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 رشثانلا ةمرقم

 تتنكر نأ ةطيلا وخينق حيمرل هنآلا ةيذلعلا» هل نوقتكلا ةداق: نم ناك
 «ىلاوتلا ىلع ردصت اًماسقأ اهُثّرجي ءةضيفتسملا تالاقملا قرشملا هتلجمل

 . الماكتم اًباتك يتأتف زاجنلا دنع اهعمجي مث

 نيب اهبادآو ةّينارصنلا ريهشلا هباتك لاونملا اذه ىلع هرشن ام ةلمج نمو

 عبرلاو رشع عساتلا نرقلا يف ةّيبرعلا بادآلا خيرات باتكو «ةّيلهاجلا برع

 .نوسمرفلا ةعيش يف نوصملا ٌرسلا باتكو «نيرشعلا نرقلا نم لوألا

 نب حلاصل برغلا ينب نم نيّيرتحبلا ءارمألا رابخأو توريب خيرات باتكو
 تالاقملا كلت عبطل ام ئراقلا ىلع ىفخي الو .ليلق ريغ اهاوسو «ىيحي

 ةلهس لمع ٌتاودأ نيثحابلل رّقوتت ذإ ءىَلُج ةدئاف نم «باتك يف ًةعومجم
 5 يل لريمسلا بسعر نق مهما 3 نع ريعتت ال ل اجلا

 ةلسلستملا هتالاقم جارخإب ريبكلا ةمالعلل اًمئاد حمست مل فورظلا َنأ لإ

 نيح يف «قرشملا تاحفص ّيط اهضعب يقبف ءروكذملا وحنلا ىلع ةمهملا
 يلا ثاحبألا ةعومجم اهتلمج نمو .اهراشتنا قاطن عّسوُي نأ اينو ودعت

 .قرشملا يف ةعابطلا ّنف خيرات ناونع وخيش اهيلع قلطأ

 امو /8 ص .”قرشملا) ١14٠٠ ةنس نم اءدب تالاقملا هذه ثردص دقل

 عباطملا تايادب نيب ةحوارتملا ةذملا جاتن لومشو باهسإب تلوانتو (اهيلي

 خيرات يسرادل اهنع ىنغ ال ةّيمهألا ةغلاب ةقيثو تءاجف .فّلؤملا نمزو
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 رشانلا ةمّدقم 35

 نأ اهسفن ىلع مويلا تلآ دق قرشملا راد نإ اهو . ادد ف عرضملا تابعلا

 نمض اهردصتو «دحاو لا يف ةميقلا احلا كلت تاتش عمجت

 ىلإ «ديدجلا باتكلا مهاسيل ةّيبدألا «وخيش سيول بألا تافّلؤما ةعومجم
 ةمالعلا هدارأ يذلا وحنلا ىلع رّينلا انتراضح هجو زاربإ يف «هقبس ام بناج

 ىلإ. عوجولا» يسنو جارخإلا حور. قف ةدايزو .*”ريهشلا ّيعوسيلا
 يتلا سراهفلا نم ًةعومجم اندزو ءاّيلج اًبيوبت تايطعملا انبّوب «تامولعملا
 نيسرهفو «عباطملل سرهف : : هجاو عفنأ ىلع باتكلا لامعتسال اهنم دب ال

 .ةروكذملا تاهّلؤملل عبار سرهفو «مالعألا نم مهاوسو نيفّلؤملل

 .دصقلا ءارو نم هللاو .هيدراو عيمج

 ءارعش «(ةعبار ةعبط) مالسإلا لبق ةينارصنلا ءارعش :ةروكذملا ةعومجملا يف ردص 69

 ةعبط) ةّيلهاجلا برع نيب اهبادآو ةّينارصنلا «(ةعبار ةعبط) مالسإلا دعب ةّينارصنلا
 نيرشعلا نرقلا نم لّوألا عبرلاو رشع عساتلا نرقلا يف.ةّيبرعلا بادآلا خيرات ؛(ةيناث
 . (ةثلاث ةعبط) اهراثآو اهخيرات ءاسداو ريش ء(ةثلاث ةعبط)

 ةئطوت

 ًةلاقم (؟44 :5) هتّلجم يف جردأ تاونس ثالث ذنم لالهلا بحاص ناك

 .ةّيبرعلا ةعابطلا خيرات ركذب اهمتخ ةّيروأ يف اهخيراتو ةعابطلا عارتخا يف
 الو تاحفص ثالث زواجتت ال اهدئاوف عم ةّيبرعلا تاعوبطملا يف ةذبنلا هذهو

 :درمسلاو كلعلا اين ته بيدألا اهنتاك نأ نع كدت «نويش ريلاب نئي داكن
 ةعابطلا خيرات نم ٌةعمج اننكمأ ام ّلك تبثنو ثحبلا اذه ىلإ دوعن نأ انيأرف
 . ةّيقرشلا

 ةعابطلا ّنف لوصأ

 مدقأ مهدالب يف ةعابطلا َّنف نأ هب اورختفي نأ قرشملا لهأل ٌّقحي ام لّوأو
 فورحلا ةئتان بلاوق لباب يف تاّيداعلا ءاملع فشتكا دقو . ةّيروأ دالب يف ةنم

 ةنس فلأ وحن ةّيمسرلا مهرماوأ نم خسن عبطل اهنوذخَتي نادلكلا كولم ناك

 لّئمتتف وخبط لبق ٌرُجآلا ىلع بلاوقلا هذه نولعجي ةلّمعلا ناكف . حيسملا لبق
 وحنب حيسملا دعب نيّيئيصلا دنع ّنفلا اذه لثم عاش دقو .ًةروفحم فورحلا

 ىقكلا اوعيطإو هللا يتاالوو يققتل وددت نقولا نأ كيب: ةطينم: هن انكم
 فحتتلا راد ىف انيأر دقو .فورحلا ةزرابلا باشخألا هذه ىلع ربحلاب

 نرقلا ذنم اًنسح اًعبط ةروصلا هذه ىلع تعبط يتلا ةّيئيصلا فيلآتلا ةّيناطيربلا

 قيقرلا ّينيصلا قرولا ىلع اهعبطو حيسملل رشع ثلاثلا
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 ةئطوت م

 توق نأ ("'لاتشغرُي رماه قرشتسملا اهيلع فقو يتلا تافاشتكالا نمو
 نم مسقل مهحوتف دعب هيلإ اودتها مهَّلعلو ةعابطلا ّنف اولهجي مل سلدنألا دالب

 باتك يف درو ام كلذ ىلع دهشي اًممو .نيصلا يف مهلوخدو ناتسدنهلا دالب

 ركب يبأ ةمجرت يف (م )١00 ه الال5 ةنس ةطانرغ خيرات يف ةطاحإلا

 ةنوبطسإ نساحم يف ةنونكملا ةّردلا باتك نتناول لاق ّيسلدنألا ّيسولقلا

 ةعنصو (ٌضاوخ) صاوخلا يف اًياتك ميكحلا ريزولل عفرو ٠ ا

 ةّيّرسلا ةّلحلا باتك يف اًضيأ ءاجو . ادعي قفا تيرغ باكل عل الار ملا
 ناك هنأ هللا دبع ريمألا ىلوم ردب نع (يزود ةعبط نم ١17 ص) ريثألا نبال

 يف ثعبتف هيل | جرختو عبطُتف عبطملل اهثعبي مث هراد يف تالجسلا بتكيا
 .رجحلا ىلع ةعابطلا ّنف نومّلعي اوناك برعلا نأ ىلع ٌليلد اذهو . (لاّمعلا

 ةّيراسيقلا باحصأ ناك ٌمباط كلذ دّيؤي «عبطلل بشخلا اًضيأ نورفحي اوناكو

 ٠6١ ةنس ىلإ هدهع يقتري عئاضبلا هب نومسري سلدنألا يف ةيزملا ةنيدم يف
 روكذملا ةمالعلا همسر امك وهو 8١( ةحفصلا يف هتروص رظنا) (100) ه

 . اًمنآ

 مهلأف .اًقاش ءانعو ًاليوط اًئمز يضنقي ةلوازملا بعص ناك ّنفلا اذه نأ دي
 مقوارعتلا د عانوا و يك دايو رع روما رع فيفا يالا

 اهبنك تينصتلا عنطلا ادعي اهنوهزفي ل نوؤاشياامك نوينرعلا اهنصي 0

 هدعاسو صاصرلاب اهلدب مث ” بشخلا نم اًقورح غربنتوغ الْوأ ذخّتاف .5

 ل

 باتك ١40٠ ةئس .عبطلاب اورشني نأ ىلإ اولّصوتف «ةلّمعلا قاّدح نم رفوش
 رشتناو ةّيبروألا راطقألا يف عارتخالا اذه عاش نأ ثبل امف .ةّينيتاللاب ةاروتلا

 كيرش رفوش َّنَأ اًعويش هداز امو .رومعملا ءاحنأ ّلك يف ليلجلا ّنفلا اذه

 اهّبصو فورحلا بكسل تاهّمألا عضو ىلإ لّصوت غربنتوغ

 )١( ةنس ةّيسنرفلا ةّيويسآلا ةلجملا عجار ١861 ص ١07 )252 ,206 ,86216 “4 ,4 .](

 94 ةئطوت

 ةروأ يف ةّيقرشلا تاغللا ةعابط ئدابم

 رّكف ىّتح تاونس سمخ ةدرفنملا فورحلاب ةعابطلا ّنف عارتخا ىلع ٌرمي مل
 ةلالوأ يه ةّيناربعلا ةغللاو . ةيقرشلا تاغللا عبطل فورح عضو يف ء ءاملعلا

 0 ”يراّبف يف ةّيناربعلا ةاروتلا تعبط ١400 ةنس يفف . عبطلاب ترشُن ةّيقرش
 ع”: )86-2 باتك اهيف يدويلا ميياح نبا ميهاربإ عبط ١415 ةنس يفو
 ةّيفود لامعأ نم (80820120) ونئيسنوس ةنيدم ةعبطم ١5/8٠١ ةنس لئدعب ترهتشاو

 اذه يف ىراصنلا نيب رهتشاو ةيلاطيإ يف ةّيناربعلا بتك عبط رثك ىثح ("”وناليم
 (©. 2هوا6أ]) لتسوي مويليغ هدعبو ةّيقدنبلا يف (8هدصء2ع) غربمب عاّبطلا مالا

 . سيراب يف (16. ظانعدصع) ثتافطسإ تربورو

 5 انكالا 00 ةئس لول ١١ يف ١ (عدمم) وناف يف ا عيطلاب 2 ةفيرشلا

 سويلوي ابابلا اهئاشنإب ىعس ناك ةّيبرعلا ةعبطملا هذهو ا ةسينك

 سويروغيرغ عاّبطلا ىلإ اهرمأ لكوو رشع سداسلا نرقلا لئاوا يف يناثلا
 دعب رهظو .(8-5) نمثلا عطقب 7١١ هتاحفصف باتكلا اَّمأ . ّيقدنبلا سجرج
 رفس وهو لالهلا بحاص هركذ يذلا فيلأتلا )١517( نيتنسب باتكلا اذه
 هذه لكلو ةّينادلكلاو ةّيبرعلاو ةّينانويلاو ةّيناربعلا ىهو تاغل عبرأب روبزلا

 ةونج يف عبط عطقلا ريبك باتكلا اذهو .اهلصأل ةقباطم ةّينينال ةمجرت تاغللا
 كلمل 5007 سلوب 0 ةعبطم ٍض 0 00 سرطب ةّمهب

 0 ا نمو قئلصألا لا هذه فورحب ١078 ةلس , ةقرش ةغل

 نمزب كلذ دعب ترشتناف .ةّينمرألاو ةّيجركلاو ةّيشبحلاو ةّيطبقلاو ةّينايرسلاو

 2ع 1جمووز: 26 ةيصدو# اذعارمتم - ]عجم عمل, م. 40 عجار ( 7

 الوانعمو ها املاك 1, 1187, م. ]#1 عجار 02

 ررونش ةمالعلل ةّيبرعلا تاعوبطملا ةمئاقو )١: 59٠(«. يساس يد ةبتكم ةمئاق عجار (4)
 , 73355 ص (ةءطصانت عز



 ةئطوت 1

 ركذلاب ةّيرحلا ةميدقلا تاعبطلا نمو .ةّبروأ يف تاغللا هذه ّلك فورح ليلق

 هب نع اواو 10808 ني ةيسلا ةمضاغتا لا ىف فارسا هبرألا نسنتكلا

 نيا اهلا "سوت فلا :اذير ىلع دك الألا ةكوط ادق لل ءرطللا يلين
 ةيمور يف تعبط يتلا ةّينوراملا ةسينكلل ةّيسقطلا بتكلا ركذلاب اًضيأ ٌصخنو
 كينيمود ةعبطم يف سماخلا سلوبو رشع ثلاثلا سويروغيرغ نْيَوابابلا رمأب
 رشن مث . 19585 ةنس ينوشركلاب عبسلا ةّينوراملا ةسينكلا تاولص اهلَّوأ ءاساب

 . ١986 ةنس ئنوراملا زانجلا باتك ةّينايرسلاب

001 
 / يس مف

 0 ل

 يسوم اللا
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 هنآ يوي“

 ميد ئيرغ عباط معز ٠
 تزاحو عبطلا يف مظعألا بيصنلا ةّبروأ يف تلان ةيرغلا هيفكلا نأ ريع

 ّيعوسيلا نايلإ اًنح بألا ٌمتها ١957 ةنس يفف .ىّلعملا مهسلا ةيمور عباطم
 ةعبطم يف هعبط ّمُث ةيمور ةسينك يف ةّيسكذثرالا ةنامألا داقتعا باتك ةمجرت يف

 نيدلا ةّحص يف لادج باتك اًضيأ هلو .نيّيعوسيلا ءابآلل ةّينامورلا ةسردملا

 ا ةسردملا يف هعبطو نيملاع نيب ةّيناحور ةيحاصم هاعد ىئحيسملا

 تانك لو ةييرعلا قورحلاب هركذ قباننلا اشاب كاييمود ركل 3 886 ةنس فو

 شمالسل نادلبلاو ضرألا بئاجع يف ناتسبلا باتك وهو ءانتغل يف عبط ّملع
 . يحلاصلا يدعغدنك نب

 .(775 ص) ررونش ةمئاقو (87 )١: يساس يد ةمالعلا بتك ةمئاق عجار (0)

 ةئطوت 1١١

 ىعس ىتلا (866015) سيسيديم لآ ةعبطم ةريهشلا ةّينامورلا عباطملا نمو
 هديا اك ذولا نيعاّبطلا دحأ ىلإ لكو ناكو .لّوألا سدننيدرف قودلا اهئاشنإب
 ةعبرأ رفحو لمعلا مكحأف «ةّيبرع فورح رفحب (©6:ةصنمد) نوينارغ تربور
 باثك اهلوأ ةشيفن“ ةديدع انك ,نسيسيديم لآ اهب عبط فورحلا نم نمانحا
 بشخلا ىلع ةليمج ريواصتو :قرشم :فرحب. ١09١ ةنسس ةسنقملا' ليجانألا
 هذه ققيط دقو .رصعلا كلذ يشاقن رهمأ نم (1ع8[2065) اتسيمت اهشقن

 نتملا يف ةجردم ةّيفرح ةّينينال ةمجرت عم اهنيع ةنسلا يف ىرخأ ةعبط ليجانألا
 ةّيبرعلا ةغللا ٌئدابم باتك ةروكذملا ةعبطملا ترشن ةيلاتلا ةئسلا يفو . ّبرعلا
 راصمألا ركذ ىف قاتشملا:ةهزن باتكو ةّيفاكلا باتك مث يدنّمير اًنحويل
 اذه لقن دقؤ :ّيسيردإلا فيرشلاب فورعملا دّمحم هللادبع يبأل قافآلاو
 انحويو ّينويهصلا ليئاربج ناّينوراملا ناملاعلا ١519 ةنس ةّينيتاللا ىلإ باتكلا

 يركام كينيمود بألا ١77 ةنس ةّيلاطيإلا ىلإ همجرت مث «ّينورصحلا
 ىفو انيس نبا نوناق ةّيسديملا ةعبطملا ترشن ١097 ةنسلا يفو .ّيعوسيلا

 ريرحت باثك تعبط ١6965 ىفو . ءافشلا رصتخيم وهو ةاحشنلا باتك 00

 .هذه ريغ اًبتكو «ٌيسوطلا نيدلا ريصن فيلآت نم سديلفوأ لوصأ
 (8207829 فارب يد يراقاس ةماعلا ةعبطم ةمور يف ةريهشلا عباطملا نمو

 دهع ىف ىلاعلا بابلا ىدل اًريفس هرمأ لْوأ يف اذه ناكو .لع 818765)

 تاهّمأ سيراب يف رفحف ةّيقرشلا مولعلاب ٌىرغم ناكو «عبارلا سكيرنه
 عبطف ةمور ىلإ اهب ىتأو «سيسيديملا ةعبطم فورح نم عدبأ ةّيبرعلا فورحلل
 باتكو )١717(« ةنس نيمرّلب لانيدركلل يحيسملا ميلعتلا ك بتك ضعب
 ٌينويهصلا ليئاربج ناريهشلا ناّينوراملا هعبط ىلع فقو )١715( ريمازملا

 سوو نافطسإ عاّبطلا رشن اهسفن فورحلا هذهبو .ٌيروقاعلا َقَلَّش روصنمو
 «ّيعوسيلا يراّرف اًنحوي بألل ّينينال ينايرس ٌمجعم اهنم امور يف ىرخأ اًبتك
 ةّيبرعلا ةغللا وحن مث 21777 ةنس روكذملا قلش روصنمل ةّيبرعلا ةغللا ئدابمو
 يف يجوغاسيإلا باتكو (174) َينوراملا ّيعوسيلا يشوطملا سرطبل
 )١51760(. قطنملا

 بتكلا رشنب ىعست ةمور ىف ناميإلا راشتنا ةّيعمج تذخأ نامزلا اذه يفو



 ةئطوت ١

 تاغللا عبطب تقاف ىّتح ةميظع ةرهش ةّيبروألا عباطملا نيب تلان دقو «ةديفملا

 ميلعت ىلع عساولا ريسفتلا هعبطب تينُع ّيبرع باتك لّوأو :اهاوش' ام ةيقوقلا

 انابلا نمأب ١51717 ةنس عبطف ٌينورصحلا اًنح ةّيبرعلا ىلإ هلقن نيمرلب لانيدركلا

 ايزاقلم اروتنوانوب بألل ّقحلا ةآرم باتك ترشن مث .نماثلا سنابروأ

 اًسوماق مث 217 ةنس ةّيموُرَجآلاَو ةّيدجبألا مث 21578 ةنس ٌيسيسنرفلا

 13107 لج ريفا نييوناز دنا تامر سيال ةييهاولا :ةثلاظنإ"ارط
 باتكو ؛(191١) سوينورابل ّيسنكلا خيراتلا رصتخم ةعبطملا هذه بتك نمو

 )١1774(2 ةّيبرعلاو ةّيناربعلاب ةسّدقملا ليجانألاو ؛(1771) حيسملاب ءادتقالا

 ديدحلا دهعلاو )١571/١(2 ةّينوراملا ةسردملا ةذمالتل ةيهلإلا رافسألا 3 ةمجرتو

 دّبعتملاو «(1740) سويليساب سيّدقلا نيناوقو «(170) ةّيبرعلاو ةّينايرسلاب

 انموي ىلإ اهرشنت لازت ال ةريثك ىرخأ بتكو 1750(2) يرينس بألل ميرمل

 ةّيسرافلاو ةّيجركلاو ةّيدنهلاو ةّيطبقلاو ةّينمرألاو ةّينادلكلاك ةديدع تاغلب اذه

 يف لضفلاو «نيقفاخلا يف ةبّيط ًةعمُس ةعبطملا هذه بسكأ امم «ةّيدركلاو

 اًعم مولعلاو نيدلا ءارصُن ةّينامورلا ةسينكلا رابحأ ىلإ دئاع كلذ

 عجل لامعأ ناميإلا راشتنا ةعبطم ريغ يف ةيمور يف عبط ا

 اهب .ىعس: ةلسدقملا' بنكلل .ىرخأ ةبسرتو 1584(4)  ةئرغلاب ّينوديقلخلا

 هتسينك بتك رشن يذلا وهو (11701١؟) َّيطبقلا فقسألا يخوطلا ليئافار

 تادّلجم ةّنسب مارفأ رام لامعأو 8١1(« :؟ قرشملا عجار) ةّيطبقلاب ةّيسقطلا

 «ّيناعمسلا اهّمتأو ّينوراملا ّيعوسيلا كرابم سرطب 0 اهرشن (11770)

 .ررونش هركذ نع اهس دقو )١17717(. سوكيردورل ئحيسملا لامكلا باتكو

 ةيقرشلا اهتاعوبطم ةرثكب ةّيروأ يف اهمسا عاش يتلا ةميدقلا عباطملا نمو
 سوينبرإ اموت ريهشلا ةمالعلا اهأشنأ «ةدنلوه لامعأ نم َندْيَل ةعبطم

 لاثمأ اهتاعوبطم نمو . ةليلج 0 مولعلا تمدخو ١096 ةنس (18موصهتان5)

 ١147 )١51١5(2 ةنس ىلإ ىقترت ةخسن نع ديدحلا دهعلاو )١15١5( نامقل

 :نياكلا لكشاب طقم لزأ فو «نآرقلا نم ّرابلا فسوي ةّضقو
 سجرج خيراتو )١777(2 ىسوم ةاروت باتكو )١711(2 ةّيموُرجآلاو

 بلاط يبأ نب ىلع لاثمأ عومجمو )١774(«2 ديمعلا نباب فورعملا نيكملا

 1 ةئطوت
 سستم

 سو 315 انور ننال رودي رابعا قا وودقتلا تاجعو(1559)
 زغلو )١519(2 ّيعوسيلا سويرافاسك 5 بألل ةّيسرافلاب حيسملا دّيسلا
 تاماقم نم مسقو )١507(2 (©06ه]ذالؤ) سويلوغ سوماقو )*١51(, سباق

 )١744(, لع مامإلا ناويدو 10745(2) ةفرط ةقّلعمو )١1740(«0 يريرحلا
 داّدش نبال َيِبوُيَألا نيدلا حالص ةريسو )١0744(2 ريهز نب بعك ةّيمالو
 شبحلا خيراتو «(1780) ةنمدو ةليلكو 4011/71 ةدرُبلا ةديصقو :(1105)
 مل هذه ريغ فيلآتو ,(١ا/46) ّيناديملا لاثمأ نم ةبخنو )١1790(2 ٌيزيرقملل

 ءاهتاعوبطم ةرثكب لوألا ماقملا ْندْيَل ةعبطم مويلا تلان دقو .اهركذ انعسي
 (لع يوك يد ةمالغلا مهمالقتي نوزّربم موق نيقرشتسملا ءاملعلا نم اهيفو

 : انعم انف د هليففو ةسلأ نم اًنيأَر يذلا ريهشلا 60©]©)

 كاملا سيرأب ةفيظم# ةيقرشلا فيلآتلا عبطب ةّيروأ يف ةريهشلا عباطملا نمو
 قباسلا سونيلوي نافطسإو يراقاس اهرفحب َه يتلا فورحلا يه اهفورحو

 ٌّسفلل وحتنلا ةعانص يف باتك ةسنرف ةمصاع يف عبط باتك لّوأو .امهركذ

 روبزلا باتكو ء1517٠ ةنس ّينورصحلا اًنحوي ساّمشلاو ٌينويهصلا ليئاربج
 ةّيهلإلا ةمكحلا ىف يربعلا نبا ةديصقو )1١575(« ةّينيتاللاو ةّينايرسلاب

 ّيحبسملا ميلعتلا باتكو 1712(2) ننينال ئنمرأ مجعمو )١514(0

 نسيئر (06 8015©) زاووب هد تلا 2 (06 11ءطعاتعان) ويلشير هد لانيدركلل

 ميهاربإ اهرشن برَعلا ةفسالفل مكحلا دصاقمو )١710(« دادغب يف نيّيشوبكلا

 يروخلا رشن امل رومعملا قَّبط ةعبطملا هذه مسا نكلو )١741(: ينالقاحلا

 تاغللا ىف سدقملا باتكلا ةمخض ادلع ةرشعب (آ.6م 18)) ياج هل

 ن8 ةئيناللاو ةقئانوبلاو ةّييرعلاو ةيايرسلاو ةئادلكلاو ةّيرماسلاو ةّيناريغلا
 ةراضن ثيح نم ةيضاملا نورقلا يف عبط ام نسحأ فيلأتلا اذهو ؛«<04
 . عبطلا لامكو فورحلا

 ةردنل ةعبطم اًنسح اًركذ اهل تزرحأ يتلا ةّبروأ يف ةّيقرشلا عباطملا نمو
 ءادفلا يبأل ةّيمزراوخلا ةلودلا خيرات ىلوألا تاروشنم ّمهأو .درفسكأ ةعبطمو

 ةمخض تان ةّئس نوتلف اهرشن تاغل عستب ةمدقملا ةاروتلاو )6٠"١(.,



 ةئطوت 1١

 رّدصو ةّيسرافلاو ةّيشبحلا نيتمجرتلا سيراب ةعبط ىلع دازو 2١76177 ةنس
 فاضأ دقو «ةّيناربعلا تاّيداعلاو ةّيلهألا رافسألا يف اًدج ةديفم ةمّدقمب هتعبط
 .سدقملا باتكلل ععبك نيريبك نيمسق اهيلع (0ق16ا11) يلساك ةمالعلا

 اهفورح لامك يول رف ةيسيرابلا ةعبطلا نود اهدئاوف عم ةعبطلا هذه نأ ريغ

 .(١1ا/55) يزارلل ةّيَبَط لئاسر انضنأ ةردنل تاعوبطم نمو .اهعبط نسحو

 .(1787) تاقّلعملاو (17178) مساقلا يبأل ةحارجلا باتكو

 اهئاشنإب ٌّمتها ءرشع عباسلا نرقلا طساوأ يف تئشنأف درفُسكأ ةعبطم اَمأ

 )١5601١( برعلا خيرات يف ةذبن اهتاعوبطم نمو (18:. 2هءمءا كوكوي ةماللعلا

 )١75078( قيرطب نب ديعس خيراتو )١105( نوميم نب ىسومل تالاقمو

 )١171( يئارغطلا ةّيمالو )١550( سويتورغل ةّيحيسملا ةنايدلا ةقيقحو

 ناظقي نب ّيح ةلاسرو )١777( يربعلا نباب فورعملا جرفلا يبأ خيراتو

 )1١0/49(. ءادفلا يبأ خيرات نم ةّيوبنلا ةريسلاو ١1611(

 لك عّبتتن نأ قرشلاب ةعابطلا ْنف خيراتب رشابن نأ لبق انّدوب ناكو اذه

 بتكلا رشن يف ةيضاملا نورقلا ةثالثلا ةّدم تّدج يتلا ةّييروألا عباطملا

 ءامسأ انه درسن انّدكل .لمملا باهسإلا ىلإ انب يّدؤي كلذ نأ الول يرحل

 ال ةدافإ رمألا ةفرعم يفو ءدهعلا كلذ يف تعبط يتلا ةنيشلا كلا نيف
 سويجيج مجعمو (1670) ةّيقدنبلا يف عبط ,نآرقلا كلذ نمف 0
 يوضيبلل نآرقلا ريسافتو )١777( وناليم يف عبط تاغل عبرأب (6018عولانه)

 اوداب يف (31380661) يجارام سيول اهرشن ةمّدقم عم يطويسلاو يرشخمزلاو

 ةديرخلو ©« )0 خيرتسام يف يجونرزلل مّلعتملا ميلعتو )١59(.,

 كيسبيل يف نوديز نبا ةلاسرو 1751(2) الاسبأ ىف ٌيدرولا نبال بئاجعلا

 نبال ماشلا فصوو (2(١ا!/56) اهيف يّبنتملا را تايختنمو )١107060(

 ,(0785١و )1١154 غيقردره يف ديرد نبا ةروصقمو )١1/757(2 اهيف ءادفلا

 اتوغ يف ءادفلا يبأل رصم فصوو )١774(« تروفكنرف ىف ىئارغطلا ةّيمالو

 يف يملطللا ذيع اهنانكو 1784(2) غاهنيوك يف ءادفلا لأ تحاتذ ء(0الال5)

 برعلا راثآو )18٠١(«2 درفسكأو (1185) غنبوت يف رصمب ةدهاشملا رومألا

 ١6 ةئطوت

 ميوقت نم تابختنمو « ١ ةمرْاب يف يرازور سويروغيرغل ةيلقص يف
 فا1ا/97) اهيف ريهز ةقّلعمو )1791١(2 كيسبيل يف ءادفلا يبأل نادلبلا
 عبط ١8٠065 ةنس يفو ,(١ا/9ا/) كتُسُر يف يزيرقملل ةّيمالسإلا دوقنلاو

 ديفملا ليلدلا اهاعد يتلا ةسيفنلا هتابختنم سيراب يف ئساس يد ةماللعلا
 تاعوبطملا تلخد نيحلا كاذ ذمو .ةمخض ءازجأ ةثالث يف ديفتسملا بلاطلل

 ىلع ةّبروأ يف يبرُي اهددع راص ثيحب ديدج روط يف ةّيبرعلا امّيسال ةّيقرشلا
 دالب يف ةّيقرشلا عباطملا ىلع رظنلا رصقنل حلا اذه دنع فقن نحنو .تائملا
 ظ . قرشلا
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 يف ّنَفلا اذه راشتناو ةعابطلا فاشتكا خيرات ةقباسلا انتلاقم يف انركذ

 ةليلجلا ةّيقرشلا فيلآتلا نم نوقرشتسملا ءاملعلا هعبط ام ىلإ انعملأو «ةّبروأ
 اذه يف مالكلا فنأتسن نآلاو .رشع عساتلا نرقلا لئاوأ ىلإ ةّيبرعلا امّيسال

 :لوقنف قرشملا يف ةعابطلا لوخد نع ثحبنو ديفملا عوضوملا

 ةعانصلا هذه ىلإ قرشلا مصاوع نم اهريغ تقبس ةّيئيطنطسقلا َّنإ
 .ىلإ رمألا لّوأ يف اورظني مل ماظعلا نامثع لآ نيطالس ّنكل .ةفيرشلا
 ىلإ تاياغلا باحصأ دمعي نأ نوفاخي اوناك امَّنِإو ءىضرلا نيعب تاعوبطملا

 ديزياب ناطلسلا لمح ام كلذو .ريوزتلاب اهوهّوشيو اهوفّرحيف ةّينيدلا بتكلا
 ذاختا نع هاياعر هيف ىهن ٍلاع مكح زاربإ ىلع ١586 ةنس يناثلا

 ىلع 19١6. ةئس هيبأ رمأ لوألا ميلس يزاغلا ناطلسلا دّدجو ''”تاعوبطملا

 ةصخرب ةداعسلا راد يف ةعابطلا ترشتناو اًنّقوم الإ نكي مل مكحلا اذه نأ
 والا نارا

 ىعدي ملاع ّيدوهي ةّيلعلا ةناتسآلا يف ةعبطم ءاشنإب ىعس نم لّوأ ناكو

 ةعوبطملا بتكلا هِتلم لهأ نيب رشنيل قرشلا مدق .نوسرج قحسإ يّبرلا
 خيراتو .اهتردنل ةّقشملاب الإ اهيلع لصحُي مل يتلا تاطوطخملا نع مهينغيو
 ةيناربع اهفورح تناكو .رشع سماخلا نرقلا رخاوأ ىلإ يقتري ةعبطملا هذه
 .ّيناربعلا فرحلاب ةّيبرعلا بتكلا ضعب اهباحصأ عبط دقو

 ةّدم ةليلج ٌةمدخ ةيئاربعلا بادآلل تَّدأ قرشلا ىف ىلوألا ةعبطملا هذهو

 ةناتسآلا يف ترشُن يتلا ةّيناربعلا بتكلا ةمئاق تابثإ اندرأ ل و“ ةدرع ةناوقلا

 زلمانعمك ءأ ص متاع لمع طاككر آ, 1787 م. 11 مجار 000



 يف باتك ةئم ىلع فيني اهددع َّنإف .ءاّرقلل اًمأس كلذ ثروأو مالكلا انب لاطل
 يهو ةّيهلإلا رافسألا حورشو ةّيباتكلا مولعلا اهيلع بلغألا َّنكل نونفلا عيمج

 ةعبطملا هذه يّقرت ىلع دعاس امو .نيثدحمو ءامدق نم نيّينابرلا ءاملعل اهّلك
 ءابطألا سطُت مهنيب ناكو بصانملا يوذ دنع دوهيلا ضعب ذوفن ةناتسآلا يف
 هدهع يقتري ةداعسلا راد يف نوسرج يّبرلا هعبط باتك لّوأو .راّجتلا ماظعو

 ّمث ."”نوبرك نب سوفيسويل دوهيلا خيرات صّخلم وهو م ١44٠ ةنس ىلإ
 صضعب كنودو «ءاملعلا نيب ترشتناو ةّيناربعلا تاعوبطملا هذه تثددعت

 وحن) نوسرج قاحسإل ريتسأ رفس حرش :اهعبط خيرات عم ةّيبرعلاب اهئامسأ
 لاثمأ عومجم )١5١(« لينباريإ قحسإ ةمالعلل ناميإلا سأر باتك « 65
 توقعي نأ قاحسالا ريغضلا دوملقلا 06314(4) ةلهص قاستنالا نوشلاب ةميدق
 ناتان مجعم )١5٠١١((2 ليبرك نب قاحسإل عئارشلا رصتخم )١6٠١9(2 يسافلا

 حورش عومجمو 00 يخمك دواد مجعمو )١6١١((2 ليئحي نب

 وحن ةناتسآلا يف عبط دقو )١917(. ةاروتلا رافسأ ىلع 07535) نييناّبرلل

 نب بوقعي حورشك دوهيلا ءاملع ريهاشمل اهّلك ةاروتلا ىلع اًحرش رشع ةسمخ
 اذوهي نب ميهاربإ حرشو )١5١5(«2 ينوبشإلا ابص ميهاربإو )١9١5( ا

 :ريهدشلا تيناكلا "وديع نبع ىسوملا ةنتكملا 'هناتكوت *(3851/]- .يتلطتملا

 حرش 5ك ةّيهلإلا رافسألا نم رفس ّلكل ةدرفم حورش نع ًالضف اذه .(1209)

 لوبرأ ليومصل ةعماجلا حرشو )١940(«2 نهوك قاحسإل بوَيأ رفس
 تاعوبطم نمو )59!١(. ميئاح ميهاربإل ريمازملا حرشو «© 0

 يّترلا حورش عم ةّيناربعلا ةاروتلا باتك ةميظع ًةرهش تزاح يتلا ةّينيطنطسقلا

 نم ىموُيفلا (ديعس وأ) يدعسل ةّيبرغلا ةمجرتلاو ريهشلا (0216105) سولكنأ

 صوصنلا هذه ّلكو . يسوطلل ةّيسرافلا ةمجرتلاو «حيسملل رشاعلا نرقلا ءابدأ

 190١. ةنس ةناتسآلا يف تعبط ّيناربعلا فرحلاب ةعبرألا

 «ةّيناربعلاب عرزأ نبا ناويدك ةّيبدأ ىرخأ اًبتك ةناتسآلا دوهي زربأ دقو

 يريرحلا ةقيرط اهيف عبّتا رشع ثلاثلا نرقلا ةبتك نم يزيرخلا اذوهي تاماقمو

 2 و. 8. لع موون: طاعتم»دمبأو لمهأن كنننمتت طا آ, 149 ىسور روتكدلا مجعم عجار 020
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 ريهشلا رعاشلا فوسليفلا وهو )١656( لوريج نبا ناويذو ,(6١غ٠)

 باتكو )١610(2 ناميلس نب ليوناّمع ناويدو ؛م ٠١17١ ةلس وعلا

 وحن) ىسوم بيبحل ةّيناربعلا. ةغللا يف ناسللا موقم يأ (1185 552)

 برضن لدجلاو ّبطلاو خيراتلاو هقفلا يف ةفلتخم فيلات ىلإ اذه ©
 ينغت لزت مل ةّيناربعلا ةعبطملا هذه َّنَأ هيف ةيرم ال امو .اًسفص اهركذ نع
 نم اليلق اًئيش تعبط دقو .رشع نماثلا نرقلا رخاوأ ىلإ اهئاروشنمب بادآلا
 ةاروتلا ةمجرتو «نوميم نبال ثتالاسر ضعبك ةّيبرعلاب نيّيوسوملا فيلأت

 نأ ىرت هيلعو .ٌيبرع فرحب عبطت مل تافئصملا هذه ْنكل ءّرم امك يموّيفلل

 ال ةناتسآلا يف ةّيبرعلا ةعابطلا لئاوأ نع (؟57 :5) لالهلا بحاص هبتك ام

 :لوقي ثيح ّقحلا ةحئار هنم ُمتشي داكي

 نأ كلذ ىلع ليلدلاو آلَوُأ ةناتسآلا ىلإ تلقتنا ةّيبرعلا ةعابطلا َّنأ رهظيو»
 ضعب اهعبط ١56١ ماع ةئاتسآلا يف ىلوألا اهتعبط تعبط ةيبرعلا ةاروتلا
 ةردان ةعبطلا هذه ُحَسْنو .ةروهشملا يموّيفلا ديعس ةمجرت يهو نيّيليئارسإلا

 عمسن دعن ملو نيحلا كلذ نم اهربخ سمطنا اهتعبط يتلا ةعبطملا نأ ريغ اًدج
 .«رشع نماثلا نرقلا لئاوأ ىلإ ةناتسآلا ىف ةعبطمب

 ّيبرعلا فرحلاب ةّيبرعلا تاعوبطملا نأ ىرتسو .اًقباس انلق ام باوصلاو

 لبق ءابهشلا بلح يف رشع نماثلا نرقلا لئاوأ يف الإ قرشلا يف رهظت مل

 ْ . ةّينيطنطسقلا

 يف ةعابطلا خيرات صخخلن نأ انيأر ةّيبلحلا تاعوبطملا هذه ركذ لبقو

 ؟لوشف اهلاوحأ مند ةريصب ىلع ءاذقلا نوكيل ةناتسألا

 ىلإ ْنفلا اذه دوهيلا لقن لب. «ةناتسآلا يف رصحنت مل ةّيناربعلا ةعابطلا نإ
 لئاوأ يف ةّيناربع ةعبطم اهيف دجن انّنإف «كينولاس امّيسال ندملا نم اهريغ

 نب انيدم بطخ اهنم «ةّيملعو ةّينيد بتك تزرب اهنمو .رشع سداسلا نرقلا
 .كلذ ريغو 2,١5 ةنس بطلا يف عومجمو 26 ةنس ليئومص

 دهع ىلع ةداعسلا راد ىف ترهظ دقف ةّيبرعلا فورحلاب ةعابطلا اّمأ



 قرشملا يف ةعابطلا نف خبرات 0

 لضفلاو ءرشع نماثلا نرقلا نم ىناثلا رشعلا يف ثلاثلا دمحأ يزاغلا ناطلسلا

 ىيمركي) نيرشعلاو نماثلاب وعملا يبلج يدنفأ دّمحم ىلإ دئاع كلذ يف
 ممهلاو ةيماسلا كرادملا يوذ نم امهالك ناكو «يدنفأ ديعس هنبا ىلإو (زكس

 اًبحأف ةعابطلا 0  يدنفأ دمحم ةرافس ماّيأ «نسيراب ىف اعلطا ءاسغقلا

 نق ني لخأ ةناتسآلا ىلإ يدنفأ ديعس داع اًملف .ةفالخلا راد اهب افحتي نأ

 هيأر ىلإ بذتجاو ةلودلا بابرأ عم ركاذتف «دوجولا رّيح ىلإ هعورشم جارخإ
 رهص اشاب ميهاربإ مظعألا ردصلاب عمتجاو «نونفلاو فراعملا باحصأ

 هدعاسو هتاّين ىلع قداصف ءرصعلا كلذ لاجر ريهاشم نم ةّيناهاشلا تاذلا

 ىلإ مظعألا ردصلا هعفر اًريرقت يدنفأ ديعس بتك مث .هينامأ قيقحت ىلع

 ْبتكلا ّلك عبطب اًصخرم فيرشلا نامرفلا ردصي نأ ثبلي ملف يلاعلا بابلا
 مالسإلا ٌحيش قبس ناكو .مالكلاو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا بتك الإ ّمهللا

 .(م 17215) ه759١١ ةنس "كلذ ءارجإب ىتفأف يدنفأ هللا دبع

 ٌينارصن ءأشنملاو دلوملا ّيرجم الجر ةناتسآلا يف يدنفأ ديعس يقلو
 وهو 'اغآ ميهاربإ ىعدي ةّينامثعلا ةلودلا ةمدخب صّصختو ملسأ ناك نيدلا

 هرباخف .ةعابطلاب اًرهام «عئانصلاو نونفلاب اًفراع «نّدفتلاو ءاكذلا باحصأ نم

 بكسو اهتالآ بلجو ةعبطملا سيسأت يف امهدهج امهالك لذبو يدنفأ ديعس

 .اهفورح بلاوق

 رشن ىف اهباحصأ ذخأ «تاردألا ةلماك ةبهألا ةّمات ةعبطملا تحبصأ اًملف

 هذه يف عبط باتك لّوأو .اهيلإ ةّسام ةجاح يف ءاملعلا ناك يتلا بتكلا
 ١١5١ ةنس يلوقناو ةّمهب ةّيكرتلا ىلإ لوقنملا ّيرهوجلا حاحص وه ةعبطملا

 د و 0 00 ١ 6 ١ا/؟8) ه

 ص) اندلا يدنفأ رداقلا دبع ةداعسلا بحاص ةمجرت «كتدوع خيرات نم دم لّرألا دّلجملا عجار 2

 عكمصسمت - طسوكأملل ملكك 46 !'ظظرسماب# لاتشغري رماهل ةّينامثعلا ةلودلا خيراتو ا خا

 1 01مم لك,

 .ةلودلا نم (ىلاع هاكرد هقّرفتم) ُهلان بتارل هقّرفتم ميهاربإب اًضيأ فرعيو (4)

 1 ةّيلعلا ةناتسآلا يف ةعابطلا ّنف

 (ناجرجرومبت ىخيرات) هاشبرع نبال كنلرومين خيرات : يهو ةّيكرت بتك ةعبرأ
 ىشخيراتو ّيبرغ يدنه ىشخيراتو . ليهسل رقم خيراتو .هداز يمظن هلقن

 ةنس يف ناغفألا برح خيراتو اكريمأ خيرات ناريخألا ناباتكلا يوتحيو . حاّيس

 نم (1؟ندأصقأك) يكسنزو رك ٌىعوسميلا بألا ةّيكرتلا ىلإ امهلقن ناكو

 نيدلا رشنو ناهفصأ ًاَلَّوُأ نكس .اغآ ميهاربإ ءاقدصأ دحأو رصعلا كلذ ءاملع

 نوُينامورلا رابحألا هيلإ دهعف «ةّيكرتلاو ةّيسرافلا نفتأو نمرألا نيب ّيكيلوثاكلا
 ءاشنإل ةثلاثلا ةنسلا يفو .ةليلج تامدخ ةّيكرتلا بادآلا مدخو ةديدع تاّمهم

 ) هداز يمظنل (افلخ نشلك) ءافلخلا (ةقيدح) خيرات اهنم زرب ةعبطملا هذه

 ةربإلا يف يدنفأ ميهاربإ بباتك ١١45 ةئس عبط ” 6

 خيراوتلا ميوقت ك ةّيكرت خيراوت ضعنو (ةّيسيطانغم تاضويف) ةّيسيطانغملا

 .يدنفأ رمع خيراتو دشار خيراتو اميعن خيراتو

 دوسألا نيرحبلا يتطيرخ عبطو ةّيوسنرف اًفورح يدنفأ ميهاربإ رفح دقف كلذ
 هنلخو»(116:)119/45 4 ةكن يفوت مث . ةّيوسنرفلاو ةّيكرتلا نيتغللاب رزخلاو

 هنأ الإ ءىرخأ اًبتكو ةيناث ةّرم يلوقناو سوماق عبطف يضاقلا يدنفأ ميهاربإ

 .فورحلا ةءادر عم وهسلاو طلغلا نم ريثك بتكلا هذه عبط قف دجو

 ةّيلك لغاشمب ةلوغشم ةّيلعلا ةلودلا تناك امنيح يدنفأ ميهاربإ يفوت ّمث»
 ةعبطملا تيقبف ءدحأل هدعب نم لمعلا يف نذأت نأ تقو اهل نكي ملف

 اهيف عبطف 5 ا١ا/ما*) ١1١9/4 ةنس يف تحتف مث ةديدم هذ ةلطغم ةووكذملاا

 ركسعملا بيث رت يف فراعملا لوصأ ساتكو يبرغ خيراتو يحبص خيرات

 نابو لاشرملل برحلاو ماغنألا ّنف يف ناتلاسرو ةيفاكلا بارعإ باتكو
 لوصأو (1200نعا) هكورت ويسملل ةحالملا نيناوق 5 (7١ةريطقم)

 بتكلاك هوا اولا هذهو . "00 را يف كرامملا

 ةبغرلا تّدتشا امدنع يدنفأ ميحرلا دبع ةراظنب ةديدج رع

 يش ْ : 0 ومالا جاور يف : ليد ةياطم) فيسات يللا نوبلا عنا ةعفانلا روما اووف



 قرشملا يف ةعابطلا ْنف خيرات ١"

 نيعبرأو ةسمخ نم وحن ةديفملا بتكلا نم اهيف عبطو هناخ هربمقو ردكم

 راد يف جيردتلاب ةروكذملا ةعانصلا تغلبو و ةديدجم عباطم تئشنأو اًياتك

 .«نآلا اهدهاشن يتلا ةجردلا ىلإ ةداعسلا

 رشع نماثلا نرقلا يف ةداعسلا راد يف عبطلاب ترشُن يتلا فيلآتلا رثكأو اذه

 ةعابطلا تداع اًملو .ةّيبرعلاو ةّيسرافلاب اهنم ليلقو .ةّيكرتلا ةغللاب تناك
 تاعوبطملا تدّدعت ءرصعلا اذه ةّرغ يف لّوألا اهقنور ىلإ ةّيئيطنطسفقلا

 ّمهأ هذهو ””ريثك ءيش اهنم رشف ةّيئيدلا بتكلا عبط رمألا ووذ زاجأو ةّيبرعلا
 ريرحت باتك :اهخيرات ركذ عم ةناتسالا يف ترهظ يتلا ةّيبرعلا تاعوبطملا
 راهظإ «(1515-1801) ّيسوطلا نيدلا ريصنل سديلقوأ ميكحلا لوصأ
 17 ٌيوبنلكلل قطنملا بيذهت )١1١١9 ١8١0(2 ٌيوكربلل رارسألا
 7:0 يسودكلا هقف ١١5179 /١8419(2 هل ,ناكمإلا ةلاسر (6

 حرشو ١( 7 -١؟14) ةّيقطنملا دعاوقلا يف ةيسمشلا ةلاسرلا حرش ؛«؛١0
 ٌّيبلحلا ميهاربإل رحبألا ىقتلم 1875(2 )1١١6٠ يدنفأ مصاعل سوماقلا
 هداز خيش ٌوعدملا نامحرلا دبعل رهنألا عمجم هحرش 21847 -1154)

 ٌيوضيبلا ريسفتو زومارف نب دّمحمل ا ررغا حرش 1876(2 )١195-
 فيرشلا دّيسلل يجيإلا نيدلا دضع ا'دصاقم» حرشو للاطتحل )١١864

 ظفاحلا فيرش دّمحمل ريسافتلا حاتفمو )١١857 ١817١(2 يناجرجلا
 1818(2 )١١55- ٌيذمرتلا دّمحم خيشلل ئبنلا لئامشو ,1807-65(4)
 يف عبط دقو )١170 18٠١(. (دئاقعلا حرش» ىلع ينوكليسلا تاقيلعتو
 ناويدو .سرخألا رعش يف سفنألا زارطلا ك ةريثك بتك ةريخألا ماوعألا هذه

 ء(154 )1١785- لادبإلاو بلقلا يف لايللا رسم و ,يمليدلا هيوزرم نب رايهم

 ةمكحيم سيئر اندلا يدنفأ نياك هيك حاملا بحاص ةمج رت 55 تندوعجم ل لاق 68)

 ةّيعرشلا بتكلا عبطب سأب نم هقفل | لوصأ ءاملع ري ملا : ةفرح ام 4 ضل تورو ةراجل

 رومألا» يهو مهدنع ةملسملا ةّيضقلا ىلع اًدانتسا كلذو ءاهميظعت لكن لامقأ هيف ناك نإو

 هقاروأ تاتش نم اًفوخ ميركلا نآرقلا ديلجت اوزاجأ ةّيضقلا هذه ىلع ةانب مهنإف . .ااهدصاقمب

 قراطملاب ضرلا لثم عبطلا نم رثكأ ميظعتلاب لخت اًرومأ ديلجتلا يف نأ عم ءاهعايضو

 ةبلطلا عفانمل اًميمعت اهعبط اوعَّون بتكلا ريثكت يف ةّيريخلا دصاقمللو ا قييضتلاو

 .«نونفلا باحصأ عيمج كلذ نم دافتساف

 يا ةّيلعلا ةناتسآلا يف ةعابطلا ّنف

 حارق حرشو 1817١( -1180) ةّيناطلسلا ةعبطملا يف عبط ءادفلا يبأ خيراتو
 .ةحرش لوطي امم كلذ ريغو «سيلجلا سينأ باتكو ؛فرصلا يف حاورألا

 ةعبطم ةنس نيعبرأ وحن ذنم ةناتسآلا يف ترهتشا يتلا عباطملا نمو

 ناويدو «سوماقلا ىلع سوساجلا ك ةليلج فيلآت اهيف ترشُن «بئاوجلا
 ةمادقل رعشلا دقنو «فنحألا نب ساّبعلا ناويدو «ىئارغطلا ناويدو «ّيرتحبلا

 ماّمت يبأ نيب ةنزاوملاو «يناذمهلاو يمزراوخلا لئاسرو ءرفعج نب

 يف راهزألا راثنو .يّبضلل برعلا لاثمأو «يطويسلا تاماقمو «يرتحبلاو

 فرطلا ةهزنو «يجافخلل اهحرش عم «ٌّيريرحلل صاّوغلا ةّردو ءراهنلاو ليللا

 ىّتش لئاسرو «ّيدرواملل ندلاو ايندلا بدأو «ّيناديملل فرصلا ملع يف

 قروو ٌىلج قرشُم فرحب اهّلكو مهريغو يزيرقملاو ّيبلاعثلاو انيس نبال

 .زاجيإلا نم نكمأ ام ةياغب اهانتبثأ ةناتسآلا ةعابط خيرات يف ةعملا لذ

 رادكسإ يف رشع عساتلا نرقلا لئاوأ يف تئشنأ يتلا عباطملا خيرات اهب قحليو

 اهلك ىهو ةليلق اهنم تجرخ ىتلا تاعوبطملا نأ ريغ «هناخ هربمقو ريمزإو
 دئارجلا نم أ يك اجدع تاروشتملا هذه ىلإ ةكفاقأ اذإو . ةّنيد اهرثكأو ةّيكرت

 نم ةّيلعلا ةناتسآلا هتباصأ ام تمهف ءةنس نيئس ذنم عويشلا يف تذخأ يتلا

 ىدم مهتلود ناكرأ هللا تّبث ماظعلا نيطالسلا ّلَظ يف ّيبدألا حاجنلاو يقرتلا

 .ماوعالا



 دا نجح م نط تل اك اا اا بع مهدت حت شل فقل 0: صحب وحش ا كلل اتمنا طاح هدم نست تقلل

 ماشلا يف ةعابطلا ْنف : يناثلا لصفلا

 اًيحزق ١-
 .اًدهع اهمدقأو نانبل ةريدأ رهشأ نم اًيحرق «اًيحرق يف ّيخيرات لّمجَم»

 مسا ىلع ينُب .اهنم نيتعاس ةفاسم ىلع ندهإ ّيلامشو سلبارط ّيبونج ةعقوم

 هيلإ ليست قيمع ٍداو ىلع فرشي وهو .نابهرلا يبأ ريبكلا سوينوطنأ سيّدقلا
 راربألا يداو يأ اشيداق يداو ىعدُي لابجلا يلاعأ نم ةدبزملا هايملا

 لمحي «دارفنالاو ةلزعلل نوكي ام حلصأ يداولا اذه نا رعالو . نيسيدقلا

 .ةّيولعلا رومألا يف ذيذهلا ىلإ مهوعديو ةّيلفسلا لغاوشلا ذبن ىلع داّمزلا
 سوينوطنأ سيّدقلا ةذمالت لقتنا مث مث رصم يف ةّينابهرلا ةشيعلا ترشتنا اّملو
 هيف ترثكو هيلإ اووأف مهراظنأ ابا كقعم :قرشلا ءاحنأ ىلا حاّبسلا ميعز

 انكسم راض اشيداق :يداو نأ ىلع ندي اكو كاسل ةريذألا نوع دع

 داّمزلا يديأب رخصلا يف ةروقنملا هسباحمو ورواغم ٌةرثك «نيمدقألا نابهرلل

 .نمزلا ميدق يف
 لوقيو درع عر د را ا

 ةّينايرسلا نم هوقتشاف «سّدقملا اذه هلصأ ىلع لدي هعسا نأ :نوتدحملا

 هل يم كر قافتفالا اهل يحن ل انتكل : نسل ولا يأ ؛ امس ادي )

 اًيحزيقو (ممس ,هه) اًيحزوق ةّينايرسلاب بتكُي ملعلا اذه ّنأو امّيس
 اذه نيب دجويأ ملعن الو قسفقلا ةيايوسلاب( دينا ) ىنعمو ( تس دومم)

 ةّقتشم اًيحزق َّنِإ ّيعوسيلا نيترم بألا لاقو .ام ٌةقالع سنمِنِلا ناويحو ناكملا

 .ايندلا ةشيع نم داّهزلا روفن ىلع َةلالد «ةايحلا مأس يأ (اًسو مّم) نم

 اهيفو» :''لاق ١59١ ةنس خيرات يف يهيودلا اهركذ هيف تدرو ةداهش لّوأو

 )١( ةسبحملا هذه اونكسف نيِبوُتق نم اوتأ اًيحزرق نابهر لّوُأ نأ ّيعوسيلا نيترم بألا ىأترا دقو -



 قرشملا يف ةعابطلا ّنف خيرات 7”

 .ناحرت سوينوطنأ رام ريد 9 يادهإلا نيجرج 0 5 تناك

 ل ا يا

 ىزعملل اًحارم اًقباس تناكو اّيحزق برقب ليئاخيم رام ةسبحم ىنب ينافوقبلا
 . (ةرهاطلا هتايحح ةياهن ىلإ اهب درفناف

 تيب نم قايدشلا راطخ يبأ خبشلا نبا سوينوطنأ ساّمشلا كلذ ىلع دازو
 ) ةّيقرشلا انبتك ةنازخ يف ظفحُي طوطخم هل خيرات يف رونلا دبع جاحلا

 :ةفرح ام ١(

 وصي اناقوأو' :ًاناقوأ اكسنق ا نايعرب نيو تاكربت فلا قيب.ةفلأ فكناكزا
 ماقتساو «مييريغو انوقي نم زرلا تيب نما اسبح ةسبحملا هذه نكسو . .عازن

 00 اصلا ا ا

0030 

 و يف رحاب اطمن اطمن مهن راو مقل ارك مهم يتلا

 ايفكي نم ًةليع كلذ دعب ترضحو .نينس ةّدم هيف اوماقتساو اًقازرأ هل اونتقاو

 تن“. ىلإ اوعفد مث 15 مةيزخلا يلا ذ ءاكرشلا عم اونكسو قوقبح تيب مهل لاقي

 0 اًيحزت يف مهباعتأ ا ينارمسلا

 مهنم مستراو نيكس رام اوماقتساو ريدلا قزر يف اورّمعو اوبصنو مهضوع

 دا ئلإ نيس ضعي ريدا ىف نكشوا فرخ ا جوي وارطتلا تاعي نم داعب

 نارطملا ىأر اّملو .اهريغو ةّبجلا يف ةريدأ اورّمعو نوّينانبللا نابهرلا رضح

 نيا «نسجحلا مهكولسو مهتدابعو ةريدألا ةرامع يف نابهرلا داهتجا اًنحوي
 ةليحتل اواشأو ريدلا نورمعي اوأدتباو ١/١8 ةئس هيف اونكسف اًيحزق ريد

 عيمج هيلإ رطاقتت تراص ىّتح هبئاجع تيص عاذو ةّبجلا يف قاَوَرَأ

 نينمؤم ريغو نينمؤم نم ممألاو راطقألا ةفاك نم ةبعصلا عاجوألاب نيبوكنملا

 . رشع سماخلا نرقلا يف 2

 .اًيحزق نم ةبيرق ةيرق ةبرعلا (؟)

 7” ماشلا يف ةعابطلا ّنف

 هقازرأ تمظاعتو .ةديعبلا ةعساشلا نادلبلا ىّتح رصمو بلحو ماشلا رب نم

 نمو .ةبهأو ليخادم هل راصو ةروكلاو ةيوازلاو ةّبجلا يف هيشاومو هكالمأو
 يأ) ةذهلا هدف ىفو .هلوخدميزاوت ةدئاز فيراصم هيلع راص راّوزلا ةرثك

 ات من كيلا ءاسؤرلا امسك :ناشلا وال ناهز كس ( 118: ةثب
 ال تاولصلاو سيدادقلا اًمئاد تناكو «مهاري نمل ةحلاص ةودق اًعيمج اوناكو

 اهنكسي اتبج مرك سأر يف ةسبحم اورّمعو .اًراهنو اليل مهدنع عطقتت
 كسنلاو فشقتلا يف مهماَيأ نوضقيو اهيف نوميقي مهنم ةثلث ناكو .ءاسبحلا
 ّومنلا يف هاكس لضافتو كرابملا ريدلا اذه نأش مظاعتو .ةّيكلملا ةريسلاو
 اذه ةعافش هللا انقزر . مق ةويهجزاو هلا ةراعي مود واله ور ىلإ ةداغلاو

 ْ .«نيمأ «حلاصلا هناكس ءاعدو كرابملا ريدلا

 لئاوأ يف اًيحزق ةعبطم ماشلا دالب تلخد ةعبطم لّرأ 4اّيحزف ةعبطم#
 ريدلا نابهر اًئيش اهرمأ نم فرعي ال ةلوهجم اهرابخأ نأ الإ رشع عباسلا نرقلا
 كلذ ذنم اًيحزق يف ةعبطملا دوجو اّمأ .ةمزاللا تادافإلا مهنم ائبلط نيذلا
 تعبطو ةّينايرس ةعبطملا هذه فورح تناكو وفينا اهيل ال اجعل ميدقلا ديعلا

 اًدحاو اًباتك الإ ةعبطملا هذهل فرعن ال اننأ ىلع . ينوشركلاب ةّيبرعلا ةغللا اهب

 نيدومعب ريبك عطق ىلع عبط ريمازملا باتك وهو 171١ ةنس اًيحزق يف عبط
 جراخ رومزم ةعئاشلا ريمازملا رع يفو 51١. هتاحفص ددع ٌيبرعف ٌينايرس

 فيرتكلا او جافا مورا تتابخلا جارتلا يناول هرجو ال3101 نمو ددعلا نع

 ةّيبرعلاو ةّيشبحلاو 3 ةّيئايرسلا ىلإ اهنم لقُنو ةّيئيعبسلا ةمجرتلا يف او

 قيل هلقالخأ عم. لصألا نق درو اه لويس جو رةانأآلا ضعي ةلجر

 يهيودلا لاق . يندعإلا ةتيتس نب ليئاربج اًيحزق ريد ءانب اوُمتها نيذلا نيمدقألا ءاسؤرلا نمو ()
 زيلهدلاو وبقلا ءانب لمكأو اًيحزرق ريدل ةريثك اًكالمأ ىنتقا) هَّنِإ ١5144 ةنس خيرات يف هّقح يف

 هّنكلو فيقشلا لخاد يف يتلا ةسينكلا عيسوت يف مه مث .رهنلا ىلع يتلا نوحاطلاو سلجملاو

 ةيشخ ريغ نم رخصلا رشني نأ ٌةرمأو نانوي سيبحلا هُّمّلعم هل ىءارتف رخصلا عطق بعصتسا

 عاطأف سويراقم رام مساو سوينوطنأ رام مساو ةدّيسلا مسا ىلع حيباذم ةثالث ميقي نأو

 .11948 ةنس لمعلا ّمت أو سيبحلا
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 اًيصوصخ دوادل وه رومزملا اذه وم هرح انمكمو نوب ]و ةحمردم

 تزاحجدلا ادع نتاذملا هع نود ا م احمل
 : سسحمهمجي ذ> هضذقأإ تورمو ةيحح

 لئنيح (اذك) هلطقو دايلج عم هدحو :هيصإ تو هههمم
 هلاق

 يتوخإ و تنك (اًريغص) ريغص اسلم : سام ةنووب انعم |ًووحا

 .ةنهنفل انها أ 3 : امدح .نهإو رك اجمع نو اخو ١ 1 امك و ورفمكح

 3 3 يي 0 يي نهتم : فنك و0) ملح َ ها

 اتلمع ىعيباصأو نغرالا اتعنص يادي ناصح اوم ةلذمو . |[مسنك مصل

 : 29 بلم هوب . نسكتو هكا 5 ايام 0
 اتهخا ١ مهم .راثيكلا (تلمع

 يد نال نم ءراص ) ( ١ تح (و احرك م ا ويفرح

 نم ينراتخاو هكالم لسراو ثرلا فت نا نبات هييمدمو ايمدقح 20016

 , مسسم ْدم ياورص محم لأ مغ الو ٠ ذود
 . هتح 0 ٠ 57 0 ا 2

 0 نشدبا يي ىلا يبا مدع سهم . [|بؤهفو تؤول هفاعت

 مل ينم ربكأو (ناسحح) نيئسحم يتوخإ ههص ةمصم ف 0و رثإ .ةّْرجؤفُم

 537 ' 2 2: : 0 إال نم |مهصس ةضمؤ ل نرممؤ همه
 ٌينيطسلفلل اًيقتلم تجرخ مهب رسي تا

 يلع (اعدف) اعداف راّيجلا بيرغلا

 ةفيس (ٌتللتسا) تلسأتسا انأ . هناثوأب

 ونب نم راعلا تعزنو هسأر ٌتعطقو

 . ليئارسإ (ينب)

 رام ةالص ةّينايرسلاب اهرخآ يفو ةروهشملا حيباستلا رومزملا اذه دعبو

 يميقتسمل حرفو نيقيدصلل رون رهظ :اهؤدب يتلا مارفا

 ( |اهرس اح نومؤ نحو امميورسح دوو [ؤنهد )

 قدحي دوسأو رمحأ نينولب ةّينايرس اهفورح ةحفص باتكلا اذه ردص ىفو

 ةلمسبلا ريبك فرحب ةحفصلا ىلعأ يفو . ةمعان شوقن امهطسو يف ناراطإ اهب

 نارطملا راعش كلذ تحتو .ةّيبرعلاب هحرش هيلي ريمازملا باتك ناوئعو

 لظتسي ةريبك ةزرأ لّثمي وهو ةنراوملا ىلع قشمد ةفقاسأ ميعز يّزرلا سيكرس

 نأ كدلك 8لهو02) 5.21. ناّييتال نافرح هيحانج دنعو ءاقنعلاك ريط اهتحت

 ندع سودرف ىلإ اًسيملت ءام لودج والا عذج دنع يرجيو ( (انصالخم

 هذه لوح بتك دقو . بصخلا ىلع ةلالد ناتلينس اهيبناح ىلعو (ندهإ)

 14 ماشلا يف ةعابطلا ّنف

 عّبرم ٌبيلص راعشلا قوفو ةّيئيتاللاب سيكرس نارطملا مسا ةّيزمرلا ةروصلا
 :ةفرح ام راعشلا اذه يبناج ىلعو .نيّينيتاللا ةفقاسألا ةعّبقو

 اهنضح يف # انيلمت قرشلا نم ماعنأ رهنبو # انيلعت رهدلا لوطل نانبلب ةزرأ
 قيدلاب انل ٌةعيفش هدنع # انيقبي ٍةايحبو ةايحلا هردص نم  انيقسي مدلاو بهيغ
 ىلاثم رظنا #* انيجحنت (قيضلا) قيدلا نمو .انثغتسا اذإ * انيغانت (قيضلاب)

 .انيملاو رحبلا ءاجر كاجر هب لعجاو # انيناعم (لّمأتو) لّمأتاو

 : ظافلألا هذه ةحفصلا لفسأ يفو

 دي ىلع كرابملا نانبل لبج ؛يف اًيحزوق يداو يف نئاكلا مّركملا سبحلاب
 ةميمع (نب) نبا١فسوي ريقحلا دي ىلعو (طةمءدلا ان) يلإ يلاكسب ملعملا

 :(ةين) اير (1518) يش[ نس خيرات يف ساّكش مساي يئادسمزكلا

 :يلي ام ةحفص رخآ ماتخ يفو

 ترظن ّيناندهلا هريمع (نب) نبا سجرج نارطملا نيراطملا نيب ريقحلا انأ

 دداضي اًئيش (اهيف) مهيف تدجو امو ريمازملا (هذه) ءالؤه (تأرقو) تيرقو
 .(اهيف) مهيف أرقي نم سفن صالخل (اذك) نيعفان نكل ةّيسكوذئرألا (ًةاضي)

 ةعابطلا خيراتل هنّيّمهأو هدوجو ةّرعل (؟”باتكلا اذه يف مالكلا انلطأ دق

 تاكرحلاب ةطوبضم كبسلا ةمكحم ةقرشم ةريبك ةّينايرسلا هفورحو .ةّيقرشلا

 ينوشركلا فرحلا اّمأ .ةميدقلا ةّيبروألا تاعوبطملا يف اهسنج نم دجن مل
 0 .ةيمور يف ناميإلا راشتنا ةعبطم يف اًقباس لمعتسملا فرحلا نيع وهف

 الو ةيمور نم هبلج يذلا وه باتكلا ردص يف روكذملا يلإ يلاكسب عاّبطلا
 0 فورحلا بص يذلا وه هّنأب لوقلا اًضيأ دعبي

 ةبتكملا ةمئاق ىف 5 تا عوسملا داّوع نافطسإ نارطملا ركذ دقو اذه

 0 ا
 نارطم سجرج ةّيبرعلا ىلإ ةّينايرسلا نم اهمجرت ١085 ةنس ةّينوشركلاو

 .فراعملا ةبتكم بحاص ريفص ىسوم بيدألا بانج ٌصخت انديب يتلا ةخسنلاو (4)
 وعما: 8اطانماط. هبهطاءه, م, 341 رررنشل ةّيبرعلا تاعوبطملا باتك عجار 2(
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 ( ١08١ ( قرَرلا سيك رس كريرطبلا ةّمهب كفر ٌينوراملا ةيس وقيل

 ناعمس ربخلا اذه رّركو . يناعمسلا تيب نم (12106151) يرثاك فسويو

 ةّينانلا ةبتكملا ىف ةظوفحملا ةّيقرشلا تاطوطخملا ةمئاق باتك يف ٌيناعمسلا

 . (8زطا. ظاوصتقمقيم 2. 8)

 : :نافطسإ لعلو ةميدقلا ةعبطلا هذه رمأ نم اعيش نوفرعي آل ءاملعلا نأ ىلع
 تهّيشف اًقباس اهانفصو يتلا ةعبطلا ١0/86 ةنسلا 0

 عمس وأ ةميدقلا ةعبطلا هذه ىلع ٍعلَطا اًدحأ فرعن ال لاح لك ىلعو . هيلع

 يف ركذي ٌيعوسبلا ينيدند بألا ل .بتاكملا ىدحإ يف اهدوجوب

 اهيف نورشني ةعبطم مهدنع سيل ةنراوملا نأ (195 ص) 1949 نانبل ىلإ هلتحر

 هدهع يف اًيحزق ةعبطم تدجو ول كلذ لوقي نأ هنكمأ فيكف . "بطلا يبق

 يف هبحصي ناك ٌيناعمسلا هركذ يذلا يرثاك فسوي سامشلا 9 انميست كل

 . ملعأ هللاو .هتلحر

 عبطُي ملو اهفورح تعضعضت فيكو ةميدقلا اًيحزق ةعبطمل ىرج ام ام
 ةيرم ال امو . اًئيش دحأ هنع اندفي مل بيرغ رمأ كلذف ريمازملا باتك ريغ اهب

 فورح ريغ هذه فورحو ةميدقلا ةعبطملا ريغ يه ةّيلاحلا ةعيطملا نأ هيف

 رشن يف تذخأ اًيحزق ريد يف اذه انرصع يف ترهتشا يتلا ةعبطملاو
 لضافلا خألا اهديدجتب ٌّمتها يذلاو ء«رشع عساتلا نرقلا لئاوأ يف بتكلا

 فلا ةرضخ انلا يدك الفو + ئتوريبلا ؟نسوسإ ةلوعدي جنرفلاو )افرح ميفاريس
 اًيحزق ريد مسرب ةعبطملا رضحتسا اّمل روكذملا ميفا ريس ل جرتكلا هللا ةمعن

 باتك عبط كانهو . ديم اهل يسر انكر نازانلا' ىياوم رام ريد الز ايلف

 .اًيحرق ريد ىلإ اهلقن ّمث .دوسألا فرحلاب هلك لماكلا ميحشلا

 ناكو .ماّمهلا اهريدم اهّبصب ينع ةّينايرس ةعبطملا هذه فورح تناكو

 . 9ءيش اهب عبطُي ملو اهبكس هل رّسيتي مل هّنكل ةّيبرع اًقرحأ اهل ّبصي نأ ديري
 :لاق ثيح (97 :5) ايحزق ةعبطم خيرات نع هبتك ام يف لالهلا بحاص طلغ حضقي انه نمو (5)

 .ةّيبرع تراص مث ةّينايرس الَوأ تناك اهفورح ْنِإ

 5١ ماشلا يف ةعابطلا ّنف

 هلع انام انت ةمناف هلو ةةيذنلا ادت ةعيطم ىف كعبط يلا ينكلاءاثأ

 فرعن تاّرم عبرأ عبط) ّينوشركلاو َينايرسلاب َّيهلإلا ساّدقلا باتك - ١
 باتكلا وهو .141١/؟ ةعبارلاو 1800 ةثلاثلاو ١88 ةئس ةيناثلا ةعبطلا هنم
 ةنس سيسيدم لآ ةعبطم يف نماثلا سيميلقأ ابابا رمأب ةيمور يف الو عبط يذلا

 ١/١5 ةنس نينّرم عبطف ٠ ناميإلا راشتنا ةعبطم يف هعبط دّدج مث :١4

 عم تاحرف سونامرج دّيسلل ةّيبرعلا هتمجرت اًيحزق تاعبط يفو .ا١الك؟و

 .(ةنسلا ماّيأل لمنال لوصف

 خب رعت م ١806 ةنس ةسماخلا هتعبط خيرات فرعن ةّرم ١18 عبط) ثلا باتك - ."

