجخينةةةةليا جخأ خ ضةةةةيوخإدةةةة خهةةةةميخبالدةةةةشخصةةةةاسخيدةةةةةةوخةأهميلةةةة خ ةاةةةةجفخةكمةةةةجفخا ةةةة خةةةةة شخ

لأسضةةةة خةةي ةةةة خمةةةة خ  ةةةةش خةآرةةةةسخل ةةةةًخيدليئةةةةشخيد مي ةةةةشخيدايهيةةةةشخيدفسيةةةةب ختةةةة خمصةةةةجاسهخخيأل بدنةةةة 
خةيةين  خةلسليشخمةق خةل ميشخقجل يجل خةمةيهلشخيألبليشخةيدصاسيشخم خ  شخأيسى.

ةالخ  نةة ختةة خهةةميخيدمّةةج خمكج ةةشخيألمةةسيجخيأليةةسىخيدلةة خل ةةىخيدةةةةوخةبالالل ةةجخا ةة خيهلمةةج خ
ةيجةةشخل ةةًخيدلة خمةسىخلل ةةبه خالةسخيداةةةسخيدملةيديةةشخيدصةجاسخيأل بدنة خلمةضةةةاجىخيدصةاسخ

خةيجةشخيدّس خيديجم خد   س .
ةيمك  جخأ خ يبخلجدمكسخصاسخيدصكةىخيدميخ ج خلابخيدةةوخةيدغالخةيدمبي خةكج خةمجخيةايلخ
لاليسيفخةجبقجفخا خكرس خسييىخيأل بدنةيي خلةي خيدمةب خيأل بدنةيشخأةخلةي خيأل ةبد خةيدمصةس خممةجخ

دصة خةيدي ي خإد خيألهلخةيدةي خةيدلينسخا  خمسيلعخيدةلجخةمسيلةعخيدصةلجهخياك خيجدشخم خي
ةم ةةجد خيدا ةة خةيألبهخةيد  ةةةخةيدملاةةشخةنةةيخيلياةةشخييلةةشخةليئةةشخمالبدةةشخيد ةةةي خكريةةس خيديضةةس خ
ةيدمج  خةقبخأبىخهميخأييسيفخإد خأ خيكرسخصاسخيدغسلشخةيدي ي خت خأبهخيأل بد خيلة خيكةة خت ةجفخ

يدم مشخيدل خصغ ىخييايفخكليسيفخةمنجيشخةينةاشخمة خيدصةاسخيأل بدنة  خةكةج خمةجخأبليجفخم خيدف ة خ
خةسبخت خكلجهخيد مة خبييفخا  خهميخيدف خةأهميل خةمكج ل خت خأبهخيأل بد خةت خ فة خأبلجئ .
ميةبيخلاةبخهةميخك ة خا ة خمةجخكةج خيملةجاخلة خيأل بدنةية خ ةلبلخيدةةسخيدصةاسيشخيدلة خييلجسهةجخيدي 

ةيدةضة خةيدل ابخا خيدلام خةيألمسيهخةيدغمةةجختة خيدلاليةسخإدة خ ج ةهخمةجخخم خييرجسخيدن ةدش
لةبلخا ية خأليةجىخيدةةةةوخةيدفيةسخةيدغةالخةيدمةةبي خمة خنةمجىخلجدسييةةشخةياليمئ ةج خيدلة خاجصةة جخ
يأل بدنية خت خيدّسة خيألةد خم خييجل  خةقللخأ خل ّنة خبةدةل  خإدة خبةيةيىخةقلةلخأ خيةةل خ

خةال .أميسه خأةخي يفل  خأمسي خةخ
 سمات فنية وأدبية في اسلوب الجذوة:

خممجخينجابخا  خيكمجلخيدةةس خيألبليةشخةيدف يةشخدكلةجهخيد ةمة خأ خ  ظةسختة خأهة خخخخخخخخخخ ةدالة
يدنةةمجىخيألنةة ةليشخيدلةة خيملةةجاىخل ةةجختةة خمييظةةجىخمةةة ا خنةةسياشخلنةة  ختةة خيلةةسياخيهميةةشخهةةميخ

