
 

ُعُ ـوضُ ).(ُتُ ةُقطُ انً،ُفالنُ عُ المُ ٌُحُ ضُ وُ علىُتُ ٌُمُ ـرقُ التُ ُالماتُ عُ ُدُ اعُ سُ تُ  ←ونجيحمدِالتِ مِ :ِهاجِ نِ المِ 

ٌُ دُ نُ عُ ُةُ رُ ـٌالكبُ ُملةُ الجُ ًُُآخرُ فُ  ٌُ ناها،ُوفًُنُ عُ مُ ُمُ ـتُ ماُ ةُـلمُ الجُ ُلُ ـفصُ ةُ)،(ُتُ ـلفقرة./ُوالفاصُ ُلُ ةُكُ ها

ُبُ رُ ـةُ)؛(ُتقوطُ نُ لةُالمُ ./ُوالفاصُ لةُ تقُ سُ مُ ُانُ ـعمُ ُذاتُ ُةُ ٌرُ ـغُ صُ ُلُ مُ ةُإلىُجُ ٌرُ بُ الكُ  ٌُ مُ نُجُ ٌُ د  ُونُ كُ ،ُتُ نُ لت

ُةُل ُحُ ضُ وُ ـالثانٌةُمُ  ٌُ ُ)ُسانُ وُ ـوالقُ/ولى.ل  ٌُ ٌُانُ ـمُ سُ (ُو ٌُ نُ ٌُ دُ فرُ المُ ٌُرٌنُ بُ الكُ ُنُ ٌ ُـاللضاُالهُ ـأ ُرُ صُ حُ ،ُو

ــمُ ُسُ ٌ ُـنهماُماُلٌُ بُ  ُرُ ـعُ ل ُُأوُ حا،ُـٌضُ وُ ـتُ ُالمُ ـالكُ ٌُدُ زُ ـٌُ اُـمُ،ُأوُ المُ ـالكُ ُلُ نُأص  ُةُ ضُ رُ ـتـعُ مُ ُةُ ـلمُ جُ ُض 

ٌُ جانُ وُ دُ زُ مُ ٌُرانُ ـغُ ـصُ ُالالنُ هُ ُ(())...ُباسُ ـت ُـاُاالقُ ـتـالمُ (./ُعُ ٌةُ اضُ رُ ــت ُـ)اعُ  ٌُ ٌُانُ مُ سُ ،ُ ُتً ُالمُ ضاُعُ أ

ُصُ ن ُـالتُ  ٌُ ٌص  ٌُ ُعُ وضُ ،ُ ٌُ ـهُ ـن ُـب اُـالمـماُكُ ـهُ نُ ٌُ بُ ُانُ مُ ـضُ تُ ُ-...ِِ-ُتانُ ـطرُ ـ/ُالشُ .سُ ـب ُــتُ قمُ ُصُ أوُنُ ُةـماُآ

هُضارُ ـتُ عُ مُ  ن  ُع  ـناء  ت غ  ُاالس  ن  ك  طضُ (ُالعارُ -ةُ)طُ رُ ـىُالشُ عُ دُ ـ،ُوتُ ٌ م  ُالخ  عُ ُةُأو  ./ُعُ ترُ ـالم  اُـتـالمُ ض 

ُنُ ـٌُ طُ خُ ماُبُ هُ نُ عُ ٌُضُ ـتعُ سُ ٌُ ُىُوقدُ رُ أخُ ُةُ خُ سُ نُنُ مُ ُكُ رُ دُ ـتُ ماُماُاسُ نهُ ٌُ بُ ُققُ حُ المُ ٌُفُ ضُ ٌُ ُ)]ُ[(ُلةُ مُ كُ التُ 

تعُ ُ(││)ُنُ ٌ ُـٌُ ودُ مُ عُ  س   ٌ نماُ  ٌ ل ُـب  طُالمائُ م  ُالخ  ةُ ُ)/(ل  الم  اب قة ُوبُ ـن هاٌعلىُُع  قة ُالس  ر  قـة ُالو  ر  ُالو  ء  ة ُـد 

