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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 موسوعة المقام العراقي.. إشراقة جديدة أصيلة

يكتسببالمقامببلعلمقي ميببهليياتبب،لمقيايببلالماكلقتبب،لمقا اميببنل قبب اللقياببعل قبب،لق بب ل
 صببيإلسقسببلالال فببلفلصببهلتدلصببيإلمي م لمقبب يقهوولصاببدفل ببحلكمقبب،لماتبب م مفل يميببلفل

لالتلمققغاينالمط مفقل  مفهبلل ابللقثملصنل ال متلاتيلي نلماتشلط ةلصهلت كي نلمقام
ييطيهببببلل اببببلقنلسببببايانلم شببببلينلايتهبببب ةفلصببببهلمقتيببببل ي لمققغايببببنالمصببببهلمقتصبببب  ل
مقا سمالممقا سمسلممقا  مسال ايقىل حلماليتهبل ليبيتهلصبهلسبيلقلمقاي صبنلصبهل

لتدلصيإلمقتديحلمققغاهو
يشببببكإلمقامببببلعلمقي ميببببهل ببببلا ةلاتايببببدةلصببببهليببببم ةلمقصببببيل نلم يببببنلمقاياببببل ل

سببيمهلممققغاببهالم لقتببلقهلصهببملا يببنل  مييببنلقاببتلممقتيشببتلصببهل   لمق مصبب يحالمقامل
ميّسببببب تل  م يبببببنلصبببببقةالماا ابببببلفل  مييبببببلفل لقصبببببلفل  اببببب لك بببببل لمقاممسبببببمنلمقيببببب ال
مماليلقاالم  دلاقملمالق ال لممال يلالصهلاؤتا لمقامسيمىلمقي  ينلمققيلمقيمب ل

القبقق لم بلقيهمقي مقلا ا لمقعولمقلإلمقا ت نلمالمقىلاط ال2391صهلمقملا ةل لعل
مست قلاقملمقدحلمق ميهلممقيايقل ا قمالت،لمقدقيبنلممال مفيبنلمق  ليبنلممالاتابلعلممققشب ل

لممق  ثول
قمببب ل صببب  لمق بببل ثمحلماليبببد ل ابببىليابببتهعلايام بببنلابببحلمقكتبببال بببحلمقامبببلعل

ي لمقي ميهل ياهللتقلمقتلصدنلمقت ايإلمق ييقلقهيكاينلمقاملعلمقي ميهل   فلاحلمقت  ل
ابب م مفل بببلقمط لممالمصببلإلممقايلقبببلتلسقببىلمقتسبببامعالمقهببؤال لصابببإلك يبب لصبببهلتمثيبببقل
ت مكيببالمقاملاببلتلمقي مييببنووولممقبب ي لمال بب لالاببسلاداببحلاببحل يببلةلمقبب مم لمقببقيحل
  اببممل ببد فل سببقلفلصببهل ياماببنلم اببم لمقامببلعلمقي ميببهلصببهلميبب محلمالقسببلحلمقي ميببهل

ل   لمقمسلفإلمال داينلممق دامينو
حل  مسنلمقاملعلمقي ميهلكاقهجلم اعلم ؤينل اايبنل ييمبنالابحل بدإلمق  بثلم

صببهليديفببلتلمكايببلتلمقاملاببلتل كببإلمقممقهببللمتدلصببياهلالميبب قلةلصببهلاببقةلمقامسببم نل
مقاملاينالمقتهلستكمحلصت لفلي ي مفلقثملصنلمقاملالتلمقي ميينالاقةلمقامسبم نلمابيهلل

مقببب كتم ل  ببب لمهلمقاشبببه مقهوولمي بببإل يببب ليهببب ليهيببب لمالكبببل ياهلممقدقبببلحلمقاثمببب ل
مق  يثل بحلمق يبإلمقمبل علابحل  بدقلم صبقلتب مثلمقالابهوولقبم ل حلقشبي لسقبىل حل

عال21/7/2397اي صتقببلل لقبب كتم لمقاشببه مقهل بب  تلابب لمصتتببل ل يببتلمقامببلعلمقي ميببهل
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ممستا تلسقىليماقللاقمالم ق اللقاتمهلكقللقسا لاق،لت ايدتلاملاينل دابتل قهبلل
 يبب لمقكتببالمقصببل  ةالصيشببي قلل قبب،لامسببم نلتتاشببىلصببهل  ميببنلمقاملاببلتل طببمحل

مقي ميينالصهمل بلد ل ابىلمقيبم لممقكابلحالممقملم تاب لاب لمال ب يحلصبهليابينلابلال
مست  علمالقنلمقامسيمينلقا  اقنل اىل ااينلاقهي،الم صلقنل  ي،المصد نلقم متب،ال

 م لمقاملاهالمييّااهللميثمدهللمكلحل ولمقاشه مقهليكتش لمالصممتلمقمل  ةل اىلمال
ميهببق هللمي ماببهللثببعلي سبباهللمقيقببللكببهلقمبب اهللصببهلمقمسببلفإلمال دايببنالمقسببهعلصببهل

لاهانلمقتي ي لممقت كيدل ايهللك ال لي ي ةلي تليهللمقاملعو
 ق الل ياقللمقاق  يحلمقثملصييحلقااملعلمقي ميهلتمقىلمقب كتم ل  ب لمهلاسبؤمقينل

ق  مثلمقام انلصهلمقاق  يحالمكلحل ل ثبلفلمقليب مفلما تصبلفلمستدعلمص صلمت شيحلم
صهلشؤمحلمقاملالتال االفل لحلك ل لمق ل ثيحلممقاثمديحلممققمبل لشبل كمملصيهبلالصابدل
 بببحل م ةلمقاتايبببدلصبببهلمقاسبببل ملتلمقاملايبببنلمقتبببهل يلاهبببلل يبببتلمقامبببلعلمقي ميبببهالكابببلل

يايببللممقسببيهلسقببىلتمببميعل  م لكلقببتلقبب،لامميبب لمر م لي يفببنلصببهلمقهيفببنلمالستشببل ينلمق
لالقيصإلسقىلاستمىل  يىولمقاملعلاحل دإلمالصممتلمقاؤ ينلق،

سقملكلحلمقاشه مقهل هقملمقتياهلمالايحالصكي لتكمحلاقةلمقامسم نلمقاملاينل
مقتببببهل ببببيحليبببب ي ل ديببببديلمقمببببل هلمالصببببيإال لقتيكيبببب لمقهببببللسببببد لصببببهلتببببل ي لمقببببقغعل

قامببلاهلمقي ميببهالما م ببإل هببم لمقاطبب  يحلممقامسببيمىل  بب لتمثيببقلا م ببإلمقق ببم لم
ابباحلاسببل لتلداقيببنل بب  اللمقاؤقبب لمميتهبب لصببهلتمثيمهببلل اسببؤمقينلم القببنل  ثيببنل

ل ااينو
محلامسببم نلمقامببلعلمقي ميببهلس  ببل لاي صببهليببل لمم  قببل لت اياببهلايببددل بب ؤىل
املايببنلتكببمحلاببل ةل اايببنلم اايببنلقاببحلياتابب ل سببلفلمقتالفيببلفلقت مثقببللمقببمطقهالصاببدفل
 ببحلكمقهببللت اببإل اببقلمقتساسببإلمقتببل ي هالممقا طببلتلمقتببهلشببه تل  كببنلشببيل ل

مقامسبببببيمهلللللالا كبببببدةل ابببببىلمم بببببلتلمقيطبببببل للمقامسبببببيمىلكق بببببلعلسبببببااهلم  مفبببببه
لممققغاهووو

صتبب ىلمقاؤقبب لمقايتهبب ليتيببمإلصببهلمالداقببنلمقتل ي يببنلمقامسببيمينلقيدببتحل مقهببلل
مقط يببقل اببلعلمق ببل ثيحلمقمببل ايحاللصقببل ةلقيسببيإلاببلليبب مةلقت سببي لييابب،لمق  ثيببنالميقيبب 

ماكببقملتيبب لمقامسببم نلمقاملايببنلمقاشببه مقينلتابب ل تمفبب ةل قبب لمق اببل متلمقامسببيمينال
ي ببإلشبب مقلمالسببدعلم يبب ةالقيتميبب ل ببقكل لاهقببهل قبب لصبب م لمق اببل ةلمقي لسببينال
صيييبإلاقهببللاقطامببلفلقاداسببنلمقتكببميحلمققغاببهلمقامببلاهلم لقتببلقهلتمسببي لاببقةلمقبب مف ةل
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حلسقطديبببنلمصبببيانلصبببهلتث يبببتل قلصببب لمق ؤيبببنلمقاملايبببنلمقتبببهلمقتشببب تالمكبببلحلقتكبببمل
قايببم لمقي ميببهل م ل ببل دلصببهلسببيلقلمقبب  يلتلمقاملايببنل ملس هببل لمقاق ماببنلمققغايببنل

لمقتهلتادهلسقىلت مكيالمقاملالتلمقي ميينلكاللمصاتقلو
سببيل ةلك يبب ةلتغا قببللمق ببحلقماببالصببد لتلمقامسببم نلمقاملايببنالكمقهببلل ببلصدل

صبيإلقابحلي يب لمحليطاب ل ابىلاببقملمالقيبلدلمقك يب لقتب مثلشبيال قبىلمق اببل متال 
لم سسلييالفلصهلمقامسيمىلممقاملعالس متل ص اللصهلكإلمقايل يحو

ت يببنل  يببعلمقيبب مقلقا ل ببثلمقبب كتم ل  بب لمهلم بب مايعلمقاشببه مقهالالقبب،ليسبب ل
ولمقت دبببنلمقدقيبببنلمقتبببهل  مسببنلمت ابببيدفلمتمثيمبببلفلقدبببحلمقيببب مقلمق لقببب ووولمقامبببلعلمقي ميبببهو

لايدتلمقي ميييحل حلسمماعلماق تهعلمقّ يل ةلصهلمقق  ينلمققغاينلممال مفينو
ابببلصنل ايببب ةوولم  مسبببنل قيببعلصبببيحلامسبببم نلمقامبببلعلمقي ميبببهلسشببب مينلي يببب ةالمم 

ل شي ةلمايطيلتل صيانو
 يحيى ادريس

لم2102
ل
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 هذه الموسوعة

ممقصببببدةلممقتسببببايعل اببببىل شبببب  لمقا اميببببلتلا ابببب لمق ابببب لهل المقيببببلقايحل
لمقا يمثل  انلقايلقايحالم اىلرق،لممص ل ،لماحل  لل   مت،لسقىليمعلمق يحول

م ي :لقم لدم قهلمالستلقلمق كتم ل   لمهلمقاشه مقهالممالسبتلقلي يبىلم  يبسل
علصببهل11/22/1122ممقسببي ل  بب لمقسببتل لامسببىلمقاشببه مقهليببمعلمال بب لمقاصببل  ل

لمالابإللاكت ها مكلقتلاقةلمقديبل ةليب ل يثبتلصبهلقدسبهلمقغ طبنلممقسب م لم  يبتلصبه 
مقببقيلكببل لمحلي يبباالمكقببتلصببهلتابب لمقاياببنلسببيي مفلكببإلمقسببيل ةالم قببللشببلك لقهببؤال ل
مقثدثببنالاتاقيببلفلقهببعلكببإل يبب ولكببلحلمق بب يثل يققببلل ببحلمقاببلا يحلصببهلتببدمةلمقمبب رحل

قكببب لمقامبببلعلمقي ميبببهلمقبببقيلكبببل لمحلمقكببب يعلممقاقليبببالمقق ميبببنالسقبببىلمحلمصببباقللسقبببىل
يقم  الم يقاللق حلصهلاقملميس لمقش ي ل اىلابقملمقتب مثلمق لقب الممقمل لقب كتم ل
  ب لمهليد  قببلل  شبب ىلسببل ةل بمإلتا يتبب،لقط بب لاؤقدبب،لمقبقيل سببالةل امسببم نلمقامببلعل
مقي ميبه ولطا بتلاقبب،ل ؤيتهبللممقمل هببللامسبم نل لقبب ةلتثيب لمال يببلالمتدب  لمقمابباال

لإ يل لاقملمقت مثول 
صبببهلابببقةلمقامسبببم نل  بببطلمقاؤقببب ل بببيحلتبببدمةلمقمببب رحلمقكببب يعالميببب م ةلمقاقم بببنل
مقق مينلمقشب يدنالمتي يبنلمقامبلعلمقي ميبهالس ت لطبلفلاقسبملفالتقسبيملفل بلا مفالقبعليسب م،لصيب،ل
   لاحلكتّلالاقملمقايلإولمقغ يالممقاطي لصيهللمق،ليتت  لكإل  ب ليب حالابلل هب ل

لقيحلقامببب رحلمقكببب يعلميبببّ م لمال م متلمق يقيبببنالممقابببؤ محلقاامبببلعلمقي ميبببهالصيببب،لابببحلمقتببب
ممقتبب مقيعل قبب ل يبب لمقاسبباايحالميياهببللكاهببللتقصببّالصببهلمقامببلعالسقلقببعلتصبب  لقغاببنل
اببحلمالقغببلعلااببللقك قببلالساللماببهلاميببم ةلصببهلمقامببلعلمقي ميببهالمقببقيلم ثقببلةلاقسببملفل

مقدبحالصدبهلكبإلامبلعلتيب ل ب  مفلابحل شكإل ااهالاحلي بإلامسبيمييحلاهب ةلصبهلابقمل
مقمط لممالمصلإلمقتبهلتقسبجلمقت مكيبالمقا قيبنلقكبإلامبلعل شبكإلاقسبيعال ابىلمصبقل
مقق  يلتلمقامسيمينالصدهلامبلعلمال  مايابهلاقبل لمقي يب لابحلابقةلمقمطب لممالمصبلإل

لمقتهلت ه لش صيت،ال   الليدمقل مينلمقاملالتو
يببلال قبب الليببقك لتدلصببيإلمقاملاببلتلقمبب لم ي قببهلمقبب كتم ل  بب لمهل ّياببللس 

مت اياهلاليسق اللا لش ةل لقب قيإلمقياابهلمقمبلط ال لال تابل ل ابىلمقاصبل  لمقياايبنل
مقكثيبب ةلمقتببهلم تمتهببللمقامسببم نالمالابب لمقببقيلقببعلميبب ةل قبب ل يبب ةلصااّبب،ل ّ لمقاؤقبب ل
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كي ل ث لميا لكإلاقةلمقاصل  المق،ليه لك ي لاتيااليدمةلمهل ق،لكإل ي ال
مسببم نلمقامببلعلمقي ميببهلاببقةالي ببقلققببللمحلقسببايهلل  قيببإلميقببلعلصببهلاي صببنلمقدقببمحلصا

ممالقغلع لقاللم تمت،لاحلا ل ثلتل ي ينل حلقشم لمتطبم لصقبمحلمقغقبل لممقامسبيمىل
   لمقيصم المت ميعلمقاممسمنلممقاغقييحلصهلا تا لتاب لمقيصبم الما ل بثل بحل

لفل ملمقاسيانل ابىلمالسبطممقلتالم يابلفلت ايإلمقاملالتلمقي ميينلمقتهلمصاتقللشدلا
 بببحلمالسبببلقيالمق لصبببنل لق دبببل ل ابببىلابببقملمقتببب مثالاببب لمسبببتي م ليابببعلاببب م سل
مقاملعلمقي ميهالثعلمق ممف لمق ساينلم ي لمق ساينلمقتهل قيتل لقاملعالمحلاللم تمت،ل
اقةلمقامسم نالي  مقهلقاتيكي ل اىلمقتدبل لكبإلمقاهتابيحلاقهبلالمكبإلا  بهلت مثقبلل

لمالصيإو
 سلإلمهلتيبلقىالمحليمصبقلمقيايب الميابّحل ايقبلل بلقيدملممقيلصيبنلمقب،ل ابىلابلل

ل ياييحولعل اىلسي قللا ا الم اىلرق،لمص  ،يشل لي ي الممقصدةلممقسد
 
 
 الشيخ الحافظ

 علي حسن داود العامري
 م2102هـ/0311

ل
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 تقديم لموسوعة المقام العراقي

ل
يببتلمقببقيلييببلقهلمقامببلعلمقي ميببهلصيبب،لتغيي ببلفلممقبب ثل مفلممااببلالفلتق هببتلقبب،لصببهلمقمل

اق اببنلمقيمقسببكمل إ دقبب،لاببحلمقدقببمحلمالقسببلقينلمالصببيانلمقاهبب  ةل ببلقدممإاليببل تل
امسبببم نلمقامبببلعلمقي ميبببهلمقتبببهلكت هبببللمسبببتلقيلمقببب كتم ل  ببب لمهلم ببب مايعلمقاشبببه مقهل

يبببقم ةلسقبببىل يببب علمق ابببل متلمالقسبببلقينلمكيقهبببللتيابببحلم شبببكإل ايببب ل محلت مثبببلفلتاتببب ل
الياكحلمحليامتلماللياكحلاليلا قنل حلتا مل ق،لميه،لمقيايإلممق هه لمحلاحل
 مم ببهلسبب م يلمحل كببمحلاببحلمممفببإلمقاطايببيحل اببىلامسببم نلمقامببلعلمقي ميببهلمقتببهل
  ببب اللمم ببب لابببحل  ببب دل ابببإلمق  ببب ةلممقاي صبببنل تدلصبببيإلابببقملمقدبببحلمقيايبببإل يصببب قلل

قببهل ببلحلاببقةلمقامسببم نلسببتكمحلاماببم ل  مسببنلالاببنل قبب ل اببإلمقياببعلمق ببلقهالميمي
ممق م سيحلممقا تصيحل امسيمىلمت مثلمقي مقل يقاللتصبإلسقبىلميب يهعلقسب نلاقهبلل

لسحلشل لمهو
تكتسببببالمقامسببببم نل اايتهببببللاببببحلسسببببتدل ةلصببببل  هللاببببحلمق  مسببببلتلمقياايببببنل

طد ببب،ل ابببىل  ببب ثلمق  مسبببلتلصبببهلصاسبببدنلط مفبببقلمقتببب  يسالمال  تصبببلصلمقبببقيلمم 
ليال س،لاققلمكث لاحلثدثيحل لالفو

مقاتت بب لقا ل ببثلمقامسببم نلييبب لاؤقدهببللالليتبب  لصببغي ةلماللك يبب ةلصببهلمقامببلعل
مقي ميبهلماللمقتدبتلمقيهبلال يب لمحل ابعلابللصبهلمقامسبم نلابملققب لمقت تيبالمقاقطمببهل
متكلاببإلا ل ثبب،لمتاد اببللقتشببكإل  ببلتل مبب لاللياكببحلمحلتقدبب طالماببملاببلليد  بب،ل

لمقمل هل يم ت،لسقىلا تميلتلمقكتلاو
يببب ىلمقببب كتم ل  ببب لمهلمقاشبببه مقهلمحلصبببي لميممقبببالمقاملابببلتلمقي مييبببنلمقابببلل
صقيتل  كانلم ااينالااللسهاتل ااينلمقتقليبإلمقشبدلاهالمابهلقبم لابحلمقتب ميحل

لمقشدلاهلمققيلتق ،لمقي،لمقي مييمحلمقم ال و
 لمقببببب كتم ل  ببببب لمهلمصبببببهلشببببب  ،لمقادصبببببإلقاكمقبببببلتلمقامبببببلعلمقي ميبببببهليطببببب ل

مقاشه مقهلتصم مفلي ي مفلقعليسب م،لمقيب،ل  ب مل قب الل ب  لميبدم لمقامبلعلمقي ميبهلمصبهل
لت  ي لمقد قل يحل)مقمطينلممقمصان(لمم يدنلكإلاقهالو

 يشببه ليبب م لمقامببلعلمقي ميببهل قم يبب،لمقبب يقهلممقبب قيميللميبب ل صبب  لا  ثببلفل لصببلفل
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اببهلاببدم عل يب لمقاابباايحلاببحل سبالصتبب متلداقيببنلا ب  ةولميبب ل  بب ل شبكإل ا
مقبببقيحليقسببب محلمقاملابببلتلمقي مييبببنلقغيببب لمقيببب مقععولميببب لتطببب قل شبببكإل اابببهل يبببيحل
مق  ي لممق ل ثلمقثليالمقق  لقا م سلمقاملعلممقد ميلتلمقتهل يقهلول تاقىلمحليمل إل
اببقملمقيهبب ل يهبب لاثابب،لققببقه ل ببلقممي لمقاي صببهلقاامببلعلمقي ميببهلكاببلل تاقببىلمحليمبب  ل

لمسم نلش لالمقي مقلمقا  م ل لق  يقلمقكلقالقاامسيمىلمقممص ةلممقهييقنواقةلمقا
م تلالفل   تلمحلتكمحلكاالتهلصهلاقملمقتم يعلمق قل ةلتايقل الل قق،لمسبتلقيل

لمق كتم ل   لمهلمقاشه مقهلاحليه لمقاللمقتهىلمقي،لاحلقتلفجو
ل

 طه غريب
ل01/2/2102بغداد 

ل
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 مقدمة المؤلف
 الرحيمبسم اهلل الرحمن 

مق ابب لهلممابب لمقاقدقببنلقاياببعالاياببعلمالقسببلحلاببلقعليياببعالممقصببدةلممقسببدعل
 ابببىل صصبببحلمقيببب الممقييبببعالم ابببىلرقببب،لممصببب ل ،لمقطبببلا يحلمقاقتي بببيحل صببب لال

لمقهاعال مصيهلاقدقنلمالانل يحلمالاعو
م يبببب لصببببلحل يلتقببببللمقتببببهلقييشببببهلل مببببم لاببببحلمقببببداحالكاببببلل لشببببهللمقسببببا ال

الشل لمهالالياكبحلمحلت تكبدل ابىلاممابلتل محل ي ابللابحللمسيييشهللمق ا لسقى
اممابببلتلابببقةلمق يبببلةالمقتبببهلما هبببللمهلق امببب،الصلق ابببل ةلمقال يبببنلمقياايبببنلمقصببب صنل
قم بببب اللاللتقدبببب لمققدبببب لمقاطاببببقل محلصبببب  نلمق اببببل ةلمق م يببببنلمققدسببببينلممققمييببببنل

مق يببلةلمالقسببلقينللمقيالقيببنالمقاهق ببنلقايممطبب الممقاغقيببنلقابب م ولاببقمحلمقيلق ببلحلاببح
يق غبببهلقهابببللمحلييتايبببلالممحليصبببل صلليببب  مفلمم ببب مفلابببحلمقيقليبببنلممق  ليبببنالمصببب يتل
مق كانلمقملفانل)م ابإلقب قيل لكيقب لتيبي لم ب مفالمم ابإلك  تب لكيقب لتابمتل ب مف(ل
صلقملكلقتلمق ال ةلمقيااينلمقال ينلمقتكقمقميينلمقاللتممعل اىلمقيابعلممقيلدمتب،الصبلحل

 م يببنلمقاببللتمببمعل اببىلمقثملصببنلممي الممقدقببمحالممقملكببلحلمقياببعلممقيلدمتبب،لمق ابل ةلمق
اببحلشببيقهللميت ببلعلمقط ييببنلممسبب م الالصببيحلمقثملصببنلممال الممقدقببمحلاببحلشببيقهللميت ببلعل
مصتحلاغلققلمققدسلمق شب ينل ي اتهبلالمتقابهليممابللمقكلاقبنالمتمب علقهبللابلليابدعلابحل

لمقغقم لمق م هلقتا لمق يلةلمق لطقنو
مقدبببحل امابببلالممقامسبببيمىلممقغقبببل ل صمصبببللم ت طتبببللمشببب لمال ت بببلطل تهبببقيال
مقببقدسلممقيببل لمقبب م الققبب لالقتصببلاهاللماقببقلقشببيتهالل لقيميبب ةلمق يقيببنالمقيببإلققبب ل
كببلحلمقسبب الصببهلتقلمقهاببللاببحلي ببإل يببلإلمقبب يحل  ثببلفلمتقمي ببلفل محل شببينل مل ي ببنال

تا لمقدقمحلمقامسبيمينلمقغقلفيبنالصبهللممقاملعلمقي ميهل  صمصيت،لمقاتد  ةاليتم علكإ
مق يقيبببنلمقد  يبببنللتايبببلإلمقا لص بببنل ابببىلمال ثلمقببب يقهال بببحلط يبببقلقبببم هلمي م م

ممقيال ينالم ت م فلاحلميقمحلممقتدمةلممقتايي الممقتهل فل لقاقليالمميقكل لممقتهلقيإل
لعلمقي ميبببهلممقاممقببب لمقق ميبببنلمقشببب يدنالصلقملسبببعلمقاشبببت  ل بببيحلتاببب لمي م متلابببملمقامببب

ل صيل لت،لمت مكي ،لمقا قينلمقام مثنول
مقاملعلمقي ميهلصحلمق يمقنلممقد مسينالمقملفعل اىلمقا لص نل اىلقغنلمقمب رحال
متيبلقيعلمقب يحلمق قيبب المكبإلمي م متلمق يقيببنالصبدليكبل لاصببل  لمقد م لقبنليسببتا ل
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ا ت  مفل لقصدةللسقىلمقاملعلمقي ميهل ليمل لت،لمق لصنال تىلي  إل ا نلمقاصل  نا
لهالمتدمةلشه لاحلكتل ،لمقك يعلي إل  م لمقتا يقلتلمق  قينلممقاهل  نو

اابببللتمببب علمابببللسبببي  لصبببهلابببتحلابببقةلمقامسبببم نال  ىلمحلتمابببيحلايبببلقعلابببقمل
مي ثلمق ال يلمتم يا،ل كإلتدصبيدت،ل  ب لمق مبالمقداقيبنلمقتبهل لشبهلالالليمبإل

ليلتلمق يحلمق قي و ااينل حل يلمتيلةلي  ملقاتاس ل سامك
 اّببتلاببقةلمقامسببم نلا طمطببنلقاببلليديبب ل اببىل اببسلسببقيحال تببىل بب  لقبب م ل
مال مةلمالص يل المقا اصيحلقهبقملمقتب مثلما  يب،ال اب م ةلط يهبلالمصبهلامب اتهعل
مال ببمةلمالسببلتقةلمقببقيحليبب امملقهببقةلمقامسببم نالمر بب يحلاللتمببإلااببتهعلم اقيببلتهعلصببهل

لت ميقلقق لاحلممقف و
لالل    تلمقمصمإلمقيب،لمالصبل ةلممالسبتدل ةال   يبنل ملم ب ىالالك ب ل ب  لُيإ 

ابببحلا يببب يلابببقملمقابببمحلابببحلمقتببب مثالصبببتياعل صبببمإلمقامبببلعلمتط يملتببب،لابببحلمقصبببيال
ت ميمهببببللصببببهلكتببببلال ملامسببببم نالاهاببببللمسببببت  اقللاببببحلمسببببلقيالاتقم ببببنالقمتببببلتل

يب مماللصبهلامسيمينل مل ش طنلصمتينالماللسقىلقق لاحل سلقيال ث تلمقممي ل  عل
ت ميبببقلمقغليبببنال ايببب،لست يقبببلل سبببامال  طبببل لمسبببال لمقمطببب لممالمصبببلإلمق م ابببنلصبببهل
مقامببلعالممقت مكيببالمقا قيببنلمقتببهلي تميهببلالابب لقكبب لمالقدببل لمقام مثببنلمق لصببنل تابب ل
مالمصببلإلممقت مكيببالمقا قيببنالمكببقق لم طببل لمقبب  يلتلمقامسببيمينلمقشبب يينلممقغ  يببنال

اقةلمق  يلتلقيسلصي لفل   مفل اىلاحليهمىلتياعلاقمللمقق لقيميقهل لحلتياعلم د 
مقدبببحل شبببكإلقسببب هولمالاببب لمال ببب لابببملتمابببيحلماليقبببلسلمقاهابببنلمقتبببهلتسبببلاعلصبببهل
س هببببببل لش صببببببينلاببببببقملمقامببببببلعل ملقم المم يبببببب مفلمالشببببببل ةلسقببببببىلماببببببعلمالسببببببطممقلتل
ل هببللاببقةلمقاملاببلتالاببحلي ببإل مم لمقامببلعلمقي ميببهالماطابب ل ممقتسببييدتلمقتببهليبب  ته
مقمصي ةل ملمقداي يلمقام م ل لقاملعلمقايقهالمقق لقاتي  ل اىلاقملمقاملعل مالفالثبعل
احل دإلمالقدل ليتعلمقتي  ل اىلمقمط لممالمصلإلممقايلقلتلممقصي لتلم ي الول
ل قق لايتايللسق مقلسحلشل لمهل ليتقللصهل  انلمقهممةلاحلا  هلمقاملعلمقي ميهو

علم تاببببل ل سببببامالمي ببببممالممقدصببببمإلثببببعلصببببهلكتل ببببنلاببببقةلمقامسببببم نلقببببعليببببت
قابببلل سبببامالمقا ل بببثلا لشببب ةالكمقببب،ليبببتدفعلاببب لابببلم  لصبببهلابببتحلابببقةل مقا ل بببثالمم 

لمقامسم نلاحلا ل ثلاتقم نو
صببهلمق بب  لتميبب لا ل ببثلتماببحلقشببم لمتطببم لمقامسببيمىلممقغقببل لاقببقل داببلحل

قي  بببهلمقسبببلحلابببللي بببإلمقتببب ميحالكبببقق لقشبببم لمتطبببم لمقتببب مثلمقامسبببيمهلممقغقبببلفهلم
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مالسداهالممقتي  ل اىلماعلمقاغقيحلممقمّيلحلممقاممسمنلقدت متلاللي بإلممثقبل لم يب ل
لصي لمق سلقنلمالسداينو

كثببب تلمك م لمق لصبببنل قشبببيةلمتطبببم لمقامبببلعلمقي ميبببهالقبببقملكبببلحلقدمابببلفل ايقبببلل
م طل لمق  يل هقملمقشيحالم صمصللقشبيةلمتطبم لمقسباعلمقامسبيمهلمقي  بهالققصبإل

مقي ميببهلمقايلصبب المم  طببل لصببم ةل ببحلتقليابب،لمقشببدلاهلمقيقببلالممقياايببنللسقببىلمقامببلع
لمقتهلاحل دقهللصيغتلت مكي ،لمقا قينلمتقمدت،لمققغاينو

 يبببب لشبببب  لادصببببإلالاببببعلاكمقببببلتلمقامببببلعلمقي ميببببهالمميصببببإلصببببهلاسببببايلتل
مقاملالتلممالصطد لتلمقاست  انلصهلمقاملعال اب قللسقبىلشب  لادصبإلقااملابلتل

مقد  ينالمقامي ةلاقهللممقاطامنال اىلشكإلاتساسإالم لالسامالمقابقكم لمق فيسينلمل
لرقدلفالمميمصلإلمق م انلصيهلو

سقد  لا  ثلات صصل قك ل شه ل  بدعلميب م لمقامبلعلمقي ميبهالم تب م مفلابحل
عالمايام بنلمقب مم لمقبقيحل مصمبمةلمم بقممل2791مقادل   لمق  احلمقهلمقامقبم ل بلعل

سبقنال يلل11اؤال لمال دعلممقمب م ل ابىلصتب متلداقيبنل اب الل ق،المي لتعلتصقي ل
علثعلمقامقم يحلصهلمال بممعل2711-2711ت   لمقدت ةلمالمقىل لقامقم يحلصهلمال ممعل

علماكبببببقمل تبببببىلمقمببببب حلمقيشببببب يحالمققببببب ليشببببباإلط يبببببلفل مم لمقامبببببلعل2712-2771
ملصينلكلقتل علمقي ميهالم ص لالمي م متلمق يقينلممقاممسمنالمكإلاحل  ىل  انلث

لصقينلقهقملمقام مثو
صبهليلقببالر بب لصّقب قللاببدم علمقبب ي لمقابفيإلمقببقيلي ببلمإلقسباليببقم لاببقمل
مقدببببحلسقببببىل ابببب محلر بببب ىالصيكبببب قلل  مييببببنلاببببقملمقتبببب مثلمقغببببلقهالمقببببقيلالليكّقببببىلمالل
 ببببلقي ميهالمققبببب لايبببب م لقاملصببببهلممقبببب مقهالصقبببب قللتابببب لمقاببببدم عل تمصيببببقلاببببحلمهال

ل حلتثاجليامال اإلاقملمقدحول ط يمنل ااينل تاقى
مقيإلاحلمقا ل ثلمقاهانلمقتهلتسط ل  مصهلليمإلا ةالالليتيابقل اب م سل
مقامبببلعلمقي ميبببهالممقد ميبببلتلمق سبببيطنلممقك يببب ةلمقتبببهل هببب تل يقهبببلالمت يبببلحل سببب ل هلل
مايطيلتهببلالكببقق لا ل ببثل ببحل م لمقامببلاهلممقدم  ببلتلم ي اببللصببهلتمبب يعلمقامببلعل

لمقي ميهو
 ببببثل ببببحلمقببببّ م لمقاهببببعلقبببب م لمقي ببببل ةلما تابببب لمي م متلمق يقيببببنلاقببببل لا ل

مقد  ينلممقيال ينلصهلتطم لمقاملعلمقي ميهلمصمإلم م متليّ مف،ولاقمل لالالصنلسقىل
مقتي  لقااؤسسلتلمق ساينلم ي لمق ساينلمقتهلي اتلشيفلفلق  ابنلمقامبلعالسقتهبل مفل
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للش ةل حل  علمتطمي لمقاملعو  يمتلمقاملعلمقي ميهلقمتلمقصانلممقاسؤمقينلمقا 
ال  ابنلقت مثقبللمقغبلقهلل تاقىل حل كمحلي لمصمتلصهلتم يعلاللاكقبهلمهل ايب،

ل  ل  ممقلل حلمق ا لهال المقيدةلمقاّقدةل حلمقسهملممق طيورمل
ل

 الدكتور 
 عبد اهلل ابراهيم المشهداني

لم2102هـ/0311
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 غناءفي نشوء وتطور الموسيقى وال دور المظاهر الدينية
 بب  مفلصببلحلمقامسببيمىلممقي بب لممق سببلالممقهق سببنلممقاقطببقلممقيبب م الكلقببتل

مابببهل اببمعلاتشبببل كنال  لطهببللمقق بببلعاللابببحليببقسلمقيابببعلمقاببمدمحالقمم ببلفل ماللدمقببتل
لمم  ةلمق  كنلممقسكمحو

مابب قمإلمقامسببيمىلمصببطد لفالاببه:ل ابببعلمصببحالصياببعلمقامسببيمىلاببحلمقيابببمعل
مق يلاينالماملت تيالمتيليالمالصممتلمقا تادنلصهلمقط ييينلمقا قينل اىلمقممم  ل

مق  ينلمقاؤتادنلمقاتقلس نل  يثليت كالاقهللمق بلحالتستسبيغهللمكقمحالا قيبنل ابىل
لاممديحلامسيمينلا تادنلتكس هلل دمةلاالصنو

مصحلمقامسيمىليق ص لصهل اعلمقيد ل اىلمكالتلمقامسيمينالم ابعلمقغقبل ل
قداقيببنلمقتببهلتييببإلمقا ببحلاؤقدببلفلاببحل  ببل متلامسببيمينل اميببالمالمدمحلمقامسببيمينلم

لاتسلمينلصهل داقتهللمقملم تادتلصهلمقغلاهلو
قاللكلقتلمقامسيمىلتشتاإل اىل قصب يحليبما ييحلمالمإلابملمقصبمتل ابلل
صيبب،لاببحلمقغببلعلمط مببلتلا تادببنالممقثببلقهلاببملمقببداحل)مقايببدمح(ل اببللصيبب،لاببحلتيدفببنل

قببنلم  يبتلمقصبمتلمميكب لكلقبتلممإلرقببنلرلمت مكيباالصبلق قي ةلكلقبتلمالشب لممإ
لمإلقسببببببلقيتيحم  يبببببتلميببببببدم لمقببببببداحلمقمببببب متلمقايببببببدمحلممق اتبببببب،لم هبببببلتيحلمالقتببببببيحل

لمقط يييتيحلتاثاتلمقامسيمىو
ييتمببب ل يببب لمقببب ممةلمقشببب يييحلممقيببب الابببقهعلمحلمقامسبببيمىلقمتلاقشبببيل يقبببهل

ل لممقشببي لياتببدفلصيبب،لمقسبب  ل لالسببطم ةال يببثليبب ىلمصبب لالاببقملمقبب  يلمحلمالقشبب
مابب محلالليقدصببدحلاببحليببمىلسقهيببنال يبب لا فيببنلمي تاببقلحليببمىلاببللم م لمقط ييببنال

لقألقلشبببي صبببلقاغقهل ملمقشبببل  القبببعليكبببحلايببب  لصبببلق لقاكاابببلتلمقيايابببنل ملاببب تدفل
ل بلي مم ي  بىلل ممصب مق يقينل إل لقالفلي لمإلماليت مالاحل لقعل يب لا فبهلتشب ةل

لممقادفكنو
م ببحلال ببحلكثيبب لمحل)قم ببإ(لماببملاببحلق يببنليل يببإلل ميق يببليببل لصببهليصببصل

 علمق،لممإلاحلاب المقبمقجلممقصبقجلميب ل ب  لمقبمقجل) دبتحلمقبممملممققبمح(لرسي قلل
صبببدي نلاببب م ةلاصببببقم نلابببحلمقصببببد لل يقبببب،اببب الاببببحلمقايبببلد الممقصبببقجلل يقببب،

لاشل هنول   ىيا ال هلل اىلص يدنل
مملصببهلشبب  لاقلشبب لتبب ممإلمقبب ممةلمقيبب الاببحليصببصلمقتببم مةالم ايهببللم تابب 

مقغقببل لممقامسببيمىالصيببل لصببهلكتببلالمقامسببيمىلمقي  يببنلقببب سيامحليببل يه لمحلكااببنل
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امسيمىلقدسبهللكلقبتل يابلفلتدسب لمسبطم يلفل ابىلمقق بملمقتبلقه:ل بيحلمقتمبىلامسبىل
  ،الصهلص  م لسبيقل اليبلإلقب،لي  يبإ:لماب ال يصبل لمق يب لصبلقداقل بحلمثقبهل

ابقةللا لصبمتلامسبيمىلي تاب ل بحلمك ب  ش ليق م لفل يبثلصب  ل بحلكبإليق بمل
مالصممتلاهلمقاملالتلمقكدسيكينلمالثقتلل ش ةالمما لي  يإلرققم لمحليش ال قمل
مسبب مفيإلاببحلمقيق ببم ل لقيااببنلمكابب ةلمقتلقيببن:ليببللامسببىلسسببقعلماببحلاببلتيحلمقكااتببيحل

لو(1)مي تلمقامسيمىلقغالفلممصطد لف ل
مقك يعللمقم رحي لم م لريلتلصهلالش لمحلتا لمال م لم دةلتك ستلم  اتل 

لتقمإلمقايقىلقمت،لاحل يثلميم لمق  ثو
قهبنلصكاابنل)امسبل(لابهلمكلممقامسيمىلابهلاصبطاحليمقبلقهليب ت طل يابلفلاب 

سقبب،لاببحلرقهببنلمقدقببمحلم)يببه(لاببمل بب  ليبب إل اببىلمققسبب نلكاببللاببملمق ببلإلصببهلمقيببل ل
لو لقي  ينالصكلحلمقاصاحلامسيمىلماملمقدحلمقا ت طل هقةلمكقه،

م  لصببهلكتببلال مك ببل لممالق يببل  لت ياببنلصبب فلمهلمسبب قالكلقببتلاببمم لمق  مسببنل
صبببهلاببب م سلمالق يبببل لمقتبببهل قشببباتلصبببهلميبببلعل قبببهلمسببب مفيإلصبببهلكقيبببلحلتشبببتاإل ابببىل
شبببب يينلمهلممقتياياببببلتلمقايطببببلةلقامسببببىالممقتببببل ي لمقامبببب سلممقامسببببيمىلمقام سببببنل

سقببىلابلاملطببلا لل ليصكبل سباملام سببلفلقيلممقشبي وووولكلقبتلمقامسببيمىلتبتاعل  ابلفل
مسببلعلمق يببإالمقتببمي لصببهلمقبببقدسل م لمقتي بب لممقشببك محلهوووولمقامسببيمىليببد لابببحل

متسبب ي لتقللمحلل  لقيقببل  ببل ةلمهلصبهلمقاببممطحلمق هيبنلمقيايببلالم ايقبللق ببحلصبهلل يبدم 
لقيته ل اىلي  لماكلققللمحلقكمحلصهلمقسيلعلممصلقلا لميممقلمقسالمييحو

قصلفالقاصمتلاملا م ةلالانلابحلصبم لمقتهبقياالميق غبهلمحلمقت  يالم
محلاللقهاا،الكاللمحلمقتس يحلكيد لاحلمق  انلمق يقينلامل اإلاحلم الإلمقي بل ةل

لو(2)كلقصدةلصييالمحليشي لمقماال  م لمقتس ي نلقكهلييطيهللمقتي ي لمقصلفال
م ببببهلمم  ل ياببببلفل اقببببل لصببببهل يببببتلق ببببعلتغّقببببىلمقق ببببهل)مقاابببب (ل مم لققبببب لمق ل

مق سببيطل ادمايبب ةلمقتببهلكلقببتلاببحلتيقيدبب،الكاببللدم تلمقغببلعلمقيببم لاببحل ببدمةلصببمت،ل

                                      
 ال(لسيامحليل يه:لمقامسيمىلمقي  ينلت يانليالإلمق يلطال م لمقشؤمحلمقثملصينلمقيلابنال غب م1)

لو91الص9191
(لمال بببل لممالق يبببل :لمقبببحلامقيبببتالت يابببنلصببب فلمهلمسببب قال م لمقشببب قلمالمسبببطلقاط ببب لممققشببب ال2)

لو434-435الص9191 ي متالق قلحال
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مقصلصهال يحلكلحليا ال اي،الصل تبل لمهل مم لم  بّ ةلمابملصبهل يبلةلمقيدقبنلاب ل
لو(1)يطيلق،لقاياإلمققكه 

ميبل ل ياببلف:ل م يبب لمحلاسببحلمقق بهلصببامفيإل اببىل  سل مم لميببقمقلفل اسببتم إل
للسقببىلمقببتدإلقي بب سل قابب،المي  لاببلل كببإل يببنلم صببقلكاببللكببلحلسببيقت  ةل ببل ل يبب ا

لو(2)ل ل اىل م ةللللل لييإليؤق لمق لق،لميا البلعلي يبقهإي دفلماللمق،لم 
يببب م لابببحلققببب لمحلمقسببب م لممق هيبببنليياتببب،ليقبببتجلتطبببم مفلصبببهلمقيبببد لممقغقبببل ال

حلابقةل ابىلسبطلمإلقسبلحمقسبتقتجلابحلققب ل بلحلمقامسبيمىلممقغقبل لميب تللاقبقلميب ل
 اببىلمقي ببل ةالممقي ببل ةلصببدةالممقصببدةلصببانلايمببم ةللمإلقسببلحالقمبب لصطبب للمي  

 ببيحلمقا اببمقلممقاي ببم المت تببلفلاببقةلمقصببانلسقببىلصببحلتي يبب يل صيبب التقتمببىلكاالتبب،ل
 شكإل مف لمسبل  المتكبمحليااب،لسقبىلمقشبي لميب الاقب،لسقبىلمققثب ال ابىلمحلمققثب ل

ادمميبنل مليقبلسل ملط بلقالمقابللكبلحللمقدقهلاملشي ل يابلفلقابللصيب،لابحلسبي ل م
م  م لاقةلمقصي لمق يلقينليصيال ابىل ّيلكبلحالصمب لم بتصل ب،لمقكهبلحلممقشبي م ال
مي لم ت طتلابقةلمقمممقبالممقصبيل لتل  قيب ةلمالقسبلحلكبي اىلمميب علرقبنلامسبيمينال
مقتبببؤ ىلابببقةلمقصبببيل لتل شبببكإليابببل هلم ا بببحلاقلسبببالقتكبببمحلمكثببب لسببب  مفلممشببب ل

ليق لفو
كببلحلمقكببدعلمقاببقغعلم ليمل ببلتلسببل  ةليببم هلقاقببلسلاشببل  لمقم سببينللماكببقم

م دصببلفللممقي اببنلممال ت ببلطل لصيببلإلمقيببحلممقادفكببنالمقهببقمليببلقمم:ل دصببتلمقيببحل ديدببلفل
اب،لماببإلمق ل يبنلصببمتل يلصبمتتلمقي بتالماببملصبمتلمق يببل لصبهلمقيبملمقببقيلتما ل

لمقيحو
مقد م قببنلمحلكهقبببنلليببل لصببهلابب مقلتلمال  يببقلمقبببقيحلدم مملاصبب لصببهل هببم 

مقايل  لد امملمحلمكقهنلاهلمقتهل ااتهعلمقامسيمىالمكلقتلص يتهعلمقامسيمينلتاعل
 لدصيحل اىلرالتلمقصقجلممقيم لقملمق ي نلمقطميانلممققليلمقاد  لممقاد مفلممقكقبل ةل

لميا طمحلماليمل ل لقتصديقلممققسل لتغقهلمت يصل اىلمصممتلتا لمكالتو
ىل ابببىلمقببب ممعلميبببلقمملمحلكبببدعلابببقغعلكبببلحلقببب،لمقمببب  لمقاياّبببمحلتببب قعلمق قيببب ةل 

قغببلعلاببحل يبب ل اببقلمهالميببل لصببهلمقيمبب لمقد يبب ل يببلإل يبب لماببإلمقتدسببي لصببهلمي

                                      
لو479(لقدسلمقاص  الص1)
لو477قدسلمقاص  الص(ل2)
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يمقب،لتيبلقىل)يديبب لصبهلمق اببقلابلليشبل (لاببملمقصبمتلمق سببح ولمد ابتلمقددسببدنلمحل
ط ييببنلمقببقغعلصاببإال مببهلاببحلمققطببقلقببعليمبب  لمقاسببلحل اببىلمسببت  مي،لصلسببت  يت،لمق

(لال ببهلامسببىلمالشببي يلقاببللم ي بب،لصببمت،ل)قمبب لممتيببتل لالق ببلحالميببلإلمقق ببهل)
لادال مفلاحلادماي لرإل مم (ول

مد علماإلمقطالمحلمقصمتلمق سبحليسب يلصبهلمقيسبعالمييب يلصبهلمقيب مقل
صيصببدملقبب،لمقبب علمي تببل لقبب،لمقماببالمتقاببملقبب،لمقببقدسلمتهتببدلقبب،لمقيببمم  لمت بب لايبب،ل

لمق  كلتو
يحلمالقشل لممقشي لاققلمي تلمق ايمنالمكلحلمسبعلمقشبل  ل قب ل إلمقت م طل 

مالشم ييحل)شل م(الممقت تيانل)شي م(لممالقشل ل)ش  م(لماهلاتمل  نلصبهلمقادب لصيابلل
الميلقببتلمقيبب الشبب ّمل(1)صببهلمقادبب لممقايقببىل يقهببلالم يقهببللم ببيحلمقاغببنلمقي  يببنلتم ي ببلفل

 لقغقبببل الممقغقبببل لشبببي ليا بببحللمقشبببي لابببملمقتببب قعل ببب،الماببب لمقصبببمتل كاالتببب،لشببب يهلفل
ميغقببىالمتغقببىل لقشببي ل مل لقشببه السقملقكبب ةلصببهلمقشببي لم قببلةاليحلميمدمحليمم بب ل

لمالق لحلمميشيل لايليي لمالمتل و
مقكببب يعلسقبببىل  بببل ةلمقغقبببل لممقببب يصل ممقببب،لتيبببلقىل)مالكبببلحللمقمببب رحقمببب ل شبببل ل

ي لممقتصببب ينلابببملالممقاكبببل لابببملمقصبببد(2)لصبببدتهعل قببب لمق يبببتلماللاكبببل فلمتصببب ين(
محلمقتمببلإلمقغقببل لممقبب يصلاببحلايلكببإلمقي ببل ةلسقببىليياهاببللمسببلفإلقاهببملاللمقتصببديق

ميتببب حل تطبببم لمالقسبببلحلماليتصبببل يلمماليتابببل هالمتطبببم ل ليلتببب،لمقاتيببب  ةل ديبببل ةل
مميببلتلص م بب،لم ليتبب،لقاهببملممقطبب اول اببىلمحلمقامسببيمىلممقغقببل لممالقشببل لمماليمببل ل

مسلممال م متلمق يقيبنلمسبت مىلابل مهلمالقسبلحل ابىلابقةلقا تاب لمقطمبل مهلاددابلفل
مقا يقنل لقب ةلصبهلمقالققبلل(ل هي ت،لسقىلمق سيطنلمت مىلتهايانلمالستم لإلقا سمإل)

ل  يحلشي مفلمق قلفلمميمل لفوم  لمي
لطا لمقدي ل ايقللاحلثقيلتلمقم م 
لو(3)ميالمقشك ل ايقللال  للهل م 

 الغنائي العربينشوء وتطور التراث الموسيقي 

                                      
لو54الص9194(لابوفلصل ا :لتل ي لمقامسيمىلمقي  ينالت يانل سيحلقصل ال1)
لو34إ:لمكينلسم ةلميقدل(ل2)
لو1/957(لا ا ل حلم ا لمي شيهه:لمقاستط  لصهلكإلاحلاست   ال3)
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احلمقثل تلمحلالشه لميايتلكإلشيمالمال  لم ا مقهلل اىل ليتهللمقي،ل
كلقامسببببيمىلصهببببهل  ببببقلا ببببإل ليببببنلمالقسببببلقينليايببببل الممحلمقتببببقمقلممإل سببببلسل

 ليتكببمحلميقاببمل قبب اعلاقببقلميببم اعلصببهل بب م ليگببلمقامسببيمهلصطبب يل قبب لمق شبب المل
لمييقنلصهل طمحل اهلتهعو

تصببإلق  يببنلمقتكلاببإلممإل بب م لاببلقعلتتيببلطىلابب ليصببيال اببىل يلثملصببنلمحل
مقامسببيمهل ملل-قببقق لمال بب م لمقغقببلفهلي يقلتهببللاببحلمق يفببلتلمقم ي ببنلممق ييبب ةالت ميمببلفل

كاللي املق ياهعلتسايت،لمإل ب م لمقغيقلسبيمهالم يكبسلققب لسبتكمحلثملصبنلابييدنل
لم ي ةلمقيقسوتيت لايامالتهللسيت م مفل إ ل ةلااعلا تميلتهلل تك م لااإالقت مىل

 بحل يفبنللصصإلمقامسبيمىلمقي مييبنلابثدفلل اىل سلسلالتم علاحلمقصيالي مفل
صببهلتديببحللياييببلفلليقهببلمقامسببيمىلمقي  يببنالمصصببإلمي يبب ةل ببحلمقامسببيمىلمقشبب يينل

اسبببتا لمايليشبببنلاللتقمطببب الاببب لمقا لص بببنل ابببىلمق صمصبببينلمقتل يبببنلقكبببإلاقهبببلال
ابببحل يبببثلم ت لطهبببلل لقداسبببدنللل ل امابببلفلقبببقق لكابببلل  يقبببللصبببهلقشبببيةلمقامسبببيمىلممقغقببب

مق يقينالصلحلاقملمقادهمعلماقةلمق ميمنلا ت طنل يالفل لقامسبيمىلمقي  يبنلصلقامسبيمىل
متيثي متهببببلل اببببتلا ت طببببنلاقببببقلمقمبببب عل ببببلققيمعلمقسببببيل ةلمقسبببب  لك القببببنلممشببببل ةلقاسبببباعل

قنل ابىلمقامسيمىلقملمقس  ل  يلتالممإلق لحلمم ت لطهلل لق  مفلمالثقهل ش ال) ال
كيمتبببل لل()مم ت طبببتل يابببلفل لقيقلصببب لمال  يبببنلمالقغبببلعل ملمقاملابببلتلمالثقبببهل شببب (

لو(1)مقيم لمال  ينل
يبببل لصبببهلكتبببلالمقامسبببيمىلمقي  يبببنل محلتملقيببب لمقشبببيمالصبببهلمقيديببب ةلمقي  يبببنل
مشبب يهلل  طببتل ببيحلمقامسببيمىلم  كببنلمالصببد وووولمحلكببإلامببلعلاببحلاببقةلمقاملاببلتل

  فلاحلمال  مفالماحلاقللقشيلمقتممصقلا ل قلص لمقكمحلمالثقهل ش ليقط قل اىل
مال  ينالكاللاملمق لإلا لمي  م لممق  م ل   لايلدمتلصبمتينلشبلاانووولس ابعل
محلادمفلاملعلمق ستلمققل لم  ي،لمق اإلمميت،لصيقمسل) ب فلمقيب ي(لصبهل مفب ةليبمعل

                                      
(لمقيقلصببب لمال  يبببن:لابببهلمقابببل لممقهبببمم لممققبببل لممقتببب مالمابببهلمسبببلسلمقتكبببميحل قببب لمقددسبببدنل)

لمقط ييييحلمقيمقلحلاحلطلقيسلمقىلسم مطو
لو5/111مقاسيم يالا مفلمققاال(ل1)
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طبل  لصبهل مفب ةليبمعلمقياينلمقثلقثنالممحلادمفلمقيشلقلمقال لم  يب،لمقيبمدم لمميتب،ل 
لو(1)مال  يل لمقثلقثن 

 الموسيقى والغناء قبل االسالم
ي ببإل هببم لمقيبب ال اببىلاسبب  لمال بب مثلمقتل ي يببنلكلقببتلمقامسببيمىلماتبب م مفل
قبببقق لمإل ثلمقمببب يعالمتببب إلشبببمما لكثيببب ةل ابببىلققببب ل ي ل يبببثل يلقبببالم يببب اعالصمببب ل

ةل بببمإلمقغقببببل ل ببب  لكتبببلالمقميببببلحلممقغقبببل لصبببهلمقيصبببب لمقيبببلااهلقصمصبببلفلكثيبببب ل
مقيبببلااهلم بببّيحلمحلمقيببب ال بببدإلتاببب لمق م بببنلمقداقيبببنليببب امملق  يبببنل قلفيبببنلكلاابببنال

لو(2)كلات م لي ثهعلمقامسيمهلمقم يعل
محل ابببل ةلمقيببب السببب يمنلصبببهلمقمببب عالم ايببب،لصبببلحلميمفلمقبببقيلمصببباتلمقيببب،ل

 إل اىلل اىلالشه لمقدقمحلمقامسيمينلممقغقلفينلميلعلمق مقنلمقي لسينلقعليكحلاستق مفل
مقسببلاينللمك م ا قيببنل ايمببنلمقيببقم ل)ماببلالليببقم لقبب،ليسببهإليايبب،(لماصبب مقلققبب ل

ممقداسدنلمق مفينلممقمممقيحلمقتهلث تهبللمالسبدعال لالسبتقل لسقبىلتاب لمقيبقم الصد ب لمحل
لتكمحلاي المس يلم ص ىلم ي اللاحلمقا مكدلمق ال ينل

ىلممقغقبل لا  ابنل ابل ينل مييبنالمقامسبيماللث ل ال ةلمي علاقهلمقاق ث ةلي ليلاتلس
اللتصاهللميانلمالل ي لتطم اللممد ال اللمتدّهاهللمقيايقلقا ال ةالم ي لمحلتكمحل
ا ادببنلمق ببسلممقببقمقالصدهببعلمقامسببيمىلممقشببيم ل ياببلإلمالقغببلعلمقتاتّبب ل  يببنلمقغقببل ل
مالاتبببدمدلق م بببنلمال م لكاهبببللمابببم لت تبببلفليل ايبببنل ابببل ينالممقبببىلاببب محلماال سبببنل

ي  نلصقينلالياكحلمحلتكتس هللمالانل سهمقنلم   لييإلمم  لصمبطالم قليبنلميابنلمت
 لقامسيمىلممقغقل ل قيإل اىليط لشمطل يي لصبهلمق ابل ةالم ايب،لصلقساسبانلااتب ةل

لاحلتا لمق ال متلمصمالفلسقىل ه لمإلد ال لممققهم لمقشلاإو
قايب الق  يبنلصهل مف ةلمقايل  لمالسداين:لكلقبتللmusicم  تلمالعلكاانل

امسبببيمينلاصببب  اللمقامسبببيمىلمقسبببلاّينلممقتبببهل ببب م اللكلقبببتليببب لمثببب تلصبببهلمقق  يبببنل
مقيمقلقيببنالماببقةلمقامسببيمىلمقام مثببنلكلقببتلتمببمعل اببىلايببدمحلامسببيمهلييتابب ل اببىل
مإليمل لالل اىلمقيب م الميؤيب لققب ل)صبل ا (ل يبثليب ىلمحلمق بلحلمقسبقل لممقهبدفل

                                      
لو91-99(لسيامحليل يه:لاص  لسل قلص1)
لو913(لقلص لمق يحلمالس :لمقميلحلممقغقل لصهلمقيص لمقيلااهال م لمقايل  ل اص لص2)
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 يلالقببب،لكاببببلليببببلإل ي فببببقلم بببب مايعلمقامصبببباهلتبببمدحلمصمببببللقديمببببل لالقايبببب م لمقشببببي
لو(1))مقي م لُا  ثلممقغقل لي ا،ل دالح(

ميبببببل ل بببببقدسلمقسبببببيلقلصبببببهلكتبببببلالمقامسبببببيمىلمقي  يبببببنل)محلاصببببب  لمالقشبببببل ل
مام يلتبب،لميمقببىل قبب لمقيبب الالتكاببحلصببهلمقمممقببالماليمل يببنلمقاييببدةلقاغببنلمقي  يببنل

إلصببهل يبب لمق  كببلتلمقتببهلصببهلقث اببللمقاسببيم لمعلشببي اللمقي ماببهلصمببطال ببلسببمم فل
تاثإلمسلسلمقامسيمهلمابهلاقبللممدمحلماليمل بلتلمقتبهلت ب ثهلليممصبإلمقصب  م وووول
اببقملسقببىليلقببالمقامسببيمىلمقا صصببنلقاممك ببنلمقبب يصلمقبب يقهلممقتيلميببقلمقسببب  ينل

ولكببلحلمقاغقببمحلل(لماببمل قببل ل امببلط لقمتلميمببل ل ببل لماببمدمحليسبباىل)مقتهاببيدت
 لبنل يببنل اصل  بب،لسقبىلمقكي ببقامسباينلمقتبهلكلقبتلتتيبيت قامحل ،لصبهلمقاممكبالم

لو(2)لتا  هللمققسل (للللللللللللكلقط مإلمقتهلنبل يبمإليممكالتل
لم مىلمق ممةلمحلمقي الكلقتلتستياإلمققغعلصهلم  يتهللمتس ي لتهلل

ل دإلطممصهلل لصقلاهللماالليشي لققق لمي إل اي،ليمإل  ي ل يحلا  لمقددم ي:ل
 ذي نغـــــــم ا نـــــــام لـــــــهفـــــــاني والـــــــ

 
ـــلي   ُ  وتهلي ـــر  تســـبي  (3)حـــول ا ي قيص 

 
كلقببببتلمقمّيببببلحليغّقببببيحل لقاغببببنلمقي  يببببنلمقدصبببب ىالمقببببيسلكاببببللم  لصببببهل يبببب ل
مقا مي لاحل  علتاكقهحلاحلمقاغنلمقي  يبنالمقبيسلاقبل لم إل ابىلققب لابحل ل ثبنل

ف ةال قتب،لصبهليلصيبنلم ب ىليصبللامسبيميلفللمقشل  لمققل غنلمقق يلقهال بيحلمصباحل ي بلفل
 اي،لم  ىلمقميلحل يحلتغقتل تا لمقمصي ةالماملمقشل  لمققيلالليمبمىلم ب ل ابىل

لو(4)تق يه،ل اىلمإليمم ل
صببهلشببي اللمقث اببلل ببحلمقغقببل لصمببلقمم:ل)محلمهلقببعللكثيبب مفللميلقببتلمقيبب الكداببلفل

قايمبمإلابحلمقصبمتلمق سبحلالسبياللسقمللمميب لصبهلمقمابمالممشب لم تدسبلفللي اقلشبيفلفل
حلمي،ل سح(لمييإل)قييعلمقب قيللمحلتسبا لمقغقبل لابحلصبعلتشبتههلتم ياب،(لمقحلكلحلا

(ل يبببب لمق يقيبببنل ببببحلمق سبببمإل)لمكثبببل كلقبببتلقايببب الق مقببببلفليايابببنلمقهبببقملم  لصببببهل

                                      
لو4الص9194(لابوفولصل ا :لتل ي لمقامسيمىلمقي  ينالت يانل سيحلقصل ال1)
لو95-93(لسيامحليل يه:لاص  لسل قلص2)
لو9صل9191(ليدإلمق قده:لام انلصهلمقامسيمىلمقي  ينل غ م ل3)
لو9صل9193يعلمقيد :لمقط ال ق لمقي ال غ م ل(ل   لمقك ل4)
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 ا ببببمحلمقيبببب ا(لماببببملاببببلليؤكبببب ةلابببب م ةلمسببببت  معلمالقغببببلعللمقمبببب رحمالسببببدعل)ميبببب م ل
لمقسلا ومقحللممقّا محلمثقل لمقتدمةلقاللقهللاحلتيثي ل اى

يصببيال ايقببللممق ببلإلاببقةلكاببللصببيال اببىل ي قببللت  يبب لداببحلثل ببتلققشببيةل
عل   يبنول لا   يبنلكلقبتلشب يينمقامسيمىلممقساعلمقامسيمهلصبهل يل ميبنلصبهلمقيبلقعل

قكببّحلمالسببتقتليلتلمقملفاببنلاببحلت ايببإلمقمبب مفحلممقق ببلف لاببحلمقمطبب لمالث يببنلمقاكتشببدنل
مب يعلممقمب يعليب ملمكتشب لمقسباعلمقامسبيمهلاقللماقبل الكلقبتليب ل قبتلمحلمالقسبلحلمق

مالمإل يبب لسببال ،لصببمتلمقهببمم لمقببقيلي بب فلاببحلمقمصبب نلماببهلممإلرقببنلامسببيمينل
مميببب اللمالقسبببلحال يبببثلي بببحلمقياابببل لمحلط يمبببنلمكتشبببل لمالقسبببلحلقصبببمتلابببقةل
مقمصبب نلممقسبباعلمقامسببيمهلمالمإلكلقببتلمقصبب صنالصببيمإلمالابب لكلقببتلمقمصبب نلت بب فل

(لمقاببللسببا لايمببمإليبب مفلل ابب قهببلل  بب لثم يهببلل صببمتلمم بب ل)ماببملمقهببمم ل ط ييببنل ل
لال يلمحلي ب ثلثم بلفلمالقسلحلاقملمقصمتلممست سق،ل طب ل  لقب،لمحليديب لصيهبللشبيفلفل

 مسطهلووولممستا ل ديل ةلمقثمبمالمميب م لمقتيبل المت سبيقهلالمت كيبدلمقثمبماللثلقيلفل
ق،لاي صت،لمم  مك،لمق سهلل اىلم يل لاييقنالثعلتكييدهلل   لمقداحل م  لاللسا ت

لو(1)
التلمقامسبببيمينل  ببب ل ابببدتلمقتقميبببال بببحل قيبببإلققببب لصبببلحلمقيثبببم ل ابببىلمك

مالثل لاملمق قيإلمقملط ل اىلقشم لمتطم لمقامسيمىلصلكالتلقمتلمالمتل لمقمايابنال
مقبببببمت ل ملمقبببببمت يحلتببببب قإل ابببببىلاسبببببتمىل ابببببل يلميبببببإلابببببحلمكالتلقمتلمالمتبببببل ل

ممقملاللماؤش ليميل ابىلتمب عل ملت اب لمقسباعلمقامسبيمهمقاتي  ةالالحلقق لاؤش ل
شببببم ينلممقديقيميببببنلممقاصبببب ينلقميبببب قللصببببم ملقتابببب ل بببب قللقا اببببل متلمقسببببما ينلممي

مقادمايببب ل ملمقمصببب لتلمقتبببهلتيبببم لقتبببل ي لسببب يقليببب مالقلايببب ل بببحلمالتلمقصبببقجل
لمالشببم يلممقكقببل ةلممقسببقطم ل)مقسببقطي (لما تابب لرالتلمقببقد لمقتببهلتيبب لاببحلم سببح
لرالتلمالشم ييحال لالالصنلقآلالتلماليمل ينالمميم لمقيم ل قب لمقديقميبيحلييب ل ابدمفل

الا لمققليلممكالتلماليمل ينلمال  ىالمكبقملمق بلإلابحلتقبم لقبآلالتل  ييلفلل ال يلفل
 قببب لمقاصببب ييحلمقمببب ال التاببب لمكالتلمقاميبببم ةلصبببم اللصبببهلمقامميببب لمالث يبببنلقتاببب ل

 تابب لمقاصببل  لمقي  يببنلمماليق يببنالمقيببإلييثببل ةلمق اببل متلممقتببهلتيببجل صببم اللا
سببببما لمققا يببببنلقمتلمالمتببببل لمقثالقيببببنلمقاميببببم ةلصببببهلمقمل ببببنلمقسببببما ينل ببببلقات  ل

                                      
لو11-91(لسايعلمق ام:لاص  لسل قلص1)
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مقي ميببهال يبب لشببلا ل اببىليبب علقشببيةلمقامسببيمهلمقي  يببنلمتطم اببلل ياببلفل يببثلييببم ل
سببقنالاببقملابب لمقياببعلمحلل5411تل ي هببللسقببىلسببدقنل م لمالمقببىل يلسقببىلمكثبب لاببحل

قسببما ييحلكببلقممليبب لسبب ممملمقاصبب ييحال صببقل نلمالمتببل لاببحلمايببل لمق يببممحالمكببلحلم
لمقيد ل اىلتا لمقميثل ةل لالصل  لمقاي  ةو

احلكإلقق لقث تلمحلمقغقل لمقي  هلي إلمالسدعلكلحلمات م لققق لمال ثلاحل
لمقتم علمقامسيمهالمقاتدماحلا لس ثل قلفهلاتم عل يثلاللامسيمىل دل قل ول

 سيقى والغناء في صدر االسالمالمو 
صببهلل(لماببيد لمالسببدعلقببعلت بب ثلتغييبب مفلمحلت مببقلمق شببل ةل  هببم لمق سببمإل)

صهلمقسبم لمقاكيبنلكبلحللمقك يعلم صمصلفلللقم رحمقاال سلتلمقدقينل تىل مإلميلا،الص
مقسببي لييبب يلصيبب،لمصببقلامسببيمينل لقغببنلمق م ببنلتببقك قلل  م ببنلمق بب م الم بب  لصببمتل

دةالمكلقببتلتهاببيدتلمق يببيجل)مقتا يببن(لتببؤ ىل م سببيناليكتقدهببللمقاببؤقحليقببل يلقاصبب
صبببهلاسبببلقنلمقامسبببيمىللمق شبببم ل لق بببلحليايابببنالصببب يحلمحلمالسبببدعلقبببعلييبببطل  يبببلفل

لمقب  يسا هلاحلمقامسيمىلتملسل ابىلمسبلسلل  يممقغقل الاالل ص لمق ي لقتكميحل
قتدسبببي لل مفل لقاببب لمسبببتقللمك ببب مقسبببا هلابببحلمقشبببي لممقشبببي م ال يقابببللمتيببب،لمقببب ي ل

نالصمبب لم ت بب لاببقملمقبب ي لمحلممقببىل يبب لمال ل يببثلمقق ميببنلمقشبب يدلمكيببلت يبب ل
مقكبب يعلم تببمىل اببىلتمصببيلتلتبب إل اببىلمق يببنلصببهلقمبب لمالصببممتالمتبب ييحللمقمبب رح

كممقبب،لتيببلقىل)ماللتيهبب ل صببدت لماللت لصببتل هببلللاببليكمحلاقهببلل قبب لمقببتدمةلايتبب الفل
ليمق،لتيلقىل)يدي لصهلل(ل يقاللُصس  لمم ت ل يحلقق لس يدفل

لو(1)مق اقلالليشل (لمق،لمقصمتلمق سحل
مابمللمقمب رح(لصلسبتايمملسقبىل يحلي علمسليد،لقي محل اىلمق سبمإلمال  بعل)

يتاببىل ايبببتلم يبببقهعلصمببلإلمهلصبببيهعل)ممقملسبببايمملابببلمقدإلسقببىلمق سبببمإلتببب ىلم يبببقهعل
يابم هعلكبلحلتدي لاحلمق ا لاالل  صمملاحلمق ق(ل ي لمحلمصمإلاقملمق بقلسقبىل

ابببحلط يبببقلمصبببمق،لاقغابببللسقبببىل سبببال هعلاابببلليتيابببىلققبببللمحلمقمببب م ليمابببقم لكبببلقممل
لي سقمحلت ي لمققغعلقييلقسلايلقهلمققصلمقاتاملصيكمحلققق لصيا،لصهلمققدسو

(ليييببال ببتدممتلتتاببىلاببحلي ببإل يبب لمقصبب ل نالميبب لمكببلحل سببمإلمهل)
 يابهعل)قمب لمسبتايتلمقيب لكلحلاحل مم هلاقملمال يلال سحلت ي لمققغعلميبلإلق

                                      
لم حل   ل  ،:لمقيم لمقد ي و(ل1)
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 مم (لصملإلمقص ل ه:لقبملكقبتلم ابعلمقب للرإاحلادماي للمق ل  ن:لقم لممتيتلادال مفل
تسبببتا لمقبببّهليل سبببمإلمهلق   تببب،لت  يببب مالمابببقملقبببصلصببب يحل لتسبببل لايبببلإلمال م ل

لو(1)مقك يعللمقم رحمققغاهلق ىلي م ل
تل بببدإلصتببب ةليحلممقاغقيبببليحلممقاغقبببيمي ل يببب ليايبببإلابببحلمقامسبببقمببب ل هببب ل ببب 

 هبببببم لمالسبببببدعلمصتببببب ةلمق ادبببببل لمق مشببببب يحلمقبببببعلتقمطببببب لساسبببببانلمقتطبببببم لمقامسبببببيمهل
ممقغقببلفهال ببلق  علابببحل يبب لمالق سببل لمقبببقيل هبب لقتييببنلمقشبببغلإلمققببلسل لقببب  مةل

حلممقاغقيبببلتلطبببميسلمسبببلفال بببلف لم بببدةلحلمقي يببب لمابببحلماثبببلإلممقفببب لمقاغقبببيقاببب ي
لمقاغقبيحلللللللللللشبه  ل  ليإلمقتيبمقايد لم ي اعلسقيتهل اىلقك لت مياهعل بل

لممقاغقيلتو
 م(056-666الموسيقى والغناء في العصر االموي )

قامب حلمقسبل  لمقابيد يلمحللمي يب مستطل تلمقامسيمىلمقي  يبنلصبهلمققصب ل
المكبببلحلاقبببل لا كبببدمحلقهبببقملتاببب لمقا قبببلتلمالمقبببىلقدقبببمحلابببحلمقغقبببل لمكثببب لتطبببم مفل

لاكنلممقا يقنولمإلسدع لا يقتيحلام ستيحلصهلمك لسلسلفل مقتطمي لمقامسيمهلاالل
 بببيحلم ت ابببتلايبببل يحلمقايبببل  لم سبببك تلصيابببللم م لمقيديببب ةلمقي  يبببنلم بببيحل
مستطل لمققدمقلمقسيلسهلممق يقهلمحليمط لمي ما،لصبهلمقشبلعالقميبتلمقاب يقتلحل بدمةل

ممق صببلةلماليتصببل يلممقصبب صتللقديتبب مالابحل يبب لا ببلا لمقامسببيمىلممقغقببل للميابح
كثبب لاببحلقيلي ببإالماقببل لمسببتم تلايام ببنلاببحلمال سببتم مطييحلقتقشبب لصببلقمقلتلم

لمقامسيمىلممقغقل لول لم املتممقدحلممقشيلقأل ا
محلمقهيكببإلمقيببلعلقا مقببنلمقي  يببنلصببهلمقشببلعليبب إل اببىلمسببت يل ل حليكببمحلمقببقغعل

مقبب،ل تببىلقببملكلقببتلاقببل لمقغببلعلُايتا بب،لسقببىللميصببحمقي  ببهلصمبب لش صببيت،الممقاببلل
ابببحلاقبببللماقبببل لصلقهبببللتكيدبببتل لقشبببكإلمقي  بببهلمقاتبببمم ثلق  يبببنلمحلمالقغبببلعل اشبببقل

لو(2)مال ياينلي تلصهلايل ي،لمقم تلصي،لممق ايتلاي،ل
مقددسببببببدنللر م محل  ميببببببنلمقق  يببببببنلمقامسببببببيمينلمقي  يببببببنلكلقببببببتلاتاثاببببببنلصببببببهل

الصاببللتيبب  لقبب،ليببمقسل ببحلسببايالحلمقكلتببالرقببقم لمي ببدعممقاق بب يحلممقامسببيمييحل
اببب(لصبببهلكتببلالمقميببلحلمكتبببلالمقببقغعلمممفببإلميبببلعلمق مقببنلمالاميببنلكبببلحل959صهل)مقاتببمل

                                      
لو9يدإلمق قده:لاص  لسل قالص(ل1)
لو1يدإلمق قده:لاص  لسل قالص(ل2)
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 اثل ببنلق  يببنلقتطببمي لمقببمم لمقغقببل لمقثدثببنلمقتببهلكلقببتلاميببم ةلصببهلصبب  لمالسببدعل
مابببهلمققصبببال) قبببل لمق ك بببلح(لممقسبببقل ل)مقغقبببل لمقثميبببإلمقت ييببب لممقكثيببب لمققغابببلت(ل

الاببقملاببحليهببنلمم  سلسببلفل لطدببنللممقهببدفل)مقغقببل لمق ديبب (لقيت ببمإلسقببىل قببل لمكثبب 
ماحليهنلثلقينلمحلييتا ل اىلتط يقلميمل لاستمإل حل  م لمقشي ل ابىلق بحل
مال قينالمابقملمابعلابللايبدلصتب ةلمممفبإلمقيصب لمالابميالقهبقملقيب لمحليبمقسلمقكلتبال

ا لش مفل اىلاحليل ل ي ةلصم ليل لصبهلكتبلالمقده سبتلال بحللاقملكلحلي لمث لتيثي مفل
م بب مايعلمقامصبباهلم ببقل قبب،لم ببحلق  يلتبب،لمقكثيبب ولمكببلحلقاكتببل يحلم ببدةلمققبب يعالمحل

لمقد منل يثل  تللقممةلقاللصق ل ي لققب لصبهلابقملمق بلالما ييبلفللقألييلإمث االل
قكتببلالمال ببلقهلمقك يبب لمقببقيلماببي،لم ببملمقدبب فلمالصببدهلقهلصياببلل يبب لمكببقق لمق ببلإل

ققل يببنلاببحلمقتببيقي ل كتل يبب،لصببإحلمق ايببإل ببحلم ابب لمقد مايبب يلممإلاببحل قببهل هببقةلم
)مقبقغع(لم)ماليمبل (ل يبثلكببلحلقهبقيحلمقكتبل يحلمث اابللصياببللقابالمقيب،لم ّمقب،لمسبب قل

لمقامصاهلصيالل ي لاحلق  يلتلامسيمينو
محلمقتطبببم لمق لصبببإل بببدإلتاببب لمقدتببب متليببب إل ايببب،لمقيببب  ل يببب لمقمايبببإلابببحل

ابم لمقشبي م لمابلصنلمقاغّقيحلممقاغقيلتلممقامسيمييحلمقبقيحل مب مملياسبلتلصقيبنل  
مقاغقببيحلليشببه لالمقببقيحل مقببممل يبب لمقق  يببلتلمكاببللسببق يق،ل قبب لمقتيبب  لقاكتّبب

لممقاغقيلتلممقامسيمييحلصهلتا لمق مالمقداقينو
ل

 م(8551-056الموسيقى والغناء في العصر العباسي )
محلمقتمببلإلا كببدلمالا  مطم يببنلمالسببداينلاببحلمقشببلعلسقببىل غبب م لكببلحلمقيداببنل

ابحلمققهبم لمقسيلسبهلممق  بل لماليتصبل يلق ابل ةلابحللمقتهلمّ  تل صب مفلمقدل ينل
ممصباتهللقاسبتمىلقبعليتيسب لل ساىلمق ال متلصت تلقدقمحلمقامسيمىلممقغقبل لسب دفل

لقهللصياللتداللاحل هم و
صهل غ م لمقتهلكلقتلمققم لم  علا كدلقدشيل لمقيااهلممقدقهلممي  بهلصبهل

ممقا بببب  محل   ليببببنلمتشببببيي لمقاماببببم يحلممقاا قببببيحلمقيببببلقعاليببببلعلمق ادببببل لممالابببب م ل
ممقيلدصيحلاحلمقيقسيحالمث لقق لصهلمقتيمي لممقتي ي لمققيحلكلقللاحلقصيالمقدقمحل
مقامسببببيمينالمقببببعليكببببحلمقهبببب  لمقاهببببملممقطبببب الصمببببطالممقاببببللتياببببعلماال سببببنلمق ادببببل ل

مق شببي للممالابب م لممقميهببل الكاببللكببلحلصببهلم بب مايعل ببحلمقاهبب يلمال لمقصببغي لقهببل مح
م ببببعلمالاببببيحلممقاببببيامحلقملمقصببببمتلمالّ ببببلقلمصببببل المقق ببببم لمقامسببببيمهالممقببببقيل
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م قينلاحلتا يق،لمكقملم ت،ل) اّين(لمكلقتلاقةلمقشه ةلل511 ي لامت،لق،لل  صيت
صببهلمقغقببل ل لمسببلطل غبب م الابب  لةلمسببتقكل لميمسببلطلمق يقيببنلمقا لص ببنلمقتببهلكلقببتل

ل المكببقق ل لققسبب نلال ببحليببلا لمق يببإلمقمييبب،لتيت بب ةليبب مةلسببيفنلقميببلعلمالابب م ل لقغقبب
مققيليق   لاحلُ  مانل   ينلمصيانولممقامسبيمىلكلقبتل يابلفل ابدمفلقاسباطلحلمكبلحل
مق ايدبببنل قببب الليسببباهلمقبببهل هببب ةالاليكبببمحل ا سبببمعل ملمصبببينلتكتببباال بببإل ل قيبببنل

لاييقنلت ا لمققك ىلتقش لمالعلمالا م و
ع(ل941-997مقببب ةلمسببب قل)ع(لمل919-753قمببب لكبببلحلال ببب مايعلمقامصببباهل)

مقدابببإلمقك يببب ل سببباملمقامسبببيمىلمقي  يبببنلسقبببىلم ابببىلمقببب  يلتل دابببإلتابببايهللصبببهل
لصقمحلمقغقل و
ثبب لصببحلاببقيحلمالسببتلقيحلمقك يبب يحلصببهلمقامسببيمىلمقكدسببيكينلصببهلمقيصبب ل محل

صهلمقامسبم لتلمقي  يبنالاثبإللك ي مفللمقمسيطلمقدمقااللصهل دطلمق ادل المشغإل يدمفل
قدصببدهلقهالابب مفلمقببقاالقااسببيم يالمقيمبب لمقد يبب لال ببحل  بب ل  بب،للكتببلالمال ببلقه

 هبنلا يقبنل مقتبهل اب تللاممق طل لتلمقتهلم  تل قهاللصهليصصلمق لقيابنلمقيابن
لال محلمق شي لم  اتهلل  ينلتدمقلمقمص و

)يقبببنلمال  (ل لقدقبببلقيحلمقيببب اللقمببب لتبببيث لم ببب مايعلمقامصببباهلمقاامبببالايبببلدمفل
 ببلقاغقهل)اي بب (ال يبب لمقبب،ليبب  لمقتبب مثلمقمبب يعلل ايمببلفلل ببلفلمقببقيحلسبب ممةالم اببإلم يل

لمقد لصي،لاحل م ،لصلست قلقم ،لم لفلقاامسيمىلمقي  ينال يثلتيّاعلمقا ال اى
لمقيم لصهلمقامصإلي إلمحليتم علق دطلمق ادل و

صهل ه لال محلمق شبي لكبلحلم ب مايعلمقامصباهلمققب يعلمقبقيلالليدل يب،لمقيلابإل
م  مايعل قمل دةلمقايد لصهلمقشل لا  سنلقاامسيمىلقش لصيهبللمقي يعالمي لم تقىل

ايل صبب،لصببهلمقغقببل لممقيببد لممقشببي ل سبب ل ل ببلق المكببلحليقببم ل لشببكلإلمقميببلحلابباحل
الااببللسب الصببهل ممفلنييقبمقايام بنلمقمم ب ةالمابباتلص يتب،لاببللي  بمل ابىلثاببلقيحل

ماببببحلسببببمقلمقمّيببببلحال تببببىلمصببببإلمسببببيل ل ياببببهحل شبببب متلمالال لاببببحلمقبببب قلقي ل
مشببه احلا ببل قلم  يببالم قببلقي لم صبب صلما  م ببنلمم  يببلتلمسببتطل تلشببه تهحل

لمالصلقو
  فلمقيبب،لثدثببيحليل يببنليصببليمببمإلم ببحليببلا لمقبب،ل)دم لم بب مايعلمقامصبباهليماببلفل

 اىلمقيبم ل ط يمبنلمم ب ةالم ّقبيحلصمبلإلم بحليبلا لصبهلمالمتبل لمتب للصا  حلياييلفل
م يلميبلإلشب يلاثقبل الصشب ت،لصلسبتمى(لم  مايعلقيل ينلاحلمقيمللصيشل  ي لاش م ل
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لمامل قيإل اىلسينل اا،ل لقميدلتلممقدممصإل ي مإلمقيم لمقامسيمهو
 اىل م ل ي لامدمحلمقك ل قب،لمالصبدهلقهللامدمقلفللمييإل لق،لييد ل دصلفل

سقبىلمقصببمتلل)مقب،لكبلحليسبتهإلمال قيبنل لقط مبلتلمق بل ةلابحلمقا بحلثبعليتب  فلقبدمالفل
ىليبب م لمقصببمتلثببعلييببم لابب ةلم بب ىلسقببىلمقط مببلتلمق ببل ةلمقغاببي لسقببىلمحليصببإلسقبب

صلقاق دانلماملصبهلقدمقب،لمصبيم ةليقتمبإلابحلمقمبمةلسقبىلمقيقم بنلمق لقغبنووولماكبقمل
لو(1)سقىلمي ي (

سبقنالمق سبتل غب م لمقسبمم لم كبلةلمق ايدبنلل91تمصهلم  مايعل بحل اب ليقبلادل
 قلاببللم بب مايعل ببحللمصببي ة لنامحلمحليصبباهل ايبب،لم ثببلةلم ببحلسببلف مقاببيلم ابب مق شببي ل

ل:مقاه يلاطايهل
ــــــــ   تــــــــولى الموصــــــــلي فقــــــــد تول

 
ــــــــان   بشاشــــــــا  المقاهــــــــر والقي

 
ميبلإلم قب،لمسب قلمقامصباهلال قب،ل ابل ل)مصبق ليب  لتسبيالفنلصبمتلصيابلل
ثدثالفببنلاقهببللصلقبب،لتمبب علصيهببللمققببلسلياييببللم اببللثدثالفببنلصشببل كمةالمشببل كهعلصيهببلال

لو(2)قيا(م اللمقثدثالفنلمق ليينلصاهململ
كببلحلمسبب قليببب لمت ببقلمقيبببم لرقببنل فيسبببينلصببهلمقتا بببيحلم  اببللكبببلحلي يبب ل بببقق ل

مقدل سبينلمقتبهلتت بقلمقطق بم لرقبنل فيسبينلقهبلالممقطق بم لكبلحللمقتبيثي متمال تيل ل بحل
ي لشل لصهل د لصل سلممق يلمط  ستلحلم د لمق ياعالمي لصبقدهللمقدبل م هلصبل ال

م لمقم يعلمقيلااهلممقطق م لمقايدمقهلمققيلصل لمقامسيمىلمقك ي لسقىلصقديحلمقطق 
ليساىلصهلدالق،ل لقطق م لمق غ م يو

كبببلحلالسببب قلامميهبببلتل قيدبببنلابببب لميايببب لم ببب مايعل بببحلمقاهببب يل يببببثلم م ل
مال يب لمقتغييب لممقغببل لمقابم مثلمقغقببلفهلصتصب ىلقبب،لمسب قلممصبب حلاقبل لاببقا يحل

االم بب مايعل ببحلمقاهبب يلالمكببلحلااببحلم ببقل اببقرقببقم مقمسببعل اببىلمسلسبب،لمقاغقببمحل
ل)ا ل ق(لمققيل قىلمقغقل لمقم يعلكالليشتههلاملاللكالل قلةلاحليقسالمقي،و

محلابببلليايبببدلابببقملمقيصببب لم تابببل لمقيببب الصبببهلمقمببب حلمقثبببلقهلممقثلقبببثلممق م ببب ل
قاهيبب ةلمقهببعلم تابب مملمقابب مقلتلممقتبب ميعل ببحلمقيمقلقيببنلممال  يميببنلمقم ياببنلمقات ياببنل

                                      
لو517صل9191ا ا لم ا لمق دقه:لمس قلمقامصاهلمقامسيمل لمقق يعالمقملا ةل(ل1)
لو35يه:لمقاص  لمقسل قلصسيامحليل ل(ل2)
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قادك لمالسبداهلسقبىلمق ابل متلمال ب ىلقاتبيثي ل ايهبلللتدت لفللقاس يلقينالماملاليي 
ل هلالماقملاملس لمال  م لكاللس قلمقك قلولممقتيث 

صبببهلكلصبببنل مبببمإلمقامسبببيمىلممقغقبببل لصبببهللممقتبببيث لمماببب لفللمقتبببيثي ي هببب لققببب ل
ا مقلتلمس قلممقكق يالص ّمحلمققغعلمماليمل لم شي لسقىلمسامالمقيبد ل لالصبل  ال

ببببعلسقببببىلمقيببببقسلمقمببببميلممقايبببب ىلممقيبببب لchromaticممق قثببببميللDiatonicقسلمُيسِّ
مقبب ىلصببهلاببقةلمقدتبب ةلمسببت  معلكااببنل)امسببيمى(لقتبب إل اببىللenharmonicممق مسببعل

(ل)امقسبببيكه(لصت يابببتلكاابببنلمقميثبببل ةلممقمبببلقمحلممق يببب لمقبببقغعل صبببم ةل لّابببنل)امسبببيملفل
مكبببقق لشببباإلابببقملم  ببب لمققغابببنل)مال  بببل (لمقصببب لمققغابببنلسقبببىل)مق ميبببن(لم)مقايابببل(ل

لgennesتدسبببي لمقسببباعلمقامسبببيمهل)مالقدصبببلإ(لم يببب لمقطقبببيحل)طبببمقس(لمماليقبببلسل
لوspecies(1)ممققم ل

(لر م ةلمقامسببيمينلمق  يلتبب،لصببهلمقسبباعل141-971كتببالم ببملقصبب لمقدببل م هل)
ماليمبل (لم)مققمب ة(لمكبقق للس صبل مقامسيمهلابحل بدإلكت ب،ل)مقامسبيمىلمقك يب (لم)

 يبببثلكبببلحلممإلابببحلمابببحلمقسببباعلمقي  بببهلصبببهلمقمببب حلمق م ببب لل)كبببدعلصبببهلمقامسبببيمى(
مقامسبيمينولمكبقملم بمل ابهلم بحلسبيقلللمكالتمقهي يل لالالصنلسقىلمصد،لقا تاب ل

(لاحل بدإلكت ب،ل)مقشبدل (لم)مققيبلة(لم) مقبسلقلابن(لمكبقق ل سبلقت،ل191-9137)
ىل ببلعلصببهل)تملسببيعلمق كاببن(لال بب لاببحلمالشببل ةل ياببلفلقصببدهلمقبب يحلمال اببميلمقاتببمص

علكمقببب،ل بببل لقهليبببنلمقيصببب لمقي لسبببهلم  ميبببنلمال بببتدإلمقاغبببمقهلابببحليهبببنل9111
مكمقبب،لاببحلمققمم بب لصببهل اببعلمقامسببيمىلممقغقببل لاببحليهببنلثلقيببنالصكتل ببنلمال مم لتبب يعل
سقىلقغلتل  ةلاقهللمقد قسينلممقت كينلممقدل سينلمكقملمق سلقنلمقش صينلمقتهلمقدهلل ي ل

 بببحلكتبببلالمال مم ل لالابببلصنلسقبببىل) سبببلقنلل اايبببنلمال بببتدإلمقاغبببمقهلمابببهلاللتمبببإ
قاق  ينلمقامسبيمينلمقي  يبنلابحلق ي متهبلاللماليمل (لمتي لاقةلمقاؤقدلتلمكث لمام لفل

لمتتااقل اي،لاغقمحلمامسيميمحلم اال لكثي محو
صببببهلمقامسببببيمىلمقي  يببببنلصببببهلققبببب للممك م ميصببببيال ايقببببللم طببببل لمقق  يببببلتل

ابحللماملالليتطاالاسل نلممسبينليب مفللميسلسمقيص لالق،لقيسل  اقللما تغلقلل
لاقةلمقامسم نلمق لصنل لقاملعلمقي ميهو

                                      
لقاادي لاحلمقتدلصيإ:ل مي ليلامسلمقامسيمىلمقي  ينلقا كتم ل سيحل اهلا دم و(ل1)
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اببببحلمكالتلمقامسببببيمينلمقاسببببت  انلصببببهلتابببب لمقدتبببب متلمكالتلمقتببببهلت ببببصل
مقامسبيمىلمقيسبك ينلماقهبللمقسبب قليلممقشب ل ،لممقادابل لممقط ببإلم بمقلمققميب لمكلقببتل

 لصببببنلللللللللللللللاببببقةلمقامسببببيمىلتابببب الصببببهلمميببببلتلمقصببببدةلمق اببببسلماببببه
لو(1)ل لق ايدن

مقمت يببنلمقيببم لماببمل لسببال لمم يببلعلا تادببنلماببهلمقيببم لمقي  ببهللمكالتماببحل
ممقدل سببهلممقكلاببإل)مقشبب مطه(لماببمل ببم لاقصببم لدقببدإلمقيببلقعلمقامسببيمهلممقيببلد ل
مقي لسهلمقاشهم الممقيم لمال حل) اي لمقصمت(لممالي ل)ا تا لمالمتل (لممقهدفل

 شب ينلمقا دبم ةلممقبقيلقكب ةلم بملممقشبلاهلممقهقب يلقيلمقمصبينلمقل)تمل المقا ا(
لو(2)ص فلمالصدهلقهل

كببلحلمسببت  معلمق بب م لمال ي يببنلمسببيانلقاتيبب  ل اببىلتسببايلتلمالقغببلعالميبب ل
سل لكإلاحلسس قلمقامصاهلممقكق يل هقملمقتمايب لم ّمقبمملمقغبلاهعلسقبىلساسبانلابحل

اببللكلقغببلعلصببهلامميبب لاييقببنل اببىل ب م لمقهيببل لمال ي يببنلقتبب إل اببىلاقببلطقلميم 
لثعلي  طل اىل ه لمقيققلل ققلمقيم لُ ّ  تل ممسطنلممتل لتش لش مفليميلفل

لو(3)الليتهييلق،لقش ت،لمحليدمإل حلاميي،للش ي مفلل  لطلفل
احلم  دلاداحلمقامسيمىلصبهلابقملمقيصب لمقتيكيب ل ابىلرقبنلمقيبم الممقي  بهل

ال ل لقييحالصلس قلمققيلتياعل حلممق ةلاق،لممحلتقّم لصقل ت،لي إل اىلتم علممد 
علكبببلحليببب ليابببىلصتببب ةل شببب لسبببقممتلقبببتياعل711ثبببعل اببب،لاقصبببم لدقبببدإلمقاتبببمصهل

مصبمإلمقيببد الممقكقبب يلقببعليسببت  عل)مقاابب ما(لممقاببللمسببت  علمصببل  لمقيبب لمقياقببىل
ابببحلمصببب  لمم ببب ل)مابببملابببلليشببب ،ل يببب لل بببيكث ممكببب ل ابببىلمقاببب ال ابببىلمالمتبببل ل

 ال اىلمقك يتل (لمامل قيإلتقمقلامسيمهلصهلدالق،لمققيلمقتمقيلتلمقايلص ةل لقا
صكببلحلمقتيلاببإلابب لمقسبباعلمقديثببل م يلممقكقسببهلممالقغببلعللمتمقيببلفلل اببل يلفللشببه لتطببم مفل

مقا ك بببببنلممقت بببببميدتلمقسبببببّااينل)مقط ميبببببن(لمتببببب ميحلماليمبببببل لمم ت لطببببب،ل لقامسبببببيمىال
ي لمقاببمدمحلممقتببيقي لمتصببقي لمالق ببلحلمق فيسببينلممسببت  مفلمقدممفبب لاقهببللصببهلمقتببيق

 بببإلشبببمما ل ابببىلتطبببم لمقدكببب لمقامسبببيمهلصبببهلمقيصببب للمق ببب لكبببإلققببب لييببب لشبببلا مفل

                                      
ل(لهوفولصل ا :لاص  لسل قو1)
لو59-51م ملص فلمالصدهلقه:لمال لقهلص(ل2)
لو91 سلقنلمقكق يلصهلمقا محلممققغعالت ميقلدك يلليمس لص(ل3)
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قدتبب متلال مببنال اببىلمقبب  علاببحلمالق سببل لممقتمميبب لمقببقيللمقي لسببهالمم ت ببل ةلمسلسببلفل
الماشبل إلمالقبل ةلقتمب علليا ت،لصت متلمال تدإلمقاستا ةلقم محل مالقق لمالد ال 

لو(1)مسيمىلممقدقمحل اىلمي،لمق صمصلمق ال ةلمقغ  ينلممقا
مقتبببهل قلاببلل صبب لمالد ابببل للصاسببلقنلت  يبب لمالقغببلعلمق فيسبببينلمص م هببللاببثدفل

صببهل قيببنلمقامببلعلمقي ميببهل شببكا،لمق ببلقهلماببملاماببم ل  ثقببلللكلقببتل محلشبب لمسلسببلفل
ات ممقنلصهلمقاملعلمقي ميهلكاللسقدصإلققب للرققم مق فيسهالممحلكثي ملاحلمالسال ل

لقشيةلمقاملعلمقي ميهوصهل لال
قمبب لمسببت  علمقيبب المقسبباعلمقامسببيمهلي ببإلمحليببتعلقااسبباايحلصببتحل ببد لصببل سل
متكببببمحلاببببقملمقسبببباعلاببببحلسبببب ينلمصببببممتلمسلسببببينالمتسبببباىلاببببقةلمقبببب  يلتل لسببببال ل
مصببطد ينليطاممقهببلل اببىلمصببممتلمقسبباعالماببهل  ببل ةل ببحلتي يبب متلمصببدينل ببحل

ي ينلم لق  علاحلمستيالإلمقيب الا كدلاقةلمالصممتالمقق ل ممسطنلمال   لمال 
قاتسايلتلمقدل سينلقدت ةل  كعلتديحلمق ابل متلكابللمشب قلل يب لمقهبعل بل مملمم ب قممل

ل(لممسبببامةل)مققبببمى(لممقصبببمتلمقسبببل سل لسبببعل)مق سبببيقه(لگبببقيپمقصبببمتلمق بببلاسل)مق
ممقصببمتلمقسببل  لم بب إلسقببىل)مالمف(ل يلمق ببل ل ملمقا تدبب الممستيلاببممل ببحلتسبباينل

مطامببممل اببىليببممالل(ل لسببعل)مق سببت(لمايقببلةلمقاسببتميعلملگببيلاببمل)مقيممإلصببمتلمقببق
لل(لمققيلمست  قمةل لسعل)مق ست(لمقكقهعلييامةلي م مفلگ)مقك  مح(لمم مممل)مقيمق ستلمسع

قصبببمتل)مققبببمى(لماكبببقملمصببب حلمسبببعلمقسببباعل ملمقببب يممحلمقامسبببيمهلمقي  بببهلمقط ييبببهل
ثلاحلماملمقيممال)مقك  مح(للمقيهللصمتل اي المكتيناحلمالسال لمقس ينللاكمقلفل

لالقبمىالگبلاليهل لگلالسبيگبمق يممحلممالسال لابه:ل مسبتال مللتيقي صيتعل هقملمقثلاحل
ل سيقهالممفالك  محو

(ليگبببل)مقلميمإم يببب لتغييببب متلمتيببب يدتلم بببقلمقسببباعلي ببب  لابببحل  يبببنلمقامبببلعل
لميقتههل   ينلمققمىل يلاحلصمإلي م لسقىلصمإليممالممقساعلمقامسيمهلمقش يه

صببغي ةل)ماببهلل  يببل لم   يببن(ل   ببل ل5ك يبب ةل)ماببهلت تببميلل  يببل اببحلثدثببنلليتببيق 
مابببهلابببب للم شببب يحل  يبببلفلل   يبببن(لم بببقق ليكبببمحلمقسببباعلاؤقدبببللابببحل   بببل ل3ت تبببميل
ل:(2)كلكتهل سال ال

                                      
لو197-194(لسايعلمق ام:لاص  لسل قالص1)
لو94شيم هلم  مايعل ايإ:ل قيإلمالقغلعلقطدالمقاملعال م لمق  ينلقاط ل نل غ م الص(ل2)
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لصمإلكل  يدلقيعلي م ل صل ل-1لصمإليگلل-9
لالكل  يامإلتي ل صل لي م ل-5لصمإل يدلي م ل صل ل-3
لاللكل  يدلقيعل يعل شي محل-9لاللح شي مل-4
لسهلكل  يامإل  مقل-9لسهل يامإل يعل شي محل-7
لسهلكل  يدلقيعلكمشتل-91لسهلكمشتل-1

ل  يدلك مللقيعلدي كمالل-91ل مل ستل-99
ل يلكل  يامإلتي لدي كمالل-95ل م يدلدي كمالل-93
ل يلكل  يدلقيعلكم  يل-99ل يل مگلل-94
لاهلكل  يامإلسيگلل-99لسهل يامإلكم  ي-97
لاهلكل  يدلقيعل مساي ل-11لاهل مساي ل-91
لصلكل  يدلقيعل يلدل-11لصلليهل گلل-19
لصمإلكل  يامإلت ل يلدل-15لصل يدل يلدل-13
لللصمإلقمى-14

 
 اإلسالميةن في الدولة العربية ين والموسيقيالمغني اعالم

صببهلايبب محللتل ببلفلكل343محليصببصلمقيااببل لممال ببدعلمقببقيل قدببمملاببلل  صببيقلةل
مقيامعلمقامسيمينلممقغقلفينلمق  يلتهالال   لتا لمق مالمقداقينلمقتهلمستا تل تبىل
 ص لمال تدإلممق دعالمكقق ليصصلمقامسيمييحلممقاغقيحلممقاغقيلتلي لابألتل

مقاببؤقديحلمقك ببل لصببهلمقمبب حلمقيلشبب للي بب امسببم نل اغببتلق ببملاببحل شبب يحلايابب مفال
(ل197-917مقدبب فلمالصببدهلقهلل)لي ببهلالمال ببلقهلالماببهلامسببم نلكتببلمقاببيد ي

ماللمحلايسببلةلمقامسببيمىلمقي  يببنلمقكلاقببنلصببهل يببلالمققمطببنلمقامسببيمينلمقي  يببنلصبببهل
اؤق لمالصدهلقهلمقامسم هل لإل محلمقتث تلاحل م لمال قينلمقي  ينل  مل ي ل
لمقتدصيدتلمقاتيامنل لقي م لمقشي يالم يب لماليمل بلتلمقتبهلقدت ابهللاي مصبن
صهلقق لمقيص القهقملمقق ل  تقللمقا م ةلسقىلتت  لمقامسبيمىلمقكدسبيكينلمقي  يبنل
  ببببب لاتل يلتقبببببللقابببببلل ممةلمقببببب ممةل بببببحلمقاغقبببببيحلمقدسبببببهعالمابببببدفلصبببببهلمقتمبببببلطل يببببب ل
مقايامالتلمقاتقلث ةلاقللماقل السقىليلقبالمقميبلعل ب ي لمقت ميمبلتلمقامل قبنل سبىل

ثب لقا طبمطلمقك ب ىلقتطبم لمقاغبنلمقامسبيمينلمحلتساحلققللاقةلمقايامالتل ليتدل لمي
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مقي  ينالمسقي  لت يابلتلمابعلمقاغقبيحلممقاغقيبلتل ابىلتمسبيالتلمق مبالمقداقيبنل
ل ي لييإولصهلتقلمالمقاغقيحلممقاغقيلتلييدفلللاللقيكمحلمقي  لاتساسدفلمقتهل يقّل
 نشيط:

هلقشببيطالكببلحل مإلم ببل علمقاغقببيحالمقببقيحل ّ ممل قببل فلصقيببلفلااهاببلفالاببملمقاغقبب
لمققيليل لسقىلصلقمقلتلمقا يقنلقكهليغقهل اغت،ال قل فلمقهالمقاشل  لم صمصبلفل

ياب االميبب للاثبلالفلل قشبيط اشبل  ل  ب لمهل بحلييدب ل  بب ل شب م ليب ي لقمب لكببلحل
سبل  لياهبب ةلاببحلمقاغقيببيحلق ابم لمقماببنلصببهلمالتمببلحلم ابقل سببامالامسببيمهلاتايببدال

لققمل يحل قصتلق،و
 سائب خائر:

مقاستي ال)سلفال لف (ليبلإلقي ب لمهل بحلييدب لمقبللمصبق لقب لاثبإلمقاغقهل
لاقمل لقي  ينلميل ةلصهلمقيمعلمقتلقهلمي لق ح:

 لمــــــــن الــــــــديار رســــــــومها ق ــــــــر
 

 لعبـــــــــ  بهـــــــــا ا روا  والقطـــــــــر 
 

 لقتيل ةلثعلم بقليسبتدي لابحللميا ل مإاملم ملييد لسلفال حليسل لمشتغإل
ىلمقدب سالميمبلإلمقب،لممإلابحل بمإلمقغقبل لمالق لحلمقتهلم  تلقاا يقنل ممسبطنلمسب ل

مقثميببإللسيمببل اببحلم تكبب للم مإماليق ببهلسقببىلمقي  يببنالم ببد ل اببىلمقيببم لابب لمقغقببل ال
التببببمصهل ببببلعل اي بببب لمياياببببنلم ببببدةلمقاببببيدل شببببه اعمالمإالتتااببببقل اببببىليبببب ةلمقي يبببب ل

لعو993اب/95
 جميلة وعقة الميالء:

يحل لقغقبببل لصبببهلاكبببنلصبببهلقدبببتلمق بببل لمقاهتابببل سبببلفا ثبببعلل قشبببيط محلقيبببل ل
قاببللصياتبب،لاغقيتببلحلكلقتببلليببل يتيحلال بب لك ببل لمقاتقدببقيحلصببهللميسببلسممقا يقببنلكببلحل

اكببنلممقا يقببنلمااببللياياببنلم ببدةلمقاببيد القمبب لكلقتببللمكثبب لمثببل ةلصببهلتببل ي لمقامسببيمىل
مقي  يببنلصاببحلاببلتيحلمقميقتببيحلمقايتببميتيحلميتبب سلمقبب مم لصياببلل يبب لمصببمإلمقامسببيمىل

لمتدلصيإول سلقيااقهللتاممملكإلالليتصإل هللاحلمقكدسيكينلمل
مت يببتل ببدةلمقابببيد لصببهلاطاببب ل يلتهببللمالسبببامالمقتمايبب يلمقبببقيلتيااتبب،لابببحل

متشيييهللقتي ي لمتطمي لل سلفا مل قشيط لم تيثي  ي لمقيمم يل)شي يحلم مفين(ل
يابعلمقغقل لمقامّي لممقامدمحلسقىلمق يلدلماحل دةلتل إ  لإا ةلليمإمقدقمحاليلاتل

مقبب مم لميمإلصببلقيملمقامسببيمىلمقي  يببنلمقكدسببيكينلمقك ببل لم ببحلاسببيحلمم ببحلسبب يجل
لمقغقل ول صمإللم قمملامم حلا  دالماقه
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ابعل بدةلمقابيد للع(ل دبدفل799-955 ا لمقشبل  ل اب ل بحلم بهل  ييبنل)
صغّقت،لاحلشي لق،الص هتلاحلش ةلمقط المادقلثم ،لمسمطل اىلمال  لصاابلليبلعل

 لمقيهبببإليلم بببللمق طبببلا(لصمببلإل)ممهلقمببب لسبببايتلابببلقعلمااببب لايببب،لاللييببإلقببب،ل)قغيببب ل
لعو719قدسهلمالل ماه(لتمصيتل دةل لعل

ياياببنلممإلا  سببنلقاغقببل لصببهلمقيببلقعلمقي  ببهلكببلحل ال اببللايام ببنللم قشببيت
احلمقميلحالميت  ثلمق ممةلمحلمقاممتهلكحلي مصمقهللسقىلاكنلصهلامسعلمق يبيجلق بممفل

تتقببلمال قلؤاببللمقاقدبب  ل ملتسببل  الل اببىلمقغقببل المحلقهببقةللاببحلالفببنلم اسببيحلييقببن
الميب لمسبتدل لمق   نلمااينلك  ىل يحلقيابعلمحلمقغقبل ل تبىلققب لمقميبتلكبلحلاقدب  مفل
لعو711احل لا ةلمقغقل لمقيال هل ي فقلم  مايعلمقامصاهالتمصيتليايانل لعل

 ابن مسجُ:
م ببمل ثاببلحلسببيي للاببحلمقببقيحلمسببتدل مملاببحل قببل لمال يببل لمقدبب سلم ببحلاسببيح

اببمقىل قببهلا ببدمعالس ت ببإلقاشببلعلمتابب سل اببىلمالق ببلحلمق مايببنلممق يدقطيببنلممقببىل
شبب قلمقيديبب ةلقيببتياعلميييبب لمقابب ال اببىلرقببنلمقيببم لمييببم لقاكببنلقي ببقإلمقيهببم لصببهل
امم انل   ت،لمقامسيمينلمايل ص،لم صل ةلتي  ت،لمقامت سنلاحلكإلمقمم لمقامسيمىل

هلماكببببقملمقمببببىلاقهببببللاببببللمسببببتم  ،لاببببحلمقق بببب متلمق ببببل ةلماليق يببببنلابببب لمقببببقمقلمقي  بببب
 ببحلققبب لمحلا  سببنلم ببحللممالقتمببلإلمقادببلي لاببحلمق ديبب لسقببىلمقثميببإالمي بب ملصاببدفل

اسيحلمتداقتب،لم  ابمملصبيغنلي يب ةالصبهلمقامسبيمىلمقشبي ينلتتيبلصىلاب لمالقشبل ل
مقيبب المقكدسببيكهلمق تيببال ملاببللياكببحلمحليطاببقل ايبب،ل)مقغقببل لمقطميببإ(لقمبب لمااببإل

مقم ماىلمق يدلقملمقمدحلمقشي يلمقامط لقدلف ةلمقمصي ةلمقتهلياكبحلتا يقهبلل سبهمقنل
 اىلميمل لامسيمىلامدمحالمحلاقملمققم لاحلمقشي لمقامي ل ملمقشي لمقابمدمحليب ل
 ه ل اىلمال يحلصهلصم ةلمق  ل يلتلمقي  ينلمقممص ةلاحلش قلمقيدي ةلمقي  يبنلثبعل

علصبهل794مقي الصهلمسب لقيلالتبمصىلم بحلاسبيجل بلعللمشته تل ي لصت ةلطميانل ق 
اكنلمقاك انالقيتل  لم الق،لمي سقهللمثقيحلاحلتدايقةلااللم حلس يجلمم بحلا ب دل

لمااللاكيلحل يالفو
 ابن سريج وابن محرق:

ع(لمابببملم ببملي يبببىل  بب لمهلابببمقىل قبببهل719-959ميامببال بببلقاغقهلمقااببثعل)
صبهلم بلقهللات صصبلفللشبي يلفللكبلحلاغقيبلفلا دمعل مل قبهلمق بل ثل بحل  ب لمقاطاباال

مققمم الثبعلمقصب  لسقبىلمقغقبل لممقامسبيمىلمقكدسبيكينل يبثلايب ل)مقمابيا(لم ب  ل
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 ببلقيد ل اببىلمقيببم الم داببإل قي تبب،لمقمميببنلكببلحليييبب لمقغقببل ل)مقثميببإ(لسقببىلمق بب ل
مققيليلإل ق،لاشلعل حلمقا ينلمكبلحلابقملم ب  لمابإل صب ةل لقغقبل ل)ابلل ابقلمهل

اببحلم ببحلسبب يجلماللصببل لم ببققلاقبب،لصببهلمقغقببل (للم سببحلصببمتلفلل يبب ل مم لتيببلقىل
ؤةليببلإل)مقببللمقيببمعلسبب ييه(لمقمببال)مك بب لقببلسقملم ي بب،ل لميبب ق ل اببىلققبب لمحلاي بب مفل

لاغقهلصهلمقيلقع(لكاللسيا لقك ةو
يلإلالق ل بحلمقسباحل)سبيقتلم بحلسب يجل بحلمقا ّسبحلمقُاصبيالابحلمقاغقبيحل

الميد بعلمالقدبل الميمدمحالمييب إلميقدلسالمياألللحميق يلإ:لاملقق لمققيليش  ل
مييبب  لمقصببمماالميمببيعلمال بب ماالميسببتمصهلمقببقغعلمقطببممإالمي سببحلامببلط لمقببقغعل
مقمصل الميصبيالميقبلسلماليمبل لمييتابهلامميب لمقق ب متلميسبتمصهلابلليشبلكاهللصبهل

 بحل  ب لمقا الابحلمقدمب مت(القبلإلمقيبلفدةلمالمقبىلقاسبل منلم ب اللمق ايدبنلسبايالحل
علمابملم بمل795مقاا لقااغقيحلصهلاكنلمقاك انالاقملممحلم حلا ب دلمقاتبمصىل بلعل

مق طلالاساعل حلا  دلكلحلاحلا  سنلم حلاسيحل يالفلمابملمقبقيل ب  لمقغقبل ل
احلمالطل لمقيلا لقملمقامط لمقمم ب لمقثل بتالمقبقيلكبلحل  يسبلفلصيب،لماق ب،لماتب م مفل

نلمقامسببيمينلقببعلتتيببّ لصببهلققبب لمقيصبب لمق يببتليصببإلسقببىل يتببيحلصببهلماليببإالمحلمقياابب
مقشببي يلمقمم بب لم  اببللتكتدببهل صبب  لمق يببتل يببثليمببمعلمقاغقببهل ت  يبب ةل محلااببإال
   لمال قينلكاهبلالمحلابقملمقتمب علمقبقيلمابي،لم بحلا ب دليقسبيعلاب لقبم لماليمبل ل
مقي ي لمققيلماي،لصهلمقامسيمىلمقي  ينلماملميمل ل)مق اإ(لمق ط لمقاستم ىلاحل

ق  بب لمقي ماببهلقامصببي ةلمقغقلفيببنلمقكدسببيكينولكببلحليسبباىل)صببقلينلمقيبب ا(ل يلم
 السبببنللصيثببل ل ق لقبب، ببلد لمقصببقجالكببلحلم ببحلسببب يجليبب ليبب علسقببىلمقا يقبببنلم قببىل

مققببلسلمقم ببمةل)مك بب لاغقببهلصببهلمقيببلقع(ولمكببلحلاقببل لشببلاليبب  ىل)طببميس(لمكببلحل
صبلفلابحلت بتلم طب،لميب  لالصبل  فل  ملاسبتت مفلليتقلصسلا لم حلس يجلمم بحلا ب دلسب مفل

لاقةلمال يلتلاحلمقهدفلقيسا لم حلس يج:
ـــــــــــــــدي ـــــــــــــــيكم وج ـــــــــــــــاهى ف  تن
 فقلبــــــــــــــــي مســــــــــــــــعر حقنــــــــــــــــا  

 

ــــــــــــــــدي   وصــــــــــــــــد  حــــــــــــــــبكم كب
ـــــــــــي الخـــــــــــد ـــــــــــذا  الخـــــــــــال ف  ب

 

مميببب الاقببب،لم بببحلسببب يجلمصبببل ل)ممهلابببقملم  بببعلاغبببحل  صتببب،لمققبببلس(لمقببب ل
لعلصببهلمقا يقببنلمقاقببم ةلماببملممإلاببحل قببىلمقهببدفلممق اببإلمماببل 931طببميسل ببلعل

قاغقل لماليمل ل دي لمق  كنلمققيلييطي،لقاهدفلص ب  لصيب،لمميبل ولتبمصهلطبميسلصبهل
حلمقبببقيحلم بببقممل ابببىلصبببهلتاببب لمقدتببب ةل هببب ل ببب  لابببحلمقاغقبببيعل791مقسبببمي م ل بببلعل
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ل: لتمهعلتطمي لمقغقل لمم  لإلكإلي ي لصي،الماقهع
 -معبد:

المابلل ثلمقب مم لمالممفبإلكلصبنس(لميب لتاثبإلصيب،لع753-995مقاغقهل)اي  (ل)
 مممةلاحلقيل ل لا لقاامسيمىلمقي  يبنلمقكدسبيكينلمقتبهلممصباهلل)اي ب (لسقبىليابنل

قاغقبل لصبهل صب ةالمقيبإلمق يبتلمقتبلقهللمقكالإل دق،لمصمت،لمقسل  لااللييا،لمايب مفل
ل:سييلديميدلاكلقنل)اي  (ل يحلصقلقهليما،ل ي ل

 اجــاد )طــويس( و)الســريجي( بعــده
 

ـــــد   ومـــــا قصـــــبا  الســـــب  اال لمعب
 

ع(لم لص بببتل714-994م تببب  ل)اي ببب (لصبببهل هببب ل  ببب لمقااببب ل بببحلاببب ممحل)
م لقيبب،ل اببىلماليمببل لمقمبب يعلقا بب م لمق بب ميلي ببإلمالسببدعالمييببإلقبب،لكيبب لتصببق لسقمل
م  تلمحلتصببم لمقغقبببل ليببلإ:ل)م ت بببإلييبببم يلممميبب ل لقمابببيال اببىل  ابببهلممتببب قعل

قينلقبعليسب م،ل اي،ل لقشي ل تىليستميلقهلمقصمت(لميبلإلمالصبدهلقه:ل)قاي ب لصب
مقيهللاحلتم علماللدم ل اي،لاحلتي  (لم لق  علاحلتمقينلمقمقي ل حليدي لمق دصنل لعل

علماببملمقيببلعلمقببقيلتببمصهلصيبب،لاي بب لماللمقبب،لكلقببتلتيي بب،لياسببلت،لمم بب قلصببهل753
ك ا،القلإلمقيلفدةلمالمقىلصهلمقاسل منلمقتهلق اهبللم بحلصبدممحلم ب لمشب م ليب ي ل

()كحلمحلققسالمقي،لما لمق طمطلمالمقىلقب)املالتلمالق بلح(لمي  ملمق،لاحلمقاال
مقتببهلكلقببتلتسبباىل)مصببممت(لي ببإلمحلتسبباىل)املاببلت(لمقكبب لمقبب ممةلقاي بب لسبب ينل
مق لحلاطل مبنلقسب  ليصبلف لكدسبيكينلكلقبتلتب  ىل) صبمحلاي ب لمقسب ين(ل سب ال
تقم هببببللمتالسبببب ل قلفهببببلالمصببببيم نلم مفهببببلالمياببببي لمقبببب ممةلمحلاي بببب مفليبببب ل مصببببإل

ال قينلمقكدسيكينلسقىلمقمانلاحلقل ينلمقتمقينلمقيااينلمقتهلقعلتتيس لقغيب ةالمابقهعلم
كببلحلمق بب لمقدلصببإل ببيحلمقا ببحلمقشببي هلمقمبب يعلممقغقببل لمقي  ببهللاببحلييتمبب لمحلاي بب مفل

لمالصيإلم هاللتك ستلمالد مميينلصهلمقامسيمىلمقي  ينو
لسبهلقبعلتمتصب ل ابىلمحلاقةلمقثم متلمقدقينلممقتهلتميتل يهب لمالد ابل لمقي 

صقببمحلمقغقببل لصمببطل ببإلتي تبب،لسقببىلمكالتلمقامسببيمينل ياببلفلصلقماببيالممقاداببل لمقببليل
لمكالتمقمصببببالممق  ببببلالم ببببل يلمقببببمت ل ملاببببللسبببباهلمقادابببب لممق بببب  طل بببب  تلاببببقةل

                                      
(ليمببلإليبب علمقببىلاكببنليماببللصميببإلقبب،لمحلم ببحلصببدممحلمابب ليببلفدةلقااغقببيحلصمصبب ل ل بب،لماقيبب،ل)

الم قببللمق ليبباالميببلإلقبب،لقمبب لتببي  تالصمببلإلاي بب ل ملتبب  قهلم قببملاببحلمق ببلالمم قببهلصببمتلفل
لق م لاحلمق م إليقل يلمصت مملمق لالاقملاي  لصدت مملق،لم  إلمم قلمقيلفدةوم قىلممقملمق
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لتتقليصلمت إلا اهللرالتلمكث لمقلينلم شلينلرالتلمص  تلاقبقلققب لمقميبتل ابدمفل
نلكببلقادا لمقي يبب ل)مقيببم (لاتيبب  لمالمتببل لممقميثببل لقيلقاامسببيمىلمقي  يببنلمقكدسببيكي

)مقايبد (لممقب  لممقط ابنلقمتلمقطبمقلممقطق بم لممق قب م لمقشب ي،للمالثقهل شب لمتب مفل
 لقالق مقيحلمقغ  هل لمتل ةلمقاي قينالممقملقمحلممقسبقطم لمابللسقبىلققب لابحلاؤشب متل

م ببب مايعلمقامصببباهللمالد ابببل لمقامسبببيمهلم ييببب يلماهببب لمقاغقبببيحلابببحلماثبببلإلمقاغقبببه
لمقشهي و

 ابراهيم الموصلي:
عل يببثليكاببحل751مقامقببم ل لقكمصببنللام بب مايعلمقامصبباهل ببحلاياببمحل ببحلقسبب 

س لق م لابقملمقاغقبهلصبهلثملصتب،لمقامسبيمينلمقا  سبينلمقاتشبككنالمقتبهليياتب،ليتاثّبإل
ميهاببعلميبب اجلكببإلمقامسببيمىلمقي  يببنلممسبب م الل ببلقتطم متلكلصببنلمقتببهلديبب تل ايهببلل

لي لمقدقلقيحلمقي المقم ماىلمققيحلس ممةول اى
ك يب مفلم ايمبلفليشبه اعللقم لتيث ل هعلمتيث ل طلاعل يالفلمكلحلي ابإلم يل بلفل

)اي بب (لممسببتا ل ببقدسل طببىلمقتطببمي لممال بب م لابب لم تبب معلمقتبب مثلممقا لص ببنل اببىل
 م ببب،المم تاببب لتطبببمي لمقغقبببل لمقيابببل هلقامّيبببلحل قبببل فلم دصبببلفالكبببلحلمشبببه لمقاغقبببيحل

ق قببببلفلماببببملممإلاببببحلمشببببته ل ليمببببل لل111ممقاا قببببيحلصببببهلدالقبببب،لميمببببلإلمقبببب،لق ببببحل
)مقال م ي(لمققيلتكااقلل قب،لممقيبما لممقميابنلمق ميميبنلقدبحلم ب مايعلمقامصباهل يقب،ل
 اىلاللي  مالاليكابحلصبهلتاباي،لمقيايبقل دقبمحلمقامسبيمىل سبال بإلصبهلمقتكقيب ل

لتيااهللقلايببب ل بببحلكمقببب،لكلت بببلفلمقتبببهليسبببلمكالتمقيبببلقهلمقبببقيليابببي،لقأل قيبببنلمصبببهل
لعالقيتب  لقاامسبيمىلاي مثبلفليابيدفل915تبمصهلم ب مايعلمقامصباهل بلعللم لقابلفللمشل  مفل

مقدمابببنلسقببب،لم قببب،لمسببب قلمقامصببباهلمقامقبببم لصبببهلمقببب يلل يالقبببنممقببب مفليكّابببإلمقتببب مثل
لعول797

 إسح  الموصلي:
صببهللك يبب مفللمحلصببحلاببقيحلمالسببتلقيحلمقك يبب يحلم بب مايعلمم قبب،لمسبب قلشببغإل يببدمفل

مقامسبم لتلمقي  يبنلماقهبللكتبلالمال بلقهلقدصبدهلقهالماب مفلمقبقاالقااسببيم يال
ممقيمببب لمقد يبببب لال ببببحل  بببب ل  بببب،ال ببب ملمقمصببببصلممق كليببببلتلمقتببببهلم  تل قهاببببللصببببهل
يصصلمقب لقيابنلمقيابنلمقتبهل اب تل  هبنلا يقبنلابل محلمق شبي لم  اتهبللمم ه تهبلل

حليسبتم الميتاثبإلكبإلم ابلإلممقب ةلققلل  يبنلتدبمقلمقمصب الصمب لمسبتطل لمسب قلم
ماحلس قلممق ةالمكلقتلق،لصهلمقامسيمىل  مينل لقينال اات،لقاماال   ب لمقاغقبيح ال
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محلشبه ةلمال ببحليب لصليببتلشبه ةلمالال يبب لمحلتيسبب لصيب،لكببإلايب مثلمقيصبب لمقببقا هل
قاامسيمىلمقكدسيكينالتامىلمس قلتهقي ،ل لقامسيمىلمالصنلقا  سنلم ي،ال ابىليب ل

نلامام نلصهلمقامسيمىليملإلقهلل) لتكن(لمقتهلكلقتلص  لمق دطلتلق ادل ل قهلييِّق
 م لمقاغقبيحللس ب مدماينلم دطلال محلمق شي الاقملممحلمق مميلتلمقتل ي يبنلم تبل تل

 محلمقاغقيبببلتلقهبببقملقبببعليصبببالابببقةلمقاغقيبببنلشبببه لابببحلمالقصبببل لمقبببقيليايبببقل ابببلل
لمصاتلمقي،لاحلشه ةو

إلمس قل) ميتل ا مفلاحل ا يلم اِّسلكإليمعلسقىلم  لصهلكتلالمال لقهليمل
احللصلي مفل اي،ليد مفللن)اشيع(لصلسا لاق،الثعلمصي لسقىلمقكسلفهلممقد م المم حل دمق

صيابل  قهلطب ييحل)ماابللمقصبمتلممققغابن(لثبعلرتبهل لتكببنللالثبعلرتبهلاقصبم مفلمقمب رح
صلقلشبب االلمالصببايهلمم ببلل  يبب ةللىتبب  ملصببمتيحلثببعلل قببتلشببه ةلصي ببقلاقهببللصببمتلفل

مم بب ثهاللممسببتدي لاقهاببلالثببعلمصببي لسقببىلم ببهلصي اابب،لاببللصببقيتلماببحلقميببتلماببلل
كبلحلمقيشبل لصب تلسقبىلمايب لمقابؤاقيحلمق شبي (لمت ب ثللصبإقم  قتالم تغ ىلاي،ال

ممقدقببمحل قببم لاببحللممك ما قبب،لمق ايدببنلمقاببيامحلماببملاببللييبب  لصببهل  ليتبب،لقاياببمعل
اللس قل اىل قسقنلمققلسالماللمشته لاحلما ل:ل))قماللمالس لمقاثي لقا اشنليلفدفل

مسبب قالقمقيتبب،لمقماببل ل  ابب تهلصلقبب،لممقببىل بب،المم بب الممصبب قالممكثبب ل يقببللاببحل
لاؤال لمقمالة(و

يبب ي يحل لقتمبب ي لكلقببتلل سلسببييحل ابب يحمحلشببه ةلمسبب قلكلقببتليلفاببنل اببىل
يبببب لق يبببب،لاما ببببنلك يبببب ةل ببببلقتا يحلا  ماببببنل تمقيببببنل لقيببببنلسببببا تللقبببب،لمقاما ببببنلممقتكت

مقغقبل لممسبتغدق،الم  لصبهلكتبلالمسب قلمقامصباهلمقامسبيمل لل سب م  لكتشل لم قل
مقق يعووولميلإلم حلمقاكهل)مس قلمقامصاهلممإلابحلم ب ثلمقتكسب لصبهلمقغقبل لاب ل

 ثالحلمقيل  لصهلابقملمققبم لابحلل  م(لميلإلمكالتقيحلصهلمال م لقيتدقلا لممتل ل
(لميبببلإلاقببب،لمقشبببل  لةمقيدبببمحلمقدبببلت للمقغقبببل ل)  م بببنلمق ابببقلمقطيبببالتشببب ،لا م بببه

لكشليع:
 اشـــــتهي فـــــي الغنـــــاء بحـــــة حلـــــ 

 

 نــــــاعم الصــــــو  متعــــــب مكــــــدود 
 

م  لمق ا لصبهلسبال لمقامسبيمىلمقي  يبناللسي مىلمسعلمس قلمقامصاهلسلطيلفل
صبهل غب م لممقبىلمقيبمعلا يقبنلقهبقمللمحلكإلمالييلإلمقاتيلي نلمكإلمقاغقيحلم صمصلفل

  يالفبنلم قيبنلابحلتا يقب،لمابهلابحلمققبمم  لمقتبهلت ب دلمقي م يلمقدقب،التبعلم صبل لم
اببب ىلمالد ابببل لمقدقبببهلمقبببقيل اغتببب،لمقامسبببيمىل يبببثلتايبببدتلابببقةلمق م بببنلكابببلليمبببمإل



 