خةيألبهخيأل بدن خليجةش.يدنفسخيدرمي خةمكج ل خت خمفدفجىخيألبهخيداسل خلاجمشخ
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ميةةةبيخلفجةلةةةىخلةةةي خيالي ةةةجاخيدصةةةبيبخأةخ ةأةلخمةةةجخ ّبمةةة خلةةةي خيةةةبيخهةةةمهخيدنةةةمجىخأ خلةةةسي  خيدي 
ميةةةبيخيةةةة اخمدةةةًخ يدلفةةةةيلخيدةةةةيت خيدةةةميخالخيةةةةلخيةةةبةخيالي ةةةجهخةيالنلسنةةةجل.ختةةةإميخسأي ةةةجخيدي 
يالي ةةجاخيدصةةبيبختإ ةة خيايةة خمةة خييدةة خةةةةس خاةة خيدملةةس  خدةة خمةة خييةةثخليةةةة خي خكةةج خ
اجدمجفخأةخأبيلجفخأةخصةجاسيفخأةخكجللةجفخأةخميةبرجفخرة خييةل خلس ملة خيدميلةةس خلةمكسخمة خأيةمخا ة خأةخ
سةىخأيلةةجسهخأةخمكةةسهخلجالنةةة ختّةةيخمةةةعخيالصةةجس خإدةةة خنةة شخةتجلةةة خإ خة ةةبى.خأمةةةجخإميخسأي ةةجخيييةةةلخ
لاةةجخيدصةة  ختةة خلس ملةة خدلضةةعخةةةفيجىختإ ةة خيلاةةبخلةةمدًخاةة خأ خيكةةة خكيمةة خيي جلةةجفخقجئمةةجفخ

خأليةةةيلخيدملةس  خدةة خمة خيد جييةةشخيدرّجتيةشخةيدا ميةةشخا ة خي ديصةةخةيدلكةةسيس خةي  مةجخهةةةخاةسجخةيوع
خةيألبليش.خمعخمكسخةةسخم خ لج  خةآرجسه.

ر خ أل خلابخهميخإد خيدنمشخيدل خليجدعخيدملأملخت خين ةل خةلاجليسهخت خل ًخيدلةسي  خةهة خنةمشخ
د فظ خيدل خيفلسجخأ خيكة خقةبخلةأرسخيدةضة خةيدن ةدشخةيدلابخا خيدة اشخيدليميشخةيدلك وخي

ل ةجختة خاةةسهخةيجةةشختة خيدمصةس خييةةثخيدمةبيس خةيالل جهةجىخيألبليةشختة ختة خيدكلجلةشخأةخمةةجخ
ينةةةم خلةةةجد رسخيدمسنةةةلخيدةةةميخا ةةةسوخدةةة ختةةة خيدمصةةةس خصةةةيةلخمليةةةةةة خسنةةةمةيخدمةةة خلاةةةبه خ

خيدييةيخيداسيضشخد  رسخيدف  خيدّجئ خا  خيدة اشخةيدلك و.
ميةبيختة خ مةلة :خ)ييلفةج خظةجهس خيدغ ةةخيدلة خ  منة جختة خخةهكميخيييظخيدملأمل ت خأن ةهخيدي 

يدغجدهخدبىخمفدف خكلةجهخيدلةسي  خمة خيصةجب خلجدغةشخلةلاجخيدصةيةلخة نةلشخيدفضةلخيدفةجئ خيدةي   خ
خكة  خميبرجفخ ا  خأقسهخإد خيدةيقعخةيدمةضةايش...( خ.(1)ةدالس
ميةةبي اةة خيدةةة اشخةيدغ ةةةخدمةةجخمكج ل ةةجخمةة خخةيدمييظةةشخيألييةةس خيدلةة خا ةةلخل ةةجخيدلجيةةثخلاةةبخيدي 

رجفخيجتظةةجفخسيةيةةشخد يةةبيثخ ةةبف ميةةبيخكةةج خم ي  يدةةةيشخةيدةةةةيه خمدةةًخأ ةة خممةةجخالخصةةًختيةة خأ خيدي 
ما يةةةجفخلا ةمةةة خةت ة ةةة خمي اةةةجفخا ةةة خيألمةةةةسخيداجمةةةشخيدملا ّةةةشخلةةة  خةد ةةةميخة ةةةب جخلةةةجيري خآيةةةسي خ