ٌ د  انُـإالُإذاُكُ ُ،ةُ ٌمُ دُ ـالقُنُ ـعُ ُلتُ ـقهاُنُ ؛ُألنُ ُةُ ـٌثدُ الحُ ُمُ ـعاجُ المُ ُدامُ خُ تُ باسُ ُالباحثُ ُحُ صُ نُ الُنُ  •ُدةُ ـالج 

ٌ سُ مالُ ـعُ ـتُ االسُ ٌُثُ دُ ظُحُ ـفُ ـالل ل ُـعُ ـت./ُ ٌُ الفارُ ُفاظُ ـاأللُفةُ رُ ـعُ جًُلمُ حمدُالتونُ مُ ل ُُيِ ب ِالذهِ ِمِ جِ ـعِ المِ م  ُةُ س

ُققُ حُ المُ ُرُ ـٌقصُ ـت ُـ؛ُإماُل ٌُُقُ ـقُ تحُ ُةُ إلىُإعادُ ُةُ حاجُ بُ ُتُ عُ التًُطبُ ُطوطاتُ خُ نُالمُ مُ ُ./ُكثٌرُ ةُ بُ رُ عُ والمُ 

ةُضاضُ ك./ُغُ ذل ُُدُ ـعُ ىُبُ رُ ـأخُ ُخُ ـسُ نُ ُتُ ـفـشُ ـت ُـاكُ ُمُ ـثُدةُ ـواحُ ُةُ ـخُ سُ علىُنُ ُهُ صارُ ت ُـاُالقُ ،ُوإمُ هُ ل ُمُ فًُعُ 

ُ)ُلُ ـمُ ـىُعُ مُ ٌ سُ ة(./ُقصُ نُ ،ُمُ بُ ٌ ُـ)عُ  ل  س  قةُ أيُُن  ر  ُوعُ ـلعُ (ُالمُ ُس  هـومات  و  حاال./ُت ُـانُ ُفسُ ـاُإلىُالنُ ـز 
ُالـأطُعلىُشُ ـامُ ـةُهمُ ـكل ُُقُ ـلت طُ  ُالوُ الحاشُ ُقُ ـلماُت طُ ن ُـٌ ُـة ،ُبـعبُ قة ُاألرُ رُ وُ ـراف  فل  قة ./ٌُةُعلىُأس  ر 

لُ  ُح  ت  ر  ُأيُ ٌ قال ُص  ت   ٌ ُب ه ،ُوهُ ُس  م  سافة ُالهامُ ُوُ ـم الز  ُم  ك  ُتر  ٌ ج ب  ل ./ُ ج  م ُبهُالر  ٌ ذ  اُ م  ٌُ م  ُاأل ُمُ ش  ن 

ُمُ  ف  ع  ُمُ ض  ر  س   ٌ ُاأل ش  ل ُالتُ ُلُ ـنُأجُ سافة ُالهام  .ـٌـج  ُكُ ارُ ـهـ/ُالفد  ٌُ ـةُفمُ ـل ُس  ،ُـ:ُف هُ ُاـهدُ رُ ـفُ ةُمُ ارس س  ر 

،ُوعُ ـوف هُ  ت  س  ر  ة،ُوف ه  س  ./ُتُ ُهات ُـٌُ بُ رُ ر  ت  ٌُ ـهفًُنُ ُقُ ـالحُ ـالمُ ُعُ ـوضُ :ُالثـب  ُـقُ ـىُالُتُ حتُ ُثُ ـحُ البُ ُةُ ـا طع 

نُ ـقالًُـفُ ُنُ ـٌـوالالتُ ُقُ ـٌرُ ـاإلغُ ُراثُ ـونُتُ ـٌ ُـبُ اُالغرُ ـٌأحُ ُئ./ارُ ـىُالقدُ ـلُةُ ـعُ ـطاللةُالمُ لسُ سُ  ُم51ُِر 

ُأخُ وه ُب نُ ـنُ ازُ وُ ُتابُ ـواُعلىُكُ رُ ـثـماُعُ ل ُـواُكُ كانُ  خ  ةـالكُ ُ./وه ُـعُ ب ُـطُمُ ـىُثرُ ـس  جُ ُن اش  ُةُأوُ وعُ ـمُ :ُم  راق 