{39} 

مقياال ل)  لا ةلقم لحلمقامسيمىلماليق ينلكاهللمالعل  انلمقامسيمىلمقي  ين(القمب ل
  سببنلشببل صتل اببىلمقكاببلإل داببإلقاسببلتلمقامصبباّييحلصمبب لط بب لمسبب قل طل يبب،لا

مم يل ابببلل  يبببثلمحلابببحل تبببىل يببب ةلقبببعلل سسبببهلمقامسبببيمىلمق غ م يبببنلمقشببب يينلمماببب ل
ليستط لمحليم علسمىل ي لمقتغيي متلمقطديدنلصهلمقشكإل محلمقيما و

محلابببقةلمقسبببيط ةل مل تي يببب لم قلمالسبببتلقينل ابببىلاببب م إلابببقملمقدبببحلسبببا تل
ق لعلمقامسيمهلمقبقيلال ق الل لمإلت سيحلمقالا   لفلمصيدفلليس قلمحليم علمقتليلفل

 طببطلقبب،لممابب لاياابب،لم ببمةلم بب مايعلصببهلمالصببممتلممالقغببلعالتيبب   لسسبب قل اببىل
 ل  يببنلممتببل للمكحق  يببنلميايبب سلصببهلمقسبباعلمقامسببيمهالمييببإلمقيببم لمقببقيلمصبب حل

ا مقنلماتش  ةلمت  لقايب مإلمقامسبيمهللم مةلطّيينلاتقلس نلماتقلسمنلمما لمسسلفل
قاحليل ل ي ةلمصمإلمقاملعاليال لسقىلمقتغيي متلصبهللقايم لت  ي الالمققق لث ت

م م لمال لقهالمالش لمحلقااقل  لمقتهلمستدل لاقهللمس قل م ابللصبهلتهبقيالاما تب،ل
ماببقهعلكاببللقك قببللاقصببم لدقببدإل يببم ةلمقشبب مطهل) ببم لدقببدإ(لمكببقق لمالقتبب،ل اببىل
مقدبببببحال يبببببثلتصبببببّ ىلقايل ابببببي،لابببببحلمقببببب م يحلقتغييببببب لمقتببببب مثلما بببببملش صبببببيت،ل

 صبببمحلاي ببب لمقسببب ينالمصبببهلام ابببنلمقايل ابببيحلم ببب مايعلمقاهببب يلمم بببحلل صمصبببلفلمل
قكببمحلمالثقببلحلاببحلك ببل لمقاغقببيحلص سببال ببإلالحلليببلا الماببقملمالابب لاللييبب ل طبب مفل

م  االل اي لممقثلقهل  لماحلميهل ل ص ةالمكلحلم ملمس قلم ب مايعل بحلمقاهب يل
لم ملال محلمق شي و

   المهدي:ابراهيم بن المهدي واخته علية بن
م اهبب لاببحل ببد ل اببىلمكالتللميميببلفلل ببق لفللعلصببمت،ل  ياببلفل771مقبب ل  غبب م ل

كبلحللمامسبيميلفللمقامسيمينلم  ابعلدالقب،ل لاليمبل لممقبقغعلممقبمت الممابلصنلقكمقب،لاغقيبلفل
 لقشي لممقدم،لممقي إلممق  يثلم ليهلمقيامعلماللمحل اا،ل لقامسيمىلصلقلكإلل لقالفل

تببهليغقيهببللشببه ةلممسببينلصببهلممسببلطل غبب م لميبب ل ميببتلققبب ال يببثلكببلحلقدصببممتلمق
ل لالق لاوليي قيصصل  ي ةل مإل قلف،لمقسل  لمققيل

مكقمل لققسب نلال تب،ل اّيب،لص بلق  علابحلكمقهبلل قبتل ايدبنلم ابنل ادبل ل  بلعل
ماللمحلمقدحلتغاال ايهبللصلشبته تل لقغقبل المكلقبتلصقلقبنلامام بنلابحلمقطب مدلمالمإل

ق لصل)  مل دصلا ا ل حل اهلمقاي م ل لقشط قيه(لمشل  ةالمكلحلشل  اللم
م مىلمق ممةلمحلم  مايعل بحلمقاهب يل بيحليغقبهلصبلحلمق ب علممقي يب لممقصبقل لصبغل مفل

يت كببببمحلم اببببلقهعلميمت  ببببمحلاببببحلمقامابببب لمقببببقيليسببببتطييمحلصيبببب،لسببببال ،اللمك ببببل مفل
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لمي  سمحلمقدلسبهعلقكبهلاللتدابتلابقهعلق ب ةلمم ب ةلابحل قلفب،ولميبقاالاقصبم لم بح
مقاهببب يلسقبببىلم يببب لابببحلققببب لصبببهلمقاغبببلالةلصبببهلمصببب ليابببلإلصبببمتلم يببب،لميمبببمإ:ل
))كبببلحلم بببهلسقملتق بببقحلطببب الابببحليسببباي،لممقمل قبببىلط  بببتلمقيببب،لمقم بببم لماببب تل
م قليهللمقي،المتا ل ؤمسهللصهل ي ةلصبلقملسبكتلقدب تلما  بتلمكبلحلسقمل قبىلقبعل

صببل  لم بب علي ببقلم بب لماللقاببإلميتبب  لاببلصهليبب ةل تببىليدبب  ولمابب لققبب لمقيابب،لمقا
تماببي هللقببعلقسببتط لمحلقمبب ل قبب لمسبب لال يل تبب،لقتغييبب لمميبب لمقتبب مثلمقغقببلفهل مل

لمالسلقيالمقي ي ةلمقتهل  للقهلالمم ت م لمس قلمقامصاهل ايهلو
 ابن جامع:

 اببللم ببملمقملسببعلمسببال يإل ببحليببلا لمقامقببم ل اكببنلمقاك اببنلاببحل لفاببنل   يببنل
م مفبب،لصمب ل بب  ل يلتبب،ليبتياعلمقدمبب،لم دبب لمصبيانلممقببقيلكبلحلاشببلط ملال بب مايعلمقاهب يل

مقك يعال ي لمحلمصبلةلممقب ةلمابملصبغي لمدممفلماب،لابحلمقاغقبهلسبيلطلصتتاابقللمقم رح
 اىلي ةلصهلمقغقل لققق لقدلةلمق ايدنلسقىلاكنلم ق لميا لم  مايعلمقامصباهل سب ال

م بب مايعلمقلصبب للقببلصسلم بب مايعلمقامصبباهلكثيبب مفلل ل  ببلفللاببلا مفللمتصببلق،ل بب،الكببلحلاغقيببلفل
م ب للم حلمقاه يلصهلم م ةلا لمس قلمقامصاهلمسيإلمق ايدنلابل محلمق شبي ليمابلفل

لمقامسيمييحلممسا،ل)  امع(ل حلم حليلا لصملإل)ماللميمإلصهلمقيسإ(و
 سياط:

عال731املم ملماال   لمهل حلماالم  لاممقهل قبهل دم بنلمقب لصبهلاكبنل
قيلقعلمقاي م لم   محل تىلمص حلمتتااقل اىلمستلقيحلي ي يحلاالليمقسلمقكلتالم

احلماهب لمقامسبيمييحلممقدقيبيحلصبهل صب ةالمصبلقلصبهلمقيبد لممقغقبل لمسبلتقت،لمقبقيحل
تتااببقل اببىلميبب يهعالمميببل لمقابب ال اببىلمقيببم لمكببقق لق ببحلمقي يبب لاببحلمال ببلقهال
ميمبببلإلمحلم ببب مايعلمقامصببباهلم بببقل قببب،لمقامسبببيمىلممقغقبببل الم  ل غببب م لصبببهل دصببببنل

لعو794متمصهلصيهلل لعلل،لصم  ،لمقي،لمقمهلاق،لتشيييلفلمقاه يلممتصإل 
 قرياب:

كلحلااحلتتااقممل اىلي لمس قلم ملمق سبحل ابهل بحلقبلص لمقاامبال)د يبلا(ل
ماببملمقطيبب لمالسببم ل ببقالمقتغ يبب التتااببقل صببم ةلسبب ينل تببىلتاكببحلاببحلصببحلمقغقببل ل

يبلتهلقب،لابحلمسب قلمحللممقا ال اىلمقيم المي لطاالمق ايدنلال محلمق شي ليمالفل
ل اغحلييي لمقغقل لصل ا لد يل للممستيقحلاحلمق ايدنلم قى:

ــــئ الميمــــون طــــائره ــــا ايهــــا المل  ي
 

 هــارون را  اليــئ النــاس وابتكــروا 
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 ب،لمطابالابحلمسب قلمحلييتبدل ب،ال يب لمحلمسب قل م اب،للطل لمق شي لص  بلفل
سقبببىل بببلق  مفلابببحل غببب م ل ملمحليغتلقببب،لصببب يحلمق ببب مفللمق سببب لممق مببب لص يببب لد يل بببلفل

مالق قسلمكلحلمق ايدنلاقبل ل)  ب لمقب  احلمقثبلقه(لصغقبىل قب ةلممصب حلق يابنلمابحل
ميببب ال لشبببيت،المشبببته لد يبببلال لالقببب قسلممسبببسلا  سبببنلقاغقبببل لممقامسبببيمىالمابببهل
مالمقىلاحلقم هللقتيايعلمقامسيمىلممقغقل المم ت  لمقامشبحلمم  بإل ابىلصبحلمقغقبل ل

لممقامسيمىل ي لمقت سيقلت:
ل لاسلقايم و ال لمقمت لمق -9
    إلاملالتلكثي ةل اىلمقامسيمىو -1
 مستياإليمم علمققس لكاا مالقايم و -3
لمست  معلمق ش  لمقغقلفهل)مققشي (لي إلمق   ل لال قينو -5

اللقاا تب فيحل  يبثليصبهلمقاب م سلمقتبهل قشبلت  ميبلفللقم لمسبت  علد يبلالمسبام لفل
مسببببيمينلممقت سببببسلقاام ببببمقيحلالكتشببببل لاببببمما هعلماي صببببنلمالقحلمقالييبببب يلم ت ببببل مفل

لمقامسيمهالم  ينلمستقمميهعلقاامسيمىلممالق لحو
 ال ارابي:

قعلي تي لمقددسدنلممقياابل لمقاق ب يحلقايابمعلمقامسبيمينلابحلمال م متلمقغقلفيبنل
لمصياسببمصلفللامسببيميلفللع(لكببلحل لقاببلفل141-999ممقامسببيمينلصهببقملم ببملقصبب لمقدببل م هل)

اهببلل اببىل)يم قببلل ببحل ببيدح(لمكببلحلم ببقلمقداسببدنل ببحل)  ببهل شبب لاتببىليببمقس(لممكا
يتمحلمقا ال اىلمقيم لممشته لصهلمالاصل لم  لةلسي لمق مقنلسقىل االصقاال
ممقمىلا لا متلصهلشتىلمقيامعلصتدم عل اي،لمقطا نلممق م  محل سال لا لاب مت،ال

لكتل لفل صبهلمقامسبيمىلاقهبللمقامسبيمىلمقك يب لمم صبل لماليمبل لمكتبلالصبهلمققمب ةللمق  
لهلمقامسيمىومكدعلص

 ابن سينا:
ع(ل9137-191كببقق ل لققسبب نلسقببىلم ببمل اببهلمق سببحل ببحل  بب لمهل ببحلسببيقلل)

لصيهللكتبلالمقشبدل لل  يالفللمصياسمصلفللط ي لفل ماحلم اعلمققلسل لقامسيمىلممقغقل لم ق  
مصببهلكتببلالمققيببلةلصصببإلصببهلمقامسببيمىلم سببلقنلصببهلتملسببيعلمق كاببنلصيهببللصصببإلصببهل

لمقامسيمىو
 لحاظ:

غقيلتلمقدتهل لصب حلقهليبنلمق مقبنلمقي لسبينلمقاغقيبنلق بل لمقاشبهم ةلاحلمقا
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 ادببل ل قببهللر بب  يالقهببللمياببلإلصببمتهللمط يمببنل قلفهببللمكببلحلمق ايدببنلمقاستيصببعل
ال  ي بلفللمحل قتل  ا ةلمق ايدنلق قلفللمقي لسليهمىلصمتهللم قلفهلالمصل  ليمالفل

 لقب،المسبيقهللابحلمقبقيلمميب لصتييالمق ايدنلاحلاقملمقا حلميمةلت مكي ،لم قم بنلمق
ل؟اقملمقا ح

 ص ي الدين االرموي:
صملقبببتلمقببب،لصبببدهلمقببب يحلمال ابببميلصمبببلإلمق ايدبببنل ابببّهل ببب،الصل اببب ت،لم قبببىل

مابببحلققببب لمق بببيحلالدعلايابببسلل  اببب ت،لماببب ال ابببىلمقيبببم ل يابببلفلمم  ببب،لكثيببب مفل
عالم اي،لصلحل  ب لمقابؤاحل بحل9149مق ايدنلسقىلسممطل غ م ل اىلي لامالكمل لعل
مال ببتدإلممتصببإلل    عليبب ل9194يمسبب لمال اببميلمق غبب م يلمقامقببم ل  غبب م ل ببلعل

 همالكببملم ّقببىلم ببد ل قبب ةلمم ي بب،لميطبب لقبب،ل سببتلقللتسبباىل)مقسببايكن(لم ببيحلقبب،ل
الكلحلقل غنلصهل اعلمقامسيمىلممقغقل لممال المكلحلاايحلمقشكإل سحل لصلفللا ت لفل

ينالم يببب الل سبببلقنلماليمبببل لم اببب لمال بببدقالمقببب لكتبببلالمال مم لثبببعلمق سبببلقنلمقشببب ص
لعو9115تدايقل  ي يحلي إلمصلت،ل لعل

 عبد القادر المراغي:
مابببببحلمقامسبببببيمييحلمقا اببببب ايحل يابببببلفلكابببببلإلمقببببب يحل  ببببب لمقمبببببل  لمقا م بببببهل

ع(لمقببببببقيلم   لمقيهبببببب يحلمقيدفبببببب يلممقتياببببببم يلمقببببببل علمقسبببببباطلحل9349-9551)
مييحلمم داهللمشبه ت،لتمبل ال)مميس(لمم ق،لم ا لمقيدف يلمكلحلاحلمشه لمقامسي

شه ةلصدهلمق يحالمتم بإلصبهل ابعلمقامسبيمىلمم   ل دليبلةلمم ب ىلاهبل ةلدمفب ةلصيب،ل
اببلاب السقبىلكب  د ل719ممستق طلمق لقلفل  ي نالم ق الل  إلتيام قق ل غب م ل بلعل

صببهل اببعللابب ل لفاتبب،لثببعلطا بب،لتيام ققبب لصا ببىلطا بب،لممصبب حلاببحلق الفبب،لممقبب لكتل ببلفل
قهلليلا لمالق لحلمكتبلالمقامسبيمىلمد ب ةلمال مم لمشب  لمال مم لمكقبدلمقامسيمىلا

لمالق لحلصهل اعلمال مم و
ماحلم دل ةلمق ممينل  ب لمقيديبدل  ب لمقمبل  لمقا م بهلمكبلحلابحلمقامسبيمييحل
مقاببلا يحلمقاشببهم يحلصببهلمقمبب حلمقيلشبب لقاهيبب ةلمقبب،ل سببلقنلصببهل اببعلمقامسببيمىلاببهل

مقتطببم لمقامسببيمهلمميبب لصببهلاببقملمقامابب لمقببقيلل)قمببلمةلمال مم (لم ببيحلمق سبب لابب 
ت ك،لاغّقمل غب م لمسبتا لتقلياب،لشبدلالفلمصبهلمالابلكحلمق يقيبنل ابىلميب،لمقت  يب لكابلل
سيا لقك ةلم  الل دإلابقةلمقدتب متل لقبقمتلطغبتلمقاهيبنلمقيلايبنلصبهلمقغقبل ل ابىل

ابحلاقبللمقاغنلمقدص ىلال تدطلمقشيالمقي ميهل ليقلسلا تادنلاحلمق ش الم اي،ل
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  إلمقشي لمقيلاهلمققيل  هل ب)مقداي ي(لسقىل ي لمقاملالتلمقي ميينلممققيلكلحل
يتاببباحلصبببهلايلقيببب،لايلقبببلةلك يببب ةلمص ببب لمم تبببدمدلاليمصببب لمكبببقق ل  بببمإل يببب ل
مقهاهالتلممقتيل ي لماليق ينلصهل ي لمقاملابلتلكلقيكبلسلقد بتدإلم ميبتلتبددعل

صهلمقدقمحل ق لتي  لمقب د لال بتدالتلمقغقل لسقىليماقللاقملماهلاسلفإلط ييينل
لاتي  ةلمص قلاحليلإ:ل)مقامسيمىلق ياهعلكلقغقم لمق ياهعلكلق مم (و

 نشأة وتطور المقام العراقي
الكيص لمق بل اييحلابثدفللاقل لاحلي ي لمقاملعلمقي ميهلسقىلال لس يقلي مفل

كمببمإللاسببتق يحلصببهلققبب ل اببىلطدسببعلمابب ل يلتالت يبب لاببقملمقت  يبب ل ببحلمقياايببنا
لاثبإلقغببعل)لميث يبناسبيانل اببىل يب لمقب يعلمقطيقيبنللقألقغبلعل سبال  يابهعلاقبل ل

لاللقساي،لمقيمعلاملعلمقييعل شي محول يق، شتم(لميستقتيمحل محل قيإلمماحل
  ليشي لمق،لاحلمقصيالت  ي لتبي ي لققشبم لمقامبلعلمقي ميبهالراقل ل ي ل

ايلإالمكيقهعليقت  محلاحلتا ل اىلم ت ل لمحلمق  مسلتلالدمقتليلص ةلصهلاقملمق
مق  مسببلتلمحلتق ببياعل قبب،لصببهلمقيببمعلمقددقببهلممقشببه لمقددقببهلاببحلسببقنلكببقملتببعلاببيد ل
مقشم لمقاملعلمقي ميهالميشي ل ي لثلقثل شبكإليبلط ل بلحل اب لمقامبلعلمقي ميبهلالل
يتيلمدلثدثنلي محالمكيقهعل قق ليمطيمق،لاحلقس ،لم صا،الاحلر لف،ل يلعل صم ل

 اببل متل ل ببإلمرشببم لم ي اببللل  قببل لم سببدص،لم يبب م ةالمإلسببداه لمقي  ببهلمالد اببل
لمق يلةول  ي ينلمإلقسلقينااحل ااممل

مقممإلسق،ليطيللاليمق لمقابم مثلمقشبي هل يبللكبلحلقم ب،ل اايبلال   يبللكبلحل عل
ليييبلإقتيبل الاتكب  ةلمايلقبلةلال يب اللايلقبلةللصقّيلالمال ةلادليفبنال بإلييب لت مكابلفل

 ببببنالمييتبببب يلمق مببببالمقداقيببببنلقهببببقةلمقتيببببل ال ببببلالتلاببببحلمالد اببببل لممققيببببل لاتيلي
ممقتم عالم لالتلاحلمققكمصلممقتمي لممقاام الصقق ل لا لقاياإلالليتيب  ل
قبب،لمقمميبب لمقببقيحليقاببملميت  بب  لصيبب،لققبب لمقاببم مثالمكااببللكببلحلاببقملمقاببم مثل قيببلفل

ممقيكسلص يحل ق الليكمحللمايلصىلمسايقلفلكااللمست قاقلل م ةلصهلمقم علمقس يقا
لميقسىل ي لصت ةلاللتكل لتطمإولاشلفال لميلفل

مقاملعلمقي ميهلاقملمقدحلمقسايهلمق صي اليي ِّ ل حلت مكعل ق لحلم قغلعلم قابلطل
 قلفينلتكمقتلمتطم تل   لصت متلداقينلطميانالمقبعلتقشبيل ابىل بيحل ب ةولمقامبلعل

صبهلمقيب مقالمابملقبل  لابحلتب مثللمقي ميهلاملاحلم ب دليممقبالمصبي لمقغقبل لمقي  به
  يابببلفلصبببهلمقببب قيلالقمتلصبببيتل ييببب للمقا يقبببنالمميلا يقبببنال غببب م لمقتبببهلكلقبببتلمصمبببلفل
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مقمتلسببباينلاللتابببلايهللسببباينالقكببب مملمحلمالابببلعلمقشبببلصيهليبببلإلقيبببمقسل بببحل  ببب ل
ال(1)مي اببىل)يببلليببمقسل   اببتل غبب م ؟ليببلإلالاليببلإلاببلل  يببتلمقبب قيللمالل  يببتلمققببلس(

لمقامسبيمينالمتسبتا لمتصب حليبد مفللممكالتنلتقشللمتتطم لمقصبي لمقدقيبنلصدهلمقا يق
احلمق يلةل   لمقيصم لمقاتيلي نلقيتمم ثهللمققلسلاحلييإلقييإالالصلقتهللمث بلتل
مصمقهللمقاتمم ثنلصهلمقالاهل  علالي  ثلاحلتغيي لصهلقاطلمق يلةلابحلمققبمم هل

لمقسيلسينلممقثملصينلمماليتصل ينلم ي الو
قاببللتمبب علصببلحلمقامببلعلمقي ميببهلم ببحلممقفبب لماليبب م لمقي ببلعلصببهلمق اببل متلل قببل فل

مقتبببببهلصبببببقيتل يابببببإلم اهببببب لمكالتلمقامسبببببيمينلميببببب اتلم ابببببىلمالق بببببلحلمق يقيبببببنل
ممق قيمينالمم حلم لف،ل يبلعل صب لمالد ابل لمقي  بهلمالسبداهلصبهل صب يلمالابمييحل

ي ا،لمالي م الصلق،لمي ال كثيب لل دق،لمم مف،ل اللممقي لسييحالممقملكلحل لقتلكي ل يي مفل
م اىلقق لشمما لكثي ةال ب  مفليمبمإلسبيامحليبل يهلصبل الكتبلاللمك ل قاللي ا،ل

 مقامسبيمىلمقي  يببن لمقاتبب يعل))مققبللقببملم  قببللمحلقمبب علصبم ةل ببحلمقامسببيمىلمقي  يببنال
ينلتتطل قلا لاللقما،لققللمق ممةلممقاؤ  محلصلققلليق غهلمحلقستييحل لقتط يملتلمقياا

مقتببببهلالدمقببببتل اببببىل يميتهببببللصببببهل يبببب لمق ممابببب لمقي  يببببنولمققببببهلم تمبببب لمحلاببببقمل
مقامابببم ليطببب  ليابببينلاهابببنلابببهليابببينلمقتط يمبببلتلممقاال سبببلتلمقتبببهلتسبببااتهلل

 ب لمقاغقبيحلممابيهلمالق بلحلمالييلإلمقامسيمينلاحلمقسبا لمسبااتهللسقبىلمق اب ل 
لمقامماالمقدقين((ولممص لا

مقدمبب ةل ببلقممإل))مققببللقببعلقدمبب لمثبب لمقامسببيمىللميياببقلاتبب يعلمقكتببلال اببىلاببقة
مقي  يبببنل سببب ال ببب علتببب ميقهللم)تقميطهبببل(لكابببللمققبببللقبببعلقدمببب لمثببب لمال بببلقهلممق لقهبببلل

الممحلمق مماب لمقتبهلقك ابللمقاؤقب ليمصب ل هبلل غب م لممقمبلا ةلم اشبقال يبثلتالالفل
 لمقتبهلقشلا لمقاملالتلمقي ميينلصهلمقميبتلمق لاب لتشبل ،لسقبىل ب لك يب ل مالصبممت

صبهلمالداب لممقيمماب للمقمب رح قلاللم ب مايعلممسب قلمقامصباييحلصبهل غب م الممحليب م ةل
مقملا ينلتيم لمق لقهللمط يمنلم مفهبللقايصبم لمقي لسبينلمققا يبنالممحلمقمب م لمق ا يبنل
قمتلصانلامابم ينل لقامشب لتلمالق قسبينال بإلمحلمقامشب لتلقدسبهللمقتبهلكلقبتل

لو(2)دمقتلتت   لصهل اشقل اىلاقممقهللمقم يع((تم  لصهلمالق قسلمقي  هلال

                                      
لو95يدإلمق قدهالاص  لسل قالص(ل1)
لو51(لسيامحليل يهالاص  لسل قالص2)
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قم لم  تلصهلت مثقللمال  هلممقامسيمهلاحل صبم لمالد ابل التسبايلتلكثيب ةل
المكقق لالقغلعلم  يلتل اىلمقساعلمقامسيمهلايامإل هللسقىلميتقللمق لقهلامسيميلفل

لعلمسال لاملالتل  ي ةلمسلسينلكلقبتلمعلص  يبنالاابللياكبحلمحليمبلإلمحلمسبسلمقامب
لمقي ميهلممحلقعليكحل شبكا،لمقبقيلقت ممقب،لمقيبمعال قيبتلصبهلتاب لمقيصبم لم صمصبلفل

لممس قلمقامصاييحوللميلعلم  مايعللميلعلمقيص لمقي لسهلم  اللمكث لت  ي مفل
م  لصببهليصببي ةلقادا شبب يل)يببل لمهلم ببملمقملسببعلا اببم ل ببحل ابب (لمقاتببمصىل

حلمقيببمعلممبب لمسببعلامببلايحليلسببقنلم  ل941ابببال يلي ببإلمال اببميل ببلكث لاببحل439 ببلعل
لممقيشلقاليممإلصيهل:ل مگلاحلااحلمقاملالتلمقد  ينلمااللاملاهلمق

ـــــــذلي ـــــــوم ال ـــــــيُ العل  ســـــــهري لتنق
 وصـــــرير اقالمـــــي علـــــى قرطاســـــها

 

 مـــــن وصـــــل غانيـــــة وفـــــرط عنــــــا  
ـــــــــ ـــــــــى مـــــــــن ال  والعشـــــــــا  دوگااحل

 

ابببببل بببب  تل913 اببببميلمقاتببببمصىل ببببلعلمصببببهلكتببببلالمال مم لقصببببدهلمقبببب يحلمي
اببه:ل شببلقالقببمىال مسبباي ال سببتال بب مقالد صكقبب الل شبب لاملاببلفلل بب  يمقاملاببلتل

لو(1) د  المقدقكمق،المق الميالمق سيقهالمق يلدل
ابببحلابببقةلمقاملابببلتلمي ببب ىل شببب الاقبببل لسببب ينلاملابببلتلالدمإلايابببمإل هبببلل

نلمقياايببنلمقملطيببنلاببحلكلسبال لصببهلمقامببلعلمقي ميببهالماللقبب  يلكببقغعلقيب علميببم لمال قّبب
استا لصهلمقاملالتلمسال فلممقغلالفل ام لفلقمل  ةل يقلايبنلمق يبلةليهنالمقاتغيي لمق

لمتغي الالقتا ينل ليلتهللاحليهنلثلقينو
اللصلقايامإل هللمقحلس ينلكابللياقبللابه:لمقيشبلقالمققبمىالمق مسباي المق سبت

لالممق يلدول اللمال  ينل ي لمقايامإل هللكاملالتلصهه:لالمق سيقهلمقي مق
ل9131اببؤتا لمقامسببيمىلمقي  ببهلمالمإلصببهلمقمببلا ةل ببلعلمق اببلميوولقمبب ل بب  ل و9

ال سببببتال مگببببلالسببببيگلاليهل گببببلُسببببا اُ،لماببببم/لكبببب  محالممفال سببببيقهالقببببمىال
صببإلممقشببلعالماببهلممق اببلميلاببملقسبب نلسقببىلا يقببنلمقّ اببللصببهلمقيديبب ةل ببيحلمقامل

المقحل  اللكلحلاملعلمالم ص،لمق لقهلي ل م ل حلمق الميلنمقيمعلا يقنلمم ص
  اع(و)مهلم

 و5/99مقد صكق :لاملمالحلمدحلميمل هلايامإل ،لمدق،ل و1

                                      
سببلقعل سببيح:لمقاملاببلتلمقي مييببنلصببهل  قببلاجل)مققبب مةلمقثملصيببن(ل  ببثلامبب علقااق بب لمقثببلقهلق يببتل(ل1)

لو9115مقاملعلمقي ميهل
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 )مق ا لح(ولسيگلمق د  :لاملمالحل  ينلامسيمينالاهليممالمق و3
) مالل مگلمقدقكمقببب،:لمابببملمالحلمسبببعلقصببب لمق  يبببنل بببيحل  يتبببهلمق سبببتلممقببب و5

ل ي(الماهلمقتساينلمالصاينلمقم يانلقاملعلمقدقي محو
م هبببقةلمقسببب ينل ابببىلماليبببإلابببهلمقتبببهللمكحسحلابببقةلمقتسبببايلتلمقايابببمإل هبببلل

يياتقببللقؤكبب ل حل قببل لمالسببسلمالمقيببنلقاامببلعلمقي ميببهلكلقببتلصببهل مفلسد اببل لمق مقببنل
مقتهلقك قلاللصياللي صلتطم لمق يلةلمتطبم للقألس لامقي لسينلممستا تل لقتغيي ل

لمالقغلعل الليدفعلمقتطم لمق يلتهلصهلمقا يقنو
ا ا ل حل اهلمق طيبالمقتبهلقاباهلل بلعللصهلم يمدةلمالقغلعلق   لمق يحل ح

ابببلممقاميببم ةلصببهلكتببلال)مقامسببيمىلصببهل هبب لمقاغببمإلممقت كاببلح(لممقتببهلتؤكبب ل711
سقببىلل سسبب، ياببلفل اببللالليم ببإلمقشبب لممقيبب إل  مييببنلمقامببلعلممقتالفبب،ل ملققمببإلمقتاببل ل

لالتممإلمال يمدةولميقغلعالصهلاي صنل صمإللتا لمق مالمقداقين
 اصـــل الكـــل واعلـــم بـــان الرســـ 

 وانــــــــــــــه أول مــــــــــــــا ت رعــــــــــــــا
ــــــان تــــــابع  الرســــــ  والعــــــرا   

 

ـــــــــل  ـــــــــه ت رعـــــــــ  بحكـــــــــم العق  عن
 عنـــــــــه  ال ـــــــــة فصـــــــــار  اربعـــــــــا
 وقرفكنـــــــــــــد واصـــــــــــــبهان رابـــــــــــــع

 

ماحلابقةلمقاملابلتلمال  يبنلتد  بتلثالقيبنلاملابلتلم ب ىال يلابحلكبإلامبلعل
للتد  لاملايحلص  ييحلقيكمحلايام لمقاملالتلق ي،لمثقلل ش لاملالفال يثليممإ:ل

  ـــــــــم لكـــــــــل نغمـــــــــة فرعـــــــــان
ـــــــــه عشـــــــــا   عـــــــــن أول قنكل
  ــــــــم  الــــــــث بــــــــقرئ رهــــــــاو 
 فصــــار  االنغــــام ا نــــى عشــــرا

 

ــــــــــ  عــــــــــن اربــــــــــع  مــــــــــان   ت رع
ــــــــــــــــان بوســــــــــــــــليئ عــــــــــــــــرا   و 
و   عــــن رابــــع نــــو  حســــيني قــــد ري
ـــذي ار  ـــي الوضـــع وال  واضـــطربوا ف

 

لمي مم متب قإلابقةلمال يبمدةل ابىلتطبم ل بب ثلصتب ةلقصب لمقمب حل بيحلكتببلال
املاببلف(لل91امببلعلمالصبب هلحالقيكببمحل بب  لمقاملاببلتل)ل إاببلصنقبب لماببقةلمال يببمدةالمق

 لالاببط مالصببهلمابب لمقاملاببلتلمتمسببيالتهلالماببقملاببملمقتطببم للمي يببمدةمم تبب م ل
لمقيمإلمقدقهلمقي ميهولس  م مققليعل حل

مصببببهلمق سببببلقنلمقدت يببببنلقبببببل)ا ابببب ل ببببحل  بببب لمق ايبببب لمقدقيببببه(لمقاتببببمصهل ببببلعل
ُيث  ِّتلمقاملالتلمق فيسينلمالثقلل شب لميمبمإلاقبل للاب(لقي لتطم مفلي ي مفل يث111)

ال قيكببببلاليهل گببببلالسببببيگلال مگببببلشببببي ،الاببببه:لل15شببببيالاتد  ببببنلاقهببببلال بببب  الل
 شي محالقم مدل  االالام القم مدل ل مالقم مدل يلتهال صل ال بقمإالقهدبتال
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ب ل القهلمقب الممفالت  يدالا  ي ال كاالصب لالاابليمحالدممقبهالمصبدهلق ال سبت،لقك 
لمقيلممقا ي وي

سحليايبببب لاببببقةلمقتسببببايلتلاميببببم ةلصببببهليببببملمقامببببلعلمقي ميببببهل بببب مل)مقمببببمقيل
ممقدممقببه(ل اببللمق كبببالصل تمبب ل محليبببدعلمقبب،لمصبببإلمق ك ببلقهالم  ابببللم  ل  طببيلصبببهل

لمققمإل مل لقكتل نو
الصمببب لتط يقبببللقامابببم هلل قببب لمي يايبببنمابببللصيابببللي بببصل يببب لمقتسبببايلتل

لسقدي ل اي،لال ملفومقتي  لقتطم لمقامسيمىلمقي  ينالمل
 لماذا المقام العراقي؟

ميتهبب تلكببإلماببنلصببهل حلتكببمحلقهببللرالتهببللمقامسببيمينلممقغلاهببللممق لقهببللمقتببهل
اببحللتي ببقتيتبدل هببللمت بب صل ايهبلالمت ببإلتاهببجل هبللمتيت اببللمقبب ا لمقطميبإالميبب ل

ماببعلم بب ىل يبب لايلدصهببللمتد يقهببلالم  اببلل لقغببتلصببهلققبب لم  اببللميتصبب تالماببمل
م ل إلمميالاحل لالاللقك قللصهلا م ةلتديحلثملصبلتلمق اب محل بيحلم بقلما لايق

م طل الا لمققللقعلقي لم قينل ي ل   ينلُ قِّبهل هبللصبهليصبم لمق دصبنال تبىلصبهل
مقدتب متلمقتبهلتغاببالصيهبللمال ببليعل ابىلمقب د السقلكلقببتلمقي  يبنلشببي مفلمقثب مفلتت  بب  ل

لنلكاغنلقام رحلمقك يعومي تد لصمتهلل لقيلفل داإلي سيتهللمق يقي
  علتقلمالم تدإل غ م لقم محل  ي ةالمممي لمال تدإلال  ل حليطلإلمق يفبنل
مقامسيمينالقكحلمقط يينلمق غ م ينلصهلمالقهل غ م المكالليممإلمقشي ليدإلمق قدهل
صببهلام اتبب،لقاامسببيمىلمقي  يببنل مسببتطل تلمال تدببل ل لقاببقمقلمقي  ببهلصببهلكثيبب لاببحل

لاا م لف ولللم تدل لفلم لقيهللممق لقه
سحلا يقببببنلاثببببإل غبببب م لقمتلمقالاببببهلمقكثيبببب لصببببهلمقايببببلإلمقامسببببيمهلمقببببقيل
مقصبب  لسقببىل  اتبب،لمقي يبب لاببحلمقاممسببمنلممقددسببدنلممقدمهببل الممقمبب م لممقاغقببمحالالل
ياكببحل حلتببقطاسلايلقابب،لابب ةلمم بب ةالصد بب ل حلت ببإالمي ببإلصقهببللابباحلمقايبب مثل

لملعلمقي ميهلمقيقللسايالفلايلصىلمالدمإومقشي هلماقملاللكلحلاحلمصمإلمقا
مقاملعلمقي ميهلقمف لمقصيتلالدمإلاي مثلفلقهقملمق ا لمقيديدالماتلدل ،لاحل ا ل
 يي الميل ت،لاقةلمققس نل)مقي ميه(لاحلي إلمقبمالةلمقيثابلقييحلمقدسبهعالمقبقيحل كابممل

سببتمىلمقغقببل لميببلقيعلشلسببينلاببحلمقيببلقايحلمقي  ببهلممالسببداهالصاببعلييبب مملشببيفلفلصببهلا
ل لقاملعلمقي ميهلصهل يلميايعل ي لمقي مقو

 إلممالكث لاحلقق لمقهعلقماممل ي لمقاملالتلسقىل ا مقهعالاثاالليقك ل طلل
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مقيببب  لل9191(لابببحلساسبببانلمقتببب مثلمقشبببي هلقيبببلعل79تببب ديل لشبببهلصبببهلمقصبببد نل)
مق يببلتهلمقثببلقه:ليببل لصببهلاببل ةلمق يببلتهلمقاقشببم ةلصببهل مفبب ةلمقايببل  لمقت كيببنلسحلامببلعل

 يل)مق يلت(المق،لقمإلسقىلمسطق مإل يا لاحلمقسباطلحلاب م لمق م ب ل قب ل م تب،لابحل
ايد يبنالمققبب ل  صمببنلمثقبهل شبب لامسببيمل مفلاببحلل9939اي يببنلل9159مقيب مقلسببقنل

ل شكإلاقاإولللللالصقم لاقملمقاملعل يحلمقاغقيحلمالت م للمص م ل شي ةلمق يلت
مقمصببب لل  س ببب لمقبببقيلكبببلحل ابببىلليكتبببلمابببللمقيبببلقعلمقامسبببيمهلمقشبببهي ل ؤم ل

علصمبب ل9131مقت كببهلسقببىلاببؤتا لمقامسببيمىلمقي  يببنلميمإلمقاقيمبب لصببهلمقمببلا ةل ببلعل
قكبب :ل حلمقسبباطلحلابب م لمق م بب لكببلحليبب لم ابب لايبب،لاببحلمقيبب مقل اسببنلامسببيمييحال

لال يل لمق سلمققغاهلق ىلمالت م و
تبببؤث ل ابببىل  بببعلابببلل ابببقل ببب ي لمقاملابببلتلابببحلمقدبببل لم يايبببنل) سبببيطنلالل

يما ة(لمصل لمقاغقمحلي مطقمحلمققلسل لقدل هبلل)كلقيكبلسلقتتبلقهلمال بتدإ(الابحل
 دإل قلفهعلمقاملعلمقي ميهلاحلق مل)ميكهلك مدع(لمل)  لاماليليلحلاح(لم ي الال
  ببعلكببإلققبب ل)صببلحلماببإل غبب م لكببلقمملاببحلمقصببد نلصببهلاببميدهعلمقامسببيمهل  يببثلقببعل

يببقهعلم ببيحل   يببلتلمصقببمحلمق كببلعلماليلقبباالمل ببإلقتط يبب ل ديببلتل ليت كببمملايببلالفل
الييقبهل(1) قمي،لمقامسيمهلمقاتمم ثلصهل يفت،لسقىليبمعلمققبلسلابقم(للمقشيالا تد لفل

ققبب ل حلكبببإلمق دبببدتلممالالسببهلمقدقيبببنلمقتبببهلكلقبببتلتمببلعليكبببمحلم يلفهبببلل بببلقام مثل
احل ي للمقشي هلمقي ميهالمقاملعالمقيسلصقمحل ا محلممقف لمق كلعولمقحلصدل م 

قايب مثللمقهاهالتلمال يايبنلمقتبهلقصبمتل ب ي لمقاملابلتلالدمإلمقيبما لا دم بلفل
لاقملمق ا و

مقكب يعالمقاغبنلمقي  يبنلتبيثي للمقم رحكلحلقاغنلمق يلحلممقدصل نلممال يلدالقغنل
ك يبب ل اببىلاي ببعلسحلقببعليكببحلكببإلقغببلتلمقشببيمالمقاسبباانالم  اببلل اببىل يبب لاببحل

ممقت  يببببب المقت كيبببببنلممالي مقيبببببنلممقهق يبببببنالل يببببب لمقاسببببباانلم ابببببىلميببببب،لمقت صبببببيص
ممق لكسبببببتلقينلممالصغلقيببببببنلممالسبببببب لقينلمماليطلقيببببببنالميقببببببمالمشبببببب قلص قسببببببللم يبببببب ل
مقياهم يبببلتلمق مسبببينلم يببب لابببحلمسبببطلميقبببمالمقصبببيحلم ي ابببلال  ببب لمق سبببلقنل

الكلحلاحلقتلفجلققب لي مفللمالسداينالق  ينلمالق الفل لقشيالمقي  هلقدت متلطميانفل
مق بببب  لمقي  ببببهلصببببهلقغببببلتلمكثبببب لتابببب لمقبببب مإل)  ببببعلمال ببببتد لمقمماببببحللمسببببت  مع

                                      
لو91مق قده:لاص  لسل قالصليدإ(ل1)
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اقبللمق بق لتلمقب قيحلمقصب ي نللصليصبإالل ق ق لتل قيحلمقيب سلمقامسبيمهلمقي  به
ابببلليببب طحل ببب،لمثقبببلحلابببحللاقبببل(الممصبببإلمالاببب لق  يبببنلمققبببللقسبببتطي لمحلقدهبببعلتم ي بببلفل

لوشيمالتا لمق ا محل لقق  لقكث ةلمقاد  متلمقي  ينلصهلقغلتهع
مقتسلؤإل حل  ميينلمقاملعلاحلي إل دقنلاللتب   لل ي قمالعلاقملمققيلقممق،ل

ييانلام مثهللمقشي هلمقي يع؟لقق ل سب الميبم لااهابلتلم يايبنليايابنلاللتتيب ىل
 بيحل صيهبلللمقثدثيحلاد  ةعععلمسققك لس التيامهبلل ب ي لمقاملابلتلمقي مييبنال اابلفل

الليببؤث لكاببللياقببلل اببىليببما لت كيبباللالمميم اببللم بب علمميم اببلم بب مفللقببيسلصببي لفل
لم لقيهمقاملعال إلتعل ق لمق ي ل صيهللاققل ش متلمقسقيحالاقهعلمالستلقلا ا لمق

مابببقهعلاايببب ملمقيمماببب لمصبببهلامببب اتهعلمقا  بببمعلمق بببلفلا  بببهل سبببمحلمقسبببلا مفهال
لحالمقما ينالمقا قإالمشبلك لمقيبلقهل ابىلمقتبممقهلاقبقلمال  ييقبلتل قّل ليمما ل)اايِّل
 ّقبببلحلمابببملاي،لابببحليببلا ليسببلم بببلقيهعلمكبببلحلمالسببتلقلمق9191ىلمصلتببب،ل ببلعلم تبب

ليلقسلصهلامهىلمييي ،لصي،ل ص لاقةلمقهاهالت(و
 بببب  مفلصببببلحلاببببقةلمقهاهاببببلتلممالقدببببل لقببببعلتكببببحلاميببببم ةل قبببب ل ااببببل لمقيصبببب ل

مقكقب يالمقدبل م هاللامقي لسهلممقمسعلمالمإلاحلمقدت ةلمقا اانالصياي لكتالمقددسدن
المال ابببميلمقدقيبببهلمم بببممحلمقصبببدللقبببعلتسبببت  علمقكاابببلتلممقاصبببطا لتلمق بببمم داه

ماليق يبببنالمقكقببب يلم تكببب لمسبببال لمالثمبببإليمإلقغابببنلصبببهلمقسببباعلمقامسبببيمهلمقي  بببهال
مم تكبب لقهببللمسببعل)مقاد ماببن(لميسبباهلمقشببي ل لاليلميببإلماليمل يببنلمماليمببل ل)مققسببال

ح(لممابببب لط يمببببنلمقدالقيببببن(لممابببب لمسببببال ل   يببببنلق اسببببنل شبببب لقغاببببنل)ممكتببببلصي
مق بببببب م لمقي  يببببببنلمال ي يببببببنلقتي يبببببب لمقبببببب  يلتلمقصببببببمتينالممقدببببببل م هلقمببببببإلقدببببببسل

لسبيگلاصطا لتلمقكق يلمط يمبنلمق ب م المسباهل قب اعلمق سبتلمقامبلعلمالمإلممق
مقامببلعلمق م بب لماكببقمالممق ببمم داهلصببهلكتببلالادببلتيحلمقياببمعلليهل گببلمقامببلعلمقثلقببثلممق

 اببميلكببقق الميبب لمقتماببتلمقاصببطا لتلمقي  يببنلمسببتياإلمقاصببطا لتلمقي  يببنالممال
مقىلمالقب قسلصدبهلكتبلال)صبهل مابنلمقتي يب (لقصبل  ،لقسبلحلمقب يحلم بحلمق طيبال

لمققيل لص لم حل ا محاليك  لقدسلمال يل لصهلمقساعلمقامسيمهلمقي  هو
مقحلصهببقةلمقهاهاببلتلاببلاهلماللمقيلكسببلتلقتيليببالمال ببتدإلممقبب قيإل قهببللالل

الصاقهبببللمقدل سبببينلممقت كيبببنلممقهق يبببنالمابببللمق بببليهلصبببلحلمقصبببقل نلتقتابببهلقاغبببنلمم ببب ة
مقاملايببنلمقي مييببنلشببااتلكببإلايطيببلتلاسببل هل مم لمقامببلعلمقي ميببهلصببهلا لص ببلتل
ك كببم لمم  يببإلم اببم لممقسببايالقينل يببثلادبب  متلمقاغببنلمقت كالقيببنلممقك  يببنال  بب ل
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ق لابببىلاقبببممإل)ا بببلمقمطببب لممالمصبببلإلمق م ابببنلصبببهلتكميقبببلتلمقاملابببلتلمقي مييبببنال 
يببببب يحالدمدةالالؤم لميبببببل  ل ييبببببلح(لمابببببللمسببببب لال  بببببمإلتاببببب لرك كبببببم اليم يبببببلتال

كاللياقللقتيليالمال بتدإللكإقيلسمقهاهالتلممالقدل لمق سيطنلصهل ي لمقاملالتل
لصهه:

مقملكببلحلمق لابب لاببملل  اببم لماليلقببالم صمصببلفللياببط لمقاغقببهلم يلقببلفل -9
 يببب لمالقدبببل لل بببإطدق يلمق ابببم لمقسببباطلحل ملمق ايدبببنل ملمقبببممقهلمحلييبببل

ممالطبل لقااسببل للمي م مقتبهليدامابللاببحل بلالمقايلاابنل محلمقاسببلسل يبما ل
مقا قببببهلقاامببببلعالماقببببل لشببببمما لكثيبببب ةل اببببىلققبببب لصمبببب لماببببط لصببببدهلمقبببب يحل

قا ايدببنلمقي لسببهاللقاغببلديلمقتتبب يل يبب لمحلكببلحلقبب يالفللمال اببميلمحليكببمحلقبب يالفل
قتت يبببنلايبببل مةلقببب،الماكبببقمل لققسببب نلقاامسبببيمهلقيببب  إل لقتبببلقهلتاببب لمقهاهابببلتلم

ممقاغقببهل  بب لمقمببل  لمقا م ببهلمقببقيل ببل ل يبب لمقغببدملممال ببتدإالممقببقيلكببلحل
لقاسبباطلحل)مميببسلمقيدفبب ي(لثببعلم قبب،ل)م ابب لمقيدفبب ي(لثببعلمصبب حلقبب يالفللقبب يالفل

قتيام ققبب لممايبب لسببا يق ل)مقابب دملشببلةل  (لمالابب لمقببقيليبب  مةلقايببل مةلاببؤال ل
ل ي لمالقدل لمقتهلتقعل حلمقتم  لممقت  الصهل قلف،ول لست  مع

اابببببللالشببببب لصيببببب،لمحل دبببببدتلمقغقبببببل لممقطببببب الكلقبببببتل بببببل ةلتمياهبببببللمقيممفبببببإل -1
مال سببببتم مطينالمقاتقدببببقةلممقم ي ببببنلاببببحلمقببببممقهل ملمقسبببباطلحل ملميهببببدةل كماببببنل
مق مقببنالاثببإلاببقةلمقيببلفدتلت  ببقلمقببتكاعل اغببنلمقسببدطيحلممالابب م لكبب قيإل اببىل

المابقةل بلا ةلاميبم ةلصبهلكبإل مبل لماحل لالمقتدقب لقااسبؤمقيحلميابلفلل ييِّهل
مال  لصببهلمقهقبب ل اببىلسبب يإلمقاثببلإلاللمق صبب لكلقببتلمقيممفببإلمال سببتم مطينل
تببتكاعلمالقيايديببنل)قغببنلمقا تببإ(لاللمقهق يببنالمصببهلاصبب لكببلحلمقببقممتليتكااببمحل

مقاملعلم  لإللمقت كينلميت لامحلصيهللماكقمالمالا لمققيلي  ملمقاغقهل مليل ه
ل ي لاحلاقةلمقاد  متلقا القنل اىل  علمق دانلممق ام لممقيلفابنلمق م يبن

 ومعلساطلقلفللللللكلحلالمتمثيقلصدتهلل  م هلمق دإلممقيلفل
ميببببم ل يبببب ليبببب م لمقامببببلعلمقيبببب ميييحال  اديببببلتليقسببببيلتلا تادببببنالميبببب  ماعل -3

كاللياقبللمحلل قيقهعلقاغلتلمالعلم  لإل ي لمقكاالتلصهل قلفهعالم قيإلقق 
لاقةلمقهاهالتلاللتقتاهلقاغنلمم  ةو

لمالعلاقةلمق ملفقلييالمحلالليغيال حل لققللمياللالياه:
مابحلمقااكبحلمسبت  مقهلللمحلايام لاقةلمالقدل لصهلمقاملعلمقي ميهلا  م ليب مفل -9
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ل اىليما لمقاملعلمت مكي ،لمقدقينول سهمقنلماهلاللتؤث لاطاملفل
لدمقبببتلمصببباتقلل هبببقملمقشبببكإلكابببم مثلشبببي هالاللا ببب  لق صببب لابببقةلمالقدبببل لال -1

مقمب حلللل صمصللمي لم تمت،لمقاملالتلمقاسيانل اىلمالسطممقلتلاققل  ميبن
 مقيش يحو

اببحلمقبب الفإلمقتل ي يببنلمقاهاببنل اببىلمصببلقنلم  مييببنلمقامببلعال ميمببنلمحليايبب ل -3
%لابحلايابم ل91مقاملالتلمق فيسينلتم  ل لقشي لمقدصيحالم قس نلمكثب لابحل

مقي مييبنلتمب  ل لقشبي لمقدصبيحالممحلمقاغبنلمقي  يبنالممال م متلمق يقيبنللمقاملالت
  لشتلماللتدمإلاددانلقااملعلمقي ميهو

قاببلقملمقت ببم لاببحلاببقةلمقهاهاببلتلممالقدببل لمقبب يقللمقت كي ببنلمقياياببنلمقاميببم ةل -5
 وقااملعلمقي ميهلماهلمالسلسالممقتهلاللاثيإلقهللصهلكإلمق د لمقش يينلم  مفل

قكقيبببنل)مقي ميبببه(لمقتبببهلمطامبببتل ابببىلمقامبببلعل محلكلصبببنلمقبببمم لمقدقبببمحلمحلابببقةلم -4
ممال مالممقياببمعل اببىلمالطببدقالممقملصببهلممقبب مقهلممقصبب يقلممقيبب ماليسبباي،ل

مقم ببنلكلقببتلصببلحلتمبب يعلاببقةلمقدمميببنلسببتكمحلدمميببنللييمقامببلعلمقي ميببهلمسببتا ل
 املالتل  ميينو

مقمبب حلمقالاببهال يبب للشببلا تلصببهلم بب ل ابب محلمم  ببللمقشبب يينلصببهلثالقيقببلت -9
مق يصببلتلتصببل  هللم ببلقهليال يببنالم  ببعلاي صتببهلمق ييمببنل اغببنلققبب لمق ابب ال

قتلاحليالسميا  ي لمقهلقعلمصهعلشيفللاحلتا لمال قيلتال ي لمحلمستغ  تل
مقهبببللم بببلقهلاميبببم ةلاقبببقللاللقدهاهبببللييببب مفلل بببمقهل قهبببلالصمبببلقمملق بببحلميابببلفل

ققببلالالللشببي يلفللقهبللمصبب  تلام مثبلفلمال بتدإلمققاسببلميلي بإلافببلتلمقسببقيحالقك
 اي لمحلقؤ يهللاثإلالاهالمكاللمصاتقلل   لتا لمقسقيحو

قببببم لمحلقببببقكِّ ل ببببلحلقهيتقببببللمقيلايببببنلصببببهل غبببب م لت تببببميلاببببحلمقادبببب  متللم يبببب مفل -7
مال ياينالمقكثي لمقكثي الي   قلل قهللاييعلمقاغبنلمقيلايبنلمق غ م يبنالميكبمحل

لاي م ةلمقاميم ةلصهلمقاملعلمقي ميهواحلميمقىل صيهللي إلمقاد  متلمق
شببب ي لمقبببىلابببلليابببألل ؤمسلشببب ل قللابببحلتسبببلؤالتليابببنلل يسببب ل شبببي مم لمحل

م يببب لاقصبببدنلقيبببيحلمق ميمبببنلممقصبببممالاا صبببهللمادل ابببلالابببللييابببنلابببللكت ببب،ل مل
يكبمحلابللمصبإلمقيب،لم بحلمقهيبثعل ابلعلق  يبنللم يبحال اا،لمقكق يلقس نلمقىلقيمتح؟ل

قد؟لماللصاإلاللمصإلمقي،لمقاساامحلاحلمق يهلمقملالليسقلةلمقام لقغلقياملماميك
 بببل ت م لمقطبببلف متلممقصبببمم ي لممقاببب مص لممقسبببيقال؟لمميبببحليكبببمحلمقامبببلعلمقي ميبببهلمابببلعل
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مقق  يببببلتلمقامسبببببيمينلمق  يثبببببنلم ابببببعلمقه امقيببببب ؟لم ي ابببببللابببببحلمسبببببفانلمستسبببببداينل
تدبمقلمقياابهلماليق بهلممقهدماينلاللت إلمالل ابىلشب هلتلقب يهعاليب م لاقهبللم هبل لمق

تلسبب  تهعلمقاشببيمقيحال تببىلك ببللاتميببلفل غبب م لص م قببنلمقياببعلمق بب يثالماصببمقيلفل
قي يإلقا ي لمقهللقا م ينلمقدل اينالُت يبهلمتايبتلكابلليبلإلمققاب م لمالمإلقااسباعل
مالمإل)م بب مايع(ل)مقببللُ  يببهلمُ ايببت(لمحلسبب التشببك ل يبب لشبب ل قلل ببلقت مثلمقا اببهل

مقتطم الصلقتطم لممال  م لاملمحلقتيلاإلا لممي ليايإل شه لامل  علصهعلايقىل
مميمل ببلتل ييبب ةللممقغلاببلفللبلاللمحلقسببتم  لصببيغلفلمكثبب ليالالفببليايببإالقي هبب لققببللشببكدفل

الممحلابحلالليدهبعلممييب،لمت مثب،الالياكبحلقب،لمحليدهببعل بحلممييقبللمقسباهلققب لتطبم مفل
اابببلليتميببب لل يسببب  قبببنلدمفابببنلم م متلاللتقتابببهلقيبببقم ةلممسسببب،لماي مثببب،لمابببهلاللا ل

لمص ل هلو
  علمهلمقامسيمل لا ا ل   لمقمالالمقملفإ:ل)) ّ يتلكإلصقمحلمقغقل للمم ي مفل

ببتل بب،لمق قيبب ةلمقي مييببنلص سبباالماببملثبب مةل مقي  ببهل بب ملمقامببلعلمقي ميببهالالقبب،لُ ص 
لقغاينلالفانلما اشنلمصي ن((و

 المقام العراقي المعاصرل
مثقبببللمقغقبببلفهلمقامسبببيمهلمقيايبببإل مقامبببلعلمقي ميبببه ل يببب لمقبببقيل  صقبببلةل بببحلام ل

مالد ال لمقدقهلصهل  م ل ثقل لقتسل ،الم قل ل سس،لإلممقيقم لمقيايمنلمس يمنلمقم عل
مالا  مطم ينلمقي  ينلمالسداينالماللتي  لق،ل دإلصت متلمال تدإلماليق بهلابحل

حلمقاغبنلاللابي لشبيقامسيمينلممقغقلفينالاثاتمي لم كم ال يثلماتدتلكإلمق يفنلم
مقي  يببنلصببهلميمسببلطلمق سبباينالمكلقيكببلسلقببقق ل بب  لصببهلمقامببلعلمقي ميببهلق ببعلمقشببي ل
مقيبببلاهل)مقدايببب ي(لمكبببقق لتبببعلم تبببمم لصبببحلمقيتل بببنال غيبببنلمقا لص بببنل ابببىلميصبببلقنل
مقغقلفيبببنلمقي  يبببنالمابببقةلمقداي يبببلتلمق بببعلمقيتل بببنل ابببىل لايتهبببلالكلقبببتلقمتلييابببنل

حل ببلقد  لممال تببدمدلممقك  يببل لقامميهببنلمقا تببإالماببحلمطقيبنلماميبب لمطقببهلاشبب مل
يهنلثلقينلصبلحل ابلكحلمقي بل ةلسبلااتلصبهلمقا لص بنل ابىلمقاغبنلمقي  يبنلممقاملابلتل

قمحلمتبببدمةلمتاييببب لم قكبببل لحلط يبببقلا تاببب لمي م متلمق يقيبببنالابببحل مقي مييبببنال ببب
لسقىلقق ولللماقليالق مينلم طالمقياينلمالل

مكيلقلتلميمم  لمقاغنلاثااللتعلمق دل ل ابىلت مكيبالتعلمق دل ل اىلاد  متل
مقاملعلمقي ميبهلماكمقلتب،لماسبل مت،لمقا قيبنلسقبىلمق ب لمقبقيل اكبحلصيب،لمقا لص بنالمالل

ال ببإلال ب لاقب،ل يابلفالققب ل  كبعل سبب لالمحلمقتغييب لممقت ب يإلممقتطبم لابملمم  ليب مفل
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 كببببعلط ييتهببببلل بببب ةالاقهببببللاببببللقك قببببلةلاببببحلتطببببم لاسببببتا لقا يببببلةلمتغييبببب ل مفببببعل 
ممحلمقامببلعلمقي ميببهلاببملتبب مثلشببي هللمق يقلايكيببنال اببللي ببتعلاببقملمقتغييبب ال صمصببلفل

ا يقهالممقا يقنل ط يينل لقهللس يينلمإليمل لصهلمقتغيي ل قهللصبهلمق يب لممق ل يبنال
مقتغييبب لكببقق لصببلحلميتهببل متلمقمبب م لمقا بب  يحالال بب لمحلتتبب  ل صببالتهللصببهل اايببنل

مقصمتهلسبلاعلالصلحل  علميم لمسلفإلمقت ميحل ملمقتسييإلل ةالممققمطنلمي يلاقة
اللصببهلتغييبب لمق قيببنلمق ل ييببنال محلمقاسببلسل ببلقيما لمقبب م اهلم م يببنلمقامببلعلصيببدفل

لمقاملالتلمق فيسينلممقامي ةوللم صمصلفل
الصمببببب لال  قبببببلل قببببب للشبببببي ل شبببببه لابببببحلمقتمابببببيحلقاقمطبببببنلمقثلقيبببببن مّ ل حل 

مقكتببالمقتببهل قيببتل اماببم نلمقامببلعلمقي ميببهالمحلمستي ماببقللقا  ببمثلممق  مسببلتلمل
هلم ا هببللييت بب لمإل بب م ل قبب لمقمببل هلصببهلم  لقبب،لمك بب ل بب  لاببحلمقمطبب لمميمصببلإلصبب

قاهميببنالسبباالمل طببيالقاببلليبب ليصببيالتابب لمقاملاببلتلاببحلاببقملمقامببلعل ملققبب الماببق
ل يثلتغيالاميت،لمسطلد انلميمصلإلممقمط و

مقم يبببب لقياهببببم لمقا يقببببنالمقا  ببببالسقببببىلكببببلحلمقامببببلعلمقي ميببببهليبببب ياللمقغقببببل ل
قدمسببهعالقببقملكلقببتلقاقببلسلاي صببنل تدلصببيا،الق  يببنلمقمبب  ةل اببىلا لسبب نلمقمبب م لصببهل

 م متهببعالم اببىل سببلسلققبب لكلقببتلاقببل لاقلصسببنلك يبب ةل ببيحلمقمبب م ل قدسببهعالماببقةل 
صبببهلليال صمصبببلفلل لمقببب  مقاقلصسبببنلتطبببلإلميمسبببلطلمقشبببي ينلمقتبببهلتشبببت  لصبببهلس طببب

المقاببللكلقببتلمق دببدتلممقسببه متلتمببلعل ببل ةلصببهللنبمقصببمتلمقاسام بب يببلال يهببدةل
مق يمتببببببلتلمق مييببببببنلممقيممفببببببإلمقاتقدببببببقةلصببببببهلميمسببببببلطلمقسيلسببببببينل ملماليتال يببببببنل مل
ماليتصببل ينالصمبب لمميبب لمقامببلعلققدسبب،لاقتبب يلتلميتال يببنلشببي ينل لاببنالاثببإل ا ببلتل

لمقدم  لقنلممقاملاهلكاللسققك ةل لقتدصيإلصهل يق،و
ابببللتمببب عالمابببحل بببدإلمي  يبببلتلممقا ميببب لمقاميبببم ةلصبببهلاكت لتقبببلاللابببحلكبببإ

مقايببدتلمقصببل  ةل  ميببنلمقمبب حلمقاقصبب عالمقتببهلمم  تلتبب ميعلماببعلمقمبب م لل صمصببلفل
مم بب م لتهعالمقاقممقببنلشببدلالالاثببإلاببللمم  ةلمقشببي ليببدإلمق قدببهلصببهلي يبب ةلمقدببتحال

القسبتطي لمقمبمإل بلحلمقامبلعلماللمم  ةل   لمقك يعلمقيبد لصبهلي يب ةلمقدقبمحلم ي ابل
مقي ميهل شكا،لمققيليمل المقصم ةلمقايلصب ةليب لقشبيلصبهلمقمب حلمقثبلاحل شب الققب ل
الحلاللاميم لق يقللاحلت ميحليشي لسقبىلمحلممإل مفب لقاامبلعلمقي ميبهالابملمقا  بمعل

ول اببىلمحلالليدهببعلاببحل2791مقاببدلمقببهلميبب  ىل  بب لمقبب  احلمقببهالمقامقببم ل ببلعل
تبببل ي لابببمل  ميبببنلقشبببم لمقامبببلعالمقابببللابببقةلمقدتببب ةلتي ببب ل بببحلابببللقكببب ةلققببب لمحلابببقملمق
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كاللقك قللمسققك لال ملال  الللمقت ميحلمقشدلاهال اللاسلقنلمققشم لصههلي يانلي مفل
لقستطي لمقممإلمحلاقةلصت ةلقشم لا م سلمقاملعو

هال  ابنليتتااقل اىلي لمقادلمقهلماعلثدثنلي م المابعلمقابدل سبحلمق بل مي
شبباتل لم اببهلمقصببّدمال يببثلشببكإلاببؤال لمقثدثببنلابب م سلمقامببلعلمق فيسببينالماببهلمهل

ا  سبببنل غببب م الا  سبببنلك كبببم لما  سبببنلمقامصبببإل ابببىلمقتبببممقهالمابببؤال لييت ببب محل
 ياببلفلمق  يببإلميمإلقمبب م لمقامببلعلمقببقيحليبب ىلتبب ميحلق ببقةل ببحل يببلتهعلمم بب م لتهعال

مصببإل ببيحلاببقةلمقابب م سلاثاابببللالميالم م ةلصبببهلمقتمللمقاقبب ياببل لمقببيهعلالشببل لمه
ال قبب لمق بب يثل ببحلت ياببنلتببل ي ليبب م لمقامببلعلمقببقيحلسببلاامملصببهل قببل لسببققك لال مببلفل

مي ببلص ممل ايهببلل كببإل القببنللتابب لمقت مكيببالمقا قيببنال ياايببنلصلفمببنلميتقلياماببللشببدلالفل
مم  بببدصل تبببىل  بببمإل يهبببدةلمقتسبببييإلمقاسبببام نلمتطم ابببلالقتكبببمحل  ميبببنلمقمببب حل

م تكلدلمتث يتلقتا لميسبسالمكبقق لت  يب لممابم لقا تاب لاب م سلمقيش يحلصت ةل
لهلقيببببعيهال شبببي لمقمقبببب  ليمقامبببلعال  بببب ل مم لققببب لمقمبببب حلابببحلماثببببلإلا اببب لمقم ببببلق

اهلم يب اعالصكبلحلابقملمقابم مثلمقبقيلقسباي،لمقشي اهالمق لفل  لسلكا ي لمقشبي 
مقيمعلاللدققبلللمقيمعلاحلمياإلمالسطممقلتالمتسييدتلمالش طنل يقمم هلالماللق ح

ابببحلثملصتقبببللم  بببقتلاقهبببللقدبببل  ل ببب،لمقشببب قلممقغببب االمابببلاهلمقببب مإلمقتبببهلتمل  بببتل
هبببللاللتاتاببب لسبببمىل م لابببحلمالقغبببلعلمقشببب يينال ابببللمقامبببلعلمقي ميبببهل هبببقةلم  طبببتلق

الصببدليميبب لماللصببهلمقيبب مقللالماببقةلمقاسببل متلمقا قيببنلمقياياببنلمقت كي ببنالماببقملمق قببل 
مقدقيبببنالمقتبببهلمابببيتللفيبببنلت ابببإلمقكثيببب لابببحلمقي م يبببنل ققي مبببىلاق سبببنلامسبببيمينل

ل سسهللمقيماينلمقدقينلمق لا ةلقا مم لميممفإو
علمقيمبببب لمقاببببؤتا لمقبببب مقهلمقثببببلقهلقاامسببببيمىل2311صببببهلتشبببب يحلمقثببببلقهل ببببلعل

مقي  يببنلصببهل غبب م المكثبب تلميسببفانلاببحلي ببإلمقاببيم لمقيبب الممييلقببالمقابب  ميحل
قامببلعلمقي ميببهلميداببامق،ل اببىلسببلف ل قببمم لصقببمحلقااببؤتا :لقاببلقملييشببقلمقي مييببمحلم

ل؟للمقغقل 
قمسهل املقيقنلم ب م لمتق بيعلمقابؤتا الكبلحليبمماليممإلميستلقلسلقعلمك

لمقاملعلقألس لالمقتلقين:مقي مييمحلمقايقنلمقاق ان:لييشقل
لالق،لصحل  ميهل  القنلمسا،المي تميلمقي ي ل إلمقكثي لاحلمالقغلعلمقش يينو -2
قهل  ميهالاتقم لماشبت  الياثبإليايب لمطيبل لمقشبيالمقي ميبهلالق،لت مثلص -1

 اىلم تد ل قلص ةلمطممفد،لميمايلتب،الميتقميب،لم قبل لمقشبيالمقي ميبهلصبهل
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كبببإلم يبببل لمقمطببب الي  ببب،لمقي  بببهلممقكببب  يلممقت كابببلقهلميؤ يببب،لصقبببلقمحلابببحل
لا تا لش مفحلمقايتا لمقي ميهو

ابببحلمقاملابببلتللفيبببنلمقدبببقةل ببب  مفلقمببب لمم ثلمقسبببا لقملمقي م يبببنلمقامسبببيمينلمقغقل
لممالقغلعلامسانلسقىلثدثنلمقمم لاه:

مقاملاببلتلمق فيسبببين:لم ببب  اللسببب ينلاملاببلتلابببه:لمق يبببلتالمق سبببتالمق يبببلدل -2
لالمقييعل شي محالمقص لالممق سيقهوسيگل يممحالمق

 مقاملالتلمقد  ين:لماهل اىلقم يحلاال: -1

ابهالمقاقصبم يالمال  مايلابه:لمققبمىال21مقاملالتلمقد  ينلمقامي ة:لم   الل -ل 
 اليببببب يبببببعالمق يبببببلدلرمقي ي بببببمحل ببببب االمق ابببببيدميالمق بببببليدحالمقي ي بببببمحل

ل  اومق شتليحالملام يالمققل يالمقاسيمقا 
لالرمفالگبببابببه:ل ق بببلتال قيلاملابببلفلل93مقاملابببلتلمقد  يبببنلمقاطامبببن:لم ببب  الل -لا

لالگممشل الاثقميال ميدمميالااليمحال يلدلشيطلقهاليّالإالطلا اليهل ل
 صبببب،ال شببببتهالم مم القببببم مدل يببببعالمقداببببهالتداببببيساليم يببببلتالي ببببم يالممل

لالشببب يهل سبببتالشببب يهلمصبببدهلحال كيابببهالگبببل بببإالشببب يهل ملگ هيببب دمميالا
ا اهاليط ال مش يال  ي يالقهلمق ال يلدلكل ك  ال يلدلكل الا لق ال

لاهوگاگممق
 قببللاببقةلمقاملاببلتلاببهلمقات ممقببنلممقتببهليياببإل هببللمقيببمعلمقسببايهلالقكببحلسقمل  ل

م صببل لمقاملاببلتلمقتببهلمصبباتقلل  بب لمالسببطممقلتالصييببالمحلقاببي ل ايهببللم  يببنل
لل ا بلحالققب لگاملالتلم ب ىلابهل يبلتلمقييبعالا بلق لك كبم الي يب،ل بل الممقسبي

هلسياهلالم ايب،ل قب لمابلصتهلليكبمحلايابم لمقاملابلتلمقد  يبنليالحلمالستلقلمقم لق
لاملميقساولللللللللممي لمي ىلالم اىلمقمل هلمحليطا ل اىلاقملمقل99مقاطامنل

للگبباببحلمقاملاببلتلمقد  يببنلاببلاهلم ل يببنلمقببقغعلاثببإلمقاثقببميلممالم صببنلممقيهل ل
م ي ابلالماقهبللاببلاهلا ك بنلاببحلمكثب لابحلامببلعل فيسبهلاثببإلمقاقصبم يلممق  يبب يل

لممقهاليمحلممقمط لم ي الو
لعلمالمصببلإ:لمقمطيببنلاببهلمقتببهلتبب  إلصببهلمقامببلعالماببهل لالسببلسلامببملمقمطبب ل -9

استمإالاثااللت  إليطينلمقمط لصهلمق ايدميلاثدالابهل  ابتليطيبنلصبهل
املعالقكقهلل لالسلسلاملعلاستمإول يقابللمقمصبانلابهلمقتبهلتب  إلصبهلمقامبلعل
كقغانلصمطالقعلتكحل لالسبلسلاملابللاسبتمدالاثاابللتب  إلمصبانلمقاثاثبنلصبهل
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لمقاثاثنواملالتل  ةالقكقهلل لالسلسلقيستلاملعالاليمي لاملعل لسعل
صسببيكمحلاياببم للاملاببلفلل93 ببققلل دكبب ةلاببللاياببمإل بب،لاببحلاملاببلتل يلسقمل 
لمصانلاه:ل32مالمصلإل

لل ا ببلحالگلل ابباالسببيگلل يببعالسببيگابب،ال اببهلد ببل السببيگي يبب،ل ببل ال ابب ل
ا لق لك كم ال  تيل اليدمدالالام يل) امته(ال يلدلا قهالشلاقلدال مساي ال

م ال ايابببهال  بببم ال بببقمإاليبببلتمقهالملاليّصبببلصالسيسبببلقهالقلامصبببتالمقسبببق انال
سببهل قبب اليل   ييببلحال يببلدل  يبباالسببديلحال شببي الريبب يحاليتياببهالاسبببتيل ال
قبببب،ال يببببلتل يببببعال اثاثبببب،ال شببببي يالكميببببلقهالمقام ببببنالدمدةالم ببببمل طببببلال بببب مقالدقك 

لقشل  م ال ستل ا لحو
ق بعلل تل بلتلتب  إلصبهل يب لمقاملابلتالماقهبللابللتمب  ل ابىلشبكإل9اقل ل

ل لق  علاحلكمقهلل تل نلماه:ل مقين 
للوگ تل نلمقساا :لت  إلصهلاملعلمقسي -2
  تل نلمقاصدمين:لت  إلصهلاملعلمقاثقميلمقهلينلاملعلمقا اهو -1

 مقينلاحل يبثلنل مل  تل نلمقدق م ي:لت  إلصهلاملعلمال  ماياهال شكإل تل  -9
لمقق عو

الابب لص  يببلفلملل فيسببيلفلل(لاملاببلفل19 بب  لمقاملاببلتلمقي مييببنل) ببقق ليكببمحلاياببم ل
مصبببببانالمثبببببدثل تل بببببلتالابببببقملممقملم بببببققللمقاملابببببلتلمقتبببببهلسبببببياهللمالسبببببتلقلل32
لمصانول97م   لمقمصإلل17هالمقتهلقك قلالليكمحلايام لمقاملالتليمقم لق

كاببلليبب  هلمقيايبب (للصببهلاببقملمقتمسببيعلقد بب ل صبب لامببلعلمق شببي يال ل ت ببل ةل)
امسبيمينلمقتبهليبؤ ىلاقهبلالمسب  نلالمالل لق  يبنلمقي تا ل حلاملعلمق مش يلكثيب مفلال

ممق شببي يلاببحلمقيهل گببلل)صببل(لمقببلل  ىلمحللمال م الصلق مشبب يليؤ ببقلاببحلمق سببتل) م(
الممق،لتعلتمم ثلاقملمقكدعل شكإل طيلشلف ال  قيإلم مل لامبلعليلقيسل ييملفلاقملمق  

اببهلابب لمقبب،لاللي تابب ل ببحلمقا ببلق لمالل سبب  نلماليمببل الممقابب لصببهلقهليببنلكببإلگاگمق
طالمكقق لمق ايدميلا لمق ليدحلممال تدصبلتلمق سبيطنل يقهابلالالتكبل لت تاب لا 

 ىلمحلاببقملمقتمسببيعلاللييبب ملمكثبب لاببحل طببيل ببحل لقببنلمق شببي يلممق مشبب يالقببقق ل 
لشلف لاتمم ثو

لياه:لمصهلاقملمقتمسيعل يالفلي يىلاد  نلال
  يبب ةلمقمصبإلمقتسبينلمالمقببىلياييهبللكلقببتلاملابلتلميبب لتبعلت كهببلليسب لال -2
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اببببإلمحللتلميق يببببنال ملق سببببلطنلت كي هببببلالقي ابببللقايبببب  لمقسببببلف ل م م تهببببلل اغبببب
مقتدابيسلللللللللالكاللي ىلقاملاهليصل لال يل هللمتم ياهلل اغتقللمقهيتقل

لممقمم يلتو
مقمصانلمقيلش ة:لمقالام يل ملمق امتهلاهلاملعلماسيانلق ي لمقم م لاقهعل -1

للم مهلمق امتهلگستيلانل ق،ل لقيهل لمقا  معلقيعلمقشي اهال يقاللي ىلمال
  م متلمق يقينوم مؤةل اىلميل ملمقالام يلامتص مفل

اببملامببلعل ليبب م لمقبب  يايحلمالمإلممقثببلقهالالميمبب  ل قبباقببل لقغببعلكببلحلاميببم مفل -9
ماببملا كببالاببحلمقييببعلممق يببلدالماقببل لم ببلقهلم سببتلتلمقدقگمقبب،لمقدقيبب محل

،المسبيا،ل ابىلشب يطل ابىلاحلاقملمققغعالمي ليبلعلمقاؤقب ل ماب لت كيبالقب
 اببإلمحليتقلمقبب،لمقمبب م ل ببلي م الماقببل لقبب يقللا ببلمالتلم بب ىلال ببل ةلت كيببال
ي يببب لقببب ي لمقمصبببإلمقتبببهلكلقبببتلاملابببلتال شبببكإلي بببلص ل ابببىلمالصبببمإل
ميببتدفعلابب لمقيصبب الاثببإلمقمببدمدلممقسببديلحلم ي ااببلولقكبب لقببهلمق ببلفلا  ببهل

قيقببلدياليببؤ ىل اببىلمال ابباليمبب  لميسبباىلملمقسببلا مفهالمحلمقمببدمدلكببلحلاملاببلفل
 صهلتشيي لمقيقلفدو

القاببال يبب لمقاببؤقديحلماببحلمقيببلدصيحلصببهلتمسببيعلمقاملاببلتلمق فيسببينل صبب مفل -3
 ببب لاابببحلالليييببب ليبببلةلامسبببيمهلصببب  المياببب اعلمقببب ي لمكابببقهعالسقبببىلمت

صقينلمقامسيمىالم ي لثلقثلت  طلالق،لاللاحلي م لابقملمقدبحلمالل لدصيب،ال
اىلمسلسلمقدصمإول)صصمإلمقاملعل ملمقامقبم (لم ي ل م  ليسعلمقاملالتل 

ابهلت سبسل م بهلقكهليته الاحلاقةلمقايابانالممق بقلميبمإلمحلمقاسبلقنل
لقنلمقامسيمينلت سس،لالقعليكحلمقا اإلمقاؤقب ل لدصبلفلقاقغعاليصيال اىلمك

قاامبببلعلصبببهلرحلمم ببب ال يبببثلمحلمقاسبببلقنلت بببصلميبببدم لثابببحلمق  يبببنللميل فبببلفل
الاب لتد يبب لينالق تببلفلسقبىلكمابلتل سببيطنليب مفل(لابحلمق  يبنلمقامسبيم2/9)

قنالقت سسلاقملمققغعل ملقم الاقملابملا ا ل اىلمق  ينلمقامسيمينلصهلمك
 لإلامسيمىلمقشيمالم صمصيلتهللمقتهليصيال اىلق لعل) ل لمقاي إ(ل
مستييل هلالققملصلحلمقامسيمىلممقق  ينلمقامسيمينلمقا   ةلقيستلمقديصبإلصبهل

لالتو ااينلتمسيعلمقامل
محلاببلل ممبب،لق ببلعل) ببل لمقايبب إ(لصببهل مقاببنلمقامسببيمىالكببلحلاببحلايطيلتبب،ل
   لماس لقات مثلمقامسيمهلمقشي هل)امسيمىلمقشيما(لمابقملابللاللق يب ةل
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محليط ببببقل اببببىلمقامببببلعلمقي ميببببهالمقببببقيلت كابببب،لمق م يببببنلكاببببلل شبببب قلالصامببببلعل
اببحلمق سببتللمق مشبب يلاببثدفالصبب يحل ققببللقسبب قلةلسقببىلمقييببعلقكققببللقبب مةلا ك ببلفل

الماكببببقمل لققسبببب نلقاقهلمقبببب للالققبببب لالحل م يببببنلمق سببببتلممابببب نلصيبببب،لممقييببببع
اليببب  ملقتسبببايت،للممق ابببيدميلممقدابببهلم ي ابببلالمقحلكبببمحلابببقملمقامبببلعلا ك بببلفل

لو ملاستمدفلل فيسيلفل
قاللقك قلةل حل م ينلمقاملعالصلحلمقاملالتلمقا ك نلسبق   ل لفب يتهلللمستقل مفل -1

 هببب لقدسببب،لمكثببب لابببحل يببب ةلصبببهلابببقملمقامبببلعل ملقم القاامبببلعلمق فيسبببهلمقبببقيلي
لل لا لصيب،لگللممق يلدالق ىلمحليقسلمقسيگصاملعلمقيّالإلمقا كالاحلمقسي

للگمكث لاحليبقسلمق يبلدالماكبقمل لققسب نلقاا بلق لصب  علم تدصب،ل بحلمقسبي
)ميببإلقصببب ل  يبببن(ل  يببنلمققبببمىلتكبببمحلصيببب،ل)صببمإل يابببمإ(لم  بببعلا لقدتببب،ل

) ي(الل مگل)اهلكل ي امإ(لمقيسل اىلمقبلسيگلةل اىلمققاملعلمقص لل لستم م ل
الماكبببقمل يابببلفل لققسببب نلسبببيگل يببب لمحلققببب لاللياقببب لابببحلمحل م يتببب،لميببب القا

قا ابيدميالصدببهلمقصببيم ليي بقلمق يببلتلمصببهلمقا ببطليي بقلمق سببتل ببحلط يببقل
ال يبب لمحلققبب لاللسببيگلمصببانلمقسيسببلقهالمصيبب،ليببقسل يببلدل ياببلفلميببقسل

لحلاملعلمق يلتلالقهللمق م ينلميمس لممق لا ةل اي،وياقيقللاحلم ت ل ةلا
 القيادة المضطردة بالمقاما 

ل،صتب ةلتم ياب،ل شبكال   لمقا م إلمقتل ي ينلقتطم لمقاملعلمقي ميبهالم صمصبلفل
لمقايلص لاققلي محليايانالال  قللاقل لديل ةلااط  ةلصهل   لمقاملالتلمقد  يبن

اللشبببب يينلكثيبببب ةلاإلميغطببببهل قغلاببببلفلال ببببدإلمقمبببب قيحلمال يبببب يحال تببببىلمصبببب حليشبببب
الك  ل   لاحلمقاسل متلمقا قينل)محلصحلمقتي يب (لمالاب لمقبقيلدم ل يابلفللما تميلفل

ياتابب للاببحلام مثقببللمقغقببلفهلاببحل سببتلتلت مثيببنلاللتيبب لماللت صببىالميااببللقيبب ل ابب مفل
تببىلاببحلمق سببتلتلممال ببلقهلاللييبب  ل لاببلفدفللاثببإلت مثقببللمقغقببلفهال بب  مفللدم بب مفلللفلكّابب

اؤقدماللماا قمالالصقس تلقات مثلمقغقلفهلمقيإلقق لقليعلابحل ب ةل سب لاليمب لصبهل
لام اتهل:

مقيالاي ينلمقك ي ةلممقممسبينلمقتبهل ابهل هبللمقامبلعلمقي ميبهلابحليايب لم قبل ل -2
 بب،لم لقا ببلمالتلمقيببل ةلقتطببمي ةللعصببهلمالاتاببللاببقملمق ابب لم بب هعلقبب،لكببلحلسبب  لفل

لمتمسيي،و
 م لمال بب م لقبب ىلمقمببمعلمقاشببتغايحل هببقةلمقصببقينالاببحليببمةلميقحلمقامسببيمينلمل -1
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يلت كي ببنلقغايببنلاليكببل لياتمطهببللم بب اعليبب م لاببلا يحالم ببلدصيحلااتببلديحالصببي
الصقببب ىلاملابببلتلاثبببإلمال  مايابببهلممق هيببب دمميلي يببب مفلل تبببىل قبببىل ايهبببللكيلقبببلفل

ممقي بببم يالكاهبببللابببحلامبببلعلمق يبببلتل يببب لمحلت مكي هبببللمقا قيبببنلت تاببب ل شبببه ل
التتشبل ،لتالابلفللمققل ينلمقامسيمينلصق ىل  ينل)اهل يامإ(ل يقهبللالل سيطلاح

 اقل لص قل ي  ل سيطلاحلمقكمالتالم م ينل لصنلتايدل يقهلو

،التمصبببي ةلماببب ةالكابببللصبببهلمقا بببلق لقتد بببال بببلمدمحلمقامبببلعالسببب  ت،لم طفبببم -9
اهالمكقق لمقتد ال اكمقلتلمقاملعالكتغيي لمسامالمقتسبامعلكابللصبهلگاگممق

 دميلممق ليدحومق اي

ديببل ةل ببلا ةلت كيببالمقامببلعلاببحلامببلايحل ملمكثبب القيقشببيلامببلعلي يبب لاببحلاببقةل -3
قبببقم لكبببلقممليقشببب محلمقتطبببمي لالمحليببب م لمقامبببلعلرمابببقمليث بببتلط يبببلفلمقت كي بببنال

م يببب لققببب لاابببلليمبببلإلل مفلم لممال ببب م المقبببيسلكابببلليشبببل ل بببقهعلابببحليابببم لمتكببب
مق اياببهلصببهلايلقببنلمق سببتاللللكببل ل ايببإل  ببلدلاببثدليصببيحلمصببانيدمصببلفالصابب

  هبببلالم ابببتلشبببيفلفلاهابببلفلم كقبببلفلمسلسبببيلفلصبببهلابببقملايببب لم  تبببىلمسبببتم  هللمقي
لمقاملعو

متب  لل العلاقةلمقديل ةلصلحلمقاملعلمقي ميهلتيب  ل يابلفلقياايبنلمقغبل لم بق 
كلحلاقل لاللي   لقق لققك ل ياهلل  علا م قلل ايهلللقي  لاحلمقاملالتالم يالفل

لصهلاكلحلر  :
ل س المقتشل ،لمقك ي لا لاملالتل   ىو -2
  س التمم ثلي م تهلل اغلتل يق ينو -1

ل س ال سلطتهللمصغ الو -9
 مكونا  هيكل المقام العراقي

مقامبببببلعلمقي ميبببببهلابببببقملمقدبببببحلمقسبببببايهلمق صيببببب القملمال م لمقغقبببببلفهلمقامسبببببيمهل
مقيايببإال  ببل ةل ببحلتبب مكعلمق ببلحلممقغببلعلممقاببلطل قلفيببنلتكمقببتل  بب ل مببالداقيببنل

يبب ةالممحلمقايقيببيحلاببحلامسببيمييحلميبب م لم  بب م لتاكقببمملاببحلتببيطي ةلمصببقلاكمقببلتل ي
ايكاينلامققنالمكلقممل اىل  ينل صيينلاحلمقدهعلممال  م لقا سلمقدقهالماحل بدإل
اببقةلمقاكمقببلتلمقهيكايببنلمقا بب  ةالتاببتلمقا لص ببنل ايبب،لممقيقليببنل بب،القي مببىلتي  ببنل

ليينال إل صمصينل  ميينلمق ثمتلصهل غ م واتد  ةلاللاثيإلقهللصهلكإلمق د لمقش ل
اقةلمقاكمقلتلمقهيكاينالممق كلفدلمالسلسبينلصبهل قيبنلمقامبلعلمقي ميبهلابهلسبتنل
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لاكمقلت:
لمقت  ي ل ملمق  مةو -2
 مقمط لممالمصلإو -1

 مقياسنو -9

 مقايلقنو -3

 مقصي نو -1

لمقتسامعو -1
ابببقةلمقاكمقبببلتلمقسبببتنل يببب لاادابببنلقيايببب لمقاملابببلتالقبببقمليسببباتلمقاملابببلتل

 ابببىلمسبببلسلاببببقةلمقاكمقبببلتالصل ابببالمقاملابببلتلمق فيسبببينالم يبببب للي يببب مفللتمسبببيالفل
مقاملاببلتلمقاميبب ةلت تببميليايبب لمقاكمقببلتالم ياببهللي تببميل اببىل اسببنلصمببطلاثببإل

يإلنالماللييمدلقااملعلمحليتكمحلاحل املعلمقص لالمققيليكتدهل لقايلقنل محلمقصي 
ل يبببب مفلم للللللالمصببببلإل ل ملمق بببب مةلثببببعلمقمطبببب لممالاببببهلمقت  يببببلاببببحلثدثببببنلاكمقببببلت

لمقتسامعو
ممقابب اهالصمابب لل مگبلاقبل لاملاببلتلكلقبتلتببؤ ىل ثدثببنلاكمقبلتلكلقشبب يهل

هلقهببللصببي لتل لصببنالصببهلمقاببؤتا لمقامسببيمهلمقي  ببهلميمإلصببهليميسببتلقلمقم ببلق
لعو2391مقملا ةل لعل

لصههلكلكته:ل مفهلل اللط يينلاقةلمقاكمقلتلم الكقهللصهلمقاملعلمط يمنل 
 ل ملمق  مة:لمقد قلميسلسل بيحلمقت  يب لممق ب مةلابملمقط مبنل ملمق  يبنلمقت  ي -2

 م ل  ميبببنلممقممطفبببنلصبببهل للتلمقمسبببطىبالصلقط مبببلمقامسبببيمينلمقتبببهلتبببؤ ىلاقهبببل
للممقا لق لممكمفلقاقبم لمالمإلبمقاملعلتساىلصيهلل)ت  ي (لاثإلمق يلتلممقص 

 قثلقهلممط لمقط منوممق يلدل يممحلقاقم لملسيگلالممق ستلممقلاتمسطلمقط من

 اللسقملكلقتلط منل  مينلمقاملعل لقينلصتساىل ب مةلاثبإل ب ممتلمق شبتل ب ال
ممقا اببم يلممققببل يالكبببقق لصببلحلمق بب ممتلتكبببمحليصببي ةليبب مفلييلسبببلفل لقت ببل ي لاثبببإل

بلتلاثبببإل)لت  يبب لمق سببيقهلممققببمىلممقاقصببم يال يقاببللاللتتيبب ىلمق بب مةل ابب لكاابب
لمقا ام يوم)لاللممهليلل يمقه(لصهلاملعليل ال(لصهلامبلعلمققل يل 

لالال  لاحلاد  نلاللييته:لمالصنلقاللتم ع
تسبببتياإلمق ببب ممتلقااملابببلتلمقتبببهلتسببباىل)مققل يبببن(لاثبببإلمق ابببيدميالمق يبببلدل و ل

يحالمقتداببيسلم ي اببلال ملكاببلليسببايهلل اببإل غبب م ل)مقاملاببلتليشببيطلقهالمقاسبب
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ببب  ال ايقبببىلمقاملابببلتلمقيلقيبببنالن(لمكاابببنلمقايابببقلتيقبببهلمقيابببملممال تدبببلمقاياك 
لم كسلقق لكاللياقللقات  ي و

اقل ل ي لمق  ممتلمقتهلتي قلمقشي لا لش ةال محلكاالتل لصنل هلالاثإل وال
   ممتلمقي ي محل  الممققم مد يعو

لتست  علمق  ممتلصهلمقاملالتلمقتهلتم  ل لقشي لمقيلاهو وفل
  إلصببهلامببلعلمقمطبب لمميمصببلإ:لياقببللمحلمقمطيببنلاببهلمقايتببد ةلاببحلامببلعلقتبب -1

ر  الك  مإليطينلمقا ام يلصهلاملعلمقصب لالممقمصبانلابهلت كي بنلق قيبنل
ابببحلقدبببسلق بببحل ملقغبببعلمقامبببلعال  يبببثلتيطبببهلقاامبببلعلقكهبببنالم  كبببنلتطببب ال

تست  علقا  طل يحلق قيحل ملقغابيحل غيبنلمق يبم لسقبىلمقامبلعللمقسلا الم  يلقلفل
ال ملسبببيگلامبببلعلمقلإلصبببهلتسبببامعلمالسلسبببهالكابببللصبببهليطيتبببهلمقتدابببيسلممقيّاببب

يطينلمق يلدلشبيطلقهلصبهلمق سبتل مليطيبنلمقاثقبميلصبهلمقاقصبم يالاقبل ل
 ي لمقمصإلمقتهلتست  علق  طلمكث لاحلاملايحلاثإلمصانلمقسيسلقهلصهل
امببببلعلمق اببببيدميلمقتببببهلتيت بببب لا ببببم لمقبببب  طل ببببيحلاملاببببلتلمق يببببلتلممق يببببلدل

مقتببهلتبب  إلصببهللممق سببتول ببلق  علاببحلتابب لمقدممفبب لقامطبب لممالمصببلإلسببيگلممق
مقاملاببلتلقكببحلياببينلم تيببل لمقمطبب لممالمصببلإلقكببإلامببلعالياببينل ليببنلصببهل
ميااينلممق طم ةالسقلمحلسم لمال تيل لمكث ةلمقمط لممالمصلإلصهلمقاملعلي ل
تسبببلاعلصبببهلم دبببل لاميبببنلققببب لمقامبببلعالماللقكبببل لقت س بببسل م يتببب،لصبببهلد ابببنل

 مقمط لممالمصلإو

  علكتاهيببببب لقايلقببببلتل يببببب لمقاملابببببلتلمقياسببببن:لمابببببهليبببب م متلق قيبببببنلتسببببت -9
مق فيسبببينلممقاميببب ةلاثبببإلياسبببلتلمق يبببلدل يبببممحلممق يبببلتلممققبببمىلممقاقصبببم يل
م ي اببببلول ببببل ةلاببببلليكببببمحلمقمبببب م لمقاسببببت  علصببببهلمقياسببببنل اببببللقط مببببنلمقامببببلعل
مالسلسينالاثإلياسنلاملعلمقص للماملعلمق ستال ملته طلسقىلميإلابحلط مبنل

هلياسنلمق يلدل يممحالممققم لمقثلقبثلابملمقه بمطلمقاملعلثعلت تد لمقيهللكاللص
سقبىليب م ل  يبنلمقت  يب لكابللصبهلياسبنلامبلعلمقييبعل شبي محلمقتبهلتهب طلسقببىل
  يببنلمقيشببي محل)تهبب طلاببحل  يببنلسببهل ياببمإليببممالسقببىل  يببنلسببهل ياببمإل

 ي م (لماهل اثل نلتهييةلقاايلقنو

 لاببحلامببلعلسقببىلمقايلقببن:لماببهلت كي ببنلق قيببنل لقيببنلمقط مببنلمقصببمتينالمت تابب -3
ر بب المت تابب ل بب تهللم  يتهببلل سببالمقامببلعالاقهببللاببلليصببإلسقببىلممكتببل ل
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الم ايب،لت تبلفلسقبىلاحل  ينلمقت  ي ال ملميبإليابيدفللالم ت ل مفلمقص لم تدل لفل
 قيبب ةلاتاكقببنلقامصببمإلقتابب لمقبب  يلتلمقا تديببنالااببللياببط لمقبب ي لسقببىل

دب لاسبتمىلقصبالت دي ل  ينلمقت  ي ال الل لقتصمي لصهلمقيد ال مل 
مكالتلمقامسيمينالاثإلقصالمكالتل)صل يلقم(ل  إل)صمإل يلقم(ولي ليكمحل
صهلمقاملعلمقمم  لمكث لاحلايلقنالصدبهلامبلعلمق سبتلتميب لثبدثلايلقبلتلابهل

هليمق سبببتل ا بببلحلممق ايابببهلممق يبببلدلاببب قهالممابببل ل ايهبببللميسبببتلقلمقم بببلق
ي تميلايبلقتيحللعلم  يلقلفلصي نلا ام يلصهلمم  ةلاحلمسطممقلت،لقهقملمقامل

م  ةلصي لتلكاللصهلمقييعل شي محلممقاقصبم يال ملايلقبنلمم ب ةلكابللصبهل
 املعلمقص لو

مقصبببي ن:لمابببهلت كي بببلتلق قيبببنل لقيبببنلمق  يبببنالتكثببب لصبببهلاملابببلتلمق ببب مةال -1
متكمحل   ينلمق  مةل ملم اىلاقهلل مايإالاثإلصي نلمقمط لصبهلمق ابيدميال

يالاحليهنالمقا يم لسقبىل  يبنلمقامبلعلابحليهبنلمت  إل ي لمقايلقلتلقاتط ل
 ثلقينو

مقتسببامع:لماببمل تببلعلمقامببلعالمصببهلمقغلقبباليكببمحل   يببنلمقت  يبب لاثببإلاملاببلتل -1
مق كيابهلممال  ماياببهلممق هيبب دمميال مليكبمحل   يببنليبب م ل  يبنلمقت  يبب لكاببلل

لصهلمقييعلممكمفو
ملتسباىلمقسبهلاحلمقاكمقلتلمال  ىلصبهل هب لمقاملابلتلمقي مييبنل)مقطّ بن(ل 

 قبب ل)مقاثاثببنلمقامييببنالقمتلماليمببل لمقاببمدمح(الاثببإلمقطّ ببنلي ببإلتسببامعلمقاقصببم يل
لالمطّ نلمق ايدميلم ي الوسيگلمطّ نلمق

صببهلثدثببنلاملاببلتلاقببل لاكببمحلر بب الماببملمقيتل ببنالاثببإل تل ببنلمقسبباا لصببهل
ملم تل ببببنلمقدق ببببم يلصببببهلمال  ماياببببهالمتل ببببنلمقاصببببدمينالصببببهلمقابببب اهالاببببقلسببببيگلمق

ل لالالصنلسقىلمق ك لقينلصهلاملعلمق كياهو
 ملماليمل ببلتلمقاددابنلقااملاببلتل  بب ل  يب مفل  اببللقسبتطي لمحلقسبباهلماليمبل ل

 ت بببببل لمحلمقاملابببببلتلمقي مييبببببنالتمسبببببعل يابببببلفل ابببببىلابببببم لتاببببب لمقاكمقبببببلتال ابببببىلس
لماليمل لتلمقاميم ةلصيهللماهل اىلقم يح:

ل سيقهلممق يلتلم ي الومقاملالتلمقتهلالليصل  هللمإليمل لاثإلمق -2
 مقاملالتلمقتهليصل  هللمإليمل لماهل اىلقم يح: -1

الاحلمقت  ي لسقىلمقتسبامعلل ةلمي م بمقاملالتلمقتهليصل  هللمإليمل لطمإلصت -ل 
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لاثإلمق  ي يالمقا اهوولم ي الو
 مقاملالتلمقتهليصل الايلقلتهللمإليمل لماهل اىلقم يح: -لا

لعلمقصببب للمي بببإلمقايبببلقتيحلمقثلقيبببنليكبببمحلماليمبببل لي بببإلمقايلقبببنلصمبببطلاثبببإلامببب -2
لممقثلقثنلصهلاملعلمق ستو

الاثببإلامببلعلمق يببلدل يببممحلليكببمحلماليمببل لاببحل  ميببنلمقايلقببنل تببىلمقتسببامع -1
لم ي ةو

لماحلماعلمالمدمحلماليمل ينلمقامسيمينلمقاست  انلصهلمقاملعلمقي ميه:
لكاللصهلاملعلمقي م يللل  لگمدحلمقي

ل يهل ستوكاللصهلاملعلمقشلللمدحلمقم  ة
لكاللصهلاملعلمالم صنللمدحلمقم  ةلمقطميان

لكاللصهلاملعلمق ايدميلللمدحلمقيم ييقل
لكاللصهلاملعلمقطلا لللمدحل يلقممسه
لكاللصهلمقاقصم يلللمدحلمقسال 
لكاللصهلمقايلقنلمقثلقثنلقاملعلمق ستلللمدحلمقدلقس

 تسميا  المقام العراقي
 المصطلحا  المقامية: -أ

 هبلاللطا لتلمقات ممقبنلقب ىلمابإلمقامبلعلي مطقبمحل يابهعل يابلفلاقل ل يب لمقاصب
لمي لتكمحل  ي نل اىل ي اعلاقهللالياه:

 اللمقمب ال الكابلليبل لصبهلمق سبلقنلمقدت يبنلقدقيبهل لقهبللمققغابلتلمقشي ن:لصسّل -2
مقتبببهلقهبببللايبببيةلمقتملقيببببنلسقبببىلقغابببلتلمقامبببلعلمقا تادببببنالمكلقبببتلتيقبببهل ياببببلفل

ي يلمقهللاللقساي،لمقيمعلمقمطينالصشي نلاحلمقامبلعلمقاملالتلمقد  ينلمصهلتم 
لمقددقهالتيقهليطينلاق،و

لقغهل) بببلقييعلمقدل سبببين(:لكاابببنلت كيبببنلمالصبببإالمابببهلا ك بببناليبببمقت بببتل ملمق -1
لقغهلطمايسبببهلمابببعليال بببنلمقادابببهلكابببلليبببل لصبببهلمقطببب ال قببب لمقيببب اليببب

للقغهالمتاببببعليببببل هلمقامببببلعلم ببببلد لمقيببببمدةيبببب ايقببببىلمقيببببلدصمحلصببببهلص يببببنلمق
)مقكالقببببن(الم ببببلد لمقسببببقطم الم ببببلد لمقبببب قالم ببببلد لمق   كببببنل)مقبببب ق  (ال

هل)مقبقيليقشب لمق سبتن(الميب ليكبمحلمقيبلدصمحل مليسبعلابقهعلابعلمقببقيحليممق سبت
 يؤ محلاقةلمقاهانو
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 مقدي :لماملمقيممالمق ل الا تد لمقط منلمقصمتينو -9

 مق عل ملمق ا:لماملمقصمتلمقم م لمقي ي لممط لمقط منلمقصمتينو -3

ق مالا:لماملمقايدمصنلمقامسيمينلمقصغي ةالمتيد لكام انلقاامبلعل مل بدإلم -1
 ايلقنلمقص لوالاثإلمق مالالي إللالقاتهييةلال  لاكمقلتلمقاملعلم م لمقاملع

مققشببلد:لماببملمقببقمصل ملمقديببل ةلصببهلمق  يببنلمقامسببيمينل ملمق  يببنلمقصببمتينال -1
اب لايام بنلمقد يبنلل ق لمقيد ل ملمقغقل الم ق اللالليكمحلمقصبمتلاقت ابلفل

 مقامسيمينل ملمقغقلفينو

 قوي :لكاانلت كينلايقلاللمقص ي الممصاهللرير -7

مقد ان:لماهلمقاا المق ش هلمققيلييد ل ،ل اىلمقسبقطم المكلقبتلابقةل -9
مقكاابببببنلتطابببببقلاقبببببقلمقمببببب عل ابببببىلاابببببل المقسبببببقطم الكابببببللم  لصبببببهلكتبببببلال

 مقامسيمىلممقغقل لصهلمق لقيانلمقيانو

مااببللييقيببلحلمقامببلعل)مسببعلمقامببلع(ل ملمق  يببنلمقاملايببنل ملاببلل  ةل ملمقشبب :لپببمق -3
  ةل لقينلييقهلط منل لقينالم ق اللپق  مةلط منلمقاملعلم  يت،الصممققللاقةل

   ةل اىلمققمىل يلم قلمقاملعلاحل  ينلمققمىوپقممإلم قلمق

مشببب :لتيقبببهلمال م لمقامبببلاهل يببب لا ابببهالصيقببب اللقسبببلإلكيببب لكبببلحلم م لگ -21
 مش ل يلايي وگملإلصيل؟لمقمل ه

 ن:لمتيقهلايام نلمقيلدصيحل ملمقت تلمقش يهوگمقيمل -22

يب م(لمقا  صبنل بحلپش  :لمايقلاللمقام انلممقكاانلم ياينلاق   ةلاحل)پمق -21
يشبب م(ل لق ببل لمقاابب انلممقبب ي لي ماببلل ببحل ببي ل مالمم تمبب لمالصببحلاببحلپ)

يغقبىل) ش (ل لق بل لمقااب انلمابملمالابلعلم) م(لمابملمقبقالاالممقايقبىلابلل
 ام انلق،و ملييد لصهل  مينلمقدصإلكا  إل مل

ستن:لمايقلالل م طلماهلمال قينلمقتهلت  طل لقاملعالميؤ يهللمم  ل ملمكث لپمق -29
هالميببب ليكبببمحلمقيبببلدصمحلابببعلابببحلي   مقهبببلال ابببىلمحلتكبببمحليميسببباىلمق سبببت

 اممصمنلماقسيانلا لمقاملعلمققيل  مةلمقمل هو

 تسميا  المقاما : -ب
تكااقببلل ببلحلاببقملمقتبب مثلمقشببي هلمقببقيل   بب،ل تببىلماليلقببالي ببإلكببإلشببه ال

مقببقيحلمصبب مملصببهل هببم لمال ببتدإلمقاتيلي ببنالم ببقمةلمتغببقمملاقبب،لم  اببلل ميببتل يبب ل
مالسال لمقيلقمنالسبمم ل لقتسبايلتل مل يب لمقهاهابلتلمقاددابنلقبد م الكابلل ميبتل
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 بب لتابب لمق مببالمقغلاقببلل لقمببنلصببهلامسببيمىلم اببالمقبب مإلمقشبب يينالمقتببهلميت سببمالل 
قهببلاليّسببعلمقداقيببنالم صببم ةل لاببنلصببلحلتسببايلتلمقامببلعلمقي ميببهال ملمقيببد لمي اببالا

لسلسلمقا لم لمقتلقين: اىل 
لاملعلمالم صنل:لاثإللللللللمقا ح

لاملعلمق يلتل:لاثإللللللللمقيشلف ل
لاملعلمقاقصم يل:لاثإلللللللللمكالت

لملعلمقا ام يال:لاثإل يلإل) اىلمال االمما لمقاملع(للمق
لمق كياهل:لاثإللللللللمقيممفإل

 ومن اشهر تلئ التسميا :
للالبيا :

ممالت م ليسامق،ل يلتهل)قك قلليصنلقما،لمقيهعلابحلمقيب مق(لممقتسباينلابي مقةل
ااهبللمقي  يبنلممقت كالقيبنالممال  لمقتبهلمق يبلتلمقي مييبنلمقي  يبناليبتكاعل  حل شبي ةل

الم  لاببنلمقصببمتاللالممشببته ممل لقشببيل نلحيسببكقماللممييببنلصببهل ق ببل لي ببإل ابب ي
لدي محومقمكلحلاقهعلشاتل لمم ا ل

للالناري:
مييقببهلمقا بب قالميسببتياإلصببهلمقامصببإالميمببلإلمحلمق غبب م ييحلم ببقمةل ببقهعل

لاحلصت ةل يي ةو
ل

للمحمودي:
لسعلمماي،وإماملاساىل 

لله:گنطاهر، قن
قب،لگ،الممقدقق،لت إل اىلاملعلمقطبلا المابهلمكحلمصبانلصيبگكلقتلتساينلدق

مسعل شي ةلاحل شلف لمقي مقلمقك  المتمطحلصهلكد يلمقتل ينلقك كبم الم  ابللكبلحل
لق،وگمسعلطلا لققليا،لممماي،ل حلتساينلمقدق

للحليالوي:
لماهلقس نلاصغ ةلسقىلا يقنلمق انو

للحجاق ديوان:
مقببببب يممحلكاابببببنل   يبببببنلمت كيبببببنالتطابببببقل ابببببىلمقببببب  يلتلمقامسبببببيمينلمقثالقيبببببنل
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اتتل ينلاثإلابحلمقصبمإلسقبىلمقصبمإل ملابحلمقب ملسقبىلمقب مالميسباىل)مالصممت(لمق
ل)ممكتل (و
للجبوري:

 غقببل لللالممقاشببهم ةللاقسببمالسقببىل شببي ةلمقي ببم لمقسببلكقنلصببهلمق ببل لمقيبب مق
لمقيتل نو
للمخالف:

مامبلعلمقصب لللسيگلميستياإلصهل غ م ل كث ةالمساهلا لق لقا لقدت،لاملعلمق
ليمهو لق  ينلمقصمتينلممقساعلمقامس

 راشدي: 
لاقسمالالسعلمماي،و

 راس : 
علميقغببببلعالممقي مييببببمحل لماببببمل لقت كيببببنلمقاسببببتميعالمقكبببب ةلمقيبببب اليبببب يالفل يقبببب،

لياد مق،ل) ست(و
 المنصوري: 

ابببقهعلابببحلقسببب ،لسقبببىلاقصبببم لدقبببدإلمقاغقبببهلمقكبببمصهلمقاشبببهم لصبببهلمقيصببب ل
نلماببه:لمقي لسببهالمقكببحلميصببحلمقبب،لاقسببمالسقببىلمسببعلم بب ل قببمم لرقببنلمققببليلمقسبب ي

مق ممم المقشلةالمقاقصم المققليالمال يحلكإلمثقيحلاحلاقةلمي  ينليمي لقليلر  ل
لقيكمحلمقايام لس ينو

 الماهوري: 
اي مقلاحل)مقالة(لماملمقشه ل ملمقهدإالم  اللكلقتلقهقةلمقتساينل  بطلاب ل
اببدإلمقييبب ال يببثليمبب  لاببقملمقامببلعلصببهلتببدمةلصببدةلمقييبب الابب لامببلعلمق اببمتهلاببحل

قت بب  لللللصببهلمققهليببنللق اببمةلممق شببم لماللصبب قل يقهاببللسببمىلمحلمقاببلام يليابب لياببيدفلم
لمقتك ي متو

 لي: گلگ
لميقسالسقىلمسعلمقامحالمامل لقت كينلمقامحلمقم  يو

 اروا : 
ياب للللالممقكاابنلابهللماملاحلمقاملالتلقمتلمق الالتلمقمصبدينلمق م لقيبن

ل م و
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 صبا: 
ي مقالممقتسباينلتيقبهلمم ب ةلابحل سبال لمقب يحلماملاحلمشه لمقاملالتلصهلمق

ل ق لمقي او
 شرقي: 

ممالصبببدهلحالمكاابببنلشببب يهل لقت كيبببنلل مگلممقشببب يهلثبببدثل قبببمم المق سبببتلممقببب
لتطاقل اىلكإلقغعلاحلميقغلعالكالليملإلامشحل مل م و

 آوج: 
مميتبب م لياد مقبب،ل) مف(لماببهلتبب إل اببىلمقياببملممال تدببل الم  اببللكببلحلاقببل ل

)سبببببهلللللللقتسببببباينلممق  يبببببنلمقامسبببببيمينلمقتبببببهليمببببب  لاقهبببببللمابببببهلمكمفل  ببببطل بببببيحلم
لكل  يامإ(و
 م نوي: 

اببقهعلابببحليقسببب ،لسقبببىلممابببي،ل)اثقبببى(لماببقهعلابببحليبببلإلمقببب،لكبببلحلمسبببعلمقبببمت ل
لمقثلقهلصهلمقيم و

 بهيرقاوي: 
ماببملاقسببمالسقببىلاقطمببنل هبب دالم بب ىليبب ىلا يقببنل يمم ببنالي  بب،لمقي مييببمحل

ل ص يمحلا لسيمل لتلمق شل نوط  محل اي،الميغقي،لمقيمل
 حديدي: 

ماملقس نلسقىل يتلمق  ي يلصهل غ م ال ملسقىل شي ةلمق  ي ييحلمقتهلتسكحل
ليمم لا يقنلمقامصإو

 حكيمي: 
صبب م ل يببتلمقسببي ل  بب لمق ببليهلمق كببيعلمق غبب م يالمكببلحلماببإلاببقملماببي،ل  بب ل 

مقطبب ال اببىلمق يببتليدممقببمحلمقط ل ببنلممقامسببيمىالصببهلمقمبب حلمقالاببهالميسببت  امحل
لمقامسيمىلممقغقل الك مم لقي ةلما م ول

ل
 مدمي: 

مق غ م يالميلقممل لقب،لي ب  لمقماباالميديبإللعيكمامل يالفلاحلما ل يتلمق 
لمقك االمسامةل)ُا اه(ل يلُي اهو

 خلوتي: 
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ابببحلمق ابببمةلممالقدببب م لممق شبببم الميمبببلإلمقببب،لاقسبببمالسقبببىلمصببب لالمقط يمبببنل
لمق امتينلاحلمقاتصمصيحو

 بختيار: 
ميسبببتياإلصبببهلك  سبببتلحلممقامصبببإلم غببب م الم صبببا،لابببحل شبببلف لمق  تيل يبببنال

لمقملطقنلصهلي لإل) شتلكمة(الممقي لإلصهلمقاقطمنلمقا لقينلالي محو
 ابل )مقابل(: گم

ميسببامق،لامل ببإلمصببهل غبب م لماببملاببحلمقتمل ببإالميسببتياإل كثبب ةلصببهلمقامصببإل
لعلمقدعويتا ل إل گا

 بشيري: 
،لسقبىلي يببنل شبي لصببهلك كببم ل،الماببقهعلابحليقسبب ابقهعلاببحليقسب ،لسقببىلممابي

لصماوماملمي
 : ةأورف

ماببملاقسببمالسقببىلمقا يقببنلمقم ياببنل)مق اببل(لصببهلمقيديبب ةل ببيحلمقامصببإلممقشببلعال
لماهلمقيمعلاحلمقا حلمقت كينلصهلمقميتلمق لا لمتساىل)مم ص،(و

 آيدين )أي دين(: 
قاد بنل لقت كيبنلماقسمالسقبىلا يقبنل  صبتل هبقملمالسبعلصبهل بد لمالقلابمإلمم

لتيقهلمقاا و
ل
 أوشار: 

ماملقس نلسقىلي لفبإلمالمشبل ل)مالصشبل (لمقك  يبنلمقتبهلتمطبحلمقشبالإلمقغ  بهل
لاحلمي محلممقشالإلمقش يهلاحلمقي مقو

 عرا : 
 ب ىلمقب  يلتلمقامسبيمينل هبقملمالسبعلت،ل اللقاي مقلك ا ل ملاي مقلابحلسمقس 

لماهلسهلكل  يامإلي م لمكمفو
للحويقاوي:
لملقس نلسقىلاقطمنلمال ممدوما
 نهاوند: 

لماملقس نلسقىلا يقنلقهلمق و
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 العشا : 
ابب لمقيلشببقالصيكببمحلالممقكااببنلاببي مقةلاببحلي مگببلميطاببقل اببىلامببلعلمقشبب يهل

لكاانلش يهلتيقهلقغعل لقت كينلكاللياقلوقغعلمقيشلقالالحل
 الشعر في المقام العراقي
اببهلمقكببدعلممقا ببحلمقمميبب لالكلقببتلمسببت إلمق كببلفدلمالسلسببينلقاغقببل ل اماببلفل

 اي،الممقداحلماليمل هلمققيليا طلاقملمقكدعلمقابقغعالمتمب ل ابىلمقكبدعلاسبؤمقينل
ا طلمقا حلمماليمل لالقب،ليسبهإلاهاتيهابلولييب  لمقيايب لمحلمقدب قل بيحلمال بلقهل
ممقاملالتلمقي ميينالاملمحلمال لقهلتما ل ميم لقصلي تلفلسقىلق حليمب ل ايب،ال

املعلق يب،لمسلسبيلتلمقا بحلمقامبلاهالم ايب،لتمب لاسبؤمقينلمقتمبل لمقكبدعل يقالليل هلمق
مققيليتدفعلميتقل علا لمقاملعلمميمل لت،المقاللكلحلمقامبلعلمقي ميبهل لقغلاب،لمقاتيب  ةل
 د م ببب،لمقا تادبببنالممقاي ببب ةل بببحلا تابببب لمقامميببب لمالقسبببلقينالكبببقق لمقاي ببب ةل ببببحل

دإلم السبنلم   بنلمقكب لمقب يل لممص لم بل م لمقشي ينلاحلادل  ةا تا لمال 
متميببببب لم كابببببنلم ي ابببببلالصدبببببهلامبببببلعلمق ابببببيدميلتببببب ىلمق يمقبببببنلممق السبببببنالمصبببببهل
مقاقصم يلممقا بلق لتب ىلمقتميب لممق بالمميقبعالمصبهلمالم صبنلتيب لمق دبنلممق  كبنل
ممق يصالم ابىلابقملمالسبلسلصمب لمصب  تلمقاسبؤمقينلتمب لكلاابنل ابىليبل هلمقامبلعل

شببي ينلقااملاببلتلمقابب م لي م تهببلالااببلليميببال ايبب،لماببتد لصببهلم تيببل ةلمققصببمصلمق
لمق سلمقشي يلمقا ا لممققمقلمي  هلمق صي و

 ابب لقلسببتلميلمقشببي م لمقببعليدببل يهعلم صمصببلفللم ببلقيهقمبب لدماببإلميسببتلقلمق
الممالاتابببلعل ا بببل فلمق ببب م ال، ىلسقبببىلت سبببيحلادص بببمقطبببلفهل)م بببملتابببلع(لاابببلل 

ةلمقدتب ةلابحلاملابلتالم تاب لكثيب مل ابللسبيا،لي اهبلالم لقتلقهلصلحلاللي  ةل دإلابق
ماكببقملصببقيتلمعلكاثببمعلصببهلادداتهببللقاشببل  لم ابب ل ماببهالمكثبب ةلي م تهببلل ممميببحل

ل ا لشميهو مقشي لمقا تادنالمكقق لصق ل   لمقمالال اددات،ل
الشبب لمحلمقببقصلمقشببي يلمقيايببإلي مببىل يببللميت ممقبب،لمقاغقببمحلممقمبب م لقافببلتل

ماحلماثانلقق لالليقمإلاحل طمحلمقكتاالمق،لي علابحلمقيب مقلتبلي للمقسقيحلممكث ا
سقىلمقا يقنلمقاقم ةالي اإلكاينلك ي ةلاحلمال ا ةل)يا ل ال (لص ل هبلل محلمقابمحل
مالسم لمكاينلاقملمقامحل م  لكاينل مينلمالقممحال ايقىلمق،لتي  لق سل ةالصشكىل

اللمقشببببل  لمقاببببليحلاسببببكيحل لقبببب،لقصبببب يقلقبببب،الصمببببلإلقبببب،لاببببقةلمقماببببينلاللي اهببببللم
صليبببؤث ل ابببىلابببقملاهالقكقببب،لتببب  لابببقملمقشبببي لمتقسببب لمتي ببب الصبببقا مملقشببب  لمقببب م
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اهليطيبب ل ل يببلةلقاسببل  ةلاببقملمقتببلي الممقايبب م لمحلشببي لاسببكيحلمقبب ممقشببل  لص
شببي ينلم  طلاببلللسقببىلشببل لتلمقا يقببنالصقببدإل قبب ل   ببنلصبب يم،لمكتببال  يلتببلفللسبب ييلفل

ل يقن:قيل ينلتغقيهللماهلتطم لمقا
 قــــــل للمليحـــــــة بالخمـــــــار االســـــــود
 قــــــد كــــــان شــــــمر للصــــــالة  يابــــــه
ـــــــــه صـــــــــالته وصـــــــــيامه  ردي علي

 

ــــــــــد  ــــــــــ  بناســــــــــئ متعب  مــــــــــاذا فعل
 حتــــــى وق ــــــ  لــــــه ببــــــاب المســــــجد
 ال تقتليـــــــــه بحـــــــــ  ديـــــــــن محمـــــــــد

 
مابببللمحلسبببايتلشبببل لتلمقا يقبببنالابببلليممقببب،لاسبببكيحل تبببىل ببب  لمقتدتبببي ل بببحل

قببب لمقتبببلي الص ل هبببللمقيبببىلابببحلمالل قببب لقلمق ابببل لمالسبببم المقبببقيلقبببعليكبببحلاميبببم مفل
لاهو ل سل ةلك ي ةال ممسطنلصمتلمقاغقينل كاالتلاسكيحلمق م

يحلميب م لمقامبلعلصبلقا حلمقيايبإلحلقسبا لابقملمقشبي لابحلا تاب لمقاغّقبمالق 
ل اىلكدعليايإلاملمققيليط المقاتامهو

كببببلحلماببببللدمإلمقامببببلعلمقي ميببببهلم بببب ىلمقمسببببلفإلقا دببببل ل اببببىلقغتقببببللمقي  يببببنل
ممقيكبببسلصببب يحلصمببب ل لص بببتلمقاغبببنلابببحل بببدإلمقشبببي لمقي  بببهلمقدصبببيحللمقيايابببنا

مقامبب م لمكببقق ل م لمقي ببل ةلممال م متلمق يقيببنلمقا تادببنل اببىلمقامببلعلمقي ميببهلصببهل
يم  للاملالفلل92املعل فيسهلمص  هلاقل لل19صت متلمق اانلممال تدإالصاحلايام ل

 ياببلفل لقشبببي للياييببلفلتمبب  ملاببلتلمقسبب ينلمق فيسببينل ببلحلمقال لقشببي لمقدصببيحال ااببلفل
املاببلفلتمبب  ل لقشببي لمقيببلاهل)مقدايبب ي(لاببقملممحلامببلاهلمققهلمقبب لل11مقدصببيحال اببلعل

لممقداهلتيل  لي م لمقاملعل اىلتي يتهالل قم هلمقشي لمقاقكم يحو
لممقاملالتلمقتهلتم مل لقشي لمقدصيحلاه:

لمق ست -2
 مق يلت -1

 سيگلمق -9

 مق يلدل يممح -3

 مقييعل شي مح -1

 مقص ل -1

 يقهمق س -7

 مق ق لت -9
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 مشل مي -3

 مقاثقمي -21

 لگمق قي -22

 مق ميدممي -21

 مقهاليمح -29

 مكمف -23

 مق يلدلشيطلقه -21

 مقيّالإ -21

 مقطلا  -27

 لگمقيهل ل -29

  صنملمي -23

 مق شته -11

  مم مي -12

 مق شتل  ا -11

 قم مدلمقييع -19

 مقتدايس -13

 مقمم يلت -11

 مققمى -11

  يمق يلدلر -17

 مقاقصم ي -19

 مقي ي محل  ا -13

 مققهلمق ل -91

لمقداه -92
ل يلاه:ممقاملالتلمقتهلتم  ل لقشي لمقيلاهلمقداي

لمال  ماياه -2
 مق ايدمي -1

 مق ليدح -9

 مقي ي محل  ا -3
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 مقا ام ي -1

 مققل ي -1

 مقي م ي -7

 مق هي دممي -9

 ل إگمقا -3

  مگلمقش يهل -21

 يحيمقاس -22

 مقش يهل ست -21

 دهلحمقش يهل ص -29

 مق كياهل -23

 مقا اه -21

 مقمط  -21

 مق مش ي -27

 مق  ي ي -29

 مق يلدلكل  -23

 مقا لق  -11

لاهگاگمق -12
الاتيبببلدمتل ابببىليبببل هلمقامبببلعلمابببلصنلقابببللتمببب عالمحلييببب  لمحلاقبببل ل يببب لم

ممقاممصدلتلممق بممصلقاشبي لمقا تبل لصبهلمقغقبل ل امابللم شبكإل بلصلقااملابلتل
لمقي ميينالمقاشي ل قم ي،لمقيلاهلممقدصيحو

 الشعر العربي ال صيُ: -0
كببلحلمقغقببل لمقي  ببهلمقمبب يعليببؤ ىل اغببنلمقدصببل نلمقي  يببنالالحلمقاغقببيحلكببلقممل

يابيمحل ايهبللل لمإلسبدعالثبعيت ي محلامطم لتلشي ينلاحلق علمقشي م لي بإلم يب
 ببلقه(الياببللقمببإلصببل ال)ميقدببمملاببحلميقغببلعالمققبب ليتاببحلص ق لقببلفلاييقببنالااببلل 

صلققيليتياإلتا لمقامطم بلتلمقشبي ينلييب اللابحلمقبق علمقاغقبىل بلقغدإل ملمققسبيال
 ببب م لتسبببت  هلم تيبببل لمقهيبببلعلم ي ابببلالمابببهلامابببم لتلقمتل  ملقكببب لمقببب يل لمل
لمما نلممقسايانلق مليمإلي ي ووومقاد  متلمق ييمنلمق
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 ان العيـــون التـــي فـــي طرفهـــا حـــور
ــه ــى ال حــرائ ب ــب حت  يصــرعن ذا الل

 

 قتلننـــــــا  ـــــــم لـــــــم يحيـــــــين قتالنـــــــا 
 وهـــــــن اضـــــــعف خلـــــــ  اهلل انســـــــانا

 
قك لميصدهلقهلمقهللكلقتلامطم لتلاغقلةل اىلقسلحلم حلس يجلممقغ ي ل

حلاقملمققم لاحلمقشي الماي  لماغقيحل ي اعالصهل صم لمق ال ةلمإلسداينالما
 لقصدلتلمقاايدةلق،ل اىلطمإلمق مالمقداقينالققمل اىليب م لمقامبلعلمحللكلحلاتسالفل

ليتقلمقمملمقشي لاللكلحلصي،:
ليم ةلمقس  الص نلمقي ل ةلمسدانلمقت كياو -2
 مالقدل لمقاتايدةلمقتهلالل  م نلصيهللمقيستل  يانو -1

مقاببب م لمقتبببهلتسبببل  ل ابببىل قيحالمليممصيببب،لابببحلميصبببممتلمقامسبببيمينلقممتلمقببب -9
 م لمقا قبببهالاثبببإليبببممصهلمققبببمحلمقاطامبببنلممقابببيعلمقاطامبببنالمتيقبببالمقمبببممصهلمي

 مقامي ةلالقهللاللتسل  ل اىلا لمقصمتلممقتط ياو

  ببب لمقاسبببل  ةل ابببىلمقتغقبببهلممقتط يبببالكبببلق   لمقكلابببإلممقديبببإلس تيبببل لمي -3
م لممقتط يباالممقهدفلممال تيبل ل بحلمي  ب لمقاادميبنلمقتبهليصبيالصيهبللمي 

  صمصللقم م لمقاملعلمقا ت فيحو

ليق غببهل اببىلاببؤ يلمقامببلعلمحليكببمحل ل صببلفل يسلسببيلتلمقاغببنلمقي  يببنالاببل طلفل -1
ل قليمم  اللمق مالولق  كنلميقدل لمص نلت كي هلالاؤ يلفل

 الشعر الشعبي العامي: -2
تبب إلمقاصببل  لمحلمقيصبب لمقي لسببهلكببلحل ببلصدل لقغقببل الممقاغقببهل ببلدل اببىل

عل ابىليب لامالكبمل صبإل2119صنلمام  ةلشي ينل لقينالم ق لسممطل غ م ل لعلثمل
لديبنلممق  يابنلمقيكسالصاققلمإل دحل حلييلعلمق مقنلماليا لقيبنلمماتبدمفلمقشبيمالمقغ

اببببإلمق ابببب المصبببب  لمقاغببببلتلماليق يببببنل صببببم ةل سبببباينال صببببإلتغييبببب لصببببهلمال م ل ي
ل  لمقبق علمقشبي يلمق بديحلممالقبعلمقغقلفهالاحل يثلمقا حلممقكدعلممال م الصكلحلطب

ممقشكمىل لا ةل اي،الم   تل اايبنلامميهبنلمال بتدإل بلقد  لممقيديابنال لسبت  معل
مقاهينلمقا اينلمقيلاينلمق م ينالم ه لق بعلمقابممإلمق غب م يل)مقدايب ي(المابحلتاب ل

لمقا لا لقمتلمقد  لممال تدمدلممال ت م لالي  ملصهلمققصلمقتلقه:
ل إلمقدتق،گققلسلاللق اىلمل  ّ لمقي   ق،ل

ل،ب لمقغاللصتقب ملقمل اىليابي س،لمقيللللللللللللللل
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ل،بمىلصتقب لمقهبصهل  لگيلليلا لمقشملللللللللللللللل
لل نلق ابإلمقشيبتلصم لسابيم ّلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
لق امق صعليليهلمط ص،ليلالل  يقللللللللل