 رمأب 6 وبدلا ىلا ةيرر ىف البق عبط ناكر 11410 يف ةريخألاو
 بألاو نيمرآب لانيدركلا مهنم نوريثك هصحفب ينُع نأ دعب سماخلا سلوب ابابلا
 ريغص فرحب ةنهكلا ضرف هنم عبط ّمُ .ناّيعوسيلا ّينوراملا يشوطملا سرطب
 نماثلا سوّيبو )١791( سداسلا سوّيبو رشاعلا تنك ونيإ تاوابابلا ماّيأ يف
 .(18517) عساتلا سوّيبو (180)

 هنم فرعن ةّرم ١١ عبَط) ّينوشركلاو َينايرسلاب ساّدقلا ةمدخ باتك - "
 ١595 ةنس ةيمور ىف هتاعبط لّوأو . 18645 ةريخألاو ١80 4 ةنس ةعباسلا هتعبط
 د نطبرطب ةعيطم ف 1105ه انوا هوقو ةعبظت يف

 هتعبط تاّرم عبس عبط) ةّيبشلاب فورعملا ةّيليلو ةّيراهن تاولص باتك - ؛
 باتكلا اذهو .188 ةنس ةريخألاو ١87٠ ةنس ةثلاثلاو 1808 ةنس ىلوألا
 ةعبطم يف مث .اساب كينيمود ةعبطم يف ١984 ةنس ةيمور يف لَو عبط
 ١917 ةنس ناميإلا راشتنا ةعبطم يف مث ١774 ةنس ةّيتوراملا ةسردملا
 .(9١/؟6و

 عبرأ عبَط) تاحرف سونامرج نارطملا بيرعت نم لئاسرلا باتك -
 :(18514 ةعبارلاو ١805 ةنسس ةئلاثلا هتعبط تاّرم

 داحآلا ماّيأ ىلتُت سّدقملا باتكلا نم (نايرق شير) تاءارق باتك - 5
 . ١84١ ةنس دايعألاو

 .(58١؟ ص .لّوألا ءزجلا) يساس يد ةبتكم ةمئاق عجار (0)

 نيَسفلا ةرضح اهب انيلع مّركت يتلا تادافإلاو ةريثكلا تاعجارملا دعب اهنم

 :اهّداوم اسي رث ىلع ار كقو تسأث سرطبو يرفكلا هللا ةمعن نيّلضافلا
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 . (اًئيش هخيرات نم فرعن الو اًرارم عبط) يحيسملا ميلعتلا - /

 .(هلثم) ساّدقلا يناعم حرش - "

 .1879 ةنس عبط) ةبوتلا ٌرس يف ىنران فقسأ وغازريت سوالوقين باتك - 4
 .(عبر عطق 10 ةناحفم

 .(1879) يروكيل سنفلأ سيّدقلل سّدقملا نابرقلا ةرايز باتك - ٠

 عبطو .(1874) ّيعوسيلا يرينس سلوب بألل نهاكلا دشرم باتك - ١

 .(141/5) ريبكلا سوينوطنأ رام ةّيعاست ةبثر -

 اهتاعبط رخآ ةّرم ١7 تعبط) ةّينايرسلا ةءارقلا ئدابم يأ ةساّركلا - ١١

 .(ا ملم ةنس

 ةنس عبط) يرفكلا هللاةمعن ٌنسقلل قيطمارغلا لوصأ يف قيقحتلا دروم - 5
 ةبوتلا رس ةمدخب فيرصتلل ةقفتم قاروأ ضعب ىلإ اذه .(1845و 141/7“

 . ةينانبللا ةّينابهرلا عماجم ضعب ضئارفو

 ةنس ناك اًيحزق يف ةثدحتسملا ةعبطملاب عبط باتك لّوأ َّنأ رهظي مّدقت اًممف
 ةروكذملا ةعبطملا تاودأ ىف راص دقو ١48641. ةنس ريخألاو 4

 مدخت لازت ال ةّيئانبللا ةّينابهرلا نأ لمألا انلو .148170 ةنس ذنم تانيسحت

 ىف ةعابطلا ّنف راشتنا نع اًمغر ةديفملا اهتاعبط ةلصاومب نطولاو ةسينكلا

 . اندالب

 ندي

 (447 :” قرشملا) ّيبلحلا رعاشلا ةّيجنرفإلا نبا نع انتلاقم يف انل قبس

 ذنم بلح ةنيدم يف اهؤدب ناك ماشلا دالب مويلا تّمع يتلا ألا ةضهنلا نأ

 رخآ اًدجم رصعلا كلذ يف ءابهشلا اهل تزرحأ دقو .رشع نماثلا نرقلا لئاوأ

 ضعب تناكو .ةّيبرعلا ةعابطلا ّنفب ةّيقرشلا دالبلا لك تقبس اهّنأ يهو
 فرحي تناك اهنكل ةيلعلا ةناتسآلاب  اهلبق ترش ةفيرشلا انتغل عادل

 اف ماشلا ف ةعابطلا ّنف

 ١41١ ةنس اًيحزق يف ريمازملا تعبط مث ١175(. : قرشملا) ٌيناربع
 فورحلا اّمأ .(505 : قرشملا) ىنوشركلاب فورعملا ٌينايرسلا فرحلاب

 نماثلا نرقلا نم لّوألا رشعلا يف بلح يف ةّرم لوأل اهروهظ ناكف ةّيبرعلا
0 

 ّلعلو ءيش اهرمأ نم ملعي الف مويلا ىلإ لوهجم ةعبطملا هذه لصأو
 عبطلاو ةنشخ فورح يهو .اهسفن بلح ةنيدم يف تكبُسو ترفخ اهفورح

 .اًرضن اًيلج ناك نإو نقتم ريغ اهيلع
 ص) ةّيبرعلا تاعوبطملا هباتك يف (50ط2ا15565) ررونش ةمالعلا معز دقو

 ةمصاع (0[183000865) شركب ةنيدم فورح ىه بلح ةعبطم فورح نأ

 طق الدون .«قفاظألا فريرطبلا :ةئارلا ىنويسالا ةينلدت ىلإ اهبنذح عقادلا
 ورح لزب تنالفتلالا يمنعك امل رروتشا تأ مناد ىو ويهتلا قولا

 . ””بلحو شركب بتك
 مورلا نم ٌبزح ةّدم هالو نأ دعب روكذملا سويسانثأ نأ ركني ال امو

 بلح ةّيفتسأب يضر سماخلا سللريك ةايح يف ١187 ةنس ّيكاطنألا ّيسركلا
 همسا دعب عقويو كريرطبك ةّيمومعلا تاولصلا يف همسا ركذُي نأ طرش ىلع
 داغ 11/3 هس نيماقتلا سللو# يوت املود»+ "قياسا ةكاطتألا كي رطبلا»
 لحجر سويسانتا ناكو .+7أ1 ةئافو ةئئس ىلإ اهزومأ نا ةّيكريرطبلا ىلإ

 لانو ناقوكنرب نيطنطسق اح اهريمأ ىلع لخدو خالفلا دالب ىلإ ١198 ةنس

 ىلإ ريمألا باجأف .ةّيبرعلاو ةّينانويلاب ةّيسقطلا بتكلا عبطب ىعسي نأ هنم
 .لعفف ةّيبرع اًفورح هل رفحيل سوميثنأ ىعدي اجرك اًنهاك هل نّيعو هسمتلم
 مث م ١7١١ ةنس ثالثلا تاّيجروتيللا باتك ةّيبرعلاو ةّينانويلاب شركب يف عبطو
 .مورلا ةنهك ىلع اًناّجم امهعّزوو قادنقلا باتك

 هذه يف ةّيسفط ىرخأ بتك عبطب ٌّمتهاو بلح ىلإ سويسانثأ داع مث

 ظذطا. لد طظومدص لع 56هزن 1, 289 هتبتكم ةمئاق عجار 20

 ص) كيلوثاكلا نيّيكلملا مورلا خيرات رصتخمو .(7074 ص) ىلوألا ةنسلا ءرانملا عجار (4)
1 
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 فق بكيطةنا هلعلو .فورحلا بكس ىلإ لّصوت فيك ملعن الو كيلا
 ْنمْلا اذه ن نقتأ وه ناك وأ ةديدج اقورج هل رفحف روكذملا نيرمجلا نهاكلا

 رشف هاش ةردأ سرساتأ نأ هيف ةخاشم ال انو لكلا ما اموت هجاعن

 بسح اهنم فرعن ام ةمئاق انه تبثنو ةّيئيدلا بتكلا ضعب بلح يف عبطلاب
 انبتك ةنازخ يفو دوجولا ةزيزع مويلا تحضأ تاعوبطملا هذهو ءاهخيرأت

 : اهنم ةعبرأ ةّيقرشلا

 ماشلا يف ةعابطلا ّنف

 سويسانثأ هنأ حّجري روكذملا سويسانثأو . هتّيعر ىلإ سوئنسيرك كريرطبلا
 اّمأ "6 1١48٠ ةنس وحن َيميلشروألا ّيسركلا ىلع سلج يذلا يناثلا

 . 777 ىلإ 100 ةنس نم فيرشلا سدقلا يسرك ىّلوتف 00
 أ (100.11106[71:0:00 سوكيتيلكارب ىرحألاب وأ) نوكيتسلكربلا -

 بلح يف عبط .ةفورعملا ةّيئانويلا ةّيسقطلا بتكلا نم وهو 00
 ربقلا ةعبطم يف ةنس نيعبرأ لبق سدقلا يف هعبط دّدَج مث ١/١١ ةلس

 لضفلا نب هللادبع ةمجرت وهو *١17١. ةنس عبط ريمازملا باتك ١

 ١7١9 ةنس بلح يف هعبط دّدج باتكلا 1 .ريهشلا بتاكلا ّيكاطنألا
 اهحّقن دقف تامستاكلا امأ ةلاعلا تايطلا فدعا نهو كا ان لا

 .اهعبط لبق سويسانثأ كريرطبلا
 ددعو 117١١ اهنيع ةنسلا يف ريبك عطقب عبط فيرشلا ليجنإلا باتك  ؟

 يه ةمجرتلا هذه نأ ّنظنو .نيّيليجنإلا ةعبرألا روصب نّيزم وهو “١87 هتاحفص

 .ٌينانويلا لصألا نع تلقت يكاطنألا لضفلا نبال اًضيأ
 نع هلقن بهذلا مف انحوي سيّدقلا تالاقم نم بختتنملا ّردلا باتك - '“

 يف توريب يف هعبط ددج ّمُث /117١1. ةنس هعبطو سويسانثأ كريرطبلا ةّينانويلا

 "4 يوتحي وهو .21817/7 ةنس هرابج ليئربغ ٌيتيردنمشرألا فراعملا ةعبطم

 ةعبطلا نم ناتخسن ةّيقرشلا انتبتكم يفو ةّيباتكو ةّينيدو ةّيبدأ داوم ىلع ةلاقم

 ١١8 هحئافص ددع ريبك عطقب 17١8 ةنس عبط فيرشلا تاّوبنلا باتك - 5

 يف فورعم باتك وهو .رمحأ فرحب هلوصف ءامسأو نيدومع ىلع وهو
 ولا ةنعلا

 لصف لك رخآ يفو .ةئسلا دايعأ لكل سّدقملا ليجنإلا نم لوصف
 ةخسن هنم انتبتكم يفو 117١8. ةنس عبط ّيكاطنألا لضفلا نبال اهتظن ريسافت
 . ةئسح

 هذه ددعو ١91١ ةنس عبط .ميلشروأ كريرطب سويسانثتأ تاظع - ١
 روشنم ّمث حصفلا ديع يف بهذلا مف اًنحوي سيدقلا ةلاقم اهيلت . 57 ظعاوملا

 ساشا
 ةسينكلا اهمّلعت يتلا دئاقعلا ضعب يفني باتك وهو كشلا ةرخص باتك 8

 هس الح ىف عطر ةينالوملا نول .خئارلا سويسانثأ كريرطبلا همجرت . ةّيئامورلا
 هدّنف دقو اًرارم هعبط سكذتروألا مورلا دَّدج باتكلا اذهو ة ل

 يروخلا لضافلا ملاعلا ةرضحل ةعماحملا ةسينكلا باتك عجار) كيلوثاكلا

 .(ةّيردنكسإلا يف ّيكريرطبلا بئانلا ريفص سجرج

 تهتنا فيك ملعن الو .ةميدقلا بلح ةعبطم صوصخب هيلع انلصح ام اذه

 .اهفورح تعضعضنو اهتالآ تلطب فيكو ةعبطملا هذه
 هَّنأ ٌيبلحلا نوليك سوال وقين ملاعلا بيدألا يروخلا ةرضح اندافأ اًّممو 1

 بلح يف عبط امم كلذ ريغو بيلصلا بردو ريمازم ك بتك ضعب ىلع علطا
 اذه ناك» :هترضح لاق .يتنقلب ةعبطم يف كلذو فورحلاب ال رجحلا ىلع

 اهنمو اهيف تعبط يتلا بتكلا خيراوت فرعأ ملو تلطبف رجح ةعبطم رضحتسا
 ك0 ا رشم

 انيبحأ رشع نماثلا نرقلا يف تئشن تئشنأ يتلا عباطملا ركذ ىلإ لقتنن نأ لبقو

 دقو .نرقلا اذه طساوأ يف ترهدزا يتلا ةّينوراملا ةّيبلحلا ةعبطملا ركذن نأ

 50 0 ه ادم
- 

 نيزك عمريت دوف كر هناميإ يف اًرارم بقت عيارلا سويا امو مط(

 ينيطنطسقلا عمجملا 1177 ةنس رضح هنأ هيلع ذخؤي اًّممو .هحدم يف ةديصق تاحرف 200 ا
 1 .دينعلا عمجملا دينفت باتك يف را ةاننع لامع لك يذلا علال ههنمل. هز دمهط. طممزع ذه طع ظيتغتودط ة/طبكعانتل آ, م. ةّيبرعلا ةردنل تاعوبطم ةمئاق عجار 220(

 ةنس بلح يف رجحلا ىلع تعبط هينرفوأ اًنحوي ّيلوسرلا دصاقلل ةّيئاعر ةلاسر انتبتكم يفو 238 )١4(

 1 1م .(185 ص ١ ج) يساس يد بتك ةمئاق عجار )١١(
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 بدكف اهيف لماع َلَوَأ ناك هّنأل ةربغ نم اهب فرعأ وهو هركذ قاتلا نولبك
 :هفرح ام اهنع

 رثألا ديمحلا نم 1801/ ةنس ناكف بلح يف ةّينوراملا ةعبطملا ءاشنإ اّمأ»
 اجاوخلا ناك ريدم لَّوأو .يعادلا وه اهيف ةلّمَعلا لّوأو .رطم فسوي نارطملا
 يلا موصرحلا ةكيطملا ةرادإ: نفت هتاف ةيدرعت ماقآ تورواوط رج باني
 دنم ماضمألا بحئام كلاغلا اهريدع ناك 183/٠ نسا ولا ةنورخ# سسنرت

 رفاس ١897 ةنس يفو .ةنس نيرشعو عبس نم اًوحن يأ 1845 ىلإ 8٠١

 ةرادإ يننكمي داع امف اًيفقسأ ًاليكو ينماقأو ةّبروأ ىلإ هللا ُهدِّيأ انيعار ةدايس

 لماعك اهيف وهو رطم ميلس اجاوخلا ىلإ نآلا تَمّلُسض ةروكذملا ةعبطملا
 نم ناك ام اّمأ .اهيريدمو اهدجومو اهدوجو خيرات نم ناك ام اذه .اهل ريدمو

 ةحئاللا هذه ىلع اندز دقو .؟«ةيلاتلا ةحئاللا يف هنورتف اهتاعوبطم خيراتو ددع

 لهسيل لوصف ىلع اهانبّترو ةّيقرشلا انبتك ةنازخ يف اهيلع انفقو تادافإ ضعب
 :اهتعجارم

 (ةّيسفط بتك) ١

 .ريوشلا ةعبط هبشي 1854 ةنس عبط ّئهلإلا روبزلا ١
 اًنحوي رام ايؤرو لئاسرلا اهيلت لسرلا لامعأ يأ سيسكربألا باتك -"

 ةينايرسلا ةغللاب ١7١7 ةنس ةيمور ةنيدم يف ةعوبطملا ةخسنلا ىلع كلذو

 دّدج مث 1857 ةنس عبط ("98 ص) تاحرف سونامرج دّيسلا ملقب ةبّرعملاو

 سولسرمو سوخابو سيكرس نيسيدقلا ةروص رخآ يفو .1817/4 ةنس هعبط

 . سويلوبأو
 .ةنراوملل ساّدقلا ةمدخ - ١"

 (ةّيحور بتك) - ؟

 هذه يف عبط باتك لّوأ وهو .(؟75 ص) ةفطتقم تاولص باتك ١
 . 181/٠ ةنس هعبط رّرك مث .18601/ ةنس ةعبطملا

 لمتشت ةلاسر هتاعبط ضعب يفو .1887 مث 1877 يحبسملا ميلعتلا - ١

 .ةّئيدلا تابجاولا يف الصف رشع ةعبس ىلع

 ّيعوسيلا جامورف بألا هبّرع لاس يد سيسنرف سيّدقلل ةدابعلا لخدم ٠

 ما ماشلا يف ةعابطلا ّنف

 ناميإلا راشتنا ةعبطم يف (17/44) ةيمور يف هعبط قبس ناكو .18094 ةنس عبط

 . ةّيكيلوثاكلا انتعبطم يف هعبط دذج دقو .(104 هتاحفص) ليمج فرحب

 نم هجرختسا رهطملا سفنأل اًفاعسإ يناثلا نيرشت رهش ةضاير باتك - 4
 .61809) ّينمرألا طيلب سلوب ّسسقلا ةيئايلاطيإلا

 بيرعت لونرأ يروخلل لوتبلا ميرم ةّيوابوطلاو سّدقملا نابرقلا ةرايز - ه
 .(18737) ّيكيلوثاكلا ّينايرسلا بعص سجرج سوطسونغانألا

 ١ نيتّرم عبط ةيحور ليئارت ١8557 و 185٠. 1

 فناداحم: ةتالق ةعوستلا يرسجلاب تقلملا 'ىسيول ابنألا .ثالمأك 7

 : .(١مالاو امككذو 8ك5)

 )١1874(. ةّيلقعلا ةالصلا

 .(181//) سوينوطنأ رام ةالص 4

 ٠ مويليبوجلا تاولص )1874(.
  - 1١١ةّيوعر لئاسر )8569م١ و١18889(.

 (ةّيسردم بتك) "٠"

 ١ ةءارقلا ئدابم ١861 و1لا١4 ولا١14(.

 ١ ةّينايرسلا ةءارقلا ئدابم “ا/١41 .

 "'  ةّيموُرِجآْلا )141/1(.
 .(1809) ةّيكرتلا ةغللا ىف ةّيكزلا ةحفنلا - ؛

 .(180) ةّيكرتلا ةغللا يف ةّينسلا تادرفملا - ه

 .(ةّيرعشو ةّييدأ بتك)

 ١ - ملعلا جاهنم )1876(.

 .(18575) ةّيلجلا ةياورلا - ؟

 *“  ةّينغلا زونكلا )181١(.
 :  روهزلا فطق )141/5(.

 )١181/0(. نسح ريبدت ©

 .(18178) مولظم .م يروخلا يثارم يف موظنملا ؤلؤللا دئالق 5

 .(1814) ةغمتلا مسر نوناق - ٠

 )١885(. ضرافلا ناويد 8

 دّيسلا ركذلا بّيطلا ناويد عومجم وهو) ئيلامشلا ربحلل يلآللا مظن 4
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 :(148 يلح نارظم“ للامعلا سشقرت
 .(85) بلح نارطم ةئنهتل بهذلا 59-8 1

 (ةّيرظن بتك) 0

 شاّرم هللا حتف سيسنرف موحرملل ةّيعيبطلا ئدابملا يف ةّيفصلا ةآرملا ١
(1861). 

 )١855(. هل «بوعتملا ةحارو بوركملا ةيزعت - '"

 .(18537) رئاحلا ليلد

 .(18501) ةّيناسنإلا ةّيّرحلا ليلد

 )١850(. شاّرم سيسنرفل ٌقحللا ةباغ

 سفنلا ةدحو يف ةّيرظنلا ةّلدألا هل «ةعيرشلاو هللا دوجو يف ةعيبطلا - 5
 )١1845(. رازاع سلوب ٌسقلل ةّيرشبلا

 (تامانزر) 5

 18/0 .قئاوظلا .سمشلا :نم لك تيترت بسح ةئسلا ةماثؤر»-- 1
 .(41١ا/4و

 .(1880) نمرألا خوبطم ةمانزر - ”

 .(18417) ةّيمالسإ ةمانزر ٠١

 ندطيسلا قولا اعمق [ةازن, دس نق ظن ور املا ةفطملا فرحا ثاوئاده
 فرحلاب اهبتك ضعب تعبط دقو «ريبكلا عصانلا فرحلا اهنمو معانلا

 تايد هقسوي ديسلا ليلجلا اهربح ةكيج موادتت قرت نق :تلازأل هناك ريغألا

 .اًعم ةّينارصنلل اًرخفو نطولل اًعفن مارتحالا ليزجلا

 ا و يسم يرسم د
 ماكتلا تارف ةدئرج رست انفو + ةيملفرلا"قاروألا آهن

 ريوشلا ةعبطم - '*
 ةبيرق نتَملا ةعطاقم نم ةربتعم ةيرق ريّوشلا «ريّوشلا ريد خيرات صّخلم#

 :نييدلبلا نيتايسابلاب نيقورعملا نييكلملا'نابهرلل ريبك ريذ اهيف ةراشتخلا نم
 قنوت” "نادمحملا انوي .نييذقلا مسا ىلع دّيشم ةشبطلا ريد ريدلا مساو

 .غياصلا اًنحوي سيّدقلا ىلإ ًةبسن نييواّتحلاب ريّوشلا نابهر يعد كلذلو (15)

 1 ماشلا يف ةعابطلا ّنف

 اياوص تيب نم دحاو نهاك ريدلا اذه نكسي ناك رشع عباسلا نرقلا رخاوأ

 ال ةريغص ةسينك ريدلل ناكو .نيرغطبو ريوشلا يف هتفئاط ينب ةمدخب ٌمتهي

 نهاكلا اهيلإ يوأي ةفرغ تناك هراوجبو اذه انموي ىلإ ةميدقلا اهتئيه ىلع لازت
 «:نوكدملا

 ةبرقم ىلع يذلا دنمّلبلا ريد نابهر نيب قاقشنا ءانثألا كلت يف .لصح مث
 سماخلا نمالوبك كريرطبلا عبتت نأ تدارأ مهنم ةئف نأ كلذو .سلبارط نم

 مهتوخإ نم تاداهطضا كلا اذهل مهلانف ةّينامورلا ةيسنكلل وصح يف

 نالضاف نالجر مهتمّدقم يف ناكو .دنملبلا نم جورخلا ىلإ مهتأجلأ نابهرلا
 ىلع الخادف .ناميلس رخآلاو سويمسارج امهدحأ ىعدي بلح نم امهلصأ

 ءابآلا نيناوق نم هاصلخمتسا اًننابهر اًنوناق هيلع اضرعو كا كريرطبلا

 ةئس ريوشلا ريد لإ لئنيح القتناف كثار كريرطبلا هب رس :قيلوألا

 اغفتو امهانكترا قيتقزف :هتمدخت نأ ردا نهاكلا ىف رت امهل اينو" "خب
 نأ بغر نم لك دنملبلا ريد نم ايعدتسا مث .ةّيوقتلا لامعألل كلانه
 يقبف روكذملا نهاكلا تام ءانثألا كلت ىفو . ةّيكسنلا امهتشيع ىف امهكراشي

 . عسوأ ريد ةرامع رمألا ىضتقاف مهددع نيح دعب رثكو .نابهرلا دي يف ريدلا

 راص يذلا غئاصلا سوالوقين خألا ةقفنب سوالوقين سيّدقلا ةسينك هيف تينُبو
 نازيدب ”فورعملا نوهشملا' ”ناويدلا هيعام. ىخو اناغ. اتيكز> كلذ دعو

 . يروخلا

 بحاص ريوشلا ريد يف اولخد نم ةلمج نمو ©ريّوشلا ةعبطم خيرات#
 ةنس وحن بلح ىف ريهشلا لجرلا اذه دلو .رخاز هللادبع ةديدعلا رثآملا

 يف نحن انلّوع دقو . 17٠١ ةنس ثدح كلذ نأ كيلوثاكلا نييّيكلملا مورلا خي خيرات رصتخمم يفو )1١(
 سف يف نعول نتزم حالا نادل خيرات يف ةاحر» ةميدقلا اضاعر خيوازت ىلع انكاوز

 ١1/41 ةنس يفو . ةّينايرسلا ةغللاب مهتسينك سوقط ل اوماقأ ريوشلا نابهر نأ (طوطخملا

 سوقطلا هذه برع نّم لَوأ ناكو ةّيبرعلا مهسوقط ةمجرت عم مهنوناق ّيلوسرلا ّيسركلا تبثأ

 مهعامتجا لّوأ ناكف نوّيكلملا نابهرلا اّمأ . 1550 ةنس سويطالم كريرطبلا ةّينانويلا نم
 كيلوثاكلا مورلا خيرات رصتخم يف) 17١5 ةنس صّلخملا ريد اونب ْمُث 1780 ةنس بّمرتلل

 ةيمور يف عوبطملاو ةّيبرعلا ىلإ مجرتملا سويليساب سيّدقلا نوناق وه مهنوناقو .(11/0 ةنس
 )١710(.



0 
 قرشملا يف ةعابطلا ْنف خيرات

 .نوّيعوسيلا ءابآلا اهيلإ هدشرأ اًريغص ةّيكيلوثاكلا ةنايدلا ىلإ ىدتهاو
 دهشت يتلا ةنسحلا تافّئصملا اهتّحص يف فئصيو اًراهج اهنع عفادي ذخأ مث
 ىلإ تر دئاكملا هل اوبصنو هؤادعأ هب ىعسف .مهفلا دوو لعل تاك ذم
 ىف نيّيعوسبلا ءابآلا ريد برقب ليئاكيم قوز يف ةَّدم لزنو 1777 ةئس نانبل
 . "دهيلإ ةبوسنملا ةعبطملا ءاشنإ يف ذخأ كانهو .اروط نيع

 مّمتمو اهئشنم وه رخاز هللادبع نأ ةعبطملا هذه لصأ يف عئاشلاو
 : 7) رصمو ةّيروس ةلحر باتك يف (06 ا/ه]هعإل) يانلق يد بتاكلا لاق .اهمزاول
 كلذ هدعاسف ةغايصلا ّنف ىطاعتي هتثادح يف ناك روكذملا هللادبع َّنِإ (86
 ةياغ يف هفورحو اًنسح اكبس اهكبس ّمث اهرفحو ةعابطلا فورح مسر ىلع
 .ةراضنلاو نسحلا

 ةلاّحرلا َّنأ كلذو ريوشلا ةعبطم لصأ يف ةياورلا هذه فلاخي ام ءاج دقو
 ١٠/0 ةنس لوألا نوناك 5١ خيرات يف (0820بعك (لو 12 ههوانع) كورال يد
 همسأ جنرفلا ءاديص راجت دحأ نع القن (ةنس 8١ وحنب يانلف يد لبق يأ)

 سرطب بألا وه ةّيريوشلا ةعبطملا يشنم ّنِإ) :ةبيرعت ام (1طدنطنا165) هيلورت
 نيع ريد ىف ةعبطملا هذه أشنأ هَّنِإو ةريهشلا فيلآتلا بحاص ّيعوسيلا جامورف

 َّنإَو .هركذ قباسلا هيلورت رجاتلا ٌصاخلا هلامب اهئاشنإ ىلع هدعاسو اروط
 نيرهاملا نيعاّبطلا نم اًموق اهنم مدقتساو ةيمور نم هفورح ذخأ جامورف بألا
 اروط نيع ريد يف ًالَّوأ تناك ةعبطملا نأ يوارلا دازو .بتكلا رشن يف اوعرشف
 .اريّوشلا ريد ىلإ ناكملا قيضل اهنم تلقن مث

 يذلا جامورف بألا نأ اندنعو . ميظع نوب ىرت امك نيتياورلا نيتاه نيبو

 نم ةعبطملا هذه بلج ةّيروس يف ةّيعوسيلا ةلاسرلا ىلع اماع اًسيئر ٍلئتقو ناك
 نم رهظي امك اهئاشنإ ىلع طقف هدعاس هّنأو رخاز هللادبع باسح ىلع ةسنرف
 اهرفاح َّنأ حّجرنف فورحلا اّمأ .اهيلع انفقو روكذملا بألل لئاسر ضعب
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 ةّيبرعلا ةيمور فورحب اهكبس يف ناعتسا هلعلو رخاز هللادبع وه اهكباسو

 ,(497 ص) كيلوثاكلا مورلا خيرات رصتخم عجار (0)

 5 0 ماشلا يف ةعابطلا َنَ

 .ةلباقملاب رهظي امك ناميإلا راشتنا ةعبطم ىف تقولا كلذ ىف ةلمعتسملا
 7 34 م 3 0 7 5 2

 اهنم ريثكو ةّينيد اهلكف ريوشلا يف عبطُت لازت الو تعبط يتلا بتكلا ام

 ةّيقرشلا فئاوطلا تدافأ دقو عبطلا ةنقتم يهو «ةّيسنكلا ضورفلاب صوصخم

 ماشلا دالب يف ةّيكيلوثاكلا ةسينكلا رانم ءالعإ ىلع تدعاسو ةّمج دئاوف

 .نيرادلا يف اهباحصأ هللا ىزاج
 :اهخيرات نامز بيترت ىلع اهفرعن يتلا ريؤشلا تاعوبطم ةمئاق هذهو

 : 2: جربنرين بألل نامزلا نازيم باتك وه ريّوشلا ريد يف عبط باتك لّوأ ١
 يذلا باتكلا وهو .5"111 ةنس عبط جامورف سرطب بألا بيرعت ّىعوسيلا
 . 31484859 14515 ةنس انتعبطم ىف هعبط دّدج

 مث ١754 مث ١081 مث 19/76 مث 10/70) اًرارم عبط ريمازملا باتك - ؟
 من 1845 مث امك" مث 18٠١ مث 18١4 مث مث ١/8٠ مث )الاد

 قبس ىتلا ةكاطنألا لضفلا نب هللادبعلا هن ةمجرتلا هذه نأ قيم دقو: ( 15#
 .ةمّدقمب رخاز هللادبع اهرّدص دقو عبارلا سويسانثأ كريرطبلا اهعبط ىلإ

 بلح يف نيّيلمركلا ءابآلا دحأ هفّلأ عوبسألا ماّيأل ةّيحور تالّمأت باتك ٠
 فرحلاب هيف سّدقملا باتكلا دهاوشو .11/85 ةنس عبطف م ١1/1١ ةنس

 مجالا

 هبّرع (00:62232*0) نامرتود ٌئعوسيلا بألل منيحيسملا دشرم باتك  ؛

 .(10778) جامورف بألا

 .( ١/790 حيسملاب ءادنقالا فاتك 6

 ١ ٌيسيسنرفلا اليتس سكديد بألل ملاعلا ليطابأ باتك 109/4٠ .

 ٌيعوسيلا يرينس سلوب بألل فارتعالاو ةبوتلا رس ىف ئطاخلا دشرم ٠
 دقو (11/44 هعبط دّدج مث )١1/41 جامورف بألا 17794 ةنس بلح يف هبّرع
 .اًرارم انتعبطم يف اًضيأ عبط

 (شت001106) ىدونرأ سرطعب بألل ةبوتلا ريمازم ةعبس ريسفت ساتك 6

 . ١/07 رخاز هللادبع بيرعت ٌىعوسبلا

 .(17 ص) ١757 يحيسملا ميلعتلا رصتخم 4



 قرشملا يف ةعابطلا ّنف خيرات 1

 دقو 1817و 1/47١و ١الا/ل٠و ١7/59 لئاسرلاو لسرلا لامعأ باتك ٠

 .همصو قبس

 )١9/70(. جامورف بألا بيرعت يرينس بألل نهاكلا دشرم باتك - ١

 ١7717 ةمايقلل ناحلألا ةينامثلا ىلع لمتشملا سخيوطكألا -

 .(١ا/ل485و

 جامورف بألا بيرعت سيراب ةنهك دحأل يحيسملا ميلعتلا حاضيإ ٠
 .اندنع هعبط دّدج (1778)

 مّلعملا بيرعت ةعيظفلا ةأطخلا ةقامحو ةعيرملا مّنهج تالّمأت باتك 4

 .(11/59) ّينوراملا ّيبلحلا سجرج نباب ريهشلا نكايدوبألا فسوي

 عوسي اندّيس مالآ يف ةّيرهش تالّمأت ىلع لمتشملا سفنلا توق باتك -

 ةنبهرلا نم قارزم ليئاخيم بألا بيرعت ّيعوسيلا يدلانير سيسنرف بألل
 .(١الال؟) ةّيصّلخملا

 .(1817“ مث 18١١ ّمث ١الالد) ئسئانكلا تاّوبنلا باتك - 7

 ىلع اًمّسقم رهازلا رينملا حابصملاو رهاطلا فيرشلا ليجنإلا باتك ١١

 .(1851 مث 1814 مث ١الال5) ةعبرألا نيّيليجنإلا روصب نّيزم وهو ةنسلا رادم

 .(181/4و 1807و ١ا/817/) ىعاوسلا يأ نويجلوروألا -

 ةعبطلا هذهو ١1/88 ةنس عبط 004 هتاحفص نانبللا عمجملا باتك . 49

 .ّيلوسرلا ّىسركلا هيلع قداص يذلا ٌينيتاللا لصألا نع فلتخت

 ليونامع ٌسقلا فيلأت رارسألاو ةّمذلا ملع يف راهزألا فطق باتك - ٠
 .(11947) "41 هتاحفص باوجلاو لاؤسلاب ٌّيصّلخملا بهارلا عاّمش

 بلح نارطم مدآ سونامرج دّيسلل ئحيسملا ميلعتلا حرش باتك - ١

 .بابسأل يلوسرلا ٌيسركلا هلطبأ باتكلا.اذهو )18١7(

 ريد يف رطم سويباغأ كريرطبلا رمأب دقعنملا ّيكاطنألا عمجملا باتك - ١

 ٌيلوسرلا ّيسركلا رمأ دق باتكلا اذهو .عْبُر عطق 1154 هتاحفص ةفقرقلا

 .(978 :7 قرشملا عجار) هخسن قارحإب

 ةفاقااو اء اعوان وعم صوصخب سّدقملا عمجملا موسر ١

 1 ماشلا يف ةعابطلا ّنف

 ةّينيدلا ةديقعلا هذهب كيلوثاكلا مورلا ةفقاسأ داقتعا نالعإو .ةينابرلا تاملكلاب
 .(1م1؟)

 ١77 هتاحفص ١١ عطق تاداشرإ- ضعب عم ّيحيسملا ميلعتلا باتك - 4

 )١1855(. لوسرلا سرطب سيّدقلا ةروص هرخآ يفو

 ةينايلاطيإلا ةغللا نم هجرختسا نيّيناتستوربلا لجأل ملع ةقيرط - 5

 دوسأ نيفرحب )١18417( بهذلا مف اًنحوي سيكدقلا اًيجروتيل باتك - 1

 ّيلوسرلا هصاقلا هينرقوأ اًنحوي دّيسلل ةّيئاعر لئاسر - "0
18974 ). 

 ىلإ لّصوتن مل ةروكذملا ريغ ىرخأ بتك ةعبطملا هذه يف عبط دق هلعلو
 نع انتلاقم يف هقحلن ليذ يف اهانرشن ءاّرقلا اهنع اندافأ اذإو .اهتفرعم
 . ةّيقرشلا تاعوبطملا

 توريب يف عباطملا - 4

 يف توريب يف ةعابطلا ّنف روهظ *سويجرواج سيئدقلا ةعبطم# ١-
 سيّدقلا ريد يف تئشنأ اهب ةعبطم لّوأو رشع نماثلا نرقلا طساوأ

 هذه َّنإف . سكذثروألا مورلا ليلجلا عورشملا اذهب مئاقلا ناكو . سويجرواج

 ةارابمب تّمه ةّيريّوشلا تاعوبطملا رشنب دئاوفلا نم مجن ام تأر اّمل ةفئاطلا

 مزحو ةريصب وذ ةورثلا عساو لجر توريب يف ٍذئتقو ناكو .نيّيواّتحلا نابهرلا
 . .. ١ 5 7 : 1 ١99 نو و
 روكذملا اذهف .' ”ركسع يبأب روهشملا َيليبجلا الوقن سنوي خيشلا ىعدي

 ةنس مهتسينك ىنب يذلا وه هّنِإَف مورلا دنع ةريبك ةرهش روكذملا ركسع يبأ سنوي خيشللو )١9(

 سنوي خيشلا دّدجف 1871 ةنس نوريثك اهمدر تحت تامو اهئاهتنا دنع تبرخ مث 65
 ناويد ةراظن هيلإ لكوف راّرجلا دنع ميظع ذوفن روكذملل ناكو .11/17 ةنس رجنو اهءانب

 ىلإ ةفورعملا ةدلبلا ةقزأ ضعب تيعُد هبو .اهتطرش ميظنت يف ُهضّرفو توريب (كرمك)
 برق نفدو م ١09/81 ةنس هتافو تناكو .ةرضخلا قوس دنع ركسع يبأ ةخشفب مويلا
 .ةثيدحلا ةسينكلا ىلإ ٌهاياقب تلقنف ليلق نمز ذنم هربق دجو دقو مورلا ةسينك
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 مسرف كيلوثاكلا مورلا ةعبطم يهاضت ةعبطم ءاشنإ يف ىعسيو ٌدجي ذخأ
 تاهّمأ وأ بلاوق اهل ذخّناو اهناقتإو اهتراضنب ريّوشلا فورح هبشُت اًقورح

 رشُن ام لّوأو . ةّيسقطلا مهبتك اهيلع قوعبطب مورلا لعج ةديدج اًفورح كبسف
 عطقب 517 هتاحفص ددعو ١/0١ ةئس عبط ريمازملا باتك ةعبطملا هذه يف
 هنأ (86ءاهع») نستيس ةلاّخرلا ربخأ دقو ارا يف ةمّدقم هلو ريغص

 ىؤرو :قاذنقلاو ةّيفاوسلا امه ناكل نارحا ناباتك اهسدنن ةطيظملا مف ردم

 ضو روكي رص نز طع نع القن (07 م االول ةلجح يكتم

 مورلا ا ل َّنِإ» :سكذئروألا مورلل اهيلي امو سلبارط فقسأ
 يف اعبط امهّنِإ امهيف لاقي ريمازمو ئحيسم ميلعت باتك توريب يف سكذئروألا

 ل ولا يلصب 116 ني تكا رولا ورا سوسو اج يأ حاج

 اذه ةّحص ققحتن نأ نآلا ىّتح اننكمي ملو .«(ركسع وبأ) ّيليبجلا سنوي

 مورلا لضافأ ضعب هاّيِإ انادهأ ريمازملا باتك ةّيقرشلا انبتك ةنازخ يفو .لوقلا
 تاحفص ضعب هيفرط يف صقني هّنكل . ةروكذملا ةعبطملا هذه ىلإ يقتري هّلعل

 . هخيرات ةفرعم نم نكمتن ملف

 اهيف عبطي مل ةنس ةئام وحن كلذ دعب سويجرواج سيّدقلا ةعبطم تيقبو
 ةّينيدلا بتكلا رشن ىلإ اهباحصأ داع ىلاحلا اننرق طساوأ ىفو .ركذُي باتك

 ميلعتلا يأ سيشيتاك باتك اهنم ةكرشلا دينك اوك 7 اهنضعت انادعيو

 ١7( عطقب 0 0 نيماينب نارطملا رمأب 1840 ةنس عبط يحيسملا
 نيّيقرشلا ىلإ عساتلا سويب ابابلا ركذلا ديعسلا ةلاسز لع نيوفسلا ىاردكو

 دايعأ ا يعاوسلا يأ نويجولوروألا باتكو .(1844)

 دش رجلا وقوم( عاملا كينكانا) تاّيكوطوا عم نيراتسكيدنبلاو نيسيّدقلا

 0 دايع ألا لود ورشا" قو“ ,(ةلواتملا) ل يللا ةينارقك
 اذع ام هتاحفص ددع) اونا ىلإ ١1889 ةنس ل نم حصفلا كيع عوقو موي

 ل 00 ةحفص 86057 ةمّدقملا

 ةسانر نام امن لب فعلا ققرخلالا سوت اجلا نييويرك يدلل 107

 (ةءحسست عت ظاطان همهطنعم, هك 354) ؟ ال" ص ررونشل ةّييرعلا بتكلا ةمئاق عجار )0١(

1 

4. 

 3 ماشلا يف ةعابطلا ّنف

 ان أ ةديطملا ىدع: ل فل ننو ج05 ايناهطم)" نيولووابأ نارظملا
 .هاوحف ىلع فقن مل امم كلذ ريغو قادنقلاو ةريغصلا ةّيعاوسلاو دواد ريمازم

 يذ ضيرعلا اهتاحفص راطإو اهفورح ءالجب زاتمت ةميدقلا بتكلا هذهو
 لضف موحرملا ةعبطملا هذه ةراظن يلوتملا ناكو . لكشلا 0
 سولوبوداباب يناوي مّلعملا موحرملاف اهتاعوبطم حّحصم ام أ .رازاع هللا
 /١851(. ةنس ةّينطولا ةعبطملا يف عوبطملا) بادآلا ةبخن بيتك بحاص

 نأ نفر راع نييدنلا ةعيطن باح نعول نيل! كناكاكلو
 فل هيلو: ةيودقلا ايفورخ رابع اد ىريمتكلاب ءالولا ىف“ ةضاك اهتاودأ
 ايلا فنيل جانا رمل .عرامو عملا نو ةديدتج قروب تش ةاوموب كاوذأ
 فرحأل لاثم عم ١887 ةنس ةحئال كلذ يف ترشُتو ريبدت ةنجلو ةلماع ةرادإ

 .ةّيجنرفلاو ةّيبرعلا ةعبطملا

 ءزجلاك ةّينيد اهنم ةديدع بتك دهعلا كلذ ذنم ةعبطملا هذه يف عبط دقو
 ةعبطملا يف اًقباس 8 لّوألا ءزجلا ناكو ١887. ةنس) نوانيملا نم يناثلا
 ميلعتلا رصتخمو . ىّنِي يدنفأ هدبع ليعانلا ان بيرعت (138 ةنيب ةكرذألا
 ةّييدأ اهنمو 01-5 ريغو )١18945( فوّرص نوديريبس نهاكلل ٌيحييسملا

 يلبرألا نامحرلا دبعل كولملا ريس رصتخم يف كوبسملا بهذلا ةصالخ ك

 بّيطلا يبأ ناويد حرش يف بّيطلا فرعلاو (7124 هتاحفص .1880 ةنس)
 ءانسحلا ةّيسيرابلا ك ةّيهاكف اهنمو ١18487(. ةنس) يجزايلا فيصات حبلا

 ىلإ مسقي ناك تاداجم ةَّدع يف عومجم وهو ةهاكفلا ناويدو .قاحسإ بيدألا

 ك تاحايسو ةّيمارغ تاياكحو ةّيبدأ تاياور اًعابت اهيف رشنُت ماسقأ ةعبرأ
 يدنفأ بيبح بيرعت نيءزج يف سنودوريه خيرات ك خيراوتو ةيقيرفأ لهاجم
 ةهاكفلا ناويد نم ربكألا مسقلا بّرعم ناكو .(18417 1١885 ) سرتسب

 ةلجم تعبط اهنيع ةعبطملا هذه يفو .ّينانبللا ريقش يدنفأ ركاش مّلعملا
 يف ترش اهّنأب حّجرن يتلا بتكلا نمو .1888 ىلإ 1887 ةنس نم ةّيدهلا
 يف ةيفاولا ةصالخلا :مورلا ةفئاط لاوحأ ةفرعمل ناديفم ناباتك ةعبطملا هذه

 نب دواد نب ناميلس ملقب ١1894١ ةنس (نويديريبسأ) ةيكاطنأ كريرطب باختنا
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 ص) ١897 ةنس ةسورحملاب ناظقي نب ّيحلا ةعبطمب تعبط ينيهجلا تانوي

 دبع خيشلا ملقب سّدقملا ربقلا ةّيوخأ يف ةّيخيرات ةحمل وه رخآلاو .(؟ 65

 ص) 1897 ةنس مالسلا هيلع حون نب ماس ةعبطمب تقط يفاشلا دحألا
 ١14(.

 بانجل اهتاودأ تعيبو سويج رواج سيدقلا ةعبطم تلطب دق نيتنس ذنمو

 .ادبعب يف دوسألا كب ميهاربإ

 .توريب يف ترهظ يتلا ةيناثلا ةعبطملا يه # ةّيكر يمألا ةعبطملا# 3

 0 ةنأ ٠ ةطلام ةريزج يف الأ اهزكرم ناكو

 ةرعلا اهتاكرتطم ةزاذكت كوتور .زيلكنإلا مكح تحت ةريزجلا هذه

 0 0 نيرشع وحن تاعوبطملا هذه ددع غلبو . ريهشلا قايدشلا سراف

 :اهخيراوت بسح :اهنم هقرعت ام: ءاممأ

 هتاحفص ١1875. ةنس) ةدابعلا نسح يف حئاصنو ةبوجأو تالاؤس ١

 00١(.

 ١18١(. هتاحفص ١84٠ مث 18748 ةنس) حيسملا عوسي انّبر لاثمأ ١

 ص .1877) راحبلاو (اذك) ىضرألا فاشتكا ىف راتخملا زئكلا - *

545). 

 . موضلملا ٌردلا

 .ةسّدقملا بتكلا خيراوت  ه

 .(اهخيرات ملعن ال ةثلثلا بتكلا هذهو) ملاعلا خيرات - 5

 دسجتلاو ثيلثتلا امهو حيسملا نيد يّرس ةقيقح يف حيرصلا ناهربلا -

 هتاحفص ١47. 5 ةنس) ةّيريوشلا ةعبطلا نع القن رخاز هللادبع ساّمشلل نئهلإلا
 /١071(.

 سونامرج نارطملا ليلجلا ربحلل ةّيبرعلا ملع يف بلاطملا ثحب - 4

 .(717 ص .1875) ةّيفيلغوريه شوقن لوألا ههجو يف تاحرف

 3 ماشلا يف ةعابطلا ّنف

 ص .1475) قايدشلا سرافل ةّيزيلكنإلا ةغللا وحن يف ةّيهشلا ةروكابلا -

 ١4(.

 .(44 ص .185) حييسملا ةسينك خيرات -

 مث .194 ص. )١879 قايدشلل فيرظ ىنعم لك يف فيفللا باتك - ١

 .(بئاوجلا ةعبطم يف هعبط دّدج

 ١ - هل ةّيزيلكنإلاو ةّيبرعلا نيتغللا يف ةّيسنألا ةرواحملا باتك )181.

 ص 188(.

 عبط (06هلاط) ثيك ذاتسألل يا رصنلا ةنايدلا ةّحص يف ةّيلجلا ةنّيبلا 1

 .(786 هتاحفص) ١1814٠ ةنس

 ١5197(. ص )١85٠0 سوراثول سونيئرم ةّصق - 14

 ثحب نع صّخلم ةّيوحنلا لوصألا يف ةّيلجلا ةبوجألا باتك - 0
 "١7(. ص )١8541. بلاطملا

 .(7588 ص )1١8141١. زاجيإلاب ةسينكلا لاح حرش - 7

 سرافل رويطلاو عبرألا تاوذ يف لّوألا ءزجلا «ناويحلا عئابط حرش - ١١١

 .("54 ص .18541) قايدشلا

 ص .1855؟) ةبوجأو ةلئسأ  ئحيسملا ميلعتلا يف رصتخملا عك

). 

 ثالث هرخآ يفو . تاحرف سونامرج دّيسلل ظعولا يف باطخلا لصف .

 .(777 ص )1١845. ةّيناتستورب ظعاوم

 وحن ةطلام ىف تلغتشا ةّيكريمألا ةعبطملا ّنأ لودجلا اذه نم رهظيف

 ةجباقلا نم لهوا ريغ :175 :ةنعس فتور ىلإ اهلقث ناكو .اةنس قورشغ
 ةنس ىلإ ّلقألا ىلع ةطلام يف ىقب اهتاودأ نم اًمسق َّنأ اًقنآ اهانركذ يتلا
0100 
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 ةنس توريب مدق ةّيبرعلاب اًملاع نكي مل ذإ هّنكل :اهتعيطم ةراظن نورتو ةطلام

 ةديدع دالب يف لّوجتو ةطلام ىلإ داع َ .ةّيبرعلا ةغللا هذه سرديل 17

 ةطلام ةعبطم لقن يف مهو ١81 ةنس ًاهكسن توريب ىلإ اًعجار ىنثنا ىّتح
 .هتدعاسم ىلع نيرداقلا ةّيبرعلا نم نيعّلضتملا لاجرلا نم اهيف هدجو امل اهيلإ
 .ّدم امك ١875 ةنس اهيلإ ةعبطملا لقن ناكف

 ىوس اهنم فرعن مل ةليلق بتك ّيطلاملا فرحلاب توريب يف عبط دقو
 عبط يجزايلا فيصان خيشلل بارعألا ةغل لوصأ يف باطخلا لصف :نيباتك
 ةروص ىعدت ةّيناتستوربلا ميلاعتلا يف ةساّركو 242١18 هتاحفص) 1875 ةنس
 ةنس يفو 5١(. ص .1878) عيرخلا ليجنإلا بجوم ىلع ميوقلا ناميإلا

 يضارألا ةرايز يف نصنبور درودأ  ةلاّحرلا ثيمس يلاع بحص

 نسحأ نع لقت ةديدج ةكرع اقورحا كس اهيقو: كيتا ىلإ لدنو قا ةسدقملا

 ١6٠١ وحن ةفلتخملا اهماسجأل عنصف ؛ةّيلعلا ةناتسآلا يف هنامز ةبتك طوطخ-

 رتستلا ىغذي قداح ةكريمأ لجر. كلذ ىلع هدعاسو .ناقتإلا ىف ةياغ بلاف
 ا 00 كلام

 اهفورحل راصو .ديدج روط يف ةّيكريمألا ةعبطملا تلخد تقولا كاذ ذمو
 . ةّيكريمألا فورحلاب اندالب يف تفرعف اهتروص نسحو اهتراضنل بّيط تيص
 روتكدلا ةعبطملا ةرادإ ىلوتف 1801 يناثلا نوناك ١١ يف ثيمس يلاع تام م

 تاودأ نيسحتب ٌمتهاف لمعلا ىلع اًمادقم اجر ناكو كيد ناك سويلينروك

 ىّتح ةّيراخبلا تالآلا اهل بلجو فورحلا ىلع تاكرحلا دازو ةعبطملا

 .اذه انموي ىلإ ةّيقرشلا عباطملا نسحأ نم تراص

 ةركد لف رت امايعم كدت ةذيدعف ةفيطنلا هذه ف افليبط ىلا تنكلا نأ
 ا .حاضيإلا ديزمل باوبأ ىلإ كلذ مّسقنو هايد الا نويل ةفاقإ

 كيد ناف سويلينركو ثيمس يلاع نيروتكدلا بيرعت سّدقملا باتكلا - ١
 فسوي خيشلاو يجزايلا فيصان خيشلاو يناتسبلا سرطب نيملعملا ةدعاسمب

 .ةّيئانويلا نع ديدجلا دهعلاو ةّيناربعلا نع ميدقلا دهعلا لقت .ّيرهزألا ريسألا
 نضحب تبدع هما امك ةيائؤيلا ميدقلا دهعلا راقنأ ةعجرتلا هذه يف«كلمهأ دقو

 ماشلا يف ةعابطلا ّنف

 راذآ ةياغ يف ةمجرتلا هذه عبط نم زاجنلا ناكو .ةسينكلا ميلاعتل اًمالخ تايآلا

 187٠. ةنس راذآ يف كلذ لبق هعبط ّمت ناك ديدجلا دهعلا نأ ريغ . 1875 ةنس
 يهو اهنم ماسقأ وأ ةاروتلا نم ةديدع تاعبط ةّيكريمألا ةعبطملا باحصألو
 :اهذا عت ىلإ جاستا كوردللا خو 0

2)0). 

 يناثلا .500 ص .18944 لّوألا ءزجلا) هل سَّدقملا باتكلا سوماق - ؟
 ا .(عبطلا تحت

 نوهلك .س روتكدلل نيمثلا سّدقملا باتكلا ىلإ نيبلاطلا دشرم - "“
 .(518 ص . 55)

 روتكدلل (071و 557 ص) ناءزج ليجنإلا ريسفت ىف ليلجلا زنكلا -
 . يدأ ميلو

 .(75و 0594و 590) هل ءازجأ ةثلث لئاسرلاو لسرلا لامعأ ريسفت -

 ال ص) تابترو .ي روتكدلل نييناربعلا ةلاسر ريسفت

 .(56١ا ص .1861) هل باتكلا قدص ىلإ باوصلا ليلد /' 

 )188٠0. سنأ .ج روتكدلل ةّيهلإلا رافسألا ريسفت يف ةّينسلا دعاوقلا - 4
 .(17/5 ص

 .1845) يدودش يدنفأ دعسأ ةمجرت شلاو فقسألل ةاروتلا ءادصأ ١

 الو زماغملا نم ولخت ال دئاوفلا نم اهيف ام عم بتكلا هذه رثكأو "5١(. ص

 .مهئاسؤر ةصخر نودب اهوعلاطي نأ كيلوثاكلل زوجي

 ةعيطملا "ىف .كتعبط قتلا ةييدلا "بتكلا ددع علني (ةييدلا بنكلا) 5
 ةيباح ال ةناكك وأ نادك 44 ودمت هتاقلعتمو نمدقملا باتكلا الخ اه ةيكريمألا
 هذه كيلوثاكلا دّتف دقو . ةّيكيلوثاكلا ةسينكلا ىلع ٌّنعط اهرثكأ ىفو اهركذ ىلإ

4 
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 ال ام تاعوبطملا هذه نيبو .تاهبشلا نم اهيف ام اولازأو ةديدع اًرارم مهتلا

 )١840 كني روتكدلل حيسملا توهال ىلإ خيراتلا ةداهش باتك لثم هنم سأب

 ةّينارصنلا نيد ةّحص ىلع ةّيلحلا ةنّيبلا ثيك روتكدلا باتكو 5١9(. ص

 لثم يكيلوثاكلا هلصأ نع فرح ام بتكلا هذه نيبو .(787 ص 1ا4١ا/ا/)
 ىلع دهفب ان نك هع قدح دوو ( 0و 140 حبسملاب ءادتقالا باتك
 . ّيكيلوثاكلا نيدلا ةَّحص

 (ةّيخيراتلا بتكلا) “*' 

 ص )١1869 قايدشلا سوتط خيشلا نانبل لبج يف نايعألا رابخأ ١
)0 

 ص .18484) رتروي .ه ذاتسألل ميدقلا خيراتلا يف ميوقلا جهنلا - "؟
4)). 

 .كيلوثاكلا اهتّحصب مّلسي ال لوصف هيفو 4

 يلطاسق يدنفأ نامعنل ءاحيفلا قشمد خيرات يف ءاّنغلا ةضورلا -

 ١157(. ص )1١81/9.

 نم + 1000 سلب دو روكدللا نينا نطرأ ناعم يف ليسلا ءاوس دق
 1م

 .(184 ص )١887. ءامظعلاو لاطبألا رّيِس 5

 .(454 ص) لفون يدنفأ لفونل برعلا تامّدقت ىف برطلا ةجاّنِص - ؛

 .(974 ص .14177) سوفيسوي خيرات - 6

 ص .18170) سيكرس .أ مّلعملل ميدقلا خيراتلا يف ميظنلا ّردلا 4
 *١41(.

 .خلإ ةّيكيلوثاكلا ةسينكلا ىلع فذق امهيلك يفو سويراكبأ اًنحوي هبّرع 04

 0١ ماشلا يف ةعابطلا ّنف
 00000000 لا

 (سيماوقو ةّيوغل بتك)

 ١ ةّيموُرَجآلا )18141(.

 ''  هل ارفلا فوج حرش يف ىرقلا ران )18517. 589(.

 ,. 25 ص )١1885. ميهاربإ خيشلا هدلول هرصتخم .

 .1804) يناتسبلا سرطب مّلعملل بلاطملا ثحب يف بلاطلا حابصم  ه

)0 

 .1851و ١55 ص )١877. هل وحنلاو فرصلا يف حابصملا حاتفم 5

 .(5609 ص

 رطق رصتخمو (1مالع ا خكال ) تناءزج طيحمملا طيحمم سوماقو 7

 .(1859 -1851/ ) هل طيحملا

 عيدبلاو نايبلاو يناعملا يف ةعومجم برعلا نونف يف بدألا عومجم - 8

 .(هعبط رّرك مث 5١4. ص )١1870. يجزايلا فيصان خيشلل ضورعلاو

 (ةّيفسلف بتك) ©

 ص .1417/5) سلب .د روتكدلل ةّيلقعلا ةفسلفلا ىف ةّيلَّوألا سوردلا ١

 .(ا١ ال56

 يناروحلا ميهاربإ مّلعملل نيورد بهذم لاطبإ يأ ءاقترالاو ءوشنلا يفن - ”

 ا ع 165

 ١55(. ص )١1885. هل نيورد ىلع ّدرلا ىف نيقيلا ّقحلا

 يجزايلا فيصان خيشلل قطنملا لوصأ يف ةعانصلا بطق باتكو : 

 .(18 ص . امهال)

 (ةّيضاير بتك) 5

 ١ كيد ناف روتكدلا ةمجرت ةّيربجلا لوصألا ىف ةّيرهزلا ةضورلا )18817.
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 ١ هبيرعت ةّبسلا سديلقأ بتك ىلع لمتشي ةّيسدنهلا لوصألا )/1461.
 ا

 *  ص .141/) هل تاثّلثملا ةحاسمو باسنألا  "07و١505(.

 ص .18448) يناتسبلا .ب مّلعملل باسحلا ملع يف باجحلا فشك - ؛
 1١5(. ص .886١و "ه8 ص .869١و ”اا/

 . جاحلا يدنفأ دوادل ربجلا ئدابم 0

 ١70(. ص . 1 885) بساحلا ليلدو بساكلا سابصم 5

 (ةّيفارغج بتك) - '/

 ١ ةيفارغحلا لوصأ ىف ةيفاصلا ةصالخلا )/١80. ص ١8" و١838

 ةنماثلا هتعبط 5 ص ١8917 ص (2

 ص )١857. كيد ناث روتكدلل ةّيضرألا ةركلا ىف ةّيضولا ةآرملا - ١
0 )). 

 ١" - ىّش طئارخو تاسلطأ  جاحلا يدنفأ دوادل ةيفارغجلا ئدابم .

  . 6(ةّيّوجلا رهاوظلاو ةئيهلا بتك)

 ١ ص .181/4) كيد ناق روتكدلل ةئيهلا لوصأ 188(.

 ١ ص .18917) هل ءاقرزلا َةَّيقلا نساحم نم ءامظلا ءاورإ 779(.

 "' - ص .1417/5) ترفأ ازيلأل ةئيهلا ملع ئدابم 174(.

 سراف بيرعت سيمول روتكدلل ايجولورويتملا ملع يأ ةّيّوجلا رهاوظلا - ؛
 51١(. ص .81١ا/5) رمن

 ص .141//) يدودش دعسأ مّلعملل ةعيبطلا ملع يف ةعيدبلا سورعلا ١
01 ). 

 ص )١188١. نّسْكَج .أ ةمّلعملل ةّيعيبطلا ةفسلفلا ىف ةّيلَوألا سوردلا - ١
2)18). 

 0م ماشلا يف ةعابطلا ّنف

 7١"(. ص) كيد ناث روتكدلل ايميكلا لوصأ "7

 757١(. ص )١1417/5. سيول .أ روتكدلل ئميكلا ليلحتلا - :

 نع ةّيلجلا فشاوكلا ١١5(  نص )١41/9. هل ءاملاو ءاوهلا ايميك  ه

 :(لمكي مل 15١. ص )١885. ايميكلا قئاقحلا

 (ناويحلاو تابنلا) . ٠

 .(4195 ص .1884) لوألا

 ١ - ص) عسوأ ةّيزيلكنإلاب هريغ 97١(.

 ص ١18579. لوألا ءزجلا) هل تارقفلا تاوذ ةلسلس يف تاقلحلا ماظن -
 .(95 ص ١1847. يناثلا 4

 :  ص .1890) .ط .س هبّرع .ناويحلا ةهابن 50١(.

 (ةّيحارجلاو ةّيَبطلا بتكلا) ١

 تسوي .ج روتكدلل ايجولويسيفلاو نيجيهلاو حيرشتلا ئدابم - ١
 .(187 ص . 141

 80١( ص .181/7) هل حاّرجلا ةعانص يف حاّضولا حابصملا - ١

 .(178 ص .1481/5) كيد نا روتكدلل ئعيبطلا صيخشتلا لوصأ - "“

 (177 ص) تابترو .ي روتكدلل حيرشتلا لوصأ يف حيضوتلا باتك - 4
 .حيرشتلا يف تاطراخ ينامث يذ سلطأ عم

 .(0517 ص .141/ا/) هل ايجولويسيفلا لوصأ باتك  ه

 .(550 ص .1841) هل ماقسألا ريبدتو ةَّحِصلا ظفح يف ماوعلا ةيافك - ١

 .(717 ص )1١887. تسوب .ج روتكدلل ةّيبطلا ٌداوملا وأ نيذابارقألا -

 .(118 ص )1١885. نوع سوّتط يدنفأ سجرجل ناويحلا بط - 4

 ص .1417/7) ةبصحلاو يردجلا يف ٌيزارلا اًيركز نب ركب ىبأ ةلاسر 4

)2 



 0 ماشلا يف ةعابطلا ّنف قرشملا يف ةعابطلا ّنف خيرات 0

 يناروحلا ميهاربإ مّلعملل تاوامسلا ضرألا ئارغ يف تانّيبلا ثايآلا 1 1 ْ (ةّيرعشو ةّييدأ بتك) - ١

 .( 15١ ص .1887) 5 0000000 :
 مث ”١477(. ص )١855. يجزايلا فيصان خيشلل نيّرحبلا عمجم ١

 يني .ج هبّرع سدنومس ةمالعلل ةّيراجتلا هليصاحمو رحبلا بئاجع - ' ْ . ةّيكيلوثاكلا انتعبطم يف اًرارم تاماقملا هذه عبط ديعأ

 يع 1 11 نق 1 ةناؤيخ نع ذب دا .(157" ص 60١
 ناءزج 1747) باَّسك يدنفأ ميلسل رحبلاو ٌربلا بئارغ يف رحنلا دئالق - 6 ْ .(148 ص 189 همظن نم نيرمقلا ثلاث  ؟

 .(45١و ١اله ص 1

 .(704 ص .1895) يناروحلا يدنفأ ميهاربإ ةمجرت فارغلتلا لاجر 4

  - 1١بسج مه روتكدلا عمج ريغصلا دلولل ريضنلا صضورلا )18831.