عُ  فُ ـت ج  ٌُ ـل ُكالـد  ُت قـ ر  ُفُ ـت  ُوالش وارُ ٌهاُالفوائُ ـد  ./ُامُ د  ُعُ ضُ وُ بُ ًُُ طُاألندلسُ الخُ ُتازُ ـد 
ُقافُ ـلٌاُل ُـل ُـعُ ُطةُ ـقنُ 

ُالمخطوطاتُ ُ"ِةِ الفكريِ ِكةِ رِ الحِ ِتاريخِ "ُُتابهُ فًُكُ ُلمانُ وكُ برُ ُ(./ُذكرُ ِِِ)ٌُاُللفاءُ نُ دُ ُقطةُ (ُونُ ف)

ُمُ ـالذيُلُ-لمانُبروكُ ُقصُ نُ ُداركُ ٌكٌنُوتُ ٌزُ سُ ُإادُ ـف ُُها،ُفجاءُ ودُ جُ وُ ُعُ ـواقُ ومُ ُمُ ـةُفًُالعالثورُ ن ُـالمُ 

ُةُ خُ سُ ./ُالنُ "ِيِ ـبرِ ـالعِ ِراثِ ـالتِ ِاريخِ ـت"ُِهُ ـابـتـفًُكُ ُ-ُمُ ـالعالُاتُ ـبـتـكُ مُ ُارسُ ـعُفهُ ـٌمُ علىُجُ ُطلعُ ٌُ 

ٌُ مُ سُ ةُتُ ضُ ٌُ بُ المُ  ٌُ إلفُ طُالمُ خُ ةُبُ توبُ كُ مُ ُونُ ـًُتكُ ت ُـالًُُ وهُ ُةُاألمُ خُ سُ ضاُالنُ ىُأ هاُأنُقٌقُ طُلتحُ ترُ شُ ،ُو

ُةُ رُ ـمُ ُلُ ـفًُكُ ُوُ وهُ ُاتُ رُ ةُمُ دُ عُ ُ(لٌهُ مُ ٌُ ُأوُ )ُهُ كتابُ ُإلفُ المُ ُماٌُكتبُ ٌراُ؛ُفكثُ ُهُ ـلُةُ ضُ ٌ ُـبُ مُ ُرُ ونُآخُ تكُ 

ٌُ ٌُدُ زُ ـٌُ  ُهُ ـفٌكُ ُهاٌ ُـلئاُعُ ش ُأكُ ـون  ُمُ ـثـناك  بُ ـر  ف ضُ ـنُم   ٌ هاُ ض  ع  ة ُب  رُ ـٌ ض  ـودُ ًُن ُـعُ ٌُ ىُل ُاألخ  ج  ةُخُ سُ نُ ُو 

ٌُ فسُ نُ ُرُ اعُ الشُ ُدُ ـجُ ماُنُ ل ُـ/ُق.ةخُ ةُناسُ خُ سُ ةُونُ وخُ سُ نُ مُ  ٌُ ـخُ ب ُُهُ وانُ ـٌدُ ُنُ وُ دُ ـهُ ٌُ هُ دُ ـطُ ُقُ ـقحُ المُ ُصُ ـحُ ـفـتُ ./ُ

ُطاءُ (./ُأخُ شُ ـفًُالهامُ ُاألمُ ُتالفهاُعنُ اخُ ُذكرُ ٌُ )وُهُ ٌقُ قُ حُ تُ ُلُ اُأصُ ـلهـعُ جُ ٌ ُل ُُهانُ مُ ُاألمُ ُتارُ خُ ٌ ُل ُُخُ ـسُ النُ 

ُاللغةُ ُلُ ـنُأهُ ــانُمُ ـماُإذاُكـٌُ ـ،ُوالُسُ فُ ـنُ صُ بالمُ ُمُ ـهُ التُ ُقُ ـصُ ـلعُبُ رُ سُ ـت ُـاُفالُتُ دُ جُ ُرة ُـٌـكثُ ُاخُ ـسُ ـالنُ 

