
ُعُ ـوضُ ).(ُتُ ُةقطُ 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)؛(ُتوطُ قنُ لةُالمُ ./ُوالفاصُ لةُ قُ تسُ 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  ٌُ ـمُ،ُأوُ المُ ـالكُ ُلُ نُأص  ُرُ ـعُ ل ُُأوُ حا،ُـٌضُ وُ ـتُ ُالمُ ـالكُ ُدُ ٌزُ ـاُ ُ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

طضُ (ُالعارُ -ةُ)طُ رُ ـىُالشُ عُ دُ ـ،ُوتُ هنُ عُ ُناءُ ـغُ ت ُاالسُ ُنُ كُ مُ ٌُ ُضارُ ـتُ عُ مُ  ُالخ  عُ ُةُأو  ./ُترُ ـالم  اُـتـالمُ عُ ض 

ُنُ ـٌُ طُ خُ ماُبُ هُ نُ عُ ٌُضُ ـتعُ سُ ٌُ ُدُ ىُوقرُ أخُ ُةُ خُ سُ نُنُ مُ ُكُ رُ دُ ـتُ ماُاسُ ُمانهُ ٌُ بُ ُقُ قحُ المُ ٌُفُ ضُ ٌُ ُ)]ُ[(ُلةُ مُ كُ التُ 

ٌُ ٌُ بُ ُ(││)ُنُ ٌ ُـٌُ ودُ مُ عُ  طُالمائُ ُلُ مُ ـتعُ سُ نماُ ُةُ ـقرُ الوُ ُءُ دُ ـوبُ ُقةُ ابُ السُ ُقةُ رُ الوُ ُةُ ـهاٌنُ علىُُةُ المُ عُ ُ)/(ُلُ الخ 

انُـإالُإذاُكُ ُ،ةُ ٌمُ دُ ـالقُنُ ـعُ ُتُ لـقهاُنُ ؛ُألنُ ُةُ ـٌثدُ الحُ ُمُ ـعاجُ المُ ُدامُ خُ تُ باسُ ُالباحثُ ُحُ صُ نُ الُنُ  •ُدةُ ـٌدُ الجُ 

ٌ 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

ُقُ قحُ 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 

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

لُ ٌ قال ُ ُح  ت  ر  ُأيُ 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 
ُافُ قـلاُل ٌُ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 ُؤادُ 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  ٌُ ؤلفُ طُالمُ خُ ةُبُ توبُ كُ مُ ُونُ ـًُتكُ ت ُـالًُُ وهُ ُاألمُ ةُخُ 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 ُؤلفُ المُ ُراُماٌُكتبُ ٌ؛ُفكثُ ُهُ ـلُةُ ضُ ٌ ُـبُ مُ ُرُ ونُآخُ تكُ 

ٌُ ٌُدُ زُ ـٌُ  ٌُ ضُ عُ بُ ُةُ ضُ ٌ ُـبُ نُمُ ـمُ ُرُ ـثـأكُ ُناكُ ـهُ ُونُ ـفٌكُ ُهاٌ ُـلئاُعُ ش ةُخُ سُ نُ ُودُ ـجُ وُ ًُن ُـعُ ٌُ ُىرُ األخُ ُلُ ـضُ فُ هاُ

ٌُ فسُ نُ ُرُ اعُ الشُ ُدُ ـجُ ماُنُ ل ُـ/ُق.ةخُ ناسُ ةُخُ 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 ابُ ٌنُكـٌُ مُ لُ العُ نٌُؤلفُ المُ ُ،ُعلىُأنُ بُ واألدُ  ُهمُ بأفكارُ ُ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 ـؤل ُ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 ؤلف ُمُ ُىُإلٌهُ عُ الذيُسُ ُلُ ـكُ بالشُ  وال.ـكُ شُ وءاُومُ قرُ ا،ُمُ كانُح  

 

ُ 