 (تالاجمو تاغل) - 4 ص )١188١1. سيكرس ميهاربإ مّلعملل راعشألا بياطأ يف راكفألا ةهزن -
0 1 

 .(44 ص .18041) يروخلا يدنفأ ليلخل ابصلا رعش يف ىبّرلا رهز - ؛

 .(9"17 ص 18170) نوّسح هللا قزر مظن رعشلا رعشأ  ه

 .هحرش عم ضرافلا ناويد 5

 .رتروب يفراهو تابترو اًنحوي روتكدلل لّوطم ٌيزيلكنإو يبرع سوماق - ١

 .ّيبرعو ٌيزيلكنإو ّيزيلكنإو ّيبرع امهل رصتخم رخآ - ١"
 . (ةّييدألا ةعبطملا يف هعبط رّرك مث .18171) يريرحلا تاماقم - 4
 7 اممكو امم كيد ناُف روتكدلا عمج سرادملا ةلدمالتل سئافنلا 84

 يروخلا يدنفأ نيطنطسقل ةّيزيلكنإلا ةغللا ةبلطل ةّيقرشلا ةّيدهلا  ه ص )١147١. سيكرس ميهاربإل ةميدقلا لاثمألا ىف ةميثيلا ةّردلا 9 ١

 .(هعبط رّرُك مث 786 ص .18415) .(1

 دشرم .لفون يدنفأ سجرجل ناءزج ئيبرعو ٌيواسنرف ملعتملا دشرم 1 (ىَّئش ةيملغ) د 17

 +0 ييرعو كرت ماكسملا ا ص .1417/5) لفون يدنفأ لفونل فراعملا لوصأ يف فئاحصلا ةدبز - ١

 .(1417/1 ةنس تئشنأ) ةّيعوبسألا ةرشنلا ْ 11417 ٠ ٠

 )١1881١(. بيبظلا - 6 .( 06 .181/5) هل نايدألاو دئاقعلا لوصأ ىف ناميلس ةنسوس - ١"

 اًبتك اهل ْنأ لهجن الو ةّيكريمألا ةعبطملا تاعوبطم نم هتابثإ انيأر ام اذه مقرا ينو اولا تراسل عاش حا
 نم: ريتك هتحت سيلو هحح رش لوطي امه سيراركو صصقو تاياورك قرغأ توع سوط يدنفأ نوع سجرجل نوئفلاو عئانصلا يف نونكملا ٌردلا -

 نع تادافإ ضعبب بسج .ه روتكدلا بانج اندعو دقو .ءابدألا ةدئافل 0 .(م 1880 ه ١0١ ةنس بئاوجلا ةعبطم يف هعبط دذج مث .1880)

 .اهدورو دنع اهتبثن ةروكذملا ةعبطملا .(004 ص .18485) زلْيَّمص ليئومصل حاجنلا رس  ه



 1 سس 1 1 ل قرشملا يف ةعابطلا ّنف خيرات
 :توريب يف ترهظ يتلا ةثلاثلا ةعبطملا يه 4ةّيكيلوثاكلا ةعبطملا# :

 ةئقرشلا سئانكلا ةمدخل نرقلا اذه طساوأ يف ةّيعوسيلا ةّينابهرلا ءابآ اهأشنأ
 هذه ىف مولعلاو بادآلا ءاول رشدو ٌيكيلوثاكلا ناميإلا قئ رئافح نع عافدلاو

 2 ْ . ءاقصألا
 ةّيرجح ةعبطم نع ةرابع كاذ ذإ تناكو ١818. ةنس يف اهروهظ لاو

 (. 10:لهص) نادروج نايلي بألا ركذلا بّيطلا نويل ميلقإ سيئر اهادهأ ةريغص
 نم لوألا نيرشت ةَّرغ يف كورس ىلإ اهلوصو ناكو ةنووعملا انتلاسر ىلإ

 ةعابطلا ّنفب ٌقذاح (3 - 6 د نوري انتور نعد نهار اهرتنأ ناوي ةنسلا

 هتوليب اًنحوي بألا ركذلا را ةلاسرلا سيئر ةراظن تحت تاونس عبرأ ةّدم
 ضعب ةعبطملا هذه ىلإ نيف ةلحز ةنيدم يف لتق يذلا (]. 8111016
 دننيدرف ٌيلاطيإلا 3 0 ديلجتلاو ةطايخلاو سيكلل ةّيبشخلا 0

 بتكلا ريغ اهنم فرعت مل ادع ةردان ةيرجسحلا ةعبطملا هذه تاو

 :ةينالا

 .(868) نيبقرشلا ىلإ عساتلا س ويب ابابلا ةءارب ١

 .(1844 ةنس) ءاب فلأ ةساّرك -

 .(اهيف) دحألا ةّيشع ةساّرك - '

 .(1860) تاولصلا باتكو ريغصلا ّيحيسملا ميلعتلا باتك

 ."56 هتاحفص (اهيف) تاحرف سونامرج نارطملا ليلحتلا ديسلا ناويد 0

 )180١(. بعص يبأ كب ائحل ةّيعرش تاميظنت -

 ةّينيتاللاب يعوسيلا رقالك سرطب ّيوابوطلا ي يف عسانتلا سويب ابابلا ةءارب ' 

 .(١امعك) ةّيبرعلا يف هتريس نم ةذبنو

 . (اهيف) ميكحلا نامقل لاثمأ 4

 وهو ةّيئيدلا قئاقحلا مهأ يف الّمأت ١" يوتحي ّيميرملا رهشلا باتك 4
 1١١9 )١1867(. هتاحمص يلرزوم بألا نع صخلم

 ها ماشلا يف ةعابطلا ّنف

 الج دلاو نصغ هللادبع لضافلا يروخلا م بتكلا هذه بلغأو

 ّيبهذلا هليبويب ةطرفنملا ةنسلا انلفتحا يذلا يروخلا دعسأ لضافلا خيشلا

 كاب: ةيوسن فلا ةموكسلا هيلع .كموكتو: ةئكيلوثاكلا اهعيطم يف لماع لّوأك
 .«ىمداكاد هيسيفوأ» ةبترب ةبسنلا

 سيسنرفلا ءاهجو دحأ ةّيقرشلا عاقصألا مدق 1857 ةئس تناك اّملو

 ةسدشلا يضارألا رازف (301. 06 1:غمصمهق) نوميرت يد تنكلا مهلضافأو

 هتويليب بألا انتلاسر سيئ رب ميجا . كلو ريس اًرام هنطو ىلإ اًعجار لفقو

 .دالبلا هذه يف مهدي ىلع ةيئارصنلا مّدقتو نيلسرملا لاوحأ يف هيأر علطتسار

 ىلع َةّيب رع ةعبطم ءاشنإ يه امْنِإ كلذ ىلإ ةقيرط برقأ نأ همالك نم مهفف

 مهيلق يف كلذب خسريف نيتقرشلا ني , ةّيملعلاو ةّيئيدلا فيلآتلا رشنت فورحلا

 عر اوسع هل

 ا

 ةيعبط ةادأ نويعوسيلا رصحأ قس :روهش ةعضب رمألا "اذه ىلع كه انف

 طاشنلا نم هيلع اوعبط امب لمعلل اوزمحتو ١8514 ةنس لئاوأ يف ةريغص

 ءادتقالا باتك ناكو .مهلامعأ ريكاوب ىلوألا ةنسلا كلت يف اورشنو .ةريغلاو

 نسحملا ميركلا رئازلا ةبغرل اًمفو مهتعبطم نم رهظ باتك لّْوأ حيسملاب

 نم ةقيقد ةرضن باتكلا اذه فورح تناكو ةخخلسن هنم عبط . مهيلع

 اهسفن ةنسلا يفو .اًئسح ّيكريمألا لكشلا نود وهو ّيسيرابلا فرحلا لكش

 دحألا ءاشع ريمازمو ةءارقلا ّئدابم ك ىرخأ بتك ةعبطملا هذه نم تزرب

 ةعبطملا تلمهأ دهعلا كلذ نمو .تاولصلا باتكو تاّيوخألا ضرفو
 ةّرغو حَّلُملا بخن باتك اهيلع عبط ثيح ريزغ ةسردم ىلإ تّلسرأو ةّيرجحلا
 كللت يذيملت يبغزلا سرطبو يناتسبلا بسوي نيَّلضافلا نييروخلل حملا

 يعل نامقل رم اًضيأ ب 00 ال ةريهشلا م



 قرشملا يف ةعابطلا ّنف خيرات 0

 نق تل فو ل كوتا ينألا: اهريدش قاكو ن ويقفرتشلا نالكنا اهنلإا تفلغشتو
 لبق ناك يذلا نابهرلا دحأ كلذ ىلع هدعاس اهتاودأ نيسحتو اهنأش زيزعت

 اذ امهالك ناكو .نولاط خألا وهو نويل يف ةعابطلا ةفرح ىناع ةنبهرلا هلوخد

 امهتلعج ةيماس لئاضفو سوفنلا صالخل ةدقتم ةريغو لمعلا ىلع دلجو مزح

 . عيمجلا ىدل نيمّركم نيزيزع
 اهتاعوبطم ىلع لابقإلا دازو ةّيكيلوثاكلا ةعبطملا لاغشأ تعسّنا اّملو

 ةعبطملا تزوج ١8600 ةنس ىفف .اهتلّمعو اهتاودأ ىف ًةدايز رمألا ىضتقا

 ةّيسنرفلاو ةّيبرعلا نيتغللاب زرب باتك لّوأ ناكف ةّيجنرفلا فورحلا نم زرطب
 ةغللا مجععم ةعباتلا يملا يلدا 11 هاي حلا هللا جلع ياس اح

 ارامل موا 0 ارا نور بدا «فرفلا

 تّكسرأ ليلجل عورشلا اذه يف نيلسرملا دعاست نأ تّيحأت ةيدألاو ةئيدلا

 انيلاتدو نيثالث 18٠ ةنس ىلإ مطرد ل لو يعمل

 .ةخسري 5 نع ايبا فت

 ةاهالا نق ان روك جانو لري دوم ألا كاس وو نلت هر رز وكرار

 بألا اهريبدت يف هفّلخو نيتنس اهرادأف يروه بألا ىلإ ةعبطملا رمأ دهقف
 (آ1. ع 00 راينوري يد يرنه تلا م (طان. 00عطع) شوك سوبيليف

 ع بألا مث . 1851" ةنس (آس 4طهانلا) يجوبأ سيول بألا مث . 1851١ ةنس

 ةنس (]آ.. 1عمهعاط) كينف .ل بألا مث 1١856. ةنس (]. 8621م8) نوترب

 يف هفلخ نأ ىلإ ةنس نيرشع وحن اهرادأ يذلا ولب اًنحوي بألا مث ١

 .تاونس ثالث ذنم يلاحلا اهريدم وكروم بألا هتفيظو

 ديدج روط ىف ةّيكيلوثاكلا ةعبطملا تلخد ١859 ةنس ثداوح دعبو

 . يفيصلا ّىح يف ميدقلا انريد يف اهل ينب يصوصخ لحم ىلإ اهتاودأ تأقتف

 يف ديزو .فرغ ثالث وأ نيتفرغ نم رثكأ لغشت ال دهعلا كلذ لبق تناكو

 ةثلاث ةعبطمك ةديدج تاودأ مهل ترضحأو نيعبرألا اوغلب ىّتح ةلمعلا ددع

 05 ماشلا يف ةعابطلا ّنف

 لاغشأ عيسوت تقولا كلذ يف ىعدتسا اًممو .هلقصل ةلآو قرولل عطقمو

 اهيف محازت ةديدج سرادم تعشنأو نانبل لهأب تّبه مولعلا حب ير نأ ةعبطملا

 . ةيسردملا تافّئصملا رشنو تاعوبطملا ددع يف ةدايز كلذ ىضتقاف باللطلا

 انتلاسر رمأ راص اًملف .ةدوصقملا ةياغلاب يفيل نكي مل ٌومنلا اذه نأ ىلع

 ىأر 1874 ةنس (18.-6 ©ةتناتما6إ) هلرتوغ سويرافسك سيسنرف بألا ىلإ

 يف اهيلإ يه يتلا مدخلا دالبلا هذهل يّدؤت نأ اهنكمي ال ةّيكيلوث يل ةعطملا" نأ

 2 0 ةّيراخب ةادأ ةّبروأ نم بّلِجُت مل ام ةجاحلا سيسم

 اهلوصو موي ناكف . ةّيراخب سارفأ ةثالث زواجتت اهتّوق نكت ملو ليلق نمز
 ةنس ىلإ ّيراخبلا كّرحملا اذه مادو .2"''ةعبطملا ةلمع هماقأ ديع ةباثمب

 باحصأ لزي ملو ةّيراخب سارفأ ةعبس هتّوق رخآ كّرحم هب لدبتساف
 كّحم هنم الدب لْحَّتا ىّبح ةنس نيرشع ةذم هنومدختسي ةّيكيلوثاكلا ةعبطملا

 قفنُي ال تاودألا فيطل عنصلا مكحم اًيراخب اًسرف ١١ هتّوق غلبت ديدج ثلاث

 .قباسلا كّرحملا ىلع قفني ناك ام محفلا نم هيلع

 عمجملا نع ةعفادملل نولسرملا اهأشنأ ةديرج راخبلا ةّوقب عبط ام لَّوأو

 ةديرجلا ىهو 141١. ةنس ريشبلا اهفلخو ةلماك ةنس ةذم ترهظف . ٌىناكيتافلا

 لك اهل اهفرع ارد هم ةعردكلا ملحم هس قالا نيكول ملل علا ةكيدللا

 نأب اهباحصأ هللا باثأ دقو .اًرارم اهيلع اونثأو قرشملا يف نيدلا بابرأ
 ةقساب ةرجشك تحبصأ ىّتح موادتم ّومن يف لزت مل يتلا لدرخلا ةّبحك اهلعج
 اهيف نيكرتشملا ةدعو ةقزتشملا كيلرتا# لك ةنئابلا اهيراتكا نم جي كافألا

 مجحك اهمجحو ةّيقرشلا دئارجلا نم اهاوس ام ددع ريثكب مويلا زواجتي
 . ةّبروأ يف ىمظعلا دئارجلا

 : ةّيسنرفلا تايبألا هذه نولاط خألا فّئص ماقملا اذه يفو (؟١)
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 2261220115 انتا 100)/عات ق1 01111300
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 |ممدجتمب موجب محشي مجاب د مسمى شنب رق“ تعمم يرمي ميم

 11 ماشلا يف ةعابطلا م 0

 تاحفص ىلع اًرطسم همسا حربي مل ماّمه رخآ سيئر هلرتوغ بألا فلخو
 . ةّيلكلا انتسردم عىشنم (8. 3608201) ونوم زاوربمأ بألا وهو الأ بولقلا
 نيسحت يف اًدهج لأي مل كرادملا عساولا لضفلا يماسلا بألا اذه ّنإف
 (ماعلا :بوهلاو ميظعلا لسرملا» ةعبطملا وعدي ناك وهو اينأش عفرو انتعبطم

 يف لزي مل ةّيئيعبسلا برحلا دعب هب روتسلا اهنا, قي ةلاش نوعا امهر هنن
 تاودأ اهنم ةديدج تاودأ اهل رضحتساف ءاهقاطن عيسوتو اهرومأ طيشنت
 (نوتركلا) ىّرقملل لمعمو ّيئام طغضمو سيحتتلل لمعمو فورحلا كبسل
 ةديدع ىرخأ تالآو نيهجولا ىلع عبطت ةجودزم ةعبطمو بيهذتلا تاودأو

 يف ةرهتشملا عباطملا مظعأب ةهيبش ةّيقرشلا رايدلا يف ةعبطم لَو اهتلعج

 ش يرو ألا قابلا نمارح

 نيعب ةّيكيلوثاكلا ةعبطملا ىلإ نورظني نوّييروألا ذخأ نيحلا كاذ ذمو
 ةعبطملا هذه تناكو .اهتاعوبطم ناقتإو اهعبط نسح ىلع نونثيو رابتعالا

 هلك ةلوشت 5 ريفأ انوردع ةةييرانلا اهقورح نار هيره كسا
 نأ تنبل ام اهّنكل حّلُملا بخنو نيّرحبلا عمجم ك بتكلا ضعب اهب تعبطف
 تّمهف ةّيلعلا ةناتسآلا فورح يهو ةّيكريمألا نم نسحأ فورح ىلع تفقو
 ةروص ىلع اهوزربأ ىثح اهنودّوجي انتعبطم باحصأ لزي ملو .اهراضحتساب
 ماملإ هل نَم لك اهلضفب ّرقأ اور رتكشو تاهّمأو تاهّبأ اوعنصو ةنّسحم
 دقو تادلجم ةثذلث يف سدقملا باتكلا عبط فرحلا اذهبو :طخشلا ةدوجب

 ا ضرعم يف ةبهألا هم ةّمات عبطلا ةمكحم ةخسن هنم تضر

 ةّيبرعلا تاعوبطملا لك ىلع تقاف اهنأب مكحلا دفأو اًييهذ و تلاثف

 . ةقباسلا

 اهتاودأ لك تلقُت نأ ىلإ لصاوتم ٌّقرت يف ةّيكيلوثاكلا ةعبطملا لزت ملو
 ١810 ةنس رخآ يف فسوي سيّدقلا ةّيلك راوجب اهل ٌدعملا عساولا دهعملا ىلإ

 ركذلا بّيطلا مهنم ٌصخن ةلاسرلا 00
 اذه هينيع بصن لعج يذلا (©. 86:مة:061) هدرنرب تريبليف بألا موحرملا

 وهو ءاسعقلا ةّمهلا نم هيدل امب هترزاؤم نع عطقني ملف .فيرشلا ىعسملا



 ىربك ةّيرجح ةعبطم رضحتساو سمشلا ريوصتل ًالمعم ةعبطملاب قحلأ يذلا
 هذه ىلعو ةّيفارغوتيلوتوفلاب فورعملا ّنفلاب ةّيسمشلا موسرلا اهيلع لقنت

 يف اًضيأ لضفلا هلو .ريغص مجحو قيقد فرحب سّدقملا باتكلا عبط ةقي

 ةعرسلاو ةّقدلا يف ةياغ ةّيكيريمأ عباطمك فاشتكالا ةثيدح ىرخأ تاودأ ءانتقا

 ىنغتسُي طئارشلا طشقو اهدرب عم فورحلا بكسو ديلجتلاو ةطايخلا تاودأو
 .نامزلاب دصتقيو ةلَمعلا ةرثك نع اهب

 (8. ©اةنمع0 هريلك نافطسإ نامرتحملا ناوبألا هدرنرب بألا اَهّلَخ ّمتأ دقو
 ةعبطملا العجو امهقبس نم لمع ٌيلاحلا سيئرلا (2. 1[هان116و1) ولور سرطبو

 «ةييروألا عاقصألا يف هلثم ردن لب ىرخأ ةعبطم قرشلا يف هغّلبت مل ماقم يف

 اهتلمع ددعو ةيورألا تاغللا نع اضف ةّيقرش تاغل رشع يف عبطلا اهنكمي

 .ةراهملاو ةربخلا يوذ نم مهرثكأو نينامثلا ىلع يبرب

 اذه يف ءاسؤرلا اودعاس نيذلا نابهرلا انتوخإ ضعب ركذ نم ّدب ال انهو
 لب انتّيئابهر ركش مهتّمهب اوّقحتساف ةليلج اًمدخ ةعبطملل اوَّدأو ريثألا لمعلا

 (1889 +) نولاط ناوطنأ خألا :هللا مهاّفوت نّممف .هعمجأب نطولا ركش
 ال نّممو ١18945(. +) نادشر فسوي خألاو 184٠( +) ناعنك سايلإ خألاو
 مهلامعأ نسحب اندافأو مهلاجآ يف هللا أسنأ ةايحلا ديق يف نآلا ىلإ نولازي

 خألاو اور نيجوأ خألاو هللادبع نوطنأ خألاو ةعبطملا رظانم سايلإ ايرام خألا

 .نيباراك فسوي خألاو نينوم خألاو رفبوز رودويت
 ىلع اهءامسأ كنودف ةّيكيلوثاكلا انتعبطم اهتزربأ يتلا تاعوبطملا اّمأ

 :اهخيرات ركذو اهّداوم بيئرت

 (هتاقّلحتمو سّدقملا باتكلا) ١

 ٌينانويلاو ّيناربعلا لصألا نع هلقن تادّلجم ثالث يف سّدقملا باتكلا - ١
 دقو ةقباسلا ةّيبرعلا تامجرتلا ىلع هلباقو (4. 120061) هدور نيطسغوأ بألا

 ةكراطب لك اهيلع قداص دق ةمجرتلا هذهو يجزايلا ميهاربإ خيشلا هترابع حّفن
 ةعبظ تالا اذهلو- كارم ةعبط :ديعأ 1453 61/53 ةتقرنشلا :كتاوطلا

 .اهباب يف ةفحُت يهو ريبك عطقو ّيصوصخ ٍقرو ىلع ةرخاف

 ماشلا يف ةعابطلا ّنف
 ص ال اج تدم طلال ع د دب ع ع جس ع دج عع بد دعت جب ضاع بص عم محم بع عم محمص ا م سم عل تس هت ببن صد هس ص جب هم هس اس ع يب يصب تع عجب

 عبطلاو ّيسمشلا مسرلاب مجحلا ةريغص فرحلا ةقيقد ىرخأ ةعبط - "؟ 1

 ضي امهعطق نيعومجم وأ نيلصفنم نيريغص نيءزج يف ديدجلا دهعلا
 .(5 5١و "755 ص .181/4 ةنس)

 ىلتُت ينلا لوصفلل سراهف اهرخآ اا

 )١1899(. ريبك فرحو ريغص عطقب ةدرفنم لعل ا

 ةعبرألا ليجانألا نع ةلوقنم حيسملا دّيسلا ةريس يهو ةّيَردلا ةدالقلا - 5
 3444 21886 )1848١. ّئعوسبلا ولب اًنحوي بألل اًدحاو اًدرس ةدورسم
 ري ص . 84

 1 2 هل ءازجأ ةثالث يف ريدقلا ترلا باتك نم ريضنلا نصلاب 47

 .(9١ا"و 85١1و ”١87 ص :اًرارم عبط ' 856

 ليئاخعيم موحرملا ةمج رت دنمول مّلعملل سدقملا خيراتلا رض دب

 ص) ةّيوسنرفو ةّبرع ةعبط هلو اًرارم هعبط امر 0 عر

 ١5٠(.,

 عبط .7017 ص قرشملا يف اهركذ ّرم يتلا ةمجرتلا ي ىهو .دواد ريمازم 4

 . 18660 هتاعبط لّوأ لاحت ماححار كورس وبرد وأ نماكلا نكشلاب اذار

 (ّيحيسملا ما

0 

 .(57 ص .ةّيوسنرفلا ىلإ مجرتو اًرارم هعبط رّرك ّمث

 سيول بألل (ىلوألا ةلوانملل ٍبَّمَأتي نَمل) ميلعتلا رصتخمل قحلم -
 .(87 ص .1847) يجوبأ

 ص .4١الالو )١8737 اكرلاق كريرطبلا دّيسلل يحيسملا ميلعتلا باتك " 

78). 

 يف وكارب روصنم كريرطبلا دّيسلا رمأب روشنملا ّيحيسملا ميلعتلا باتك -
 .(5144و 08 ص )١885. نيءزج



 قرشملا يف ةعابطلا ّنف خيرات 534

 .(110 ص . 1847و 181/5) نيّيرازاعللا ءابآلا دحأل ميلعتلا رصتخم 4

 دّيسلا ةقفنب عبط (ريوشلا ميلعت) ريبكلا يحيسملا ميلعتلا باتك - 5

 .(001/20 ص )١851. اطع سويروغيرغ

 مث 18894) نيّيعوسيلا ءابألا فيلأت سرادملا ةبلطل ئحيسملا ميلعتلا َ

 .ةّيسنرفإ ةمجرت ميلعتلا اذهلو ١18١(. ص .اًرارم هعبط رّرك

 رّركو ةّيسنرفإ ةمجرت هل 7١( ص )١8494. قباسلا ميلعتلا رصتخم - 8
 . هعبط

 نم هفطتقا يكباسم ليئاخيم موحرملل يحيسملا ميلعتلا حرش باتك 4

 ص 21857 ةنس ربكأ مجحب مث .76" ص )١804. َينامورلا ميلعتلا

0" 

 ٠ - سونيمرأب لانيدركلل ّيحيسملا ميلعتلا ىلع عساو ريسفت )18010
 .(589و <30 ص .٠ 856١و

 ةّيكريرطبلا ةسردملا ةقفنب عبط يحيسملا ميلعتلا حرش باتك - ١
  . 14/0ص 35١(.

 ميلعت نع جامورف سرطب بألا هبّرع ّيحيسملا ميلعتلا حاضيإ باتك - ١١
 ١4105 ةنس عبط .(1. ل6 18 فاهت0ذ6) يدراتيشال يد هنّلأ جرب ةنيدم
 .(0685 ص) 885١و

 مث 7" ص .18417و ا4١الالو 1410/5) قباسلا حرشلا رصتخم 1١

). 

 .(07 ص )١894 ةّينمرألاب يحيسم ميلعت - 4

 : .(728 ص )١891 ٌينمرأ فرحب ةّيكرتلاب هتمجررت 6

 (ةّيلدج بتك) “" 

 مث 185717) ّيعوسيلا رشامفيش اًئحوي بألل ةّينيدلا تالداجملا ميلعت ١

 يد دّيسلل ئناتستوربلا بهذملا ةلاح يف ةديفملا تاركاذملا باتك ١

 .(770 ص 18486 مث 9١5. ص )1١850. روغيس

 510 ظ ماشلا يف ةعابطلا ّنف

 ّيعوسيلا ماه ناف بألل حالصإلا خيرات يف حاّضولا بكوكلا -
 5١89(. ص . ا مالك)

 71١(. ص )١141/0 هل ةّيطسفسلا تاطلاغملا فشك -

 هل فيرشلا باتكلا تابآ ضعب ٌسم يف فيرحتلاو بعالتلا فشك - ه
 .(84 ص .181/5)

 .(77 ص .141/7) هل ماهسلا هتقّرم نّمع ماهوألا فشك - ”

 .1874) يجوبأ .ل بألل ةّيناتستوربلا ءارآلا ّدِض ةّينانبللا ةرواحملا -

 ١78. ص

 رونلا دبع الوقن مّلعملل نيّيناتستوربلا ءارآ ضحد يف نيمألا يدهملا 6

 .(55 ص )1١4855. ىقذاللا

 هد كيرلوأ سوينوطنأ اكودلا فيلأت نيبملا ٌقحلا ىلإ نيمألا جردلا 9

 .(28 ص .1854 و 1850) يجوبأ .ل بألا هبّرع كيوسنرب

 بألل اهاوس ام لك نود اهدحو ةاروتلاب تناتستوربلا لوق ىف ثحب ٠

 1١١0(. ص . مثالا ىجوبأ .ل

 ص )١1859. نيوز .ج مّلعملل ميثللا ةقاشم رذه ىلع ميوقلا درلا - ١

17). 

 ىلع اًدر ضيرم فسوي يروخلل ديطولا ناهربلاو ديدسلا باوجلا - ١

 31 1 شلعلا

 ٠ - ص .1851) يعوسيلا هينرق .د بألل ةّيهلإلا فحتلا زنك 1١8(.

 نيك سنوي ىلع اًدر توريب نارطم مرك سرطب ديسلا ةلاسر - 4

 ١1758(. ص )181/1١. نناتستوربلا

 .ف بألل يناكيتافلا ينوكسملا عمجملا ءازإب ةّيقرشلا مورلا ةسينك - 0

 ١58(. ص )١859. ٌيىعوسيلا هلرتوك

 .(185؟ ص )١1859. نيّيكلملا مورلا ةدافإل نيبملا درلا 7

 ١١ - رخاز هللادبع ملاعلل دينعلا عمجملا .دينفت )١18564. ص ١5١(.



 قرشملا يف ةعابطلا ّنف خيرات 11

 لبحلا ةديقعب قلعتي ام يف ئنيطنطسقلا مورلا كريرطب روشنم ىلع در

 هل ريمخلاو ريطفلا لامعتساو ١( ص .28947) ٌيناحلاص .أ بلل سند الب

 .(6 ص .1844)

 كريرطبلا ركذلا ديعسلل تانوقيألا ىبراحم ءارآ ضحد ىف ةلاسر 9

 ٠  2فطتقملا ىلع ريشبلا دودر )١81/8 ص ١15١(.

 ١١ هيلام سرطب بألل نوسمارفلا ةعيش نع نونكملا ٌرسلا فشك )١855

 ص 06 .

 ١ - ص .1846) مناغ .س بألل نيّينوسملا ةعيش ١77(.

 ةعيشلا هنك نايبو ةّيعوسيلا ةّينابهرلا فرش ىلع ةعطاقلا ةّلدألا 7
 ص .8805١1و )١885 ناءزج سيكرس نايلإ يدنفأ فسوي بيدألل ةّينوساملا

 .(589١و ”7/

 .(97" ص )١1880. عوسي ةمغطو تاوابابلا - 4

 ةطبغ تاباتك نم هدبع سويسوربمأ نارطملا هفطتقا نيمألا دئاقلا - 5

 ١157(. ص )١8517 مولظم سوميسكم دّيسلا

 ينونورب سلوب دّيسلا رمأب عبط ديجملا حيصفلا ىلع ديفتسملا ليلد - ؟5

 . 277 ص .18051) (ثوحب) سوضنميلكأ ريك و ريك ةطبغو ٌيلوسرلا دصاقلا

 يقرش ناوطنأ يروخلا ىلع ّدر وهو ةّيناتستوربلا تاحاقولا عدر -

 .(44 ص )١1٠١ ٌينادلكلا زيزع سرطب ٌسفلل

 (ةّيتونهكو ةّيتوهال بتك) - ؛

 لّرَأ عبط نيينيتاللا ةفقاسألا دحأل حيسملا دّيسلا يف حيحصلا ناميإلا ١
 "/١9(. ص .1884 مث .19 ص )1١855. ةيمور يف

 ّيعوسيلا هيبوك يد بألل نيوكتلا رفسو ملعلا نيب قيفوتلا باتك - ١
 .(155 ص .18941)

 ستربمأ بألل ةّينيدلا قئاقحلا ٌصخأ ىف ةّينسلا راكفألا قشاور باتك ٠١

 .(157ل ص ١1. ١841و 859)

 ماشلا يف ةعابطلا ّنف

 نم اطع سويروغيرغ نارطملا هعمج قئاقحلا ةصالخ يف قئارلا نيعملا - ؛

 .(9795 ص )181/١. ماه .ناف بألل افصلا سرطب ىف ةحلم  ه

 ّيعوسيلا مناغ ناميلس بألل سرطب سيّدقلا ةسائر ىف تاداهش 5

 .(45 ص )١8485.

 اًنحوي يروخلا هبّرع .هيلوك سويناجوأ دّيسلل ّيحيسملا ءالجلا باتك ٠
 .(510 ص .1898) لّوألا ءزجلا َينيّرجلا ٌينوراملا قزر

 يجوبأ .ل بألل ةّيقيقحلا ناميإلا ةدعاق يف ةّيتوهال ثاحبأ عومجم

 ١0١(. ص . 1 ما/9/)

 ٌىعوسيلا ّيرسجلا سيول ابنألل تونهكلا تابجاو ىف توقايلا دئالق 4

 .(007 ص )١894. جامورف سرطب بألا هبّرع

 .ةّيتونهكلا تاضايرلا راكذت - ٠

 فاصآ ناوطنأ يروخلا هبّدع يروغيل سنفلأ سيّدقلل ظعاولا ةضور ١

 .(5905 ص .ا84١او )١1855

 ينوترشلا يدنفأ ديعس لضافلا ملعملا اهمجرت نولينيف دّيسلل تارواحم

 .(5"79 ص 1845)

 .(7737” ص . 1841/50

 لاضفملا دّيسلا اهاقلأ يتلا بطخلا عومجم وهو حالصلا ليبس باتك - ؛
 ١8975 يّتنس نم ريبكلا موصلا ِماّيأ قشمد ةّيئاردتاك يف دّقعم سونامرج

 ١5908(. ص )١1898. 89١الو

 ةنسلا داحآ لكل يحبسملا ميلعتلا داوم يف ةّيونس تاداشرإ رصتخم

 .(5058 ص .1845) اًنداكير سلوب بألل

1/ 
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 «كيلوثاكلا مورلا» (ةّيلملاو ةّيسقطلا بتكلا) - ١

 لّوَأ عبط ("18 ص .18410 رارسألا عيزوتل ريغصلا نويجولوخفألا ١
 . ١480١ ةئس ةيمور ىف

 ١ كولم اًنحوي يروخلل ليجنإلا مداخل ليضفلا دشرملا باتك )1854.

 ص ١65(.

.)054 

 .(707 ص )١990. ربكأ عطقب ةديدج ىرخأ ةعبط  ؛

 هعبطب ىنُعو هعمج عئنانويلا سقطلا بسح نهلإلا ساّدقلا ةمدخ باتك  ه
 17١(. ص .14841) ٌيصّلخملا ّئيليسابلا بهارلا لاّبز سويرتميد يروخلا

 ّيهلإلا ساّدقلا ةمدخ يف ميبوراشلا يلئاممل ميخرلا ميغنتلا باتك . "

 ١1١٠(. ص )١894. فولأ ليئاخيم يروخلا هعبطب ينعو هعمج

 رخآ .اًرارم هعبط رّرك ّمث 1864) ةّيقرشلا ةيعاوسلا رصتخم باتك

 .(5547 ص ١8960. هتاعبط

 ص . 18957 ةّيقذاللا نارطم دّقعم سونامرج دّيسلا هحيحصتو هعبطب ينعو

 .(ةهالو

 .(4الا/ ص .891١1ا/و )١891 هتدايس فيلأت دباعلا قيفر باتك 4

 ُينانويلا سقطلا بسح ديدجلا دهعلا ةحيبذ روضح يف ديفملا جهنملا - ٠

 ”73١(. ص )/١88. ّئبلحلا ّيىكلملا دوخش ليئاخيم ٌسفلل

 كريرطبلا اهأشنأ نيناوق يهو ةراشبلا مداخل ةراربلا قيرط باتك - ١

 00 2077508 صا )١885 مولظم سوميسكم

 («نايرسلا»

 ةّينايرسلا ةسينكلا سقط بسح ىلع ةّيسنكلا دايعألا بتر باتك ١

 ١58(. ص ا141لا/)

 ماشلا يف ةعابطلا ّنف قرشملا يف ةعابطلا ّنف خيرات

 ةّيكيلوثاكلا ةّيئايرسلا ةسينكلا ةداع بسح ةّيتونهكلا مدخلا باتك 5

 5١5(. ص .ا4ال؟)

 «نيتاللا»

 . (اًرارم عبط) ئنيناللا سقطلا بيرس سادقلا ةمدق

 «ةنراوملا»

 ١ ص .18919و 887١و 181/5) ةّينايرسلاب ئمويلا ضرفلا باتك 574(

 .اًرارم عبط
 847١و 41١لال) تاعبط ثالث عبط ريغص فرحب هنم ىرخأ ةعبط - '

 .(0805 ص .١م869الو

 «ناءزج «يهيودلا نافطسإ ةمالعلا كريرطبلل سادقألا ةرانم باتك ٠
 5757 ص .1896-1895 ) ينوترشلا يدنفأ ديشر لضافلا مّلعملا هرشنب ينع

 .(591"و

 .(477 ص )١8950. هل ةّينوراملا ةفئاطلا خيرات  ؛

 .(55 ص )/١89. هل ةّينوراملا ةفئاطلا ةكراطب ةلسلس  ه

 لاضفملا دّيسلل ةّيواسنرفلاب ةّينوراملا ةفئاطلا ةّيسكذوثرأ نع عافدلا 5

 (نيسيدقلا مجارت) ٠

 هلَّمك «ريبك عطقب «جامورف .ب بألل راربألا مجارت يف رايخألا جورم - ١
 ص 1897 مث 2.450 ص 188٠ مث .487 ص )١141/4 ولب .ي بألا

 .( ا

 مجحب ةساّرك 1١7 يف عومجم وهو رايخألا جورم نم راهزألا فطق - ١

 .(1848 -1446 ) نيسيّدقلا ريهاشم لامعأ ىلع يوتحي ريغص

 مولظم سوميسكم كريرطبلا فيلأت نيسيّدقلا رابخأ ىف نيمثلا زنكلا "٠"

 .(0574و هالاآو 55١ ص .18586 1١857 ) ءازجأ ةثالثب

 سويطانغأ سيّدقلا) ةّيعوسيلا ةّينابهرلا ئشنم ةريس يف ةّيهبلا ةقبنزلا - :

14 



 قرشملا يف ةعابطلا ْنف خيرات

 ا لا ٌيعوسيلا هيبوك يد بألل (الويول يد

 سيسنرف سيّدقلا) دنهلاو نوبايلا لوسر ةريس يف دنرلا حفن - 5
 ينوترشلا ديشر مّلعملا هلّمكو 0 «ٌيعوسبلا تاوب بألل (سويرافسك

 .(5457 ص .1886)

 سوالسناتسأو اغازنغ سيول نيسيّدقلا ةمجرت ىف ناهذألا ةناحير - ”
 7١0756(. ص )١48486. هيبوك يد بألل نيّيعوسيلا اكتسك

 ّيعوسيلا سوكيردور سنوفلا سيّدقلا ةريس يف حالصلا رهظم باتك ٠
 ١5187(. ص .1841/) نيّيعوسيلا هيبوك يدو نيلوك نيوبألل

 نيمأ ملقب ةّيرزاعللا ةّيعمجلا ئشنم لوي يد روصنم سيّدقلا ةايح - 4

 ١114(. ص )/١88. لّيمج يدنفأ

 يودبلا يدنفأ ليلخل بهذلا مف اًنحوي سيّدقلا ةمجرت يف بخُتلا ةبخن - 9
 .(3707 ص .1841)

 نارطملل كوكالأ ميرم اتيرغرام ةّيوابوطلا ةمجرت يف سفنألا زنكلا - ٠

 .("47 ص .18485) جامورف سرطب بألا هبّرع هكنال

 ّسقلل ةّيربلا بكوك سوينوطنأ سيّدقلا ةريس يف ةّينابهرلا دجم باتك - ١
 .940"0 ص )١895. يناريدلا مارفأ

 وخيش سيولو هغوه سيول نيّوبألل ّيقشمدلا انححوي سيدقلا ةمجرت ١١

 .(45 ص )١8946.

 ١ ةّيسنرفلاب ىرخأ )/١189. ص 40(.

 بوقعيو اًنحويو سلوب نيّينابايلا نيسيّدقلا داهشتسا يف ةذبن - 8
 .(46 ص .185)

 ىلإ ١5117 ةنس نم نابايلا ىف نيّيعوسيلا ءادهشلا رابخأ ةصالخ -
 ١١4(. ص .1854) وراوب فسوي بألل 5

 0١(. ص )١1875. ئعوسيلا سنامكرب ٌىوابوطلا ةايح رصتخم 7

 /٠١  سويزيناك س رطب ٌيوابوطلا تيبثت يف عساتلا سويب ةءارب )1856.

 ص ؟١(.

 ا ماشلا يف ةعابطلا ّنف

 :18514) يعوسيلا ديهشلا وتيرب يد انحوي ّيوابوطلا ةايح رصتخم -

 .(55 ص

 سيول بألا بيرعت يعوسيلا رباف سرطب يوابوطلا ةريس ةصالخ - 4
 .(48 ص .141/7) يجوبأ

 عم ءادهشلا هئاقفر عم افيفاوكأ فلودير ّيوابوطلا رابخأ يف ةذبن - ٠

 ١5(. ص )١8914. يشتونيدلاب سوينوطنأ ٌيوابوطلا ةمجرت

 وخيش سيول بألل ّيعوسيلا ونيلاير نادرنرب ّيوابوطلا ةمجرت ةصالخ ١
 ٍ 0: ص .1895)

 يجوبأ سيول بألل اهتاقفرو ةديهشلا السروأ ةسيّدقلا ةمجرت -
 .(066 ص .ا1م689)

 كينيف سويطانغأ بألل سداراب يد ةنح ميرم ةّيوابوطلا ةريس ا 337

 06١(. ص )1١8560. ٌئعوسيلا

 :اهنم ٌصاوخلا مجارت ضعب فاضُت بابلا اذه ىلإو

 ١ يناريدلا مارفأ ٌسقلل رشع ثلاثلا نوال ىف رشتنملا فرعلا )١895.

 ص 05(.

 ملقب (دواد سيميلقأ دّيسلا) ةسينكلاو ملعلا ديقف يف ةسيفنلا ةدالقلا ١

 4115 نص 14510 قؤارط يد بيلزق تكلا

 ٠ - سربق ةفقاسأ سيئر ىبغزلا فسوب لاضفملا ربحلا ةمجرت )149١1.

 ص 074.

 ّينوراملا كريرطبلا جاحلا سرطب انحوي حيدم يف ةّيدجسعلا ةدالقلا

 ال ص .189-)

 ديشر مّلعملل ةبطخ سبدلا فسوي نارطملا ليلجلا دّيسلا لامعأو رثآم  ه

 .(١؟ ص .1891/) ينوترشلا يدنفأ

 14 نين 18010 نيز خيو قدا

 ٠'  شاّقنلا ةنح ةليمج ركذلا ةحلاص ةريس )١854. ص ؟١1١(.



 قرشملا يف ةعابطلا ّنف خيرات 07

 ةنيزحلا ّمألا ةّيوخأ سّسؤم ئعوسبلا شيفورويف اًنحوي بألا ةمجرت
 .(1؟9 ص .1899) نيّيعوسيلا ءابآلا دحأل

 ,ةّيحملا تاوخأ ةسيئر ساليج نيدولك ثخألا ركذلا ةبّيطلا ةمجرت 1
 .(460 ص .18499) ةّيسنرفلاب

 ص .10) وخيش سيول بألل يروخلا ةراشب ريخلا لجر ةمجرت
05 

 (ةّيحورلا بتكلا) 6

 يف ةريخألا هتعبط .اًرارم هعبط رّرك مث )١806 حيسملاب ءادتقالا بناتك ١

 .(8"27 ص . 884

 سراطعب بألا همجرت «سكيردور سنوفلا ابنألل ئحيسملا لامكلا باتك ١

 .(91070و 4560و 211 ص .1439 18748 ) تادّلجم ةثالث يف جامورف

 ص سيسي رف نس : مال )١8481. سلاس نرف سيدقلل ةدابعلا لخشدم باتك “ 

 سرطب بألا بيرعت «ّيعوسيلا جربمرين بألل نامزلا نازيم باتك  ؛
 1١ ص 886١و 885١و امكالو ١مك٠) جامورف

 ص ١مكال) ٌىعوسيلا اًنداكير سلوب سأل ةيلوتبلا بصاتم باتك -0

.)554 

 سرطب بألا بيرعت «يرينس. سلوب بألل عئطاخلا دشرم باتك - 5
 .(148 ص .1880و 1878و 18550) جامورف

 0١(. ص .1875) ةلوانملاو فارتعالا لجأل داشرإ - '

 بوقعي بألا ةّينْمرألا نم همجرت ةيضرملا ةبوتلا ىف ةّيبهذلا روذشلا 8

 ّيعوسيلا سونيترم سرطب بألل كلانملا ةبيرق تانارفغ عومجم - 4
 .(1١؟5 ص .5)

 ٠ هيلام سرطب بألل ةئيدرلا بتكلا ٌراضم ىف ةّيلجلا ةّلدألا )1885.
 ص) ّيسنرفإ مسق هيلي (45 ص 375(.

1 

 ا 1
0 
1 

1 
 ا

 7 ماشلا يف ةعابطلا ّنف

 ١ ص .189448) يناريدلا مارفأ ٌسقلل ليبسلا يف ليلدلا باتك ١١7(.

 يد شنلب هتبّرع «ينيفالف يد سيتنكلل ةّيحيسملا ةثادحلا باتك 2 ١

 37١(. ص )١8609. روكيس

 ٠ - ص تاّرم رشع هعبط رّرك مث 187) ةّيحور ليتارت 777(.

 نيطنطسق يروخلا هبّدع «سونايربك سيّدقلل ةّفعلا يف تاّذللا لضفأ 5
 ٠١١(. ص )/١89. اشابلا

 (تالّمأتلاو تاضايرلا) ٠

 امهبّرع «نيءزج يف ةّيحورلا ةتبتكم يهو سونيطسغوأ يرام تالّمأت - ١
 .(920١و ١78 ص .1858 -1851/ ) فاصآ ناوطنأ يروخلا

 .("58 ص . 454١و

 ّيعوسيلا نوسناج بألل حورشو ريسافت عم ةطوبضم ىرخأ ةمجرت
 ١9"(. ص )١896. ولب اًنحوي بألا اهيلع فقو

 نوفنب لبامأ بألل ةنسلا ِماَّيأ ددع ىلع حبسملا ةايح يف ةّيونس تالّمأت  ؛
 .(0787 ص .1440و 141/5) ئعوسيلا

 .1846 هتاعبط رخآ )١1801 يروكيل سنوفلأ سيّدقلل ةّيموي تالّمأت -

 .(597/ ص

 اطع سويروغيرغ نارطملا دّيسلل ةّيحورلا تاضايرلا سمش باتك 5

 .(18456 ص .1870)

 روهوب بألل ةّيرهش تالّئأت ةّيحيسملا سفنلل ةّيحورلا ةايحلا توق ٠
 ص .14174و 187/0) سدقألا نابرقلا ةلوانمل تادادعتسا اهيلي يعوسيلا

5). 

 .1851/) ةداعس سلوب يروخلا هبّرع بقاوعلا عبرألا يف بقاثلا ديذهلا 4

 .(55094 ص

 هبّرع «ّيعوسيلا ناردوب بألل ناسنإلا بقاوع ىف ةرصتخم تالّمأت 4
 0587 نم: -1894) وق سلوي ئروخلا



 قرشملا يف ةعابطلا ّنف خيرات :07

 ص )١41/4. هدبع سويسوربمأ نارطملل ةّيحورلا ةضايرلا زنك - ٠

07 . 

 ١ - (حيسملا دّيسلا مالآ يف ةّيرهش تالّمأت) سفنلا توق باتك )1١8594.
 .(57؟75 ص

 ١ ص) ةّيملاعلا ةضايرلا زنك 8(.

 (تاولص) ١
 نع 98 0 هم .٠ ع 9 ٠

 لّوأو .اًرارم اهعبط رّركو ةفلتخم فورحو ماجحأب رفاو ددع اهنم عبط
 481 ”ةنيم اهتاعبط

 اًرارم عبط .141لا/) ةّيسنرفلاو ةّيبرعلاب سرادملل ةبختنم ليتارتو تاولص
 ص ١1896. ةنس ٌىعوسيلا يلاو بألا اهب ماق هتاعبط رخآو . ةفلتخمم تانيسحتب

 .(9؟و 0ع“

 «عوسي بلقو سدقألا نابرقلل» (ىَّئش تادابع)

 ص )1١851. هدرو فسوي هبَّرع «نوبيل نوت ربو ال حاورألا توق ١

 .(338 ص .اى46 مث ”اا/

 سنوفلأ سيّدقلل هلإلا ةدلاو ةنوقيألو سدقألا نابرقلل ةّيمويلا ةرايزلا - "

 .("" ص ١89٠. ةسماخلا هتعبط "4 ص .1854) يروكيل

 سرادملا ةوخإ ماع سيئر سوُيليف خألل عوسي بلق ةدابع باتك ٠
 ا م اقل ةتحيمولا

 ١94٠٠. ةعباسلا هتعبط ١" ص )1411١. سدقألا عوسي بلق رهش  ؛
1 

 نيسدقألا ميرمو عوسي يبلقل ةدابعلا يف نيسفنألا نيزنكلا باتك  ه

 .(774 ص .1841) نيّيعوسيلا يديرفنمو وكرب نيوبألل

  5١ص .1880) عوسي بلق َحاّبز ةبتر ١١(.

 ' - ص) عوسي بلقل ميركت 0

 .(5”7 ص )1١880. سدقألا عوسي بلقل ضيوعتلا ضرف 4

 ماشلا يف ةعابطلا ّنف

 ص )١1844. وخيش .ل بألل قرشملا يف سدقألا عوسي بلقل دّبعتلا 9
05 

 ٠ ص .14178) عوسي .بلق ميركتل ئناحورلا رفخلا ةكرش ١١(.

 ١ وخيش .ل بألل حبسملا عوسي ةّيلوفطل دّبعتلا )١18941. ص ١54(.

 ١ - ص .هعبط رّرك مث .1800) بيلصلا برد - ةالصلا ةلاسر ””7(.

 «ميرم ءارذعلا لوتبلا»

 ناّيت شيورد موحرملا ءارذعلا .ميرم ةّيوخأ نبال ءاّرغلا ةدابعلا زنك ١

 .(5605 ص 1١891. ةنماثلا هتعبط ١4٠0

 ص .1441/ ةنماثلا هتعبط )١861 سند الب لبحلا ةّيوخأ ضرف  "؟
 ا

 ٠ ةعباسلا هتعبط 1804) ىّلرازوم بألل ئميرملا رهشلا باتك 1894(.

 :  ص .141/“) لمركلا ةدّيس بوث لصأ 75(.

 )١871 ىتوملا سفنأ نع اهتاّيوخأ يف ىلتت ءارذعلا ميرم انتدّيس ةمدخ 4

 .(*5 ص ١9٠٠. ةنس ةسداسلا هتعبط

 ١ - ص 141١/ا/) لوتبلا ميرم ماركإل صّصخملا راّيأ رهش ةبتر 7١(.

 بيرعت «هبراب لايناد ةمالعلل بئاجعلا ّمأ درول ةدّيس يف براغملا ةفحت -
 "١47(. ص )١1895. يناريدلا مارفأ ّسقلا

 .("7 ص .1888) سدقألا عوسي بلق بوثو ءارذعلا ميرم - 4

 (نيسيدقلا ضعبل دّبعتا

 هرخآ ىف 08 ص .861١ا/) ةئسلا ماّيأ ددع ىلع نيسيدقلا ميركت - ١

 5١(. ص) ىلاتيف ناس بذألل عوسي بلقل ةّيرهش تالُمأت

 "  ص .1887) ّيعوسيلا يجوبأ سيول بألل يكالملا رهشلا 58١(.

 ص اًنالث هعبط رّركو 1877) فسوي رام رهش 550*(.

 8١(. ص) هماركإل ةّيعاست - ؛
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 قرشملا يف ةعابطلا ّنف خيرات 7 0 ماشلا يف ةعابطلا ّنف

 1١(. ص )١41/65. لوتبلا فسوي يرامل ماركإ

 .( 1“ ص ١م" تفقس وي يرام رادتقالا يماسل راذآ ةرهز 1

 رام ماركإل - 1١7( ص )١858. سويطانغأ رام ماركإل ةّيعاست - ٠

 سوالسيناتسأ سيّدقلا ماركإل - (84 ص )١1848١. سويرافسك سيسنرف
 7١(. ص .1890) يناودبلا سوينوطنأ سيّدقلا ماركإل ١5(  ص .184؟)

 سيسنرف بألل ةّينسلا اغازنؤغ سيول رام بقانم ىف ةّيردلا ةفحتلا - 4

 مارفأ ٌسِقلا اهبّرع ةّيرهطملا سفنألا فاعسإ لجأل ةّيرهش تالّئأت ١

 .(595 ص )1١8957. ىناريدلا

 ٠ - ص .18945١؟) ةبيرعت ةّيرهطملا سفنألا فاعسإ لجأل ةّيوعست 85(.

 تاءارب رثكأ ةعبطملا هذه يف عبط دق (تاّيعمجو نابهر نيناوقو ريشانم)

 تاّينابهر نيناوق اًضيأ اهيف تعبط ّمث .اهدادعت لوطي ةفقاسألاو نيّيلوسرلا

 نيناوقو 9١5( ص )١1494. ةّيبرعلاو ةّينيتاللاب كرابم سيّدقلا نيناوق ك

 ميرمو عوسي ىبلق ثتابهار نيناوق كلذكو 5 ص . ا مالال) انتّينابهر

 (18864) ارالك ةسيّدقلا تابهار نيناوقو (55 ص .1844و الال ص .181/5)

 (ّيعوسيلا ليتوك سرطب بألل ةّينابهرلا روذنلا حاضيإ يف ةّينسلا ةفحتلا باتكو
 سيدقلل ةينابهرلا ةوعدلا ساتكو ١6( ص . امالور ىجوبأ .ل بألا اهيرع

 ذدج مث ٠٠١. ص )١85١. لوي يد روصنم رام ةكرش نيناوقو ١١( ص

 ةصالخ مث «(05 ص تاولص هرخآ يفو 94 ص ١18517. ةنس اًعّسوم اهعبط

 .هحرش لوطي امم كلذ ريغ ىلإ . 1815و 858١و /١851 ةنس اهلامعأ

 ةّيكيلوثاكلا انتعبطم ىف ةعوبطملا ةّيملعلا بتكلا

 (ةباتكلاو ةءارقلا) ١

 ص .ةعبط 0 وحن عبط مث .180:4) ةّيبرعلا ةءارقلا ئدابم باتك ١

0 . 

 اهددع) باسحلا ئدابمو فرصلاو ةءارقلا لوصأل ةّيرادج تاحفص - "؟

 .ٌّيعوسيلا وخيش .ل بألل (ةريبك ةحفص 4

 نص .ةعبط 76. تعبط +1788) ةفازقلا“ عذانمال ةقباقدحألا ةكفه نا
0 

 وخيش .ل بألا عمج ةحفص ١١١ ءزج ّلك ددع ناءزج ئراقلا ةيفرت - ؟

 .(تاعبط سمخ عبط 1885)

 مث 1١١١. ص )١880. وخيش .ل بألا هعمج طوطخلا ضرعم  ه

 ص) ملعملل قحلم باتكلا اذهلو:  (تاعبط عبس عبط ١17. ص 4841/

0 5 

 ةّمهب 1481/8 ةنس تعضُو .رتفد ١١ ىف نئيرعلا طخلل ةثدحتسم ةقيرط - ”
 .اًعابت تنّسُح مث زور فسوي بألا

 (ةّيوحنلاو ةّيفرصلا بتكلا)  ؟

 عبط 48 ص .1410) نيّيعوسيلا ءابآلا دحأل ةّيبرعلا لاعفألا لودج ١
 . (تاعيبط ثالث

 .(6757 ص ١895. ةرشاعلا اهتعبط )١859. ةّيموُرجآلا  ؟١

 .(51 ص )1١8485. وخيش .ل بألل فرصلا ىف رصتخم - "“

 ةسماخلا هتعبط 588 ص )١8486. هل فرصلا رصتخم ىف فرطلا ةهزن

 171١(. ص . 1846

 ص .18417 مث .18545) تاحرف سونامرج دّيسلل بلاطملا ثحب  ه

 .(1897 ةسداسلا هتعبط .ينوترشلا يدنفأ ديعس مّلعملل شاوح عم "7

 شمهلا روصنم مّلعملل بارعإلاو فيرصتلا يف بالطلا ةرانم باتك - "

 ١لاما. ص ١1١١ (.

 ص) ناءزج ّيعوسيلا هّذِإ ليئاربج بألل ةّيبرعلا ملع يف ةّيلجلا دعاوقلا
 .(1847 ةنس ةنماثلا هتعبط .14174 ةنس ًاَلَوَأ عبط .100و 4

 ينوترشلا يدنفأ ديشر مّلعملل بارعإلاو فيرصتلا يف بالطلا نيرمت - 4



 قرشملا يف ةعابطلا ّنف خيرات 7م

 عبط .مّلعملل 4710و ذيملتلل ةحفص 4٠١ يف ءازجأ ةعبرأ 1884و 1887)
 .(تاعبط ثالث

 .(عبطلا تحت) هل ةّيبرعلا ئدابم - 8

 وحنلاو فرصلا لوصأ يف درفلا رهوجلا علاطمل دعسلا علاطم بانك -

 (نيّيبروألل تانيرمتو ةّيوحنو ةّيفرص بتك) - '"

 ١ ّيعوسيلا يجوبأ .ل بألل (ةّيسنرفلاب) ة ةّيبرعلا ةغللا لوصأ )1877.

 ص 1797(.

 ص ناءزج )1١8857. ّيعوسيلا نيلب .ج بألل ةّيبرعلا ةغللا ئدابم - ١
 .(ةا"و 1#

 ءابآلا ةسردم ىف نيّيَبروألا ثادحأل ةّيبرعلا لاعفألا فيرصت -
 07١. ص .1849) ةّيردنكسإلا يف نيّيعوسبلا

 اًنحوي بألل ةّيبرعلا ةغللا وحنو فرص يف صّخلم ّيوسنرف قيطامارغ - ؛
 .(594 ص .1895) ّيعوسيلا ولب

 .1894) هل لاعفألا لوادج عم قباسلا باتكلا ىلع نيرامتلا حالصإ 5
 .74(2 ص

 1١49١ ) هينرق .د بألل ةّيبرعلا ةغلل لّوطم ّيوسنرف قيطامارغ -

 .(509و ه8 ص ناءزج . 47

 ةّيلكلا اًبروأ سرادمل مجعمو تابختنم عم برع ينيتال قيطامارغ - ١
 .(180 ص .18917 1895 ) نيّيعوسيلا وخيش .لو نارود .أ نيوبألل

 شوفرح يدنفأ فسوي مّلعملل ةّيبرعلا ةءارقلا ميلعتل نيِيْبروألل نيرمت -
 ارم عبط عانق نع القلا)

 .("05 ص )1١8914. هل (ىحنرفإ فرحب) يبرعلا نامجرتلا

 مّلعملل (رئازجلا دالب ةّييرع سردل) فئارخلا زنكو فئاطللا عماج ٠
 ,(7501/ ص )1١891. نيفلد

 74 ماشلا يف ةعابطلا ّنف

 ١ سرلوق لرك روتكدلل (ةّيناملألاب) ةجرادلا ةّيرصملا ةغللا )١890.

 ص *177(.

 ةّيسنرفلاب) ةّيمسرلا قاروألاو دئارجلا يف ةيراجلا ةثيدحلا ةّيبرعلا - ١

 015 ص . مقار سو ريس نوتنشو بيدألل (ةّييرعلاو

 ٠ - سنمال .ه بألل هيب ةيبرعلا ىلإ ةّيسنرفلا نم ةمجرتلا نيرامت )٠ 4٠ .

 ذيملتلل ناءزج ١١ و١905 مّلعملل ناءزجو  174و١707(.

 (سيماوقلا) -

 .(058و ا ءازجأ ةثالث.

 ص )١1831. ّيغوسيلا شوك سوبليف بألل ٌيوسنرف برع سوماق - ١
4 4). 

 ةّيوسنرفلا نيتغللا يف ةّيّردلا تادرفملا) ئبرع ٌيوسنرف نامجرت ٠

 مث .لا48 ص 184١. ٌّمث .1451ا) ّيعوسيلا يروه فسوي بألل (ةّيبرعلاو

 .(017 ص .18917و 188/8 ريغص مجحب

 ٌيعوسيلا ولب اًنحوي بألل ةّيسنرفلاو َةّيب ةّيبرعلا نيتغللا يف ةّيّردلا دئارفلا - 5

 مث 2.45١ ص .1891" مث 2.1١١١ ص .ام44 مث 1١١9. ص .188)

 1١١٠١(. ص .9:00١و 1898و 5

 ص .ناءزج 900١و )١840 هل ريبك يبرع ٌيواسنرف سوماق -
/1). 

 .(97/88 ص )١895. هل قباسلا سوماقلا رصتخمم 1

 ءاّوح فسوي بألل ةّيبرعلاو ةّيزيلكنإلا نيتغللا ىف ةّيّردلا دئارفلا -

 .( 41 ص .28949)

 (تالسارملاو ةغالبلاو ءاشنإلا بتك)  ه

 2 0 . 5 2 ر ذيملتلل ناءزج )1١8969. ةقيبح ىدنفأ بيجن مّلعملل ءاشنإلا تاجرد ١

 .(؟00هو 747 ص مّلعملل ناءزجو 185١و ١59 ص



 قرشملا يف ةعابطلا ْنف خيرات م

 يروخافلا سويناسرأ يروخلل نايبلاو يناعملا يف نانجلا ضور - ١
 .(2049ص .185150)

 ملع يف لّوألا ءزجلا ءازجأ ةعبرأ يف وخيش سيول بألل بدألا ملع
 ءزجللا .(448 ص 1849و 1891/ مث .””” ص .1885) ضورعلاو ءاشنإلا
 ص .1884) ّيعوسيلا هّدِإ ليئاربج بألل ريخألا همسق ةباطخلا يف يناثلا
 "ال0 ص .1889 1841 ) بدألا ملع تالاقم عبارلاو ثلاثلا ءزجلا 2.57
 .(؟5و

 ؛44١ ص .18417) ينوترشلا يدنفأ ديشر مّلعملل ةلسارملا جهن - ؛
 ١5١(. ص .86١ا/ ةثلاث ةعبط

 ينوترشلا يدنفأ ديعس مّلعملل بتاكلا ةعانص يف بقاثلا باهشلا 5
 ١0١(. ص .1897و 1١8489 ةنس حورش عم مث 51١. ص .1884)

 يدنفأ ميهاربإ خيشلل نامزلا عيدب لئاسر نع نايبلاو يناعملا فشك - 5
 .(0404 ص .1840) بدحألا

 (ةّيوغللا بتكلا) 5

 وخيش .ل بألا هعبطب ينع ؛يبلاعثلا روصنم يبأ مامإلل ةغللا هقف - ١
 .(505 ص )١885. ّيعوسبلا

 هحيحصتو هرشنب ينع «يناذمهلا نامحرلا دبعل ةّيباتكلا ظافلألا باتك ١
 .(1848 ةعباسلا هتعبط .8"7 ص )١840. روكذملا بألا

 اًيركز يبأ مامألا يشل حورس عع ميكي نبال ظافلألا بيذهت باتك ٠
 41١(. ص .18948 1845 ) روكذملا بألا هعبطب ينع «يزيربتلا ىيحي

 .(450 ص .1895) ظافلألا بيذهت رصتخم - ؛

 ينوترشلا يدنفأ ديعس مّلعملا هرشنب ينُع ديز يبأ رداون باتك - 4
 ١7"3(. ص .1854)

 ص .1884) ّيعوسيلا سنمال .ه بألل قورفلا يف ةغللا دئارف - 5
208 ). 

 ص .1840) هل (ةّيوسنرفلاب) ةّيبرعلا نم ةّقتشملا ةّيسنرفلا ظافلألا - ٠
00 

 4 قرشملا يف ةعابطلا ّنف

 .18948) رئفه تسغوأ روتكدلا هرشنب ينع يعمصألل تارادلا باتك 8

 00 ص

 )/١89. روكذملا روتكدلا هرشنب ٍينَع يعمصألل رجشلاو تابنلا باتك 4
 ْ 4 اور

 ٠ - ص .1898) ّيعوسيلا وخيش .ل بألل ةّيبرعلا سرد يف ةبطخ 8(.

 نمتره .م روتكدلل جرادلا مالكلا ٌصاوخ عمج ةّيّمهأ يف ةلاقم - ١

 .(١؟١ ص .184)

 (لاثمألاو عيماجملاو بدألا بتك)

 ص .18480و 4١ا/؟) يجزايلا فيصات خيشلل نيرحعبلا عمجم - ١

15). 

 هدبع دمحم لضافلا خيشلل ريسافتو حورش عم نامزلا عيدب ثاماقم  ؟

 .(5584 ص .18869)

 .1817/7) شمهلا روصنم مّلعملل ةّيسامحلا ةيفاقلاو ةّيريزغلا ةماقملا - '“

 .(4 ص

 .14174 1417١٠ ) هدور سونيطسغوأو ولب اًنحوي نيوبألل حّْلُمْلا بخن - ؛

 .(اًرارم ىلوألا هماسقأ تعبط 4٠. هتاحفص عومجم

 ءازجأ ةّنس) ّيعوسيلا وخيش .ل بألل برعلا قئادح يف بدألا يناجم 5

 ةديدع اًرارم هئازجأ لك عبط رَّرُك .1847 ١1915. ١8487 هتاحفص عومجم

 اهتاحفص عومجم ءازجأ ةثالث . 18848 -18857) هل بدألا يناجم حرش 5
). 

 لّوألا عبط رّرك . ١٠١٠و ١١7 ص .ناءزج )١84815. هل يناجملا ةاقرم -

 . (تاّرم 8 يناثلاو ةزم

 يناحلاص نوطنأ بألل يناغألا تاياور يف يناثملاو ثلاثملا تاّنر - 4
 .(518و ١9" ص .ناءزج 1884)



 قرشملا يف ةعابطلا ّنف خيرات م4

 )1١115 بدحألا ميهاربإ ةمالعلا خيشلل لاثمألا عمجم يف لآللا دئارف - 4
 ص . سراهف عم 9١41و 8١” ص .رمحأو دوسأ نيفرحب ناءزج .1884860 .ه

0005 

 ليئاخيم بيرعت «ّيعوسيلا ودوريج اروتنوانوب بألل لاثمأو صصق - ٠
 هلصأ عم عبطو ١9558(4: ص .1847 هعبط دّدج َّمث .18517) يكباسم

 )١188٠0(. ةنس نيئزجب ٌيوسنرفلا

 بألا ةرضح اهجرختساو اهعمج بوزأ ملاعلا لاثمأ نم لثم ةئام - ١
 ١95(. ص .1895) يناريدلا مارفأ

 عم 1894 مث 588 ص )1١855. تاحرف سونامرج نارطملا ناويد ١

 .(017 ص ينوترشلا يدنفأ ديعس مّلعملا هحّحصمل قيلاعت

 ١ - ص .1809) غئاصلا سوالوقين يروخلا لضافلا بألا ناويد 718١.
 ةسداسلا هتعبط ١89٠. ص 5١"(.

 وخيش .ل بألا هرشنب ينع ءاسنخلا ناويد يف ءاسلجلا سينأ -

 ص .1895 -1846) هل ءاسنخلا ناويد حرش يف ءاسلجلا سينأ -
115). 

 ١16١١(. ص )١846. هل ءاسنخلا ناويد رصتخم 6

 ٌيعوسيلا هيبوك يد بألل ةّيسنرفإلا ةغللا ىلإ قباسلا ناويدلا ةمجرت - 5

 .(55؟85 ص . 88)

 هل برعلا رعاوش يف ةّيخيرات ةمذقم عم اهدحو ةّيسنرفلا ةمجرتلا - '
 .(8"77 ص .1849)

 -1841) يناحلاص نوطنأ بألا هحرشو هرشنب ينع .لطخألا رعش - 8
 5٠١(. ص . ماسقأ ةعبرأ 5

 وخيش .ل بألا هرشنب ينُع ةيهاتعلا يبأ ناويد يف ةيهازلا راونألا - 4
 .(107” ص .ا4484 ّمث ."9757 ص .18485)

 م ماشلا يف ةعابطلا ّنف

 ةثلاثلا هتعبط ١7" ص )١445 هل ةيهاتعلا ىبأ ناويد رصتخسم - ٠

5). 