ٌُ عُ بُ ٌُ ًُأصُ أب ُُنُ ٌنُكابُ ـٌُ مُ لُ ٌنُالعُ إلفُ المُ ُ،ُعلىُأنُ بُ واألدُ  ُهمُ بؤفكارُ ُمُ هُ نائُ تُ اعُ ُرُ دُ ـقُمُ هُ ت ُـغُ ل ُونُبُ نُ تُ عُ ةُالُ



 

ُإلىُإصُ ُ د  م  ٌ ع  ٌُ ـٌنُكـخُ اسُ النُ ُضُ ـعُ ً./ُبُ واشُ فًُالحُ ُهمُ أخطائُ ُالحُ ف  ُتابُ الكُ ُوانُ ن ُـعُ ُلُ ـٌدُ ب ُتُ ُدُ مُ ـعُ تُ انُ

 ٌُ ُرُ ـغـل ُُفُ ـإل ُـالمُ ُمُ اسُ ُأوُ ُهُ خُ سُ نُ الذيُ ./ُالتُ ـحُ بُ ُيُ ارُ جُ تُ ُض  ُمُ ـٌدُ ـقُصُ نُ ٌُاءُ ـةُإحُ ٌ ُـلـمُ عُ ُوُ ـهُ ُقُ ـٌـقُ حُ ت 

ٌ ُ ُوُ ـكماُلُهُ إلف ُمُ ُىُإلٌهُ عُ الذيُسُ ُلُ ـكُ بالشُ  وال.ـكُ شُ وءاُومُ قرُ ا،ُمُ كانُح  

ُواقعُ مُ ُلتعٌٌنُ ُتابةُ الكُ ُفًُأثناءُ ُةُ صوصُ خُ مُ ُوزُ مُ رُ ُعُ ضُ وُ ُوُ ـهُ ُمُ ـٌـرقُ ـت ُـال ←يِــزكِ ِدِ ـمـ:ِأحالترقيمِ 

ُـوأغُ ُداءُ ت ُـواالبُ ُفُ ـقُ والوُ ُلُ صُ فُ ـال ُالقُ  هام(فُ ـت ُـالكالمُ)كاالسُ ُراض  ُلُ دُ ـتُ ُمُ ـقُ رُ ُةُ ـمُ ل ُـ/ُكُ .راءةُ ف ًُأثناء 

ُلةُ علىُالفاصُ ُتدلُ ل ُُ(قٌمُ رُ تُ ُحتبُ ؤصُ ف)ٌُطُ سُ بُ ٌُرُ ٌُـ تغُ ُعُ ناهاُمُ ل ُـقـن ُـما،ُفُددُ عُ ل ُُوصُ صُ خُ مُ ُزُ علىُرمُ 
ٌُ ُلُ الحاصُ ُهُ للتشابُ ُمُ سُ ناُلهاُهذاُاال ُ،ُاخترُ بُ رُ ـقُ العُ ُكةُ ومعناهاُشوُ ُ)،(ُلةُ وُ الشُ ُ../ُطةُ والنقُ  ما./ُنهُ ب

ٌُ ُدُ البُ ُطرُ السُ ُلُ أوُ  ة (ُعُ بُ إصُ ُرُ قدُ بُ ُبٌاضُ ُبلهُ قُ ُركُ تُ أنُ ـتاب  ُبالك  ء  ـلُالبد  ُمارُ واإلضُ ُذفُ قطُالحُ نُ ُ/.)قب 

ٌُ مرا ُضُ مُ ُذوفاُأوُ حُ الماُمُ ـهاُكُ ضعُ وُ ًُمُ فُ ُاللةُعلىُأنُ دُ ـللُعُ )...(ُتوضُ ُالثالثُ  ُحققُ اُالمُ ـهعُ ضُ .ُو

ُُكُ ترُ ُنُ مُ ُوهذاُأفضلُ ُالمفقودةُ ُالكلماتُ ُمكانُ  ٌُ ُبٌاض  ُندُ ـعُ ُثانٌةُأوُ ُةُ رُ مُ ُالنقلُ ُندُ عُ ُإغفالهُ ُنُ إمُ الُ