ميبيخةيل جه خ يةخي ديبيثخيدصةسيوخةا ةمة خمة خمدةًخيفكبة خهمهخيدنمشخةيسلية  جخلرّجتشخيدي 
خ ميبيخ)قبس ختجئّشخت خيدل سي خةيدلابيلخةماستشخيأل نجهخةكةلخمدةًخيةبلُّ قةلخلجيثخآيسخأ خد ي 

خ.(2)ا  خميكس خا يلشخةييةيشخاّ يشختم (
ميةةةبيخة مةلةةة خكجدةةةمييس خةيدميمةةة خ ةممةةةجخيةةةبا خهةةةميخةيفكةةةبهخأ خيدمفدفةةةجىخيدلةةة خ ةةةج ىخلاةةةبخيدي 

جخيدةةةلي بخمةةة خظةةةجهس خيدغ ةةةةختةةة خلاةةةجليسه خيلةةة خ ةةةج ىخلةةةسي م  خةيدّيئةةةبرخدةةة خينةةةليعخمفدفةهةةة

                                                 

خ.٢٨٨(خيدبقج  خامس خمةجبسخيدلسيثخيداسل  خبخ١)
خ.٣١5بدن  خاةسخنيجب خقسيلش خبخ(خيينج خالج  خلجسي خيألبهخيأل ٢)
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م يةيةشخا ةة خقةةبسخالخي كةةسخمة خيدملجدغةةشخةياليةةسي خةييةةي خيد اةةىخةيدةةةفجىخةيألدّةةجهخيدي ج ةةشخ
ا ةةة خيدملةةةس  خدةةة خبة خليةةةسةجخيلةةة خكةةةج خمةةة خ لةةةجئ خمدةةةًخلكةةةسيسخيدابيةةةبخمةةة خيألدفةةةجظخةيدماةةةج  خ

خةيدلاجليسخت خلسي م  .
لخمةة خيلأمةةلخكلةةجهخيدةةمييس خأةخيّةةسأخلس مةةشخمةة خلس مجل ةةجخأةخنةةيةسيفخق ي ةةشخةيلةبةخهةةميخةيضةةيجفخدكةة

م  ةةةجخةكةةةمدًخمفدفةةةجىخيدفةةةل خلةةة خيجقةةةج خا ةةة خيدةةةسم خمةةة خق ةةةشخةةةةفيجل جختكلةةةجهخيدميمةةة خكلةةةجهخ
ةةةةغيسخةيةنةةةعخم ةةة خق ةةةييفخكلةةةجهخقيئةةةبخيداّيةةةج ختةةة خيةةةي خي  ةةةجخة ةةةب جخكلةةةجهخيدةةةمييس خمةنةةةةاشخ

كةةج خلجنةةليجاشخيدلجيةةثخيدملأمةةلخيدلمةةج خيداةةمسخاللةة خضةةيمشختةة خيألبهخةيدلةةجسي خيأل بدنةةيي خت
خلنج خةيدلةقوخةيديمسخا بخيدفل خت خالجسيىخيدغ ةخةيالتسييخت خيدةةوخةيدلاسيو.

خأن ةل جخم خنةمشخيدليةج خ ا  خأ خنمشخيالي جاخةيدلابخا خيدغ ةخت خكلجهخيد مة خالخلا  خي ةة
يالمةجبخينة ةهخيدكجلةهخا ة خةةةسخخيداسل  ختإ خيد جظسخت خأنجديهخيدلس مجىخيلبةخد خلةضة 

خيدليج خةيدلبيعخيدل خلنيسخمعخيديلعخةليئ خيدمة خةالخلةلخإد خأ خلكة خة اشخأةخلك فجف.
ةيمكة خيدّةةلخلةأ خمةجخمهةهخإدية خيدمنلصةس خلجد ريةجخضةم خلّةيمة خدكلةجهخيد ةمة خةيةةبيسهخيكمةجفخ

يدّيمةةشخمةة خلةةسي  خيدس ةةجلخخنةةسياجفخمةةلا يفخا ةة خقيمل ةةجخةأهميل ةةجخإمخقةةجل:خ)ت ةةج خم مةاةةجفخق يةةل
.خ ّةلخإ خمةجخمهةهخإدية خلجد ريةجخالخيي ةةخمة خيدل  ة خ(1)يصةل خم يخكريسخت خليبيبخيدلةيسي ...(