 .(977 ص .ءازجأ ةّئس 189٠ 1891١ ) ةيلهاجلا

 ١ هل برعلا رعاوش يئارم يف بدألا ضاير )١18953. ص 1١١(.

 ١٠١ . هل ةفرط تخأ قنرخلا ناويد ) .1١899ص 15(.

 .(غ ع6 ص .18417) بعص يبأ نب دعسألا كب اًنح ولتزع ناويد ١5

 (ةّيخيراتلا بتكلا) 9

 يكباسم ليئاخيم ةّينيتاللا نع هجرختسا سّدقملا خيراتلا رصتخم ١

 دقو 22١7١ ص ١8453 ةرشع ةيداحلا هتعبط .110 ص .187 مث 1844)

 ص ١8484. ةسماخلا هتعبط ١81/4. ةّيوسنرفلاو ةّيبرعلاب باتكلا اذه عبط

06 . 

 جامورف سرطب بألا هبّرع ؛نومويّوُر يد نهاكلل قيتعلا دهعلا رابخأ - ١
 .(009 ص 141/"و 1410(

 "٠ ص .1417/) نيوز سجرج مّلعملا هبّرع هل ديدجلا دهعلا رابخأ 70١
 ص لوصف ةعست يف سدقملا خيراتلا لودج هرخآ يفو ١"7(.

 فسوي يروخلا هبّع «ّيسنرفإلا دنمول مّلعملل ةسينكلا خيرات ةصالخ - ؛

 .(74و ١9" ص .ناءزج 1881و )١681/54 ىناتسبلا

 بألا هعبط ىلع فقو ّيربعلا نبا جرفلا يبأل لودلا رصتخم خيرات -
 نينسلا ةقفاوم هرخآ ىفو 09١. ص )١8940. ئعوسيلا ىناحلاص نوطنأ

 ١"7(. ص ةّيحيسملا نينسلل ةّيرجهلا

 ص )١898. وخيش .ل بألل يربعلا نبا فيلآتو ةمجرت ىف ةذبن ١

 . ا“

 يد روتكيف بألل مورلا نيطالس يرخآ خيرات يف موتكملا فشك باتك

 ص ناءزج .1890) ّيودبلا يدنفأ ليلخ مّلعملا هبّرع «ٌىعوسيلا هيبوك

 59١5(.



 قرشملا يف ةعابطلا ّنف خيرات

 ديشر مّلعملا هبّرع «ّيعوسيلا نيترم سرطب بألل نانبل خيرات باتك 8
 .(87 4 اهتاحفص عومجم ءازجأ ةعبرأ 1840 ١89٠ ) ينوترشلا يدنفأ

 ّرم) ىهيودلل ةّينوراملا ةفئاطلا ةكراطب ةلسلسو ةنراوملا خيرات - ١٠و 4

 .(امهفصو

 لاقزنر نايتسبس بألل رمدت ةكلم (ءابزلا> بنيز رابخأ نم ةذبنل 9١
 6١(. ص .1894)

 ١ - ص .1888) نايكيريس راّطع فسوي ساّمشلا ةلئاع خيرات 18(.
 يدنفأ دمحأل ةزوجرأ نامثع ينب خيرات مظن يف ناوخإلا ةفحت - ٠

 .(29 ص )1١900. يديبابللا

 ىنُع 4٠١(«2 ص ١9401١. 18948 ) ىيحي نب حلاصل توريب خيرات - 4

 .ّيعوسيلا وخيش .ل بألا هيشاوح ىلع قيلعتلاو هعبطب
 ص .18417) نيّيعوسيلا ءابآلا دحأل ةّيسنرفلاب رصم خيرات رصتخم 0
)0 

 نايلوج ليئاخيم بألل ىلفسلا ديعصلا دالب يف ةثيدح ةحايس >2 7
 .(77 ص )١884. ٌيئعوسبلا

 ص) هل ةّيسنرفلاب ةّيراطملا برقب ءارذعلا ةرجش ىف ةّيخيرات ةذبن - ١١
14 

 عم ١" ص .18640) ءاديص يف جنرفلا ناخ يف ةّيسنرفإ ةذبن -
 . (ةطراخ

 بألل روصو موسر عم (ةّيوسنرفلاب) اهفصوو اهخيرات .كبلعب - 4
 .(37 ص )١896. ّيعوسيلا نايلوج ليئاخيم

 يدنفأ ليئاخيمل ةّيفارغوتوف ريواصت عم (ةّيوسنرفلاب) كبلعب خيرات - ٠
 ٠ 12 نع 553 فول

 سنمال يرنه بألل ةّيبونجلاو ةطّسوتملا ةكريمأ يف ةّيروسلا ةلحرلا ١

 ١58(. ص )١18914. ينوترشلا يدنفأ ديشر مّلعملا اهبّرع «ّيعوسبلا
 (ةّيفسلفلا بتكلا) . ٠

 ص )1894١. هيبوك يد روتكيف بألل نيوكتلا رفسو ملعلا نيب قيفوتلا - ١

18). 

 ماشلا يف ةعابطلا ّنف

 ا
 ص )1١886. ناسق نوال بألل ةّيسنرفلاب ةّيفسلفلا ّئدابملا ةصالخ _ ١

74 ). 

 .(04 ص .اممك) هل « تابجاولاو قوقحلا ىف تالاقم  ؛

 فيلأت نع يصحو ءاقترالا يف نيورد بهذم ىلع ءاملعلا دودر  ه

 .(66 ص .1885) ّئعوسيلا الزام ليماك لانيدركلا

 بألل لّؤحتلا بهذمل اًضحد تانئاكلاو ناسنإلا لصأ ىف باتك - ١
 . 01525 ص )١1890. ٌينوراملا ريفص جرف سس رج

 نم اًقباس ةروكذملا هتايح ةمجرت رخآ يف . سفنلا يف يربعلا نبا ةلاقم
 . (ةّيخيراتلا بتكلا عجار) 7٠١ ىلإ 14 ةحفصلا

 (ةّيبطلا بتكلا) . ١

 ١ يروخلا يدنفأ ركاشو سئس نيروتكدلل بيبطلا بئان ) ١88١

  . 5ص .ناءزج ١54 .(4لو

 هيفور لوج روتكدلل عزنلا يفو ةرارحلا نع بّبسملا ثوملا ىف ةلاقم ١"

 .(977/ ص .18484)

 51١0(. ص )1١849. هل ةّيسنرفلاب ثادحألا ةَّحِص

 ريفص جرف هللاريخ بيرعت «نورب يد روتكدلل ةّيَّبَطلا ةصالخلا : 

 | .(1ا/” ص )١1884.

 ّيَبطلا انبتكم اهعبطب ينُع رفصألا ءاوهلا ىف ةّيكرتو ةّيسنرف ةلاقم - ه

 5١(. ص )١1890. ةّيسنرفإلاب

 ٌيعوسيلا شيفرويف اًنحوي بألل رفصألا ءاوهلا نم ديكألا ءافشلا 5

 .(18 ص . م64

 (ةيفارغجلاو باسحلا بتك) -

 ١ فاصآ ليئاخيم مّلعملل باسحلا ملع يف بابحألا ةّيده باتك )١81718
 وكلام١ا. ص ؟١17(.

 1 سس م نا جس اج هج ع هن اح ا هه طهي سس سس جس ها يم جس و ا سا ا هاا ا شم مج حصص سطح بج ير هت سس سوي جسد هج تس ست



 /ما/
 ماشلا يف ةعابطلا َنف ْ قرشملا يف ةعابطلا ّنف خيرات 0

 ١ - هل باسحلا ئدابم يف بالطلا ةاقرم ) 1417١ةعبارلا هتعبط 1810/4.
 ص 88(.

 ص .1817/4) يدرت نيطسغوأ بألل باسحلا ملع يف ةفطتقم لئاسم ' 

 0ع
 .(؟97 ص .1890) هل باسحلا ملع يف بالطلا ةيلح  ؛ 3

 .(50 ص) هل باللطلا ةيلح لئاسم لح يف قحلم  ه

 .(48 ص .1846) هل باسحلا ملع يف رصتخم ” 

 عطقب ١4١ ص )١1874. نيئدتبملل ةيفارغجلا ملع يف رصتخم
 . (ريغص

 ١١7(. ص .1494 ةحّقنم ىرخأ ةعبط ١١8. ص )١885. ريواصتو

 ىفطصم نب دّمحمل ةّيضايرلا ايفارغجلا يف ةديدج ةلأسم فاشتكإ 4
 ١7(. ص .18448) ّيسلبارطلا ميحر

 (تالجمو ةّيعانصو ةّيملع بتك) ٠

 يدنفأ الوقت ولتعفر ريهشلا ينوناقلل ييرعلاو ةّيكرتلاب يضارألا همانماظن - ١
 3١8(. ص . مالا” شاّقن

 يدنفأ سجرج هبّرع «ويرييد نيزوكل ةعيبطلا ملع يف ةعيدبلا ةضورلا - ؟

 ”5١07(. ص .184805) زاب

 نايلوج ليئاخيم بألل ةّيسنرفإ ةلاقم ءاديص يف ةثيدحلا تافاشتكالا - "
 ١"3(. ص .اممىا0/)

 .("0 ص .189) ةّيسنرفلاو ةّيبرعلاب اهتاقالعو توريب أفرم ةفيرعت - ؛

 ىف ةّينامثعلا ةّيمومعلا نويدلا ةرادإ بناج نم .ريرحلا ةعانص يف ةذبن 6
 ْ ١7(. ص )١1891١. توريب

 افيحو اّكع طخ) ةيروس ىف ةّينامثعلا ةّيديدحلا ةكسلا نع يمسر ريرقت ١
 .(08 ص .1484؟) ةّيزيلكنإلاو ةّيبرعلاو ةّيكرتلاب (ماشلاو ناروحو

 .(18 ص .1899) ٌراش هللا قزر يدنفأ هللادبع ملقب ةراجتلا

 فقو «ةفاشم ليئاخيم روتكدلل ةّيقيسوملا ةعانصلا ىف ةّيباهشلا ةلاسرلا 8

 8١(. ص .18495) ّيعوسيلا لاقزنر سيول بألا شاوحب اهلّيذو اهعبط ىلع

 . 180١ ةنسل ةّيعوبسأ ةديرج يناكيتافلا عمجملا 4

 .(1900 )1١410١- ةّيرابخإ ةّينيد ةّيكيلوثاك ةّيعوبسأ ةديرج ريشبلا ب ٠

 .(1890 )/1١48- ةّيميلعت ةّيخيرات ةلاسر ةّيكيلوثاكلا ةسينكلا 2 ١

 نار زج قف ةتداو ةملغ ةقيخام قرشا هك اك لب رقما ت23
 ١90(. ٠

 (تاياورلا بتك) 4

 ٌىعوسيلا ىناحلاص ناوطنأ بألا هححصو هبّذه ةليلو ةليل فلأ تكاتك ١

 514١(. اهتاحفص عومجم تادّلجم ةسمخ 1890 -180)

 هتاذ بألا اهعبط ىلع فقو تاياكح عبرأ يف تاهاكفو فئارط - ١

 .(١٠؟ ص .1890)

 هتعبط )١8749. يكباسم ليئاخيم اهبّرع «تيمش ينوناقلل ةياكح ةثام

 لصألا عم اًرارم باتكلا اذه عبط دقو ١58(: ص ١8954. ةسداسلا

 .اهدحو ةّيوسنرفلابو .ّيوسنرفلا

 18177) نيوز سجرج مّلعملا اهبّرع تيمش ينوناقلل برغملا ةدرو - :

 .(؟ا/ا/ ص .1884و 41١ال4و

 ١١8(. ص )١1885. هبيرعت برغملا ةديرف  ه

 .14174) سيكرس نايلإ يدنفأ فسوي اهبّرع ؛ناعجشو صاع ةياور 1
 .(4"1 ص .1884و 7١٠١ ص

 ٠ هبيرعت نم :نرف لوجل ةّيئاوهلا ةبكرملا يف ةّيّوجلا ةلحرلا )1810١

 ص .1884و 5١9(.

 يروخلا بيرعت ءروغاس يد دّيسلل راكفألا ةهزنو رابخألا ةبخن - 8
 083م 1853 يئاسبلا تساوي



 هبيرعت نم .يعوسيلا وكنرف بألل سوفنلا ةياده يف سونأملا ثيدحلا 4

 .(458و "5١7 ص ناءزج لكمال )١41/4

 هبيرعت نم .لمحلا ةرهز ليلكإ عم ؛عئاضلا ديرفدوغل عئاقولا بئارغ ٠
 .(5907 ص .ا4ا/4)

 ١ - نينبلاو ءابآلا ىف نيدلا ةرمث وأ هابأ بّذهملا هللا ءاطع ةياور )184857 .
ْ 1 

 ١ - ٌينايرسلا لالد ليئاخيم ٌسقلا اهبّرع ؛ناسنإلا ناسحإ ةياور )188٠.
 ص “/١1(.

 4011 نما كلل ةقوشلا سنمال يرئه بألل نيتقيقشلا ةياورو نانبل ةديرخ يف نيعلا ةّرق - ٠

 بيرعت «ّيعوسيلا وغير ليمأ بألل بهذلا دالب ىلإ بجعلا رفسلا - 4
 00 نا ين رقرالا يدنفأ ةيفو عملا

 5١١(. ص .141/) ةّيخيراتو ةّيبدأو ةّينيد فئارط 6

 ديهشلا سولريك ةياور وأ ئحيسملا ىتفلا داهشتسا يف يحيرألا لثملا 7
 .("5 ص.18857١) فولأ ليئاخيم يروخلا ملقب

 ٠١ - ص .1897) ليرفغ ليئاخيم مّلعملل ةداهشلا يف ةداعسلا 41(.

 جرج راكم بيدألا ذيملتلل ّيسنرفإلا رعشلاب ةياور نانبل يف ناميإلا -

 ةياورلا هذهو .(088 ص .18489و ١84817 لاح طابقألا كريرطب ةطبغ وهو

 .اهبحاص ريغ ىلإ اهتبسنو سيراب يف سيول رام ةكرش اهعبط تداعأ

 مّلعملا ملقب ةقباسلا ةياورلا بيرعت نانبل يحاوض يف ناميإلا ةعيدو - 4
 .(77 ص )١849 ينيتملا ناميلس يبأ فسوي

 يناريدلا مارفأ ّسِقلا اهعبطو اهعمج .ميكحلا ناميلس كلملا ةياور - ٠

 216 ص .18945)

 ٌيعوسيلا نييوش .م بألل ٌيوسنرفلا رعشلاب لقره كلملا ةياور ١
 ,.( ١0 ص . ا مم6)

 ماشلا يف ةعابطلا ّنف قرشملا يف ةعابطلا ْنف خيرات

 (ةّيكرتلا ةغللا» (تاغللا) ١

 ١ (رد يباتك قموفوأ) ةّيكرتلا ةغللا ئدابم )/185. ١١(.

 ١" ةّيسنرفلاب ةّيكرتلا ةغللا قيطامارغ )١1859. ص 1١9(.

 ص )1١141/5. ةّيوسنرفلاو ةّيكرتلاب.(ىس هلاسر ملكت) تاثداحملا باتك “٠

15). 

 («ةّينايرسلا ةغللا»

 اهبّثر ىرخأ ةعبط .(75 ص )1841١. ةّينايرسلا ةءارقلا ميلعت ئدابم ١

 .ميكحلا روصنم مّلعملا

 ١ ص عجار) ةنراوملاو نايرسلل ةّيسقط بتك 9١5(.

 تابختتنم عم ّيعوسيلا يدنمسج يرئه بألل ينيتال ينايرس قيطامارغ ٠

 )19٠60. ةلّوطم ةحّحصم ىرخأ ةعبط هلو ١16١( ص .1895) ريغص مجعمو

 ىو ص

 اهرعشو اهفرصو ةّينادلكلا ةّينايرسلا ةّيمارآلا ةغللا وحن ىف باتكلا

 ٌينانبللا ٌيبلحلا يحادرق ليئاربج ٌسقلل ةّينايرسلا ةغللا سوماق . بابللا

 .(701و 57١ ص ناءزج 14941١. كام4ا/)

 ص )١849. ٌّيعوسيلا نورب فسوي بألل ينيتال ينايرس مجعم - ١

. 

 اهحرش عم ٌيوابوصلا عوشي دبعل «ندع سودرف» نم تابختنم - ٠

 ١19(. ص )/١1488. ّئعوسيلا يدنمسج يرنه بألل ةّينيتاللاب

 سقلا هيشاوح قلعو هطبض (ندع سودرف) ّيوابوصلا عوشي دبع ناويد 4

 غيلوب ناوبالا اهعبط ىلع فقو يتوهاللا سويروغيرغ سيّدقلا راعشأ 4

 .(14و ١87 ص ناءزج 148953 -1846 ) ناّيعوسيلا ىدنمسجو

 «ةّيوسنرفلا ةغللا»

 ةعباسلا هتعبط 57 ص )1١805. ةّيبرعلاو ةّيوسنرفلاب ةثحهتلا باتك ١

 ١5(. ص . 6

4 



 قرشملا يف ةعابطلا ْنف خيرات 4

 ص )1١885. شوفرح يدنفأ فسوي مّلعملل ةّيسنرفإلا ةءارقلا لوصأ - ١
 ١1895(. ةسداسلا هتعبط .5

 ١" هل ةّيسنرف ةّيرادج ثتاحفص ) .1١4845ص ١١(.

 مارفأ ٌنسقلا بيرعت ةّيحيسملا سرادملا ةوخإل ةّيوسنرفلا ةئجهتلا باتك - ؛

 50٠١(. ص .18917) يناريدلا

 . (اًرارم هعبط رّرُك مث ٠١7 ص )١1849. ةّيوسنرفلا لاعفألا فيرصت - ه
 ١ نيّيعوسيلا ءابآلا دحأل ةّيبرعلاب ٌيوسنرفلا قيطامارغلا ئدابم )1845/8.

 ةرشع ةيداحلا هتعبط ١48945. ص ١5560(.

 ٠ يناريدلا مارفأ ٌسقلل ّيبرعلاو ٌيواسنرفلا قيطامارغلا ئدابم 18950 .

 نم ١517 .(قحلم عم

 هتعبط 4٠. ص )/١180. ةّيبرعلاو ةّيواسنرفلا نيتغللاب تابطاخم - 8

 .(18 ص ١89٠. ةرشع ةنماثلا

 سجرج مّلعملل ةّيواسنرفلاو ةّيبرعلاب مّلكتملا نامجرتو مّلعتملا دشرم 4
 .(077 ص )1١854. ّيقشمدلا لفون

 ٠ - هل ةّيوسنرفلا ةغللا يف ةّيفولا تادرفملا )١475. ص 584(.

 ١ - هل يبرعلا يف ريسفتلا عم ّيوسنرفلا يف نيرمتو ميلعت باتك )18757 .
 ص 5١9(.

 فسوي بألل برعلاو ٌيواسنرفلاب ملكتملا نامجرتو مجرتملا ناسل - ١

 .(758و ١84 ص ١44865. ةعبارلا هتعبط )141/1١. ناءزج «ّىعوسيلا زور

 يدنفأ فسوي مّلعملل ةّيبرعلاو ةّيوسنرفلا يف مّلكتلا ناقتإ ىلإ ليلدلا -

 .(اًرارم عبط 77١. ص )١897. شوفرح

 1١885-1888. ) ناءزج ىل ةّيسنرفلا ىلإ ةّيبرعلا نم ةمجرتلا باتك . 5

 .(4١٠7و 7١ ص) مّلعملل نارخآ ناءزج باتكلا اذهلو .(77١و ١75 ص
 ةثالث ّيعوسيلا هملذ سرطب بألل نيئدتبملا ةدافإل ةّيسنرفإ تافطتقم - 0

 .(ةحفص 84 اهعومجم) ماسقأ

 . نيئدتبملا ةدافإل ةلّوطم ةّيسنرفإ تافطتقم - 7

 ماسقأ ةثالث) هل ةّيوسنرفلاب رعشلاو ةباطخلاو نايبلا دعاوق - 3٠١١

 .(تاعبط ثالث عبط 007 اهتاحفص عومجم (1887-1885)

 (ةّيكيلوثاكلا ةعبطملا) توريبب نيّيعوسيلا ةعبطم ىف )١1855( ىلوألا تالآلا ىدحإ



 مئتي سج لاطأ
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 اروط نيع ةسردم ةبلطل نيّيوسنرفلا نيفّلؤملا دوجأ نم تافطتقم -
 .(ةرثع ص ):1١19.

 فيطللا دبع فيلأت ةّيوسنرفلا ميلعتل يكرتلاب ءاب فلأ ديدج لوصأ 9
 .(518 ص .189) ميحر

 ) مل اطيإ بنتك 0

 دشار يبأ يدنفأ دوّبع مّلعملل ةّيبرعلا ةغللا ءانبأل ةّيلاطيإلا ةءارقلا ئدابم

 117 عع اك

 ةنسلا نيسمخلا ءانثأ يف ةّيكيلوثاكلا انتعيبطم نم رادص ام لمجعم اذه

 كلاذفو رتافدو قاروأك ةديدع تاعوبطم نع اًجْفص انبيرض دقو .ةمرصنملا

 أم ىلع عمال يلد قبس أم ىفو .اهدادعت انعسي ال ريشانمو بطخو تاالاقمو

 هللا اهداز . مولعلا فانصأ عيمجلو نطولل ةليلجعلا مدخلا نم ةعبطملا هذه هنَّذأ

 .:يخ ك نا اهباهما فاق اك رت

 ناك ءتوريب ىف تدشنأ تلا ةعبارلا ةعبطملا ىه 4 ةّيروسلا ةعيطملا#ا د5

 يدنفأ ليلخ ديجملا رعاشلاو ةداعسلا بحاص ةّمهب 1801/ ةنس اهئاشنإ خيرات

 زادضإ اهئاشنإ: نم نلوألا :ةياغلا :تناكو. + اًقئاس تاغعؤبطملا ريدم: يروخلا

 ىربك ةميزع ماِّيألا كلت يف يضتقي عورشملا اذه ناكو ةّيروس ةيالول ةديرج

 نع اهئشنم بانج طّيشتل تناك ام تارابتعالا هذه نأ ريغ «ةلئاط تاقفنو

 ةقيدح ل ةفورعملا ةعويسألا هندي رج ردضأو عورشملا اذهب ماقف . لمعلا

 ةيرعت ةديرح لأ نمو «ةمسرلا اهتائوح :ةدنلا ةيؤكدتلا اينلعس ناكألا

 ةّيكرت ةديرج الإ ةّيئامثعلا دالبلا نم اهريغ يفو لب ماشلا دالب يف ترهظ
 رمألا لّوأ يف رابخألا ةقيدح تناكو .ثداوح ىتديرج اهمسا ةّدم تردص

 لازت ال يهو 141١. ةنس اًعم ةّيسنرفلاو ةّيبرعلا يف تردص مث .ةضحم ةّيبرع

 نقو .ةرتلكتاو يرق نم تيلجتما دقق اهتاودآ امأ , "”انيويب ىلإ قللذ نع

 هفطل ىلع ةركشنف .هسفنب يروخلا يدنفأ ليلخ ولتداعس نع دئاوفلا هذه نم اًريثك انذخأ دقو (؟؟)

 بيدألا ّيعذوللا ةرضح ٌهبتك اًّمع اًمغر اليوط اًرمع هل ىّئمتنو هتمالس ىلع ُهئئهن ةبسنلا هذهبو
 - رصم خيرات يف بابلألا ةهزن باتك يف ّيرماعلا يدنفأ ينسح دّمحم بيبللا رعاشلاو
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 .انتعبطم فورح نم اًئيش اهبحاص ذخأ

 خيرات بسح اهءامسأ انه درون ففيلاتلا ضعب ةعبطملا هذه نم ردص دقو

 :اهرشن

 .(55 ص . )١859 ةّيراجتلا نيناوقلا ١

 . ىنويامهلا ءازجلا نوناق .. ؟

 .ةّيبدألا ةعبطملا يف هعبط دّدُج ّمث (ناءزج) روتسدلا ٠١

 ١187٠0 ) يناتسبلا سرطب مّلعملا هيشاوح قّلعو هطبض ئّبنتملا ناويد - ؛
 0 ص .851/

 ص . ١ 8550) سرتسب يدنفأ ميلس اسي رعت رايبالام ليزومادم ةياور 5

45). 

 ص )١850 يروخلا يدنفأ ليلخل ةياور ىجنرفإ تسل نذإ ْيَو 5
)2 

 ١٠١5(. ص )١870. ضرافلا نب رمع خيشلا ناويد ب

 ١7(. ص .1875) ةّيميلسلا ةلحرلا يف ةّيهشلا ةهزنلا / 

 55١(. ص )1١857. يروخلا يدنفأ ليلخ مظن نم ديدجلا رصعلا 4

 ٠ ص .18577) اشاب داؤف حدمو ةمجرت يف ةّيداؤفلا دئاشنلا 724(.

 ١١ لالهلا عفار ةريس )١854. ص 1١(.

 ص) ناءزج «يروخلا يدنفأ ليلخ هبّرع ءاشاب يحبصل ربعلا ةلمكت - 7
 .(١١"”و اى"

  1١يرونلا مامإلا ةماقم ١78٠0 ص (مك) (2

 .(47 ص .م 1839 -ه )١787 ةقادصلا راكذت 4

 ريدم يروخلا يدنفأ ليلخ موحرملا بدألا ديقف» :لاق ثيح ١١( ص) رصعلا ءارعشو -
 هنامز ريهاشم فرعي ّيعذول ملاع نم ُهّرد هللف 2١845. ةنس رخاوأ يف ىفوتملا ايروس هكيتيلوب

 .مهتافو ينس نع ققديو

 . 181/1) تاعاظفلا نم ةسنرف ىف نوّيسوربلا هبكترا ام نّمضتت ةحئال - 71

 .(40 ص

 عفار يودب كب ةعافر بيرعت كاميلت عئاقو ىف كالفألا عقاوم د ١ا/

 .(787 ص .18550)

 )/١851(. سويراكيبأ كب ردنكسإل ةّيروس تابارخ -

 .1417/6) ِشاّقن يدنفأ ليلخ ميلسل لوصف ةسمخ تاذ ةدئاع ةياور
 5١(. ص

 ميلسو يروخلا ليئاربج ميلسل ّيفارغجو ّيخيرات نامسق راهدألا راثآ . ٠

 .هعبط لمكي مل (780 ص .141/0) هداحش ليئاخيم

 .هقّمستن مل امم كلذ ريغ ىلإ .جتنوم يد زيكرملا ةّصق - ١

 نب سراف نب فسوي وه ةعبطملا هذه عشنم «ةّيمومعلا ةعبطملا# 5
 : هلأ | : : 0 هك خو 3 .

 يف .بابشلا ناعير يف وهو مدخ . ٌينوراملا نوفلشلا يروخلا تفس وي

 تاعوبطم حّحصمو فورح بّنرم ةفصب يروخلا يدنفأ ليلخ ةداعس ةعبطم

 ةنس ثداوح رثأ ىلع ةّيلعلا ةلودلا دمتعم اشاب داؤف هاعدتسا مث .نيتنس ةّدم

 ةّيكرتلا ىف عبطُت تناك ىتلا ةّيمسرلا تارّرحملا ةراظنو تدنتردل ام

 .ةّيلعلا ةناتسآلاو توريب ىف اهيدمتعمو لودلا ءارفس ىلإ لسرّتو ةّيسنرفلاو

 ماظن مت ىّتح ١85١ ةنس لئاوأ ىلإ تارارقلا هذهب نوفلشلا فسوي لغتشاف
 .ةنيكسلا ترّرقتو نانبل لبج

 هباسح ىلع ةعبطم حتفب ةّيلعلا ةلودلا روكذملا نذأتسا ةنسلا كلت يفو

 ةّيمومعلا ةعبطملاب ةفورعملا هتعبطم أشنأو ةبولطملا ةصخرلا لانف «ّصاخلا

 تاناورلاو ةكدألا ؟يمكلاوب ةدينفلا كاعوبطتلا ننسي لعجو 141 ةزين

 حتف ىلع هدعاسيل همدقتساف نانبل لبج ىلع فّرصتم لّوأ اشاب دواد موحرملا

 يف هتعبطم لاغشأ ملسو هتوعد ىلإ باجأف .ةّيفّرصتملا زكرم يف ةعبطم

 .روهشملا ّيطلاملا ريشب ريمألا لبق نم نانبل لحاس ىلع اًمكاح يروخلا فسوي ناك (؟)



 قرشملا يف ةعابطلا ّنف خيرات 45

 بّئرف «ةّينانبللا ةعبطملا ميظنت ىلع فكعناو مهتنامأب قثي نم ىلإ توريب
 فيلآتلا رشن ىلع ةرداق ةبهألا ةّمات تراص نأ ىلإ اهلاوحأ لك رّبدو اهتاودأ
 .هتعبطم قاطن عيسوتب ٌمتهي ذخأو توريب ىلإ داعف ةديفملا

 ىلوألا كي را علا ةراظن نم صخرتسا ّمث

 وحن اهقوس تجارو امما/ل٠ ةنس ّرغ يف اهأشنأ ةّيرابخإ تناكو ةرهزلا ةديرج

 يجنوباص سيول ٌّسقلا اهأشنأ ةلحنلا ةيناثلا . بابسألا ضعبل تيغلأف نيتنس
 عم اًكرتشم ةيمومعلا ةعبطملا ىلإ اهلقن اهلقن مث ةّيصّلخملا ةعبطملا يف ًالّوأ اهعبطو

 ضعي: اهيف :كيركت :ةليلق رهشأب ةرهزلا ةديرج لعب .نوفلشلا يدنفأ فسوي

 حاجنلا ةديرج ةثلاثلا .ةرهزلا عم تلطبأ مث ةنسحلا ةّيملعلاو ةّييدألا لوصفلا
 رهظت تناكو 187١١ ةنس نوفلشلا فسوي اًضيأ اهردصأ ةّيسايس ةّيرابخإ تناك

 ةديرج لّوأ يهو ةّيموي تراص نأ ىلإ نيتّرم مث ةدحاو ةّرم عوبسا لك يف

 بحاص َّنَظ امك لاوحألا ةديرج- تسيلو) ماشلا دالب ىف ترهظ ةّيموي

 .اهركذ يتأيسو مّدقتلا ةديرج ةعبارلاو .1874 ةنس ىلإ تمادو (اهزايتما

 يدنفأ هللا قزرب عم ةكرشا 1101 كب هع قوئلفلا كنون موعترملا تاكو

 تاقفن امستقي نأ طرش ىلع ةّييدألا تافلؤملاو هين ةييدلا نمكلا ريشل ةرضخ

 هكيرش نم نوفلشلا فسوي عاب ىتح ةَّدم كلذ ىلع ايقبف ءاهحبرو ةعبطملا
 ديب ةّيمومعلا ةعبطملا تراص تقولا كاذ ذمو ةّيمومعلا هتعبطمو هتديرج زايتما
 نارطملا لاضفملا ربحلا ةدايس اهلامعأ ىف هكراشي ارضخ يدنفأ هللا قزر

 . (ةّيكيلوثاكلا ةّيمومعلا ل اهمسا راصو سبدلا فسوي

 هل تصخخرف فراعملا ةراظن ديدج نم محرتسا هَّنإف نوفلشلا فسوي اّنأ
 ثالث ةَّدم ترهظ يتلا مّدقتلا ةديرج ءاشنإو ةّيلكلا ةعبطملا حتفب 1874 ةنس

 رومأل اًرارم اوضّرعت مهّنَأ الول نيعرابلا ةبتكلا ضعب اهيف بتكو «ةنس ةرشع
 نأ ىلإ لاحلا هذه ىلع ةّيَلكلا ةعبطملا تيقبو .اهنولهجي اوناك يتلا نيدلا

 ءاقب عم سكدتروألا مورلل سويجرواج سيذدقلا ةّيوخأ ةدمع اهترجأتسا
 موحرملا يفوت َّمث .ةديرجلا بحاص ىلع ةّيلوؤسملاو ةراظنلاو زايتمالا

 .هنبا ىلإ ةديرجلاو ةعبطملا زايتما راصف ١18465 ةئس نوفلشلا فسوي

 0 ماشلا يف ةعابطلا ّنف

 فيضنو ةّيلكلاو ةّيمومعلا نيتعبطملا نم تردص ىتلا بتكلا ءامسأ هذهو

 حابصملا ةعبطم يفو ةّيكيلوثاكلا ةّيمومعلا ةعبطملا ىف ردص ام ىلوألا ىلإ

 :ةدحاو ةعبطم اهلك اهنأل

 (41١/ال ١855 ) ةّيمؤمعلا ةعبطملا ١

 (ةّينيدلا بتكلا) ١

 3١١(. ص . 1855) نوفلشلا نوطنأل يميرملا رهشلا حاّيز -

 ١١5(. صا. )١850 سندلا نم ةئيربلا ءارذعلا ةّيوخأ ع نيناوق ١

 ىسيع سجرج يد.وخلل ةيحتوارلا ةايحلا مظنل ةّيعوشخ تاولص

 5١18(. ص .3181/7) ٌئليسابلا بهارلا

 صا .141/6) 5007 ءابآلا د ّيحيسملا دين ع

.)١6١ 

 101/17 ع 141703 ملا ترب ضوؤشتا نطاقلا تانك 5

 يروخلا هبّرع «يتنوم سواملترب بألل نهاكلا بلقل عوسي ةاجانم - ٠
 1( نضل ىلا 0/90: علا كوب

 ض1 يتابطلا بفسوي لاقل هانعلا سوفت ةنيكسلا هانقرالا هتغق

2.00 

 هبّرع «يلاسرب سونافطسأ بألل راّيأ رهش سيركت ىف رامثألا ءانتجإ 14

 0016 نم اا انفلا فور يلا

 «لوب يد روصنم سيدقلل ةّيحورلا ةايحلا بيذهت يف ةّيبدألا قئاقحلا - ٠
 1 ا اند يرش

 (ةيشاقلاو: لكما ودلا تدك أ

 َيبلحلا فسوي ٌسقلا فيلأت بيبحلا ايؤر يف بيجعلا ناونعلا - ١
 5 7 ا د ال
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.)41 

 ٠ ص .18177) سبدلا فسوي نارطملا ةدايس ظعاوم ١47(.

 ؛  ص .8170١1و 181/54) هظعاوم نم رخآ عومجم 497(.

 )//١/1 سبدلا سايلإ فسوي يروخلل ليجانألا ريسفت يف ليجلا ةفحت 5
 .( 5*٠ ص

 (ةّيتوهاللاو ةّيفسلفلا بتكلا)

 وكافتك سيول اجاوخلل ةّيكيلوثاكلا ةسينكلا ناطلس يف ةّيلجلا ةّلدألا ١
 .(5088 ص .18584)

 ص )١859. هل ديحسوتلا ىف ثيلثتلا ةقيقحح ىف ديدسلا ناهربلا 3

06 ")2 

 )١859. دعسم سلوب نارطملل ءارذعلا ةّيلوتب ماود يف ءارغلا ةفحتلا 4

 .(57" ص

 فيلاوب يد نيرام بألل ةعيبطلا ةقئافلا ةنايدلا يف ةعيفرلا ةركذتلا  ه

 .(78 ص .141/0) ةدايز ردنكسإ مّلعملا اهبّرع «ّيعوسيلا

 فسوي يروخلا هبّرع «ّيعوسيلا ّيكسفومد بألل ةّيفسلفلا موسرلا - 5

 (ةّيلدجلا بتكلا) 5

 ةسينكلا عم نيدحتتملا ريغ ةّيقرشلا فئاوطلا ءاسؤر ةدايس ىلإ ةلاسر ١

 ص ١18594. سبدلا فسوي يروخلا) ةّيقرشلا ةسينكلا ءانبأ دحأل ةّينامورلا
6 . 

 سويب ابابلا روشنم ىلع ةقاشم ليئاخيم باوج ددص يف تاميلك ضعب ١

 . 45 ص .181/0) يرفنضغلا كب نيدلا رصن خيشلل عساتلا

 ٠ - ص .1411) دواد فسوي يروخلا معز دينفت يف دودرلا حور 07"7(.

 سلوبل دواد فسوي يروخلا ىلع ةبواجم راذعلا ءالبإو راتسلا فشك : 

 .(55 ص .ا41ل7) نيز

 ّيكيلوثاك لكو اًيكيلوثاك ريصي نأ يناتستورب لك ةمزلم ةعطاق تاناهرب 4

 سبدلا سايلإ سلوب يروخلا هبّرع «لاثال دّيسلل هبهذم ىلع ٌرمتسي نأ

 .(560 ص .ا141/)

 (ةّيرعشلاو ةئيدألاو ةّيسردملا بتكلا) 6

 ١ ص . مكاو س رتسب ةبتاك ةموحرملا يثارم ١5١(.

 مث .51 ص .1857) نوفلشلا فسوي مّلعملل تابتاكملا نامجرت - ١

 .8554) ٌيلبألا نيهاش سجرج عمج فرظتسملا فطقتسم باتك ب '"*

 ران

 نوفلشلا فسوي مّلعملا عمج رداونلا فئاطل ىف رطاوخلا ةيلست باتك +

 5١(. ص )١1854.

 .(١١؟8١ ص )١858. يجزايلا فيصانت خيشلل ناحيرلا ةحفن باتك  ه

 ١ - يدع نب ىيحي اًيركز يبأ خيشلل قالخألا بيذهت ىف ةذبن )1875.

010006 

 .(784 ص .18557) ليلخ ناطلسلا ناويد  ا/

 .(7”ص) اهحرش عم يئارغطلا ةديصق - 6

 .هعبط رّرك دقو يدنجلا نيمأ خيشلا تاموظنم 4

 ٠ ةبيرغلا ةآرم ٌوعدملا ىتسكلا مساق خيشلا ناويد )١859. ص ©0792 .

 ص )١1859. سبدلا فسوي يروخلل مّلعملا نع مّلعتملا ينغم - ١

 ةنس) هعبط رّوك دقو . 4 ص . ا مالثد) نيرمتلل نامحلم هيلعو يوم

 ١87(. ص .0

 بهارلا يلاغفألا سوينوطنأ ٌسسقلل راعشألا مظن يف راهزألا ةضور -
 .(55 ص .181/0) تنانبللا
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 .(170 ص .14170) شاّرم هللا حتف سيسنرفل لاوحألا دهشم 1

 . 017” ص .8١ا/١1) نوع ايبوط نارطملا ديسلا يثارم - 1

 َينانبللا ريقش ركاشل زيزعلا دبع ناطلسلا حدم يف زيربألا بهذلا - 5
 ْ .(54 ص .ا4ا/0)

 يروخافلا سويناسرأ يروخلل يبرعلا رعشلا يف َيبهذلا نازيملا - 7
 ا 8١(. ص .ا41١/)

 ٠١ ةعبسلل ةعطسلا )١141/7. ص 77(.

 (ةّيملعلاو ةّيخيراتلا بتكلا) 5

 ١ ص . 855) ٌيدوهيلا س وفيس وب خيرات نم ةذبن 6

 .(؟75 ص .1854) دالوب ناوطنأ يروخلل اًيروس دشار - ١

 ص .1858) سبدلا فسوي يروخلل رابحألا رفس يف رابخألا رفس - ٠"
00 

 (ةّيهقفلا بتكلا)  ا/

 سوميسكم كريرطبلل ةّيضرفلا لئاسملا يف ةّيضرلا دادعألا ةلاسر ١
 نيناوقلا نم ٌءيش ةعبطملا هذه يف اًضيأ عبطو .(44 ص اا

 ْ . ةّيعرشلاو ةيراجتلا

 (ىَّنش رداونو تاياور بتك) -

 ١ - ٌرحلا يدنفأ سوّتط اجاوخلل ريكسلا لهاجلا ٌباشلا ةياور )185.
 ص 87(.

 "  ص .18374) ساّون يبأ رداون يف سالجلا ةهزن 54(.

 ص )١8584. تفلدنق سوينوطنأ يروخلل ةميمللاو ميمذلا ةياور 1

4). 

 .(40 ص )١8514. بعص ميلس بيرعت «ينيجريفو لوب ةياور -
 .(10 ص )١8554. نابرغلا ةضور باتك 5

 | أ
 ا

 ا
 ا ا
1 
1 

1 

 6١ ماشلا يف ةعابطلا ّنف

 ّينغلا دبع نبا يدنفأ ميلس دّيسلل ةّيجورسلا ةعدخلاب ةّيبدألا ةياورلا 5

 .(77” ص )1١855. ناضمر

 045: نص" 1055) نوفلشلا 'تسوبل ةادولا ظنخ ةياورا/

 10 وا الا رو يقوم نيفألا ةناورس#

 بدحألا يدنفأ ميهاربإ خيشلل ةّيبرعلا مولعلا يف ةّيدشرلا ةفحت ةياور 4

 .(718 ص .185)

 شان نورامل دوسحلاو لّمغملاو ليخبلا تاياور عومجم .نانبل ةزرأ - ٠
 ْ .(855 ص .18569)

 هللادبع ليئازبج بيرعت ةبيجعلا نيوخألا ةّصق ىف ةبيرغلا ةفدصلا - ١

 . ه1 نا يووشلا

  1١ناشهج ليئاخمم بيرعت فايقتج ةياور .

 ةّيكيلوثاكلا ةّيمومعلا ةعبطملا ١

 كيقل دم ودعت ةةكطنبلا حرقت تقل 'نلا دكا نفاق نه كح

 ك1 راكلا

 ءازجأ ةثالث .ّيعوسيلا ينوريب اًنحوي بألل ةّيتوهآللا تالاقملا رصتخم ١

 .(5١5و ه85و 01١ ص . 848١ ل امالا/ )

 1١(. 57و ١٠ال4 ص .ام407 14م/9)

 ٠١ _ ةّيئادتبالا بتاكملا دالوأ ميلعتل ةّيحيسملا دئاقعلا ) .18481١ص 17(.

 ص .1441) ةّينوراملا ةفئاطلا بأ بهارلا نورام سيّدقلا ةمجرت -

0046 

 ةمعن يروخلا هبّرع ءناسنج ةمالعلل باتكلا نايب ىف بابلألا ةريخذ  ه

 87١(. ص .18485) مرك هللا



 00 ااا 1 سس م م م جا اع هاجس ا ا م حش هس سس نص ص سس ع سا ب ع ب ع م اح نم ص صحت سيب عتسسس طوشجم

 ماشلا يف ةعابطلا ّنف ْ قرشملا يف ةعابطلا ْنف خيرات 1 ١١ 0 6-1 ع ْ تاو « ف ماما 5

 ص )١184١. داّوع سلوب يروخلل عيدبلا ْنف يف عيدبلا دقعلا باتك ١ 1 لذا يدل .نيرتمرم سول ك قووكلا ناقفألا ناكسو نابنلا قاوتغاس#
 .(16 .(704 ص )١884. يوالوتلا سرطب .ٌسقلاو يبغز سلوب يروخلا هبّرع

 هللادبعو نوع يدنفأ ركاش هبّرع «تيوسوبل ماعلا خيراتلا يف باطخ _ "“
 .(744 ص .1487) ىيناتسبلا يدنفأ د مرك روش بيرعت 6 ف 1 .149:) هللا ةمعن ىروخللا بيرعت .ماكحألا ساطسق 7
 . ا

 )1١8485. ١١18(. ةّينوراملا ةّيملعلا ةرئادلا رامثأ هم ناتذن  ؛ نول تلمتل
 َّ 3 9 1 ا رهاض فس وي يروخلا بي رعت «ننامورلا 8 ب ل 7 دلا باتك 6

 1١8(. ص )١18484. يدنفأ ساطغ ولتزعل ةّيواسنرفلا ةءارقلا ئدابم  ه ا .(757 ص )١1891١. ىناتسبلا

 ص )١1841. سبدلا فسوي نارطملا ةدايس ةئنهت ىف سنألا ةناحير *  ْ (ةّيسقطلا بتكلا)  ؟

 ) . (اًرارم عبط) ريمازملا ١ .((4

 .(777 ص )١890. يروخلا ركاش روتكدلل نيعلا ةَحبص باتك ٠
 0 | 5 9 00 ْ ص . 28850 ينوشركلاب لوسرلا سلوب سيدقلا لئاسر نم لوصف  ؟

 ءازجأ ةعبرأ «سبدلا فسوي نارطملا ليلجلا ربحلل اًيروس خيرات باتك 4 دلل

 )1490-١9:00(. ةحفص 77١٠١ وحن ١

 .(4 و 447 ص .1441) لييويلا بحاصل ليمجلا نافرع 4
 "»١55(. ص )١18486. ةّيعيبلا تابلطلاو رمايملاو تازانجلا باتك ا"

 0 ةّينوراملا ةسينكلا سقط بسحب ةّيعيبلا بطخلا باتك نم ةلاجع
 (اهنيعب ةقباسلا ةعبطملا يهو) حابصملا ةعبطم ْ ا نع مكلاال)

 .(1849 188٠١ ) حابصملا ةديرج ١ | سبدلا فسوي نارطملا دّيسلل ةّيعيبلا ضورفلا يف ةّيخيرات ةذبن -
 1 .(807 ص .1890)

 .(17؟ ص )١845. ةّيلعلا ةرضحلا حدم يف ةّيردلا تاموظنملا ١ .(0140 ص . 1840 ةّيابرسلاب نهلإلا ساّتقلا باتك  ه

 ١١(. ص .1885) تائنهتلا يف تاموظنملا - " .(07 ص .1884) نهلإلا ساَّدقلا باتك نم يمويلا روفانلا 5

 . شاّقنلا يدنفأ الوقن ولتزعل ةديدع ةّيهقفو ةّينوناق تاعوبطم - ؛ ْ 02٠١(. ص )١1890. ريبكلا ميحشلا -

 ا نعال كاما ل ؤ .1891) ةّيسنك تالافتحاو ةّيهلإلا رارسألا ضعب عيزوت بتر 2-

 | 1 ص
 .(18 ص .141/ا ةنس هعبط ديدجت) تابتاكملا نامجرت ١ دّيسلل اًيتسراخوألا يف صقلخملا مدو دسج دوجو تابثإ يف ةبطخ 4

 ١158(. ص .141/4) نوفلشلا يدنفأ فسوي مظن سيلجلا سينأ - ؟ | .(57 ص .1897) سبدلا فسوي

 .(45 ص )١141/5. وروم روتكدلل ةلئاعلا بيبط .هل ثاريملا ميسقت - ٠

 ينوترشلا يدنفأ ديعس مّلعملل بلاطلا ةينغ ةئطخت يف بئاصلا مهسلا - : ظ (ةّيملعلاو ةّيبدألاو ةّيسردملا بتكلا) "" 
 .(85 ص .41١ا/5) 1 .(87 ص .141/4) رابكلا يقرمو راغصلا يبرم ١



 قرشملا يف ةعابطلا ْنف خيرات 684

 1١7(. ص .18170) ُشاَّقن ليلخ ميلسل يم ةياور 5

 ص .1410/) ةيلاغ ميلس مّلعملل ةّيرجتملا لامعألا يف ةّيهزلا ةضورلا
.)١1 7 

 خيشلا هبّرع «تايب ليفويت فيلأت ئنامثعلا ٌيراجتلا نوناقلا حرش -
 .(405 ص .1419/5) حادحد ردنكسإ

 تفلدنق نوطنأ يروخلل جاوزلا ةّنس ةغيصل جاهنم وهو ٍجاّمولا جارسلا 8
 .( ٠١5 ص . 1850

 .(*148 ص .1417/8) ليحزلا يدنفأ ميلسل باسحلا سوماق 4

 717١(. ص .1817/9) زاب يدنفأ ميلسل ءارجألا ماظن -

 ١15(. ص )١188٠0. ءاروعلا يدنفأ يكارتبل ءارجألا ماظن - ١

 . 1845) نارترب يدنفأ دوادل تالسارملاو ءاشنإلا يف تابتاكملا زنك - ١١
 .(605 ص

 مل اهّنأ الإ ةّيمومعلا ةعبطملا تقبس ةعبطملا هذه 4ةّيقرشلا ةعبطملا# 1
 ناك . ١854 ةنس ىلإ يقتري اهؤاشنإو .اهدعب الإ ةّيقرشلا ةعبطملاب فرعُت
 يف مث رصم ةسردم يف ٌبطلا سرد يذلا راجنلا يدنفأ ميهاربإ اهبحاص

 يف ّيركسعلا ىفشتسملل لّوأ اًميكح ةّينسلا ةموكحلا هتنّيعف ةّيلعلا ةناتسآلا
 هباتك ايليسرم يف ةئس عبطو وأ يف ١849 ةنس لّؤجتف .تثوريب

 هعمو ماشلا ىلإ عجر ّمث ةّيعيبطلا مولعلا يف بالطلا ةيادهو بابحألا ةّيده
 اه.قكأو توريب يف اهب لغتشاف اهتاهّمأو اهتاودأ عم ةسنرف يف اهارتشا ةعبطم
 ةليلق بتكو ةّيراجتلا كلاذفلاو ةّيدلبلا تاماظنلاو ةّيمسرلا قاروألا اهيف عبط
 نامثع ينب نيطالس خيرات يف يدنفأ ميهاربإ ةعبطملا بحاصل باتك اهرهشأ

 . ١860/8 ةنس هعبط

 دّيسلا ىلإ هتعبطمب ىصوأو ةعبطملا هذه بحاص يفوت 1877 ةنس يفو
 اًيح ىّثوتملا وخأ اهفورح نم اًمسق ذخأو توريب نارطم نوع اًيبوط ليلجلا
 ثّلثملا ةمجرت فيرشلا ليجنإلا باتك اًًيبوط نارطملا اهيف هرشن اًممو .راّجنلا

 ل ماشلا يف ةعابطلا ّنف

 هلعلو 0595 نه ):156:ةنس عبط تاحنرق سوئامرج تارظننلا تامخرلا

 .هركذ ىلع فقن مل امم كلذ ريغ اهيف عبط
 تفرعف جربلا ةحاس دنع اهلعجو ةعبطم ىرتشا هنإف راّجنلا اًنح اّمأ

 عم هلاغشأ رثكأ تناكو هوخأ اهب ىتأ يتلا فورحلاب لغتشاو ةّيقرشلا ةعبطملاب
 اهءامسأ انه درسن بتك ضعب ةعبطملا هذه يف عبط دقو .قشمد قيرط ةكرش

 :اهخيرات بسح ىلع

 .(58 ص )١8514. دعس يدنفأ بيبحل رئافدلا ةقيقشو رجاتلا ةقيفر ١

 4١(. ص )١18554. بوغبغلا حرف نيمأ هفطتقا ةليعلا ةيلست باتك ١"

 يجنوباصلا سيول ٌسقلل ةّيبدألا تابيذهتلاو ةّيبرعلا ةءارقلا لوصأ -

 15 نع 1450 نق كركي

 .(77 ص .1451) شاّرم هللا حتف سيسنرفل سيراب ةلحر باتك  ؛

 .2784 ص .1451/) ةّيراجتلا نيناوقلا  ه

 سيول ّسقلا هبّرع ءاشاب داؤف دّمحمل ةّينامثعلا دعاوقلا يف ةّينسلا ةآرملا -

 .(595 ص )١1851. يجنوباصلا

 ١1518(. ص .141/1) نابرقلا ةدابع ىلإ ناّبشلا ةياده ٠

 نوي تقلا افلا كور دياب يح اة ةيلخبلا ةسنطموا
 ءابآ نآلا هنكسي يذلا (شوطنألا) ماقملا يف اهعقوم ناكو ةَّيصّلخملا ةّينابهرلا

 ةنس ةّيصلخملا ةعبطملا» اهيلع بتك ٌةماخر هيباب دحأ قوفو .ةيئابهرلا هذه

 استر ناكو ب ليحك اّنح بألا ليلجلا ماعلا اهسيئر ماّيأ يف كلذ ناكو 04

 اهتاودأ نم مسق لازي الو .هصوص نافطسإ لضافلا بألا توريب طبرم ىلع

 يدنفأ ليلخ بيدألا رخآلا مسقلا اهنم عاتبا دقو مويلا ىلإ اًدوجوم ةميدقلا

 ةعبطملا هذه يف 5 يتلا بتكلا اّمأ .لاوحألا ةديرج بحاص يودبلا

 : يخيراتلا اهبيترت ىلع ّيملعو ّينيد نيمسق ىلإ اهمسقنف



 ١6١ ماشلا يف ةعابطلا ّنف قرشملا يف ةعابطلا ّنف خيرات 6

 (ةّيئيدلا بتكلا) ١

 .ريمازملا نتم ١

 .سخيوطكألا  ؟

 1 هزيم ةيعاوبلا نسب ةقلنلا» قرارك يل لامعتت جناتك با
 . (9 14ص

 (©. ممم0م1101©) يدونرأ بألل روبزلا ريسفت يف روشنملا ٌردلا

 .("ا/4و 554و 0454 ص .1459 1874 ) ءازجأ ةثالث «ّيعوسيلا

 (ةّيملعلا بتكلا)  ؟

 ريهشلا ٌىجزايلا فبفيصات خيشلل وحنلا ئدابم يف ةمامحلا قوط ت1

 0 ص .18560)

 ١" ةّيبرعلا ةءارقلا ملع ئدابم )1875(.

 ص .1855) فيصان خيشلل ءابدألا تالسارم يف ءامدنلا ةهكاف
 ١01١(.

 .(0"7 ص )/1١851. هل نايبلاو يناعملا يف ةزوجرأ ملعملا زارطلا - 5

 فيصان خيشلا ةنبا ةدرو تسلا ناويد وهو هدرولا ةقيدح - ه6

 .(15 ص .851١1/)ئجزايلا

 عبط «فيصان خيشلل فرصلا يف لّوطم وهو ةنازخلا حرش يف ةنامجلا - *
 ١5١0(. ص .18590 ةّيصّلخملا ةعبطملا يف َّمث ناكريمألا دنع الو

 1١(. ص )/١851. هل فرصلا زجوم يف درفلا رهوجلا ا

 ١4(. ص .1874) ّيجزايلا ميهاربإ خيشلل ميدقلا بطلا يف صخلم -8
 07 حن .1878) فيصان خيشلا مظن نم دئاشن 1

 ص )١1859. ةلحز يف كيلوثاكلا مورلا ةفئاطل ةّيفقسألا ةسردملا - ٠
00 

 ١ ص .1879) خلجلا يدنفأ فسوي روتكدلا يئارم 558(.

 ةّيكريرطبلا ةسردملا ةذمالتو يمّلعم مظن نم ةّيمازخلا ةحفنلا - ١
 4١(. ص .ا470١و "١ ص .859)

 ٠ ّيجزايلا فيصان خيشلل فرصلا لوصأ يف فرطلا ةحمل )18170.

 ص ١7١(.

 )181١. قوحلت كب دّمحمل ةّيفرصلا لوصألا ىف ةّيلجلا ةبوجألا 64

 .رَخأ عباطم يف عبط ّمث ١١9( ص

 أاسانم سجرج سقلل يفاوقلاو ضورعلا ملع يف يفاصلا لودحلا .. 6

 ٠١5(. ص .181/0) يواطسغلا

 ١81١ ةنس راّيأ ١١ يف ةلحنلا ةّلجم ًاَلّوُأ ترهظ ةعبطملا هذه يفو

 نمزب ةّيصّلخملا ةعبطملا دعب ٌةعبطملا هذه ترهظ «ةّينطولا ةعبطملا# 8
 لماعملا نم اهعاتبا ناكو ١864 ةنس نيهاش سجرج اجاوخلا اهأشنأ .ليلق

 يف ايقبو 1878 ةنس يزوزرغلا سجرج اًنح اجاوخلا عم اهب لغتشاف ةّيبروألا
 ميلسو كسم ردنكسإ عم نيهاش سجرج كرتشاو ءالصفنا ّمث ٌةّدم امهتكرش

 ا ع محال ذو نو َ ٠ 2 3 0 أ ٠
 امب ةعبطم أشناف ٌيزوزرغلا انس اجاوخلا اما . مهتكارش لطت ملو قوحلت

 ةعبطملا كلت تناك بتك ةّدع ّمتأو ةّينطولا ةعبطملا تاودأ ةّيقب ىرتشا ّمث
 اًمسقو ةّينطولا ةعبطملا مساب اهنم اًمسق ىرت كلذلو ءاهرشن يف ترشاب

 اهاّمسف رّودم الوقن يدنفأ ميلس ةعبطملا رمأ ىلوت 1817 ةنس يفو . ةّيئانبللاب

 ةفئاطلل اهنم اًمسق عاب ٌّمث .نينس ثالث ةّدم اهيف عبطو ةّيميلسلا همساب

 رخآلا مسقلا لقنو . سويجرواج سيدقلاب ةفورعملا مهتعبطمل ةّيسكذثروألا
 .ينفحلا يدنفأ دّمحم دي ىلإ ةذم دعب تراصو ١417/5 ةنس قشمد ىلإ

 بسح ىلع عباطملا هذه يف تعبط يتلا بتكلا ٌصخأ ةمئاق هذهو

 :اهخيرات

 ةّينطولا ةعبطملا ١

 ليئاخيم مّلعملا ةّيلاطيإلا نع اهمجرت كيفسنورب ةديالداع ةريمألا ةّصق - ١

 0١5(. ص )١4850. رخف



 رّركت مث ّ .(1856) ناشهج ليئاخيم بيرعت فايفتح ةصق 2

 .اًرارم

 .مسق الإ اهنم متي ملو .قيئزلا ىلع ةّصق

 مسق اهنم عبط .ةحفص ٠٠٠١ وحن يف يسبعلا داّدش نب ةرتئع ةريس - ؛
 مث . 181/١ ةنس ةّينانبللا ةعبطملا يف اهعبط متو 1875 ةنس ةّينطولا ةعبطملا يف

 ةنس بادآلا ةعبطم يف اًرخآ مث ١847 ةنس ةّيبدألا ةعبطملا يف اهعبط دّدج
6 . 

 ةيلاغ ميلس مّلعملل ريجنزلا باسح لوصأ يف رينملا ردبلا باتك -
 45١(. ص .1856)

 ١55(. ص )1١48757. لهلهملا ىليل ىبأ ريزلا ةّصق 5

 18١(. ص . 1 855) ةفيلخ يتانزلا ناويد  ا/

 ٌينانبللا لقع فسوي ساّمشلل بيرقلا ةّيحمو دسحلا يف ناتلاقم

 2(: 7 ص . )/851 ١

 ىناويإ مّلعملل بابشلاو نايتفلا بابلأ ريونتل بادآلا ةبخن باتك 4
 ١65(. ص . ا مكال) سلوبوداباب

 سويراكبأ اغآ ردنكسإل برعلا رابخأ ىف برألا ةياهن نييزت ٠
 1١084(. ص .ا145190)

 ةعبط يهو (©هلانههتنك) سيراغيلاك لنولوكلل لوألا نويلوبان ةريس - ١

 ١874 ةنس ةّينطولا ةعبطملا يف تعبطو ١805 سيراب ةعبط نع ةلوقنم ةيناث

 .(177 ص)

  1١ظهاد» ةميدق ةمجرت نع ّينودكملا نينرقلا يذ ردنكسإ خيرات 16(

 ص .1854) ©هلانكافصع) ١165(.

 ١١ ص . 86ك) ىجنوباص سيول ٌسفقلا ةطبض «صضرافلا ناويد 26

 .(88ص )١1874. ىليل نونجم وهو يرماعلا حّولملا نب سيق ةّصق 4

 ص )١18594 ّيجزايلا فيصان خيشلل ةعماجلا حرش يف ةعماللا باتك -

 /١1(.

 ١4 ماشلا يف ةعابطلا ّنف

 ىلع اًّدر اًبهذم ّينيتاللا قوحلت ميلسل ميلس بلقب ميوقلا ٌدرلا -
 فقن مل ىرخأ بتك ضعبو 0١(. ص .14170) هرابج ليئاربغ تيردنمشرألا

 .اهيلع

 ةّينانبللا ةعبطملا " 

 ص .1479) ةّيناربعلا ةنايدلا مادهنا يف ةّيعامللا ةّيضرلا ةفيحصلا ١

066). 

 .(77 ص .1817/1) بدألاو ةقايللا تابجاو يف كولسلا نسح ١"

 روصنم دعسأ مّلعملل رصم ءارعش خيراوت يف رصعلا حابصم باتك - '

 : .(77 ص .141/5) ّيميضعلا

 .(148 ص .14117) هيظن نم قرشملا دالب يف قرشملا رمقلا ناويد - ؛
 لاله ينب ةريس ك تاياورو صصق ةّدع عبط ةعبطملا هذه يف دّدُج دقو

 دئاصقو تاياكح نم كلذ ريغو ةرتنع ةريسو قبئزلا يلع ةّصق ةّمتتو مهتبرغتو

 ع ِ ِ 0

 يدنفأ ميلس اهتاودأ ىرتشا امل نينس عضب تلطب ةّينانبللا ةعبطملا هذهو
 ةعبطم 188٠١ ةنس وحن أشنأ ٌيزوزرغ يدنفأ اًنح اهبحاص ْنأ الإ ءرّودم الوقن

 ةّيراخبلا انتعبطم ةلآ عاتباو اهتاودأ يف داز َّمث «ةّينانبللاب اًضيأ اهاعد ةيناث

 اجاوخلا دي يف نآلا يهو تاونس رشع وحن يجرج هنبا اهب 0 ةميدقلا

 هذه يف تعبط يتلا تاعوبطملاو .ةّيملعلا ةعبطملا عدت رداص فسوي

 : ةينآلا يه ةثدحتسملا ةّيئانبللا ةعبطملا

 .1886) ةّيطع نيهاش اهطبضو اهحّفن ةيناث ةعبط .كاميلت عئاقو باتك ١

 .(9"1 ص

 .(584 ص )١887. ّىرصملا ةتابن نبا نيدلا لامج ناويد  ؟

 .(5"757 ص .1885) ّيسلدنألا ئناه نبا ناويد  '؟

 ١9775(. ص )١18485. دارط ميهاربإ بيجنل نيّينامورلا خيرات - ؛

 77١(. ص .18485) هل ةّينودكملا ةلودلا خيرات -

 ئرماو ريهزو ةفرط نييلهاجلا ةئثالثلا ءارعشلا نيواود يف نيمثلا دقعلا 5
 011 نر يتارقلا 305 دحلا فبل ىلا يضقلا



 قرشملا يف ةعابطلا ْنف خيرات . ١6

 ظافلق هلخن اجاوخلا ملقب ءازجأ ةعبرأ يف ناولهب ةزمح ريمألا ةّصق - ٠
 .( ١٠١95 ص . ا 3448 84850

 /  وشاش نبا نامحرلا دبع خيشلل قشمد نايعأ ضعب مجارت )1885.

 رس

 .(54 ص )١885. لالحلا رحسلا 4

 ٠ - طافلق هلخن ملقب قوسنم ءازجأ ةعبرأ يف ايسور خيرات )١8857-

  . 1884ص ٠1١١ (.

 ّينانبللا ريقش ركاش مّلعملل راعشألا مظن يف راكفألا حابصم - ١
 .( 2886 ,ص .1848/)

 ص .188/4) ينيرام نويلوبان مّلعملل دادغب ةنيدم يف دابعلا هنت -
4 

 هظافلأ ّلحو هرشن . يرشخمزلا مساقلا يبأ مامإلل غباونلا ملكلا باتك 1

 نم كلذ ريغ عبط هّلعلو ”١849(. ص ا. )١889 يتسكلا دّمحم خيشلا ةّيوغللا

 اهتنس يف افصلا ةّلجم ترشن ةعبطملا هذه يفو .اهؤامسأ انع تتاف يتلا بتكلا

 ةيصوصخ ةعبطم هسفنل افصلا بحاص عاتبا مث (188/8و )/١841 ةثلاثلاو ةيناثلا

 يملع يف ساطسقلا باتك ةعبطملا هذه بتك نمو .نيتنس وحن اهب عبط

 15١(. ص .18484 /1١91 ) يديبابللا يدنفأ دمحأل ىفاوقلاو ضورعلا

 ةّيميلسلا ةعبطملا س

 ةّيتوريبلا اهتاعوبطم ءامسأ هذه

 5 . مالا

 .(7١5؟ ص .141/7) يبابلا يدنفأ ىفطصم .خيشلا ناويد - "

 '  ص .141/7) ناضمر يدنفأ حابصمل ةّيحابصملا تاحشوملا ١5(.

 ١١١(. ص .141/) ينادمحلا سارف يبأ ناويد - ؛

 ٠١4(. ص ريغص عطق . )١/1/7 يراب ولاس ةعقب ةب يف يعارلا ةّصق
 ةَّصق

 1 ماشلا يف ةعابطلا ّنف

 ءال يف َ م 06 ١09(. ص . 1819/3”) ٌيدنحلا تاموظنم '

 ير

 توريب يف هلّوَأ عبط .ّيسلدنألا فولخلا مساق يبأ نب دمحأ ناويد -
 5١7(. ص .181/4 ١41/7 ) قشمد يف هعبط متو

 ةّيملعلا ةعبطملا

 :اهتاعوبطم ةمئاق هذه

 ١1١٠(. ص )١890 ٌيوّدعلا هّطق خيشلل ليقع نبا دهاوش ١

 نع برعم ١90١ ىلإ 1887 ةنسلا نم ةّيمومعلا ةبتكملا خوبطم -

 .ّينمرألا نايرج سايكوس يروخلا بألا ةرضح ملقب ةّنمرألا

 لّوألا ءزجلا ءشاَّقن الوقن ناجل نيماحملا نع نيعادتملا ينغم -
 ١5١5(. ص) ١896 ةنس اهيف عبطف يناثلا اّمأ (44 ص )١845

 فسوي عمج ةّيكيلوثاكلا سرادملا ءانبأل ةّيبرعلا ةءارقلا ميلعت باتك  ؛

 ١9١(. ص .18917 ١١١ ) يفايلا رمع خيشلا ناويد 0

 ١17١(. ص )١897 رداص فسويل خبطلا لوصأ باتك -

 .(58 .189) ةّيبرعلا ةءارقلا ميلعت - '

 ١98(. ص )١86940 رداص فسوي هعمج نونفلاو عئانصلا ةدبز 8

 .(008 ص .1445) ةّينايرسلا ةميحشلا

 .(554"3 ص )١8945. ةنمدو ةليلك ٠

 .("5 ص .189407 ملعلاب نيعّدملا ءالهجلا ةياور ١

 ص .1898) ؛ّيحلا مالكلا فّلؤم» ملقب توريب ءانسح ةياور - 7
 /١191(.

 ١١ - ص .189/) نورام رام ديعل اًدادعتسا تالّمأت ةعست ١5(.