ُعلىُالمل ُقولُ ٌُ ُ-ُسُ رُ ـالف ُُملوكُ ُآخرُ ُ-ٌُرُ ./ُكانُأردشُ عُ الطبُ  إلىُُوال ُسُ رُ ُهُ جُ ،ُإذاُوُ الحازمُ ُكُ :ُحق 

فُ رُ ـٌُ ُ،ُأنُ كُ ل ُمُ  ُبآخُ ـد  ٌُ ُأنُ ُهُ ن ُـكُ أمُ ُ..ُوإنُ ُرُ ـه  ./ُالـسُ بٌنُرُ ُعُ ـمـجُ الُ ـل  ،ُف ـع  ُ)ُبُ صُ ن ُـله ُفًُطرٌق  (ُُ'ة 

فقطُملة ُسُ البُ ُفًُحالُ ُمُ سُ بُ ُفُ أل ُُذفُ ت حُ ُه./ـ'إلـُفًُكلمةُ ُذوفُ ـحُ المُ ُفُ األل ُُعلىُذلكُ ُاللةُ للدُ اُبهت ُـكُ ن

./ُألفُالوصلُ)ا(ُُباسم اهللكـُُوىُذلكُ فٌماُسُ ُمُ ـسُ رُ ـنماُتُ ـٌ ُـهاُ،ُبُ تمامُ بُ ُبسم اهلل الرمحن الرحيم

ُتُ هاُتحُ عُ ضُ وُ ناُبُ ٌ ُـفـت ُـاكُ ُورةُ سُ ـمكُاأللفُ ُهمزة ُُ(./ُإذاُكانتُ ُٱُ)ُلُ الوصُ ُماُعالمةُ عُفوقهاُدائُ نضُ 

ُفـقطُ)الذي،ُالتً،ُالذٌـن(.ُكلماتُ ُفًُثالثُ ُمُ الال ُُفُ رُ ـحُ ُذفُ ٌ حُ ُ)إ(./ُرةُ سُ ـالكُ ُونُكتابةُ دُ ُاأللفُ 

هاُن ُـولو،ُأولى،ُأولئك،ُعمرو(ُلكُ )أُبُ ت ُـكُ ـظا،ُفنُ فُ ـخطاُالُلُالواوُ ُفٌهاُحرفُ ٌُدُ زُ ـٌُ ُكُأسماءُ ـنال ُهُ 

ٌ هُ ـك،ُعُ ـ)ألو،ُألى،ُأالئُ ُطقُ ن ُـتُ  ر(./ُ ُخُ مُ م  ٌُ دُ طاُفًُ)داوُ ل ُالواو  ُوسطاوُ ود(.أماُ)داوُ ُظلفُ نماُنـ(ُب

ُصفحة94ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُِِظا.فُ ـطاُولماُخُ ـٌهُ ـفُ ُالواوُ ُتُ ـثبُ ـفنُ ُ؛ُوسناوُ و  

ِ: ِالبحث  ُ ←شامخِم حمدِالإعداد  ُألسماء  س  ـر  ُ:ُف ه  سات  ـر  ُف ه  ـٌات هاُثالث  ـن  ـت  ق  ُم  ـتبة  ك  ُالم  س  ـر  ت ـف ه 

ُ ُلمواضٌع  ،ُفهرس  ُالكتب  ُلعناوٌن  س  ر  ق ـق ٌن،ُف ه  ُالم ح  ُأو  فٌن  إلـ  ُالم  ـلومات  جاالتها./ُالمع  ُوم  الكتب 

ُ ُتك ون  ُ؛ُقـد  ه  ـن  ـقـلهاُع  ُن  ُثـان  ج ـع  ـر  ُم  ن  ُم  ُولكن   ً ل  هاُاألص  در  ُم ص  ُغٌر  ـن  ُع  الب  لهاُالط  ـقـ  ن   ٌ التًُ

. ح ٌف  ُوالـت ص  ـرٌف  ُللتح  ت  ض  ـر    تع 
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