ميخةة خة ةةبخأمةييختة خليبيةبخ ةيدلابخا خيد ظس خيداميّشخيدصجم شخيدمنلّةيشخدّيمةشخيدكلةجهخةي 
ميةةبيخيدةةميخنةةلّ ىخيالصةةجس خإديةة خلجد ريةةجخاةةببخمةة خيدلةةةيسي ختةةإ خهةةميخدةة خمةةجخينةةةم  خمةة خيةةجلخيدي 

ةي يةةبختةة خلاةةبهخاةة خيدمةةةجبسخيألةةة يشختةة خلةةجسي خل ةةبهخةآبيهخأه ةة ختكةةج خيم ةة خمةة خيفظةةشخ
مالمةةبيفخمةةجخل ةةةبخلةة خميكسلةة خمةة خيدما ةمةةجىختكةةج خمةة خيدملةقةةعخأ خيّةةعختةة خةهةة خأةخييةةأختةة خ

خليبيبخيدن ي خةيالمجبخيأليبيثخةيدبقشخت خمكسهج.
ل فسبخل ةجخيد ةمة خأةخمفدف ةجخةي مةجخ  ةبخمفدفةجىخابيةب ختة خخةتضيفخا خمدًختإ خهمهخيدظجهس خال

يدمصةةس خةيأل ةةبد خللنةة خل ةةمهخيدظةةسةوخةيداةيمةةلخالخليفةة خا ةة خيدلةةجيري خةهةة خممةةجخاةةسوختةة خ
ميخمجخقجس جخ ل ًخيداةةسخضم خيالمكج جىخةيدّبسيىخيدل خكج ىخملةتس خدبىخيدمفدفي خيدّبيم .خةي 

فةةةجىخممجر ةةةشختإ  ةةةجخنةةة ّوخا ةةة خيّيّةةةشخضةةةاوخهةةةمهخهةةةمهخيدظةةةجهس ختةةة خيد ةةةمة خل ظجئسهةةةجختةةة خمفد
يدظجهس خةضمةسهجخةق شخلأريسهجخلجدّيج خإد خألاجبخةآرجسخ ظجئسهجخت خكلهخأيسى خةلكة خيد مة خ

خل ميخأقلخيدمةجبسخم يجفخأةخةهمجفخت خيدلةيسي خةمكسخيدن ي .

                                                 

خ.٢4٨(خلجد ريج خأ يلخ  رجدث خلجسي خيدفكسخيال بدن خ خبخ١)
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يةةمكسخا ةة خالخلكةةجبخلةةفرسخلةةأريسيفخخ-لي م ةةجخيدميةةبةب–ةتضةةيفخاةة خمدةةًخك ةة ختةةإ خهةةمهخيدظةةجهس خ
ميةةبيختةة خ مةلةة خةللّةة خل ةةًخيدما ةمةةجىخميىخقيمةةشخا ميةةشخ قيمةةشخيدما ةمةةجىخيدلةة خاسضةة جخيدي 
ةأبليةةةشخةلجسيييةةةشخالخينةةةلغ  خا  ةةةجخيدلةةةجيرة خم مةةةجخييل فةةةىخمةضةةةةاجل  خيأل بدنةةةيشخأةخللجي ةةةىخ

خم جه خليةر  خةبسينجل  خيدرّجتيشخةيدا ميشخةيألبليش.
ا  خمجخةةلخيدي خيدّة خم خلفسغخد ا  خةي ةسيوخإدة خكمجخللّ خل ًخيدما ةمجىخبالدشخةيضيشخ

يبمل خةةيج ل خةيفظ خلكلخمجخكج ةيخيم كة  خم خمةهلشخةمّبس خةمةجلخةةقةىخة  ةبخمةعخيدل ةسبخ
ةمةةة   خ–ةياليةةةيبخةيدةةةةب خةيديمةةةج خةيدةةةةلسخةيدمةةةةجلس خإدةةة خ ج ةةةهخمةةةجخيملةةةجاخلةةة خيكرةةةسه خ

ميةبي يدفي ةشخيلة خينةليجاةيخلماة ةةشخيهللخمة خقةة خيديجتظةشخةيضةةسخيدةةمه خةصةب خيدةمكج خةخخ-يدي 
ةيدلةكةةلخا يةة خةيللغةةج خمسضةةجل خأ خيلسكةةةيخدإل نةةج يشخلسيرةةجفخاظيمةةجفخيصةة بخلةةجدلفة خةيد ةةبخةيدل ةةسبخ