ل،لق ابققدسلممقاهلي  ق ق،ل دمدلملللللللللللل
لممقدلتل حل لققلل حل لقت،لصتق،للل

اببقملاببملق ببعلمقدايبب يلثببدثليببممصهلاتشببل هنلا تادببنلمقايببلقهالمثببدثليببممصهل
م ببب ىلاتشبببل هنلما تادبببنلمقايقبببىالثبببعليلصيبببنلسبببل ينلتشببب ،لمقمبببممصهلمقبببثدثلمالمقبببىل

قمالمقهببقمل ايقببىل م بب القمبب لالدعلاببقملمقببق عل يبب لمقاملاببلتلمقي مييببنلسقببىليماقببللابب
مققم لاحلمقق علم ي ةلابحل قبممحلمقشبي لمقشبي هلممال مقيبنلممقيتل بنلم ي ابللاايدمتهبلل

لمصدلتهلل يالفلماقهل:ل
احلمقت مكالصهليلصيت،الممقت مكالاصطاحليطابقل ابىللحليكمحلمققصل لقيلفل  -2

مقملصيببنلمقاتكبب  ةلمقادبب لم ببلقايقىلقدسبب،الماببملمقببقيلييبب  ل قبب ل لاببنلمققببلسل
 مقق م:ل لقا كماال اى

ل)ي ال(للقدعلط  لمقيقيا،لم يإلي ابلل
ل)ي اى(لللهلمقغلقال اىلمقاغامالي الي 

ل)ي ال(للي م هلشي ةلممقايقمحلي اببل
ل،ب  ل م هلمقيبإليبقمحل لي

محلالليكببمحلمقببقصلاغ يببللصببهلمقغاببم الم بب علمقماببم الااببلليسببت  هل ببقإل -1
الشببغلإللي مفليهبب لك يبب لصببهل ببإلايلقيبب،لماي صببنلمقدكبب ةالصلقاسببتا لقببيسلاسببت

 صك ةلصهل إلمقغلدل لاانالماملاغ قلط  لليقغلعلمقاملعلمقي ميهلمقاؤ ىو

كااللكلقتلقغنلمقشي لمقشي هلي ي نلاحلمقدصي نل ملالليطابقل ايهبلل)مقاغبنل -9
مقمسببطى(لكببلحلمقشببي لميبب القاقيببل الم ياببإلصببهلمي م الكببقق لصببلحلاي صببنل

لتيياببب،ل كثببب لمسبببتي م مفلمقمبببل هل لقشبببي لمقا تبببل لابببحلايبببلحلم صكبببل لم قدبببل ال
 اثلإ:ي لمقا حل قاملاهل اي،الاحل قأل م الصهلتصمل

ل)ممصا،(لل،بادمي لمقاصطدىلاقهلمقمي لمصاي
ل)مقتممصإ(لل،بهلما  تبهلممقصاگممقك لق،لشمل

ل)مقصدة(لل،با ل سمإلمقه ىلتساياقبللممقصا 
ل)مقتدك (لللإبط ل قلل  قلل يا لمقشاإلممق يا
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ل)مق إ(للق ةلمق إالانلصل تلص قلممق ال م
ل)مال ممإ(لللإ  ليمعلمقييهلميقصاحل يقللمق ببال
ل)يمصا،(للقياشهل  المقه ىل   لت ةليمصا،مل

يببب السقبببىلمقاغبببنلمقسبببايانلاببب لمابببم لمقايبببلقهلم يتهبببللسحلقغبببنلابببقملمقدايببب يل 
صابببؤ يلمقامبببلعل بببيحليدهبببعلايبببلقهلمقشبببي لمقبببقيليؤ يببب،لالييببب لكادبببنل قببب لمقت بببمالتل

لميهومققغاينلقااملعلمقي ل
قتمل لمقشي لمقادفعالم  علي م لمقاملعلصهلس االسحل لا ةل  علي  ةلمتاكحل 

مقمببب  ةل ابببىلمق دببب لممسبببتييلالمقايبببلقهالكبببلحلمقسببب المقببب فيسلصبببهلتكببب م لمقمصبببلف ل
مقشبببي ينلمقدصبببب ىلممقيلايببببنل بببيحليبببب م لمقامببببلعالمقألسبببب لصبببلحلاببببقةلمق ببببلا ةل ميببببتل

ميلممققبببل يلممقي ي مقبببلتلمابببللصبببهلاملابببلتلاييقبببنلكبببلق ايدلاددابببنلقهبببعل صمصبببلفل
سممالالاالل  ه لمقااإلمققيلقد  ،ل اىلميبمةل تبىلا  يب،لما ي يب،ال ابىل ابإل
محلييتيقبببلليبببمعلقسبببا لصيببب،لا تاببب لمقمصبببلف لابببحلق بببملابببللقك قبببللامببب م ةل لقاملابببلتل

لمقي ميينالدماينلمق انالما تادنلمال  م لمادفانلقياي لمالميلتو
  المقام العراقي في القورخانا

شبب ،ل ليق يببنلمق يلاببينلمقتببهلصيهببللتاببل سلمقدم  لقببنلتيقببهل يببتلمقمببمةلماببهل 
ققدمالتلمقاصل  نل يقمم هلالماقملمقامحلاحلمق يلانلامللمقتال يحلمق  قينالمستي م مفل

ابببحل يببب عل قبببمم لمق يلابببنلصبببهلمقيببب مقالسقلييبببم لتبببل ي لادممقتهبببللسقبببىلابببلليمببب الابببحل
نلممققمبم لمقي م يبنلمقاكتشبدنلصبهلي يبنلسقنال سالاللتما ،لمق يعلمقطيقيبل1111

 دليببب،ليببب الاقطمبببنلمقتميثبببنالممقدم  لقبببنلابببهل  بببل ةل بببحل دببب ةل مف يبببنل يابببقلاتببب ل
ميط لس ينلماتل التؤ ىلصيهللمقتال يحلمق  قينل ي ممتلا   ةلاهلميايلإالمقسق ال

لمقك ل ةلمت تنلمقشقلمو
ىلتقتهبببهلايببلإلابببهلاببب مممتلا ببلق لصبببهل ياهبببللممدقهبببلال اببىلشبببكإلكاثببب لمي

 امبب  لقااسبب الاصببقم نلاببحلم شببلالمالشببيل الممقسببق لاصببقم نلاببحلمق شببال
كغببببعالصببببهلل11سببببعلممدحل31×ل211 ياببببلفلمشببببكاهللكشببببكإلم ببببممالمقغبببب  ل ميببببلسل

قبببنلتشببب ،لمقمبببمسل ،لمقببب   لصبببهلمقا بببل دةالممقك بببل ةلرمسبببطهللامببب  لمتاسببب ل ابببلليشببب
تصب  لمصبممتللممققشلاال  ي ينلمقصق لميمصإل يحلط صهلمقممسلساسبانل  ي يبنل

 ق لمقاال سنلقتشيي لمقد  يحل اىلمقتا يحل محلتياال اللت تنلمقشبقلملصاي مصبنل
لم  اهللمستقل لمق يلاهل ايهلل ق م ي،لصهلتا يحلمقشقلمو
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يممعلمقا ش ل لقيد ل اىلمقط انل)مقد  (لماملط إلك ي لمق يعلاصقم لابحل
هل غبب م ل) ايببإلمقد ببل ل اببىلشببكإلقصبب ل ببالاببل الماببحلمقا شبب يحلمقاشببهم يحلصبب

لاهلا ا ل اه(وگمال ممقهلمل
لعلا لتا لمإليمل لتالمتم  ل كث لمقاملالتلمقي ميينلصبهلمقدم  لقبلتالمامقيم  ل

ميداببإلاقهببللمقاملاببلتلمققل يببنلمقتببهلتببم هل لق اببلسلمتيكببسلايببلقهلمق يمقببنلاثببإل
لتلمق ايدميلممق بليدحلممقي ي مقبلتلممق شبتهلممالمشبل الابقملماللييبمدل قبل لمق سبت

لوصهلمقدم  لق،لاطاملفل
المققبببب لالحلمثيمببببلفللقمبببب لم ت طببببتلمقدم  لقببببلتل مبببب م ةلمقامببببلعلمقي ميببببهلم ت لطببببلفل

مالثقيحلي  ممحلقا السنلممال ت م لممقممةلممق يمقنالمكبقق لم هبل لايقبىل م لمقبقغعل
صبببببهل قبببببل لماليسبببببلعلمقسبببببايانالمابببببل سلمقي يببببب لابببببحليببببب م لمقاملابببببلتلمالقشبببببل لصبببببهل

اليمسبببب ل ابببب الاييبببب ل شببببي لم  بببب لمقهببببل يلم ببببلقيهلابببب لمقمقدم  لقببببلتلماثببببلإلا 
لمق يلتهو

 م ل لقلتلاقهلل ابإلمقصبدلتلمق ايب ةلم   م ليايانلصهلق لعلمق مدلاقل ل 
له لم ي الومقصدةلممقتك ي ل   يلفلمي م ةلسم ةلمقدلت نلي إلمقادممقنالممقق لصنلممقتطّل

ابب لم تببدمداعل تببدمدلك يبب لصببهلا اتبب،ال اببىل بب لسببمم لكبلحلقا طببإلمق يلاببهلس
  ببلسلمقبب ي المق ببلفل مببل هلمقامببلعالماببحلمشببه لاببؤال لمي طببلإلصببهلمقدم  لقببلتال

الل ببمقهالاهبب يلماببل يلمقدقببمال سببحلقصببي الصبب  يلمق طببلطمبب ةلمق ببلفل قببهلمق
ل  محوميايإل مقهلم ي اعلراايي لكسإلالقليهلمقاص  

ميبهل ابىلتي لمقدم  لقلتلمم  ةلاحل اعلميالكحلمقتهليؤ ىلصيهبللمقامبلعلمقي ل
الكلقتاييب لممقبتدمةللمق يقيبنل م متقاملاهلم يمتلمقي بل ةلالم قبمم لمك  لسمم لا لم

لقمحلممقاقليالممقاممق لمميقكل وممي
 المقام العراقي في المقاهي

مقايتابب لمق غبب م يلمقمبب يعلكببلحلصببهل  كببنل مفاببنالمايبب ةلاسببتا ةلاببحلا تابب ل
المتتدل ببببإلاببببقةللاينلم يق يببببنمقابببب حلمقي مييببببنالماببببحلاقببببلطقلم بببب ىال   يببببنالسسببببد

لقيبببب اللمقايام ببببلتلمقممصبببب ةل لسببببتا م لابببب لاببببحلسبببب مهلال شببببكإلمق يببببلةلم ل متهببببللمتم
القببقق لكببلقممليممقببمحلقببيسللصببيدفل لاللقببعلمقببحليكببمحل غبب م يلفلمصقمقهببللممالقتببدمعل هببلالمم ل

لسبببيسلمق غببب م يلابببملابببحلت غببب  ل ط بببلف لم  الكبببإلابببحلسبببكحل غببب م ل صببب حل غببب م يلفل
لللمقااام ةل  للقامطحلمصقمحلمثملصنلمقمطحوم ممط ل ااه
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صببهلكببإلا ببدتلل مفلب اببىلا اببنل محلم بب ىالكببلحلاقتشببلقببعليكببحلمقامببلعل كبب مفل
 غ م الماللاللق  الماقملمالقتشل لكبلحل   يبنل ملم ب ىالاقبل لا بدتلكبلحلمقامبلعل

لال كث لاحل ي الالكاللمحلي م لمقاملعلميممفإلقبعلتال ينلاايدةشكإلصيهلل لا ةلميي
قابللصبيهعلابحلمقامصبإلمك كبم لم يمم بنلملاحل غ م لما دتل غ م ل ص مفالمم ليكمقمل
لح: انلما لكإلقق ل م لمحل شي لسقىل ممق
اقهبللم صيصبنللاهابلفللميبد مفللإلمقاملعلمقي ميهليد مفل ي لا دتل غ م لشكّل -2

اللاببببحلمقببببممحل يلتهببببلالمم ص تبببب،ل مبببب م ليييبببب محلم م ةلاببببحل صلفصببببهلالمقمقببببلفل
حلمقصببقينالماببحلتابب لمقا ببدتل ببلالمقشببي لمصاببمةل بب الم ببلدصيحلي سببقمل

ممقداببإلممال  ايببنلم يبب لاقببلطقلمقكبب  لاثببإلسببمقلمقي يبب لمسببمقل اببل ةل
ممقشبي لايبب م لممق  القيبنلممقبب م ييحالمكبلحل اببلقهلابقةلمقا ببدتليدت بب محل

 قببب الليكبببمحلابببحل بببيحل ااهبببعلمقميهبببعلم يبببل  هعلابببحلل مببب م اعالميدابببمحلص  بببلفل
مكاثببلإل اببىلققبب لسقببىليماقببللاببقمل قبب اللمقاببالسقببىللياببل سلميببتمحلمقامببلعا

ا انل لالمقشي لمصامةل  االاقل ل يإلك ي ل ق الليم امةلقهلالليم امةل
 بب ليمبب امةلر لسببا،لممقاببللاببقملم ببحلقيببعلمقشببي اهلمكببقق ل لققسبب نلسقببىلشببلال

ل)اقملم حل قتل  لسلكا ي (و
مل غببب م المتامقبببمملمحليببب م لمقامبببلعلمقممصببب يحلابببحلمقاببب حلمي ببب ىالكبببلقممليببب لمصببب مل -1

تهللماملايهلالمقمامابللسقبىلقلميصمإلمقاملاينلصهلاقةلمقا دتال   لدم  ل
ا قهعالا لتط ي لمتطمي لاقةلمقاملالتل ابلليبتدفعلممق صمصبيلتلممقاغبلتل

شبكإلمقامبلعلمقي ميبهل  قلممقاهيلتلمقاميم ةلصهلتا لمقا حالم ا م إلمقداحل
 بحلتاب الاابللسباهل ي فبقلاب م سلمقامبلعلليايدلي م ةلاقةلمقا يقنلي ي مفللقمقلفل

لمقي ميهالاثإلا  سنلمقامصإلمك كم لممق ص ةلم يلقىلم ي الو
كلقبببتلمقامبببلاهلمصابببإلاكبببلحلقاممصببب يحلسقبببىل غببب م ل غيبببنلسبببال لمتيابببعلمقامبببلعل

لمقي ميهالممال تدطل لقم م لما  هلاقملمقدحو
م ص  تللمقاملاهلمقشي ينلاهلاؤسسلتلميتال ينلم تاقتلمقدقمحلم ااهلا

اببحلامماببلتل يببلةلا ببدتل غبب م المياكققببللمقمببمإل لقهببللكلقببتلمشبب ،ل ابب م سلليببد مفل
قاامبببلعلمقي ميبببهلشبببيقهللشبببيحلمقدم  لقبببلتلممقيمماببب لممال تدبببلالتلمق يقيبببنلممق قيميبببنال

ل م متلمق يقينوميلما تا ل قممح
مقامبببلاهلمقتبببهل صصببببتلقتق بببيعل دببببدتلقمببب م ةلمقامبببلعل سببببهاتلصبببهل اببببقل
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مقييحل بببب،المقببببقيحلكببببلحليسببببتهميهعلمالسببببتال لممالسببببتاتل ل يقغلابببب،لياهببببم لاببببحلمقابببب
ممصبببمق،اليق بببللسقبببىليقبببالاببب لمقاممقببب لممالقكبببل لممقاقليبببالمقق ميبببنلمقشببب يدنالقتتسببب ل
يل بببب ةلمقاببببمقييحل اتل يتهببببللماتل يببببنلاؤ يهببببلالممقاقلصسببببلتلمقملفاببببنل يببببقهعالك ببببلصدل

لقاتطمي لممال  م و
لقلمقا  بببمعلص ببب يلمقد يببب يل)م ببب لصبببهل  بببثل بببحلمقامبببلعلمقي ميبببهلي اببب،لمالسبببت

مقش صبببيلتلمقت مثيبببنلمقاي مصبببنلممقا  م بببن(لقااق ببب لمالمإلمقبببقيلق اببب،ل يبببتلمقامبببلعل
يل لصيب،:ل))صبهلا ابنلمقدابإلكلقبتلامهبىلاييب لك  ك ب ل اثل بنلل2339مقي ميهل لعل

ايهببب لقاامسبببيمىلممقغقبببل اليؤاهبببللك بببل ليببب م لمقامبببلعلم شبببلي،ليت  سبببهعلمقمبببل هلم اببب ل
ثلياتمببهلمقهببممةل يسببلتقتهعلميقهاببمملاببقهعلمقياببمعلمق لصببنل يصببمإلمال م لمقديبب محال يبب

لماسايلتلمقاملالتلمص م هللميطيهللم مصلقهلو
سبببلااتلامبببلاهلا بببدتل غببب م ل ببب م ل يبببل يلمتبببل ي هلصبببهلمقا لص بببنل ابببىل
مقاملعلم يامات،ال   لايلاي لمقم م لمقبقيحلتدب داعلابقةلمقامبلاهلقيممصبامملمقاسبي ةال

نلسقبببىلديبببل ةل ببب  لبالييبببإل يببب لييبببإالابببقمل لإلالصبببم صبببمق،لشبببدلالفللمقمبببإلتدلصبببيا،
لمقاهتايحلممقاتقمييحلممقامقييحل هقملمقدحو

كلقبتل يبب لمقامبلاهلصببهل غب م لتببق عل دبدتلاقت اببنلقاامبلعلممق سببتلتلي ببإل
نلمقايايبببنالققببب لقشبببغ ل ابببإل غببب م لبمحليابببجلمقامبببلعلسقبببىلمقمل بببلتلممقادابببهلمميق يببب

اللالمت بببل إلمك م لممقايامابببلتالمم  طبببل لمك م ل بببلقم م لدط تيبببل لمقامبببلاهلقد بببتي 
القببقق للالصكلقببتل ببقق لاقتبب يلتلثملصيببنلصقيببنلاملايببنلمقكبب لاقببلي هعلصببهلمقا لص ببلت

لكلحل ي لمقم م لممقاهتايحل لقاملعليقشؤمحلاملاهلات صصنل م م ةلمقاملعو
مق بلصلمقبقيلي م لمقاملعلمقك ل لكلقمملي تبل محلمقامبلاهالمقكبإلابقهعلمقامهبىل

اببللكلقببتلمقاقبل  متلممقاسببليدتل ببمإلاببقملمقامببلعلمقم المط يمببنلليمب  لصيبب،المكثيبب مفل
مي م لاببقةلمتابب المتصببإلق بب لمقت بب يالقيت ببل ىلاببقملمقمببل هلمقم الصببهل  م لمقامببلعل

 ببمل اببممحلمقييشببنالمقاقطاببقلميمإلقألسببتلقل مقددقببهالكلقببتلامهببىليبب م يلمقييشببنل
ل1 تيببل لاببقةلمقامهببىلقدتبب ةليقمتبب،السقلمسببتا ل ليبب ميلاببمق ببملمقشببه ةلكاببلللم ببلقيهمق

سببببقممتل يبببب اللسببببيق،ل سببببتلقةلمقسببببي لمقببببهلمقيببببلقهالمحلُيسببببا لمق اببببم لشببببيفللاببببحل
م سببلتقةللم ببلقيهمقاملاببلتلمقتببهل د هببلل يبب لاببقةلمقسببقيحلاببحلم تيببل لمقامهببىالصمبب  لمق

شببببنلاليببببلإليبببب م يلمقييلمقامببببلعليلقسببببمحلصببببهلمقامهببببىالم يبببب لمحلمقتهببببىلاببببحلي م تبببب،
لقا ام لمق،لي  ل صاإلاحلمقياي ل اللصيهعلميسلتقةو
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ابب للقكبب لقببهلمقا  ببمعلقطدببهلمق د يببهلمحل مإلامهببىليُبب  لصيهببللمقامببلعليمايببلفل
عل بيحليب عل سبيحل ابهلمقصبدملاب ل سبحل2312لقغهلمق غب م يلكبلحلققب ل بلعليبمق

هلاببحلمقامصببإالممسببتيي مليطيببنلم  ل ابب لمقا  سببنلمقاستقصبب ينلم قببممليمقشببك ل
كبببب ةلاميببببم ةلقغليببببنليماقببببللاببببقمال  ببببعلاببببلل امهببببىلسببببايتلامهببببىلمقشببببطالمق ايهببببلل

مق د يبببهالقكبببحلمقاصبببل  لمقايامالتيبببنلمقتبببهلقمابببتلشبببدلاللتؤكببب لمحلاقبببل لامبببلاهل
  يبب ةلكلقببتلتببق علاببقةلمق دببدتل هببقملمقشببكإلي ببإلاببقملمقتببل ي الصمبب لت بب ثلمقسببا ل

ابلل  يب لمقامبلعل حلامهىلمقميص ينلمقمميينلصهلشل  لمق قم المكلحلابحلمشبه لي م 
م ببمل ايبب لتببمصهل ببلعللشببه ل مم اببلالمقاببللكببلح)م ببمل ايبب (المكببلحلممقببهل غبب م لاببحل 

ابب لصببلحل يبب علاببحلامهببىلمقشببطولاهاببلليكببحلاببحل  ي لاببقةلمقامهببىلعالصببلحلتببي2991
مقمببب حلمقتلسببب ل شببب لصبببهلم تمبببل يلابببمل  ميبببنل بببلا ةليببب م ةلمقاملابببلتلمقي ميبببهلصبببهل

قملاللييقهلمق،لقعلتكحلاقل لاملاهلي بإلابقملمقاملاهل لقشكإلمقاقت علممقاستا ولا
مقتببل ي الكببدلمقامببلاهلاميببم ةلاقببقلصتبب ةلطمياببنالصمبب لابباتلمقكتببالمق لصببنل  غبب م ل
محلمق  لقببنلتيكسبببي ملت ببب ثل ببحلمقمهبببمةل)مقببب ح(لكشببب مالم ببحلمقمهبببمةلكا بببإليابببمسل

ال ببإلت بب ثل ببحلامهببىليغلقببنلدم ةلكببيمإلامهببىلصببهل2113 قبب اللدم ل غبب م ل ببلعل
تاتهببللامهببىل سببحل لشبببلالمقتببهلم تببمتل اببىلرالتلامسببيمينالثببعلامهبببىلل غبب م الثببع

مقاص غنل)يهمةلمقشط(المامهىلمقماينالمامهىلمق د إالممقمدي لممقاايدلمكإلمدي ال
سقبببىلامبببلاهلقهليبببنلمقمببب حلمقتلسببب ل شببب لممقمببب حلمقيشببب يحل يبببثللممالم صايبببنالمصبببمالفل

دبببتل دبببدتلمقامبببلعلصبببهلالم قببب اللم ت دبببدتلمقامبببلعلمقي ميبببهل شبببكإلمكثببب لتق يابببلفل
  اللامهىلمقشل ق  لمقمميينلقيماقللاقملصهلثدثيقلتلمقم حلمقالاهالكلحلرلمقاملاه

صهلشل  لمقاتق هل ق لااتملةل سمقلمقس ميال   تل ااينلمالستيلانل حلمق دبدتل
 لاليهدةلمقصمتينل)مقك مالصمح(لقيستا لمقب مم لسقبىلمالسبطممقلتل ملكابللي ابملالابإل

لللمصهلام اتهعليمس ل ا ل)مقمممح(و غ م لتسايته
اثاابببللكلقبببتلاقبببل لامبببلاهلقااملابببلتلمقي مييبببنالكلقبببتلاقبببل لامبببلاهلقادقبببمحل

 مم لسبي ل  ميب لىالقد مم لمقاص ينالصكلقتلامهىل  ابعل لصبنل بيمقغقلفينلمال  ل
علكاثبمعلهلم يب اعلمقيبإلامهبىل مصلقحل   لمق هلم  ب ةلمق بلامقهالممقسبي لمقصبدت

 اببىلققبب للللاببقملصببهلشببل  لمق شببي ليبب السببل نلمقايبب محلشببلا مفلمقشل صببنلسقببىليماقبب
لوعلكاثمعل ص مفل ش متلمقسقيحلتص  ل صمتلمقسي ةل لمقت صصال يثلمستا ت

لماحلمقاملاهلمقاي مصنل يالفل دحلمقاملعلمقي ميه:
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امهىلمقشط:لمتم ل اىلادل لقه ل يانلصهلاقطمنلمقاص غنلماهلاللتدمإل -2
م الماللتبدمإلت بتد ل طل يهبللمقت مثبهلمقكهتهبلليلفانالمكلقتلااتمبىلقتيبل ل غب 

لمقم يانو
امهىل دممي:لمكلقتلتم لصهلسمقلمقاي محالمي تل الل ي ل مم لمقامبلعلصبهل -1

 دي محومقام اتهعلم ا ل

قبالامهبىلمقاايبد:لكبلحلاميب لابقةلمقامهبىل ابلعلمقمشبانال ابىلقهب ل يابنل يل -9
 صدينلصهليلقالمق صلصنل)صمالمق صلصن(ويلا لمك

م يلمقييشن:لكلحلامييهللصهلاقطمنلمقشم ينالمكلقتلي انلقياهم لامهىلي  -3
 المإلا ةولم لقيهاحلي م لمقاملعلمق مم المصيهللي  لمالستلقلمق

لللللللللالمقبببببببقيلمشبببببببته ل تي يبببببببنل گببببببب لگكبببببببلحلصبببببببل  هللاييببببببب ل:للامهبببببببىلمقدابببببببإ -1
 هي دمميو مقاملعل

يلقببالامهببىلمقصببلق ين:لماببهلاببحلمقامببلاهلمقماياببنلمقتببهلكلقببتلاميببم ةلصببهل -1
م شبي للللصيهبلليايبإلمق غب م يللقتهلماتابتل هبقملمققشبلطلالمكبلحليمب  مقك  لم
 هويمقمق  ل

المكبببلحلامهبببىلمقيم بببن:لمتمببب لصبببهليلقبببالمقكببب  ل يابببلفلصبببهلاقطمبببنلمق  القيبببن -7
طمي يبلميالمق قاللمقاط المق يدهل  ب لميايب لصل  هلل اممحلمقييشنالثعل 

 مي  لصيهلليمس ل  ي الم  لسل طلمينو

ي  لقن:لمكلقتلمميينل يحلاقطمتهلمقسق لممقا  ينالمكلحلاحلي م اللامهىلمق -9
 قيعلمقشي اهلم  لسل طلمينو

م شبي للللديب محلمقامهىلمقاي مح:لمتم لصهلسبل نلمقايب محلمابحلي م ابللم اب ل -3
لهويمقمق  ل

اقببل لمقي يبب لاببحلمقامببلاهلمقتببهليبب اتلاببقملمقاببمحلمالصببيإلسببمم لكببلحلمقغقببل ل
مقصمتينالاقهللامهىلمق ا يبنلصبهلمقايب محالامهبىلم بحللمق هال مل حلط يقلمييهدة

مقسببب م هلصبببهلمقايببب محالامهبببىلصبببلفقلصبببهلشبببل  لمالابببيحالامهبببىل سبببيحلمقيبببدمميلصبببهل
مقداإالامهىل دميلمق انلمامهىلمقاشلا ةلصهلمقك  لم ي اللمقيبإلر  ابللكلقبتل

  إلقكقهببللاغامببنالمتمبب لصببهلاببلمفلمقتببهلالليببدمإلاكلقهببللاميببم لم ببلقيهامهببىلا ابب لمق
 تببل لاببقةلمقامهببىليمايببلفلولكقببتل سبمقلمقهبب فلاببحليهببنلا ي يببنلمقشبب طنلمقيلاببنليبب يالفل

ممسبببال يإللالمكبببلحلي تل ابببلليمايبببلل يابببلفلم ببب مايعلمق شبببلقه2313صببب ل لفلاقبببقل بببلعل



 

{81} 

 بب لمقلتل  بب يحالمكببلحلكببإليببمعلا صببصلقسببال لمسببطمل  ببل ةلميبب م يلمققيببل لمر
شببي اهال  ببلسلكا يبب ل مليمسببب لهالقيببعلمقيال شببي لمقمقببب  لم ببلقيهمقمبب م لا ابب لمق

م تببىللك  دفببهالمصتبب ةلسببال لمقامببلعلصببهلاببقةلمقامهببىلاببحلمقسببل نلمقسل سببنلصبب ل لفل
لال ي اللي   لسال لمي لقهلمق يدينولمقثلاقن

ماحلتيل الاملاهلمقط المق هلكلقتلتي  نلامهىلمقات  لمق غ م يلمقتهل
لسقت  ثل حلتدلصياهللصهلا  ثلال قو

 الرئيسية وال رعية شر  وتحليل المقاما 
صهل ااينلش  لمت ايإلمقاملالتلمقي ميينالقحلقيتا لمققمتنلمقامسبيمينالاثاابلل
م  تلصبببهليايببب لمقكتبببالمقاؤقدبببنلصبببهلابببقملمقايببب محالققببب ليقهبببللث بببتل ببب عليببب ممالل

 ي يبببنلمقيابببمعلاابببحلماببب لابببقةلمققمتبببلتلاللييببب  ل لممحل ببب  مفللال صمصبببلفللمصلفببب ته
 لمماببيهللم  م لمي طببل لمقشببقيينلمينالمقببعليسببتطقامسببيمينالماللييببد لرقببنلامسببيم

مقتبببهلم تمتهبببللابببقةلمققمتبببلتلصبببهلتاببب لمقكتببباال ببب ملققببب لصبببلحلتيابببعلمقامبببلعلميطيببب،ل
م مصلق،لالليت مقل يسبامالمققمتبنالمكبعل ب  لمقبقيحليمب  محلمققمتبنل تبىليبتعلمقتيابيعل

قببقمللاللصلفبب ةال ممسببطتهل؟لص ميببتلاببقةلمققمتببلتلايبب  لصببد لتلُتابب علمقكتببلالم يببلفل
سببببقيتا ل اببببىلمصبببب ل  كببببلتلمقاملاببببلتلميطيهببببللم مصببببلقهلل لق  يببببنلمقامسببببيمينل
م قبببم هلتسبببايلتهللقتيميببب لمقاتامبببهل ايهبببلالم ل طبببل لمالقدبببل لمقاسبببت  انلصبببهلتاببب ل

سقببببببىلللللللللللل  مكهبببببلل قببببب لمق يبببببم لمطببببب لممالمصبببببلإلقيسبببببهإل ابببببىلمقاببببببتياعلسمق
لمقتسييدتو

يل لمقساعلمقي  هلمالليمل اب،لصبهلقحلالل اىلمقمل هلسمىلمحليي  ل سال ل  س
(لممق سبيقهلابهل)مقصبمإلمققمتنلمالص قيينال ايقىلمحليي  لمحل  ينل)مققمى(لاثدفل

لاببب ليسبببهإلت ميمببب،المااكبببحلت ميبببقل يببب لمقدهبببعالمماللالابببهل)ال(لماكبببقمالمابببقمل 
حلمسببببت  معلمققمتببببنليسببببلاعلصببببهلتشببببمي لمقمبببب م لمقببببقيحلاللتبببب  طهعلياللمسبببيانل  ياببببن
ل طنو لقامسيمىل م

ايام بببنلابببحللمقابببللكلقبببتلمقاملابببلتلمقي مييبببنل  بببل ةل بببحلسبببدقعلاكمقبببنلابببح
اببعلمييقببلسلمقتببهلت هبب لصببهلمقاسببل لمقا قببهلقكببإلامببلعلمييقببلسلال ايبب،لسببقيطهل 

 ليبب ليببؤ يلمقدلفبب ةلمقتببهلممق  يببنلمقتببهليسببتم ل ايهببللققبب لمقيببقسالاببقملقيابب يلاسببل
 ايقبىللكب  لمقدلفب ةلاللمقبتياعلم الل لمق ييمبنكث لاحلمققمتلتلمقامسيمينل يقتم لالل 
لمقتياعو
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مقاسيقنلمي  ىلاهلمقام مثلمقم يعلصهلي م ةلمقاملعلمقي ميهلصهلمق ددتل مل
سسل ي لمما نلمم تمب لمحلقماب،لق لعلمقدصمإالماملق لعلما ل اىل لالليساى

الممقاملاببلتللصمببطلاملاببلفلل91الصمبب ل بب  مملاملاببلتلمقدصببمإلل مصمبب،ل يبب لمقت  يدببلت
تساىلاحلمقاملالتل ل فلمقدصمإل يالفلقالقم؟لمييابمةل اسبنلصصبمإل محللمق ليين

الل ديبنلامسببيمينلتبب  طلاببل يحلاملابلتلكببإلصصببإالماللقياببعلقابلقملكببلحلاببقملمقتمسببيع
حلاببقملمقق ببلعلي تابب ل ببحلق ببلعلصصببمإلمقامقبب لمقق ببميلمقببقيلسببقتي  لقبب،لال مببلالم

ل قهلمقشبي ل ابهل سبحلم ق لمستدسل يل حلتمسيعلمقاملالتلصهلصصبمإلمقامقب الميب
 مم ال بببلحلمقتقبببديدتلمقتبببهلتؤ بببقل بببيحلمقاملابببلتلابببحلشبببلقهللمحلتقسبببقلمالقغبببلعل  بببعل
م تيل الالييقهلسقملكلحلمقامبلعلمالمإلابحلمق يبلتلممقاب م لمالقتمبلإلقاامبلعلمقثبلقهلمابمل

لمق يلدالصلقتقديانلاحلشيقهلل  طلمق يلتل لق يلدو
لعلصصببمإليبب م ةلمقامببلعلمقي ميببهلصمببطلقاببللتمبب عل ببقك لق ببلسببقكتدهلسقحلممسببتقل مفل

 حلمق،لت  لمقياإل ،الممقدصمإلل محلمقتيايقاليق،لي تاإل كث لاحلتيايقالصادفل
لاه:
مياعلمقاملابلتلمقتلقيبن:لمق يبلتالمققبل يالمقطبلا المقا ابم ياللصصإلمق يلت -2

لالمقا لق لممق ايدميوسيگلمق
قمم يببلتالمقي ي ببمحلمياببعلمقاملاببلتلمقتلقيببن:لمق يببلدل يببممحالملصصببإلمق يببلد -1

   االمإل  ماياهالممق  ي يو

مياببببببعلمقاملاببببببلتلمقتلقيببببببن:لمق سببببببتالمقاقصببببببم يالمق يببببببلدللصصببببببإلمق سببببببت -9
 شيطلقهالمقي م يلممق ق لتو

يحالمقييبببعل شبببي محاليققبببمىالمقاسبببميابببعلمقاملابببلتلمقتلقيبببن:لملصصبببإلمققبببمى -3
 للممق مش يوگقيمق 

شببتل بب االمالم صببناليقهالمق مياببعلمقاملاببلتلمقتلقيببن:لمق سببلصصببإلمق سببيقه -1
 المكمفالمق كياهالممقص لومي مم 

لمقام البيا 
ل(ال) ي( مگلامبببلعلمق يبببلتلابببحلمقاملابببلتلمق فيسبببينالمي تكبببدل ابببىل  يبببنل)مقببب

يببنل  يببنلاقلسبب نالميمبب  ل لقشببي لمقي  ببهلمقدصببيحلشببيق،لشببيحلمياكببحلتصببمي ةل اببىل 
 يينلال تممفب،لثدثبنلكإلمقاملالتلمق فيسينالمابملابحلميقغبلعلمقامسبيمينلمقغقلفيبنلمقشب

م  ل لمق  ينل ي لمقاميم ةلصهلمقامسيمىلمقغ  ينالمتممعلش صينلاقملمقامبلعل ابىل
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لل اببىل  يببنلگببس هببل ليببقسلمق مسبباي ل اببىل  يببنل)مققببمى(ل)صببمإ(لميببقسلمقيهل ل
لل)صل(الميم  ل  محلميمل لاحلمقت  ي لسقىلمقتسامعالمساا،ل) يالاهل يامإالگمقيهل ل

لالقبببمىال سبببيقهالگببباليهل لسبببيگلال مگبببلإل مال ي(ل يل)صبببلالصبببمإالالالسبببهل يابببمل
ل (و يعالك  محالا يّل

 قراءة المقام
سقببىلمققببمىل اببىل  يتبب،ل)صببمإ(لثببعلت بب  لمصببانللصببيم مفلليهل گببلي بب  لاببحلمق

ميبهليبليهليبلل يلمي(لمابهلابحلقغبعلالمقىل تكب م لقد بنل) مليبهاليليال مقدمم لم
ال مگلقىلقتقتههل بقغعلمق يبلتل ابىلمقب قلمقمل هليطينلمقص للميمليال ي اللييهل گلمق

ل مگلماحلاقللت   لمقياسنل ي لمحليصي لسقىلمق سيقهل اد بنل)  يبل (لميقبدإلسقبىلمقب
ل اد نل)يلل اح(لماهلقهلينلمقياسنو

قاكبب  محلماببهلاببحللسقببىلمققببمىلمصببيم مفللت بب  لمقايلقببنلاببحل  يببنلمقكبب  محلقببدمالفل
صبي لابحلمقكب  محلسقبىلمقا يب لثبعلميابع(ل يب الليالقابهالقابهالمقابهمق شي يل اد بنل) 
سقببىلمقسببهعل)يببممالمققببمى(لقيقببدإل يبب اللسقببىلمققببمىل اد ببنل)قاببه(للمقاببلام محلمصببمالفل

مة(لقيي بببقلمصبببانلمققلامصبببتلثبببعلسقبببىلمقكببب  محل اد بببنل) لم مطيبببنل سبببيقهالمصبببيم مفل
مصببانلمقببدمم لمقثلقيببنلميقببدإلسقببىلمققببمىالماقببللي بب  لمقيببممالمقثببلقهل اد ببنل)يهببلقع(ل

 ببقليهل گببلالاببحلاقببللييقببىلمقاببلام محل اد ببنل)يببلقع(لميقببدإلقيسببتم ل اببىلمقسلصببيم مفل
يطيببنلمقييببعل اببىل  يببنلمقييببعل)سببهل ياببمإ(الابب ل يببتلاببحلمقشببي ل ببقدسلمقببقغعال

) ي(ال يبب اللي بب  لمقسبباعلمقصببل  لل مگليا مهببلل مطيببنلمقصبب للمقثلقيببنل اببىل  يببنلمقبب
) قبب،ل ي(لميسببتم ل اد نلميقدإلتبب  يييلفلسببإلسقببىل  يببنلمقا يبب ل اد ببن)يهلقع(مقاتسا
ل اد نل)ص يل اح(لماملقهلينلتسامعلمق يلتول مگل اىلمق

 اببىلليهل گبلصبهلسبباعلامبلعلمق يببلتلي هب ليببقسل مسباي ل اببىلمققبمىلميببقسل
ل)سهل يامإ(ولميقسل يعل اىل  يت،ل)صمإ(لميقسلقهلمق ل اىلمققمىل  يت،)صل(

ليهل:اقملمقاملعل اىلمسطممقنل مصي ةلاطالم لقيهسيإلميستلقلمق
ل قمحل ا لصقيقيدفصلي ل للقهلم م ل  لقهلممقث يللكي

لمسيا،لقيعلمقشي اهل اىلمسطممقنل مصي ةلاطايهل:
للبقا  يالمقيايإل يثلميلاللكعل يثقللا لمققسيعلسدال

لمي  ةليمس ل ا ل مصي ةلاطايهل:
لمدي ل ا لمقييحلممقط  لي ا مللسقىلكعلماقهلمقماالممقماالامق 
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لاحلاملعلمق يلتلاحلماثلإ:اقل ل ستلتلكثي ةل
ليمم ليمم لاسي هلمم قينلمقاي ش،لماللشلكاهالو

 مقام الرس 
مق ستلاملمقساعلمق فيسهلصهلمقامسبيمىلمقشب يينالميسبت  علصبهليايب لمقب د ل

يقلسلاتي  ةلماييقبنلاليميب لماللصبهلمقيب مقالمابملابحلمقاملابلتلمكاملعل يلمقي  ينا
(اليم  ل لقشي لمقدصيحليست  علصيب،لماليمبل لمق فيسينالي تكدل اىل  ينلمق ستل) م

ل(و9/3(لم ق لمقايلقنلمقثلقثنل)مقدلقسل3/3ي إلمقثلقينل)مقم  ةل
شلف لابحلقغبعللا قهليؤ يهللياي لمقم م ل  طيلمقثلقثنلمق يلد لققس نلقاايلقنل

  ام لل2311مق ستالمي لقمي لاقملميا ل ليتال لصهليل نلمقاا لصيصإل لعل
مم  لت ايإلاقةلمقايلقنل شبكإل بلط لصبهليايب للو طيهلممتدممملمق،لستلقلمقم لقيمي

الماقهعلاحلسالالل ستلاب قهلمابقمل طبيلصبل  المقصب يحللمقكتالمق لصنل لقاملع
مقهبببللتبببؤ ىل مسبببايحلمالمإل كاابببنل)ص يبببل اح(ل بببقغعل يبببلدلاببب قهالممقثبببلقهل كاابببلتل

مقاق بب لمالمإلل يتهببلل صببمتهلصببهق سببتالميبب ل )يل مسببتلابب  لابب  لابب  لماببلح(ل ببقغعلم
الميلعل   لاحلمقم م ل م م تهلل شكاهللمقصب يحل ّقبهلصبهل2339قااملعلمقي ميهل لعل

لام اتهعلط،ل  يالمقاي لقل عو
القبببمىاليهل گبببلالسبببيگلال مگبببلسببباعلامبببلعلمق سبببتلصبببهلمقصبببيم لابببمل) سبببتال

 سببيقهالرمفالكبب  مح(ل يل) مال يالاببهل ياببمإالصببلالصببمإالالالسببهلكببل  يامإ(ل
ت  إل  يببنلمكمفل   يببنلمقييببعال يل بب إل)سببهلكببل  يامإ(لتصبب حلمصببهلمققببدمإلتسبب
ل)سهل يامإ(و
 قراءة المقام

سقبببىلمقيشبببي محل اد بببنل)يبببل (لثبببعللي ببب  لابببقملمقامبببلعلابببحل  يبببنلمق سبببتالقبببدمالفل
مقصبيم لسقبىلل ثعلمققمىالم ي لقد نل)م يليل(لي ب لسيگلممقل مگلصيم ملسقىلمق ستلممق

م ل  يببنل)صببل يد(لماببهل قيببإليطيببنل يببلدلمقكبب  محلثببعلمققببدمإلسقببىلمق سببتلابب ل هبب
ل)يطاقل ايهللمقامسيميمحل  ينلصل يدلمقي اين(ول مگل اىلمق

 يبببب ليبببب م ةل يببببتل ملمكثبببب لاببببحلمقمصببببي ةلماببببحلقغببببعلمقت  يبببب التؤ ببببقليطيببببنل
مقاقصببم يل اببىلمققببمىالمتمبب  ل  يببتلاببحلمقشببي لماببهليببقسلصبب لل اببىلمققببمىالثببعل

)ماببلحالماببلحال اببتليببللايببم (لماببهليقتمببإلمقمببل هلسقببىليطيببنلمال  ماياببهل كااببلتل
يببقسل يببلتل اببىلمققببمىاليت يهببلليطيببنل يببلدل اببللشببيطلقهل ملابب قهل اببىلمققببمىل
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 ت  ي ل)رامليلقياه(الثعل اد نل)يلل مست(لاحل  ينلمقييعلي   ل بلققدمإلسقبىل  يبنل
)صبببل يدل  ابببين(الممقملكبببلحلل مگل  هبببم ليطيبببنلمق يبببلدل ابببىلمقبببلمق سبببتالمميابببلفل
 اىلمققغعلياكق،لت مي لاقةلمقمطينلسقىلمصانلاستيل ل مللسيط مفلمالمقمل هلاتاكقلفل

ل يدلثعلمقيم ةلا لش ةلقا ستوگق
ت   لمقايلقنلمالمقىلماهل ا لحلمق ستالماقةلمقتسباينلا ايبنلا  ثبنال  ب ثتهلل

مت تاب لصبهلسبااهللقس المم  الماملمق،لقعلي  لققللشه لاحلمقسا ل مإلتسايتهلال
(ل)يبممالمقسبيگلحلمقكب  محلسقبىلمقا يب لسقبىلمق بد  لقةلمقايلقنلابالت   لال حل ا لحلمقسيگل

لوسيگلمقمقيسلاحلمق د  لا لش ةلكاللصهللالقاسهعلمصمالفل
 بقليطيبنل يبعل ابىلمقكب  محلميهب طلييم  ل يتلاحلمقشي ل هقةلمقايلقبنالثبعلي

يمببل لإسقبىلمق سبتل مطيبنلشب يهل سبتل ابىلقدبسلمق  يبنالاقبللت ب  لمقايلقبنلمقثلقيبنل 
متقتهببببهلليهل گببببلماببببهلايلقببببنل)مق اياببببه(المتؤ ببببقلاببببحلمقاببببلام محليببببممالمقلمقم بببب ة

مقايلقببنلمقثلقثببنل) يببلدلابب قه(لابب لميمببل لمقدببلقسالممقتببهلتصببإلل  ببلقك  محالماقبب،لت بب 
سقىلمقسهعلصبهلمقامطب لمالمإلاقهبللصبهلمصبانلمق يبلدلمقاب قهل اد بنل)ص يبل اح(لثبعل

 مسبت(لثبعليقبدإلسقبىلمقكب  محلصمقلمقسهعلصهلمقامطب لمقثبلقهل بقغعلمق سبتل اد بنل)يل
ل ت  ي ل)ا  لا  لمالح(و

 يبببتل ملمكثببب لابببحل يبببلدل ابببىلمققبببمىالميمببب  لصيهبببللت ببب  لاقبببلليطيبببنلمقاثقبببميل
مقشبببي الميببب لميتهببب لمقببب ي ل ل  بببلإل يببب لمقمطببب لاثبببإل  ي بببمحل يبببعل مل يبببلدل
  ياال ي لقق لييم لسقىل  يبنلمق سبتلابحل  يبنلمقييبعل)سبهل يابمإ(لاب ل هبم ل

لثعلسقىلمق ستلماملقهلينلمقتسامعو  ينل)صل يد(ل
ت ه لصهلساعلاملعلمق ستل ي لماليقلسلمااهلاليقسلمق ستل اىل  ينل
مق ستاليقسل يلدل اىل  ينلمققمىاليقسل يلتل اىل  ينلمققبمىاليبقسلصب لل

ل اىل  ينلمققمىلثعليقسل ستل اىلمققمىلم اىلمقك  محو
ل ةلت ايسلاطايهل:اقملمقاملعل اىلمسطممقنل مصيلم لقيهسيإلمالستلقلمق

لق لمشكملاللشدقهلاحلق مإلقمصلإلمقي لاإلاحلمصمإل
م  ببل لتسببيياهللابب ةلم بب ىل لقايلقببلتلمقببثدثولمسببيا،ل ياببلفل اببىلمسبببطممقنل

ل مصي ةلت ايسلاطايهل:
لم لقدتلصهل  ،لكإلادانلشغدتل    لصلقلكإلاد ن
لثنوصي نلا ام يلي إلمقايلقنلمقثلقلم لقيهمي لمال ل اي،لمالستلقلمق
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علصمبب لسببيا،ل مصببي ةلقاسببي لا ابب لسببيي ل2391 اببللصببهلاببؤتا لمقمببلا ةل ببلعل
لمق  م هلمت ايسلمقشي لييد لمق اهلاطاي،:
لمقمل  م لامملقد  لتي ياليلليمس لمق سحلصي لمقصالي لقيالللل

لق،لمسطممقنلم  ىل مصي ةلاطايهل:
ل ام هلق يكعلصهلمقهمىلمتققاهللشلا لايقىل سقكعلصياققه 

ل اىلمسطممقنل مصي ةلاطايهل:لمق  يهشي لمقمي  ةل ل
لىت اإلمقص لممقيدىليللايقّللمحلشكمتلمقهمىلصاللمقتلاقلل

لهل:مي  ةليمس ل ا ل مصي ةلاطاي
لمسمميل لقيشلقل ل  لل ي يل اىلمقساممحليل  

 مقام الحجاق ديوان
) ي(الل مگلاملعلمق يلدل يممحلاحلمقاملالتلمق فيسينالمي تكدل اىل  ينلمقب

 ل لقشببي لمقي  ببهلمقدصببيحالم ببلق  علاببحلمحلقغاببنلمق يببلدلتسببتياإلصببهليايبب لميمبب ل
مق بل لمقيببلقعالق اماببللاببحلثدثببنلم  ببل لمق  يببنال يب لمقبب،لصببهل بب  لسبباعلاببقملمقامببلعل
ت تد ل  يبنل)سبهل يابمإ(لسقبىل)سبهلكبل  يامإ(ل قب لمقصبيم لمتيبم لقط ييتهبلل قب ل

لمقه مطو
املابببلتلمق فيسبببينلمال ببب ىالصلقببب،ليتايبببدلابببقملمقامبببلعلصبببهلمقببب،ل قببب لمق اليببب،ل لق

تتكبببمحلقتييبببنلابببقملمالقببب الفالسبببدقعلقاملابببلتلي يببب ةالصيقببب لمق اليببب،ل امبببلعلمق يبببلتل
ي هب لقب يقللقغببعلي يب لابملمق يببلتلشبم يالم قبب لمق اليب،ل امبلعلمق سببتلي هب لقبب يقلل

ي ه لقغعلمقهدمعالما لمقييعلي ه لقغعلمقدقي محالما للسيگلقغعلمقسمدقل الما لمق
 هب لقغبعلمقصبب ل هالكيمم بلتلصب لالميب  إل اببىلقدسب،ال يل يبلدل اببىلمقصب للي

ل يلدلصيكمحلق يقللمق يلدلكل و
يببب  إلماليمبببل لصبببهلابببقملمقامبببلعلابببحل  ميبببنلمقايلقبببنل تبببىلمقتسبببامعالمابببملميمبببل ل

مىال سبببيقهالرمفالالكببب  يال يبببلدالقببب مگبببلالمسببباعلابببقملمقامبببلعلابببمل)3/3مقم ببب ةل
 ي(لا ملاالصبببمإالالالسبببهلكبببل  يامإ) يالابببهل يابببمإالصبببل يدكببب  محالا يببب (ل ي

لمفل لقييعلكاللياقلوم ق لمققدمإليست  إلمك
 قراءة المقام

ي بببب  لمق يببببلدل يببببممحل اد ببببنل)ص يببببل احووول ي(لاببببحلمق يببببلدلسقببببىل)مققببببمى(ل
صلق سبببيقهلثبببعليصبببي لسقبببىلمقكببب  محلصبببلققدمإلقاقبببمىلثبببعلمقصبببيم لابببحلمق يبببلدلسقبببىل
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دلسقبىل  يبنلمقت  يب لمابملمالصبحالمق سيقهالماقل لاحليقّيإلمقت  ي ل قبدمإل يبل
لكاللم ىلمكاللسايقللاحلمقسا و

يي قلمقمل هل يتلاحلمقشي ل ملمكث ل قغعلمقت  ي الثبعلتبيتهليطيبنلمق سبيقهل
ابببحل  يبببنلمقكببب  محالييبببم ل يببب اللسقبببىلمق يبببلدالمابببقهعلابببحلياهببب لقمطيبببنلمق سبببيقهل

 ياببمإلل مطيبنلابحلمق شببتهل ابىل  يبنلمق سببيقهالماقبللتؤ بقل  كببنلقبيعل صبل ل)ال
ل  ابببين(الممقتبببهلتسببباىل)قبببيعل لقبببنلمكمف(لمتبببؤ ىل بببقدسلكاابببلتلمقشبببي الم صببب مفل

  لكااببنلاببحلمق يببتلمقشببي يالقيقببدإلاقهببللسقببىلمق سببتل ببتاد ل)ممة(الثببعلي بب  لسبباعل ببا
مقصيم ل تاد ل)ممةووولممياع(لسقىلمققمىلثعلت   لمقياسنل تاد ل) قهليلق ع(لاحلمكمفل

ل مگلسقبىلمقببلام محال بتاد ل)يلقبب ع(لممققبدمإلتب  يييلفلسقبىلمقا يب لثبعلمقصببيم لسقبىلمقابل
ل تاد ل)يلق عليلق علمصق علمالح(لماملقهلينلمقياسنو

قيي بقلمقمبل هلمقايلقبنلل3/3 ي لمقياسبنلي ب  لمقب مالالمقامسبيمهل ليمبل لمقم ب ةل
 لاببحل  يببنلمقسببهعل ببتاد ل)يببلقياه(لمقغاهببلل يببلدل اببىل  يببنليببمالمقببىالمق يببلدلر
ال مگلمقمل هل يتلاحلمقشي ل قغعلمقايلقنلميقبدإلايب،لسقبىل  يبنلمقبمقا ي الاقلليم  ل

ال يبب الليي ببقلمقايلقببنلمقثلقيببنلمقشببلاقلدالقتيطببىلصلصببانلامسببيمينلق م ببنلمقمببل هلياببيدفل
متؤ ببقلابببحليببممالمق سبببيقهل بببتاد ل)يببللقيبببإ(المياكببحليببب م ةل يبببتلاببحلمقشبببي ل بببقغعل

نلمقمببدمدلاببحلمقا يبب ال ببقلمصبباال يبب الليي مگلمقايلقببنال ملا لشبب ةليقببدإل مبب م لسقببىلمقبب
المابببقهعلابببحليطابببقل ابببىلمقثلقيبببنلمقيقبببلديلمابببقهعلابببحلل)مابببلحلمابببلح(لمتيبببل ل تكببب م 

ييكسهلاليساهلمالمقىلمقيقلديلممقثلقينلمقمدمدالممق لقتيحلاهل طيلمسم لصهعل يثل
قدبسلمال يبل لمقامسبيمينالتبيتهللالممقمصباتلحلتي بقمحمقيقلديلاهلتساينلثلقينلقامبدمد

مقص لل اىلقدسلمق  ينالميم  ل هلل يتلفلاحلمقشي الثبعلتؤ بقليطيبنلابحللحليطينمك
مق يببلدلشبببيطلقهلقتسبببهيإل اايببنلمقببب  طلصبببهلتسبببامعلمقامببلعالميبببتعل طببب يمتيحلمالمقبببىل
 مطيبببنل سبببيقهلثبببعليطيبببنلقبببمىل ت  يببب لقد بببنل)يل ببب،(لثبببعل)يبببل  ي ه(لممقثلقيبببنل مطيبببنل

طببب يمتيحليي بببقلمصبببانل سبببيقهلثبببعلمصبببانل مسببباي ل بببتاد ل)ص يبببل اح(ال يببب اللصبببهلمق
 يببلدلابب قهل ببتاد ل) مة(لثببعلييببم لاببحل  يببنلمكمفلصببيم مفلسقببىلمقكبب  محلقببدمالفلسقببىل

لو مگلمقييعلثعلسقىلمق يلدل تاد ل)يل مست(لقيستم لمقتسامعل اىل  ينلمق
اقببل ل يبب لماليتهببل متالصاببقهعلاببحليكثبب ل مطبب لمققببمىالماببقهعلاببحلمصببانل

لكمفال مليي قاللمثقل لمقياسنومل(استيل ل ي لمق سيقهالي إل)قيعل لقن
ال مگلت هبب لصببهلسبباعلمق يببلدل يببممحلماليقببلسلمقتلقيببناليببقسل يببلدل اببىلمقبب
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اليبقسلليقسل مساي ل اىلمققمىاليقسل ستل اىلمققمىل لسبت  مإلمقييبعل بلكمف
مقا ي اليقسل مساي ل ابىلمقا يب ل يلتل اىل  ينلمق سيقهاليقسل يلدل اىل

لقسهعويقسل مساي ل اىل  ينلمل ي مفلم 
لاقملمقاملعل اىلمسطممقنل مصي ةلاطايهل:لم لقيهسيإلمالستلقلمق

لممق يىلمحليااهليقحليلتهليقحلل لتلسلاهلمقط  لممقشمقلياح
لكقق لمسطممقنلم  ىل مصي ةلاطايهل:

ل صينلمميت م ملدم  لمهللمص ل ملمسؤ  مفللصمتل سقلفل
لهل:اقملمقاملعل اىلمسطممقنل مصي ةلاطايلمق  يهمسيإل شي لمق

لمقاللمقتلسلفقل دؤم يلل د لمقسي لممتف ليلل ل ي
لمسيإلقيعلمقشي اهلاقملمقاملعل اىلمسطممقنل مصي ةلاطايهل:

لمتما ممل  إلمقسيم لمال يقلليامملسا لمقمقلادمملمقم م لم  
ل الليمس ل ا لصم لي  ةل مصي ةلاطايهل:

ًفللليلل العلمق م ل   لط  ل لمص لولممش ملاللشفتل يلدمف
 سيگالمقام ا

 هبببل ليقسبببهلمق سبببتلممق مسببباي ل ابببىل  يبببنل إلسبببيگلتمبببمعلش صبببينلامبببلعلمق
الميمببب  لسبببيگلابببحلمقاملابببلتلمق فيسبببيناليسبببتم ل ابببىل  يبببنلمقلسبببيگلمققبببمىالمامبببلعلمق

مقي ميهلاملسباعلامبلعلمقهبدمعال يبثلابحللسيگل لقشي لمقي  هلمقدصيحالمساعلاملعلمق
)اببهللللللللسببيگل  يببنلمقل اببىلسببيگلمقاياببمعلمحلسبباا،ليتكببمحلاببحليقسببيحلمالمإل

لكل  يامإ(لممقيقسلمقثلقهل يلدل اىل  ينلمققمىل)صمإ(و
 قبب الليي ببقليببقسلمق يببلدل اببىلمققببمىاليصبب حللسببيگلال بب لاببحلمالشببل ةل حلمق

 بببقليبببقسلصببب لل اببىلمققبببمىليكبببمحلسببباعل سبببتقكل الممقملم بببقليسبباعلمقهبببدمعالم قببب اللي
يببقسل سببتل اببىل  ببقلليببقسلقهلمقبب ل اببىلمققببمىلكببلحلاببقملسبباعلمالمشببل ال اببللسقم

لوسيگلمققمىليكمحلاقملساعلمق
(لابببحل  ميبببنلمقامبببلعل91/3يببب  إلصيهبببللميمبببل ل)مقسبببال للسبببيگلامسبببيمىلامبببلعلمق

(لاحل  مينلمقايلقنل تىلمقتسامعولسباعل21/3لمقيگ گ تىلقهلينلمقياسنالثعلميمل ل)
اببببمل)اببببهلكببببل  يامإالصببببلالصببببمإالالل ياببببمإالسببببهال مال يالاببببهللسببببيگلامببببلعلمق

لالقمىال صل الالام الك  محالا ي ال د  (ويهل گلالسيگل يل)لكل  يامإ(
 قراءة المقام
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 ت  يببب لقد بببلتل)مقابببهلقابببهلقابببه(ل ببب ةلاببب متلابببحل  يبببنللسبببيگلي ببب  لامبببلعلمق
ثببببببعل اد ببببببنل) مووول (ليهبببببب طلسقببببببىل  يببببببنلمقيبببببب مقلمتسبببببباىلاببببببقةلمقمصببببببانللسببببببيگلمق

ثبعليقتهبهلل بتاد ل)مابلحلمابلحوولرقبه(لسبيگل)مقيصلص(لثعلي ي لابحلمق سبتلسقبىلمق
 ببببتاد ل) م ووول بببب م ي(ل يبببب لمحليكببببمحليبببب لمصببببإلسقببببىلمقاببببلام لمابببب طلسقببببىل  يببببنل

لمقت  ي و
 يبببب لمقت  يبببب ليببببتعليبببب م ةل يتببببيحلاببببحلمقشببببي ل ملمكثبببب ل ببببقغعلمقت  يبببب الماببببحل

 ببقل مطيببنليادبب لمقمببل هلقد ببنل) مي(ال يبب اللييمقاتيببل  ل ايبب،لي ببإليبب م ةلكببإل يببتل
لسبيگلل لكاللقك قلالثبعلييبم لسقبىلمقگ ستقمقاقصم يل اىل  ينلمققمىلقيكمحلساعلمق

 يبعل بتاد ل) م (لممق يبم للسبيگلسقىلمق ستل تاد ل)اي م (لثعلتبيتهلمصبانلمقلمقدمالفل
 ت  ي لقد ل)  م ل  م ل  م ي(لماهلقهلينلمقياسنل يثلي  إلماليمل لاحللسيگلسقىلمق

لومقيگ گمقسال لسقىل
لح(لمت   لاحلمق د  ليممال ا لحل تاد ل)يلل مستوولرحلمالسيگلت   لايلقنلمق

احلمقشي ل بقغعلمقايلقبنالقيقبدإلصبهلقهليبنللسقىلمقسهعليممالمققمىالميم  ل يتلفللسيگلمق
الت بب  لمصببانلمقسببديلحل ببتاد ل)قببلدقيقاح(ل مل)قدقببهلقاببح(السببيگلمق يببتلسقببىل  يببنلمق
وول تاد ل)يل ،ليل ،ليل ،ل قيحلولسيگلاحلمقشي الثعلييم لسقىلمقلميم  ل هلل يالفل يتلفل

ل ملمقاثاثبنلمقامدمقبنلقمتلماليمبل المتبتعل تمطيب ل مةلامم(لاقللتؤ قلمصانلمقسبهل قب  
مالقدل ل)اهل ل ،ووول ل ،ل ل للررريل لرا(ل ق اللت   لمصانلا بلق لك كبم ل بتاد ل
)مميليليلليليهالمميليهالمميليهلممياع(ل ي اللت  إل تل نلمقساا الثعليتعلتاد ل) اب ل

 يببمقه(ل ببقدسلقغببعلمقيتل ببنالمتببيتهلاقببلليطيببنلمقيّاببلإلحلتببمييقهليببلليممصببيحلاببق
لإليكببمحل طبب يمتيحالمالمقببىلا لشبب ةل بب محلصلصببإلامسببيمهالماببقملمقت ببمإلسقببىلمقيّابب

لإالممقثلقيبنل بحلط يبقليطيبنل بليدحل بتاد ل) قابه(لثبعل تاد ل) ميلممي(ل بقغعلمقيّاب
 ،ل املي ،لاا لميحللإليقهيهلل لقكاالتل)ي ،لياحلمقشي ل قغعلمقياّلليم  لمقمل هل يتلفل

لماملقهلينلمقتسامعولسيگلسقىل  ينلمقلشلقمملميحلم ي مملميحلمقم(لميقدإلت  يييلفل
السيگل اىل  ينلمقلسيگلماليقلسلمقتلقين:ليقسللسيگلت ه لصهلساعلاملعلمق

يببقسل سببتلميببقسل مسبباي ل اببىل  يببنلمققببمىاليببقسل سببتل اببىل  يببنلمقكبب  محال
لميقسل ستل اىل  ينلمقسهعو

لاقملمقاملعل اىلمسطممقنل مصي ةلاطايهل:لمق  يه لمقسيإل شي
لقاتل قهللمقمايصلقصالال للللللل

ل

لل ب طلمق يب ل  اللصصم ّلل
ل
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ل اىلمسطممقتيحلمالمقىل مصي ةلاطايهل:لم لقيهمسيا،لمالستلقلمق
للب،لاستهلابإلصالت كتبكلبلللل ر لصهلابعلاغ اباللتا

لممالسطممقنلمقثلقينل مصي ةلاطايهل:
لهبالا مابصلحلم ل يثلمق  يلك لاحل امىلمقمل ادع   لق

لمسيا،لقيعلمقشي اهل مصي تيحل يالفلمالمقىلاطايهل:
للدإبميي ل هلمي يلمط ص لالمشكملمقغ معلم قتل قهل لصإ

لممالسطممقنلمقثلقينل مصي ةلاطايهل:
لمم ي لشي يل ي اللكلحلاسم مل اياهل ا لمقييحلي لي  لمق  م

 مقام العجم عشيران
لعلمقييعل شي محلاحلمقاملالتلمق فيسينالم لق  علابحلمسبتم م ةل ابىل  يبنلام

مقييعل)سهل يابمإ(لقكقب،لسباهل يبعل شبي محالالقب،لصبهلياسبت،لمصبهلتسباما،ليقبدإل
ل يممحلكلاإلسقىلمقيشي محو

ييت بب لاببحلمقسببدقعلمق فيسببينلمقتببهلتسببت  علصببهليايبب لمق ببل لمقيببلقعالميسبباىل
 لقشي لمقي  هلمقدصيحالم  ينلمستم م ةلمقط يينلاهل لقساعلمقك ي ل ملمقايي اليم  ل

مقييعلمياكحلتصبمي ةل ابىل يب لابقةلمق  يبنالميبؤ ىلابقملمقامبلعلابحلمقت  يب لسقبىل
لمقتسامعل محلمست  معلماليمل و

ساعلاملعلمقييعل شي محلامل)سهل يابمإال مال يالابهل يابمإالصبلالصبمإال
لالالسهل يامإ(و

لالقمىال سيقهال يع(وهل گليالك  يال مگل يل) شي محال ستال
 قراءة المقام

قاا يببب لليبببعلصبببيم مفليبببل اح(لابببحلمقيعل شبببي محل اد بببنل)ص لي ببب  لامبببلعلمقييببب
تليصببي لسقببىلمقييببعل ببتاد ل)يل يببل (الثببعل تكبب م لاببقةلمقاد ببلليهل گببلسقببىلمقلما مطببلفل

اد ل)مايبب علمم(ال يبب الليل ببقل يبب لمال يببلتلمقشببي ينل ببقدسلقغببعلت ببمي ببتعلمقت  يبب ل
سبباعلقاياسببنالماببهللتببيتهلمصببانلمقيشببي ل ببتاد ل)  ل  ل  لر (لتاهيبب مفلمقت  يبب الق

المصماللسقىل  ينلمقيشي محال تك م لمقاد بلتل)يبل لقدلفلاملعلمقييعلمققلدإالمقاقكم لر
)سببببهللللللللليببببل لمايبببب علمم(لمقكببببحل ابببب  اتيحالمالمقببببىلمققببببدمإلاببببحل  يببببنلمقييببببعل

سلمقسباعلابحلمققبمىلسقبىلمقيشببي محل) ي(لممقثلقيبنلت ب  لا لشبب ةل بقدل مگل يابمإ(لسقبىلمقب
لقاتهيؤلقاايلقنو
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ايلقنلاملعلمقييعل شي محلتتكمحلاحلاملاهلمق سيقهلممق يلتالمتؤ ىل ثدثل
لا م إ:

لت   لاحلمقييعلسقىلمقا ي ل اد نل)قلدقهلقاح(لماهلاحلمق سيقهو -2
ت ببب  لابببحلمقكببب  محلصبببيم ملسقبببىلمقاببببلام محلثبببعلمقسبببهعاليبببممالمققبببمىل اد ببببنل -1

 إل ي اللسقىلمقا ي و)يهلقاح(اليقدل

ليي قلصي نلاحلمقسهعلتش ،ليطينلمقا ام يل تاد ل) مة( -9
قكقهبببللت بببتعلا لشببب ةل سببباعليقبببدإلابببحلمقسبببق انلسقبببىلمقييبببعال بببقدسلمقاد بببنالثبببعل

ل(ليصبي لالم تاد ل)يليهل گلالما لش ةلسقىلمقلسقىلمقييعلسقىلمقسق انلمقدمالفللصيم مفل
لةل دلصلصإلامسيمهويطينلمقص للا لش للسقىل  ينلمقييعال يثلت   

كلحلمقايامإللالسل ملفلليتعلي م ةل يتلاحلمقشي ل قغعلمقص لل اىل  ينلمققمى
 بب،ل يببب لمقصببب للييببم لمقمبببل هلسقبببىلمقييببعلمييابببإلياسبببنلثلقيببنلمايلقبببنلثلقيبببنلاشبببل هنل

لقدمقىل تاد ل)اي يحلاي يااح(لماللييم ل ي اللقاص لل إلقاييعو
اليبببتعلمققبببدمإلقاتسبببامعالمابببملاشبببل ،لصبببهلكاتبببهلمق بببلقتيحالم يببب لمقيبببم ةلقاييبببع

ققدمإلمقياسنال لقا  اتيحلمقاتيحلقك قلاالاليستم ل اىل  يبنلمقيشبي محلمابملقهليبنل
لمقتسامعو

 يب لماليقبلسالاقهبلليبقسل يبعل ابىللصهلساعلاملعلمقييعل شي محلت هب 
اليببقسل يببعلثدثببهل اببىل  يببنلمقييببعاليببقسل يببلتل اببىل  يببنلمقا يبب اليهل گببلمق

ل ينلمققمىلميقسل يعل اىل  ينلمقيشي محلصهلمقم م متويقسلص لل اىل 
لاقملمقاملعل اىلمسطممقنل مصي ةلاطايهل:لم لقيهسيإلمالستلقلمق

ل لمالدم مبمي ل قمتلي لمقديللببل منل مبللايتمبسملقيه
لمسيا،لقيعلمقشي اهل اىلمسطممقنليايانل مصي ةلاطايهل:

لاحلميقلت،قيقيتلم  ملال للل للق  لت،حل ُلقماللمقا لصنلا
لاقملمقاملعل اىلمسطممقنل مصي ةلاطايهل:لمق  يهمسيإل شي لمق

لعبمق  يليبمتعلاد المق شللبعل فلمقغايب اقيللبمقي لا
 مقام الصبا

ييببب لسببباعلامبببلعلمقصببب للابببحلمقسبببدقعلمقي  يبببنلمقشببب يينالمقتبببهلاللتسبببت  علصبببهل
مق فيسبيناليسبتم للمقامسيمىلمقغ  ينلال تممف،لثدثنلم  ل لمق  ينالماملاحلمقاملابلت

  ل بب ىل سبباليبب  ةلمقمببل هالميمببةل اببىل  يببلتل المياكببحلتصببمي ل مگل اببىل  يببنلمقبب
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حليايبببب لمقاملاببببلتلمق فيسببببينالميسببببت  علصببببهل لقشببببي لمقي  ببببهلمقدصببببيحالشببببيق،لشببببي
امسببيملةلماليمببل لصببهلامابب ل سببيطلمم بب الماببملمقبب مالالمقببقيليت بب لمقياسببنلقاتهيببؤل

ل(و3/3يمل ل)مقم  ةلقاايلقنالمقغعلاقملمق مالالمقص لل ل
ساعلاملعلمقص للامل) يالاهلكل  يامإالصلالصمإل يامإالالالسبهل يابمإال

لك  محالا ي (ولللللال يلدال سيقهال يعاليهل گلالسيگلال مگل مال ي(ل يل)
 قراءة المقام

ي بببب  لامببببلعلمقصبببب لل ببببتاد ل)مميلمي(لاببببحل  يببببنلمق يببببلدلقببببدماللسقببببىل  يببببنل
 لقتهبل لتاب لمقاد بنلل مگلد ل)رررة(لثعليقدإلسقبىلمقبمق ستالثعليصي لسقىلمق يلدل تا
لا لتمطي ل لقصمتل ق لمقا طو

تم  لم يلتلاحلمقشي ل قغعلمقت  ي المصهلقهلينلم  لاقةلمال يلتلا لشب ةلي ب  ل
 لقياسنل قغعلمقص للم تاد ل) قهليلق عليلق عليلق علمصق علمالح(ل يب لققب لي ب  ل مالال

قغعلمقص لالمصهلقهليت،ليي قلمقمل هلمقايلقنلماهلل(لاح3/3امسيمهل ليمل ل)مقم  ةل
يطيببنلاببحلمقا اببم يل اببىل  يببنلمققببمىاليت يهببللا لشبب ةل مصببانلمقي ببم لاببحلقغببعل
مق يببلتالماببهل اثل ببنلمصببإل ببيحليطيببنلمقا اببم يلممق يببم لسقببىلمقصبب لالاقببللااكببحل

ال يببب الليهل گببلالممصببانل اببمتهل ابببىل  يببنلمقيهل گببلم  ببلإل يبب لمقمطبب لابببحلمق
ىلمقصببب لالممقتسبببامعليكبببمحل بببتاد ل)ص يبببل احليقيبببلحلممالممالمابببلح(لمابببملي يبب لسقببب

لقهلينلمقتسامعو
اليبقسل يبلدل مگلصهلساعلاملعلمقص للت ه لماليقلس:ليبقسلصب لل ابىلمقب

اليببقسل يببلدل اببىل  يببنلمقكبب  محاليببقسلصبب لل اببىل  يببنليهل گببل اببىل  يببنلمق
ل اىل  ينلمقالام محوليهل گلمقا ي لميقسل

امبلعلمقصب لل ابىلثبدثلمسبطممقلتل مصبلف لاطلقيهبللللقيهم بسيإلمالستلقلمق
ل اىلمقتممقه:

ل ايابببهل اببب لمقيبببيحليببب ليببب  لمق ببب مل-2
لمشبببببببببلا لايقبببببببببىل سبببببببببقكعلصيابببببببببققهل-1
لمتببببببببب م لتيببببببببب  ل اتبببببببببهلمشبببببببببدلفهل-9
ل

لمم ببببببي لشببببببي يل يبببببب اللكببببببلحلاسبببببببم مل
ل ابببببببم هلقببببببب يكعلصبببببببهلمقهبببببببمملمتبببببببققاه
ليبببببببببلل م ليا بببببببببهلصبببببببببهلمقهبببببببببمىلم ممفبببببببببه

ل
مقامببلعل اببىلثببدثلمسببطممقلتل مصببلف لاطلقيهببلللهلاببقميمسببيإل شببي لمقمقبب  ل

ل اىلمقتممقه:
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ليببببببللايشببببببب لمقيشببببببلقل بببببببلهل  ببببببب ممل-2
لمالليل الابببببلتلمقابببببمىل ببببب حل بببببم ةل-1
ل  ل قبببب لقببببماهلصببببلحلمقاببببمعلم بببب م ل-9
ل

لسقمل ببببببإل شببببببقل ببببببلقدتىلكيبببببب ليصببببببق ل
لصبببببببببببببببلقهلسقبببببببببببببببىلمصبببببببببببببببممتكحل بببببببببببببببديح
لم ممقبببببببببهل بببببببببلقتهلكلقبببببببببتلابببببببببهلمقببببببببب م 

ل
 

لمقام الحسيني
 قبب ل يبب لمقاهتاببيحل لقاملاببلتللا محلكاببلليسبباىلم يلقببلفلامببلعلمق سببيقهل شببي

ىل  يببنلمقيشببي محلمقببقق ل طامببتلاببقةلمقي مييببنال ل ت ببل لمحلم تكببلدلمقامببلعليكببمحل ابب
ميمب  للا  بهلمقدصبيحلمقامدبىيميمب  ل لقشبي لمقلامابملابحلمقاملابلتلمق فيسبينلامقتساين

 امعلس  محلميمل لاحلمقت  ي ل تىلمقت
لا ابببىلم هبببل ليقسبببهلمق سبببتل ابببىل  يبببنلمققبببمىمقامبببلعللمتمبببمعلش صبببينلابببق

للو اىل  ينلمق سيقهلتممق يل
ل(لگلاقمىا سيقهيهل لگلاسيگلا ملساعلاقملمقاملعل) شي محا  مقا ستا

لال(للاصمإلصلال يااهلكل  يامإال ماليامإا  سهلكلل يل)الا
لل:قراءة المقام

ىل  يبنلللثبعليصبي لمقبگب(لاحل  ينلمقيهل للص يل اح)لي   لاقملمقاملعل اد نل
للمقىل گماقل لشكإلثلقهلامل حليقدإلاحل  ينلمقيهللالمق سيقهل اد نل)يهلقاح(

الماقببل لشببكإليصببي ل لقتبب  يجلمقببىل  يببنلمق سببيقهلثببعلاببحلصببللمقببىل م()مق سببتل ي
م يببب لمحلياببب ل ابببىلمق يبببلتلممقصببب لللا ببب لييتاببب ل ابببىلكثببب ةلمإلي بببل ل بببقغعلمق سبببتر

لويتعلمقصيم لمقىل  ينلمق سيقهلم يلقلفل
 اللابببحل  يبببنلابببحلمقشبببي ل بببقغعلمقت  يببب ل ابببىلمحلي ببب للفل بببقلمقمبببل هلم يلتبببييل
مق  يببببنل)ماببببقملم هببببل لقيببببقسلمق سببببتل اببببىل  يببببنلمققببببمىلمقببببيسلم تدببببل للامحمقكبببب  

صلق  يببببنلمقاملايببببنلاببببهلمم بببب ةلماببببهل  يببببنللي لمقامسببببيمين(لكاببببلليببببقك لمقبببب ي ل طبببب
 يبب لممققببدمإلمصببهليبب م ةلاببقةلمال يببلتليقببم لمقمببل هلابب ةل لقصببيم لمقببىلمقال يبب امقت 

 اببببىل  يببببنلمق سببببيقهلممليصببببي لمقببببىلمقشببببلاقلدللتقا سببببيقهلال هببببل ليببببقسلمق يببببل
م ي لابقملمقتبممت ل بيحللوممق يم لقا سيقهلال هل ليقسلمقص لل اىل  ينلمق سيقه

مق سببتلممقصبب للممق يببلتلمصببهلقهليببنلم بب لم يببلتلمقشببي الت بب  لمقياسببنلاببحلمق سببيقهول
لقدمالفلمقىل  ينلمقيشي محول
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يلقنل تاد ل)يل مستاليلل لريلممي(لمتؤ قلاحل  ينلمقالام محلمقبىلت   لمقال
  يببنلمققببمىالمتسبباىل قبب ليبب م لمقامببلعلمقمبب ماىل لقشببل  م ل لمت ببتعلماببلل لق يببلتلممل

ل لق ستالممالصاإلمستم م لمق يلتول
 يبب لمقايلقببنلت بب  ل يبب لمقمطبب لقهليببنلكببإل يببتلشببي لصاببثدفليطيببنلمقي ببم يلل

ةلمقببببىلمق سبببببيقهالماكببببقمل لققسبببب نلمقببببىليطيببببنلمقطبببببلا لمي يبببب ل هببببللمقمببببل هلا لشبببب ل
ممال  مايابببهلالليسبببتم لمقمبببل هل ابببىلقهليبببنلابببقةلمقمطببب ل بببإلييبببم لا لشببب ةلمقبببىلقغبببعل

مملل يب ل يلاكبلحلي تفيب،لمقمبل هلي بإلمق سيقهالكاللياكحلم  لإلمصانلمقاثاثنلصهل
لمقايلقنو

تكبمحلسيبقمقلفل ب ل يبتلشبي ليي بقلمقمبل هليطيبنلابحلمي مم لقم ي مفلصهلقهليبنلر
 لقتسامعالماملمققبدمإلمقتب  ييهل بحلط يبقلمصبانل مسباي لمابقملمققبدمإليكبمحلابحل
مقيهل گللمقىلمق مگلل اىلمحلييل لثدثلا متالمصهلمقا ةلمقثلقثنليكبمحلمقه بمطلمقبىل

ل  ينلمقيشي محلماملقهلينلمقتسامعول
لمصهلساعلاملعلمق سيقهلت ه ل ي لماليقلسلاقهل:ل

مق مگلاليقسل يلتل اىل  ينلمق سيقهاليقسل يبلتلليقسل يلتل اىل  ين
ل اىل  ينلمقا ي لميقسل ستل اىل  ينلمق ستول

لسيإلمالستلقلمقم لقيهلاملعلمق سيقهل اىلمسطممق،ل مصي ةلاطايهل:ل
لللفلب،لتدل بيل لمق  يال اللم معلم ل لللللللصيقيتلاحلميقلت

لسيا،ل مصي ةلاطايهل:لل2391مصهلاؤتا لمقملا ةل لعل
لمقعلت  يلص ل للللللم اىلمكصلقلمس قتلمقيقل لللإتليلقيطا

لمسيا،لمق لفل  لسلكا ي لمقشي اهل مصي ةلاطايهل:ل
لللب ايتل ق ل يق،لمعلتيلابللللللحل ر لمالاب يل ق لقا

 شر  وتحليل المقاما  ال رعية
صهلش  قللمت اياقللقااملالتلمقد  ينلسقيتا لقدبسلتساسبإلمقاملابلتلمق فيسبينل

سق   ل لقاملالتلمقد  ينلابحلامبلعلمق يبلتلثبعلاملابلتلمق سبتلممق يبلدل يبممحللم اي،
صلقسيگللثعلمقييعلممقص للمم ي مفلمقاملالتلمقد  يبنلقامبلعلمق سبيقهولمتل بقلمقاملابلتل
لمقد  ينل م اللصهلمقتساسإلاحل يثلمااينلمقاملعلمسيت،لممحلكلحلامي مفلمعلاطاملفو

لمقام االبراهيمي
تلمقاتد  نلابحلامبلعلمق يبلتلمابملابحلمقاملابلتلمقاميب ةلمققب لاملم  لمقاملال
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المابمللقميم ل ي لمقاسل متلمقا قينلم ي لمقثمم تلصهلم مف،لصهلمكث لاحلاكبلح
ابببحلمقاملابببلتلمق غ م يبببنلمقا   بببنلقاقدبببمسلممقك يببب ةل ا تممابببلاليمببب  ل لقشبببي لمقيبببلاهل

ؤ بببقل ابببىل  يببببنلاببببحلمقت  يببب لمقبببىلمقتسببببامعلميل21/3)مقدايببب ي(لم ليمبببل لمقيگببب  ل
مق مگلالكاللياكحلتصبمي ةل ابىلميبنل  يبنلم ب ىل ابلليبتدفعلمصبمتلمقمبل هوليب م ةل
مقامببببلع:لي بببب  لامببببلعلمإل  ماياببببهل يقدببببل ل لمملمملممماببببممل لاببببحلمققببببمىلقببببدمالفلمقببببىل
مقيهل گللثعلمقىلمقسيگلل اد بنل) يبّه(لثبعليصبي لمقبىلمققبمىلممق سبيقهل ت  يب لقد بنل

مقي ببببم المقتببببهلتيت بببب لم بببب ىلا ببببلا لمسببببتم م ةا ي الل) مة(لمم هببببل لقغاببببنلمصببببانل
ليستم ل اىل  ينلمق مگلل تاد )رر ّيه(ل

ت بب مليبب م ةلمقشببط لمالمإلاببحلمقدايبب يل اببىلمحليسبب قل اد بب،ل)يليل بب،(المقغابب،ل
اثإلقغعلمقت  ي لا لمقتكسي ل لقصبمتلقيكبمحلا طب،لمق سبتالميمب  لمقشبط لمقثبلقهل

ىلمقسبببيگلالمملمحلي ببب  لمقشبببط ل مصبببانلابببحلمقدايببب يل مطيبببنلابببحلمققبببل يلتسبببتم ل اببب
لدق م يلا طهلل اىلمق ستلا لمصانلاثاثنلثعلمققدمإل اىلمقسيگلول

ي تببب  لمقشبببط لمقثلقبببثل لقدبببل ل لمم يبببهل يبببهل يبببهل يلسيل لم يببب ليببب م ةلابببقمل
مقشط ليت  لميالفل لقدل لاييقنل لمالحلمالحل الحلشييالمالحلرلرلقالحلممل لمابهل

مصاتل   لمقتقليإلمقشدلاهاولتلتهل يب لققب لاليسباىللت مكيالثل تنلمصي لا   ة
 سببق انلمقي ببم يلممقتببهليطاببقل ايهببللمقبب ي لمق اي يببنل) لقتصببغي (لماببهلاببحلقغببعل
مق يببلتلتقتهببهل ببقغعلمقسببيگللمققبب ل اد ببنل لاقبب،لالالاللقبب،للاقبب،لالالاللقبب،لاللقبب،لالقبب،ل

ط يببقلكااببلتلالقبب،لالقبب،لمقبب لمقبب لالاللمقبب لمقبب لالاللماببممل ول يبب لققبب لتؤ ببقلم ببحل
مقشبببط لمق م ببب ليطيبببنل   يبببمحل يبببعلابببحلقغبببعلمق يبببلدالمتت ببب ل صبببي نلابببحل  يبببنل
مق سيقهلممصانلاثاثنلقتكمحلتم يالفلقمطينلمقطلا لمقتهلت   لاحل  ينلمققمىلقدمالفل
مقىلمق مگلل لقدل ل لقيإلقيإلقيبإليلقيبإليبلقياهلسيلسيل لثبعليصبي لمقمبل هلمقبىل  يبنل

 ببتاد ل لقيببإلقيببإلقيببإاليلقيببإللمرلرلرةلمممل ل يبب لققبب للمققببمىلميقببدإلمقببىل  يببنلمق سببت
ت بببب ملمصببببانلمقمببببدمدل كااببببلتل لاقبببب،لاللممهلگا ببببهل لميمبببب ملمقشببببط لمقشببببي يلقتقتهببببهل
مقمصانل لقدل ل لررر ،لرر ،ليللرابممل لثبعلتؤ بقل يب لمقمصبإلابحلمق يبلتلاثبإل اب ل

 ل ل ب عل ب عل ب علگا،ل لقدل ل لمقبإلمقبإلمقبإلمقبإلمقبإلررابمم لممصبانلي يب،ل بل ل لقدبل
 يبب محلل بب علي  ببلحلرةلسكببهلگببمدعل لميطيببنليم يببلتل لقدببل ل ل يبب لمميلسكببهلمميلرمفل
مميالر لتميشاتل مقب،ليبلي لميطيبنلي بم يل كبدعلمقدايب يلثبعلصبي نلا ابم يل
 ي الليطينليط :لماقهعلاحلي  إليطينلاگل إلم ي اللماللمحلاقملمالكثل ليبؤ يل
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ثببعلتببيتهل ببدمالتلمال  ماياببهلمقتببهلمسببالاللمقبب ي للمقببىلتشببمي،لمقشببكإلمقيببلعلقاامببلعو
 طبيلم تصب  لش صبهلشب يهلمال  مايابهالمابهل لقدبل ل ليبلليل ب،اليل بلليل باليل ببل عل
يبلررالري ل يبب لققبب لت ب  ل تل ببنلمقدق ببم يل يتل ببنل مل  مقيبنامقهليتهللتكببمحليطيببنلاببحل

اثببإليطيببنلمقطببلا ل ببتاد  ليل بب،لشبب گتليل ببل ع لمصببهلاببقةلمقيتل ببنلتبب  إليطبب ل يببلتل
مق ق لتلممق هي دمميالقكقهبللت بتعل ابىلمق سبتل مب م لمقطبلا لكابللقك قبلولتبيتهل يب ل
ققبب لمصببانل اببهلد ببل ل لقدببل ل ل يليببليهليليببليليببليلريلريبب،ليل بب،ليببل لميببمميل لثببعل

لي   لمقتسامعل اد لتل
  اببتل اببتل اببتليببل ل اببىلمحلتكببمحلقهليتبب،ل مطيببنلطببلا ل اببىلمق سببتلثببعل

 ليلايم  لاقتمدلمقىلقغعلمق يلتلقي تعل ،ل لقدل ل ل لم ل ايق،ليستا ل تاد ل ليلايمل
ل لق ي لم ق،لممقسلاييحليليلل يهليلر للماملقهلينلمقتسامعو

لسيإلمالستلقلمقم لقيهلاملعلمال  ماياهلي  لصي،لمقداي يلمققيلاطاي،:ل
لصي لمققمىلال ليل لقإلتيا،لمطل ل

لم ا لمقدي محللاقملمقداي يلي  ةلم االمقم م الم ت ل مفلاح
لمسيإلمالستلقلمقم لقيهلمال  ماياهل م م ةلمقداي يلمققيلاطاي،:

ليلصل  هلگمعلسميا ل اهلصاإل
لومق  يهمسيا،ل هقملمقداي يلميالفل ل شي لمق

مسيإلمالستلقلمقم لقيهلاملعلمال  ماياهل د ينل  يثبنلميب  لصيب،لمقدايبب يلمقبقيل
لاطاي،:ل
لحللم محلتصلقي ل قيحلال متهحلمسايل

مسببيإلمالسببتلقلمقم ببلقيهلاببقملمقامببلعلمياببلفل ببدإلمقاببؤتا لمقامسببيمهلمقي  ببهل
ل:مالمإل لقملا ةالمي  لصي،لمقداي يلمققيلاطاي،ل

ل م تلقيلقهلمقهقللمق يه،لگايتلممطل للللل
لمي  ل تل نلمقدق م يل هقةلمال مقينل

لي  تلمقگااليلاحلص تل سيل لللللل
للص  لقلسلم هايا،لمقلسل سيل للللل
ليهإلتقيىلم تممقهلمقابيإل سيبل لللللل
لتقكب قهلمرقب،ل م هلشييب،لللللل

لمسيا،لقيعلمقشي اهلمي  لمقداي يلمققيلاطاي،:ل
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ليلالياهلصهل  م لمقيحلاحلالقه،للللل
لمقام الجبوري

اببملم بب لصبب م لامببلعلمق يببلتلمياتببلدل بب م ل  مييببنلمقكهببنل غ م يببنل لصببناليمبب  ل
يصل  ،لماليمل لابحلمقت  يب ل تبىلمقتسبامعلمابملميمبل ل لقشي لمقيلاهل)مقداي ي(المل

ولميسبببتم ل ابببىل  يببببنلمقببب مگللميصبببم ل ابببىلميبببنل  يبببنلكلقبببتلمصبببهل21/3مقيگببب  ل
 .ال(للالمقغلقاليؤ بقل اىلمققمىلمملمق سيقهل)صمإ

للقراءة المقام:
ت  يبب لاببقملمقامببلعلي بب  لاببحل  يببنلمققببمىل ببتاد ل)اقبب،لال(لقببدمالفلمقببىلمقبب مگللثببعل

الممهل)للل)ال(لثببعليصببي لمقببىلمقيهل گببللميقببدإلمقببىلمقبب مگلل تكبب م لقد ببنلمقببىلمق سببت
لگا ه(ليصي لمقىلمققمىلميقدإلمقىلمق مگللماملقهلينلمقت  ي ول

تمبببب  ل اد ببببنل) يلمقبببب ال يلمقبببب (لماببببهلمقاايببببدةلققكهببببنلامببببلعلمقي ببببم يلمصببببهل
مگللقيكابإلمقشط لمقثلقثلمصهلقهليت،ليقدإلاحلمققمىل ت  ي لقد نل)الالالق،(لمقبىلمقب 

قد لتل)مق لمق لالق،لمقب لمقب لالقب،لمقب لاللرلالي(لمابهلسبق انلمقي بم يلميطابقل
 ايهببللمقببب ي لابببحلمقسبببل ميحلمق اي يببنلمابببملمالصبببحولثبببعلتببيتهل يببب لمقمطببب لمقتبببهل
ت  إلصهل  االاملالتلمق يلتلاثإلمقاثاثنالممصانل ا لگا،ل)مقبإلمقبإلمقبإلمقبإل

 عل يبب محل بب علي  ببلحلرةلميكببهلگببمدع(لثببعلمقاببإلرراببمم(لممصببانلي يببنل ببل ل) بب عل بب عل بب
مصانليط لاحلقدسلشي لمقداي يلميطينلاگل إل)اق،لميإالاق،لميإالمميبإلمميبإل
ممميإلمميإ(الكاللياكحلمحلتت اإلم م لاقملمقاملعلصبي نلمملمكثب لابحلمقا ابم يول
 يبب لمقبب،ل قبب لم  ببلإلاببقملمقاياببم لاببحلمقمطبب الييببالمحلي ببق لمقمببل هلاببحلتشببمي،ل

ل يلمق ميمينالم اي،لاقلل حلي تل ل ي لاقةلمقمط لمقيسلياييهلولقكهنلمقي مل
مقتسببامعلي بب  لاببحلمققببمىل تادببي ل)ي بب،لي بب،لي بب،(لقببدمالفلمقببىلمقبب مگلالثببعلييببم لمقببىل
مققببمىلقببدمالفلمقببىلمقبب مگلل تادببي لقدببسلمقكااببلتلثببعليصببي لمقببىلمقيهل گببلل ببتاد ل)ماقببلل

ثبببعلي يببب لمقبببىلمقيهل گبببلل بببتاد لل(لييتلقببب،ليغببب م ةلمقبببو(لميقبببدإلمقبببىلمقببب مگلل تادبببي ل)
)يبببل يمح(الميسبببتم ل ابببىلمقيهل گبببلالقييبببم لمقبببىلمقببب مگلل تادبببب ل)يييبببمحلقييبببمح(لثبببعل
مقيم ةلمقىلمقيهل گلل تاد ل)ممة(لثعلمقىلمققمىلمقدمالفلمقىلمق مگللميستم ل اي،ل تاد ل

ل)مشيعلي ،(لماملقهلينلتسامعلاملعلمقي م يول
لي يلمققيلاطاي،:سيا،ليمس ل  ي ل اىلمسطممقنل لقدا
لالدمإل يإلمقسيم ل  م لاي  ل ق ول
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لمقام المحمودي
املم  لص م لاملعلمق يبلتالمييب لاملابلفلاميب مفلقميبم ل يب لمقمطب لممالمصبلإل
ممقاسل متلمقا قينلمقممي نلصي،اليستم ل اىل  ينلمقب مگللقكقب،ليصبم ل ابىل  يبلتل

مبب  ةلمقمببل هولميمببب ملاتيبب  ةلمقاببيقم لاقهببلل اببىل  يتببهلمققبببمىلممق سببيقهلم سببالا
احلمق  مةلم تىلل21/3 لقشي لمقيلاهل)مقداي ي(لمامسيملةل لاينلاليمل لمقيگ  ل

مقتسامعولي م ةلمقاملع:لي  ملاملعلمقا ام يل صي بنلاحل  يبنلمققبمىل تادبب ل)اللممهل
ليل يمقه(لماهل  مةلمقامبلعول

مالسببتم م ل اببىلليمبب  لمقشببط لمالمإل ببقدسلمقببقغعلماببحلمققببمىلمقببىلمقبب مگلالم قبب 
قغببعلمق يببلتليا ّاببحل  م يببنلامببلعلمق  يبب يالماببملتدببقحلمتيايببإلقاامببلعلمكببقق لمقشببط ل
مقثلقهلي   ل صي نلمقا ام يل)ممياع(لميب م ةلمقشبط ل بقدسلمقط يمبنلقي تاب،ل مطيبنل
ي م يل تاد ل) يل يلمق ل يلمق (لمم يلقلفليستييامحل قهلل مطينل)مالقع(لكابلل

لستلقلمقم لقيهولصهلم  ىلمسطممقتهلمال
صبببهلمقشبببط لمقثلقبببثليكببب  لقغبببعلمقت  يببب ال ابببىلمحليقتهبببهل بببقغعلمقسبببيگللمابببهل
يطينلممي نل ا قهللمكداهلل لالقدل ل)م قيحلي ،لي ،لررر علمم(المميالفلياكحلم  لإل

ل)اثاث،ال ا لگا،لمي ي،ل ل (ولليط لمق يلتلمقتهلقك قلاللسل ملفل
عل مبب م لاببملاببحلقغببعلمق يببلدل يبب الليمبب  لشببط لر بب لاببحلمقشببي ل اببىلمحلي ببت

كببل لكبب  ال يبب لاببقملمقمبب م لت بب  لمصببانل اببهلد ببل لاببحلمقيهل گببلل اببىلمق سببتالتت بب ل
اقةلمقمصانل م م لمكي يحلماملي م لمقيهل گلالثعليستا ل قغعلمقيهل گلل تاد ل) يهل
يليل يليليهليليلي(لثعليقتمإلمقىل  ينلمقسيگلل لالقدبل ل)ي ب،لييب،ليبللررابمم(لمابهل

احلمق  كلتلممالقدل لمقاد مانلميسبتا ل هبقملمقب  طل بيحلمقيهل گبللممقسبيگلالميالفل
ل   كلتلت قإل اىل  م ينلمقسا لمققيحلمايمملاقةلمقاملالتول

صهلمقتسامعليتاد لمقمل هلكاانل)يل ا(ليك  الل  ةلا متلم مطينلطلا ليقدإل
اببملتسبببامعلمقببىلمق سببتالثببعلييببم لمقببىلمق يببلتل ببقدسلمقكااببنل)يببل اليببل ال  اببممة(لمل

لمقاملعول
مسببببيإلمالسببببتلقلمقم ببببلقيهلمسببببطممقتيحل امببببلعلمقا اببببم يل لالداي يببببلتلمقتببببهل

لاطلقيهلل اىلمقتممقه:ل
لحل دتلممقت ه،لبيلاحلياي لمقا لسلل

لممقثلقهليلاحل  ما ل  گليميليلميدلقهو
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لمقام الناري
املم  لص م لاملعلمق يلتالمابحلمقاميب ةلاقهبلل بلقق  لقميبم ل يب لمق  كبلتل

المصببلإلممقي ببل متلممي ببنلمقبب  مإلصببهلي م تبب،اليسببتم ل اببىل  يببنلمقبب مگللميصببم لمم
 اببىلميببنل  يببنلابب لا م بببلتلمال يببل لمقتببهليي ببقاللصبببهلسبباا،ليمبب  ل لقشببي لمقيبببلاهل

ابحل  متب،ل تبىلمقتسبامعوليمبلإلل21/3)مقداي ي(الميصل الامسيملةلميمبل لمقيگب  ل
لمقكقهلمش ل قق وللمق،لمي لصهلا يقنلمقامصإالمم قةلمق غ م يمحل قهع

للقراءة المقام:
 بببب مةلامببببلعلمققببببل يلتؤ ببببقلاببببحلمققببببمىل ببببتاد ل)يببببل ا(لممل)اقبببب،لالياببببع(ولت هبببب ل
ش صينلاقملمقاملعلمم االاملالتلمق  مةل لقتقسيقل يحلمق يلتلممقسبيگلال يبثلي ب مل
مقشط ل صي نلمققل يلاحلمق يلتلمي تعل قغعلمقسيگلل لالقدل ل م ،لم علم علرةل   امم ل

مقشببط لمقثببلقهلتيببل لاببقةلمقصببيغنل اببىلمحلي ببتعل مطيببنلا ببلق لتقتهببهل كااببنللمصببه
)يلابب قإ(ولياكببحلم  ببلإليطيببنليطبب لمياكببحلم  ببلإلمصببانلاثاثببنلمصببي لتلمققببل يل
استا ةلي إلكإلشط لمالل اد بنل)يبل ا(لمملابحلكبدعلمقشبي الميمب  لمقشبط لمقثلقبثل

ت بب  لمصببانل اببهلد ببل لل ببقدسلمقط يمبب،لاببحلمق يببلتلمقببىلمقسببيگلالمصببهلمقشببط لمق م بب 
متؤ قلاحلقغاهللمقيهل گللثعلتيم لمقىلمقسيگللميم  لمقشط لمق لاسل قدسلمقط يمنل
ابحلمق يببلتلمقبىلمقسببيگلالمصبهلمقشببط لمقسبل سليي ببقلمصبانلمقاثاثببنلميتهيبيلقاتسببامعال
مي بببتعلمقشبببط ل لقسبببيگللابببحل بببدإلم هبببل لمصبببانلمقسبببديلحل تكببب م ل) لق بببل (لمصبببهل

سبببامعل يبببثليصبببي لمققبببمىل اد بببنل)ممة(لثبببعليقبببدإلابببحلمققبببمىلمقشبببط لمقسبببل  لي ببب  لمقت
 مطينلطلا لمقىلمق ستلكاللم  لصبهلامبلعلمقا ابم يل اد بنل)ابحلقبل كع(لميسبتا ل

  اي،ل اد نل)ميلقل ي(لماملتسامعلمقاملعول
لسيإلمالستلقلمقم لقيهلاملعلمققل يل اىلمسطممقنل لقداي يلمققيلاطاي،:ل

ل دتللقاللساگقهلمقهمىل  سمعلش صهلللل
لمسيا،ل شي لمقمق  يهل لقداي يلمققيلاطاي،:ل

ل،لبحلالقهبحلاب م لمقيبيلالياهلصهل لللل
لمي  ةل هقملمقداي يلميالفل ليمس ل ا ول

لكاللي  ةلمقسي ليايإلمال  اهل لقداي يلمققيلاطاي،:ل
لعلببليل يقل ابحلم شبنل ل ييبقهل اللل



 

{100} 

لينچمقام المس
الي تكدل ابىل  يبنلمقب مگلالمياكبحلتصبمي ةلاملم  لص م لاملعلمق يلتلمقامي ة

 ابببىل يبببنل  يبببنل سبببالماكلقيبببنلمقمبببل هل ابببىلمحلت م بببىلمال يبببل لمقتبببهليي بببقاللسببباعل
اببببحلل3/3مقامببببلعوليمبببب  ل لقشببببي لمقيببببلاهل)مقدايبببب ي(لمي مصببببقلامسببببيملةلميمببببل لمقم بببب ةل

 مقت  ي لمقىلمقتسامعولمي لي ىلمقي  ل م م ت،ل داي يلسقتط قلق،ول
مق سبببتلصبببيم مفلمقبببىلمققبببمىلل ببب  لامبببلعلمقاسبببييحلابببحل  يبببنيببب م ةلمقامبببلع:لي

لا به( اىلمحلييبم لمقىلمق مگبلل كاابن)گا ه(واق،لاللاقب،لالل ااب،لگ تاد )
يمبب  لمقشببط لمالمإل ببقغعلمقت  يبب ل اببىلمحلي ببتعل   يببنلمق سببتولمي بب  لمقشببط ل
مقثببلقهل مطيببنلمقا اببم يلميقتهببهل مطيببنلاببحلمقي ببم يالمقشببط لمقثلقببثلييت بب لاببحل
مقصبببيل لتلمقثل تبببنلقهبببقملمقامبببلعل يبببثلي ببب  ل بببقغعلمقت  يببب لمق يبببلتلابببحلمققبببمىلقبببدمالفل
قيسببتم ل اببىلقغببعلمقييببعل اد ببن)يلگا ه(لصببهلمقشببط لمق م بب لي بب  ل صببي نلمقا اببم يل
ميقتهبببهل مطيبببنلشبببط ل كبببدعلمقدايببب يالمياكبببحلاقبببللم  بببلإلمصبببانلاثاثبببنالمقشبببط ل

طلابحلمققبمىلمقبىل  يبنلمقسبيگلولمق بلاسلمابللمحلتيبل لت كي بنلمقشبط لمقثلقبثلمملتهب 
ممقشببط لمقسببل سلي بب مل صببي نلا اببم يلمملقببل يلاببحلمققببمىلميهبب طلمقببىلمقيهل گببلل
قيقبببدإلمقبببىليببب م ةل مصبببانلريببب يحلمتسبببامعلمقامبببلعلقهليبببنلمقشبببط لمقسبببل  ل بببقغعلمق يبببلتل

ل ي ل متل)مقللمقاسييحلمقللمقاسييحليگا ه(ول
ل:للقيلاطاي،قم لسل لمقي  ل م م ةلاملعلمقاسييحل لقداي يلمق

لم  لالگا هلصدلقهل ي اعلتسييحللل
كإلمقداي يلتلمقتهلي  ل هللابقملمقامبلعللىلصهل لقنلتغيي لاقملمقداي يلصيحم ت

لكلقتل اىلاقممإلمقداي يلمقاقكم لتم ي لفلاحلمقمممصهول
 مقام النو 

مابببملابببحلمقاملابببلتلمقد  يبببنلمقاميببب ةلقامبببلعلمق يبببلتالميببب لمقكثيببب لاابببحل ا ابببمةل
صاقهعلاحلييا،لاحلمققهلمق ل اىلم ت ل لمق،ليي قلساعلمققهلمق ل اىلمققمىلل ي طل ل

)صبب  لصببّدم(لماببقهعلاببحلييابب،ل فيسببيلفلممت بب لمققهلمقبب لقبب،المكاهببلل سبب المالقيبب م لم م ل
مقت ايإلمقامسيمهلمقاي  ل يي مفل حلتت  ل م ينلمقامبلعل ابىلمققبللالق دبهلكبمحلابقمل

يببب ةلا ك بببنالقكبببحلمقيبببقسلمالمابببحلصبببهلابببقةلمقامبببلعللا ك بببلفلشبببيق،لشبببيحلاملابببلتلكث
مقت كي يببنلاببملمق يببلتليسببتم لاببقملمقامببلعل اببىل  يببنلمققببمىل)صببمإ(الميمبب  ل لقشببي ل
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احلمقت  يب ل تبىلل91/3مقي  هلمقدصيحلمقامدىالميصل الامسيملةلميمل لمقسال ل
  ميبببنلمقايلقبببنالقي ببب  لاببب لمقايلقبببنلميمبببل لمقيگببب  ل ملمقم ببب ةالمقيبببإلمقثبببلقهلاللميبببمإل

صحل إلميمإلميصاحالممقس الاملمق،لاقةلمقايلقنلاهلاحلمقاسييحالمقاللكلحلمي
ابببقملمقامبببلعليصبببل  ،لميمبببل لمقم ببب ةلمقحلسبببيكمحلميصببباحول يببب لمقايلقبببنلييبببم لميمبببل ل

 مقسال لمقىلمقتسامعول
لقراءة المقام: 

ي   لاحل  يبنلمققبمىل بقغعلمق يبلتلثبعليهب طلمقبىلمقب مگلل يبقسل يبلدل بتاد ل
لقهلرلرلقببه(لثبعلييببم لمقببىلمققبمىل ببتاد ل)مابلحلماببلحلمابللرقببهلمرراببمم(ل)مابلحلماببلحلماب

ماملقهلينلمقت  ي وليي قل ي لمال يلتلابحلمقشبي ل بقدسلمقبقغعالاب لم  بلإلام بنل
مققمىلماهلمصانلتؤ بقلابحل  يبنلمقييببعلقبدمالفلمقبىلمققبمىولممسبتي م مفلقاايلقبنليي بقل

مق يلدليقدإل هللمقمبل هلابحللمقمل هلياسنلاملعلمققمىلماهلمصانلمقيشي لاحلقغع
  يببببنلمققببببمىلمقببببىلمقبببب مگلل ببببتاد ل لر لر لر لر ل ل قبببب اللت بببب  لمقايلقببببنلماببببهلاببببحل

ميمبب  ل يببتلشببي ل ببقدسلمقببقغعل اببىل  يببنلل3/3مقاسببييحالمي بب  لايهببللميمببل لمقم بب ةل
مقا ي ليممالمق مگلالميصي لمقبىل  يبنلمق بد  ليبممالمقسبيگللثبعليقبدإلمقبىلمققبمىل

الميي بقلمقمبل هلام بنلمققبمىل91/3قييبم لاقبللماليمبل لمقبىلمقسبال ل تاد ل)يل  ي ه(ل
اببحل  يببنلمقييببعل)سببهل ياببمإ(لمييببم لمقببىليبب م ةل يببتلر بب ل ببقغعلامببلعلمققببمىليقببدإل
اقهببللمقببىل  يببنلمقبب مگلولماقببللت بب  لمقياسببنلمقثلقيببنل مصببانلمقيشببي لاشببل هنلقألمقببىل

يبممالمقيهل گبللقبدمالفلمقبىلقت   لمقايلقنلمقثلقينلمابهلمق سبيقهلمتؤ بقلابحلمقابلام محل
مقكبب  محليبببممالمق سبببتلثبببعليي ببقليطيبببنلي بببم يلتسبببتم ل اببىل  يبببنلمقا يببب ليبببممال
مق مگللثعليصي لاقهللمقىل  ينلمقسهعلماقهلليقدإلمقىل  ينلمققبمىل ت  يب ل)يليليل ب،ل

لقهلينلمقتسامعو،ليل ،ليليليلل  هل  ي ه(مامليليل 
لمسطممقنل مصي ةلاطايهل:للسيإلمالستلقلا ا لمقم لقيهلاملعلمققمىل اى

لم اىلصؤم لمقصالاحل  كلت،لب،لللللماهده لكلق يعلصهلقدتلتلل
لمسيا،ل شي لمقمق  يهل اىلمسطممقنل مصي ةلاطايهل:ل

لل لببنلصهل  ةل يابمام طق ليسيىلمقىلمقق ال لللللل يميمل
لمسيا،لمق لفل  لسلكا ي لمقشي اهل مصي ةلاطايهل:ل

لحل مم لب سهلعلمقّا  لالقهللللللق م ب اتلمقدؤم لااي نل ل
لمالليمس ل  ي لصسيا،ل مصي ةلاطايهل:ل
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لماللتدي مل هقملمقامعلم  مفهلبلللللليلصل  ّهلميّدلاحلاداكالل
لمقام الحليالوي

ماملابحلمقاملابلتلايمب ةلمقت كيباالص  ميلتب،لابحلقغبعلمق يبلتال ابىلمقب  علابحل
 يببببلتالشببببيق،لشببببيحلمققببببل يلمحلا طلتبببب،ل اببببىلمق سببببتلممقسببببيگلالمتسبببباما،ل اببببىلمق

ممقي  يمحل  االممقتهلتي قلمقسيگلل ق لمقا طلتالقكحلمقغلقالاحلابقةلماليقبلسل
 قهقملمقاملعوللللالققملم ت ب لاحلمقاملالتلمقامي ةللماحل يثلمق م ينلاملمق يلت

ي تكدلاملعلمق ابيدميل ابىل  يبنلمقب مگللمياكبحلتصبمي ةل ابىل  يبلتلم ابىل
 ل لقشببببي لمقيببببلاهل)مقدايبببب ي(لمامسببببيملةلت ابببب لاليمببببل ل سبببباليبببب  ةلمقمببببل هالميمبببب ل

ابحل ب مةلمقامبلعلمقبىلتسباما،وليب   ةلمقامبلع:ل ب مةلابقملمقامبلعلابهلل21/21مقيم ييقلل
صي نل اىل  ينلمققمىل تاد لل ميدةلميدةل ولثعليي قلمقشبط لمالمإل صبي نلابحل

تتصإل مصانلمققل يل اىل  ينلمققمىلماهلاحلقغعلمق يلتلثعليااحل قغعلمق يلدلمل
لمقسيسلقهلقيكمحلمقا طل اىل  ينلمق ستل اد نل)يللرر لي(و

مقشببط لمقثببلقه:للي بب  لمياببلفل صببي نلقببل يلمي ببطل اببىل  يببنلمقسببيگلل مطيببنلل
تدايسال   لمقدل لثل تبنل لصبنل هبقملمقامبلعلمابهل لررلرةل طبمل طبملابليم لمابللصبهل

ثبببنلمقامييبببنل)قمتلمقشبببط لمقثلقبببثلصييببب يلتمطيببب لكاالتببب،ل مصبببانلسبببهل قببب لمملمقاثا
ماليمببل لماببملمقيم ييقببل(ولمصببهل  ميببنلمقشببط لمق م بب لاقببل ليطيببنلمقمطبب لماببهلمياببلفل
احلميم يلتلاقملمقاملعلمصهلاقملمقاكلحولثعلي   ل م م ةلمقشط ل صي نلقل يل اىل
مققبمىلممققببدمإلمقبىلمق سببتل مصببانلمقسيسبلقهلابب لتادب ل  اببهلميببإل بلقهلميببإل ل بب،ل

ليل لماهلميالفلللمقدل لميم ينولميإلررلمق،لمق،لمق،ل ل ل
م يببب لصبببي نلقبببل يل ابببىل  يبببنلمققبببمىلييببب يلمققبببدمإل مببب م لابببحلمققبببمىلمقبببىل

لمقسيگلل)احلمقصمإلمقىلمقصمإ(و
مقشط لمق لاسلي  مل صي نلقل يلميقدإلمقىلمقسيگللقت   لمصانلمقسهل قب ل

قهلصبب  لمقثلقيببنل)مقاثاثببنلمقامييببن(لم كااببلتلمياببلفلممي ببنلاببهل لال ل بب،ليد يببمحلقببل ي
  بب،ل قطيقببهليببلل  لابب قإ ول يبب لاببقملمقتمطيبب لتؤ ببقلمصببانلا ببلق لك كببم ل ببتاد ل ل

لريليليلليليهليليليليهلريلريليهليللممياعل ل
مصبببهلمقشبببط لمقسبببل سلي ببب  ل صبببي نلمققبببل يلميقتهبببهل لقسبببيگلل مطيبببنلمقتدابببيسل

لم لقدل ل ل طمل طملاليمل ل
 يببب الليت بببمإلمقبببىللي ببب  لمقشبببط لمقسبببل  ل مببب م ل سبببتلابببحلمققبببمىلمقبببىلمق سبببت
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مق يلتل اىل  ينلمق مگلل تاد ل ل ياي،لالطلم قهلم بلحل بهل يابهلممميابهل ولمابمل
لقهلينلمقتسامعو

لسيإلاملعلمق ايدميل اىلمالسطممقلتلمياييهلل لقداي ي:ل
لمت  لامىلاحل قي محلمقيد،ليهمم ل

ىل يبب لمحلمقكثيبب لاببحلمقامبب فيحل يبب لصتبب ةلمالسببطممقلتل يبب مملاببقملمقدايبب يلمقبب
لداي  لتلم  ىال تىل ي لاشل هنلق،الاثااللكلحلا لمقاسييحو

ل
لمقام الباجالن

ماملاملعلا كالاحلقدسلماليقلسلمقمم  ةلصهلاملعلمق ايدميلمقدل قلاملصبهل
تسببايطلمقصببمتلمكثبب ل اببىل يبب لماليقببلسل محل ي اببلالصاببثدفلاقببللصببهلمق ببليدحل

 ببب ملاقبببقلمق ببب مةلمقببب،لمشببب لم هبببل ليبببقسلمق يبببلتلصبببهلمق ببب مةلمكثبببب لابببحلمق ابببيدميالمي
صد نلصهلمال م لاحلمق ايدميل)محلصحلمقتي ي (لمميالفل ق لمقا  إلابتحلمقامبلعل
صببهلمقشببط يحلمالمإلممقثببلقهليببتعلم طببل لاسببل نل مسبب لقيببقسلمق يببلدلي ببإلمقببقالال
مقىلمق ستل حلط يقلمصانلمقسيسلقهولماهالليكحلاحلتشل ،لقكبحلمال بتد لصبهل

سببتطي لصبب دلتلاللقكبب  ةل مفاببلفلصبهلمقبب،لمكقببنلمقامسبيمينلللابللالماببملمق م يبنلممابب ن
 تا لمق م ينل حلاقةول

مال تد لمك  لممقاهعلممقاهعلي مفلاملصهلتسامعلامبلعلمق بليدحل يبثلي بتعل
 يقسلمق يبلدلمقبيسلاثاابللكبلحلصبهلمق ابيدميلميكبمحل لقشبكإلمكتبه:لر ب لشبط ل

ثعل لالقدل ل لمقاهلقاهلقابهللصهلمقداي يلي طل اىل  ينلمقسيگللاحل  ينلمق صل 
قاه ل لمميلقاهلقاهلقاه ليك  لاقملمققدمإلاحلمق صل لمقىل  يبنلمقسبيگلالم اد بنل
)ممة(ليصبي لق  يبنلمقيهل گبللماقببلليقبدإل تكب م لمقاد بنل لقتبب  يجلمقبىل  يبنلمق سببتال
ماقللي   ل مالالميمل هل ليمل لمقيم ييقلل تك م لقد بنل)يبل(لابحلمق سبتلمقبىلمققبمىال

احلمققمىليقبدإلمقمبل هل سباعلمق يبلدلمققبلدإلابحلمققبمىلمقبىلمقسبيگلل بتاد ل اليبحللثع
ل لط يليهمم ل لماملقهلينلمقتسامعول

ل لقداي يلمققيلاطاي،:لمق  يهسيإلاملعلمق ليدحل شي لمق
ل گمميل داهلشاتل اإلمقهق،لاط م 
 هيقاويبمقام ال
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يببنلمقبب مگللمياكببحلماببملاببحلمقاملاببلتلمقد  يببنلقامببلعلمق يببلتليسببتم ل اببىل  ل 
تصببمي ةل ابببىلميبببنل  يببنلكلقبببتالميمببب  ل لقشبببي لمقيببلاهل)مقدايببب ي(لمي مصبببقلامسبببيملةل

اببحلمقت  يبب لمقببىلمقتسببامعالييشببم،لماببإل يببلقىل ل ت ببل ةلقتببلفلل21/3ميمببل لمقيگبب  ل
ا يقببنل هبب دلمييطمقبب،لقكهببنل لصببنلصببهل قببل ةلمييتببدمحل لقتسببل ،لمقببيهعلكاببللسببيتعل

مقي ميهولصهل غ م لقألس لي  امحليطيبللمممصبلاللتماي ،لصهل لالا م سلمقاملعل
 كثي ةلتغي لاحلقكهت،لمقغات،لمقيايانول

يببب م ةلمقامبببلع:لي ببب  لامبببلعلمق هيببب دمميلابببحل  يبببنلمقيببب مقلصبببيم مفلمقبببىلمقببب مگلل
 ببتاد ل)ممة(لثببعليقببدإلمقببىلمق سببتلميصببي لمقببىلمقبب مگلل اد ببنل) يببه(ثعليصببي لمقببىل

اللقبب،لالممقببتل يببه(لثببعليمبب  لشببط يلمقدايبب يلمققببمىلمقببدمالفلمقببىلمقبب مگلل لالقدببل ل)ال
مالمقيحل قغعلمقت  ي المياكحلم  لإلمصانلاثاثنلم بدمالتلمال  مايابهل ليليل ب،ليليبلل
يببلررليل ببلقعليببلالرري لميطيببنليطبب ل يبب اللييببل لابب  إلمقت  يبب لميمبب  لمقشببط ل مطيببنل

الي اب،لصغي ةلاحلمقكب  لميكابإلمقشبط ل بقغعلمقهيب دمميلمقبقيلي بتعل لقبي لقبي لالال
گا هل لممل ليايم ليبلايم ل م ةلالممقبتل يبه ل يب اللياكبحلم  بلإلامطيبنليم يبلتال
م بببلق  علابببحلماكلقيبببنلم  بببلإليطببب لك يببب ةلاابببحلتسبببتياإلصبببهلاملابببلتلمق يبببلتلقكبببحل

لمالصابإلمق دل ل اىل م يبنلابقملمقامبلعل
 قب،لمتسامعلمقاملعليكمحل ت  ي لمالقدل ل ليلايم ليلايم ل بلم ل ايقب،ل بلق ي لم

ممقسلاييحلمالحليثي مالقمررل لماحلمق طبيليب مفل  بقلمقيهل گبلل لقتسبامعلمكيقب،لتسبامعل
مال  ماياببببهالمماللصاببببللمقدببببل قل يقهاببببلل؟ل صمصببببلفلممحلمال  ماياببببهلاببببحلمقاملاببببلتل

لمقامي ةول
لسيإلمالستلقلمقم لقيهلمق هي دمميل  ةلا متلكلحلممقهلل لقداي يلمققيلاطاي،:ل

ل  ل لقاليلالقمعل ا يلم لقجلقاص
سيإلمالستلقلمقم لقيهلاقملل2391مصهلمقاؤتا لمقامسيمهلمقي  هلمالمإل لعل

لمقاملعل لقداي يلمققيلاطاي،:
لاحليمعلص گل لالققحليدمقهلم سق،ل

لسيإلقيعلمقشي اهل هي دمميليايإل اىلمسطممقنل لقداي يلمققيلاطاي،:
لقهل انلمط مقهلماامعلمط مابعلل

 ابلگمقام الم
صببببهل ببببلالتسببببايلتلمقاملالتا ببببلحلاببببقملمقامببببلعليسببببتياإلصببببهللسبببب قلمقك قببببل 



 

{105} 

مقامصبببببإل كثببببب ةلميسبببببامق،ل)امل بببببإ(لميببببب مىلمحلامبببببلاهلمقاگل بببببإلممققبببببل يلم بببببقالل
مق غببب م يمحل بببحليببب م لمقامصبببإولمامبببلعلمقاگل بببإل ت كي تببب،لمق لقيبببنلابببملابببحلماببب ل

 .مالستلقلا ا لمقم لقيه
لعلاطاقالي تكدل اىلاملعلمقاگل إلاحلمقاملالتلمقاتد  نلاحلمق يلتلماملام

ل21/3  ينلمق مگلالميم  ل لقشي لمقيلاهل)مقدايب ي(لمي مصبقلامسبيملةلميمبل لمقيگب  ل
لاحلت  ي ةلمقىلتساما،ول

للقراءة المقام:
ي   لاملعلمقاگل إل لقدبل ل لاقب،لميبإلاقب،لميبإ لابحل  يبنلمق سبيقهلميسبتم ل

  لشببط يحلاببحلقغببعل اببىلمقبب مگلل ببتاد ل لميلميببإلمميببإلمميببإلمميببإلمررميببإلمميببإ ليمبب
مقت  يب ل يبب اللتبب  إلمصببانلمقاثاثبنلممصببانل  ببم ل كببدعلمقشبط الثببعلتببيتهليطيببنل
مقا اهلمييم ل يب اللمقبىلتكب م لمقدبل لمقت  يب لمت بتعل اد بنل ممميبإلمميبإ لثبعليي بقل
 بببدمالتلمال  مايابببهلمقتبببهلقك قبببللمقدل هبببللسبببل ملفالمااكبببحلتكببب م لصبببي نلمقا ابببم يل

يي بقليطيبنلمقمم يبلتولليب يال يب لققب لااكبحلقامبل هلمحقا تيحلصبهل  ميبنلشبط لمقدا
لي   لمقتسامعلمقق ل تكب م لقدسلقغعلممقدل لمقت  ي ولم قهليتهلا

لسيإلمالستلقلمقم لقيهلاملعلمقاگل إل اىلمسطممقنل لقداي يلمققيلاطاي،:
لما مايهلقعلتدإل   لمقيدحلاليحل

ليلتل  ي ةولالممقامق ل إداي للمي  ةلصهلاقلس لتل  ي ةلا لمقد ين
 مقام الخنبا 

امببلعلمق ق ببلتلاببملم بب لمقاملاببلتلمقاتد  ببنلاببحلامببلعلمق يببلتلمي هبب ل ببدإل 
  م ةليقسلقهلمق ل ابىل  يبنلمققبمىلمابملسباعل)صب  لصبدة(لم صمصبلفلصبهلصبي لتل
مقيتياببهلمقاتكبب  ةالي تكبببدلامببلعلمق ق ببلتل ابببىل  يببنلمقبب مگلالميمببب  ل لقشببي لمقي  بببهل

 و21/3يصل  هللميمل لمقيگ  لمقدصيبحلمقامبدىلمامسيملةل
للقراءة المقام:

)سببهللللللل(لاببحل  يببنلمقيبب مقليل يل يل يل يببل لي بب  لامببلعلمق ق ببلتل لقدببل ل)
كل  يامإ(لصيم مفلمقىلمقب مگل) ي(لميييب اللاب تيحلميقبدإلمقبىلمقيشبي محالثبعل ت  يب ل

قب مگللقدسلمالقدل ليصي لمقبىلمقيهل گبللميقبدإلقاب مگللثبعليصيبب لقاقبمىلميقبدإلمقبىلم
لميستم ل اد نل)يل  يا(و
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ميمبب  ل ببقغعلمقت  يبب ل يبب لمال يببلتلمقشببي ينالتت ااهببللصببي لتلمقيتياببهلمقتببهل
تيبببل لثبببدثلمملم  ببب لاببب متل بببدإلم م لابببقملمقامبببلعلمتؤ بببقلابببحلمق يبببلتلمت بببطل ابببىل

لمققهلمق لمت تعل اد نل)يل  يا(ول
مقببىللليهل گببتببيتهل يبب لققبب لمقايلقببنلماببهلاببحلمق شببتل بب المت بب  لاببحل  يببنلمق

  يببنلمقييبببعل بببقغعلمق سبببيقهلم ببتاد ل)مقابببهلقبببهل بببمياع(لمت بب  ل بببلققدمإلمقبببىلمقا يببب ل
لا لش ةل قغعلقهلمق ل اد ل)يهلقع(لمتؤ قل ي اللا لش ةلمصانلمقيتياهول

اقبل ل يب لماليتهبل متلتب  إلميابلفل هبقملمقامبلعلابثدفلابقهعلابحلي ب  لمصبانل
ل طلل ي لايلقنلمق شتل  اولمقيتياهلاحلقغعلمقص لولماقهعلاحلم  إلمصانلم مل

ماببللتسببامعلاببقملمقامببلعلصهببملاببحلمق ممفبب لمقا قيببنا يثليي ببقلمقمببل هلصببهلمق يببتل
مال ي لمصانلمق  تيل اثعليقتمإلمقىلمصانل يلتل يعل لقدل ل) قهل قهل م ل  م ع(ل
ماقهلليقاالمقىلمق يلتلقيستم ل ابىل  يبنلمقب مگلل بتاد ل ليبل ليبل ليبل ليبل لابمقىل

لهلينلمقتسامعويلقاح لماملق
اقل لاحل اابمملتسبامعلامبلعلمق ق بلتلصبيم  ممليطيبنل مشبل لمقتبهلالميبم لقهبلال
مقهبببعلسبببايمملابببقةلميقدبببل ل) قبببهل قبببهل م ل ببب م ع(لمتصبببم مالل مشبببل الممالصبببحلابببمل

سبت،لابحلقدبسلمقبقغعلپ يبلتلمقييبعلمقبقيلسبيا،لمالسبتلقلمقم بلقيهل ابىلمسبطممقنلاب ل
علمقامببلعل لقدل سببهل لتميشبباتليلاقم قبب ل يببلفهليب   لايبب،لمق سببت،لم بب لمقيببلدصيحلمكببد

ل گ ي ول
لسيإلمالستلقلمقم لقيهلاملعلمق ق لتل اىلمسطممقنل مصي ةلاطايهل:

لش  قلل اىلقك لمق  يالا مانللللللللسك قلل هللاحلي إلمحلي اقلمقك ع
لمسيا،ل  لسلكا ي لمقشي اهل مصي ةلاطايهل:ل

لشلفل اىلايصعلمماتل ،ليا يقلقتل اىلي اللالقعلتقا،ليِ لللللللللقمل
لمقام العربيون عرب