 قرشملا يف ةعابطلا ّنف خيرات لع

 .(7”# ص .1895) ئنوراملا سقطلا بسحب َيهلإلا سادقلا ةمدخ - 4

 )١899 رداص ميلس هعمج ةّيبيذهتلا تابختنملا يف ةّيبهذلا ةدالقلا .
 .5(2 ص

 يفو ٠ .نيتينوراملا ةقفشلا تاوخأ جمانربو رابلا اًيبوط ةّيعمج جمانرب 1

 . ةيحبملاو نونفلا تارمث اتلجم عبطت ةعبطملا هذه

 : خيرات نود ةعبطملا هذه يف قفط ىرخأ بتك هذهو

 .(47 ص) ةّيبرعلا ةءارقلا مّلُس -

 .انتعبط نع ةلوقنم ةعبرألا ليجانألا ١"

 روصنم مّلعملل ةّينايرسلا ةءارقلا ميلعت ئدابم يف ةّينانبللا ةرهزلا -
 . ميكحلا

 يروخلل سدقألا عوسي بلق ةدابعب صّصخملا ناريزح رهش باتك - 4
 ١76(. ص) ٌيواطسغلا اسانم سلوب

 . 6 صو هل ئميرملا رهشلا 0

 يروخلا ملقب ةّينايرسلا ةميحشلا يف ةدوجوملا تاولصلا بيرعت - 5

 ٠ - ص) رداص ميلسل نادلبلا ميوقت يف ناهذألا ضيورت باتك 3٠١(.

  4ص) هنم رصتخم ١9725(.

  4ص) رداص فسويل ّيبرعلا ظفللاب ٌيوسنرفلا نامجرتلا باتك ١975(.

 ٠ ص) باسحلا ملع يف بابلألا صضيورت ١18١(..

 نيل ل 5 نك هرصتخيم د

 ةّينانبللا ةعبطملاو ةّينطولا م

  4ةنس توريب يف ةعبطملا هذه تئشنأ أ «ةيئايرسلا ةعبطملا# ١876 ىلع

 يف ةكوبسملا هيب ةيبرعلا فورحلاب ةهيبش ًةرضن اهفورح تناكو . نايرتسلا ةفئاط دي
 لوصأ باتك اهيف عبط اًممو : يراه فازوا اهناع وطقم تكا ةكناكوب اممللا

 لال ماشلا يف ةعابطلا ّنف

 ص .1855 ةنس) يجنوباص سيول ّسقلل ةّيبدألا تابيذهتلاو ةّيبرعلا ةءارقلا

 .راجنلا اًنحل ةّيقرشلا ةعبطملا تاعوبطم ةلمج يف اًرهس هانركذ انكو

 ةمدخ باتك اهيف عبطو نانبل يف ةفرشلا ريد ىلإ ٍذئدعب تلقُت ةعبطملا هذهو
 ١9(. ص .141/4 ةنس) ئنايرسلا سقطلا بسح ساذدقلا

 ليلخ ماّمهلا لضافلا ةعبطملا هذه عيشنم ناك «فراعملا ةعبطم# ٠

 املو .ةّيزيلكنإلاو ةّيكريمألا فورحلا اهل ذَخّتاو 18537 ةنس سيكرس يدنفأ

 . 18574 ةنس يناتسبلا سرطب مّلعملا اهرامثتسا يف هعم كراشت اهتاّدعم لمكأ

 يدنفأ ليلخ أشنأف .ةكرشلا تخسُف ذإ 18175 ىلإ تاونس ينامث تلغتشاف

 يف فراعملا ةعبطم تيقبو ةّيبدألا ةعبطملاب مويلا ةفورعملا هتعبطم سيكرس

 را «هينبو يناتسبلا سرطب مّلعملا كلم

 اهيلع فوقولا اًندكمأ ىتلا اهتاعوبطم ةمئاق هذهو . ا 8/8/ ةئس

 .(151605؟ ص )١1879. طيحملا رطق نم مسق ١

 يناتسبلا سرطب مّلعملل طيحملا طيحم سوماق نم يناثلا ءزجلا - ١

 هتاحفص عومجم ةّيكريمألا ةعبطملا يف عبطف لّوألا ءزجلا اّمأ «(18100)

1 

 2 ١840 ةئس ىلإ ترهظو ١81/١ ماع لَّوأ تئشنأ نانحللا ةفيحص 7

 ةنس تعطقناو 187١ ماع لَّوأ يف اهروهظ اًضيأ ناك ةّنجلا ةفيحص -

 .بيجن هوخأ مث يناتسبلا يدنفأ ميلس نيتديرجلا نيتاه يّلوتم ناكو .

 .اهتَّدم لطت ملو ةّيموي تناكو 187١ ةنس اًضيأ تئشنأ ةئينُجلا -

 17١(. ص )141١ يناتسبلا هللادعس مّلعملل كاميلت ةياور 1

 ”٠١7(. ص .41١1ا/١1) نيدقرفلا بناتك 27

 طابسأ يروخلا فسوي هبّدع «ةّيزيلكنإلا ةغللا يف جهبلا قسنلا باتك 4

 .(184 ص .ا4ال1)

 .(700 ص .141/1) زيلكنإلاو شبحلا برح خيرات باتك 4



 ١ مشاوي ةعطلا ضف ْ قرط مالا ف 150000000000000
 ٠ نايلميسكم خيرات يف ناثدحلا قراوط )١/ .181ص ١17١١(.

 ءازجأ ةثالث سويراكبأ يدنفأ احل ةسيفنلا رداونلا يف ةسينألا ةفحتلا ١
 4١9١(. ص .ا4الك 14ا/1)

 ١ - شاّرم هللا حتف سيسنرفل فّدّصلا بئارغ يف فدصلا رد )181/7.
 ص ١7١8(.

 ١١ روص رشعب نّيِزم ةّيلخادلا بلقلا ةئيهل ةّيلجلا ةآرملا باتك )1817/7.
 ص 4 .

 ىدنفأ سرافل ةّيئامثعلا ةغللا وحنو فرص ىف بالطلا ةدشر باتك . 5

 28 ص . ما/ل؟) يروخعلا

 1 ع ا 58 5 َ

 .(775 ص )١141/7. كلام نبا ةّيفلأ ىلع ليقع نبا حرش 7

 عبط امهالكو ١94( ص )١417/7. ليقع نبا دهاوش تايبأ حرش 0١
 . ةّييدألا ةعبطملا ىف ٍظئدعب

 مث .(074 ص )/١1810. ةّيوغللا اهظافلأ حرش عم يريرحلا تاماقم -

 .ةّييدألا ةعبطملا ىف اهعبط دّدج

 ص .141/7) ءانسحلا ةآرملا ب .فورعملا شاّرم هللا حتف ناويد . 4

 1١14(.

 ٠ ص .181/7) ةّيئيطنطسقلا خيرات يف ةّينسلا ةفحتلا باتك 5١9(.

 ١ القت يدنفأ ميلسل بارعألا ةغل سودرف ىلإ بالطلا لخدم )/181.
 ص ١5971١(.

 نع باقنلا فشك :هاعد باتك ىف يروخلا نيهاش ديشرل هيلع داقتنإ - "؟

 .(5 ص) بالطلا لخدم
 عه م

 ص .181/) تاحرف سونامرج دّيسلل باطخلا لصف باتك 2 "51

 ١65(.

 رطم بيد سايلإل ةّيروسلا ةكلمملا خيرات يف ةّيّردلا دوقعلا باتك - 4

 ١97(. ص .ا4١ا/5)

 سيكرس يدنفأ ليلخل فيرشلا سدقلا يأ ميلشروأ خيرات باتك - 0

 5١9(. ص .141/5)

 .(8 ص .181/5) رامضإلا فشك ىف رامثألا ةعرق

 ٠" ءازجأ ةينامث فراعملا ةعبطم يف اهنم عبط «فراعملا ةرئاد ) 18175
.)1846 

 يدنفأ سراف خيشلل ّيبرعو ّيسرافو ّيكرت سوماق وهو تاغل زنك - 8
 008٠(. ص .141/5) يروخلا

 .(07 ص .141/5) تباث قاحسإ دعسأل ريرحلا دودو توتلا ةرجش 4

 يناتسبلا يدنفأ ميلسسل ةراجتلاو ةّيلاملاو 'ةسايسلا لاجر باتك - ٠

 6 ص .١م8ا/9)

 ١ ص .18484) يناتسبلا يدنفأ ميلسل ثيدحلا اسنرف خيرات 23١4٠.

 عبط لّوألا ءزجلا ناكو ١1885( يناثلا ءزجلا) يزورك نسنبور ةّصق - 7

 . ةّيكريمألا ةعبطملا يف اًمباس

 . ىدعسو ديعس ةّصق - 337

 .ناطيشلا ةرخص سأر - "4

 ص .1841) ءازجأ ةعبرأ «طافلق ةلخن ملقب هاشزوريف ةصّق - 0
0001 

 ص .1879) ناءزج «يريصقلا يدنفأ يماس ةمجرت ةدليتم ةصّق - 5
 .(؟55الو 5١ ا/

 لصأ ٠١8( ةحفصلا عجار) قبس ام يف انركذ ةّيبدألا ةعبطملا# - ١

 ةعبطم عئشنم عم سيكرس يدنفأ ليلخ لضافلا اهبحاص كارتشاو ةعبطملا هذه
 ةعبطملا تذخأف .181/“ ةنس لغشلاب هدّرفت مث 1878 ةنس ذنم فراعملا

 اهلاغشأ ةرئاد عّسوتتو هتان اهتازذأ نّسحتتو مّدقتت دهعلا كاذ ذم ةّييدألا

 .ةّيماشلا دالبلا يف مولعلا ةرئاد عاسّناب

 اهل عنصف «َّيناكريمألا لكشلا نم اهتأشن دنع ةعبطملا هذه فرحأ تناكو



 0 قرشملا يف ةعابطلا ّنف خيرات ا

 يوغللا حا تاتي ا ٌيلوبمالسألاب فورعملا فرحلا اهبحاص
 نيطنطسق مّلعملا ةتاهبأ رفح دقو ٌيسرافلا فرحلا مث َّ . ّيجزايلا ميهاربإ
 0 هرفح دقو ريبكلا ثلاثلا د «ّيقشمدلا راطيبلا
 ةعبطملا هذه ترّهج دق كلذكو .تاكرحلاب نادزم وه ام فورحلا هذه نمو
 , كبت رذإلا فورحلا نم ةريثك سائجأب

 .دئارجلاو بتكلا امهب رشنُت ناعيرس ناعباط اهنمف ةّيعبطلا تاودألا اّمأ
 (صلاوبلا) جتافسلا عبطب ناصّتخم لجرلاب نارادي نارخآ ناعباط اهنمو
 بتكلا ديلجتل تاودأ اهيلإ فاضي تاقاطبلل ل عباطمو ةّيراجتلا تانالعإلاو
 .فورحلل كباسمو اهبيهذتو

 ةفاحصلا ملاع يف ترهظ يتلا لاحملا ناسل ةديرج رشنث ةعبطملا هذه يفو
 ام انه درون ةريثكف اهتأشن ندل نم اهيف تعبط ينل | بتكلا اّمأ .81١لال ماع
 . ةيدجبألا فورحلا نيعبات اهّداوم بسح اهانمسق دقو هيلع فوقولا ًدكمأ

 (ةّيئيدلا بتكلا) ١

 يروخلا هبّرع ١ يتنيسا رف فسوي بألل حيسملاب نهاكلا ءادتقإ ١

3 000 570 
 .(07 ص .1895) ينانويلا سقطلا يوذل ينامألا قيقحت - '"

 .(60"”87 ص .1855) كولم سّبليف يروخلا هعمج نوكبيتلا

 ١1١١(. ص )1١8495. ميظعلا تبسلا ةمدخ

 .ئهلإلا سادقلا ةمدخ

 .ءازجأ 4 .داّوع سلوب نارطملا اهبّرع ءاموت رامل ةّيتوهاللا ةصالخلا

 . ينايرسلا ضيبأ مارفأ يروخلا ظعاوم يهو سودرفلا ليلد - 4
 يروخلل ةّيحيسملا دئاقعلا ٌصخأ ىلع نيهاربلا يف ةّيلحلا لئاسرلا 4

 ١(. 925 ص .٠ ١ما/4)( اياس

 ماشلا يف ةعابطلا ّنف

 دّقعم سونامرج نارطملا اهعبطب ينُع كيلوثاكلا مورلل ةيعاوسلا - ٠
 .(55097 ص .189)
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 .تاولص ١١

 «تفلدنق ناوطنأ نارطملل ناميإلا نوناق حرش يف نامجلا دوقع -
 .(450 ص .18487) ناءزج

 .(488 ص )1١89459. هل ةّهلإلا اياصولا حرش يف ةّيّردلا ةدالقلا - 4

 صض )١18949. يناريدلا مارفأ ٌسقلل ةّيكسنلا ةايحلا يف ةّينهلا ةشيعلا - 0
01 

 ص )184١. دّقعم سونامرج نارطملا ظعاوم ءّيحلا مالكلا - 7
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 )1١845. ١7٠١(. كيلوثاكلا مورلا ةسينكل ضورف ضعب عومجم -

 .(١1١؟ ص )١890. سخيوطكألا رصتخم

 ١1845(. ص )١845. دياعلا نحيسملا 6

 دّقعم سونامرج نارطملل ةحيبذلا سقط حرش يف ةحيحصلا يناعملا ١"
 .(588 ص .ا884١)

 .سكذئروألا مورللو . كيلوثاكلا مورلل دّيعملا ١

 يناريدلا مارفأ ٌنسقلا بيرعت ؛«(يميرملا رهشلا) ميرم ةدابعب مرغملا - 7١
 .(2008 ص .1849)

 ٠ نارطم ميكاوي يروخلل ساّدقلا ريسفت يف سادقألا ةرانم )184/4.
 ص 507(.

 دّقعم سويطانغأ يروخلا هعبطب ينَع «كيلوثاكلا مورلل نوانيملا - 4
 .(047” ص .1887) سكذئروألا مورلل هنم يناثلا ءزجلا .(807” ص) ناءزج

 .(594 ص )١9٠٠0. تفلدنق ليساب نارطملل نهاكلا ساربن - 5

 /ا١1



 ١18 ماشلا يف ةعابطلا ّنف ْ قرشملا يف ةعابطلا ّنف خيرات ١14

 ةّيبرعلا ةءارقلا ئدابم ميلعت - ١ ْ ْ : ةّيبدألا ةعبطملا يف تعبط ةّيمالسإ ةّيئيد بتك ضعب هذه
 .(610 ص 1١894 19٠0٠0. ) ءازجأ ةَّئس «ةءارقلا لسالس . ٠ ْ يتوريبلا نيدلا لامج دمحم بجرل ةيني ةّينيدلا دئاقعلا يف ةّيلجلا ةبوجألا ١

 1 َ ا .("0 ص )١00.
 .ةءارقلا ملس

 . 1:0) رابط ىيحي دّمحمل ئعفاشلا بهذملا ىلع هقفلا يف ساسألا
 ل( ص

 ليعامسإ نب فسوي خيشلل ةّيندللا بهاوملا يف ةّيدّمحمل ا راونألا
 .(587 ص )11٠١. يناهبنلا

 .ةزوجرألا تايبأ حرش 6

 ةيطع نيهاش ملعملل رصتخمملا دهاوش حرش يف رردلا دوقع

 ا نع احل

 | . فرصلا ةزوجرأ رصتخم - ٠١١ ْ .11) يناّبقلا يلع دّمحم دّيسلل لئالدلاو تاضويفلا يف لئاطلا - 4
 ص .885) ّيجزايلا ميهاربإ خيشلل ىرقلا ران باتك رصتخم ْ نيعبرألاو ةّيديمحلا ةلاسرلاو نيدباعلا ةفحت ك ىرخأ بتك ضعبو . 58١(. ص
 200 ْ لئاسوو ةّيلامكلا رهاظملاو ةّيعافرلا سلاجملاو ةّيفخلا ةلاسرلاو اًكيدح
 . لوصولا

 ص .1897 1889 ) ءازجأ ةّنس ءماَّمه سجرجل ةءارقلا جرادم 9

 . ( الاله

 .ئكيلوثاكلا دلولا - ٠

 (نيواودلاو ةّيوغللاو ةّيب ,دألا نيعكلا) #7

 (قطنملاو وحنلاو فرصلاو ةءارقلا ئدايم) 5

 0 د
0 

 ص) سيكرس يدنفأ ميهاربإل ةّيفرصلا لئاسملا يف ةّيفولا ةبوجألا

 .قالخألا مراكم يف قارشإلا 0 ْ ١
 فسوي' خيشلل حورش عم يناهفصألا نيدلا فرشل بهذلا قابطأ - ١ | .1900) لّوألا ءزجلا 000 ٠ .٠ 0 . 9 5 8ع 1 .٠ 8 8 0م ّ ف اوق ٠ ل الا

 417 الا فز نايجلا اطل
 .(451 ص .1841) نالسرا بيكش ريمآلا مظن ةروكاب ''  ز درفلا رهوج بارعإ ا ؛ . .درفلا ارعإ

 , عاب فلأ 5
 .(85 ص .189:) ةّيدلاخلا دماحملا يف ةّيدلبلا ئناهتلا | ليقع نإ جرف ل ا :: ليقع نبا حرش عم كلام: نبا ةيفلا تنال ا 2 . (هعيط وكوب :١814 فهم 3 ادا ةقكاق ةنيبتألا ةفعنلا نا ا . أ م |

 ١ .(*44 ص )/١848. رايوغوغل ةّيوسنرفلا ةغللاب ةّيفلألا حرش 6

 .(78 ص ١ ممالز س رتس يد ميلس ناويد وهو «سيئنالا سيلحلا | 16 0500 0 ل ا ل

 ١ يديدجلا سرطب ّسقلل ةّيبرعلا ةءارقلا يف يبدأ ةفحتلا )  / ْ .1899ناضمر ىينغلا دبع دّيسلا هعمج «باطخلا لصفو ةمكحلا )1١١. ْ

 ا .( 47 ص
 ص 5 (. ١



 *ف خيرات ١ و ٠
 ا قرشملا يف ةعابطلا ّنف خب رات ١

ْ 
 رسل يك ا ىلا سس اساس

 .(178 ص )١885. طموض ربج مّلعملل ةغللا يف رطاوخلا 9

 ٠ - ناءزج «باّسك ميلسل ةديفملا سوردلا يف ةديرفلا ةّردلا )1847. 1

ْ 
 ص ١45 و١5١٠ (.

 دكا نيفالا ولتّرع ملقب ةحشصم . عفقملا نبال ةميثيلا ةردلا 2 ١ 5 نا ىلإ نك
 .(45 ص . )/١1881 نالسرأ

 0 .(54 ص .3731/ دئارجلا ةغل ىف ّيجزايلا خيشلا ةلاقم ةئطخت) مالس نبا ملقب ماهوألا عفد - ١١
 .18480) ىنولتبلا ركاش هعمج « مظانلاو رثانلا ةعانص يف مئاهلا ليلد 17

 ١ .(1958 ص
 .(58 ص . ا 886) ىليبشألا لهس نبا ناويد 2 145

 ,.(9"5 ص )١880. قوتعم نبا ناويد 6
 كا 2

 يالا ميكر يع نيرا ديلا عدم رايتاكل كاي داكل 5 نب
45). 

 : ٌىنانبللا ريقش ركاش ةعبط ىلع فقو «يّرعملا ءالعلا يبا ناويد 1و7
 ْ 0١(., ص )١885. طقسلا ءوضو ١58(2 ص )1١8884. دنؤلا طقس

 )١9٠٠,. طافلق هلخن هعبط ىلع فقو «ينادمحلا سارف يبأ ناويد -
 ص

٠ 
 ١5١(.

 ص .1؟5949) يتسكلا نسحلا يبأ خيشلل راكفألا نامجرت ناويد 00 أ خيشلل راكفألا نامجرت ناويد 5

 .(04 ص )171١. ّيسنألا دّمحم دّيسلا ُةحّحص ؛يرفعلتلا ناويد - ؟'
 يتاقيملا دمحم مظن نم ةغالبلا رهوجل ةغايصلا نس ناويد ١

 17١5(. ص .ا3205١)

 دمحأ خيشلا لّوألا هءزج حّخص ءيضرلا فيرشلا دّيسلا ناويد - ' ١
 .(485 ص .31709) يديبابللا يدنفأ دمحم يناثلاو يرهزألا ساّبع

 ١١7(. ص .14104) شاّقن يدنفأ الوقن ولتّرع ناويد - "1"

 .اشاب نامثع ناويد "4

 . سبع رتنع راعشأ يف سفنلا ةينم ناويد - 0

 11 ىلع الل ار د كارل نطوافلا "يزن ريو

 .(08 ص .181/8) شاّرم هللا حتف ناويد ب ”ا/

 .1896) ةّيطع نيهاش مّلعملل حورش عم يّرعملا ءالعلا يبأ لئاسر -.

 .(775 ص

 50١(. ص .1894) ةمارك سرطب مّلعملا ناويد يف ةمامحلا عجس

 0, لا ا ا

 ١" يلصوملا ينيب ىلع ىلجلا حرشلا )١107. ص 07"(.

 ١147(. ص .1885) ةّيراّبهلا نبال مغابلاو حداصلا 7

 .(54”7 ص .1884) ٌيجزايلا ليلخ خيشلا هحّقن ءةنمدو ةليلك

 ص )١1817/8. يروحنع يدنفأ ميلسل مئاهلا حابصمو مظانلا زنك - "5

18). 

 .1844) وتيث .ه ويسملل ةّيلاطيإلا ىلإ اهتمجرت عم رديوق تائّلثم 0
 .(عغ1١و/ + اال

 . ّيجزايلا فيصان خيشلل نيرحبلا عمجم - 5

 يروحنعلا اًنحو  غئاص سايلإو يجزايلا ليلخ خيشلا يثارم - 3
 .(148 ص .1890)

 ص )2١1499. ينوترشلا يدنفأ ديعس خيشلل مّلعملا باتك «نيعملا . 8
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 .(014 ص .1888و )١8857 يريرحلا تاماقم 9

 ٠ نودلخ نبا ةمّدقم )١41/4 ص .18485و 0605(.

 يدنفأ دّمحم ٌهححِص «ّيبلاعثلا روصنم يبأل برطملا هنع باغ نم - ١
 ١١18(. ص )3١7١9. يديبابللا



 2000000- ا ل فل ماشلا يف ةعابطلا ّنف َ قرشملا يف ةعابطلا ّنف خيرات . نك

 . ىدنحملا تاموظنم 7
 1 ص .1885) كيلوثاكلا مورلا ةفئاط خيرات رصتخم - ١١ ْ :

 .( 84 .(55؟ ص )١889. فولأ ليئاخيم يروخلل نانويلا خيرات رصتخم ١ .1885) سيكرس نيهاش ميلسل بيسنلاو لزغلا يف بيطرلا ىدنلا .- 7
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 ١015(. امم | نال ابصلا ميست 2 5 .(5972 ص )١8945. هل ىسنكلا خيراتلا زجوم
 ١5١0(. صص) راعشألا بياطأ ىف راكفألا ةهزن (ةّيضايرلاو ةّيملعلا بتكلا) للا ا 7

 01 ص) نيكرس يدنفأ ميهاربإل ةيفارغحلا لوصأ يش ةيفاولا ةبوجألا ل0 ص . 86م0 ينولتبلا ركاشل راعشالا تابختنم يف راهزألا حفن هب ك7 ,ةئباسحلا لئاسملا ىف ةّيضرلا ةبؤحألا با نق راع باول 7 1
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 ١١5(. ص .(١١١و 04 . ا ممم) ماّمه سج رجع ةسدنهلا يف سديلقأ تالاقم ىلع حاضيإلا "  ص . ١ 8860) ناءزج «هدبع دمحم خيشلل حورش عم ةغالبلا جمهن عل

 8١(, ص .189») رداص ميلسل باسحلا ملع يف بابلألا ضيورت - ؛ (ةييواتلا بعكلا» ع1
 :ارارم عبط ١14١(. ص .1885) ريبكلا ردنكسإ خيرات - ١
 رّبكت «(77 ص )١8940. ترثأ ازيلأ ٌسمل َيلقعلا باسحلا باتك 5 .(91و 188 ص )184١. ناءزج .هداحش سرطبل اكريمأ خيرات - ؟
 25١9(. ص )١880. سدقلا خيرات 4 ص )١1880. سايلإ ناحرفل يسردملا باسحلا يف يسجرنلا ضورلا - ْ ٍ يني يدنفا يجرجل ايروس خير ا رع اتت نر قاققفأ كل ايروس خيرات ] .(775 ص .18417) عساتلا ءزجلا .فراعملا ةرئاد 5 ا ١47(. ص )١1840. ةّيوسنرفلاب هتمجرت ظ . هعبط ,(995 ص .1889) يكبلعبلا فولأ ىسوم ليئاخيمل كبلعب خيرات - "

 .(١/ا/

 .(579 ص
4 ). 

 ص )١1881. فوشيب روتكدلل ءابهشلا بلح خيرات يف ءابنالا فحت -
 : .(131* .(47 ص) قله ةراسل نادلبلا طيطخت يف نابلا ن ها

 .(194 ص .(؟48 ص .1845) ةّيوسنرفلاب ءوزاق يروخلل ةيفارغجلا رصتخم - ١ داّمح ناحرفل ةيضاملا ملاوعلا خيرات يف ةيهازلا ةضورل )١81/4. هداّنح ناحرفل ةيضاملا ملاوعلا خيرات ىف ةيهازلا ةضورلا 4 ١5(. ص) رتافدلا كسم ىف رشابملا ضيورت ةلاسر هرخآ يفو ١ 0017 رحل وميك رشا يهارب ب ماما وراك يل اا 1 ' .(5 اربإل ميدقلا خيراتلا يف ميظنلا ردلا (38 ص 1885) هللاريخ رهاظ مّلعملل رتافدلا كسم يف رظانلا ةحمل - ٠

 )/١84810 دواد سيميلقأ دّيسلل ةّيخيرات لئاسم ثالث لح يف ىراصقلا - ٠
 .(98 ص

 ١ - ص .1845) هللاريخ رهاظل باسحلا ملع يف بالطلا لخدم 8١(.

 ٠١ - ص .1800) باسحلا ّنف يف باللطلا ةاقرم ...(.



 قرشملا يف ةعابطلا ّنف خيرات 1

 ص )1١8485. ىنارشبتلا ثفاي ديدش ةمعنل باسحلا ىف لّوطم - 4

6 ). 

 1١885 ) ءازجأ ةينامث «كيد ناف .ك روتكدلل رححلا ىف شقنلا - 6

 1١١١(. وحن ص .-648

 (ةّيئفلاو ةّيعانصلا بتكلا)  ه

 1 ملح ووقااطلا فاتن أ نتا

 ١ رطم ميهاربإ روتكدلل ةّيرهزلا ضارمألا )١884. ص ١155(.

 ٠" يدورابلا ةناليه ةسنآلل ةّيّحِصلا قئاقدلاو ةّيمسحللا قئاقحلا )1١845.

 . ضارغألا ريخ - 5

 .18917) يدورابلا ردنكسإ روتكدلل العألا ريبدت ىف ىَّلحملا راوسلا  ه
 .(588 ص

 يسلبانلا ينغلا دبع خيشلل ةحالفلا ملع يف ةحالملا ملع باتك 5

 ) .1599ص ١17١(.

 ص )١105. يفريصلا يزاغ ديشرل بارشلا عاونأ نع باقنلا فشك
 .( ١7/4

 ص )١1899. ميلس دعسأ روتكدلل ريرحلا دود ةيبرت يف ريبخلا دشرملا 4

 ١/(.

 ص )١1885. خلج ميلس روتكدلل لافطألا ةيبرت يف لايعلا دشرم 4
04). 

 .ايريتفدلا ىف ةلاقم ٠

 .(؟75 ص )١8485. لوُحن هراشبل ةعارزلا ّنف ىف ةعانصلا تابختنم_ ١

 ص )١184957. يفريصلا يزاغ ديشرل عئانصلا عاونأ يف عفانملا ىهتنم - ١١

 .( 1٠١4

ْ 
 ا
 ا

 ١ ماشلا يف ةعابطلا ّنف

 ٠ ىَّسم نودريبسأل ّيلديصلا تابجاو يف ئبلحلا جاهنملا )19:0.
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 يفريصلا يزاغ ديشرل تانوكسملا ريبدت يف تاقرشملا موجنلا - 4
 ١726(. ص .37100)

 (ةّيعرشلا نيناوقلا) . ”

 ص )170١. ناءزج «لفون هللا ةمعن يدنفأ لفون ةمجرت ءروتسدلا ١

 .(04ه0و هو

 .ةراجتلا نوناق حرش ١

 . ءازجلا نوناق حرش

 . ةّيقوقحلا تامكاحملا نوناق حرش - ؛

 .زاب يدنفأ ميلسل ةّلجملا حرش  ه

 نصا +188180) نقاقنلا الوقن ولتّزع ةمجترت «تامكاحملا لوضأ نوئاق 5
). 

 .كالمتسالا نوناق

 .1841) نامتره نيترم ذاتسألا هبّرع ءّماعلا ئناملألا ةراجتلا نوناق - 4

 ١15٠(. + ل ص

 .(514 ص .1707) ساّبع دمحأ خيشلا اهتمجرتب ينع ءةّلجملا - 4

 (رابخألاو لحرلاو تاياورلا) ٠

 ١ ءازجأ ةعبرأ «ةليلو ةليل فلأ ) 0 .18487 1١88٠ص ١575(.

 مل (18857) لفون سجرج مّلعملا ةّيسرافلا نع هبّرع «مويو موي فلأ - ١
 1 ع

 ص .148917) اكريمأو اًبروأو ةناتسآلا ىلإ سيكرس ليلخ ةلحرر -

04 

 يبأ دعسأل نامرهش نب تخبداز كلملا رابخأ يف نامزلا ةفحت باتك  ؛

 ١15١(. ص .14845؟) ناَّوص



 قرشملا يف ةعابطلا ّنف خيرات لحل

 لفون سج رج اسسيرعت رابخألاو تاهاكفلا تابختنم يف راهزألا ةضور 6

 .(مّمتي مل .1885)

 . لاله ينب ةريس 1

 .(130 ص .184806 184817 ) ءازجأ ةّنس ءداَّدش نب ةرتنع ةريس

 .قبيزلا ىلع ةّصق 8

 ص لّوألا ءزجلا .141079) طافلق يدنفأ يلخنل ةياكحو ةياكح ةئام 4
 .(ل35

 ٠ - ىليل نونجم .

 فايفنج ةياورك ةبّرعم ةديدع تاياور ّمث «نزي يذ نب فيس كلملا - ١
 ٠١*( ص) سيراب سيلوب وأ كوكيل ويسملا ةياورو ٠١١8( ص .141/4)

 سيل امم كلذ ريغو ايلتع ةياورو ءافولاو ةءورملا ةياورو (1884) بحلا ةرهزو
 .ةدئاف ريبك هركذ ىف

 (تاغللا)» 8

 .(يكرتو ّيبرع) سيردتلا لوصأ-١

 .ّيوسنرف بارعإ  ؟

 .074 ص) حادحد راّطخ خيشلل ّيواسنرف ءاب فلأ - "

 . (ئكرتلاب) ةّيفولا تاحاضيإلا ه4

 ١ - (ّيزيلكنإو يبرع) نبوخألا ةفحت .

.1715( 
 ١ يديبابللا يدنفأ حابصمل ةّينامثعلا ةغللا يف ةّيديمحلا ةفحتلا

 ص 18٠ (.

 ص )١88١. ميكاوي فسويل ةّيلاطيإلا ةغللا دعاوق يف ةّينطولا ةفحتلا - ٠
 ل(

 1 ماشلا يف ةعابطلا ّنف

 دعس ليئاخم ليلخل ةّيزيلكنإلا ةغللا بادآ يف ةّيدعسلا علاوطلا - 4
 ١(. 17 ص . ا مالك)

 .(194 ص .18480) يدنفأ ساّطغ'ولتّرعل ةّيوسنرفلا ةغللا قيطامارغ 9

 .ّيبرعو ٌيواسنرف سوماق - ٠

 سجرجو باّسك ميلسل ةّيزيلكنإلاو ةّيبرعلا نتم يف ةّيزيربألا زونكلا - ١
 "8١(. ص .188/) ماّمه

 .(يبرع ٌيزيلكنإ) ةءارقلا ئدابم ١١

 .ٌيزيلكنإو يبرع تاملاكم

 .ةيزيلكنإلاو ةّيبرعلا نيتغللا يف ةّيقرشلا ةّيدهلا - 4

 تعبط وأ عبطُت ةعبطملا هذه يفو .اهّداوم قّقحتن مل اهريغ ىرخأ بتكو
 امان وزو تاناتلاضو راتملاو نيييكزلاو بيينطلا 5 تالجمو دئارجت نعي هذه
 اهيّدؤي يتلا ةديدعلا تامدخلاو ةعبطملا هذه مدقتب دهشي امم كلذ ريغو
 . بادآلاو فراعملل لضافلا اهبحاص

 توريب ىف ترهظ ةّيمالسإ ةعبطم لّوَأ هذه «نونفلا ةّيعمج ةعبطم# ١١-
 يناّبق يدنفأ رداقلا دبع ولتداعس ةّمهلاو لضفلا بحاص اهئاشنإ نار ناكو

 «نونفلا ةّيعمج ةعبطم» مساب اهزايتما لان ناكو (1874) ه ١١97 ةّرغ يف

 ردصأ 1797 ةنس لّوألا عيبر يفو .ةردنل نم ًالّوأ ةعابطلا تاودأ رضحتساو
 ةمدخ يف ةنس 7١و فّيِن مويلا اهيلع ّرم دق نوكيف نونفلا تارمث هتديرج اهيف
 نم اهعاتبا ءراخبلا ىلع اهريودت ٌحصي هلآ اهيلع داز ١844 ةنس يفو .نطولا
 درسن تافيلأت ضعب ةعبطملا هذه يف عبط دقو .يزوزرغلا يجرج اجاوخلا
 :ايدييزات تسحب ىلع اهم فرك -اه ءامسأ

 عبط) .يناّبق يدنفأ رداقلا دبع دّيسلل لافطألا ميلعتل ءاجهلا باتك ١
 ..(54 ص .خلإ 1791و .1195 اًرارم

 ١ - ةعباسلا هتعبط .اًرارم عبط) لافطألا نيرمتل ئدابملا باتك 103.
 ص "١١ . ةنماثلا ١79١. ص ١906(.



 قرشملا يف ةعابطلا ّنف خيرات 0

 بدحألا يدنفأ ميهاربإ خيشلا مظن «بدألا ٌرس نع برألا فشك
 6 ص . ١ ؟ة)

 عم يرشخمزلا هللا راجل بطخلاو ظعاوملا يف بهذلا قاوطأ باتك - ؛
 .(77 ص .1797) ريسألا يدنفأ فسوي خيشلا دّيسلل هحرش

 .(860 ص )١١94. ىتسملا ناويد  ه

 ريث الا نبا حتفلا يبا نيدلا ءايضل موظنملا لح يف موقرملا يشولا باتك 7

 ١١4(. ص .1؟590)

 بدحألا يدنفأ ميهاربإ خيشلل ءانبلا باوبأ حتفل ءادبإلا عادبإ 37

 ٠ .(0"1 ص .1؟949)

 6 ص ,.١؟99) هيبنلا نبا ناويد 6

 .(05 ص )١701١. ساون ىبأ ناويد 4

 50١(. ص )١884. ةسامحلا راعشأ ناويد ٠

 .(95 ص .1889) طيلب يدنفأ سجرج اهبّرع ءسوكيناطيرب ةياور - ١
 .تاماظنلاو نيناوقلاو ةّيرادإلاو ةّيملعلا بتكلا نم كلذ ريغ ىلإ

 تاودأ ةلمج يف تلخدو رداص فسوي دي ىلإ مويلا تراص ةعبطملا هذهو

 .اهركذ م ىتلا ةّيملعلاب ةفورعملا هتعبطم

 ولتّرع ماَّمهلا بيدألا بانج 1886 ةئس اهأشنأ *توريب ةعبطم# ١

 نم راذآ يفو . ةّيكيلوثاكلا انتعبطم نم اهتاودأ عاتباو .اندلا يدنفأ ديشر دّمحم

 نينثإلا موي عوبسألا يف نيتّرم زربت تناكو توريب ةديرج ردصأ 1845 ةنس

 ىدنفأ ميلس اهرّرحي٠ نينثإلا موي ةدحاو ةَّرم ردصت نآلا ىمهو اير الا

 ةّيلوبملسألا فورحلل اكبسم ةعبطملا هذه بحاص ونتقا مث .نوفلشلا ساّنع
 خيرات بسح اهنم هيلع انفقو ام ءامسأ هذه ةديفملا بتكلا ضعب رشن دقو

 :اهرشن

 ١ ةقلح ىبأ سراف هللا لضفل ةيفارغحلا ىف رصتخم ) 105 1899.
 ص 555(.

 4 ماشلا يف ةعابطلا َنف

 ّيسنألا يدنفأ طسابلا دبع دّيسلل لئاسرلا ءاشنإ ىلإ لئاسلا ةياده  "؟

 5١8(. ص . )5:*١

 ةيناث ةعبط) قوحلت كب دّمحمل ةّيفرصلا لوصألا ىف ةّيلجلا ةبوجألا _ ١

 .(15 ص . ١

 سابع نب نييحأ هظافلأ رّسفو ةيكتم «يناجّرألا نيدلا حصان ناويد 3ث

 :( عه نم 17909 يرهزألا

 .فيرش تمكحل تاياورلا ملع يف تاميلك

 . 1708 لوألا دّلجملا) ةّيكرتلا نع مجرتم .اشاب تدوج ولتلود خيرات - *
 .(4 ١ 320+ 15 ص

 يدنفأ مجان نامحرلا دبع ولتّرعل مكحلاو بادآلا عوبنيو ممألا ةياده .-

 .(085 + 7ص . "0

 .(757 ص) يليسُعلا دمحأ نب نامثعل قالخألا بيذهتل قاتشملا ةيغب 8

 يسنألا يدنفأ طسابلا دبع دّيسلل رجاتلا باسح يف رفاولا طسبلا باتك 4
 ١1١(. + خ ص .١"١٠و )١٠١١8

 ينسحلا يدنفأ رداقلا دبع جاحلل ريمضلا نامجرت ةاّمسملا ةّيعيدبلا ٠

 ١19(. ص .1709)

 ٌيرئازجلا يدنفأ رهاط خيشلل هحرش عم ةتابن نبا بطخ ناويد ١
 .(20518+ 86ص . )1١" ١

 توريب ةعبطم دعب ةعبطملا هذه ءاشنإ ناك «ةّيمسرلا ةيالولا ةعبطم# 1١5
 اهفرحأ ام سيراب نم اهتاودأ "لضصأو 188 ”ةنبس رخاززأ نقف“ ليلق قمزب
 ةناتسآلا نم ةميخفلا ةيالولا هتبلجتسا رخآ ٌمسقو انكيسم يف ٌّتُص مسق اهنمق

 توريب ةديرج رشنُت ةعبطملا هذه يفو .ايناملأ نم اهفالخو شوقنلاو
 . ّيبرع ٌمسقو ّيكرت ٌمسق نامسق يهو ١884 ةئنس اهروهظ لّوأ ناك . ةّيمسرلا

 رتافدو تازايتمالاو طورشلاو تاماظنلا قاروأ عبطُت ةعبطملا هذه يفو

 , «.اهلكاتش انو ةراجتلا قاووأك كلذ ريغ ىلإ ةّيمسرلا: قاروألاو ةموكحلا



 قرشملا يف ةعابطلا ّنف خيرات ل

 اهأشنأ . فّينب تاونس رشع ةعبطملا هذه ىلع ّرم «بادآلا ةعبطم# 65
 يدنفأ ليلخ هقيقشو يروخلا يدنفأ نيمأ نابيدألا ناوخألا 189٠ ةنس
 يدنفأ يجرجل ةّينانبللا ةعبطملا تا ودأ ايرتشإ .ةعماجلا ةبتكملا بحاص
 نكمي ىتلا فراعملا ةعبطم ةلآ اهيلإ افاضأو ١844 ةنس اهفورح عم يزوزرغلا
 عسّْناو .ةّيراجتلا لاغشألل ةعرسلا ةريثك ةّيسيراب ةيناث ةلآو ءراخبلاب اهكيرحت
 لأ تعبط اهيفو لماع /١ اهيَلَمَع ددع ٌةَّدم غلب ىّتح ةعبطملا هذه قاطن
 مث عوبسألا يف نيتّرم ردصت تناكو 51-421897 ) لاوحألا ةديرج
 كبسم نمف اهفرحأ اّمأ .دئاوفلا ةعبطم ركذ يف يتأيس امك ةّيموي تراص
 ةعبطملا تمّسَق 1898 ةنس يفو .سيكرس يدنفأ ليلخل ةّيبدألا ةعبطملا
 فرعُت امهاتلكو . توريب ىف ىئاثلا ىقبو ةّيردنكسإلا ىلإ امهدحأ لقُن نيمسق
 تاياور اهرثكأ ةديدع بتك ةعبطملا هذه يف ترشُن دقو .بادآلا ةعبطم مساب
 ةيتكملا بحاص ةقفنب يهو . ةلئاف هركذ يف ىرن ام اهنم ركذن « صصقو

 :هنم بلطتو ةعماجلا

 هتعبط .18689) يروخلا يدنفأ نيمأل يبرعلاب بيتاكملا ءاشنإ - ١
 ١197(. ص .1894 ةسداسلا

 "54 ص) هرصتخمم  "؟

 "٠" ص .1889) هل يبرعو ّيوسنرف بيناكملا ءاشنإ وأ ركتبملا 377(.

 .(45 ص )١884. هل بادآلا ةعماج

 .95 ص /١1861. ةعبارلا هتعبط) هل روصب ةّيوسنرفلا ةءارقلا ئدابم
 . «انتعبطم يف سحّنُي نآلا وهو

 )١115(. ص ةقبط ىلعأو عسوأ هريغ

 77١(. ص) ريغص سوماق عم ّيوسنرفلاب كاميلت - 1

 هتعبط) شوفرح يدنفأ فسوي ملعملل ٌيوسنرفلا قيطمارغلا رصتخم
 ٠١8(. ص .1844 ةثلاثلا

 ةثلاثلا هتعبط) يروخلا يدنفأ نيمأل باسحلا ضاير يف بابلألا ضاير
 04 نم اا

 ا ماشلا يف ةعابطلا ّنف

 .(5١؟ ص .ءازجأ ةعبرأ) هل رؤدصلا حارشنال رورسلا سودرف 4

 ةعبطملا يف تعبُط ١888 184١. ) توريب ليلد وأ ةعماجلا - ٠
 ”  .(بادآلا ةعبطم يف ّمث الْوأ ةّيبدألا

 ١ - ةيناث ةعبط) اهبارعإ عم ةّيموُرَجآْلا باتك  .1891١ص 95(.

 ص )1١791١. لزلز يدنفأ هراشبل ةّيملعلا انتلاح يف ةّيرطعلا ةديفتلا 5
65). 

 ١ ةءارقلا ئدابم ميلعت ) :1١895ص 7"(.

 !(25 ص .1895) دحألا ةّيشع 4

 .(3568 ص) هلإلا روبزلا تاتك

 ١1 - ص .1895١؟) يبلحلا نيدلا يفص ناويد 018(.

 ص .1707) يتوريبلا يلطيمشلا دمحأل قطنملا ملع يف ةلالدلا - ١١
5 

 «يروخلا يدنفأ نيمأ ملقب ضرافلا ناويد حرش يف ضماغلا ءالج -
 ص .18914) بادآلا ةعبطم يف مث .1888و 18485 ةّيبدألا ةعبطملا يف عبط
145). 

 نّمضتت ٠٠٠١ وحن ص .1897 1١846 ) ةّيلدعلا نيناوقلا ةعماج - 4
 ماظنو ينويامهلا ءازجلا نوناقو ةئازجلا تامكاحملاو ّيساسألا نوناقلا
 ةغمتلاو موسرلا ةفيرعتو ءارجألا ماظنو ةّيقوقحلا تامكاحملا لوصأو سيلوبلا
 ىلع اًضيأ عابي ءزج ّلكو . . . خلإ نانبل ماظنو ةينبألاو ةّيدلبلاو ةراجتلا نيناوقو
 ١ .(ةدح

 ٠" - ص .18494 1890 ) قبئزلا يلع ةّصق 18١(.

 اهتاحفصو ١" اهؤازجأ 1١8914 190٠. ) لاله ينب ةريس باتك - ١"
 ١5(. وحن

 8١٠٠١(. وحن ص . ١١ اهؤازجأ .18914-1898 ) لاله ينب ةلحر - ؟؟

 ,(80050 وحن ص .1901 18917 ءازجأ ةّنس) داّدش نب رثنع ةريس - ©



 قرشلا .ةعابطلا نف خيرات 1

 .(45 ص ١18944. ةثلاثلا هتعبط) رتنع ناويد - 4

 .(؟597 ص .18948 1١894 ) ريزلا ةّصق 60

 ١57(. ص) ريزلا ناويد 56

 .(58 ص) ىليل نوئجم ةّصق ا /

 .(777 ص) ّيبرعو ّيسرافو ّيكرت سوماق وهو ّينامثعلا قيفر -

 .(175 ص .14895 ةّينامثعلا ةغللا زنك

 ّيمورلا دوحش ليئاخيم ّسسقلل نيوكتلا رفسل ملعلا ةقباطم باتك
 54"١(. ص) ّيكيلوثاكلا

 .(778 ص) هل فراعملاو مولعلا ضرعم يف فراولا لظلا - ١"

 .(54 ص )١18419. يحيسملا ميلعتلا رصتخم - "5

 15١(. ص) نيّيرزاعللا ءابآلل ّيحيسملا ميلعتلا رصتخم -

 8١(. ص) ٌيبرعلاو ٌىوسنرفلاب ةياكحس ةتام باتك 4

 .(54 ص) ةّينوناقلا تالماعملا - 0

 يف ةلاسر ك ةّيملع تالاسر نم كلذ ريغ ةعبطملا هذه يف رهظ دقو
 لزلز .ب روتكدلل رفصألا ءاوهلا يف ةلاسرو يروخلا يدنفأ ا داصتقالا

 ةيونس ةمانزورو ةّينيز يدنفأ ليلخل فرطلا ةفرطو ايفارغوطوفلا يف ةلاسرو

 رجاهملا ىتفلاو ابوريم ك ةّيسنرفلا نع ةبّرعم تاياور عم 5-190١
 لئاط ال نيثالثلا وحن اهعومجم غلبي ةديدع صصقو لآلد ليئاخيم يروخلل
 | .اهركذ يف

 ةنس يودبلا يدنفأ ليلخ لضافلا اهبحاص اهسّسَأ «دئاوفلا ةعبطمإ## -7
 يق اهدي . 185٠ ماع مسالا اذهب اهزايتما زرحأ يتلا ةديرجلل ةبسن 0١
 قش نيتّرم ردصت ١84١ ةنس لوألا نيرشت ذنم تناك يتلا لاوحألا ةديرج

 .مويلا ىّتح ةّيموي لازت الو 1851 ماع يف ايموي ردصت تراص مث عوبسألا
 ددع اًضيأ اهنم ردصيو .(ةّينس ٍةدارإب» ةيروس يف ةّيموي ةديرج لّوأ يهو

 1 ماشلا ف ةعابطلا ّنف

 ةّيمويلا لاوحألا رابخأ ةصالخل عماج دحألا موي ريبك ّيعوبسأ

 نزاخلا سيول روتكدلا اهبحاصل سيئرلا اهمسا ةّيرهش ةّلجم اهيف عبطُيو
 ةرشن اًضيأ اهنم ردصتو .يناروحلا يدنفأ ميهاربإ ذاتسألا اهتاّيملع رّرحمو

 يف ةّيده عَّروت ةحفص ةئامعبرأ ءاهز ىلع ةلمتشم لاوحألا ةّيموي مساب ةّيونس
 لَّوأ يهو ءاهتالآ كيرحتل ّيزاغ كّرحم اهيفو .نيكرتشملا عيمجل ةنسلا سأر
 عاونأ عيمج عبطتو .اهلاغشأ جيورتل زاغلاب اًكّرحم تنتقا ةيروس يف ةعبطم
 ةّينانويلاو ةّيسرافلاو ةّيكرتلاو ةّيبرعلا تاغللاب ةّيراجتلا قاروألاو بتكلا
 ٌّصاخلا اهّيصم يف فورحلا ّبِصت يهو . ةّيجنرفلا تاغللا رئاسو ةّيوسنرفلاو
 ١895. ةئس ذنم

 تاذ ريبكلا أفرملا عراش ىلع ةميخف ًةيانب اهبحاص أشنأ يضاملا ماعلا يفو

 اهيف ماقأ «ةريل فالآ ةّتسو امين هتفلك اهّْنِإ لاقي «ةسدنهلا ةعيدب تاقبط عبرأ
 ةّيقرشلا اهتهجاو ةروص هذهو «ةديرجلا ةرادإو ةعبطملا

 اهءامسأ كنودف ةعبطملا هذه يف ترشُن يتلا تاعوبطملا ٌصخأ اّمأ

 : نينسلا بيترت ىلع ةدورسم

 12مطاتعودعس عساف لب لزمسصمفل خلفك خلكم ىلا وحلا ةديرمج ةيانب



١ 

 ص .1891) يودبلا يدنفأ ليلخ ملقب ةبّرعم .لاملا ناطيش ةياور - ١
18). 

 83١(. ص .895١1؟) هبيرعت ةّيربيسلا ةاتفلا ةياور - "

 ص .31897) رّودم هلخن يدنفأ ليمج فيلأت .روشأو لباب خيرات - ""
 .( ١38

 .(184 ص .1845) يبلحلا يدنفأ نيمأ بيرعت .ةماهشلا ةآرم ةياور - ؛

 )١1890(. هبيرعت .دوجوملا ديقفلا ةياورو رداغلا ءازج ةياور 5

 .(775 ص )١895. يودبلا يدنفأ ليلخ ملقب نيتنبالا فطخ ةياور 5

 ص ناءزج .1895) هل ةّيوسنرفلا ةغللا ميلعت يف ةّيسردملا تاجردلا 1
 .( ١٠و ١

 .1895) ةئقذاللا نارطم دّقعم سونامرج ليلجلا دّيسلل حالصلا ليبس 8

 .(945 ص . 1845) هتدايسل اهتاتفو درول 65

.185( 
 نايسلاسلا سرادم يف لاقت تاولص ىلع لمتشم دباعلا داز-
٠ 

 ص 40(. ْ

 نوطنأ سوليفواث دّيسلل حابصملا ىلع باوجلا يف حاضولا ّقحلا - ١
 01 نيف 115 تفلدت

 ”١ - ص .1891) يردبلا يدنفأ ليلخ ملقب عيبرلا ةدرو ةياور 2١04(.

 ةّيبرعلا نيتغللاب ينانويلا سقطلا بسحب ساّدقلا عماسل ساربنلا - ٠
 . "07 ص .18910 هل ةّيوسنرفلاو

 لئاسرلاو ليجانألا ةفرعمل ّيسنكلا ميوقتلاب د سوشي ظك لا تأ
 .(89493 ص .1891) ناحلألاو

 يدنفأ نيمأ روتكدلا فيلأت ءروصب نّيزم ةَّحِصلا ظفح ملع باتك 5
 .(584 ص 1891١. لّوَأ ءزج .؛لّيمجلا

 0 ماشلا يف ةعابطلا ّنف ةرشملا يف ةعابطلا ْنف خيرات |

 اًطبض نيقوتملاو نيجّوزتملاو نيدمتعملا ءامسأ نيودتل تالجس - 7
 ٠١٠١(. ص لجس ّلك 1897 يودبلا يدنفأ ليلخ عضو خيراوتلل

 ٠١ ص 1844) هل ةّينانويلا ةغللا ئدابم ميلعتل ةديدج ةقيرط 58(.

 .184/4) ٌيبلحلا رازاع سلوب ٌسقلل عرازلا ةفرح يف عطاسلا عاعشلا -

 .(97/ ص

 يروخلا ملقب بّرعم «بينك نايتسابيس يروخلل درابلا ءاملاب يجالع 9

 ةفيفع ةدّيسلا ملقب «ةّيسورلا نع هلإلا ساّدقلا ةمدخل رصتخم حرش ٠
 0 ص )١84. هدبع يرتم

 ةّيطع يدنفأ ديشر فيلأت ليخدلاو ماعلا فدارم ىلإ ليلدلا 9 ١
 .(354 ص .59)

 ١" - ريبك عطق ةّيبرعلاو ةّيوسنرفلا نيتغللاب توريب فرم همانماظن )١8994
 ص ١9(.

 كب ديرف روتكدلا فيلأت ةّيوسنرفلا ةغللاب ةّدج يف نوعاطلا نع ساّرك - 7
 .توريب ىف ىحصلا رجحملا ءاّبطأ دحأ ميهاربإ

 زيوب يدنفأ رصيق اهعمجب ينع ةّيكريرطبلا يناهتلا يف ةّيلاملا ةفحتلا -
 .(777 ص )١8949. يروخلا يدنفأ ردنكسإو

 يدنفأ ليلخل ٌينانويلا لصألا نع ةديدج ةمجرت «نيسيّدقلا عيمج دحأ ىلإ
 6و ص )1١950. ريبك عطق « يودبلا

 ١١"(. ص )١9٠6٠ هل بيرغلا نبا ةياور "5

 ٌينوراملا ٌيبابشلا نوطنأ نيّمي سراف مّلعملا فيلأت ةلسارملا تمس ١"
 1 نص 4243 كانبللا

 ليلخ هعبطو بنر «لماكلا لكشلاب بادآلا,ضاير يف بابلألا ةهزن -58
 ص .190) ةّيئادتبالا سرادملا يف ةّيبرعلا ةءارقلا ميوقت لجال يودبلا يدنفا



 تيوس درع دسم

 انبرضأ ةفلاتخم تاعوبطمو سيراركو ريشانمو تاياور ةّدع هله ريغو ©.
 .اهركذ نع

 ه 117 ةنس توريب ةنيدم يف تسّسأت 4ةّيسنألا ةعبطملا# /١١

 يسنألا يدنفأ ميلس دّمحم ولتّرع اهلاغشأ ريدمو اهسّسؤم .(م 1845)

 ةعبطمو ريبك سبكم ىلع يوتحت يهو «فراعملا ةضور ةديرج بحاص
 فرحألا اهرمأ لّوُأ نم تلمعتساو .كلذ ريغو ةرايزلا تاقاطبل ةريغص

 نم نيمقاط تاونس عبرأ ةّدم ذنم بيدألا اهريدم رضحتسا ّمث ةّيناكريمألا
 فرحألا سيراب نمو ةّيلعلا ةداعسلا راد لماعم نم ةيلوبمالسإلا فرحألا
 ةّدع اهتقفن ىلع ةعبطملا هذه تعبطو . ةعّونتملا شوقنلاو ةفلتخملا ةّيسنرفإلا

 اًدجم اهريدم لاز الو «ةّيرعش نيواودو ةّيخيرات صصقو ةّيبدأو ةّيفّوصت بتك

 جاورل راخبلا ىلع رودت ةريبك ةلآ راضحتساو اهميظنتو اهقاطن عيسوت ىلع
 اهتمذ ىلع اهئَرشَت ىثلا اهتاعوبطم ءامسأ هذهو ..لامعألا ةعرسو لاغشألا
 ْ 14 كش ةسسؤملا ةيسنألا ةشكملا

 ّيسنألا يدنفأ طسابلا دبع فيلأت رجاتلا باسح. يف رفاولا طسبلا ١

 ١5١(. ص ١7٠١. ةيناث ةعبط)

 .(77 ص .1310) م 11١الال 1/0 ةنس ىّفوتملا يرفعلتلا ناويد - "

 ص .117)م 1517 611/ ةنس ىفوتملا ٌيومحلا كيلم نبا ناويد - '"
0). 

 3748 ىَّفوتملا ّيبرعلا نبال قاوشألا نامجرت حرش قالعألا رئاخذ - ؛
 1:1 ا

 ىفوتملا يومحلا ةَّجح نبال مادختسالاو ةيروتلا هجو نع ماثللا فشك -

 ١178(. ص )1١715. م ١43737 فللالال ةنس

 ص م ىف مج وب .( 188 .1١"ا)م 95١ م ثه٠ ةنس يفوتملا محاشك ناويد 5

 نك 1 ىف ا ل 2 .١”"١")م ١550٠01١١07 ةنس ةوتملا ءيلحعلا امحنلا ناويد  ا/

0 

 ت77 ةنس ىلوتملا ةتوزيبلا يسلألا رمع دّيَسلل تذعلا هروملا ناويد-
 .( "18 ص .11) م 41/5

 1 ماشلا يف ةعابطلا ّنف

 ١١7(. ص .1714 ةيناث ةعبط) يرشخمزلل بهذلا قاوطأ 4

 دبع فيلأت (يبرعو ّيكرت) ينامثعلا ناسللا يف ينابملا سيسأت -

 5١8(. ص .317316 ةيناث ةعبط) ئسنألا يدنفأ طسابلا

 35١8(. ص 1١15. ةثلاث ةعبط) هل لئاسرلا ءاشنإ ىلإ لئاسلا ةياده ١

 ص .116 لوألا ءزجلا) يمليدلا رايهم ديجملا رعاشلا ناويد - ١

6 

 مم ١٠١ال4 555 ةلس ىّنوتملا مدح يجافخلا ناثس نبا ناويد ٠١

 ١١5(. ص . ”15)

 001 ةنس ىفوتملا ّيدْرَويِبَألا يومألا دّمحم رَّفظملا ىبأ ناويد - 5
 .(3875 ص .3190١"1)م 117

 4 ص /١11. ةيناث ةعبط) يفئارطلاو يرتولا نيمامإلا ناويد . 6

 طسابلا دبع فيلأت بيتاكملاو لئاسرلا ءاشنإ يف بيلاسألا عدبأ - 5
 .(000 .114) يسنألا يدنفأ

 دجوي دقو «توريب يف ةعابطلا ّنف خيرات نم ةعمج اننكمأ ام رخآ اذه

 يجرج اجاوخلا ةعبطمك ةّيراجتلا قاروألا رشنب ٌصتخت عباطم ضعب اهيف اًضيأ
 ب يا ل 0 ركم

 ماعلا ترهظو قروش 0 56 تابثلا ةعبطمو 6-0 سمخ

 ةجيد بنتك نفحب'اهيف رشن اًضيأ ةعبطم ئريلكتإلا نتركدنل ناكو“ + ىضانلا

 .اهحاور مدعل اهركذ ىف ةدئاف ىرن ال ةّيناتستورب

 نانبل يف عباطملا

 قحلن نأ نب الف .توريب يف ةعابطلا ّنف خيرات نم ىلاعت هديأب انيهتنإ
 ناك ةعابطلا ْنْف َنِإ اًقباس انلق .نانبل ىف عباطملا نع ةذبنب ةقباسلا تالاقملا

 لّوأ عبط ثيح اشيداق يداو يف اًيحزق ريد يف كلذو ماشلا ّرب يف هروهظ لَو



 قرشملا يف ةعابطلا ّنف خيرات ١

 .(87" ةحفصلا)

 ىرن ال ةديدج عباطم نانبل يف تئشن تئشنأ رشع عساتلا نرقلا طساوأ ذنم هنأ 0 ١
 .ةروكشملا مدخلا نم بادآلل ُهَتَّذَأ ام عم اهنع توكسلا يف 1

 ةنس وحن نيدلا تيب ةعبطم تئشنأ «رمقلا ريدو نيدلا تيب ةعبطم# ١
 يف بعص يبأ تيب ةعرزم نم دعسألا كب اًنح اهئاشنإب يعاسلا ناكو 7
 حرش اهيف عبط ةّيرجح ةعبطم رمألا ئداب يف روكذملل ناكو .نورتبلا. دالب

 2( ص) 1١857 ةنس ينزوزلل تاقّلعملا

 ىعدتسا اشاب دواد موحرملا ةدهع يف نانبل لبج ةّيفّرصتم تراص نأ دعبو
 تيب يف ةعبطم ءاشنإ ىلع هدعاسيل نوفلشلا فسوي موحرملا 1877 ةنس
 هلاؤس ىلإ روكذملا باجأف .ةسنرف نم اهرضحتسا ةّيفّرصتملا زكرم نيدلا
 ةرضاح يف ةّيمسر ةديرج لئتقو تئشن تعشنأو .ةّينانيللاب ةفورعملا ةعبطملا مّظنو

 بتكو ادبعب نم دلاخ بيبح موحرملا اهريرحت ىلوتو نانبل مساب يف الا
 د2 ايف ناس نس رقلا نع اهلها ريق سلاح سان وحوتلا اه
 ىأر اًّملو .ةميدقلا انتعبطم فورح نم ةعبطملا هذه فورح تناكو .رقلا

 ل محا )هروب اع دبل ني ربا ل ل

 لّدبف رمقلا ريد نم راّجنلا ميهاربإ نب محلب ةمطملا ةراقإ ىلوتو ([5 و

 اًفورح دعسألا كب اح موحرملا مسر ّمث .ةّيناكريمألا فورحلا اهفورحب
 باتك لّوأ ناكو .بلاوق اهل عنصُتل ةسمنلا ىلإ روكذملا محلم اهلسرأ ىرخأ
 ةعبط نع القن 045 ص) 1854 ةنس ةنمدو ةليلك باتك نيدلا تيب يف عبط
 ١81١7. ةنس سيراب يف ةعوبطملا يساس يد نورابلا ةمالعلا

 ّدحب نالطبلا حبذ باتك كلانه عبطو رمقلا ريد ىلإ راّجنلا محلم لقتنا مث
 ابابلا روشنم ىلع ةقاشم ليئاخيم باوج ىلع اًدر طوحاب روصنمل ناهربلا
 باتكو :(728 ص ١1859 ةنس) ّينوكسملا عمجملا صوصخب عساتلا سويب
 اهحيحصت 9 ةخسن نع يريرحلا مامإلل بادآلا ةحبسو بارعإلا ةحلم

 0 ماشلا يف ةعابطلا ّنف

 ةمجرتو «(ريغص عطقب 054 ص )141١. افص يدنفأ سجرج بانج

 هنم عبط ,ريزغ يف انتسردم ذيملت يناتسبلا يدنفأ لوضفل لاسبش سوماق
 '  .ّبرعلاو ٌّيوسنرفلاب (8) لّوألا ةفرح

 ةعبطم ةرادإ اشاب متسر ةلودلا بحاص لكو “/١181 ةنس تناك اًملو

 اهل بلج نأ دعب طوحاب روصنم روتكدلا ىلإ نيدلا تيب يف ةّينانبللا ةموكحلا
 يلام ورَجآلا حاضيإ يف ةّينسلا دئارفلا باتك اهيف عبطف 000 0

 0 8١(. ص .1417/5) افص يدنفأ سجرج لضافلا ٌينوناقلا
 اتك ّمث 4١(. ص .1417/5) ةعبطملا ريدم طوحاب روصنم فيلأت باسحلا
 ص .181/5) هل ةّيبطلاو يلا مولعلا يف ريغص مجعم وهو دئاوفلا دئارف
 تاحرف فول ا مرج كيسا فيلات ةّيبرعلا ملع يف بلاطملا ثحب ّمث .(3"؟١

 طوحاب روصنم روتكدلا ةمجرت ٌيركسعلا ميلعتلا مث .(1550 ص .15)
 تامانزور نم كلذ ريغو .لمكي مل هنأ الإ ّينيلقعبلا يدنفأ نورام ةنواعمب
 ص) ١705 ةنس نانبل لبج ةمانلاس ةّيكرتلاب اهنم .تتافانلاببو ةيراجت قارؤأو
 قاروألا الإ عبطت ال اهّثكل نيدلا تيب ةيارس يف ةعبطملا هذه لزت ملو . 047
 :ةمزكحلا رومأب ةقلعتملا

 ةنس ئشنأ نيّيدلبلا نابهرلل شيماط ةدّيس ريد «شيماط ةعبطم# - ١
 ١800 ةنئس تناك اًّملو . هّيبونج ىف بلكلا رهن يداو ىلع لطي ١٠3077

 0 تاردأ عم يعط ذل[ ينازيدلا قنتفأ ميهاربإ دي ىلع هنابهر رضحتسا

 .ةّيرع فرحأ اهل تلمع نكل كبسم ةعبطملل نكي ملو .ةراجنلاو ديلجتلل
 اههياوت عي اهئازدأ اكمبب ملك ١885 ةنش وحل ىلإ لغتشت ةعبطملا هذه تيقبو

 فرحأ كلذ دعب اهل لمع ّمث .توريب يف عباطملا ةرثكو ريدلل اهعفن ةلقل
 هذه نم تردص يتلا تاعوبطملا ءامسأ اّمأ .ةليلق بتك اهب عبطف ةّيئايرس

 :اهتمئاق هذهف 0
 1454 ) نادّلجم «يروكيل سوسنوفلأ سيّدقلل ّيبدألا توهاللا -

 0 ص را

 0 * ص .٠ اف كليعسم سلوب



 قرشملا يف ةعابطلا ّنف خيرات ١

 فسوي نارطملا ةمجرت «روكذملا سيّدقلل اهضحدو تاقطرهلا خيرات - "٠

 .(75"89 ص )1١854. سبدلا

 .1855) يئعوسيلا سوروفوطسيرخ ابنألل فارتعالا ثداوح- باتك

 ,(؟96 ص

 سونامرج نارطملل هتدئافو همزاولو ظعولا يف باطخللا لصف باتك

 ا ا ك1 ةياطإت
 روكذملا نارطملل ديفم ّيحور ىنعمب اهحرش عم اًرعش ةّيّردلا تاثلثملا ١

 .(131 ص .18550)

 0592 نم 12517) ةييوشركلا نع الفن ةفلتطم :كاولص ىو ةّيبشلا نأ

 .ةنبهرلا عماجم ضعب ضئارف 8

 هللا ةمعن بألا نم عومجم «هديلوتو رمقلا تاس أ خوبطم 2

 :( 1510 تنادبللا قومازعلا

 : يهف ّيدلبلا
 .ةلماكلا ةميحدشلا - ١

 .ساّدقلا ةمدخ مث - ؟

 مساب ١809 ةنس رخاوأ يف ةعبطملا هذه تسّسْأت *ندهإ ةعبطم# -

 رولا ورب رعب سل كحل اّمأ .اًبروأ نم عبطلا ةلآ ارضح سبدلا 1 54 1 ه6 ا ع مك 1 ا 0

 ١87٠ ةنس يفو .''””توريب نم ةّيناكريمألا فورحلا "وس يارا

 نارطملا لاضفملا ربحلا ةمجرت يف ليبويلا بحاصل ليمجلا نافرع باتك ردص يف ءاج (؟4)
 يف ةّيمومعلا ةعبطملا ةسيسأت ٍذئتقو هتاعورشم نمو» :ٌةفرح ام ٠١١( ص) سبدلا فسوي
 ىلع هلاذ ليك كوريين :تذنل دقو .ةارصخسما فرو اجاوخلا ةكرشب 1,014 ماع نفإ
 تاعوبطم خيراتو رداصملا فثوأ نع انام قفاوي ال اذهو ماع ثداوح أ

 .اندي يف يه يتلا ندهإ
 سارع ين قديقأ فدو ييحالاو نتف نيا نيتي ينك قروحلا هر قف امداقأ لك 140
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 4١ ماشلا يف ةعابطلا ّنف
 تما سم سل م دج تططت و ا هاا اه اع م تس هل هن ا تح د ههه عع ع هع ا طم ع دعس حس اس ع عم هع ع هر ا ل اح حس حت ات ع ب بو همم هد سس عع دس تمص دع

 نحوي بألل قحسنملا بلقلا باتك وهو ةعبطملا هذه يف عبط باتك لّوأ رهظ

 عبط (88 ص) تاحرف سونامرج نارطملا ةمجرت ّيعوسيلا يتنومانيب سرطب
 ةيمورب عوبطملا ّيلصألا هنتم ىلع هئاكرشو ىسوم سلوب يروخلا بألا ةقفنب
 ص )١1850. سند الب لبحلا ةّيوخأ نيناوق باتك اهيف اًضيأ عبطو .ىمظعلا

 القن ناركشلاو دادعتسالا تاولص ةفاضإ عم عوسي بلق ةدابع باتكو . 0(

 ريسفت باتك نم مسق مث .ةيمور يف عوبطملا ةّيمويلا ةضايرلا باتك نع
 ةعبطملا تفقوت مث .هعبط زجني مل ٍلعتقو هّنكل سبدلا فسوي يروخلل ليجنإلا
 .'' ''اًيحزق ريد نابهرل اًرخْؤم تعيبو

 يف ةّيحيسم ١84١ ةنس'ةعبطملا هذه تسّسأت «ةّينامثعلا ةعبطملا#

 بانج لضافلا اهبحاصل نانبل ةّيفّرصتم زكرم ادبعب يف يناثلا نيرشت رهش
 ل ءدوسألا كب ميهاربإ

 ةّمهب ةّيبنجألاو ةّيبرعلا بتكلا نم رفاو ددع ىلع يوتحت ةبتكم اهترئاد يف
 ةاعسو ةابجو فورح يبّترمو ةبتك نيب لماع 75 اهيفو .دوسألا كب ميهاربإ

 نم اهيفو ةريغص عباطم عضبو ةعابطلل نقتم ريبك روباو اهيفو .ةّمّدَحو
 بتكلا عبطت يهو .ةنقتملا عباطملا نيب ةنيكم ةناكم اهل لعجي ام تاردألا

 ةّينانويو ةّيزيلكنإو ةّيسنرفإو ةّيكرتو ةّسرع نيب تاعوبطملا عاونأ عيمجو

 اتلجمو هركذ م ٌدقتملا اهزايتما بحاصل نانبل ةديرج عبطُت اهيفو «ةّينايرسو
 ا أ ديدن دم اهصلا ة كير ةكدرط اهقو «سمشلاو رائملا

 . مداق ٍددع يف اهتمئاق رشنن

 بسحب اهتأشن ذنم ةّينامثعلا ةعبطملا يف ترشُن يتلا بتكلا ةمئاق هذهو

 :اهخيرات

 ١ نانبل نصغ ناسل باتك )١1891١. ص 7١(.