خةيدلضييش.
خخاتمة:
ةلاةةبخت ةةمهخةةةفيجىخق ي ةةشخأة ةةاىخيدّةةةلخمةة خييد ةةجختةة خأهةة خيةةةجئبخةنةةمجىخا   ةة خخخخخخخخخ

 ختةةة خيأل ةةةبد خةقةةةبخأكةةةبخيدليةةةثختي ةةةجخأهميةةةشخمةةة خأاةةةي خيدرّجتةةةشخيالنةةةيميشختةةة خيدّةةةس خيديةةةجم
ميةةبيخاجدمةةجفخةأبيلةةجفخةمرّفةةجفخةمفدفةةجفخةميةةبرجفخةسيةيةةجفخد يةةبيث.خ مةةعخلةةي خياليلةةةجسخةيالي ةةجاخ يدي 
ةةتس خيدما ةمجىخةيأليلجسخةي رجسخةيد ةةبخيديامشخدكلخلس مشخم خيدلسي  خيدل خقجسلةىخأدةوخ

 ةةمخيدفةةل خيالنةةيم خدصةةل خيد ايةةس خيأل بدنةةيشخلس مةةشخك  ةةجخألاةةي خأ بدنةةيي خالةةسخقةةسة خيةي ةةشخم
خةيل خأةييسخيدّس خيديجم خد   س .

ةقةبخكصةةوخيدليةةثخكةةمدًخاةة خقيمةةشخيد ةةمة خا ة خيدةةةايبي خيأل بدنةة خةيدمصةةسق خلمةةجخيةلةة خمةة خ
يد ةةةةةبخيألبليةةةشخةيدلجسيييةةةشخةيدا ميةةةشخيداجمةةةشخاةةة خيأل ةةةبد ختكج ةةةىخقجاةةةب خهجمةةةشخمةةة خقةياةةةبخ

ابيةةبخمةة خمةةفدف خيدمصةةجسقشخةيأل بدنةةيي خمةة خيالتةةجب خم  ةةجختةة خخيدلةةجسي خةيديةةبيثخةيألبهخمك ةةى
لةةأديف  خيدييّةةشخةممةةجخلميةةجخا ةة خيدليةةثخل ةةًخيدةةة شخيدّةيةةشخيدلةة خكصةةوخا  ةةجخلةةي خيأل ةةبد خ
خمةةة خيدةةةسييىخيدا ميةةةشخةللةةةجبلخ ةيدمصةةةس خةملج ةةةشخيدايقةةةجىخيدا ميةةةشخةيدرّجتيةةةشخلي  مةةةجختةةة خةةةةةسع

سيلةةشخل ةجةاىخيديةةبةبخةلغ لةةىخا ة خلاةةبخيدمنةةجتجىخيدما ةمةجىخةي رةةجسختة خ يةةج خةينةةعخةآمةجبيفخ
ةمصّجىخيألنفجسختة خل ةًخيداةةةسخمةعخمةجخلنةلغسق خمة خيدفلةسيىخيدام يةشخيديةي ةش.خةأييةسيفخت اةلخ
هةةةميخيدليةةةثخيدملةيضةةةعخقةةةبخأنةةة  خلصةةةكلخةيضةةة ختةةة خيرلةةةجىخ ةةةبيس خنةةة ف جخيدةةةةجد خمةةة خيدا مةةةج خ

ميجبي خيدا  خةيدماستشخةمجخةة ةيخإدي خةيالبلج خةيدمفسيي خةيدمفدفي خةيألصةييخيدل خقياةهجخت خ
يةةةلخ-ةيّّةةةهخمةة خماةةجد خيديضةةجس خيالي جليةةشخيدملةيا ةةشخيديّةةشرختةة خاةةةةسخكةةج خيداةةجد خييد ةةجخ
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يغيخت خ ة خامي خة  جدشخ  ي خةضيدشخاميةج ختة خظةلخنةيجب خيالقيةج خخ-يد ايس خيال بدنيش
خةيدس خةنيجب خيألميشخةليك خيأللجيس خةيدّيجةس .
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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). 