كلحلاحلمقاتيل  ل اي،لسل ملفلي م ةلمقي ي مقلتلمقييعلممقي السبمينالمقبقق لل
  لاقيحلمقامبلايحلابحلمقاملابلتلمقاميب ةالممحليمب  ل هبللقدبسلمقشبي لممقدايب يلالمالل

لققبب ل يبب لصبب يحلاببحلمققل يببنلمقياايببنلمقلاببحلمقصببيالت تيببالط مببنلكببإلامببلعمحل
 صمصبببلفلممحلمالمإلابببحلمق يبببلدلممقثبببلقهلابببحلمق يبببلتلمقبببقق لكثيببب مفلالكبببلحلييبببلقهل
مقم م لاحلمق دل لط منلمقي  يمحل  االمقغي اللابحلمالسب لالمقتبهلتتيابقل يابم ل

لايكاينلمقاملايحالققملصصاهاللمقم لقيهالمي  لاقملمقاملعلا لداي يلي ي ول
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احلاملعلمق يلتلمسم م ةل اىلمقي  يمحل  الاحلمقاملالتلمقامي ةلمقاتد  نلل
للمياكببحلتصببمي ةل اببىلميببنل  يببنلاقلسبب نلقامببل هلميمبب  ل لقشببي لمقيببلاهلگ  يببنلمقبب مل

لاحلمق  مةلمقىلمقتسامعولل21/3  لگمقداي يلمي مصقلامسيملةلميمل لمقي
يبب م ةلمقامببلع:ل بب مةلاببقملمقامببلعلتكببمحل صببي نلا اببم يالثببعلي بب  ل ببلقداي يلل

اثااببللم  لصببهلمقا اببم يلمقكببحلا ببطللسببيگليبب،ل ببقغعلمق يببثلي بب  ل ببقغعلمق يببلتلميقه
لمقي  يمحليكمحل  اىلم يمىول

ثببعليي ببقلصببي نلمال  ماياببهلاببحل  يببنلمقكبب  محليقهيهببلل مصببانلاثاثببنلميكاببإل
لل بتاد  لمقب،ليبللررل بعلمم ل لممل ليليبلليليبلليل بلي ل يب اللگمقشط لمقشبي يل بقغعلمقسبي

اببب،لگمقشبببي يليت يهبببلل مصبببانل اببب ليي بببقلمقمبببل هليطيبببنلمقمطببب ل بببقدسلكبببدعلمقشبببط ل
ممصببانلي يببب،ل ببل لثبببعليطيببنليم يبببلتولممليسببتغقهل بببحلمقمصبباتيحلميكتدبببهل مطيبببنل
مقمم يببلتلماببملمالصببماالالحلاببقةلمقمطيببنلتديبب لاببحلشبب لاببقملمقامببلعلمقببقيلييبب لاببحل

لمقاملالتلمققل ينلمقيلقينول
هل لت بب  ل يبب لققبب لمقكااببلتلمقتببهلماببيهللم ابب لمقديبب محل ليل بب،ليل بب،ل مم لي قبب

لمتؤ قل ي لصي نلمقا ام يلممقتهل لمقشط لمقشي يول
للول  گ ليمل لمقيلسل اىلشكإلسهل ق لمملمقاثاثنم ل ةلاليمّط لمقشط لمقسل 

ماببببللتسببببامعلاببببقملمقامببببلعلصيكببببمحلقهليببببنلمقشببببط لمال يبببب لمقببببقيلي تبببب  ل صببببي نل
ا ابببم يلميطيبببنلمال  مايابببهلابببحلمقكببب  محلت بببطل ابببىل  يبببنلمقببب مگلل بببقغعلمق يبببلتل

ل ل ليليليلل يهلماممةل لم تاد
سببيإلمالستبببلقلمقم ببلقيهلامببلعلمقي  يببمحل ببب ال اببىلمسطممقبببنل لقدابببي يلمقببقيل

لاطاي،:ل
ل تلمقهقلل ياي ل م لتهلگ ي  لص

لكلحلاقملمقداي يل  إلمقداي يلمقاتمم ثلممققيلاطاي،:
لاالمشطي  ل   لقهعلمش م لگيل

يت،لسببيي يلا  يبب لقببقملم  لصببهلمقكتببالمقاؤقدببنلصببهلمقامببلعلمقي ميببهال طببيلتسببا
(لمقاكتببمال ايهببلل99733/لل99739ييببالمقيببم ةلقدسببطممقنلمالصبباينل ببلق يعل)ال

ل  ي محل  او
لمقام القوريا 

مقمم يبببلتلابببحلمقاملابببلتلقمتلمقاسبببل لمقا قبببهلمقيايبببإلممقت كي بببنلمق مفيبببنلصبببهل
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تكميقبب،القكقبب،لتيبب  لقدقبب ثل القتييببنلتببمم تلي م تبب،ل لقدببل لم يايببنل يبب لممابب نل
قلفلشيق،لشيحلاملالتلم  ىلاثإلمق يبلتل يبعلممقتدابيسلممقم يب،ل بل لممقا بلق لم يل

لك كم لمكاهللاملالتلاسيانل اىلمالسطممقلتول
للميمبببب  لگامبببلعلمقمم يبببلتلابببحلصبببب م لامبببلعلمق يبببلتالي تكبببدل اببببىل  يبببنلمقببب ملل

ميمب  ل ببل ةلل21/3  لگب لقشبي لمقي  بهلمقدصبيحلمقامدبىالمامسببيملةلي مصمهبللميمبل لمقي
ل ينلمققمىلمملمق سيقهول اىل 

للقراءة المقام:
للل) ي(ل تاد ل)ممة(لثعل لالقدل ل ل ل ل للگي   لاقملمقاملعلاحل  ينلمق مل
لقمياع لمقتهلتصي لمقىل  ينلمققمىول

لال ااببلفلگي ب  ل مبب م ةلم يبلتلمقشببي لابحلقغببعلمقت  يب لقببدمالفلابحلمققببمىلمقبىلمقبب مل
يابهلمابهلمقتبهلتبؤ ىلابحلمق يبلتلمقبىل لحلقغانلاملعلمقمم يلتلا ك بنلاب لقغابنلمقيت

لمققهلمق ول
ماحل  ينلمقك  محليتعلم  لإلمصانلمقاثاثنالمكبقق ل بدمالتلمال  مايابهولثبعل

لييم لمقىلقغعلمقمم يلتول
يي قلمقمل هلم يلتلفل   ىل صي نلقل يلمملا ام يالا ليطينلي م يلمياكحل

لم  لإليطينلمقمط لميالفول
للمققب ل بتاد ل يل ب،الگابحل  يبنلمققبمىلمقبىلمقب ملمابللتسبامعلمقامبلعلصهبملمققبدمإل

ليل ،الاهل  علررلاي م ل لماملقهلينلمقتسامعول
 گادو مقام الشرقي

للمملكاببببلليسبببباي،لمقبببب ي لاببببحلمقمبببب م لممقاتببببقمييحلمقمبببب ماىلگببببامببببلعلشبببب يهل مل 
مقشبببب يهل شببببلقالماببببملم بببب لمقاملاببببلتلمقد  يببببنلقامببببلعلمق يببببلتلمكمقبببب،لي يببببثلمقهاببببنل

متلمق قبببل ليسبببت  امق،ل قببب لمقيابببإلاببب لمسبببت  معلمالقدبببل لممققشبببلطلصمببب لكبببلحلمسبببطمل
للگممقاد  متلمقتهلتشي لمقيالإلمت  ماعلق قإلايهم لمك  الي تكدل اىل  ينلمق مل

مياكببببحلتصببببمي ةل اببببىل  يببببلتلم بببب ىالميمبببب  ل لقشببببي لمقيببببلاهل)مقدايبببب ي(لمي مصببببقل
مإالصلالاحلمقت  ي لمقىلمقتسامعلمساا،ل) يالاهلكل يال3/3امسيملةلميمل لمقم  ةل

لالقببمىال سببيقهالرمفالگببلاليهل لگلالسببيگببصببمإاالالسببهل ياببمإال مال ي(ل يل) مل
كببب لقدالقبببنلمحلمقبب ي لابببحلمقسبببا لييبب ةلابببحلاملابببلتل قمحللكبب  محالا يببب (ل اببهّل

يببنلممق بب لمقببىلمق سبيقهالماللم ىلاببقملمقبب ي ليب ليلقببالمق ميمببنالصببلق  لمقبىلمق م 
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 .عللمقددالتلمقامسيمين
للقراءة المقام:
للگبللاحل  ينلمق سيقهل اد نل)الر(لمقدمالفلمقىلمقيهل لگاملعلمقش يهل مللي   

الي ابب،لا ببه(لميسببتا ل اببىلمق سببيقهل تاد )گثببعلمقيببم ةلمقببىلمق سببيقهل لالقدببل ل)ممهل
ليليليلل لقع(ماملقهلينمقت  ي )للل تاد گثعليقدإلمقىلمق ملا ه(گا  لملگ

 لمقمط لممالمصلإلللا لم  لإل يگتؤ ىلمشط لمقداي يل قغعلمقش يهل ملل
مقادفانلاثإليطينلمال مم ل تاد ل)اق،ل لهل لهلي للررقه(لممصانلمقيشبي ل بتاد ل

ل)ميليلميليلميليلر لر لر (ل
ميببب لمابببل لمالسبببتلقلمقم بببلقيهلصبببهلمقابببؤتا لمقامسبببيمهلمقي  بببهلمالمإل بببلعلل
صهلمقملا ةلم  م لتلي ي ةلصهلاقملمقامبلعلاقهبللصبي لتل سبيقهلابحل  يبنلل2391

قييعلممصانلاثاثنالمما لق،لمشب ،ل لقايلقبنلت ب  لابحل  يبنلمكمفلمقبىلمقا يب لثبعلم
للوگمقىلمقسق انلمقهليتهلل لقغلعلمقدمدةلاحل  ينلمق سيقهلمقىلمق مل

ماببببللتسبببباما،لصكببببلحلمقامصببببايمحليسبببباامق،ل اببببىلمققهلمقبببب لمسبببباا،لمالسببببتلقلل
مقبب لمي يبب لمقببىلمقم ببلقيهلصببهل يبب لي م متبب،ل اببىلمققهلمقبب الماببقهعلاببحلُيبب  إلمققهل

لمق يلتول تاد ل) يلممهليل يمقهليلرا(و
لل اببىلمسببطممقنلصببهلمقيشبب يقلتلگببسببيإلمالسببتلقلمقم ببلقيهلامببلعلمقشبب يهل ملل

ل لقداي يلمققيلاطاي،:
ليلديحلمالمصل لمطيقتلمق شلل سال ل

لسيا،ل لقداي يلمققيلاطاي،:لل2391مصهلاؤتا لمقملا ةل لعل
ليلقل سلمقط  ل  لمقطلقس ليل محل

 مقام نوروق عجم
ماملم  لمقاملالتلمقاتد  نلاحلاملعلمق يلتليت كالقغعلاقملمقاملعل لالشبت م ل
ا ليقسلمق يلدالميساىل ق لي ال لمقمب م ل لقبم يد المصيبدفل قبب لا مييتبهلقملفابنل
مقا تميببلتلمق لصببنل شببب كنل ياببلصمحل) اببىلمقكه  ببل (ل داببنلمقغدمقببنلمققا يببنلصببهل

 ببتلمسبببعلمقاببل ةلاكتبببمالامببلعل)قبببم يد(لمت ببتلام ابببنلميببب تلتل2319 بب قيحلقيببلعل
(لممقاملعلاسبيإل ابىلميهبهل91191مقال ةل)ماللصلسمقهل ا مف(لم يعلمالسطممقنل)ا

مالسطممقنوليستم لاملعلمققم مدل يعل اىل  ينلمققمىلاثإلمق ق لتلم يقهاللتشل ،ل
  لگبب لمقيك يبب الميمبب  لمياببلفل لقشببي لمقي  ببهلمقدصببيحلمقامدببىلمي مصببقلامسببيملةلميمببل
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 احلمقت  ي لمقىلمقتسامعول21/3
للقراءة المقام:

ي   لقم مدلمقييعلاحل  ينلمقك  محل تاد ل)يل ليل ليل ليل (لثعليصي لمقىل
مقا يببببب ل بببببتاد ) يل مسل يل مس(لثبببببعليقبببببدإلمقبببببىلمقكببببب  محل بببببتاد ل)يل يل يل يبببببل (ل

)يل يليليل ب،(لميصي لقاا ي لميالفل بتاد ل)يل يبل (لميقبدإلمقبىلمققبمىل لقتب  يجل بتاد ل
لمملقد نل)م لياح(و

ميي ببقلم يببلتلاببحلمقشببي ل قغبببعلمقت  يبب لميسبب قلكببإل يببتلقد ببنل)يببل ليببل (لل
قكقهللم اىلابحلمقاسبت  انلصبهلمق ق بلتالميكب  ل بيحلمق بيحلممك ب لصبي لتلابحل

لمققهلمق الما طلمقاملعلتكمحل لقتقلمالا ةل اىلمق يلتلما ةل اىلمق ق لتول
لالمييم لا لش ةلمقىلمق ق لتل اد نلگمقش يهل مللتهلصي نل مطينلاحيثعلتل

)م ببببلياح(ال يبببب الليي ببببقلم بببب ىلصببببي لتلمققهلمقبببب لمقتببببهلقك قلاببببللقييببببم لمقببببىلقغببببعل
 قغابنلللللمق يلدل مطينل ميدمميلييم ل ي اللمقىلمق يلتل اىلمققمىلقيسباعلمقامبلعل

ل ق لتو
لةلاطايهل:لسيإلمالستلقلمقم لقيهلاقملمقاملعل اىلمالسطممقنلمقاقكم ةل مصي 

لاكحلمقيه  مقمللماللتسمقهلس مفللللللاهلمق ا لميإلقهلماللصلسمقهل ا مفلللللل
ل اىلمسطممقنلقش كنليمالييهل مصي ةلاطايهل:ل2317كاللسيا،ل لعل

ليلسلا مفل لق يىلممقماالااط علللللللالقمليدي  لاقملمقمي لمميقعلللل
لالاملعلقم يبدوميالفلكت(279السطممقبنلمقا يابن) ولالم اىلابقةلم

لمقام الحجاق كار كرد
ي تكبببدلابببقملمقامبببلعلامسبببيميلفل ابببىل  يبببنلمق سبببتل)مقببب م(المصبببهلمقامبببلعلمقي ميبببهل

لل) ي(ولقمبب لقاببالمقي يبب لااببحل ااببملگمقاتيبل  ل ايبب،لاببملمسببتم م ةل اببىل  يببنلمقب مل
مقاملاببلتلمقببىلتسببايلتلقببعلتكببحلاميببم ةلصببهلمقامببلعلمقي ميببهلاقهببللتسبباينلمقاملاببلتل

صببلقملكلقببتلاقببل لمقغببلعل فيسببينالاللياكببحلميببم لامببلعلاسببتمإالصلقتسبباينللمقاسببتمانا
 طيل لالسلسالمالصحلاملمق،لاقل لاملالتلا ك نالماقللقسبتطي لمحلققسب هللمقبىل
مالي المملمالكثب لطغيلقبلفل ابىلمقبقغعلمقي يب الماقهبللامبلعلمق يبلدلكبل ك  اليسبامق،ل

تل يثليل لصهلم  لاقةلمقكتبالاستمإلمييت صمحل قدسلمقميتل لق،لمي المقىلمق يل
القصبب،ل)مقببمل يمقببللصببهلسببال لاببقملمقامببلعلقميبب قللقغاببنلمق يببلتليبب لطغببتل ايبب،لصببهل
م ا يتهببل(لاقببللمكيببلد لامسببيمهلمم لمحلمكببمحلصبب ي لفلابب لمقمببل هلمقكبب يعالمحلسبباعل
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مق  يببنالقكببهليتسببقىلققببللمقمببمإلل9/3اببقملمقامببلعلمقملتت يقببلةلامسببيميلفلصاببحلقيبب لصيبب،ل
مق  ينالقستطي لل9/3يلتال ايقىلمقملمست  اقللرقنلامسيمينل لقينلاحليه ةل لق،ل 

محلقمبببب  لايهببببللاببببقملمقامببببلعل محلمق يببببلتولاببببقةل ميمببببنلاللقبببب سلصببببهلصبببب تهلولمقكببببحل
مق صمصينلمقاميم ةلصهلمقاملعلمقي ميهالتاغهلكإلالقا تلمقي،اليس لالاقهبللمحل

 سببتلتلمقامببلايحلاشببت كنلل م يببنلاببقملمقامببلعلممسببتم م ةل اببىلمق يببلتالم ياببلفلقد بب 
 ببلقق  لقا م يببنلمقاشببت كنلم  يببنلمالسببتم م ولمصببهل ميمببنلمالابب الاقببل ل يبب ةلماببلعل
تدسي لاقملمقا ل لمقيسي القكقهلم  علقق لمك  لمميمإلالميم لقاملالتلاسبتمانل
مقيسببتلاببهلمقديصببإلصببهلاببقملمالابب ل ببإلمق م يببنوليمبب  لامببلعلمقكبب  ل)مم تمبب لمحلاببقةل

لقشي لمقيبلاهل)مقدايب ي(الم مإلابحلمميبب لت كي بنلابقملمقامبلعلابملمقتساينلمالصح(ل 
 مالستلقلا ا لمقم لقيهلميم  ل  محلميمل لاحلت  ي ةل تىلمقتسامعول

للقراءة المقام:
ي   ل بقغعلمق يبلتل بتاد ل لقيبإلقيبإلقيبإليبلالإليبلالقهليبللررلالإ لمتمب  لمشبط ل

يل بب،لقببي ل قببهلقببي ليلر ببلي للمقدايبب يل ببقغعلمقت  يبب لابب لقببدمإل مبب م لابب لمالقدببل ل 
تهل بببتاد ليتهليطيبببنل هيبببدمميلمتبببيولثبببعلتبببلمصبببهلمقشبببط لمقثلقبببثلتببب  إلمصبببانلاثاثبببن

) لققسبب نلقدسببطممقنلمق لصببنل لالسببتلقلمقم ببلقيه(ولكاببللياكببحلم  ببلإليطيببنل م لگببا
لمقي ي محل يعلم ساليل اينلمقمل هلول

)يليببللر بب،لقببي لللفلتسببامعلمقامببلعليببتعل ببقدسلقغببعلمتادبب لمقمبب م لمقببقيلقك قببلةلسببل م
 اهلقي ليلل   بلي(ل اابلفل بيحلكبإلمق سبتلتلابحلامبلعلمق يبلتلتغقبىل يب لابقملمقامبلعل

لااللي إلميالفل اىل  علمستمدقيت،لو
لسيا،لمالستلقلمقم لقيهل اىلمسطممقنل لقداي يلمققيلاطاي،:ل

لي  تهعلالمصمل لقغلقالتلايليللللللل
لمققيلاطاي،:مي  ةليمس ل ا ل قدسلمقداي يلثعلمقداي يل

لي  تهعلالقد ليلصل لتي ي هللللللللل
لمقام النهاوند

الي دىل اىلكإلقيل صي ةلماي صنل لقامسيمىلممقامبلعلمقي ميبهلمحلسباعلامبلعل
مققهلمقبببب ل)سبببباعلمقاببببليق لمقغ  ببببه(لمملمقسبببباعلمقصببببغي الاببببملاببببحلمقسببببدقعلمقامسببببيمينل

ييقيقببللمقبب،لامببلعلا كببالمقاي مصبنل لقايببلفالمحلققبب لالييقيقببلل لق  يببنلمالسببلسل مبب  لال
احل  ةلمقغلعلمق ستلممق يلدلممق يلتل)صهلتسييإلمالستلقلمقم لقيهلمق يبلتل لقبال
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 اىل مينلمالقغلع(القممإلالدمإلاملالفلا ك لفلصدل  لمحلققس ،لمقىلمي الاملعل فيسهل
مملمققيليطغهل اىلقغا،ل شكإلمك  المقاللكقللي لقس قللمق ق لتلممققمىلمقبىلامبلعل

 صدل يسلمحلقتقلمق،لصهلاقملمق لاولمق يلت
ي تكببدلامببلعلمققهلمقبب ل ابببىل  يببنلمق سببتل) م(اليببب م لمقامببلعل اببىلمال ابببالل

ليم  مق،لاحل  ينلمققمىل)ساعلص  لصدة(ول
ميمبب  ل لقشببي لمقيببلاهل)مقدايبب ي(لماببقهعلاببحل ببلمإلي م تبب،ل لقشببي لمقدصببيحلل

لمامسيملةل لقينلاحلماليمل لاحلمقت  ي لمقىلمقتسامعل
للءة المقام:قرا

لل تك م ابللگي   لاقملمقاملعلاحل  ينلمققمىل تاد ل) الحل الح(لمقدمالفلقايهل ل
)مالحلمالح(لثبعليصبي لقاييبعل بتاد ل) ابلحل ابلحليل ب،ليليل ب،(لثبعلابحلمقكب  محلقبدمالفل

لمقىلمققمىل تاد ل)يل ،ليلريل لي(ول
مصبببانلميسبببتا لمقمبببل هل مببب م ةلمشبببط لمقدايببب يل بببقغعلمقت  يببب لمياكبببحلم  بببلإل

لاثاثنالمييم لققدسلمقم م لم يلقلفل تاد ل لمق لمق لمد ي ليل ي لم ميب،ليلر ليل ل
ثببعلتببيتهليطيببنلمقي  يببمحل يببعلمييببم لمقببىلقدببسلمقمبب م لابب ليطيببنلصببغي ةلاببحل
مققمىولمتسامعلمقاملعليتعل قدسلمقمب م لمقابقكم لاب لتادب ل لمقب لمقب ليل ب،لمايبل يقهل

لدالقهليات،لمشم لمق م ليل ليل ل
لمققيلاطاي،:للعلمققهلمق ل اىلمسطممقنل لقداي ييإلمالستلقلمقم لقيهلاملس

لل ليساهلاحلص م  ل م وگاحليمعلص ل
 اگمقام الپنج

للاببحلمقاملاببلتلمقد  يببنلمقاطامببنلقامببلعلمق سببتلي تكببدل اببىل  يببنلگببامببلعلمقپقي
لاميم  ل لقشي لمقي  هلمقدصيحلمقامدىلماليصل الامسيملةلماليمل القألس لگمقيهل ل

اقببل ل طببيلشببلف لمققبب ل ي ببقل  يببنلمق سببيقهل)ال(لمقط يييببنلصببهلسببّاانالااببللي هبب ل
لساعلمقييعال يقالليدت  لمحلتؤ قل)ال يامإ(ل تىلي ه لساعلاملعلمق ستول

للقراءة المقام:
للمقىلمققمىل تاد ل) الحل الحلمالح(لثبعلگللاحل  ينلمقيهل لگي   لاملعلمقپقي

لمقببىلمققببمىل)ماببلحلماببلحلماببلحلماببلحلماببلح(لثببعلمقتبب  فلاببحلمققببمىلمقببىلمقكبب  محلمقببدمالفل
لل ببتاد ل) قببهل قببهلگببللممققببدمإلمقببىلمق سببتلثببعلمقيببم ةلمقببىلمقيهل لگببيقببدإلمقببىلمقيهل ل

لمالحلمالح(ل
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تمبب  ل بب ةلم يببلتل ببقغعلمقت  يبب ال يبب اللت بب  ليطيببنلمقاقصببم يلماببهليببقسلل
نلمابببهللالثبببعلت ببب ملمقياسبببگبببمقصببب لل ابببىل  يبببنلمقكببب  محلييبببم ل يببب اللمقبببىلقغبببعلمقپقي
لالقت بب ملمقايلقببنلماببهليطيببنلگبباشببل هنلق  كببلتلمقت  يبب لمتسببتم ل اببىل  يببنلمقيهل ل

مقاثقببمياليببقسل يببلدل اببىل  يببنلمقكبب  محالمتصببي لمقببىلمقاببلام محلثببعلمقببىلمقسببهعل
 اد نل)مالح(لثعلتم  ل لق يتلمقشي يل قغعلمقاثقميل ي الليقبدإلتب  يييلفلابحلمقكب  محل

قنلمكث لاحلا ةولمكمق،لاملالفلاطامبلفلياكبحلم  بلإللولمياكحلتك م لمقايلگمقىلمقيهل ل
 يببب لمقمطببب لممالمصبببلإلقتبببدييحلمطبببل لمقامبببلعلاثبببإليطيبببنلاابببليمحلم  ي بببمحل يبببعل

لم يلدلكل ول
تسامعلاقملمقامبلعليبتعل تكب م لقغبعلمقت  يب الممقياسبنلممالسبتم م ل ابىل  يبنلل
للل اد نل) الح(لممل) شلا ي(لگمقيهل ل

لقاملعل اىلمسطممقنل مصي ةلاطايهل:لسيإلمالستلقلمقم لقيهلاقملم
لم  اللقاا مانليلق ياهلللم قِّقهل لسعلاماليلمقك يعلل

لمسيإلمسطممقنل   ىل مصي ةلاطايهل:ل
لماللاإلقااتيعلاحلايي للللكفيالقيلصؤم لاستطي ل

لي رس قشر المقام 
ماببملصبب  لاطاببقلاببحلامببلعلمق سببتالمي تكببدل اببىل  يببنلمق سببتلميمبب  ل لقشببي ل

لماببملميبب ل اببطلم اببالمقببقيحل اّلل3/3ايبب ي(لمي مصببقلامسببيملةلميمببل لمقم بب ةلمقيببلاهل)مقدل
الصمبببطال بببإللقنلابببهلقيسبببتل لقط مبببنيمقاملابببلتل يقببب،لم بببيحلمقشببب يهلمصبببدهلحلصلقاسببب

المط يمببنلم م ةولميي ببقلسبباعلامببلعلمق سببتلقدسبب،الممقببقيلسبب قلل  م يببنلمقامببلعلقدسبب،
لقك ةلصهلت ايإلاملعلمق ستول

 قراءة المقام: 
امببلعلمقشبب يهل سببتلاببحل  يببنلمققببمىل تكبب م لقد ببنل)يل بب،(لصببيم مفللي بب  لت  يبب 

للممقىلمققمىلثعلمقه مطلمقبىلگللثعلمقصيم لمقىلمقسيگمقىلمق سيقهلثعلقدمالفلمقىلمق مل
مق سبببتل اد بببن)يل لقع(لممل)يبببل ميع(ولثبببعلي ببب  ل مببب م ةلمشبببط لمقدايببب يل بببقغعلمقت  يببب ال

تل اىل  ينلمققمىلمياكحلم  لإل ي اللت   ل دمالتلمال  ماياهلماهلاحلقغعلمق يل
يطيببنليطببب ل لمصبببي لتل لقيبببنلابببحلقغبببعلمق سببتل لمكبببقق لم  بببلإليطيبببنلابببحلامبببلعل

لمقطلا لي إلمقتسامعولمتسامعلمقاملعليتعل تك م ل  كلتلمقت  ي لقدسهلول
لماحلمشه لتسييدتلاقملمقاملعلاملمققيلي  ةلمالستلقلمقم بلقيهل لقدايب ي:
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ل  اعل حل لقتهلالتسإلاقهلمقمصب،ل
لمقام الشرقي أص هان

للم بلق  علابحلگبماملم  لص م لاملعلمق ستلمقاطامنلمي تكدل اىل  ينلمقيهل ل
مقب،ليي ببقلسباعلمق سببتلصبهلامسببيملةلقكقبب،لقبيسلصمببطل  ابىل  يببنلابحلمقشبب يهل سببتال

قاللي تا ل ق،ل  م يت،ل يثليكمحلقغعلمقا بلق ل3/3مس  نلسيمل ،ل)مقم  ةل (المم 
لمُيم  ل لقشي لمقيلاهل)مقداي ي(واددعلق،لصهلكإل  كلت،ول

لل اد بنل)رمل بلي(لثبعلگبي م ةلمقاملع:لي   لمقشب يهلمصبدهلحلابحل  يبنلمقيهل ل
لل ببتاد ل)يليليببلليل بب،ليل بب،ليل بب،ليل بب،ليل بب،ليببللگببيصببي لمقببىلمقكبب  محلمقببدمالفلمقببىلمقيهل ل

يل بببببلقع(ولميي بببببقلمشبببببط لمقدايببببب يل هبببببقملمقبببببقغعلاطيابببببنل لقا بببببلق لمتببببب  إليطيبببببنل
للمي يبب ل هببللمقببىلگبب ميلتلمالشببط الممليي ببقلصببي نلاببحلمقشبب يهل ملا اببم يلصببهل بب

گقبببنلمق سبببتل بببي م ليايبببإليايبببدلابببقملمقامبببلعل بببحلمقشببب يهل سبببتالمتكببب  لميابببلفل لدق
لكث لاحلا ةولمقطلا  لي

ميسببباعل ببببقدسلمقببببقغعل ت  يبببب ل يبببب لمقي ببببل متل)قببببي ليلداببببلقهلكسبببب لمق ببببممط ل
ل لقع(لممل)ممقاهلت  ،لالتگا،ليليل لقع(لممل) يليال يلفالممهل يلياليلدالقهلي

لمق ليل ،ليليلل لقع(ول
لسيإلمالستلقلمقم لقيهلاقملمقاملعل اىلمسطممقنل لقداي يلمققيلاطاي،:

لتيب يل ايب لمقا ماب لاحليديبتلمقهبل وللل
لمقام المدمي

املعلمقا اهلاملم  لمقد م لمقاطامنلقاملعلمق يلدل يبممحاليسبتم ل ابىل  يبنل
  لابحلمقت  يب لگبي لمقيبلاهل)مقدايب ي(لمي مصبقلامسبيملةلميمبل لمقيلالميم  ل لقشگمق مل

قنلاهاببنلصببهلاببقملمقامببلعلماببملمقبب،ل ببلق  علاببحلم تكببلدةل اببىليمقببىلمقتسببامعلماقببل لاسبب
للماللمقبب،لاليكببمحلا طبب،ل اببىلاببقةللمق  يببنلاثببإلمق ببميدمميلممقاببلل اببىلگ  يببنلمقبب مل

 بطلابملش صبينلابقملمقمل هلمحليييإلا طلمقا اهل اىل  ينل)صبل يد(المابقملمقا
لمقاملعول

يبب م ةلمقامببلع:لي بب  لامببلعلمقابب اهلاببحل  يببنلمققببمىل ببتاد ل)سيلمقبب ليل بب،(لثببعل
مققببدمإلمقببىلمقكبب  يل تكبب م لقد ببنل)يل بب،(لثببعلمقصببيم لمقببىلمققببمىلم ببتاد ل)يببل ميع(لممل
)يل ببببلقع(ليسببببتم ل اببببىل  يببببنل)صببببل يد(لماببببملقهليببببنلمقت  يبببب ولياكببببحلم  ببببلإليطيببببنل



 

{115} 

نل ببميدمميلمققبب ل ييببإلا ببطلمقامببلعل اببىل  يببنلمقبب مگلل  ي ببمحل يببعلمكببقق ليطيبب
ل  إلمق يلدو

اقببل ليببقسلقهلمقبب لي هبب لصببهلسبباعلامببلعلمقابب اهل اببىل  يببنلمققببمىلم اببىلل
اقملمالسلسلم  إلمالستلقلمقم لقيهليطينلقهلمق ل اىلمققمىلم طتلقااملعليالقيبنل

 ايبب،لصببي نلم ببدمةلمكثبب ولماببللتسببييا،لقهببقملمقامببلعلصببهلاببؤتا لمقمببلا ةلصمبب لم  ببإل
 لقينلي مفل  تل اثل نلايلقنلقهقملمقاملعلماهلمم  ةلابحلم  م لتب،وليسبتطي لمقمبل هل

اثإلمصانلمق يلدلليكث لاقهلالم  لإل ي لمالمصلإلاحلقغعلمق يلدل اىلمحلال
لمقا قهالممصانلمقسيي يلم ي الول

تسببباىللني بببإلتسبببامعلامبببلعلمقاببب اهلكبببلحلابببحلمقاتيبببل  ل ايببب،لم  بببلإل تل بببل
اصببدمينالمتسبباما،ليببتعل ببلق يم ل ببلقكدعلقهليببنلمقشببط لمقسببل  لمابب لتادبب ل تل ببنلمق

)ي بب،لي بب،لي بب،ليليلي بب،لر (لمقببىل  يببنلمقبب مگلولماببللمالسببتلقلمقم ببلقيهلصمبب لسبباا،ل اببىل
لللميالفلمقكحل قغعلمق يلتلصهلم  ىلمسطممقلت،وگ  ينلمق مل

لاي،:سيإلمالستلقلمقم لقيهلاملعلمقا اهل اىلمسطممقنل لقداي يلمققيلاط
ليل حل ايق،لاصي لتلمق ا لمم ااحو

 لقمببلا ةل لقدايببب يلل2391مسببيا،لصببهلمقاببؤتا لمقامسببيمهلمقي  ببهلمالمإل ببلعل
لمققيلاطاي،:

ليلصبل ل  يهليدمقهلمدم ملمقهلل
لمسيا،لميالفل اىلمسطممقنل لقداي يلمققيلاطاي،:

لطيتلقاصال م يهبللمگيلاحل هم ل
لط منل لقداي يلمققيلاطاي،:مسيإلقيعلمقشي اهلا اهليايإلم لقهلمق

لميب،لمقمق لالت محلمقيهب لممق يقهلل
 االبتكار()مقام حجاق كار 

امببلعلمق يببلدل يببممحالميبب لصببل ،ل هببقةلمقت كي ببنلمقاملايببنليمإلابب ةلماببملم بب لصبب م ل
ميسببتلقلا ابب لمقم ببلقيهاليسببتم لمق يببلدلكببل ل ببل ةل اببىل  يببنلمق سببتالمياكببحلتصببمي ةل

للسبباهلگل يبنلمقامسبيمينلممقملم تكبدلمق يببلدل ابىل  يبنلمقب مل ابىل  يبلتلم ب ىالماببحلمقق
سباعلشب ل   بلحولمابللصبهلمقامبلعللليب م لمققبمىلسباهلگباقلدلممقملم تكدل اىل  يبنلمقيلساعلمقش

كبل لاصببم ل اببىل  يبلتلم بب ىلابب لمقا لص بنل اببىلم يببل ةلاباحلسبباا،لماببملصهبمل يببلدل
القببعلدي كببمالال مسبباي السببهال م(ل يل) سببتال ياببمإال) مال يل ياببمإالاببهالصببلالصببمإال
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 لالقمىالقعلشلاقلدالالام الك  مح(وگيهل ل
مقيبلاهلللللامسيملةلالي مصمهللماليمل لاحلمقت  يب لمقبىلمقتسبامعلالميمب  ل لقشبي 

ل)مقداي ي(ل
يبببب م ةلمقامببببلع:لي بببب  لامببببلعلمق يببببلدلكببببل لاببببحل  يببببنلمقكبببب  محالمصببببمالفلمقببببىل

لقهلينلمقت  ي وللمقالام محل تاد ل)قيإلقيإاليللرالقهليللر لي(لمام
يي قلمقمل هلمشط لمقداي يل هقملمقبقغعل ابىلمحليبتعلمققبدمإلصبهلقهليبنلمقشبط ل
احلمقالام محلمقىل  ينلمق ستل بقغعلمق يبلدلكبل ولمياكبحلقامبل هلمحليب  إليطيبنل
 كياببببهالمملمصببببانلسببببديلحالاببببقمل لالالصبببببنلمقببببىلصي بببببنلتؤ بببببقلاببببحل  يببببنلل)قببببعل

علثببعلمققببدمإل سبباعلمق يببلدلكببل لمقببىل  يببنلشببلاقلد(لممقببىلمقاببلام محلثببعلمقببىلمقسببه
لمق ستو

متسببامعلاببقملمقامببلعاليكببمحل يبب لمقمبب م لمققببلدإلمقببىل  يببنلمق سببتلصببهلمقشببط ل
لمال ي لاحلمقداي يالمقق ل تاد ل)يلررل يلمالحلمالحلرقه(و

لسيا،لمالستلقلمقم لقيهل اىلمسطممقنل لقداي يلمققيلاطاي،:ل
لم صبحل  مابهل االم شبلشتهلمم عل
لم القطرمقا

امببلعلمقمطبب لاببحلمقاملاببلتلمقد  يببنلمقاطامببنلقامببلعلمق يببلدل يببممحلمابب ليلق بب،ل
مقببقيلقسبباي،لمقيببمعلمالسببتلقلا ابب لمقم ببلقيهل يبب لمحلكببلحلمصببانلتبب  إلصببهل يبب ل
مقاملالتلكلق هي دمميلممق ايدميلممال  ماياهالي تكدلاملعلمقمط ل اىل  يبنلمققبمىل

قشبببي لمقيبببلاهل)مقدايببب ي(المامسبببيملةلمياكبببحلتصبببمي ةل ابببىل  يبببلتل  ببب الميمببب  ل ل
 لقيبببنلابببحلماليمبببل لابببحلمقت  يببب لمقبببىلمقتسبببامعلي هببب لصبببهلت  يببب لمقمطببب لماسبببل مت،ل
مقا قيبنلقغببعلمق يببلتلممقاقصبم ياماقملاببملم تدصبب،ل ببحلامبلعلمقهاببليمحالمقببقيليغاببال
 ايبب،لقغببعلمق يببلدلمكثبب ل شببكإلمماببحوليبب م ةلمقامببلع:لي بب  لامببلعلمقمطبب لاببحل  يببنل

 مفلمقبببىل  يبببنلمققبببمىل تاد )يلقيبببإلقيبببإ(لمصبببيم مفلمقبببىلمقتببب ل صبببل لللصبببيملگبببمقيهل ل
للگللممقسيگمقدمالفلقاقمىل تاد ل)يلقياع(لميستم  اي،ل تاد )قياع(لا لمققدمإلمقىلمقيهل ل

ل غّق،المصيم مفلقاقمىل تاد ل)يلقياع(لمامل تلعلمقت  ي ول
 (لممليمبب  لشببط لمقدايبب يل ببقغعلمقت  يبب ل اببىلمحلي ببتعلمقشببط ل ببتاد ل)يببلد ي

ل يلايقمح(لممل)يي ل ص  ل لقاي م ليلد ي (وگ)
متبب  إلصيبب،لمصببانلاثاثببنلميطيببنل  ي ببمحل يببعلمكببقق لياكببحلم  ببلإليطيببنل
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ل  ينلمققمىوللط لمت طلقدسلمقا طلمقسل قل اىااليمحلتتصإلا لش ةل قغعلمقم
ممقتسببامعليكببمحل ببقغعلا طببلتلمشببط لمقدايبب يلكاببللقك قببللم ببتاد ل)لمقبب لمقبب ل

ليلد ي لمق (لمق ل   ل ل ،ل
لمقام الهمايون

ماببملاببحلمقاملاببلتلمقد  يببنلمقاطامببنلقامببلعلمق يببلدل يببممحاليشبب ،لمقببىل بب لاببلل
املعلمقمط المكثي مفلابلي اطل يب لمقمب م ل يقهابلال يب لمحلمقممابحلمحلقغبعلمق يبلدل
ي  ملمكث ل هم مفلاحل ي ةال اىل كسلمقمط لمققيليشت  لصهلت كي نلقغانلمق يلتل

 احلمقت  ي ولل ي لمقامماب لم تب م فللصبم يلصهالممقاق
للميمببب  ل لقشبببي لمقي  بببهلمقدصبببيحلگيسبببتم لامبببلعلمقهابببليمحل ابببىل  يبببنلمقببب ملل

لمقامدىالماللي مصقلامسيملةلماليمل لاحلمقت  ي لمقىلمقتسامعول
للمققببب لگيبب م ةلمقامببلع:لي بب  لامببلعلمقهاببليمحلاببحل  يببنلمق سببتلصببيم مفلقابب مل

مقكببب  يلممق يبببلدل  ميبببنلمالقدبببل ل)مابببلحلمابببلحل بببتاد ل)اقابببلحلمابببلح(لثبببعليصبببي لمقبببىل
) يللل(لثبعليقبدإلمقبىلمقيب مقلممالسبتم م ل ابىل  يبنلمق سبتل بتاد لليلقيلقهلاقالح

ال يببثلي بب  لمقمببل هل مبب م ةلمال يببلتلمقشببي ينلل يلررقببهل يلسي(لماببمل تببلعلمقت  يبب 
 ببببقدسلقغببببعلمقت  يبببب الابببب لم  ببببلإل يبببب لمقمطبببب لممالمصببببلإلمقادفاببببنلاقهببببلليطيببببنل

لميالممصانلمقمدمدلا لصي لتلمق يلدليقهيهلل لق يلدلا قهولمقاثق
متسببامعلمقامببلعليكبببمحل ببقدسلقغبببعلمقت  يبب لم ابببىلقدببسلمق  يبببنل ببتاد ل)اقابببلحل

لمالحلمالحلمالقهل رل يليل ه(ل
لسيا،لمالستلقلمقم لقيهل اىلمسطممقنل مصي ةلاطايهل:ل

لطه لصؤم  ل لق م لتلتطهي مللللم عل اىلقه  لمقاقمتلاس م مل
لمقام الحجاق شيطاني

م بب لصبب م لامببلعلمق يببلدل يممحامياتابب لصببهلقغابب،لت كي ببنل لصببنال لقيببنل ماببم
مقيالإالم  علمق،لاحلاملالتلصصمإلمقاملعال ي لمق،لقعليتعلمقت كيدل اي،لاحلي إل
يببب م لمممفبببإلمقمببب حلمقيشببب يحلمقبببعليصببباقللاقببب،لسبببمىلالسبببيا،ل سبببميإليصبببلال شبببكإل

 حلمقمبببل هل لاببب لمقسيبببب يل ت كي بببنليايابببنالامتابببالالميببب  ةلصبببهلقهليبببلتلققببب لمقمببب
مما تلايلقا،لمق ميمينالتشتاإلت كي نلاقملمقاملعل اىل  مينلاحلمق يلتلثعلقا نل
اببحلقغببعلمقكبب  لمقتببهلتسبب قلمصببانلمقسيسببلقهلماقهببللمق يببم لمقببىلمق يببلداليمبب  لصببهل
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صصبببمإلمقامبببلعل يببب لمقاقصبببم يلصبببهلصصبببإلمق سبببتل ابببىلم ت بببل لتسبببامعلمقاقصبببم يل
لكاللسيا (ول،  لقم هلتساما لق يلد)م
 بببلق  علابببحلماايبببنليطيبببنلابببقملمقامبببلعلصبببهل يببب لمقاملابببلتلمق فيسبببينلك امبببنلل

مصإلكاللامصهلاملعلمق ستل يثلتمصإل بيحللمقاقصبم يلممق سبتلمصبهلمق يبلدل
 يبببممحل بببيحلمقصببب للممق يبببلدال بببلق  علابببحلابببقةلمالاايبببنلماللمحليايببب لمقمببب م لتم ي بببلفل

هلاملعلمق ستلت  ملمكيقهللا شم ةل شب مفلمتمب  ل بقغعلالي  امقهلل قغاهللمقص يحلصد
مق سببتلمقببيسلمق يببلدالمكببقق لالييطببىلقغاهببللمقصبب يحلصببهلامببلعلمق يببلدل يببممحال
مابببقةلابببحلمال طبببل لمقشبببلفينلقببب ىليببب م لمقامبببلعل تبببىلمقمببب ماىلشبببيقهللصبببهلققببب لشبببيحل
إلمصانلمق يلدلا قهلكايلقنلثلقثنلصهلاملعلمق ستلكاللس قلمقماقلل قهللصهلت اي

لاملعلمق ستو
لالميمببب  ل لقشبببي لمقي  بببهلگم تكبببلدلامبببلعلمق يبببلدلشبببيطلقهل ابببىل  يبببنلمقببب ملل

لولاحلمقت  ي للمقىلمقتسامعل3/3  ةلمقدصيحلمقامدىامامسيملةل لاينلاليمل لمقمل
اقملمال  لاحلمالشل ةلمقىلمحلياي لكتالمقاملعلمقي ميهلماااتلت اياب،ال ب ىل

اليبم هل اي صبنل ميميبنلقهبقملمقامبلعالصمب لمق لفلالشعلمق يباالميب لاب ل ايب،ل شبكإل
 اايللسيكمحلت  ي لق،لمحل اىل  ينلمققمىلماقملاست يإليقك لاثدفلمحلم تكلدةليك

لولإليييدمقاملعلاحل  ينلمقسهعلماقملشه ليصيالت ميم،ل 
للقراءة المقام:

ي   لت  يب لامبلعلمق يبلدلشبيطلقهلابحل  يبنلمقا يب ل بقغعل يبلتليت يهبللكب  ال
نلمقكبب  لمقتببهلتشببكإلمقيببد لمالمإلاببحلمصببانلمقسيسببلقهلي ببإلقدمقهببللمقببىلتشبب ،لقغابب

 لمابمل تبلعللمق ستولم اىلقدسل  ينلمقا ي لمققب ل بتاد ل لررابمليبلقهليبلقمليلقيبإ
لمقت  ي ول
ي ب  لمقمبل هل مب م ةلصب  لمق يبتلمقشبي يل بقدسلقغابنلمقت  يب المصبهلمقييببدلل

ميببم لصببهلقدقببنلمق يببلدلريبب اليقببدإلمقببىلمق يببلدلماقببللييببالمق ببق لممق يطببنولاببحلمق
لق  ملقتمل  هالول

ميكتاإلاقملمال م لقي  لاحلمال يلتلمقشي ينالمي لم  اتلصهلمق يتلمقثبلقهلل
يطينل يلدلكل لك  لكلاانلاحلمقيممال اىل  ينلمقا يب لمقبىلمقمب م ل ابىل  يبنل

قسهللل ساعلمق يلدلكل لك  الصكلقتلاطل منلال م لاقملمقاملعولثعلييتهلميمل لمگمق مل
لالگ ق الماهلمقاثاثنلمقاميينالممقتهلت   ل ت  يجلميمل هلميالفلاحلمقا ي لمقىلمق مل
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ماببقملمققببدمإليشببل ،لمققببدمإلمقاتبب  فلقاامسببيمىلمقاصببل  نلقايلقببنلمق يببلدلريبب لصببهل
تسبامعللمق يلدل يممحالمتتك  لاقةلمقاثاثنلماليمل ينلقاب تيحلالم قهليبنلمقثلقيبنليكبمح

للولگ   ينلمق ملمقاملعل اىلقغعلمق يلدل
لسيإل سميإليصلالاقملمقاملعل  يتيحلاال:ل

لماللت ىلمقشي لصهل  ي،لي لق تبليلإلمقيممقإلالاقملمقغ معل ،للللل
لصكي لي  إل قهللممق  ي لي ل تىماحلميلعل ي  لماهلاي  نلللل

لمسيا،ل لا لمقسي يل مصي ةلاطايهل:
للب،لمقتيسدباي ل بص  ،لماللتكثللللبمقملمقا  لالي  ل لماللتكادلل

لغچمقام الحجاق آ
ييت بب لامببلعلمق يببلدلميبب لاببحلمقاملاببلتلمقاميبب ةلمقتل يببنلقامببلعلمق يببلدل يببممحال
مسبب الم ت ببل ةلاميبب مفلكمقبب،ل  ببل ةل ببحلمق يببلدل يببممحلقدسبب،لاببحل  ميببنلمقايلقببنلمقببىل
مقتسببامعالكاببللسببايت،لاببحلم ابب لمقديبب محالم  اببللقببعليكبب  ةليبب م لمقامببلعلاببحل يبب ةلقهببقمل

مقاللكلحلاقملمقاملعلي لصم لمقيد لمالمإلابحلمق يبلدل يبممحالصمب لمقتمبإلمقبىلمقس اال
املاببلتلمق بب مةلمققل يببنلم ببقق لمياببلفل مببهلمسببت  ما،لصببهلصصببمإلمقامقبب لمقق ببميلصببهل

للالميمببب  لگ ابببىل  يبببنلمقببب ملليببب صصبببإلمقصببب لل يببب لامبببلعلمال مم وليسبببتم لمق يبببلدلر
 ول3/3مقم  ةلمل لقامدىامي مصقلامسيملةلمي لقشي لمقي  هلمقدصيحلم

يبب م ةلمقامببلع:لت بب  ل بب مةلامببلعلمق يببلدلريبب لاببحل  يببنلمقا يبب ل ببتاد ل ليلقيببإل
يلقيببإليببلقياهليلقيببإليببلقياهل ولم يبب لاببقةلمق بب مةليسببتا لم م لمقامببلعلكاببللم  لصببهلامببلعل

لمق يلدل يممحلمقىلمقتسامعو
لمقام العربيون عجم

ممحالكبببلحلصبببهلي م تببب،لمابببملابببحلمقاملابببلتلمقد  يبببنلمقاميببب ةلقامبببلعلمق يبببلدل يببب
لاللال يببثللالميبب لي  ااببللمالسببتلقلمقم ببلقيهل شببكإلاقدصببإلام مقببلفل ببلقي  يمحل بب ا

ا بب  لقهببقملماليتبب محالصلقتسبباينلمماليمببل ل يبب لكلصيببنلقابب م ةلي مفتهاببللسببمينالصهاببلل
يقتايلحلمقىلاملايحلا تاديحالاقملممالفلممقشه لمك  لقكهلالتد  لط منلمقي  يبمحل

صصببببإلللللللللصببببمال اايببببلفل ببببلقق  لقاببببللتمبببب علاببببملصببببهصليلاله بببب ال اببببىلمقمببببل ل
لولللمقاملايح
لالميمببب  ل لقشبببي لمقي  بببهلمقدصبببيحلگي تكبببدلامبببلعلمقي  يبببمحل يبببعل ابببىل  يبببنلمقببب ملل

ابببحلل21/3مقيگببب  لمقامدببىل ببب الفلابببحلمقشبببي لمقدل سبببهلمقاتبببمم ثالمي مصبببقلامسبببيملةلميمبببل ل
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لمقت  ي لمقىلمقتسامعول
للقراءة المقام:

املعلمقي  يمحل يعلاحل  يبنلمقغبعلمق سبتلصبيم مفلتب  يييلفل سباعللي   لت  ي 
لالك  يال يلدالقمى(ل لالقدل ل لمملمملمملرريلگمق يلدلمقىلمققمىل يل) ستال مل

 يلمميل لمامل تلعلمقت  ي ولي   لمقمل هل ي يلتلمقشي ل قغعلمقت  ي لما طلمقامبلعل
تهلمصانلمقسيي يلماهل  بل ةليستا ل اىل  ينلمققمىالمصهلقهلينلمق يتلمقثلقهلتي

 ببحلت ببمإلاببحلقغببعلمق يببلدلمقببىلمق سببتل ه ببمطليميببال اببىلمقمببل هلمقسببيط ةل ايبب،ل
لممقا لص نلاحلمق  مفلاحلساعلمقه مطول

ياكببحلقامببل هلمحليكبب  لصببي نلمقشببلاقلدلاببحلقغببعلمق يببلدليكثبب لاببحلابب ةلل
لمقق ل تاد ل لرررلرةلريلمميل ل

للگحلقغعلمق يلدلمقىل  يبنلمقغبعلمقسبيصهلتسامعلمقاملعل اىلمقمل هلمقت مإلا
ل تاد ل ليل ،ليل ،ليل ،ل  يإلي مي،ل  يإل ل

ثعلمالقتمبلإلمقبىلمق يبلتل بتاد ل ل  بياعلاقابلحلقبممل ل م ل  بياعلاقابلحلابماليل ل
لماملقهلينلمقتسامعو

 مقام الحويقاوي
لالمي بطللگماملم  لص م لاملعلمق يلدل يممحلمقاطامنالي تكدل اىل  يبنلمقب مل

صهليددت،الم هقملي تا ل حلمقا اهل)صبل يد(الميمب  ل لقشبي لمقي  بهلمقدصبيحلل اي،
مقامدببببىالماليصببببل الامسببببيملةلمقببببمدحلماليمببببل هلاببببحلمقت  يبببب لمقببببىلمقتسببببامعلمييببببم ل

 مالستلقلمقم لقيهوللمقىلمقداإلصهلت كي بلت،لمقتهلقسايهللمقيبمع
 قراءة المقام: 

  يبنلمققبمىل سبّاعلمق يبلدلثبعللللصبيم مفلمقبىگي   لاقملمقاملعلابحل  يبنلمقب مل
مقيبببم ةلممسبببتم م ةل ابببىلمقببب مگللمققببب ل بببتاد ل)ررلرةلر (لمابببملقهليبببنلمقت  يببب وليي بببقل
مقمببببل هلم يلتببببلفلاببببحلمقشببببي ل ببببقدسلقغببببعلمقت  يبببب الميبببب  إل يبببب لمقمطبببب لممالمصببببلإل
مقاقلسبب نلاثببإليطيببنلمقمببدمدالميطيببنلمقاثقببميلميطيببنل   يببمحل يببعالماقببل لصببي نل

لحلتيل لالكث لاحلا ةلممق يم لمقىلقدسلمققغعولاحلمققهلمق لااكحلم
ي بببإلتسبببامعلامبببلعلمق بببميدمميليي بببقلمقمبببل هليطيبببنلابببحلمق شبببتلثبببعليطيبببنلابببحل

معلسبليالگمقداهولييم ل ي اللمقمل هلمقىلقغعلمقت  ي ل بتاد ل لصب تلا ابمعلاسب
لا هلرةلرةلررلرالحل لماملقهلينلمقتسامعل اىل  ينلمق مگلولگ ليالي
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للقيهلاقملمقاملعل اىلمسطممقنل مصي ةلاطايهل:سيإلمالستلقلمقم 
لللبمما مابللققللقا بلفلاقم بلللم م لمقكيسلات  بنلش م بلللل

لمي  ةلميالفل لقمصي ةلمقتهلاطايهل:
لم ااماللمسل تل لقهمىلمال إلللقاللمقل مملي يإلمقص حل يسهعل

لمقام الم نوي
لمحالمي تكدل اىلماملم  لمقاملالتلمقد  ينلمقاطامنلقاملعلمق يلدل يمل

للمياببلفاليمبب  لمقاثقببميل لقشببي لمقي  ببهلمقدصببيحلمقامدببىالمي مصببقلامسببيملةلگ  يببنلمقبب مل
 احلمقت  ي لمقىلمقتسامعولل21/3ميمل لمقيگ  ل
 قراءة المقام: 

للصبببيم مفلمقبببىلمققبببمىلا لشببب ةلثبببعلمقبببىلگي ببب  لامبببلعلمقاثقبببميلابببحل  يبببنلمقببب مل
 لم قهليبببنلقد بببنل) مسبببت(لي ببب  للمق سبببيقهل بببتاد ل   يبببل  ل  بببللابببماليليبببلقاحل مسبببت

لل ساعلمق يلدالمصهلاقملمققدمإليتشل ،لا لگ لققدمإلمقات  فلاحلمق سيقهلمقىلمق مل
مق ببميدمميالسببمىلمحلمسببتم م لمق ببميدمميلصيبب،لابب لقهليببنلمق يببتلمقشببي يال يقاببلليمطبب ل

لا لش ةلصهلاملعلمقاثقميول
يبببتلياكبببحلتمببب  لم يبببلتلابببحلمقشبببي ل بببقغعلمقت  يببب المصبببهلقهليبببنلا بببطلكبببإل ل

لمست  معلمقدل ل ل  م عل لممل ل  للياحل لممل ل ديديلاحل ل
مت  إلصهلاملعلمقاثقميل ي لمقمط لممالمصلإلاحلاملعلمق يلدلاثإليطينل
ل  ي محل يعلميطينلاابليمحلميطيبنل ميبدمميلممصانليدمدلممصانل يلدلا قهول

لتسامعلاملعلمقاثقميليكمحل قدسلمسامالمقت  ي و
لقم لقيهلاملعلمقاثقميل اىلمسطممقنل مصي ةلاطايهل:لسيإلمالستلقلم

 مي تل قلحلمقيلا ينلم ا ملمقاللتدييقلل اىلسدحل مانل

 مقام الحيكمي
الميسبببتم لسبببيگلمقامبببلعلمق كيابببهلابببملم ببب لمقاملابببلتلمقد  يبببنلمقاطامبببنلقامبببلعل

الميمبب مل لقشببي لمقيببلاهل)مقدايبب ي(المي مصببقلامسببيملةلميمببل لسببيگلمق ياببلفل اببىل  يببنل
ابببحلمقت  يببب لسقبببىلمقتسبببامعلاببب لتميببب لتبببلعل بببدإلصتببب ةلم م لمقمبببل هلل91/5بلمقيگ گببب

مق ك لقيببنلسقملاببلل  ماببللكلااببنال اببللسقملم ببقالل اببىلشببكإلمصببانل كببدعلمقدايبب يلصببدل
ليتمي لماليمل و
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 قراءة المقام:
 بتاد ل)يبلكلرقبهللسبيگلمقي   لاملعلمق كياهل بلققدمإلقاب تيحلابحلمققبمىلسقبىل

 ببتاد ل)رممة(لثببعلسقببىلمققببمىل ببتاد للسببيگلمقسقببىللصببيم مفل  لاببحلمق سببتليببلالقه(لثببعلي بب
ل تاد ل)يللر ،لررلامملرر (لماملقهلينلمقت  ي ولسيگلمقسقىللقدمالفل)رر ،(لثعل

ي ب  لمقمببل هل مبب م ةل يبب لمالشببط لابحلمقدايبب يل ببقغعلمقت  يبب ل اببىلمحليقهببهل
ثعليي قليطينلمقا لق للمققغانل ي  ىلمقاد لتل)يلل ميع(ل مل)يلل لقع(ل مل)يلشلك (

لميليهلررريليهليبللررلميابع(ل يب الليي بقل)سقملم م (لصبي  نلك كم ل تاد ل)ميليلليلليليهه
المي   ل لققدمإل سباعلمقهبدمعلسقبىل  يبنلسيگلمق ليممال لدل مقمل  ل ييلحلاحل  ينلمق

 ببتاد ل)يببللر مسببتليل ل ببلل مسببت(ال يبب اللياكببحلس  ببلإليطيببنليطبب لمم  اهببلللسببيگلمق
لوم لقيهمالستلقلا ا لمقمقاملعللصهلاقم

اللكلحلايامالفل ،لسل ملفلاملس  لإل تل نلمقساا لي إلمقتسامعلماقملالاميم ل
هلصاببإلم  ببلإلمق ك لقيببنل بب قهلليصببهلمالسببطممقلتال يبب لمقبب،لي بب ملمحلمالسببتلقلمقم ببلق

  اللالحلط منل تل بنلمقسباا لسبتكمحل لقيبنلم هبقملتكبمحلمق ك لقيبنلممصبقال ابىل يل
 إلمق ك لقيبببنل ابببلل شبببكإلكلابببإلمتي بببقل يبببدلابببحلمقامبببلعالصدبببهلابببقةلمق لقبببنل بببلإلتببب 

ليتمي لماليمل ل ملمحلييياهللاحلااحلكدعلمقداي يل يثلتؤ قل تقمي،لصمطو
 اللتسامعلمق كياهلصيكمحل يحليي قلمقمل هليطيبنلابحلمقا بلق لممقيبم ةلسقبىل

للينلمقتسامعومق كياهل تدا ل مقتل ميلمرق،ل ّهلمق ليلل يمقهليلرة لماملقه
لهلاملعلمق كياهل اىلمسطممقنل لقداي يلمققيلاطاي،:يسيإلمالستلقلمقم لق

لحلالاّيحلمسليلتهبب مصيهل يبببببا
لمسيا،ل اىلمسطممقنلم  ىل لقداي يلمققيلاطاي،:

لهلقم ببببللك اال ّاهل قي محلمقتيلصبببي
لمي  ةل يالفل لقداي يلمققيلاطاي،:
لمقمىلك  ل اىلمق م لقغالتلمق كياه

 مقام اآلوج
اليمببب مل ابببىل  يبببنلمكمفلسبببيگلمقمابببملم ببب لمقاملابببلتلمقد  يبببنلمقاطامبببنلقامبببلعل
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)سببهلكببل ل ياببمإ(ل يقاببللي تببتعل اببىل  يببنلمقيبب مقل)سببهلكببل ل ياببمإ(ليمبب  ل لقشببي ل
مقي  هلمقدصيحلمقامدىالماللي مصقلامسيملةلماليمل ولايلإلاملعلمالمفلمقغقلفهليكبمحل

تهل)سببهلكببل ل ياببمإال مال يالاببهالصببللمقسببهعلمكببلكل يببنلمقيبب مقالسقببىل  يببناببحل 
كبببل  يدالصبببمإالالكبببل  يدالسبببهلكبببل  يامإال مال يالابببهالصلكبببل  يدالصبببمإ(ل يل

ال مسبباي القبببعل يبببلدالقبببمىالقببعل يبببعالممفالكببب  محالا يببب ال مگبببل) بب مقال سبببتال
ليممال مساي اليممالقعل يلدالسهع(و

 قراءة المقام:
ممحلثعلقدمإلتب  ييهلسقبىل م مفلسقىلمقكفلصيي   لاملعلمكمفلاحل  ينلمكمل

  يببنلمق يببلدالميصببي لتبب  يييلفلسقببىلمقا يبب ل ببتاد ل يببلل مسببتليببلرررليببللررليببللررليببلل
ل مست لماملقهلينلمقت  ي و

تتعلي م ةل ي لمال يلتلمقشي ينل قدسلقغبعلمقت  يب القكبحلمققبدمإليكبمحلسقبىل
حل كببببدعلمال يببببلتل  يببببنلمققببببمىلممق يببببم لسقببببىلمكمفالتبببب  إل يبببب اللمصببببانلمقسببببديل

مقشي ينالميطيبنلابحلمق كيابهلثبعلمصبانلمقاسبتيل ل يبثلتاب لم ب ىلكاابلتلمق يبتل
مقشي يلثعل تاد ل)مماالررماالمررمالمرر (لمياكحل يابلفلم  بلإلمصبانلمقا بلق ل
ك كبببم ل بببلقتاد لمقبببقيلقك قبببلةلمكبببقمل يابببلفل لققسببب نلسقبببىلصبببي نلمقمل   ييبببلحلمقتبببهل

لقك قلاللصهلاملعلمق كياهو
مقاملعليتعل لقصيم لسقىلمقك  محلممقا ي ل تاد ل قلدقهلقاح لثعلمققدمإللتسامع

 لقتبب  يجلاببحلمكمفلسقببىلمقيبب مقل ببتاد ل يهببلقعلمميليليببللرةلرررليببلل مسببت لماببملقهليببنل
لمقتسامعو

لاملعلمكمفل اىلمسطممقنل مصي ةلاطايهل:لم لقيهسيإلمالستلقلمق
لإلقهل مصي لقتل اانلمقايللي  تلصهلاديهلل لقال لقل م

لمسيا،ل يالفل اىلمسطممقنل مصي ةلاطايهل:
لم الكدعلقامامالكدعُللليممقمحلقكحلالل هم لقممقهع
لمي  ةل يالفل مصي ةلاطايهل:

لهبمصؤم يل حلاممكعل ي لسلقللإب،لشه ل لق يبيسٌ لمش 
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ل اىلمسطممقنل مصي ةلاطايهل:لمق  يهكاللسيا،ل شي لمق
لشيلتلمقغ مقلم تكل المصإل يلال ال ل هلل ي لايقم لص ممِل

لمسيا،لقيعلمقشي اهل اىلمسطممقنل مصي ةلاطايهل:
لل مبل لمستقب ا يللاق،لمقص لل ملبعلقهبيللايي لمقايإلمق هي

 مقام الت ليس
الما تك ةلامل  انلمهلشاتل الم  قلسيگلمقمامل   لمقاملالتلمقد  ينلقاملعل

لت ل كهلكاللي  ةلشاتل المكبلحل مإل ق،ليّ م لمقاملعالمسيامةل اىلميسطممقلتل شي  
اببحليبب  ةل شببي ل   بببهلصصببيحلاببمليببمقسليمسببب لصببهل اسببيقيلتلمقمبب حلمقالابببهال
مسبببايقلةليييببب ةلصبببهلاطاببب لسببب ييقلتلققببب لمقمببب حالصبببهل دبببدتلمقات ببب لمق غببب م يال
ممستا لاقملمقتي ياالاحل دإليمس ل ا لم لاب لمقسبي يولي تكبدلامبلعلمقتدابيسل

لو91/5لمقيگ گلةلسيمل لالمي مصقلامسيمسيگلمق اىل  ينل
 قراءة المقام: 

سقبببىلمققبببمىلاببب تيحل تكببب م لقد بببنللسبببيگلمقي ببب  لامبببلعلمقتدابببيسل لقصبببيم لابببحل
قب  لمابملل  تاد ل  لشبلق  لم  يبلسيگلمق ر لق  لثعلمقصيم لسقىلمقييعلممققدمإلسقىل

لقهلينلمقت  ي و
ق ستالتتعلي م ةلكاالتلاحلمقشي ل قغعلمقت  ي لمصهلقهلينلمق يتليقدإلسقىلم

 بببتاد ل رررلابببمل ابببلحلمهليبببل ه لمياكبببحلم  بببلإليطيبببنلابببحللسبببيگلمقسقبببىللصبببيم مفلمل
المكقق لمصانلسبديلحلمق كياهلممصانلمقا لق لك كم ل لقتاد لمققيلقك قلةلسل ملفل

ل كدعلمقشي و
ل اللتسامعلاملعلمقتدايسلصيش ،اليددتلمال يبلتلمقشبي ينلمقتبهلقك قلابللمميابلفل

لليل ه لماملقهلينلمقتسامعو تاد ل رررلاممل الحلمه
لي  ةليمقسليمس ل مصي ةلاطايهل:

لصإقىلاتىلاقملمقص م لسقىلاتى؟للللبياالمقاتيعلكل ل حليتدتت
ميبب  ةليمسبب ل ابب ل ببدإلمقتاثيايببنلمقتادديمقيببنل ببمإلمقمببل هل  اببنلمهلشبباتل ل
م ببببقدسلمقشببببي لمقاتببببمم ثولميبببب  ةل لابببب لمقسببببي يلابببباحلم بببب ىل امببببلتلمق  قببببلاجل
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لهلسه ةلا لمقاملعل قدسلمقشي لمققيلي  ةليمقسليمس ومقتادديمق
 المقام الجم  

المي هبب لصيبب،ليببقسلمق يببلدل اببىلسببيگلمقماببملاببحلمقاملاببلتلمقد  يببنلقامببلعل
مققبببمىلمقهبببقملكبببلحلسببباا،لابببملسببباعلمقهبببدمعالت كي تببب،لكامبببلعلص  بببهلابببهلابببحلم ببب م لتل

مق  يبنلمقتبهللالمابهسبيگلمقلإل ابىل  يبنلالي تكدلاملعلمقياّلم لقيهمالستلقلا ا لمق
تي قل يدمفلمك  لاحلقغانلمق يلدل اىلمققمىالميم  ل لقشي لمقي  هلمقدصيحلمقامدبىل

لمامسيملةل لقينلاحلماليمل لاحلمقت  ي ل تىلمقتسامعو
لإلاهلمقتهليياتلتساسا،لصهلصصمإلصهلاملعلمقياّللسيگلمقمحلطغيلحلقغانل

ل ا لحولسيگلمقنلمقامق لمقق ميلمقش ي لصهلصصإلمقص للمقثلقهلميس قل ايلق
لإلامل اهلكل ل يابمإالصبلالصبمإالال يابمإالسبهال مال يالساعلاملعلمقياّل

ل(وگ د لايهل گلاقمىاقعلشلاقلداالام اك  محاا ي اللگ يل)سي اهلكل  يامإ
 قراءة المقام:

سقبببىلمالمفل بببتاد ل)مابببلحل ابببللرررللقبببدمالفلي ببب  لابببقملمقامبببلعلابببحل  يبببنلمقسبببق انل
 ل هببل ليببقسلمق يببلدل ايبب،ل ببتاد ل)ماببلحلررلقببه(لماببمللسقببىلمققببمىلقببدمالفلماببلح(لثببعل

لقهلينلمقت  ي و
تمببب  ل  يبببلتلابببحلمقشبببي ل بببقدسلقغبببعلمقت  يببب المياكبببحلم  بببلإلمصبببانلسبببديلحل
ميطيببنلاببحلمقهاببليمحالكاببللياكببحلس  ببلإلمصببانلمق يببلدلابب قهالمصببهل  بب لمال يببلتل

ل ا لحولسيگلمقمقشي ينلماحلقدسلمقكدعلتتعلصي نلايلقنل
مققب ل بتاد للسبيگلمقسقبىل  يبنللقبدمالفلملعليتعل إكالإلسباعلمقهبدمعلتسامعلاقملمقا

 ي بب،لي بب،ل اببملي بب،لاابب لميببحلم  اببمملميببحلمقببمملماببلحلماببلحلماببلحلرررل م ل بب م ي لماببمل
لقهلينلمقتسامعو

للإل اىلمسطممقنل مصي ةلاطايهل:هلاملعلمقياّليسيإلمالستلقلمقم لق
لقكع ل القك ىلي  تلاحلقد لللممقك مقهلاثإلقك مي 

لإل اقلسببب لتل  يببب ةلاقهبببللمقمصبببي ةلمقمطقيبببنلمقتبببهلامبببلعلمقيّابببلم بببلقيهميببب  لمق
لاطايهل:
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لم يحلس ممحل مطلحلتقل يقهلليلليي ةلمق هل يحلمق م لتؤميقه
 مقام ا وشار
لسبيگلمقالي تكبدل ابىل  يبنلسبيگلمقماملابحلمقاملابلتلمقد  يبنلمقاطامبنلقامبلعل
قي  هلمقدصيحلمقامدبىالمامسبيملةلمياكحلتصمي ةل اىل  يلتلم  ىاليم  ل لقشي لم

ل لقينلاحلماليمل لاحلمقت  ي لسقىلمقتسامعو
الم بلقيهمحلمقت كي نلمقتهلقسايهللقهقملمقاملعلاهلاحلما لمالستلقلا اب لمق

 يببثلقببعلقسبباي،لي ابب،لاببحلمقمبب م لمقمبب ماىالميبب لمابب لقهببقةلمقت كي ببنلمشببكلإلممقببمم ل
لسبيگلمقمقب ل ابىل  يبنلمققبمىلمل  ي ةالتتايدلش صينلاقملمقامبلعل ل هبل ليبقسلقهل

لوسيگلمق اىل  ينل
 قراءة المقام:

مقق ل تاد ل  يليلة للسيگلمقي   لاملعلميمشل لاحل  ينلمق ستلسقىل  ينل
 بتاد للسبيگلمقسقبىللقبدمالفلسقىلمق صل ل بتاد ل  مل يليبللرر لمللصيم مفل مل يل ليل  لثعل

  يببلتلشببي ينل ببقدسلقغببعل ممميل اببهليببلح لماببملقهليببنلمقت  يبب ولم يبب لمحلتمبب  ل بب ةل
كابببللمقمبببل هليطيبببنلمقاقصبببم يلمابببهليبببقسلصببب لل ابببىلمققبببمىلتالابببللمقت  يببب ليي بببقل

لالييم ل ي اللسقىلقغعلميمشل وسيگلمقش  قلاللصهلاملعل
سقبببىلمقا يببب لممقبببىللصبببيم مفلميمشبببل لمت ببب  لابببحلمقكببب  محللنايلقبببليي بببقلمقمبببل ه

 ل لاكلحلمقمبل هل يابلفل حلال تاد ل  مل يلرررلريلرررل اهليلحسيگلمقمق د  ليممال
ليي قليطينلاحلمقا لق الييم ل ي اللسقىلميمشل و
 لقتب  يجلاب لمقدبل ل  مل يللسبيگلمقتسامعلاقملمقاملعليكمحل لققدمإلسقىل  يبنل

لرررليل اهليلح لماملقهلينلمقتسامعو
امببلعلميمشببل ل اببىلمسببطممقنلياياببنل ي مفهببللقشبب كنللم ببلقيهسببيإلمالسببتلقلمق

)الللللللللللللمكببلحل يببعلمالسببطممقنل9119قكه  ببل (لصببهل بب قيحل ياببلصمحل) اببىلم
(لميبب  ةل مصببي ةل99191(الممقميبب،لمقثببلقهل سببتنل ميبب،لمقبب ل ميبب،ل بب يعل)ال99199
لاطايهل:

لممش ال اىلمقم  لاحل ا م لكلقم  ل السقىلاق باللت  لقياىلماللتط
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لمسيا،ل يالفل لقمصي ةلمقتهلاطايهل:
لعبم لم  بلحل دبتل ب ل اابصامل ةبهلكثبلل المحل  اتلققم ي

لمي  ةل يالفل لقمصي ةلمقتهلاطايهل:
ل ُلبماليلاللميبملسقىلابتلمشكبم ليللممققلسلي ل ي ممط يتل لالمق ل

 مقام المخالف
  مييبنلاتدب  ةلصبهللنم يبللق قيبايينلاي اإلاملعلمقا لق لصهلطيلتب،ل صمصب

نالمتبببب   لصببببهلمابببب لت كي ببببلتلمقامببببلعلمقي ميببببهالتببببقعل ببببحلقمقل صيبببب لصببببهلمقصببببيل 
مال ب فل ملمققبليصالقتييبنلقمصب،لقصب ل  يبنل بحل  يبنللسبيگللقمقصقينالسامةل 

 ملم تدصبب،ل لال تكببلدللسببيگلمقمققببمىل)صببمإل ياببمإ(المحلاببقملمال ببتد ل ببحلامببلعل
 حلاملعلمقص للالليشكإلا   مفلقييا،لاملالفلاستمدفلالق،لكابللياقبللسبل ملفلابإلقييبإل

ل تهل(لاملالتلاستمان؟كإلمقاملالتلمقا ك نل) اىلكث
امبببلعلمقا بببلق لا كبببالابببحل ببب ةلاملابببلتالمابببقملييقبببهلمقببب،لي ابببإل م يبببلتل
ا تادببنالمقببملال  قببللمقمطبب لممالمصببلإلمقتببهلتبب  إلصيبب،القيبب اللتاثببإلامببلعلمق يببلتل

صبهلمصبانلمقا بلق للسيگلمقكاللصهليطينلمقا ام يلممصانلمقي م المتاثإلاملعل
لميلقهلم ي لقق وك كم المتاثإلي م لمق ستلصهلمصانلمقك

ابحل ب ةلل لمحليكبمحلا ك بلفلقك  لمق،لاليمي لاملعلاستمإالمقاملعلمقاسبتمإلالّ ب
املابببلتالم ايببب،لاللييببب يلمالقسبببيلقلم م لمقسبببدقعلمقامسبببيمينلصمبببطلقاي صبببنلمقتسبببلال
مقاملالتلمقد  ينالممقاللييالمست  معلمالقحلمقاملايبنلمقامسبيمينلصبهلت  يب ل لف يبنل

 م يببنلمقسببلف ةل اببىلمقامببلعل شببكإل كثبب الم يسببت  ماقللاببقةلمقامببلعالم اببىلمسببلسلمق
ابببملمالميببب لابببحلمقتسبببل ،لسقبببىللسبببيگلمقمقمل ببب ةلقيببب لمحلمقتسبببلالمقا بببلق لسقبببىلامبببلعل

مقصبب للاببثدفل ملمق يببلتل ملمق سببتال اببىلمقبب  علاببحلميببم ل م يببنلمقاملاببلتلمقثدثببنل
لوسيگلمقمال ي ةل قس نل يإلاحل

لسبيگلمقعلمقي ميهلمقب،ل الياكبحل قبل ل سبتلتلم  لصهل   لمقكتالمقايقينل لقامل
القسبببيلاهلللللللةمقصببب لل يببب ل يببب لامبببلعلمقا بببلق وووولمياكبببحل قبببل ليايببب ل سبببتلت

لمقك ي  و
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سقمللالق  يلكي لكلحلمقميلسلقيتم لمحلمقيكبسلابمل يب القاصبممال صمصبلفل
 ابببببىللسبببببيگلمقاببببلل ااقبببببلالمحليطيبببببنلمقا بببببلق لااكبببببحلس  لقهبببببللصبببببهلكبببببإلاملابببببلتل

لميم لقاا لق لا لاملعلمقص لل اىلمإلطدقل يالفومالطدقالمالل
)اببببهلكببببل  يامإ(لميمبببب  ل لقشببببي للسببببيگلمقامببببلعلمقا ببببلق لي تكببببدل اببببىل  يببببنل
سقبببىلللللللللابببحلمقت  يببب ل91/5بلمقيگ گبببمقيبببلاهل)مقدايببب ي(لمي مصبببقلامسبببيملةلميمبببل ل

لمقتسامعو
 قراءة المقام:

 بتاد ل  مةل مةللگلسبيممق يبم لقاليهل گبلمقسقبىللصيم مفللسيگلمقي   لاحل  ينل
 ببتاد ل الللسببيگلمق(لصلق يببلدلممق يببم لسقببىليهل گلررلم يببه لثببعليببتعلمقصببيم لسقببىلمقببب)

ممهلاللاللاللممهليلل يمقه لثعلمقصيم لا لش ةلسقىلمق سبيقهلممققبدمإلمقاتب  فلسقبىل
ل و تاد ل اللممهلاللممهلاللاللاللررررة لماملقهلينلمقت  يلسيگللقصليهل گلمقمق يلدلمل

لسببيگلمقسقببىللقببدمالفلصببهليبب م ةل شببط لمقدايبب يلي بب  لمقمببل هلاببحل  يببنلمق صببل ل
 لقت  يجل قدسلقغعلمقت  ي لميددتلمقاملعلقهلينلكإلشط ال اللتقتههل لقا لق ل مل
ت ت لا لم تيل ل لقصمتلماملا طلمقملتمقهالت   لمقمط لمميمصلإل مصبانل ابهل

 م لتس مهللصي نلا ام يال ي اللالممصانل سيگللقمتقتههل ليهل گلمقد ل لاحل
ياكببحلقامببل هلمحليبب  إلمصببانلا ببلق لك كببم الممصببانلاببحلمقيببقمإلمققبب ل تكبب م ل
قد نل قيإلووووووليلقيبإ لمكبقق لمصبانلمقكميبلقهلمقتبهلت ب  لابحلقغبعلمقا بلق لقكقهبلل

لعلييلاليللررل ، وييلالييلاالتقتههل م م لس ي لسقىلمق ستل تاد ل يلالي
 ابببللصبببهلمسبببطلمقامبببلعل ملصبببهلمقشبببط للگاگابببه  بببلإليطيبببنلال ببب لابببحلملم  يببب مفل

اق،لماملمالمصقلمقق ل تاد ل يل ،لي ب،لي ب،ليل ب،لي ب،لياايبم يحلمقيبمع لميكبمحللمي ي 
ل  م لاقةلمقمطينل  طؤلما لقهليلتلمقمددتو

م بببقدسلمقبببقغعلم بببتاد ل مقبببهللسبببيگلمقتسببامعلامبببلعلمقا بببلق ليكبببمحل ابببىل  يبببنل
يحاليل بببب لداببببلقهلاقببببيحالمقشببببلاتيحلمق  بببب  ل معلاقببببيحالممقببببتلاقببببيحالماا اببببمةلاقبببب

يبببتعلمقتد بببال هبببقةلمالقدبببل ل ملتك م ابببلاللتيي قبببهلابببحلااببب ليبببل يمقهلمرر  لمم يلقبببلفل
لمقاهعلاملمقا لص نل اىلمققغعلم  ينلمال تكلدو
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لهلاملعلمقا لق ل اىلمسطممقنل لقداي يلمققيلاطاي،:يسيإلمالستلقلمقم لق
لقمم  لمقشمك بلرسحل لقيمميهلمسح

ل لقداي يلمققيلاطاي،:ل9131مسيا،لصهلاؤتا لمقملا ةل
لالقهلم ىلمقهعلم ي  يلاك ي لمشلة

ل اىلمسطممقنل لقداي يلمققيلاطاي،:لمق  يهمسيا،ل شي لمق
لم بقهلصل المقش ةلمصا،لمطي ،ل 

لمسيا،لقيعلمقشي اهل اىلمسطممقنل لقداي يلمققيلاطاي،:
لهب ل ممقبمعلمق هبميلعليقهلقي

ليلگلگمقام ال
اببهل اببىلس هببل ل يبب لمقامماببلتلمالسلسببينلمقتببهلگاگتمببمعلش صببينلامببلعلمق

ي تاببب لصيهبببلل بببحلامبببلعلمقا بببلق المصبببهلامببب اتهللاببب لمقمدبببدتلاببب ل بببط لصبببهلمال م ل
مم هبببل لاسببب نل بببدحلمكثببب لمييبببلال لالابببلصنلسقبببىلم تدبببل لمكثببب ل لقط مبببنلسقملتاكبببحل

لمقمل هلاحلقق و
 لمقيببلاهلمقدايبب يلبمبب  ل لقشيببميلسببيگلمق ياببلفل اببىل  يببنللگاگاببهي تكببدلامببلعل

،لقااملابلتلمق فيسبينلصيقط بقلتبيم لققسب نلقيلف ل91/5لگ لگيملةلميمل لمقيمي مصقلامس
ل اي،لالقك لصهلاملعلمقا لق و

 قراءة المقام:
د ل معل ببتاليهل گببلمقسقببىل  يببنللسببيگلمقاببهلي بب  لاببحل  يببنلگاگت  يبب لامببلعلمق

 بتاد للسبيگلمقىلمق يلدلثعلييم لسقىلميصي لسقلسيگلمقيللي ،لي ، لثعلييم لسقىلل،يا 
ليل ،لياايم يحلمقيمع لا لا لصهلقهلينلكإلقد نلماملقهلينلمقت  ي ول، ليل 

مق،لصهلي م ت،لييبالم هبل لش صبيت،ل مابم للگاگاهمقمقاتيل  ل اىلاملعل
مققبب ل لقتمايببإلاببحلمقمطبب لممالمصببلإالميبب ميلمقمبب ماىل محلكثبب ةلمقمطبب لتببؤ يلسقببىل

مالقبببعلمقتبببهلي تميهبببللابببقملمقامبببلع لم ايببب،لياكبببحلم  بببلإليطيبببنلتمايبببإلاسببب نلمق بببدحلمل
لمكقق ليطينلمقكميلقهولسيگلمقمقا لق لك كم لم قدسلمققهلينل اىل

هليبببلليببب بببتاد ل  لسبببيگلمقيكبببمحل لالسبببتم م ل ابببىل  يبببنللگاگابببهمتسبببامعلامبببلعل
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ل يمقهلمرر  و
ل اىلمسطممقنل لقداي يلمققيلاطاي،:لگاگاهاملعللمق  يهسيإل شي لمق

لانلاقهعل يحلمقم م لميطياقهل 
لمي لك  ليمس ل ا لي م ت،ل قدسلمقداي ي

لمي  ةلشهلالمي  اهل لقداي يلمققيلاطاي،:
لصدلاثا،ليام لم  م  لصل ك تل    

 مقام الطاهر
لاامببببلعلمقطببببلا لاببببمل  بببب لمقاملاببببلتلمقد  يببببنلمقاطامببببنلقامببببلعلمقييببببعل شببببي مح

 يببلتلم بب ىل سببالماكلقيببنلالمياكببحلتصببمي ةل اببىل يهل گببلمقمسببتم م ةل اببىل  يببنل
صبببمتلمقمبببل هالميمببب  ل لقشبببي لمقي  بببهلمقدصبببيحلمقامدبببىالميصبببل الامسبببيملةلميمبببل ل

لاحلمقت  ي لسقىلمقتسامعول91/5لگ لگمقي
 قراءة المقام:

سقببىل  يببنللقببدمالفلليهل گببلمقيببمماللحاببحل  يببنلمقاببلام مي بب  لامببلعلمقطببلا ل
لقمليللرامم ومقك  محليممالمق ستلمقق ل تاد ل رالقمليللاللرقمليللر

 ي لي م ةل يتل ملمكث لاحلمقشي ل قغعلمقت  ي لممققيليقتههل تاد ل مق،لمقب،ل
  يببنللللللإل لقامببلعلسقببىلب م لمكيبب يحلمقببقيليصبببل هليببب ليي ببقلمقمببلررلمقبب،لمقبب،ل ل بباي

لويهل گلمق
مققب ل بتاد لليهل گبلمققنلمقطبلا ل ب ةلاب متلمابهلابحلقغبعلگتك م لصي نلدق

تؤ ىل يالفليطينلمقا ام يلاحل  ينلمقسهعليممالمققمىل تاد ل يليللررليليللر لي ل
ل  م مياع ل

ت  إليطينلمق سيقهل اىلمحلالليتعلمالستم م ل هبللممقابللمقيبم ةلا لشب ةلسقبىل
مقطببلا ل ببتاد ل يببللريببللريببللممالرة لاقببللي بب  ل ببتاد ل)يببلاللرقميببللريببللاببمم لقي تكببدل اببىل

محليببب  إليطيبببنلصببب للممق يبببم لسقبببىل بببقغعلمقطبببلا المياكبببحلقامبببل هلاقبببللليهل گبببلمق
لمقطبلا لثببعلتببيتهلمصببانلمق اياببهلتسببتم ل ابىل  يببنلمقكبب  محليببممالمق سببتالممياببلفل
يكبببمحلمق يبببم لقهليبببنلمقمصبببانلسقبببىلمقطبببلا لم بببتاد ل يبببلاللرقميبببلليبببلامم لماكبببقملمق بببلإل
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 لققس نلسقىليطينلمقي م يلمقتهلتؤ بقلابحلمق يبلتل ابىل  يبنلمقا يب لمصبهلقهليتهبلل
لهل يالفلسقىلمقطلا لا لش ةوييم لمقمل ل

 م م لكاللقك قللم دةالليهل گلمقتسامعلاقملمقاملعليتعل حلط يقلمققدمإلسقىل
ليهل گبلمقميقتههل تاد ل ي سا،لق ي علمم لم حلط يقلام نلمققمىليستم لمققغعل ابىل

ماملقهلينلمقتسامعال االل لحلاقهعلاحليساا،ل اىلقغعلمق يلتل ابىلمققبمىالمم تمب ل
ابببملمالصبببماال ببلق  علابببحلميبببم ل م يبببنلمق يبببلتلصيببب،لليهل گبببلمقتم م ل ابببىلمحلمالسبب

ل دإليط لمقي م يلممقا ام يلممق سيقهو
لاملعلمقطلا ل اىلمسطممقنل مصي ةلاطايهل:لم لقيهسيإلمالستلقلمق

لصإقىلاتىلاقملمقص م لسقىلاتى؟للللللبل لمحليتدتتبعلكبتالمقايبيا
الماللييبب لكببلادلاببحل يببثليمم بب ل اببىلميبب،لمسببطممقنلمقبب  يهمسبيا،ل شببي لمق

لمقاملعلم مصي ةلاطايهل:
ل ب اههل اي لماللقهمىل اللقالللللم ل صهلمق ا لشيات لمقص  م ل

لمسيا،ل  لسلكا ي لمقيعلمقشي اهل مصي ةلاطايهل:
ل،بهلتطديبلحلا مايبصلدفلباهللللل،ب،لا  ّلبل لميب لققليللا  يلفل

 جهارگاالمقام 
مقاطامنلقاملعلمقييعل شي محالمي تكدل اىل  يبنلماملم  لمقاملالتلمقد  ينل

)صبببل(لمياكبببحلتصببببمي ةل ابببىل  يبببلتلم ببب ىل سبببباليل ايبببنلمقمبببل هالميمبببب  لليهل گبببلمق
لو91/5بلمقيگ گ لقشي لمقي  هلمقدصيحلمقامدىالميصل الامسيملةلميمل ل

اقل ل اطلمي لصيب،لاي بعلابحلتصب ىلقت ايبإلمقاملابلتلمقي مييبنلمابمليياب،ل
المصبببهلمق ميمبببنلمقببب،لاقبببل لم بببتد لصبببهليدابببنلابببقةلمقاملابببلتال مفلمامبببلعلمق ابببمتهلمم ببب

ابببملمقابببلام يلصاكبببإلابببحلابببقةلمقاملابببلتلمقثدثبببنليداتببب،لمق لصبببناللر ببب ماقبببل لقغبببعل
ال ابببىل ببب م لمقمدبببدتلمقتبببهلمسبببت  اهللقبببل عليهل گبببلمقصلققهليبببنلمقا تبببم ةلابببهليدابببنل

 ةال اببللصببهلمقغدمقببهل مصببي ةل  يلشببه لصببهلمقييبب لمابب يلمقيبب  لمققهليببلتل يبب لاابب مل
مق اببمتهلصهقببل لابب ل ببتاد ل مهلمهليببللريبببلل ببه لممقملدم لمقابب لابب ل  كببلتلصبببمتينال

 ق لقهلينلمكينلمقتبهلي يب ل يب اللل اىل  م لي م ةلمقم رحلص ل ليمعلمقيي المت  ي مفل
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مقمببل هلسيبب م لمقتك يبب متال يببثلتتايببدلاببقةلمقمداببنال ابب لمماببحلمكثبب لاببحلمق اببمتهال
لصههليدانلمقالام يو

اليببل ايحلمق اببمتهلممقاببلام يلمصببإليهل گببللقم ببلقق  لقهببقملمقتشببل ،لمكتديقببلل 
 ببلحلقيببعلمقشببي اهلسببيإلمسببطممقنل لسببعلامببلعلمق اببمتهلم مصببي ةلل م اببنلصيبب،ال ااببلفل

لصمصينو
 قراءة المقام:

سقبىللقبدمالفلسقبىل  يبنلمقكب  محلمللصبيم مفلليهل گبلمقي   لاقملمقامبلعلابحل  يبنل
رررليببلل بب، لماببملقهليببنلمقت  يبب اليي ببقل يبب اللمقمببل هلم يببلتل ببتاد ل يليليببلليببللليهل گببلمق

ممقا يب الليهل گبلمقاحلمقشي ل قدسلقغبعلمقت  يب الم اب ىلصبمتهلا صبم لابل يحل
الميطيببنلاببحليهل گببلمقمييببم ل يبب اللسقببىلل مگلمقببميبب  إليطيببنلمقصبب لل اببىل  يببنل

ابإلمقامبلعلمق مش يالميطينلاحلمقطلا ل بتاد ل مقب،لمقب،لرمقب،لمقب،ل ل بللري لابقملمتت 
قنلمقطبلا لكابللياكبحلم  بلإلگصي لتلم  ىلاحل  ينلمقالام محلاهلصي لتلدق

سقببىلمق سببتلممقيببم ةلسقببىللقببدمالفل اببىل  يتبب،لملليهل گببلمصببانلم ببمل طببللماببهل ببقغعل
لويهل گلمق

ل اللتسامعلمقاملعلصيتعل قدسلمسامالمقت  ي لم قدسلمالقدل ل يليليلليليللررليل ، و
 مقام الراشدي

 يلم بب لمقدبب م لمقاطامببنلقامببلعلمقييببعل شببي محلي تكببدل اببىل  يببنلامببلعلمق مشبب
المياكحلتصبمي ةل ابىل  يبلتلم ب ىل سبالماكلقيبنلصبمتلمقمبل هالميمب  ليهل گلمق

لو91/99صي،لمقشي لمقيلاهلمقداي يالميصل الامسيملةلميمل لمقيم ييقلل
 

 قراءة المقام:
ل ،لاللررل مياع مقق ل تاد ل ر  ،ل ليهل گلمقي   لاملعلمق مش يلاحل  ينل
طليتاد ل اق،ليل قدسلقغعلمقت  ي لم ق لمقا  ي لمقت  ي ليي قلمقمل هل شط لمقداي ل

اليهل گببلمقيبب م لمكيبب يحلمقببقيليصببإلسقببىليبب م لليي ببقي  ببلحال يبب محل كببهلك ببمدع لثببعل
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متبب  إلمقاثاثببنلمقامييببنل) ليمببل لمقيم ييقببل(ل اببللصببهلمقشببط لمقثلقببثل ملصببهلمقشببط ل
ال ل ،ليد ي محلقبل يقهلصب  ل  ب،ل قةلمالقدل ل اىلقق لماليمل لمقسل  ال لحليمط لا

تقتهبهل لق سبتل ابىلليهل گل قطيقه ل ي الليي قلمقمل هلمصانلمق اياهلماهلقغانل
ولييببم ل يبب الل مگلمقببالثببعليي ببقلمقمببل هليطيببنلاببحلمقصبب لل اببىل  يببنليهل گببلمق  يببنل

مقشبببط لمقثلقبببثلابببحللسقبببىلمق سبببتلثبببعلمقتسبببامعلسقملكبببلحليببب لم بببقلمقاثاثبببنلمقامييبببنلصبببه
مقداي يال اللصهل لقنلتيييإلمقاثاثنلمقاميينلسقىلمقشط لمقسل  لصيق لمقهلفهلليستم ل

ليليليللررليلريل يليليلاق،لي  لح لماملقهلينلمقتسامعو  تاد لليهل گلمق اىل  ينل
هل لقي يبب لاببحلمالسببطممقلتلممق دببدتلممقاممقبب لمقق ميببنليسببيا،لمالسببتلقلمقم ببلق

لي يلتلا تادنومقش يدنلم لدا
 مقام المنصوري

ماببملاببحلمقاملاببلتلمقد  يببنلمقاميبب ةلاببحلامببلعلمقصبب لالمييت بب لاببحلمقاملاببلتل
مقا ك نلابحليقسبهلمقصب للممق يبلتلمكداابلليؤ بقمحل ابىل  يبنلمققبمىالي تكبدلابقمل
مقاملعل ابىل  يبنلمققبمىلميمب  ل لقشبي لمقي  بهلمقدصبيحلمقامدبىالميصبل الامسبيملةل

ابببحلل91/5بلمقيگ گبببحلمقت  يببب لسقبببىلقهليبببنلمقياسبببنالمميمبببل لابببل39/5سيمبببل لمقسبببال ل
لمقايلقنلمالمقىلسقىلمقتسامعو

 قراءة المقام:
سقببىلمققببمىللصببيم مفلليهل گببلمقي بب  لامببلعلمقاقصببم يل ببقغعلمق يببلتلاببحل  يببنل

سقبىللسبيگلمق تاد ل يبلقعلمم لثبعليصبي لابحلل مگلمق تاد ل يل يلميلمي لثعليقدإلسقىل
اببحلمكمفللقببدمالفليببقسلمقصبب لل اببىل  يببنلمققببمىلليي ببق لثببعلمققببمىال ببتاد ل  مل مل ي

قبببىلمق يبببلدلثبببعلمالسبببتم م ل ابببىلمققبببمىل بببتاد ل مميلميل ملررررلمممي ل سقبببىلمقييبببعلمم 
لماقمل تلعلمقت  ي و

ال يحلمقصب للممق يبلتل ابىل  يبنلمققبمىلليي قلمقمل هل  يلتلاحلمقشي لاتقمدفل
مصانلمقي بم لت ب  لليي قي ال ي اللي تاهلل لقاقصم يلم لالقدل لمال ي ةلاحلمقت  ل

لسقىلمققمىلماهلاحلمق يلتولقدمالفلاحلمقك  محل
مقتببببهلت بببب  لي ببببإلمقايلقببببنلتكببببمحل مصببببانلقلامصببببتلتقببببدإلسقببببىللميمقببببىمقياسببببنل
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 بقغعلمق سبتلييبم ل يب اللسقبىلقغبعلمقاقصبم يل تكب م لقد بنلمابلحلمي تاهبللليهل گلمق
ل تاد ل  م ل  م ي و
لقنلمالمقىلمتساىلبل هلمقايبمقامسيمينلقيي قلمقملا لمقدلصانلگ لگي   لمدحلمقي

ابحليقسبيحل سبتللمتتبيق قشل  م لماهلممس لاحلمققشل  م لصهلايلقبنلمق سبيقهال
 اببىلمقكبب  محلم يببلتل اببىلمقا يبب المققبب ل ببتاد ل  يلمميلممي لميصببي لسقببىلمقسببهعل

ل تاد ل يلل مستليللرر لثعلسقىليممالمق سيقهل رررلمميلممي و
صي نلمق سيقهلت ب  لابحلمقابلام محلمتقبدإلسقبىللتيتهنلا لش ةل ي لاقةلمقايلق

مقا ي ل)تستم ل يلتل اىلمقا ي (لثعليت  فل لققدمإل حلط يقليطيبنلصبغي ةلابحل
مققمىلقيستم ل قغعلمقاقصبم يل ابىل  يبنلمققبمىل بتاد ل مابلحلمابلحلمابلحلمابلحلرريل

لمي و
ماببهل يببلدل اببىل يبب لمقتهببل لاببقةلمقايلقببنليقتمببإلمقمببل هلسقببىليطيببنلمقاثقببميل

  ينلمققمىل تاد ل م يل ليل ليل ل  م ع لميم مل يتلاحلمقشي ل قغعلمقاثقميالميقهيب،ل
صبم يل تاد ل  ديدل ديدل ديديلاح ل يب لابقةلمالقدبل ليقتمبإلا لشب ةلسقبىلقغبعلمقاق

م يلمي لماقةلتيت  لمقياسبنلمقثلقيبنلمقتبهلتسب قلمقايلقبنل   تاد ل مالحلمالحلمقهليل
لققشل  م لمقاشل هنلقاايلقنلمالمقىل   يلتهللممقدل هلومقثلقينالماهلم
لمقمل هل يتلاحلمقشي ل يب لمقايلقبنليقتهبهل مطيبنلابحلمال مم لمسبتي م مفلليي ق

(ل ي لمحلكلحلمقمل هلي لقدإلابحل  يبنلمقا يب لسقبىلمقيگ گقااثاثنلمقاميينل) ليمل ل
كبببإللل  يبببنلمققبببمىلمابببهل ابببىلثبببدثلا م بببإل ابببىل سبببالمالقدبببل لمقاسبببت  انلصبببه

لا  ان:
ل مالحلمالحل يلميل   عليمحلقياهل ل هل ل هل ل هليل ملامم و -9
 مالحلمالحل   عليمحل لشعليمحل ل هلقياهل ل هل ل ،لمامم و -1
ل   عليمحل لشعليمحلمصق عو -3

متسبببامعلمقامبببلعليبببتعل لقتببب  فل لقصبببيم لسقبببىلمقسبببهعلممققبببدمإل تببب  فل يابببلفلسقبببىل
ليلقاحلممرة لماملقهلينلمقتسامعو  ينلمققمىل تاد ل مالحلرررلالحل يلامقىل

لهلاملعلمقاقصم يل اىلمسطممقنل مصي ةلاطايهل:يسيإلمالستلقلمقم لق
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للبب لسيدابصإالعلمالعلصيللميساهلسملاللصّحليا هلمي مفل
لمسيا،ل اىلمسطممقنلثلقينل مصي ةلاطايهل:

لمشميقهل ا يل هعلمايلعلل معببسقملدم ل هلمي لمدم ل 
ل مصي ةلاطايهل:ل9131ةل لعلمسيا،لصهلاؤتا لمقملا ل

للعبب ق لقعلياه،لق يعلميلللللللللي ليممىل اىلمقيدللاستهلعك
ل اىلمسطممقنل مصي ةلاطايهل:لمق  يهسيا،ل شي لمق

لماللتسمقهلس ملسقملماكحلمقيه للللللاللصلسمقهل ا مفلميإلقهلاهلمق ا م
لمسيا،ل يالفل مصي ةلاطايهل:

لىب،ل علتيلاب ق ل يق ايتللللببحل ر لمالابق لقابب يل 
لمسيا،لقيعلمقشي اهل اىلمسطممقنل مصي ةلاطايهل:

ل يالمقدالحلماللي ىلاللي االلللللللمقللاحل يلإلاللي ل ليايسهع
 مقام الحديدي

املعلمق  ي يلاملص  لابحلامبلعلمقصب للمابملابحلمقاملابلتلمقاطامبنالمققغاتب،ل
ي تكبدلامبلعلمق  يب يل ابىلمقشيينلمقاؤث ةلصإحل القهل غ م لي ّ محلسال ،ل شبغ ال

المياكبببحلتصبببمي ةل ابببىل يبببنل  يبببنل  ببب ىل سبببالساكلقيبببنلمقمبببل هلاببب ل مگلمقببب  يبببنل
مقا لص ببنل اببىل  يببل لسبباعلمقصبب لليمبب  ل لقشببي لمقيببلاهل)مقدايبب ي(لمي مصببقلامسببيملةل

لو91/5لمقيگ گميمل ل
 قراءة المقام:

مقصبيم لثبعلل مگلمقبسقبىل  يبنللقبدمالفلليهل گبلمقي   لاملعلمق  ي يلابحل  يبنل
 تاد ل اللي ا،لاللي اب،لاللل مگلمقممق يلدلثعلمققدمإلسقىل  ينلليهل گلمقمللسيگلمقسقىل

لقهلينلمقت  ي ولللللل لمامللا هليلل يمقهگا  لملگي ا،لالل ا،لاللاللرةلاللي ا،ل
تم  لمشط لمقداي يل قغعلمقت  ي ل اىلمحلتقتههل اد نل ررل ،لر ب،لابمم لتؤ بقل

ابحلمقا اببم يلاب لمصببانلمقي بم ولمياكببحلس  بلإليطيببنلصبهلمقشببط لمقثبلقهليطيببنل
احلمقاك ل إالمكقق لمصانلمقي مقلماهلاحلقغعلمق يلتل بتاد ل  ابمميل ابمميلا ابمميل

 ببببقدسلكببببدعلشببببط لل رري لثببببعلتببببيتهليطيببببنلمقابببب اهل ببببل ةلصببببهلمقشببببط لمق م بببب لمتمبببب ل
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لا،لممقم ي،ل ل وگياكحلس  لإلمصإلمقيا للمي  ىمقداي يالمصهلميشط ل
للللللل ليقدببببل  لمتببببتعلمقيگبببب گسببببامعلمقامببببلعلتبببب  إلمقاثاثببببنلمقامييببببنل  ليمببببل لي ببببإلت

ل يهإلمهل لصمملمه و
 يبب لاببقملمقتمطيبب لي بب  لمقتسببامعل ببتاد ل ماببلحلماببلحلماببلحليهببإلمهلاببلحال اببب ل

حلتمييقهليلل يبمقهليبللر  لم بتاد ليبلل يبمقهلمال يب ةليبتعلمققبدمإلسقبىليممصيحلاق
 لماببببملقهليببببنلل ليببببا ل بببلقتاد لمال يبببب ل مگلمقببببممقصببببيم لسقببببىل لليبببب م لمكمفلمقيببب مقل 
لمقتسامعو

لاملعلمق  ي يل اىلمسطممقنل لقداي يلمققيلاطاي،:لم لقيهسيإلمالستلقلمق
لحبالقه،لبل قيم لل ب يلعلدا ةل  ي

ل اىلمسطممقنل لقداي يلمققيلاطاي،:لمق  يهمسيا،ل شي لمق
ل،وه  مسهل دعليهإلمقدد لم  مفلاقل ا
 عربش  دالمقام 

امببلعلمق شببتل بب الاببمل  بب لمقدبب م لمقاميبب ةلقامببلعلمق سببيقهلماببحل يببثلقغاببنل
مقامببلعلصهببملاببحلمق سببيقهلصمببطال اببللاببحل يببثلت كي ببنلمقامببلعل شببكا،لمقكلاببإلصييت بب ل

ممق يلدليب  دحل شبكإلليهل گلمقممق يلدالقق لالحلليهل گلمقاحلمق سيقهلمللا ك لفل
سقبىلتقسببيقلمتق بيعلاتقبلاهلصبهلمق يببنلاميباالقكمقب،لابحلمقاملاببلتلمقاميب ةالي تبلفل

ميبقسلليهل گبلمق ق لمالقتملإلسقىليقسللال يحلمقمل هلممقد ينلمقامسيمينال صمصلفل
قبببميلمقيبببإلابببقملصبببهلام ابببنلمسببب لالسق سبببل لابببقملمقامبببلعلم ببب علثقامق يبببلدل مطيبببنلم

 شببتلمققامببلعلمق شببتهالمسببالةللشببيم ،المميبب ةلم ابب لمقديبب محالميبب مىلقيكببمحلا م صببلفل
لاد  ةلصقينلتي  ل حلي  ةلم  م ينل مم لاقملمقدحلمالصيإوللحلصيدفل  االمكل

الميمبب  ل لقشببي لمقي  ببهلمقدصببيحل مگلمقببي تكببدلامببلعلمق شببتل بب ال اببىل  يببنل
لو91/5لمقيگ گمقامدىالميصل الامسيملةلميمل ل

 قراءة المقام:
سقبببىلمق سبببيقهاللصبببيم مفلليهل گبببلمق ببب مةلامبببلعلمق شبببتل ببب الت ببب  لابببحل  يبببنل

قا سببببيقهل ببببتاد ل اقبببب،لاللياببببهل ببببميايع لم مبببب م ةلمق يببببتللصببببيم مفلملليهل گببببلقالقببببدمالفلمل
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 تاد ل يهلقع ليقتمإلمقمل هلل مگلمقمقشي يل قدسلمققغعليتعلمققدمإلاحلمق سيقهلسقىل
الميقهيب،ل تكب م ليهل گللق تاد ل  ملرر لميم  ل يتلاحلمقشي ل ليهل گلمق ي لقق لسقىل

كإليلقع لم اد بنليبلقعلمال يب ةليقبدإلمقمبل هلتاد ل  لق،ل ل لق لق يعل ك إليلقيا ل 
لويهل گلمقسقىلي م ل

يحل ببقغعلمق يببلدلم ببقدسلماليمببل الملا لت بب  لمقد يببنلمقامسبيمينل ببلقت يب لاببقملمقمبب م
ماقللتكابحل م بنلمالقسبيلعلمقابتمحلقهبقملمقامبلعلمصبيم نلمي م ل بقدسلمقميبتاليي بقل

شي ل لقاثقميولميقتهبهلمقاثقبميلمقمل هليطينلمقاثقميل تاد ل م يل  لميم مل يتلاحلمق
 بتاد ل يل  بل لل مگلمقب تاد ل  قهل قهل  م ي لماقلليقتمإلسقىلقغعلمق يلتل اىل  يبنل

ي يل ليل ليل لامقىليلقاحلممة لماملقهلينلمقتسامعل اىلمحلتكمحلر ب لقد بنل يبل  ل
لماملمستم م لمقاملعول مگلمقاحل  ينلمق سيقهلمقد نل امقىليلقاحلممة لاحل

لهلمق شتل  ال اىلمسطممقنل مصي ةلاطايهل:يالستلقلمقم لقسيإلم
لم  ملصهلطل نلمقشمقلم م للللللللللللبببللثعل ل بكتعلمق الدالق
ل اىلمسطممقنل مصي ةلاطايهل:لمق  يهمسيا،ل شي لمق

لمقكحليقىلقق لليؤمإلسقىلمقت  لللللللت كتل  يالمقماالالل حلادقن
 

 ورفةمقام ا  
قاملاببببلتلمقد  يببببنلمقاطامببببنلقامببببلعلمق سببببيقهالماببببملاببببحلامببببلعلمالم صببببنلم بببب لم

ل مگلمقبببمقاملابببلتلمقتبببهلتببب  ملق دبببنلمق  كبببنلممق هيبببنلممقسببب م الي تكبببدل ابببىل  يبببنل
مياكببحلتصببمي ةل اببىل  يببلتل  يبب ةل سببالماكلقيببنلمقمببل هلمقصببمتينليمبب  ل لقشببي ل

ل5/5مقي  هلمقدصيحلمقامدىالمي مصقلامسيملةلميمل لمقم  ةل
لقراءة المقام:
قا سيقهللصيم مفلملليهل گلمقسقىللقدمالفلاملعلميم ص،لاحل  ينلمق سيقهللي   

ل لمامل تلعلمقت  ي ولمالحلمالحلمالحلمالحل ملياعلثلقينلممققدمإلسقىلمققمىل تاد ل 
ابلتليي قلمقمل هلم يلتلمقشي ل قدسلقغعلمقت  ي لميقههلكإل يبتلشبي يل كا
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م لقد بنل ممةل مل ابلح لي بإل  ميبنلكبإلابلليسبت  علمقمب للع لمكثيب مفلمق يتل مل اد نل مم ا
ل يتلشي يو

تؤ ببقليطيببنل سببيقهلت بب  لاببحل  يببنلمقكبب  محلمي  ببقلمحليي ببقلمقمببل هل يبب الل
ا لش ةليطينلي م يلماقهللمق يم لسقىلمالم ص،الياكحل يالفلم  لإليطيتهلمق شبتل

 بب المصببهل  بب لمي يببلتليييببإلمقمببل هلقهليتبب،ل مطيببنلاببحلمال مم لقي  صهببلل شببتلمقمل
شببب ةل مصبببانل شبببي ل ببببتاد ل ميبببهلميبببهلميببببهلر لر لر  لماقبببل ل يابببلفل يبببب لا ل

مقصببي لتلاثببإلصببي نلمقا اببم يلمصببي لتلمقببدمدةل ببتاد ل ريل قببعل قببعلمسببا لمميل
 قعل مل مل م اع لمحلامبلعلمالم صب،ليسبتم اليطب لمممصبلإلكثيب ةلابحلامبلاهلمق يبلتل

تببؤث ل اببىلشببكإلممق سببيقهلماببقةلمقمطبب لممالمصببلإل  بب لقمتهببلليصببي ةلمياياببنلمالل
لالال معلييم لسقىلا ط،لمالسلسل ي لتا لمقمط لممالمصلإولمقاملعلمش صيت،

 بتاد لل مگلمقبتسامعلاملعلمالم ص،ليممعل اىل سلسلقدمق،لمقت  ييهلسقىل  يبنل
ل مالحل الحل الحلرقه لمامل تلعلمقتسامعو

ل اىلمسطممقنل مصي ةلاطايهل:لناملعلمالم صلم لقيهسيإلمالستلقلمق
لكقتلقا دحلمم ثلفلممصيلللليصيلل يلقهعلاكلقلفلماإلمل

لمسيا،ل اىلمسطممق،ل مصي ةلاطايهل:
لمق م ل مفهلممقسملعلسملاهلللك لمقادعلصالليدي لاداه

لمسيا،ليمس ل ا ل اىلمسطممقنل مصي ةلاطايهل:
لمم قلفهلاحلسلفإلا  معلللعب ل  يبا ا لسلفإلقغي

 مقام الدشتي
مقد  ينلمقاطامبنلقامبلعلمق سبيقهالي تكبدل ابىللاملعلمق شتهلامل   لمقاملالت

مياكببحلتصببمي ةل اببىل  يببلتلا تادببنالميمبب  ل لقشببي لمقي  ببهلمقدصببيحلل مگلمقبب  يببنل
لمقامدىالماللي مصقلامسيملةلماليمل لاحلمقت  ي لسقىلمقتسامعو

 قراءة مقام:
ليهل گبلمقسقبىللصبيم مفلملل مگلمقسقىللقدمالفلليهل گلمقي   لاقملمقاملعلاحل  ينل

سقببببىل  يببببنلمقييببببعلممالسببببتم م ل اببببىلليهل گببببلمقكبببب م لقد ببببنل ممة لثببببعليصببببي لاببببحل ت
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لمق سيقهل تاد ل   يل يل الحل الحليلقعل يلممة لمامل تلعلمقت  ي و
يي بقلمقمببل هلم يببلتلاببحلمقشببي ل ببقغعلمقت  يب وليي ببقل يبب لاببقةلمال يببلتلمصببانل
 يبببلدل  يببببالميطيبببنلاببببحلمق ببببميدمميالمابببهل اببببىل بببب م ل  بببمإليطيتببببهلمق شببببتل

قهببقملمقامببلعلتؤ ببقلاببحللنممقداببهلصببهلامببلعلمق ببميدمميووولاقببل لصببي نل اثل ببنلايلقبب
سقىلمق د  لثعلمققدمإلسقبىل  يبنلمق سبيقهلمياكبحللصيم مفلسقىلمكمفلمللقدمالفلمقا ي ل

لم ل تهلل  ةلا متو
سقبىلمق سبيقهلممصبانلم ببملل مگلمقببياكبحلم  بلإليطيبنلاببحلمقدابهلاب ماللابحل

لويهل گلمقسقىلل مگلمق طللا ماللاحل
م بببقدسلكبببدعلل مگلمقبببابببحلمق سبببيقهلسقبببىللتسبببامعلابببقملمقامبببلعل بببلققدمإلاتببب  يلفل

لمقشي ل مل تاد ل  مةلررالح 
اطايبب،:لل لسببطممقتيحليبب ياتيحلميمقببىل كببدعلصل سببهلم ببلقيهسببيا،لمالسببتلقلمق

ل و،إلقيلاقجل مد لك،ل ميلك ل  سهل
لممقثلقينل مصي ةلاطايهل:

لالي لقعليقإلاحلمصاهللمادمللكعلاحلماي ل اىلص  لمقاد ل دل
ميب  ةل يابلفل اقلسب لتل ب ةالمابحلم  م لتب،لصبهلابقملمقامبلعلابملتق بيعل شب  ل

ل قلفهلي إلي م ةلاملعلمق شتلكدا،لام:
لمصدتلقهل   ةلمقيي لمقهقهللادتلمقدم م ل  طل لمقصدل
لحبنلمقادتتببب ليللصتقبم  لللبصل  لاحل ه  لاللي لساد

لامشحلاطاي،:يّا ةلصهلقق ل سحل يمك،ل 
ل هلقدقممبباحلامىليمعل ماللدإبي ل دلق اهلم قلمقغ

 مقام ا روا 
امبببلعلمي مم لابببحلمقاملابببلتلمقد  يبببنلمقاطامبببنلقامبببلعلمق سبببيقهالي تكبببدل ابببىل

المياكبببحلتصبببمي ةل ابببىل  يبببلتلا تادبببنلاببب لا م بببلةلمال يبببل لصبببهلسببباعل مگلمقببب  يبببنل
لو5/5امسيملةلميمل لمقم  ةللمقاملعاليم  ل لقشي لمقي  هلمقدصيحلمقامدىالمي مصق

 قراءة المقام:



 

{140} 

سقببىل  يببنلمق سببيقهل ببتاد للصببيم مفلليهل گببلمقي بب  لامببلعلمي مم لاببحل  يببنل
ابحلمق سببيقهلسقبىلمقكب  محلمقببدمإلا لشب لسقبىلمق سببيقهللصبيم مفل اقب،ل بلهل بله لثببعل

ل تاد ل ليل للرقه لماملقهلينلمقت  ي و
ا لمق بلقلمصبانلمقيشبي لمقتبهلتقبدإللمقشي ل قغعلمقت  ي للفل قلمقمل هلم يلتيي

ل تاد ل ميليلميليلميليلر لر لر  ول مگلمق لققغعلاحلمق سيقهلسقىل
ياكببحلقامببل هلمحليي ببقليطيببنلاببحلمق سببيقهلتكببمحل اببىل  يببنلمقكبب  محالماببحل

لمالصاإلمحلتاصقلايهلليطينلمقا لق لا لش ةلثعلمق يم لسقىلمال مم و
ممق شبتل ب االمابحللاممق شبتهلنياكحلم  بلإل يب لمقمطب لاثبإلمال مصبكالل

مياإلمالمصلإلمقتهلتقسيعلا لت كي نلاقملمقامبلعلابهلمصبانلمق يبلدل  يبالمقتبهل
ل   اهلليمس ل ا ل شكإلاقليلةل مفينو

ليهل گببلمق اببللتسببامعلامببلعلمال مم لصيببتعل مطيببنلاببحلمقطببلا لتؤ ببقلاببحل  يببنل
 مة لثعليت يهبلل مصبانللسقىل  ينلمق ستلمقق ل اد ل   اا،ليللقيإل  اا،لقياهليللقدمالفل

لمامل تلعلمقتسامعول مگلمقسقىل  ينللقدمالفلمقيشي لاحل  ينلمق سيقهل
لاملعلمال مم ل اىلمسطممقنل مصي ةلاطايهل:لم لقيهسيإلمالستلقلمق

لص تلقا دحلمم ثلفلممصيلللليصيلل اإلم يلقيمملاكلقلفل
ميببب  ةليمسببب ل اببب ل بببقدسلمقمصبببي ةلاببب لمابببلصنل يببب لمال يبببلتلابببحليصبببي ةل

ل  ىلمسيا،لمقسي ليايإلمال  اهل مصي ةلاطايهل:م
لم دلقما هلصهلامم لسملاهلللكعلقيانلاق لمقغ معلاقلاه

 مقام الالمي
صببهلمسببطلميقببمالمقيبب مقلي ببإلتسببييإللماسببتيادفللقغببعلمقداببهلكببلحلاميببم مفل

ل9119مقببب ا  لصبببهل ببب قيحلل،تل لسبببا،ل  دابببمال مقيبببنلمقتبببهل  صبببلم بببلقيهمالسبببتلقلمق
ق يبب،لمسببطممقلتلاسببيانل ل مقيببلتلاببحلقغببعلمقداببهلي ببإللم ببلقيهمقلم تببىلمحلمالسببتلق

ابببقملمقتبببل ي ال يببب لمحلمقمصبببنلمقتبببهل ميبببتل بببحلمصبببلةلم يببب،المط ييبببنلمقكاابببلتلمقتبببهل
قعل ايقلم قتلشي ينل ف،لمقشيينلمقاي  ةلمقتهلتقعل حلم تمتهللمال مقينلمط يمنلم م

لوممسيلفللمفلممقتشل ل
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ممستا لمست  معلمال مقيبنل هبقملمقبقغعللقغعلمقداهلاملص  لاحلاملعلمق سيقهل
 مصببي ةلشببي ينالماببقملل9195يبب  ةل ببلعللم ببلقيهسقببىليماقببللاببقمال يبب لمحلمالسببتلقلمق

مقببببمدحللللللمقببببقغعلاببببمل  ببببل ةل ببببحليببببقسل  ببببل هلاللمكثبببب لمالليصببببل الامسببببيملةل
لماليمل هو

سقبىلمقابلام للصبيم مفلملليهل گبلمقسقبىللقبدمالفلي   لاقملمققغعلاحل  ينلمق سيقهل
ق سيقهلممققبدمإلسقبىلمق مسباي لقيسبتم ل قب ةلمققب ل بتاد ل مميبدةلمميابهليل ب،ليل ب،لمم

ليللمم ،لرةلرةلمميدة لثعليل قلم يلتلمال مقينل قدسلمققغعل تىلمالستم م و
ل ل مقي،لاطايهل:ل9114هل اىلمسطممقنلسقنلي لقسيا،لمالستلقلمقم

لليبهلمق اب ل س متب ي لاتدي
لاطايهل:لن مقي يل9114الرمسيا،ل اىلمسطممقنلصهل

لتل م هلتيلاليگق إليساهلم 
لاطايهل:لن مقي يل9114مسيا،ل سيحلك  يل اىلمسطممقنلسقنل

لهب  ب  لسهب لم م لقا قبم ي
 

 ال الداخلة في المقاما  العراقيةتحليل االوص
ي يبب،ل ببل :لماببهلاببحلقغببعلمق يببلتلمتبب  إلصببهلاي ببعلاملاببلتلمق يببلتلممقصبب لال -9

المققبب ل ببتاد ل  بب عل بب عال بب عل مگلمقببسقببىل  يببنللقببدمالفلمتببؤ ىلاببحل  يببنلمق سببقهل
لمدعوگمكهلل ي محل  علي  لحا

قصب لالمتبؤ ىلابحلماهلاحلقغعلمق يلتلمت  إلصهلاي علاملالتلمق يبلتلمما،:گ ا ل -1
 تاد  مقإلممامم  ل مگلثعلتقدإلسقىلمق  ينلمققمىل تاد  مقإلمقإلمقإلمقإلمقإ 

املاببلتلكثيبب ةلمتسببت  علقت ميببإلل ابهلد ببل :لماببهلاببحلقغببعلمق يببلتلمتبب  إلصببه -3
 ملسقببىلمق سببتالتببؤ ىلاببحلمق سببيقهللسببيگلسقببىلمق يببلتل ملسقببىلمقليهل گببلمقببقغعلاببحلمق
 ولكاللم  تلصهلاملعلمال  ماياهل(ل يليليل)ل تاد ليهل گلقدمالفلسقىلمق

ل لللللللللللل بتاد لسبيگلالتؤ ىلابحلمقكب  محلقبدمالفلسقبىلمقلسيگل يع:لقغاهلللسيگل -5
  ولم ي م ل  م ل  
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 ابببا:لقغاهبببللابببدمعلي هببب لصيهبببلليبببقسلمق يبببلدل ابببىلمققبببمىلصبببهلامبببلعللسبببيگل -4
سقبىللقبدمالفلسقبىلمق صبل لمللصبيم مفلالمت   لابحلمق سبتل ت  يب لكاابنلمابلحلسيگلمق
 وسيگلمق

سقببىلمقسببهعلممالسببتم م للصببيم مفللگتببؤ ىلاببحلمق ببد للسببيگل ا ببلح:لقغاهببلللسببيگل -9
امبلعلللللللللق،لمالمقىلصبهل اىلمق د  ل تاد ل يل مستووولرحلمالح لماهلمقاي

 وسيگلمق
 بببتاد للسبببيگلمقسقبببىللقبببدمالفلالمتبببؤ ىلابببحلمقييبببعلسبببيگلا بببلق لك كبببم :لقغاهبببلل -7

 مميليليلليليهلمميليهل ملريليهليللممياع لصهلاملعلمقا لق لت  إل بقدسلمالقدبل ل
 مت طل قغعلمقا لق و

ماللمقببب،لتببب  لم ميبببتلمصبببانلل  تيبببل :لقغاهبببللا كبببال يبببلتل يبببلدلكلقبببتلاملابببلفل -9
ت  إلصهلاملعلمق ق لتلي إلمقتسامعل تاد ل مابلحلمابلحلقبهل مل بلقكدعلمقشبي يل

صبببهلمسببببطممقنلل ابببع ل يمصبببلصهل ميبببإل قببب يللم بببلقيهكابببللم  ل قببب لمالسبببتلقلمق
 و)ش  قلل اىللقك لمق  يالووو(

اب لتميب لقدتب ةلل مگلمقبسقبىللقبدمالفليدمد:لقغاهلل يبلتلت ب  لابحلمق سبيقهلمتتب  فل -1
متب  إلصبهلاي بعلاملابلتلمق يبلتلمصبهلامبلعلمق يبلدللسبيگلمقمكث ل اىل  يبنل

  يممحلم ي اللمتؤ ىل لقكدعلمقاغقىل ملمقام م و
ممق ابببمتهل تطميبببإلليهل گبببلمقابببلام ي:لقغاهبببلل يبببعل شبببي محلمي تاببب ل بببحل -91

 ا طلت،لكاللصهلقهلينلمكيلتلصهلتدمةلمقيي ل ق لمقتك ي متو
اببحلمققببمىلسقببىل اببىلمققببمىلصتصببي لل  ببقت يببلدلابب قه:لقغاهببلل يببلدلصببلقمل -99

مقك  محلثعلقدمإلس ي لاحلمق د  لسقىلمققمىالت  إلكايلق،لصهلاملعلمق ستل
 م ي الولسيگلمقمت   لاحلمقك  محلمت  إلصهلاملالتلمق يلدلمل

صلقهببببللت بببب  لاببببحلل مگلمقبببب اببببىل  يببببنلل  ببببقتمقشببببلاقلد:لقغاهببببلل يببببلدلصببببلقمل -91
فل سببباعلسقبببىلمقابببلام لمقبببدمإلاتببب  للصبببيم مفلسقبببىلمق يبببلدلثبببعللقبببدمالفلمق سبببيقهل

 المت  إلصهلاملعلمق يلدل يممحلكايلق،لثلقينو مگلمقمق يلدلسقىل
سقببىللالفلملسقببىلمق سببيقهلمقببدللصببيم مفلصليهل گببلمق مسبباي :لقغاهببلل يببلتلت بب  لاببحل -93
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 اد بنللللللللللا لش ةلكاللصهلياسنلمق سيقهلمتسبامعلمق يبلدل يبممحل مگلمق
 ص يل احو

مقيبب مقل)يبب م لمكمف(لسقببىللسببيگلمقاببحللقببدمالفلمتببؤ ىللسببيگليصببلص:لقغاهببلل -95
  تاد ل)مقاهلقاهلقاه(ولسيگلمقمت  إلصهل  مينلت  ي لاملعل

احلمققمىل ت  فلساعلمق سبتلسقبىل  يبنللقدمالفلسيسلقه:لقغاهلل ستالمتؤ ىل -94
مق سببببتلمتبببب  إلصببببهلمق اببببيدميلممق ببببليدحل ببببتاد ل  اببببهلميببببإلررلمقبببب،لرمقبببب،ل

  ل لي و
مالسبت  معلصبهلمقامبلعلقلامصت:لمصانلمققلامصتل  ل ةل حلقدمإليي بقلشبكإل -99

ليهل گببلمقببقيلتبب  إلصيبب،لاببقةلمقمصببانلصدببهلامببلعلمق يببلتل يبب لمقايلقببنلقغاهببلل
ي ببإلمقتسبببامعللسببيگلمقمصببهلمقاقصببم يل ثقببل لمقياسببنلقغاهببللصببب للمصببهلامببلعل

 قغاهلل يلدلماكقمو
ال بببتاد ليهل گبببلمقسقبببىللقبببدمالفلالمت ببب  لابببحلمق سبببيقهليهل گبببلم :لقغاهبببللملمقبببد -97

   مييهل مييه و
اتب  يلفللقبدمالفلسقىلمققمىلثبعللصيم مفلليهل گلمقه:لقغاهلل ستلمت   لاحلمق ايا -99

  ساعلمق ستلسقىل  ينلمق ستل تك م لقد نل يلالقه لمت تتعل اد نل يل ميع و
مقي ببم :لقغاهببلل يبببلتلماببهل  بببل ةل ببحليببدفيحلابببحلمققببدمإلابببحلمققببمىلسقبببىل -91

ة لمتب  إلصبهلم بتاد ل  مةل ملوووول ملل مگلمقبممقثلقهلابحلمق سبيقهلسقبىلل مگلمق
 املعلمقص للمياي لص م لمق يلتو