 ١11١(. ص .1891) قطنملا يف ةّيريصنلا رئاصبلا نم لّوألا ءزجلا  ؟

 .(00 ص .14951) ءاثرلا َةَّنَأ باتك * 

 .اًضيأ امهنع (50)



 قرشملا يف ةعابطلا ْنف خيرات ١4

 .(7/4 ص )1١891. نانبل ةديرج ظيرقت ىف نايقعلا روذش 6

 ص )١8641. ءازجأ ةثالث . ةّيبرعلا ةءارقلا مَّلس وهو ميوقلا جاهنملا 5

 ١5٠(.

 ٠ - ص .18957) دوسألا كب ميهاربإ بانجل فيرطلاو ديلتلا 00(.

 )١896. فولعم ردنكسإ ىسيع بيدألل يبدأ خيرات ثحب ةباتكلا -
0 

 1١(. ص .1840) ينيوت ليلخ يدنفأ سايلإل جاوزلا ةفسلف 4

 ٠ - كسم يدنفأ بيليفل ءاملا حيشرت يف ةحمل )١840. ص ١5(.

 ١ - ص .1895) ناءزج باسحلا ملع يف باوصلا جهنم 29١(.

 ١ - نانبل رئاخذ نم لّوألا ءزجلا )١1895. ص 450(.

  1١ص .1895) ةباطخلا ١5(.

 .(184 ص )١865. نيمألا يعارلا 9 4
 .(54 ص .1895) ينانكلا رماع ريمألا ةّصق 6 نام »6 2

 .(03069 ص .18945) ئسك ذئروأ ٌئحعيسم ميلعت 15

 /١١ - ص .1895) ةّيكذلا بيطلا ةحفن 278(.

 .1895) ةداعس جراع يدنفأ ناعجسل ديدجلا ملاعلل ديفملا ليلدلا -
 ١15(. ص

 .1855) شاّقن يدنفأ الوقن موحرملا نيبأتو ءاثر يف نازحألا راثآ - 4
 37١(. ص

 ١" - يدنفأ كب مظاك ولتداعسل ةعوضوملا قوقحلا صيخلت )1895.

 ص 0708(.

 تيلوبورتم سويراكمل ميوقلا ناميإلا دئاقع حاضيإ يف ميظنلا ٌردلا ١
 11١ ص . 1845) ةّينانويلا نع برعم ءاكسوم

 ١ ماشلا يف ةعابطلا ّنف

 ةسينكلا سوقط ضماوغ حرش يف ةّيكذلا بيطلا ةحفن باتك - ١

 ص .1845) يرصانلا بوُيأ اًنحوي الوقن يروخلا هعمج .ةّيسكذئروألا
 ا

 .(145 ص .18941) يحيسم ميلعت .ةّيهشلا ةصالخلا 7

 .(37 ص .18910) ىحيسملا ميلعتلا رصتخم - 4

 .(98 ص .1891) ةّيطع جاحلا ديشر ملقب مهّتملا ةئربت ةياور - 5

 95١(. ص )/1١891. نانحلا تارطخ 75

 ١١١(. ص 5.31891/) بدألا ثيغ نم برألا 3

 ليلخل ميوقلا ناميإلا مهداقتعاو نيّيسورلا لصأ يف ميظنلا دقعلا -
 ١١٠١(. ص .489١ا/) سديب ميهاربإ

 ١554(. ص )١145190. ءاثرلا دقع يف ءاكبلا رد 9

 .(7/57 ص .14950) ةّيَبطلا ٌداوملا ىف ةّيبهذلا روذشلا

 ليربغ هللادبع ليئاخيم مّلعملل ربكلاو رغصلا يف رشبلا بادآ باتك ١
 .(19١؟ ص . ١890

 .(91 ص )١898. نيمّلعملا ةآرم  "؟

 50١0(. ص )١1898. تاولصلا رصتخم يف تابجاولا ّمهأ - 7

 .(#9 ص .189/) ةسّدقملا يضارألا فصو يف ةسنؤملا ةضورلا - "4

 .(45 ص )١898. باسحلا يقارم "0

 .(88 ص )١898. باسحلا يف ةرانملا ىقرم 1

 .(5؟ ص .189/) ةّينطولا ىدص  "ا/

 ال نض 133) نادلا يوغا

 .(756 ص ١1494. انتعبط نع ًالقن) ةّيحورلا ليتارتلا باتك - 49

 ٠١ ةنسل) نانبل ليلد ١894. ص ٠١5 ةنسلو ١90١. ص 95(.



 ١ ماشلا يف ةعابطلا ّنف ٠ قريشا يف ةعابطلا»نف خيرات + 0

 .(1* ص 1899) ننانوي برع نهلإلا ساّدقلا ةمدخ - 8 سا" ص .1848) سديب يدنفأ ليلخل نينبلا ةيبرت يف نيمثلا دقعلا - 4١
278 

 اجاوخلا ٌهعمج «ئكاطنألا كريرطبلا ةئنهت يف يكازلا جرألا باتك 4
 ١5١(.” ص )1١849. رهاظ هللاريخ نيمأ

 017 ناقل نوورشلا 1 هيشاوح قّلعو ُهحَّشن « ئباصلا ميهاربإ قاحسإ يبأ لئاسر نم راتخملا 41 يدنفأ ديعس خيشلا لضافلا ملاعلا فيلأت .(ذيملتلا ءزج) نيعملا 9 : 0 , ْ ٠
 : ْ .(578 ص .1898) نالسرأ بيكش ربمألا

 ص )١18940. ةّيطع يدنفأ ديشرل لئاسرلا ءاشنإ ىلإ لئاسولا تاركأ 7
000 

 تسوي نفديمتب هبوع»لاسال يد تحوي نسدقلا قالخألا نييدهت 1
 .(95 ص .1845) ريفص يدنفأ 0 رطاخ يبأ نيمأو رعش يبأ دواد نيّروتكدلل بيبطلا نع بيبللا ينغم - ؛4

 ّْ 1 ْ .(ل5 + 34 . ١ ىك4)
 1 ْ ريفص يدنفأ فسوي هعماجل ربشع عساتلا نرقلا باّتكل ررغلا يلاجم - 5

 ١ ْ .(7077 ص .1894)
 ٠١8(. ص )١1899. مورلل يحيسملا ميلعتلا رصتخم 7

 ١5(. ص )١4٠0١. ضئارفلا لامعأ نم ضماوغلا عفر - 4 ا 1

 ١9296(. ص )١9٠٠. ةينسلا ميلاعتلا - 50. ا .(77 نم .1898) ليمجلا ركشلا يف ليمحلا مظنلا .ع/

 ١5١(. ص )١956٠0. ةرجاهملا رارضا يف ةرماسملا 7 ْ ىسنألا يدنفأ طسابلا دبع دّيسلا ٌهعبط رظانو هرشن .يدرويبألا ناويد 0٠

 ١78(. ص )19٠00. كيدناث ميكحلا يثارم - 4 1 38١(. ص . )/1" ١

 .(584 ص .19400) دوّبع يدنفأ ردنكسإل ةّيلدعلا راثآلا ١5(. ْ ٠ ص 1499) قنانبللا يّبرملا ليلد ١
 ١9(. ص )١901. مساوملا لابقإ يف مسابلا رغثلا 5١(. ْ ١ ص )١899. ىنعملا 5

 بدك ىلإ اذه .(1317* نص )١990١. ءابدألا زومارو ءافولا ةآرم ةياور - ْ .(45 ص .1499) رهسلا تاقوأ ءاضق يف رمسلا 07
 ةهزنو ةّيناّبرلا تاولصلا حرشو ةيبشلا لثم اهعبط خيرات ىلع فقن مل ىرخأ ا 8١(. ص .1849) بادآلاو ظعاوملاو ضورفلا باتك - 44

 حب و ةيند وقلاو ةينامورلا ةماقملاو ةيعاوسلاو ةيناسنإلا ةاي و .(18 ص .1849) دئاوفلا دئارف ه4 :براتو ةّيبدألا دعاوقلاو ةّينامورلا ةماقملاو ةيعاوسلاو ةّيناسنإلا ةايحلاو بالطلا
 ةّيلّيخت تاياور ضعبو .سطاليب رارقإو ضئارفلا ضئار حرشو ةثالثلا رامقالا ١

 .ةدئاف ريبك اهركذ ىف سبيل ا 0 ص )١1849. ريقش يدنفا ريسإإل ّرَقلا دود ةيسرن 05

 هس وطول ملاع يف ةعبل ا وو ناك أ ةانمللا 8 1 اا :  ا 8١(. ص . 1895) لئاسرلا ءاشنإ رصتخم 0 ا/



 قرشملا يف ةعابطلا ّنف خيرات 4

 سوخاب سوّتط يدنفأ ليلخ ماّمهلا بيدألا بانج ادبعب يف اهأشنأ 4
 . ةيلوبنطسإلاب هدورععلا فورحلا اهل ْذْخََناَو ةمزاللا تاودألا ّلكب اهزّهجو

 ةليلق بتك اهيف عبط دقو .ةضورلا ةديرج ةعبطملا هذه يف رشنُي ام ٌصخأو

 :اهنم فرعن ام نايب اذه

 هللادبع يدنفأ ليئاخمل تاقولخملاو قلاخلا يف تانئاكلا دهشم باتك

 .(55 + ”"4؟ ص .189450) ليربغ

 يبأ نوع جروج ذاتسألل نيمألا قيدصلا ةفرعم يف نيمثلا زنكلا باتك - ١
 . 4 ص . 861 امرخ

 ٠ - ص .18948) سوخاب بيبح فسوي موحرملل ةّيملع تالاقم ١"(.

 ّينوراملا سولريك اًنحوي يروخلل سوينوطنأ يرام ةدابع باتك
 ) .1844ص  "8١.(ريغص مجحب

 سرطب لضافلا يروخلا ةرضحل ةلطابلا لوصألل ةعطاقلا نماذلا باتتك
 سربق ةّيشربأ ىلع ّيف ها )١8949. ص 58١(.

 لضافلا بألا ةرضح ةّينيناللا نع همجرت . نهاكلا ةضاير باتك

 ص .1849) ّينوراملا عجعج سويطانغإ يروخلا 18١ + 47(.

 - .ئعوسيلا يرسجلا سيول بألا تالّمأت رصتخم نم لّوألا ءزجلا
 ص .14899) هبيرعت 5١1١0(.

 مارفأ ٌسقلا ةرضح بيرعت «ىفتلا يوذ دّيحَحل ىقتنملا ٌردلا باتك - 4
 .(7587 ص .1899) يناريدلا

 ص .1899) كّيوحلا سوّئط يدنفأ سايلإل ثادحألا نففص باتك 4
 ١74(.

 ةديدج ةعبط «تاحرف سونامرج نارطملل بلاطملا ثحبب باتك ١

 1١8١(. :* قرشملا عجار)

 ١8960 ةنس طابش لّوأ ةينوج ىف ةعبطملا هذه ترهظ «زرألا ةعبطم# -

 يدنفأ ديرفو يدنفأ بيليف نيبيدألا نيخيشلاو نيلضافلا نيّوخألا ةّمهب

 انتعبطم نمف اهفورح اّمأ . سيراب نم ةليمجلا اهتلآ ارضحتسا دقو .نزاخلا

 هذه يفو .نانبل يف ةفرشلا ةسردم نم اهلصأ ةّيئايرس فورح اًضيأ اهلو

 .يدنفأ بيليف خيشلا اهئشنمو اهزايتما بحاصل زرألا ةديرج ردصت ةعبطملا

 :اهخيرات بسح ةعبطملا هذه تاعوبطم لودج اذهو

 ةّينوراملا ةفئاطلا لصأو ةّيكاطنألا ةّيكريرطبلا لصأ ىف ةّيخيرات ةذبن ١

 .("56 ص )١895. ّئبلحلا بهارلا نايرد فسوي لسقلا ملقب

 سيئر ناك نيح رشع ثلاثلا نوال ابابلا سدقل ّيحيسملا ميلعتلا باتك  ؟

 ١55(. ص )١8957. ليربغ ليئاخيم مّلعملا بيرعت «ةفقاسأ

 بيدألا ملقب رايسيرومال يد دئاقلا خيرات وأ نّدمتلاو نيدلا لطب ةايح - *
 .(197 ص .18953) حادحدلا راّطخ ميلس خيشلا

 هبّرع .لاجرلا ريهاشم مظعأ نيبو هنيب ةلباقملاو لّوألا نويلوبان - :

 سرطبو رشع يناثلا لراش نيب ةلباقملا يف هل ةذبن عم سرايت خيرات نم روكذملا
 ١١(. + ”الا ص .18917) لوألا

 ص .1891 َيتادبعبلا ليونامع ٌسقلل ةّيناينوطنألا ةّينابهرلا خيرات - 5

6 

 ةسينكلا سقط بسحب اهريغو ةّيمويلا تاولصلا ىف ةّيبشلا باتك

 59٠0(. ص .1891) ليربغ هللادبع 00 ةّنوراملا ةّيقرشلا

 .18917) ىّتم سلوب يروخلا ةّيسنرفإلا نم هلقن ّيميرملا رهشلا باتك -

 ١97(. ص

 .نزاخلا سيول روتكدلل هنم ةياقولاو لسلا جالع - 4

 .نزاخلا ديرف خيشلا اهبّرع ةياور كانه ثدحي ام لثم 4

 556١4(. ص .1849)

 يناريدلا مارفأ ٌسقلا هعمج .مهيسيّدقو ةنراوملا نع ةاماحملا باتك - ١

 ,.(0 ص . 48



 قرشملا يف ةعابطلا ْنف خيرات ١8

 ميهاربإ بيدألا هعمج «قرشلا كريرطب ةطبغ ئناهت يف ّقحلا ةجهل - ١١
 4١(. + ١ال5 ص .1960) لقع يدنفأ

 ساّمشلل سوريلكألا ةّماع صضئارف ٍصخأ يف سوفنلا ءادبإ تباتك 1

 .(497 ص )١8465 لوألا ءزجلا ٠ .ءوض نافطسإ

 ١ ص .18649) نزاخلا ناعمس سفلل سكور رام ةريس 5٠

 ةيمور يف ةعوبطملا ةّييناللا ةخسنلا نع همجرت ؛ ينانبللا عمجملا 6

 بئانلاو كع نارطم مجن بففس وي لضافلا ليلجلا نارطملا ةدايس ا١ما/٠ ةنس

 1 لص ليوا ليذ ني كحلي (ه54 نيف 3 يورط

 يروخلا هبّرع «ّيعوسيلا نورب بألل ةحلاصلا ةتيملا ةّيوخأ باتك -
 5١8(. ص )١9٠90. ريفص الوقن

 داؤف هعمج «نونفلاو عئانصلا عاونأ عيمج - يف نونكملا ردلا باتك /١ 

 .(17 ص )1١645٠., نزاخلا ناعمس

 بتك ىلإ اذه .عوبسألا اذه يف رهظ . ةّينوراملا ةسينكلا خيرات باتك -

 ساطسقو شاحلا ك عبطلا تحت وه ام اهنمو . اهيلع علطن مل سيراركو ىرخأ
 .اهزاجن دنع اهركذن كرد ناج خيراتو 0

 ماعلا يف ترهظ دوجولا ةثيدح ةعبطملا هذه ةضرفلا ةعبطملا#
 دشار ىبأ يدنفأ دوّبع لضافلا اهزايتما بحاص ةّمهب ثدحلا يف 8
 نم ةعبطم اهل ارضحأ دقو «ةلماشلا ةبتكملا بحاص ناعنك نوطنأ اجاوخلاو
 ةّبرعلا فورحلا سانجأب اهازّهجو اهريغ تالآ عم (هاهان260) هزولأ لمعم
 :اهبتك نايب كنود .ناقتإلا يف ةياغ اهتأشن ةثادح عم يهو .ةّيجنرفإلاو

 اهيلإ فيضأ ةيناث ةعبط .دّمعم سونامرج ليلجلا نارطملل حلا مالكلا ١
 نفس تلودلا لئاسر ضف

 ١ ناّيت ناعمس فيلأت .ةّيواميكلا ةعماجلا )١901١. ص 84(.

 لسرملا َّيبلحلا اًيرام ليئاربج خألل ةّيبدألا داوملا يف ةّيرهوجلا لاوقألا -
 .(87 ص )١90١. ّيشوّبكلا

 1 ماشلا يف ةعابطلا ّنف

 .19401) ينايرسلا يربج ليئافار ٌسقلل رايخألا ىبر نم راهزألا فطق - ؛

 55١(. ص

 ءحيسملا ةريس نّمضتي ّينامورلا فوسليفلا ةلحر باتك يلا تحتو ه0

 .ةحفص ةئامعبس نع فينت هتاحفص لقعَم سونامرج نارطملل

 يتلا افصلا ةعبطم اهيلإ فاضي .نانبل يف عباطملا خيرات نمحلم نهننإ

 .اهركذ ّرم دقو تاونس عضب ذنم هيبع ىلإ تلقُن
 نانبل يف عباطملا خيرات انزجنأ قرشملا يف ةعابطلا ّنف ىلع انمالك رخآ يف

 لاوحأ نّودن نأ الإ اهتاعوبطمو ماشلا دالب نع لاقملا يفوتسنل انيلع ّقبي ملو

 . سلبارطو قشمد يف ةعابطلا

 قشمد ىف عباطملا 5

 نم اهرضحأ ناك .قشمد يف ترهظ ةعبطم مدقأ © ةّيئفحلا ةعبطملا#

 عضب اهب لغتشاو (م 1800) ه ١111/7 ةنس ينامودلا اح موحرملا 01

 يتلا ةّيميلسلا هتعبطم ىلإ اهفاضأف رّودملا ميلس بيدألا بانج اهعاتبا مث

 بانج ىلإ مث دادح الحس لإ تلقت مث 1١8( ةحفصلا بلطأل باس اهركذ م

 تاعوبطم نم فرعن الو .(م 1885) ه ١7994 ةنس ٌينفحلا ئدتفأ دّمحم

 باتك كلذ نم ا ل ل

 ّمتأ كلذكو .(8 ص .180557) دحألا ةّيشع ةساّركو 1118 ةنس عبط ريمازملا

 يف رشاب يذلا فولخلا دمحأ ناويد قشمد يف رّودملا يدنفأ ميلس بانج

 عترمو حاورألا ةهزن اًضيأ عبطو 23١5(. ةحفصلا عجار) توريب يف وعبط

 انل ملع ال امم كلذ ريغو 3١( ص .1417/5) يراوبلا هللا ةمعن ٌنسقلل حارفألا
 خيرات بسح ةبّيرم هتاعوبطم ةمئاق هذهف ينفحلا يدنفأ دّمحم بانج اّمأ .هب
 :اهرودص

 11٠١ ) يدركلا نامحرلا دبعل شيشم نب مالسلا دبع تاولص حرش ١

 .(6 ص . المال

 رعش يبأ يدنفأ دواد روتكدلل نادبألا ةَّحص ظفح يف ناوخإلا ةفحت
 8 ص //)



 سا ا سي ا و وس سس هس عسسل قرشملا يف ةعابطلا ْنف خيرات ١6

 ماشلا يتفم هزمح نب دومحم دّيسلل ةلافكلاو ةلوليحلا يف ةلاقملا ريبحت - "

 .(5 ص 1884 ١00

 ص //) ٌيسولآلا يدنفأ دومحم دّيسلل ةّرغلا نع ةّرطلا فشك باتك - ؟
 .(ةالالو 04

 صض (//) ّيسلبارطلا يجقواقلا دّمحم خيشلل ىلعألا رودلا حرش 5
2) 

 ا ١5١(. ص / /) لماوعلاو ةّيموُرَجآلا نتم 5

 ص //) م 1534 اه ٠١8١ ةنس ىّنوتملا اشاب كجنم ريمألا ناويد -
 ١66(.

 1 ا١ا/ه9 ه 1١١/ا“ ةنس ىّفوتملا ّيقشمدلا ّيناويكلا كب دمحأ ناويد 6

 ١99(. ص //
 | رمع خيشلل دوجولا ىنعم ؤيفحت : يف ةّينس تاقيقدتو ةّيهب تاقيقحت 0

 ْ ٠١(. ص /7/) راطعلا يدنفأ

 «ّيسلبانلا ينغلا كليبع 0 00 تثالالدلا 0 فاتك

 ةعبرأ « ّيبلاعثلا روصنم ينال علا لهأ ءارعش يف رهدلا ةميتي - 1١١

 .( 1886 ١7٠١97 ) ةحفص ١5/86 اهتاحفص عومجم ءازجأ

 ضعبو 3١9(. ص //) يروحنع يدنفأ ميلس مظن توراه رحس - ١

 ص //) ىسوم اندّيس ةاجانم ك كلذ ريغو صصقو تاولص نم رخأ سيرارك
 ظ ةناضحلاب قحألا كابشو ةّينوعابلا ةشئاع ةدّيسلا دلومو ةّيلذاشلا ةفيظولاو 4
 | هلم يفادأ نظر . سنجلا مساو نيملعلا يف سنألا فاحتإو ماعنلا ردب ةّصقو
 ْ بيترت يف ةّيهب ةلاسر همسا راّطعلا يدنفأ رمع خيشلل باتك اًضيأ عبط ةعبطملا
 ش د ١5(2. ص .1885 1١1١١ ) ةّيولعلا ملاوعلا
 ٠١(. ص //) هل

| 

 تدجو ام ةرثكل ةنس ١5 وحن ذنم لمعلا نع تلطب ةّينفحلا ةعبطملا هذهو |

 16 ماشلا يف ةعابطلا ّنف

 اهيفو .(م ١م854) ه ١١48١ ةنس تعشنأ «ةيروس ةيالو ةعبطم#

 ا يل اعلا د سا

 ىفطصم ةّرعلا بحاص ةعبطملا هذه“ ريدمو .ةّيكرتو ةّيبرع يهو اهروهظ
 نكمي ةعبطم اهلو ءاهتالآ يف ديزو اهلاوحأ تنّسحت دق ِهتِّمهبو فصاو يدنفأ

 ملاع ىلإ تزرب يتلا ماشلا ةديرج عبطُت ةعبطملا هذه ىفو .راخبلاب اهريودت

 بسح ىلع اهتحئال هذهف اهتاعوبطم ٌصخأ اّمأ .تاونس سمخ ذنم دوجولا

 :اهخيرات

 141٠١ 17417 ) راَّطعلا يدنفأ رمع خيشلل قطنملا عوضوم يف ةلاسر ١

 ص 1١584- ١14131 ) هزمح يدنفأ دومحم دّيسلل فاقوألا دعاوق -
5 . 

 ١١9٠ ) ىفنحلا هقفلا يف يناديملا ينغلا دبع خيشلل يروُدُقلا حرش - "
 .( 85 ص امال“

 حلاص نب رهاط ةمالعلا خيشلل عيدبلا صيخلتو صيخلتلا عيدب - ؛

 يف ءاشنإلا مّلعم يقلخ ىفطصم ةّيكرتلا نم اهمجرت ثانإلا فئاظو 5
 .(55 ص 1١1598 ١88٠ ) ٌىدادعإلا بتكملا

 .(44 ص //) ةبيرعت لافطألا فئاظو 5

 «٠ - يبلاعثلل دقعلا لحو مظنلا رثن ) ١٠١  1847ص ١154(.

 .(57 ص //) ويفوبلا دمحأ خيشلل ءاملاو ءاوهلا نيب ةرخافملا 8

 نبا يدنفأ رهاط خيشلل ماسجألا ٌصاوخ ةفرعم يف ماسجلا دئاوفلا - 4
 ١550(. ص //) ّيرئازجلا حلاص

 هل لاكشألل حئافص عبرأ عم ةحاسملا ذخأل ةحارلا ّدم باتك - ٠
 5١8(. ص .امى4 )١١1

 .(5148 ص ١7057 ١886 ) هل ىلاوعلا ديناسألا ىف ئلآللا دوقع -
 حلاص نبا يدنفأ رهاط خيشلل باسحلا ّنف ىلإ بالطلا لخدم - ٠١



 ماشلا يف ةعابطلا ف ظ قرت ىف مالا لف خيول. سس سس اا 1١00
 .ةراعإلا ةفصب ةموكحلا فرط نم اهتاودأ تذخأ . قشمد يف مولعلا راشتنا ْ .(48 ص .امى6 105 ةثلاثلا ةعبطلا) تاعبط ثالث عبط «ٌيرئازجلا

 وحن اهؤاشنإ ناكو ةروهشملا ةّيلدعلا ماكحألا ةّلجم ءاضعأ دحأ نيدباع نيدلا ا .(0"0/ ص [/) راقب ديسلا اهون تاكو يكاطلاهكللعلا عماج رجح ىدحإ يف اهزكرم ناكو ا رشاعلا نرقلا نايعأ نم ٌيناروحلا نبال تارايزلا نكامأ ىلإ تاراشإلا - ٠
 يتطاول رايك يصح يح ل رك ب ا صا 1885 1709 ) زاغلألاو ىّمعملا ْنف ىلإ زاجملا ليهست 14

١ ١ 
 17(.

 .نيدباع يدنفأ نيدلا ءالعل لئاسر

 .(//) هل ليلقو ريثك نم ةّمذلا يف ام طاقسإ يف ليلعلا ءافش - ٠؟ ا : ٠ 917 نم .(558 ص 1١799 ١8481 ) هل ةّيئالعلا ةّيدهلا ١ ا ل177 ) نلبنحلا هقفلا يف عقنتسملا داز حرش يف عترملا صضورلا .. 6
 رهاط خيشلا ةّيكرتلا نم همجرت «ءايبنألا صصق يف ءايكذألا ةينم - 5 جام نياك ضورعلا ْنف ىل 000 : ْ اص نبا يدنفأ رهاط خيشلل خورعلا ّنف ىلإ ضورعلا ديهمت ١١

 . (رجح عبط 053 نم امبالا ) ٌيرئازجلا

 . فارشألا مكح نيناوق - ١

 ىنالجرفس يدنفأ دمحأل ةّيبرعلا ىقيسوملا يف ةّيدألا ةنيفسلا -
 .("4 ص امال )١7206

 .(7384 ص 18481١. 1599 ) ٌيرئازجلا حلاص نبا يدنفأ

 ١١١(. ص //) رهاظلا كلملا ةبتكم لجس  ه

 يدنفأ بيبح موحرملا هيقفلا بانج اهأشنأ *باوصلا جهن ةعبطم#  ه
 2 .("0 ص // رجح عبط) لاثمألاو مكحلا يف لآللا دقع 4 ضعب اهيف عبط نينس ثالث ةذم اهرادأو» (16) 15 ة/ 'ةينن وت دلاخ 5

 :اهمهأ هذه بتكلا ١ د دن 7
 .(ةلثم) نايبلا ةقيقح يف ناهذألا ةقيدح - ٠١

 .(0ا05 ص . 1١1917 88٠ ) يبلحلا نيدلا ئفص ناويد ١

 يدنفأ دومحم دّيسلا فيلأت «ةّيهقفلا دعاوقلا ىف ةّيهبلا دئاوفلا باتك ١ " 

 دا : : لم) ئيكرتلا لكشلا يف ةلاقم اهيليو .دعب متي مل لّوطم باتكل ةئطوت يهو .("808 ص .ا١48١ 1١5948 ) هزمح طخلا يف ّيرئازجلا حلاص نبا يدنا مال 0
 171/8 ) ّيسلبانلا ينغلا دبعل راحسألا تامسن ىلع راهزألا تاحفن - يطق : 0

 .(08١0غو 8 ص ١64١

 ١794 ) ّيسلبانلا ينغلا دبع خيشلل ةحالفلا ملع يف ةحالملا ملع  ؟
 .(؟071 ص 7

6 
 ١  2ص امهلثم) راعشألا قئاقر يف راكفألا قئادحن

 1١١5 ) دمحأ نب حلاصل لآلاو دّمحم حدمل لآللاو ئراردلا - "3"
 . (رجح عبط 4” ص 88١م

 .ةطيرخ عم ةّيكرتلاب ةيروس ةيالو ةمانلاس تعبط اهيفو
 0 5 5 0 الم | 1 ماك م 0161 ص 14412119 ةرمج ىهو ةيالولا ةعبطم دعب ةعبطملا هذه تئشنأ 4ةّيركسعلا ةعبطملا# - ؟ نب دومحم دّيسلل (تانّيبلا حيجرت) ةحجارلا ةئّيبلا ىلإ ةحضاولا ةقيرطلا  ه

 .٠ َّ ع

 : يلي ام اهيف عبط .(1869) ْ ةّئعمج اهتأشنأ فراعملا مساب ةاّمسملا يهو «ةّيريخلا ةعبطملا# - 4 ١71١ ةنس نسح راطع يدنفأ دلاخ اهئشنم #ماشلا ةضور ةعبطمإ# ”  . ةّيركسعلا حئاوللاو تامانزورلا ىوس رشنت ال ركسعلا روماب ةصتخم

 الدو نيو سنن وز ويوزع يريم هيت تنس قف عي وس وو و وانو ا ودب يت امو ل



 قرشملا يف ةعابطلا ّنف خيرات 6

 ٌيشعرملا يلع نب دّمحمل ةبوجألاو ةّيقطنملا ةلئسألاب ةبلطلا فاحتإ ١
 )١15  1445ص "/9(.

 خيشلا نبا بغار خيشلل روهملا . . .يف روصنملا دّيؤملا لصفلا لوقلا - ؟

 .(1060 ص ١717 ١4846 ) ىنغلا دبع

 اًمظن بلاط يبأ نب يلع مالك ةمجرت يهو نينمؤملا ريمأ نم بختنملا - ٠

 .ديحوتلاو هقفلا يف ديرملا ةغلب - ؛

 . (عبطلا كثحت) حاحصلا راتخم ه6

 ىلع (184) ١15 ةنس تحتُف «ءاحيفلا ةعبطمو ةّيملعلا ةعبطملا# - ٠
 جارعملا ةّصق اهيف عبطو ّيبتكلا مشاه يدنفأ دّمحم بيدألا اهبحاص مذ

 . ةّبراجتلا قاروألا اهتاعوبطم رثكأو ءاحيفلاب

 . يفطل ناميلس مساب ٠717 ةنس اًضيأ ترهظ #ةّيديمحلا ةعبطملا# - 4
 . سمشلا ةلجم ةدم تعبط اهيفو

 ماشلا سلبارط يف ةعابطلا -

 مويلا ىرُت يتلا ةديحولا ةعبطملاو .سلبارط يف دهعلا ثيدح ةعابطلا ّنْف
 ةَمهب (1897 طابش) ١٠١ نابعش ١0 ىف نينس ىنامث ذنم اهْؤاشنإ ناك اهيف
 ةّينامثعلا ةعبطملا تاودأ اهل عاتبا يذلا ّ حبلا لمان نغفلا بحاص

 .راخبلا ىلع رادت نأب حلصت ةلآ اهتلمج يفو دوسألا كب ميهاربإ اهبحاص نم
 . عوبسألا يف ةذحاو ةّرم ماشلا سلبارط ةديرج تردص روكذملا خيراتلا يفو

 كان طريف لكلاب هك رسب كررحأ كيما هيل ترسب 8
 ةّيجنرفإ فورحب كلذ دعب تره مث . سيكرس يدنفأ ليلخل ةّيبدألا ةعبطملا
 ديلجتلل تاودأو ةريغص ةعبطم اهيلع ديزو اوت سيراب نم تبلجّتسا شوقنو
 ةّيكرت ةرابعب ةديرجلا رادصإب اًرايتما اهبحاص لان ١71١0 ةنس يفو .ّيجنرفإلا
 غراشب ىلع ةرخاف ةيانب اهل دك. 8:سةياجت يفوح .اًنمب ىلا يراك

 1 ماشلا يف ةعابطلا ّنف

 ةعبطم يف ردص دقو .ةموكحلا ةيارس نم ةّيبونجلا ةّيقرشلا ةهجلا يف ّلتلا
 ركذن اهبابرأ باسح ىلعو ٌةّصاخ اهباسح ىلع لئاسرو بتك ةَّدع ةفالبلا
 : خيراتلا بسح اهنم ّمهملا ءامسأ

 ١ بيطلا حفن ناويد ) ١1١١  1891ص 5"(.

 ةديرج يف جردت يتلا ةّيملعلا تالاقملا عومجم وهو سلبارط ضاير - ١
 وحن اهتاحفص عومجم 111١-/17"11« 1894-١900 ءازجأ ةينامث) سلبارط
 .(ةحفص 6

 .(38 ص 61١ ١464 ) داصتقالاو ريفوتلا تالاقم عومجم -'

 ١55(. ص / /) ةفلتخم لئاسر سمخ

 لاّهشلا يدنفأ دومحم كئدسلا موحرملا موظنم نم لآقللا دقع ناويد 8

 ىلا ص ا١امعحم ١19

 ص //) ءارزولا خيش اشاب يماس موحرملل يبرعو يكرت مكحلا زمر 5
48 . 

 ص 1895 1717 ) ناءزج ةّيوغللا هظافلأ حرش عم ةغالبلا جهن -
1 

 "1١١(. ص 18948 1116 ) ايلاست ىف ئنامثعلا شيجلا

 ص // لّرألا ءزجلا) يي يدنفأ يجرج ولتّرع ةمجرت «ثراولا ةياور 4
7). 

 ٠ ص //) ةفلتخم لئاسر سمخ 584(.

 ١ ص 1899 -115 ) رخأ لئاسر عبرأ- 474(.

 ص //) يرسجلا يدنفأ نيمأل يلايللا ريمس 557(.

 ١ ناتلاسر )/1 11  .190٠ص ١1894(.

 مّدقت ام ىلإ فاضُي مث .(18 ص 1718-١901 ) رابجنز خيرات - 5
 ةراشإو ١5( ص) ديوجتلا ماكحأ يف نيمثلا ٌردلا ك ةّئيد اهرثكأ تالاقم ضعب



 قرشملا يف ةعابطلا ّنف خيرات ١

 005 ص) عباطملا ماظنو (4 ص // يرسجعلا يدنفأ نيسح خيشلل ةعاطلا

 يدععملا نودلا راثقاو كيك ينطصمس ران ةمجيزلا ىلع اوت ملع ةيجبرتا
 فيرشلا سدقلا يف ةعابطلا ْنف : ثلاثلا لصفلا . عبطلا تحت لازت ال د لئاسرو يدلاخلا يدنفأ يحورل

 نأ ال ناحف .ماشلا هالي: يف ةعابطلا .خيزات 3 ةقباسلا انلوصف يف انزجنأ دق

 ىف تِّمث روصحم هلك ْنفلا اذهو .ةسّدقملا ىضارألا ىف اهرابخأ صخلن
 .اهيف يتلا عباطملا خيرات ركذن نأ انيلع مّتحتف فيرشلا سدقلا

 سدقلا يف تعشنأ ةعبطم لّوأ هذه «نيّيسيسنرفلا ءابآلا ةعبطم# ١
 ىراصن ىلع ةقباسلا مهلاضفأ ىلإ ماركلا نولسرملا ءالؤه فاضأف فيرشلا
 للك يف ةديدع تاروشنمب ناطوألا اوعفنف «ديدجلا لضفلا اذه قرشملا

 ةنس دودح يف ةعبطملا هذه ءاشنإ ناكو .ةّيويندلاو ةّيئيدلا فراعملا بورض

 . لصألا ٌيوسمنلا (5ةا[ءطط67) ريشت دكت نام بألا مامهلا ةمهب 75

 نم عورشملا يي مركلا يوذل نِّيب روكذملا ناكو
 اوسنرف ٌيلاحلا روطاربمألا هب مايقلل تابهلا لزجأ نَم لّوأو .ةّمجلا دئاوفلا

 .دوجولا زّيح ىلإ جرخي نأ ديفملا ىعسملا اذه ثبلي ملو .لّوألا فزوج

 امك ةّيبرعلاو ةّيلاطيإلاب يحيسملا ميلعتلا باتك تاعوبطملا هذه ةروكاب ناكو

 فورحلا نم ٌمسق كلذكو ةسمنلا نم اهلك تناكف ةعابطلا تاودأ ام . ىرتس

 قرت يف ةعبطملا هذه لزت ملو «ٌيلوبنطسإلا انفرحب اهباحصأ اهلدبأ نأ ىلإ

 امم ءيش اهصقني ال «ةّيقرشلا عباطملا ربكأ نم مويلا تراص ىّتح ميدتسم

 عطاقمو كباسمو رجحلاو فورحلا عبط تاودأ نم ةّيبروألا لماعملا هب رختفت

 دقو .راخبلاب رادُي امم كلذ ريغو ديلجتو بيهذتو لقصو سيحنت تالآو
 هيلع يه ام ىلإ اهوغّلبف اهتأشن ذنم لضافأ نابهر ةعبطملا هذه ريبدت ىّلوت
 (2134 عطل شيتوه سواردنأو ير نايتسس :ءابألا : مهؤامسأ هذه ؛مويلا

 اهرادأ مث «نويواسمن مهّلكو يلجنأ يد سيسنرفو (5058[11/1) شتيف تربيرأو

 هنوتروك يد وديوغو ينرت يد يابنرب بألا :مهو نيّيلاطيإلا نم ةثالث



 سس ممم قرشملا يف ةعابطلا ّنف خيرات 3

 مث آلاح توريب ريد سيئر يكجلبلا كينيمود بألا مث .ينيلوكين ن نوطنأو
 ٌىلاحلا ريدملا ُةفلخ رايروي نوال بألا ّمث ّيلاطيإلا يتكويلغم سينويد بألا
 0 ا لا
 . نيّينطولا ةلمعلا نم ددعو نيّيسيسنرفلا نابهرلا

 بلجتسا دقو لمعلا ىلع مادقإلاو ةوخنلا باحصأ نم روكذملا بألاو
 كلن ديغيس بيرق اًمعو .«ةضابطلا نونفل ةديدجسا#لآ 14 نيتلس: لبق ةّيروأ نم
 ةعبطملا هذه يف ترشُن يتلا بتكلا ام .ناقتإلا يف ةياغ اهلعجيل اهفورح

 ةيئاتوبلاو .ةئاربعلاو ةتنمزألاو ةيكرتلاو ذي ةيبرعلا يف اًدع نيرشعلاو ةئملا غلبتف
 ٌريبك ٌمسق َعَّزَو ةخسن ٠4و ٠00 وحن اهنم عبط . ةّيروألا تاغللا نع ًالضف
 :اهنيماضم بسح انه اهيورنف بتكلا ةحئال اّمأ .اًناّجم اهنم

 (ّيحيسملا ميلعتلاو ةاروتلا) ١

 ئنيعبرألا موصلا مايألو اهدايعأو ةنسلا داحآ لكل لئاسرلاو ليجانألا ا

 .(47 + 30٠١ ص .144ا/ مث 5١١. ص )١1870. ينيتاللا سقطلا بسحب

 قيتعلا دهعلا رابخأ لوألا مسقلا .زيزعلا هللا باتك نم زيربألا روذش - ١
 .(1899) ديدجلا دهعلا رابخأ يناثلا مسقلا (7875 ص .1896)

 هتعبط .اًرارم هعبط رّرك مث .4 ثادحألا ميلعتل يهلإلا روبزلا
 .(599 ص .141/:) ةعبارلا

 هعبط رّرك ّمُث ١70 ص )١8557. ديمش مّلعملل ةاروتلا خيرات رصتخم - ؛
 .(180/94و 1857 ىف

 رار عبط دنعأ 8 )1١8607 ةّيبرعلاب ٌّيحبسملا ميلعتلا 5

 مث .88 ص . ١841 ةّيلاطيإلاو ةّيبرعلاب يحيسملا ميلعتلا رصتخسم - "
 عبطو ةّيكرتلا ىلإ اًضيأ لقث دقو (خلإ ١/م856و ملال ص امك» ةنس هعبط رّرك

 .(14851) ةّييتاللاو ةّيكرتلاب

 مث )١854 اكرلاف فسوي كرطبلا رمأب عوبطملا ّيحيسملا ميلعتلا
 وسنجنيو بألا 181١ ةنس ةّيكرتلا ىلإ هلقن ميلعتلا اذهو 19١( ص 871/

 ١ فيرشلا سدقلا يف ةعابطلا ّنف

 .(007 ص )1810٠. ةّيلاطيإلاو ةّيكرتلاب عبطو ون هرباد

 5518(2.2و ١9١4 ص ٌيواسنرفلاو ّيبرعلاب

 (ةلدجلاو ةّيفسلفلاو ةّيتوهاللا بتكلا)  ؟

 دّيسلل قاقشلا ىلع ٌرصملا ضحدو قائبنالا ةقيقح قدص ىّمسم مالعإ ١
 .(78 ص .1848) مولظم سوميسكم

 سوميسكم بألل ةّيمورلا تاداقتعالا ضعب ّدض ةّيسكذوثرأ تابطاخم - ١
 .(668 ص 86 00 )/١85 ّيسيسنرفلا اًنوك

 007 ص ١/1 0 .٠ ةيمور 1 نع «ءاديصو روص ةفقاسأ

 اينيموأ سيول بألا هبّرع ءيروكيل سنوفلأ سيّدقلل ٍيبدألا توهاللا - ؛
 .(059و 54١ ص ناءزج .1809 18680 ٌىسيسنر فلا

 اينألل ةّيكيلوثاكلا ةنايدلا ىلع تاضارتعالا ضعب يف ةرصتخم ةبوجأ
 ٠١"(. ص )١85717. يقايب سوكيقودول دّيسلا بيرعت «روغيس يد

 ناعمس يروخلا بيرعت «ةّيناتسنوربلا ةعيشلا صوصخب ةّينيد تابايترإ
 ١١١(. ص .1854) ٌيسدقلا قاحسإ

 ةّيكينارألا عيشلا ضحدو ةّينارصنلا تادقتعملا نايب ىف ةّيئيد تاثحابم ' 

 نييناتستوربلا ليلاضأ دض نيهاربلا ةَيدَس ةبوجأ ىلع لمتشي عومجم - 1

 ١195(. ص . )١186 :ييكلملا مورلا ةنهك دحأل

 .(1854) حيسملا دّيسلا يف حيحصلا ناميإلا

 دّيسلل اخيخ ليئانثن ىلع اًدر ةسينكلا ىلع هئافلخو سرطب ةسائر ٠١

 يروخلل ةينب ةّنيدلا بهاذملا لوصأ يف ةّيتوهاللا نيهاربلا ةصالخ
 18١(. ص .181/7) ينورصحلا داّؤع سجرج بوقعي



 هللاريخ يروخلل ةّيفسلفلا بلاطملا ىف ةّيلدجلا ثحابملا بابل 2 ١

 ١605(. ص )١885. نافطسإ

 ىلإ اًئيدح نيّمضنملا دحأل ةسينكلا تامالع ىف ةسيفنلا ةّلدألا - ١
 .(88 ص .184817) ةّيكيلوثاكلا ةدحولا

 تاثك قلع. اًذر. ةيكيلوثاكلا ةسينكلا ءانبأ نحأل ةعماحلا ةسنقلا - 1

 0٠١(. ص .188/) ٌكشلا ةرخص

 (سوقطو تالّمأتو تاولص بتك) -

 ١ يروكيل سنوفلأ سيّدقلل ةّيمويلا تالّمأتلا )١85/8 ص 5/١ + ٠0"7.

 مث 505 ص 841١ا/ ّمث  188٠١.(خلإ

 مث 180/7 مث 1848) روصب هلإلا ساّدقلا عامتسال ةّيعوشخ ةقيرط - ١

 .(95 ص ١1899. مث 645

 “'  لحارملا روص عم بيلصلا برد ةضاير )١85٠ مث  .187٠ص 5١

 ص .1449 ةديدج ةعبط .84 ص .4١الالو ا4اله ّْن 80(.

 ٠" مث 1860) ىضرملا ةدايعل ةديفم ةّيعوشخ تاولص 185١(.

 سنملأ سيّدقلل هللا ةدلاو ةنوقيألو اًيتسراخفإلا رسل ةّيمويلا ةرايزلا

 .("755 ص . 18617 يروكيل

 تاولص عومجم وهو «ةّيحيسملا ةدباعلا سوفنلل ةّيكزلا روهزلا ةفحت

 مث 017 ص 4١الالو 14851/ ةنس هعبط رّرك مث . 1١7 ص .14875) ةّيعوشخ

)). 

 .(775 ص )1١870. كيلوثاكلا مورلا ةنهكل ريبكلا نويجولوخفألا - 5

 جرف سايلإ مّلعملا اهعمج «تالاهتبالا رهاوجو :تاولصلا ةصالخ ..

 . (هعبط رّرك مث 1854) ليساب

 ءابآلا دحأل تالّمأتو تاولص عومجم وهو .ةّبيحملا باب -
 :(878 نص + 155) ئيسيسنرفلا لوياصق ليئافاز: تآلا هبرع. ءنيتسيسترفلا

 مّلعملل ةّيحور ديشانأ عومجم وهو نانجلا ةيلستو ناحلألا ةضور - 4
 .(14 ص )١181/1١. ليساب جرف سايلإ

 فيرشلا سدقلا يف ةعابطلا ّنف قرششملا يف ةعابطلا ّنف خيرات

 ص .141لال مث 18107) ةّيعوشخ تاولص عومجم يأ ةّيحور ةضور ٠
 .(8+ من

 ربقلا ىلعو ةزانجلا يف لاقُثت تاولص ضعب عم ةعبسلا ةبوتلا ريمازم - ١
 )١189-0(.

 اهمجرت ةّيعوشخ تاولص «ةميركلا ةدباعلا سوفنلل ةميتيلا رردلا 9 7

 .(0-186) مرك ليئاخيم يروشعلا

 ليلخ هبّرع ,ديدجلا دحألا ىلإ نيناعشلا دحأ نم مالآلا عوبسأ ضرف
 0235 ىسدقلا سوت ىدتفأ

 يبلحلا اّرف اًيرام سيسنرف بألل ةّيحيسملا لايعلل ةّيحورلا ةضورلا - 5
 .(804 ص .1894) ّيسيسنرفلا

 جارختسا ةدعاق عم ةفلتخملا سوقطلا بسح ماعلا ةنسلا ميوقت - 6

 ”١١7( ص 1١8941١١ لوادجو حصفلا

 (نيسّيدقلا ريسو تادّبعتو ةّيحور بتك)

 ديلا تيرعت قووكيل' نصقلا :شسيدقلل :توفلل .دادنتنالا» هناك كآ
 ./ + 1: ص . 1 36ا/4 م 3 + عا“ "ص .18615) مولظم سوميسكم

 ّيبلحلا طيلب سلوب تيبترولا بيرعت «ءارذعلا ميرم حارفأ ةعبس ةحيبسم ١
 )١861١ مث ملام١(.

 "'  ّيعوسيلا يرينس سلوب بألل ىحيسملا دشرم )١1801 مث 141/4.

 ص 45١(.

 سوابيل سقلا بيرعت ءّيعوسيلا يلرازوم بألل ّيميرملا رهشلا
 .(3750ص . 141/5 مث 18017) ينيتملا

 ناوبألا هبّرع «ّيسيسنرفلا التس وكايد مّلعملل ملاعلا ليطابأ راقتحإ  ه
 ءازجأ ةعبرأ 187٠-185١ ) ناّيسيسنرفلا وصنلا ليئاخيمو لوياتنك ليئافار

 ١16(. اهتاحفص عومجب

 بيرعت «ةّيرهطملا سوفنلا فاعسإل يناثلا نيرشت رهش ةضاير - 5

1١151١ 



 قرشملا يف ةعابطلا ّنف خيرات 1

 .(141لا/ مث ؟907 ص )١855. ّئبلحلا طيلب سلوب تيبترولا

 دّيسلا بيرعت «يروكيل سُملأ سيّدقلل لوتبلا ميرم انتدّيس داجمأ - ٠
 778 ص .ربكأ عطقب ّمُث 07١5و 408 ص ناءزج )١851. مولظم سوميسكم
 .("59و

 ص )١18554. ةّيحيسملا سرادملا ةوخإ نم ابانرب خألل ئفسوبلا رهشلا 8
). 

 سونيتسلاس بألا ةمج رت « ىسيبمكلا اموتل حيسملاب ءادتقالا . 8

 ٌيسيسنرفلا يبلحلا اًرف اًيرام سيسنرف بألا هبيرعت فنأتسا مث .ّيلمركلا
 .(577 ص .1449)

 بفسوي رام ديعو عوسي مسا ديعو صلخملا داليم ديعل تبايوعتش 5

 .(1891/ مث لك ص .اما/9)

 ١ تينيبوغ ذاتسألل ثادحألا داشرإ )181/84(.

 ةوخإلا دحأل ةّيميفوراسلا ةثلاثلا ةّينابهرلا ىف ةّيفخملا زونكلا - ١

 4١5(. ص .1881) نيظفاحلا رغاصألا

 ةّيرعلاب نيّيسيسنرفلا ءابآلا دحأل ةّيملاعلا ةّيئلاثلا ةّينابهرلا نوناق - ٠

 .(1841/) ةّينيتاللاو

 ١5(. ص )1١884. سوئيطسغوأ رام نوناق - 4

 وبسندوغ ليلجلا دّيسلل ئعوسيلا اغازنغ سيول سيّدقلا ةايح صخلم - 0

 .(181/0) ىليفتي

 .(559 ص )١885. ّيسيسنرفلا ّيسلبارطلا وحنلا

 بألل يودابلا سوينوطنأ سيّدقلا ماركإل اًموي رشع ةثالث ةضاير - ٠
 .(185 ص .180) ٌيسيسنرفلا ّيبلحلا اّرف اًيزام سيسنرف

 .("7 ص )١895. يودابلا سوينوطنأ سيّدقلا ةكرش ..

 يودابلا سوينوطنأ يرام بئاجعلا سيّدق خيرات يف بئاغرلا طانم - 4

 ١ فيرشلا سدقلا يف ةعابطلا ّنف

 .(479 ص )١1896. ّيسلبارطلا وحنلا سدرنوال بألل

 .د يروخلا بيرعت وكارب روصنم كريرطبلا ةريس وأ ةّيفقسألا ةرهز 7 ٠

 ١158(. ص .18975) ساطغ

 (ةّيوغلو ةّيسردم بتك) 4

 ص 41١/ا/ مث ١١8 ص )١80. ثادحألا ةدافإل ةءارقلا ميلعت ١

 .(١1ا/

 مث 1855) ليساب جرف سايلإ مّلعملل ثادحألا ةدافإل ةءارقلا ئدابم ' 

 .(654 ص 141/14 مث 184 ص 8654

 ٠" كيزي يدنفأ ميهاربإل ةّيبرعلا ةءارقلا ئدابم )١1410/4. ص 08(.

 عومجم ءازجأ ةثلث 1848 -1897 ) هل .برعلا دلول بدألا دهم : 

 .("7” ص ١14989. ةيناث ةعبط لوألا ءزجلا .؟ا/8 اهتاحفص

 رّرك مث 1١7. ص )١14100. ةلثمألا بارعإو ريسفت عم ةّيموُرُجَآلا  ه

 .(اًرارم هعبط
 1١/8178 ليلخ اًنحوي يروخلل ةّيبرعلا ةغللا دعاوق ىف ةّيلحجلا ةصالخلا  ؟

 .(184و 4 ص ناءزج 6

 ٠ ونرقيل يد ويسلأ بألل ةّيلاطيإلا ةغللاب ةّيبرعلا ةغللا ئدابم )١80٠.
 ص ١760(.

 779 ص )1١874. يليفنب ويسندوغ دّيسلل ةّيلاطيإلاب ئبرع قيتامارغ 4

 0 ص .ا41/9 ّمث

 ّيسيسنرفلا يبلحلا نوال بألل ةّيوحنلا لوصألا يف ةّيلجلا ةبوجألا 4
 ١1١(. ص 14 مث ١171١ ص 14810)

 ٠ رئيغرف سقرم بألل ينينال ّيكرت قيتامارغ )141/1(.

 ١ ص 1884 ّمث 1884) نّسريو كينيمود بألل ىواسنرف قينامارغ
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 ءازجأ ” ىبلحلا رايروي نوال بألل ةّيسنرفلا ةءارقلل ديدج بولسأ

 .(١٠٠ا/ ص )١8448



 ٠ ةّيبرعلاب ينايلاطيإلا ناسللا دعاوق رصتخم ) .180١ص ١145(.

 عبط يليفنُب اكيلتام يد ويسندوغ بألل ةءارقلا ئدابمو ةثجهتلا باتك - 4
 03١48(. ص ١16 ٠ ةعبارلا هتعبط) اًرارم

 . 181/8) نيّيسيسنرفلا ءابآلا دحأل ةّيبرعلاو ةّيلاطيإلا نيتغللا سوماق - 5

 00 ص .امكمح١) هل ٌيبرعو يلاطيإو ّيكر نو ٌيواسنرف سوماق 15

 (ىّئْش ةّيخيراتو ةّيباسحو ةّيبدأ بتك) 1١

 1١155(. ص .141/49 مث ١5 ص

 هتعبط .تاّرم عبرأ عبط )١87١ هل لئاسرلا ءاشنإ يف لئاسلا ةبغر - ؟
 .(505 ص /١1451. ةئلاثلا

 .(1859) ٌيواسنرفو ّىكرت ديشرلا نوراهو داّيصلا ةفيلخلا ةياكح - "7

 وغنبلا اًنحل ةّيسنرفإلا ىلإ اهتمجرت عم يريصوبلا فراعلل ةدربلا نتم 4
 .(45 ص . 141/0

 945 ناءزج ١847-1897 ) برعلا بتك تابختتنم نم بدألا تارذش 4
 .(ة5و

 .(85 ص )١857. باسحلا لوصأ ىف باوصلا ليلد 5

 .(ا/١ ص .18950) نئحنرفو ئبرع باسحب بيتك

 ّيرصانلا لوبعدلا ميكاوي بألل باسحلا ملع يف بابلألا ءايض 4
 . 18 نع كزيقم) ييسنزفلا

 نانس سكديد خألل بابلألا ءايض لئاسم نع باقنلا فشك باتك 4
 750٠١(. ص )١90١. ئسيسنرفلا ىبلحلا

 بيرعت «نورنوم يد ّيؤسنرفلا ةمالعلل ةّيبيلصلا بورحلا خيرات ٠

 ل فيرشلا سدقلا يف ةعابطلا ّنف

 ١ ص .1878) يجناخ نوطنأ ٌسقلل نمرألا خيرات رصتخم 50”(.

 بألل سيسنرف يرام نارفغب فورعملا ريهشلا نارفغلا رصتخم - ١
 .(76 ص )١4515 ٌئسيسنرفلا اكيلتام يد ويسندوك

 ١ ّمُث 359 ص .141/1 مث 1817/1) ئسئانكلا خيراتلا رصتخسم 1844.

 ص 38 .

 )189١(. ةّيوسنرفلاو ةّيبرعلاب ىرخأ ةعبط - 5

 رشع ثلاثلا نوال ابابلا لئاسر يهو .دسألا جرب يف دشرلا ئرارد

 ذئسلا هبيرعت نع القث ةدح نلعو ريتقبلا ةليوج ىف اهعطم ىف اًقاس ةعوبطملا
 اًقباس ةيروس ىف ةّيلوسرلا ةداضقلا رارسأ بتاك داّوع سلوب نارطملا ليلجلا

 .(859 ص .189)

 ليساب جرف يدنفأ سايلإ مّلعملل ةسّدقملا نكامألا ىلع راّوزلا ليلد 7
 .(0068 ص .1481/5 ةيناث ةعبط)

 اموت نقلا تيرعت «نامسيو لانيدركلا سسيمايدلا ةغيب أ الويباف د اال
 .(447 ص )1١4884. ئبلحلا ئنايرسلا بوُيأ

 تاولصو كلاذفو ميواقتك ةريغص ىرخأ بتك ةعبطملا هذه يف عبط دقو
 ارق نسل دقق" هقول ضاقللا "101 + نيدفلا "ةكذاطيوب "”قكاوانابللا نيشاقمو

 سدلتيريب بألل ةسّدقملا يضارألا خيرات ك (ةّيلاطيإلاب) ةديفم فيلآت ضعب
 ةنح ةسيّدقلا ةسينك خيراتو .هل راّوزلا ليلدو .هل سدقلا خيراتو .ّيسيسنرفلا

 سنيدرنرب بألل ٌيلاطيإ ينيتال قيتامارغو .يساب بألل ميلشروأ يف
 بألل نيّيسيسنرفلا ةسّدقملا يضارألا ءاسؤر خيراتو ّيسيسنرفلا يكساراكلا

 ةّيناللابو) .سدقلا خيرات رصتخمو . (410 ١: قرشملا) شيفوبولوغ

 مرتاب نوأل بألل لئاسرلا ءاشنإ ك (ةّيسنرفإلابو) .ةّيسقط بتك اهّصخأ
 ةثالث يف ماه يد نيفيل خألل ةسّدقملا نكامألا ىلع ليلدلاو .ّيسيسنرفلا
 بألل راّوزلا ليلد ك (ةّيئابسإلابو) .عبطو ةّيزيلكنإلا ىلإ لقت .تادّلجم
 . ٌيسيسنرفلا ومره فسوي



 ' قرشملا يف ةعابطلا ّنف خيرات 1

 رشن يف نيّيسيسنرفلا ءابآلا ةّمه مظع ّيلج هجوب نّيبي ّيمومعلا رظنلا اذهف
 .ةريثألا مهيعاسمب انقرش عفنو اًريخ هللا مهباثأ .بادآلا زيزعتو نيدلا

 يف نيّيروغيرغلا نمرألا ٌصخت ةعبطملا هذه «ةّينمرألا ةعبطملا# - ١
 نويهص لبج راوج يف يذلا ريبكلا مهّلحم راد يف اهعقومو . .فيرشلا سدقلا

 : ق6 ةنئم ةعبطملا هذه تعشنأ .ئوبكلا مهتسينكو مهفقسأ ماقم ثيح
 نيتنس ذئم اهانرز دقو .ّينمرأ فرحب نكلو ةّيكرتلاب وأ ةّيئمرألاب اهّلك اهبتكو

 ال اهنأل اًحفص اهنع برضن ةّيسقط اهتاعوبطم رثكأو .ليلق اهلغش نأ انيأرف
 .اندالب لهأ ٌمهت

 سّدقملا ربقلا ةّيعمج ةعبطملا هذه عشنُم «سّدقملا ربقلا ةعبطم# ' 
 رخاوأ يف كلذ ناكو .ةّيسكذثرألا ةّيكريرطبلا راد يف اهزكرم يتلا ةّينانويلا
 ايو د راف ١ رول ينال سلريك كرطبلا دهع ىلع .1849 ةنس
 نيتئس لبق اهانرز دقو .فوُرص نوديريبس تيردنميشرألا مث سيديرازال
 ةعبطملا هذه يف ترشُن يتلا فيلآتلا اّمأ .نيليلق اهتلمعو ةقيتع اهتاودأ اندجوف

 :اهرشن خيرات بسح ىلع اهتمئاق هذهف

 7١07(. ص ةثلاثلا ةتعبط )١1870: يهلإلا روبزلا -

 ةينامثلا ىلع لمتشي وهو 'ّئقشمدلا اًنحوي سيّدقلل سخيوطكألا - ١
 .(" 407 ص .1956 مث )١800 ةمايقلل ناحلألا

 .(575 ص 1١865. مث 1860) موصلا بيترت نّمضتي نويدويرتلا - '"

 ةّيسئانكلا ضورفلا ىلع لمتشملا ريبكلا يعاوسلا يأ نويجولوروألا - 4
 ) 186١ص .18487 مث 594 ص .1854 مث 00178(.

 ص .1884 مث 5١7 ص )1١804. نيسيّدقلا عيمج دحأ ىلإ حصفلا دحأ
4 1)., 

 .1800) ّيقشمدلا فوُرص نوديريبسأ ةعمج .«فيرش ئسئانك خيرات - 1
 : "١9(. ص

 فيرشلا سدقلا يف ةعابطلا ّنف

 /١  ص .ا١مهه) هل هرصتخم 5١(.

 )١866. فوّرص سجرج هرشن «ركسلاو ءاسملا ةمدخ يف رصتخم - /

 .(10 ص .1871/ مث ”؟ ص

 يسبلاطيملا سقطو هلإلا ةدلاول (اذك) تيب نيرشعو ةعبرألا بيرت 4

 .(554 ص .188ا/)

 ٠ زاّتجلا بيترت )/١1801. ص .1845 مث. 05 ص 14(.

 ١ فوُرص سجرج ُهرشن «ريبكلا سخيوطكألا ينعأ يّرعملا )1808.

 ص 5"07(. ْ

 ١ - ص .1809) ذَبُث تس يف قاثبنالا ثخبمل قاتشملا ريونت 00١.

 ٠ ةّيسكذثرألا ةسينكلا ىف ةقيقحلا ّْنأ ىلع ةّيلجلا نيهاربلا )1870.

 ص 88(.

 سويروغيرغ ساّمشلل ةّينهاكلا تابجاولا ىف ةّينسلا ةضيرفلا - 4

 ١١4(. ص ):١4855. فوّرص نوديريبسأ بيرعت «سغوغ

 ساّبد فسوي انيم بيرعت «ساويفاوس وكسيسنرفل دالوألا دشرم
 .(95 ص .1441/ مث ١١8 ص )١1850. يوفايلا

 ١١١(. ص )١1850. ازروتسأ ردنكسإ مّلعملل ةفعاضملا ةلباقملا - 7

 ١ - ةّيهلإلا ةسّدقملا رارسألا ةمدخ )١870. ص ؛1١5(.

 1371 ن1: فور نوديريسأل ححييلملا ميلعتلا -

 .(07 ص) ةرصتخيم 4

 ٠ - يطايمدلا رخف يليسابل ةّيقاثبنالا ةَّلعلا نع ةّيرخفلا رهاوجلا )1871.
 ص 5١١١(.

  2١ةنسلا رادم ىلع أرقُي يذلا لئاسرلا باتك )١1855. ص 58”(.