يبقسل يبلدلصبهل ب ميتهلللتي قلسيگل قمإ:لت  إلصهلاملعلمقا لق لمقغاهلل -11
  ت  ي لكاانل)قيإ(ولسيگلمقمتقدإلسقىل  ينل

متؤ ىلصهلا طلمقاملعللسيگليلتمقه:ل يالفلت  إلصهلاملعلمقا لق لمقغاهلل -19
  اىلمقم قولللل ياتهلل لصيهللمقصمتل ط يمنلشيينليصيالت ط يمنليكسّل

ممقتهللسيگلمقمتطاقل اىلمقتمطي لمقاميم لصهلاملعللسيگل:لقغاهلل سهل ق -11
ابهل بليل بل هلبلم بتاد ل مقيگ گبا لسيمبل للسيگلمقسقىللقدمالفلت   لاحلمق صل ل
قليطاقل اىلكإلتمطي ل ليمل لصتساىل الل سهل ق  ل مل يلل  مة ل ي لمق،لم
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 ليمل لماملماليمل لمق لصل قق لمقاملعومقاثاثنلمقاميينل يلمقتهلتؤ ىل 
تببب  إلصبببهلمق كيابببهلممكمفلم بببتاد ل يبببلل مسبببتللسبببيگليبببل  ل ييبببلح:لقغاهبببلل -13

لسبيگلمقسقبىللتب  يييلفللقبدمالفليليليليليلل مست لصبهلمق كيابهلتبؤ يلابحلمقكب  محل
 سقىلمقي مقوليهل گلمق ساعلمقهدمعلمصهلمالمفلمققدمإلاحل

اببنلمق بببميدمميل لقابب لصببهلقهليبببنل يببلدل  يببا:لقغاهببلل يبببلدلمتدبب قل ببحلقغ -15
سقبببىلمققبببمىل بببتاد للقبببدمالفلمقا بببطالتبببؤ ىلصبببهلامبببلعلمقاقصبببم يلابببحلمقا يببب ل

   يووول م ل  م ي لمي إلمقايلقنلمالمقىو
سديلح:لقغاهللسبيگللتبؤ ىلابحلمققبمىلقبدمالفلمقبىلمقسبيگللاب لتبي ي ل ابىل  يبنل و11

تلمقسبيگللمققمىلمت  إلصهلاملعلمقسيگلل تاد ل لقدقبهلقابحل لمصبهل يب لاملابل
  كاالتلمقشي ول

 شي :لقغاهلل يلتلت   لاحلمققمىل تاد ل)ميليلميلي(لقدمالفلمقىلمق مگلل تاد ل و11
  ل  ل  ل  ل  ل لمت  إلصهلمققمىلممال مم لممالم ص،لم ي الول

ري يح:لقغاهلل يعل شي محلت   لاحلمقيهل گللقبدمالفلمقبىليب م لمقيهل گبلل بتاد ل ل و17
  إلصهلمقا ام يلممقطلا للللممق مش يلم ي الومملرميلرمم مملررررالحل لمت 

يتياه:لماهلصي نلقغاهلل يلتلتؤ قلاحلمقك  محلقدمالفلمقىلمققبمىلثبعلصبيم مفل و19
مقببببببىلمقا يببببببّ لممققببببببدمإلمقببببببىلمققببببببمىل ببببببتاد ل لررررررليل  يا متبببببب  إللللللصببببببهل

 مق ق لتو

استيل :لقغاهللسيگللمت   لاحل  يبنلمقا يب لمتسبتم ل ابىل  يبنلمالمفل بقدسل و13
 قكدعلمقشي يولم

اثاثبببن:لمابببهلابببحلقغبببعلمق يبببلتلتبببؤ ىلابببحلمق سبببيقهلقبببدمالفلمقبببىلمقببب مگلل   كبببلتل و91
 امطينل لق قي ةل تاد ل لررمةلررلملرررلمملررةل و

 شبي ي:لقغاهببلليهل گببلالتببؤ ىلاببحلمقكبب  محلقبدمالفلمقببىلمققببمىالمتبب  إلصببهلامببلعل و92
 مق يلتل تاد ل ل قاهلقاهلقاهل ول

  طل اىلمق ستل تاد ل ليلالييلاليل ،ل وكميلقه:لقغاهللا لق لقكقهللت و91

مقام ،:لقغاهبلل يبعلمت ب  لابحلمق سبيقهلصبيم مفلمقبىلمقكب  محل بتاد للللللللل ل و99
 م يل يل يل و

م ببمل طببل:لقغاهببلل سببيقهلمت بب  لاببحلمقيهل گببللقببدمالفلمقببىلمقبب مگللمصببيم مفلمقببىل و93



 

{145} 

  ولمقيهل گللمت  إلصهلاملعلمق شتلممال مم لم ي الل تاد ل ل ملمالل  ملري

  مق:لقغاهلل يلتلمت   لابحلمق سبيقهلممقابلام لقبدمالفلمقبىلمقب مگلالمصبهلامبلعلل و91
 مق  ي يل تاد ل ل امميل امميلا امميل و

دقگقبب،:لماببهلدقگقبب،لمقطببلا لاببحلقغببعلمقييببعل شببي محالتؤ ببقلاببحل  يببنلمقييببعل و91
  ليللم ل لي لييعلمقىلمقيهبل گلل تادب لممقىلمقكب  محلثعلمققبدمإل ساعلمق

لح:لقغاهببلل سببتلماببقةلمقتسبباينليببل تلقتد يمهببلل ببحلصببي نلمقسببيگلل سببتل ا بب و97
 ا لحلمقتهلتؤ قلاحلمقك  محلا لش ةلمقىلمق بد  ول يقابللابقةلمقمصبانلتؤ بقلابحل
مقك  محلمقىلمقا ي لممقىلمق د  ل لقتساسإل تاد ل ليللرلر مملستل لمتيم لمقىل

 مقك  محول

القينلت ببب  لابببحلمقا يببب لدمدة:لقغاهبببللمق سبببيقهلمابببهلابببحلمقغبببلعلمقا لص بببلتلمقشببب و99
قبببدمالفلمقبببىلمق سبببيقهلثبببعلابببحلمق سبببيقهلقاكببب  محلا لشببب ةلممققبببدمإلقا سبببيقهلثبببعل
مققببدمإلمقببىلمقبب مگلل ببتاد ل ل  م  يل  م يلممل اببعل لممل ل قببعلمسببا لمميل قببهل

 مميل م اعل ل

قشل  م :لقغاهلل سيقهلمتتبيق لابحليقسبيحل سبتل ابىلمقكب  محلم يبلتل ابىل و93
لتلمق سبيقهلممقاقصببم يال ببتاد ل ليل مسببتلرررلمميلمقا يب لمتسببت  علصببهلايلقبب

 مميل و

 يببلتل يببع:لقغاهببلل  ميتبب،ل يببلدلمقهليتبب،ل يببلتل اببىلمقبب مگللت بب ملاببحلمققببمىلل و31
 قدمالفلمقىلمق مگلل تاد ل ليل ليل ليل ل  م يل لمتست  علصهلتسامعلمق ق لتول

مقببىللمقسببق ان:ل)مق اي يببن(لقغاهببلل يببلتلمكلقببتلتسبباىل لمق اي يببنل ليمببلإلقسبب ن و32
مقمببل هل لم ببمل ايبب ل لت بب  لاببحلمققببمىل ببتاد ل لالالالقبب،ل لثببعليسببتم ل اببىلمقبب مگلل

للللللامببببلاهل ببببتاد ل لمقبببب لمقبببب لالقبببب،لمقبببب لمقبببب لالقبببب،لمقبببب لالرلاليل لمتبببب  إلصببببه
 مقي م يلممال  ماياهول

 بببدمالتلمال  مايابببه:لقغاهبببلل يبببلتلت ببب  لابببحلمق سبببيقهلممقابببلام لصبببيم مفلمقبببىلل و31
 مگلل تاد ل ليليل ،اليليليليليليلل عليللررلال يل لمتب  إلصبهلمقا ي لمقدمالفلمقىلمق

  ي لاملالتلمق يلتول

 اشهر اعالم وقراء المقام العراقي

مقامببلعلمقي ميببهلاببقملمال ثلمقغقببلفهلمقامسببيمهلميصببيإلمقببقيلشببه قللتث يببتلل
مسسبب،لصببهلصتبب ةلمالد اببل لمقي لسببهال اابب،لم مصببا،لقألييببلإلمقد مببنلايام ببنلاببحل
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  بل لممقاثمدبيحلمقاتبقمييحلقهبقملمقابمحلابحلمقبممحليبلإلمقب يحلممقامسبيمييحلممي لم لمقم م
مقتبب مثالاببحلا تابب لاكمقببلتلمشبب مفحلمقايتابب لمقي ميببهلمق يقيببنلممقطلفديببنلممقي ييببنل
 ل ت ل ةلصحلكإلمقي ميييحالماميتهعلمقتهليدت  محل هلالكمق،لمقدبحلمقم يب لمقبقيلكابلل

مالقبنلمقا لص بنل ايب،لمميصبلق،لقأل قبل للسبؤمقينشلا قللتكقىل لسبعلمقيب مقولص اابمملا
 دل ال تىل ه تلماليهدةلمقصمتينل يحل ّمحلييبإلممم ب لمقمب حلمقتلسب ل شب لممي

م  ميببنلمقمبب حلمقيشبب يحللالتسبباامةلاببحلمالقببنل اببىلمسببطممقلتالسببايقلاللم  صقببللاببحل
لالفلقهبببقةل دقهبببلل  م يبببنلماليببب م لمقميهبببعلمقدقبببهلمق صيببب ل دصبببلفلمشبببي مفلمم م مفالممسبببتكا

مالالقنلممق سلقنلمالقسلقينالق ىلا م ةلمال تقل ل كتل نلمقسي لمققمتينلقكإلابحل ب عل
اسي ةلمقاملعلمقي ميهلمم ىل م مفلصيهبللاهابلل  بعلمملصبغ الصبلقايهم لصبهل قبل لابقمل
مقصببب  لمقي ببببيعلابببملايهببببم ليابببل هل سلسببببلفالاببب لم طببببل لقميلمي مم لمال  م يببببنل

علقيب علبمققك لمق لقب الم  ابللاقبل لمقكثيب لاابحلقبعلت صهبمقاتايدةل مهعلصهلمقتايدلمل
 لمقاياماببنلممقاصببب  ال ماببهعلمهلميبب مفل ابببىل  اببلقهعلم بب التهعالممدم لابببقةلبتمصبب

مقصببم ةلصببلحلمقاسببؤمقينل  اببتل ايقببللصببهلتث يببتلكببإلاببحلم  لمسببا،لام مقببلفل بب م ل
 م لاببقملم ابإالاببحلابممةلمامسببيمييحلمشبي م لماثمدببيحلكلقببتلقهبعل صببالتهعلمسبمةل مبب

لمقدحلمقيايإالصهل يامانلمقاملعلمقي ميهلمقش ةلممقا لص نل اي،ول
محلصت ةلطميانلاحلمقتمصهلممق  ثلممالستم م ال ك تلققللمحلمقاملعلمقي ميهلل

 شكا،لمققيليمت الكثي مفلاحلمقاملعلمققيلسايقلةل  ب لمالسبطممقلتالكبلحليب لت  ب  ل
ي لمقاصل  لمحلمقادل   لمقب  احلممق يثلاحلي ي ل دإلمقم حلمقثلاحل ش الصتش

كببلحل سببتلقمفلقابب مم لميممفببإلاببحلمقمبب م لممقاهتاببيحالماببؤال لل2791مقببهلمقامقببم ل ببلعل
مق مم لاعلمققيحل سسمملماعلا م سلمقاملعلمقي ميهولصا  سنل غ م ليل ابللمقابدل سبحل

ما  سنلمقامصبإليل ابلل ابهلمقصبدملمقامقبم ل بلعلللع2717مق ل مييهلمقامقم ل لع
لعلل2731ما  سنلك كم ليل الل  انلمهلشاتل لمقامقم ل لعلولعلل2797

 لصببببب لابببببؤال لمقببببب مم لمييببببب لمم ببببب مفلابببببقهعلالشبببببل لمهلمقاقببببب الميلمقامقبببببم لل
الم ببببقىليايبببب لاببببقةلالمقببببقيلم ببببقلاببببحلمقاببببدل  بببب لمقبببب  احلمقببببهلمياببببلفل2779 ببببلع

،لقا تا لمقا م سل اللكلحلياتاك،لاحل اعلماحل يل ةلصهلمقم م ةلمقق ل   لتقمدت
اقبلطقلمقيب مقال  كببعلاهقتب،الماببهلقمبإلمق ابلف ل اببىلمق ايب ل ببيحلاقطمتب،لاقبب قهل
م ليهلاقلطقلمقي مقالصكلحل صاإل م ينلقااملعالمقلشب ليصبمق،لمم كلاب،لمط مفبقل

لم مف،و
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ل2711 لم  مايعل حلقييالمقامقم لصهلمالقلابمإل بلعللكالل لص اعلميالفلل
ماببملاببحلمقيممفببإلمق لكاببنال شببقلمقامسببيمىلميبب م ةلمقامببلعالم اببىلاببم لمقاصببل  ل
مقاتببمص ةلمقتببهلتؤكبب لمحلمقاببدلمقببهلاببملميك بب لسببقلفالماللميببم لالسببعلي ابب،لصببهلايبب محل

دلمقبهالم بلق  علمقاملعلمقي ميهالصلحلس  مايعل حلقييالال  لمحليكمحلتتااقل اىلمقاب
 لاحلمق مم لمالممفإلممايهلمقا قلتلمالمقىلباحل  علم ت مص،لي م ةلمقاملعالساللمق،ليي

لقاا م سلمقاملاينلمقي ميينول
قم ليساقللمق مالمقداقينلالييلإلي م لمقاملعلمقي ميهالقدت متلا ةلكإلمم  ةلل

ييحلممقهبببممةلمييبببلإلابببحلمقمببب م لممقامسبببيمل3 لابببلالم ايببب،لصبببلحلكبببإليببب حلسبببييا لل11
ممقاثمديحلماحلمقاشتغايحل لال م متلمق يقينالمقبقيحل  ب ممل  ابلالفلت اب اعالمابللمقمب حل
مقثببلاحل شبب لصمببب ل  ببققلليايببب لمقبب مم لمق اسببنلمقابببقكم يحلابب ل سبببتلقاعلمقاببدل  ببب ل

لمق  احلمقهالمكقق لاحلتتااقل اىل ي يهعلماعلستن:
لك كم لللل2731ولالإلمهلمقك كمكاهللللللللللل2
ل غ م للل2737ول سميإلم حلمقيلاملشلايحلللل1
ل غ م للل2739ول  ايحل  مي لللللللللللللل9
ل غ م للل2739ول   لمقاطي لشي لمقايإللللللل3
ل غ م للل2739ولسيم لمقشقلميللللللللللللللل1
ل غ م لللل2733ولا ام لمقشي اهللللللللللللل1

صلمقسبببي لمققمتيبببنلسبببقم  لابببللمسبببتطيقللمق صبببمإل ايببب،لابببحلايامابببلتلت بببل
قدسببببتلقلميمإلممقبببب مم لميممفببببإلمتدايببببقاعلاسببببتق يحلصببببهلتث يببببتلمقاياماببببلتل اببببىل
لمقت ايإلمقامل حلقتاب لمقسبي لماتل يبنلكبإلشبل  ةلممم  ةلمكبإل م لاهابللكبلحل سبيطلفل

ل  مةلم  ل مقف لمق مم ول
 م  0121 – 0311المال ولي 

ىلمياببلفل  بب لمقب  احلمقبهالمقادلمقهل حل   لمقمل  ل حليل مهلالمققيليسا
ييبب لاببحل يبب عل سببلتقةلمقامببلعلمقي ميببهل سببالمقاصببل  لممقمثببلفقلمقاتيامببنل ببقق ولمقبب ل

علصبهلا يقبنلكدب ياليب علمقبىل غب م لقياتب ل مقب،ل2791مقادل   لمق  احلمقبهل بلعل
مقبب مم لميممفببإلقاامببلعلمكببلحلمالقتمببل لمابب لمق يبب لميسببلسلقابب م سلمقامببلعلمقي ميببهل

لم ه دلماق قهوللللللال يمم نللمقامصإلمك كم لم  اللصهلا حل يلقىصهل غ م لمل
صبمتلم لقاللكلحلياتاك،لاحل قم بنلصبهلمي لقم لصيتلمقادلمقهلصهل غ ل
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ل2919مت كيببدلصببهلمي م ل قامببلاهلممقبب يقهل اببىل بب لسببمم التببمصهلمقاببدلمقببهل ببلعل
ييببلإلمقاتد مببنل يبب ل  اببنلابب لمقامببلعلمقي ميببهال مصببات،لمقيقببلل القببنلتدايببقةل  بب لمال

لقام محلمقثدثلمقالاينول
 م0111 – 0313المال حسن البابوجچي 

علمقمبالمق بل مييهلاتبيتل2717مق لمقادل سحلمق ل مييهلصهل غ م ل بلعلل
قأل قيببنلصببهلسببمقلمقگابب  المقاببلللاببحلاهقتبب،لصببقل نلمال قيببنلمققسببلفينالكببلحل لفيببلفل

  بببب للللليبببببنلاليتيبببب ىلمقاببببداببببإلمقصق يبببب علتمثيببببقليسببببلتقةلمقامببببلعلمقي ميببببهلمل كببببلحل
مقبب  احلمقببهلصيقبب،لال بب لممحليكببمحلمقاببدل سببحليبب لم ببقلاقبب،لشببيق،لشببيحل  اببنلمهل
شاتل لم اهلمقصدمال صمصلفلممق،ل لق  علاحلمقيب،ل لقغقبل لممتملقب،لقكبإلمقاملابلتل
ماللمقبب،لقببعليكببحلا ت صبببلفلقمبب م ةلمقامببلعل ببإلمسبببت  ا،لكصببقينل لصببنالكاببللم  لصبببهل

عولكإلتاب لمقاؤشب متلتب ققلل2313 ةلمققهانلمقي ميينلقشه لرااحلي يل319مقي  ل
 ابببىلمحلمقابببدل سبببحليببب لتتاابببقل ابببىلمقابببدلمقبببهلمقبببقيلكبببلحلا ت صبببلفلقمببب م ةلمقامبببلعل

لممي م متلمق يقينول
كلحلمقادل سحلمق ل مييهلامسم نلصهلم م لميمم  لمقاملعلمقي ميهلمتتاابقلل

  انلمهلشباتل لم اب ل بحليلسبعل)م بمل اي،لمقي ي لاحلي م لمقييإلمالمإلاحلماثلإل
 اي (لممقادل سحلمق صي لممق لفل ا لمققيل لممق لفل ا لم مل    لم سميإل حل

لمقيلاملشلايحلم ي اعول
صببهل غبب م لمتبب  لققببلل صببالتلممابب نلل2991تببمصهلمقاببدل سببحلمق ببل مييهل ببلعلل

 م متلميللللللللل  دم لتدايقةلمققيحلم   مملصهلايبلإلمال م لمقامبلاهلمكبقق لصبهلايبلإ
لمق يقينول

 م0113 – 0312رحمة اهلل شلتاغ 
سبعلشباتل المقامقبم لصبهلإامل  انلمهل حلساطلحلم لل حل ايبإلماشبهم ل ل

عالمييبببإلمقببب،لابببحل كببب م لمقيببب مقلممل كببب م لمقشبببلعاليببب علمقبببىل غببب م ل2731كدببب يل بببلعل
ل الا،لصهلا انليا لمق يحلصهل م ل) ا لمقكلايه(ول اا،لمل ا للصغي مفل

  سلمقاملعل اىلمقادل   لمق  احلمقهلمالشل لمهلمقاقب الميال يب لمقب،للل
كلحلكثي لمقت   ل اىلمقادل سحلمق ل مييهلمتامىل اىلي ي،لي م ةلمقاملالتلمصلقل
ايلص ي،ال يثلتايدل دصل ت،لمي  ت،ل اىلم هل لمقكبدعل يب لاا بمحالم لصب ل

ابببحلميببب المصببب يلف،لمملابببحلمقا سبببحلمقشبببهي لصبببهلدالقببب،ل لسلسبببمحلد يببب ةل لمكبببلحل



 

{149} 

ال تببىلمصبب حلصببل اللمم بب قلقبب،ل لقيطببل لا سببم ي،ال  يببثلمقبب،لمقيببعل ايبب،لكثيبب مفل
ثب مةل ممسببطت،الميبب لم تبل لشبب المققل كياببنلمشبعلمق  قببمطهالكببلحليصبي لمقملاببنلييببتعل
 يالانل لليدل لصد م لك ي ةلمي اإل قي مفلماس سلفلميتيلطىلش المقك مإلكثيب مفول

 يلاملعلم ليلاكلحلمقملالطاالاق،ل تىلقملكبلحل مك بلفلص سب،اللمقعلياتق لاحلي م ة
مقعليمت حلميلعل يلت،ل لا  ةولكلقتلق،لي  ةلم  م ينلصهلي م ةلمقاملعلايدت،لابحلمي مقب،ل
قيت   ل اىل   لي م لمقاملعلرققم المابحلم  م لتب،لم تكبل لامبلعلمقتدابيسلممقا بلق ل

لهل ي لمقاملالتولك كم السالصنلمقىلم  لإليط لمممصلإلي ي ةلص
 ميتليصصلاتيب  ةل بحل سب لالمصلتب،لقكقهبللتبتا صلصبهلتي اب،لقيب  لل

صهل م لسلسمحلد ي ةلصهلا انلمقشم ينالم ي ل يلطتب،لقصب ،لط ي ب،ل يب علمقغقبل ل
 ط ملتل لقينال يب لمحلميتابل ل يب ليب م لمقامبلعلابحلتدايبقةلصبهل م ةلقمتليبمعال

 م تب،لقامبلعلابحلمقاملابلتل ط مبنل لقيبنلمط  ،لممست سلق،لال مفهعلكلحلمقس الصبهلي
لعو2917 لعللم تلمقىلصتقلمقي  لم  اللكلحلس  لفلقمصلت،

لم قل ق،لمقكثي لاحلمقم م لااحلميل مملصيالل ي لمي امملمص  لمقم م متلمقم ل
صيتهعلابحلماثبلإلم اب لمقديب محلممقابدل ثابلحلمقامصباهلم ايبإل  بلدلممسب مفيإل بحل

لحلمق الايي،لم ي اعولمقاياعلسلسمحلممايحلم لل 
 م 0113 – 0313علي الص و 

 ةلمقثدثبببنلمقبببقيحلبهلمم ببب مفلابببحلمال اببببييت ببب لمقشبببي ل ابببهلمقصبببدملمقامصابببل
تتااببقممل اببىليبب لمقاببدل  بب لمقبب  احلمقببهلم  اببلل اببىلمقاببدل سببحلمق ببل مييهلمقببقيل
يد ا،لسحلمالثقيحالقيؤسسمملمق ي لمالسلسلقااب م سلمقاملايبنلمقك ب ىلصبهلمقيب مقل

علصبهلتاب ل2797لقتلا  سنلمقامصإل ابىليب لمقشبي ل ابىلمقصبدملمقامقبم ل بلعلصك
مقا يقنالمكلحلكثي لمقتممصإلا لي م لمقاملعلصهل غ م لاحلمق مم لمالممفإلميب لمطابقل

لول اىلتا لمقا  سنلمقاملاينلصهلمقامصإل لا  سنلرإلمقصدمل 
ابببلإلكتقمببب لماتبببلدلمقشبببي ل ابببهلمقصبببدمل يابببلإلمقصبببمتلم قم تببب،لم يتببب،لممل

ولمم ببقل قبب،لايام ببنلاببحلل م متلمق يقيببنلمملمقامسببيمينمال م لمقامببلاهلسببمم لصببهلمي
ي م لمقاممق لمقق مينلممقااي يحلمي م لمقامبلعلمابقهعلمقب ةل سبيحل ابهلمقصبدملم سبحل

ولمتبمصهلصبهلمقامصبإل بلعللمقشك يهلم  ب مهلمقك كبمكاهلمسبايالحلمقيا بهلم يب اع
لوللع2913
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 م0131 – 0331ماشاء اهلل المندالوي 
ييببب لالشبببل لمهلمقاقببب الميلمم ببب مفلابببحلمقببب مم لمالممفبببإلمقبببقيحلمابببيمملمسبببسلل

مقتشببل لمقامببلعلمقي ميببهلمتث يببتلايكايلتبب،لالماببملاببحلمكبب م لاقبب قهلمقامقببم لصيهببلل ببلعل
عالماتا لاممالتلصبهلمال م لممقممم ب لمااتب،لالحليكبمحلمسبتلقمفلقبقمف لمقصبيتل2779

هلايلإلقمإلمق الف لابحلاقب قهلمقبىلا تاب لاب حلالكلحليياإلصل  انلمهلشاتل 
مايقبببلفللالمقيبببإلابببقملمقيابببإلييبببإلاقببب،لسبببدي مفللمقيببب مقلم بببلقيكسل ابببىل هبببم لمق ايببب 

قاامبلعلمقي ميببهلمقشبب ةل  ب ل  دتبب،لصببهلمقاب حلمقتببهليطمصهببلالم صمصبلفلصببهلا يقتبب،ل
لمالل مقهلل يمم نلم ه دلمشه  لحلم ي الول

 يببب ل  ابببنلطميابببنلاببب لابببقملل2939 م ل بببلعلتبببمصهلالشبببل لمهلمقاقببب الميلصبببهل غبببل
مقتبب مثالكببلحلاببحلقتلفيهببللمقيبب  لمقك يبب لاببحلمقمبب م لاببحلمقييببإلمقد ببقالاببحلمقاتاكقببيحلاببحل

لممقغقل ولي م لمقاملعلممقاممق لمقق مينلممقامسيمييحلممقاهتايحل لقامسيمىل
 م0103 – 0311ابراهيم بن نجيب بئ 

مصإلاقةلمالس ةلمقىلمالت م للماملم  مايعل حلقييال  ل حل ك ل  الييم ل
علممسبب ت،لتيبب لاببحلمالسبب ل2711مقگبب فالمقبب لصببهل غبب م لم ببلحلمق كببعلمقيثاببلقهل ببلعل

ل اىل غ م لميلعلمق مقنلمقيثالقينوللمق لكانال ا،ل ا ل لشللكلحلممقيلفل
ييببب لم ببب مايعل ببب لابببحلاشبببلاي لمقامسبببيمييحلممقمببب م لتيابببعلمقيبببد ل ابببىلرقبببنلل

مقاملعلمقي ميهل اىلمقادل   لمق  احلمقهالم بلق  عللمقيم المال  لمحليكمحلي ل  س
احل  علم ت مص،لمقامسبيمىلممقغقبل ال يب لمقب،لكبلحلييشبقلامميتب،لق  يبنلمقتبيثي لصبهل
مقمسطلمقدقبهالقهبقمل ب لابحلمقب مم لمالممفبإالاؤسسبهلمقاب م سلمقاملايبنلصبهلا تاب ل

لعول2923ا حلمقي مقالتمصهلصهل غ م ل لعل
 م0113 – 0311مال اهلل الكركوكلي 

مقببب ليبببل هلمقاملابببلتلمقشبببهي لابببلإلمهل بببحل  ببب لمقمبببل  لمقك كبببمكاهلصبببهلطمد  ابببلتمل
المتببببلث ل صببببمتلم  م ل  ابببببنلمهلشبببباتل ال يبببب لمقببببب،ل2731 ا يقببببنلك كببببم ل بببببلعل

مسبببتطل لمحلي تبببل لققدسببب،لط يمبببنل لصبببنل مببب م ةلمقاملابببلتلمقك كمكايبببنليمبببلإلمطابببقل
يبالابقملمقمبل هلمقب،لممإليبل هلامبلعلصبهلالماالليبقك ل بحلاقلل ايهللاملعل)الإلمه(

لا يقنلك كم ليؤ يلمقاملعلمالعلمقساطلحلمقيثالقهول
عل ي ل  انلاايفنل لقط ال2917تمصهلالإلمهلمقك كمكاهلصهلك كم ل لعلل
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ممقغقبببل ل لقاملابببلتلمقي مييبببنل امابببلفالممقك كمكايبببنل صمصبببلفالابببقملييقبببهلمحلاسبببلقنل
ابب حلمقامصببإلمك كببم لاثااببللسببت   لصببهلاب م سلمقامببلعليبب ل بب  تل صمصببيلتهللصببهل
لا حلم  ىلاهل يلقىلممق ص ةلم ي الول

 م0112 – 0313حسقيل ابن الياهو 
صبهل غب م المييب لابحلمقييبإلل2737مق ل سميإلم حلمقيلامل حلشلايحل بلعلل

مالممفبببإال يبببثلمالمإلمقبببقيلمسبببتاهعلمصبببمإلميمم ببب ليببب م ةلمقامبببلعلمقي ميبببهلابببحلمقببب مم ل
مق بببل مييهالمتايبببدل لاتالاببب،ل ممم ببب لمال م لمكثببب لابببحلمقتط يبببالتتاابببقل ابببىلمقابببدل سبببحل

مقغقببلفهالقببقق لمصبب حلاببحلاشببلاي ليبب م لمقامببلعل اببىلمال ببصل قبب لممقفبب لمقببقيحلي كببدمحل
لعول2931مقا قينالتمصهلصهل غ م ل لعلل اىليمم  لمال م لممالقتدمعل هللم مممق هل

 م0131 – 0311رحمين درويش 
علم بقل2739 حلشاطمالصهل غ م ل بلعللمق ل  ايحل حل  مي لمقص ل 

هلمقيقم بنلمصمإلي م ةلمقاملعلمقي ميبهل بحل  ابنلمهلشباتل المماتاب لصبمتلفل ليبنلصب
 م لصكبببلحلابببحلمقمببب م لمق بببل ديحلمقبببقق ليببب مىل بببحلتقبببلصسل لالابببلصنلمقبببىليمم ببب لمي

استا ل يقفقل يق،لم يحل سميإل حلمقيلاملماقمل  اللييقبهلققبللتقلصسبلفل بيحلا  سبتهل
ادل سبحلمق بل مييهلما  سبنل  ابنلمهلشباتل التبمصهل  ابيحل  ميب لصبهل غب م لمق

لعول2979 لعل
 م0131 – 0311اللطيف شيخ الليل عبد

علمقشيلصهل المقامبلعل2739مق ل   مقاطي ل حلشي لمقايإلصهل غ م ل لعل
مقي ميهلم  دتلق ي،لي  متلمال  م لممقت سيحلاققل   ل   مسنلاقملمقدبحلمقت مثبهل ابىل

 لمقاببدل سببحلمق ببل مييهالممصببإل سببحلم مفبب،لقااملاببلتل  يببنلالتمببإل ببحل ببدمةليبب
صمت،لم قم ت،لمكقق لسينلاي صت،ل لالقغلعلم سحلمقتقمإالمي مىلمق،لم ب  لمصبانل
سالالل)مقگيقگه(لصهلاملعلمق كياهل ي لمقهللقبعلتصباقللممل  ابلل  بقتلمسبالفلر ب ل

قبعليتسبقىلققبللاي صتهبللق ب م لل دإلمقمب قيحلمقاقصب ايحال لالابلصنلمقبىلم ب م لت
الم امابببلفلكبببلحل  ببب مقاطي لشبببي لمقايبببإلمسبببالفلك يببب مفلصبببهللمققمبببإلمقشبببدلاهلمقسبببال ه

لعلصهل غ م و2979اي محلمقاملعلمقي ميهالتمصهل لعل
 م0111 – 0311سعود الشناوي 

صبهلل2739املسيم ل بحليبل لمهل بحلا اب لمقشبقلميالمقب لصبهل غب م ل بلعل
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قامبلعلابحلمقابدل سبحلمق بل مييهلمابحليبل هلر ب ليب  ىليلقالمقك  لم قلمصمإلم
مكلحلسبيم لياتاب لصبمتلفليابيدفلل2913يلسعلمق لفل  يالمقامقم لصهل غ م ل لعل

ميبب  ةلصلفمببنل اببىلم م لمقاملابببلتلمقي مييببنالميبب لتتااببقل ابببىليبب ليلسببعل  يببالميابببلفل
 لمقكببب  لمصبببهلا ابببنل ابببل–يبببل هلمقامبببلعلصبببلقحليلسبببعلمققيبببل لمقامقبببم لصبببهل غببب م ل

عالماحلقق لكا،لم تمب ل محليبدعل بلحليلسبعلمق بلفل  يبال2911مقيلسلميالفل لعل
كلحلممإليل هلقااملعلمقي ميهلصهليلقالمقك  لااحل مقتلمسبالفهعلمقاصبل  الكبلحل
قسيم لمقشقلميل صي لك ي لاحلمقايي يحلصهلاقطمنلمقك  لم صمصلفلم قل لا اتب،ل

لعلللصهل غ م و2999 ا لمقيلسلتمصهل لعل
 م0110 – 0311الشيخلي  محمود

مقبب ليببل هلمقامببلعلا اببم ل ببحليابب ل ببحل  بب مهل ببحل  بب لمقمببل  لمقشببي اهلصببهل
عل  سلمقامببلعلمقي ميببهل اببىليبب ل  اببنلمهلشبباتل لم بب  لصببهلم م ل2733 غبب م ل ببلعل

اي ببعلمقاملاببلتلمقي مييببنلصببهلمقامببلاهلمق غ م يببنالمصببهل يببمتل يبب لمقميهببل القمبب ل
دل لابحليايبب لمقب مم لمالممفببإلمقبعليق صبب ل  م ةلصببهلتايبدل اببىلمي مقب،لصببهلكمقب،لمسببت

ط يمببنلشبباتل لصمببطالماببقملمابب لاهببعليبب مفلصببهلمال بب م الصكااببللدم تلمقاصببل  لمقتببهل
يي ببقلاقهببللمقمببل هلكااببللدم تل  يببنلمال بب م لمقاببجلاسببتمىلمال م التببمصهلا اببم ل

لعول2992مقشي اهل لعل
لإلماتاببممل هببقملقمبب لمقيببالمقمبب حلمقثببلاحل شبب لطليببلتلمم بب م لتلم بب ىلق يبب

م دبببممللمقتببب مثلمم تصبببممل لقيممقبببالمقثملصيبببنلممقاي صيبببنلقاامبببلعلمقي ميبببهالمكبببقق لابببح
مسبببقيتهلمتلمق يقيبببنلابببحلتبببدمةلمرقمحلماممقببب لم ي الا م مقامبببلعلمقي ميبببهلقا تاببب لمي

ل اىلسي ل يلتهعل الليتمص لق يقللاحلايامالتول
 م0101 – 0313عناية اهلل القبولي 

عال2713 ببللم ابب لمصقبب يلمقم ببمقهالمقامقببم لصببهل غبب م ل ببلعلييبب ل قليببنلمهل 
مم  مفلاحلم دعلمقامسيمىلممال الممقياعالمكلحلصب يملفلام  بلفلابحلمابإلمقطب الصبهل
 غ م لم ل يهللي ص اعل اللماتا لاحل امعلمقامسيمىلممقيابعلممال الممقشبي المكبلحل

شببب مفلقامببب م لمقبببقم لصبببهلابببملقمتببب،لمسبببتلقمفلصبببهليمم ببب لمقامبببلعلمقي ميبببهلمم مفببب،الصكبببلحلا ل
تماببيحلمالقغببلعلممسببلفإلمالقتمببلإلاببحلامببلعلمقببىلر بب ل ببلق  علاببحل بب علتاكقبب،لاببحل
مقمببب م ةل يببب لمحل شبببم،لقهبببقملمقدبببحلييبببإلاقببب،لاقبببل مفلمابببيل فليهتببب يل ببب،ليببب م لمقامبببلعل
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قت سيحلم مفهعلممست  معلمالسلقيالمقيااينلصهلم  لإلمقمط لممالمصلإلصبهلا تاب ل
لعول2921 م ل لعلمقاملالتالتمصهلصهل غ

 م0131 – 0311مال فرج هوبي الشيخلي 
الميبب ليق بب،ل2719مقبب لاببدلصبب فل ببحل  بب لمقماببلالمقشببي اهلصببهل غبب م ل ببلعل

مقامبببلعلمقي ميبببهلمابببملصبببهلسبببحلا كببب ةلمقابببللابببقملمق بببالايببب،ل تبببىلشبببي ل اياببب،لمقبببىل
ثببب م لصصبببمإلمقاممقببب لمقق ميبببنلمقشببب يدنالمق يقيبببنلمتم يببب لمقامبببلعلمقي ميبببهلإلمال م متل

  سلمقامببلعلممقاقليببالممقاممقبب ل اببىليبب ليببل هلكببلحلاي مصببلفلققبب لمقميببتلاببملمقاببدلصبب
سبببي يلمقامصببباهلمقبببقيلمابببب لمقي يببب لابببحلمقتقببببديدتلمق لصبببنل لقاممقببب لممالقكببببل ل
مقق مينلمقش يدنال اىلمسلسلقق لصبلحلمقابدلصب فلييب لمم ب مفلابحلميب علمقاتايبديحلصبهل

صتب،ل لقاملابلتلممقت بمالتلمققغايبنل دابنلم يل لمالقكل لممقاممق لمقق مينالمكلقتلاي ل
لعلصهل غ م ول2939صل ينلصهلمسامالم مف،لم دمةلمقغلا،ولتمصهل لعل
 م0132 – 0311حسن البصير الشيخلي 
علمكقيتببب،لمق صبببي لكمقببب،لكبببلحل2791مقببب ل سبببحلمقشبببي اهلصبببهل غببب م ل بببلعل

قاامبببلعل صبببي مفالقكبببحلمهل بببم لققببب ل مل ايبببلتلم ببب ىلاتيببب  ةالصكبببلحليل فبببلفليببب ي مفل
مقي ميهلمققيل  س،ل اىلمقادل سحلمق ل مييهالمكقق لكلحل لدصلفلابلا مفل ابىلرقبنل
مقملقمحالمي لم  لمقاملعلمقي ميهلممقيامعلمقامسيمينلصهل  ابنلتبدمةلمقمب رحلمقكب يعال
ميببب م ةلمقامقببب لمقق بببميلصببب  عل ببب علم ت مصببب،لقكقببب،لكبببلحلاتيببب  لمقامماببباال  سلصبببحلمقتيميببب ل

ا ابب لسببيي لمقمياببلييهالمقببقيلقببعلتبب  لمياببلفلسببي ت،لصببهلتابب لمق م ببنللممقببتدمةل اببىلمقسببي 
لعول2971 غ م ل لعلمقداقينل يحلمقم م لممقايم يحولتمصهل سحلمق صي لصهل
 السيد علي الحكيم

يببل هلمقامببلعلمقهببلميلمقسببي ل اببهل ببحلمقسببي لم ابب ل ببحلا ابب لمق كببيعلمقبب لصببهل
قكببمتالمم يببحلمال تبب،لصببهلعلماببقهعلاببحليبب ميلمال تبب،لصببهلا يقببنلم2791 غبب م ل ببلعل

 غ م لكمحل لفات،لاهتانل لقاملعلمقي ميبهل لالابلصنلمقبىل  صتب،لمقطباالمابملاليقب  ل
قق لصهلمقكمتالمي مىلميالفلمحلاملعلمق كياهليقسالقهقةلمقيلفابنالمملقاسبي ل ابهل
مق كببببيعلقدسبببب،ولمتسببببت  علاببببقةلمقيلفاببببنلمقامببببلعلمقي ميببببهلممالقغببببلعلكمسببببيانلقايلقيببببنل

 لمث تت،لمق  مثلمقيااينال ي اعل مب محل  يب ةالكبلحل  يصبلفل ابىلمقا اىلماملما
سببال لا تابب ليبب م ل صبب ةالما لمقببنلتمايبب لاي اهببعالمقببعليبب مىلصببهلسببي ت،لتببل ي ل
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لمصلت،لصهل غ م ول
ع(لمسبال ل ب  لمكثب ل2911ل-2912قم ل د لمق   لمالمإلاحلمقم حلمقتلسب ل شب ل)
 مم لمالممفببإلمقببىلمقييببإلمقببقيلياببيهعلاببحليبب م لمقامببلعلمقببقيحلقماببمملاببقملمقتبب مثلاببحلمقبب

لمام:ل
لك كم لعلل2911للللللاميهلمقك كمكاه و2
ل غ م للعللل2921لل سميإلم حلمقيلام و1
ل غ م ل/لمقك  لعلل2919لل ا ل حلمقسي لا ا  و9
 ك كم للعلل2919للللللللللللللللديقيإلقم  و3

  غ م لعل2919للليمچلص فل اه و1

   غ م ل/لمقك للعل2919لليلسعل  يالمقم  مقهل و1

 ك كم لعل2921لللم ا لمقك كمكاه و7

  غ م لعل2929لللم مل اي ل و9

  غ م للعل2929لللم ا ل  يا و3

  غ م ل–ت كيلللعل2929لللمايحلم لل و21

  غ م لعل2929للا ا لس تهل مم  و22

 ك كم لعل2911لللا ا لي مقهل و21

  غ م لعل2911لللطل لد  ايحلق و29

  غ م لعل2911للل ايإل  لدل و23

  غ م لعل2911للصلقحلم مل اي ي و21

 مقامصإلعل2911للسيحل اهلمقصدم  و21

  غ م لعلل2913للللللللل   لمقمالال   لمق دمق و27

مقاد  ل اىلاقةلمالسال لماحلي م لمقاملعلمقي ميهلمقهعلتمد ممل شكإلاقت عل اىل
ا حل غ م ل)مقكب  لممق صبلصن(لك كبم لممقامصبإل شبكإليبم هل مابم لم تب م ل ابإل

 ا م سلمقاملعلمقتهلقك قلالول

مق م بب،لمقداقيببنال ببحل يبب للىلاببؤال لمقمبب م الصمبب لمصبب دتلاببقة لالاببلصنلمقببل
 م متلمق يقيببببنلمقا تادببببنلمكببببقق لمقهببببممةلمقببببقيحل صبببب ممل  كببببنلمقامببببلعلمقي ميببببهليبببب م لمي

ل ق  يلتهعلمقاملاينلمقتليلتهعلمي  ينلماع:ل
ليل هلالميلمشل  لل- غ م للللل2911للللللللللم ا ل حلمق اد، و2
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لالميلل-مقك  لل– غ م للللل2911للللللللللم  ايعل ك ل و1
ليل هلامقم للل- غ م للللل2919 ك ل ا لمقتتقيهلللللللل و9
 ااي لل- غ م للللل2922للللللللساالحل مم ل و3

 يل هلامقم ل-مقامصإللل2929لل   مقمالالمقاقطميهل و1

مسبببببقم  لابببببلمي لت بببببتلميببببب يقللابببببحلايامابببببلتلتغقبببببهلمقسبببببي ةلمققمتيبببببنلقهبببببؤال لمقمببببب م ل
مابببببلليببببب م لمال م متلمق يقيبببببنلمقا تادبببببنلصسبببببق ي لسبببببي اعلمقا تببببب صيحلمكبببببقق لمقهبببببممةل

ماقلي هعلمقىل لالمقاملعلمقي ميهلصهلمال م متلمق يقينلمكقق لسق ي لمسال ل بلدصهل
صبب قلمقيببلقغهلمق غبب م يلمقببىل ببلالتطببم لصبب قلمقيببلقغهلمق غبب م يلاببحلماثببلإل سببميإل

يمحلشامقهالقسيعل صمحال سميإل حلشمت،ال  لسلي ةليمي ةالشايإلصلقحلمشبا
 ل-دقگهلم ي اع:

 م0110 – 0112موجي الكركوكلي 
صبهلل2911مق ليل هلمقاملالتلاميهل حلممقهل حل مقد لمقك كبمكاهل بلعلل

يص نلكد يل ك كبم لمكبلحلاتبيث مفل بي م لمقمبل هلمقشبهي ل  ابنلمهلشباتل ال يب لمقب،ل
ابببدفل بببيحلط يمتبببهلمي م لصبببهل غببب م لمك كبببم لمابببقمليببب إل ابببىل بببدم لمقدبببمم قل بببيحل

 م سلمقاملاينالممستطل لمقمل هلاميهلاحلي م ةلمقاملالتل ي م لاتايدلمصبمتلمقا
 سالقكقب،لطابالي بإلمقتقديبقلص صبنل قاليايإالمااللي مىل ق،لمق،ل كعل مط لمقب ل

سببالةل)اببمييد(لمااببلليبب مىلمحل  اببنلمهلشبباتل لقمببإلاببقملمقامببلعل  م لامببلعلي يبب لي
مقك كبمكاهلابحلم ب دليب م لمقامبلعلصبهللالييّ لمقمل هلاميهلمقىل غ م لمسالةل)ا اه(

لصهلك كم وللعل2992مقت مثلمقك كمكاهالتمصهل لعل
 م0112 – 0102ياهو بيبي الحسقيل بن 

علمتبيث ل لقاملابلتل2921يل هلمقاملعل سميإل حلمقيلامل ي هلصهل غ م ل بلعلمق ل
يبنلميب لم بقلمقي ميينلاققلصغ لسبق،المابملابحل لفابنليهم يبنلتهبتعل بلقدقمحلمقامسبمينلممقغقلف

)م ببمل ايبب (ل  ببعلمحلللمقامببلعل اببىليبب ل  اببنلمهلشبباتل لمق يببلتهلم اببىليبب ل ابب ل ببحليلسببعل
مال يبب لمك بب لاقبب،ل سببقنلمم بب ةلقكببحلي بب ملمحلم ببمل ايبب لمصبب حلمسببتلقمفلا كبب مفلمم تبب  ل سببميإل

 م لمقاملابلتلاابلليياب،لابحليب م ل  م م ةلمقاملعلاتل  مفل ي لمق،لكبلحلشب ي لمالقتبدمعل ممم ب ل
لعول2311التمصهلصهل غ م ل لعللمقط منلمقاتم ان

 م0111 – 0111حمد بن السيد محمد  
مقبب ليببل هلمقامببلعل ابب ل ببحلمقسببي لا ابب لصببهليلقببالمقكبب  لاببحل غبب م لمصببهل
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 صلمقي ميبببهلاقبببقلقيمابببنلم دبببل ةالم بببليلعلتبببيث ل لقامبببلع2919ا ابببنلمقتكل تببب،ل بببلعل
قلممسبببلفإل  م لمقاملابببلتال م ل  ابببنلمهلشببباتل لمق يبببلتهالميببب ل  سل قببب ةلط مفبببي ببب

 مفلصببهلمقكبب  لم ميببنلصصبب  لصببمت،ل مبب م ةل  اببالمقاملاببلتلااببللسببياتلقبب،لصببيتلفلك يبب
لعل2311 م ولتببمصهل ببلعلللماتاكبب،لاببحل ببدمةلمقصببمتلم سببحلميقابباقببلطقل غبب م لال

لصهل غ م ول
 م0111 – 0111قينل نور 

م ل ببلعلاببملديقببإل ببحلمقببم ل ببحلالشببل لمهلمققيا قبب لمقامقببم لصببهلا يقببنلك كبب
علمقمبالمققيا قبب لاببملشببه ةلمقاهقببنلماببهلتشببكيإلمقممييببنلمق  ي يببنل)قيببإ(ل اببىل2919

 ببممص لمق يببإالتببيث ل لقمببل هلمقشببهي ل  اببنلمهلشبباتل لمق يببلتهلمم ببقل قبب،لمقامببلعالثببعل
مقتمببإلمقبببىل غبب م الم ببب  ل مبب م ةلا تاببب لمقاملاببلتلمقي مييبببنالقمتلمققكهببنلمقك كمكايبببنل

  يابلفلم طبىلقتاب لمقاملابلتل قم بنلمط  بلفالمكبلحلقبب،ل صمصبلفلممقب،لماتاب لصبمتلفل
لعلصهل غ م ول2999استايي،ل لق  علاحلكث ةلمقم م لصهل غ م لمتمصهل لعل

 م0131 – 0111حمد النيار 

ماملمق لفل ا ل حلمق لفلييد لمققيل الماقملمقامالاملشه ةلمقاهقنالمقب ل
مقصمتلم سحلمال م للاستقي لمق صي ةال قال2991صهل غ م ل ا انلمق القنل لعل

اتمسطلمقملانلمسا لك يب لمالقب لاهب مإلمقشبدنلتهب اتل يب لمسبقلق،لمكب ل صب ةل
 قببب لك ببب ةلمقبببعليشببب المق اببب ل  يلتببب،لم بببقلمقاملابببلتلمقي مييبببنلابببحلاشبببلاي لمقببب مم ل
مالممفإلمقادل سحلمق ل مييهلم  انلمهلشاتل لمكقق لاحلمقسي ل اهلمقسي لم ا ل

 ةلميابلإلصبمت،لم اب لمقديب محالميب مىلمقب،لتيابعلاقب،لمق كيعالمم قل قب،لق سبحلم م
قغانل)مق مساي (لصهلتسامعلمق سيقهلمم قل ق،لميالفلمقسي ل اهلمقيلقهلمتمصهلصبهل

لعو2973 غ م ل لعل
 م 0111 – 0102قوج فرج علي 

مقبب ليببل هلمقامببلعلمقشببهي ليببمفل ببحلصبب فل ببحل اببهلممسببا،لمق ميمببهليلسببعلصببهل
مقي ميهلاققلصغ ةالم لقتلاققلقق لمقياب لادابحللعلمتيث ل لقاملع2919 غ م ل لعل

 قم نلصمت،لميالق،الكلحلش ي لمقتبيث ل بل م ل  ابنلمهلشباتل لممق بلفل اب لمققيبل ل
 اىلمق  علاحلتمل  هاللصهلمقسبحلمقكبحلمق بلفلا اب لق ب ل لقامبلعلا كب مفالميب ل  سل

يكثب لابحلمقاملالتل اىلي يهالالكبلحلطميبإلمقملابنلق يب لمقيسبعلقملق يبنلكمسبل ل



 

{157} 

شببب المقشبببليلكبببلحل اّيبببللقكقببب،لي دببب لمقشبببي لمقت كبببهلممقدل سبببهلكثيببب مفلممتمبببحلاي بببعل
مقاملاببلتلاببحل يببثلمالصببمإلمقممم  يببنالماببمل قيببإلشببه ت،لرقببقم لمسببطل بب  لاببحل
 امدلمقاملعلمقي ميهلماثلإلم مل اي لم ا لمققيل لم ايبإلمق  بلدلم سبميإل بحلمقيبلامل

لعو2939م ي اعلتمصهليمفل اهلصهل غ م ل لعل
 م0101 – 0111جاسم القرغولي 

امليل هلمقاملعلمقشهي ليلسعل حلمق بلفل  يبال بحلمق بلفلميبمالمقم  بمقهل
المي لم قلمقاملعلمقي ميهلاحل2919احلاممقي ل غ م ل/مقك  لا انلمقستلقديسنل لعل

مقبب مم لمالممفببإل  اببنلمهلشبباتل لمق يببلتهلممقاببدل سببحلمق ببل مييهالميبب  لمقي يبب لاببحل
 صببببيل نلميمم بببب لممصببببمإلااتببببلدةلصبببقم لصببببيت،لمشببببه ت،ل ببببيحليبببب م لتابببب لمقاملابببلتل

مقا  انلمقتهلااتلاشلاي ليب م لمقامبلعالميب لم بقل قب،لم  سل قب ةلمقاملابلتلصبهل
يلقالمقك  لمقمل هلسيم لمقشقلميلممقسي لمقادلم ا لمققيلقعلقيث ل اىلشبه لابحل

لعو2321التمصهلمقمل هليلسعلمقم  مقهلصهلا ات،ل لعللسي ت،
 م0111 – 0102حمد الكركوكلي ا

عل2921مقب ليبل هلمقامبلعلمق ببلفلم اب ل بحلا ابب لمقمصبلالمقك كبمكاهل ببلعل
صببهلا يقببنلك كببم لصببهلا اببنلمقمم يببلتولكببلحلاببحل لفاببنلتاببتهحلمقيببدم ةلماقبب،لكلقببتل

ل م  شه ةلمقمصلاليي لمشه ليب م لمقامبلعلصبهلك كبم لقابللماتاب لابحلصبمتل  بيعلمل
المم تبببل لمقامبببلاهلقاغقبببل لصيهبببلالل ل  ابببنلمهلشببباتل   ببباليبببل هلمقامبببلعلمقشبببهيل ابببتأل

 يببثلكلقببتلميببمم لا يقتبب،لتسببل  ل اببىلققبب القتييببنل  هببللقاامببلعلممقطبب الممقغقببل ال
ممستدل لااحلس ممةل لقم م ةلممق   ةلق  ينلمص حلايهلل  ي مفلقااملعلمقي ميبهلمتقسبال

ك كببمكاهل ببلعلمقيبب،ل يبب لمال بب م لتلمم تكببل ل يبب لمالقغببلعالتببمصهلمق ببلفلم ابب لمق
لمصهلك كم ول2993

 م0110 – 0101ابو حميد 
امليل هلمقاملعلمقشهي ل ا ل حليلسعل بحلا اب لتمبهلمقاامبال)م بمل ايب (ل

علمكبلحلشب ي ل2929 لقتصغي المق لصهل غ م ل/لمق صلصنلصهلا انل قبهلسبيي ل بلعل
مقيشبببقلقاامبببلعلمقي ميبببهلم ل صبببلفل ابببىلالي ببب مل يصبببمق،لميبببقم ةلاابببلل  ابببالمقاسببب نل

ي  ينلمق  مينل اىل  م ةلكالليب ميل صب لالمقتب ميعال  سلمقاملابلتل ابىلمقب مم لمق
مالممفببإلمقاببدل سببحلمق ببل مييهلم  اببنلمهلشبباتل لمسببا ل اببهلمقصببدمالييبب لمم بب مفل
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اببحلاشببلاي ليبب م لتابب لمق م ببنلمقاكمقببنلقا  يببإلمالمإلمقببقيلم ببقلا لشبب ةلاببحلمقبب مم ل
 لاببقةلمقا  ابنلمابقهعلم ببمل ايب لمييببّ مةلمالممفبإلمقبقق لكببلحلابقملمقصبيتلمقببقمف لقمب م

 يبببب لشبببباتل ولاقببببل لمصببببانلصببببهلامببببلعلمقي ببببم يلتبببب  ىلمق اي يببببناليبببب مىلمقهببببللاببببحل
علمتببب  ل2992م  م لتببب،المصبببل ،لمقابببي لمقيصببب هلر ببب ل يلاببب،لمتبببمصهلصبببهل غببب م ل

ممال مفلمك  اعليلسعل  سحلي م ةل ي لمقاملالتل بحلم يب،لقكقب،لقبعليمصبقلصبهلم ب مدل
لشه ةلم ي،ول

 م0111 – 0101الخواچي  ابو
لة مقمق بمميه(الممقاببي ابمليبل هلمقاملاببلتلمقايب م لم ابب ل بحل  يبال)م ببم

ابببحلادببب  ةل)مق لييبببن(لمابببهلقبببم لابببحلمقبببمم لمقي بببل متلمق يلقيبببنلمقثايقبببنالم بببلقق  ل
الاتدك،ل   مفلاقهلل اىلالي  ملمملكلقتلاهقت،ل ي لاقملمققم لاحلمقي ل متالصامال

علمكبببلحليل فبببلفل ل  بببلفلقااملابببلتال2929 بببلالمقشببي ل بببلعل هببلالمقببب لصبببهل غببب م لا ابببنل
مكثي لمقغقل لصبهلمالصب م لممقاقلسب لتلاابللمسب غتل ايب،لشبي ينلمماب نلصبهل مسبلطل

لعو2939 لعلللالتمصهلم ملمق مميهلصهلمقاااكنلمقي  ينلمقسيم ينللا دتل غ م 
 م0111 -0101امين آغا 

ييببن(الم صببإلاببقةلمقشببه ةلاببمليببل هلمقامببلعلماببيحلر ببللمقاامببال)م ببحلمق ّالا
مشببتغلإلممق تبب،لصببهلم بب لّ الاببلتلمققسببل لصببهل غبب م لرقببقم المقبب لماببيحلر ببللصببهلت كيببلل

علممقتمإلمقبىل غب م لصبهلسبحلا كب لاقبقلققب لمقسبحل ب  لتيامب،ل2929 لالقلامإل لعل
 لقاملعلمقي ميهلم صمصلفل لقمل هل  انلمهلشاتل الم ي لسال لسقيحلطميانلتتاابقل

قيتمحلصيل نل  م لمقاملالتلمقي ميينالم  ىلمقاملالتل  بدمةلممتمبلحل اىلي لشاتل ل
صلفميحلم قيإلقق لتتاابقلم اب لمقديب محليبل هلمقامبلعلمقشبهي ل ابىليب ةل لالابلصنلمقبىل
 اببلل ببحل سببيحلممق ببلفليايببإلمق غبب م يلم يبب اعالكببلحليسببكحلمقتكيببنلمقمل  يببنلصببهل

لعو2931مقاي محلمقايلم ةلقيلا لمقا م ينلمتمصهلاقل ل لعل
 م0111 -0101محمد سبتي عواد 

علصبهل2929مق ليبل هلمقاملابلتلا اب ل بحلسب تهل بحلا اب ل بحل بمم ل بلعل
 غ م ل/مق صبلصنلا ابنليب ةلشبي لحالمماتبلدلي بإلكبإلشبه ل لالسبتملانلم الثبنلمق ابقل
م بببالمقامبببلعلمقي ميبببهلاقبببقلقيمابببنلمابببدل ةالمشببب ةلتبببيث ةل لقمبببل هلمقشبببهي ل  ابببنلمهل

مصبببمإلميمم ببب ليببب م ةلمقاملابببلتلمقي مييبببنالاابببللماتبببلدل ببب،لميابببلفلشببباتل المم بببقل قببب،ل
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مالقتدمعل لقا لص نل اىلمققكهنلمق غ م ينلصهلمقاملالتلممقتهلميل لصيهبللمقكثيب ل تبىل
قم لصببيت،لصببهلتابب لماليببلعلقاببللماتاكبب،لاببحلياببلإلمقصببمتلم دمتبب،لم سببحلمال م ل

لعو2939متمصهلصهل غ م ل لعل
 م0111 – 0121محمد قرالي 

 بلعلللمقامقبم لصبهلك كبم لاقطمبنل ميبمقاللا ا ل حلمسكق  ل حلي مقبهامل
عللكبببلحلقملصبببمتلشبببيهلم  م لااببب مطلميببب  ل صبببيالمقاملابببلتلاابببللصّميببب،ل2911

 اببىلمي مقبب،الصكببلحلقياببلفلاببحلقيببمعليبب م لمقامببلعلصببهلك كببم لميبب مىل قبب،لمقبب،لم تكبب ل
صبهلللللللللعلل2993املالفلسالةلمالسكق  يلييب لابحلاملابلتلمقمم يبلتلتبمصهل بلعل

لك كم ول
 م0103 – 0121رحمين ن طار 

عل2911مق ليل هلمقاملالتلمقي ميينل  ايحل بحلقبل معل بحلقدطبل لصبهل غب م لسبقنل
ماببملاببحل لفاببنلتيببم ل صببمقهللمقببىلمقامصببإل شببقلمقاملاببلتلمتمقبب ل هببللاقببقلصببغ لسببق،ال
نلمتيابببعل صبببمقهللمصقمقهبببللابببحلمقمبببل هل اببب ل بببحليلسبببعل)م بببمل ايببب (ل يبببثل  ي تببب،لمقاسببب 

متيابعلم  سلمقامبلعل ابىلي يب،لمق  مينلمق يمقينلصبهل  م لم بمل ايب الم تمبحل  م ةل شبكإلييب ال
قيببببعلتابببب لمقاسبببب نلمق يمقيببببنلمقملسببببينلصببببهلم م لمقاملاببببلتالققبببب لقيببببعلمقشببببي اهالميبببب لم ببببقل

نلمقتبهلي ب  لبلتلمقصمتيببالسايقلةل   لمالسبطممقلتل يبثلماتبلدلم مؤةل بقق لم ل تدبل لمقط مب
لعو2327قدطل لصهل غ م لسقنلتمصهل  ايحللاقهللمقاملالت

 0112 – 0122خليل الرباق 
مامليل هلمقاملعلمقي ميهل ايإل بحلم ب مايعلمقاامبال)مق  بلد(لمقب لصبهل غب م /ل
 تيقل سحل لشلل شقلمقاملعلمقي ميهلماملصغي مفلمتياا،ل اىل اه لمالسلتقةلمابعل

 اي (لكلحلايتب إلمقملابنلل  انلمهلشاتل لممق لفل ا لمققيل لم ا ل حليلسعل)م م
ي تبب يل مببلالفلمكمصيببنليكم اببلل اببىل  سبب،لميمصبب لق لسبب،لمقببىل بب لمقسببلييحلمي تببقيل
مقياقببهلمي اببقلق يتبب،لميطببمإلشببل  ،الميشببا ل ببحلمكالابب،ولميابب لمصبب يي،ل لققيبب،ل
 قب لمقمب م ةالاقببل ل مميبلتل ببمإلقم ب،لاقهببللاهل متب،لصببهلم ب ىلمالقيببلالمقتبهلتببدممإل

مقايقبىل ل ال بلديل لمابملابلييقهل ل المقايبال لممق مميبنلصهلامبلاهل غب م لم صبإل
مال  ىلمحلمقاثإل ليم  لصهليي هلمق  لدل ليل ل ملا ال اىلسسا،لقيالإلصبمت،ل

ل3صبهلل319مكث ةلا ي ي،ولمييإلميالفل لكاللم  لصبهلي يب ةلمققهابنلمقي مييبنلمقيب  ل
 لصيهببلل يلعل لمقبب،لكببلحلي ابب لمقسببه متل بب محل  ببمةلصكببلحل لي  ببدل2313رال ببلعل
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لي ه ول
كبلحليييب لكابلليبب مىلامبلعلمقييبعلممقا بلق لك كببم لممطابقل ايب،لمياببلف:ل ل
م ببمل ابب لمقببقاال لم ببقل قبب،لسبباالحلامشببهلميبب م يلمقييشببنلممقسببي لمقببهلمقيببلقهل

لعو2311متمصهلصهل غ م ل لعل
ل

 م0102 – 0122صالُ ابو دميري 
مقداببإل ببلعللمقبب ليببل هلمقامببلعلصببلقحلمقبب اي يلصببهل غبب م ل/لمق صببلصنل ا اببن

علمقمالم مل اي يليمبلإلمقب،ل سب ال مماب،ل ابىلس تب م لمقب اي يلمابملس ب ىلل2911
لقم ولبيط لمقاد سلمق يلقينلمقتهلكلقتلت ت ىلااحلميديل لمقشي ينلرق

 شقلمقاملعلمقي ميهلاققلص لةالم شبقل شبكإل بلصلصبمتلم  م لمقمبل هل
إليبب م ةلمقامببلعلميمم بب ةالمقشببهي ل  اببنلمهلشبباتل لمق يببلتهالم  سل اببىلي يبب،ل صببمل

م يل اللسيل ةلتلانلمكلحلكاللي مىليما لط يمنلشاتل لصهل  م ةل  قل قب،ل ب  لابحل
لعول2321متمصهلصهل غ م لالمقداإل لعللي م لمقاملعلاقهعلمق لفليايإلمق غ م ي

 م0111 – 0122حسين على الص و 
مقامصبإلمق ليل هلمقاملعلمقي ميهل سيحل حلمقشيب ل اهلمقصدملصبهلا يقبنل

عالت  ىلصهلا  سنلممق ةلمقاملايبنلم د بتلامما ب،لاقبقلسبحلا كب ةلمكبلحل2911 لعل
شبببب ي لمقتببببيث ل ببببي م متلممقبببب ةلمق يقيببببنلممقامسببببيميناليبببب مىلمقبببب،لسببببيإلايام ببببنلاببببحل

علصهلمسطق مإالكلحلايي مفلقاملالتلكثي ةل فيسينلمص  ينال2991مالسطممقلتل لعل
هلطبببميدفلميببب اللسبببميلفلمقبببىل غببب م ل بببلعليمبببلإلمقببب،لدمابببإليبببل هلمقامبببلعل سبببحلمقشبببك ي

مصت للامهىليم  لصيهللمقاملعلمقي ميبهليمايبلفلمابهلامهبىلمقشبطليب المقا  سبنلل2312
لعو2319 لعللمقاستقص ينلتمصهلصهلمقامصإ

 م0113 – 0123الرقا  عبدالوهاب عبد
مامليل هلمقاملالتلمقي ميينل   مقمالالمق لفل   مق دمقلمقاامال)مالص ج(ل

عل2913ينلصهل ياي،المق لصهل غ م ل ا انلمق ي   لقنل ا لمقيلا ل لعلقس ،لقد 
مي لتمق ل لقغقل لم اىلمي،لمقت  ي ل لقاملعلمقي ميهامتيااب،ل ابىليب لمقمبل هلمقشبهي ل
  انلمهلشاتل لم ا ل بحليلسبعل)م بمل ايب (المكبلحلصبمت،ل  يابلفلمقمل  م ل سبحل

صببببهليبببب ةل لقسببببيم ينل ببببلعللكلقببببتلتابببب ل سبببب لالشببببه ت،لمقممسببببينلصببببهل غبببب م ولتببببمصه
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لعو2933
 لإلالصنلمقىلقق لمقي  لاحل يم لي م لمقامبلعلمقي ميبهلمقبقيحلم بقممليمم ب ةل
ابحلمقبب مم لميممفببإلا لشبب ةالاقبل لاببحليبب علسسببهلالتلم ب التلياياببنلكقتييببنلق بب هعل

لقهقملمقت مثلمقدقهلميصيإول
 م 0111 – 0111احمد بن الخل ة 

علمكبلحلاببحل2911 ل بحلمق ادبنلصببهل غب م ل ببلعلمقب لمقمبل هلممقشببل  لمقشبي هلم ابب
 مفبب،لصببهل يبب ليمقاببؤ يحلمقييبب يحلقااملاببلتلمقي مييببنالقكقبب،لقببعلي تبب  لمقغقببل ل ببإلمكتدببىل 

مقايببلقسلمقدقيببنلممال  يببنلاثببإلاياببسلمقيداببنلمقسببي لا اببم لمكقمسببهلادتببهلمقبب يل الميبب ل
 م لممشب ميلت،ل سبحلميال  سل ل يلتلشي ينلت هب لقك ةل   لمق ليهلمقيا يلم   لمقغدل لم

صهلاقةلمقايلقسالمقا لت،لمقغقلفينلمقدقينالكلحلشل  مفلشي يلفلاتم الفلمي ل صب لمقمب م ل ل ب م ل
لعو2919التمصهلصهل غ م ل لعللك ي ةلاحلمقداي يلتلمقتهلق اهل

 م0113 -0122ابراهيم بكر 
لحلمقبب ليببل هلمقاملاببلتلمقي مييببنلمقهببلميلم بب مايعل كبب لصببهل غبب م ل/لمقكبب  لمكبب

 ل  ببلفلصببهلم اببالمقاملاببلتلم  ببقلممسببتدل لاببحلمكثبب لمقمبب م لمقبب مم القكقبب،لقببعلي تبب  ل
مقغقببببل الممقاببببللميتصبببب ل اببببىل اببببم لايببببلقسلمقميهببببل لاببببحل شببببلقلمقطبببب المم م ل

 م لمقصبب يحولمقببىل يتبب،لال شببل اعل اببىليمم بب لميلاليطابالاقبب،الميبب  مليبب م لمقامببلع
ابببإلالقببب،لممحلكبببلحلابببحلم ببب دلتدايبببقل ممم ببب لمقامبببلعلممقتملالتببب،ل شبببكإلكللكبببلحل لقابببلفل

مقاغقببهلمقشببهي ل  اببنلمهلشبباتل ل يبب لمقبب،لمسببتدل لاببحلكببإلقيل اببعلقيمسبب لا م كبب،ل
لعلصهل غ م ول2937مايل ص،التمصهل لعل

قم ل قيالمق   لمقثلقهلاحلمقم حلمقتلس ل ش ل   مفلاال دللاحليب م لمقامبلعلابحل
اب لمقديب محلمقبقيلكبلحل امبنلمقمصبإل بيحل يقهعلمس مفيإل بحلمقايابعلسلسبمحالم مفب لمقامبلعل  

تابب لمقمبب قيحلممقمبب حلمقيشبب يحل ببيحلمسببتايقللمقببىلمسببطممقلتلتدايببقاعالمم ببدعلتابب لمق م ببنل
لمقداقينلاع:ل

 ولصلقحل ي محل  مي 19 ولش م لمق ل مييه21 ول سحلمقشك يه2

 ولم  مايعلمقيا 13 ولا ا ل  الا طين29 ول دقلدي مح1

 ولم  ايعلمق دل 11 ول   ل ا 23 ول دقلمق لفليلسيح9

 ولا ا لمقصدل 11 ول ا ل   مالق،ل21 ولم ا ل  ا3

 ولساماهلاصطدى17 ول اهل حلسي ل سيح21 ولم ا لمقديل 1

 ولا ام لمق لفل ك 19 ولص قسلمقك كمكاه27 گولسيم يلا دمل1
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 ولم  مايعلمق ل مييه13 ول ليعلمق يلته29 ولا ام لشك لمقمق  يه7

 ولشلك لا ام ل91 ولم ا لصلقح23 مقك كمكاهول   مهل9

 ولشك لمقسي لا ام 92 ول  لسليمدي11 ولم ا لمقدي مح3

  ولمس مفيإل حلمقاياعلسلسمحل12 ولسايالحلمقيا هل21

  ولديقإليل  لقم لمق يح11 ولس  ل ايسلمق لي 22

قم لتمد لاؤال لمقم م ل اىلا تا لاب حلمقيب مقال غب م لممقامصبإلمك كبم لل
ق صبب ةلما تابب لاقببلطقل غبب م لصببهلمقكبب  لم ببلالمقشببي لميق بب ل اببهلمم ببملسببيديحلمم

ممقداببإلممقطببمالممال  ايببنلكاببللمقي ببتلاببقةلمقدتبب ةل بب  مفلاببحلمقهببممةلممقامسببيمييحل
ل م متلمق يقينلاثإ:ديحلمي م لميممقاثم
   لميل هلاممقاايّلل-للللللولم  مايعلمقيدممي1  دل لل-للللللول اي ل  يا2

  اايّلل-ول   لمقمالالشي لمقايإل1 اثم لمالميل-للللقطممحوليمس لم1

  يل هلاممقل-قشي،لمقي م ةللول  لسل حل7  يل هلاممقل-ولا ام لمقاقطديهل9

  يل هلاممق لل-ولمسكق  لمال اىللل3

ل:لقهؤال لمقم م لممقهممةلمققمتينلسقيتهل اىلقك لاا صلتلقاسي 
 م 0111 – 0121حسن الشكرچي 

عالميبب لدماببإل2911ا ابب ل ببحلم ابب لمق يببلتهلصببهل غبب م ل ببلعلمقبب ل سببحل ببحل
مقمببل هل سببيحل اببهلمقصببدملممسببتا لمقببىل  م لمقشببي ل اببهلمقصببدملممسببتدل لاقبب،اليبب  ل
املاببلتلاييقببنلم صمصببللتابب لمقتببهلكببلحليسببت  اهللصببهلمقتاييبب ل يببلا لمقا م يببنل

 لم يالفال  غ م لمي م مت،لصهل املتلمققك لمق صل ينل يلا لمقسي لساطلحل اهل  غ م
ي  لمقاملالتلصهل ي لاملاهلمقامصإلم غ م لا لدايا،ل سيحلمقصدماليب مىلمقب،ل
   ببإليطيببنلمقاگل ببإلاببحلا  سببنلمقامصببإلمقببىلاملاببلتل غبب م الم  سلمقامببلعل اببىل

)م بببحلطي بببن(لللل م يلمقاشبببهم لممقاامبببابي يبب،لمق بببلفلا ابببم لاصبببطدىلمق لفببب لمق غبب
مبببلعلابببقةلمقبببىلمق صببب ةلتبببمصهل سبببحل ابببىلمسبببعل اببب،الممقبببقيل  ابببللقمبببإلايامابببلتلمقا

لوللع2311مقشك يهلصهلمقامصإل لعل
 م0101 -0121رق  قيدان 

علمتيابعلمصبمإلل2911مق ليبل هلمقامبلعل دقلديب محلطالشب،لصبهل غب م ل بلعل
الممتمبببحلليبب م ةلمقاملاببلتلاببحل  اببنلمهلشبباتل لمق يببلتهلم ابب ل ببحليلسببعلم ببمل ايبب 

ي م ل غب م المتبمصهلصبهل غب م ل بلعللي م ةلايام نلاحلمقاملالتلمكلحلق،لشيحلمسط
لعول2321
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 م0111 -0121رق  الحاج ياسين 
مق ي   لقببنلا اببنلل-يببل هلمقامببلعل دقلمق ببلفليلسببيحلاببملاببحلاممقيبب ل غبب م ل

المتمحلصقمحلمقاملالتلمقي ميينل اىل  ابنلمهلشباتل لمم ىللع2911مق شلالتل لعل
يتب   ل ايب،ل يب لمقبقيحلالمكلقبتلقب،لامهبىلصبغي ليب ي اللملل ياهلل ليت م لااتبلد

 بببلعلللللللللللم بببقمملاقببب،لماثبببلإل  ببب مهلص  بببلتلمم اببب لمق كبببيعالتبببمصهلصبببهل غببب م 
لعول2991

 م 0113 – 0123احمد عرب 
ا ابنل بلالل–ابمليبل هلمقامبلعلم اب ل بحل ب ال بحل  المقامقبم لصبهل غب م ل

تهل)مق شبللللعالي  لمقي ي لاحلمقاملالتلمي مىلمق،ل يل لاملابلتل2917مقشي ل لعل
ممق قيگببللممق ق ببلت(لممقبب،لكببلحلاطام ببلفل ميتبب،لصببهلمق دببدتلماليتال يببنلممقاقلسبب لتل

لعول2997تمصهلصهل غ م ل لعل
 م 0113 – 0123سعودي بن مرقوئ 

مقببب ليبببل هلمقامبببلعلسبببيم يل بببحلاببب دم لصبببهل غببب م ل ا ابببنلمال  ايبببنل بببلعل
 بب لم صببمإلعلمييبب لمم بب مفلاببحل يبب علم  بب دلي مفهببلالميبب ل ببّ مةل يببنل ببي م لميمم2917

 ببببلعلللال  ببببقل قبببب،لمقمببببل هلم ابببب لمقديببببل لمتببببمصهللمقامببببلعلمقي ميببببهلصببببهلمال  ايببببن
لعول2997

 م 0101 -0121احمد ال ياض 
مق ليل هلمقاملعلم ا ل حلصيل ل حل  يالصهل غ م ل ا انلمال  اينل لعل

علم ببالمتياببعلمقاملاببلتلمقي مييببنلمقببلصسلايلصبب ي،لم صبب حلاببحليبب م لمقامببلعل2919
هم يحل  ببقل صببمإلميمم بب لمقمبب م ةلاببحلايلصبب ةلسببيم يل ببحلابب دم لمقي ميببهلمقاشبب
لعول2329متمصهل لعل

 م 0111 – 0121محمود شكر القندرچي 
مق ليل هلمقاملعلا ام ل حلشك لمقمق  يهلصهل غ م لا انليق ب ل ابهل بلعل

عال  بببالمقاملابببلتلمقي مييبببنلمتيابببعلابببحلايابببم لمقببب مم لمقبببقيحل لصببب اعاليببب  ل2919
لتلمقي مييببنلصببهلمال تدببلالتلممقاقلسبب لتلماليتال يببنلصببهلاقطمتبب،المقي يبب لاببحلمقاملابب

لعول2939متمصهل لعل
 م 0102 – 0112احمد القيدان 
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يبببل هلمقامبببلعلمقشبببهي لم اببب ل بببحل ابببل يل بببحلديببب محلمق يبببلتهلمقببب لصبببهل غببب م ل
عالكبلحل اابلفل بل دمفلابحلم بدعلمقامبلعلمقي ميبهلتبي  تل2991 ا انل بلحلالمقب ل بلعل

م ببمل ايبب ل اببىلمقسببل نلمقغقلفيببنلصمبب ليببل لصببهلي يبب ةلمققهاببنللشببه ت،ل سبب الميببم 
 ل لصب لم بمل ايب لاغقبهلمشبته ل يب ةلل2313رال بلعلل1صبهلل311مقي ميينلمقيب  ل

)م بببمل ايببب (لل)شببباتل (للممقديببب محلتتاابببقل ابببىلمالستلقيحابببملمقاغقبببهلمقشبببهي لم اببب ل
إلمق دب لماللمقب،لم لص االلم  قل قهاللي م ةلمقاملعلمق ب لصيهبلالكبلحل يبدفل ايبلفليايب

اقحلقغانلاا مطنالمشته ل لقغقل ل ي لسبحلمق اسبيحاليحلمقشبه ةلكلقبتليسبتلقةل
 لكبببلحلم اببب لالللللم ببمل ايببب لمقبببقيلتدببب  لصبببهل صببب ةل محلاقبببلصسل لميبببل لميابببلفل ل

ديببب محليايبببإلمقصبببمتل صييببب،ال ممم يلمققغابببنليايبببإلمقبببىليببب م ةلمقاملابببلتلمقيلقيبببنال
ممقا اببم يلميايبب لمقاملاببلتلمقيلقيببنلمقط مببنليحلما ببتصل مبب م ةلمقي ببم يلممققببل يل

صمت،ل لقهلمقيسلق،ل)قبع(لممل) بع(ل)مقاب م ل ب،لمقمب م (لاب لمقب،ليييب ل ميبنلمقاملابلتل
لمال  ىل و

ديبب محلصببمت،لصببهلايببلإلمقمبب م ةلابب لمقيببلقغهلمق غبب م يلمققمبب لم بب لم ابب ل
 فبلفلقدقكبل ل مفلصبهليبلا لاقبم ةل بلتمحلميلمكبقق لاب لمال م متلمق يقيبنلمقلكبلحلااّيب

لمقمل  ينلصهلمقتكينلمقايلم ةلقيلا لمقا م ينول
تقسالال بحلديب محلرثبل لكثيب ةلصبهلمال ب م لممال تكبل لمتمسبي ل يب لمقمطب ل

 ببببب المق شبببببتلمميمصبببببلإلميياهبببببللاملابببببلتلقمتلكيلقبببببلتليايابببببنلمام مقبببببنلاثبببببإل
لممقاسييحلممقم ينل ل لممقيا لگا،لم ي الول
يببل لمماببيحلر ببللم ببحلمق الاييببنلمتتااببقلقمبب لم ببقلمياببلفلاببحلمق ببلفل ابب لمققّل

ديبب محل بب  لاببحليبب م لمقمبب حلمقيشبب يحلمقببقيحلسببايقللمصببممتهعل  بب لمق اببىليبب لم ابب ل
مالسبببطممقلتلابببحلماثبببلإل شبببي لمقمقببب  يهلممق بببلفل  بببلسلكا يببب لمقشبببي اهلميمسببب ل

ل  ي لممق لفليايإلمق غ م يلمي م يلمقييشنلم ي اعو
لاببلتلقكقهببلل يبب لممابب نلسببيإل يبب لمالسببطممقلتلمقشببايينلقبب ي لمقام

سثبب لابب  ل اببلإلقببعلياهابب،لل2321م يبب لادهماببنلمقكببدعولتببمصهلصببهل غبب م لاببلعل
لم صحلصهلام  ةلمقشي ل ا و

 م0111 -0112سليمان الجليلي 
عل2991املسايالحل حلا م ل ي لمقياياهلمقامقم لصهلا يقنلمقامصبإل بلعل

 ببببتلاقهببببللا  سببببنل بببب  لصببببهل  م لمقاملاببببلتلمقي مييببببنلممقامشبببب لتلماببببهلط يمببببنلميت ل
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مقامصبببإالمياببب ةلصيهبببلل ببب  لابببحليببب م لمقامصبببإل يببب لققببب لتبببمصهلصبببهلمقامصبببإل بببلعل
لعو2939

ل
 م0111 -0111سبع الحايئ 

عل2999مقكب  ل بلعلل-مق ليبل هلمقامبلعلسب  ل بحل ابيسلمق ليب لصبهل غب م ل
م  ببقلمقاملاببلتلاببحل ايببإلمق  ببلدلمم ابب لمقديبب محلم صبب حلاببحلمقاشببهم يحلصببهلم مفهببلل

لعو2939 لعلصم يلممقطلا لتمصهلصهل غ م لقم صمصلفلمقا
 م 0111 – 0111شراد البابوجچي 

املمقمل هلش م ل حل اي لمق ل مييهلمقامقم لصهل غ م لا انليق   ابهل بلعل
الماببتهحلصببقل نلمال قيببنلمققسببلفينالمم ببقلمقاملاببلتل اببىلمقمببل فيحل  اببنلمهل2999

علصبببهل2319هل بببلعلشببباتل لمم بببمل ايببب المكبببلحلقملصبببمتليايببببإلم  م لابببتمحلتبببمص
مق صببب ةالم  ابببللكبببلحلابببحلقبببلياهلمقامبببلعلمقبببىلا  سبببنلمق صببب ةال  بببقل قببب،لمسبببال يإل

لمق لييهلم   مهلص ال ول
 م0113 -0111محمد عرب ضبطية 

مق ليل هلمقاملالتلا ا ل حل  ال بحلاب طينلصبهلا يقبنلك كبم ل مصب نل
 الالس تكبب لعالكببلحل  مؤةلياتببلدل  م يببنل ق ببنال ببلمإلمقكثيبب لتمايبب2999كدبب يل ببلعل

قغابببلفليمبببلإلمقببب،لسبببالةل)اببب طين(ا  قلمقامبببلعل ابببىلي )ا اببب ليا بببميح(لمتبببمصهلصبببهل
لول2937ك كم ل لعل

 م0113 – 0113عبد حمد 
اببمليببل هلمقامببلعل  بب ل ابب لمقميسببهلمقامقببم لصببهل غبب م ل يلقببالمقكبب  ل ببلعل

علا انلمقتكل ت،التياعل صمإلمقاملعلاحلممق ةل ا ل حلا اب القم بتلشبه ت،ل2993
لعول2933 م لمقاملعلصهلمقك  المتمصهلصهل غ م ل لعل يحلي

 م 0111 -0111ه محمد حمد عبد االل
الممقتهجلقهجلمقابدل سبحلمق بل مييهل2991مق لاقملمقمل هلصهل غ م ل لعل

مط يمتببببب،لصبببببهلمي م ال  ىلمقي يببببب لابببببحلمقاملابببببلتلكلق سبببببتلممق يبببببلتلممقاقصبببببم يل
لعولل2991ممقي م يلتمصهلصهل غ م ل لعل

ل 0100- 0111يد حسين علي بن س
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مقسببي ل اببهل ببحلمقسببي ل سببيحل ببحلمقسببي ل اببهلمقيببلقهلصببهل غبب م ل ببلعلمقبب لمقمببل هل
عالتياعلصقمحلمقاملالتلابحلمقمبل هلم بمل ايب المكبلحلشبل  مفلييب مفالم قب،لم بقل  بمةلل2991

لصهل غ م ولل2322تمصهل لعللم لقيهمقسي لمقهلمقيلقهلمققيلم قلاق،لميستلقلمق
  0102- 0111فرنس الكركوكلي 

علتبيث ل2991املمقمل هلمقشهي لص قسليشلل م املمقامقم لصهلك كم ل بلعل
لعو2321 ط يمنلشاتل ل لي م لالمي مىلم تكل ةلاملعلمقيا گا،لاتمصهل لعل

لم 0111 -0113حاچم البياتي 
اببمليببل هلمقامببلعل ببليعل ببحلسبباطلحلمقشببيل لمق يببلتهلمقامقببم لصببهل غبب م ل ببلعل

 م المكبلحليل فبلفلااتبلدمفليب مىلمحل ايب لم  سلط يمتب،ل بليل هلم بملعلتل  لمقم2997
لعول2933  ايحل حلقدطل لميمس لمقشيل ل  قملاق،لمقاملعلتمصهل لعل

 م0101 -0111احمد صالُ خلف 
مقبب ليببل هلمقامببلعلم ابب لصببلقحل ابب لمقاامببال)مقاگ طبب (لصببهل غبب م ل ببلعل

صبببلينليصبببي ةاللعالمقمبببال هبببقملمقامببباليمبببلإلقيببب علم تقلفببب،ل ا هببب ةالمي تببب ي2999
)م مل ايب (المتلفليي مفلم  م مفل سقلفالتيابعلمي م لابحلمقمبل هل اب ل بحليلسبعماتا لص
لعو2329تمصهل لعل

 م0101 -0111عباس قوقي 
مق ليل هلمقاملالتلمقي مييبنل  بلسليبمديلصبهل غب م لا ابنل بلالمقشبي ل بلعل

يب لمكبلحلقب،لعلمتيث لم  قل صمإلميمم  لمقم م لاحل  انلمهلشباتل لمم بمل ا2999
لعلصهل غ م ول2329ياه ةلاحلمقايي يحلتمصهل لعل

 م0111 – 0111إسرائيل بن المعلم ساسون 
اببمليببل هلمقامببلعلسسبب مفيإل ببحل م ببيحل ببحلمقاياببعلسلسببمحلمقامقببم لصببهل غبب م ل

ل لعل عالميي ليل فلفليشل لق،ل لق قلحلاحل يثل صمإلميمم ب ل2993 ا انل  مل  مه  مه
ابنلمهلشباتل ال  بقل قب،ليمسب ل بلييعلمقمقب  يهلم قطبممحل  مف،لمقتهل  قالل حل  

 ميبببهلميببب م يلصبببلقحلمقمقببب  يهلما ابببم لشبببك لمقمقببب  يهالتبببمصهلصبببهل غببب م ل بببلعل
 عول2933

 م0101 – 0131قينل نور الدين 
ابببمليبببل هلمقامبببلعلديقبببإل بببحليبببل  ل بببحلقبببم لمقببب يحلمقامقبببم لصبببهل غببب م ل بببلعل



 

{167} 

تلمق سبيطنليؤ يهبللصبهلمقب  ممتلعلياتا لصمتلفليايدفلميي  ل ي لمقاملابل2931
مصهلمقاقلس لتلماليتال ينالي مىلمق،لكلحل بلادفل سبيطلفلصبهلسبمقلمقايب محولتبمصهل

لعو2329 لعل
 م 0113 -0131صالُ عيدان درويش 

عال2931مقبب لمقمببل هلصببلقحل يبب محل  ميبب لصببهل غبب م لا اببنلمقداببإل ببلعل
لسببعل)  بببمل ايببب (لمم ببقل صبببمإلمقمببب م لميمم بب اللابببحل  ابببنلمهلشبباتل لم اببب ل بببحلي

لحلم مؤةلييببببب مفلصبببببهل يببببب لمقاملابببببلتلالكلقبببببتلقببببب،لشبببببه ةلصبببببهلا اتببببب،لالتبببببمصهللللللللمكببببب
لعول2397 لعل

 م0101 -0132ابراهيم العقاوي 
علصبببببهل2931مقببببب لمقمبببببل هلم ببببب مايعل بببببحل ابببببل يلمقيبببببدمميلمقامصببببباهل بببببلعل

مقامصإالم قليمم  لمقاملعلاحل سيحل اهلمقصدملممقادل ثالحلمقامصباهالم  بعل
ي لمقاملعلقد م متلمق يقينلقكقب،لسبيإل ب  مفلابحلمالسبطممقلتلم  بقل قب،لم اب لتم 

لعول2321   لمقمل  لمقامصاهلمتمصهلصهلمقامصإل لعل
 م 0101 – 0131ابراهيم العمر 

مقبب ليببل هلمقاملاببلتلمقي مييببنلم بب مايعلمقيابب ل ببحل ابب ل ببحل كبب لمق ببلص لصببهل
مقمببب م لمقببب،ل شبببلي،لمقبببقيحلعالمييببب لابببحل  ببب  ل2939ا ابببنلمال  ايبببنل بببلعلل- غببب م ل

يسببببتايمحلقبببب،القبببب،لصببببمتليايببببإلممقتببببدمعل لقممم بببب لق  يببببنلمال تبببب م ل اببببىلمي م ل
لعول2329مق لط لتمصهل ل فلمقي مقل لعل

 م 0111 – 0131إبراهيم الخ اف 
اببمليبببل هلمقاملابببلتلمقي مييبببنلس ببب مايعل ببحلممميلمق دبببل لمقامقبببم لصبببهل غببب م ل

لعلاحل ا ل حليلسبعلم بمل ايب الم ب  لعالم قل صمإلمقام2939ا انلمقطمال لعل
صيهببللابب لياببلإلصببمت،لممياببعلاببحلققبب ل الثببنل امبب،لمسببامك،التببمصهلصببهل غبب م ل ببلعل

لعو2931
 م 0111 – 0131محمد الص ار 

اببمليببل هلمقامببلعلمقسببي لا ابب لمقصببدل ل ببحلمقسببي ل  بب مهلمقامقببم لصببهل غبب م ل
الم قل صمإلمقم م ةلعل2931ا انل  سلمقم ينل يحلشل  هلمق شي لممقياهم ينل لعل

ميمم  اللاحلم مل اي لم ق،ل  قلس حل  ت،ليل هلمقاملعلمقسي ل ابهلصب  لقهالمكبلحل
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لعول2939صل الصمتلشيهلميت حل يصمإل  م ليي ةلتمصهلصهل غ م ل لعل
ل

 م 0111 – 0131سلومي مصط ى 
مق ليل هلمقاملالتلمقي ميينلساماهل حلاصطدىل حل اهلصبهلا يقبنل غب م ل

)م ببمل ايبب (لم)  اببنلمهلشبباتل (لعلم ببقلمقاملاببلتل ببحل2931م يببنل ببلعل ا اببنلمق ل ل
مم قل ق،لمق لفلق،لشه ةلممسينالمط يمنل لصنل لي م الل)م ا لمقدي مح(المكلقتم

لعل  غ م ول2931يايإل غ م يلتمصهل لعل
 م 0101 -0131محمود الحاج بكر 

عال2931لعلمق ليل هلمقاملالتلمقي ميينلا ام ل حلمق لفل ك لصهل غ م ل ب
مكلحلم مةلقمل  مينل لقاملعلم الق،الممكتشب ل بدمةلصبمت،لم  طبلةل سبسلمقمب م ةال
م ىلاملابببلتلكثيببب ةلكبببلال  ماياهلممق سبببتلممق يبببلدل يبببممحلممقاقصبببم يلممقي بببم يال

لعول2321تمصهل لعل
 م0102 – 0133ابراهيم البابوجچي 

هقتب،المقامقبم لامليل هلمقاملعلمقي ميهلم  مايعل حل ا لمق ل مييهلقسب نلقا
عال  بقلمقامبلعلم صبمق،لابحل ايبإلمق  بلدال2937صهل غ م ل ا انل)م بملسبيديح(ل بلعل

مي مىلمق،لكلحلاط الدالق،ل ي ل ستلقةالمقيا،ل صاإلاحلي  لمق ق لتالتبمصهل بلعل
لعول2321

 م 0121 -0111شاكر محمود 
مقب ليببل هلمقامببلعلمقي ميببهلشببلك لممل)شببك (ل ببحلا اببم ل ببحل ابب لصببهل غبب م ل

الميببب  لامبببلعلم تمقببب،ل ابببىل  ابببنلمهلشببباتل لعال  بببقلمق2911 ابببنليق ببب ل ابببهل بببلعل ا
 ليل ةل   لاحلمقاملابلتلاثبإلمق سبتلممال  مايابهلممقاقصبم يلممق يبلتالتبمصهلصبهل

لعو2311 غ م ل لعل
 م0111 -0121خضير حبيب 

احلمقيلدصيحلمققيحل  امملمقاملعلمقي ميهل لد لمقمببلقمحل ابي ل بحل  يبال
عالمكبببلحلصبببهلشببب ل ،ل فيسبببلل2919حلطالشبببن(لمقامقبببم لصبببهل غببب م ل بببلعلمقاكقبببىل)م ببب

ال  ىلميممقلمقيلقغهلمق غ م يالمم قلمصمإلمقاملعلاحلم ي،ل سمحل بحلطالشب،ال
لعول2319تمصهل لعل
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 م0121 -0133يوسف انطوان 
مقبب لاببقملمقدقببلحلمقي ميببهالمال اقببهليمسبب ل ببحل قطببممحل ببحليغيببلل ببحل بب  مسل

مشببه لمقيببلدصيحل اببىلمقمببلقمحلممقسببقطم لممقيببمدةللعالمكببلحلاببح2933مصببدحل ببلعل
مابلصنلمقبىل سببحلاب  ،ل ابىلمكالتلماليمل يببنال مصبقلاشبلاي ليبب م لمقامبلعالمكببلحل

مقب ةل)مقم ت يبتلص قسبيسلصبلفغيلح(لمقبقيللقملسينلثملصيبنلامسبيمينالم بقل قب،لكثيب مفل
صهلقم لصبيت،لصبهل غبب م لصبهلمقمب حلمقيشبب يحالم  صب،لمقشب ي ل اببىلابقملمقتب مثالتببمل

لعو2313يمس لمقطممحل لعل
صهلمق   لمقثلقثلاحلمقم حلمقتلس ل ش لدم ل   لي م لمقامبلعلمقامقبم يحلصبهلل

عالمدم لمقتشببل اعل اببىلابب حلمقيبب مقلم اببىلا ببدتل2971ل–ل2912مق م ببنلمقداقيببنل
 غببب م لاابببلليؤكببب لمسبببتكالإلمقشبببم لاببب م سلمقامبببلعلصبببهلمقيببب مقلصبببهل غببب م لممقامصبببإل

لم  اللصهلمققلص ينلمياللماحلاؤال لمقم م :للمك كم لم يلقىلممق ص ةو
 ولمسال يإلمق ملإ21  م يحل حل يممح و2

 ولا ا ل   21 وليم يلكل ع1

 وليلسعلمقك يتاه27 ول اهلمق سمح9

 ولصلقحليلسعلمققيل 29 ول اممحلمقييش،3

 ولم ا لمال  اه23 ولمقادل ثالحلمقامصاه1

 ول سمحلاصطل 11 ولساالحلسي ل ك 1

 ول طلال ا 12 سل ا لمقي م يول  ل7

 ولساالحلمقيلقه11 ولي م يلصلقحلمقمق  يهل9

 ولا ام لمق يلط19 ولي م يلمقييش،ل3

 ولي ملميق ّقه13 ول   لمقي ل لگ م ه21

 ولا ا ل   لمقمل  11 ولا ام لمق لي 22

 وليايإلمق غ م ي11 ولمقطممحل مييهل حل ط س21

 يلمققيل ولا ام لي م ل17 ول الل حل سيح29

  ولسي لمقهلمقيلقه23

ماببحلمقهبببممةلمقببقيحلم قبببمملاسببي ةلمقامبببلعلمقي ميببهلمكبببقق لاببحليببب م لمال م متلل
لمق يقينلاحلتدمةلممقمحلمتايي لمي م لمقاممق لممالقكل لمقق مين:

لالميول-للللل غ م للعل2911لل   لمهلص  لت و2
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لالميل-للللل غ م للعل2911ل ل  لمقميالييهل و1
 يل هلاممق ل-للللل غ م للعل2911للكم شي لاصطدى و9

 يل هلاممق ل-لللمقامصإلعل2919لادلا ل  ل   ي و3

 يل هلاممق لل-للللل غ م للعل2919لليلسعلسدانل و1

 يل هلاممق ل- لالمقشي للعل2911للم اسل  يسل و1

 يل هلاممق ل-للمقص  ينللعل2971للم ا لمق ماهل و7

لل:ل صيحلممقهممةمصياللياهلاا صلقاسي لمققمتينلقهؤال لمقم م لمقا ت
 م 0121 -0110رويين بن رجوان 

مقببب ليبببل هلمقاملابببلتلمقايببب م ل م بببيحل بببحل يبببممحل بببحلاي لفيبببإلصبببهل غببب م ل
عالكبلحلابحلاشبلاي لمقمب م المقمل2912 ا انليلاهلمق ليلتل) گ لمقمشإ(ل بلعل

مصمإلميمم  لاملاينلااتلدةل  قالل حل  انلمهلشاتل لم حليلسعل حل اب ل)م بمل
مقبب،لكلقببتلقبب،ل سببلقيالقطيدببنلصببهلت  يبب لمقاملاببلتالابب لسيل تبب،لقامببلعلل ايب (اليبب مى

مقسبيگللكابلليب مىل بحليمسبب ل اب محلميسبتلقلمقم بلقيهل  ببقل قب،ل يابلفولتبمصهلصببهل
لعول2311 غ م ل لعل

 م 0111 – 0110جودي كاظم 
امليل هلمقاملعليم يل بحلكبل علمقدتبلإالمقامقبم لصبهلا ابنلمقيميقبنل  غب م ل

املعل يشقلاققلصغ لسق،المتياعل صمإلم مف،ل اىليلسعل حلعلم المق2912 لعل
 ابب ل)م ببمل ايبب (لم يببل ليبب م ةلمقي يبب لاببحلمقاملاببلتلكلق سببيقهلممقاقصببم يلم ي اببلل
مقعليكحلي ا لممليم  لصهل يلاكلحلكلحال إلي  قلمقم م ةلصهلمقايلقسلمق لصبنال

ؤم لميبببب مىلمقبببب،لكببببلحلمقاغقببببهلمق ببببلصلقامييبببب،لمقايبببب م لرقببببقم لمقسببببي لا ابببب ل ل
لعول2391مقيم  ،ليهالتمصهل لعل

 م 0101 -0112علي الحسون 
ال2911مق ليل هلمقاملعل اهل حل سمحل بحلا اب لمالسب الصبهل غب م ل بلعل

مي لتيث ل لقمل هلمقشهي لم ا لمقدي محالاحلي إلمحليشته لم  قل ق،ليمم ب لمي م ال
 بب  لاببحللمم ت بب ةلمسببتلقةلمق م ببهالميبب لقابب لمسببا،لصببهلايببلقسلمقطبب المكببلحليببؤ ي

لعلصهل غ م ول2329مقاملالتالتمصهل لعل
 م0110 -0111علوان العيشة 
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عال2919مامل اممحل حلالإلمهل حل ايميلمقييشنلمقامقم لصهل غ م ل بلعل
  ببقل صببمإلمقامببلعلميمم بب ةل ببحلم ابب لمقديبب محل ياببلفلي ببإلمشببتهل ةلكاببللياقببلل سبب ال

يشبنلمييب لابحل  ب دل  ب م لميم لشه ةلم مل اي الابملشبميقليبل هلمقامبلعليب م يلمقي
مقامببلعلمقي ميببهالكببلحلصببل الامهببىليمبب  لصيهببللمقامببلعلصببهلسببمقلمقشببم ينالم ببقل قبب،ل

لعلصهل غ م و2392 اي لمقتيايهلسالصنلقألستلقلا ا لمقم لقيهلتمصهل لعل
 م0121 -0113المال ع مان الموصلي 

مقبببب لمققل غببببنلمقشببببي لمقامسببببيمل لممال يببببالممقدياسببببم لممقشببببل  لمقاتصببببم ل
علصهلا يقنلمقامصإالتمصهلممق ةلماملم حل2913الحل حل   مهلمقامصاهل لعل ث

مقسببل ينالقيببقاال صبب ةلالصببل ت،ل لقيبب  يلصكدابب،ليببل ةلا اببم لمقيابب يلم يبب لمصلتبب،ل
سبببلص لمقببببىل غبببب م لمكدابببب،لمال يببببالمقشبببل  لم ابببب لمقيابببب يالكببببلحلمقامصبببباهليق م ببببلفل

  د لمقش قل  قل صمإلمقاملعلاحلقدق لحلمييثل ةلقاقغعلم االفلاايدمفلصهلمقامسيمىل
  ببب مهلمقك كبببمكاهلم  ابببنلمهلشببباتل السبببلص لمقبببىلمسبببتلق مإلم بببد لمقشبببلعلثبببعلمقبببىل

علمقابببب لقياببببب،لصببببهلكببببإلتابببب لمق ابببب محلمقمببببإل يبببب لمقاملاببببلتل2931اصبببب ل ببببلعل
كلققهلمق لممقك  لممق يلدكل لمقبىلتاب لمق اب محلماللدمقبتلرثبل ةل لييبنلاقبل لمقبىليماقبلل

لاقمو
قاببدل ثاببلحل تيبب  لمقامماببالاببحلصصببل نلم د ببنلمصاسببدنلمامسببيمىلتايببدلم

الل ل تببىلمكحديدتلمقتببهلي   اببللشببمم يإلمقاممقببمم م متل يقيببنالمقبب،ل شبب متلمقتقبب
مقسببي لا اببم لمقهلشبباهلم  بب لمقدتببل لايبب م لممقاببدلل،  سل اببىلي يبب،لمقكثيبب لاقبب

لاه يلمق لص لممق لفل   لمقمل  لمق طيالم ي اعو
(لاببل ةل ببيحل211ااببدل ثاببلحليشببي لمقببىلماببي،لمكثبب لاببحل)مقسببيإلمقدقببهلق

(لق قببببلفلماببببيهللصببببهلت كيببببللامثمببببنل29يصببببي ةلمامشببببحلمتقديابببب،ال لالاببببلصنلمقببببىل)
 يصممتلصقلقيحل ت م المقمإلمقىلاص لمقغلعلمققهلمقب لممقييبعلممق يبلدلكبل لممقكب  ل

لممستدل لاقهلل   ملمق لامقهلمسي ل  مي لمر  محو
 اببىلمقمببلقمحلممقيببم لممققببليلم لإلاببلصنلييل تبب،لكببلحلاببحل اهبب لمقيببلدصيحل

لعول2319مقا ال اىلمكالتلمإليمل ينالتمصهلصهل غ م ل لعل
 م 0111 -0111سلمان سيد بكر 

اببمليببل هلمقامببلعلمقي ميببهلسبباالحل ببحلمقسببي ل كبب ل ببحلمقسببي لمقببهلاببحلاممقيبب ل
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لاببلتلعالتياببعليمم بب ليبب م ةلمقام2911ا اببنلسببمقلمقغببدإلصببهل غبب م ل/لمق صببلصنل ببلعل
شته ل ي م لاملاهلمق كيابهلممقا بلق للمفلاحل)م مل اي (لم يل ل    احلمقاملالتلمم 

لعو2391كاللي مىالتمصهل لعل
 م0121 -0111عباس محمد الجبوري 

عال2911مقبب ليببل هلمقامببلعلمقي ميببهل  ببلسلا ابب لمقي ببم يلصببهل غبب م ل ببلعل
 بحل اب لللل)م بمللمتيث لاقبقلصبغ ةل لقامبلعلمقي ميبهلم بي م ل  ابنلمهلشباتل لميلسبع

 اي (الم  قلاقهاللماحل ي االل يالفلققق لكلحلاحلمقا   يحلصهل  م لمقي ي لاحل
مقاملالتالكاللمسبتهمت،ل يابلفلميقابلطلمقغقلفيبنلقدطبمم لمق يديبنلم بلمإلمقياب ل بيحل

الصد ب لمحلتكبمحلقب،ل صبالت،لصبهللالم لقق  لالقتملق،لمقىلمققلص ينلمقاملعلمميطمم 
التبمصهلصبهلمققلصب ينلل ت بل لمحلمالطبمم لابهلابحلمقاملابلتإاقل ل لقش لمقاملالت

لوللع2311 لعل
 م 0111 – 0111قدوري القندرچي 

مق ليل هلمقاملالتلي م يل حلصلقحلمقمق  يهلصهل غ م ل ا ابنلمالكا لقب،ل
عالم  قلمقاملعل حلياانلاحلايلص ي،ل2919مقمميينلصهلا  إلشل  لمقاتق هل لعل

اببحلمقشببهي ل)م ببمل ايبب (ال  ىل بب  مفلاببحلمقاملاببلتلكلق سببيقهلاببحلمقمبب م لم لقببقمتل
لعول2319ممقاقصم يلممق يلدالتمصهلصهل غ م ل لعل
 م 0121 – 0111قدوري العيشة 

املي م يل حلالإلمهل بحل ايبميلمقييشبنالمقامقبم لصبهلا ابنلصابمةل ب ال
عالم  بببببقل صبببببمإليببببب م ةل2919قهليبببببنلشبببببل  لمقكدبببببل ل لتيبببببلةلسبببببل نلمقت  يببببب ل بببببلعل

ملالتلابحل شبه لمقمب م ل صمصبلفلم اب لمقديب محلم ايبإلمق  بلدالميب  لاتبيث مفل هابللمقا
كثيب مفلمكبلحلاثببإلشبميم،ل ابممحلمقييشببنل  يب مفلاايببدمفالمتتاابقل ابىليبب ةلميابلفلمالسببتلقل

لعول2311مقم لقيهالتمصهلصهل غ م ل لعل
 م0111 -0111عبد الجبار بن گبوعي 

هالصببهلا اببنلمال  ايببنل  غبب م لمقبب ليببل هلمقاملاببلتل  بب لمقي ببل ل ببحلگ ببم 
الم  سل صبمقهللميمم ب الللالمي لتمق ل لقاملالتلمقي ميينلابحلصغبب ةلع2919 لعل

ل اببىل بب  لاببحل اببمدلمقامببلعلم لقت  يبب ل اببىليبب ل ايببإلمق  ببلدلمم ابب لمقديبب محالم بب ّل
لعلصهل غ م ول2319 ينلصهلمقاملعل ي لقق التمصهل لعل
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 م 0111 – 0111محمود الحايئ 
المقاامبببببباللللللللللقاملاببببببلتلمق ببببببلفلا اببببببم ل ببببببحلاصببببببطدىلمق ليبببببب ابببببمليببببببل هلم

صهل غب م لمالقتسبلالقبدعلل)م حلطي ن(لقس نلالسعلممق ت،لكاللكلحلاي مصلفلاقملمالا 
عالمكتسبببال صبببمإليببب م ةلمقاملابببلتل بببحل سبببحل2913ككقيبببنالمقببب لصبببهل غببب م ل بببلعل

هلمقشببببببك يهالم  ىل ليتبببببب م لمقاملاببببببلتلمقصببببببي نلاثببببببإلمق سببببببتلممقصبببببب للممق سببببببيق
علصببهلمق صببب ةالماببملاببحل2391ممال  ماياببهلممقسببيگللممق شببي يلم ي اببلالتببمصهل ببلعل

لص قلمق شل نولللللمممفإلمققيحلممصامملمقاملابلتلمقىلمق صب ةلقتؤ ىل ي فقلا ل
 م 0111 -0110انطوان أوراها 

لمق ليل هلمقاملالتلمقي ميينلمقطممحل ميهل حل ط سل حلمم ماللصه
اببعلصقببمحليبب م ةلمقاملاببلتلمقي مييببنل اببىلمسبب مفيإل ببحلمقايعلتياببعل2912 غبب م ل ببلعلل

 م المي مىلمحل شي لمقمق  يهلم قلاق،لتكاانلاملعلسلسمحالمكلحلايي مفلقممم  لمي
 ببلعللللللللللولتببمصهلصببهل غبب م لمال مم لكاببللم ببقل قبب،لم ببحلم تبب،ل هيببتلسبب كيس

لوللع2391
 م0112 -0110رضا حسين أغا 

عال2912 ببلالمقامقببم لصببهلميبب محل ببلعلاببمل اببلل ببحل سببيحل  ببلل ببحل اببهل 
مقشيلطدمقتب،لصبهل بلقميحالمسبا لمقامبلعلصبهلطدمقتب،ل بحلمقابؤ يحلماليب مقييحلممقتمبإل
مقببىل غبب م لممكاببإلمتمببلحلمقاملاببلتل قبب لم ابب لمقديبب محالممسبب لمالطببد ل اببىلمالقغببلعل
مقدل سبببينلممقت كيبببنالق يببب،لمقي يببب لابببحلمإلابببلصلتلصبببهل  م لمقاملابببلتال  بببقلاقببب،ليببب مل

 بلعللللللللهلميلسعلم ملمققيصلمي م يل حلصبلقحلمقيبدمميلتبمصهلصبهل غب م لق قّلمال
لعول2311

 م0121 -0112سيد ولي العاني 
مق ليل هلمقاملالتلمقسي لمقهل بحلمقسبي ل ابهلمقيبلقهلصبهلا ابنل قبهلسبيي ل

عال  ببقلمصببمإلمقاملاببلتلمقي مييببنل ببحل ايببإلمق  ببلدلم ببحلم يبب،ل2911  غبب م ل ببلعل
ممص حلاحلمقم م لمقايي يحالم قل ق،لمالسبتلقلا اب لمقم بلقيهاللمقسي لمقهلمقيلقها

لعلم صحلصهلام  ةلمقشي ل ا ول2319تمصهلصهل غ م ل لعل
ل

 م 0111 -0111اسماعيل البقال 
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عل2919مق ليل هلمقاملعلمسال يإل حل ايبإلمق مبلإلصبهلا يقبنل بلقميحل بلعل
 ابىليب لم اب لمقديب محاللمقد لا لمس ت،لمقىل غب م لقيبتياعليب م ةلمقاملابلتلميمم ب ال

مكببلحلقبب،ل اببم ةلصببهلامببلاهلمقطبب ال  غبب م الم  ىل يبب لمقاملاببلتلكببلإل  ماياهل
لعو2391ممق يلدلممقسيگللممق ق لتلالتمصهلصهل غ م ل لعل

لم0101 -0113بد ـد عـمحم
امليل هلمقاملعلمقسي لا ا ل حلمقسي ل   ل حلمقسي ل اب ل بحلمقسبي لا اب ل

عالممق ةليل هل2913كل ت،ل يلقالمقك  لاحل غ م ل لعلمقميسهلمقامقم لصهلا انلمقت
الم صبببمت،لمقامبببلعلمقسبببي ل  ببب لمقسبببي ل اببب لمقبببقيلتياببببعلاقببب،ل صبببمإليببب م ةلمقاملابببلتل

لعو2323التمصهلصهل غ م ل لعللاي مصلفللمقيقالمص حليل فلفل
  0113ريتلي گجاسم ال

هلامليل هلمقاملعلمقي ميبهليلسبعل بحلا اب ل ابهل بحلس ب مايعلمقگ يتابهالماب
علم ببقل صببمإلمقمبب م ةلاببحل2913قسبب نلمقببىليديبب ةلگ يببتالمقامقببم لصببهل غبب م لل ببلعل

 اببلل سببيحل  ببللمم ابب لمقديبب محلم ايببإلمق  ببلدالكببلحلاببحلمق ببل  يحلصببهلمي م لماببحل
لعول2329التمصهلصهل غ م ل لعلل   م لمقاملالتلمقاي م يحلميامال)م ملمقّقيص(
 م0121 -0111صالُ جاسم النجار 

لقحل ببحليلسببعلمققيببل لاببحلاممقيبب لا اببنل ابب لمقيببلسلصببهليببل هلمقامببلعلصبب
عال  بببقليمم ببب لمقامبببلعلم صبببمق،ل بببحليلسبببعلمق بببلفل2911يلقبببالمقكببب  ل  غببب م ل بببلعل

  يالماليمالمكقق لاحلسيم لمقشقلميلماملابحلمقمب م لمق بل ديحالتبمصهلصبهل غب م ل
لعو2311 لعل

 م 0113 -0113احمد االعظمي 
 اببهلمقاامببال)م ببمل  قكببن(لصببهلا اببنلمقبب ليببل هلمقامببلعلم ابب ل ببحلمّيببسلمال 

علماببقملمقامبباليببل لقسبب نلمقببىلمكقببنلمإليمل يببنلمقط اببنل2917مال  ايببنل  غبب م ل ببلعل
مقتببهلكلقببتلتسبباىلا ايببلفل)  قكببن(ل يببثلكببلحلاببلا مفلصببهلمسببت  ميهلال  ببقل صببمإل
مقاملابببلتل بببحلسبببيي لمق صبببي لمال  ابببهلمقبببقيلقبببعلقيثببب ل ابببىلشبببه لابببحلسبببي ت،ال

لعو2317ي م لمقاملعولتمصهلصهل غ م ل لعللمي مىلمق،لكلحلاحلص مإ
 م 0121 –م 0113حسون مصطاف 

امليبل هلمقاملابلتل سبمحل بحلاصبطل لم بحلم اب لمقياقيبهالمابقملمقامبال
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قسبببب نلمقبببببىلاهقبببببنلصببببقل نلمال قيبببببنلمق يلقيبببببنل)مقياقه(ميامببببالميابببببلفل سبببببمحلم بببببحل
،ل الثببنلعلميبب مىل قبب2917مقيهم يببنالمقامقببم لصببهلا اببنلمقسببي ل  بب مهل  غبب م ل ببلعل

م ببببدقلم ببببدمةلمقصببببمتلم سببببحلمي م ولم ببببقلمصببببمإلمقمبببب م لاببببحلم ابببب لمقديبببب محل
ممالسبببطنلا ابببم لمق شبببلقهلم يبببل ل يببب لمقاملابببلتلمق فيسبببينلاثبببإلمق يبببلتلممق سبببتل
مكقق لمققمىلممال  ماياهلممقي م يلماملممق ليبل هلمقامبلعل  ب مقمل  ل سبمحالتبمصهل

لعو2311صهل غ م ل لعل
  م0101 – 0111خطاب عمر 

عالم بقل2919مق ليل هلمقاملعل طلال حل ا لم حلديق ل الصبهل غب م ل بلعل
 صمإلمقاملالتلم  مفهلل حل ايإلمق  لدلمكلحلا   لفلصهل ب  لابحلمقاملابلتلمم بقل

لعول2329 لعل لا ي لمقشي اهلالتمصهلصهل غ مك ق،لمق لفل  لسل
 م 0101 -0111سلمان العاني 

لقهلمقامقبببم لصبببهلا ابببنلمقمشبببإلابببمليبببل هلمقاملابببلتلسببباالحل بببحلصبببلقحلمقيببب
علمم قلمقاملالتلاحلايلص ي،الم  ىل ي لمقاملالتلمق سيطنال2919  غ م ل لعل
لعول2329تمصهل لعل

 م 0123 – 0111محمود الخياط 
امليل هلمقاملالتلمقاي م لمالسطنلا ابم لمق يبلطل بحلم اب لمقد يب ل بحل

 مايعلمق شلقهالمق لصبهل ا لمقك ميلمق شلقهالممق ليل هلم  ي لمقاملالتل ي فقلم 
عال  قل صمإلميمم  لم م لمقاملالتل حلم ا ل2913ا انلمق ي   لقنل  غ م ل لعل

قل قب،ل سببمحل بحلمقيهم يببنلممقب لبالمكبقق لم بلالم  قل ق،لمالستلقلمقم بلقيهلمقدي مح
لعو2313 لعلليبل هلمقاملابلتل   مقمبل  ل سمحلالتمصه

 م0111 – 0131قد و االندل ي 
مقاملابلتلمقايبب م ليبب مل بحليلسببعل بحلا ابب ل  ببلليبدمدل لشببهال ا اببنلليببل همقب ل

م ابب لمقمبب م ةل ببحلعالمكببلحلاببحلاشببلاي لمقمبب م ال  ببقل صببمإل2971مقيدقببهل  غبب م ل ببلعل
مقديبب محلم اببلل سببيحلم ببلالمقبب،لايام ببنلاببحلمالسببطممقلتلمقشببايينالمكببلحلا ييببلفلم  يبب مفل

لولع2311صهل  غ م ل لعلمقق م التملك ي مفلصهل ص ةالم قلاق،لمقمل هل سيحل
 م 0100 – 0132محمد عبد القادر 

ابببمليبببل هلمقاملابببلتلمقي مييبببنلا اببب ل بببحل  ببب لمقمبببل  ل بببحلاببب م لمق لقمشبببهال
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عالمقشبيل ابىل بال2971مقامقم لكدي لمق ص لصهلا انلصامةل  ال  غب م ل بلعل
مقاملعلمم قل حلياي لايلص ي،المكبلحل بقالمقصبمتالميب ل  ىل يب لمقاملابلتل

لول2322تمصهلصهل غ م ل لعلل شكإليي ا
 م0111 -0133جميل البغدادي 

مابببملمق بببلفليايبببإل بببحلمقسبببي لسببباالحل بببحلاصبببطدىل بببحل ابببهلمق غببب م يال
عال  بقل صبمإلمقامبلعل بحلايام بنل2973مقامقم لصبهلا ابنلمق ل م يبنل  غب م ل بلعل

ك يبب ةلاببحلمقمبب م ل ااهببعلم ابب لمقديبب محلمصببلقحلم ببمل ايبب يالمييبب لمق ببلفليايببإلاببحل
م لمقاملعلمي م لمي م متلمق يقينالمكلحلااي مفل يلا لمقا م ينالسبيإل ب  مفل شه لي ل

اببحلمقاملاببلتلممقپسببتلتل اببىلمسببطممقلتلممصبب حل  يبب مفلقاامببلعلمقي ميببهلصببهلمقم ببنل
لعول2319 غ م ل ي لسد لساالحلامشهلمقىلصاسطيحالتمصهلصهل غ م ل لعل

 م 0111 -0131محمود قدوري النجار 
لمقي ميينلمقاي م لا ام ل حلي م يلمققيل الصهلمق ليل هلمقاملالتل

عال  المقاملعلمقي ميهلاققل2971ا انل لالمقشي ل يلقالمق صلصنلاحل غ م ل لعل
قيماببنل  دببل ةالمتياببعل صببمق،لميمم بب ةل قبب لم ابب لمقديبب محالم قبب ل لقبب،لمق ببلفل  بب ل

ق سبتل لاحلمقاملالتلاقهللمال  ماياهلممالشي لمقايإالم   لكمل هليي لقي مقمال
لعو2391ممق سيقهالتمصهل  غ م ل لعل

 م 0101 -0111عبداهلل فرحا  
اببحلمقهببممةلمقبب يحلشببغدممل لقامببلعلمقي ميببهالم  مةل شببكإل ببلصليبب مالمقمببل هل

عالمم ببقل صببمإلمقامببلعل ببحل ايببإلمق  ببلدل2911  بب مهل ببحلص  ببلتلصببهل غبب م ل ببلعل
تمببلحلميبب ل صببل لم ببحل دقلمق ببلفليلسببيحلكاببللسبب قلقكبب ةالمكببلحلقمل  م ليتايببدل لإل

لعول2321مقي ي لاحلي م لمقاملعلاحلايلص ينالتمصهلصهل غ م ل لعل
 0121 – 0111عارف القيماقچي

عال2911اببحلمقهببممةل ياببلفلمقمببل هل ببل  لمقمياببلييهلمقامقببم ل  غبب م ل ببلعلل
مقبببقيلتبببيث ل لقامبببلعلمقي ميبببهل شبببكإليدبببمقلمقمببب م لمقا تببب صيحالمتبببيث ل شبببكإل بببلصل

قديبب محالمكببلحليببؤ يل يبب لمقاملاببلتلمقي مييببنل اببىلقطببلقل لقمببل هلمقشببهي لم ابب لم
لعلصهل غ م و2311 لصلي مفال يحلمص يل ةلاحلا  هلاقملمقت مثالتمصهل لعل

ع(ل ثبب ىلمقسبببل نل2311ل–ل2971مق  بب لمي يبب لاببحلمقمببب حلمقتلسبب ل شبب ل)لل
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مقدقيببنلمقامسببيمينلمقغقلفيببنل ل بب م لك يبب ةلاببحلمقا بب  يحلمقببقيحلسببايقللقتليببلتهعلاطابب ل
مقا اب ايحلقم حلمقيش يحل  ب لمالسبطممقلتلمقتبهلسبياتلقهبعلمكبلحلاي اهبعلابحلم

مققيحل لشبمملمققمبإلمقشبدلاهلممققمبإلمقاسبيإالم ثب تلابقةلمق م بنلمقداقيبنل يابلفل  ب م مفلابحل
مققيحلم دمملمقاملعلمقي ميهلقأل م متلمق يقينلمقكث تهعلسقمتص ل ابىلمقاشبهم يحلابقهعلابحل

لنلمال م للمقدقهلممق يقه:لقميلمق ام لميمس لصهلسل 
ل
 ولم  مايعلم ا لللللللل غ م 12 ولساالحلامشهلللللللللللل غ م 2

 ولادل دمإلا ام لللل غ م 11 ولادلط،لمقك كمكاهللللللك كم 1

 ولشلك لمق قل للللللللللل غ م 19 ولم  مايعلمقك  يلللللللللسايالقين9

 مقشي اهللللللللل غ م ولقيعل13 ولسي لم ا لمقامصاهلللللمقامصإ3

 ولا ام لمق قل للللللللل غ م 11 ولسي لساالحلمقامصاهللللمقامصإ1

 ولققمحلمقكممدلللللللمقامصإل11 ولايي لگ گ للللللللللللل غ م 1

 ول  مي لمقشي اهلللل غ م 17 ول اهلي  ليمماي لللللل غ م 7

  م ول دتلمقاص  لللل غ19 ول سحلمقمتل لللللللللللمقامصإ9

 ولم ا لمال  اهلللللل غ م 13  غ م ل-وليمس لطي ةللللللللللمق ان3

 ول ليال  لللللللللللل غ م 91 ول  لسلگا ي للللللللل غ م 21

 ولاصطدىل سحلللللل غ م 92 ولي م يلمقيدمميللللل غ م 22

 ولا ا لمقم لقيهلللللل غ م 91 وليمس لك  دفهللللل غ م لك  د 21

 ولمايحلمقامصاهللللللمقامصإ99 قك كمكاهللللك كم ول شي لم29

 ول طلالمقشي اهللللل غ م 93 ولشلك لمالسم لللللللل غ م 23

 ولم ا لمال  اهلللللل غ م 91 مق ص ةلل-ول اممحلا ا للللل غ م ل21

 وليايإلم ا للللللللل غ م 91 ولاصطدىلمقك كمكاهللك كم 21

 ول سيحلمقق م للللللل غ م 97 وليمس ل  ي لللللللللل غ م 27

 ولقلص ل سيحل اهللل غ م 99 ول  لسل طلميللللللللللل غ م 29

 ول سيحلمقاس يللللللمققي 93 ول شي لمقمق  يهللللللللل غ م 23

 ولم ا لشي لحللللللللل غ م 31 ول مم لم ا لمقدي محللللللل غ م 11

ل
مي م متلمق يقيبنلمقا تادبنالممقبقيحلاؤال لمقم م لاقل لمقي يب لابحليب م لمقىل لالالصنل

عل قبببب لمق بببب يثل ببببحلمقامببببلعلمقي ميببببهلبنلق ياهببببب لمققمتيبببببسببببقيتهل اببببىلتبببب ميحلمقسيبببب
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ل-ممي م متلمق يقينلماقهع:
 ولصلقحلمقامصاهللللللللللللللللمقامصإ9 وليمس ل اللللللللللللل غ م 2

  غ م للللولط،لمقشي اهلللللللللللللللل3 ولا ا لمقامصاهللللللللمقامصإ1

 ولم ا لمقاص  لللللللللللللللل غ م 21 ولم ا لقلاهللللللللللللل غ م 9

 ول ليال  للللللللللللللللللللللل غ م 22 ولم ا لشي لحلللللللللللل غ م 3

 ولمق لفلا ام لمقهلشاهللللللللل غ م 21 ولم ا لمققيياهلللللللللل غ م 1

 مق لفلا ام ل   لمقمالالللللل غ م ول29 ول   لمقدتل لاي م للللل غ م 1

 ولمقادلا ا لطم لإلللللللللللللك كم 23 ولالشعلمق ملإلللللللللللل غ م 7

 م0113 – 0133سلمان موشي 
مقبب ليببل هلمقامببلعلمقي ميببهللسبباالحل ببحلمق ل ببلعلقسببيعلامشببهلصببهل غبب م ل ببلعل

 يبببممحللعام ببقلمصببمإلميمم بب ليببب م لمقاملاببلتل ببحل ايببإلمق  بببلدلم م ببيحل ببح2977
مم ابببب لمقديبببب محلقبببب،لم بببب م لتلكثيبببب ةلصببببهلمقاملاببببلتالم ببببقليسببببطلفلاقهببببلل قبببب،ل شببببي ل

عالم يبب لمق ببلفل  ببلسلكا يبب ل2331مقمقبب  يهالمصبب حل  يبب مفلصببهل م لمالقم ببنل ببلعل
عالسبببيإلمسبببطممقنلمم ببب ةل امبببلعل2312م مبببهلصيهبببلل تبببىلسبببد ةلمقبببىلصاسبببطيحل بببلعل

لعو2313مقسيگلالتمصهل لعل
 0131 – 0133مال طه الكركوكلي 

ا يقنللمقادلط،ل حل   لمقمل  لمقك كمكاهلاحلك ل لي م لمقاملعلمقي ميهلصه
عالم بببقل صبببمإلمقمببب م ةل بببحل  يببب،لمقابببدلصبببل  ل2977ك كبببم لمقامقبببم لصيهبببلل بببلعل

مقك كببمكاهلمكببقق ل ببحلقياببلحل ببحل اببممحلمقك كببمكاهالكلقببتلقاهقببنلمقتيببل ةلمقتببهل
لاببلتل يببثلشببكإل دصببنلياياببنليدممقهببلل ثبب لك يبب لصببهلمتملقبب،ليصببمإلميمم بب لمقام

احلمالسبطممقلتللمفلالسيإل   ل يحلا م سل غ م لمك كم لممقامصإل صمت،لمق  يع
للعلو2331 لعلللللل لقي  ينلممقت كينلقكثي لاحلمقاملالتالتمصهلصهلك كم 

 م 0122 – 0133ابراهيم الكردي 
كب  ي(ليل هلمقاملالتلمقي ميينلمقك  يلم  مايعل حلا ا لمقدمم يلمقاامبال)مق