 هرخآ يفو 2.777 + 7” ص )1١877. نهلإلا فيرشلا ليجنإلا 79

 .(88 ص ةئسلا ليجانأل لوادج

١ / 



 قرشملا ِق ةعابطلا ّنف خيرات 0

 .185) دراي س وميسأ رج ابي رعت 2 ءاوزالا تابجاو يف جاهنملا 2-1

 .(147 ص

 ريبكلا نويجولوخفألا نم ةفطتقم تاولص يأ ريبك يراطامزايجإ - 4
 .(0808 ص . 1884 مث 584 ص .1856)

 ١١5(. ص .31876) تاجيزلا يف رصتخم 6

 3١(. ص )1١855. باسحلا ملع يف رصتخم

 .(838 ص )1١875. ءاجهلا ميلعتل ةلاسر  ؟1/

 ١0(. ص .148100و )١874 ءاجهلا ميلعتل رصتخم

 نم اطيموق سونافتسأ هرصتخا .ةسينكلا لاح عرش ىف ميما هزل 15

 سويداكرأو اًنحوي هينباو نوفنيسكأو يخوكلا اًنحوي ءابآلا يمس ل اق

 يهو 41 ص . 1 نوبات مانزل نود يف اخيحب نادل لاسر" 8

 ءوكسوم نارطم سويدنك ونيإل م ا ا 7

 46ه ص ١885 دراي سوميسأ رج تيردنمشرألا ابي رعت

 ظافلألل مجعمو شاوح عم ّيوسنرفلا دلُئرأ ملعملل ةّيبرع تابختنم - خلا

 ,(60 اهتاحفص عومجم ناءزج ٠ ١م86) سيدايسانثأ نافتسإل

 .(87 ص . ا ممالز داليملا ديع يف داؤفلا ةحهب "4

 . ( 448 ص اال ءارذعلا حاين يف ءارضتنلا ةرهزلا 20

 نارطم يكوطويث سروغيكينل داحآلا ليجنانأ ريسفت يف داؤفلا ةجهب م
 (؟1:5و ١١” ناءزج . )١898 نوبزح اًنحوي يروخلا فّرصتب ُهبَّرع «ناخرتسأ

 ةئسقط اهنم ةّينانويلا ةغللا ىف فيلآتلا ضعب ةعبطملا هذه يف عبط دقو

 .اهيلع لوصحلا اًنكمي مل ةّيخيرات اهنمو

 -- بييرشلا نيدقلا ىف ةفايطلا قف

 ةميدق ىلوألا .عباطم ثالث سدقلا يف دوهيلل «دوهيلا عباطمإ - 5

 تناكو .ةنس ١"٠ وحن نم (758277 ةلّصبلا ىعدُت ةديرج ةّيناربعلاب اهيف تعبط

 ..تلطبأ مث .نييدوملتلا دوهيلا لاح ناسل

 اهيف عبط ء(آ11202) 0 ّيسورلا يوسوملا اهأشنأ 6 ةيناثلا ةعبطملا#

 ةيفارغج اهنمو رشع ثلاثلا نرقلا ةبتك نم يحرف خيرات اهنم ةّيملع فيلآت ضعب

 ةلجمو راّوزلل ليلدو يونس ميوقت هلو (1. 5طن هت#) ستراوش يبرل نيطسلف

 .تاونس سمخ ذنم اهأشنأ ةنسلا يف تاّرم عبرأ رهظت ميلشروأ اهاعد

 نبا همسا نيّيسورلا دوهيلا دحأ ةنس ١١ لبق اهأشنأ «ةثلاثلا ةعبطملا»

 ديري راكفألا رح اهئشنم ناكوب (531457) رونلا اهاعد ةديرج ٌةّذم رشن .اذوهي

 اًرايتما لان مث .هتديزج تيغلأو هب يعسف رصعلا ندمت لاوحأ ىلع هموق عالطإ

 يف اذوهي نبا رشن دقو . ةّيح لازت ال ©25) نساحملا اهاعد ىرخأ ةديرجب

 خيراتلا لوصأو ةءارقلا ئدابم ك ِهتّمأ ثادحأل ةّيسردم بتك ضعب هتعبطم

 حرش عم ةّيذوملتلا ةغللاو ةّيناربعلا ةغلل ريبك مجعم ب رشاب دقو . ةيفارغجلاو
 .ةّيسنرفلاو ةّيناملألاب ظافلألا

 ةّينطولا ةعبطملا اهنم ةأشنلا ةثيدح أ جاطم فيرشلا سدقلا يفو

 بلق ةّيوخأ ضرف باتك 149 ةنس اهيف عبط وصنولأ نوطنأ يدنفأ سنفلأل

 صضعب قرشملا يف'انركذ اًينانح ئدفأ .ح اجاوخلا ةعبطمو عزانملا عوسي

 0 هال١ :5) اهتاعوبطم

 ناطستعا 11155105811 50م مساب ةفورعملا ةّيناتستوربلا ةّيعمجللو

 ةّينبملا ءامسألاو يناعملا ةساّرك اهنم ةليلق سيرارك اهيف تعبط ةريغص ةعبطم

 .(05 ص )١89:4. ةدماحلا لاعفألاو



 قارعلاو ةريزجلا يف ةعابطلا ْنُف : عبارلا لصفلا

 عاسّناو ءامنلا نم ماشلا يف هلان ام قارعلاو ةريزجلا يف ةعابطلا ّنف لني مل

 رثكأو .ةيصاقلا دالبلا كلت ىلإ ةّيعبطلا تاودألا لقن ةبوعصل كلذو «قاطنلا
 كلت يف ةعابطلا خيرات حئتفن اهبو لصوملا ةنيدم يف ْنفلا اذه اهز ام

 . تاهجلا

 لصوملا يف عباطملا

 ةريزجلا رايد ةدعاق ىنغأ نَم لَّوأ *نيّيكينيمودلا ءابآلا ةعبطم# ١

 ناكو .دحألا دبع سيّدقلا ةّينابهر نم نيلسرملا ءابآلا تارضح عبطلا ةعانصب

 يذلا ناميإلا راشتنا عمجم زاعيإب كلذو ١807 ةنس لصوملا يف مهلولح
 ةدهع يف اًقباس تناكو «ةلاسرلا هذه ريبدتب مهنم نيّيوسنرفلا ءابآلا ىلإ دهع

 ةرضاح يف لضافألا نيلسرملا ءالؤه رارق ٌرقتسا امف .نيّيلاطيإلا نيّيكينيمودلا
 مهيرومأم ءابعأب مايقلا يف مهدعاست ٍةعبطم ءاشنإ يف اوركف ىّتح ةريزجلا
 اولواحو ةعابطلا مزاول دادعت يف 1849 ةنسلا ذنم اورشاب َّمث نمو .ةّيحورلا

 . مهلامآ قّقحت مل ّيرجحلا عبطلاب تاسيريرك ضعب رشن الو
 نيب ام ىلع اًيلوسر اًدصاق نوتنامأ يرنه لاضفملا دّيسلا كاذ ذإ ناكو

 ةلان ام نايعلا ّيأر توريب يف ىأر ناكو «نيلسرملا ركف ةبجعأف .نيرهنلا
 ةّينيدلا ميلاعتلا رشنل ةثيدحلا مهتعبطمب ةّمجلا ةّيحورلا عفانملا نم نوّيعوسيلا

 ىتح هدهج لأي ملو مهينامأ قيقحت يف ىعسي ذخأف . ةّيناتستوربلا مهتلا درو
 سرادم ةّيعمج ىلإ بلط سيراب يف ناك ذإ 187٠ ةنس يفف .بوغرملاب زاف
 هتوعد ىلإ تَّبلف .اًيفاك اًعلبم ريطخلا عورشملا اذهل صّصخت نأ قرشلا
 نم اهب قحلي ام عم ةعبطم بالجتسا يف اهفرص كنرف 76٠١ ُهتطعأو
 ةعابطلا راد فورح نم ةّيسنرفو ةّينايرسو ةّيبرع اًقورح اًضيأ ىنتقاو «تاودألا



 قرشا يف ةعابطلا قف خيرات 1/1١

 نم ةيمروأ ىف ناكيلكنألا ةعبطم نم ةّينادلك اقورحو «سيراب ىف ةّيمومعلا

 ةهدر اهل تزّوججو لصوملا ىلإ ديهجلا دهجلا دغب تاودألا هذه تلقتف
 لضافألا نيلسرملا دحأ ةعبطملا هذهل ريدم لّوأ ناكو .اهيف تلعج ةّيصوصخ

 وهو «للملا فرعت ال ةّمهب ةنس نيعبرأ نم اًوحن ةلاسرلا كلت مدخ يذلا

 ةيروس يف ةّيلوسرلا ةداصقلا ٌماهم ةروكشم ةريغب مويلا نرتب دلا ليبفلا رجلا
 رشابو هللا يف ُهتقث لعجو لمعلل كاذ ذإ رّمحت هّنإف .لاقود سّلرك ليلجلا دّيسلا

 . مادقإب رمألا

 يف اهتلعف داشرإو ةعبطملا ميظنتب اًريدج اًدعاسُم روكذملا ريدملا دجو دقو

 ركبرايد نم هلصأ ناك .ءفسوي ىعدي ةّيسيسنرفلا ةّيئابهرلا نم لضاف خأ
 ةعانص فيرشلا سدقلا ةعبطم يف مكحأو نيّيسيسنرفلا ءابآلا دنع بّمرت
 مدنهب اهيف ةلماك ةنس يقبو لصوملا ىلإ هؤاسؤر ٌبهارلا اذه لسرأف .عبطلا

 .ءالجو ةقدب اهعبطو اهكّْبَسو فورح فص نم اهلاّمع لغشلا مّلعيو اهتعبطم

 ةنس بيلصلا برد ةضاير باتك ةعبطملا كلت نم زرب باتك لّوأ ناكو

 . ةّيكذلا روهزلا ةفحت باتك ىمظعلا ةمور ةخسن نع اًضيأ عبط اهيفو 1١«

 دقو .ٌيلصوملا ّينايرسلا دواد فسوي ٌسَقلا هبّرع ةيفارغجلا يف رصتخم ّمث
 دضع نسحأ لاضفملا نهاكلا اذه يف نيّيكينيمودلا ءابآلا تارضح يقل

 ىلإ يقر ىّتح ةنس نيرشعو ِيفّين ةّدم اهحيحصتو اهبيرعتو بتكلا فيلأتل

 مارفأ سويطانغأ نيكريرطبلا نيليلجلا نيدّيسلا ةطبغلو .قشمد ةفقاسأ ّيسرك
 ةعبطملا هذه حاجن يف ضيبلا يدايألا طاّيخ عوشي دبع سجرجو ينامحر

 .اهركذ دراولا اهبتك ةمئاق يف ىرتس امك اهتيقرتو ةّيلصوملا

 سدقلا يف هريد ىلإ ّيسيسنرفلا بهارلا فسوي خألا داع 1877 ةنس يفو
 ٌيكينيمودلا خألا ةعبطملا ةراظن يف ةفلخو «نيلسرملا ركشب اًدّوزم فيرشلا

 يف فسوي خألا ةماقإ ءانثأ يف بهذ ناك .(08. 241200) نوزيم دنومير
 ىّتح ةعابطلا نونف لضافألا اهباحصأ نع ذخأو ميلشروأ ةعبطم ىلإ لصوملا

 ١ قارعلاو ةريزجلا يف ةعابطلا ّنف

 ةرادإ ملتسا لصوملا ىلإ داع اًملف .َةّفاك اهلاغشأ ناقتإل اًءوفك راص
 ءانث تّّقحتسا طبضلاو نسحلا يف ةياغ ةليلق نينس دعب اهغّلبف تاعوبطملا

 ةَعَنَص ضعب هلمع يف ُهرزآ نّممو .اًعم ةّيبرغلاو ةّيقرشلا ةعابطلا بابرأ
 حلاوص يف هسفن لذب ناميلس ىعدُي اًعراب الجر ركذلاب مهنم ٌصخن لصوملا
 هنأ هلامعأ نمو .ركشتف مويلا ىلإ ركذت ةنيدغ»تامزخ ايل' ىذأو :ةعبظملا

 ُيقت ذإ اًنسح اًكبس اهكبسو تاهّمأ اهل ذِخَّناو فورحلا نم اًديدج اًررط عنطصا
 :اهرظنمل نيعلا

 حاجنلا يقارم ىّقرتت نيحلا كاذ ذم ةّيكينيمودلا ةعبطملا لزت ملو

 اهباحصأ اهزّهج كلذكو .اًنسح اهتاعوبطم ديزي ام تاودألا نم بلجتستو

 لماعم رخفأ نم اهاري نم ّلك اهّدعي اهبيهذتو بتكلا ديلجتل لماعمب ماركلا
 (2. رايبول كينيمود خألا ىلإ كلذ يف لضفلا ناكو ةيروألا نايدلا

 . ةريهشلا ادنغيوربلا عباطم يف ْنفلا اذه ع نفتأ ناك يذلا [.هانط16:©)

 دّيسلا ةفاين ىلإ ةريزجلا دالب يف ةّيكينيمودلا ةلاسرلا ةم هزأ ترا" املَو

 ألا ةرضح مث ؛(>نستمت) ينيمود بألا ةرضح ةعبطملا يف هفلخ- لاقود

 امل 1890 ةنس نم رخآلا نيرشت يف اهنوؤش اًيَلوتم ناك يذلا (30216) تْنُب
 تنُي بألاو .ناذآلاب اهنع هانعمس ام قوف نايعلاب انيأرو اهانرزف ظحلا اندعسأ

 ريدي نم ملعن الو ةمرصنملا سلا كام كررعيما حيز اع اح سار وبلا و
 بسح ىلع ةعبطملا هذه تاروشنم ةمئاق نآلا ةليؤدو نع الدب ةعبطملا

 :اهّداوم

 (ّينيدلا ميلعتلاو توهاللاو سّدقملا باتكلا) ١

 بيرعت «ءازجأ ةعبرأ يف اهّلك ةّيهلإلا رافسألا يوتحي سّدقملا باتكلا ١

 عطقلاب «(قشمد نارطم دواد سيميلقأ دّيسلا) دواد فسوي ٌّسقلا ركذلا بّيطلا

 .(50017 ص .141// ١41/١ ) عبرلا

 ا نط احلل كلنا تادلجي نق ىرحأ ةعيط تا

 ٠" صو) ريواصت عم ةنقتم ةعبط ديدحلا دهعلا (.



 ١ ؛ قارعلاو ةريزجلا يف ةعابطلا ّنف قرشملا يف ةعابطلا ّنف خيرات 1١0

 11 ص .1894؟) دواد ريمازم

 .(018 ص .1897) ريغص عطقب ةعبرألا ةسّدقملا ليجانألا  ه

 ١155(. ص .1897) لسرلا صصق 5

 .(659 ص )١8949. سلوب رام لئاسر . ا“

 . 18571 ينب مانهب سلروق دّيسلل ةسينكلا ةقيقح نايب يف ةسيفنلا ةّردلا 4
 .("”77 ص

 ٌرسقلل ةجيزلا دقعو ةبطخلا دقع ةقيقح يف ةجيتنلاو ةمّدقملا ةلاسر 4
 .(75 ص )١41/5. دواد فسوي

 ٠ ص .ةدّدعتم تاعبط عبط) ّيحيسملا ميلعتلا يف ريغص رصتخم 58

 تس عبط ريغص عطقب ١١١ ص) ّيحيسملا ميلعتلا رصتخم .- ١

 . (تاعبط

 نوتنامأ دّيسلا ىلإ بوسنملا ميلعتلا وه «ّيحيسملا ميلعتلا ةصالخ - ١
 .(105 + 7" ص )1١9517. دواد فسوي ّسقلا ةبّرع

 (نيناوقلاو تارادنلكلاو بطخلا) 0

 يروطسنلا كرطبلا ثلاثلا اًيلإل ةّيناراملا دايعألل ةّينسلا ميجارتلا باتك ١

 ليئاخيم نارطملا)» بوقعي ٌسقلا وحرشو هعبطب ينُع .ميلحلا يبأب فورعملا
 تحت نآلا وه ناث ءزج باتكلا اذهلو .(7175 ص .141/1) نمثلا عطقب (ومعن
 . عبطلا

 يرينس سلوب بألل ةرجازلا ظعاوملاو ةرهابلا بطخلا باتك ١>

 ةيناث عبطو 907 ص .14170) دواد فسوي ّسقلا ُهحّقن ميدق بيرعت .ّيعوسبلا
 "9١(. ص ١.

 ةّينيدلا هتقيرط ىف ىحيسملا فيقثت ىف ةّيبدألا ةديدسلا ظعاوملا باتك "٠"
 .( 47١ ص .1857) هل

 سوريلكإلا ةدئافل ةسّدقملا عماجملا نم ةلوقئم نيناوقلا نم ةذبن -
 .(54 ص .141/7) ىلصوملا ٌينايرسلا

 ينب مانهب دّيسلا رمأب عمج «ةّيئايرسلا لصوملا ةّيشربأل ةنسلا رادنلك 0
 .(104 ص . 18100

 ص )1١81. ةّيكاطنألا ةّينايرسلا ةشينكلا سقط بسح رادنلك 5

15). 

 (نيسيدقلا مجارت) "' 

 .ناءزج ٠84١و )/١41 دواد فسوي ّسقلا فيلأت نيسيّدقلا ةريس ١
 ١596١(. ص

 ١" قرشملا ءادهش رهشأ ةريس )١901. ص 107(.

 ءابآلا دحأ ةّيلاطيإلا نم هبّرع «ّيسيّسَألا سيسنرف رام ةريس باتك - "
 ْ .(40-ض -18414) نيئشوبكلا

 ٌيكينيمودلا يقال بألل نيظعاولا ةّينابهر ئشنم دحألا دبع رام ةرينم 4
 .(585 ص .1855)

 ص )١14519. دحألا دبع رام ةّنج نم ةفوطقملا ةّيسدقلا تارهزلا  ه
40). 

 55١(. ص )/١1851. ةزيرت ةسيذقلا ةريس 5

 ص .18417) كيلوثاكلا نايرسلا سوسق دحأ اهعمج ؛«مارفأ رام ةريس

4). 

 ١74( ص )١9٠. ئنامورلا دئاقلا سوخاطسأ 8

 (تالّئأتو ةّيحور بتك) ت :

 ةيمور ةعبط نع ةّيحيسملا ةدباعلا سوفنلل ةّيكذلا روهزلا ةفحت - ١
 2007 ص . 851١

 ص /١841. ةعبار ةعبط) ةّيحيسملا ةايحلا قيرط ىف ةّيقتلا سفنلا ةداّوز - ١

 ضن

 .1874) ّيعوسيلا جامورف سرطب بألا هبّرع «ةّيحورلا برحلا باتك
 .( 4 ص



 قرشملا يف ةعابطلا ْنف خيرات 11

 ةمجرت «يروكيل سنوفلأ سيّدقلل ةّيموي تالّمأت ىلع لمتشي باتك - ؛
 2( ص . ا 859) دواد فسوي ٌسقلل ةديدج

 ص ا .املال' ةّينامورلا ةعبطلا نع) هل صالخلل ةميظعلا ةطساولا باتك  ه

2 

 دحألا دبع ٌنسسقلا بيرعت «ةّيسدقلا ةريسلا ىف ةّيسيبمكلا تابختنملا  ه
 ١١5١(. ص .ءازجأ ةثالث 190١0 1898 ) يجرج

 ١ نيّيجوبكلا ءابآلا دحأل ةنسلا دايعأ لضفأل تاّيعاست عومجسم )1879.

 ص 3850(.

 فسوي فلا ُةحّفنو ةعمج ,ةّيهلإلا ةّرعلا حيبستل ةّينويهصلا ةرانيكلا . /

 الا ص . ١ 3 250 ص )١8585 ٠ دواد

 ١15(. ص) ةّيكينيمودلا ةثلاثلا ةنبهرلا يف رصتخم حرش

 (؟١5 ص )1١96. ةئلاثلا ةنبهرلا رابخأ صّخلم 4

 (تادّنعت بتك) 0

 ١ - ص .1851) بيلضلا برد ةضاير باتك 58(.

 "  ص) بيلصلا برد ةضاير رصتخم ”7(.

 ريبكلا موصلا نم ةعمج: لكل حيسملا عوسي انّير مالآ يف ضورت - "٠

 ١19(. ص .185)

 «يروغيل سيّدقلل ءارذعلا ميرم ةرايزو سدقألا نابرقلا ةرايز باتك - 4

 .(417 صر .18417* ةيناث ةعبط) سدقألا عوسي بلق رهش  ه

 ٌيكنمودلا سقطلا بسحب ريغصلا ءارذعلا ميرم انتديس ضرف باتك 5

 5١(. 7 ص .ا4484 مث ١58 ص )١1855.

 2( 56 ص) ينامورلا سقطلا ايس اكل ريغصلا ةديسلا ضرف

00000 1 

 ١/1 قارعلاو ةريزجلا يف ةعابطلا ّنف

 .(1897 مث ١٠١" ص .14170) دواد فسوي يروخلا هحّقنو جامورف

 50١(. ص )1١897. يميرملا رهشلا باتك 4

 نع هبَّرع «درول يف ةدّيسلا روهظ لّثمي دورولا يف ةهزنلا باتك ٠
 55١(. ص .18917) ّينايرسلا سجرج ٌسقلا ةّيسنرفلا

 ١- ةسّدقملا ةّيدرولا فحصم )/١851. ص 305(.

 .(48 ص .1847 ةيناث ةعبط) ةّيدرولا ةّيوخأ يف رصتخم حرش - حل

 ١ ص .184) ةدّبؤملا ةّيدرولا ةدابع 84(.

 .1885 ةيناثلا هتعبط) ةسّدقملا ةّيدرولا رارسأ يف لّمأتلل ةلهس ةقيرط -
 .(54 ص

 .(58 ص )١9٠0. ةسّدقملا ةّيدرولا روتسد 6

 .(هعبط رّرك مث ١" ص )١88١. لمركلا تاذ انتدّيس بوث 7

 /١١  ص .188) ةّيحيسملا سفنألل معن عيباني ةثالث 95(.

 (ةغلو ةءارق نم ةّيسردم بتك) 5

 .ةّيبرعلا ةءارقلل ةريبك لوادج ١.

 ةرشاعلا هتعبط 7١ ص )1١48717. نايبصلا سيردتل ةئجهتلا ئدابم " 
21). 

 .ةءارقلا ئدابمو ةئحهتلا باتك ٠"
 اهعمج «ةّيسنألا برعلا فئاطل نم فرطو ةّيبدألا ميكحلا نامقل لاثمأ - ؛

 يف ديز مث ١1١(. ص .181/1) ٌينايرسلا دواد فسوي سقلا لكشلاب اهطبضو

 :امهو نيمسق مسقو باتكلا اذه

 .(75 ص .1497 ةسداسلا هتعبط) ةءارقلا ميلعت باتك  ه

 ةتعبط . 178 ص .1417/5) رابخألا فئاطل نم رامثألا ىنج باتكو 5
 ١189٠(. ةعبارلا

 هل قاقتشالا ةساّرك ب اًضيأ فرعُيو ةّيبرعلا فيناصتلا سيرارك - ٠"
 .(45 ص . ا مخكر



 خل قارعلاو ةريزجلا يف ةعابطلا ّنف قرشملا يف ةعابطلا ْنف خيرات ان

 7١9 + ١٠١ ص .1879) اًضيأ هل ةّيوحنلا لوصألا يف ةنرمتلا باتك -

 4٠١(. اهتاحفص عومجم نيءزج يف ١41/05 ةنس ةيناث عبط ّمث

 75١(. ص) بارعإلاو فيرصتلا لوصأ يف بالطلا بيردت مساب هعبط

 ناعمس ميلس مّلعملل بارعإلاو فيرصتلا لوصأ بالطلا ميلعت - ٠
 ١108(. ص .89)

 (ةّيدألا بتكلا) ”٠

 ١ دواد فسوي ّسقلا ٍوعماجل بادآلا قئادح يف بابلألا هيزنت )18517.
00000 

 يعرم خيشلل تالسارملاو تابتاكملا يف تافصلاو ءاشنإلا عيدب - ١
 ١85(. ص .1855)

 ٌينايرسلا دواد فسوي ٌسقلا هحيقنتو هعبطب ينع ةنمدو ةليلك باتك ' 
 .(3720 ص .18417و 181/5 هعبط رّرك مث 585 ص .1859)

 سهلا هعبط ىلع فقو «هاشيرع نبال ءافرظلا ةهكافمو ءافلخلا ةهكاف : 

 07١(. ص )١859. دواد فسوي

 : ١م4ا/٠) دواد بفس وي سقلا هعبطب ىنع «زونكلا حاتفمو زومرلا فاتك ©

 ١77(. ص

 ص .1881) راَّشس هللا حتف موُعن اهبّرع ءاباشوخو فيطل ةياور 5

*41) . 

 راس هللا حتف موعنل بيئاكملاو كوكصلا ءاشنإل بيلاسألا نسحأ هيدا

 51٠(. ص .1894)

 (ةّيضايرلاو ةّيفارغجلاو ةّيخيراتلا بتكلا) 8

 عبط ١847 ةعبارلا هتعبط )١87. ةسّدقملا خيراوتلا يف رصتخم ١

 دّيسلا ُهَفَلأ ءباوجلاو لاؤسلا ليبس ىلع ةسّدقملا خيراوتلا يف رصتخم - ١

 هتعبط 779 ص ١184817 ةثلاثلا هتعبط) ٌينايرسلا ينامحر الوبار مارفأ نارطملا

 .(؟717/ ص ١491١. ةعبارلا

 دّيسلا هبّرع ءزيليب مّلعملل ةّيسدقلا خيراوتلا يف ةّيسنألا لوصفلا - "“
 .ا4ال5 مث 454 ص )١18574. َينادلكلا طاّيخ عوشي دبع سجرج نارطملا

 .(3؟؟١5 ص

 ّلمقلا هتّمتتو هبيرعتب ينع «نومول ملعملل ةسينكلا خيرات رصتخم  ؛

 .(785 ص .181/7) دواد فسوي

 ٌينايرسلا دواد فسوي ٌسقلل ةسينكلا خيراوت يف رصتخملا رصتخم  ه

 ا 5١١(. ص .ا141/0)

 ص .141/5) ىنامحر سيول ٌسَقلا لأ .ةميدقلا خيراوتلا يف رصتخم - "

*8) . 

 7١8(. ص .11/ا/) هل ةطّسوتملا نورقلا خيراوت يف رصتخم

 فسوي ٌّسقلل باسحلا ملع لوصأ يف باغرلا ةّلعتو بالطلا لخدم 4
 ١9٠٠6(. ةعبارلا هتعبط ١18١. ص .اما/٠ مث )١850 ئنايرسلا دواد

 .0708 ص .1856) هل باسحلا ملع لوصأ يف باللطلا ضيورت - 4

 ص .18551) دواد فسوي ٌسقلا بيرعت ةيفارغجلا ىف ريغص رصتخم ٠

 18١(. ص .ا14الا مث ١

 نانوي فسوي ٌسقلا فيلأت «ةيفارغجلا ملع يف ةّيفولا ةصالخلا باتك - ١
 ١588(. ص )1891١. ينادلكلا ىلصوملا

 ةّيبرعلا ىلإ اهجرختساو اهبّثر «ةّيبرعلا داّرولل ةّيواسنرفلا لئاسملا ١

 10١(. ص .18576) ٌينايرسلا دواد فسوي يروخلا

 .(558 ص .18564) هل ةّيواسنرفلا ةغللا وحن قيطامارغ - ”

 .(1886 مث )189١ ءازجأ ةّنس وهو ةّيسنرفلا مّلعتل ةديدجلا ةقيرطلا -

 :  ةّيكرتلا ىف ةءارقلا ئدابم )١895. ص 955(.



 قرشملا يف ةعابطلا ّنف خيرات 0

 راج هللا حتف مون فيلأت ةّيئامثعلا ةغللا باللطل ةّينسلا ةفحتلا - ه
 .(5ك١١1 ص 1١4615 ١484060. ةيناثلا هتعبط .؟06)

 *"  هل ةّيبرع ةّيكرت تاملاكم ) .1١895ص 5٠١(.

 ص .1413١و )١81/4 دواد فسوي ٌسّفلل ةّينايرسلا ةءارقلا ئدابم /' 

 ١١5١(. ص 189١. مث ٠

 دواد سيميلقأ دّيسلل ةّينايرسلا ةغللا وحن يف ةّيهشلا ةعمللا باتك 8

 ص .18944-14819 ) نيءزج يف عبط مث .(455 ص )١141/4. قشمد نارطم

 7١(. ص فلؤملا ملقب ةّينيتاللاب ةمجرت باتكلا اذهلو

 .(58 ص ةثلاثلا هتعبط) ةّينادلكلاب ةئسهتلا باتك 4

 ٠ ص) ةّينادلكلا لاعفألاو ءامسألا فيرصت باتك 85(.

 ١ . ىسدقم ايمرإ ٌسّفلل ةّينادلكلا ةغللا وحن باتك )١884. ص 779(.

 ١ ص .189/4) هل ةّيمارآلا ةغللا وحن 05١0"7(.

 ص )1١4٠. اثم نيجوأ ٌسقلل نيّيمارآلا ةغل يف نيبغارلا ليلد ٠
 . ( مالا“

 اموت نارطملا ليلجلا دّيسلل ةثيدحلاو ةميدقلا ةّينادلكلل لّوطم مجعم - 4

 ١١7٠0(. ص .نيمخض نيءزج ىف 1900 1١4894 ) ودوأ

 .18949) انيهربأ ابيلص يَّدِإ ٌسقلل ةّينادلكلا ةغللا يف ةّيبدأ تابختنم

 ,(76 ص

 )١1901(. اّئم نيجوأ ٌسقلل ىرخأ تابختنم - 7

 ص )/١89. ودوأ اموت نارطملل ةثدحملا ةّينادلكلاب ةنمدو ةليلك - ٠١

1 . 

 ١51١٠(. ص )١9:0. ةرق دوادل لاثمأ ةعومجم

 (ةّيسقطلاو ةّينيدلا ةّينايرسلا بتكلا) . ٠

 ص )١14448. ريغص عطق نيءزج يف ةّينايرسلاب ديدجلا دهعلا - ١
 .( ١78

 4١ قارعلاو ةريزجلا يف ةعابطلا ّنف

 .(07 ص .1840) ةّينايرسلاب ىحيسملا ميلعتلا

 60١"3(. ص )1١8860. ريمازملا باتك ب '"

 قشمد نارطم دواد سيميلقأ دّيسلل حورشو تامّدقم عم ىرخأ ةعبط - ؛

 .(3554 ص .1846)

 لصوملا ةّيشربأ يف ةّيضرفلا ةالصلا يف ىلتُت يتلا ريمازملا تسرهف  ه
 .(57 ص .141/ا/ل) ةنسلا رادم ىف ةّينايرسلا

 اهعمج «نئنيعبرألا موصلا نمز الإ ةنسلا رادمل تاياّسحلا باتك ١
 .(548 ص .41/94) دواد سيميلقأ

 ةعس ا 1130و وكلملا دكنلا حقن ةمظنو دبع« طشقفلا ا ناقك ب
 .(ةحفص 8٠٠ وحن اهتاحفص عومجم تادلجتم

 فسوي يروخلل ةّينايرسلا ةسيئنكلا بيئترت بسحب ساّدقلا ةمدخ باتك 8

 .(5184 ص 184١. مث ؟8"79 ص .14874) دواد

 ص )١1817. هل ةّيجيزلا ىواعدلا ىف فّرصتلا ةّيفيك ىف ةّينايرس ةلاسر 4

5 

 (ةّيسقطلاو ةّيئيدلا ةّينادلكلا بتكلا) . ١

 ءازجأ ةثالث ,ةطيسبلاب ةفورعملا ةمجرتلا بسحب سّدقملا باتكلا ١

 .(184159 ص )/1١8441- 1١8491١. ةمشخض

 ١ ةّيئادلكلاب ريمازملا ) .1١489ص 5١7(.

 "'  ةيناث ةعبط) ةّينادلكلاب ريغص ئحيسم ميلعت  .1١446ص 5”(.

 ّينادلكلا ودوأ اموت دّيسلا ةّينادلكلا ىلإ ةلقن ينيتنديرتلا عمجملا ميلعت  ؛

 .(540 ص .184869)

 ١5(. ص .184/4) ةيناث ةعبط ريغص تاولص باتك  ه

 ّينادلكلا انيهربأ ابيلص ٌسقلا هعمج «ةّينادلكلاب لؤطم تاولص باتك 5

 ,("31 ص . 1 8ة1)



 قرشملا يف ةعابطلا ّنف خيرات 10

 9١(. ص .1846) ةّيماعلا ةّينادلكلاب ةسّدقملا ةّيدرولا باتك - /

 ةّينادلكلا ىلإ ُهلقن «ّيعوسيلا يرينيس سلوب بألل نهاكلا دشرم باتك - /
 0١"(. ص )١8857. ودوأ اموت نارطملا هحقنو ّينادلكلا نايماد ٌسَقلا

 اموت نارطملا دّيسلا ٌهلقن «ّيعوسيلا جربنرين بألل نامزلا نازيم باتك 4
 .(87797 ص )1١8484. ردوأ

 يبنوت سيول ّيلاطيإلا نهاكلل ةّينونهكلا تاجردلل نيحّشرتملا دشرم ٠
 .(*86 ص )١1896. روكذملا هلقن

 (ةّيئيدلا ةّيكرتلا بتكلا) . ١

 . 278 ص" 5 18447 بيلصلا ارق ةضاير ١

 دمآ نارطم طاّيخ عوشي دبع دّيسلا اهيلإ هلقن «ةّيكرتلاب ىتم رام ليجنإ - ١
 ٠١5(. ص .1895) نادلكلا ىلع

 .(770 ص )”١89. هل ةّيكرتلاب ئحيسملا ميلعتلا ةصالخ

 يف ةليلجلا مدخلا نم نوُيكينيمودلا ءابآلا هب ىتأ ام ةمئاقلا هذه نم ىرتف
 سوّدقلا هحورب مهدّيأو همعن لاجس مهيلع هللا ضافأ .بادآلاو نيدلا ليبس

 .نطولا ريخلو ىلاعت ودجمل ةفيرشلا مهلامعأ ةلصاومل

 كريرطبلا دهع ىلع ةعبطملا هذه ءادتبا ناك 4ةّينادلكلا ةعبطملا# - "؟
 ةفئاطلا ءانبأ دحأ ةّمهب كلذو 22841 ٠: قرشملا عجار) ريهشلا ودوأ فسوي
 يف ناك .يدمآلا ّيجزام سرطب ّسسقلا نبا ليئافور ساّمشلا ةمسا ةّينادلكلا
 ىلإ عطقنيل اهنع لصفنا ّمث نيّيرزاعللا ءابآلا ةّيعمج كلس يف مظتنا هرمأ لّوأ
 ةسردم ءاشنإل اهصَّصخ ةعساو ةورث روكذملل ناكو .ِهنْمُأ وحن ريخلا لمع

 اذه ثبلي ملو .ةّيسردملاو ةّيسقطلا بتكلا اهيف رشنُت ٍةعبطم حتفو ةّيكيريلكإ
 نادلكلا بلجتساف .1877 ةنس وحن لمعلا زّيح ىلإ جرخي نأ عورشملا
 فورحو تاودأ نم اهب ةقحاللا مزاوللا لك عم سيراب نم ةعبطم كيلوثاكلا
 اوذخأ نّمم مهرثكأ ناكف ةلمعلا اّمأ .كباسمو ةّيوسنرفو ةّيبرعو ةّينادلك
 .فورحلا ٌفصب مهدنع اوعربف ناكينيمودلا ءابآلا تارضح نع ةعنصلا

 ليتل قارعلاو ةريزجلا يف ةعابطلا ّنف

 عل 1 8 ع 50 .0 9٠

 يفوتف نسحملا سفنب هللا رثأتسا نأ ىلإ ةّينادلك بتك ضعب ٍذئتقو تعبطو
 ع 8

 نأ ىلإ ةبزال ةبرضب هتومب ةعبطملا تبيصأف ١855. ةنس ىف رفصألا ءاوهلاب
 مث .ةعابطلا ّنف يف اًقذاح ناكو نانويلا وبع اّيلإ كريرطبلا ةطبغ ٌةَّدم اهايحأ
 هذه ىف تكردص لا بتكلا امأ .ةيالولا ةعبطمل اهتاودأ كعيبو تثلمهأ

 :اهرودص نمز بسح ىلع اهدرسن ةينآلا ىهف ةعبطملا

 دوسأ نيفرحب ضرفلا بيترت ىلع ةّيئادلكلاب ّئهلإلا روبزلا باتك ١
 ل ل خف ص )١850. رمحأو

 ةّينوناقلا تاولصلا هيفو 7١( :ه قرشملا عجار) رثابدو ماَذُقَد باتك ١

 .(7 + "45 ص .1856) اثورام سيّدقلل اهرثكأ حيباست عم ةّيمويلا

 نيتغللاب بيذهتلاو ةءارقلا لوصأ ىف بيدألا ئبصلا ةضور باتك

 سجرج نارطملا فيلأت «برعلا خيراوت نم تارقفب ىلحم ةّيواسنرفلاو ةّيبرعلا
 .(07 + 555 ص )١855. يلصوملا ّينادلكلا عوشي دبع

 . ةّيئاعر تالاسر ضعب  ؛

 تارضح دعاس دقو .141/0 ةنس اهروهظ ناك «ةيالولا ةعبطم#

 ةياحملا ةماوكحلا" كلذ اومدخف :.ايلاتشأ جيورت ىلع ناكينيمودلا ءابآلا

 قاروألا الإ رشنت مل ةعبطملا هذهو .رمألا باحصأ مهل اهفرع ةّيط ًةمدخ

 عبطُت اهيفو .كلذ لكاش امو تانالعإلاو تامانلاسلاو ةّيراجتلاو ةّيمسرلا

 . 141/9 ةنس نم ًةرشابم لصوملا ةديرج

 ّيقرش ةبقاعيلا نايرسلل ريبك ريد نارفعزلا ريد *نارفعزلا ريد ةعبطم#  ؛
 راثآ هيفو حيسملل نماثلا نرقلا ىلإ ةدهع يقتري ءاهنم ةعاس ةفاسم ىلع نيدرام

 .نآلا مهماقم وهو ةبقاعيلا ةكراطبل ةربقمو ةميدق ةّيئيد

 دبع ٌيلاحلا كريرطبلا قبس يذلا ثلاثلا سرطب كريرطبلا دهع يفو
 امّيسال ةلصفنملا ةّيقرشلا سئانكلا نم اوبّرقتي نأب زيلكنإلا ىعس حيسملا

 هب بحرف ةردنل ىلإ كريرطبلا لحرو .نيرهنلا نيب امو دنهلا دالب يف ةّيبوقعيلا
 ةاوثم تمركأف ايروتكيف ةكلملا ىلع لخدو اهنيد ةاعُدو ةيزيلكنإلا ةلودلا نايعأ



 قرشملا يف ةعابطلا ّنف خيرات 1

 ام ىلإ اًمجار لفق اّملو .ةعبطمو سرادم حتفل اًيونس هنيج يتئمب هيلع تعّربتو

 نارطملا لسرأ مث .زيلكنإلا نيبو هنيب تالسارملا تراد نيرهنلا نيب
 ىدل ىوظح باصأف ةردنل ىلإ ٍذئدعب كلثكتملا يددصلا هللادبع سويروغيرغ

 دالب ىلإ داع اًملف . 1841 ةنس وحن كلذو اهتاودأ ّلكب ةعبطم هودهأف اهنايعأ

 مو رم رم دلو قم ورع امهو ناّيزيلكنإ نادّيس هبحص ةريزجلا
 اهيف ارشنف ةعبطملا رمأ ايلوت مث «ةبقاعيلا نايرسلا تاماقمو نيدباع روط ارازو

 وأ ثالث الإ ةعبطملا هذه لغتشت ملو «ةّينوشركلا وأ ةّيئايرسلاب بتك ضعب
 نايرسلا نم دحأ نكمتي ملف امهدالب ىلإ نايزيلكنإلا عجر م . تاوئس عبرأ

 دقو .اهتاودأ ضعب تلطعتو لمع الب ةعبطملا تيقبف امهلمع لصاوي نأ

 ركب رايد يف ةّصاخلا اهلاغشأل نارفعزلا ريد ةعبطم تعاتبا ةموكحلا َّنأ انعمس
 الو ةينآلا اهنم فرعنف ةعبطملا هذه يف ترهظ يتلا تكلا ام ءولعا هّللاو

 :اهريغ عبط هنأ نظن

 ١ ةنس عبط هيلع علّطن ملو ءريمازملا باتك 1884 .

 نّقتم ريغ اًعبط عبط . ةّيعوبسألا ةّينوناقلا تاولصلا يأ ميحشلا باتك ١

 ةعبطمب عبط : ةفرح ام هرخآ يف درو . (595 ص )١9٠٠. نشخ قرو ىلعو

 بعشلا ةقفنب نايرسلا ةفئاطل يكاطنالا يسركلا يا نارفعزلا ريدب ةريهشلا

 كلذ ناكو ةيئايرسلا ةفئاطلا ءانبا كارتشاو اريتلجناب نييحيسملا ةوخالا نمؤملا

 ناقاخو نيّربلا ناطلس مخفالا انكلمو مظعالا انالوم رماب الوا 189٠. ةنس يف
 مث .نيما نارودلا رخآ ىلإ هكلم هللا دّيا ناخ ديمحلا دبع ناطلسلا نيرحبلا

 ةفقاسالا سيئر ةراظنبو ةميخيفلا ةريتلجنإ ةّيروطاربنا ةمظعملا ةكلملا ةدعاسمب

 تسلاو ميليو رينم رس فوسليفلا ملعملاو تلمارت روتكودلاو ةردنول نارطمو

 بعش انتوخإ نمؤملا بعشلا كارتشابو صف تسلا ةدهاجمبو ةنمؤملا هتمرح
 انتفئاط ءانبال سرادم حتف لجال ةّيريخ ةّيعمج ميظنتب اودهتجا نيذلا زيلجنالا

 ثلاثلا سرطب سويطانغيا رام مظعالا ربحلا ةريغو ةّمهب كلذ ناكو ةّيئايرسلا
 . . .ةّيسنجلا ةّيحملاب هئافلس نع رهتشا يذلا ّيكاطنالا يسركلا كريرطابلا

 ىلإ هللادبع نارطملا سويروغيرغ ةّيحورلا ةريغلاب روهشملا بالا لسراو
 دكر نال حيملا قم تينعأ ذه ةريرتك ةططب ىلع لمعتو رسل ةزدنرألا

 ريدل ةّيدهلا هذهب نيكرتشملا يقاب عم نوده سسيمو رتسملا ةكرشو هنباو

 1م قارعلاو ةريزجلا يف ةعابطلا ّنف

 ةاتعاج ةللذو اوبل ناقل :ةهطولا»ب كن دق : ةقانلا ”ةبلط ةلسوةارقغللا
 سايلا بهارو روصنم بهارلا هل نينواعملاو سايلا نارطملا سيئنوايا ا

 اذإو ...0 سجر جو دوادو ليئاربجو ردنكساو هللا قزر فرحالا نْيفاَشِمَو

 ) . .ةّينايرسلا انتفئاط بتك عيمج عبطنت هللا ءاشنا عيمجلا نم ةّمهلا تراص

 .1845) ريبك ٌينوشرك فرحو ريغص عطقب يحيسملا ميلعتلا باتك . '"*

 .(؟65 ص

 ريغص ساّرك يف ساّدقلا ةمدخو ةّينايرسلا ةءارقلا ئدابم باتك -

 3١(. ص .1894)

 دادغب غباطم

 ةمالعلا لضافلا بألا ةرضح ىلإ ركشلا ضورف ءادأب لصفلا اذه حتتفن
 يركش يدنفأ دومحم ليبنلا بتاكلاو ليلجلا دّيسلا ىلإو ّيلمركلا ساتسنأ
 امل امهالولو مالسلا راد عباطم نع تادافإلا نم امهالك هب فّطلت امل يسولآ

 .ةّلغلا يفشي ال ام الإ ددصلا اذه يف بتكن نأ اًنكمأ

 :اهتاعوبطمو اهخيرات كنود تس دادغب عباطم نإ

 ةعبطم يه مالسلا راد يف تئشنأ ةعبطم لّوأ «دادغب ةيالو ةعبطم# -

 ةديدع ماسقأ ىلإ مسقث ةريبك يهو .ءاروزلا ةعبطم اًضيأ اهل لاقيو اهتيالو
 ةننم رتهشلا اها فسدت دنمحأ ىييراب نم اهبلحت ليلا اهريذت :تاوذأ 'اهيفو

 )١8170 ه 11741/ ةنس يفو .ةرخاف ةّيرجح ةعبطم عم (م 1859) هه 65

 لازت ال يهو .ءاروزلا مساب تيّمُس ةموكحلل ةّيمسر ةديرج رادصإب رمأ (م

 . ةّيبرعلاو ةّيكرتلاب عوبسألا يف ٌةَّرم ةروكذملا ةعبطملا يف مويلا ىلإ رشنُت

 ةّيمسر تانالعإ نع ةرابع يهو قاطنلا ةقّيضف ةعبطملا هذه تاروشنم اّمأ

 اهيف عبطي ملو .بابلا اذه نم ناك امو را تالوصوو ةّيباسح لوادجو
 :اهيف رشُت ام عيمج ءامسأ هذهو «ليلقلا رزنلا الإ بتكلا نم

 .ص 7٠١ وحن مخض باتك ةنس لكل ةيالولا ةمانلاس



 قرشملا يف ةعابطلا ّنف خيرات لي

 . ٌينويامهلا ءازحملا نوناق تأ

 ل . يضارألا نوناق -

 ةّيبرعلا بتاك روهشملا رثانلا رعاشلا يقورافلا ئدنفأ تّرع دمحأ ةيذهم ةحيصف

 .دادغب ةيالو يف

 ١15(. ص )١١97. لوبمالسأ ىلإ رفسلا ىف لومشلا ةوشن باتك

 امهالكو ”١١97( 107 مواجلا راو ىلإ دوغلا يف * ماعلا هرتخا تانتع ١

 يتفم هداز يسولآب ريهشلا :يدتفأ دومحم نيدلا باهش ءانثلا يبأ ه ريع ةقاراقل

 .دادغب

 ةلئسألا ىلع ةّيقارعلا ةبوجألا باتك ةعبطملا هذه يف اًضيأ هلو -
 بتكلا ريغ ةعبطملا هذه نم ردصي ملو .(55 ص 0 )٠.

 .ةروكذملا

 اهبلج ةّيرجح ةعبطم يهو دادغب برق يف تئشنأ «ءالبرك ةعبطم# - ١

 يف (م )١865 اه 11١/ا ةنس ناريإ لهأ نم مجعلا رباكأ نا سراف دالب نم

 ا 0 ا تاكو ءاشاب ديشر ن1 راو كارعلا ريشم دهع

 ١175(. ص )١1١1/7. ّدجلا تاماقم ب ةفورعملا ىسولآلا

 ناريإ دالب نم اهبلج ةّيرجح ةعبطم يهو «يزيربتلا لماك ةعبطم# ١"
 عبط دقو .روكذملا مسالاب اهاّمسو (م )185١ ه ١١1/8 ةنس سابع اؤريملا

 :ةيتآلا بتكلا اهيف

 .ٌينامرقلا ّيمورلا هللاطع نب بوقعيل خيراوتلا قارشإ باتك ١

 نيمأ دّمحم زوفلا ين برعلا لئابق ةفرعم ف ةيعدلا كئابس باتك

 هتاحفص )م ١م55) ه ١١8٠ ةنس عبط دقو «يديوسلاب ريهشلا 0

 ١.

 قاّررلا دبع نب دمحأ رصْن يبأ خيشلل فئاطللاو فئارظلا باتك - ٠

 ل قارعلاو ةريزجلا يف ةعابطلا ّنف

 هيلإ اموملا نيمأ دّمحم جاحلا اًنايبأو يشاوح هيلع قّلع دقو «يسدقملا
 0١6١(. ص 1455 )1١7١80-

 ةعوبطم اهّلك بتكلا هذهو .يطويسلا نيدلا لالجل ةّيفيطلا ةماقملا  ه
 داّوج دّمحم ةعبطملا طاطخ ناكو .روكذملا نيمأ دّمحم جاحلا ةقفن ىلع

 . لصألا ّيسرافلا

 اه ١١١1 ةنس تكشنأ ةّيرجح ةعبطم يهو «ةّيديمحلا ةعبطملا# : 

 الإ مُدَت ملو ءدادغب بئان يدنفأ باّمولا دبع اهزايتما بحاص (م 1884)

 . ٌيفَسَنلا نيعملا يبأ ّقحلا 000

 بحاصو (م 1847) ه 1١٠١ ةلس تئش تعشنأ «مالسلا راد ةعبطم#

 مويلا ىلإ بتكلا نم عبطت ملو ةرامعلا يف ةّينسلا ريدم يدنفأ 07

 :امهو نيباتك الإ

 يقابلا دبع دّيسلا فيلأت «ةّيسلدنألا ةلاسرلا ىلع ةّيسولآلا دئاوفلا باتك
 .(م 1844) ه ١١7 ةنس عبط ءهداز يدنفأ دومحم دّيسلا نبا ل

 دومحم دّيسلا ةمالعلا فيلأت «برعلا لاوحأ يف برألا غولب باتك
 وهو (م 18945) ه ١14 ةنس ّيسولآلا دومحم نب هللادبع نب يدنفأ يركش

 ؛0177 :7 قرشملا عجار) 3١( + 0*177) اهتاحفص عومجم ءازجأ ةثالث يف

 اًماروأو ٍتاروشنمو تانالعإ عبطت ةعبطملا هذهو (975 44 ؛75 :
 . ةعونتم

 دقو .روخيب ومولش ٌيدوهيلا 18945 ةنس اهأشنأ #ةّيدوهيلا ةعبطملا# 5

 مل هنأ الإ كلذ وحنو ةّيراجت ريشانمو لئاسرو ةّيسردم ةّيربع بتك اهيف عبط

 . ّيبرع ٌباتك مويلا ىلإ اهيف عبطُي

 كلاذفو ةّيمسر ةديرجو تامانلاس اهيف تعبط ةريغص ةعبطم ةرصبلا يف

 .كلذ ريغ اهرمأ نم فرعن الو ةّيراجت قاروأو



 1١-١81 نيّيكينيمودلا ءابآلا

 /161-١55 نيّيسيسنرفلا ءابآلا
 )لولا ك١ بادآلا
 للا لدم قو 46 ةّييدألا

 لالز ىلع لاالدل16 لل
 لك

 ١ ردك زوألا

 ةّينمرألا ١

 ةرفشكأ 21 ١1
 يور ينسج وقعت ةنكريمألا

 1١16

 ك9 ل7 2١١ ناميإلا راشتنإ

 5١ اال لا

 ا ماباساا كوالا

 ناكيلكنألا ١7١

 ندهإ ١5٠-١5١

 ١و ميلشروأ

 1١ سيراب

 1١" علو (كينيمود) اساب

 /١/41 ةرصبلا

 ةغالبلا ١65-1606

 م0 ىتلفلب
 ١7 ّيزيلكنإلا نتركنب
 178-١74 رمقلا ريدو نيدلا تيب
 1١78-١١91 توريب

5 

 ةئلاثلا 1١569

 ةيناثلا ١19
 تابثلا ١717

 َُح

 /١71 (ديع) نوعدج



 ل

 ١١ ناميإلا راشتنا ةّيعمج
 ١؟111-8/ نونفلا ةّيعمج
 05 مال ا بئاوجلا

 94 (سلوب الوقين) يناينيتسوج

 َح

 1١54-١6١ ةّينئفحلا

 "17-0 ةميدقلا بلح

 ١ملال :2١6 ةّيديمحلا

 اينانح 0 ١168

 55 ناطظقي نب ّيحلا

6 

 (ةعبطم) فراعملا :بلطا :ةّيريخلا

 ّك

 ل,” كه لكم كال ةداعسلا راد

 ١

 ١ /ىا/ 6 مالسلا راد

 ١م1-60 47 نارفعزلا ريد

 ١78 غباصلا اًنحوي رام ريد

3 

 6:16١م ماشلا ةضور

 و2

 دادغب ةيالو :بلطا :ءاروزلا

 21١١ ١١ فارب يد يرائاس

 هم حون نب ماس

 ةّينايرسلا 1١1١-١١

 اطلع
 ةّيميلسلا /ا٠١. 1١١١-1١١. ١54

 ةّيروسلا 40-91

 4 وليسنوس

٠. 

 رم

 "#١7 ١8 ١2م4 ةيقرشلا

 ١4

 ق5 تلا لتلك طل ريوشلا

 ص

 ١59 افصلا

 ْط

 شيماط 1١4-١5١

َُ 

 6٠ رخاز هللادبع

 ةّينامثعلا ١5١-1١50. ١05

 ةّيركسعلا ١6١

 ةّيملعلا ٠١9 ١١١-1١75. ١05

 ةّيمومعلا 96-2٠١١ ٠١5.2 ١80٠

 ,9ال 95 ةّيكيلوثاكلا .ةّيمومعلا
 ٠١4-6١

 ١" (سرطب) يرف

 175-١5 دئاوفلا

 ١5 ءاحييفلا

 1١55-١58 ,.ا"ه سّدقملا ربقلا

 47-475 سويجرواج سيّدقلا
 مان سال اال يحرق

 َّك

 واه 205 لال ةّيكيلوثاكلا

8 

 1١85-١817 يزيربتلا لماك

 ءالبرك ١85

 ١ممث-45١1؟ ةّيئادلكلا

 مال اول يفت بنحب لكلا

 30١46 ١١94!- .١٠3ال ةّينانبللا

 لل ىلا ملكك مل

 ١15-06

 نق 8 اا ا ودل

 ١" (بوقعي) انول

 وت

 ا

 1-88 ةّينوراملا

 تيدا مخ ةةيلتمللا
 ا وراعلا ةةيودلا

 حابصملا /91. ٠١
 ا ان يل تاق ار اهعملا

 ١ث” ل

 ا (يجرج) ركم

 غ5 كا ةيسديملا د سيسي ليم

 ١

 ١59 (سدقلا ىف) ةّينطولا
 -١١ا/ .546 (نانبل ل ةّينطولا

 ل
 ةيالولا "81/١

 5١86-١85 دادغب ةيالو

 ١١79 ةّيمسرلا ةيالولا

 ١6١-١07 ةيروس ةيالو

 اي
6 



١945 

 ةّيدوهيلا /١41

 تتعطل 14155102333 5001م5 9

 مياطملا سف

 نيفلؤملا سرهف

0 

 ا

 51" ,47 (سونامرج نارطملا) مدآ

 115 (ينبكش نيمألا) .نالسرإ
 0٠٠ ١14

 اا" .517 (نوطنأ يروخلا)» فاصآ

 86 (ليئاخيم) فاصآ

 ١١١ (ليئاخيم بألا) وصنلآ
 2١6١ (يركش دومحم) ينسولا

 امل كحك كوم
 ١8 (قاحسإ ةمالعلا) لينباربإ
 ١76 (كب ديرف .د) ميهاربإ
 ؟١ يدنفأ ميهاربإ
 ١" يضاقلا يدنفأ ميهاربإ

 ١8 بّبطتملا اذوهي نب ميهاربإ
 2186 (ايبلته ىذإ :سقلا) انيهزبأ

 164١
 ٠١8 (ردنكسإ) سويراكبأ

 5١ (يدنفأ اًنحوي) سويراكبأ

١١5 06 

 49 (نيهاش سجرج) ئلبألا
 وبأ نيدلا ءايض) ريتألا نإ

 ١78 8 (حتفلا
 1١8 عرزأ نإ

 ”* ةّيجنرفإلا نبإ
 ١5 (ديعس) قيرطب نبإ

 ١9 لوربج نبإ
 ففسوي) سجرج | نبإ

 67 (نكايدوبألا

 4 (ميهربإ) ميياح نبإ
 ١5 يومحلا ةّحح نبإ

 ١9١ (دومحم) هزمح نبإ
 ١67١ ىناروحلا نبإ

 اك ةردلخ كا
 ١4 ديرد نبإ

 ١5 نوديز نبإ
 80 تيكسلا ندا
 1 ماللس نإ



١54: 

 ١١١ يليبشألا لهس نبإ
 ا

 ٠١١ (نمحرلا دبع) وشاش نبإ
 مد

 ١54 ساّبع نبإ
 مله 2م 215 .37 يربعلا نبإ
 494 (ىيحي اًيركز وبأ) يدع نيإ

 هاشيرع نبإ ١7. 8/١

 ١75 يبرعلا نبإ
 ا زمانالا ليقع نإ
 ١١ (نيكملا سجرج) ديمعلا نبإ

 ,غ45 05 4(الال ضرافلا نبإ

 ام
 ١1 كلام خلإ
 ١.6 (مالسلا دبع) شيشم نإ

 ١١١ قوتعم نبإ
 ٠7١ عّفقملا نبإ

 ١١5 يومحلا كيلم نبإ
 ١5. ١4 (ىسوم) نوميم نبإ

 2٠١9 (نيدلا لامج) ةتابن نبإ
4 

 ١78 هيبنلا نبإ
 ٠١9 تسلدنألا ءىناه نبإ

 كا
 ١5 ّيدرولا نبإ
 ١١٠١ .77 (يئاطلا) ماّمت وبأ

 سويرافسك سيول بألا) يجوبأ
 ء50 25 .2498 (ّيعوسيلا

 مك ءالم ءالتك الم ءالا كال

 ١7 (سراف هللا لضف) ةقلح وبأ
 ١74 ميلحلا وبأ

 ١55 (نيمأ) رطاخ وبأ

 ١45 (نوع جروج) امرخ وبأ

 را لي اوبأ

 88 (فسوي) ناميلس وبأ

 ١54., ١54 (دواد .د) رعش وبأ

 دهسا «يلظأ 1( اهن): ييهف:ونأ

 (كب انح)
 ١70 (دعسأ) ناَّرص وبأ

 م1 2,457 ةيهاتعلا وبأ

 1١7١. ١١١ يّرعملا ءالعلا وبأ

 مم أ ل ةادقلا ا ونأ

 ١١٠١ تنادمحلا سارف وبأ

 00 مساقلا وبأ

 ساّون وبأ 2٠٠١ ١78

 ١58 ,91 (دوّبع) دشار ىبأ

 3( سلا كياعز عي ىأ
 م
 ١١7 (مارفأ يروخلا) ضييبأ

 48 (ردنكسإ) سويراكيبأ
 نيستا نسا فك ةيهالا

0 00 
 ١54 (نافتسإ) سيدايسانثأ

 "4 (ميلشروأ كريرطب) سويسانئأ
70 

 3” (كريرطبلا) عبارلا سويسانثأ

 نيفّلؤملا سرهف نيفّلؤملا سرهف

 ١ .”ه ا":

 287 24٠١ (ميهاربإ) بدحألا

 ام ع١
 لطخألا ١/
 تسيردإلا ١١

 ءالا/ (يعوسيلا ليئاربج بألا) هّدإ
 ل

 49 (ميلو روتكدلا) يذأ

 40 (نمحرلا دبع) يلبرألا
 ١8 (ليئومص) لوبرأ

 ني
 ١١4 (مّلعملا) دلثر

 سرطب  بألا) يدونر
 25١ ٠١5 (تئعوسيلا

 ا (يووحلاب وتر

 2٠١١ (ساّبع نب دمحأ) ّيرهزألا
 (١

 ١١7 (يروخلا فسوي) طابسأ

 46 نويديريبسأ
 ١17 عما زروق

 60 (بيدأ) قاحسإ

 2109 (ناعمس يروخلا) قاحسإ
1 

 ١8 ليبرك نب قاحسإ
 ١8 ىسافلا بوقعي نب قاحسإ
 7 تاق تايم
 4 (تربور) نافطسإ
 ١ ( كن انج) :ةعسألا

 إ
 أ

 أ

 ال

 ١5١ ت5 (كب ميهاربإ) دوسألا

 ١5 ١05

 ١718 .48 (فسوي خيشلا) ريسألا.

 ١١9 (نيدلا فرش) تناهفصألا
 رث قيفألا
 ال5 الا“ (سيدقلا) سويظانعأ

 روض .ةفقاسأ :سيكر) نمويستفأ
 ١69 (ءاديصو

 44 ّيرغلبلا سويناجفإ
 (سيّدقلا) مارفأ 2١7 58. 5/١

 49 (سوينوطنأ ٌسقلا) ئلاغفألا
 دق (ازيلإ) ترْفأ

 اا ليديلتا
 254 (ليئاخيم يروخلا) فولأ

 "١7 م4
 ”١١7 :.84 (ىسوم ليئاخيم) فولأ
 ١ (نوطلا' نقفلا) ىضنولا
 كلا فما اعلا ٠ حلا

 ميلحلا وبأ بلطا (ّيروطسنلا

 57 (ّيعوسيلا اًيرام خألا) سايلإ

 ١77 (ناحرف) سايلإ

 انح يالا)»-2 يثايلإ + نايلإ
 ٠١ (تئعوسيلا

 15 (كاآلا) نست ريع

 ٠١9 سيقلا ئرمإ

 ١مال (دّمحم جاحلا) نيمأ

 غ2 177 (هاكلا) شوكلا

 49 (.ج روتكدلا) سنأ



 ١80 (ئلمركلا ةمالعلا) ساتسنأ
 م5 ساو ديفا ةسنألا

 1 يا
 اري ألا

 03٠١ "٠ (دّمحم) ئسنألا
 ١65 (نيّمي سراف) ناوطتأ

 َيناودبلا :وأ - ّيودابلا سوينوطنأ
 5 ا ا ييدقلا ]2

 ا (يرلا>» نيؤلكتا

 تا اجو نا رطسلا) ةويوأ
 اما

 ان (ييتقلا) :نسرطبفوأ
 ئىلوسرلا دصاقلا) هينرفوأ

 : م (اًنحوي

 ؟ 0 نسدنلكوأ

 153: (نيول هسأآلا) اينيموأ

 ١57 (اًنحوي الوقن يروخلا) ِبوُيأ
 0م لفل )صويا

0 

 240 (يناوي مّلعملا) سولوبود اباب
0 

 ١50 (نوال بألا) مرتاب
 (روصنم) طوحاب ١8, ١94

 ١815 (سوئط ليلخ) سوخاب

 ١515 (بيبح فسوي) سوخاب
 0٠ه (لايناد ةمألعلا) هبراب

 ١75 (ةناليه ةسنآلا) يدورابلا

 نيفلؤملا سرهف

 ١١4 (ردنكسإ روتكد) يدورابلا

 ١؟ سوٌينوراب

 مك (يدنفأ سج رج ) زاب

 ٠١5 (ميلس) زاب

 ١2 :(نآلا]) سان

 +15( يرق سايل ملعملا) ليسا
 ١583., ١50 لكل

 ءاث4 2١١ (سيّدقلا) سويليساب
14 

 7“ (نيطنطسق يروخلا) اشابلا
 ١١؟ 2١١٠١ (ركاش) ىنولتبلا

 0 يرتحبلا

 ١05 (لماك دّمحم) يريحبلا

 ه١ (.و روتكدلا) جدب

 2٠١6 م“ ال١ (ليلخ) ّيودبلا
 او و

 ١59 (روصنم كريرطبلا) وكارب

 ١6١ (دمحأ خيشلا) ريبربلا

 ٠١5 (دواد) نارترب

 917 (سونافطسأ بألا) يلاسرب

 ا( ةيعوشللا "تألا):وكرب

 ش 9 ةياوكرإلا
 ١57 (خألا) ابانرب

 سوينوطنأ اكودلا) كيوسنرب

 <06 (هد كيرلوأ

 ننعمرس .ةقألا)“ .ةروض

 ١58 289 (تعوسيلا

 .0ا/ (فسوي ئروخلا) يناتسبلا

 ا
 ا
ٌ 
/ 

1 

 ا
 ا

 ااا

 ٠١7 حلال ىلا" الآ

 ١١7 (هللادعس) ىناتسبلا

 0 عا ىناكبلا
 ٠١ (للادبع) ىناتسبلا
 ١794 (لوضف) ىناتسبلا

 44 (نيرظب :ملغملا) :قئاتسبلا
 "١١ 45 ه7 هذ

 ١١17 (بيجن) ىناتسبلا

 45د سرع
 ١١59 + (ميلس) س رتس

 + شيلا

 0 يدل نورك
 ١517 (ليونامع ٌسَقلا) تيتادبعبلا

 ١79 (نورام) ينيلقعبلا

 لايسركلا) دب نينو. نيسراب
 54 27١ (ثئعوسيلا وتربور

 م1( 4 ووتكدلا) نيلي
 هر (ةعوسلا اًنحوي :تألا): ولي

 مك للف الو لس نكح تال

 ١١8 (سجرج) طيلب

 ,”0 (سلوب تيبترولا) طيلب
 0 ١57

 78 (يعوسيلا .ج بألا) نيلب

 ١514 (انح) وغنبلا

 7 (تيعوسيلا لبامأ بألا) نوفنب
 بالا). :اكيلتام. ؟بلطا 7 قليفت

 (يد ديول
 ١75 117/4 (مانهب سّلروق) ينب

 ا/ ١

 45 (نارطملا) نيماينب

 ٠٠١ (فسوي بألا) وراوب

 ١45 ه1 ذل كقلا) ئراوبلا
 7 (ةيعوسلا بآلا) تّزاوب
 ها( د نيراش تالا :كبلاوب
 اا” (تعوسيلا بألا) ناردوب

 هم عم (يفراه) رتروب

 تيوسوب ”١٠١7

 ١514 (فراعلا) يريصوبلا

 ٠٠١ (ناوطنأ يروخلا» دالوب

 ١7 نب (سيدقلا) سلوب

 44 (ّيعوسيلا بألا) غيلوب

 ١77 (سيّدقلا) اروتنو انوب

 ٠77 (تعوسيلا بأللا) روهوب

 0 هد بألا) زاووب

 ١70 (رصيق) زيوب

 ٠١5 (ليفويت) تايب

 ١415 2157“ (ميهاربإ ليلخ) سديب

 اًنحوي بألا) ىنوريب

 ٠١١ (يعوسيلا

 6 (كفيسوفلا بألا) مدل عب

 ١7١7 (روتكد) فوشيب

 1 114 فويغيبلا
 ٌيلوسرلا دصاقلا) ليدراليب

 19” (.ف

 ١79 (مّلعملا) زيليب

 سرطب اًنحوي بألا) ىتنومانيب

 ١١ (ئعوسيلا



١38 

 2١68 ”١7 (نوال بألا) رايروي

 هال .49 (.ج روتكدلا) تسوي

 كركوب ١4
 ل١ (يد روصنم سيدقلا) لوي

 41/ الك

 ١609 (سوكيفودول) يقايي

 ل

 ١/ (ىيحي اًيركز وبأ) يزيربتلا
 85 (نيطسغوأ بألا)' يدرت
 ١١ (دّمحم) ّيذمرتلا
 ١" (ويسملا) هكورت
 ١ا/ه (ةسيّدقلا) ةزيرت

 ١١5 (ميلس) القت

 (ميلس) قوحلت /3١: ٠١9
 ١١9 ,١٠ا/ (كب دّمحم) قوحلت
 ٠١١. (نيدلا باهش) يرفعلتلا

0 

 ”٠١7 (سرطب سقلا) ّيوالوتلا

 ١١7 (سيدّدقلا) اموت

 ١87 .9ا/ (سيول يروخلا) يينوت

 ١57 (ليلخ سايلإ) ىنيوت

 41 ندوات
 له (شيورد) نايت

 ١4/8 (ناعمس) نايت

 87 (سوالوقين فقسألا) وغازريت

 نيفلؤملا سرهف

 ٌث

 :١١6 (قاحسإ دعسأ) تياث

 (روصنم وبأ) نبلاعثلا 2١ 28١
 ١ل ١وكء ١١

 نارتطمتا) “ .:ةيكوطويبت
0000000 

3 

 الا“ (كعوسيلا بألا) نوسناج

 ةدوردش فروا هرايسصج
 103 7 (ليزبغ

 (١31 شرطب نقلا) ىديدجلا

 88 (راكم) جرج

 7 (فيرشلا دّيسلا) يناجرجلا

 ؟9 (ةيسوقين نارطم) سجرج

 ١7 (دحألا دبع ٌسقلا) يج رج

 ١8 . 17 (قاحسإ يبرلا) نوسرج

 131 (كيمود يهارلا:ضونامرج
 نارطملا) يريجيرجلا

 ١١1 (سرطب
 نب رهاط خيشلا) ّيرئازجلا

 2و7” 2١1١9 2.6١ (حلاص

 1١07

 00 (.ه روتكدلا) بسج

 سيول بألا) يرسجلا

 ١55 .531/ ,ا”ا/ (ثعوسيلا

 ١6 (ةيفأ) يرسجلا

 نيفلؤملا سرهف

 ١901 (نيسح) ّيرسجلا
 رك :تألا) دعمك

 89 (ئعوسيلا

 ١45 (سويطانغإ يروخلا) عجعج
 ه9 (1) نشك
 ١74 (ميلس روتكد) خلج
 ٠١5 (فسوي) خلجلا
 ١١8 (دمحم بجر) نيدلا لامج

 (نيمأ) لّيمج ١/1 ١4
 14 (نيمأ خيشلا) يدنجلا
 ٠١١ (ةمالعلا) ناسنج

 (ليئاخم) ناشهج 2٠١١ ٠١8

 نب دواد نب ناميلس) ينيهجلا
 45 244 (نانوي

 تدوج ٠١

 ل ل ا
 لس اطتم :تآلا» ةايلوتس

 م5 4: (ّيعوسيلا

 ّيرهوجلا ٠١
 سويجيج ١5

 87 (اروتنوانوب بألا) ودوريج

 ١١١ (سايكوس يروخلا) نايرج

0 

 ١70 (اًنحوي يروخلا) كتاحلا

 ١8 (ميهاربإ) ميئاح
 ٠١ ةفيلخ جاخلا

 ه7 (دواد) جاحلا

1 

 ؟١؟ (فيرش دّمحم) ظفاحلا
 ١١ (ميهاربإ) ينالقاحلا

 ١1١8 (سايلإ) نيلابح
 79 (بيجن) ةقيبح

 ١49 (اًنح) داّدح

 ٠٠١ (يدنفأ سونط) ٌرحلا
 6294٠ ١١١ 2/8 (فسوي) شوفرح

 كفاك لالا ها #1 يريرخلا
 ااا ا

 174 (اًنحوي يروخلا) نوبزح
 ١67 (راطع دلاخ) نسح

 ١14 (رداقلا دبع جاحلا) ينسحلا

 هاك هللا قو قوشحي
 ١1 ولا ل ويغسل
 (١55 ظفم) تنكح
 ,هال 205 ١١. (نامقل) ميكحلا

١ 
 (روصنم) ميكحلا  .89؟١١

 (ميهاربإ) ّيبلحلا 5١

 (نوال بألا) تبلحلا ١57

 (بيبح نبا) نيبلحل ”١7١7

 . (نيمأ) ١

 17١ “١61 (نيدلا ئفص)
 ١١7 (حيسملا دبع يقلا) ّيبلحلا
 ه1 (بنوز 'نقلا) ةيلحللا
 0 تادف هداك
 ١١١ (سارف وبأ) ينادمحلا

 0١ ”“١67 هود هزمح

1 
5 



6 

 كلبنحلا ١٠67

 نقلا ١0

 او فز الار مارح
 هه 0١ (ميهاربإ) ٌيناروحلا

 و

 ١45 (سوئط سايلإ) كّيوحلا
 45 2١5 ناظقي نب يح

0 000 
 ١517 .1 (سيول .د) نزاخلا

 (ديرف) نزاخلا 2١55 /١80

 ١5/8 (ناعمس داؤف) نزاخلا
 (بيليف) نزاخلا ١55. /١40

 ١18 (ناعمس ّسقلا) نزاخلا
 ١617 178 (بيبح) دلاخ

 ١١67 (ىحور) ّيدلاخلا

 40 (نرطلا نفل ياخ
 م قرط كيخأ)ا ىلرتكلا
 ١8 (اذوهي) يزيرخلا
 امها سوروسف وسط سسيرسخ

 ١1٠ (كعوسيلا

 يق درر يق
 رخو 27 (نانس نبا) ىجافخلا

 او طعما للغ
 بأ" خي ديس كرك هلا

 ١١١ (مساق

 ٠١8 (يىتانزلا) ةفيلخ

 5 ور ىروحلا) ليخ

 نيفلؤملا سرهف

 49 (ناطلسلا) ليلخ
 م١ ءاسنخلا

 ”7 ىمزراوخلا

 ١ا"/ 310 (ردنكسإ) يروخلا
 ل٠ “١١ (نيمأ) يروخلا

 رع مالا
 ٠١١ (هللادبع ليئاربج) يروخلا
 ,40 .9" 2.0: (ليلخ) يروخلا

0 

 48 (سرطب يروخلا) يروخلا
 ١١5 (نيهاش ديشر) يروخلا

 40 (ليئاربج ميلس) يروخلا
 ٠١ (2806 (ركاش) يروخلا

 (سراف) يروخلا 2.1١5 ١١6
 00 (نيطنطسق) يروخلا

 دبع سجرج كريرطبلا) طاّيخ
 امل" 2187 11/7 (عوشي

 :(عوشي دبع نارطملا) طاّيخ
 كريرطبلا)» طاّيخ :بلطا

 (عوشي دبع سجرج
 (ليئانثن) اخيخ 21١659 ١١8

 ١717 (رهاظ) هللاريخ

2 

 ١58 (وسنجنيو بألا) ون هرباد
 ١87 (نينادلكلا ّسقلا) نايماد
 دواد :تلظا :(فسوي ٌسْفلا) دواد

 (سيميلقأ نارطملا)

 نيفلؤملا سرهف

 2.98 (سيميلقأ نارطملا) دواد
 لاا" لالا لالا 48

 لوالا/ كالت لاله .ا١ا/:

 املا م٠ 01و لو

 44 (سايلإ سلوب'يروخلا)'نسبدلا
 ففسوي يروخلا) سبدلا

 ندع نوح 3/6 (نضانيلا
 ٠ ١5١

 59 (فسوي نارطملا) سبدلا

 دا" دال قر شك الا

 ١6

 ٠١5 (ردنكسإ) حادحد
 ١١5 (راطخ) حادحد

 ١417 (راظخ ميلس) حادحدلا

 م6 6١. نيورد

 ال” (يبلحلا فسوي ٌسقلا) نايرد
 /7 ١

 ميكاوي بألا) لوبعدلا
 ١514 (ٌيرصانلا

0 025 
 ١7 ء8 (ننايرسلا

 “8 (مّلعملا) نيفلد
 4٠ (عوسيلا سرطب بألا) هملَد
 48 (ئعوسيلا بألا) كسفومد

 ١9 (رخبف ىليساب) ئطايمدلا
 + (رداقلا دض) انذلا
 ١7/8 (ديشر دّمحم) اندلا
 منا( ةعورسللا بنألا) قشيذتف

 احلل

 4١ (نعوسيلا بألا) نامرتود
 الر (ةعروسلا أ تألا) ناَووذ

 ٠ يورود ٠٠١

 / يزود

 كريرطبلا) يهيودلا
 م5 ت51 ,؟”ا/ عه (سنافطسإ

 85 (نيزوك) ويربيد

 ءالا ءال٠ (مارفأ ٌّسقلا) يناريدلا .