عالمقتمبببإلاقبببقلصببغ ةلمقبببىل غببب م لمسبببكحلا ابببنل)يببب ةل2977مقبب لصبببهلمقسبببايالقينل بببلعل
شببي لح(المتياببعلمقي  يببنلمم ببقلمقامببلعل ببحل ايببإلمق  ببلداليبب  لاملاببلتل  يبب ةل لصببمإل
ميمم بب لييبب ةلمصببمتليايببإالسببيإل اببم مفل اببىلمال ببصلصببهلاقببلطقلم ببملسببيديحل

لعل  غ م و2311ممقدقلا ةلممقص  ينالتمصهل لعل
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 م 0130 – 0133د احمد الموصلي سي
مقبب ليببل هلمقاملاببلتلمقاشببهم لمقسببي لم ابب ل ببحلمقسببي ل  بب لمقمببل  ل ببحلمقسببي ل

ال شقلمقاملعلمقي ميهلابحلصبغ ةللعلصهلا يقنلمقامصإ2977م ا لمقامصاهل لعل
السبببيإل ببب  مفلابببحلل م متببب،لابببحلم ببب مايعلمقيبببدمميلمابببحل سبببيحل ابببهلمقصبببدم متيابببعل

ال  ببقل قبب،ل بب  لاببحليبب م للقم ببنلمقدسبباكينلصببهل غبب م مالسببطممقلتلميبب  لصببهل م لمال
لعلصهلمقامصإو2332مقامصإالتمصهل لعل

 م 0112 -0131سيد سلمان الموصلي 
صبببببهلا يقبببببنلل2979مقببببب ليبببببل هلمقاملابببببلتلمقسبببببي لسببببباالحلمقامصببببباهل بببببلعل

مقامصبإال  ببقل صببمإليب م ةلمقاملاببلتل ببحل سبيحل اببهلمقصببدملم بحلمقاببدل ثاببلحل
م لقالفل لقاملعلمسيإل  ةلمسبطممقلتلق سبلالشب كنللمقامصاهالكلحل  يعلمقصمت

لعو2311 يالصمحالتمصهلصهلا يقنلمقامصإل لعل
 م 0111 – 0131گرگر مجيد 

امليل هلمقاملالتلايي لگ گ ل بحلم اب لمق كب لمقامقبم لصبهلاقطمبنلل)مقمب ةل
عالتياببببعل يبببب لمقاملاببببلتلمق سببببيطنل2979 ببببمإ(ل ا اببببنلمقداببببإلصببببهل غبببب م ل ببببلعل

مقدي محالكلقتلق،لامهىلصبهلا ابنلمقدابإلتمب  لاقهبللمقاملابلتلما طهلل اىلم ا ل
مقي مييبببنالمسبببل نلقاتقبببلصسل بببيحلمقمببب م لماقتببب ىلثمبببلصهلقاامبببلعالمي اببب لصيهبببللم اببب ل
مقدي محالمي مىلمقب،لكبلحليطابالابحلاييب لگ گب لمحليمب  لقب،لامبلعلمق هيب دمميالي ب ممل

لعول2399مق،لكلحليؤ ي،ل  م ينليايانلمتمصهل لعل
 م 0100 – 0131وامير علي جبر ج

عال2973مقبب ليببل هلمقاملاببلتلمقي مييببنل اببهلي بب ليببمماي لصببهل غبب م ل ببلعل
ممشببتغإل دلصببلفلصببهلسببمقلمق دببلصيحل  غبب م الم ببقلمقاملاببلتل ببحلم ابب لمقديبب محلممقسببي ل

التببمصهل ببلعلليايببإلمق غبب م يالم  ىل بب  مفلاببحلمقاملاببلتالمقملمقاببلعل ممم بب لمقامببلع
لعل  غ م و2322

ل
 م 0133 – 0131حسن الوتار 

اببمليببل هلمقاملاببلتلمقي مييببنلممقامشبب لتل سببحل ببحلا اببم لمققببم يلمقمتببل ل
عالشل لصيت،لصهلمقامصإالم قلمقاملالتل حل2973مقامصاهلمقامقم لاقل ل لعل
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مقاببببدل ثاببببلحلمقامصبببباهالمم ىلاقهببببللمققببببل يلممق  يبببب يلممق يببببلدلممقصبببب للم ي اببببلل
لمصإولعلصهلمقا2337 لإلالصنلمقىلمقامشحالتمصهل لعل

 م 0111 – 0111يوسف طيرة 
مقبب لمقمببل هليمسبب ل ببحل  بب لمقيديببدلمقاامببال)طيبب ة(لصببهلا يقببنلمق اببنل ببلعل

الم  قل صمإلمقاملعل بحلمقشبي لمقابدلسبيي لمق ابهالممقتمبىل يب لقدم ب،لمقبىل2991
 لميهبم ملبدي محلمم قل قهعلمم قل حلقسيعلمقصلفبمق غ م ل لقم م ل ايإلمق  لدلمم ا ل

 ييببلفلصببهليمم بب لمقاملاببلتالياتابب لامماببالاتيبب  ةلمقملقكببل ل ببل لقدتببلقهالمكببلحلا
ميل ايتبب،لصببقةلصببهلمق يلاببيلتلمصببهلمقاغببنلمالقكايديببنلقكمقبب،لا  سببلفلقهببلتيحلمقاببل تيحال

لعو2311تمصهلصهل غ م ل لعل
 م0111 -0110مبير كعباس 

امليل هلمقاملعلمقاي م لمق لفل  لسل حلا ا ل حل   لمقكب يعلمقشبي اهل
عالمصغبببلقهل2992كا يببب المقامقبببم لصبببهل غببب م لا ابببنل بببلالمقشبببي ل بببلعلميامبببالم بببحل

ميصإلقمل اقل صي الابل سل يلابنلمقدم  لقبنلم  بالمقامبلعلماب طليمم ب ةل ابىل
يبب ل طببلال ببحل ابب لم تمقبب،ل اببىلم ابب لمقديبب محالسببيإل شبب ةلمسببطممقلتلصببهل مبب ل

لعو2311مقيش يقلتلقام حلمقالاهالتمصهلصهل غ م ل لعل
 م0111 -0111قدوري العقاوي 

امليبل هلمقامبلعليب م يل بحلصبلقحل بحل يب محل بحل  ميب لمقيبدمميلمقامقبم ل
 بقل بحل ابلل  يب،لصبلقحلمقيبدمميلمليالتبيث ل لع2999صهلا انلمقتّپ،لصهل غ م ل لعل

 سيحل  لالكلحلاحلمقم م لمق ل  يحالم ابإلصبهلا ي يبنلمق ب قلممق  يب لمقيلابنال يبل ل
عل2313 اببيدميلم ي اببلالتببمصهل ببلعل يبب لمقاملاببلتلكلقاقصببم يلممقا اببم يلممق

لصهل غ م ول
 م 0110 – 0111يوسف الكربالئي 

امليل هلمقاملالتليمس ل حل الل حل ديدلمقابمقم لصهلا ابنلمقم ةل بمإل
علقمببببال ببببلقك  دفهلقياابببب،لام دببببلفل كمايببببلفلصببببهلكبببب  د السببببيإل2999  غبببب م ل ببببلعل

مفلك يبببب مفلاببببحلمال ببببلقهلمقاملاببببلتلمق سببببيطنلاثببببإلمقهاببببليمحلممقپقيكببببللممق شببببتهالم بببب  
ممق سببتلتلمقت مثيببنالقّ ببحليسبباللاقهببلال ببل  لمقببىلمققلصبب ينلمسببكحلصيهببلل تببىلمصلتبب،ل

لول2312 لعل
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 م 0132 – 0113رشيد الكركوكلي 
اببببمليببببل هلمقاملاببببلتلمقشببببهي ل شببببي ل ببببحلكمقبببب،ل ببببحل اببببللمقايبببب م ل شببببي ل

مالمقىالعلصهلا يقنلك كم المم ت  لاحلي م لمق  ينل2993ك كمكاهالمقامقم ل لعل
  ببقلمصببمإلمقامببلعل قبب لا ابب لابب طينلما ابب لي مقببهلمماتابب لصببمتلفلياببيدفلمسبباّمةل
)شبببباتل لمقصببببغي (لم تبببب ل لقا  سببببنلمقامصبببباينالميبببب مىلمقبببب،ليبببب  لامببببلعلمال  ماياببببهل

لعلصهلك كم ول2371 لقط يمنلمقامصاينالتمصهل لعل
 م0121 – 0113شاكر االسود 

يسم لصهلا انليق ب  اهل  غ م لمق ليل هلمقاملالتلمقي ميينلشلك لا ام لم
علمتيث ل م م ةلم ا لمقدي محلم ايإلمق  لدلصي قل قهالالم  ىلمقي يب لاحل2993 لعل

مقاملابلتالميب مىلمق،لمشته ل ل م لاملعلمإل  مايابهلممقاقصبم يلم ي ابلالتبمصهلصبهل
لعو2319 غ م ل لعل

 م 0121 – 0111علوان محمد 
للللللللل بببببببحلا اببببببب ل بببببببحل سبببببببيحلمقاامبببببببالابببببببمليبببببببل هلمقاملابببببببلتلمقي مييبببببببنل ابببببببممح

عالم بببقليمم ببب لم صبببمإلمقمببب م ةل بببحل2991المقببب لصبببهل غببب م ل بببلعلل) ابببممحلككببب (
مالسط،لا ام لمق يلطلمق شلقهالم ص حلمم  مفلاحلمقم م لمق ل ديحالقد لمقىلا يقبنل

ل ،لاحلصبمتل بلقهلمقط مببلتالتبمصهلمق ص ةلمم قلاق،لمقي ي لاحلي م الالقاللتات 
لعول2311 لعلصهلمق ص ةل

 م 0131 – 0111مصط ى الكركوكلي 
مق ليل هلمقاملالتلاصطدىل حليلاليحلصهلا يقنلك كبم ل ا ابنلمقمم يبلتل

عل  ببقلمقكثيبب لابحلمقاملاببلتل ببحلمقمببل هل سبيحليادمام يببل لصببهل  مفبب،ال2991 بلعل
يبب مىلمقكثيبب لاببحلاقلصسببت،لقايلصبب ةلمقمببل هل شببي لكمقبب،ل اببلالمقبب،لصببمتليايبببإل

مقببىلر بب ل يلابب،ل ببلق  علاببحلتم اببب،لصببهلمقسببحالتببمصهلصببهلا يقببنل ببقاالم ببإليغقببهل
لعو2379ك كم ل لعل
ل

 م0110 – 0111يوسف حريش 
امليل هلمقاملالتلمقاي م ليمس ل  ي ل حلسلسمحل حلشبم ل بحل بد مل
 ببحلمق ل ببلعلمقييببلد ل ببحلصببلقحل ايبب المقببقيلييببم لمصببإلماابب،لمقببىليهببم لمققاسببلل
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ابببهلمق ليبببلتل  غببب م ال  بببالمقاملابببلتلمقمبببلطقيحلصبببهلمق صببب ةالمقببب لصبببهلا ابببنليل
مقي مييبببنلاقبببقلصبببغ ةلمتتاابببقل ابببىلم اببب لمقديببب محلم م بببيحل بببحل يبببممحالسبببيإل يببب ل
مالسببطممقلتالمالشببل للاقهببللصببهل مسبببلطلماببإلمقصقيبببنلامببلاهلمق ق ببلتلممققببمىالقبب،ل
مطببد لممسبب لصببهليمم بب لمي م اليبب  لصببهل م لمإلقم ببنلصتبب ةلطمياببنل تببىل ببل  لمقببىل

لعول2312ق،لتمصهلصيهلل لعلصاسطيحاليملإلم
 م 0131 – 0111عباس بطاوي 

مقب ليببل هلمقاملابلتلمقايبب م ل  ببلسل طبلميلمق قببل لصببهلا ابنلمقيببدةل  غبب م ل
عل  بببقل صبببمإلميمم ببب لمقاملابببلتل بببحلمقمبببل هلمقشبببهي لم اببب ل2991مق صبببلصنل بببلعل

مقديبببب محالسببببيإل بببب  مفلاببببحلمالسببببطممقلتالقبببب ي لمقاملاببببلتلمق سببببيطنالتببببمصهل ببببلعل
لغ م ولعلصهل 2371

 م 0131 -0111رشيد القندرچي 
اببمليببل هلمقاملاببلتلمقي مييببنلمقشببهي ل شببي ل ببحل اببهل ببحل  يببال ببحل سببحل
مقايبب م ل لقمقبب  يهلالاتهلقبب،لصببقل نلمال قيببنالا ابب،لكببلحلصببهل) گبب لمققصببل ى(ل

عال  ببقلمقاملاببلتل ببحلم ابب لمقديبب محل2991مقبب ل ا اببنلسبب  لم كببل لصببهل غبب م ل ببلعل
 م يحل حل يممحلم ايإلمق  لدلمصبلقحلم مل ايب يالقبعللمم بقلت ل ي لمقاملابلتل ح

يكحلياتا لصمتلفليميلفلصهلماي،لمقط ييهالققق ل  صقلةل صمت،لمقاسبتيل ل)مقديب (ل
ابببقملصببهلمقط مببلتلمقيلقيببنلثببعلييبببم لمقببىلصببمتل)مقبب ع(ل قببب لمقمبب م متلمط ييببهلصببيحل

 منالقكق،لكبلحلياتاب ل ةل اىلمقطبمالقتملإلاحلمقدي لمقىلمق علالي املاحلصيم نلصهلمقسيط
تا لمقسيط ةالكلقتلصبيل ت،لقااملابلتلااتبلدةالسبيإل ب  مفلابحلمقاملابلتلممقيسبتلتل ابىل

 ب المق شبتلماتلدل ياهلل مانلصهلمقصبيل نلاثبإلمققبل يلممقي ي مقبلتلملمسطممقلتل
صبيل نل محلقابالمماتاب لقيبعلمقشبي اهلقا بلفل محلم ي الالققق لييبإلمحل شبي لماتاب ل

م لقيهل يحلمققاالممقصيل نولم قل قب،لايام بنلابحلمقمب م لابقهعلاكبهلصيل نالميا لمق
مق بببلفلصبببلقحالممسبببال يإل  بببل ةالم  ببب لمقمبببل  ل سبببمحلم يببب اعولكبببلحل  يببب مفلقاامبببلعل ببب م ل

لعو2331مالقم نل تىلمصلت،ل لعل
 م0113 – 0111احمد شعبان 

 بحلل لممالقكبل لمقق ميبنلم اب ل بحلشبي لحيل هلمقاملابلتلمقي مييبنلممقاممقبلمق 
قلص لةلمصمإلعالمي لتياعلاق2991 االحلمقدااهلصهل غ م ل ا انلمقداإل لعل

 م متلمق يقيببنلم اببىليبب لمقاببدلديقببهلمقشببي اهلممقاببدلصببلقحلمقاملابلتلاببحل ببدإلمي
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مقييمبببم اهلممقابببدل ثابببلحلمقامصببباهلممقابببدل م شبببي لممقابببدل  يببب لمق ابببهلممق بببلص ل
  ل بب  لابحلمقاملابلتلمماتبلدل هبب م لاهب يلمكبقق ل ابىليب ل  بب لمقيديبدلمقتك يتبهاليب

لعول2317 لعلمالصمإالتمصهلصهل غ م للمال م لما ط
 0113 – 0113قيدان الداود احمد 

ابببمليبببل هلمقاملابببلتل مم ل بببحلمقمبببل هلمقشبببهي لم اببب لمقديببب محالمقامقبببم لصبببهل
علتياببببعل ببببحلم يبببب،ليبببب م ةل يبببب لمقاملاببببلتالماببببأللايام ببببنلاببببحل2997 غببب م ل ببببلعل

لاببلتالقكقبب،لقببعليقببإلشببه ةلم يبب،لمسببطل القمببنليبب م لمقامببلعلمالسببطممقلتل بب ي لمقام
كلقم ببلقيهلم شببي لمقمقبب  يهلم يبب اعلكببلحلكلت بببلفلقايبب مف لصببهل ببلالمقسبب ميالمتببمصهل

لصهل غ م ول2313 لعل
 م0111 – 0113إبراهيم احمد 

مق ليل هلمقاملعلمقي ميهلم  مايعل حلم ا ل حليلسعلمقاكقى)م حلم ملقبُ  (لصبهل
عالصتبيث ل مب م لمقامبلعلمقببقيحل لصب اعالمصبهلامبب اتهعل2997 ببلعلا ابنل بلالمقشبي ل

 ايببإلمق  ببلدلمم ابب لمقديبب محالم صبب حلاببحلمقاتابباييحل ببي م لمقاملاببلتالمكببلحلاببحل
لعول2393مقم م لمقداييحالتمصهلصهل غ م ل لعل

 م0131 – 0111مال غقال محمود 
المقامقبم لامليل هلمقاملالتلمقي ميينلمقادل دمإل حل   لمقك يعل حلا ام 

عالم بالمقامبلعلمقي ميبهلاقبقلصب لةل  بلفل2999صهلا انل)صل ي لمكإ(ل  غب م ل بلعل
شبب ي مفلصبب م ليببتياعلمسسبب،لميمم بب ةل قبب لمقمببل هلمقشببهي لم ابب لمقديبب محالصببلتمحلمقكثيبب ل
اببحلمقاملاببلتلصكببلحلقببقق لمالتمببلحلابب لصببمت،لمقشببيهلمقاببتاكحل م ةلصببهلشببه ةلاببقمل

التبمصهلصبهل غب م ل بلعللصمب ل صب ةلمابملالدمإلشبل للالمقمل هلم دب لاكلقتب،لمقاتم ابن
لعو2331

 0113 – 0111 ءشاكر البنا
امليل هلمقاملعلمقي ميهلمقاي م لشلك لمق قل ل حلمقسي ل اهل حلص  عل حل

عالمقاماليل لاحلاهقنل2999ص  لقهلمقيلقهالمق ل ا انل قهلسيي لصهل غ م ل لعل
م يب،لمقسبي ل سبحلمقسبي ل ابهالمابحلمق قل لمقتبهلماتهقهبللم بقلمصبمإلمقاملابلتلابحل

اللاببحلمالسببطممقلتلمفلالماببألل ب  لمالسبط،لا اببم لمق يبلطلممق ببلفلا اببم ل بحلطي ببن
الماتبلدل  بدمةلمقصبمتلم سبحلمال م الصمب ل صب ةللمي  لابحل م لمالقم بنلصبهل غب م 
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مابببملصبببهلمقسل سبببنلممال  يبببيحلابببحلمقياببب لمشبببل  ل مببب م ةلمالقكبببل لممقاممقببب لمقق ميبببنل
لعول2317صهل غ م ل لعللمقش يدنلتمصه

 م 0111 – 0112نجم الشيخلي 
يببببل هلمقاملاببببلتلمقشببببهي لقيببببعل ببببحل  بببب مهل ببببحلصببببدل لمقبببب يحلمقشببببي اهال

علم بببقل2931ممقايببب م ل)قيبببعلمققيبببل (لابببحلاممقيببب لا ابببنل بببلالمقشبببي ل  غببب م ل بببلعل
يمم بب ليبب م ةلمقاملاببلتل ببحل  اببيحلقدطببل المتياببعلمشببغلإلمقاممقبب لممالقكببل الماّيبب ل

اببببىلابببباقحليممابببب ل غبببب م السببببيإل بببب  مفلاببببحلمالسببببطممقلتلابببباتل يبببب لطببببميدفل 
مقاملاببلتالممالشببغلإلمقصببمصينلماتببلدلصببمت،ل ط مببنل لقيببنالصبب ي لمقاملاببلتلمقتببهل
سياهللكلقتلاحلط مبلتلالتمصب لاثبإلمقشب يهل مگبللممقاب اهلممقا بلق لممققبمىال

  غببب م ل بببلعلالتبببمصهللابببحلمال م متلمق يقيبببنلمي م تبببب،لصبببهلمقامبببلعلكلقبببتلتمتبببب اليابببيدفل
لعو2399

 0113 – 0111 ءمحمود البنا
مقبب ليببل هلمقاملاببلتلمقي مييببنلمقايبب م لا اببم ل ببحلقبب يعلمق قببل ل ببحلاببل يال

عام بقلمصبمإلمقامبلعلتم ي بلفلابحليايب لايلصب ي،الم ابىلميب،ل2939صهل غ م ل لعل
مق صمصلم ا لمقدي محالق،لط يمنل لصنل لال م لييب ةلاب لصبمتليايبإالسبيإل

لعو2313ممقلتالتمصهلصهل غ م ل لعل   مفلاحلمالسط
 م 0111 – 0113ذنون الكواق 

اببمليببل هلمقاملابببلتلمقي مييبببنلققببمحل ببحلم اببب ل ببحل  بب مهلمقكببممدلمقامصبباهل
علصبببهلا يقبببنلمقامصبببإالكبببلحلكثيببب لمق بببالممإل يبببلال لقامبببلعل2933مقامقبببم ل بببلعل

قامصباهالمقي ميهالمييتبدل ا  سنلمقامصإالم بقلمصبمإلمقمبب م ةل بحلمقسبي لم اب لم
  مفلاببببحلمقاملاببببلتلمقبببب،لباليبببب  ل ببببلمم يببببالكثيبببب مفل لقشببببي لمقاببببدل ثاببببلحلمقامصبببباه

لعو2313 لعلللللالتمصهلصهلا يقنلمقامصإللتسييدتلت تد ل هلل م لمالقم ن
 م 0110 – 0113درويش الشيخلي 

مق ليل هلمقاملالتلمقي مييبنل  ميب ل بحلا اب لسبيي ل بحل  ميب لمقشبي اهل
عالتياعلمصمإلي م ةلمقاملالتل ابىلمق بلفل2933غ م ل لعلصهلا انل لالمقشي ل  

  ببلسلگا يبب لمقشببي اهالماتابب لصببمتلفلياببيدفلميبب  لصببهلايببلقسلمقطبب الممقامببلاهال
م يبب لصمببب ل صببب ةلمابببملصببهلمقثدثيقيبببلتلابببحل اببب ةالمتيبب،لمقبببىلمال م متلمق يقيبببنلابببحل
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لعو2312 لعلق لمتهلقيإلالتمصهلصهل غ م لمقكل لمامم
 م 0112 -0111عق  المصرف 

علل2931مقببب لمقسبببي ل بببدتل  ببب مق دمقلمقاصببب  ل ا ابببنل بببلالمقشبببي ل بببلعل
مكلحلاققلصغ ةلامقيلفل لقاملعلمقي ميهالم لص لك ل لمقم م لمم قل حل يابهعلابحل
ماثبببلإلم ببب مايعلم اببب لم بببملقببب  لممقسبببي لمقبببهلمقسبببي ل سبببيحلمقيبببلقهالم ىل ببب  مفلابببحل

التبمصهلصبهل غب م ل بلعللمدمقاملالتلصهل ي لمقايلقسالميقسالق،لميم لامبلعلمقمبدل
 عولل2391

 م(0113-0111احمد االعظمي )
مقبب ليببل هلمقاملاببلتلمقي مييببنلمقايبب م لم ابب ل ببحل ببقي ل ببحليبب م يلمال  اببهل ببلعل

علصببهلا اببنلمقسببديقنل لال  ايببنلصببهل غببب م الماتابب لصببمتلفلياببيدفلممتمببحلصقبببمحلم م ل2931
سلمال  اببهلم يبب اعالمقاملاببلتل سببال ،لسقببىلم م ل  بب لمقي ببل لم ببحلك ببم هلمم ابب ل ًِ ًّ مّي

المامل لإل لد لمقيمدةلشييالم  مايعل)شيم ه(لالتبمصهل  غب م ل بلعل مكلحلاشهم مفليمافق 
لوع2311

 م0113-0111غايب اغا 
مقي مييببنل ليببال  ببلل ببحل ل بب لم ببلل ببحلقلصبب المقامقببم ل ا اببنلاببمليببل هلمقاملاببلتل

ي ميببهالمم ببقل ببحل  ببلسلعالمتيبب،لاقببقلصبب لةلقسببال ليبب م لمقامببلعلمق2931مق ي   لقببنل ببلعل
مقي بببم يلم ؤم لمق يببب حالميببب  لصبببهلا تاببب لمقايبببلقسلممقامبببلاهالثبببعلمتيببب،لسقبببىلمال م متل

لعو2317 لعلمق يقينل تىلمصلت،ل
 م0111-0111مصط ى حسن 

صهل غ م ل لعللالمق ليل هلمقاملعلمقي ميهلاصطدىل حل سحل حلا ا لل اه
 م لم  ببقل ببحلمقاببدلمسببام ،ل ببليلهلمم بباعلم ببقليبب م ةلمقاملاببلتلاببحل شببي لمقمقبب  ي2931

لعلصهل غ م و2311التمصهل لعللصهلمقاقلس لتلماليتال ينلاي مصلفلل دمإلممص حليل فلفل
 م0111-0113ي چمحمد القبان

املمستلقلمقاملعلمقي ميهلمقشهي لا ا ل حل   لمق دمقل حل   لمقدتل لمقطلفهل
قغبببدإل  غببب م ل بببلعلمقببب لصبببهلا ابببنلسبببمقلمم بببلقيهلمابببقملمقامبببالابببملقسببب نلقااهقبببنالمق

علم ببببالم شببببقلمقامببببلعلمقي ميببببهل قببببل فلم  م متل يقيببببنلاقببببقلقيماببببنلم دببببل ةال2937
 اصببل  نلممقبب ةلمقيهببلالم ببقلمصببمإليبب م ةلمقاملاببلتلاببحليبب م يلمقييشببنلممقسببي لمقببهل
مقيببلقهلممالسببطنلا اببم لمق شببلقهالمممقبب ةالم م ببيحل ببحل يببممحلم يبب اعلمقكثيبب الصمبب ل
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 سلمقامبببلعل ابببىلمالطبببدقالمابببقملابببملسببب التايبببدةلهلابببحليايببب لاببب ميمسبببتدل لمقم بببلق
 م متببب،(لمالسبببتلقللصبببلفل ل  م لتببب،لممقاا بببلتلمقدقيبببنلي لال)سبببقد  لقببب،لصصبببدفلل م  بببلي
المكلقبببتللكبببإلمقاملابببلتلسبببيإلمك ببب ل ببب  لابببحلمالسبببطممقلتلميببب  لتم ي بببلفللم بببلقيهمق

لعالماببلل ممبب،لمقمصبب لاببحلمقيببلدمتل  فلسببت،لييبب 2391تسببييدتلاببؤتا لمقمببلا ةل ببلعل
،لاد  ةلصقينل لقينالماللق لق لمحلا  سبت،لت يهبللكبإليب م لمقمب حلمقيشب يحالقابللم تمتب

 م لممقسبيلعلاتكلابإلاب لمقد يبنلمقامسبيمينلسقبىلاحلمام لصهلمقكدعالم ابملصبهلمي
لم بلقيهماا قبلفالتبمصهلمالسبتلقلمقل ي لقق لاحلسالت،لمقتهلمص دتلاق،لم ي لفلمشل  مفل

ل(لصهلاقطمنلمق ل ثينوم لقيهمققيل قشلةل)يلا لمقعولم صحلصهلمقيلا ل2393 لعل
 م0111-0113امين الموصلي 

علصبهل2937امليل هلمقاملالتلمايحل حل  ب لمقمبل  لمقامصباهلمقامقبم ل بلعل
ا يقببببنلمقامصببببإالتببببلث لصببببهلصبببب لةل لقشببببي لمقاببببدل ثاببببلحلمقامصبببباهالمم ببببقليبببب م ةل

قامصببإالسببيإلاببحلاشببلاي ليبب م لملمقاملاببلتل ببحلم ابب لمقامصبباهالممصبب حلمم بب مفل
لعو2319التمصهل لعللاحلمقاملالتل اىلمالسطممقلتلقش كنل يالصمحل   مفل

 م0111-0113خطاب الشيخلي 
امليل هلمقاملعلمقي ميهل طلال حل ا ل حل ك لمقشي اهلاحلاممقيب الا ابنل

علصقشبيل  بالمقامبلعلمتيااب،لابحلا تاب لمقايلصب يحل2937 لالمقشي ل  غب م ل بلعل
القد لسقبىللمق لفل  لسلكا ي لمقشي اهلمقيعلمقشي اهلاحلمالسلتقةلم لقت صيص
ابحلمقاملابلتللالم مبهلم مؤةلاتبلث مفل بقيعلمقشبي اهليب  ل ب  مفللمقامصإلممقتمبىل م م ابل

لعو2311 لعلللكلق ستلممق يلتلممقص للممق سيقهالتمصهلصهل غ م ل
 م0113-0111جميل احمد 

 ل ببحل ابب لصببهلمقبب ليببل هلمقاملاببلتلمقايبب م لمقسببي ليايببإل ببحلمقسببي لم ابب
عالمتمقببب ل مببب م ةلمقاملابببلتلاقبببقلصبببغ ةالمتيااهبببلل ابببىليببب ل شبببي ل2939 غببب م ل بببلعل

المي  ل ي لمقاملالتلصهلمقاملاهلممقاقلس لتل ط يمنل شي لممسام ،لاقهللمق  يهمق
لعو2317مق ايدميلممقص للممقاقصم يالتمصهلصهل غ م ل لعل

 م0113-0111حسين النداف 
سيحلمقق م ل حل اهل حلم  مايعالمقامقم ل ا ابنلامليل هلمقاملعلمقاي م ل 

عالم ببالمقامبلعلمقي ميببهلمتيابعلمصببمق،لميمم ب ةل اببىل2933مقيدقبهلصبهل غبب م ل بلعل
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صهلصت ت،لتمصهل لعللالممص حليل فلفلاي مصلفللهي لمقمل هلمقشهي لي مل حليلسعلمالق قّل
لولع2313

 م0111-0111ناصر حسين 
 لقلصبب ل ببحل سببيحل ببحل اببهالمقامقببم لماببمليببل هلمقاملاببلتلمقي مييببنلمقايبب مل

عالم بقلمصبمإلمقاملابلتل بحلمق بلفليايبإلمق غب م يال2933صهلمقك  ل  غب م ل بلعل
ممق بببلفل  بببلسلكا يببب اليببب  ل يببب لمقاملابببلتلصبببهلمقامبببلاهللمقببب  يهمسبببا ل شبببي لمق

عل2313للللللالتبمصهل بلعلممقاقلس لتلمسيإل ي لمالسبطممقلتلقشب كنل يابلصمح
ل  غ م و

 م0131-0111حسين المستري 
ابببملابببحليببب م لمقاملابببلتلمققيديبببيحل سبببيحل بببحل  ببب لمهل بببحلا اببب لمقببب يياهال

عالمسببتا لصببهلطدمقتبب،لقاط  ببهلمققيبب لميببل لسقببىل2311مقامقببم لصببهلمققيبب ل ببلعل
علصل ببالمقامببلعلمقي ميببهالممسببتا لسقببىلمسببلتقت،لمم ببقلاببقهعلك شببي ل2311 غبب م ل ببلعل

مقاملابلتلاثبإلمقمطب لممق شبتهللابحلمفلميبل ل ب  لم بلقيهمقيعلمقشي اهالممقلمق  يهمق
 بلعللللللل ب لميبلعل يلتب،لمقتبهلمقتهبتلرسقبىللالم مهلصمت،ليابيدفللممقص للنممالم ص
لعو2373

كببلحل بب  ليبب م لمقامببلعلمقامقببم يحلصببهلمق  بب لمالمإلقامبب حلمقيشبب يحلك يبب مفليبب مفلكببقق ل
ممقهلل ببيحلمقهببممةلاببحلا  ببهلمقامببلعلميبب م لمال م متلمق يقيببنلمققبب لق هببم لمالسببطممقلتلمتبب 

مققببلسلممقامببلاهلااببللسببل  ل اببىلمقتشببل لمقامببلعلمسببق لمإلقكبب لمالسببال لمقتببهلصببهلميبب يقلال
لمقمسطلمقدقه:مسقيطهلمقسي ةلمققمتينلق ياهعلمققيلمشته لمكث لصهل

ل
ل غ م ل2312لاه يلصلقحل   لمقمل  ل-1لمقامصإل2312ل ديدلمق يلطل-2
ل غ م ل-اكنلمقاك انل2319لاكهلمقي ي يل-3لمقامصإل2312لصلقحلمقامصاهل-9
ل غ م ل2319ل اي لمقتيايهل-1ل غ م ل2319لصلقحلا مميل-1
لمق ص ةل2313ل   لمقد مقلمقطدإل-9ل غ م ل2313ل   لمق دمقل مم ل-7
لمقامصإل2313لسي لمهلمقص م ل-21لمقاسيا/ل غ م ل2313لساماهلمقشي اهل-3

لغ م  ل2311ل سحل يمك،ل-21ل غ م ل2311لم ا لامسىل-22
ل غ م ل2311لا ا لمقيلشقلل-23ل غ م ل2311لسيي لا ام ل ايكنل-29
ل غ م ل2319ل   لمقمل  ل سمحل-21ل غ م ل2317لمسال يإل  ل ةل-21
لسلا م ل2319لصل  لمقسلا مفهل-29ل غ م ل2319لمقديت يهلا ا لقم يو27
للقى يل2319لص  يلمق ه ديل-11لمقكل اينل-ل غ م ل2319لا هيتمصيقلمقل-23
لمقامصإل2321لمسال يإلمقد لعل-11ل يلقىل2313ل لق لمقك ميل-12
لمق ص ةل2321لا ا لمقي يدلحل-13ل غ م ل2321لقليهل ثالحل لص ل-19
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ل غ م ل2321ل   لمقهل يلمق يلتهل-11ل غ م ل2321لايي ل شي ل-11
لك  د ل2322ل  قلحلك  دفهل-19ل غ م ل2322ل   لمقمالالا ام لسايعو17
ل غ م ل2322ل   لمقي ل لمق شلقهل-91ل غ م ل2322ل   لمقمالالمق قل ل-13
ل غ م ل2321لقل علمقغدمقهل-91ل يلقىل2322ل ماهلمقي ي يل-92
ل غ م ل2321لا ام لشييال-93ل غ م /لمال  اينل2321ليمقسليمس ل-99
لمق ص ةل2323ل  م ل مي ل-91ل غ م ل2321لم ا لمقادل  يعل-91
ل يلقىل2327لساالحلمقيدمميل-99لمق ص ةل2321لي شي لمق ص لل-97
ل غ م ل2321لم  مايعلمق شلقهل-31ل غ م ل2317ل   لمقايي لمقيلقهل-93
ل غ م ل2327ليمس ل ا لل-31ل غ م /لمال  اينل2329لشهلالمال  اهل-32
ل غ م ل2319لالشعلمق يال-33ل/لمال  اين2323ليايإلمال  اهل-39
ل غ م ل2311ل   لمق  احل ا ل-31ل د لك لل2313ليلسعلمقالقكهل-31
لللك  د /ل غ م ل2313ل ادةلمقسي مميل-37

ماببحلمقهببممةلممقيببلدصيحلمقببقيحل  صببممل اببىلتمميبب اعلم  اهببعلق  كببنلمقامببلعال
 م متلم ببب لمقتبببهلتياامابببلالمكبببقق ليببب م لميم بببقمملمقمببب م ل ثمبببلصتهعلم لقايامابببلتلممقممل

لمق يقين:
اببببؤ  لم ايقببببهلقملل-ل غبببب م ل-ل2312ل-لمقبببم لت يببببتلت يسببببيسلصبببلفغيلح -2

لمطد لممس ل لقاملعو
 ال يلامقم ل-ك كم لل-ل2319اممقي لل-هي ايإلمالط ي -1

ابؤقحلاسبي لمقمل ابعلل- غب م لل-2313لاممقي ل-مق لفلا  هلمقسلا مفه -9
  لإل لقاملعو

 الميلم  ي ل لقاملعول-ل غ م ل-2311اممقي لل–ا ا لسيي لا ام ل -3

 امثقوملالميلل-ل غ م ل–ل2311ل اممقيل–يدإلمق قدهلمقشي ل -1

 الميلمامثقول-ل غ م ل-2319لاممقي ل–قم يلمقميسهلا ا ل -1

 يل هلامقم ول- غ م لل-ل2319للاممقي ل-ا ا ل اهل يمك،ل -7

  لميل هلامقم و غ م لاايّلل-2313اممقي لل-كلاإلقيعل -9

 تدمةلميل هلامقم ول- غ م لل-ل2322اممقي ل–   لمقاقيعلم ملمقسي  -3

 اايِّ ول-مقكل اينلل-ل غ م ل–ل2321للاممقي ل-  لسل لي ل -21

 الميول-لمق ص ةل-2327اممقي لل-لهگطد لمقي م -22

 مقك يعورحلتدمةلمقم لل- غ م -2311اممقي ل- شي مق لص لصد لمق يحل -21

 تدمةلمقم رحلمقك يعول- غ م -2311اممقي ل-مق لص ل ايإلمسال يإل -29

 مقم رحلمقك يعولتدمةل- غ م لل-ل2319اممقي لل-ا ا لسيي لمقماملقه -23

 يل هلامقم ولتدمة- غ م -2319اممقي ل-مق لص ل   لمقستل لمقطيل  -21
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  لد لم  ي لاملعول-ل غ م لل-ل2311اممقي لل-لشييالم  مايعل -21

 ومقم رحلمقك يعللتدمةل-لكالإلمق يحلمقطلفهلمالعلاسي  -27

ل   لمقمل  ل   لمق دمقلسالعليلا لمالالعلمال  علمتدمةلمقم رحلمقك يعو -29
 0113-0110ي صالُ عبد القادر مهد

مل  لمقاامال)م مل  ب لمق غب م ي(لمق ليل هلمقاملعلاه يل حلصلقحل حل   لمق
شبب ل ،ل ببقيعلمقشببي اهلمم ابب لعالمتببيث لصببهل2312ا ابنل ببلحلالمقبب لصببهل غبب م ل ببلعل 

 م متلمق يقيبنلابحلمقكبل لماممقب لق ميبنالثبعل بلم لممقصب  لصتب ةلطميابنلقبألشي لحلال
مقستيقلتلصهل ي لمق املتلمقتادديمقينلمصهلمقات  لمق غ م يل ق للي م ةلمقاملعلصه
 يلممقاببببب اهلبام يلممق  يبببببب م ةلكلقا ببببببعالميببببب ملاملابببببلتلا ببببب2372مصتتل ببببب،ل بببببلعل

للممق كياببهلم ي ابلالمكببلحلم م ةلمديب،لمقببقيلي ت يب،ل  ببل ةلگب دمميلممقشبب يهل ملبممق هيب
لصهل غ م ول2393 حلتشكيانلت مثينليايانالتمصهل لعل

 م0111-0111يد التيلچي حم
هالماببقملمقامبباليبابمليببل هلمقاملاببلتلمقي مييبنل ايبب ل ببحلا اب ل ببحل ابب لمقتيا

عالصببهلا اببنل ببلحلالمقبب ل2319قسبب نلالشببتغلق،لصببهل مفبب ةلمق  يبب لمقبب لصببهل غبب م ل ببلعل
اببحلمالسببطممقلتلقبب ي للتياببعلمصببمإلمقمبب م ةل اببىليبب ل اببممحلمقييشببنلمسببيإل بب  مفل

مقامببلاهلمصببهلمقاقلسبب لتلماليتال يببنلتببمصهل ببلعللمقاملاببلتلمق سببيطناليبب  لصببهل يبب 
لصهل غ م ول2319

ل
 م0112 -0113عبد الرقا  الطالل 

اببحلمشببه ليبب م لل2313مقامقببم لصببهلمق صبب ةل ببلعلل-ييبب ل  بب لمقبب دمقلمقطببدإل
مقاملالتلممقاممميإلا لص ينلماليمل لتلمق ص ينل)مق شل ،(لميمبم لمشبه لابقةلمقدب قل

لدل صببببمتلقملط مببببلتل لقيببببنلماببببحل مم ليبببب م لالياتببببلع2331 تببببىلمصلتبببب،ل ببببلعلال
 م لمقببقيحلقد ببمملاببحل غبب م لسقببىلمق صبب ةلب ببقل ببحل بب  لاببحلمقمبب مقاملاببلتلمق صبب ييحال

اثببإلا اببم لمق ليبب لم اببممحلا ابب لمقببقيحلماببيمملمق صببالتلمالمقببىلقا  سببنلمقامببلعل
لمق ص ينو

 م0111-0111أحمد موسى 
)گهبمةللقشبي لا ابنل بلالم ا لامسىلصهل غب م ل مق ليل هلمقاملالتلمقي ميينل
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م  ببلسلكا يببب للمقببب  يه م ل بببحل شببي لمق صببمإلمي بببقلعالميبب ل 2311شببك (ل بببلعل
ققبب لقاببلل بب  ل قبب،ل صبب ل  م ةل ط يمببنل شببي لمقمقبب  يهاللقكقبب،لالمقيببعلمقشببي اه

عال2331 شببب ةلتبببيث ةل ببب،ال  بببإلسقبببىلمقم بببنل غببب م لكمبببل هلقااملابببلتلمقي مييبببنل بببلعل
تلمقي ي مقبلتلممال  مايابهلممقطبلا لممق سبيقهلاحلمالسطممقلتل املابللمفلمسيإل   

 م متلمق يقيببنلصببهلمالقكببل لممقاقليببالمي ببحللم ي اببلالمقببعليكببحلم ابب لامسببىل ييبب مفل
قينلتمصهلصهل غ م ل بلعل دإلشه ل االحلصهلمق ا ةلمقگيدلمالصنلسقىلمقتايي 

لعو2319
 م0112-0111حسن خيوكه 

 ل ابهل بحلمق بلفلب بحلا ابلنل مصب لمقصبمتل سبحبمق ليبل هلمقاملابلتلمقي مييب
 بقل عل2311الصبهلا ابنلي يب ل سبحل لشبلل  غب م ل بلعلل   لمق دمقل حل   ل يمكب،

ال  بب لمقدتببل لايبب م لليمم بب ليبب م ةلمقاملاببلتل ببحلم يبب،ل  بب لمقمم بب لم ببحلمقشببي ل
قملط مبببلتلممطفبببنللال فبببلفللالماتاببب لصبببمتلفلم بببلقيهسبببلقيالمالسبببتلقلمق مميتببب سل يببب ل

 بنلميلعل تا بيحلاياملبإلمق هلمقا لش ال نلمقي ميينلميلعلمققمالي  لصهل م لمالقمقس يلفل
 لم ي الالتبمصهللق لمم  الي ي لم احلمق ي  لم  لي يللاحلمي قيلتلمقيايانلاثإل

لعو2311صهل غ م ل لعل
 م0113-0111عبد القادر حسون 

احل مم ليب م لمقاملابلتلمقي مييبنلصبهل م لمالقم بنلمقي مييبنل  غب م اليب م يل بحل
 بحلاصبطل ل بحلم اب لمقياقيبهالمقايب م ل ببل  ب لمقمبل  ل سبمحالمقامقبم لل سبمح

عالم بقلمصبمإليب م ةلمقاملابلتل بحلم يب،ل2319صهلا انلمقسي ل   لمهل  غ م ل لعل
اببحلمالسببطممقلتللمفلالسببيإل بب  ال فببلفلل  ياببلفللالياتابب لصببمتلفلمقبب  يهم ببحل شببي لمق

لعل غ م و2313للللللللالتمصهل لعلللممققمىلم ي الگ املالتلمق ستلممقسي
 م0111-0111لبي چتوفي  ال

مقامقببببم لصببببهللالا ببببهيعلمقباببببمليببببل هلمقامببببلعلمقي ميببببهلمق ببببلفلتمصيببببقل ببببحلكل بببب
 بببقليمم ببب لمقمببب م ةل بببحل الصبببل الصبببمتليايبببإللع2319مقكل ايبببنل  غببب م ل بببلعل

سيسبببهللمكبببقق لصبببهلمقاقلسببب لتلم بببلقيهالميببب ملصبببهلمالقم بببنل  غببب م ل يبببلعلتيمالسبببتلقلمق
مقشببببي للال يببببثلكببببلحلي تببببل لنم لقييبببببالمقا  سببببنلمقل م يمتبببب،ل ببببليط للالماليتال يببببن

ميماببب ةلق  يبببنلك يببب ةلميمببب  ليايببب للم بببلقيهةلمالسبببتلقلمقممقدايببب يلمقبببقيليشببب ،لابببلليببب  
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لعو2331مقاملالتلتمصهلصهل غ م ل لعل
 م:0131-0111صبري البهرقي 

امليل هلمقاملالتلمقي ميينلماحلاؤسسهلا  سنلمقاملعلصهل يلقىلص  يل حل
 بحلكلصبنل بقل لسعل بحلا اب ل بحلكبل علمق هب ديلمقامقبم ل قل يبنل هب دلصبهل يبلقىلي

اتمسببطللياببيدفللالمماتابب لصببمتلفلم ببلقيهلسببتلقلا ابب لمقمقبب مم لصببهل يببلقىلالم ببحلمي
الصم  لمقاملالتلمقتهلتقلسالصمت،لاثإلمق هي دمميلمققيلمشته ل ،لممقا اهللمقط من
لتلماليتال يببببنل تببببىلمصلتبببب،ل ببببلعلل ببببإلممقمطبببب لم ي اببببللصببببهلا تابببب لمقاقلسبببب گممقا

لعلصهل يلقىو2373
 م0112-0101مجيد رشيد 

تيث لل2321ل ةل لعلمق ليل هلمقاملعلايي ل شي ل)ايي ليم ي،(لصهلسمقل ا
ل لثبعلتمب علقدقم بنل بينالثعلمققالالسقىلكسدتلسباالحل مم لمقاص لممإلمالا ل لي

مق سبيطنلثبعل ابىليب لل ي لمقاملابلتلمق  يه ي لمحلتياعلاحل شي لمقال2331 لعل
مقا  معلسي ليايبإل غب م يل ميبنلمقاملابلتال  سل ابىلي يب،ل ابدةلمقسبي مميلم  ب ل
مقببب  احل اببب الثبببعلصبببهلاقتصببب لمقسببب ييقلتل ببب  ليببب  سلمقامبببلعلصبببهلا قبببىلامل بببإل
مالقم ببنلممقتادديببمحليسبباىل اببىلاببللمقكبب لمقتبب  يالمالقم ببهل  سل قبب ةلقيببعل  ببم ال

 ل   لمقغدم الم ي اعلمتبمصهلصبهل غب م ل بلعل لا لتمصيقالسي ل   لمق اي الصد
علمقتميتبببب،لكثيبببب ملصببببهلامهببببىلمالالقببببنلصببببهلمقايبببب محلابببب لمقا  ببببمعل  بببب لمقسببببتل ل2391

مقطيل الم ق لمقاغل  ةلمتاشىلاي،لسقىلسبل نلمقشبه م ل بحلط يبقلمقا كابنلمسبمقل
لمقس ميلثعلقي  لمقيس لققتد قل ي ةو

 م0133-0100الهادي البياتي  عبد
ال سلمقاصل  نلل2322 لمقهل يلمق يلتهلصهل غ م ل)مق لق ين(لمق لمقمل هل  

ممقسببي ليايببإللم ببلقيهصببهلمق القببنلثببعلشببغ ل لقامببلعلمقي ميببهلممسببتدل لاببحلمالسببتلقلمق
املابلتليايابنلمسبيإلل2312مق غ م يالمتمب عل لييبلدلابحلمسبتلقةلسقبىلمالقم بنل بلعل

لتلم ب علمقتسب  ل ابىل ب م ل اصل  نلص ينليايإل شي ليايإلسقىلمقه م لصهلتي يبنلمقاملاب
المقتميتب،ل  اب،لل2373ي م ةل   لمقمل  ل سمحلمم ا لامسىلم ي اعلتمصهلصهل غ م ل بلعل
لمهل  ةلا متلصهلا إلمققيل ةلمقيلف لق،ل)اغلدة(لصهلشل  لمق شي و

 م0111-0120ناظم الغقالي 
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يببل هلمقاملاببلتلمقي مييببنلمقشببهي لقببل عل ببحلم ابب ل ببحل ابب لمقغببدمإالمقبب لصببهل
قادبحالمكابإلايهب لمقدقبمحللما  لفللعال ل ليتيالفل2312انلمق ي   لقنل  غ م ل لعلا 

م ببببالمقامببببلعللم ببببلقيهمقياياببببنالماثببببإلصببببهلص يببببنلمقد لقيببببنالم  كببببعلتببببيث ةل لالسببببتلقلمق
عالصببهل م ل2311ابحلمقاملابلتلمقتببهلتدفبعل قي تب،لاقبقل بلعللممصبمق،المم ىل ب  مفل

يب،لمق ديدبنلمقاسبتم لةلابحلمقتب مثلمم لقمالقم نالسلص ل ل فلمقي مقلم   ل  ددتب،ل
دقلمصبل القمقلصبهلبكلحل سبحلمال بقمالسدي لمال قينلمقي ميينلالمطاقل اي،لال

الصبم لقب،لمقتادديبمحل يب لمقاملابلتلممق سبتلتالتببمصهللل لمققصبمصلمقشبي ينبم تيب
لصهل غ م ول2319 لعل

 م2111-0123مجيد العاني 
حلصاببيحل ببحل سببحلمقيببلقهلمقامقببم لاببمليببل هلمقاملاببلتلمقي مييببنل  بب لمقاييبب ل بب

عالم بببالمقامبببلعلمقي ميبببهلطيابببنل يلتببب،المتبببيث ل2317 ا ابببنل قبببهلسبببيي ل  غببب م ل بببلعل
ميمالمقيلقهاللحمكقق ل  لق،لصايلمق  يهم شي لمقلم لقيه ك ل لي مف،لماثلإلا ا لمق

ميببب  لصببببهلل2313  بببإلمالقم بببنلميببب  لابببحل دقهبببللمقي يبببب لابببحلمقاملابببلتلاقبببقل بببلعل
 يلصهل م يلمقس ييقلتلممقثالقيقبلتالممم  ل القبنلصبهلميتابل لابعلمقات  لمق غ م

الليلإلمحليم  لمقاملعلمقي ميهل اىل م ،ل ي لمصلت،يمقاؤق لمالشعلمق يالميلسعلمق
لولع1119 لعللالتمصهلصهل غ م لع2331كلحلقق ل لعل

 2110-0101ابراهيم الخشالي 
حلم اببب ل بببحل اببب لمقببب ليبببل هلمقامبببلعلمقي ميبببهلم ببب مايعل بببحلمالسبببط،لا ابببم ل ببب

اللع2321   مقبنلمق شبلالت(ل  غب م ل بلعلل   لقنل)بمقك ميلمق شلقهلصهلا انلمق يب
يب  لمقي يب للم لقيهتيث لاققلصغ ةل لقاملعل حلط يقل   لمقي ل لمق شلقهلما ا لمق

اببببحلمقاملاببببلتلصبببببهلمقتادديببببمحلمصبببببهل دببببدتلمقات بببب لمق غببببب م يلمصببببهلمقاقلسببببب لتل
صببهلاي صببنليمم بب لمقاملاببلتالماااببلفل  يببلةليبب م للمفلالييبب ل  يبب للماليتال يببنلممق لصببن

لالعل بيحلتي صبتل ب،لالمإلاب ة2313مقاملالتلكلقتلق يقللقمل متلاستا ةلاقبقل بلعل
التمصهلصبهل غب م ل بلعللييي لمقيد ل اىلرقنلمق  لماليمل ينلصهلمقياسلتلمق لصن

لعو1112
 م2113-0101شهاب االعظمي 

شبببببهلال بببببحلم اببببب ل بببببحلمسبببببال يإلمقببببب ليبببببل هلمقاملابببببلتلمقي مييبببببنلمقايببببب م ل
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عالمتببيث لاببحلصببغ ةل ممقبب ةالمسببا ل2329مال  اببهل  غبب م لا اببنلمال  ايببنل ببلعل
ماابب،لاببحليبب م ةلمقاملاببلتلمقصببي ناليبب  لاببحل م للياببيدفلليايبب لمقمبب م الماتابب لصببمتلفل

اللعلمق،لتسييدتلكثي ةلتي  ل حل سحلم مف،لقاممم  لممالصمإ2319مالقم نل لعل
 لالاكلقيبببنلمقيلقيبببنلاببب متل  يببب ةالتايبببدل  يلتببب،ل هببب م لل بببلقيهممشبببه لقببب،لمالسبببتلقلمق

لعو1113التمصهلصهل غ م ل لعللمم دقل صيين
 م0111-0103يوسف عمر 

مقببب ليبببل هلمقاملابببلتلمقشبببهي ليمسببب ل بببحل اببب ل بببحل مم لابببحلمال  ميبببهلممعل
عالم بببقلمقاملابببلتلممصبببمإلي مفتهبببلل بببحلاييببب ل شبببي ل2327ت كيبببنلصبببهل غببب م ل بببلعل

مقببببقيلتببببيث ل لسببببطممقلت،السببببيإل يبببب لمقاملاببببلتل بببب م للم ببببلقيهمقممالسببببتلقلا ابببب ل
 م لمابألل ايمبلفلم بدمةل بليلمقدسبلفلليابيدفللمالقم نلقهليبنلمال  ييقبلتالمماتاب لصبمتلفل

مقسل نلمقاملاينلتسييدتلاحل ددتلماممقب لممقكبل ل ل ب م لالل صب لقهبلالم ابإل
مقمب م ةالمكبلحلمايقبلفليب ملل بحلم بلقيه قب لتميب لمالسبتلقلمقا  قل مينلمقاملعلمقي ميه

الكببلحلم ببلقيه اببىلمقامببلعلماللييلاببإلصببهلاببقملمقايببلإالاقببل ل يبب لمالسببطممقلتلقا
ممقمطببب لممقكببب  لمتسبببييدتلمقمبببلا ةالمالللن قببب الليسبببايهلليقسبببىلقدسببب،الاثبببإلميم صببب

ال ببلق  علاببحلمقبب،لماتبب م للق ببلق لسقملياقببلل ببلحليمسبب ل ابب لييت بب لا  سببنل  بب لقمتهببل
الالقببب،لمسبببتطل لمحليتببب  ل صبببالتلال ببب م لتلممابببلصلتلقيسبببتللم بببلقيهقا  سبببنلمق

لعو2391التمصهلصهل غ م ل لعلل لقمايان
 م2113-0121هاشم الرجب 

يببل هلمقامببلعلمقايبب م لم ببلد لمقسببقطم لمق ببلفلالشببعل ببحلا ابب ل ببحل يببال
عالتبيث ل2319مقي ي يلمال  ابهلمقب لصبهلا ابنلمقشبيم ل لال  ايبنلصبهل غب م ل بلعل

ممق ببببلفل  ببببلسلكا يبببب للمقبببب  يهقببببقلصببببغ ةلمسبببباي،ل ببببحل شببببي لمق لقامبببلعلمقي ميببببهلا
 يببثلم تب  ل بلد لسببقطم ل يب لتيااب،لاببحللمقشبي اهالابل سليبب م ةلمقاملابلتلاتبي  مفل

 بببببي م ليمم ببببب للعالكبببببلحل  يببببب مفل لقابببببلفل2311يحلسقبببببىلصاسبببببطيحل بببببلعل لمقيهبببببم لمقاسبببببد
ابببحلالشببب  للمقاملابببلتالم ببب لمق  قبببلاجلمقتادديبببمقهلسبببه ةلاببب لمقامبببلعلقسبببقممتلطميابببن

لصهل غ م وللع1113 دق،لمقي ي لاحلمقاملالتلمق فيسينلتمصهل لعل
 م0111-0121جميل االعظمي 

صبهلا ابنلمقسبديقنلصبهلل2311مق لمقسي ليايإل حلمسال يإل حل يلديل بلعل
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ممقسبي ليايبإلمق غب م ياللمقب  يهمال  اينل  غ م المم قلمصمإلمقامبلعل بحل شبي لمق
 لص لاهب يلمقيإلمق يقينلم لصنلا ل طلقنلمقادليلقسل يلإلمقاممق لمقق مينلممقتهلق

لالمقم ببنلمقكميببتلمسبببيإلباببحلمقاملاببلتلق سبببلالسبببيإل بب  مفللم  بب لمقسببتل لمقطيببل 
لصهل غ م ول2313تمصهل لعلل مگل يهلبإلمق ايدميلممقشب ياهللالقم نل غ م لاث

 م0111-0121عبد الرحمن خضر 
 بببحل اببب ل بببحلصبببد لمقببب ليبببل هلمقاملابببلتلمقي مييبببنلمقايببب م ل  ببب لمقببب  احل

الشبببغ ل  بببلفل لقامبببلعلمابببملمقببب للع2311صبببهلا ابببنلمقدابببإل  غببب م ل بببلعللالمق يبببلته
ل2332 بببلعللم بببلقيهالمسببباي،لمقصتبببيث ل ببب،لكثيببب مفللم بببلقيهصبببغي اليسبببا لمالسبببتلقلمق

 بببل لمقبببقيلمي تببب،لقببب،ل يببب لقيل ببب،ل لال تل2337مشبببيي،الصببب  إل م لمالقم بببنل بببلعل
،لاببحلمالقم ببنلممقتادديببمحلممق دببدتلطياببنلممسببتا ل طلفببلنامببلعلميم صببمقايقبنلالميبب  ل
 شببكإلييبب لممإلميلابب،الم يبب لابب  ل اببلإللم ببلقيهالميابب لمالسببتلقلمقلسببقيحل يلتبب،
لعلصهل غ م و2399تمصهل لعل

 0113-0121حمقة السعداوي 
مقبب ليببل هلمقامببلعلمقي ميببهلمقايبب م ل اببدةلمقسببي مميلصببهلا يقببنلكبب  د ل ببلعل

لعلمقي ميببهلصشببغ ل بب،ل  ببلفلم قبب لمقتمببلقهعلعلممسببتا ل ببدإلصبب لةلمشبب ل ،لقاامبب2313
سقببببىل غبببب م لصببببهلمقثدثيقببببلتلمد م لتيامبببب،ل لالمسببببلطلمقاملايببببنالمسببببال لمالسببببطممقلتل

المصبببهل  ميبببنلمق اسبببيقيلتل  سل ابببىليببب لاييببب ل شبببي لم بببلقيهمق لصبببنل لالسبببتلقلمق
مصببببمإلمقمبببب م ةلم بببب  ليسببببيإل بببب م لمالقم ببببنل يبببب لمقاملاببببلتلمق سببببيطنلممق سببببتلتل

الل م لممسببتا ل هببقملمقببقهجلطياببنل يلتبب،ممقببتهجلط يمببنليمسبب ل ابب ل ببلياللمق غ م يببن
 بقإلايهببم مفلك يبب مفلمايب،لكلتببالاببقةلمقسبطم لصببهلتق ببيعل دبدتلمقات بب لمق غبب م يل

صببهلللللل2337تببمصهل ببلعللصببهل يببتلمقامببلعلمقي ميببهل مفلبمكببلحل  يببالل2371اقببقل ببلعل
ل غ م و

تابببب لمق م ببببنلمقداقيببببنللماببببحلمقهببببممةلممقيببببلدصيحلماببببؤ يلمي م متلمق يقيببببنلصببببه
لسقتقلمإلقامقييحلاقهعلمسقتقلمإل ياهعلصهلصصإلمال م متلمق يقين:

 م0112-0111سعيد البياتي 
اببملاببلميلمقاملاببلتلمقي مييببنلممق  يبب لمقايبب م لا ابب ل ببحلسببيي ل ببحلا اببم ل
مق يببلتهل)م ببملمسببي (لصببل الاط يببنلمسببي لمقامقببم ل ا اببنلصبب فلمهلصببهل غبب م ل ببلعل
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 ب لمقسبي لصبهلمصبمق،الميقتمب للالم ب يلفلل م  ابىليمم ب لميللفلالكلحل  يصبلع2311
الم يبالاقبقلصبغ ةللاق،ل ابىلابقملمقتب مثلكإلاحلي طيلصهلاقةلمالصمإال  صلفل

لم بلقيهاحلمقداحالمييت  ل لقم  متلمقدلفمبنلقدسبتلقلمقلمدماا،ل   لفللمق  يه  شي لمق
نل شبي ل بقق  ول اب لابحلاي صبل مصبلفللم بلقيهقك لقهليمالفلمققللكقللقسبتا ل اسبنلقا

يايببب ل دبببدتلمقات ببب لمق غببب م يلصبببهلمقسببب ييقلتالمكبببلحلق ابببم ةلاقديبببنلقاشببب لال
لعو2331مقاتيط لقتياعلمصمإلمقاملعلتمصهل ي لا  ل الإل لعل

 م0111-0121شعوبي ابراهيم 
املمقدقلحل لد لمقيمدةلصهلص ينلمقيلقغهلمق غ م يلقسقيحلطميانلشبييال بحل

إلمقي يببب يلمال  ابببهالابببحلاممقيببب لا ابببنلمال  ايبببنلم ببب مايعل بببحل ايبببإل بببحلمسبببال ي
المكابإل  مسبت،لصببهلم ببلقيهعالمتبيث لاقببقلصب لةل لالسبتلقلا اب لمق2311  غب م ل بلعل

عل2317الم  سبببقهلصبببهلا  سبببنلمقااببب لصيصبببإلمقثبببلقهل بببلعللايهببب لمقدقبببمحلمقيايابببن
مقبب  مسلمقامسببيمينل اببىلرقببنلمقكاببلحال  يبب ل لقامببلعلمقي ميببهالم قبب ل ببقق لامسببم نل

للمقهاببليايببنلقطا ببنلايهبب لمق  مسببلتلمققغايببنالدماببإلمقا  ببمعليمسبب ل ابب لطببميدفلتيا
ااث ليانلصهل  انلاقملمقتب مثال  ىل يب لمقاملابلتل ابىلمشب طنلتيايايبنال ب عل
مقاملعلمقي ميهل  انليايابنلم بل دصلاتقبلاهلطيابنل اب ةالكبلحلابملممق بلفلالشبعل

مقيببلدصمحلمقيهببم ل اببىلتياببياهعلممإلص يببنلقايببلقغهلمق غبب م يالمُ ي بب للمق يببالاؤسسببلفل
مقسببقطم لممقيببمدةلي ببإلسببد اعلسقببىلصاسببطيحالقبب،لاقليببالصكلايببنلاللتقسببىلصكببلحل هببلل

صبهل غب م المقب لصبهلمقاملابنل ط يمبنلقطيدبنل ب عللم اابلفللم ياا،لمم ديب،لمم  ب،لقيابلفل
الصمبب ل صبب ةلصببهل مم بب لسببقيق،لمتببمصهلصببهل غبب م للاببحل دقهببللمقامببلعل اياماببلتلممصبب ة

لا،لمهوعل  2339
ك ي ملابحللالمقيال يالفل   مفل2311-2311مق   لمقثلقهلاحلمقم حلمقيش يحل

ي م لمقاملالتلمقي ميينلمققيحلتتااقممل اىلتسييدتلمقييإلمققيلس مهعالم اىلميب،ل
ممات م الليمس ل اب السبقم  لمسبال لكبإلابحللم لقيهمق صمصلا  سنلمالستلقلمق

ياببببهعل يببببثلمحليسببببعلاهببببعلالدمإليمبببب علمسببببتطيقللم صببببل اعلابببب لمقسببببي ةلمققمتيببببنلق 
 طل ةلمقاملاهلاقبللماقبل المكبقق لسبقم  لمسبال لمقاسبلاايحلصبهلمال م متلمق يقيبنل

ليلشكإلاحلمالشكلإويممقهممةلااحلي اممل  التلقااملعل 
ل غ م ول-ل2313ل-لمق لفلسلاهلمق لفلقطي  -2
 م  يإول-ل2319ل–لق،گيل  لدق -1
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  غ م ول-ل2319ل-مقكل اه  م لقيعل -9

 مق ص ةول-ل2313ل-لمقيلس ل اي  -3

  غ م ول-ل2313ل-   لمق  احلمقيدمميل -1

  غ م ول-ل2391ل-لليلإييلسعلمق -1

 مقيال ةول-ل2399ل-لقيعل  م ل يا -7

 مقامصإول-2391ل–ليمقسلمقكقى -9

  غ م ول-ل2397ل-لطلقالمقسلا مفه -3

  غ م ول-ل2397ل-لصلاإلمق غ م ي -21

  غ م ول-2391ل–ل شي لمقي م ي -22

  غ م ول-ل2397ل- ل سحلمق قل -21

  غ م ول-ل2397ل-لل  يعلشهلالمال  اه -29

  غ م ول-ل2399ل–ل   لمقي ل ل  لس -23

  غ م ول-ل2399ل–ل لق لمقميسه -21

  غ م ول-ل2399ل–ل   لمقي ل لمقي لسه -21

  غ م ول-ل2399ل-ص  هلمق   متهل -27

  غ م ول-ل2393ل-ل   لمقمل  لمققيل  -29

  غ م ول-2331ل–ل اهل دميه -23

  غ م ول-ل2331ل-لطل قلمقيدممي -11

 م و  غل-ل2331ل-للسعلمقيدمميي -12

ل غ م ول-ل2331ل–ل   لمقاا لمقطلفه -11
 0121الحاج سامي الحاج لطيف 

مت  بب  لل2313قطيبب لصببهل غبب م للمق ببلفلسببلاهمقبب ليببل هلمقاملاببلتلمقي مييببنل
لم ببلقيهصبهلاقبلطقل غبب م لمقتبهلييب لمقامببلعلمقي ميبهلاليسبهللمالمإلمتببيث ل لالسبتلقلمق

تمايب لمال يب اليب  لصبهل دبدتلمقات ب لمق غب م يلممالستلقليمس ل ا لماملي بلمإل
صهلامهىلمقا  معلا ا لمقميسهلصهلشل  لم هلقؤمسلل2391مسايت،لممإلا ةل لعل

صبهللثعلم  لقشلط،لاحل دإل يتلمقامبلعل يبثلسبلاعل يايب لصيلقيلتب،لم صمصبلفل
مقاق ببب يحلمالمإلممقثبببلقهلق يبببتلمقامبببلعالمسبببلاعلصبببهلتيابببيعل يببب لمقشببب لالصبببهل يبببتل

لمقاملعو
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 م0111-0121عبد الرحمن العقاوي 
مق لق يببببنلل-لمقمببببل هل  بببب لمقبببب  احلا ابببب لصببببلقحلمقيببببدمميلاببببحلاممقيبببب ل غبببب م 

لم صمصلفلل2313 م متلمق يقينلاققلصغ ةل   لي م ةلمقاملعل لعلعلشغ ل لي2313
 م متلمق يقينلا ل طلقنلمق لص لاه يلممقادل السالتبعلمقتمبىلمق بلفلالشبعلصهلمي

احلمقاملالتلمق فيسينلممقامي ةلل  مفلبمسيإل ل2319قم نل لعلمق يالمققيلي ا،لقد
المي  لمقي ي لاحلمقاملالتلمقيايانلصهل ددتلمقات  لمق غ م يلطيابنلصتب ةللم ي ال

ممقبب،للمثبب لابب  ل اببلإال صمصببلفلل2399مقسبب ييقلتلم تببىلمصلتبب،ل  ابب،لمهل ببلعل
مياقببلل  اابب،للسبب قلمحلم اببهل ايبب،ل قبب لم م لم بب لمقاملاببلتلصببهلمقات بب لمق غبب م ي

لمقما،لسقىلمقاستشدىلي إلمصلت،ل سقتيحل ملثدثلسقيحل  ا،لمهو
 م2113-0111نجم عبود رجب 

ميل لسقىلل2399مق ليل هلمقاملعلقيعل  م ل يالمقيشياهلصهلمقيال ةل لعل
اقببقللم ببلقيه لمتببيث ل لالسببتلقلمقيم ميببنلا ببلإلمقكبب  لماببملصببغلالمقك ياببلتل–ل غبب م 
قببببىلمقات بببب لمق غبببب م يلاقببببقلمقيببببمعلمالمإلقد ببببدحل ببببحلالمكببببلحليبببب ليببببل لسلصببببغ ة

علممسبتا ليمب  لصبهلمقات ب الثبعل2372مصتتل ،الم   تل ديتقبللاقبقلققب لمقيبمعل بلعل
الماببملاببحللع1113صببهلامهببىلا ابب لمقميسببهلثببعلصببهل يببتلمقامببلعل تببىلمصلتبب،ل ببلعل

مشه لصقل لمقيم ال يثلم قلا دتلصلق لمقيم لا ا لصلاإلمقيمم لصهلاقطمبنل
ل ل سحل لشللم مهلصيهلل تىلمصلت،وي ي

 م0111-0111رشيد الجبوري 
م بالمقامبلعلممال م متلمق يقيبنلاقبقلل2391مقكب  ل بلعلل-املاحلاممقي ل غب م 

 ابىلم م لمقامبلعل ممم ب ةلمقصب ي نالقكقب،لل مفلبالمكلحلم بملشبمكتل ب يصليبل ةبصغ
ل اليبب لل كببلحلي ببلق لصببهلمقط مببلتلمقصببمتينلمالابب لمقببقيليتيببالصببمت،لقهليببنلمقاطببل

مشببل  لصببهل يببب لقشببلطلتل يببتلمقامبببلعلاللاملاببلتلياياببنلصببهلمقات ببب لمق غبب م ي
لعو1111تمصهلصهل غ م ل لعل

 م0111-0111عبد القادر النجار 
عال مصببقل2393هببمةلشببك لصببهل ببلالمقشببي ل ببلعلگاببملاببحلاممقيبب ل غبب م لا اببنل

 لممقاممقبب ليدقيببنلممالقكببلگمالقكببل لم ميببنلمال م متلمق يقيببنالمال سببهللصببهلمق ابب ةلمق
ممسببتا لاب لقشببلطلتلل2319الثبعلسببيإلقدقم بنل ب  لاببحلمقاملابلتل بلعللمق لصبن
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لعو2339مقات  لمق غ م يلثعل يتلمقاملعل تىلمصلت،ل لعل
 م0113عبد الجبار العباسي 

 لم مصبببقلمقاممقبببل2397صبببهلمقدابببإل بببلعللمقببب لصبببهل غببب م لا ابببنل ابببلعلمقابببلقح
تياببعلمقامبلعلمقي ميببهلم  بإلمالقم ببنل ببلعل لق ببلص ل ابلسلثببعللممالقكبل لمق يقيببنلاتبيث مفل

مسببيإل يبب لمقاملاببلتلمشببل  لصببهل دببدتلمقات بب لمق غبب م يلمكببقق لصببهلل2317
لعو2331عال2333مقاق  يحلمالمإلممقثلقهللقشلطلتل يتلمقاملعلم صمصلفل

 م0111صبحي البربوتي 
يبببل هلمقامبببلعلمقايببب م لصببب  هل   بببمتهل بببلا لمق بببلا يالابببحلاممقيببب ل غببب م ل

 انلسمقلمقي ي ال يلقالمقك  ال  بإلمقكتلتيباالم بتعلمقمب رحلثبدثلاب متلعالصهلا2399
عالممق بب طلابب لداببد لقبب،لصببهلمقياببإل2313عالم قهببىلمق  مسببنلمال  م يببنل ببلعل2331 ببلعل

المقبقيلكبلحللمقط بل هالصبهلاط يبنل سبي القصبل  هللمقا  بمعلا اب لسبيي لا ابم لمق يبلته
ل شي لمقمق  يهولالماحلتدايقلقمل اعلماي صنل لقاملعلمقي ميه

ال  بعلصبيم نلمقياب لتياعلمقط ل نلمتقابي لمق ب م لمقي  يبنلممالقكايديبنلايبلفل
ل يحلمقاهقتيحو

ابب لدايايبب،ال لقبباللم ببلقيهدسببطممقلتلمالسببتلقلا ابب لمققاببحل ببدإلمسببتال ،ل
مقي  قهلم شي لمقي م يالماد  لتلمقا  معل  مل سي لممقا  معلايي ل شبي لمقبقيل

مقامببببلعللللالتمسببببيتلا م كبببب،لممد م تلايامالتبببب،ل ببببحلليببببنكببببلحليتبببب   ل اببببىلمقاط 
لمقي ميهو

علم تبببىل2397شبببل  ل قشبببلطلماابببنل ديلقيبببلتل يبببتلمقامبببلعلاقبببقلتيسيسببب،ل بببلعل
يماقببللاببقمالم  كببعل ديتبب،ل ابب ي لمق يببتلمالسببتلقلي يببىلم  يببسالصمبب لشببل  ليل فببلفال

لفلصببهلمقاق بب يحلبالم صمصببللعلمقا تادببنبالمم م يببلفلم  يبب مفل قشببلطلتل يببتلمقامببلمايااببلفل
الم قكببب ل قببب،لم ىلامبببلعلمي  مايابببهلصبببهل2333ال2339ميمإلممقثبببلقهلصبببهلمقيبببلايحل

لمقاق  لمالمإالممقي ي مقلتلصهلمقثلقهو
 ببب م متلتيابببيعلمقشببب لالمقتبببهلت ببب فلاقهبببلل ببب  لابببحلمقمببب م لابببقهعلمق بببلفللسبببلاع

ل سيحلمقيلا يلمقاي لقل علم سيحلسي لم ي اعو
يبببهلمقتسبببينال سبببتنلاقهبببلل بببلقا كدلمالمإالم  ىلصبببلدلصبببهلاسبببل ملتلمقامبببلعلمقي م

(لاملالفالمكلحلم تيل ةلصبهلمقاملابلتلمقتبهلياتبلدل19(لاملالفلاحل صإل)39ايام ل)
الاببببقمل لياببببلصنلمقببببىل بببب علتكبببب م لمققصببببمصلمقشببببي ينلل  مؤاببببلل صببببيم نلممابببب ن
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لمقاتمم ثنو
مق ببب لمقيبببمعلل2333مصببب حل ابببممفلصبببهلمقايقبببنلمقدقيبببنلق يبببتلمقامبببلعلاقبببقل بببلعل

عالماللدمإل1112ص حل اممفلصهلمقهيفنلمالستشل ينل  مف ةلمقدقمحلمقامسبيمينل بلعلمم
لاستا مفل يطلف،لمقدقل  انلقهقملمقام مثلمقيايإو

 م0131علي رقوقي 
احلمال ةلا انلس مفلمق يحلصهل غ م الي د لم لقهلقل علمقغدمقهالي  ل يب ل

شلط،لا ل ددتلمقات  ل مدم يلممقش يهل ستالثعل   لقيمقاملالتلكلق كياهلممق ه
لمق غ م يلثعلصهلمقشطنل يتلمقاملعو

 م0132عبد الملئ الطائي 
م ببب  لشببببغد،لل2331مقببب لمقمبببل هل  بببب لمقااببب لمقطببببلفهلصبببهل غبببب م لمقكببب  ل ببببلعل

 م متلمق يقيببنل يببثلتمّيبب،لمقيلفاببنلق ببملاببقملمالتيببلةلصببي مةليببل هلمقمبب رحلمق ببلفل ببلي
  ب للاب لمقا  بمعللممالقكبل ل صمصبلفللالم   ل ل يبل لمقاممقب لمقق ميبنليمس لمقطلفه

مقستل لمقطيل الصمت،لشيّهلمط ملت،ل لقيبنلقتييبنلمقاال سبنلصبهلمقاممقب اليب  ل يابلفل
مقاملالتلمقي ميينلصهلمالقم نلممقتادديمحلمسلاعل قشلطلتلامهبىلمقات ب لمق غب م يل

ق  يحلقسقيحل  ي ةلثعلمق  طلصهل يتلمقاملعلقيشل  لصهلم تدلقيلت،لمصيلقيلت،لصهلمقا
 م متلمق يقيبببنلىلمقشببب لالصبببهلابببقملمق يبببتلييااهبببعلميمالمإلممقثبببلقهالمقبببعلي  بببإل اببب

لمي م ةلمقاملعو
ماقل لايام نلي اتل  التليايانلقااملعلكإلاحلدممينلتيثي ةلمكقق لمققيحل

لم دمملمقاملعلمقي ميهلق  انلمال م متلمق يقينلقتا لمق م نلمقداقين:
مامببب عل ببب ماجلمقامبببلعالاببب ي ل يبببتلل لامسبببيمهي يبببىلم  يبببس/لمقامصبببإلقليببب -2

ل  لسي ت،لمققمتينل ق لمق  يثل حل يتلمقاملعومقاملعلاققلتشكيا،لمست
 امصقلم ا لصهاه/ل غ م لالميل  ي و -1

 ص ل ليل لمه/ل غ م لال يال  ي و -9

 مقادل   لمال  اه/ل غ م لاممقي لمتدمةو -3

صصببإلل التببدمةالسببي ت،لصببه غبب م لاممقببل/مقيببلا ي مم ل سببحلمقشببي ل اببهل -1
 مال م متلمق يقينو

    لمقايي لمقشي اه/ل غ م التدمةو -1
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    لمق  احلط،/ل غ م لتدمةو -7

 تدمةوال   لمق  احلتمصيق/ل غ م ل -9

 سلاهلمال  اه/ل غ م لامقم التدمةو -3

 يمس ل يسىل   لمقمل  /ل غ م لتدمةو -21

 يمس لمقطلفه/ل غ م لاممق التدمةو -22

    لمقايدلشلك /ل غ م لاممق التدمةو -21

ليلسيحلمقيدممي/ل غ م لاممق التدمةو -29
 بدر محي الدين االعظمي

لللاببببملمقامبببب هلمقاببببدل بببب  ل ببببحلا ببببهلمقبببب يحل ببببحلم ابببب لمقيببببلقهالاممقيبببب ل غبببب م ل
 ةلمتبيث ل بلقا  معلبال  سلمصبمإلمقتيميب لاقبقلصغبلع2391)ا انلمقدد لت(ل لعل

ثيببب ل سبببال لمسبببطممقلت،ل تبببىلتاببب سلصبببهلمقامبببلعلمقي ميبببهالمكبببلحلكلم بببلقيها اببب لمق
مقسال لقدقمحلمققغعلا اينلم   ينالصهلستيقلتلمقم حلمقالاهلكلحليل هلا دإلصهل

المكلقببتلقبب،لابباث لقغايببنلياياببنلابب لمق ببلفلا  ببهلمقسببلا مفهلليببلا لشببلك لمقيببلقه
ماببعلللالمكقببتلم ابب لاببقةلمقابباث لمققغايببنلممسببتا لمقيهاببل لصببهلقدببسلمقيببلا مقااّيبب

لولم لقيهي   محلي م متلمالستلقلمق
ابببحل بببدإللم بببلقيه ببب  لمال  ابببهلقببب،لقك يبببلتلطميابببنلاببب لمالسبببتلقلمقلمقابببدمل

مقاممقبببب لمقق ميببببنلمقتببببهل  يماببببللصببببهل يبببب ل يمتببببلتل غبببب م لاثببببإل يببببتلمقبببب الحلم يببببتل
يببب  ةل ابببىللمق ابببي يلم ي ابببلالمحلكثببب ةلسبببال ،لالقبببممحلمقدقبببمحلمقامسبببيمينلم طتببب،

 يقبب،لاببحلمقمبب م ل م متبب،لمق يقيببنالمالابب لمقببقيليبب  مقللقامببمإلم هببل ليالقيببنلاتايببدةلي
لمققيحلي اممل  التليايانلقااملعلمقي ميهو

 موف  احمد فهمي
ماحلمققيحلي اممل  التلقدحلمقامبلعلمقي ميبهالمقسبي لامصبقلم اب لصهابهلسبلقعل

علم بببلقق  ل2331ا ابببنلمق ل م يبببنل بببلعلل-مقمببب ةل بببمقهالمقامقبببم لصبببهل غببب م /لمقدابببإ
ي  لياابب،ليببب محل  اتبب،لاببب لقاتل يلتبب،لقهبببقملمقدببحلاقبببقلسبب ييقلتلمقمببب حلمقالاببهالصسببب

قشبببيتل اببببىلمصبببممتلمقتاييبببب لممقبببتدمةلممقاممقبببب لمقق ميبببنل صببببمتلل:لمقامبببلعلمقي ميببببه
الم ابببببىليببببب م متليمسببببب ل اببببب لم  ببببب لمالايببببب لم بببببلقيهمق بببببلص لاهببببب يلممالسبببببتلقلمق

طمي يبببلميلابببحلامهبببىل) سبببيحلا تبببل (لم ابببىلابببللمسببباي،لابببحلم بببحلا اتبببهليبببيسلمق
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قيببب مقالدم لتيامبببهل لقامبببلعلسببب مفلقاغ  بببنلمقيبببدمميالمصبببهلسبببقيحل اابببهلمسبببد يل بببل فلم
ممق قببيحلقاببمطحلمت مثبب،الماقببقلمقسبب ييقلتل بب  تلمسببيإلممسببا لا تابب لمقمبب م ال تببىل
مصتتببل لامهببىلمقات بب لمق غبب م يالممقتميببتلممالل  ببللمسببي ل)ا ابب لسببيي لمق يببلته(لمم ببلل
صبب  هلصببل د لاببلليمببمالةالمكببلحلمقات بب ل يقهببلليغببصل ببلقم م لم لشببمهلاببقملمقدببحال

علمستلققللمقدلاإلمقب كتم ل  ب لمهلمقاشبه مقهالصب  هل   بمتهاليمسب ل اب الاقه
ل ادةلمقسي مميلم ي اعلمقكثي و

هلاملعلمق ستالصي يالصهلم  ىل ددتلمقات  لي  لمق لفلا  هلمقسلا مف
،لم ببدلمقتصببديقلممقصببيل ووولاببحلاببقةلمقدتبب ةل بب  تلقمل متقببلالقتببقمك لمق اببم ل ي مفبب

امببببلعلاببب لمالسببببتلقلمقببب كتم ل  بببب لمهلممقا  بببمعلقيببببعل  ببببم لم ببب  قللقتببببقك ل شبببؤمحلمق
ممالسببتلقلمقدلاببإلم ابب ل اببهلكاببلإالممقببللمسببيإلمم دبب لمقاملاببلتلمق فيسببينلممقد  يببنل

سبببيإلمسبببال يإلمقد بببلعل بببحل  م رتليممقمطببب لممالمصبببلإالمكبببقق لاببب م سلمقامبببلعالص
بببلمقامصبببإالم لفابببنلابببد  بببحلمديهلمم بببمةلكم كابببلإلطببب،لك كبببمكاهلم  ببب لمقمم ببب لك 

لا  سنلك كم لمم المستيال لمقد قلصهلمال م و
احلشميهلقاتي  ل اىلمقم م متلمق لصنلطا تلاحلمسبتلققللمقك يب لمقب كتم ل
  ببب لمهل)م بببملمصبببيإ(ل حليكابببعلمسبببتلقةلمق بببلفلا  بببهلقيا بببهل  بببمتهلقببب،لصبببهل م يل
  لقدستال لسقىلم مف،لقا تا لمقاملالتالمي لق ىلمق  مةالصلقتميقلل ،لا لمق كتم ل 

مهلممقا  معلشلك لمق   يالممالستلقلم ا لمقيبعل  بم لمقهبل الميبلعلابؤال لمالسبلتقةل
 لقيد ل اىلمقكالحلممقيم لمماليمل المتعلتسييإلاقملمقامل ل اىلش يطلما ةلثبدثل

لسل لتلميي لاقملمقتسييإلمثيمنلاملاينل ااينلاهانو
قدسبببتال للاقبببقلققببب لمقتبببل ي لقبببعلمقمطببب ل بببحلمق ابببم لقيبببلا لشبببلك لمقيبببلقه

حالملمسببتا تل  اتببهلابب لمقامببلعلق بب لمكقا ببلفلا  ببهل تببىلمصلتبب،ل  ابب،لمهالماكببق
لمقدحلمالصيإلمققيلمقي ت،لمق ال ةلمقي ميينل   لا تا لمقيصم ولالق،

مااتلي م مفلماممةلم طمملق  كبنللصصل  مفلل2311مق م نلمال ي ةلاهلاممقي ل
مقتبهلمميهبتهعالمابعلالدمقبممليمب امحلل بلق  علابحلمق ب م لمقصبي نلمقاملعلد ابلفلك يب مفل

الم اي،لسيت  لمقت  ثل حلسي تهعلمققمتينلمقيقلفل طل اعلمقدقهالماعلم يل ل يحل ه ل
اببببنلاببببقملمقاقببببتجلاببببحليهببببنلمم طببببل لمقد صببببنلمببببنالقاتمايببببإلاببببحلد قااؤقدببببلتلمقد 

قااقتيببببلتلمقام اببببنلاببببحليهببببنلثلقيببببنالمسببببيكتدهل ببببقك لسببببي ةل لابببب لمقسببببي يلم لقبببب ل
ليحلمال  اهل لقق  لقاللي امةلاحل طل لاتايدومقسلا مفهلم س
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لست  لسي ت،لصهلصصإل يتلمقاملعوال لا لمقسي يل -2
 ست  لسي ت،لصهلصصإل يتلمقاملعوا لق لمقسلا مفه -1

 ست  لسي ت،لصهلصصإل يتلمقاملعوال سيحلمال  اه -9

 سي لمال  اهو -3

 صد لمقس مفو -1

 سلاهل ايميو -1

 ا ام لمقسال و -7

 ط،ل  ياو -9

 قاي لقل عو -3

 مق دمقوييسل   ل -21

  لصعلمق غ م يو -22

 م  مايعلمقيدمميو -21

 قل علشك و -29

 صل مقلمال  اهو -23

  سيحلسي و -21

  لا لتمصيقو -21

 ي ل لستل و -27

 يلسعلمقيقل هو -29

    ل   لمالاي و -23

 اي يل سيحو -11

ل اي لمقيدمميو -12
ماببحلمصبب لالمق بب التلمقياياببنلما  ببهلاببقملمقتبب مثلمقببقيحليبب اممل طببل متل

لاتايدةلصهلاقةلمق م نلمقداقينو
ما ي للا ي لايه لمق  مسلتلمقامسيمينلسل ملفلل-مق يلتهلهل يل   لمقامصقل -2

لالست  لسي ت،لصهلصصإل يتلمقاملعو يتلمقاملعلمقي ميهل لقيلفل
 صل التسييدتلمقغلعلمقت مثول-مق لق يل   مهلساي ل -1

  ل ثول/ثعلشيم ه ولاي -9

  ل ثول/سي يلمقسي ي -3
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  ل ثول/صد لمقيدممي -1

 اؤ يلم ل ثول/م ا ل اهلكالإ -1

 اؤ يول/مقكت هصلاإل -7

لاؤ يول/صلفدلمق  م  -9
 مدارس المقام العراقي

 ي لمستي م لمقسبي لمققمتيبنلقمب م لمقامبلعلمقي ميبهلقسبتطي لمقمبمإل بيحلمق  يبإل
لقبببنلمالمقبببىلقتيسبببيسلاببب م سلقاامبببلعلمقي ميبببهلم صمصبببلفلهعلكبببلقمملمقا مالمإلمتدابببقت

امصبإلاتاثابنلهلمتداقتب،الما  سبنلمقيا  سنل غ م لماتاثابنل لقمبل هل سبحل بل مي
 لقمبببل هل ابببهلمقصبببدملمتداقتببب،لما  سبببنلك كبببم لاتاثابببنل لقمبببل هل  ابببنلمهلشببباتل ل
متداقت،لم اىلا ىلي قيحلصلحل ي لمال تدصلتلمق سيطنلكلقتلي لميب تل سب ال
 لابإلمقبداحلاببحليهبنلم سب التببيث لابقةلمقاب م سل ثملصببلتلمق يفبلتلمقم ي بنلصا  سببنل

كث ةلسبال هعلقهبقملمقغقبل المكبقق لمق بلإل لققسب نل غقل لمقشلعلقلمقامصإلتيث تلاثدفل
اللاقطمبببنلمقك  يبببنلممقغقبببل لمقت كبببهلممالي مقبببهمقغقبببل ل قا  سبببنلك كبببم لمقتبببهلتبببيث تل

م ببلق  علاببحلاببقةلمق صمصبببيلتلصببهلم م لمقابب م سلقكببحلمقامبببل لمقاسببتا ل ببيحليببب م ل
لالصلق سببتلمقببقيليمبب  لصببهلمقاملاببلتلصببهلاببقةلمقابب م سلسببل  لصببهل مببل لمالصببإلثل ببت

الليمببب  لصبببهلك كبببم ل ملمقامصبببإل بببقغعلم ببب المقبببقغعلابببملمم ببب المقكبببحلاقبببل ل غببب م ل
م تدصببلتل ببلقد م لممقمطبب لممالمصببلإلمقتببهلتبب  إلصيهببلالمحلاببقةلمقامببل متل ببيحليبب م ل

قابب م سلمقاملايببنالكلقببتليبب ل بب  تلاقببقلمق  يببإلمالمإلصكببلحلمكاببللقك قببللالشببل لمهلم
مقاب حل سبلاعل لقتممصبإلاب ليب م لك كبم لمقاق الميلم  كعلاهقت،لقمإلمق الف ل بيحل

ممقامصببإلميقمببإلمقاياماببلتل ببيحلتابب لمقابب م سلمكببقق لمق ببلإلابب ل  اببنلمهلشبباتل ل
متقمدتب،ل ببيحل غبب م لمك كبم لماببلصنلسقببىلمقابدل ثاببلحلمتقمدتبب،لكبقق لاقببل ل يبب ل
مقمب م ليمقب لصبهلا يقبنلثبعليقتمبإلال ب ىلم ببقق ليسبلاعلصبهلقمبإلابقملمقتب مثلكابللكببلحل

اببم لمق ليبب ل)م ببحلطي ببن(لمقببقيلمقبب ل  غبب م الممقتمببإلسقببىلمق صبب ةلقيسببلاعلصببهلابب لا 
هلمقامقببم ل  غبب م لممقتمببإليتيسببيسلا  سببنلمق صبب ةلقاامببلعلمقي ميببهال مل سببحلمقشببك ل

م دإلتبب   ةل اببىل غبب م لقمببإليطيببنلمصببإلقيقمببإلمشببيل ل ببحلا  سببنل غبب م اسقببىلمقا
لسقىل غ م لل إلاحلمقامصإگمقا

مإلقدبسلمقامابم لكبلحلقاابدلا اب لطم بلإلمقامقبم لمصهلمقمب حلمقيشب يحلم ب
صهلك كم ل ا انل  يل يل) متلطلقلرقته(لي اليلا لطميبلتاهالمشبه لمقامبل متل
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دتبب ةلقيسببتلم لقك كببصببهللم ببلقيه ببيحلابب م سلمقامببلعلمقثدثببنالصدببهلقملفبب،ل لالسببتلقلمق
ك يبب ل لقمصبي ةلمثب لك يبب ل ت بل إلتاب لمقاياماببلتل بيحلمقا  سبتيحال يببثلقكب لم قب،لمق

مق لفلاصطدىلمقهابلليمايبللكلقبلليتقليشبلحلميمب رحل تبىلاطاب لمقديب المكبقق لقمبل ل
مقمل متلمالسبببتلقلاطببب،(لاببب لسببباالحلمقامصببباهلم يببب ةلابببحلا  سبببنلمقامصبببإل)مقابببد

لاقةلمقا  سنوم لقيهل يالفلا لمق
مم لمحلم طهل ي لمالاثانل مإلمال تدصلتلمق سيطنلصهلمقتسايلتل ملصبهل

يسبباىلشبب يهلقببمىلل مگببلحلمقابب  مسلصدببهلمقامصببإلامببلعلمقشبب يهلمقمطبب لمق م اببنال ببي
ممقاملعلمقد  هليساىل)شي ن(لماللمقمطينلصتساىل)  ي،(لمقمط لممالمصلإلمالاتالعل
 هللميإلاحل غ م لم  اللاللييطماللكاهللتسايلتلماقملمقامام لاميم لصهلك كم ل

هلل ببإلييت بب ل ياببلفل يببثليابب لمقمببل هل اببىلايام ببنلاببحلمقمطبب ل محلت  يبب لمسببالف
لتص صلفلاحلمقمل هلال ي و

اقبل لتمبل ال بيحلا  سببتهلمقامصبإلمك كبم لابقملمقتمببل المقاايبدل  ابللكببلحل
سب  ،لمقاق ب لمال مفببهلمقب يقهلمقمم ب ال يببثلمحليايب ليب م لمقا  سببتيحلتم ي بللابعلاببحل
  ييهلمقتكينلمقطلق لقيبنلصبهلمقامصبإل)يبلا لمققبم ي(لمصبهلك كبم ل)مقمايبن(ل يبثل

اللكببلحلي تبببل لاببقةلمقتكيبببنلم بببلقيهنلمقطلق لقيبببنال ااببلل بببلحل  بب لمقبب دمقلمقتميبب لمقتكيبب
لم بلقيه ق اللكلحلصهلمقامصإالماقمليي لاق يللي ي ملاحلاقبل  لمكتسبلالا اب لمق

لقااملعلمقي ميهو
احلمقاد  لتلمال  ىل مإلمقاملالتلصهلمقامصإلمقمط لاحلمقصب لل يقابلل

لصي،لمكث ولللللللممق يلتلم م ينلمق يلداحلاملاهلمق يلدللصهل غ م لييت  لا ك لفل
س قلمحلقك قللمقاملالتلمق فيسينلممقد  ينلممقمط لممالمصلإلمقاسبت  انلصبهل

لا  سنل غ م و
مقببببم  لمالحلمقاملاببببلتلمقتببببهليكثبببب لتبببب ممقهللصببببهلا يقببببنلمقامصببببإلا ايببببلل يل

لكام مثل لصل لقا يقنو
لاملعلمقامط و -2
 املعليط ل)احلمقص للكاللياقل(و -1

  تا ل حل غ م (وي ل)م ق اعلاحلمق يلتلملاملعلا لق -9

 املعل قمإو -3

 املعليمد كهو -1
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 املعل يلدلامىو -1

لاملعلشه يو -7
مابللصببهلك كببم لصلاببلصنلسقبىلمشببكلإلمقمم يببلتلمقتببهلتتايبدل هببللك كببم لممقتببهل

لصهلك كم :لصهقل ل ي لمقاملالتلمقا اينلمقاشهم ةلسقيتهل اىلقك اللال ملفل
لاملعلقيمشميو -2
 املعلي  ل اهو -1

 م واملعلش -9

لاملعلا لق لك كم و -3
لماقل ل ي لمقاملالتلمقا اينلقا حلم  يإلممقسايالقينلم ام :

لاملعلمهلميسهو -2
 املعليط و -1

 املعل لمك و -9

 املعل م شي يو -3

 املعلريلريو -1

 املعلاي محو -1

 املعلالمم و -7

لاملعل ي محو -9
مقامصبإل ي لاقملمالستي م لمقيلعل حلمسسلتشكيإلا م سلقااملعلم صمصبللصبهل

 لمقاا ببببلتلمقيلاببببنلقهببببلتيحلمقا  سببببتيحلممميبببب،لمقتشببببل ،لممال ببببتد لمقيببببلعلمك كببببم لم يبببب
ل يقهالالم يقهاللم غ م القم لمحلقم  لمقاملالتلمص م هلل شكإلمكث لتدصيدو

 عراقي في الموصلالمقام ال
كلحلقامل هلمقا  معل اهلمقصدملمقداإلمالمإلصبهلتيسبيسلا  سبنلمقامصبإل

قتبب مثلشببدلالالم ببدإلاببقةلمقدتبب ةلمقتببهلتيببلمدتلقاامببلعلمقي ميببهلممسببتا لتقليببإلاببقملم
مقم قيحلصبلحلمقاملابلتلصبهلمقامصبإلمثب تلمتبيث تل لقاقبلطقلمقم ي بنلمصقمقهبللك ابال
ممقاقطمببنلمقك  يببنلم ي اببلالم ايبب،لصببلحلكببإلا  سببنلمكاببللقك قببللكمقببتلقهببللش صببينل
هلقببقمتهلال ببل تد ل لقتسببايلتلمم ببتد لصببهلت ييببنلمقاملاببلتلمقد  يببنلقدصبباينالمصبب

 م يبببنلمال م المابببقةلمق م يبببنلتكبببل لتااسبببهللابببل يحلي م ابببلالصابببملسبببايتلالسبببطممقنل
مابهلامبلعلشبه يلمامشبحالقايلشبقلصبهلل2939سياهللمقادل ثالحلمقامصباهل بلعل
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مقهبمىل الفببإلالليسببا لاقب،لكببدعل ببلقإلمكب  تلسببال هلل صببمتلم اب ل  بب لمقمببل  ل
القسبببايتلتشبببل ،لع2311مقامصببباهلابببحلمسبببطممقنليسبببياهللقشببب كنل يابببلصمحل بببلعل

لمق م ينل يقهلول
سقملم  قللاي صنلاللمستم تل ايب،لمقاملابلتلصبهلمقامصبإل يب ل هبم لماليهبدةل

الصبهلكتل ب،لمقاملابلتل(1)مقصمتينلصاياقللقي الل قب لمقب كتم لا اب لصب يقلمقيايابهل
لالمسقم  لقصلاللقك ةلمقاؤق لققم ل اىلاقةلمق ميمن:لمقامسيمينلصهلمقامصإ

ل
ل

 الراس :
ل
ل
ل

 

ملمشببه لمقاملاببلتلمقامسببيمينلممكث اببللشببيم للماقبب،لتؤقبب لاي ببعلمالقلشببي لابب
مقمطقيببنلممقيسببك يناليتدبب  لاببحلاببقملمقامببلعلشببيال  يبب ةلمااهببللاببهلمقتببهلقك قلاببلل
م دةالميش  ل غقلف،ل ل ةلصهلمقامصإل ام انلاهلت  ي لكاانل)يل (لماحلقالقيب،ل

م اببب ل بببحلمقسبببي ل  ببب لل(لقاسبببي B082775 يابببلصمحلل-مسببطممقنل)دم لممقايبببإلابببؤقح
لمقمل  لمقامصاهو

ماببللمقمصببي ةلصهببهلقاشببل  لمقاشببهم لمقشببي لكببل علمالد يلمق غبب م يلمقشببهي ل
ل ل حلمالد يو

مقكببهليطابب لمقمببل هل اببىلمالسببامالمقببقيلمت يبب،لمقاغقببهلصببهلت صببي لمق مسببتل
 لقاملالتلمال  ىلمكيدينلتقما،لاحلاملعلسقىلم ب لمقكب لاقبللمقمصبي ةلمقابقكم ةلكابلل

ابىلكبإلشبط لاقهبلل  يبلحلمسبعلمقامبلعلمقبقيل تلمبصهلابقةلمالسبطممقنلميب ل اليل ت
لصل  ل قل لقق لمقشط ل ،ل اىلمقصم ةلمالتين:

 الوجه االول من االسطوانة

                                      
 ولا ا لص يقلمقياياه:لمقاملالتلمقامسيمينلصهلمقامصإال)اط ينلمعلمق  يييحالمقامصبإالل(1)

لع(و0490اب/0631
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 راس 
 قار والليــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــؤذن بالرحيــــــــــــــــــل

 راس 
ـــــــــــــا فأحيـــــــــــــا ـــــــــــــا  بالخيـــــــــــــال حي  مرحب

 راس 
 يـــــــــــــــا خيـــــــــــــــاال  الـــــــــــــــم دار خيـــــــــــــــال

 راس 
 ان لــــــــــــــي بيــــــــــــــنهم فرنــــــــــــــد جمــــــــــــــال

 راس 
ـــــــال بروقـــــــا  جبـــــــ  مـــــــ  ن وامـــــــض الجم 

 منصوري
 ويـــرو  ال غــر االنيـ  لطرفـي

 راس 
 طيـــــــــــف ضــــــــــــيف مبشـــــــــــرا  بــــــــــــالقبول

 راس 
 وقضـــــــــى حتـــــــــى مغـــــــــرم عـــــــــن ملـــــــــوم

 راس 
 هــــــــــل إلــــــــــى آل وائــــــــــل مــــــــــن ســــــــــبيل

 بيا  قديم
ـــــــــان الصـــــــــقيل ـــــــــف القم ـــــــــي مره  ال  ف

 حجاق اجغ
ــــــــــــب التشــــــــــــكيل ــــــــــــي غرائ  جمعــــــــــــ  ل

 راس 
 ال علـى ضمــــة وال تقبيــــل

 انيالوجه ال 
 مقطع

ـــــث ـــــد بخـــــل الغي ـــــوني امـــــا وق ـــــا ج   ي
 شهري

 علالنــــــــــي يــــــــــا صــــــــــاحبي فعنــــــــــدي
 بشيري

 )ابيــــــــــــــــــــــــــــــــــا  فارســــــــــــــــــــــــــــــــــية(
 سيگاه

 قمــــــــــــــر يقمــــــــــــــر ال ــــــــــــــؤاد بمــــــــــــــر
 رس 

 ن حتنـــــــــــا منـــــــــــه الصـــــــــــبا فأتتنـــــــــــا
 راس 

 كنــــ  فـــــي جانــــب مـــــن العــــيش رغـــــد
 راس 

 مـــــــــــــــــا تيقضـــــــــــــــــ  للنوائـــــــــــــــــب اال
 

 مقطع
ــــــــــــول ــــــــــــدمع هم ــــــــــــي ب ــــــــــــال تبخل  ف

 عريبوني 
 ســــــــــكرة مــــــــــن شــــــــــمائل ال شــــــــــمول

 بشيري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــا  فارســــــــــــــــــــــــــــــــــية(  )ابي

 سيگاه 
 آه ويشـــــــــــــ ى بريقـــــــــــــه المعســـــــــــــول

 منصوري
ــــــــــل  مــــــــــن عذاريــــــــــه بالنســــــــــيم البلي

 راس 
 بــــــين شــــــر  الصــــــبا وصــــــ و الخليــــــل

 راس 
ـــــــــــرهم للرحيـــــــــــل ـــــــــــاد  ن ي ـــــــــــوم ن  ي
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رإلطبب،لصببيكعليبب للماببحلاببقملمقامببلعل)مقتقدياببن(لمقاشببهم ةلصببهلمقامصببإلماببهل)يببل
لمقامقميولالعلمقااقى(لقاا  معلمقامسيمل لمق لص ل ثالحلمقامصاه

 الراس  المصري
اببملمق مسبببتلمقيبببل يلمقشبببلف لمالحالمابببملي تابب ل بببحلمق مسبببتلمقامصببباهلصبببهل

لمسامالمقغقل لميتدقلاي،لصهلقم لمقاملعو
محلمالسبببطممقلتلابببحلابببقملمقامبببلعلكثيببب ةلاللت صبببىلصاقهبببللمسبببطممقنل)قببب لصبببهل

(لقاسبببي لم اببب لمقامصببباهال ابببللمال يبببلتلصهبببهلابببحلX35087مم يبببمحل–مق بببهلالقببب ل
ال بببحلمقدبببل  ولماقهبببللمالسبببطممقلتلمالتيبببن:ل)ليلشببب م للم م ل يابببنلييببب ي(الليصبببي ة

م)قيابببنلمقبببم م لطبببلإلمقسبببه (لم)يدقببب،ل ابببعلمقغبببدإ(لمياييهبببللقدسبببتلقلا اببب ل  ببب ل
ل-مقماببلالماببهلاببحلتسبببييإلشبب كنل ياببلصمحلماقهببللمسبببطممقنل)مقاببهل  بب ليببللاقبببلة

امبببلعلابببهلمكتيبببن:لمم يبببمح(لقدقسبببنلمعلكاثبببمعولم شبببه لمي مم لمقاصببب ينلابببحلابببقملمق
)اايكهل قلل    (لم)مصإلمقغ معلق  ة(لم) ستلحليالق (لمياييهللتا يحلمقا  بمعل
ا اببب ل ثابببلحلمقاغقبببهلمقاصببب يلمقاشبببهم لم م ل)مق ا بببإليبببلقهلميبببلإلقبببه(لتبببلقي ل
م ببب مايعلمقم بببلقهلم ي ابببللكثيببب لييببب اللمقمبببل هلصبببهلكتبببلالمقاغقبببهلمقاصببب يلقاؤقدببب،ل

مق مستلمقي يب ةلمال قيبنلمقاشبهم ةل)راقبتل بلهلا ام ل ا يلمق ماليهالماحلم لقهل
ل)الل مإلمالليمةلمالل له(وللقم ليالق لري،لاحلمه(لماقهللم قين

 الراس  كردان أو )ماهور(:
ةلمقاصب يالماقب،ليهل گبلسقبىلمقلامل يحلمق مستلمقاص يلماللمق،ليايبإليابيدفل

صببببؤم يلمابببب ةل م ل) شببببقللمشببببدقللسببببقيح(لم م ل)طببببلإلمقيدببببللاببببحلا  ببببم ه(لم م ل)
ل ييا(لم ي ةلاللاملاقكم لصهلكتالمال لقهلمقاص ينو

 اه:گالراس  جهار 
ةلمقاصبب يلميميبب لاقبب،لمسببطممقلتلكثيبب ةلاقهببلليهل گببلميتببيق لاببحلمق مسببتلممق
ل(لقاسي لم ا لمقامصاهوV48082مسطممقنل) يد محلمقم ل مقيدمحل

 اه المصري:گالجهار 
ماعلشبيالمق مسبتالماقب،ل م لللةلمقيل يلمقشلف لمالحلمييت  لاحگاملمقيهل ل

)مقص ل لال لمقم (لم م ل)مسي لمقيشق(لتلقي ل مم لمصق يل سقهلم يب ةلاابللابمل
اقكم لصهلكتالمال لقهلمقاتقم نلماق،لمال قينلمقشلاينلمقاشهم ةل)طايتليللا بدل
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لقم ال(لماق،لم قينل) صل ةل  مي،(لمياييهللاسّيانل لسطممقلتلقش كلتلاتقم نو
 اه:گنجپال

لةلمقاصبب يالگبباببحلماببعلشببيالمق مسببتلمقمبب يعلمصيبب،لايببإليايببإلسقببىلمقيهل لاببمل
(لB082650 يابلصمحلل-مم سحلقابمقفلاقب،لابملمسبطممقنل) الابلتلمقابمىلقل بت

قاسببي لم ابب لمقامصبباهال اببللمال يببلتلصهببهلاببحلت اببيسلقاشببل  لمقامصبباهلمقشببهي ل
ليهل:مقا  معل   لمق ليهلمصق يلمقيا يل اىليصي ةل لص لمقشي مديلمقتهلاطا

 (كـــه عشـــ  اســـان نمـــود اول ولـــى افتـــاد مشـــكلها)     اال يا ايها الساقي ادر كأسا وناولها
ل

(لقاسبببببي لم ابببببب لX35062مم يبببببمحلل-ماقببببب،لمسبببببطممقنل)م بببببحلدقببببب لسببببب كيت
لمقامصاهلماهلم قينلصل سينلاشهم ةو

 االفشار:
لةلمم سببببحلقاببببمقفلاقبببب،لاببببملمسببببطممقنل)مالل يلشبببباسلگببببقيپاببببملقببببم لاببببحلمق

ل(لقاسي لم ا لمقامصاهوX35056مم يمحلل-ت  يدي
 المقط ع:

امّطيبببللماقببب،لللابببملابببحلشبببيالمق مسبببتلمقامصببباهلمسببباهل بببلقامّط لالقببب،ليغقببب
ل(لقاسي لم ا لمقامصاهوB082757 يالصمحلل-مسطممقنل)يلل  هل ياهلق إ

 البشيري:
املاحلشيالمق مسبتلمقاهابنلمييب لمقمبل هلقامقيبللاقب،لصبهلاقتصب لمقميب،ل

مقايبببإلابببؤقحل لق  يبببإ(لمقتبببهلاببب لقك ابببللمالليميببب لاقببب،لمقثبببلقهلابببحلمسبببطممقنل)دم لمل
لمسطممقنلكلاانو

 العرا :
لاملقم لاحلمق شي يلمالليمي لاق،لقامقفلصهلمالسطممقلتو

 الراشدي:
لاملاحلمقشيالمق مستلمقامصاهلمالليمي لاق،لقامقفلصهلمالسطممقلتو

 االحليالوي:
(لX35069م يمحلمل-ميتلق لاحلمق مستلممققل يلماق،لمسطممقنل)اعلمق ما ه

لسي لم ا لمقامصاهو
 السوقنائ:
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ماببملاببحلشببيالمق مسببتل ياببلفلميتببلق لاببحلمق يببلدلكببل لممق مسببتلميسببتياإل
 يابببلصمحلل-كثيبب ملاببحلمقامسببيمىلمقت كيببنلماقبب،لمسببطممقنل) شبب  لسببال هلسببمدقل 

B05414ل(لقسلاهلمقشمملمقم ل لم اهلمققليلتهو
للةگمقيهل ل
ل╤

لمق امته
 اه گالجهار 

لةلمقاصب يلمابملابحلمقاملابلتلگبلةلمقم يعلقتاييدةل بحلمقيهل لگميساىل لقيهل ل
مقاهاببنلصببهلمقامسببيمىلمقامصبباينالميبب ليبب تلمقيببل ةليبب م ةلاببقملمقامببلعلصببهلمقدصببمإل
مق تلاينلاحلمق ددتلم لصنلصهل دبدتلتبدمةليصبنلمقامقب لمقق بميلمقشب ي لمابحل

اسبي لم اب ل(لقX35071مم يبمحلل-قالقي،لمسطممقنل)يلاحلت بإل بقك ةل مب لمققممفبا
لمقامصاهو

ماقبببب،لمقتقدياببببنلمقشببببهي ةلمقاقسببببم نلقاشببببي ل ثاببببلحلمق طيببببالمقامصبببباهلمقتببببهل
لاطايهل:

 لحد في المدينة تحسده السما ما صالة من اهلل تغشى دائ
 الخلوتي:

للةلمقم يعلمالليمي لاق،لقامقفوگاملاحلشيالمقيهل ل
 العجم عشيران:

 ببببحلامببببلعلمقيشببببي محلاببببملاببببحلمقاملاببببلتلمق فيسببببينلمقاهاببببنلماببببملاللي تابببب ل
مقاسبببتياإلصبببهلمقامسبببيمىلمقاصببب ينالمابببحلقالقيببب،لمسبببطممقنل)قبببعلتيببب لابببحلمق بببال

(لقاسبببي لم ابب لمقامصببباهلممابببللمقمصببي ةلصهبببهلقاا  بببمعلX35057مم يبببمحلل- لصببع
 ياببلصمحلل-مقسببي لم ابب لمصقبب يلمقد بب يالماقبب،لمسببطممقنل)يسبب لقل ببإلميابباليبب يح

B082660يالماقببب،لمال قيبببنلمقي مييبببنل(لقاسبببي لم اببب لمقامصببباهلممقمصبببي ةلقا بببلي 
لمقاشهم ةل)ميحل ميحلميح(و

للقص لم للللل
ليط لللللللل  ي يللللل

 الصبا:
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ابببملابببحلمقاملابببلتلمق فيسبببينلمقم يابببنلمابببمل بببيحلامبببلعلمقصببب للمقاسبببتياإلصبببهل
مقامسيمىلمقاص ينالم اللمالسطممقلتلاحلاقملمقاملعلصكثي ةالاقهبلل)قبملتسبا لمقيبم ل

قاسببي لم ابب لمقامصبباهلممقمصببي ةلقاا  ببمعلمقسببي لم ابب ل(لX35054 م يببمحلل-تبب  ي
ل-مصقبببب يلمقد ببببب يليلابببببهلمقامصبببببإالماقهبببببلل)مقبببببللصبببببهلمق بببببالصبببببل المقاييبببببدمت

دايب الماقهبلل) ب م لثبعل ل(لقاسي لم اب ل يابلفلممقمصبي ةلقا هبلB082716 يالصمحل
(لقاسبببي لم اببب ل يابببلفالماقهبببللم قيبببنلV48080 مقيدبببمحلل-ت ببب تلابببحلق ىلمقسببب ا

(لقسبببدانلمال بببممفهالمابببحلم سبببحلم بببلقهلمقصببب لل23سبببم مملل-صيقه)  يتببب لاللتيبببل
مقي يبب ةلمقاشببهم ةلاببهلم قيببنلمق ببجل)يببلل ميببحليبب ةل اببىلداببدع(لمماببللتممشببيحلمقصبب لل

لممال مم لصيي اللمقمل هلصهلكتالمال لقهلمقاص ينلمقاتقم نو
 الحديدي:

مابملاببحلشبيالمقصبب للمقاهابنلمييبب لاقب،لمسببطممقتلحلقاسبي لم ابب لمقامصبباهال
ل-(لممقثلقيببنل)مشبب قلي يقبب B082622 ياببلصمحلل-مقببىل)شبباسلمقابب ىلص يببتمال

(لB083642 ياببلصمحلل-(لماقبب،لمسببطممقنل)رةل اببىلطيبب لاقبب X35050مم يببحل
لقاسي لساالحلمقامصاهو

 القطر:
(لX35084مم يمحلل-ماملاحلشيالمقص للمقاهانلماق،لمسطممقنل) مش ي ع

لقاسي لم ا لمقامصاهو
ل

ل
ل
ل
ل
ل
 البياتي:

املالتلمق فيسينلميساىلصهلمقميتلمق لا ل لق يلتهلمقمب يعلقتاييبدةلاملاحلمق
 حلمق يلتهلمقيل يل يلمقاص يالماملي تاب ل بحلمقامبلعلمال يب لكثيب موليتدب  لابحل
امببلعلمق يببلتهلشببيالكثيبب ةلماتقم ببنلمق بب ملقتمببل ال يبب لتابب لمقشببيالاببحل ياببهلل

 

 البياتي

 الديوان الطاهر االبراهيمي

هل
 يلت

مق
 ي
ص
مقا

قل 
يشل

مق
ه(
ت ك

(
 ي 
 ام

مقا
 

مي
 دم
ق ه
م

ق  
ا ل

مق
 

ل إ
قام
م

 

دي
قمدم

م
م ي 

قي 
م

 

هل
سيق

 
 كه

ت
م  

ال
 ي 

مققل
 

مق 
يقه

س
 



 

{212} 

نلمقبب يممحلمقتببهلياكببحلتصببقيدهللسقببىلاياببم تيحل)ال بب ملامببلعلمقطببلا (لماببهلايام بب
تشبباإلمقبب يممحلممق سببيقهلممققببل يلممقببدم لممق سببيقهلمقت كببهلمايام ببنلمال  ماياببهل
مقتبببببببهلتشببببببباإلمال  مايابببببببهلممقي بببببببم يلممقمبببببببدمديلممقامل بببببببإلممقا بببببببلق لممق هببببببب دمميل
ممقا ام يلممقيشلقلمقت كهلممق يلتهلمقاصب يل لقمم ب،ولممالحلقيبم لسقبىل  ثقبلل بحل

قملمقامبلعليب لماابإلصبهلمقامصبإلصبهلمقميبتلمق لاب لماللمق يلتهلمقم يعلصقمبمإ:لمحلاب
مم يبببببمحلل-يسبببببتياإلماللقبببببل  مالمابببببحلقالقيببببب،لمسبببببطممقنل)ممابببببي ل ببببب قل بببببلال ي ق

X35065ل(لقاسي لم ا لمقامصاهلمماللمقمصي ةلصههلاحل يممحلم حلمقدل  و
لقاسي لساالحلمقامصاهول(B083655 يالصمحلل-ل)ساملصلت ماليدلحلماق،لمسطممقن
 الطاهر:

املاحلشيالمق يلتهلمقم يعلميساىلايلقنلمق يلتهالميي لمقمبل هلقامقيبللاقب،ل
لصهلاطا لمقمي،لمقثلقهلاحلمسطممقنل)مماي ل  ق(لمقتهلا لقك الو

 الديوان:
ميسبباىلصببهل غبب م ل)مم صبب،(لماببملاببحلمشببه لمقاملاببلتلصببهلمقامصببإلممكث اببلل

ي لم اببب ل(لقاسبببX3561مم يبببمحلل-شبببيم للمابببحلقالقيببب،لمسبببطممقنل)ماللقيبببتلشبببي ي
مقامصاهالمماللمال يلتلصههلاحليصي ةلقاشبل  لمقامصباهلمقشبهي لمقا  بمعل سبحل

لمصق يلمق دمدلمقتهلاطايهل:
ــــا  أال المني االصحاب يوم سويقة ــــيمن غرامي  ومــــا عــــرف االصــــحاب ف

ل

(لقاسبي لم اب لB082652 يابلصمحلل-ماقهللمسطممقنل)قكب تل هلتيب لمق  بم 
لعلمقسي لم ا لمصق يلمقد  يومقامصاهالمماللمقمصي ةلصههلقاا  مل

(لقاسببي لم بب مايعلX35423مم يببمحلل-ماقهببللمسببطممقنل)مي بب ليببللقدببسلطييببه
لمقامصاهالمماللمال يلتلصههل)تقديان(لقاا  معلمقادل ثالحلمقامصاهو

لم ببلقيهشبب كنلمقي مامصبمح(لقا ابب لمصقب يلمقل-ماقهبللمسببطممقنل) قّيب،ليببلل قيب،
قديابنلمقاشبهم ةلصبهلمقامصبإل)سبليهلمقا ماب،لماهلم قينلابحلامبلعلمقب يممحالماقب،لمقت

م  لقببهلمقكببيسليببللقبب ياه(لماببهلقاا  ببمعلسبباالحل بب ل ببحل  بب لمهل بب لرإلابب م ل بب ل
لمقياياهو

 الحسيني:
مابببملابببحلايام بببنلمقببب يممحلميغقبببىل لق بببللاببباحلابببقملمقامبببلعلمالليميببب لاقببب،ل
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لمسطممقنل لصنل ،و
 الناري:

يميببب لاقببب،لمسبببطممقتلحلمابببملابببحلمابببعلشبببيالمقببب يممحلمقشبببلفينلصبببهلمقامصبببإلمل
 يابببلصمحلل-(لممقثلقيبببنل)قمببب لقماليا بببهX35107مم يبببمحلل-مالمقبببىل)قمببب لقماليا بببه

B084915لمكببدلمالسببطممقتيحلقاسببي لماببيحل ببحلمقسببي ل  بب لمقمببل  لمقامصبباهلماببمل)
لم ملمقسي لم ا لمقامصاهو

ل
 ئ:و الالو 

ماببملاببحلشببيالمقبب يممحلماببحلمشببه لمقاملاببلتل قبب لمالكبب م لماي ببعلمال ببلقهل
لاتقم نلك  ينولللللك  ينلتم ي للتا حلاحلاقملمقاملعلميمي لاق،لمسطممقلتلمق

 ني التركي:يالحس
شبب  لپاببحلمقبب يممحلماقبب،لمسببطممقنل)لماببملقببم لاببحلمق يببلتهلمقت كببهلي يبباليبب مفل

لم اهلمققليلتهولللقسلاهلمقشمملمقم ل لل(لB084515 يالصمحلل-سال هل سيقه
 االبراهيمي:

مقامصببإلممكث اببللشببيم للميقسببالسقببىلم بب مايعلماببملاببحلمشببه لمقاملاببلتلصببهل
مقامصببباهلميمل اببب،لصبببهلمقامسبببيمىلمقاصببب ينلمق يبببلتهل لقمم ببب،المققببب لابببحل يبببثلقبببم ل
مقامببببلعلالاببببحل يببببثلمسببببامالمقغقببببل المااببببحلمشببببته ل غقببببل لمال  ماياببببهلسببببل مللصببببهل
مقامصببإلمقامصبباهلمقشببهي ل) سببيحل ببحل اببهلمقصببدم(لمصببهل غبب م ل)م ابب لمقديبب مح(ل

يلمقاشهم لمماللصهلمقميتلمق لا لصااحلييي محل قبل لمال  مايابهلمقاغقهلمق غ م 
املمق لفلا ا ل حلس  لحل)مالعليلا لمق م يينلصهلمقامصإ(لمي لم قةل حلم اب ل
ل-مقديبببب محل يببببثلالدابببب،لابببب ةلصببببهل غبببب م لماببببحلقالقيبببب،لمسببببطممقنل)صيبببب لمققببببمىلال 

هلمقامصبإل(لقاسي لم ا لمقامصاهلماق،لمقتقدياب،لمقاشبهم ةلصبB082730 يالصمحل
)ابببللقاهبببمىلابببلقهليببب لدم ل لق بببلإ(لمابببهلقاا  بببمعلمقيدابببنلسبببايالحل ببب لرإلاببب م ل ببب ل

لاحلقيا (ولللللللمقياياهلماق،ل يالفلمقتقديانل)االمقص للمقديل ل
 الجبوري:

 يابببببلصمحلل-مابببببملابببببحلصصبببببيانلمال  مايابببببهلماقببببب،لمسبببببطممقنل)سبببببم لمقايبببببلقه
B082786م ةلصبببهلمقامصبببإل) ابببىل(لقاسببي لم اببب لمقامصببباهلماقببب،لمال قيبببنلمقاشبببه
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لي يحلمق ام(و
 الققاقي:

ماملاحلايام نلمال  ماياهلميايإليايدلسقىلمق سبيقهلمقت كبهلميغقبىل لق بلل
لااحلاملالتلمق يلتهلمقاتقم نلمكقق ليغقىلااحلمقاقصم يو

 
 المقابل:

 يلابدمحلل-لطي  گاالمشماملاحلايام نلمال  ماياهلماق،لمسطممقنل)يلل
B082711قامصبببباهالماقبببب،ل ياببببلفلمسببببطممقنل)راببببحلمقببببمل اببببدتل(لقاسببببي لم ابببب لم

(ل يالفلقاسي لم ا لمقامصاهل اللمال يلتلصهبهلابممإلX35078مم يمحلل- لقااي 
ل)داي ي(لقاا  معلمقمدي لي يىل لشللمقياياهو

 المخالف:
مم يبببببمحلل-مابببببملابببببحلصصبببببيانلمال  مايابببببهلماقببببب،لمسبببببطممقنل)يبببببللابببببحلي يقببببب 

X35053ل-للفلمسبببببطممقنل)صيببببب لمققبببببمىلال (لقاسبببببي لم اببببب لمقامصببببباهلماقببببب،ل ياببببب
ل(لقاسي لمايحلمقامصاهوB082637 يالصمحل

 البهرقاوي:
 يابلصمحلل-ماملاحلصصبيانلمال  مايابهلماقب،لمسبطممقنل) بل يلقطب قلمقاقيبن

B082719ل(لقاسي لم ا لمقامصاهلماحلاقملمقاملعلتغقىلمال مقينو
 المحمودي:

،لمسببببطممقنلماببببملاببببحلصصببببيانلمال  ماياببببهلميغقببببىل صببببمتلا تدبببب ليبببب ملماقبببب
ل(لقاسي لم ا لمقامصاهوX 35060مم يمحلل-) االي يلقل لاي  

 العشا :
مابببملامبببلعلمق يبببلتهلمقت كبببهلماقببب،ل)مق شببب  (لمقاشبببهم ل) شبببلقل ثابببلحل ببب (ل

لميمي لاحلاقملمقاملعلمسطممقلتلت كينلكثي ةو
 البياتي المصري:

لماملاملعلمق يلتهلمقيل يلمقشلف لمالحالمامل اىلم  ينلمقمم :
ةلماق،ل م ل)دمابهليالقب لصتقبه(لم م ل) هب ل مگلمالمإلماملمق يلتهلمقلمققم 

مال مةلق د ،(لممققم لمقثلقهلمق يلتهلمق سيقهلماق،ل م ل)  لمق يلةلي مىلق م به(ل
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م م ل)ي  يليللقدسهل   (لممققم لمقثلقثلماملمق يلتهلمققمملماق،لمقب م لمقاشبهم ل
مالابببإ(لمابببقةلمالقبببمم لمقثدثبببنل)سبببااتل م ببب ليبببللصبببؤم ي(لم م ل)يبببلقاهلايببب ل م ل

اتمل  نلاحل ياهللمماللمققم لمق م  لماملمق يلتهلمقشم يلصي تا ليايدلابحلمالقبمم ل
مقثدثببنلمقتببهلابب لقك اببللماقبب،ل م ل)مصبب م لمصببلق (ولم يببثلمحلمالاثاببنل اببىلابببقةل
مقاملابلتلكثيبب ةليب ملالياكببحل صب اللصببهلاببقةلمق سبلقنلمقصببغي ةلصاي يب لمقمببل هلسقببىل

اغقببهلمقاصبب يلقا اببم لمق ببماليهلمقببقيلسبب قلقكبب ةل يببثلييبب لصيبب،لا تابب لكتببلالمق
مقتممشبببيحلممال مم لممال بببلقهلممقاممميبببإلقكبببإلقبببم لابببحلمالقبببمم لمقتبببهلقك قلابببللم بببدةل

لممقتهلاي اهللاسيإل لسطممقلتلقش كلتلا تادنو
ل
ل
ل
ل
ل

 ه:سيگاال
ابنلاملابحلمقاملابلتلمق فيسبينلمقاهابنلميشب  ل غقلفب،لصبهلمقامصبإل بل ةل ام 

اببهلمقكااببلتل) قببىل قببىلماببلحلماببلح(المم سببحلقاببمقفلاقبب،لاببهلمسببطممقنل) يل ببق ل
(لقاسي لم ا لمقامصاهلمماللمقمصي ةلصههلال بحلX35066مم يمحلل-قاحل م لمالال

 يابببببببلصمحلل-مالد يلمق غببببببب م يولماقببببببب،لمسبببببببطممقنل)مشببببببباسلصبببببببهل دقبببببببنلم يبببببببممح
B083634مسبطممقنل)يبللقبلسل(لقاسي لساالحلمقامصاهلممقمصي ةلقا هبلداي ولماقب،ل

(لقاسببي لم ابب لمقامصبباهولماقبب،لمال قيببنلمقم ياببنلمقاشببهم ةلB35049مم يببمحلل-ممه
يطب لمد م لمقد ابن(لمقاا  بمعلسببايالحلل-صبهلمقامصبإلمابهل)ياب،لم لقداقببهلقدابن

ل  لمقياياهلتقديانلايت  ةل اىلق حلاقةلمال قينلماطايهل:
لمي ىكلحللمقل-شلقلي لطلإل ت هقكحل اىلمقيلقاللت  مل- ط صنلمقدتلحلي لالعليا ه

لوج:اآل
)كبعلللللةلمقامصباهليغقبىل صبمتلا تدب لماقب،لمسبطممقنلسبيگلاملقم لاحلمق
(لقاسببي لم ابب لمقامصبباهالمماببللمقمصببي ةلX35047مم يببمحلل-يتيببإلكاببلليتاببتلشببهي 

لصههلقااتق هو
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 الصافيان:
ةلمييبب لمقمببل هلقامقيببللصببهلاطابب لمقميبب،لمقثببلقهلاببحلسببيگلماببملاببحلشببيالمق

لمقنل) يل ق لقاحل ر (لمقتهلا لقك الومسطمل
 الحكيمي:

ةلمقاشهم ةلصهلمقامصإلماق،لمسطممقنل)ميبحلمقبقيلابحلسيگلماملاحلشيالمق
ل-(لقاسي لميا لمقامصاهولماق،لمسطممقنل)اعلمق ما هB082624 يالصمحلل- اه

ل(لقاسي لمايحلمقامصاهوX35092مم يمحل
 العقال:

صببهلمقامصببإل لق ببللصببهلصببدةلةلمقاشببهم ةلميسببتياإلسببيگلماببملاببحلشببيالمق
لمقيي يحلمقق لصهلتدمةلمقم رحلمقك يعلممقتك ي متلمقتهلتس قلمقصدةو

 اليوقبكي:
ةلميستياإل لق للصبهليمماب لمقامصبإل قب لسيگلماملاملعل ديحلاحلشيالمق

)يبببللللللللمقبب  ل لممقتمسبببإل ببلهل لصبببنل قببب لتببدمةلمقببب  ل لمقاشبببهم لمقببقيلاطايببب،ل
لي يالمقد ف(و

 الهقام:
ةلمقت كهلميمي لاق،لمسطممقلتلت كيبنلكثيب ةلاقهبللمسبطممقنل)تمسبيعلسيگلملمقا

ل(لقش ي ل  وLA202898مم يمحلل-ادمع
 ار:گس  نپال

ةلمقااببدمفل لقصبب لليسببتياإلكثيبب ملصببهلمقامسببيمىلمقت كيببنلسببيگلاببملقببم لاببحلمق
لممقاص ينو

 ه المصري:سيگاال
اتبببب ل يلتبببب لةلمقامصبببباهلتم ي ببببللماقبببب،لمقبببب م لمقاشببببهم ل)سببببيگلماببببمل ببببيحلمق

 لال  لا(لم م ل)مقدؤم ل   (لم م ل)اثا لسقمل كعل لقي إلم سح(لم ي اللااللامل
ابببقكم لصبببهلكتبببالمال بببلقهلمقاتقم بببنالماقببب،لمال قيبببنلمقاشبببهم ةل)مقبببتلصبببلك مقهلممالل
قلسببيلقه(لمم قيببنل)يا بب لصبب  ليااببم لاببل حل اببه(لميايبب لاببقةلمال مم لممال ببلقهل

لاسيإل لسطممقلتلقش كلتلا تادنو
ل
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 المقاما  الحجاقية:
مم قببهل هببللمقاملاببلتلمقتببهلتتببيق لاببحلقغاببلتلمق يببلدالماببهلكثيبب ةلمتتبب م إل
 ياببهللصببهل يبب لميبب لصببقدتهللثدثببنلايام ببلتلماببهلايام ببنلمق يببلدلمتشبباإل
مق يببلدلممق يببلدلاببمىلممق يببلدلميبب لممق يببلدلااببليمحلممق يببلدل يببممحلممقبب قل ىال

مق يببلدلكببل لممقشببلاقلدلممقشببتل   ببلحالمايام ببنللمايام ببنلمق يببلدلكببل لمتشبباإ
مقاثقبببميلممقشبببه يلممقي ي بببمقهالمقاقصبببم يلمتشببباإلمقاقصبببم يلممققيدشبببملممقشبببم لمل

لوم دةلحلق   ل قك لاقةلمقاملالتل اىلمقت تياممك
 الحجاق:

)سببإلصببهليمينلمميبب اهللماببحلقالقيبب،لمسببطممقنلاببملاببحلمشببه لمقاملاببلتلمقامسبب
(لقاسبببببي لسببببباالحلمقامصببببباهولماقببببب،لمقببببب م لB083640 يابببببلصمحلل-مق بببببدعلم بببببل 
هم ل)صهلاياسلمالقسلمقهقه(لماق،لم قيبنل)يب  لمقايبلسليبلل اب ي(لشمقاص يلمقا

يبلللمم قينل)صمقلمقق إلصمق(لمم قينل)يلل دمقبهلكيب ل قبهلم يب م (لماقب،لتمشبيحل)
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لمال لقهلمقاتقم نولللل(لم ي لقق لااللاملاقكم لصهلكتالل طدنليلليي ةلمقياع
 ق هو :الحجا

 ياببببلصمحلل-ابببملم بببب لمقبببمم لمق يببببلدلمابببحلمسببببطممقنل)محلمقبببقيلصببببهلمقيميبببق
B082736ل(لقاسي لم ا لمقامصاهو
 غ:آچالحجاق 

ماملقم لاحلمق يلدليايإليايدلسقىلمق يلدلكل لماق،لمسطممقنل)  لص  يل
ل(لقاسي لم ا لمقامصاهوX85067مم يمحلل-صقه

 الحجاق همايون:
يببب ملصبببهلمقامسبببيمىلمقت كيبببنلماقببب،لمق شببب  لمابببملقبببم لابببحلمق يبببلدليسبببتياإلكث

لمقاشهم ل) يلدلااليمح(و
 الحجاق ديوان:

ماببملقببم لاببحلمق يببلدلمقااببدمفل لقشببلاقلدلماببملمشببه لاملاببلتلمق يببلدلصببهل
(لB08352 يابببلصمحلل-مقامصبببإلممكث ابببللشبببيم للماقببب،لمسبببطممقنل) دبببللمهل بببقكع

لقاسي لساالحلمقامصاهو
 الدناد :

سببتياإل لق ببللصببهلمال يببل لمقشببالقينلمقايببلم ةلماببملقببم لاببحلمق يببلدل يببممحلي
لقاامصإلم لصنلصهلي ىلمقشي لحو

 الحجاق كار:
ماملابحلمقاملابلتلمقاهابنلمقاشبهم ةلماقب،لمقب م لمقاشبهم لصبهلمقامصبإل)مقبلل
 شببمت(لقاشببي لسببي ل  ميبب لماقبب،ل م ل)مهليصببمحل مقببنل سببق (لقي بب ةلمق اببمقهل

ماقبب،لمسببطممقنل)مقببللم  بب لممقببتلماقبب،ل م ل)  مابب ل ااقببهلمققببم (لقا ابب ل ثاببلحل
لت  يقه(لال ا ل   لمقمل  و

 الشاهنار:
ماملقم لاحلمق يلدلكل ليايإليابيدلسقبىلمق يبلدل يبممحلميسبتياإلكثيب ملصبهل

لمقامسيمىلمقت كينو
 الش  عربان:

لمامل يالفلاحلمقمم لمق يلدلكل لميستياإلصهلمقامسيمىلمقت كينو
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 المنصوري:
مقاملابلتلمصإلممكث اللشيم للابحليايب ل بليهلماملاحلماعلمقاملالتلصهلمقا

ماقب،لمسبطممقنل) ديديليبلقعلابهل م (ل ل غقلف،ل ل ةل ام انلاهلمقكاالتلمق يلدينلميش ل
(لقاسببي لم ابب لمقامصبباهال اببللمقمصببي ةلB082718 ياببلصمحلل-)يببلل بب قلميبب ةلاببإ

 ياببببببلصمحلل-صهببببببهلال ببببببحلمالد يلماقبببببب،لمسببببببطممقنل) بببببب  لمق  يببببببالاكلقبببببب،لصتبببببب قد
B083590لداي و لقاسي لساالحلمقامصاهلممقمصي ةلقا هل(ل
 الني شو:

اببباحلابببقملمقامبببلعلمييببب لمقمبببل هللمابببملابببحلشبببيالمقاقصبببم يلميغقبببىل لق بببلفل
لمقتهلا لقك الوقهلاحلمسطممقنل)يلل  قلمي ة(اق،لصهلاطا لمقمي،لمقثللقامقيلفل
 الشور:

اببهلگمابملامبلعلمي مقبهل بديحليتبيق لاببحلمقاقصبم يلممق يبلتهلماقب،لمسبطممقنل)
ل(لقاسي لم ا لمقامصاهوB052738 يالصمحلل- مش م

 الم نو :
ماملاحلشيالمقاقصم يلمق ديقنلميستياإلصبهلمقامصبإلكثيب ملم لصبنلصبهل

ل-ل) يل  ميبببتل مللللل دبببدتلتبببدمةليصبببنلمقامقببب لمقق بببميلمقشببب ي ولماقببب،لمسبببطممقن
(لقاسي لم ا لمقامصاهل اللمال يلتلصهبهليصبي ةلصل سبينلصبهلB082739 يالصمحل

ليحلمقق ميلماق،لمقتقديانلمقم يانلمقاشهم ةل)يلل اهل م هلتد م (ومقا 
 الشهري:

مابببببملابببببحلشبببببيالمقاقصبببببم يلميايبببببإليابببببيدلسقبببببىلمقي ي بببببمقهلميغقبببببىلاببببباحل
لمقاملالتلمقاتقم نل)ماق،لمسطممقنلقايلشقلصهلمقهمىل الفإ(و

 العريبوني:
ماببملاببحلشببيالمقاقصببم يلمق ديقببنليبب ملميتببيق لاببحلمقاثقببميلممققببمىلميغقببىل

 يلابببببببدمحلل-اببببببباحلمقاقصبببببببم يل لق بببببببللماقببببببب،لمسبببببببطممقنل)يمابببببببلل قيببببببب محلص يبببببببلاع
B082648ياببببببلصمحلل-(لقاسببببببي لم ابببببب لمقامصبببببباهولماقبببببب،لمسببببببطممقنل) يببببببعلمقدببببببد 
B083620 ل-(لقاسبببي لسببباالحلمقامصببباهولماقببب،لمسبببطممقنل)م ببب ل  بببتلابببحلمقببب ا
نل(لقاسي لال ا لمقامصاهلماهلتقديانل لقاغنلمقدل سينلممقي  يبB082740 يالصمحل

اشهم ةلي ملصهلمقامصإولماقب،لقشبي ل اابلحلمقاشبهم ل)ا   بللا   بلل) ملمقبم م ل
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مقببم م (ليببلل ااببلحلم ايبب لمقسببدعليببللشببه لمقغدبب مح(لمقببقيليقشبب ل اببىلمقاقببلف لصببهل
يمماببب لمقامصبببإل قببب لمسبببتم لإلمتم يببب لشبببه ل اابببلحلمقا بببل  ولميكبببمحلمقت  يبببال

تسب قل  بمإلمقشبه لميكبمحل  االحل ل ةلي بإلمقمحلمقيشبل لابحلقيابنلمقيايبنلمقتبهل
ل)مقتم ي (لي إلمقمحلمقيشل ل يالفلاحلقيانلر  لياينلاحل االحو

ل
 النو : 

ابملابحلمقاملابلتلمق فيسببينلمقاهابنلميسبتهإل قبلؤةلصببهلمقامصبإل بل ةل ت  يبب ل
لكاانل)مالح(و

ياببلصمحل ل-ماببحلقاببلقفلامببلعلمققببمىلمقات ممقببنلمسببطممقنل)شببيتقهل ببقمتلمق ببلح
B82663لقاسي لم ا لمقامصاهالمماللمقمصي ةلصهبهلقاا  بمعل سبحلمصقب يلمق بدمدل)

مقامصاهولممقك لاقللمقمصي ةلمقاقكم ةلكالليل تلصهلاقةلمالسطممقنلاؤشب مل ابىل
كبإلشبط لاقهبلل لسبعلمقامبلعلمقبقيلصبل  ل قبل لققب لمقشبط ل ب،المققب لقكبهليطابب ل

اقةلمالسطممقنلصبهلتط يبدلامبلعلمققبمىلمقمل هل اىلمالسامالمققيلمت ي،لمقاغقهلصهل
ل لقاملالتلمال  ىلمكيدينلتقما،لاحلاملعلسقىلر  ل اىلمقصم ةلمقتلقين:

 تحليل الوجه االول من االسطوانة

 نو ال

 قهلمق  قم يد الاه ش يه
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لقمى
لشبببببببببيتقهل بببببببببقمتلمق بببببببببلحلم قلصبببببببببمم  

لقمى
لتببببببببببببقك حل يشببببببببببببلل ببببببببببببلق اىل مقل ابببببببببببب،

لالاه
لصبببببببق حلمابببببببلقهل يببببببب احل ابببببببىلميسبببببببى

لقمىل
ل ايابببببببببببهلقبببببببببببيسلمق بببببببببببالابببببببببببللتي صلقببببببببببب،

لمىق
لمابببببببببببلاملماللمققبببببببببببل لتسبببببببببببي ل لق شبببببببببببى

لقهلمق 
لت ببببببل  قهلمالشببببببممقلصببببببهلاغبببببب  لمققببببببمى

ل

لقمى
لقهببببببببببببببببحل ببببببببببببببببي اىلمق  ببببببببببببببببمتيحلاببببببببببببببببب ي 

لقمى
لصطل بببببببببببببببببتل شبببببببببببببببببيلتل ببببببببببببببببب،لم كبببببببببببببببببم 

لالاه
لايبببببببببببببببيحلمالل يبببببببببببببببب يلقهبببببببببببببببحلسبببببببببببببببباي 

لقمى
لصببببببببببببببببدلت سببببببببببببببببالمحلمقغبببببببببببببببب معليسببببببببببببببببي 

لقمى
لقهببببببببببببببببببببللكببببببببببببببببببببإلرحلقم ببببببببببببببببببببنلمدصيبببببببببببببببببببب 

لقهلمق 
لمابببببببببللقبببببببببهل ايهبببببببببلليبببببببببللابببببببببقيعلقصبببببببببي 

ل
 من االسطوانة تحليل الوجه ال اني

لا لق 
لقدققببببببببببببببببببلل سببببببببببببببببببا لمال  ببببببببببببببببببنل ببببببببببببببببببلقامى

لقمى
لمصبببهلمق ببببهل بببهلمقيببببد ل بببي لكمم ببببا

لقمى
لتيبببببببببلقاقهلابببببببببقهعل ابببببببببىلمق يببببببببب لقد بببببببببن

ل يعل شي مح
لمتي بببببببببثلصبببببببببهلق بببببببببهلم ل يبببببببببثلقكببببببببب اع

لقمى
لاببببببببعلمسببببببببي ممليا ببببببببهلميبببببببب لسببببببببكقممل بببببببب،

ل

لا لق ل يممحلقمى
لمابببببببببببببلل يققبببببببببببببلل يببببببببببببب لمققسبببببببببببببيعلسبببببببببببببدي 

لقمى
لقهببببببببببببببببحلياببببببببببببببببمالمقيلشببببببببببببببببميحل بببببببببببببببب م 

لقمى
لصبببببببببببببل لابببببببببببببحلم  مقهبببببببببببببحل  يببببببببببببب كابببببببببببببلل

ل يعل شي مح
لكابببببببببببببببلل  ثبببببببببببببببتل لقشبببببببببببببببل  يحل ابببببببببببببببم 

لقمى
لصديببببببببببببببببببب،لقياببببببببببببببببببب يليقبببببببببببببببببببنلمسبببببببببببببببببببيي 

ل
(لقاسبببي لB082750 يابببلصمحلل-ماقببب،ل يابببلفلمسبببطممقنل) م  ل قبببللصبببهلمقغبببم 

صبببهلمابببيحلمقامصببباهالممقمصبببي ةلقاهيبببل لمقببب قياهالماقببب،لمال قيبببنلمقم يابببنلمقاشبببهم ةل
ل(و،م  لمق د قكم لمد  لققلل قدّلمقامصإل)يل



 

{222} 

 النهاوند:
اببملامببلعلاشببهم لاببحلمققببمىليسببتياإلكثيبب ملصببهلمقميببتلمق لابب لم لصببنلصببهل

 يابلصمحلل-مقامسيمىلمقاص ينلممققالقفلاق،لكثي ةلاتقم نلاقهللمسطممقنل)مهلمك  
B082787ل-(لقاسبببببي لم اببببب لمقامصببببباهلماقهبببببللمسبببببطممقنل)يبببببلليا بببببهلصببببب  مل ابببببى
مقنل)يا ببببهل اببببصل(لقاسببببي لم ابببب لمقامصبببباهولماقهببببللمسببببطملB082738 ياببببلصمحل

ممق م (لماهلم قينل  ميينول اللمال مم لمقاص ينلابحلامبلعلمققهلمقب لصكثيب ةلممشبه الل
 م ل)كببل قهلمقهببمى(لقا ابب ل ثاببلحالماببحلتممشببيحلمققهلمقبب لمقتمشببيحلمقاشببهم لصببهل

لمقامصإل)قالل  مليلتثقى(لم ي اللااللاملاقكم لصهلكتالمال لقهلمقاتقم نو
 ق:النوري

املاحلشيالمققمىلمقاشهم ةلماق،لمسبطممقنل)صباىلمهلي لكقق لملميساىلي
لمم يمح(لقاسي لم ا لمقامصاهول- اىلقم 
 الالمي:

مم يبببمحلل-ابببملقبببم لاشبببهم لابببحلمققبببم يدلماقببب،لمسبببطممقنل)يبببللا ببب علمقصبببا
X35031(لقاسببي لم ابب لمقاصبباهلماقبب،لمال ببلقهل)مق سببتلت(لمقي مييببنلمقاشببهم ةلصببهل

 بمصهلمقدابي ن(لم)ليلق يبنلمق ي بلح(لم)ابحلمقميتلمق لا لماهل)اك   لمك مقحلرةل
لاإل  يتلمقل(لمياييهللاسيانلصهلمسطممقلتلش كنلمقي مامصمحو ل ي 

 القوريا :
صببهلك كببم لمم  يببإللاببملاببحلمقاملاببلتلمقاشببهم ةل قبب لمالكبب م لميسببتياإلكثيبب مفل

ل(لقياهلا  محو32سم مملل-ماق،لمسطممقنل)املعليم يلت
 الحجاق كار كردي:

م بببإل ببب يثللصبببهلمقامسبببيمىلمقاصببب ينلمشبببل لمسبببتيالق،ل بببيحلابببملامبببلعلي يببب ل 
مقاا قيحلمقاص ييحل صم ةل يي بنل تبىلشباإلاي بعلتباقيدهعلمقامسبيمينلصبهلمقميبتل
مق لا المم سحلقامقفلاق،لاملمقب م لمقاشبهم ل)مقبللاميبتلممقتهيبت(لقاشبي لسبي ل

ل ياببلصمح(لقدسببتلقلا ابب ل  بب ل-  ميبب ولماقبب،لمسببطممقنل) ببلف لميببمإلمقاببهل ما ببه
لمقمالاو
 ل:يالنا -هاالبوذي -هالعتاب

اببحللماببهلقببم لاببحلمقغقببل لمق ببديحلمقشببلف لصببهلمقيبب مقلمتغقببىل لق ببلفلل-،مقيتل بب
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ةلسببيگلممقللللللامببلعلمق  يبب يلمامببلعلمال  ماياببهل لقمم بب،لمامببلعلمقاقصببم يلمشببي ،ل
لقمم ،وي 

لماهلقبم لابحلمقيتل بللشبلفينلكثيب ملصبهليقبمالمقيب مقلمتكبمحل لق بلفلل-،مال مقي
لحلاملعلمق ه دمميوا

ابببحلامبببلعللمقشبببلفينل قببب لمق ببب ملميكبببمحل لق بببلفلل،مابببملقبببم لابببحلمقيتل بببل-مققليبببإ
لةوسيگلمق  ي يلممق

 القوريا  في كركوئ
سببب قلمحلياقبببلل لققبببللسبببقيتهل ابببىلقكببب لمشبببكلإلمقمم يبببلتلصبببهلك كبببم ال قببب الل
قك قبللمابعلمقاملاببلتلمقا ايبنلمقاشبهم ةلصببهلك كبم الم بحلاماببم لمقمم يبلتلسببقم  ل

محلمي يلاصطدىلمصلابإلسبيي ل لشب م لالشبعلديقبإلمقسي م  لصهل  ثلي ا،للال
ل2339ابب ي ل يببتلمقامببلعلصببهلك كببم السقببىلمقاق بب لمالمإلقاامببلعلمقي ميببهلصببهل غبب م ل

لمقطا لاحل دق،ل اىلط يينلمقمم يلتلمققيلتتايدل ،لك كم و
مقم ميلتلقابطل قبلفهلم بتصل ب،لمقت كابلحلصبهلك كبم لممق لفهبلل محل يب اعل

اببببملصببببدمةلقببببقاطللحلماليببببممعولميغقببببىل   ل يببببلتلشببببي ي،لصمببببطالممقمم يببببلتلقغايببببلفلابببب
مقكببإلامببلعلاببحلاببقةلمقاملاببلتللمقاملاببلتلمقي مييببنلميغقببىل ببلكث لاببحل شبب يحلاملاببلفل

ت  يبب لميبب م متلمايلقببنلمتسببايعولمكببإلاببقةلماليببدم لمقتببهلتشببكإليااببنل قلفيببنلاديبب ةل
 يليبد ل ييمنلمم  ةولماللي  إللكلاانلالليستغ قل قلؤالل محلمقامسيمىالمكث لاح

يببلتلقاامببلعلمقمم بب لصببهلت كيببالمقاملاببلتلمي بب ىال لمل ملصببمتلقغاببهلاببحلميببدم لمقم
 يل حلقغاببنلم صببممتلكببإلامببلعلاببحلاملاببلتلمقمم يببلتلتكببمحل لصببنل بب،لماببقملاببلل
يييإلمقمم يلتلي تاب ل بحلقابطلمقاملابلتلمقي مييبنلمقتبهلتغقبىل شبيالميطب ولصبلحل

يبب ةلسقببىلتسببايا،ل قغاتبب،لصمببطل اببللمقمم يببلتلصببهل غبب م لكامببلعلمقمم يببلتليغقببىلاببحلت  ل
  ميببببهلصهببببملاببببديجلاببببحل بببب ةل قلصبببب لاي ببببقمةلاببببحلاملاببببلتلمقمم يببببلتلمقك كببببمكهل

لمقاتقم نو
قببب ي لاملابببلتلمقمم يببلتلمقاي مصبببنلصبببهلك كبببم للمت اببيدفللمصياببلليبببلتهلشببب  لفل

لال طل لق قةل حلاقملمقدحلمالصيإ:
 قوريا  بشير :

 ميينليم  مق،ل لالصنل ي لمقمطب لممالمصبلإلمقيب،المكبلقمملمي م لمقاملالتلمقي
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مق مشب ي(لاليهبلعلمققبلسل لقب،ل)لليؤ مق،ل كاالتلت كالقينلثعل  قمالل لقي  ينلمسامةل بب
امببلعل غبب م يووولماببمليغقببىلصببهلك كببم ل قغاتبب،لايبب  مفلاببحلمقمطبب لممالمصببلإل اببىل

لقاطلمقمم يلتلمقيسل قاطلمقاملعلمقي ميهلمقاي م و
 يتيمي:قوريا  

م مسبتالميمبمإلمالسبتلقلالشبعللگبلقي ا لامبلاهللماقملمقمم يلتليقسيعلقغايلفل
مق يال ق،لمق،ليطينلصهلاملعلمق قل لتلت   لاحل  ينلمقك  محلميكمحلمقمسعلمالمإل

لةلممقمسببعلمقثببلقهليكببمحلقهلمقبب ل اببىل  يببنلمققببمىلميسببتم لگببل لهاقهببلل اببىل  يببنلمقي
ل اىلاقةلمق  ينولم ي مفل

 نكاها:قوريا  درما
مساهلكقق ل ق اللكلحلا   ،لييلقهلاحلسك متلمقامتلميطاالاحلمقكهيبلل
) فببببيسلمق ببببه(لمحليياببببالقبببب،لمقيببببدفلصيتمسببببإلمقيبببب،ليمببببمإل)كلاببببلوول  اببببلح(لماببببحل
مقاؤس ل مبللمحلمكثب لمقاغقبيحلقاملابلتلمقمم يبلتلصبهلك كبم لممق لفهبلليبؤ محلابقمل

حلمقاطبب  يحليؤ مقبب،ل صببم ةلمقامببلعلقببليصلمقت  يبب لميسببامق،ل)اببلدمح(لمقكببحلثدثببنلابب
مصيانلص ي نلماعلاصطدىل اي التاايقةلسي لمقبم لتب ديالمسبتلقلمقكبإلمقا  بمعل

لاصطدىليلال هلمالل م  لقهعلصهلمقميتلمق لا و
 قوريا  ماقان:

لاقملمقمم يلتليد لاحليم يلتل  القكلالو
 قوريا  قره باش:

شببهل ايقببىل مسلميبب ةل ببل لايقببلةلمقبب مسلمالسببم لمصببهل غبب م ليسببامق،لي يببنل ل
مقم ينلممقص يحلامل)يليلل لشه(لمققيليطاقلصهلت كيبلل ابىلقغابنلاييقبنلابهل يب ل
مققغانلمقي ميينولمكلقممليغقمحل هلل اىلمقص م لممقي لإلصسامالليليلل لشبهل ايقبىل

سلمقص  ول اللاملعلي ةل ل لمقك كمكهلصهملاي م ل يحلي م لمقاملالتلمقي مييبنل  ل
مابببمل يببب لابببيقم لقببب ىلاغّقبببهلمقمم يبببلتل بببلق  علابببحلمقببب،للماقهبببللمقتمبببإلسقبببىل غببب م و

ي تميل اىل قلص لاحلقاطلمقمم يلتلصت  ي ةلمش ،ل مم يلتل ي ةلق،لمي م متب،لابحل
لالولمسقيتهل اىلقك لابقيحلمقمم يبلتيحولمابقملمقابديجلابحلمقمم يبلتلگيم يلتل  الق

هلايلقسببهعل يب لام ببمإلقبب ىلاغقببهلاملابلتلمقمم يببلتلمالليتغقببمحل امببلعليب ةل ببل لصبب
الحلمقمم يبلتلكابللقيابعل بقلمقيابعلاسبتمإل قغاتب،لمق لصبنل ب،لمالليب  إلصبهلت كي ب،ل
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 بب لاببحل يبب لقغاتبب،لمامببلعليبب ةل ببل ليبب  ةلمقاببدلطبب،لمقك كببمكاهلصببهلسببقنلر قصبب ل
صبهلتاب لمقسبقنللم بلقيه اىلمسطممقلتل يالصمحلكا لقهلكاللميب  ةلا اب لمقل2313

ل لصنل ك كم لاه:ل اىلقدسلمالسطممقلتل   ل يلتلت كالقين
ليلد ميا،

ل هل ل ميا،ليلدل ميا،
لكلت  لق،لصميهلمم 

ل  معل يا ليلدل ميا،لممقىلم  ة
 له:گقوريا  عمر 

للللللللمشببببببه لاببببببحلكببببببلحليغقيبببببب،لي ببببببإلمق بببببب المقيلقايببببببنلمالمقببببببىلمقاطبببببب المقك يبببببب 
)يشللمم اهلص مقسيس(لماملاحلمقاسي ييحلمقت كالحلصهلك كم ولكاللمحلمقابدلطب،ل

ابببحللولممق غبب م يمحلماببلصمملمقيببب،لشببيفلفل2313هلاببألل ببب،لمسببطممقنلصببهلسبببقنلمقك كببمكا
لمقاملالتلمال  ىلمم ت  مةلاحلمقاملالتلصهل يحلمق،لاملعليم يلتو

 قوريا  عيده له:
مسببباهلابببقملمقمم يبببلتل لسبببعلصبببل  ،ل)ا اببب ل يببب ة(لمقبببقيلكبببلحلي يببب لمقتببب حل

ه(لي يب ةل لسبعل)يبمققيل  يلمقس يإلميغقهلقهعلاقملمقمم يلتلمساهلصهلمقسبقممتلمال
ل ايقىلسلق لمقط يقو
 لمقام العراقي في بقية المحافظا ا

اقبببل لاببب م سلاملايبببنلاللتمبببإل قهبببلللقدبببلفلر لالابببلصنلسقبببىلمقاببب م سلمقابببقكم ةل
صتببب ةللقتلاقبببياسبببتمىلصبببهلمق دبببل ل ابببىلابببقملمقتببب مثلاقهبببللا  سبببنلمق صببب ةلمقتبببهلقشببب

لسبببت  معلمقط مبببلتلطميابببنلتصبببإلسقبببىل بببممقهليببب قيحال يبببثلتاتبببلدلا  سبببنلمق صببب ةل 
ل يببثمقيلقيببنلمتبب ممإلمقاملاببلتلمقتببهلت اببملاببحلمقمبب م متلمقشبب ي ةلممقايلقببلتلمقيلقيببنال

يشببته ل قبب اعلامببلعلمق كياببهالممق هيبب دمميلممقشبب ييلتلماببللسقببىلققبب الماببلصنلقهببقةل
مقايببدةلمكا يقببنلسببل اينلتاتببلدل ياببلفل تقببم لماليمل ببلتلممقت كيببدل ايهببلل ببإلممقايببمإل

يببل هلمقامببلعولمتطببم ل  م لاببقةلمقا يقببنلمكثبب ل بب  لمقمبب م لصيهببللل ايهببللصببهلاصببل  ن
شب م لإلتلمقمب حلمقالابهل ي ي لتشكيإلص  ل يبتلمقامبلعلاقبل لصبهلتسبييقل صمصلفل

لمقدقلحلم  مايعلمقسلقعو
 بب ىلاللتمببإلماايببنل ببحلسببل ملتهللماببهلا  سببنل يببلقىال يببثل اقببل لا  سببنل
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المصببهليايبب لابب حلتابب لمقا لص ببنلله م متلمق يقيببنلميبب م ةلمقامببلعلمقي ميبب ببليلتشببته 
صببهلا يقببنل هبب دلممقتببهليصببدهللم قهببلل قبب الليببتكاعل ببحلامببلعلمق هيبب دم يللم صمصببلفل

صببدمحل ببلقا  لم ببالت)ا ابب ليلسببعلمق هبب دي(ل لقهببللا يقببنلمقكيبب لممحلمق هبب دييحلي
لمقغقل لك ل اعلمصغل اعلم ق اعل كانلتممإ:

لممدال ةل ياحلقعلي  ك،لمق  
لل ةببببببم لمممتبممقي

لدمفببببب لمقابصهملصلس
لدفبببببببمقيسلق،ل 

مييبببم لقهبببقةلمقا يقبببنلم تكبببل لامبببلعلمق هيببب دمميلكابببلليمبببمإلمقسبببي لا اببب ل يبببثل
لمققيلاطاي،:للعلمقام هلصلقحلي  يلم للممق،لي  ةل لقداي ي2911س تك ةل لعل

لاللدمإل يإلمقسيم ل  م لاي  ل ق 
صبببهلمقيمببب يحلمال ببب يحل يببب للميببب لمد م ل ببب  ليببب م لمقامبببلعلصبببهل يبببلقىل صمصبببلفل

لوا يقنل يمم نلإلص  ل يتلمقاملعلصهليتشك
اايبببنل بببحل  لالابببلصنلقتاببب لمقاببب م سلصهقبببل ليببب م لصبببهلاببب حلكثيببب ةلالليمابببمحل

دادفهببعلصببهلابب حلمقيبب مقلمقتببهلقك قلاببلولاقببل لصببهلكبب  د لمسببلاعلمقا  ببمعلمق ببلفل
ابلفل ببلقت كيدليمسب لمقك  دفببهلصبهلقشبب اللماقبل ل ياببلفلصبهلمالق ببل لمقتبهلتتصبب ل ي

 اىلمال م متلمق يقينلاحلمقكبل لماممقب لق ميبنلماقهبلليبتعلت ب يجليب م لييب يحلقاامبلعل
مقي ميهلمي علاقهعل ب  لقبيسل مايبإلمشبل كمملصبهلقشبلطلتلمقات ب لمق غب م يلم يبتل

لمقدامينلم ي االوللللللللمقاملعلاحلماثلإلش ي ليلسعلم مهل طللمهلم حل
 القبانچي ومدرسته المت ردة

 يببب لابببقملمالسبببتي م لقببب مم لمقامبببلعلمقي ميبببهالما م سببب،لمق فيسبببينلصبببهل غببب م ل
ممقامصإلمك كم المسي ل ي لي مف،لقي لاحلمالاايبنل اكبلحلمقميبم ل قب ل  كبنل

  بب ل مببم ل  يبب ةلاببحلم مفبب،للم بلقيهمقتي يب لممال بب م لمقتببهلم بب ثهللمالسببتلقلا ابب لمق
 ةلمقتبببهلسبببياهلل ملمق دبببدتل ملمق مفببب لقااملابببلتلمقي مييبببنلسبببمم ل لالسبببطممقلتلمقغديببب

 صببالت،لمقممابب نلصببهل  كبببنللم ببلقيهمقاممقبب لمقق ميببنلمقشبب يدنالصمبب لاهبب لمالسببتلقلمق
مقامبببلعلمقي ميبببهالم لشبببتلمييبببلإلمقمببب حلمقيشببب يحلتصبببغهلمقيببب،المتتاابببقلصبببهلا  سبببت،ل
مقي يبب ةالصببل  نلمقماببم ل ببلال م لممقكببدعلممقتط يبباالقيتمبب عل اببىل ي مقبب،لميصبب حل

علاقملمقدحالميتد  ل لسامال لصليدفعل لانلمققبلسالممقتشب لمقامبلعلاحلم دل االفل
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لم  صتل دليلةل اىلي ي،و
سهدلمالعلاميبنلمقتدابتلمق بقلمقتي يب للم لقيهمقعليكحلمقط يقلمققيلساك،لمق

صقب،للممال  م لقكق،لت طىلمقصيلالمممصإلاسي ت،لمقدقينل كإلت  لممص م لا ت الفل
 ابلل  بلةلمهلابحلاما بنلصبمتينلمم م لابتمحلمقمقل اىلمصبلقت،للممسلتقت،لما لص لفل

لقايام لم   يلف،و ل ي لا لإ  لا ا لم اقل لإ 
   ل  ات،لمقدقيبنل ابىلاكبل علميبممفدل  يب ةلا ايبنلم   يبنللم لقيه صإلمق

لم مقينلقيكمحليل هلمقاملعلمقم ي لمققيليك علمصّق،لاقملمقتك يعو
ؤتا لمقامسبيمهلمقي  بهل لدل اىلم يلالمتمب ي لمقب مإلمقاشبل كنلصبهلمقاب -2

لم  هل تك يعلمقاا لصؤم لمالمإول2391مالمإل لقملا ةل لعل
 و2319مققم لمقا قهل لعلل-لاقحلمسلعلمق مص يح -1

 المققيلياقحلقك ل لمقدقلقيحلصهلمقيلقعو2319اقحلمسلعلمقكاق م ل لعل -9

 و2371مقشهل ةلمقتم ي ينلق مم لمقدحلمقي ميهل لعل -3

 صهلاه يلحلمقاملعلمقي ميهول2379ل لحلم لقيهيلفدةلت اإلمسعلمق -1

 و2373مسلعلاق انلمقيمقسكمل لعل -1

يبلفدةلقمل بنلمقدقبلقيحلابباحل اسبنل مم لسبلااممل ل سببل لمق  كبنلمقدقيبنلصببهل -7
 مقي مقلمتيسيسلايه لمقدقمحلمقيايانو

لسل نلقا ينلاحلمقاا ل لديو -9
لصهلمقاملعلمقي ميه:لم لقيهماحلماعلم  م لتلمالستلقلمق

لم ببلقيهسببيإلمالسببتلقلمقل(لاملاببلفل19اببلتلمق فيسببينلممقد  يببنل) ابب لاياببم لمقامل -2
%لممقملم  قللامل قنلاقةلمققس نلا ل مم ل31املاللاقهللماهلتشكإلقس نلل12

املاببللماببهلقسبب نلل17سببيإللمقبب  يهمقامببلعلمقببقيحل لصبب مةالقيبب لمحل شببي لمق
 يبب لاممق ببلفل  ببلسلك%1391املاببلل قسبب نلل21هلسببيإل%لمقيببعلمقشببي ا11

ل%و2991قس نللاملالتلماهلل21يإمقشي اهلس
محلمقبببب  مةلمقهل صببببنلسقبببببىل صبببب لمقهاهابببببلتلممقادبببب  متلمال يايبببببنلاببببحل يببببب ل -1

ي ل   ل هبللاقبقلصتب ةلطميابنل شبكإلالللم لقيهمقاملالتلمقي ميينالكلحلمالستلقلمق
ةلمي م لالصكثيبب مفلاببللكببلحلي بب  ليببؤث ليبب  لمالاكببلحل اببىليببما لمقامببلعلم ببدمل

قببلتالالل ببإلمقغببىل يبب لمقهاهاببلتلاببحلمقاملاببلتللل ااببلتل بب إلمالالمق قيگبب
مق فيسبببينل ابببللالليبببؤث ل يابببلفل ابببىلمقيبببما الصدبببهلامبببلعلمق يبببلدل يبببممحل صببب ل
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 ل كبدعلاببحلمقشبي المكببقق لريبب  بل متل  قبهليلقبب علمصقب ع لي ببإلايلقبنلمق يبلدل
 يبلتلابحلمقشبي لمكبلحلي لسبيگل لابحليطيبنلمقسبديلحلصبهلمقلابحقهلققلدلل  ل ةل 

 الليكمحومال م لاحلم   ل

 سببحلمسببتم م لمقياهببم لصببهلمق دببدتلممقاممقبب اللم ببلقيهااببلليسببيإلقدسببتلقلمق -9
اللماي صبببنل   بببلتهعلقييتهببب ل تمببب يعلابببلليدفبببعلمقممقلمال ا يبببنليهببب لاسبببتطل ،

اببلل  ببهلسقببىل دببدتلت تابب لصببهلطل يهببلل ببحل يببمم لمقامببلعلمقي ميببهاللمكثيبب مفل
ماسبلا لمق اببم لسقببىللصببل  مفالقييابالمقت ببلةلقكقب،لمسببتطل لمحليسبيإل اببم مفل

صبهللللللللللللللل ب ىةلابحلمالقبممحلمقدقيبنلمقغقلفيبنلميمقاملعلمقي ميهل محل ي ل
 تا لمق ددتو

 يبببب لمقط ييببببهلقبببب ي لمقاملاببببلتلاثببببإلمالم صبببب،للم ببببلقيهكببببلحلق سببببحلم م لمق -3
ممقا ببلق لممقاقصببم يلم ي اببللتببيثي ملك يبب مل اببىلاي ببعلمسببلتقةلميبب م لمقامببلعال

مقببقيلكببلحليببقمال سببال ،لاببقةلمقاملاببلتالمكببلحللمصببهلامبب اتهعليمسبب ل ابب 
لويك  لقق ل اىلاسلايقللا م مفل

صقببمحلمقغقببل لمقي ميببهالصدببهلامببلعلمالم صبب،لاببثدفليبب علصببم ةل ببحلايقببىلتكلاببإل
 لاببحل دقبب،ل ببحلصقببمحلاقببلطقلمقيبب مقلمقشببالقينلممقمسببطىلممقيقم يببنالصهببملصببهليّ ببص

ت مكي هبببببلالمصبببببهلمقي بببببم يليطيبببببنل)مقبببببدمدة(ليقبببببلصسليببببب م لمقاقطمبببببنلمقشبببببالقينل يابببببلإل
ممقا بببلق لكصبببي لتلقهبببقملمقامبببلعالمابببحليالقيبببنلمقامبببلعلمقي ميبببهلصبببهل غببب م ولمصبببهل
ت كيبببالم مقيبببنلمقدابببهلابببحلم ابببىل  يلتهبببلليبببقك قلل صببب  ل قبببلي لاط  بببهلمق يببب ل

ليقمالمقي مقو
 مدمحلصبببهلت  يببب ليبببل هلمقامبببلعلمقم يببب لمقبببقيلمسبببت  علرقبببقم لرقبببنلمقبببلم بببلقيهمق -1

 س اليمةلك ي ةلق  ينلت سس،لقاط ملتلمقصمتينولاالمقط ملتلمقصمتينا

يمصلإلاملاينل سيطنالت مكيالمايلكإليياهللاحلمقاملابلتللم لقيهما لمق -1
مقي ميينلمقاهانالمشكإل   الل

5

ايام لمقاملالتالاحلماثلإلمق يلدلكبل الل1
 قيّالإلممقيشلقوممقك  لممقهاليمحلممققهلمق لممقداهلممقمط لممق يلدل  يالمم

 ق لم تكل ةلقتا لمقاملالتلمالام لمقيااينلصهلمقامسيمىالصدبهللم لقيه م ىلمق -7
م  ببإليطيببنلمقي ي ببمحل يببعلا م ببلةلقيببقسلمق يببلدلمقببقيللامببلعلمققهلمقبب لاببثدفل

ي هببب ل ابببىل  يبببنلمققبببمىل قببب الليصبببإلسقبببىل  يبببنلمقكببب  محالمكبببقق ليطيبببنل
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مق ستالميممعل يالفل تق يعليط لقيقسلمققهلمق لمق  ل هل اىلل يدلتيكي مفلگمقق
مممصلإلا قينلاحلقغعلمق يبلتل ابىل  يبنلمققبمىلثبعلمقيبم ةل بحلط يبقليبقسل
مق يلدل اىل  ينلمققبمىل يابلفلسقبىلمققهلمقب ل ابىل  يبنلمق سبتالمكبإلمقبقيل
قك قلةلاميم لصهلساعلمققهلمق لمقامسيمهولمم ي ملصم لمست  علمقشبي لصبهلم م ل

 مققهلمق لمالصنلقاداي يول

لم بلقيهالييبإلمقلقغانلمقداهلمقتهلكلقتلاميم ةلكمصانلصهلمقامبلعلمقي ميبه -9
 مي  ةل لقشي ل يالفوقمليقسيحلقيقما،لسقىلاملعليايإلاللي ي مفللقهللكيلقلفل

اببحلثببدثلاملاببلتلاببحللاشببت كلفللاتيلقسببلفللمابب لقامببلعلمق يببلدل  يببال ايطببلفل -3
ت كي بنلال  بل لدمميلقي ب فل قغعلمق يلدالابهلمقاثقبميلممق يبلدلاب قهلممق بمي

  اىليالقيتهلو

مال بب م لتلمقتببهللمقاتببل  لقتطببم لمقاممقبب لممقاقليببالمقق ميببنلمقشبب يدنليبب   لييبب مفل -21
الميببقك ل بب  ل يبب ليايببإلاببحللقهببقملمقاببمحلاببحلمقدقببمحلمقت مثيببنلم ببلقيه  صبب اللمق

  ىلاملالتل فيسبينلمك يب ةللم لقيهشمم يإلمقاممق لاقهعلا ا لمقيلشقل يحلمق
 ابىلمالسبطممقلتل مل بحلل كثيب لابحلكبإلمقتسبييدتلسبمم فللصهلمقاممق لمصاإ

مقاممقببببب لللللللللط يبببببقلمالقم بببببنالم ط مبببببلتليييبببببدل بببببحلايل متهبببببللشبببببمم يإل
 مقدسهعو

مقاملابببلتلمقي مييبببنل ابببىلمالسبببطممقلتل لشبببكلإلممقبببممحلتبببتدفعللم بببلقيهسبببيإلمق -22
اكلقيببنل  اببىلصببهلمقتصبب  ل م قممقلمققببلسلمقا تادببنالااببلل  طببىلصقببلفل  يببىلمم 

امببلعل شببكإلاتيبب  لمقميببمةالممالاببعلاببحلاببقملمقم لصلقبب،لسببلاعل هببقةلمقط يمببنل لق
 مقتط ي ينلمقي ي ةلصهلقش ليل  ةلمقاملعلمقي ميهلمكث ةلاستياي،لماتقميي،و

تلمقغ ّ يببنلصببهلم لقيبب،لاببحل اثببلإلم  ببلإلرقببنلمق يببلقملصببهل مإلاببحلم  ببإلمكال -21
  ل مم  لمقيش يقلتول لق م لمق م لم قينل 

الابحلماثبلإل يبلقمفل مقاغقبهلم قبتللق يلقمفلمقغقلفهلصهلمقيب مقممإلاحلسيإلم -29
الشببكاتليصبببنل لكبببتلمقمميببب لماليتابببل هللمقتببلي  لاببب لمقاط  بببنلدكيبببنليبببم ف

 قادحلممقاغقيحلمققم و

ابببحلمممفبببإليببب م لمقامبببلعلمقبببقيحلم دبببمملصبببقهعلمم ببب م لتهعلق  ابببنللم بببلقيهييببب لمق -23
لللليبببببببببقلمق سبببببببببلقنلمقمابببببببببينلمقمطقيبببببببببنلممقتي يببببببببب ل بببببببببلق مما لماليتال يبببببببببنلمت م

لمالقسلقينلقادحو



 

{230} 

  قللمحلق ابإل مقدقينلمقغقينل ل  م هلالممقمللم لقيهاقمليد ل سيطلاحل  انلمق
قااملابلتل ابىلايلصب ي،الصد ب لابحلمالشبل ةللم بلقيهمس لالقق لمقتدبمقلصبهل  م لمق

لسقىل لاايحلمسلسييحالااللمقيلاإلمققمتهلممقيلاإلمقامام هو
اكلقلت،لممسبتي م مت،لمقدط يبنلممقم مثيبنالصمب لم ب قلمهلمقيلاإلمققمته:ليتياقل ل

يايب لمقاتغيب متلمقتببهللتيبلقىل ايب،لاببحلمسبتي م متلميل ايبلتليّاببنلم دهبللصبهلتي يببن
 م لمقصببب يحلقااملاببببلتالاكسبببمةل   لابببنلصببببمتلمطبببمإلقدبببسلمياببببلإليتطا هبببللمي
ل لمقتمببل م لمقممم بب يالابب لم سببلسلشببي يلا ابب لصببهتديبب لاببحل ببدمةلميمقايايببلتل

 م لمقيايإالقتشكيإلصم ةل ليبنلصبهلمق م بنلقكبإلامبلعلمققصمصلمقادفانلققق لمي
ليؤ ي،و

قاللماي،لمهلصبهل امب،لقتاب لمقااكبلتلل اللمقيلاإلمقامام هلصييت  لاكادفل
صهلتياا،لالصبمإلميمم ب للم لقيهالصدهلمستطد لقااقلاجلمقتهلقهإلاقهللمقلمققمتين

م لمقاببدل  بب لمقبب  احلمقببهلم هببم لابب م سلمقامببلعل  م لمقاملاببلتلمقي مييببنالاقببقل هبب
اببمليببل هلمقامببلعللم ببلقيهمق فيسببينلصببهل غبب م لممقامصببإلمك كببم القيبب لمحلمالسببتلقلمق

مقم يبب لمقببقيلمسببتدل لاببحلمصببمإلمقابب م سلمقببثدثالم ببقق لميببالمحليكببمحلامسببم نل
لاملاينلمقصه تلصيهلل صل ةلتيل التا لمقا م سو

 بقل ببحل ابعلثقببلفهل سبي لمقببهلمقيبلقهلمقببقيلقمب لم ببقلابحلا  سببنل غب م ل ببحلمق
هل مفبب لاببقةلمقا  سببنالمااببلل ابب ل ببحلييدبب لمققيببل ليتتااببقل اببىلاببّدل سببحلمق ببل مي
لم ا ل حليلسعل)م مل اي (و

ممسببتدل لاببحلا  سببنلك كببم ل  بب لمسببلتقت،لا اببم لمق يببلطلمق شببلقهلم اببممحل
ديب محلم ايبإلمقمقييشنلمي م يلمقييشنلم م بيحل بحل يبممحلمقبقيحلتتاابقممل ابىلم اب ل

لمق  لدل ي ةلتداقةل  انلمهلشاتل ل مف لاقةلمقا  سنو
مسببببتدل لاببببحلا  سببببنلمقامصببببإل ببببحلط يببببقلممقبببب ةلمق ببببلفل  بببب لمقبببب دمقلل يبببب مفل 

مقببقيلتتااببقل اببىل يبب ةليبب م لمقامصببإلاببحلتدايببقل اببىلمقصببدمل مفبب لاببقةللم ببلقيهمق
لال اب ل ثابلحلمقا  سنلمصهلمقام انلاقهعلمقابدل ثابلحلمقامصباهلكابللم  لصبهلكتب

لمقامصاهلصهلصق،لم  م يت، لقا كتم ل ل إلمق ك يو
 لمقام العراقي واالصوا  النسائيةا

محلاللقك قلةلاحلميال لقشيمالمال  ليلط نل اىل ليتهللقاامسيمىالصم ل
لم مال مفوللفلال قلتمش ل لفللشي لفللمقسل فلل صصقللكإلاكمقلتلمقشيماال يلالفل
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ينلابب م ينلكلق ليببلتلمالقسببلقينلمال بب ىلصلقامسببيمىلممقغقببل ل ليببلتلمقسببلق
 م القاببببللم ببببتصل بببب،لاببببحل ثل يببببلقهلميال يبببب لمحلمقامببببلعلمقي ميببببهلسلمم م مفللسببببال لفل

 م يببببلتلمتدصببببيدتلمايببببدمتلتي ي يببببنلتببببقعل ببببحلمق يمقببببنلممال تبببب م الماببببلصنلسقببببىل
 ابىلمق يبلإللمال تد لصهلمقط ملتلمقصمتينلصهلاي بعلمقاملابلتاليياتب،لامتصب مفل

الم تببببىلمالصببببممتلمق يلقيببببنالميببببالمحلتاتابببب ل قببببلي لتسببببتطي ل اببببم ل محلمققسببببل 
مقط مبلتلمقيمم يببنلمط مببلتلمقمبب م القيتاكقببمملاببحلم م ليايبب لمقاملاببلتالقهببقملم ببتصل

قبلتلممق لقينلابحلمقايلاكثي لاحلمقم م ل  ي لمقاملالتلاتمسبطنلمقط مبلتلمقصبمتين
لممقصي لتلمقيلقينلممقم م متلمقممطفن

مقيشببب يحلسقبببىليماقبببللابببقملكلقبببتلاقبببل لتيبببل القسبببلفينللاقبببقلثدثيقبببلتلمقمببب ح
  يبب ةلقمبب م ةلمقاملاببلتلمقتببهلاللت تببلفلت كي لتهببللمققغايببنلقاببللقا قببللمقيبب،لكببلق كياهل
ممق هي دمميلممق شتهلم ي الالم ت م لاحلص يمنلمقاديبنلمسباطلق،ليمسب لميايابنلمعل

قتشببل لمقامبببلعلسببلاهلمدكيببنليببم فلمسببايانلابب م لماقيببب ةلمقهببمدمدلمقدفببهل لصبب حلم
 د يبب ةلل م يبب ةل ايببإلمالفبب ةلقداببتلممقتهببل فللمقي ميببهل اببىلمقصببيي لمقشببي هالمابب م مفل

ل ش لةلمقاملالتولللال ي لمحلتا لمقتيل الاتمماينلم ميحلي   حلا ا ل اه
قيبببإلمقببب  احلكلقبببتل ابببىلاببب لمقيمبببم لمقالابببينلصببب يمنلمقاديبببنالالاتدكهبببلل

 ةلمقاملالتالمكث لاحلدايدتهللاحليهنل ي لمقاممالتلمقصمتينلممال مفينلصهلي م
نلمقتببهل  اببتلمق يمتببلتلب قلمقغقلفيببنلمققسلفيبببماببحليهببنلثلقيببنلمسببتدل تهللاببحلميبب علمقدبب

مق غ م ينالص ينل)اسيم ةلمق ك لك ،(لمقتهلمقااتلقهللاهلم   ينلمقم الم يب اللص يبنل
اببحلمقاايببنل)شاسبب،(ل يببثلتابباقتل  م متلاببقةلمقدبب قل يبب لمقاا ببلتلمقاملايببنالمل

لتلمقاصل  نلقتا لمقد قلماليمل لتلكلقطا نلممق صم ل لقمم هللممققمل ةومكال
اببحلمالسببطممقلتللمفل بب  ل2399مل2311سببياتلصبب يمنلمقاديببنلصببهلمقيببلايحل

المكبقملمق بلإللقاملالتلاي م ةلابحلمقابل لقك ابلال يب لمحلققب لمال م ل مبهلا ب م مفل
 سبببببتلتلمقت مثيبببببنلممال بببببلقهلالمقدفبببببهليببببب احلمقل لققسببببب نلقدايدتهبببببللابببببحلمقاط  بببببلت

مقاسببتم لةلاببحلمقامببلعلمقي ميببهل داببإلايام ببنلاببحلمص بب لممصاببإلمقاا قببيحلمقببقيحل
مسبببتدل مملابببحلسبببال هعلم  مسبببتهعلقاامبببلعلمقي ميبببهلمتقمدتببب،لمقياايبببنلمم تابببل اعل ابببىل
مقمط لممالمصلإلمق م انل لقاملالتلصهلتد يقهعلتاب لابحلماثبلإل ابلل ابهلمم اب ل

المكلقبتلايام بنلم بلقهلتاتاب لابحللم د بإلاهب يلم يب اعلمق ايإلم  بلسليايبإ
مقامسببببيمهلللللللمقيالقيببببنلمقتي ي يببببنلمق مفيببببنلمقكثيبببب لال ت لطهببببللمقمثيببببقل ببببلقام مثل
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لمقي ميهو
قبببعليكبببحل ببب لم يببب ةل ايبببإلممصببب لابببحلدايدتهبببللصبببهلم م لمقاملابببلتلمقي مييبببنل

مال بببلقهلمقاطيدبببنلمق سبببيطنالقبببقملصلقهبببللميتصببب تل يابببلفل ابببىلم م لمال بببلقهلمقت مثيبببنلمل
مقتهلق قهللقهللقل علقييعلم د إلاه يلم ي اعالميقس المالا لكقق ل اىلالفب ةل
قداببتلصببل  نلمياببإلصببمتلقسببلفهلسببايقلةل ببدإلمقيمببم لمقاقصبب انالابب لتاكببحل
 ببلقهلصببهلمقسببيط ةل ايبب،لصببهلمصببيالمقا طببلتلمقا قيببنلممقكدايببنالقكقهببلل ياببلفلقببعل

تسبت م،لابحل م يبنلم مفيبنلاثاابللييباال يب للتستط لم طل لمقاملالتلمقتهلم تهبللابل
قهببلل ممببتلقيل ببلتل ببلا ةلصببهلم لقيهببلل سببقنلمقصببيتلمقمفيتبب،القا تابب لمقاا قببيحل 

لاقهعلدميهللم ي ل ق ةل)ساي لمق غ م ي(و
محل ببب علتاكبببحلمقاط  بببلتلمقي مييبببلتلمقمقبببمفلمقاشبببهم لقااملابببلتلمقي مييبببنلالل

تطا هببللمقامببلعليصببيالتمميبب اللقييببالصببهليببل ايتهحلمماكلقببلتهحال ببإلق صمصببيلتلي
 ق لمقاط  لتلقاتي يب ل بحلمق م يبنلممقتبهلي تليهبللم م لمقاملابلتال ايب،لصبلحلققب ل

ابببحلمقمياببنلمقدقيبببنلقد بببلقهلمقت مثيبببنلممق  يثببنلمقتبببهليببب اتهللايام بببنللالليماببإلاطامبببلفل
مقدقلقببلتلطياببنلمقمبب حلمقالاببهال ببإلكلقببتل  ببقلم ببلقهلاللتقسببىال اببتل لقمببنلصببهل

امببيحلاببحل بب ميييحلم بب اال اببىلابب لمقيمببم لمقاقصبب انالاببقملميبب لمشبب  لمقاببلحلمقات
مالصببممتلمققسببلفينلصببهل يبب لم لقيبب،لاببحلماثببلإلمقبب يلقمفلمقغقببلفهللم ببلقيهمالسببتلقلمق

مقثقبلفهلابب لدكيببنليببم فلابل لمقببقك المم قيببنل)مصبباهلممصبا ل غبب م ي(لابب لمقاط  ببنل
ل(وسيگلمقتمقسينل)  ي ،لما

ي ببببإلطلق ببببلتلمقايلابببب لمقامسببببيمينلممققغايببببنللتلمقت مثيببببنلاببببحمحلم تيببببل لمكال
تلييبببدصحلمقامببببلعلمقي ميبببهل ببببااللاببببحلمقشبببل لتل بببلا ةلااتبببلدةاليايببببإلمحلقيببب ل ببب  مفل

لالم  إلمحلتكمحليل فنلاملعلااكحلمحلتكمحل لدصنلقااملعوللقغهلمق غ م ييمق
 ي لاقملمالستي م لقيااينلمقبمفلمالصبممتلمققسبلفينل  ب لتاب لمقيمبم لقمب م ةل

قي ميهلسقم  لاا صلمقسي لمققمتينلممال  م لتلمقدقينلق ي لمقاط  لتلابحلمقاملعلم
ليل فلتلمقاملعلمقي ميهو

 0111-0110صديقة المالية 
سبباهللمقثببلقهلص يبب،ل قببتل مقبب تلمقاط  ببنلصبب يمنل قببتلصببلقحل ببحلامسببىالمم 

عاليببب اتلسقبببىل غببب م لاببب ل اهبببلل2312  بببلسل بببحل سبببحلصبببهليابببل لمقاسبببيال بببلعل
لالمقشببي لمتدميببتل اهببللاقببل الم ببيحل اغببتلسببحلمق شبب لمقاطامببنالقتسببكحلا اببنل بب
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 ببب  تلت ببب فلاببب لصببب قلمقاديبببلتلمقابببممتهليقشببب حلصبببهلاقلسببب لتلمالصببب م لممقاقلسببب لتل
المتيااببتللنلثببعلصببهلص يببنلمقاببدلشاسبب،گببلگالمتتااببقتلصببهلص يببنلاسببيم ةلمق لمق يقيببن

 يببب لمقهاهابببلتلمقاملايبببنلمق سبببيطنلصبببهلابببقةلمقدببب قالثبببعلايببب تلمقاديبببلتلقتتيببب،ل
اغقبل لابب لمقدبب قلمقامسببيمينلمسببياتلايام ببنلاببحلمالسببطممقلتلقيبب  لاببحلمقاملاببلتلق

عالم ق لقيبل لمقتي  بنلكبيمإل بلا ةلقصبمتلقسبلفهلييب اليب م ةلمقامبلعل2311 لعل
الصكب  تلل م ابحلمق شبمقنلابلليسبل  ل ابىلققب لميلممحلصمتهللكلحلصيب،ل صمصلفل

م قبتلمقي يب لل2391لعال  ابتلمالقم بنل بلع2399مقتي  نل لسطممقلتلم ب ىل بلعل
ابببحلمال بببلقهلمقت مثيبببنلممقي يببب ةلصبببهلدابببحلمق بببثلمقا لشببب ل ابببىلمقهبببمم المكلقبببتلممإل

لستلتوپاط  نل  ميينلت  إلمالقم نلمتسيإل صمتهللايام نلاحلمقاملالتلممق
صهل مم  لسبقيحل ا ابلالم مااهبللمقاب  لم ييب الللقم ل د ىل هللمق ا لكثي مفل

لعو2319لل لعلم لشتلسقيحلاق لم لدةل تىلمصلته
 م0112-0111 سلطانة يوسف

ممشببته تلمقايببتلصببهلل2319مقبب تلمقاط  ببنلسبباطلقنليمسبب لصببهل غبب م ل ببلعل
مقاسل  لصبهل مب لمقيشب يقلتلمتبدماحل هم ابلل ابىلمقسبل نلمقدقيبنلاب ل هبم ل  ب م ل
اببحلمقاغقيببلتلمق غبب م يلتلاببحلماثببلإلسببايانلابب م لمياياببنلمعلسببلاهلمصبب يمنلمقاديببنل

م  يبببلتل يببب احالتاتيبببتل صبببمتل بببقاالسبببل  الل ابببىلتسبببييإلماقيببب ةلمقهبببمدمدلمل
 يبب لمالسببطممقلتلقبب ي لمقشبب كلتالثببعل  اببتل م لمالقم ببنلمقدسبباكينلصببهل غبب م ل

الكلحلم مؤاللقااملالتلييتهل لق  ينلمقثلقيبنل يب لصب يم،لمقاديبنلمابلصنل2397 لعل
سببتم تلصببهلقتايداببلل ببي م لمق سببتلتلمقت مثيببنلمق غ م يببنلممقامصبباينالايبب تلمقغقببل لمم

مقامصبببإلصبببهل مم ببب لسبببقيحل يلتهبببلالم لشبببتل دليبببنلم بببمدل يابببلفل تبببىلمصلتهبببللصبببهل
لعو2391مقامصإل لعل

 0112مائدة نقه  
مقكب  لل-مقاط  نلمقشهي ةلالف ةل قتليلسعل حلا ا لمقيلقهالمق تلصهل غ م 

عالتاتيبببتل اممصبببدلتلصقيبببنلمصبببمتل بببقالمماكلقبببلتل2391 ا ابببنلمقببب م ييحل بببلعل
إلق ي اببلل ببيحلاط  ببلتل غبب م الممسببتطل تلمحلت تببإلمقاكلقببنلات كاببنل لقصببمتليبب

مقا اميبببنلصبببهلمقسبببل نلمقغقلفيبببنالصمببب اتل يابببإلمال بببلقهلمق  يثبببنلالصابببإلمقاا قبببيحل
ماثلإلم ا لمق ايإلم الل اهلمدميهللم يب ل قب ةلم د بإلاهب يلم يب اعالمكبقق ل
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لسياتلايام نلك ي ةلاحلمال لقهلمقت مثينو
المقببببيسلصببببهلققبببب لمي م لماللصببببمتهللمقيايببببإل اببببلل يبببب لمقاملاببببلتلمقي مييببببن  تل

 م يببنلمقاملاببلتلصكلقببتلكسببل ملتهللاببحلمقاط  ببلتالقببعليسببتطيحلياييببلفلاببحلم طببل لاببقمل
الللللالصصبمتلالفب ةلقدابتللق صمصبينلصيب،لمقبيسل مصبم ل لالصبممتممقت مثلابلليق غبهل

لييل ي،ل يلصمتلقسلفهل اىلمالطدقو
 0111فريدة محمد علي 

مقي مييببنلص يبب ةلا ابب ل اببهل ببحل  ببلسلمالسبب يلاببحلاممقيبب للاط  ببنلمقاملاببلت
الم  كتلصّقهللميل ايلتهللصهلمقغقل لاقبقلقيمابنلم دل ابلالمتياابتل2319ك  د ل لعل

 صبببمإلمقغقبببل لميمم ببب لمقامبببلعلمقي ميبببهل ببب  مقهللايهببب لمق  مسبببلتلمققغايبببنالمتتاابببقتل
لف ةلصببهلط يببقل اببىليبب ل ببلد لمقيببمدةلمقاشببهم لمقدقببلحلشببيم هلم بب مايعالالدمقببتلسبب

ابببب القهببببللگم م لمقاملاببببلتلمقي مييببببنل ا مصمببببنلدميهببببلل ببببلد لمقيببببمدةلا ابببب ل سببببيحل
 يبل لإالمابهلاسبتا ةل لتسييدتلمقم يبنلمتادديمقيبنلقيب  لالل بيسل ب،لابحلمقاملابلت

لمق ددتلمقاملاينلصهلا تا ل مإلمقيلقعو
 وسائل الح اظ على المقام العراقي

يتشب ثل دكب ةلتب ميحلمقامبلعلمقي ميبهل) لققمتبنلل يحلمقديقنلممقديقنلييبم لمقيقبللابح
مقامسبببيمين(ل غيبببنل)كابببلليببب  هلمكثببب اع(لمق دبببل ل ايببب،المكبببيحلييبببإلم ببب ثلماليهبببدةل
مقسببايينلممقا فيببنل ببليدل ببحلمق دببل ل ايبب،ال يبب اللقيببحلميبب م قللصببهلسيصببلق،لمقيقببلل

 م متلمق يقيببببنلمقتملقبببب،ل  بببب لميل لالقببببنل لقتملقبببب،لشببببدلالل  بببب لمالييببببلإالم صمصببببلفل
اقليببببالمللللمقا تادببببنلممقاقتشبببب ةل اببببىلمقصببببيي لمقشببببي هلاببببحلرقمحلمتببببدمةلممقكببببل ل

لمتهايدتو
ييم لتل ي لتا لمالصكل لسقىلمقثدثيقبلتلابحلمقمب حلمقالابهل بيحلميتاب لقدب ل
ابببحلمقاهتابببيحل بببيام لمقامبببلعلمقي ميبببهالصبببهلامببب اتهعل)مق يببب لشبببدم(لم) قبببلل طببب س(ل

مقدقببمحلمقياياببنلصببهل  ميببنلتيسيسبب،الصببهلايهبب للمقبب  يهمايهببعليببل هلمقامببلعل شببي لمق
 م لت  يببب لامبببلعلمق سبببتلاببب ل  ميلتببب،لمالمقبببىالميبببلاممل لمقببب  يهمطابببالابببحل شبببي لمق

 ت ميحلالل ّ مةل شبي المصبهلم بل ةلقبقق لمال م لمتابحلم تدصهبلل بحلمققمتبنلمقا مقبنال
 قبلل ابللتبعلت ميقب،المابقملابلليتدبقلاب لالقالمصهلمال ل ةلمقثلقينلي  ملمق،لم تي لكثي مفل

 قبب لت ايببإلمقاملاببلتلمق فيسببينلممقد  يببنالاببحلمحلمقامببلعلمقي ميببهللمقيبب،لمك  قببلةلابب م مفل
قلاببإلمقيببلدصيحل ي تببميل اببىلق بب متلم م يببلتل لصببنلمقببمحلاببحلمقتط يببالاللت  كبب،ل
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 مبب  لاببللت  كبب،لمالقحلمقامسببيمينلمق سلسببنالاببقملممحليببل هلمقامببلعلاببملقببيسليهببلدل
ال بإلابملتي يب لميتبهلقت كي بنلمقامبلعلم يدمفب،لم م بلفللةلقصبلفل تسييإلقكبهليييب لابلليب ل

قق لكاحليطاالاحلاؤ يلمقايلقهالم ل تهلل لققصلمقق لاملمقاست يإال االل بلحل
اللقب ىللقق لالليشاإليل هلمقاملعل ملاؤ يلمقايلقهلصمطل إلياي لمقاط  يحالصكثي مفل

مقاغقبهلمابمللالي هب الم ق اللي معلتصمي اللتادديمقيلفلمقاغقهليسيإلمال قينلمقم يلفل
لي   لشدتي،ل اللالليطل قلمالليقسيعلاحلمال قينلمقاسيانل صمت،و
لقتب ميحلمقامبلعلصبهلمحلياينلمق م ل اىلمقامبلعلممق دبل ل ايب،لقبعلتيب لا ب  مفل

 ابىلمقابتياعل لمقتسييدتلقا تاب لمقمب م الصابللمسطلمقمم لماليهدةلمقصمتينالمرال
مالصاببإل  بب لم شببل لاياببعلماميبب،لسببمىلمالصببغل لإل م متلا تابب لمقمبب م الميقتمببهل

صلاعلقاصقينلامسيميللمم مفيلالمققب ليكبمحلمصابإلصبهليميقبهلابحلماب لمقابتياعلصبهل
يلقبببالمم ببب ليلاببب لماميببب الم بببحلابببقملابببملمقيابببم لممقت يببب لمقبببيسلمقببب  مةل ببب ص ل

لمقت ميحلمقاقيمتنل اىلمق ممعل لقيام و
كلقبببتل يببب لالتلمقامسبببيمينلقيسبببتل بببليدةل بببحلمقتي يببب ل بببحلمقامبببلعلقبببملمحلمك

 لد ل ل  ل ت كي لتلمقاملابلتلممصبمقهلالمقكبحلمقاشبكانلمحلتب ميحلمقامبلعلسبم ل
قبحليسبتطي لم طل قبللصبم ةلمقامبلعلمق ميميبنلم دمتب،لمقكلاابنلافبنل لقافبنالققب لالحل
مقت ميحل ليدل حلمقد  صنلممقت اينلممققكهنلممقام بنلممقايايبنلممق م يبنلمقتبهليبؤ يل

ل هللمقمل هلاملا،و
تبنلمقايابمإل هبللصبهلمقميبتلمق لابب لتييبدل بحلتب ميحلابللقا قبللمقيبب،لمحلمققمل

ابحلمقايقبيحلتشبكيإللكب  لاب م مفلاحل م يلتلمتغقيبلتالمالاب لمقبقيليسبتميالكابللق
قيقببنلات صصببنلقتبب م سلاببقملمالابب الممابب ل داببلتلم اببمدلااببلصنلسقببىلمققمتببنل

يحلكبإل  كبلتلمق لقينالمقتهلت تميلمق  ينلمقصدهلالمتا لمال يل ل يب لكلصيبنلقتب مل
مقاملاببلتلمقي مييببنلكاببلليق غببهال يببثلمحلمقيداببلتلممق اببمدلمقمميببالماببلصتهللتيقببىل
 قصبب ل  بب لمق  يببنل)مقبببثاح(لمكببقق لمقكماببلتالمماللصبببلحلمقتبب ميحل لقمابب لمق بببلقهل
سببببيقمإلمقامببببلعلسقببببىلقشببببي ل ملقبببباليببببل ال ببببلقهلاببببحل ببببدممتلمقتط يببببالممقد ببببل  ل

لمقتياياينو
مييببنل ببحلمقتا ببيحلمقغقببلفهالصببلال ي لييتابب ل اببىلي تابب لم م لمقاملاببلتلمقي لل

تهييةلمققصل ملمقمصي ةالثعلي   ل ما لمقاسل متلمقا قيبنل ابىلمسبلسلميب لكاابلتل
صببلقا حلاميببم للمامببلط لمقببقصالماببلليبب م ةلمقامببلعلمقي ميببهلصت بب مل كببسلققبب لتالاببلفل
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مقامبلعال لقاسل لمقيلعلم اىلمقمل هلم تيل لمققصلكاللي املق،ال الليقسيعلا لم م ل
ل  م يلت،لمتغقيلت،لمقتهلتد داللماكلقينلمقمل هو
الصااببحلقبب محلاببحلمقمبب م الصلق قببلي لسقملسببااقلل ميببمالتبب ميحلمقامببلعلمصت ماببلفل

 ي لاتشل هنلم م يلتلمقم م لا تادنالقيعليب ليتدمبممل لالطبل لمقيبلعلمقكبحلييبالمحل
قامبببل هلمقددقبببهاللي تادبببممل لقتدلصبببيإالم تبببىلقبببملمتدمقبببلل ابببىلتببب ميحلمقامبببلعلمقددقبببه

 ل مفب،للصيق الليؤ يلاقملمقاملعل مصي ةلاحل   لشي يلاييحالمالا لسي تا لكايبلفل
 اىليصي ةلاحل   لر  الصلالا لتقتل ،لصيم لتليّانال ق لتمطي لمقمصي ةلسقىل
  م لماملط لكاالتالاقةلمقصيم لتلقاملعلمم  لميل هلمم  لصكي ل قبللسقمل مقبلل

امببلعل ملمكثبب المق  ببم لمقشببي لمقسببتنل شبب المابب لي بب مللقيبب  لاببحلمقمبب م لمق اسببيح
ل غلينلمال يلدو

ممقمليلإليلفإليتعلمقت ميحلقمل هلمم  لميصي ةلمم ب ةلابحل  ب لمم ب المتب كحل
 اببىل صبببم لمقاكت بببلتالصهبببقملابببمل بببيحلمقيابببم لممقت يببب لكابببللقك قبببللثبببعلقابببلقملابببقمل

 ب لمقابتياعل ابىلسبال لمقيه السقملكلحلتسييإلمقاملعلاميبم ل بيحلميب يقل؟لمقابلقملتي
ليل هلمم  لماملعلميصي ةلمم  ة؟

لي مىلمق  يلمالصمالصبهلتيابيعلمقاملابلتلممق دبل ل ايهبللابملسبال ،لاسبيدفل
ابحل ممصبب ل  يبب ةالم يبب لمحليهابعلمقاببتياعلمالطببل لمقيببلعلقاامبلعلييبب يلتاميقبب،لشببدلالل

مسببيمىلابب لقاتدصببيدتلمقثلقميببنلممقمطبب لممالمصببلإلمق م اببنلصيبب،الممقمليبب ىلتياببعلمقا
سقملكبلحلابقملمقابتياعل ابىليب للي م ةلمقاملعلصسيكمحلقق ل لينلصهلمقتكلاإل صمصبلفل
لومسلتقةلمكدل لصهل اعلمقاملعلمقي ميهلممقامسيمىلايلفل

احلمسلفإلمق دل لمال  ىل اىلمقاملعلمقي ميهل  ملاسبلقنلمققمتبنلمقامسبيمينال
ادفات،لقكإلميبتلمدابحاللمحلقستا ل ل مانلمق يلةلصهلمقاملعلم ص ةل كإلالاحلشيق،

لصلقاملعلمقي ميهلاملايكبإلم م المقب ىلمحلمقهيكبإلييبالمحليب  إل ابىلقدسب،لشبيفلفل
اللال تىلاليقيتلمقاملعل لقتك م لممقااإمقايص لايديلفللاحلمقتغيي ليكمحلقا م لمصيلفل

مصببهليميقببهلمحليايبب لمقتملقيبب لممقام مثببلتلقببحلتسببتا لصيهببللمق يببلةلمق اببهللمالل اببىل
يال لقاممدقنل يحلمقث لتلممقتغيي لصهلرحلمم  لكهلالليت  لاقملمقدحلمق مف لقق لمقه 

ليثنلام سنو
محلتكبب م لمق سببتلتل ييقهببللاببحلشببيق،ل ياببلفلت قببيطلمال م لمم هببل لمقااببإلقبب ىل
مقاتامبببببهل بببببلق  علابببببحل م بببببنلتاببببب لمق سبببببتلتال يببببب لمحلمقاسبببببتا لتبببببممقل يابببببلفلسقبببببىل
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مقايلصبب ةل يبب لمقاملاببلتل اببلليببتدفعللمقايلصبب ةالمالل ببلسلمقحلاببحلمسببت  معلمال ببلقه
قااملاببلتلمقي مييببنل هيكببإلم اببنلي يبب ةللاسببتا مفللممقببقمقلمقيببلعلم اببلليابباحلمسببتال لفل

لم م لثل تنالكاللمم ثهللققللمالي م لمقي لعلممايهلاقملمقدحلمقيايإو
 م ل م يببب ملسقملكبببلحلال ببب لابببحلميببب م ل يببب لمقتطبببمي لممقتغييببب لممال ببب م لصبببهل

قدالقبببنلمقتبببهلل ت مابببلفلللمق بببق لمقك يببب لصبببهلابببقةلمقياايبببنالسنالصيايقبببمقاملابببلتلمقي مييببب
لمايهللمي م قللصهلم قليقلل لق دل ل اىلاقملمقام مثلمقي يعو

قشببببب ،لمقامبببببلعلمقي ميبببببهل لسبببببتا م ل لقشبببببي ةالمقاكمقبببببنلابببببحلمقيبببببقم لممقسبببببلقل
ةلممال صلحالصههلصهلمقاملعلمقي ميهلمقاملالتلمق فيسبينل)مقيبقم (لممقاملابلتلمقاميب 

)مقسببلق(لممقاملاببلتل يبب لمقاميبب ةل)مال صببلح(لمحل يلتد ببال يببقم لمقشببي ةلييقببهل
يتاهللمصقلفهلالمميل  ثل سليهلليبؤث ل ابىلمقشبي ةل مب  لققب لمقي بثالصبياكحلكتل بنل
 ي لمقي ل متل اىلمقسلقلمياكحلتاميق،لمتدييق،القكبحل يليطب ل مل ب  لسبيؤ يل

ممقثاببل ال يقاببللقسببتطي لمقتد بباللسقبىليطبب لاسببلق لمقتغقيببنل ببحلمال صببلحلممالم مق
 لال صلحل تشقي هللميصبهلل ابىلمشبكلإليايابنالتديب لابحل هلفهبللم مقمهبلل محلمحل
تبببؤث ل ابببىليما ابببللم يلتهبببلالماكبببقمل لققسببب نلقااملابببلتالصتتببب  لمقاملابببلتلمق فيسبببينل

 ببب  لمقاملابببلتلمقاميببب ةالدلكت ببب لصقيبببنلمث يبببنال محلمقي بببثل هبببلل  يبببنلمقتطبببمي المت
 لصببدتهلل لقاملاببلتلمق فيسببينلم يبب لمقاميبب ةالمقتيلاببإلابب لمقاملاببلتل شببكإلالليمطبب

التلمقامسيمينليليتدفعلا لاتطا لتلمقيص لصهلمي م لممك ي لمقامي ةل لقشكإلمقق
ممقكببدعلمقاغقببىالمكببقق ل لال ببلقهلممق سببتلتلمقا مصمببنلقااملاببلتالماببقملاببملمقط يببقل

مق يببلةلصببهلمق  كببنلممالسببتا م لمالسبباعلصببهلمق دببل ل اببىلمقاملاببلتلابب لتمبب ي لقسببقنل
لممقتم عو

 الپستا 
ستنلمتيقهل لقدل سينلمق  طالم هقملمقايقىلتكبمحلمال قيبنلمقا ت طبنلپاد  اللمق

هل مليسببببتپ لقامببببلعالميصببببطاحل ايهببببللصببببهلمقامسببببيمىلمقت كيببببنل)مقامشببببح(ليؤ يهببببللمق
للقغهلمق غ م ي(ويم ال لمقد ينلمقامسيمينل)مق

ايببنلمقاهابنلممالصببإلصببهلتسبايتهللمقهببللتيقببهلسببتلتلابحلمقاصببل  لمققغپتيب لمق
م اىلمي،لمقت  ي لصهلمقمب حلمقثبلاحللتهل ي لمقد م لاحلمقاملعالمسل ملفليقغانلاقيانلت

شبب  (لم يبب لمقامببلعل ياببلفالميببم  لمقشببي لپسببتنلتببؤ ىلي ببإلمقامببلعل)كپ شبب لكلقببتلمق
مقد م لاحلستنلتؤ ىلم يلقللي إلپمحلمقليدإلمق قدهلصهلام ات،لقاامسيمىلمقي  ينل 
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مقامببلعلاثااببللاميببم لصببهلمقي ي ببمحل بب الممق اببيدمي لميمصبب لاقببللمقاثاثببنلمقامييببنل
)مقامدمقببن(لماببقةلمقمصببانلماليمل يببنلالياكببحلمحلقيت  اببلل سببتنالصهببقملمقكببدعلييلقببال

لمقممي لممق ميمنو
 ابببال ابببىلمق سبببتلتلمحلتغقبببىل يببب لمالقتهبببل لابببحليببب م ةلمقامبببلعل يبببثلصبببل ل

هلايبببب م لمببببل هالميتببببمقىلم م تهببببللپسببببتيهلمقاصببببل القايغقيهببببللمقيببببمقلمقامسببببيم
ابحلماثبلإلل كدل ت،اليكمحلااحليمقلمقيلقغهلصهلاقةلمق لقنالممحلقعلييبد لشبيفلفل

ل)قل معل حليمقل(لم لد لماليمل ل) ام يلشا،(و
سببتنلاببحليببقسلمققغاببنلمالسلسببينلصببهلمقامببلعلميبب ليشببل  لصببهل قببل لپتكببمحلمق

سببتلتلاتيببل  ل ايهببللقغقلفهببلل يبب ل يبب لپل لمق سببتنليببل هلمقامببلعلقدسبب،المكلقببتلاقبب
سبببببتنلپسبببببتنل)صبببببتحلم  لمق ليابببببن(ل مل)اببببب م ط(ل يببببب لامبببببلعلمق سبببببتلملپمقاملابببببلتلاثبببببإل

سبببتنلپمللسبببيگلامبببلعلمقپسبببتنل)اللقلشببب لمقم طبببلح(ل يببب ل) ا مدقبببن(ل يببب لامبببلعلمق يبببلتلمل
ل)ال سلا ي ه(ل ي لمقييعل شي محلماكقمو

اب ل سبحل هلمقامسبيمهالمابمللقغيبكلحليل هلمقاملعليياسلسقىليبمم لص يبنلمق
المقق لكهليتل لقامل هلمحليقتد لاحلاد  لتلمقامسيمييحلمثقبل لم مفب،لمام مإلصقيلفل

قاامبببلعلم  ابببللتبببقكي ةل بببلقكدعل ملمالقغبببلعلصبببهل بببلإلقسبببيلق،لاليلاكبببمحلابببحلاكمقبببلتل
لمقاملالتو
سببتلتلاببهلايببلإلقد بب م لمققغاببهلممقتا يقببهلمقدقببهالممسببت  ل لمقاسببتيايحلپمق
سبببتنلابببقمقلميببب مقهلمشبببيم لشبببي هالپاشبببل كنلصبببهلققببب الالسبببياللسقملكبببلحلقاسقبببىلمق

لم لالالصنلققق لصههلمسيانلس م نلقامل هل ي لم مف،لمقاملعو
صببهلمكثبب لاببحلامببلعلمم بب الصببلحللممقملكببلحلمقببقصل)مقدايبب يلاببثدف(ليمبب  لم يلقببلفل

لسببتلتلمقتبهل قيببتلصببهپسبتنلاللتتكبب  ل ببلكث لابحلقغاببنل ملق ببحل ييقب،الماي ببعلمقپمق
لايلقسلمقاملعل  غ م لكلقتلامصمنلصهلتا يقهلالمي ليكمحلا  لشيم هللسقىلاقمو

ستلتلمقم يانلمقام مثنلايهمقنلمقاا بحلمقكثيب لمقكثيب الممقتبهلپمحلق يقللاحلمق
قببعلتكببحليبب لقماببتلاببحلمق ببلحليل اببنلاببحلمق ببل فلاثببإلم قيببنل) ش مشببنلصبب  لمققيببإ(ل

لم) بببلهليايببب ىلمقابببليلق قبببهل ابببيهع(لم) ابببإلمق يببب إلمشبببلإ(لم)يامقببب ي قه(لم)صبببم  
لمقق إ(لم)يمم ليمم لاسي ه(لم)يدم  لمق د لقكم (لم ي الو

سببتلتل لق لقهببللمقا تادببنلمصببقلممدمحلميمل يببنلاي مصببنلم اببىلمال اببالپتبؤ ىلمق
لماليمل ينلمقتلقين:لللللللستلتلتست  علصيهللمالمدمحلپصلحلمكث لمحلقعلتكحلاي علمق
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لالقلش لمقم طلحلماللشلكاهلولالسي هيحلسال ه:لاثإليمم ليمم لاگسق -2
  إلمقييحالالل م ل سق،ل شا لماللشلكاهلويتاقهلمي  :لاثإلگمقي -1

 مقم  ة:لاثإلرةليللمسا لمقامحالي  لمقايلسليلل ا يلماللشلكاهلو -9

 لقسا لماللشلكاهلوقل:لاثإلقدق يل يمقهلقدق يالاق ليمقيم يي -3

لاهلومقم  ةلمقامسمان:لاثإلمشامحل لقهلمشامحلماللشلك -1
مابللمقكبدعلمقبقيليغقبىلصبهلمق سبتلتلصلقب،لي اب لقط مفبقلممسبلقيالصبهلمقبق عل

لماهل اىلمال االثدثلمسلقيا:
 مقتمشيحل ملالليساىل ق علمق قلت ل ملق علمق م اهل اىلشلكان:ل -2

 ائ يسعر بناريگواللي سعى ب ر  ري  الوصال ايكون ليلي ونهاري 
 مقا   لاثإ: -1

 هالل العيدواحواجبه   سلم علي  من بعيـد
 انــسلم هسواها بي  شمتريدگلي ممنون 

لستنال ملاثإ:پ يلمحلمقامط لمق م  ليكاإل ملصينلمق
 تسوه لعماره الصوبين جي  اسالئ ان  منين 
 هد  ـبخ هون شامـلگي حطلئ حرق عن العين

مقق علمق لص:ل يلمحلكإل ستنلقهللق علمكاابلتل لصبنل هبلل محل ي ابلل -9
قم ابلاليبللا ابىللا مدقبنلمق مدقبنال م يالطايبتلقكم ال   لمق د لماثإليدّل

لس قيق،لميللم قيق،لم ي الو  م يليليلاحلمققي ا
سببببتلتلمثببببلفقلقغايببببنلاتايببببدةل  سببببحلم مفهببببللمقطبببب لتا يقهببببللپتيبببب ل يبببب لمق

ممشبل تهللسقبىلم ب مثلتل ي يبنالصمبب لكبلحلمقغقبل لقب ىلمق غبب م ييحليبؤ  ل ب،لالكثب لاببحل
 بب مثلسيلسببينلما ليسببتلتلشببملپيسببعلاببحلمقلالمتبب ميلاسببيقنلكلفقببنلصببهل يببلةلمققببلس

لمم  ىلقسام لميتال هلمثلقثنلق  ثلميتصل يلكغد لمصم لم لدةلم ي الو
قدتب ةلمال بتدإلمق  يطبلقهلممقتهبل لمق كبعللستلتلمقتهلمم  تليصصلفلپكث تلمق

مقيثاببلقهالممقتببهلتقلياتهببللمالقسببحلممق قببلي ل  بب لمقيمببم لمقاقصبب انالماببقةلمق سببتلتل
 بببنلمقداقيبببنلتي ببب ل شبببكإلممابببحل بببحلاشبببل  لمقيلابببنلمدم لمقتطبببم متلصبببهلتاببب لمق م

الم  ميببببنل هبببب للمم بببب لمقيهبببب لمقيثاببببلقه مقسيلسببببينلمقتببببهلتيلي ببببتل اببببىلمقيبببب مقلصببببهل
مال تدإلمق  يطلقهلمتي ِّ ل شكإلمكي ل ابىليبمةلمال لمقشبيالمقي ميبهلمقدطب يال محل

قاسباعلممقكبلص ل)اثاابللمقق  لصهل يثينلمالسبتيال لممال بتدإال يب لمحلمقتاييبدل بحلم
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لستلتوپ ي لمقلللللليصدمح(لكلحلم  لاممديحلاقملمقمال لكالل   تل ق،ل
صيقببب الل  ابببتلمقييبببم لمق  يطلقيبببنل غببب م المم تدبببىلمقبببممقهلمقبببقيلكبببلحلي كبببعل
 غبب م ل لسببعلمق ايدببنلمقسبباطلحالم ببإلا ابب،لمقاقبب مالمقسببلاهلمق  يطببلقهلمقببقيلمطاببقل

لحلابببحلمقط ييبببهلمحلتثيببب لابببقةلمقت بببمالتل ايببب،لمابببإل غببب م ل)ا تبببل لمقك يابببلت(لكببب
قبببعل ابببىلصببب مقل غببب م لميسبببم ل يابببهلل ملاي اهبببللميلاشبببل  لا تادبببنلقببب ىلمابببلقه

ستنلمقاي مصبنل)يايبإلپمقيثالقييحل)مقيصااه(لممق كل لققدم ،لممق قيحلمقي،لصكلقتلمق
ل اي،لمق الحالقماهلصد اهلاقملمق املال ي ةلم مقهلقهاه(و

 لمقببقيلميصببديببديلمال ابب لممققببماهلاببملمقيثاببلقهلممق اببلحلمشببل ةلسقببىلمالقكا
ليسل  قهلماللم ي ل)مق ام(لمالقكايديل إلم ي لمااهلمقيثالقييحو

مم ب لميبلعلمقيهبب لمقيثابلقهلم  ميبنل  بمإلمقمببممتلمق  يطلقيبنلسقبىلمقيبب مقل مصبهل
كلحلاقل لمتدلقل يحلطلقالمققميالممقشي ل د إل بحلاب  مملما بل  لمقصب ل لمايب ل

لستن:پتشكيإل مقنلاقشمنل اىلمق مقنلمقيثالقينلصلشته تلمقلمقكميتال اى
 عبدئ واريد انخائ يعبودي  يالحب يالغالي يالحب

 ال ياحبيبي يالحب
 وديــالخانو السلطان يعب        همه ال ال ـــــة

 يا الحب يالغالي
 وديــومبارئ الخوان يعب        عـــلطالب وخقي

 يالحب يالغالي  
 وديـذوله االجو ك ار يعب       نــاردهم يا سلم

 اليغيالحب يال  
 وديــهو ابو االسالم يعب       نخدم السلطــان 

 يالحب يالغالي 
سبببتنلاببب ىلمقبببعلقل اهبببللمكيببب ليسبببتقي ل سببباالحل بببل لقيببب  لپمقببب ىلصبببهلابببقةلمق

قببعلمقيايببقلماببمليشببكملسقببىلقيببنلمقتببهلمصبباتلمقيبب،لالمتي بب ل ببحلميمقييببم لمق  يطل
لق،لق  علمقساطلحلاملم ملمالسدعوص يم،ل  م يل ممل

 ط ييبنلمق ببلإلصلقب،لسقببىليلقبالاببقةلمق سبتلتلمقكثيبب ةلمقتبهلتي بب ل بحلاشببل  ل
مقتيابقل لقيثابلقييحلاقبل ل سببتلتلم ب ىلتقب  ل بلق كعلمقيثاببلقهلمسيلسبلت،لصبهلممم بب ل
ميلابب،الماقهببللتشببكهلماببلقهل غبب م لاببحلمقتيقيبب لمالي ببل يلصببهل سببتنل شبب لالمقياي ببمحل
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م بببقاعل سبببك لمقسببباطلح لميصبببتهللمحلماببب مةل يبببمدلم تبببل تلاق ببب لل م بببممل مق بببل
مقشبب لالماببعلياي ببمحل)مق ا ببإل ببل (لم ل ببتل ببحلا اتهببللابب ةلم قبب ل م تهببللسببلقتل

سبتنالممقبىليلقبالةلمالادمينلمقتبهلمصب  تلپيل اللمق ملإل حلمقش لالصليل هلل هق
اببلقييحلاقهببللمقتيقيبب لمالي ببل يلاقببل لامميبب لم بب ىلمثببل تلتببقا لمق غبب م ييحلاببحلمقيث

سبنلپابإلصكلقبتلمق ت اهلمقيي لمقيثالقهل حلمق صل ل حل غ م لااللمصل هعل  ي بنل
حلمقببقيحلمكتدببممل قصببالمقايبب م طلال يبب ةلمقايبب م ط لمتقمبب ل سببك لمقسبباطل لمقاي مصببنل

لمق ايالممقشليولمق يلعلمش ا
مصبببهلتاببب لمقدتببب متل يابببلفلمصببب  تلمقسببباطلتلمقيثالقيبببنلمقياابببنلمقم ييبببنل محل

ا هلمكتال ايهللابلليشبي لسقبىلتيهب لمق مقبنل ب ص لقيب متلقا يبنلقمل ابلل يب ل طل لق
مقتهببل لمق بب االصكلقببتلمققببلسلتتهبب الاببحلمقتيلاببإل هببلال تببىلكلقببتلشببكمىلمق قببلتل

قببلل الليقنيمقيبب مفسلمقاتدميببلتل اببىلاهبب لتابب لمققمببم ل لق سببتنلمقاي مصببنل مقببللمقاسببي
ل ولنقمطلممقم  ةلسقلققللمق ل مقهلااهل  مقاايايا،ال

مابببحلمقمصبببصلمقتبببهلتشبببي لسقبببىل يببب لمق بببمما لماليتال يبببنالمقكثيببب ةلمقتبببهل
 لمقتبهلم تاب ل هبللمقشب لالمقي ميبهللمقسب م ةل  دتل اىلشكإل ستلتالصليلعل هبم ل 

يببلللم قيببنل لم ببلقيهالصببهلممم بب لمقيشبب يقلتال قببىلمقلممقش صببيلتلمق سبباينلمقكثيبب ة
تل ي لمقدتيلتلي مفاهلل قىل لم يحليصلييكمليل ملمقس م ةلاتيا لسميلق،ليل ة

لصتلشي ال وگ يالفل ق قينل قتلمق يتللم لقيهمق
م قببب اللصبببل لمقمطبببل لمسبببيانلمقتقمبببإلسقبببىلا يقبببنلمققلصببب ينلمقتبببهلكلقبببتليببب ل

 اببببإلمق يببببإلمشببببلإللاقببببقلمكثبببب لاببببحلافببببنل ببببلعلكلقببببتلمال قيببببنلمقاي مصببببنل لُاّصبببب ت
لقاقلص ين لممق يإلاملمقمطل و

تاغ م  لمقص تلم ا ت،لكلحلاقل لاحلق علم يحل  إلمق  قلسقىلمقي مقل مق
لاممقنلشي ينل هقملمقايقىلم قيتلك ستنو

 ودي لعشيري اخبار  يا تيل يا بو عمد
 اشصار همدري وراي  تهم من جهلگفار 

مصهلميلعلمق  المقيلقاينلمقثلقينلمممفإلمال  ييقلتلم يحلكلقتلمقامم لمقغقمفينل
ياياببنلمابملاببل   ل بلقتاميحلشببل تلتبمد ل اببىلمقيممفبإلمصببقلابمم طلاييقببنلمكايبنل

ل قينل مإلاقملمقامام و 
ل
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 عمي يبو التموين يبه
  ــهالعريض دمضي 

مالاثابببنل ابببىلققببب لكثيببب ةلمالليسبببيهللماللكتبببلالات صبببصل بببقق المقاهبببعلصبببهل
ستلتلكلقتلال ةلسيلسينلمميتال ينلمميتصل ينليتب ممقهللمققبلسلپمقامام لاملمحلمق

صنلسقببببىلمابببب مصهللمقتط ي يببببنلصببببهلمق دببببدتل يبببب لقاتي يبببب ل ا تابببب لمق ببببمما ل لالاببببل
لمقاملالتو

 الچالغي البغدادي وآالته الموسيقية
لقغهلمق غبب م ي(ل ابببىل)مقيببلقغهل غبب م (ل مليبب ىلمقيبب  ل ببلطدقلتسبباينل)يبب

ت كيبنلمالصبإللقغهل م لمقاملعلمقي ميهالمتيم لكاانليمقد ينلمقامسيمينلمقاصل  نلال
مايقلةل لقاغنلمقت كينليال نلمقادابهالللقغهلطمايسه(سقىلاصطاحلا كالامل)ي

متمبببمعلابببقةلمقايام بببنل يبببد لمقامببب التلمقامسبببيمينلي بببإل  ميبببنل  م لمقاملابببلتالثبببعل
ا لسب نلمقمبل هلمثقبل لمال م لابحل بدإلتقمدتبب،لمقاملايبنالمم  لقب،لمقمم بللابحلمقمطبب ل

حلمقمببل هل ببدإليايبب لمال كببلحلمق لصببنل لقامببلعلابب ا مصمببنلممالمصببلإالممالسببتا م ل
ليببلقغها طببلتلمياسببلتلمايلقببلتلميبب م متل تببىلمقتسببامعلماللتقتهببهلاهاببنلص يببنلمق

ي م ةلمقاملعال بإلتتيب ىلققب ل ل تيبل لمق سبتنلمقاقلسب نلقاامبلعلمقبقيلستالعل ق ل  م ل
 ّ مةلمقمببل هالمم طلفبب،لص صببنلقا م ببنالقدقتمببلإلسقببىلمقامببلعلمقتببلقهلصببهليبب مإلصصببمإل

ايامالفل ،لصبهلمققصب لمالمإلابحلمقمب حلمقيشب يحللي م ةلمقاملالتلمقي ميينلمققيلكلح
لكاللس قلمقماقلو

مق غبب م يلاببحلليببلقغهتابب لمقاهببلعليتطاببالمحليكببمحلم اببل لص يببنلمقستاببلعلمحل
مقيببل صيحليبب مل لقاملاببلتلممقمم هببللمتساسببإلم كلقهببللمط مفببقلم مفهببلالمماكلقببلتلكببإل

ابنلال ب مفلمق سبتنليايليل هلمط مت،لمقصمتينالمالصنلسقىلا م ةلمابتدكهعلمصبممتلفل
لتعلمي،الم د لمقي ي لاقهللمقا تا لمقاملالتو اىل 

مق غببب م يلكبببلحلياهبببعلابببحلمقيببب ميييحلليبببلقغهي ببب ملقاكثيببب لمحلم ابببل لص يبببنلمق
مقيهم الاستق يحلصهلققب ل ابىلابللشبلا مةلصبهلمققصب لمالمإلابحلمقمب حلمقيشب يحال

  بقمملمقصبقينلممليب ل يثلكلقمملكقق لصيدال ي لمحلابؤال لمقيبلدصيحلابحلمقيهبم لكبلق
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اه لمقيلدصيحلاحلمقاساايحلصبهلمقمب حلمقتلسب ل شب المصبهلابقملمتتااقممل اىل ي يل 
مقص  لم  لصهلكتلال)مقاغقمحلمق غ م يمحلممقاملعلمقي ميه(لقاشي ليدإلمق قدهلمق،ل

اببب لمقاممسبببمنلصبببهل غببب م لمقبببقيحل  صبببمملممشبببته ممل بببلقيد ل ابببىلمقاد ببب لابببحل لابببح
مقهببعلكببلقمملاببحلمقاسبباايحلل-مقتلسبب ل شبب ل-مقمبب حلمقالاببهلمق غبب م يلصببهليببلقغهمق

ياييلفلثعلت مييممل حلقق لسقىلمقيهبم ووولصبلحل) بمك هل تبم(لمقامقبم لصبهل غب م ل بلعل
هليعل  بببقلصبببقل نلمقيبببد ل ابببىلرقبببنلمقسبببقطم لابببحلا اببب لصبببلقحلمقسبببقطم ل2939

مكبببقق لم بببقل قببب،ل سبببميإل بببحلشبببامقهوولمكبببلحلقبببل معل بببحليمقبببنلمابببملابببحلاشبببلاي ل
ينليب لم بقلصبقل ت،لصبهلمقيبد لابحليصيحل اىلمقكالقنلمقيمدةلماحل اه لمق سبتمقيلدل

قسيعل حلك يابنلمابقملمال يب لم بقاللابحلقطدبهل بحل ديبجلمقبقيلكبلحليب لم بقالل بحل
تتاابقل ابىلميب يهعل ب  لل2312 ك ةلمقك ميوولمي بإلايب ةلمقيهبم لسقبىلمسب مفيإل بلعل

 بببلفلالشبببعلمق يبببالقتيبببم لابببحلمقهبببممةلابببحلمقاسببباايحلابببحلماثبببلإلشبببييالم ببب مايعلممق
مقصقينلا ةلم  ىلسقىلمقاساايحولثعلم قتلمقايلاب لمقات صصبنلكايهب لمق  مسبلتل
مقامسبببيمينلمققغايبببنل ابببىل لتمهبببللتببب  يسلمقيبببد ل ابببىلمكالتلمقتبببهلت تميهبببللص يبببنل

لماه:ليلقغهمق
لمقسقطم  -2
 مقيمدةل)مقكالحل ملمقكاقين(و -1

 مقط انل)مق ق  ( -9

 مق قل)مق  لدقيل ي( -3

لغيتلاحلمقد ينلصهلمقسقيحلمال ي ة(مققمل ةل)مق -1
قنلامسيمينلي يابنلمسبت  اتلميبلعلمق بل اييحلمكاابنلسبقطم لر مايبنلصلقسقطم لر

مالصبببإالم  تلصبببهلمقبببقصلميصببباهلمك مابببهلقاتبببم مةالمابببهلابببحلمكالتلمقامسبببيمينل
مقمت ينل اىلشكإلصق مقلش ،لاق   لصيب،لابايلحلاتممديبلحلات ليقبلحلصبهلمقطبمإل

ايببللممقسببداىل)مقسببداىلمطببمإ(الماببايلحليلق يببلحلاببلفدحالمتث ببتلااببللمقمل بب تيحلمقي
مسببد لميابب الل3متبب مفل  ل يببنلمقشبب لكببإلمتبب لل19 اببىلميهبب،ل ببحلط يببقل ماببلتل

ل ايهلل لقاا المقاساىلد انلميايهللد عو
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لم قق لصلحلا تميلتلرقنلمقسقطم لستكمح:
لمقصق مقلمقصمتهلمق ش ه -2
   مطينلمقشكإمقادميلماهلمقادلتيحلمقاي قينلمقصق لما -1

 ا م طلمالمتل لماهلمقمط لمقاي قينلمقصغي ةلقتث يتلقهلينلمالمتل  -9

 مق مالتلماهل لادتل ملاسلق لمالمتل لاصقم نلاحلمق شا -3

 مت ل  ل ينلمقش لاصقم نلاحلمقدمالقل11 ملل19مالمتل لماهل -1

لص  لمقيلد ش ينلمقصق لتقتههل  مف ةلقتث يتل مقاال ال  -1
رقنلمقسقطم لا ا لصلقحلمقسقطم يهلمقامقم لصهلشه لمقيلدصيحل اىلماحل 

علممقاتمصهل2913قهلينلمقم حلمقثلاحل ش الم سميإلشامقهلمقامقم لصهل غ م ل لعل
علممقاتببمصهلصيهببلل2991عالمكببقق لشببايإلصببلقحلمقامقببم لصببهل غبب م ل ببلعل2931صيهببلل
علممقاتببمصهل2939عالممقيببلد لمقشببهي ل ببمك هل تببملمقامقببم ل  غبب م ل ببلعل2321 ببلعل

علصببهل غبب م ل2997عالثببعل يبب لققبب لم قبب،ليمسبب ل تببملمقامقببم ل ببلعل2391يهببلل ببلعلص
ممقاسد لسقىلمس مفيإالثعلساالحل صمحل حلشلؤمإل حل مم لمقامقبم لصبهل غب م ل بلعل

علمتيابببعل ابببىليببب ليمسببب ل تبببمل بببلد لمقسبببقطم ل2311ممقاتبببمصهلصيهبببلل بببلعلل2311
لمق لفلالشعلا ا لمق ياو

)يبمدلىلابل ةلمقصبق مقلمقصبمتهلمابهلللللللسب نلسقبممقيمدةلمقاسالةلا ايللق
تلمقامسبببيمينلقيبببنل ملمق  بببلاولمابببهلابببحلمكالمقهقببب (لميطابببقل ايهبببللمقكابببلحل ملمقكا

مقمت ينلمقتهلييد ل ايهلل لقممسالمتتكمحلاحلصبق مقلصبمتهلصبغي لمابمل  بل ةل
 حلقص ليمدةلمقهق لادتم لمقط صيحلياصقلصمقلمقميب،لمقيابميل)مقدت بنلمقصبغي ة(ل

 ل ملمقال دالمي ت طلاقملمقصق مقل دقب ل شب هل ممسبطنليابيال  يب يليا لمقسا
 ادببلتيحلتث ببتل ايهببللمالمتببل لمال  يببنليقدببقلاببحلمقطبب  لمقثببلقهلقاصببق مقلميقتهببهلمقدقبب ل

مقصبمتهلابحلمقطب  لمتث تلاحلمقطب  لمال ب ل لقمابيالمق  يب يلمققلصبقلابحلمقصبق مقل
 ممسطنلمقغدمقنل)يطينل ش ينللمقمي،لمقيا يمال  ل لقاشطالمتما لاقةلمالمتل لصمقل

صببغي ة(لميصببق لمقمببمسلاببحلمق يببد محل ملمق شببالميشبب ل اببىلط صيبب،ل بب  لاببحلشببي لقيببإل
لشي ةول31-91مقد سل   م ل
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شه لمقيلدصيحل اىلمقيمدةلصهلمقي مقلقسيعل صمحلمقامقم ل  غب م ل بلعلماحل 
علمكبببقق لقبببل معلم بببحليمقببب،لمقببب  ديل بببحلقببببل معل2312ممقاتبببمصىلصيهبببلل بببلعلل2931

نلييشبببه لمق سبببتممقاسبببد لسقبببىلمسببب مفيإالمابببملابببحل ل2991مقامقبببم لصبببهل غببب م ل بببلعل
ةل حلقسيعل بحلك ياب،لمابقملمال يب ل قلمقيد ل اىلمقيمدلمقاي م يحلصهل غ م لمي ل 

 ببقةل ببحلقطدببهل ببحل ديببجلكاببللقك قببللماببملمقامقببم لصببهلمقمبب حلمقثببلاحل شبب ولماببحل 
علممقاسببد لسقببىل2933 ببلعلمقاشببهم يحلاببحلمقيببلدصيحلصببلقحلشببايإلمقامقببم ل  غبب م ل

مس مفيإلمكلحلااحلمقد ينلمقتهلشل كتل تسييإلمالسطممقلتلقم م لمقامبلعلمقي ميبهال
عالممقاسببد ل ياببلفلسقببىل2311مكببقق لصبب ميعل ببحلشببلؤمإل صببمحلمقامقببم ل  غبب م ل ببلعل

مس مفيإلم  ي مفلشييالم ب مايعلمقبقيلم بقلمقيبد ل بحلصبلقحلشبايإلي بإلسبد ةلم بيحل
لعو2312نلمقدساكينلسقنل  م لمالقم ل لدصلفل

 اببببللمقط اببببنل ملكاببببللتسبببباىلم يلقببببلل   مكبببب،ل مل   كبببب،لمتسبببباىلا ايببببلفل اببببىل
مقصيي لمقشي هل لساهللمقدل سهل) ق  (لماهلرقنلميمل ينلمستيااتلصهلمقيب مقلاقبقل

ل ص ل ام م هلصهلمقم حلمقثلاحل ش لي إلمقايد و
قب مف يلمقشبكإليشب ليصق ليسعلمقط انلاحلمقد ل ل ملمقاي حلممقمسعلمقياميلم
سبببعل ابببللمقدت بببنلل13 ايببب،لمقياببب ل ممسبببطنل يبببمطل ملاادبببلتل)  م بببه(لميطببب لمقياببب ل

لسعو93سعلمطمإلمقط انل21مق مف ينلمقثلقينلمقصغي ةلصمط الل
شه لمقال  يحل اىلمقط انلصهلمقي مقل  لسلكل علمقامقبم لصبهل غب م لماحل 

قق لابل محلدقكبهل بحلعلمكب2323علممقاتمصىلصيهلل بلعل2933ا انل قهلسيي ل لعل
صبهللعلمكبلحل ابممفل2931 م يحل بحل ميبهلمقامقبم لصبهل غب م لا ابنلم بمل م مل بلعل

ص يببنل سببميإل ببحلشببامقهلمشببايإل ببحلصببلقحالمكببقق لم بب مايعل ببحل ببد مل ببحلامشببهل
مكبببلحليببب ل  بببقلل2399ممقاتبببمصىلصيهبببلل بببلعلل2919شلشببب،لمقامقبببم لصبببهل غببب م ل بببلعل

احلمقيلدصيحليهبم مل بحلامشبهلشلشب،للمقيد ل حل  لسلكل عل حلي ةليمي ةال يالفل
علصببهلا اببنلمقطببلط محلكببقق لاببل الماليمببل ل سببيحل2939مقامقببم لصببهل غبب م ل ببلعل

  بب لمهلمقببقيل  ببقلاببقةلمقصببقينل ببحلصببتحلمهلمق ا ببهالمط م اسببهلمقيببمم الممقشببي ل
 اهلمق  مي الم  يالمقشممل عل لد لمقكالحلسلاهلمقشممولماملاحلاممقي لا يقنل
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علم اببببإلسببببقيحلطمياببببنلصببببهلمالقم ببببنلممقتادديببببمحلمتببببمصهلصببببهل2311مقامصببببإل ببببلعل
لمقثالقيقلتو
قهبببللمقببب  للقبببنلمإليمل يبببنلمي ببب ىلابببهلمقببب قلممالصبببطد لمقا ابببهلمقببب م فمك

طبل ل شبب هل مفب يلمقشبكإلي تبميل ابىل يب لمقدت ببلتلدقيبل يالمابهل  بل ةل بحلس
 يبب مصلمقاسبتطيانلمقاث ببتلصيهبللاسببال لي تب قلمقثمببالمقمسبطهلقببدمفلابحلمقصببقمفل)

اي قيبببن(لمصبببهلمقغلقبببالي تبببميلمقببب قل ابببىل شببب ةلمدممفلابببحلابببقةلماليببب مصاليطببب ل
سببعلميطبب لماليبب مصلمقاي قيببنلل2سببعلمسبباك،لل1سببعلم  ابب،لل11مالطببل لمق شبب هل

لسعول7سعلممقاسلصنل يحلمقدت لتلل1,1
شببه لمقيببلدصيحل اببىلمقبب قل سببميإل ببحلشببمتنللمقامقببم لصببهل غبب م ل ببلعلماببحل 

احل طلال حل ك لعالمكلحلي ل  قلصقيت،لاقةل2311علممقاتمصهلصيهلل لعل2939
ممفببإلمقمبب حلمقتلسبب ل شبب الكببقق لشببايمحل ببحلدقكببهل ببحل سببميإلمقشببي اهلمقامقببم ل 
علمكلحل يالفليب ل  بقلمقيبد ل بحل2313علممقاتمصىل لعل2933مقامقم ل  غ م ل لعل

 طببببلالمقشببببي اهالماببببحلمقيببببلدصيحلمقببببقيحل لصبببب مملتسببببييإلمالسببببطممقلتلمقيببببلد ل
علممقاسبد لسقبىلمسب مفيإلمكبلحل2311،لمقامقبم ل  غب م ل بلعلصبلقحلشباّل ام يل بحل

احلمشه لمق ستيينالمياتا لصمتلفليايدفل ط ملتل لقينالكقق ل سميإل حلصبيمحل
علممقاسببد لسقببىلمسبب مفيإالمكببلحلمقيببلد ل2933 ببحلييمببمالمقامقببم لصببهل غبب م ل ببلعل

 يلمقاشببهم يحل هببقةلقببمتم بب مايعلمق ايببإلاببحل ببلدصهلمالقم ببنلممقتادديببمحلممق السببهلم
ل ملمقدقلحلم ا لمق ايإومالقنلمامل 

مق غببب م يلم لدصيهبببلال  ببب لمقا م بببإلمقتل ي يبببنلليبببلقغه يببب لمسبببتي م لرالتلمق
مقاتيلي بببنالمم لمحلمقكببب لمسبببال لال ببب لابببحلقك ابببللابببحلمقيبببلدصيحلمقبببقيحلممك بببممل  كبببنل

مك تببهلحلقمقامببلعلم دببدتلمقات بب لمق غبب م يلم يببتلمقامببلعلمقي ميببهال سببىلمحلتبب مّل
تلمي بببب ىالمصببببهلامبببب اتهعلمقامسببببيمل ليببببلقغهلممكالم ابببب هعالاببببحل ببببلدصهلرالتلمق

مقك يببب ليايبببإل شبببي ل ابببىلرقتبببهلمقيبببم لممقكابببلحالم بببلد لمقمبببلقمحلمقشبببهي ل ابببي ل
مقشببب اهالم بببلد لمققبببليل اببب لمقيبببلسلم بببلد لمقكابببلحلقبببل علقيبببيعلم بببلد لمقيبببم ل

 لمقمببلقمحل  بب لمال بب لمقمبب ي ل اببهلمالاببلعالكببقق ل ببلد لمقكاببلحلا ابب لسببيي لم ببلدل
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يبب ييسلم ببلد لمقط اببنلسببلاهل  بب لمال بب لم ببلد لمقيببمدةل سببحلمققميبباالمكببقق ل
 بببلدصملمقسبببقطم ل  ببب لمهل ابببهلم ابببم يلمقبببم  يلمتاايبببقةل بببلديلا سبببمالم يابببلفل
 لد لمقيبمدةلا اب لصبلقحل اب لمم بملسباي لمققليبلتهلم قبهلمقط بلإولمابقهعل يابلفل

مميالم بببلد لمقيبببم لا اببب لسبببيي الم بببلد ل لدصبببللمقكابببلحل بببدتلقيبببيعلمم ببب مايعلمقببب ل
مقيمدةل م إلم ا لم لد لمقسقطم لا ا لدكهلم لد لمقيم لصبدمتلا اب ل ابهل
م لد لمقملقمحل د لمقسالميلم لد لمقط انلصلاإلمقسي يالماقل ل يالفل لد ل
مقيببببمدةلميببببل هلمقامببببلعلطبببب،ل  يببببالم ببببلد لمقسببببقطم لميببببل هلمقامببببلعلصبببب ل لالشببببعل

لعليببيسل  بب لمقبب دمقلما ابب لمقط ببلإولماببقهعل ياببلفل ببلد لم ببلد لمقبب قلميببل هلمقامبب
مقيببم لممقاا ببحلم بب مايعلمقسببلقعالم ببلد لماليمببل ل لسببعلا ابب الم ببلد لمقيببم ل يببل ل

لا ا ل سحالم لد لمقملقمحل اهلكلاإلم لد لمققليلشك لا ام لم ي اعو
   الدينيةاداءالمقام العراقي وا 

هبدةلصبمتينلصبهل بلقعلمقتمقيبلتالاهاللمستي لمم تكب لابحلمكالتلامسبيمينلممي
صببلحلط ييببنلمالقغببلعلت مببىلكاببللاببهالمقببحلت بب فل ببحلمطبب لمقاملاببلتلمقي مييببنالماببهل
سببب الم تكبببل لمكالتلمقامسبببيمينالصلقصبببمتلممقبببقغعلتم ابببلحلاقبببقلمالدإالمقكبببهليكبببمحل
قأل م الممق يقهلاق،ل شبكإل بلصالتبيثي ةل ابىلمقبقدسلمم لطتب،ل لق شبم لممقم سبينال

،الكلقبببتلمق ليبببنلسقبببىلماليمل بببلتلممقكبببدعلمقابببؤث ولابببحلاقبببللميببب لمقت صبببيحلاممديقببب
مال ت ببلطل ببيحلمقببقغعلممقكببدعلمماليمببل ل اببىلمقصببيي يحلمقبب يقهلممقامببلاهالمقاببللكببلحل
مقامببلعلاببملم ببل لكببإلمالقغببلعالياكببحلمالستيلاببنل ببحلمقببقغعل لقامببلعلقتكببمحلمقمممسببعل

لمقاشت كنلقد م رتلمق يقينلمقاملعالمقكدعلمماليمل و
دينلمقاملعلمقي ميبهل ا تاب لمال م رتلمق يقيبنلممقاغبنلمقي  يبنال ديبنل بلف ةل 

صبببهلمقمببب عالممقملت كقبببللاسبببيقنل ثببب لمال يبببلحلم يبببلإلمقببب يحلصبببهلقشبببيةلمقامسبببيمىلمابببمل
الت بب ثقلل قبب،ل  ميببنلاببقملمقكتببلاالصببلحلاببقةلمق م طببنل بب تلممابب نليبب ملميببلعلمد اببل ل

اهلل  تلمكث لمابم للميبلعل صبمإلتاب لمق ال ةلمالسداينلصهلمقيص لمقي لسهالمقي
تلمق ال ةال ق اللماتدتلمق يفنلمقامسيمينل   مإلمال تدإلماليق بهال بيحلتي اب

ابإلمقاغبنل قب ل شبيتهعلابحلابيل هلل يب لمال بتدطلقاتد يسلممقتت ي ولصاثاابللصيبإل 
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 لال ببليعالم مقبببمملاد  متهببللصبببهلمقمببممايسلمييابببمملقهببلل صبببمالفلميمم بب لت د هبببللابببحل
 لكاببللقكبب لمقشببي لاصببطدىلمقغدييقببهلصببهلكتل بب،ل)يببلا لمقبب  مسلمقي  يببن(لمقاببيل
ابببلقهل غببب م الم  ببب لمي م رتلمق يقيبببنلممقاغبببنلمقي  يبببنال صبببيلقنلمقابببقمقليبببلعل كبببقق ل

مقي مييببببنالممال تدببببل ل ببببلقكثي لاببببحل  لقيهببببللممقيبببب سلمقي  ببببهلقاامسببببيمىلممقاملاببببلتل
لقيقلوإلاي اهللسسلاعلصهلمصمقهلل ملمصمللاا م لفلل تدل لفلممق لقهللس

 تببىلمقداي يببلتل اببىل لايتهببللكلقببتلقمتلاميبب لمطقببهلماببلعلتابب لمقهياببلتل
مي ببببإلاببببقملمقم الكببببلحلميقمحلمتببببدمةلمقمبببب رحلمقكبببب يعلممقاقم ببببنلمقق ميببببنلتمبببب  ل لقاغببببنل
مقي  يببنالمكلقببتل طببالمقيايببنلتامببىل ياببلفل لقي  يببنال تببىل ببيحلي ابب لمقسبباطلحل

 لمقيبببلقعلمالسبببداهالسقلمحلمصببب م لصمهبببل لمقيثابببلقهلقاصبببدةالمقم لصبببهليايببب ل ق بببل
 ىلسقبببىلصبببيلقنلمقي  يبببنلابببحلمقهبببد ليببب ل لمالابببنل ابببىلمحلتكبببمحلمق ط بببنل لقي  يبببن

مقاملعللالمامل ا لاحلشيق،لمق دل ل اىلمقال ةلمق فيسينلقأل م متلمق يقينللممالق ثل 
لمقي ميهو

علابببحل ابببلايببب  مفللقبببعلتكبببحلمقامسبببيمىلممقغقبببل لت بببتلمقايهببب لمقياابببهال قبببل فل
حلكبلحلمقت صيب،لابحل يب ل ليبلتلمقغقبل لقب ىلسبلف لميابعالقكبحلمق ب يثلمصاسدنالمم ل

صببهلمقامسببيمىلممقغقببل لصببهلمق اببل ةلمإلسببداينال  ببقل يبب مفل اايببلفلممابب لفلصببهلسببلف ل
 لصيببب،لمالمسبببلطلممالدابببلحالصامببب لت ببب ثل بببحلققببب لم بببممحلمقصبببدللصبببهل سبببلفاهعالم قّببب

قللمر ب محالسقلييابمةلابحلمق يلابيلتلصدسدنلاي مصبمحلكلقكقب يلممقدبل م هلمم بحلسبي
م قبببهل   مسبببت،لاشبببلاي لصمهبببل للوم  طبببمةل بببلالصد الم بببدمدمفلقشبببيق،لمتم يسبببلفلمتك يابببلفل

مةلصيب،لمقب،لكبلحلنالمكلحلاحل يبقهعلم بحلمقهابلعلشبل  ل)مقه ميبن(لمقبقيليبلإلات يابمقااّل
لو دانلصهلمقامسيمى

علمقيدانلطقطلميلمصهل ص قللاقملمّق لصهلاقملمقياعلك ل لمقادس يحالماقه
صلقملكلحلمققبلسلمقيبمعلتسبتم  لمحلي بل لصبهلمقامسبيمىلابحلي بإل يب للايما ي

 فانلمقب يحالصبألحلصبم مفلابحلمقغقبل لممقامسبيمىليب ل  يبتلصبهل يب لمقدتب متل ابىل
لر مالمقت شعلميمم  لمقسام لمق صيحو

محل  مسببنلشببه لاببحلاببقةلمالشببيل الاببحل يببثلاببهل اببعلابب م يلماهببعليبب مفال
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يهبللابحل يبثلاببهلصبحل  بيصلكبلحلم يلقببلل سب الت اب ل يب لمق يفببلتلمقيبإلتيلط
لمقتهلتتيلطلةلصهل يلتهللماليتال ينلمقيماينو

اقملصياللي صلمقغقل ل ايقلةلمقاطابقالصكيب ل قبللسقملكبلحلمقكبدعل بحلمقامبلعل
مقي ميبببهل م بببهلمقت شبببعلممقسبببام لمقمبببميعلممق صبببيحالممقك  يبببل لممقم سبببينالمقادصبببقل

ماببملمقدببحلمقببقيليمبب  لمالليغقببىالصببليقمحل لقامببلعالممقببتدمةل لقامببلعللقببأل م متلمق يقيببنا
ميايب لمي م متلتبتعل لقامبلعولكبإلاقهبلليبؤ ىل بقغعالممقبقغعلامبلعلاللا لقبنالميصببد،ل
 ااببل لمقصببقينال لقبب،لقببمل  سل  مسببنل اايببنالمصقيببنل ييمببنلق هبب ل م سببي،المالسببتثل ل

يبببلتلقدسبببينلكثيببب ةالميببب ل ببب  ل اشبببتهعالصهبببملابببحلمالقبببمم لمق مفيبببنلمقاي ببب ةل بببحل ل
مالي امحلصي،لاقةلمق صلفصالصصقدمةلسقىلمصقل لتم  لمصقلمالميلتلصااديب لامبلعل
مقاابب ىلامببلعلميمم بب لمقايببإلامببلعالميبب ل لقببتلاببقةلمقتمسببيالتلاببحل ببدإلصصببمإل
مقاممقب لمقق ميببنلمقشبب يدنالصلقاملاببلتلمقتببهلتمب  ل  ميببنلمقامقبب ل مإلمقايببإل يبب لمقاملاببلتل

قهليببنلمقامقبب المقتببهليبب ليكببمحلميتهببللي ببإلمقديبب ل مايببإوولماقببل لمقاملاببلتلمقتببهلتمبب  ل
مقاد  نلممق ميصنلممق ديقنلسقىل يب لققب الابقملمكبلحلماليب امحليب لمسبتيلقممل لقامبلعل

الصلالقغلعلاحلصبق لمهللمقي ميهل إقحلمهلصهلايلقينلمسملعلم اإلال دفلقهللسممة
لماحل ي ل ام،و

مال ت بببلطلمقمثيبببقل بببيحلمقامبببلعلمقي ميبببهلما تاببب لل ابببىلمسبببلسلالتمببب علمسبببتا 
مي م متلمق يقيببببنالم ببببإل قممقببببللقهببببللماببببل ةليسببببتاهعلاقهببببللقتغطيببببنلاتطا ببببلتلتابببب ل
مي م متلممحل صاببببإليبببب م لمقامببببلعلكببببلقمملااببببحلم قببببممل بببب قماعلصببببهلمقاقليببببالممقاممقبببب ل
لممالقكبل ال يبثلتتيببم لمالقحلصيهبلل اببىلمال تكبلدلمقصب يحل اببىلمقط مبلتلمقصببمتين
مقيلقيببنلاقهببلل)مقيببممالميببممالمقيببممالم يلقببل(لممقممطفببنلاقهببلل)مقمبب م لمم يلقببلليبب م ل
مقم م (ال يالفليتيم ليل هلمقاملعلاقل ل اىلاب طلمالمدمحلماليمل يبنل  ب لمالشبغلإل

لمقتهلي   اللياي لمقشمم يإل)م ال لمقد ين(ل ي لكإلاملعو
 متلمق يقيبببنلممقامبببلعلقيبببإل يببب لابببحلاثّبببإلققببب لمال ت بببلطلممالقببب الفل بببيحلمال م

مقي ميهلممقامسيمىلاملمقادل ثالحلمقامصاهالمققيلم تإلاقدقبنل صييبنل بيحليماب،ال
تمبب ي ملقي م يتبب،لمصقبب،الصاببدل اببللتاتبب ل بب،لاببحلشببه ةل لقامسببيمىلممقغقببل لصببهلت كيببلل
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ماص لمسم يللم ي الالممطامتل اي،لمالمسبلطلمال  يبنلممقدقيبنلصبهلسبم يلل)مقاب ي ل
 ةلكبببلحلتدايبببقةلكلق بببلص لاهببب يلم  ببب لمقدتبببل لايببب م المقابببقيحلمقي بببل (المابببحل يببب

سيدل ص ب لمالسبطممقلتلقب ي لمقاملابلتلممال بلقهلمقيايابنالماابللمسبلتقةلاشبهم ل
لقهعلصهلتدمةلمقم محلمقك يعلممقاممق لمقق مينلمقش يدنو

يل هلمقاملعلمقشهي لم ا ل بحل ابل يلمقديب محالممقبقيلماتبلدتلي م متب،ل بلق م ل
صبهليبلا لاقبم ةلل مفلصلص حلا  سنلصهلصبحليب م ةلمقامبلعلمقي ميبهالكبلحلااّيبلممق يمين

صببهلاقببلف لل مفلصببهلميقكببل لمقمل  يببنالمقيببعلمققيببل لمقشببي اهلكببلحلااّيببل ببلتمحالميل فببلفل
صببهلمقاممقبب لمقق ميببنلممقتهاببيدتالمكببلحلقببقق لتببيثي لمماببحلليممابب لمقشببي اينالميل فببلفل

هلاايب ملصبهليبلا ليمكبلحل سبحلمقشبك لل اىلقكهبنل  مفب،الم ابملط ملتب،لمقصبمتينا
مققيل مصقل ي ةلمسطممتلمقاممق لممقاقليالمقق ميبنللمقم لقيهمقا م ينالممالستلقلا ا ل

كلق ببلص لاهبب يلم  بب لمقدتببل لايبب م الممقاببدل اببلسالممقاببدل بب  لمال  اببهالمابب ل
لايلاي ل  ي ةلاحلشمم يإلمقاممق و

لاقل لقم لحلاحلمي م متلمق يقين:
ن رادي كتالوة القران الكـريم واالذان والتمجيـد واالبتهـاال  والتواشـيُ النو  اال  -0

 الدينية:
صببببتدمةلمقمبببب رحلمقكبببب يعلتببببد محل يالقيببببنلم ببببدمةل لصببببنال قبببب الليت بببب لمقمببببل هل
مالصمإلمقا  ينلصهل اايلتلمقتقمإلمقاملاينالقلايب ل بحلكمقهبلل ابعلمصبحلك يب يحال

قتدمةالما ل فلمق ب م الم ابعلصمإلمتتااحلايامالتلممسينل حليمم  لم ل يث
سلصبببهلاببب م سلمايلاببب ل لصبببنلمالصبببممتلم ابببعلمقاهيبببلتلممقبببمم لمقمببب م متالمتببب  ّل

يماهلصيهللمقات  الممقاتياعلسقممتل  ي ةلالتملقهلالمابهلصبحلقابللتيتاب ل ايب،لابحل
لاؤادتلصمتينلمصقينلقامل هلمققيليث تلاحل دقهللتدمي،ل اىل ي مق،لاحلمقم م و

 ةلالمقفبب لمقببقيحلكببلحلقاامببلعلمقي ميببهلمميل تبب،لمثبب لك يبب لصببهلاقببل لماثاببنلكثيبب
ت سببيحل  م متهببعلصببهلتببدمةلمقاصبب  لمقشبب ي ل ببدمةل اببىلاببحلقك قببلالصهببقملكاببلإل
مقبببب يحلمقطببببلفهلمقببببقيلماتببببلدل لالصببببلقنلصببببهل  مفبببب،المتقمدتبببب،لمقياايببببنلمقسببببايانل ببببيحل

مال  بعلمقبقيلمقاملالتالمقم لمق لفل   لمقمل  ل   لمق دمقال طيباليبلا لمالابلعل
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 يل لمقاملالتلممالقغلعل  قي ت،ل لينلماليل ةلممق  م نالمكقملمقشي لا ا لمقي لسهل
لا  سلمق دلصيحالمققيلتد محلمقتدمةل ل مف،ل دمةلم ينلم شم لو

ممقملتميدقببلل قبب لا  سببنلمق ببلص ل ايببإلمسببال يإالصسببقتي  ل اببىلكيديببنلم م ل
 لاكمقبببلتلققببب لمقامبببلعلابببحلت  يببب لمقامبببلعل بببدإلمقبببتدمةالاببب لمقا لص بببنل ابببىليايببب

مايلقلتلمصي لتلمتسامعالا لسيل ةلصلفمنلصهلم تيل لمقدممصإل يحلمقاملابلتلابحل
يط لم مصبلإال قب ل اايبنلمالقتمبلإلابحلامبلعلال ب الم صمصبللتاب لمقمطب لا ّك بنل
مالقغببلعالاثببإل سببحلمسببت  ما،لقمطيببنلمق اببيدميلكمقهببللتطببإل اببىلاملاببلتل  يبب ةل

ملممق يبلدالقلايب ل بحلمسبت  ما،لقاملابلتل يب لات ممقبنلگقسبهكلق ستلممق يلتلمم
ل يحلي م لمقتدمةلاثإلمقدقي محلممقاستيل لممق  تيل لممق يلدلكل لماللسقىلقق و

قمببب لم ببب  ليايببب ليببب م لتبببدمةلمقاصببب  لمقشببب ي لصبببهلمقببب  طل بببيحلابببقملمال م ل
مق ببلفلم سببحلمسببت  معلمقاملاببلتلمقي مييببنلاببحلماثببلإلمق ببلص لصببد لمقبب يحل شببي المل

ا ام لمقهلشباهالممق بلفلا ابم ل  ب لمقمابلاالا اب لسبيي لمقمامبلقهالمق بلص ل  ب ل
مقسببتل لمقطيببل المق ببلص ل اببهل سببحل مم لمقيببلا يال  بب لمقاببقيعلمقسببي ل اببهال  بب ل
مقبب  احلتمصيببقال  بب لمقاببقيعلم ببملمقسببي المقاببدل بب  لا ببهلمقبب يحلمال  اببهالمقاببدل

 لمقاييبب لمقشببي اهالمق ببلفلاببل يلسببلاهلمال  اببهال  بب لمقبب  احلطبب،المق ببلص ل  بب
م بب مايعالمقسببي ل  بب لمقايببدلشببلك لميلسببيحلمقيببدمميلم يبب اعلمقكثيبب لااببحلكببلحلمقامببلعل

لمقي ميهلال تهعلمالسلسينلصهلمقتدمةو
ميقمحلمقبببقيليتكببب  ليمايبببلل ابببسلاببب متالم يببب لمحلكبببلحللأمـــا نـــداء الصـــالة:

 لمسبببتطل ل يببب لالصمبببسبببيگليبببؤ ىل لقغبببلعلماملابببلتلا ببب م ةالكلق يبببلدلممق سبببتلممق
مقاؤ يحلمست  معلمقي ي لاحلمقاملالتلمق فيسينلممقد  يبنلمقاميب ةلاقهبللممقاطامبنالصمب ل
مال لمق لص ل اهل سحل مم لمقيبلا يلاملابلتلمقصب للممق يبلدلكبل ك  لممققهلمقب ل

لحلاققل قّلا مفهالمققيلكلحلاؤققللصهليلا لم ي الالمكقملمق لفلا  هل سمحلمقسل
اببهلثببعليببلا لمقما يببنال يبب الليببلا لمقابب قإلثببعليببلا لشببلك ل   ييقببلتلمقمبب حلمقال

مقيببلقهل)كاببللسببقيتهل اببىلقكبب ة(لصمبب لمسببت  علاي ببعلمقاملاببلتلمقي مييببنلصببهلمالقمحل
 تىلاملعلمالم صنالمكلحليؤقحل املعلر  ل  م ليساي،الصلقملمقهىليل هلمقم محل بقغعل
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لساي،لاهاللكلحلقم ،واييحال ملمقا ّا ل قغعلاييحالصلق،ليؤقحال قق لمقاملعلمققيل
امل  م ل يقهلصب  ياليبؤ ىلقيابنلمقيايبنلي بإلصبدةلمقيشبل الميبمعللالتمجيد:

لق ي لينل مل  لي   لمقاايّلل دإلمقتهلتس قلصدةلمقياينالمصي،مقياينلي إلي م ةلمقا
لمقام انالم ل ةلتست  علاقةلمقام ان:

لمقاهعليلل هلميلليّيمعاليلل  ي لمقساممتلممي  
لاا ليللقملمقيدإلممالك معيللالق لمق

لمقاهعلقّم ليام قللمسايقللمم صل قلل قم لاي صت ليلمهو
لس  لق لالل   قل ال قل  ل ت ليللاي م 
لس  لق لالل ا قل ال قل ا  ليللا ام 
لس  لق لاللقك قل ال قلقك  ليللاقكم 

لس  لق لاللس  قل ال قلتس ي  ليللُسّ م 
لمقصا لس  لحلمقمم  لمال  الس  لحلمقد  

لس  لحلمققيلقعليت قلصل  نلماللمق م
ليإليدإلمه

مكلحلمق لفلا  هل سمحلمقسلا مفهالابحل ص ب لمقاايب يحلصبهل غب م ليلط بنل
صببهلصت تبب،المقملاي صببنلاتدبب  ةل لقامببلعلمقي ميببهالمقملصببمتلشببيهلقبب يلت شبب لقبب،ل

مقيب،لمقمامالمكلحلسكلحلمقاقطمنلمقتهلياي لصيهلاليقت  محلميبتلمقتاييب لقيسبتايممل
(لمابببحلم  م لتببب،لكبببلحل طببب الم شبببم لمابببمليتابببملمقمصبببلف ل اببب  لمق سبببمإلمقكببب يعل)

يسببت  علماببلصنلقاام اببنل)مق ي ليببن(لمقات ممقببنلم ببدةالشببيفللاببحلام اببنلم ببحل ابب محل
لماهوو

لمق ا لهلمققيلق،لمقيدةلممقي  مت
لم ي ةلمقاا لممقااكمت

لمق،لمالسال لمق سقىلممققيمت
لت ه ةلمققيمىل ملي دي،لمقسكمتوولمق مقيلقعلصدليغ ال ق،لالل

لثعلي   ل ل تيل لمقمصلف لمقاقتملةلاحل اثلإ:
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لمإببهلمق سب ي يعلاملمقق لقلممستملعلمقس يإماحلمق 
للعبب علاستهاغب لممهلبقلباق،لمقهلا مكيلل سمإلل مل
لمحلمقك يعليييالاحلقل مةليلامللللي ل لق ام لمقل يل   لل مل

ابببلتلمقي مييبببناللف لمقاطيدبببنلم ابببلليدفاهبببللابببحلمقاملسقبببىل يببب لققببب لابببحلمقمصببب
 كلق،لماكمقلت،الا ل صب ليايب لمقهاهابلتلمال يايبنلممسبت  مقهللميكاإلمقاملعل كإل 

 كااببلتلصببمصينلاثببإليببل ميعاليببللكبب يعليببلل ببهلم ي اببللم قبب الليسبباعلمقامببلعلميقهببهل
لمقتايي ليممعل  ص لمالقمحل قدسلقغعلمقتسامعو

مشيحلمق يقينلصههلتش ،لمقتايي الابحل محلتاب لمقامب التل اللمال تهلالتلممقتمل
يقبنالم ابىل)مق ي لين(لميمتص ل اىل ي لمقمصبلف لممقاب مفحلمقتبهلتبؤ ىل لقغبلعلاي

كثببب لاقببب،لصبببهل  م لمقاملابببلتلميمم ببب الليكبببمحلصبببهلمقتاييببب لمقيابببمعلصبببلحلمالقتبببدمعل بببي
تسببت  عل اببىلمقتممشببيحلممال تهببلالتالماببهل صببم ةل لاببنلياياببنلمقشببيم لصببهل غبب م المل

مالكثب لصببهلمقامصبإلم ببد لمقشبلعلماصبب الممال تهبلالتلممقتممشببيحلمق يقيبنلااكببحلمحل
لتكمحل ي م لص  يلميال هو

   الجماعية: االداءآ -2
ماببببهلم م متلتشببببت  لصيهببببللايام ببببنلاببببحلمقاببببؤ يحلي  سببببهعلمقاببببدل مل فببببيسل

 مالتلمققغايبنال لقاملالتلممقتلمق طلقنل ملمقا ش الممققيليشت طلصي،لمحليكمحل  ي مفل
م ل صبببببلل دصبببببمإلمقمببببب م ةلمال  يبببببنلقاامقببببب لمقق بببببميالم لص بببببللقدشبببببغلإلممقتقبببببديدتل

اقةلمال م رتلممقام مثنلشبدلالالمكبلحليب لمقاست  انلممقامام نلاحلي إلاشلاي ل
ل   لصهلما لاي اهللمقادل ثالحلمقامصاهلاحل اثلإ: 

ل
لاملعل يعل شي محللمقاحل  يللال لاحلم اكع

لتببلعل سبباملل لمالكممحبقسيل ا لسداه
لممحباملعل يلدل يللىباحلقصال لقهي لا ا
لهببلعل سيقببامللصاممل اىل يب لااب 
للبببلعلص بباملقالل  مل ش يتلميكببممح
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للتبببلعل يببامللهبههل لقتهلاهل  تيقيللم
يببب لمقابببل ةلمالسلسبببينلممق فيسبببينلم ي ابببللمقكثيببب لمقكثيببب لابببحلمقتقبببديدتلمقتبببهلت

تلمق يقيببنلمقيال يببنلكلقاقليببالممقاممقبب لمقق ميببنلممقتهلقيببإلممالقكببل الاببقملميبب ل م مقببأل
ي ىلمقي  لمحلمما لمقتقديابنلياب لمسبا،لاباحلكداهبلالمابهلمسبيانلقطيدبنلصبهل

ل د ل ممقلمقا تك و
اد  ابللاقم بنلمامقبب التتابىلصيهبللمقمصبلف لمق يقيبنلممقابب مفحللالمناقـب والموالـد:

(لمايام بببنلمقاقم بببنل ملمقامقببب لتتبببيق لاببببحلصبببطدىل)مقق ميبببنالمسبببي ةلمق سبببمإلمقا
مشبب لصليمببم اعلمقاببدلمقببقيلييببّ لمقاليسببت ملل21-9مق طلقببنل)مقشببمم يإ(لم بب  اعل

مقبببقيليهبببه لقاملابببلتلمقدصبببمإلقتي يتهبببللابببحلي بببإليبببل هل مليببب م لمقاملابببلتالمابببقةل
للممقصببببب للمالمإلممقصببببب للمقثبببببلقهالمتمديببببب لگمقدصبببببمإلابببببهلصصبببببإلمق سبببببيقهلممقسبببببي

مقاببللصيبب،ل اببىلاببقةلمقدصببمإل ياببلفلاللي ابب لالسببامالمسببيلقل ااببهالمللمقاملاببلت
سبب لالتسببايلتلمقدصببمإال ااببللمحل شببممفينالمالل  بب لييبب  ل سبب لالاببقملمقتمديبب لم 
ةلمقاملابلتلممسبت  مإل يابهلل ب ي لصهلصصمإلمقامقب لمقق بميلاقبل ل  يبنلصبهليب م 

لهلوكث لاحلصصمإلي م ةلمقاملالتلمقي ميينلمقتهلس قلمالشل ةلمقي 
صببهلمقدصببإلمالمإلاببحلمقامقبب لتبب  إلاملاببلتلمالم صببنل ملمق شببتهل ملمال مم ل
ماملالتلمق هيب دمميلممقي بم يلممق  يب يلممقاثقبميل ملمقاب اهولمصبهلمقدصبإلمقثبلقهل

للممقشبببببب يهل سببببببتلممقطببببببلا لگببببببتببببب  إلاملاببببببلتلمكمفلممق كياببببببهلمميمشببببببل لممق قي
لممق ق لتو

اليهل گلملالتلمقييعل شي محالممقمصهلمقدصإلمقثلقثل)مقص للمالمإ(لت  إلا
لممق مش يلممققهلمق و

 اببللصببهلمقدصببإلمق م بب ل)مقصبب للمقثببلقه(لصتبب  إلاملاببلتلمقاقصببم يلممقيّاببلإل
ممقا بلق لسقبىل يبب لققب ل يببثلميتهب ليبب م لمقاملابلتلصببهلقمبإل يبب لمقاملابلتلاببحل
صصببإلسقببىلر بب ل ملم  ببلإلامببلعل بب إلر بب لكل  ببلإلامببلعلمقهاببليمحل بب إلمقابب اهل مل

لاثقميلماكقمالاالليشي لميؤك ل  علميم لق لعل مليمم  لثل تنلقتا لمقدصمإومق
امبنليبقك محلاد  اللتهايابنلمتبؤ ىل ميبم لمقايام بنل ابىلشبكإل  :التهاليل
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سبببال لمهلمق سبببقىل لصبببممتلاقسبببيانلم بببيمدمحل لصبببنالميق يبببثلابببحل يبببقهعلصيهبببلل 
ام بببنل بببقك لمهلصبببمتليبببل هلمقامبببلعاليقشببب لمقمصبببلف لمقصبببمصينالاببب لمسبببتا م لمقاي

 يإلي ت يلديلفل لصلفل لقامقميبنالل يلقلفل  ليمل ليقلسال  م لمقمل هالميتمسطلمق امنل
يسلمق امنل)مقا شب (الالمإليمل لتلمقتهليش  ل اىلتي يتهلل فلقنل سميست ي ل اك

حليكببببمحل ل صببببللقيايبببب لمقتقببببديدتالميايبببب لماليمل ببببلتلمقاصببببل  نلمقببببقيليدتبببب  ل 
ل ميعلمهل هوولم ي الولمق،لماللمهامتلمقتم ي لاثإلالقي ل ل

 اببللمالقكببل لماد  اببللقكبب لصديهببللتيتابب لايام ببنلاببحلمقصببمصييحالميم  ببمحل
قبببنلميمل يبببنلتسببباىل)مق ايايبببن(لميببب   محلصيهبببللصم لر لصبببنالم  ابببللت مصبببقلمقببب ل صمصبببلفل

(ل لقاهيبنلمقيلايبنل اب  لمق سبمإلمي  بعل)ليصلف ل لقاغنلمقي  ينلمقدص ىلم  يلقبلفل
شيالابؤال لسقبىلاب م سلمط مفبقل  يب ةلاقهبللمق صل يبنلقسب نلسقبىلمقسبي لم اب لمي لت

مق صل هالممقمل  ينلقس نلقاشي ل   لمقمل  لمقكيدقهلممقسه م  ينلقس نلقاشبي ل اب ل
مقسببه م  يالممق  ميببنلقسبب نلقاسببي لم ابب لمق بب ميالممققمشبب ق ينلقسبب نلقاشببي لا ابببم ل

لمققمش ق يلماللسقىلقق و
 0111ود العامري الشيخ علي حسن دا

م  تل حل قك لمقسي ةلمققمتينلقاشي ل اهل سحل مم لمقيلا يلصهلصصبإلمي م متلمق يقيبنل
كمق،ليي لمالحلمق ينلممقيلا لممق لص لقا تا لتا لمي م متلمق يقينلاحلاممق لمتهابيدتلم قكبل ل

يدتلم طاببالااببحل مقبب،لمقكببهلاللتقسببىلاببقةلمقتقببدلمتل ي هببللميصصببهلالمقتقببديدتللم صمصببلفل
شب يطلابحلدابحلل21اباقهللصبهلل12صم ليلعل تسبييإل ب  لك يب لاقهبللصبهلمقيمب لمالمإلابحلمقمب حل

مقسببل نلماللدمإلق يبب،لمقكثيبب لاقهببللمقلشبب ت،لإلتالاهببللات بب يللمق بب م لمقصببي نلمقتببهليمميههببللصببهل
لإلتالاهلو سىلمهل حليييق،لتسيياهلل

) القبنللطمنلمقيميقنلمق لمقشي لمق لص ل اهل سحل مم لمقيلا يلصهل غ م لاق
علم  ببعلصمبب ل صبب ةلاقببقلطدمقتبب،لمقا كبب ةالقكقبب،لقببعليدتبب،لاببحل2399 غبب م ل لقيببل(ل ببلعل

مقيببلالمقطدمقببنلشببه الصتسبباقلايهببعلمسبب حلايهببعلم كبب لايهببعالققبب لمقبب،لت  بب  ل
مسطلايام نلاحلمالطدبلإلسبل  ت،ل ابىلت طبهلصبيلالمقاشبل كنلاب لمقايام بنل

مالقلشبي لمقا  سبينلابحلمقطا بنلمقدسبهعالمابملمتايدلمقيلا يل حل ي مق،ل س  نل د ل
قبببعلي اببب ل يببب لسبببحلمقببب  مإلقاا  سبببنالم دببب لمابببلصنلقدقلشبببي المالابببلديجلمقا تادبببنل
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ممقمصببببصلمقشببببي ينل)مقسببببممق (لمقتببببهليتامدهببببللاببببحل)مقمصببببنل ببببمح(لماببببملش صببببينل
لمقسممق لمقت مثينولللالييتا ل مق،ل   لاحلمق يلإلقيمصل ايهعللميتال ينلرققم 

الشببي ل لقم شببنلاببحل محل ي مقبب،لصببهلسببحلمقسببل ينلسقببىلمقابب م س قبب لقاببلال
 ببببقةلممقبببب ةل تمييبببب،لاببببحلمقا تببببل ل)م ببببملالقبببب (لسقببببىلمقاببببدلصببببهليببببلا لمصبببب يلف،الصي

)مق ممس(لماميي،لمقيمعل) لالمالقنل غ م (لمكلحلمقادلييتا ل اي،لصهلت دي لمي مق،ل
 سبنلصبغي ةلصبهليبلا لقنلاحلي إلمقابدال يب اللمقابعلسقبىلا مالقلشي لمق يقينلمقاا ّل

مقشببي ل  بب لمقمببل  لمقكيدقببهالابب لميبب محلقبب،لاثببإلمق ببلص ل  بب لمقبب  احلطبب،الممق ببلص ل
عالم ي لت  ي،ل بيحليل فبلفل2337   لمقايي لمقشي اهلم ي اعلق  مسنلمال كلعل لعل

صهليلا لس مفلمق يحولمامىلمقشي لص  سلمالي ماينلقغ  لمتملق،لممسبتهممةلمقيابعل
 بببنلممقاقطبببقلممالصبببمإلتياعلمقدمببب،لممقق بببملممقصببب  لممق د شبببتىلصبببقمص،لصيلاببب لقببب

ات صصببببيحلصببببهليممابببب لمالاببببلعلتمقهببببلالصمبببب ل  سببببهلل اببببىل اهبببب لمقم ي اببببلل تببببىل 
لممقشي ل   لمقمل  لمقكيدقهلميلا ل قّي،ومال  عا

تمبحلا تاب لمال م متلمق يقيببنلم ب  لصيهبلالصمب لقدببتلمقت بلةلمق بلص ل  بب لتيابعلم 
 ةلمقاتمحالمطاالاق،لمقياإلصهل طلقتب،لميبلعل تب  يسلابل ةلمقستل لمقطيل ليمالفل ي م

لمالقغلعلصهلايه لمق  مسلتلمققغاينلقسقيحل  ي ةو
كببلحلمق ببلص ل اببهلمقيببلا يلممإلاببحلميتبب  لتيسببيسلياييببنلمقمبب م لممقايببّم يحل

لعل اىل  م لمقيايينلمقاص ينو2311 لعل
اببب لعلثبببعلصبببهليبببلا لمقشبببي ل 2311 ابببإليل فبببللصبببهليبببلا لمال ا يبببنل بببلعل

عالثبعل2311علثعلمالابلفلصبهليبلا لمقيي  مسبهليب المالقبنل غب م ل2311مقسه م  يل
صببببهليببببلا لمقاهبببب يلميببببلا لمقكهيببببنلميببببلا لمقشببببي لممصببببإالميببببلا لمقشببببي لا ابببب ل
مال ل يمهالمكلحل طي لل يمما ل  ي ةلاقهلليبلا ل ثابلحل بحل دبلحلميبلا لمقب الحل

سبب مفلللعلم طيبباليببلا لساببلل يبب مفل ميببلا لمقاصبب  لميببلا لمقسببم لميببلا لمقدببلململ
لمق يحو

مقشي ل اهلمقيلا يلكلتالمشبل  ل لقاهيبنلمق م يبنلممقاغبنلمقدصب ىالمقسبلحل
ياتابب لاببحلمقامماببالمقي يبب الاببحلمقببقكل لمقاديبب الماببحلمقببقمقلمقامسببيمهلمقد يبب الاببمل
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اعلصهلمقي ي لاحلمقاممق لمقق مينالم مالحل ينلصهلا تا لمال م متلمق يقينالسايت،ل
 بب لمقمبب م القط مببنل قبب الليشببي لمقهببللاللتدفببعل يل ايتبب،لصببهلتغييبب لملالياببالمقت ببلاه

 يببثليمببمعل ل  ببلإلمقمطبب لممالمصببلإلكيممصبب لق قيببنلكببهلالليياببالمقت ببلةلمقاتامببهل
مققيليط ال اىلاقةلميممص ال يقالليتد  لاملقت دي لمقط مبنل محلقشبلدلم محل

نلمقيببم ةل لقاملاببلتلقاسببتاييحولمحلاببقةلمقمل ايببنلتببقعل ببحلقكببل لماي صببنل لقيببم اببعل
ممالقغلعلمتاكحلاحلمق  ينلمقامسيمينالكقتيينلقت مكعل   ةلطميانلصهلسال لا تا ل

لمالقغلعلممقم م متلاحلشتىلمقاصل  ولمصم،لمهلممصمقللق  انلت مثقللمقام سو
 0111 -0113الحاج مرعي السامرائي 

هلقبببقدسلمالسببب لالمقتبببهل  تقبببهلقبببقك لسبببي ةلمق بببلص ل ابببهل سبببحلمقيبببلا يلصببب
صصإلمال م متلمق يقينال  مقهلااداللاقبللقبقك لسبي ةلمق بلفلا  بهلمقسبلا مفهالمقبقيل
تدبب  ل تايببدلصببهلمقببتدمةلممقتاييبب لممالقمحالم ياببعلدم بب ل لقاملاببلتلمقي مييببنالم يالقببنل
ال ي اللمالقنلصهلقمإلمقايامانلمقص ي نل حلاقملمقت مثالمققيل   ،لم شم،الكالل

لويهمقم لق شقلصحلمالستلقلا ا ل
مقكب  لا ابنلل-مق لمق لفلا  هل بحل سبمحل بحل شبالحلمقسبلا مفهلصبهل غب م 

علمتمق ل لقاملعلاققلصغ ةالثعلتيامبتلابقةلمقهمميبنل لقتملفب،ل2313سمقل ال ةل لعل
مقاياببعل ايببب لم شبببم يالمسببباالحل مم لمق بببدقالم بببلد لمقمبببلقمحلمقايببب م ل ابببي ل

يسبب لمقشببه م المكببلقممللمقشبب اهلصببهلامهببىلامل ببإلمقشببي ل شببل لصببهلمقكبب  ل قبب ل  س
الممقبقيلتبيث ل ب،لكثيب مال يبثلكبلحلمقم بلقيهيستايمحلسقىلمسطممقلتلمالستلقلا ا ل

ل شكإل لصولللللللالممقتايي لاقهللل م متلمق يقينصهلميلمقم لقيهقدحللات يالفل
علميمبب لاببقمل2337لحل ببلعل ّقببق ببلفلا  ببهلكاببؤقحلماايبب لصببهليببلا ل بب  لم

صيت،لاقل لالاكلقلت،لصبهلتم يب لمقامبلعلمقي ميبهللمقيلا لصهلسل نلمقشه م المقم 
صهلمقتايي لمم  مإلمقهاهالتلمقا م ينلصهل ي لمقاملالتلسقىلكاالتل يقيبنلاثبإل

ل قهليلق علسقىليل ميعو
يياببسلصببهلامهببىل  يبب لص اببم لامل ببإلمقيببلا للمقم ببلقيهكببلحلمالسببتلقلا ابب ل

معلمالسببتلقلمقشببل  لمقابقكم لميسببتا لسقبىلتاييبب ةالميبب ل مىل بحلققبب لمقكثيبب لمقا  ب
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 ا لمقطلفهل)  ملتالع(المكلحلي ل  بهلمق بلفلا  بهلقاب متل  يب ةلقمب م ةلمقامبلعل
مقي ميهلصهل م لمإلقم نالقكق،لماتق لادادلماليتصل ل اىلمالقمحلممقتايي لمتدمةل

لمقم محلصهلمقاسلي و
 ل بببلعلمقتمبببإلسقبببىليبببلا لمقاببب قإلصبببهلاقطمبببنلمقيطيديبببنلميمقبببىلكابببؤقحلمااّيببب

ماقببل ل ياببلفل طّبب لمقاقطمببنل تدمتبب،لمتاييبب ةالمتبب  يسل بب  لاببحلمقشبب لالعل2313
علميمبب لصببهلمقاقطمببنل2311 صببمإلمقامببلعالثببعلمقتمببإلسقببىليببلا لشببلك لمقيببلقهل ببلعل

مقتببهلت اببإلقدببسلمالسببعاليبب الاطببل ل غبب م لمقمبب يعل)اطببل لمقاثقببى(لماقببللمصببهلاببقةل
إل تبىلممصبلةلماليبإلمقسقنل   تل  انلاؤق لاقةلمقامسبم نلاب لابقملمقيابدقلمقيايب

لعو2391 لعل
اببحلم  م لتبب،ل  ابب،لمهلمقبب،لكببلحليببؤقحلقاصببدةل ا تابب لمقاملاببلتالمق يببلدل

للممقييبعلممق سبتلممقصب للممققهلمقب لممالم صبنلممقكب  لم ي ابللمقكثيب لگممق يلتل ملمقسي
لصهليمعلمصتتل ،ل املعلمقك  ولمقم لقيهمي ل ص لمالقمحلصهليلا ل

مقتببهلتمبب  ل ببل ةل لقشببي لمقيببلاهل)مقدايبب ي(لاثببإلكببلحليببؤ يل يبب لمقاملاببلتل
مقا ام يلممال  ماياهلممق  يب يلم ي ابلل لقشبي لمقدصبيحلمقامدبىالابقملصابدل بحل
مق،لاللياه بحلصبهلكبدعلمال م لمطديبللاب لمقب،لالليمب  لمالليكتباالي دب ل لقسبال ال بإل

تل بنالصكبلحلممق،ل  ا،لمهلكلقبتلقب،لااكبلتلصبهلمقبق علقاشبي لمقشبي هلممال مقيبنلممقي
ل  قلقل غنلمقاملعلمقي ميهلصهلمال م متلمق يقينلمقاقد  ةو

كلحلسكلحلمقاقلطقلمقتهلياي لصهل   ليممايهللي تدامحل تا لمالميلتلمقتهل
ياي لصيهلالماهلي إلصبدةلمقيشبل لابحليبمعلكبإل ابيسالمي بإلصبدةلمقيايبنلابحل

لكإلمس م الي إلتدمةلمقا دإو
ميحل ي لكإلصدةل شل ليمايلالصاهللطممسل اللصهل االحلصلحلصدةلمقت م

 لصنل  صل اىلتط يمهلل  ا،لمهلاثااللكلقتلصبهلمقاقبلطقلمقشبي ينلي بإل مبم ل
لاحلمقداحو

 سببب الل م لمق بببلفلا  بببهلمقبببقالالقا بببجلقكقببب،لكبببلحلاتببب   مفل ل2313صبببهل بببلعل
مقتدما،ل لقيلا لمالصي،لاحل  م متل قمحلمتبدمةلمتاييب الصتيهب لكلتبالابقةلمقسبطم ل
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ستلقةل تقديقلكإلقق الم ق الل ي لم   لمحلكإلشه لكلحلاثااللقملكلحلمق لفلال
لا  هلاميم مفلصملإل  ا،لمهلاقملمق يلس ل ي تهو

  علمهلمق لفلا  بهلمقبقيلسبايتل مصلتب،لممقبللصبهلمم  بللقا  مسبنالمقكب لمهل
 كببإل يبب لمقشبب صلمقببقيل مصببإلقببهلمق  بب المققبب لقاببللم تبب مةلاببحلمقصبب  لممالقببعل

ليدينلسيصلإلمق   لي حل ل القاياعل ايحلكلق لفلمقا  معوقك
 المؤسسا  التي عضد  المقام العراقي

 معهد الدراسا  الموسيقية -0
مق ثببببلقلابببب م سلمايلابببب لماؤسسببببلتلتيقببببىلل2371-2313شببببه تلمال ببببممعل

 لقدقمحلمقامسيمينالصم لصت تلا  سبنلمقامسبيمىلممق لقيب،المقتبهلتيب لمقمل ب ةلمقممسبينل
دببلإل م سببهلمقامسببيمىلصببهلمقمسببطلماليتاببل هالممقتببهلاببحل دقهببلليببتعل صبب لاببحلمالط

مق  كببنلمقامسببيمينلممقغقلفيببنل لقا بب  يحلممقاماببم يحلاببحلاببقةلمقمل بب ةالمكببلحلتيسببيسل
مساهلصيالل ي لايهب لل2372مم ت  لمقياإل ،ل لعلل2371ايه لمقغقل لمقي ميهل لعل

ميبببإلمق دبببل ل ابببىلمقدمقكبببم للمق  مسبببلتلمققغايبببنالثبببعلمسبببت  إل لالسبببعلمقي يببب الابببح
مقامسببببيمهلمقي ميببببهلم صمصببببلفلمقامببببلعلمقي ميببببهلممكالتلمقت مثيببببنلمقتببببهلت مصمبببب،لاثببببإل
مقسقطم لممقيمدةالمكبقق لمكالتلمال ب ىل)اكمقبلتلمقد يبنلمق  يثبنلكابللكبلحليطابقل
 ايهل(لكلقيم لممقملقمحلممققليلممكالتلماليمل ينالماحليهنلثلقينلكلحل ه  لمييل ل

تهيفبببنلمتطبببمي لمقكبببمم  لمقامسبببيمينلمقات   بببنلممقيلقابببنل هبببقملمقايببب محلق  يبببلفلمسبببيانلق
لم اايلفالاالليسلاعلصهلت ميحلمقت مثلمقامسيمهل شكإل ااهو

كببببلحلمقايهبببب لصببببهل  ميلتبببب،ليسببببتم إلمصبببب لالمقامماببببالمقغقلفيببببنلممقامسببببيمينل
 لسببببتثقل ل ابببب لمقاتمبببب علقا  مسببببنل هبببب  لمسببببتمطلالاماببببم هلمقدطبببب ةلمكببببقق لي ببببمإل

ابم ديحل ل ت ببل لمحل ممعلمقايهبب لكببلحلاسببلفيلالممسببتطل لمقايهبب ل يبب ل بب ةلسببقممتلمق
ت  يجلصقلقيحلممسلتقةلات صصيحلصهلايلإلمقاملعلمقي ميهلم مينلمالطمم لمقغقلفينال

لمصهلايلإلمقيد ل اىلمكالتلمقت مثينلمقش يينو
م ببب دلمقايهببب لكاؤسسبببنلثملصيبببنلا اميبببنلصبببهلمقثالقيقبببلتلابببحلمقمببب حلمقالابببهل

  علاحل مف ةلمقدقمحلمقامسيمينل يثلتعلتطمي لاقبلاجلمقايهب لمقتيايايبنلمتكثيب لم 
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مققشبببلطلتلمقدقيبببنلممقاشبببل كلتلصبببهلمقاه يلقبببلتلمقمطقيبببنلممق مقيبببنلم دبببدتل لصبببنل
 م ببإلمقايهبب لم ل يبب،لصببهل يبب لاسببل  ل غبب م لكلقاسبب  لمقببمطقهلماسبب  لمق شببي ل

لميل نلمقشيالم ي الو
لاببببهليبببب ىلتطبببمي لمقهيكببببإلمقتق ياببببهلصببببهلمصبببهل  ميببببنلتسببببييقلتلمقمببب حلمقا

مقايهبب لمققبب ل لسببت  مثلق ببلعلماليسببلعلمقياايببنلاليببإلتمسببي لقطليبب،لمتطببمي ةلم صبب ل
لطليت،لمالستييل ينلالكث ل   لاحلمقطا نو

مشه لمقيم لمالمإلقام حلمق لقهلم  لإل ي لمكالتلمقامسيمينلمقغ  يبنلكاقبنل
ال ةل)مقدم ع(ل ملالليي  ل لالشبكلإلمقكالحلممقياملم ي اللمكقق لصم لتعلمست  مثل

لمقامسيمينو
 دائرة ال نون الموسيقية -2

يشبببببكإلميبببببم ل مفببببب ةلتيقبببببىل شبببببؤمحلمقامسبببببيمىلممقغقبببببل لصبببببهلمقيببببب مقلم ببببب ىل
مق  لالتلمقثملصينلمقاهانلصهلمقتملإلمقايتا لق ملرصلقل   نلصهل لقعلمقدحلممقثملصنل

د ابببل لمق ابببل يال صمصبببللم ابببم ةلمقش صبببينلمقي مييبببنلمقاتطايبببنلق بببملمقتمببب علممال
لممقهللصهل ا ليي لاه ملقا ال متلمالقسلقينول

قببببقق لمقغيبببب ةلاببببحلميسبببب لالمقتببببهلسببببي  لقك اببببللكببببلحلتشببببكيإل مفبببب ةلمقدقببببمحل
 ملقستطي لمقممإل لق،لميم لمق ق متلمالسلسبينلقاؤسسبنلل2379مقامسيمينلصهلمقيلعل

مسببباهللكبببلحل مفببب ةللمسببباهلل مفببب ةلمقدقبببمحلمقامسبببيمينلصبببهلققببب لمقيبببلعالمشبببلا لققببب لمح
مقاستشل لمقدقهلكمم  ةلاحلمقتشبكيدتلمقي يب ةلصبهلمدم ةلمال بدعلرقبقم ولمحلميبم ل
 مفبب ةلمقاستشببل لمقدقببهلييقببىلققبب لمالتيببلةلق ببمل طببممتلقم يببنلممالقتمببلإلصببهل اايببنل
مق قببل لمقيااببهلق ببمل اببم ةليااببنلمالقشببطنلمقامسببيمينلمت ميببقلمقاسببتادالتلمالسلسببينل

الصمببهلممقياببم يلقياببمعلمالقشببطنلمالكل يايببنلممقتماي يببنلممقشببي ينل اايببنلمق قببل لمصببهل
لمكإلمقاال سلتلمقامسيمينول

قحلصاببحلميسببب لالمقاهابببنلمقتببهل  بببتلسقبببىلتشبببكيإلاببقةلمقببب مف ةلابببهلمصتتبببل لس
لقيبب،الايهبب لمق  مسببلتلمقامسببيمينالمقابب م سلممقايلابب لكاببللياقببللا  سببنلمقامسببيمىلممق 

ل2313سببت ملمقسببادمقينلمقمطقيببنلمقي مييببنل ببلعلابب لسقببىلققبب لم ببل ةلتشببكيإلمالم ك 
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ممسببببتمطلال  بببب ةلمقيببببلدصيحلمقيبببب ميييحلمتهيفببببنلمقاسببببتادالتلققيل هببببلالكببببقق لم ببببل ةل
تشبببببكيإلمقايقببببببنلمقمطقيبببببنلمقي مييببببببنلقاامسبببببيمىلم يبببببب لققببببب لاببببببحلمصببببب م لايببببببدتل
ات صصنلكإلقق ليست  هلتشكيإل مف ةلتش  ل اىلاقملمقتمس لمقس ي ل لقشبؤمحل

لغقلفينومقامسيمينلممق
لمي لمستطل تلمق مف ةلتق يعلاؤتا ل غ م لمق مقهلقاامسيمىل  م مت،لمقثدث:ل

ل:لتقلمقتلتل ي لمقامسيمىلمقي  ينلمق  يلتهللمصاسدتهللمتياياهلول2371مالمقىل
:لتقلمقتل دينلمقامسيمىلمقي  ينلمالسداينل  ال متلمقيه لمقمسيطل2379مقثلقينل

ليم ولمالم  هلا لمقاه يلحلمق مقهلقا
ل:لتقلمقتلمقت  ينلمقامسيمينلصهلمقمطحلمقي  هو2391مقثلقثنل

ت تلشبيل لمقامسبيمىلابحل يبإلل2391م  ي مفلاؤتا ل غ م لمق م  لقاامسيمىل
لو(1)مقطدإلمي لمشتاإلمقاؤتا ل  مثلل اىل  ينلك ي ةلاحلمالااينلممقيااين
القشببلطلتلمالشبب لمحل يببتلمقامببلعلمقي ميببهلييت بب لمقيهببنلمقاقدببقةلتم ي ببللال ابب

لاقةلمق مف ةو
ل

 مدرسة مجيد رشيد -1
صهل قلينلايه لمقت  يالمالقم هلامل إلمقاؤسسبنلمقيلابنلقدقم بنلممقتادديبمحال
تعلتيسيسل ش ،ل لقا  سنلقتيايعلمقامبلعلمقي ميبهال لشب م لمقا  بمعلاييب ل شبي ل)م بمل

لعل ه  لتيسبيسلص يبنلمقتب مثلمقامسبيمهلم اباقهللايام بن2371مك ع(لمقق ل لعل
احلمقم م لال م لمقاملالتلمقي ميينالمي لمقاعلمقيهلل   لاحلاممةلمقاملعلمقي ميهلاحل
ماثلإلصد ل   لمقغدم الصد لمقسب مفال بلا لتمصيبقالقيبعل  بم ل يبال)صبلق ل
مقيببم لمقايبب م (لم يبب اعالمسببتا تلاببقةلمقايام ببنلقدتبب ةلقيسببتل لقمصببي ةلقكقهببللقببعل

مقببببتياعال ببببلقق  لقصببببيم نلمقط يمببببنلتسببببد ل ببببحلشببببه الققبببب لقيبببب علي يببببنلمقتياببببيعلمل
مقاسبببت  انلصبببهل اايبببنلمقبببتياعالممسبببتغ مقلميبببتلطميبببإليببب ملصبببهلتيابببعلت  يببب لامبببلعل

                                      
لو0481ش لطلل8مقايا لمقي  هلقاامسيمى:لايانلمقامسيمىلمقي  ينلمقي  ل(ل1)
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 سيطالكلحلصهل يقهللامبلعلمق هيب دمميالاابلل شبل ل م لمقاابإلممقابي لصبهلممسبلطل
ابؤال لمقشب لاالصكببلحل ب علمقت بلعلمق اببم لم ب علمقامم  بنلاببملمالقيكبلسلمقمماببحل

 لالم بببدةلم ي ابببلالكابببللكبببلحليببب ميلقبببهل يببب لم ابببل لابببقةل  مفل ابببىلتاببب لمالسببب
مقد يببنالمكببقق لالق بب مطلاببقةلمقايام ببنل مل  ا هببللصببهل دببدتلمقات بب لمق غبب م يال
ااببلل  ىلسقببىلمقغببل لاببقةلمقد يببنل يبب لثببدثلسببقممتلاببحلتيسيسببهللم بب علتاكقهببللاببحل

لتم يعل ينل دانل ملاشل كنو
 ح ال  المتحف البغدادي -3

 طببلتلااببيفنل بب اتلت مثقببللمقامسببيمهلمقغقببلفهلمق لقبب لتكااقببلل ببحل اببينلا
مقاتاثببإل لقامببلعلمقي ميببهال شببكإل مل ببا  لكاؤسسببلتل سبباينالقكببحلاقببل لا طببلتل

 صبببينالشببب يدنال  م تلمحلتسبببلاعلصبببهل اببب تلمقامبببلعلمقي ميبببهل ببب مص لابببحلقبببممد لش
لستا م لمقيطل لمقدقهلقهقملمقت مثالاقهللامهبىلمقات ب لمق غب م يلمقتبهلكلقبتلتبق عس

 ددتلمس م ينل ص لكإليمعلياينلميب لتممقبتل ب ةلم م متل ابىلابقةلمق دبدتال
مكلقتلممإلم م ةلقهقةلمق ددتل لش م ليل هلمقاملعلمقا  بمعل ابدةلمقسبي مميل يبثل
  احل حلتم يعل ددتلقااملعلمقي ميهلصهلا قىلمقات  لمق غ م يالمقاميبم ةل لقيبلل

المق صببلصنال قبب لمقشببه م لاببحليلقببلاببل يحلمق صببلصهل)سببل نلمالاببيح(لم  ميببنليسبب 
علم ب  لابقملمق يبإلييابسلصبهل2371 بلعلقهلينلصدينالكلحلقق ليلايهلمقمدي لممك

لامهىلمقات  ل ص لكإليمعو
قا ببتللقكبب تلاببقملمق  بب لقاا  ببمعلمق ببلفلا  ببهلصشببييقهلقا اببم المصيببدفل

 لصتب،ل قدسبهلم سبتلقيلمق بلفلا  بهالصبقك لقبهلابلقكيماللممي ت،ليلقسبلفلقم ب ةلصي ّل
لصهليلا لشلك لمقيلقهولاحلمق،لي السال لتايي لمق لفلا  هلكثي مفل

قشطتلاحليلق هلصهلمستم لإلمقش لالمققيليم علطمم ينلالش ل لامميت،لاحل
اببقملمقتبب مثلميبب لدم لمقامهببىل ياببلفل بب  لاببحليبب م لمقببتدمةلاببقهعلمقمببل هلمقا  ببمعل  بب ل

دم ل ببب  لمقشببب لالمقهبببممةلمقاييببب لمقشبببي اهالممقمبببل هل بببد لمقببب يحلمقميسبببهلم يببب اعالمل
مصب يلفهلمقبقيحلميبمعل تدميب اعللماعلمققيحل صب  ممل ي فبق للممستا ممل لق ام ليمايلفل

اببحل ببدإلمقامببل متلمقيمايببنل اياماببلتل ببحل صببمإلمقامببلعلاببقهعلقيببعل  ببم السببيي ل
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مقي يبب يالم ابب ل اببهلكاببلإالصببد لمقسبب مفالامصببقلم ابب لصهاببهالصببد لمقيببدمميال
 لم ي اعلمييت  لاؤال لمقا قبنلميمقبىلابحلمقمب م لممق بل ثيحلسلاهل ايميالصلفدلمق  م

ات بب ل  بب لاببلليديبب ل اببىل اببسلسببقممتلقادتبب ةلمقد مببنولقمبب ل ّ يببتلصببهل دببدتلمق
ل االمقاملالتلمق فيسينلممقد  ينو 

تممقبتلم م متلاتيلي بنلقدشبب م ل ابىل دبدتلمقات بب الابقهعلمقا  بمعليببل  ل
حلابب لمق ببلفلالشببعلمق يبباالميبب لدم ل بب  ل لقتيببلمللمقم ببلقيهمق  ييببهلصببل الامهببىل

مقم م لصهلاقةلمق ددتالمقعليمتص ممل ابىل غب م ل بإل اب ل ب  لابقهعلابحل يب ل
مقا لص لتالمكلقتلاقةلمق ددتل  ل ةل حلا  سنلاملاينالياتمهلصيهللك ل لمقسبحل
ممصبب لالمق  بب ةلممقاهتاببيحل هببقملمقتبب مثالابب لمقشبب لالمقببقيليطاببحل حليسببتدي لاببحل

تلصببهل  م لمقامببلعلماببحلماثببلإلاببؤال لمق  بب م لكببلحلي ابب لا ابب لسببيي لتابب لمق  بب م
مق يببلتهل)  ببمل سببي (لصببل الاط يببنل سببي اليلسببعلمقييببلإال اببهلمق ليببلقهلصببل ال

لقيببببعلمال  اببببهالقيببببعلااط يببببنلمق يببببلحالم يبببب لمقمبببب م لاببببحلماثببببلإليببببمقسليمسبببب 

ليببدمميامقلمقبب  احل  بب لمق غبب م يال  بب لم ببملمقيلشببقالا ابب لمققيببل القببم يلمقكببل اها

لم ي اعولمقطلفهلمقاا ل   لمقيلقهالمقايي ل   
ليبب ييسلمال بب ل  بب لمق دببدتالاببقةلصببهل دصببتلامسببيمينلص يببنل مإلصببهلشببل  

ل ببلد لسبيي لا اب لمكببقق لمال ب ال  ب لسببلاهلماليمبل ل بلد لممقبب لمابملمقمبلقمحل ابى

لم ببلديلمقيببمدةل اببىل ابب لصببلقحلا ابب لشببل  لققبب ل يبب لثببعلمقط ببلإالم قببهلمقكاببلحا

لمقيببببم ل ببببلد لسببببيي لما ابببب لمققببببليالل ابببىلسببببايعلم ببببملابببب لمقسببببقطم ل اببببىلاا سبببمل

لمقطّ لإولم  ي لمقاي م 
لامبلاهلصبهل دبدتلقتق بيعلمقمبّ م لقب ي ل يابلفللش صبينلا لمالتلاقل لكلقت

لمقميسبهلا اب لامهبىلمصبهلمقكب  الصبهلمق ي متبهلامهبىلصبهلاقهبللمييدةالمقدت متلم  ى

لامبببلاهلصبببهلا بببلمالتلاقبببل لكلقبببتل  ايبببنماللصبببهلمكبببقق لمقايببب م لمقت مثبببهلمقدقبببلح

لاببببحلللققبببب لم يبببب لمال  اببببهل  ببببماهلمقايبببب م لمقامببببلعليببببل هليبببب ي اللكببببلحلاتيبببب  ة

لمقا لمالتو
لمقات ب لصبهلمق دبدتلابقةلتق بيعل ابىل لإلشب م لم  يبسلي يبىلميسبتلقل ب  لثع
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لت مثيبببنلسبببه ةل  قبببلاجل بببدإلابببحلمقتادديبببمحلصبببهلمق دبببدتلابببقةل  بببثلميمبببمعلمق غببب م يا

لمقي ميبهلمقامبلعل يبتلتشبكيإلسقبىلمقتهبىلمقبقيلمالاب لمقشب لالاحلمقم م ل   لدم لم ق ال

لعو2397ل لع
 ال قافية بغداد مجالس -1

لمحلي ببببإلمقيلايببببلتل  صبببتلمقتببببهل غببب م لممي االممقثملصببببنلمقيابببعل لابببب ةل غببب م 

لمقايلابب لاببحلصببقمصللمقي ياببنلمقا يقببنلاببقةلشببه تلمقبب قيلال ممابب لاببحل ي اببللتي صهببل

ل يلق هبببللمقهابببتلمثملصبببنال ابببعل م لممقيمماببب لمقاسبببلي لابببحلمت بببقتلتبببهمقلممقاببب م س

لممقدقمحولمقيامعلمقممحلقت م سلممقاثمدمحالممي  ل لمقياال ليؤاهللثملصينلايلقس
لاكبلحلصهلثملصهلاياسل تق يعلممقيااينلممقثملصينلماليتال ينلمقميمةل ي ليممع

لمقاياببسلابقملميسباىلشبه يلال ملشببه يالقصب ل ملمسب م يلليبق علاببللصاقهبللاييقبيحالمام ب 
لمقغلقبالمصبهلاقلسب نلصتب ةلإبي بلمقا لا ةلمامام نل قممحل حلميياحل م ي،ل لسعلمقيل ةلصه

لمقا لا ولممسعلمقد منلمقا لا ةل حلا لا ةلكإلمقمل ل ي ليياح
لقك ابلل ايقبللابيصيلااللمقتميهلتلا تادنلمقثملصينلمقايلقسلاحلمقي ي ل غ م لشه ت

لم ب م اللمكثب ةليهبنالابحلمقايبلقسلابقةل صمصينلمقامسم نلاقةلشيحلاحلسقيلسقلاياييلفل
لثلقينوليهنلاحلما لا يحل ام لاحلممالصلاإ ايهلالمقملفايحلممقسل ة

ل  مايهبللتاباقتلمقتبهلمقايبلقسلاقةلق ي لمالشل ةلا م ةل  ىلتم علقاللق  مفل

لممقغقلفيببببنلمقامسببببيمينلاببببمعممقيلمقي ميببببهلمقامببببلعليتقلاماببببل ببببحلماقببببل  متلا لابببب مت

لماقهل:لمق يقينلتممال م ر
لابحل ب  مفللمقايابسلاقملتقلمإلصم لمال  اه:لمق طيالمقمل  ل   لمق لفلاياس -2

لمتقغببيعللللللمقتيميبب ل ابعلم ببحلمق يقيببنلتممال م رلمقمب م متل اببعلصببهلا لاب متمق

لمقتدمةو
لابببببحل ببببب  ملمقايابببببسلابببببقملق ّبببببعلمال  ابببببه:ل اببببب يلمق بببببلفلمقيدابببببنلايابببببس -1

لتمال م رل ي ل حلمكقق ل يصمق،لي ي ممقتلمقي ميهلقاملعمل مإلمقا لا مت
 مق يقينو

ل حلكثي ةلا لا متلمقميتلمقاياسلاقملصهلمقطلفه:لمق يحلكالإلمقشي لاياس -9
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ل يبثلممقيال يبنالمقد  يبنلمق يقينلت م رمميلمف،اي ّللم حلما م س،لمقي ميهلمقاملع

لمميق بببببلحلقغبببببلعمميلمقي مييبببببنل لقاملابببببلتلمالطبببببد لممسبببببيهلابببببحلمقيدابببببنلييببببب 

 ممقتدممتو

لاببببحلمقي يبببب لمقمببببل لمقاياببببسلصببببهلمتببببعلمق غبببب م ي:لمق قدببببهليببببدإلمقشببببي لاياببببس -3

لحمق غبببب م ييلمقاغقببببيحلم ببببحلمتطببببم ةلتي ي بببب،لمقي ميببببهلمقامببببلعل ببببحلمقا لابببب مت
 ممقامسيمىولمقغقل لصإ ل حلما لا مت

لم اشببل كنلا لابب متلمقميببتلمقاياببسلاببقملصببهلمق كبب ي:ل ببل إلمقبب كتم لاياببس -1

لما لابب ةلمق يقيببنالممال م متلمقي ميببهلممقامببلعلمقامسببيمىل ببحلقاياببسملصببل ا

ل ثاببلحلمقابدل ببحلما لاب متل شبب المقتلسب لمقمبب حلصبهلمقي مييببنلمقامسبيمىل بح

 مقي  ينولمقامسيمىلل  دعل حلما لا متلمقامسيمينلم  م يت،لمقامصاه

ل  يب ةلماقبل  متلا لاب متلق ابتلمقايابسلابقملصبهل:مقم بلقيهلا اب لاياس -1

لاثببإلمقامبب فيحلماببعل قبب لمال  ماياببهلامببلعلت  يبب ل ببحلاقهببللمقي ميببهالمقامببلعل ببمإ

لمق دبل لمسبلفإل بحلمكبقق لمق شبلقهلا ابم لممالسبطنل ايب لم بملمقديب محالم ا 

لممقسبي لمق قدبهليبدإلمقشي لاقهعلمقدحلاقملا  هلاحل   ل ا اللمقت مثل اى

لم ي اعولمق غ م يليايإ
لمقي ميببهل لقامبلعليتيابقليابلصلقشبلطلتهلل ابب تُللمقتبهلمقايبلقسلابحل ب  لاقبل 

لاقهل:لماقل  ملا لا ملصيهللمشل كتُللمقاملالتل ي لمت ايإلت،امم م ر
لمماليمل بلتلمقشبي ينلماليمل بلتل بحلا لاب ةلق بعل يبثلمقثملصه:ل غ م لاياس -2

لممقامببببلاهلمالث يببببنالمايلقاهببببلل غبببب م لصببببهليمقببببنلتقلمقببببتلما لابببب ةلمقامسببببيمينا

لم ي الوليقينمق لممقا مي لمقت مثينا
لصببببهلمقي ميببببهلمقامببببلعل ببببحلا لابببب ةلصيبببب،لمقميببببتُللمقبببب ممي:لشبببب يينلمقسببببي ةلاياببببس -1

لمقاصببل  لمال بب ليببمعل ااببلحلشببه لصببهلممقيال يببنالمقد  يببنلمق يقيببنلمال م مت

لمقيببلقهلمقاييبب ل  بب لاببقهعلمقمبب م لاببحل بب  لمال م متل تقديببقلميببلعلا21/1/2331

 مقيلا يولم سيحل  يالمط،

لمال  ابببهل اببب يلمق بببلفلاكت بببنلصبببهلمقميبببتل  ابببه:مالل اببب يلمق بببلفلايابببس -9
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لمقغقلفيببببببنلمماليمل ببببببلتلمقشببببببي ل  ببببببم ل ببببببيحلماليمببببببل هلمقتقببببببل عل ببببببحلا لابببببب ة

 مقامسيمينو

لمقي ميببهلمقامبلعلقغببنل بحلا لاب ةلمقمببل لتبعلمال  ابه:لا بب مسلمقب كتم لايابس -3

لاببقمللللللللل بمإلطمياببنلاقبل  ةلميب تلمقي مييببنلمقاملابلتلتمسببيالتل بحلمكبقق 

 ومقامام 

لاياسبببلفللمال  ابببهل سبببيحلمقدقبببلحلمقامبببلعليبببل هلق بببعلمي  ابببه:ل سبببيحلايابببس -1

لمال  ايببنال اقطمببنل م ةلصببهلمقاقصبب علمقمبب حلتسببييقلتل مبب لصببهلمسبب م يلفللثملصيببلفل
لم ابب لمقامببلعالميبب م لممقصبب دييحلمي  ببل لاببحل بب  ل ابب ةل اببيساليببمعلكببإلصبب ل 
لممقامبلعلمقت مثلصهل لتامامللتقلمقتلمقتهلمقامل متلتا لاحل   مفللمقسطم لاقةلكلتا
ل  م رتلسقبىل لالابلصنلمقتب مثالابقمل ابىلقاا لص بنلال صنلماقليشلتلا لا متل   

 مق ام ول ي لي إلاحلاملاين

 العراقي المقام بي  -1
لمقي ميبهلمقاملعل يتلمم تمل لقشم ل اىل ص لشلا لاقملمققلسليمعلسقىلمدمإلماللكقتل
لاببقمل ببلقىلقمبب لمسببا،ولي اببإلمقببقيلمقتبب مثلاببقملمم تاببحل  ببىلاببحل صاببإل  ببّ ةلمحلم ص بب 
لمصطلاببب،لمال تببب،لميبببلعلصبببهلمال بببصلم ابببىل ام يبببلفللمقيلدمتببب،لتببب مكعلميبببإلابببحل بببلقىلابببللمق يبببت

لمت    ،و
لمقاؤسببسلياببعل بب،لصببل  لاببللمحتبب لمقامسببم نلاببقةلسببي  لققبب لميببإلماببحلقببقق 

للم  يس:لي يىلمالستلقلممقا ي 
لمكتبالكقبتلمقي ميبهلمقامبلعل بلقعلهصلم  ثيللثملصيللصيدلمكمحلمحلقهلي  لمحلاقق

لكتببب مثلمقي ميببهلمقامببلعل  بببعلماايببنل ببحلممقايبببدتلمقصبب  لميايبب لصقبببمحلاياببنلصببه

لمقي م يببنليلفاببنلميتصبب  لممقامسببيمينلمققغايببنل لقهق سببنليداببملشببي هلماببم مثلمطقببه

لمالمإلمقيب مقلاطب الا لاتك  ةلقمل متلم م تلممقي  ينلمقي ميينلمقغيقلسيمينلصهلمقدقة

لمقد لعلممسال يإلمق يالالشعلممق لفلم  مايعلمشيم هل ا لميمس لمقم لقيهلا ا 

لتمصيببقلمطببلا ل ابب لمقبب  احلم  بب لمقيببدمميلمقبب  احلم  بب لمال  اببهلمقيبب لممق طببلط

لابب لمي يتهببللمقتببهلمقصبب دينلمقامببل متل ببحلصاببدلمقكبب  يلم سببمإلمال  اببهلم سببيح

ليبببل تلثبببعلمقاي صبببهلمسببب مقتلابببحلمقاديببب لسقبببىل صيقبببهلمقبببقيلمالاببب لمقدابببد ووولابببؤال 
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لمقبقيلمق يبالالشبعلمق بلفلا ل لقتيلمحلمقي ميهوولمقاملعلا لسه ةل  قلاجلتم يعلص صن

لمست سببلحلقاببتلمقغلق يببنلم تمبب ي لمقي ميببهوولمقامببلعلثملصببنلصببهلمقكثيبب لمقشببه لاقبب،لم ببقت

لممقياهم ولممال  ل لممقشي م لمقاثمديحلمقالحلصهلطي نل صانلمت كتلمقياي 
لمكثب ل ّاب لمقبقيلمقتب مثلابدل ل ابىل  قلاجلمتم يعل ل  م لياتلع2393ل لع

لمق غببب م يلمقات ببب لابببحلا لشببب لتادديبببمقهل  قبببلاجليلقبببالسقبببىلسبببقنل شببب ةل ابببسلابببح

ل يببتلتيسببيسلصكبب ةل لق ببل لط  ببتلمقياببلاي يلمق  قببلاجلاببقملصببهلت مثيببنلسببه ةل يقببممح

لمقامسبيمينالدقبمحمقلقب مف ةلتل يبنل سباينل مفب ةلااحلمقاملعلماإلشاإلقاعلمقي ميهلمقاملع

ل شي لاقي لمقك ي لمقدقلحل لستثقل لممققلسلمقاملعلمماإلمقاممسمنلتييي لمقدك ةلاقةلمقميت

لم سببيحلمقم ببلقيهلا ابب لمق مفبب لااببللصمببطلاطبب  يحل قبب لمقي ميببهلمقامببلعلمحلييتمبب لمقببقي

لقكبحل صب ملمقي ميبهلمقامبلعلي صلصيالليلسينل  ينلسقىلايمنلق  ت،لكلقتلمال  اه

لممقامببببب م ةلمقا فيبببببنلمال دايبببببنلمقمسبببببلفإلصبببببهلمصبببببل يلفللابببببل  مفللشبببببدالفلل بببببإلمق ابببببلس

لمقات بب لمكببلحلممقشببي ينوولمق سبباينلممققبب ممتلممقاببؤتا متلمقايببلقسلمصببهلممقاسببام ن

ل اابتلمقتبهلمق سباينلمقد صبنليبل تلمحلسقبىلق مصب تهلوولما تيلفللقهلالاق  ملمق غ م ي

لمقي مقلتل ي لصهلا ةلالمإل11/1/2397لصهلمقي ميهلمقاملعل يتلتيسيسل اىلمقاممصمن

لقمكب ةلصبهلماقهيب،ل قممقب،لل بلادلي مبىل ابل يلمصب  لت مثبهلمقيبلدلماقملمقايلص 

لمقببعليقمطبب لقببعلمقببقيلممق اببلسلممقبب  المقطبب  لصببهلمالصبب م لاصبب ميينلميؤكبب لمقيبب ميييح

لمالصد ول قمميللات صملفلل يثلفللمستا ل إليقاا
لمقت مثبهلمقا قبىلصبهل21/7/2397ليبمعلصب ل لصبهلمقي ميبهلمقامبلعل يتلمصتتحلقم 

لمقثملصببنلمديبب لمالصتتببل ل دببإلم ابب لمقسببق لاقطمببنلمقامسببيمين/لمق  مسببلتلايهبب ليببمم 

ل بحلصابدلممقا  ب لمقاملعلاط  هلماي علمقامسيمينلمقدقمحل مف ةل لعلما ي لممال دع

لصببهلمققببم هلمقت ببمإلاببقملم اميببالممقاثمدببيحلممققمببل لمق  بب م لاببحل ديبب ل بب  ل اببم 

لسقببىلمالقاببالعلاسببي ةلم بب  تلمقامببلعلق يببتلابب ي ملمصبب  تلممالصتتببل لممقتلسببيسلطبب  مق

لاه يلحلام اتهللصهلمقاه يلقلتلصهلممقاشل كنلماملاينلامسيمينل م متلمميلانلمق يت

ل يببتلقشببلطلتلماببحلممقثملصيببنلمقدقيببنلمقاؤسسببلتلابب لمقتيببلمحلمصببلقلمصببتحلمقبب مقهل ل ببإ

لمق غبب م يلمقات بب لصببهلمقت مثيببنلمالسبب م ينلمقيابب لمالسببهلمتمبب يعلم بب م لمقي ميببهلمقامببلع
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لاببببببدقملمق ؤم بببببنلمالالسببببببهلابببببقةلم لتببببببت21/9/1119لقغليبببببنلممسبببببتا تل2/1/2399

لممقاتقمييحولممقاثمديحلقااط  يح
لابحلمقسب ييقلتل مب لصبهلمقامبلعلاط  مل ققهللمقتهلقايهم ل يميلفللمات م مفللمشكات

لمقاسببي ةلقكاببإلكببهلققببللمقط يببقل تماهببل يقهببللصببهل مفبب ةلكلقببتلممقتببهلمقيشبب يحلمقمبب ح

للمطقهول  سلمقاملاين
لطلق ببتلصمبب لمك بب لكببلحلمقطاببم لقكببحل سبباهلامببلاهلصبب  ل قببل لصببهلت مببقلمق اببع

لتمسبي ل يااينلت مثينلسه ةل  قلاجل دإلاحلس دايلل2331لسقنل  مينلصهلمقاسؤمقيح

لمقاقتايبنلمالصبممتلال تبمم لمقا لص بلتلصبهلمقي ميبهلمقامبلعل يبمتلمتشكيإلمقاملعل يت

لس يينوولمقاممصمنلصيل تلممال مفينوولمقامسيمينلثملصتهللمقال لص صلمتمصي لمقت مثلسقى

ليبب م لاببحلمالابب يحلم لقيقببللقا مقببنلمقتل يببنلمقت مثيببنلمق يببمتل ببحلمق  ببثلا  اببنلم بب  ت

لقصبي مفللكبلحل ابل يليمس ل لا لمقسي لمقثملصنلمدي لمقكحلمقا لص يحلم ص لمق متيح

ل صبباقللممق م ببنلممقصبب نلممقطليببنلمقشبب لالاقبللم ببقتلماتل ببالايلقببلةلم يبب لووم م ابلفل

لممق صببب ةووليبببل لمقيلمقيقبببمىلممقتبببيايعل يبببلقىلصبببهلي يابببنل كمايبببنلا بببلقهل اسبببنل ابببى

لمقيب مقلمشبه لتاممقاكلصفبللقا ممتبالايدمقيبنلم صصبتلمقي ميبهلقااملعل يمتللم ص  ت

لمابببحلمقاؤ يبببنلمتميصبببمللابببحلك يببب ةلايام بببنلمكتشبببل لصبببهلاملايبببنلقهابببنلاببب ةلالمإ

لقكث تهلولميسال لققك ليتس لاللممقايلإلمقامسيمييح
ل شب متلقتيبت لممقا لص بلتل غب م لاسبتمىلى المقي ي ةلمقاملاينلمققهانلاقة

لممقاشبل كلتلمقي ميبهلقاامبلعلمقثملصيبنلممقاقبل  لمقتادديمقيبنلممق ب ماجلمقاملاينلمقاه يلقلت

لممقاسبل ملتلممقامسبيمينلمقاملايبنلمقب م متلممسبتا تلمق مقيبنول ل إلاه يلحلصهلمق م ين

ل91ل ايبب إلمق  ببلطلميل ببنلمقشببيالميل ببنلمق غبب م يلمقات بب لصببهلميياببتلمقتببهلمقاملايببن

لاسل منو
لال م ةلممقاثمدببيحلمقاممسببمنلك ببل لابباتلمقتببهلمقيايببللمالستشببل ينلةمقهيببيلمشببكات

لمقثملصيببنل  مقاقببللمم بب م لمقابب م ينلمقاشببم متلمتمبب يعل ايهببللممالشبب م لمققشببلطلتلاببقة

لم مفب ةلمقامبلعلم يبمتلمقي ميبهلمقامبلعلثملصبنلصهلاش ينلصد نلكلقتلمقهييةلاقةلمقاملاين

للمالانوولميل ة
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ل اببهل سببيحل ولمق قدببهاليببدإلمقشببي لمقاشببه مقهالمهل  بب ل ولمقهيببيةل اببل  

لمق سببيقهل بب قلحلمقيسبك يلمقيايبب ليايبإال  ببلسلمقميسببهال ابم يلقببم يل ولا دبم ا

لمقمابلال  ب ليب  ميال سبيحل سبيحالسبلقعل ب م ال لعلمقدقلقمحلقاهيفنالمقاعلقق ل ي 

لمقشي اهو
لمقمدي يبنلاقطمبنلصبهلمقكبلفحلمقي ميبهلمقامبلعل يبتلصبهل م يل شبكإلتيتا لمكلقت

لمق يبل لقكبحلمقمدي يبنلسقبىلمقسبق لابحلمقامبلعل يبتلم م ةلمقتمبلإل يب لمقت كينلمقسدل ةل ا 

ل ااببممل بلامحلاب  م لمقامسبيمينلمقدقبمحلمفب ة لسقبىليبل لصمب لمقسبدحلتشبتههلالل ابلليب ت

لابدإلصبل مقلمقك يب لمقدقبلحل لسبتثقل لمقي ميبهلمقامبلعل يبمتلاسبي ةلمتيميبقلتدابي ل اى

لمكبلحلمقامسبيمينلمقدقمحل  مف ةل ت لط،سلمص لمقي ميهلمقاملعل يتلستمدإاللت اسلمققي

لا ي اللماملمقامسيمينلمحمقدقل مف ةلاق،لتتاكحلقعل ل يلفللقشلطلفللشه لالق،لم صيدفللا ملفل

لم  يسولي يىلمالستلقلكدعلمقتهىل لقمكلقنولمقيلع
ل يبتلصبلحل سبادتالكابلل صب لكشبلا ل قك لمحل اهلقدمالفلل  ىلتم عالقاللمالصن

لمالطدبلإلابحل ب  مفللمقالابهلمقمب حلابحلمقتسبييقلتل مب لصهلم تاحلي لكلحلاقملمقاملع

ل دبدتل بدإلمتمب ياهللمقاممابالتاب لتقايبنلميب ىلممقامسيمينلمقاملاينلمقاما نللقمي

لاقلسب نالم سبتلتليايابنل املابلتلمقتادديمقينلممق  ماجلق اهللمقتهلممقاه يلقلتلمق يت

ليايبببإالسبببي ليايبببإلمقكببب لمق يبببتلسقبببىلمق ابببم لمقت ابببمملمقبببقيحلمالطدبببلإلابببؤال لمابببح

لم ي اعول لسعلم اهل لسعلا ا ل سحالاه يل  لس
لاملابلتل يابهحلم  تلمققسبلفينلميصبممتل   ليبنلقبقق لمابلصنلمقاملعل يتليلع

لم اب القبممإلقبقك لميصبممتلابقةلمابحلققب لسقىلماللممققهلمق لكلققمىل لق سيطنلقيست

لابببحلدادفهبببحلاببب لمقامبببلعل يبببتلصبببهليتببب   حلمكبببحّللمم  يبببلتلقبببم القهابببنالم اببب السبببيل 

لمقش لاو
لإ بلصمبطال غب م لصبهلمقامبلعل يبتل ابىلممققسبل لمالطدلإلمصممتلتم يعليمتص لقع
لك كبببم لمقا لص بببلتل يببب لصبببهلمقي ميبببهلمقامبببلعل يبببمتل يببب لابببحلابببقهعل ببب  لشبببل  

لم يلقىولمق ص ةلمقامصإا
لصب ي نلال ت بل متلت اب لكلقبتلممققلشبفنلمقي يب ةلمالصبممتلتم يعل ااينلمح
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لصبببهلمق م ابببنلممالمصبببلإلمقمطببب لم تيبببل لم سبببحلمي م لقتقابببيجلاتممصبببانالمتببب  ي لت

لمقتببب  يال تكببب م لمقامسبببيمينلمقد يبببنلاببب لمقتيلابببإل سبببحلابببحلمقتيكببب ليبببتعلكابببللمقاملابببلتا

ل ببببحلمال م متلتابببب ل  يبببب لمقببببقيلمالابببب لمقد يببببنولم ببببيحلمققلشببببفنلاببببؤال ل ببببيحلمقاشببببت  

لممقيشممفينولمال تيلقين
لاق ب يحلتق يا،لمقي ميهلمقاملعل يتل قلاللمقتهلمقاملاينلمققهانلص م لاع لاح

لتبببق علمحلصقيبببنلقببب مف ةليسببب قلقبببعليبببنثملصل اايبببنلصقيبببنلمسبببل منلي يببب ةلقمابببنلدشبببكّللثمبببلصيح

ل يبب ةلصيبب،ليشببت  لتيابب لاكببقملتق ببيعل اببلعلرقببقم لمقاتمماببينلمإلاكلقببلتل تابب لق ي اببلا

لم تق بيعلمقي ميهالمقاملعلا انلت تلمقت مثهالممقغقل لمقامسيمىلاي مقهلصهلمق ا ل اال 

لاببحلمقتببهلمقاسببلفينلمق دببدتل ببيحلماببللمقياايببنالمق  ببمثلاقليشببنلاببل يحلميايببإلاقسببق

لقيببلحلي ببإلاببحلمقصبب ل ينلمقياسببلتلصببهلاقليشببتهللتاببتلمقتببهلمقاملاببلتل بب  لشببيقهل

لكلق سببتلمق فيسببينلمقاملاببلتلاببحلقيبب  ل ااببهلامسببيمهلت ايببإليبب ىلكاببللات صصببنال اايببن

لممقامدمقلتولمقامل قلتلتا لايطيلتلمتمايحلممقسيگلل يممحلممق يلد
لمال يبب لمقيمبب ل ببدإل يحمقاقيمببلمقثمببلصييحلمقاق بب يحلقهببقيحل لقتدصببيإلمسبقتي  

لمقاقص عولمقيش يحلمقم حلاح
 العراقي للمقام االول المنبر

لع2339لمالمإلكببلقمحل21-21لقايببمايحلمقي ميببهلقاامببلعلمالمإلمقاق بب لتق ببيعلتببع
لتبعلسقلماسبلفينالصب ل ينلم  مفيبنل  ثيبنلياسبلتل لقيمبل لمققب ل  غب م لمق  بلطليل بنلصه

لقشبلطلتلماباتلع21/21/2339ليبمعلصب ل لابحلمقيلشب ةلمقسل نلصهلمقاق  لمصتتل 

لمالصتتل ينولمقياسن
لمقسلقعولم  مايعلمق حلشي لمقاق  لشيل  -2
 ممقت  ي ينلمالصتتل ينلمقكاالت -1

لمقام انلمق  مثل ي لاقليشنل ياسنلمق    -9
لمت مثيبببنلامسبببيمينلش صبببيلتلي بببإلابببحلمقاق ببب القهبببقمل  يببب ةل  بببمثليببب اتلقمببب 

لكلقببتلممقابب م دتلمقاقليشببلتلاسببتمىل صبب لصببهلسببلااتلم اايببنال  ميببنلقمتلمثملصيببن

لتببعليبب ل يقبب،ل ااببلفللم اايببلفللصقيببلفللتق ياببلفللمقاق بب لقيببل ل اببىلممابب نل القببنلقمتلايطيببلت
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لمقاق  ولقهقملمقام انلمق  مثلصد ينل اىلقاميم لات صصنلقيقنلتشكيإ
لمققممتلمالمإلمقاق  ل  مثلصهلشل  

 البحث عنوان الباحث اسم
ل ببببببيحلممق  مثببببببنلمالصببببببلقنلمالمإ:لمق  ببببببثلمقاشه مقهل  مايعملمهل   لمق كتم ل-2

لممقغ  ينولمقش يينلمقامسيملتيح
لمال لا بببببببببلا ل يببببببببب لمقثبببببببببلقه:لمق  بببببببببث
ل ستلتهعل دإلاحلمقي ميييح

لمقاملعلاحل  ل يثللمقميسهل ام يلقم يلمق كتم ل-1
لمقي  ينلمقامسيمينلمقق  ينلصهل لص ليايإلاقق لمالستلقل-9
للمقي ميهلمقاملعلصهلمقامسيمينلمكقنل م ل سيحلسلقعلمالستلقل-3
ل لق ل  ميهلت مثلمقي ميهلمقاملعلمقشي اهلمقمالال   لمالستلقل-1
لمقي ميهلمقاملعلصهل كليلتلمقد ي يلص  يلمالستلقل-1
لمقي ميهلمقاملعلصهلشه لمال  اهل سيحلمالستلقل-7
ليهمقي ملمقاملعلصهلمقدصمإلق لعلمق د يهلقطدهلمالستلقل-9
لمقي ميهل لقاملعلم ديت،لمقداي يل ام يلصل قلمالستلقل-3

لمقي ميهلمقاملعلم م لصهلمقتص  لمقيدمميلصد لمالستلقل-21
لمقي مقلاملالتلاي صنلصهلمق القلمقكيسلمهليل لص ل لمالستلقل-22

لمقاقليشبببنل اايبببنلت اابببتلميببب ل  بببمثل1لاقليشبببنليببب تلمالمإلمقيبببمعلصببب ل لصبببه

لت ميببقلصببهلمق ببلق لميثبب لقهببللكببلحلمق اببم المقسببل ةلي ببإلاببحلاهاببنمللكثيبب ةلابب م دت

لمق  بببمثلتمببب يعل بببحلمققليابببنلمقيّابببنلمقدممفببب ل بببحلم  ببب تلمقاق ببب الابببقملتق بببيعلماببب م 

لاقليشتهلولمي ينلمقيااين
ل دبببدتلصبببهلمقي مييبببنلمقاملابببلتلال م لمقاصبببل  نلمقامسبببيمنلمقد يبببنلتاببباّللقمببب 

لمققممتولاحلكإلمقاسلفينلمال م 
ليلقمحلمقش اهل اي لقمالستل
ل م لمالالعل اهلمالستلق
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لكالحلقييعل دتلمالستلق
لكالحلمق مميلم  مايعلمالستلق
لقليلم ا ل  قلحلمالستلق
لميمل لتلمق ايإلم  مايعلمالستلق
لميمل لتلمي  ل   لسلاهلمالستلق
لميمل لتلشلك لص ل لمالستلق

لمقامببلعلقشبب لالاسببين لمبب يعتلتببعلمالصتتببل ليببمعلاسببل لاببحلمق لاسببنلمقسببل نلمصببه

لمقسل ة:لصيهللي علمقي ميه
لمقاملعلمقمل هلمسع

ل  ي يلمقسلا مفهل لق ل-2
لكل ل يلدل  يالط،ل-1
ليّالإلمق غ م يل لصعل-9
ل كياهلمقيدمميلم  مايعل-3
لااليمحل سيحلا ام ل-1
ل قيگللمققيل لمقاطي ل   ل-1
ل ستلش يهلم ا لقممإل-7
لها المقيلا يل سيحل-9
لالاهلشك لقل عل-3

لمم صنللمال  اهلصل مقل-21
لمقسل ة:لاحلمقش لالمقي ميهلمقاملعلقم م لمقامسيمينلمقد ينلمتشكات

ل م لمالالعل اهلمالستلقل-2
لسقطم لدكهلا ا لمالستلقل-1
ليمدةلم ا ل م إلمالستلقل-9
لميمل ل ايإلا ا لمالستلقل-3
لسيمل لا ا ل لسعلمالستلقل-1
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لاقليشبنلمسبتكالإلي ىلع21/21/2339لقااق  لمقثلقهلقايمعلمقص ل ينللتمقياسلمصه
لاببحلم تمتبب،لقاببللسببل لتالثببدثلقدتبب ةلمسببتا تلمقتببهلقااق بب لمقام اببنلممق  مسببلتلمق  ببمثل ميببن

للمقاقليشلتولصيلقينلصهلدم لااللمق ام المقسل ةلم  ماللماد  لتلا م دت
لمقامبببلعل ببب مم ل لصبببنل اسبببينليعتمببب لتبببعلمقيبببمعلقدبببسلابببحلاسبببل لمق لاسبببنلمقسبببل نلمصبببه

لمققممت:لاقهعلمشل  لمقي ميه
لقمىلمقسي مميل ادةلمقدقلحل-2
لقل يلمقاطي ل   لمق لفلسلاهلمقدقلحل-1
ل  ي مقلتلمققيل لمقمل  ل   لمقدقلحل-9
ل مش يل دعلصلاإلمقدقلحل-3
لم  ماياهل   متهلص  هلمقدقلحل-1
لا لق ل  لسلمقي ل ل   لمقدقلحل-1

ل
لمقاق  لقهقملمتهييتهعلمقش لالمقم م لم م ل اىلقدش م ل لصنلقيقنلشكاتلكال

لمققممت:لاحلتيقدت
لمقاشه مقهلم  مايعلمهل   لمق كتم  -2
 مقش اهل اي لمالستلق -1

 مقسي مميل ادةلمالستلق -9

 مالالعل اهلمالستلق -3

 مقاطي ل   لمق لفلسلاهلمالستلق -1

لمقسلقعلم  مايعلمالستلق -1
لمققممتولاحلكإلااتلممال دعلتم لإقدسل لصنلقيقنلشكاتلكال

لم  يسلي يىلمالستلق -2
 مقسلا مفهل لق لمالستلق -1

 مقي ل يل سحلمالستلق -9

  سيحل ل إلمالستلق -3

    متهلص  هلمالستلق -1
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ل شي لص ل لمالستلق -1
لمق  ببببمثلقاقليشببببنلمقاهاببببنلممقايطيببببلتلمقاق بببب القهببببقملمق ميببببهلمقتق ببببيعلكببببلحلقمببب 

لمقت طبيطلسقبىل لالابلصنلابقمل ايب،الممابحل اب لممال  مفالمقتق يعلم سحلممق  مسلتا

لقاامبببلعلمالمقبببىلمقيايبببللمالستشبببل ينلمقهيبببيةلتشبببكيإلتبببعليببب لكبببلحل يبببثلمقاسببب منالممقتهيبببية

لمق لصلمال م يلمالا لم سالمققممتلاحلكإلااتل دت ةالمقاق  لتق يعلي إلمقي ميه

ل قق و
لمقاشه مقهلم  مايعلمهل   لمق كتم  -2
 ا دم ل اهل سيحلمق كتم  -1

 مقميسهل ام يلقم يلتم مق ك -9

 مق قدهليدإلمقشي  -3

 يايإل  لسلمالستلق -1

 مق سيقهل  قلحلمالستلق -1

 مقهيية(ل)ام  لم  يسلي يىلمالستلق -7

 العراقي للمقام ال اني المنبر
لميمإلكببلقمحل11لم تببىل11لاببحلقادتبب ةلمقي ميببهلقاامببلعلمقثببلقهلمقاق بب لمقيمببل لتببع

لمصبهلماسبلفينلصب ل ينلاملايبنالمتمم م ل  ثينل ياسلتلمق  لطاليل نل اىلعا2333

لمقتلقين:لمقدم متلتم يعلتعلمالصتتل ليمع
ليمم لقدم لشي لادإلصل مقلق حلمقاق  لمصتتل ين -2
 ممقت  يالمالصتتل لكاالت -1

لمقاشببه مقهلمهل  بب لمقبب كتم لي ببإلاببحل يببممحلممق يببلدلمق سببتلامببلاهلت ايببإ -9

 مقسلا مفهلم لق لمقسي يل لا لمقمل فيحلاحلكإلم  م 

لمالاببلعل اببهلمقدقببلحل ميببل ةلمقي ميببهلمقامببلعل يببتلقد يببنلمقيببم لرقببنل اببىل ببد  -3

 طد ،ولماشل كن

 يمم ولقدم لشي ل سحل  لسلق حلمقاملعل يتلمقشم ة -1

لمقاملعول يتل س ةلم  م لمقيديلا ام لشي لت مثينل قلفينلقم ن -1



 

{275} 

لاح:لكإلصي،لشل  لمالمإالمقيمعلصهلق علمققيلمقاملاهلمق دإلمصه
لكل ول يلدلاملعلمق غ م يل لصع -2
 كل ك  ول يلدلاملعل  يالط، -1

  كياهولاملعل شي لصمدي -9

لالاهولاملعلمقيقل هليلسع -3
لمكدببل المسببلتقةلصيهببللشببل  ليبب مالاهاببنلم  مسببلتل  ببمثلمقاق بب لقهببقمليبب اتلقمبب 

لابعلللللممقاشبل كمحللالممق صبالتلمقايبلقعلمماب نل ااينلقكهنلقااقليشلتلم طىلاال

لمققممت:
ل
ل
ل

لمق  ثلح قمملمق ل ثلمسع
لمقتبهلممال ب م لمقتي يب لق  كبنلمقدقينلمقاداحلمقاشه مقهلم  مايعلمهل   لمق كتم ل -2

لمقم لقيهلمالستلقلم  ثهل
لمقي ميهلمقاملعلقغنلمقي ي يل شي لمق كتم  -1
لمقثملصينلمقق مةلصهلمقي ميينلمقاملالتلمالقمسهلسلقعلمالستلق -9
لمقي ميهلمقاملعلصهلام انلم  يسلي يىلمالستلق -3
لمقي ميهل لقاملعلم ديتهللمقاه لت قيانلي  ميل سيحلمالستلق -1
لك كم لصهلمقمم يلتلديقإلالشعلمالستلق -1
لمق يدينلمال قينلمصلقنلمقهدقهل سيحلمالستلق -7
ليقم ينلا يقنلم قيلتلكل علالي لمالستلق -9
لممقغقل لمقشي لصهلماليمل هلمقتقل عللمق  م لصلفدلمالستلق -3

لمقت مثلاحلاد  لتلشي اهمقلمقمالال   لمالستلق -21
لممقامسيمىلمقغقل لمصإلصهلمقدمق لمق اي ل   لمالستلق -22
لمقامصإلصهلمقي ميهلمقاملعلمقيايإل اهلسي لمالستلق -21
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لمق هي دمميلاملعلمق ه ديليلسعلا ا لمالستلق -29
لمقي ميهلمقاملعليقم لمقسلا مفهلمقم لمالستلق -23
لمق ص ينلمقاملالتلمقيلا يلثلا لمالستلق -21
لمال م لصهلمقتي ي ينلمقاداحلمال  اهل سيحلتلقمالس -21
لمقتدمةلامسيمىلايطيلتلص ي ل سمحلطل قلمق كتم  -27
ل غ م لصهلمقاملالتلمق د يهلقطدهلمالستلق -29
لمقي ميهلمقاملعلصهلمقدقينلمق ؤينلمقهلشاهل ل إلمالستلق -23

لقااق  المقام انلممق  مسلتلمق  مثل ي لماقليشنلي م ةلي تلمقثلقهلمقيمعلصه

لمقمببل فيحلمتط يببقلدقيببإلالشببعليبب م ةلمقتط يمببهالمقتببيايعلصبب  لمقامببلعل يببتل  ببثلمكببقق 

لمقسي يولم لا ل ؤم لا ا 
ل
لم قلة:لمقم م لتم يعلتعلصم لمقاسلفهالمقاملاهلمق دإلصهل ال

لمقاملعلمقمل هلمسبعللللللللللللل
لمقيدمميلم  مايع -2
    متهلص  ه -1

 مق دمقل   لييس -9

 مقي لسهلمقي ل ل    -3

 مقاطي ل   لمق لفلهسلا -1

لمال  اهلصل مق -1

ل مگللش يهلاملع
ل كياهلاملع
لااليمحلاملع
ل ستلش يهلاملع

ل قيگللاملع
لرمفلاملع

لممق  مسبببلتالمق  بببمثلابببحلر ببب ل ببب  لماقليشبببنليببب م ةليببب تلمقثلقبببثاللمقيبببمعلصبببه

لتط يمهلم  ثل سيحالا ام لتط يقل يلقىالص  لمقاملعلق يتلمقاي مقهلمق  ثلمكقق 

ل لابب لم بب مايعاليببمقسلمتط يببقلس  يببسلي يببىلميسببتلقل ببإ م ةلقيقببمىالصبب  لمقامببلعلق يببت

لمقيلقهولمقايي لم   لمقسي ي
ل  قلة:لمقم م لتم يعلتعلمقاسلفهالمقاملاهلمق دإلصه

لقهلمق لاملعللللمق غ م يلصلاإ -2
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 لبص لاملعللللمقيدمميل اي  -1

 ا لق لاملعللل  لسلمقي ل ل    -9

 هبالالاملعللللمقيلا يل سيح -3

 ممشل لاملعلللل بشكلعبقل  -1

ل بطلالاملعلللمققيل لمقمل  ل    -1
لمقات ميبببنلممق  مسبببلتلمق  بببمثلماقليشبببنليببب م ةليببب تلقااق ببب المق م ببب لمقيبببمعلمصبببه

لاببقملميببلعل قشبلطلتلمال م لمم بب م لمق ب ةالقااقليشببنلصتب ةلم طيببتل يب اللقااق بب المقام ابن

لمكببقق لمقاق  يببمحالهببل ل بب فلمقتببهلممقتمصببيلتلمقمبب م متليبب م ةل ياببلفلليبب ىلثببعلمقاق بب ا

لممق ل ثيحلمقدقلقيحلتك يعلممياللممقاق ايحلمقاشل كيحل اىلمقتم ي ينلمقشهل متلمد ت

ليايإولم  لسلمقد ي يلص  يلمال  اهالشهلالمقشا هال اي لمق مم :
لشبل  لممال يب المق م ب لمقيبمعلاسبل ليب ىلمقبقيلمقاق  القهقملمق تلاهلمق دإلصه

لماع:لمقاق  لصيلقيلتل ل تتلعلمقي ميهلمقاملعلي م لاحل   
ل
لمقاملعلمقمل هلمسبعللللللللل
 مقسي يل لا  -2

 مق غ م يل لصع -1

 مقطلفهلمقاا ل    -9

   يالط، -3

 مقسلا مفهل لق  -1

ل اهلا ا لص ي ة -1

لسيگل
لكل ل يلد
لرمف
ل مگللش يه

لقهلمق 
ل ق لت

لمقامبببلعالاقبببل  لتببب ميإلاقهبببلل  يببب ةالمتمصبببيلتليببب م متلمقثبببلقهلمقاق ببب ل يببب لميببب 

لاب لمقيديبنلمممصب لمتمثيبقلمقا تادبنالمقيبلقعل مإلابحلت مثينلصقينلمص قلايم ل   مة

لم  ببعلم ي اببلالممالسببت  ل لمقاببلقم لاثببإلمقت مثيببنل ببلقدقمحلمقايقيببنلمقي  يببنلمقاؤسسببلت

لم ي الولممقايقمينلمقال ينلقا ممصدلصي لمتق يعل لقاملعالمقايقينلمقاؤسسلت
لقدشبب م لمقي ميببهلمقامببلعل يببتلصببهلنمستشببل يلايببيةلشببكاتليبب ل ياببلفللمكلقببتلاببقم
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لمال م يلمالابببب لم سببببالم قببببلةالمقببببقممتلاببببحلكببببإلابببباتلمقاق بببب الاببببقملصيلقيببببلتل اببببى

ل قق :لمق لص
لمقاشه مقهلس  مايعلمهل   لمق كتم  -2
 مق قدهليدإلمقشي  -1

 يايإل  لسلميستلق -9

 ي م يل سيحلميستلق -3

 مق سيقهل  قلحلميستلق -1

 مقش اهل اي لميستلق -1

 م  يسلي يىلميستلق -7

لمقسي يل لا لميستلق -9
لسبب قلمكاببللمقي ميببهالمقامببلعل يببتلقشببلطلتلمتطببم لققشببم لمالسببتي م لاببقمل يبب 

لابببحلمقامبببلعال  بببعلصبببهلمسبببهامملاابببحلم يببب اعلقامببب م لمققمتيبببنلمقسبببي ةلا  بببثلصبببهلمقك قبببل

لسقبىلمابلصنلمقي ميبهالمقامبلعل يبتلقاب  م لمققمتيبنلمقسبي لسبققك ل اي،لمقيممقاالا تا 

لع2311لاممقيب لابحلمقكثب لقام م لكقامقفلمقسلا مفهلم لق لمقسي يل لا لمقمل فيحلسي ة
ليببببب  ةلقيببببب علمقامسبببببم نالابببببقةلصبببببهلمقمببببب م لكبببببإل يبببببلةلمسبببببتي م لالياكبببببحلسقلصصبببببل  م

لقات ب ثلمقد مبنلقاكتبالمقايبلإلصسبحلياقل(ل)كاللثلقينليهنلماحليهنالاحلمالستييلا

لمسالفهعول قك لمكتديقللققمل قهع
 عراقيال المقام بي  مدراء

لاقببقلمقا تصببيحلميسببلتقةلاببحل بب  لمقي ميببهلمقامببلعل يببتلم م ةل اببىلتيليببالقمبب 

لمقاملعليل هلميستلقل م ،لثعلس  يسالي يىلقألستلقلك ي ةل يهم لع2397ل لعلتيسيس،

لمقابببب ي لمقامببببلعل يببببتلس م ةلتببببمقىلققبببب ل يبببب لع1119-1111لقادتبببب ةلمال  اببببهل سببببيح

لابحلقكبإلمققمتيبنلمقسبي ةل   فلمحل  يبتلقبقق لهومق يلتلمقهل يل   لامصقلميستلقلمق لقه

للمقي ميهولمقاملعل يتلا  ثل ي لمقا  م لاؤال 
 العراقي المقام بيو  ومدير مؤسس إدريس يحيى ا ستاذ -0

 مقاستقص ينولمقيلاينل-   ينلقغنل كلقم يمس -
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 مق   يح(ولال يحلمقي ميهل)مقاس  لصهلاليستي  -

 ص دهولكلتالامسيمهوولقلي لت مثهوول ل ث -

لممقامببلعلمقغقببلفهلمقتبب مثل مببمإلصببهلممق  ببمثلممقامببلالتلمق  مسببلتلاببحلمقي يبب لقشبب  -

 مقي ميهو

 مقي ميهولمقاملعلمامسيميهلاط  هلك ل لا لمقامل متل ش متلقش  -

 مقميثل ةولايانلت  ي لسك تي  -

 عو2399-2373لصقمحلايانلصهلمقامسيمهلمقمسعل فيس -

 عو2373-2371لمقيدمف يلمقمط لصهلمقي ميينلمقت  مينلمق يثنل فيس -

لتيايإل مإلمالمإلاؤتا ةلصهلماشل  لمقي اوولمقاؤ  يحلمت ل لصهلش  ل ام -

لمقتبهلممقتمصبيلتلمقامب  متلصبيل نلقيقنلاسؤمقينلمتمقىلع2399لمقي ميهلمقاملع

لم بببب مايعالشببببيم هلمقدقببببلحلمق يبببباالالشببببعلمق ببببلفلمق قدببببهاليببببدإلمقشببببي لاببببات

 مقسلا مفهولسامعلهمل   لممق كتم لمقميسهلقم يلمق كتم 

 عو2331-2391لمقيايانلمقدقمحلايه ل اي لايلمح -

 عو2333-2331لمقثم ةلي ي ةلصهلامسيمينل طليلتلمس م ينلصد لتلكلتا -

ل بلعللمقمط يبنلمقثملصيبنل)مقاسب ة(لايابنلصبهلمقي مييبنلمقاملابلتل قيبنل حل  مسنلقش  -

 عو2331

لااب لل)مصبلق(لايابنلهصبلمقم بلقيهلا اب لمالمإلمقيب مقلاطب المقشبلطلتبل ي لمثق -

  لصو

لالشبعلمق بلفلمق ل بثلمقايب لاب ل لقتيبلمحلمقي ميبه(لمقامبلعلاب ل)سبه ةل  قبلاجلام ع -

 مقي مقولتادديمحلاحلع2393-2373لمق يا

لمقي مقووولتادديمحلاحلع1119-2393لمقت مث(لادل ل) اىل  قلاجلمام علاي  -

 مق غ م يولمقات  لاحلت مثين(ل)سه ةلم  قلاج

 عو1111-1111لمشم لصالفينلمققه يح(لال يحل)ت مثلاج  قللمام علاي  -

-1117للللللمق غ م ينلقمقلةلمققيمع(ل طىل) اىل  قلاجلصهلمقت كيعلقيقنل ام -
 عو1113
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لصبهلمقي ميبهلمقامبلعل يبمتلماب ي لاؤسسلثعلع2397ل غ م لصهلمقاملعل يتلاؤسس -

 عو1111-2397لقيقمىل يلقىالك كم اليل القيلمق ص ةا

لمقات ببب لصبببهلمقي ميبببهلقاامبببلعلمالسببب م ينلمقياببب ل السبببهل ابببىل ممالشببب ملمال ببب م  -

 عو1119-2399لمق غ م ي

ليل ببنلصببهلمقي ميببهلقاامببلعلاق بب يحلميلاببنلتببعلمقيايببللمالستشببل ينلمقهيفببنلابب ل لقتيببلمح -

 عو2333-2339لمقشيالميل نلمق  لط

 ممقا لص لتول غ م لصهلمقي ميهلقااملعلاه يلقلتل3لمتقديقلتق يع -

 ممقامسيمىولمقاملعلتيايعقل م ةل91لميلان -

ل إشب م لممق  بلطلمقشبيالميبل تهلمق غب م يلمقات ب لصبهلاملايبنلاسل منل19لتقديق -

 مالستشل ينولمقهيفنلم ال لمت كيع

 مقا لص لتولياي لصهلمقغقلفهلقت مثقللشلادلاي مقيلفللاس لفللمي ى -

ل ب رمللامطب ل بيحلي يب ةلمق لحلمم  لإلمصممتل  اسنلمق ستلاملعلم تدلقينلم   -

ليلسبببيحلالقمشبببهلا اببب لالمقسبببلقعلم ببب مايعلال سبببحل  بببلسلالابببدإلصبببل مقلق قهبببل

 مق مميو

 مقيمعولمقم نلقاؤسسنلمقادم لمقا ي  -

 مقي ا(ول) يممحلي ي ةلت  ي ل فيس -

 البياتي موف  االستاذ -2
لط بب ل)سببقنل لقيببلفلليشببغإلمقببقيلمق يببلتهال اببهلديقببإلمقهببل يل  بب لامصببقلمالسببتلق

لممقب ةلمال  اينليال لصهلع2311ل غ م لاممقي لمقي ميهالمقاملعل يتلا ي لمقامسم ن(

لسبمم ال ب ل ابىلمصقيبنل يلابينل لفابنلمابعلمق يلتهالمقهل يل   لمقاي م لمقاملعليل ه

لمق اقولم الثنلمقسي ةل  سحلقهعلميشه 
لميببلعلع2391ل ببلعلمقامسببيمينلمق  مسببلتلايهبب لاببحلمقبب  امعلشببهل ةل اببىل صببإ

لصهلمق كام يمسلشهل ةل اىل صإل ي اللمقايه الاقملهصلمقي ميهلمقاملعلال ةل ت  يس

ليببلقغهقالص يببنلممإلمشببكإلمقشبب لالممسببلطلصببهلم اببإلع2333ل ببلعلمقامسببيمينلمقياببمع

لمقامسبيمينلمق  مسبلتلايه لصهلمالصممتليسعل فيسلاقصالمشغإلقاش لاالمق غ م ي
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لمق  مسببببلتلقايهبببب لابببب ي ملسببببقممتلثببببدثلقدتبببب ةل ياببببلفللم اببببإلع2333-2331لقد ببببممع

للمقامسيمينو
لممقتبقمقلمقصبمقديجلما بل هلمقامسبيمىلكق  يبلتلمقابمم لابحلمقي يب ل تب  يسليلع

لقاسببب  يلتلمامببب التلم بببلقهلابببل يحلمال ابببلإلابببحل ببب  مفللامسبببيميلفللممقّببب لمقامسبببيمىا

لمقي ميهولممقاملعلممقغقل ل لقامسيمىلتتياقلمكتال  مثل ما لميلعلمطدلإالمم لقه
لمقي ميييحولمقامسيمييحلالت ل ل ينمال ملمقهيفنل املصهملم  ي مفل

 االعظمي حسين االستاذ -1
-1111للللللمقي ميبهلمقامبلعل يبتلا ي لاقصالشغإلمال  اهل سيحلمالستلق

لمقالاهولمقم حلس ييقلتلاقتص لاققلاملعليل هلكمق،لسقىل لالالصنلعا1119
لياببببل ل غبببب م لصببببهلمال  اببببهلمقي يبببب يلصببببلقحل ببببحلمسببببال يإل ببببحل سببببيحلمقبببب 

لشبيق،لمقي ميبهل لقامبلعلتهبتعل لفانلكق لصهلمت    لقشيل يثلعا2311للع لمال  اين

لمتهاببيدتلاممقبب لاببحلمق يقيببنلمال م متلصيهببللتكثبب ل يببثلمال  ايببنال ممفببإلم اببالشببيح

ل ببلعلمق غبب م يالات بب مقللسقببىلم ابب لمقي ميببهلمقامببلعل دببدتلسقببىل لالاببلصنلم قكببل ا

لايهب ل  إلومق ددتلاقةلم   الممستا لمق كياهلاملعلم  ىلقك  لالل اىل2373

ل مف ةلصهلمقي ميهلمقامسيمهلمقت مثلقد ينلمقاعلمكقق لعا2371ل لعلمققغاينلمق  مسلت

لابحلت  يب،لم يب لمقيبلقعال مإلا تاب لصبهلكثيب ةل دبدتلم يبتلمقتهلمقامسيمينلمقدقمح

لمقي ميبهلمقامبلعلق يبتلاب ي مفللمم يب مفللق،الا ي مفللثعلصي،الايي مفلل يحلمققغاينلمق  مسلتلايه 

لمقي ميهولمقاملعلايلإلصهلماؤقدلتل  مثل ما ليلعلمقي مقال ل فلسقىلسد ةلي إ
 السعدي حامد

ل غب م الصبهلمقامقبم لمقسبي يل م  ل حل لشم ل حل لا لمقي ميهلمقاملعليل هلام

لميمقببىالصبب لةلسببقيحلاقببقلمقي ميببهلمقامببلعل ببا لميبب لعا2319ل ببلعلمقشببي ل ببلالا اببن

لاليسببب،لمحل يببب لامقم بببلقيهلا اببب لمقا  بببمعل لالسبببتلقلمقمببب م لك ميبببنلتبببيث ةلابببحلم بببلق  ع

لة ب ّلل يبثلما هب مفلليبما مفلل اب ليمسب لمقمبل هلمقا  بمعل طبىل اىلمقسي لكلحلمالمإ
لمقي ميهولمقاملعلصهلمال اىلكاثا،

ل صب يلفهل  ب ل ،ل تىل يثلمقاملعالاي محلصهلمالمقىل دم ،لصت ةلصهلمقتميت،لقم 



 

{282} 

لصبهلمقميسهلا ا لمقا  معلامهىلصهلممقتميقللام م (ل م)ملصهاهلم ا لامصقلمقسي لمام

لمقتهبل ل يب لمم  بللابحلقاتبمل مييبللرققم لمكقتلعا2391ل لعلقق لكلحلقؤمسلم هلشل  

لمقاملاببلتلاببحلي تببل لكببلحلقاببللمقت ببلاهلمياببالشبب ي ال إايببلحلسببايت،لاقببل ال  مسببته

لمي تبب،ل يببثلافببق ليؤالاببحلصببل ي قهلمقد  يببنالمقاملاببلتلاببحلمقات ممقببنلم يبب لمق فيسببينا

لممالمصببلإالمقمطبب لتسبباينلصببهلممالالقببنلممصببمق،اليمم بب ةلم اببىلمقامببلعل اببىل  يصببل

لصهلمقك لت ميمهلال ق لمي تل لمق ميمنالقتث يتلممالستدسل لمقسؤمإلاحليكث لت مةل يث

ل شبببي لقاا  بببمعلقسبببتا ل مم ال سبببحل ابببهلمقشبببي ل يبببتلصبببهليلقسبببيحلمكقبببللماليبببلعلم ببب 

ليطيبنلابقةلقب،لصمابتليب مل لاابنلكلقتلمقاملعلصهلم  تلنيطيل حلمسيققهلمق  يهمق

لقامصبمإلمقدب  ل دابلتل ايب،لص لقبتلمقاقصم يالسقىلقا  مإلتاهي مفللي مل ديدنلص ل

لمقاملالتولصيل نلصهلمقي ميينلمقي م ينل اىلم ثقىلمقمطينال ميمنلسقى
لاحلمكث لمقسا ل لات م ليتصإلسقلمقم م الاحلمي مق،ل اىلتايدلقق لقكإل لقق  

لمقا تدينالمط ملت،لمقيهم يالصمت،لقق لصهليسل  ةلي م ت،لصهلم  م ينلرثل لق،ل ي ةا

لممق شببتلممق ببليدحلكببلق ايدميلمقيلقيببنالمق بب ممتلقمتلمققل يببنلمقاملاببلتل  م لقتسببهيإ

لالاقهببللمقات ممقبببنل  يببلم صمصببلفللمقاملاببلتالاببحلمقابمحلاببقملاببحلققبب لسقببىلماببلل ب اا
لممقتدايسولشيطلقهلممق يلدل مم مميلهممقگاگالكلق ليدح
لسبببيليلل بببحلمياببب ل ميمبببنلصبببهليبببقعلمقاملابببلتلتاببب لم يبببل لإل بببل ةلمقايبببإلابببقملمح

لي م لمقدقيببنلمإلاكلقيببلتلامبب اتهللصببهلتمبب لمقسببي يل لابب لمق ببلفلمقمببل هل قبب لم صببلإ

لم ابببىل ايببب،لممقا لص بببنلمقتببب مثلابببقمل  ابببنلصبببهلميالقبببنلمكبببقق لمقاملابببلتالابببقةلاثبببإ

لمققيل ا ليمس لمقا  معلاحلم قاللمق،لياتلسقملمق ميمنلميلقال ققهملماللتدلصيا،ا

لصبهلمقي ميبهالمقامبلعل سبلال ابىليطيبلفللايلااتب،لم ب علمالقتب،ل  يبنلش صبيلفللال  ت

لمالقغلع ولم  م ل مقاملعلاؤق ل ما ليلعلع1111ل لع
 السامرائي خالد

ل مفهمقسببلال شببالحل ببحل سببمحل ببحلصببلقحل ببحل لقبب لمقي ميببهالمقامببلعليببل هلاببم

لمكالتلتيببد لصقيببنلقيلفاببنليقتاببهلعا2311ل ببلعلمقشببي ل ببلالا اببنل غبب م لصببهلمقامقببم 

ل،م ّابببلم ي ابببلالممقط بببإلكلقد قبببنلمقشبببي ينلمقامسبببيمىلايبببلإلصبببهلم صمصبببللمقت مثيبببنا
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لتيلقىولمهل  ا،لمقسلا مفهلا  هلمق لفلممقااي لممقاؤقحلمقمل ه
لاي صبنلصبهلكثيب مالاقهبللتدل ممسبلمق يقيبنلتمي م رلمسبطلصبهلمقسبلا مفهل لقب لشيق

لصكببلحلماليمل ببلتالصببحلمكببقق ل ايهببلاليمبب  لمقتببهل)مقط مببن(لمقامسببيمينلمق  يببنلمت سببس

ل لقب ل  ىلمقامسبيمىالاب لمقي مييبنلمقاملابلتلم م لصهل سقلفللمييلفللمق يقينلتمي م رلقهقة

لسب ييقلتلصبهلمق غب م يلمقات ب ل دبدتلصبهلمص  ينل فيسينل  ي ةلاملالتلمقسلا مفه

ليايابنل صبالتلمق،لمالحالسقىلمقي ميهلمقاملعل يتلصهلقشلط،لممستا لمقالاهالقم حم

لممقاملابببلتلممق سبببيقهللممقسبببيگل يبببممحلممق يبببلدلكلق سبببتلسبببينمق فيلمقاملابببلتلم م لصبببه

لمقاميب ةل يب لمقد  يبنلمقاملابلتلابحلك يب ل ب  لسقبىلمابلصنلممققبمىلكلقاقصم يلمقامي ة

 قق ولسقىلماللممق هي دمميلممق كياهل ستلممقش يهللگمق قيلاثإ

 المحطة االخيرة
 يبب ل ببل لمحلاببللكببلحلصببهل اببسلصببل لمقيببمعلتل ي يببلفالماببللاببملكببلفحلمقيببمعل
يصببي ل بب مفلكببقق الاببهليصببنلاللمقتهببل لقدصببمقهلالماللياببإلمالقسببلحلاببحلاتل يتهببلل
مسببب  ل  ببب مثهلالت ابببيدلمتدسبببي مفلق بببمم ثل ابببسالمتقبببمي مفلق بببمم ثلمقيبببمعالم ابببدفلصبببهل

ل مم ثلمقغ وسش مينل
اقبببل لاد  بببلتلم  ببب مثلقبببعل يببب لاكلقبببلفلصبببهلابببتحلابببقةلمقامسبببم نلقيببب  ل

ل ياهلالققملسيم  اللاقللصهلمقا طنلمال ي ةال اىلشكإلقملطلا تص ةو
عالمت    بببتلمقشبببيتل2311مقببب تلصبببهل)صبببما(لمقكببب  لابببحل غببب م ل بببلعل -2

لم  ستلمتيااتلمش تلم قللصي،لمصيهلو
يقيببنلصببهلمقيممابب لمقم ي ببنالمصببهل داببتلسببقيحلطدببمقتهل بب ي لمال م متلمق  -1

 مقا  سنالكليقمحلمتدمةلمقم رحلمقك يعالمقشلطلتلصقينلاتقم نو

 ب  تل  اتبهلابب لابقملمقاببم مثلمقيديبدلاقببقلسبال هلمق ببلفلا  بهل)  ابب،ل -9
عال مصمتبب،لم ليشببت،لمسببل  ت،لصببهلتابب ل2311مه(لماببمليببؤقحلميايبب ل ببلعل

ممستد تلاحل دم ةللمي م متل تىل لتلاحلمقصيالمقتد يقل يحلصمتيقلا
 اابب،لميل ايلتبب،لمي مفيببنالمم ت صببتلاقهببللاببللشببل لمهلقببهلمال تبب م ل تببىل
اطابب لسبب ييقلتلمقمبب حلمقالاببهال ببيحل  اببحل ببحلمصتتببل لامهببىلمقات بب ل
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مق غبب م يالمشببييقهلقاببقالالمم  هببل لاببللتيااتبب،الم  اببللمالسببتدل ةل اببللكقببلل
 م المشببي تلكاببلليبب لقسببيقلةلاببحلاياماببلتل)كاببلليببلإ(القا ببتلممقتميببتلمقمبب

شبببي مملابببعل قدسبببهعل لقاسبببتمىلمقبببقيلماتاكتببب،لابببحل يبببثلمقاي صبببنلممال م ال
مييانلمقايامالتلمقادم ل هلالم   تل   علابقةلمقامهبىل ا تاب لمقيممقبال

 قسقيحل  ةو

 ببإلاببليسلمقهمميببنلمقاببقغاسل  ببالاببقملمقتبب مثلاببملمقاميهبب،لمالمإلقكببإل -3
هللمتط يملتهلالالش ل لقشلطلتهالصتيااتلمقامسيمىلمتل يتل شغ لق  يلت

مقهممينلممق   نالمكلحلق يلقمل متلا لايام نلاحلمالص يل لا  بهلابقمل
مقتببب مثالمابببقةلمقامبببل متل ببب تل شببب ،ل ا  سبببنلاملايبببنال  طيتهبببللكبببإلشبببه ل

صتلتيااتببب،المكبببإلر م لتمصببباتلمقيهبببلالابببؤال لمالصببب يل لاببب صمملاثاابببللاببب 
  اببببب هعلابببببحلم  ديببببب،لمسبببببامك،المللقتيسبببببيسلايتاببببب لامبببببلاهلي يببببب ل مياببببب،

مقام ديحلاممةلاقملمقت مثلمقدقهلمقي ميهلاقهعلمقسل ة:لامصقلم اب لصهابهال
م ا ل اهلكالإالسيي لمقي ي يالقيعل  م الصد لمقس مفال اهل اي ال
 سببحلشبب ي الم سببلحلم ابب ليهببل المق ببلفل   ببهالصببلفدلمق بب م الثببعل يبب ل
علققبب ل سببي لقببليهالي يببىل  بب لمقي ببل الطبب،ل  يبباالمقايبب لقببل علم يبب ا

مقكثي ول الل ااينلمقتيايعلممال  م لمقا  اجلصمب ل ب  تلاب لصبد لمقسب مفال
كمق،لكلحلي معلس ت م لي م ةلمقامبلعالممسبتطل لسث بلتل ابم ةل بدإلصتب ةل
مييببدةالميببب  ل بب  مفلابببحلمقاملاببلتلمقيايابببنلصببهلمقامهبببىلمقاببقكم لثبببعلسبببيإل

  ي لمقاملالتلصهل م لمالقم نلممقتادديمحو

كاببببلإلمق  مسببببلتلمقيايببببللصببببهلمم  ببببلال بببب ُتلاقهببببللعلال2373سببببلص تل ببببلعل -1
اقتصببب لثالقيقبببلتلمقمببب حلمقاقصببب عالممقتميبببتلمقشبببل لحلطببب،ل  يبببالمقايببب ل
قل عالممي تلصيهاللمالستي م لقتياعل  م لمقامبلعالص ب  تلمقصبد نلمقي يب ةل
احلمقتيابيعلممال ب م لمقا ب اجلاب لطب،ل  يبالممسبتطل ل يب لاب ةلمييبدةلمحل

ملتل يببتلمقامببلعلقاشبب لاالماببحلثببعل  مسببنلمقدقببمحليدببمدلتم ي ببلفل يايبب لاسببل 
مقامسببببيمينل شببببكإل ااببببهل كببببل ياهالمم ببببتصل ببببلقيد ل اببببىلمقيببببمدةالثببببعل
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لاي مصلفللمالقطدقلسقىلم ت م لي م ةلمقاملعل  م لصقينلالمينالقيص حلسسالفل
يشل لق،ل لق قلحلصهلابقملمقابمحلمقت مثبهالميتب  سلص يبنل قغبلعلمق مصب يحلمقدقيبنل

لعلمقي ميهل م إلم ل فلمقيب مقولماكبقملمق بلإل لققسب نلسقبىلمقتهلي اتلمقام
مقشببببلالقايبببب لقببببل علمقببببقيلتيبببب لا  اببببنلتيايابببب،المقا  اببببنلمقثلقيببببنلمقاتااببببنل

يشبه لقبب،ل بيحليبب م لمقامببلعوللحل يابلفلييبب لسسببالفلابنلطبب،ل  يباالماببملمكقا  
ميابل لقهابللاابحل تمبحلمقامبلعلممقيببد ل ابىلرقتبهلمقيبم لممقكابلحالمقبب يل

ماللمقبب،ل مصمتببهلصببهليببد لاببحلاللايال يببلفللق  علاببحلكمقبب،لاهق سببلفل)  صببلح(ل ببل
  اتهلا لاقملمقت مثلصلكتسال ي لمكتسلالاحلقل ينلمقممم  القماهللسقىل
المقامسيمىلقيص حلاحلمقيلدصيحلمقالا يحالمقكحل اىلصيي لمقهممينلط يلفل

 كاللكلحلط يقل  ي،و

 م متلمقاملايببببنلمحل اببببم لاببببؤال لمي ببببدةلمقببببثدثلقتابببب لمقاسببببتميلتلصببببهلمي -1
ممقامسبببببيمينال  ت ببببب ةلاببببب  لةلص ببببب لمم  تبببببدمدلقبببببهالماشبببببل ي لصقيبببببنلت مثيبببببنل
اسبتم اينال هببللتسببتكاإلمقاسبي ةالقيكمقببمملسشببيل لفلي يب مفلقييببإليببل علي ببلص ل
 اىلاقملمقتب مثلمقغبلقهالماكبقملصبيحلتبل ي لمق بلفلا  بهلكبلحل لاب مفلاب ل

 اقملمقت مثلمق لق ولاسي تهالماقةلستكمحلسحلشل لمهل لا ةلصهلاستم إ

سالصنلقاللقكب لصبهلسبي ةلمقصب يقلممي لصب  هلمق   بمتهالصبلحلم تيبل يل -7
اط يتببب،لالقيبببلدلابببقةلمقامسبببم نالكبببلحل سببب الابببللياتبببلدل ببب،لابببحلم تببب م ل
تكتقدببب،لمقهمميبببنالصبببهليبببلق هلمقط ل بببنلممقامبببلعلمقي ميبببهالم بببإلقيماقبببللابببقمل

لعلط ببب لابببقةليابببل سلابببقةلمقهمميبببنالابببحل بببدإلاتل يلتببب،لمقصبببل ينلصبببهلستاببب
مقامسببم نالماشببل كلت،لصببهلكببإلاق بب لت مثببهالمر  اببللتمبب يعلمقامببلعلمقي ميببهل
صبببهلمقا كبببدلمقثمبببلصهلمق غببب م يال م بببإلمقصببب  لمقثمبببلصهلمقبببقيلتيسبببسل بببلعل

 قبببب لمقتمببببل لشببببل  لمقاتق ببببهل سببببمقلل-سببببل ملفل–علصببببهل قليببببنلمقا ببببلكعل1122
 مقس ميال قدسلمقهممينلمقاقكم ةو

ل
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 ص  هل   متهل–مقدقلحل سحلمققميالل–مقدقلحلمقك ي ليمس ل ا ل

لثعل2371سقنللمالستلقلا ا لسيي لا ام لمق يلتهلصهل م ةلمالمإلاحلمقيايحل
    لمق  يعلمال  اهل–م  مايعلمق شلقهلل–ص  هل   متهلل–ل   لمقايي لمقيلقه

 يلسعلمقييلإللستلقا لماللمقاؤق 

 ص  هل   متهل– لد لمقيمدةلمقدقلحل سحلمققمياللل–مقدقلحلمقك ي ليمس ل ا ل
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 مسال يإلمقد لعمقك ي للمقامصاهلمقدقلح

لسي ا سحلمقي ل يا ام لمقسال لا سيحل:امقمميدمحلاحلمقيايحل يتلمقاملعلمقي ميهاقتس ممل
مق يلتهلا ي ل يتلمقاملعل   لمقي ل لمقي لسهالمالستلقلامصقلاسي يلمقسي يلام  مايعلمقيدممي

احلمقيايحل:للمحالال  يحلصايمةلالقاي لقل علالص  هل   متهلالمقيلقس اهلصل مقلمال 
يمقسلمق ميقهلالسي يلتمصيقلال   لمقاا لمقطلفهالمق لفلسلاهلقطي لال اهل دميهلال

 صلاإلمق غ م يلال   لمقي ل ل  لسلو
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 مالستلقلمقك ي لمقا  معلا ا لمقم لقيهلصهلقمل لا لمققلي لمقدقهلمالستلقلي يىلم  يس

 مقاؤ  لص  يلمقد ي يلال سحلمقي ل يلالمقاا حلا ا ليمم لمام يلاليلسيحلمقسلا مفهلاحلمقيايح

 مقامصاهمقسي لم ا ل مق لفلا  هلمقسلا مفه مقُام هلمق لص لاه ي فهمق لفليمس لمقك  د
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لمقمميدمحلاحلمقيايح:لمقثلقثلي يىلم  يسلال سحلمقي ل يلاص  هل   متهل
قيبدمميالقيبعل  بم ل يباالسبي لالمقدقلحل ادةلمقسي مميلالم  مايعلممقاؤق لمقيلقسمحلاحلمقيايح:ل
 وال اهل اي ل سيحلالط،ل  يال

ل ل   مهلمق لق يلالص  هل   متهلمقمميدمحلاحلمقيايح:ل لق لمقسلا مفهلالساي
    ل   لمالاي لالقيعل  م ل ياللمقاؤق لال اهل اي مقيلقسمحلاحلمقيايحل:لمالستلقلامصقلم ا لصهاهلال



 

{292} 



 

{293} 

 
قارئ المقام العراقي محمد 

 العاشق

قارئ المقام العراقي جاسم 

 الچيال
صاحب مقهى  جابر الربيعي

 القبانچي
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 لشعلمق يالال لد لمقيمدةلشيم هلم  مايعاحلمقيايحل:ل لد لمقسقطم لمق لفلا

 ا ا ل سيحلگا  لد لمقيمدةلللللل

 

 مق لفلالشعلمق يا لد لمقيمدةلصهيال
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 مالستلقلمقم لقيهلياتمهل لقاط المقطدإلاهق لا سحلالمالستلقل مهلمقش اهلالمالستلقل   لمقمالالمقشي اه
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ل  مهلمق لق ياحلمقيايحل:لمقت مثهلمقا  معلساي ل 
  يلق ،ليل هلمقاملعلمقا   ل لا لمقسي ي

ليل هلمقاملعلمقي ميه
  سيحلمسال يإلمال  اهمالستلقل

 يل هلمقاملعلمقي ميهلمقا  معلقيعل  م لالصهلمقات  لمق غ م يل اصل  نلمقيلقغهلمق غ م ي
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مقاقم نلمقق مينلمقش يدنلي ييهللمقشي ل اهل سحل مم لا ليل هلمقاملعل لا لمقسي يلممق لفل
 ا ي ل يتلمقاملعلمقي ميهل–ثعلمالستلقلي يىلم  يسلل-سلاهلقطي ل

 يلقغهلمق غ م يا لمقلگا  لص  لياام لتغقهل2391معلكاثمعلصهل غ م ل لعل
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 مقاؤق لصهلم  ىلاشل كلت،لصهلمقات  لمق غ م ي

لمقدقلحلمقك ي ليمس ل ا لصهلم  ىل ددت،لمق لصنلمي ه ل لد لمقيم لا ا لصلقحل ا ل
 صهل م ل   لمقاييحلمقامصاه2371ثعل لد لمقيمدةلمالستلقلشيم هلم  مايعل لعل
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ل لمالستلقلي يىلي ه لصهلمقيسل2391  ةلمق لفلالشعلمق يال لعلمصهلم  ىل املتلمقاملعلمقي ميهلصهلتادديمحل غ م لممققيل
 سلاهل ايميملالم   لمقمل  لمققيل الل لا لمقسي يمل   لمقي ل لمقي لسهالملثعلمق لفلالشعلمق يالالالام علمق  قلاجلللاللم  يس

ستلقلي يىلم  يسلالا ي ل يتلمقاملعلمقي ميهليم عل  ييمل م ةلتيايعلمقيد ل اىلرقنلمقيم لمقتهلمال
 ممش  ل ايهللمالستلقلم  مايعلمقسلقعل2333ميلاهلل يتلمقاملعلمقي ميهل لعل
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 مالستلقلمقم لقيهلصهلم  ىل ددت،لصهليل نلمقاا لصيصإلمقثلقهل يحلايام نلاحلا ي ي،ل

 قيقنلمقت كيعلصهلم  ىلاسل ملتلمقش لالق يتلمقاملعلمقي ميه

سلاهللل-)ل(ل–م  مايعلمق شلقهلل–  صلحل   مهلل–مقاؤق لل–صلفدلمق  م لل–احلمقيايحل:لقيعل  م ل
    لمقي ل ي يىلل–قيعلمقي ي يلل–مق لفلقطي ل
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 مقاؤق لصهلم  ىل ددتلمقات  لمق غ م ي
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 المحتويا 
لمقصد نلمقال ة

ل1ل ميهلمش مينلي ي ةلمصيانامسم نلمقاملعلمقي
ل9لاقةلمقامسم نل

ل21لتم يعلقامسم نلمقاملعلمقي ميهل
ل21لام انلمقاؤق 

ل21ل م لمقا لا لمق يقينلصهلقشم لمتطم لمقامسيمىلممقغقل 
ل11لقشم لمتطم لمقت مثلمقامسيمهلمقغقلفهلمقي  ه

ل12لمقامسيمىلممقغقل لي إلمالسدع
ل

ل15لسدعمقامسيمىلممقغقل لصهلص  لمال
ل14لع(741-991مقامسيمىلممقغقل لصهلمقيص لمالاميل)
ل17لع(9149-741مقامسيمىلممقغقل لصهلمقيص لمقي لسهل)

ل33لحلصهلمق مقنلمقي  ينلمالسداينيم دعلمقاغقيحلممقامسيمي
ل53لقشيةلمتطم لمقاملعلمقي ميه

ل59لقالقملمقاملعلمقي ميه؟
ل43لمقاملعلمقي ميهلمقايلص 

ل41لمقااط  ةل لقاملالتلمقديل ة
ل91لاكمقلتلايكإلمقاملعلمقي ميه

ل95لتسايلتلمقاملعلمقي ميه
ل71لمقشي لصهلمقاملعلمقي ميه

ل79لمقاملعلمقي ميهلصهلمقدم  لقلت
ل79لمقاملعلمقي ميهلصهلمقاملاه

ل91لش  لمت ايإلمقاملالتلمق فيسينلممقد  ين
ل95لاملعلمق ّيلتل
ل94لاملعلمق ست
ل97للدل يممحاملعلمق ي



 

{307} 

ل11لسيگلاملعلمق
ل19لاملعلمقييعل شي مح

ل13لاملعلمقص ل
ل15لاملعلمق سيقه

ل19لش  لمت ايإلمقاملالتلمقد  ين
ل19لاملعلمال  ماياه
ل19لاملعلمقي م ي

ل11لاملعلمقا ام ي
ل911لاملعلمققل ي

ل919لاملعلمقاسييح
ل911لاملعلمققمى

ل913لاملعلمق ايدمي
ل914لاملعلمق ليدح

ل914لاملعلمق هي دممي
ل919لل إگاملعلمقا

ل917لاملعلمق ق لت
ل919لاملعلمقي ي محل  ا

ل911لاملعلمقمم يلت
ل991ل مگلاملعلمقش يهل

ل999لاملعلقم مدلمقييع
ل991لاملعلمقب) يلدلكل ك  (

ل993لاملعلمققهلمق 
ل995لالعلمق قيك ل

ل994لاملعلمقش يهل ست
ل999لاملعلمقش يهلمصدهلح

ل999لاملعلمقا اه
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ل997لاملعل يلدلكل 
ل999لاملعلمقمط 

ل991لاملعلمقهاليمح
ل991لاملعلمق يلدلشيطلقه

ل919لاملعلمق يلدلري 
ل919لاملعلمقي ي محل يع

ل911لاملعلمق ميدممي
ل913لاملعلمقاثقمي
ل913لاملعلمق كياه

ل914لاملعلمكمف
ل919لاملعلمقتدايس
ل917لاملعلمقيّالإ

ل919لشل املعلميمل
ل911لاملعلمقا لق 

ل939لگاگاهاملعل
ل931لاملعلمقطلا 

ل933ليهل گلاملعلمق
ل935لاملعلمق مش ي

ل934لاملعلمقاقصم ي
ل937لاملعلمق  ي ي

ل939لاملعلمق شتل  ا
ل951لاملعلمالم صن
ل959لاملعلمق شته
ل951لاملعلمال مم 
ل953لاملعلمقداه

ل955لتلمقي ميينت ايإلمالمصلإلمق م انلصهلمقاملال
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ل959ل شه ل  دعلمي م لمقاملعلمقي ميه
ل119لا م سلمقاملعلمقي ميه

ل111لمقاملعلمقي ميهلصهلمقامصإ
ل119لمقمم يلتلصهلك كم 

ل111لمقاملعلمقي ميهلصهل مينلمقا لص لت
ل131لهلما  ست،لمقاتد  ةيمقم لق

ل135لمقاملعلمقي ميهلممالصممتلمققسلفين
ل139لمقاملعلمقي ميهمسلفإلمق دل ل اىل

ل159لمق ستلت
ل159للقغهلمق غ م يلمرالت،لمقامسيمينيمق

ل149لمقاملعلمقي ميهلممي م متلمق يقين
ل141لمقشي ل اهل سحل مم لمقيلا ي

ل199لمق لفلا  هلمقسلا مفه
ل193لمقاؤسسلتلمقتهل ا تلمقاملعلمقي ميه

ل193لايه لمق  مسلتلمقامسيمين
ل195لين مف ةلمقدقمحلمقامسيم
ل199لا  سنلايي ل شي 

ل199ل ددتلمقات  لمق غ م ي
ل199لايلقسل غ م لمقثملصين
ل171ل يتلمقاملعلمقي ميه

ل174لمقاق  لمالمإلقااملعلمقي ميه
ل171لمقاق  لمقثلقهلقااملعلمقي ميه
ل193لا  م ل يتلمقاملعلمقي ميه

ل193لمالستلقلي يىلم  يس
ل194لمالستلقلامصقلمق يلته

ل194لستلقل سيحلمال  اهمال
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ل199لمقسي ةلمققمتينلقامل هل لا لمقسي ي
ل197لمقسي ةلمققمتينلقامل هل لق لمقسلا مفه

ل199لمقا طنلمال ي ة
ل119لاد قلمقصم 

ل317لمقاصل  
ل399لمقا تميلت

 
 