 لم ىلع ءالك ءالم لالالا

 ١4/55 ءلاا/ل 0

 سويلينروك روتكدلا) كيد
 م8 ص” ما 5:8 (ناث

 4 ١7١5

 ١717 (رايهم) يمليدلا

 و2

 يزارلا ١4
 71 نيقار

 كسيسع خيشلا نسبا) بغار

 ١65 (ىنغلا

 40 (يودب كب ةعافر) عفار
 سويطانغأ كيريرطبلا) ينامحر

 ١1/9 . 1/1 (مارفأ

 ١794 (سيول سقلا) ينامحر

 :(الوبار مارفأ نارطملا) ينامحر
 كريرطبلا) ينامحر :بلطا
 (مارفأ سويطانغأ

 417” (فيطللا دبع) ميحر



0 

 85 (ىفطصم نب دّمحم) ميحر

 <ا/ (اًنحوي يروخلا) قزر

 94 (سج رج سفقلا) يزرلا

 ٠١١ (ينغلا دبع ميلس) ناضمر

 ١١9 «غ١١٠ (ثتنغلا دبع) ناضمر

 ٠١١ (حابصم) ناضمر
 86 (ناتيس تألا) لاكزتر

 م1 (ّيعوسيلا سيول بألا) لافزنر

 نمسودستسلا) سوكسيردور

 الا ال١ 2.١7 (سنوفلأ
 نديطتسفاولا  ..تألا) دور

 ١/ .57؟ (ثعوسيلا

 4٠ (الال (فسري بألا) زور

 1١6 (سويروغيرغ) يرازور

 ١8 (روتكدلا) يصور

 86 (لوج روتكدلا) هيفور

 157 (سيدقلا» سكوو

 /7 (يد نهاكلا) نومويَوَر

 ١7 (هد لانيدركلا) ويلشير

 8/8 (تعوسيلا ليمأ بألا) وغير

 نعاس نالاز“ ا زانكمر
 الا «”ا/ (تئعوسيلا

 ١ انحور) يديقلو

 سسيسسن رف بألا) يدلانير

 ,ق» "4 اه (هللادبع) رخاز

 نيفلؤملا سرهف

502 5” 5١ 

 (دومحم نبا ىقابلا دبع) هداز /١81

 ينزل +": (وزينست) دكا ١ نينولا
 (يركش دومحم) :

 (يمظن) هداز 7١

 سويرتميد يروخلا) لاّبز
 (نيملخملا ١1-51

 (ميلطت) ليتل ١
 :١ يجونرزلا

 .6ا/ (سرطب يروخلا) يبغزلا

 ١5

 ا ا ورقكد) لول

 ١ا/ ثم كك علك (هللا

 0 ا ا أ ويعلو
 ينزوزلا ١78

 مىلا/ ىلا" ىلع (سجر ج) نيوز

 48 (ردنكسإ) ةدايز

 165 (سلوب) نيز

 الا (نيز سجرج) نيز

 ١7 (ليلخ) ةّينيز

 يل

 ارا نام
 قمه ىلع (يد رتسفلس) ىساس

 3 00 ا ل
 /ا/ (يد دّيسلا) روغاس

 نيِفَلؤَملا سرهف

 م ف سيسنرف سيدقلا) لاس

5 

 نيس رك نييدتلا) «لاتم“:بلظا

 . (يد

 ١77 (ّيلمركلا بألا) سونيتسلاس
 ١66 اشاب ىماس

 ١11 (وكايد) ًالتس
 سضشتنك ل نيد بألا) يي

 ١4.(يسيسنرفلا

 ١8٠١ 2110/8 (هللا حتف موعن) راخس
 هه (.د يجر ج) قس رس

 م١٠ (.5) سيك ر س

 (ميهاربإ) سيكرس 54:( ١١8«
١١” 2١71 

 61156: (ليلخ) سيكرس
 ١65

 ١١١ (نيهاش ميلس) سيكرس

 ١١5 (بيجن) سيكرس

 مال 2.55 (نايلإ فسوي) سيكرس

 ١/ا/ (سجرج ٌسقلا) ٌئينايرسلا
 ٠7 (سلوب يروخلا) ةداعس

 ١ (جراع ناعجس) ةداعس

 ٠١6 (سبيبح) دعس

 ١71 (ليئاخم ليلخ) دعس

 218 يموّيفلا (ديعس وأ) يدعس
14 

 ١5 قيرطب نبا ديعس

17 

 ١١7 (دمحأ) ينالجرفس
 ٠١ نحلاصلا يدغدنك نب شم الس

 2 1174 (دعسأ روتكد) ميلس.

 ١78 (ميلس) ناعمس
 ٠١" (ناعمس) ئناعمسلا

 نافطسإ نارطملا) ئناعمسلا
 "0011 (داّوع

 ١١ (ناعمس فسوي) ئناعمسلا
 هما( ةماعلا: ستوب

 4/ 41 (ىلاع) ثيمس
 54 (نسكديد حألا) ناس
 م6 (روتكد) سنس

 سلوب بألا)» يرينس
 نقلل نا كل ( ةطروسملا

 ١/4 مالا 45
 ليهس ١"

 ١51 (وكسيسنرف) ساويفاوس

 دّمحم زوفلا وبأ) يديوسلا
 ١85 (نيمأ

 79 (نوتنشو) سوريس

 ١09 .55 (يد نارطملا) روغيس

 ا ( فذ نشنل): نوكيم
 ينوكليسلا 5١

 2١4 (نيدلا لالج) يطويسلا
 ل6

٠. 

 رس

 مال (هللا قزر يدنفأ هللادبع) ٌراش



 ١45 (سرطب يروخلا) رعاش

 47 (دحألا دبع خيشلا) يفاشلا

سوي سقلا) يبابشلا
 417 «(ف

 لاسبش ١84

 ١١7١ (سرطب) هداحش

 15 (ليئاخيم ميلس) هداحش

 نا ل ا ا

 ه7 244 (دعسأ) يدودش

أ) قايدشلا
 (سراف دمح

 عال 4

سونط) قايدشلا
 0١ (

 259 (ديشر ملعملا) ينوترشلا

 مم 245 ءىح لال الا ال

(ديعس مّلعملا) ينوترشلا
 /531, 

 ارا ل ا
 ١ 0:١

 55 (نوطنأ يروخلا) يقرش
١6 

  9(ثمكح)

 ١١١ ىضرلا فيرشلا

 ١ (ربسإ) ريقش

 هاب واتا نم كام نقف

 1١1

 41 (ناوطنأ) نوفلشلا

س) نوفلشلا
(ساّبع ميل

 ١١8 

 فسوي نبا سراف) نوفلشلا

 46 (يروخلا

 سراف نبا فسوي) نوفلشلا
 2,44 .945 2946 (يروخلا

 ١م ١

روصنم) قَلَش
 ١١ (

 لنييوفافس ,قيقفا عامش

 4١ (ئيصلخملا

 81 (ينوناقلا) تيمش
مّلعملا) كيمش

 ١58 (

 ١١ (دمحأ) يلطيمشلا
 ا واللا ياخ ا ووو

 ا

: 

دومحم) لاّهشلا
 ١65 (

 ١١7 (سوينوطنأ يروخلا) ناوهش
 ١59 (يّبر) ستراوش

 80 (ّيعوسيلا .م بألا) نيبوش

 نامحرلا دبع :بلطا :ةداز خيش

 (ئعوسيلا
 لالا ىلا 007١

 لل مع ءالط ىالال نلف
 مى: ىلا“ ىلا

- رايتس
انتيفوم سن الا) 

 

 14 (ّيعوسيلا

 ينم

 14 (سوالوقين خألا) غئاصلا
 م

سايلإ) غئاص
 ١7١ (

ميهاربإ قاحسإ وبأ) ئباصلا
 ١44 (

 ه1 سيول تقلا نرباسلا

 “١117 حم

 (ميلس) رداص 21١7 ١١17

 (فسوي) رداص ١١١ 2٠١9غ
١81 

 ١67 دمحأ نب حلاص

 نوطبنأ بألا) يناحلاص

 (يعوسيلا
 ناك لآ كك

 ىلا/ ىلا

املا يقارب اص
 

 14 اشاب يحبص

 تسود هيشرالا) تا

م (نوديروممأ
 انا/ب نكح ي

 طب امل جالا )"يعم
 نو

 "ا/ ( سج رجم

 ٠٠١ (ميلس) بعص

 ١١9 (سجرج) افص

رج يروخلا) ريفص
 :بلطا :(سج

 ويسرع بألا» رقم جرف

 يروخلا) ريفص
 ١18 (الوقن

 /0 (جرف هللاريخ) ريفص

(ىسوم) ريفض
 8" 

 اح ارحم
 كا يك

 ١

 ه4 (ليئومص) زاّيَمص

 ١8 (قاحسإ) ةلهص
 (ليئاربج) ينويهصلا 01١ ١

 79 (عوشب دبغ) يوابوصلا

 21١4 (يزاغ ديشر) َّيفريصلا
 ١

 7 ىّبضلا

 "٠ (سلوب يروخلا) ءوض

 ١58 (نافطسإ ساّمشلا) ءوض

 ّط

 ٠١9 (ميهاربإ بيجن) دارط

 7١ (يد بيليف تنكلا) يزارط

(مامإلا) يينارطلا
 ١7 

اا لعل قب لفرط
 بلا 

1 ّيئارغطلا
4 ”737, 1414 

(ليئافار فقسألا) يحوطلا
 ١١ 

يضن) يسولفلا
141 (ةيدلا ن

0 

7 

 ١١8 (ىيحي دّمحم) هراّيط

 َّظ

 (هللاريخ نيمأ) رهاظ
 ١50

 ل
 ١67 (نيدلا ءالع) نيدباع

 ١0 .”8 (سلوب ٌسقلا) رازاع

 ؟7 يدنفأ مصاع

 07 (ىنسح دّمحم) ّيرماعلا

(دمحأ) ساّبع
 ارو لاو 



 انما

 77 فنحألا نب ساّبعلا
 ؟؟ (هداز خيش وأ) نامحرلا دبع
 ١5 فيطللا دبع

 ١75 (بيسن) هللادبع

 4١ ء5 لضفلا نب هللادبع

 506 (الوقن) رونلا دبع
 ١0 (يرتم ةفيفع) هدبع

 (دّمحم) هدبع 48١ ١7١7

 2.55 (سويسوربمأ نارطملا) هدبع
4 

 2٠١8 (داّدش نب ةرتنع) ئيسبعلا
7 

 ١10 (ردنكسإ) دوبع

 ١؟١ اشاب نامثع
 ١١١ (هّطق خيشلا) ّيوّدعلا
 ١4٠ (هللا ةمعن) ينومارعلا

 55 (سرطب سقلا) زيزع
 ١١9 (دمحأ نب نامثع) ىليسغعلا

 7 بألا نيدلا ديقع
 136 نيس دعا( نينفنلا
 «15 (سويروغيرغ نارطملا) اطع

 مه الا" كال

 (رمع) راّطعلا ١6٠.6 ١٠6١

 ا“ اا ال (لينكر) ةتلغ
1 

 ء119 ١٠١9. (نيهاش) ةّيطع
 ١١١

 ١1/8 (ميهاربإ) لقع

 نيفلؤملا سرهف

 ٠١8 (لقع فسوي ساّمشلا) لقع
 48 .91 (فسوي يروخلا) ملعلا
 01717 تلاط أ "قي" نلع

 ١6

 ١9 ناميلس نب ليوناّمع
 1 ىدنفأ مع
 ١7١ (اًنح) يروحنعلا

 (ميلس) يروحنع 21١١ ١٠5١

 - ٍلئدعب نارطملا - يروخلا) داّوع
 18115 11 سلو

 بوقعي يروخلا) داّؤوع
 ١84 ( سج رجس

 ٠١5 (يكارتب) ءاروعلا

 04 551 (سونط سجرج) نوع
 ٠١7 (ركاش) نوع

 2 م يروخلا) ئتسسع

 41 (ئليسابلا

0 ْ 
 (ميلس) ةيلاغ 2٠١4 ٠١8

 51/ (ّيعوسيلا ناميلس بألا) مناغ
 2١7١ (هللادبع ليئاخيم) ليربغ

 ١117

 ٠١5 (حرف نيمأ) بوغبغلا
 سويتورغ ١54

 /9 (سيّدقلا) سويروغيرغ
 نيدلا رصن خيشلا) يرفنضغلا

 و8 (كب
 | ا ا
1 

 ا
 ا آ
 ا
 ا 1
1 

 ا

 ال نيفلؤملا سرهف

 ١7 (.د يروخلا) ساّطغ

 يدنفأ ساّطغ ٠١. ١77

 88 (ليئاخيم) ليرفغ
 ١17 (ذاتسألا) تينيبوغ

 اًنحوي بألا) يروغ
 ٠١١ (نعوسيلا
 ا ل 000

 ١117 (سويروغيرغ
 رايوغوغ ١١8

 1١16 (بألا) شيفوبولوغ

 سويلوغ ١١

 ف

 سرطب ٌيوابوطلا) رباف
 7١ (ّيعوسيلا

 يروخلا) يروخافلا

 28٠١ ٠٠١ (سويناسرأ
 ١87 (تَّرع دمحأ) ىقورافلا

 ٠١7 (ليئاخيم) رخف
 3501 قران نييسلارف تنآلا) اذ

 ل
 ١١ (انحوي مألا) يرزق
 ١١5 (فسوي بألا) يتنيسارف

 2750 (سجرج بألا) ريغص جرف

6 

 ١”2 (سونامرج نارطملا) تاحرف
 يل ل ا ا

 ق1 .ماطفا» وا ١ لال

 9 , 2,5١ 5:١

 88 (ئعوسيلا بألا) وكنرف

 سرطب بألا) جامورف
 5١ ع8ق٠ 0ث" (ئعوسيلا

 نلله كفك كالا “تق 5!

 اال كالو را الا الا

 الا" (يد سيتنكلا) ىنيف الف

 ٠/0 (ناس بألا) ىلاتيف
 ٠4 (خألا) سوُبليف

 سويطانغأ بألا) كينيف
 7١ (يعوسبلا

 51/ (نارطملا) نولينيف
 انحوت بالا) شين نوبت

 م60 الا (يعوسبلا

 ١١7 (يروخلا) وزاق
 37 نفسو كل نوعا ) "اكزلاك

 ١8

 ١6 (ميكحلا) كيدناف

 (١2 نقر هيألا) شيغوُف
 /ا/ (لوج) نرق

 256 (يعوسيلا انود بألا) هينرف
7 

 م6 (نوال بألا) ناسف

 6٠ (بتاكلا) يانلق

 ١٠٠١« (ليئافار بألا) لوياتنف
 5١

 (.ه) وتيف ١١8. ١١١



 ٠6٠١ (دمحم) ىجقواقلا

 ١7 1/ (رداقلا دع ىناّبق

 ااا ىلع هطول اكل
 8 ع نع ما

 ١5١ (سيّرج ليلخ) ئيسدقلا
 يروُدُقلا ١١١

 ١8٠ (دواد) ةّرق

 84 (ليئاربج ٌسقلا) يحادرق
 هج (نامعت) ىلظاتف
 ١١6 (يماس) يريصقلا
 كو فكن (ليف)» طاقتق

 ١5
 8 (ركب وبأ) يسولقلا
 ١54 (نوطنأ سوليفواث) تفلدنق
 ٍلئدعب نارطملا - يروخلا) تفلدنق

 .غ5١٠ ٠١٠١( (سوينوطنأ -
 ١1

 ١١17 (ليساب نارطملا) تفلدنق
 74 (لرك روتكد) سرلوق

 ١58 (سونافتسأ) اطيموق

 ١ و نونو

 ١47 كب مظاك

 سيسنرف بألا) يزولاك
 ٠756 (ئعوسيلا

 اراك
 ٠١ («(سرطب ّيوابوطلا) سويزيناك
 7 (نييذقلا) سشونايربك
 08 (سيول) وكافتك
 ١7١ (سرطب) ةمارك
 ١49 (نامحرلا دبع) ّيدركلا
 ١5١ (ليئاخيم يروخلا) مرك

 2٠١١ (هللا ةمعن يروخلا) مرك
0 

 560 (سرطب نارطملا) مرك

 ١” (يعوسيلا بألا) يكسنزورك

 "0 (كريرطبلا)» سوثنسُيرك
 (ميلس) باّسك 56 1٠١, ١١

 مينوريإ بألا) سويرافاسك
 ١7 (ثعوسيلا

 ا (نهعنلا ىنأ) كنعلا
 49 (مساق خيشلا) يتسكلا
 ٠١١ (دّمحم) يتسكلا

 نسدودسلا» . .سوعتوافيفمك
 ٠5 .ا/١ (سيسنرف

 مجاشك ١5

 ١١ ريهز نب بعك
 م07 الا (هللا ةمعن ٌسقلا) يرفكلا
 7 ىوينلفلا

 551 نس نوتكدلا) نوبلك

 نيفلؤملا سرهف

 51 يقل نسما
 164 56 ىحمك

 عا نازظملا) رو ويدلك
 ١5/8 (نوطنأ) ناعنك

 ا 2 ل
 /١

 يد روتكيف بألا) هيبوك
 247 ءال٠ 2.55 (تعوسيلا
 مق ع

 ١55 (نيوهسكم :تآلا) اوك

 سويرافسك سيسنرف بألا) هلرتوك
 16 (ّيعوسيلا

 /5 (يعوسيلا سرطب بألا) ليتوك
 سوبيليف بألا) سوبليف وأ شوك

 79 .0/8 (تعوسيلا

 ٠١ (ئعوسيلا بألا) نيلوك
 يو اعرز نارظملا] تلوك
 ١8 (قاحسإ) نهوك

 ١١ (يد) يوك

 00 241 (ذاتسألا) ثيك
 ١13 نينوي قروفتلا» نولريك

 256 (سوالوقين يروخلا) نوليك
0 

 ١6١ (كب دمحأ) يناويكلا

3 

 ١55 (يد اًنحوي سيّدقلا) لاسال
 514 (يد) يدراتيشال

 494 لاقال

 ١7/6 (ككينيمودلا بألا) ىفال

 ىو ل8 (يرنه بألا) سنمال

 مم مى

 7٠ (نارطملا) ةكنال
 الك (ابابلا) رشع ثلاثلا نوال

 ١17 ., ١560

 ءغ١٠١ 45 (دمحأ) يديبابللا

 لا

 ١؟١ (دّمحم) يديبابللا

 ١١7 (حابصم) يديبابللا

 هال م5 ميكحلا نامقل

 47 (سونيترم) سوراثول
 م0 (ةمألعلا) نايكول
 ما" 2517 دنمول

 ١79 (مّلعملا) نومول
 07 (روتكدلا) سيمول

 ه (.1) سيول

 ّيرسجلا :عجار :(ابنألا» سيول
 (ّيعوسيلا سيول بألا)

 سويطانغأ سيّدقلا) الويول

 594 (يد

 ٠/5 (سوتربوأ) نوبيل

 ١77 (يد ويسلأ بألا) ونرقيل

 7 (نيشلا نييدعلا) :قروقيل
 ءلاخه الت الك الا“ كال

 5/١ 157 ءك١5
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 ْ ا
 وسيسسل د وسع تأآلا)» انكيللتام

 وم مكو ندو# نذل (ىد
 14 (سيول) يجارام

 ١87 (سيّدقلا) اثورام

 ١18 (ليئاربج خألا) اًيرام

 ١٠١١ (نويلوبان) ىنيرام

 ليماك لائنيدركلا) الزام
 /05 (ّيعوسميلا
 كينيمود تألا) ريفا

 ١١ (ّيعوسيلا
 نسردطسي٠ "نبألا) 00-66

 لال كك (ئيعوسبلا

 © يدروافلا
 (١7 هعؤسيلا نيرطي تألا) كرايم
 4 (بتطلا ىبآ) ىقتحلا
 ١5١ (سوابيل سقلا) نيَتملا

 57 زومارف نب دّمحم
 ٠١١6 اشاب داؤف دمحم

 ١4 (هلخن ليمج) رّودم

 ١49 (ميلس) رّودملا

 ١9 ليئومص نب انيدم
 ال8 (هللا حتف سيسنرف) نار

 ١١١ لا5١ وه قده

 ا (يعوسيلا بألا) كر

 م

 سرد ةنآلا» نيومعكت رف

 نيفلؤملا سرهف

 7” (تيعوسبلا

 ٠١١ (سوّلرك يروخلا) سونيترم
 +١ (يلع نب 1 ّيشعرملا

 ١74 (خيشلا) يعرم

 190 (فسوي يروخلا) ضيرم
 ليئاخيسم بألا) قارزم

 67١ (ئصلخملا

 ا ا (لباغم) يكبابنم
 مال ىلا" ىلا

 ١4 .98 (سلوب كرطبلا) دعسم
 ١7 (تيلبف): فانتم

 ملال .56 (ليئاخيم .د) ةقاشم
 ول

 ١١4 (بيد سايلإ) رطم

 47 (سويباغأ كريرطبلا) رطم
 ١١5 (ميهاربإ روتكد) رطم

 7” (فسوي نارطملا) رطم
 ١١1 (ميكاوي يروخلا) نارطم

 ١" (ّيعوسيلا سرطب) يشوطملا
 كرييرتطسملا) مولظم

 موي كوب أ( وسم
 ل“ لععا مخه ك8

 ١و1 ل55 نلت 49

 218 (سويطانغإ يروخلا) دّقعم
 لا

 2510 (سونامرج نارطملا) دّقعم
 ل ل ل

 ١

 نيفلؤملا سرهف

 6” (سونيترم يروخلا) فولعم
 ١56 (سراف عبس) فولعم

 ١17 (ردنكسإ ىسيع) فولعم

 نب دمحأ رصن وبأ خيشلا) ّيسدقملا
 ١857 (قاّزرلا دبع

 ١8٠١ (ايمرإ سقلا) ئسدقم
 ؟# او #3 يزيرقملا
 تيلوبورتم) سويراكم

 ١17 بوم
 ١778 (نارطملا) سويتالم

 ١58 79 (كريرطبلا) سويطالم

 اروتنوانوب بألا) ايزاقلم
 ١١ (كسيسنرفلا

 ا يروخلا) ولم
 5/8 (اًنحوي يروخلا) كوّلم

 ١8٠ (نيجوأ ّسقلا) اّنم
 ”١١ (سلوب يروخلا) اسائم

 ٠١7 (سجرج ٌسقلا) اسانم
 ١6١ (ريمألا) اشاب كجنم
 140 (نو3يبسأ) نكس

 ٠75 (تيعوسيلا بألا) يديرفنم
 1 1 ونازل لوليملا

 ١١ يمليدلا هيوزرم نب رايهم
 ٠١7 (روتكد) وروم

 51 (بألا) يلرزوم
 ميهسوم 0٠

 ١/8 نوميم نب ىسوم

51١ 

 اذ ىلضوملا
 47 (سواملترب بألا) ىتنوم

 ١14 (يد ةملعلا) نورنوم .
 ١7 317 (دمحأ) ئناديملا
 ١١ (ينغلا دبع خيشلا) ّيناديملا

 ٠٠١ (دّمحم) نتاقيملا
3 

3 

 071( "كيع)ا كسلبافلا

 ْ 0 1١017

 ١8 ليئحي نب ناتان
 ١59 (نامحرلا دبع) مجان

 نب رداقلا دبع خيشلا) ناهبنلا
 ١6١ (رمع

 ١٠6١ (رمع خيشلا) يناهبنلا
 نب افسوي خيشلا) ّيناهبنلا

 11-١19 (ليعامسمإ

 (ميهاربإ) راجنلا 23٠١4 ١8
 06 (ميهاربإ نب محلم) راجنلا
 ١18 (فسوي نارطملا) مجن
 ١75 تبلحلا ساّحنلا
 هات فورا بالزر يشلا

 الو
 ا ناس لوك

 ١817 «نيعملا وبأ) يفَسَنلا
 87810 ني احس اذ رطكلا) ويشن
 11 ك4 ناح) :يقاقل
 ٠١54 .56 (ليلخ ميلس) شاقن
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 1 (نورام) نكات
 لام لدا“ ىح (الوقن) شاّقن

 6 ١55

 07 (سراف) رمن

 (سجرج) لفون 200, 2.4٠ 2١١5060

0 
 غ04 20٠١ (هللا ةمعن لفون) لفون

 (١
 4١« (ّيعوسيلا بألا) جربنرين

 ليد

 ملح

 ١١:5 (دّمحم) مشاه
 ناف ففزوج بألا) ماه

 ”5ا/ 2580 (ئعوسبلا

 ١6 (يد نيقيل خألا) ماه

 ب راسنا تروح لاتعغو نماع
 ١١١0 (نيترم) نامتره

 م١ 6م .د) نمتره

 ١506 (فسوي بأللا) ومره
 ١/ (تسغوأ .د) رئفه

 ١77 (ةراس) قله

 (سجرج) ماّمه 5.066 2١١9

١١7 1 1* 

 28٠١ 237 (نامزلا عيدب) َيناذمهلا
 م١

 76٠١ (نامحرلا دبع) ئناذمهلا

 م١ ءالال (ويضنم) نكيفلا

 نيفلؤملا سرهف

 ففسوي  بألا) يروه
 ٠/9 .ه8 (تعوسيلا

 ٠١ (يعوسيلا سيول بألا) هغوه
 40 ستودوريه

 و

 54 (فقسألا) شلاو
 ٠5 (تعوسيلا بألا) ىلاو

 , 0000 مرا رشا

 + (لاكراملا) كانو
 1١ (مامإلا) يرتولا

 259 (انحؤي  .رودكذلا) تابترو

 هو مال

 فيصان خيشلا ةئبا) ةدرو

 ٠١5 (تئجزايلا

 ام تحرر كن
 ١8 (كينيمود بأآلا) نسريو

 لاول ةافشو

 ُي

 1١8 (سوميسار ج) دراي

 ْ ١7١ (ليلخ) ىجزايلا

 ا عهأ (ميعازنإ خيشلا) يجزابلا
 | ١٠١14 كا الل

 ظ 426 (يتيصاب خيشلا) يجزايلا

 0 لاك كال صك هما عم

 نكلحرل مكحالا ملح اق

 نيفلؤملا سرهف

١ 

 ١١4 (ينارشبتلا ديدش ةمعن) ثفاي

 اكل ا سو انجل قرقاللا
 ١١١ (رمع خيشلا) يفايلا
 ١8 (نبا ناتان) ليئحي

 4 (حلاص) ىيحي

 ١1 (ميهاربإ) كبزي

 ومعن :بلطا :(ّسقلا) بوقعي

 (ليئاخيم نارطملا)

 .٠ 18 رشأ نب بوقعي

 ّيمورلا هللاطع نب بوقعي
 ١85 عنامرقلا

 06 (روتكدلا) كني

 ١50 .177 250 (يجرج) يني

 40 (هدبع) ين

51 

 ١15 (فسوي) ميكاوي

 "5 يليجنإلا اًنحوي
 و (سيّدقلا) ئقشمدلا او

١ 
 "5 (سيّدقلا)» بهذلا مف اًنحوي

 7١ كتر كل

 نبا :بلطا :نكايدوبألا فسوي

 نبجرج
 ١٠ (يدوهيلا) سوفيسوي

 ١8 نوبرك نب .سوفيسوي
 بوقصعسي بألا) ناسيسفي سوي

 7/7 (تيبترو
 تاير“ مقا ذاع رف

 ١199 (ىلصوملا



 (نيفّلؤملا ريغ) صاخشألا سرهف

 أ

 اغآ ميهاربإ 27١ ١”

 5١ اشاب ميهاربإ
 نارطملا) ّيناندهلا هريمع نبإ

 73.9 ( سج رج

 يناذسمركلا ةميمع نبإ
 59 (فسوي)

 ١59 اذوهي نبإ

 الوقن سنوي خيشلا) ركسع وبأ
 55 .2 47 (تليبجلا
 8 سولو
 راّرجلا :بلطا :اشاب دمحأ
 ٠١ (ناطلسلا) ثلاثلا دمحأ

 154 (نوفيسكأ ننا) سويداكرأ
 ٠7 (سيّدقلا)» سوالسيناتسأ
 ١7/6 (تنامورلا دئاقلا) سوخاطسأ

 7 ل لا رداد
 نسي هسقملا) ئرييشألا

 621١57 ١17/6 (سيسنرف

 ّيكاطنألا سويطانغإ
 ٠١ (كريرطبلا)

 ١75 (سيّدقلا) مارفأ
 ١" (ابابلا) نماثلا سيميلقأ

 ١58 (بألا) نوفنيسكأ

 57 (ريكو ريك) سوضنميلكأ
 فلودير ّيوابوطلا) افيفاوكأ

 ال١ (ثعوسيلا

 اتيرغرام ةّيوابرطلا) كوكالأ
 07 (ميرم 1

 ١ سوسكلا

 ١86 (بهارلا) سايلإ
 اا
 311/١ ١74 (يرنه) نوتنامأ
 ١١1 (يد سيسنرف) ىلجنأ

 ع8: (نييذقلا) ريبكلا سويرطنأ
 5١و لال ا

 77 (سجرج يروخلا) ينادهإلا
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 ١87 (فسوي كريرطبلا) ودوأ

 ١١ (ابابلا) نماثلا سنابروأ

 ال١ (ةسيّدقلا) السروأ

 46 (نارطملا) سويثورايإ

 ١80 (سايلإ نارطملا) سنينوايإ
 ١" (ابابب ) رشاعلا تنك ونيإ

 ادم

 5 (سيدقلا) سوخاب

 هنح ميرم ةّيوابوطلا) سداراب
 اا (يد

 ٠١ (كينيمود) اساب
 سوينوطنأ يوابوطلا) يشتونيدلاب

 ال١ (ئعوسيلا

 7 (ناطلسلا) 'ىناكلا قيرياب

 8 (هللادبع ريمألا ىلوم) ِرْذَب
 56 (نووصتم كريوطيلا) . ققاارن

 1١11

 08 (ئعوسيلا اًنح بألا) نوترب
 انحوي ّيوابوطلا) سنامكرب

 تريبليف بألا) هدرسن رسب

 اني ريالا ): نابتويكترم
 777” (نيطنطسق

 03 (ععوسيلا اًنحوي ثنآلا) تورد

 ١٠ا/ (ةديالداع ةريمألا) كيفسنورب

 (نينلوببلا ندخل ضصاخشألا سريف

 151 (سلوب
 - هد اًنحوي ّيوابوطلا) وتيرب

 7١ (تعوسيلا

 3 (ةماكذ نمرتس
 05 (تطلاملا ريمألا) ريشب

 ١١9 (سلوب نارطملا) صوبصب

 ١694 ,5ال ,5” (سيّدقلا) سرطب
 ١117 لّوألا سرطب

 2187 (كريرطبلا» ثلاثلا سرطب
 ١

 ١ (تاكرب ٌسقلا) ينافوقبلا

 4 غربمب

 “١ (بألا) تنب

 ٠٠07 ّيزيلكنإلا نتركدب
 ٠١١ (ةزمح ريمألا) ناولهب

 الإ ٠١. (ابابلا» سماخلا سلوب
 0” (دننيدرف خنألا) انيجانوب

 7١ (سوكيفيدول كريرطبلا) يفايب
 /١81 (ومولش) روخيب

 ١١5 (نيطنطسق) راطيبلا

 سطاليب ١45
 اًنحوي بألا ةنركامع

 ه8 .هال ,05 (تعوسيلا

 هل 81 (ايابلا) مسالا فرق
 ١اذو اذى قمح ءالثا

 1 (ابابلا) نماثلا سوّيب
 1 (انابلا) :نسذابسلا سوس

 يذ: يرحم تآلا)' ناسبورد

 (نيفّلؤملا ريغ صاخشألا سرهف

 4 (سرطب) سوُروب
 4 (مويليغ) لتسوب
 "١ ل١ (نافطسإ) سونيلوي

 ا

 ١87 (لماك) ّيزيربتلا
 ١85 (روتكدلا) تلمارت

 ١١7 (ميهاربإ) يناسمرتلا

 /٠61 (ياينؤب تألا) قرت

 6٠ (ءاديص نم رجات) هيلورت
 هال (يد تنكلا) نوميرت

 ٠١9 46 كاميلت

 افيومت ١

 كنلروميت ١”

 تن

 ١" (سرطب ٌسقلا) تبا

0010 

 ١٠١٠ا/ لك (سيدقلا) سويج رواج

 77 نينادهإلا ةتيتس نب ليئاربج
 ١17 (ديع) نوعدج

 نتابهر نم) سوميسارج
 مو (دنملبلا

 4 (سويروغيرغ) سجرج
 67 راّرزجلا

 ١ملا/ (دّمحم) داوج

 07 (نايلي بألا) نادروج

 4 (سلوب الوقين) ينايئيتسوج
 ا" (نيدولك تثتخألا) س ليج

 ٠١ (يدنفأ دّمحم) يبلج

 تبجي د 1 َح

 اًنحوي كريرطبلا) جاحلا
 7١ (سرطب

 قايدشلا : عجار :رونلا دبع جاحلا

 (راّظخ يبأ نب سوينوطنأ)
 كيلا ١

 ١ (لآ) .قوقح
 55 (هللادبع نارطملا) قوقبح

 عرب ةارطقلا) قرش
 2٠١ ١494 ا/ (دّمحم) ئنفحلا

 848 (ناميلس) كحل

 ١194 (.ح) ايئانح

 ١6 (ةسيدقلا) ةنح

 ٠٠ (ميفاريس خألا) اقوح

 0 ع

 اذ ديما دنع 'ناطتينلا) نان

 75 (ميلس) راّطخ

 7” (ةراشب) يروخلا

 01 (دعسأ خيشلا) يروخلا



518 

 ١١8 906 اشاب دواد

 7١ (سيميلقأ نارطملا) دواد

 58 (كبنلا كلملا) دواد

 ” (يدنفأ رداقلا دبع) اندلا
 ١ا/“ كالا (سلرك) لاقود
 ١59 (انح) ئنامودلا

 1“ (بألا) ىنيمود

 ١68 (كنكجلبلا بألا) 000

 ل يو نارطملا) بايد

 ١ (ميهاربإ) يناريدلا

 757 (ميهاربإ ليئاخيم) ةمحر

 ١ (لآ) زرلا

 2758 (سيكرس نارطملا) يّزرلا

 ل

 84 اشاب مضر

 لا 007
 فسوي  خألا) نادشر

 3575 (ّيعوسيلا

 ”7 (ئيعوسيلا نيجوأ) اور

 58 (درودأ) نصئبور

 57 (ّيعوسيلا سرطب بألا) ولور
 نادرنرب ّىوابوطلا) ونيلاير

 7 (ّيعوسيلا

 (نيفّلؤملا ريغ) صاخشألا سرهف

 َر

 (ىلع) قبئزلا 3١8 03١9 075
008 

 ١١0 نامرهش نب تخيداز

 ا( تسوي تاوطملا): نيغألا
 6١ه ا

 7 (نعوسيلا رودويت) رفبوز

 2١١ "١ فارب يد يرافاس

 4” حون نب ماس

 5 (سيدنلا): نيكس
 1 يدنفأ كيعس

 ١7 (ناطلسلا) لّوألا ميِلَس

 ةعظيلا ىف« لماع) قاطيلس
 1 لا

 9 (دنملبلا نابهر نم) ناميلَس
 57 (لآ) ينارمسلا

 خألا) اقوح :عجار :نسوس

 (ميفاريس
 64 (ةلاّخرلا» نستيس

 بتسوح :نياحسلا) نايك ركس
 44 (راّطع

 ١15 نزي يذ نب فيس

 (نينلؤملا غل نيافشالا رئوي

8. 

 رس

 ١817 رشع ىناثلا لراش

 ١١و (ريطصرخل نيهاش

 يبأ خيشلا نب سوينوطنأ) قايدشلا
 75 (راطخ

 2( نيس رف نارطعلا) علانغلا
 اذ (يظست) ءارؤتت
 / (سرطب) رفوش

 ص

 ١78 (اًنحوي سيّدقلا) غباصلا

 سويروغيرغ نارطملا) يددصلا

 185 (هللادبع

 ا 0

 ١78 (لآ) بعص

 517 (سرطب) افصلا
 "١7 َِبوُيألا نيدلا حالص
 ريد ىف «(«نهاكلا) اياوص

 ْ "و (ريوشلا
 ٠١6 (نافطسإ بألا) هصوص

 نوينيصلا ٠7

 ّط

 ناوطنأ جحألا) نولاط
 57 204 258 (تعوسيلا

 ”١١7 (سيّدقلا) اًييوط

 ُِظ

 ١61 (كلملا) رهاظلا

4 

 406 ةدئاع

 40 (هللا لضف) رازاع
 ١187 (ازريملا) ساّبع

 ١/6 .1ا/١ (سيّدقلا) دحألا دبع
 ١” يدنفأ ميحرلا دبع

 ٠٠١ (ناطلسلا) زيزعلا دبع
 ”١87 (كريرطبلا) حيسملا دبع

 /١841 (دادغب بئان) باهولا دبع

 / (ريمألا) هللادبع

 57 (تئعوسيلا ناوطنأ) هللادبع

 2184 (نارطملا) هللادبع
 1 يدنفأ هللا دبع

 84 .١ا/ (لآ) نامثع
 ١١9« ثسبعلا دادش نب ةرتنع

 ١ ثا كك5ك 1١

 ٠١5 .غ١٠٠ (اًيبوط نارطملا) نوع

2 

 ١١ (تربور) نوينارغ
 2٠١69 (اح نبا يجر ج ) يزوزرغ

 ١١ لال

 ,.١٠٠اول/ (سج- رج 5 يزوزرغلا
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 44 (سلبارط فقسأ) سويروغيرغ
 18 (سيّدقلا) سويروغيرغ
 رشع ثلاثلا سويروغيرغ

 ٠١ (ابابلا)

 هال (هللادبع يروخلا) نصغ

 سيول سيّدقلا) اغازنغ
 ١57 ءال5 ءا/١ (يعوسيلا

 سويرافسك سيسنرف بألا) هلرتوغ
 5١4 (ّيعوسيلا

 ن4 (اًنح) غربنتوغ
 7٠١ (هد انحوي سيّدقلا) وتوغ

 8/7 ديرفدوغ
 :بلطا :(سيول سيّدقلا) اغازنوغ

 (سيول سيدقلا) اغازنغ

 ف

 /١51 (نايتسبس بألا) رِيْشَتْرَف
 ١١ (قودلا) لّوألا سدننيدرف

 لراذلا_ ..كزوبح. ٠٠ اوصييكربف
 ١01 (روطاربمألا)

 ؟:(كليلا) لوألا نتيسرف

 ١" (سرطب) يّرف
 هةر عرشلا نسا بالارز كين
 44 اشاب داؤف
 ا ةسون

 نوتلف ١

 ١ 1/ ( تنور: نكتف

 (نيِفّلؤملا ريغ) صاخشألا سرهف

 ١81 (ةكلملا) ايروتكيف

 ٠١ (فسوي) يرثاك

 فسوي خألا) نيباراك
 57 (تئعوسيلا

 ٠١٠١ (اًنح بألا) ليحك

 ١68 (يرنه بألا) نامسترُك
 نواس اعسا . نسدقلا] "كفيك

 7١ (تعوسيلا

 م٠ (هللا ةمعن ّسسقلا) يرفكلا
 75 (ةسيّدقلا) ارالك

 سرطب ّيوابوطلا) رقالك
 05 (ثعوسيلا

 17 نادلكلا
 ناينطسإ .تأآلا) . ةرتلتك

 357 (يعوسيلا

 ١17 (رماع ريمألا) ىنانكلا

 57 (ّئيعوسيلا سايلإ عار ذك
 ١54 (انحوي بألا) ىخوكلا

 ٠110/0 الي كالا فوتورك
 ١55 (كرطبلا) ىناثلا سّلريك
 لا يساقلا نارك

 (نيفّلؤملا ريغ) صاخشألا سرهف

2 

 1 فيينحلاا نوار
 ٠/٠١ (بوقعي سيّدقلا) يازيك

 10 (سنوي) نيك

3 

 6٠ (يد ةلاّخرلا) كورال
 ا ربل نس ازال

 ١65 (ناميلس) ىفطل

 ١5 (يشورلا ةيوسوملا) سكيت
 ١١ (يروخلا) ياج هل

 ١77 (كينيمود خألا) رايبول

 7١ (بوقعي) انول

 14 (سدقلا) :نسول

( 

 ٠١ (ىسوم ٌسقلا) كنيدراملا

 يي نورام ٠١ ١١

 نيا ليئافور «شامشلا) عجزا

 ا نير علا

 ١87 (سرطب ٌسقلا) ئجزام

 1( يدقلا) كرا
 51 (ىسوم ٌسقلا) يتيرتملا
 سقلا نب نانوي ٌسقلا) يتيرتملا

000 
 حّولملا نب سيق) ىليل نونجم

 2٠١8 ١55 (ّيرماعلا

 اا يو او
 186 (دمحأ) اشاب تحدم

 23٠١1 ٠١9 (الوقن ميلس) رّودم

 را اا للا نيش
 7 (سيدقلا) سولسرم

 1١١ ا/ (ردنكسإ) كليم

 6 يلم) رطل.
 ال م يروخلا) مولظم

 ١58 (سينويد بألا) يتكويلغم
 77 (سيّدقلا) سويراقم
 وا ديسك ١) ىتوادكمجلا

 ٠١8 (نينرقلا
 ١117 (ىجرج) ركم

 ١06 (بهارلا) روصنم

 ريقالك سرطب بألا) وكروم
 04 (ّيعوسيلا

 ١1١ (سلوب يروخلا) ىسوم
 ةدلب يف - سيّدقلا) ىسوم

 ١ 22 (راكدلا
 146 (يد زيكرملا) جتنوم

 5١ (ّيعوسيلا زاوربمأ بألا) ونوم
 77 (ّيعوسيلا نيجوأ خألا) نينوم

 م ٠١5

 ؟(شسيدقلا) لداعبم

 ١77 (دنومير خألا) نوزيم
 7١ (يكيم سيّدقلا) يكيم
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 ل

 ٠١8 لّوألا نويلوبان

 "١١ ,لءهم 2.3١4 (اًنح) راّجنلا

 ١ (ةّنح ةليمج) شاّشنلا

 045 (مامإلا) يرونلا

 894 (سيدقلا) سوالوقين

 ١08 (نوطنأ) ينيلوكين

 ىف ٠

 ١55 ديشرلا نوراه

 64/ (رتسملا) كلاه

 ١85 (سسيمو رتسملا) نوده

 78 (كلملا) لقره

 "” (سيسنرف ٌسَقلا) نوره

 ١ث١ .ءكا5 21١9 (ونب) لاله

 85 (عفار) يلالهلا

 ١١ (كلملا) عبارلا سكيرنه

 ١61 (سواردنأ بألا) شيتوه

 (نينلؤملا ريغ) ضصاخشألا :شسرهف

 و

 ١6١ (ىفطصم) بفصاأو

 ١85 (رينمرس مّلعملا) ميليو

 ِي

 ١5 (سيّدقلا) بوقعي

 ١4٠ ١ (ميكاوي يروخلا) نيّمي
 ١51٠ (سونامور) نيُمي

 1 درعا
 ١14 (نوفنيسكأ نبا) اًنحوي
 9/7 (سيّدقلا) غياصلا اًنحوي
 78/8 (سيّدقلا) نادمعملا انحوي
 ١77 (تئسيسنرفلا خألا) فسوي
 0 كل تالا با
 4 (انابلا» افلا سوبلوي
 اد وع انلمف يرطلا) نانولا
 77 .77 (ّسقلا) نانوي
 :(خيشلا) يليبجلا الوقن سنوي

 .ركسع .قبأ * بلظا

 تافّلؤملا سرهف

 أ

 نيبأتو ءاثر يف نازحألا راثآ

 يدنفأ الوقن موحرملا

 ١17 شاّقن
 44 راهدألا راثآ

 5١ه ةّيلدعلا راثآلا
 ١1 قيس ل ةيزعلا ناثآ
 يايا لبا د ةيياجالا
 21١14 ١١ اهبارعإ عم ةّيموُرُجَآلا

 بارغإو ريسفت عم ةّيموُدُجَل
 ١7 ةلثمألا

 ١57 ربكلاو رغصلا ىف رشبلا بادآ

 نضرألا بفارك ىف تانكلا تايآلا
 00 تاوامسلاو

 4١ ملاعلا ليطابأ
 ةّيدجبألا ١١

 ضئارف ٌصخأ يف سوفنلا ءادبإ
 ١1 سزربلكالا ةكاع

 باوبأ حتفل ءادبإلا عادبإ
 ١7/4 ءانبلا

 لئاسرلا ءاشنإ يف بيلاسألا عدبأ
 7١ا/ بيتاكملاو

 ا مسك آلا

 يفن :بلطا :نيورد بهذم لاطبإ
 ْ ءاقتر الاون ةويشلا

 مساو نيملعلا يف سنألا فاحتإ
 ١٠6١١ سنجلا

 ةيقطنملا ةلئسألاب ةبلطلا فاحتإ

 ١6:4 ةبوجألاو

 48 حيسملا عوسي توهال تابثإ
 رهش سيركت يف رامثألا ءانتجإ

 ْ 4ا/ راّيأ

 لوصألا ىف ةّيلجلا ةبوجألا
 ١4 ىحدب ةفرصلا

 ةّيوحنلا لوصألا ىف ةّيلجلا ةبوجألا

 ١77 (كبلحلا نوال بألل)
 ةّيوحنلا لوصألا يف ةّيلجلا ةبوجألا

 0 ص

.0 
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 1( لالطملا كوني خ ىطخللا
 دئاقعلا ىف ةّيلجلا ةبوجألا

 ْ ١١4 ةئيدلا

 لئاسملا يف ةّيضرلا ةبوجألا
 17 ةئانسحلا

 ةلئسألا ىلع ةّيقارعلا ةبوجألا
 ١85 ةّيروهاللا

 ضعب يف ةرصتخم ةبوجأ

 ةنايدلا ىلع تاضارتعالا
 ١09 ةّيكيلوثاكلا

 لاويصأ ىف :ةيفاوؤللا ةيودجألا
 7 0 ا اولا

 لئاسملا يف ةّيفولا ةبوجألا

 ١١4 ةّيفرصلا

 ١58 ريبك يراطامزايجإ
 8 ةطانرغ خيرات يف ةطاحإلا

 ١5١ ملاعلا ليطابأ راقتحإ
 كوكملا ءاشلال :سلاسألا  نسحأ

 ١78 بيتاكملاو

 5٠ نانبل لبج يف نايعألا رابخأ

 م ديدجلا ديخلا ناعأ
 م7 قيتعلا دهعلا رابخأ

 ١5/8 ةحلاصلا ةتيملا ةّيوخأ

 17 :ىيدلاو ايناللا:بذأ

 ةيسكلا ناطل نفت هيجل ةلدآلا
 04 ةّيكيلوثاكلا
 نيل ةاقنح نا ةقاعا دلل

 2 1/7 ةئيدرلا

 ايفل | هن رش ىلع ةفاع افلا: هلوألا
 ةعيشلا هنك نايبو ةّيعوسيلا
 << (ناءزج) ةّينوساملا

 سفنلا ةدحو يف ةّيرظنلا ةّلدألا
 7 ةكرشلا

 كاجالم» ىف: ةيميفقمتلا» لوألا
 ١ 0 ها ةنيولا

 ١57 بدألا ثيغ نم برألا

 ةعبطملا يف) ليجانألا ةعبرألا

 517 (ةّيكيلوثاكلا

 اا يدع نوعبرألا

 ةعيشلا صوصخب ةّينيد تابايترإ
 ١89 ةناعستوربلا

 كريرطبلا ةئنهت يف يكازلا جرألا
 ١50 تكاطنألا

 ا نانيل ةزرأ

 فارسعالا  لمجألا .ةامكزإ
 ا" ةلوانملاو

 5 تادحالا فاشنإ

 ةَّبفلا نساحعمم نم ءامظلا ءاورإ

 07 ءاقرزلا

 بهذملا ىلع هقفلا ىف ساسألا
 31١4 تعفاشلا

 <١ نينا علا داكسأ

 ١11 هرحلا :ةادفمالا

 3 رولا ويطفلا ل ابعت

 ١75 تنامورلا دئاقلا سوخاطسأ

 ةءارقلل كديدح توكلنا

 تافّلؤملا سرهف

 ةّيسنرفلا *١57

 دمك انأ» ..نسللا' ..تاناعتألا
 157 فارايزلا

 ١60 ةعاطلا ةراشإ

 ١85 خيراوتلا قارشإ

 ١١9 قالخألا مراكم يف قارشإلا

 سويروغيرغ سيّدقلا راعشأ
 9 تتوهاللا

 2 رعشلا د

 فقسألل) :ةاروحتلا  ءادصأ

 للا

 باتكلا ىلع نيرامتلا حالصإ
 7/8 لاعفألا لوادج عم قباسلا

 ٠75 لمركلا ةدّيس بوث لصأ
 ١54 ةيفارغجلاو خيراتلا لوصأ

 يئيرس) :سيودنعلا :لوسصأ

 ١5 (ّيكرتو

 07 تعيبطلا صيخشتلا لوصأ

 يفرعلاب .كامربعقلا  فيدعي لوصا
 1 98 ةيوشلرفلا ميل

 ١١١ خبطلا لوصأ

 يق نوتكدلل] اج ولويسنلا لوضأ

 07 (تابترو

 4+ ةيسنرفإلا ةءارقلا لوضأ

 تابيذهتلاو ةّيبرعلا ةءارقلا لوصأ

 ١١١ ك3ك٠و ةّييدألا

 ناك ووفكدللل) ايميكلا ..لوضصأ

 ه7 (كيد
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 78 (ةّيسنرفلاب) ةّيبرعلا ةغللا لوصأ

 بيترت ىف فراعملا لوصأ
 00 9 لاطامألا

 يقرب ىلا فنامتلا قريصا
000 | 

 07 ةّيسدنهلا لوصألا

 ناث روتكدلل) ةئيهلا لوصأ

 ه؟ (كيد

 ١١9 بهذلا قابطأ
 طع ريمللا ف“ ينهدلا نق ولنا

 اان 11 بطشلاو
 ١١ رارسألا راهظإ

 ةسينك ىف ةّيسكذثرألا ةنامألا داقتعإ

 ْ ٠١ ةيمور

 ١١4 درفلا رهوج بارعإ
 ةغل دعاوق نع بارعإلا

 ١١8 بارعألا

 ١١1 يوسنرف بارعإ
 7١ ةيفاكلا بارعإ
 17 لتاسرلاو  لسولا لامعا
 ١١ مارفأ رام لامعأ
 ١١ َينوديقلخلا عمجملا لامعأ

 عيزوتل ريغصلا نويجولوخفألا
 ةناوسألا

 ١5 ذينكلا نويضولوخفألا
 7٠“ ةّفعلا يف تاذللا لضفأ
 قسمه ق١ لال حيسمل اب ءادتقالا

 ١175 الا .ها/ل
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 ١١5 حيسملاب نهاكلا ءادتقإ
 هال ةّيبطلا ٌداوملا وأ نيذابارقألا

 ١460 سطاليب رارقإ
 ٠8 دراوملا برقأ

 ءاشنإ ىلإ لئاسولا برقأ
 ١116 نئاسرلا

 ٌداوملا ىف ةّيرهوجلا لاوقألا
 ْ 4١م ةّيدألا

 ايفارغجلا ىف ةديدج ةلأسم فاشتكإ

 000 45 ةّيضايرلا
 85 ءاديص ىف ةثيدحلا تافاشتكالا
 8 لوتبلا فسوي يرامل ماركإ

 للا"[ ٠١5. 47 سخيوطكألا
 ا5١ا/ لكك

 ١١8 ءاب فلأ

 ١75 ّيواسنرف ءاب فلأ

 ١١6 ملال ةليلو ةليل فلأ

 ١١5 مويو موي فلأ

 نم ةقئشملا ةّيسنرفلا .ظافلألا
 م٠ ةّيبرعلا

 ٠١/ ةّيباتكلا ظافلألا

 45 حيسملا عوسي انّبر لاثمأ

 77 ىّيضلل برعلا لاثمأ
 +١ ةينلاط بأ نب ىلع لاكمأ
 255 217 ميكحلا نامقل لاثمأ

 ها/
 فرظو ةّيبدألا ميكحلا نامقل لاثمأ

 ١ا/ا/ ةّيسنألا برعلا فئاطل نم

 ١7 تناديملا لاثمأ

 17 لوتبلا ميرم انتدّيس داجمأ
 ١١4 ةّيرهزلا ضارمألا
 ؟؟ ّيوبنلكلل «ناكمإلا
 «١ نيني ةدهاقملا قومألا

 ١١7 ةعبرألا ليجانألا
 ةسّدقملا ليجانألا ١١. ١١

 ١74 ةعبرألا ةسَّدقملا ليجانألا
 ةنسلا داحآ لكل لئاسرلاو ليجانألا

 موصلا ماّيألو اهدايعأو
 سقطلا بسحب ينيعبرألا

 ٌينيتاللا 1١64

 ١5١ ءاثرلا هنأ

 ١6 ّيدّمحملا نيدلا راشتنإ

 نبا ةمجرت) فيرشلا ليجنإلا
 85 (نكاطنألا لضفلا

 نامل قدير كيرطلا ليجفإلا
 ٠١5 (تاحرف سونامرج

 1717 ّيهلإلا فيرشلا ليجنإلا
 حابصملاو رهاطلا فيرشلا ليجنإلا

 57 رهازلا رينملا

 ١85 (ةّيكرتلاب) ىّثم رام ليجنإ
 ١١5 سذدقملا ليجنإلا

 ه1 تادلتملا ةحايبمو بتاسألا
 ١50 لئاسرلا ءاشنإ
 ١٠ ثيرعلاب بيتاكملا ءاشنإ
 ىبأ نافل ىف ةيهازلا راونألا

 1 20 417 ةيهاتعلا

 بتهاوشلا ىف :ةيدححلا ناونألا

 0 ا ةادللا
 ناوي“ نش :ءايهلدسلا» نيولا

 ْ /7 ءاسنخلا
 ناويد حرش يف ءاسلجلا سينأ

 87 ءاسنخلا
 ٠١ 237 سيلجلا سينأ
 رصتخم يف تابجاولا ّمهأ

 ١57 تاولصلا

 وأ -  نويجولوروألا
 ١١4 44 57 ىعاوسلا

 ا :فرودتلوأ

 يجوغاسيإلا ١١
 ١١8 قطنملا يف يجوغاسيإلا
 6؟ ئحيسملا ميلعتلا حاضيإ
 يد ل) ّيحيسملا ميلعتلا حاضيإ

 514 (يدراتيشال

 عامس يف تالالدلا حاضيإ

 ١٠6١ تالآلا

 يف سديلقأ تالاقم ىلع حاضيإلا

 ا ةيدييلا

 ١77 (تكرتلاب) ةّيفولا تاحاضيإلا
 دّيسلا يف حيحصلا ناميإلا

 حيسملا 5 ١04

 // نانبل يف ناميإلا

 1١و ةحملا باب

37/ 

 5” عوسي ةمغطو تاوابابلا

 50 ءانسحلا ةّيسيرابلا

 ةغللا وحن يف ةّيهشلا ةروكابلا

 4ا/ ةّيزيلكنإلا
 بيكش نمل مظن ةروكاب

 ١١9 نالسرآ

 ةاروتلاب تناتستوربلا لوق يف ثحب
 ماوس اه رك قود اهدعتوا,

 هرم تش يد كا
 نوم اسوم ا ويلطعولللا
 ءالال .59 55 (تاحرف

 4 ١5
 ١817 مالكلا رحب

 باسح لوصأ يف رينملا ردبلا
 37١4 ريجنزلا

 يف .تافملاو ءاستإلا عيد
 ١78 تالسارملاو تابتاكملا

 ١6١ عيدبلا

 نامجترت :ةةامسملا ةّيعيدبلا

 ىلإ عساتلا سوّيب ابابلا ةةءارب
 55 نييقرشلا

 كييبُشت يف عساتلا سوس ةءارب

 ٠١ سويزيناك سرطب ّيوابوطلا
 نيف عسانلا «سوتي ابابلا ةفازد

 رقالك سرطب يوابوطلا
 01 ّيعوسبلا
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 يف ةقيقحلا ْنأ ىلع ةّيلجلا نيهاربلا
 5 الا ةسنكلا

 ةدرُملا 1١

 قنا ةرويهست مسمع اة رسلا

 "9 (سوكيتيلكارب
 جمانربو ٌرابلا اًيبوط ةّيعمج جمانرب

 يايا تاوخأ
 317 يي وراملا

 ثيلثتلا ةقيقح ىف ديدسلا ناهربلا
 44 ديحوتلا يف

 يّرس ةقيقح يف حيرصلا ناهربلا
 ثيلثتلا امهو حيسملا نيد

 45 تهلإلا دّسجتلاو
 لك  ةمؤلم داق“ تاناعم

 اًيكيلوثاك ريصي نأ ٌيناتستورب
 ىلع ٌرمتسي نأ ّيكيلوثاك لكو
 49 هبهذم

 766 (يد .د) نورب

 ضرألا بئاجع يف ناتسبلا

 ٠١ نادلبلاو

 تانيبش نتا يقارتا سلا
 ١5 2179 رجاتلا

 ١4١ قطنملا يف ةّيريصنلا رئاصبلا
 844 كا وراملا ةقئاطلا» ةكراطت

 نفاطبلا +١

 باوج ددص يف تاميلك ضعب
 ابابلا روشنم ىلع ةقاشم ليئاخيم

 84 اهفصوو اهخيرات .كبلعب
 ثيدوحلا ناتشستلا  ةيكي

 ١١9 قالخألا

 هقفلا ىف ديرملا ةغلب
3 

 ١65 ديحوتلاو

 ١ ما/ برعلا

 نويراتسكيدنبلا ١55

 ليلخ ةمجرت) نويراتسكيدنبلا
 ١١0 (ّيودبلا

 ليجانأ ريسفت يف داؤفلا ةجهب

 ١3/8 داحالا

 ١54 داليملا ديع ىف داؤفلا ةجهب

 111 نسر ا نعلوب
 نيد ةّحص ىلع ةّيلجلا ةنّيبلا

 6٠ ةينارصنلا

 ةنايدلا ةّححص ىف ةّيلجلا ةنّيبلا

 60٠١ ,ا/ ةينارصنلا

 منامتعلا ناسللا» ىف ىتابملا سيسأت

 0000 ول نوفر نكرلا
 ضيا يبد ةافألا تذلمأت
 ةقامحو ةعيرملا مّنهج تالّمأت

 647 ةعيظفلا ةأطخلا

 عوبسألا ِماِّيأل ةّيحور تالّمأت
 6١ (نيّيلمركلا ءابآلا دحأل)

 حيسملا ةأيحح يف ةيوتس تالّمأت

١ 
ٌ 
 ا

 ا
|| 

 ا

 تافلؤملا سرهف

 الا“ ةنسلا ِماِّيَأ ددع ىلع
 فاعسإ لجأل ةّيرهش تالّمأت

 ٠77 ةّيرهطملا سفنألا
 7" سوئيطسغوأ يرام تالّمأت

 بقاوع يف ةرصتخم تالّنأت
 ْ ابق نانبتآلا
 اا دبا ري سأل
 ١5 يربعلا نبا خيرات

 2١5 ١ ءادفلا يبأ خيرات

 ١5 ةسّدقملا يضارألا خيرات

 نينرقلا يذ ردنكسإ خيرات

 ٠١8 تنودكملا

 1 ييعلا دكمإب كرأت
 ١50 ةثالثلا رامقألا خيرات

 ١١7 اكريمأ خيرات

 سدقلا يأ ميلشروأ خيرات

 ١١6 فيرشلا

 ١754 روشأو لباب خيرات
 ١1 2854 كبلعب خيرات

 85 توريب خيرات

 15١ كنلروميت خيرات

 ١5/8 كرد ناج خيرات

 فورعملا نيكملا سجرج خيرات

 ١١ ديمعلا نياب

 ٠١ تدوج خيرات

 ١١ شبحلا خيرات

 شبحلا ابرح حيرات
 ١١ ريلكنإلاو

0 
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 ١74 ةّيبيلصلا بورحلا خيرات
 ١٠ ةّيمزراوخلا ةلودلا خيرات

 ٠١ ةّينامثعلا ةلودلا خيرات
 ٠١9 ةّينودكملا ةلودلا خيرات

 ١79 اشاب تدوج ولتلود خيرات

 ؟١ دشار خيرات

 ١417 ةّيناينوطنألا ةّينابهرلا خيرات
 ةسّدقملا يضارألا ءاسؤر خيرات

 ١56 نيّيسيسنر فلا

 ١١١ ايسور خيرات

 ١6 كيلوثاكلا مورلا خيرات
 ٠١9 نيينامورلا خيرات

 ١50 رابجنز خيرات

 ١5 قيرطب نب ديعس خيرات
 ٠١5 نامثع ينب نيطالس خيرات

 ايروس خيرات 23١. ١١7

 ١" يحبص خيرات

 14 ةّينوراملا ةفئاطلا خيرات

 راطع فسوي شامشلا ةلئاغ خيرات

 75 نايكيريس

 2. ملاعلا خيرات

 ١” يدنفأ رمع خيرات

 ؟١ ئبرغ خيرات

 ١594 يحرف خيرات

 ١١5 ثيدحلا اسنرف خيرات

 ١؟7؟ سدقلا خيرات

 بالث) سدقلا يراك

 ١18 لليوبل



 قرم

 ١57 فيرش ّيسئانك خيرات

 نوط ةييحلا حياك
 94 (ميهسومل

 او لع ةةييدقل منك خيرات.

 ١57 ةّينوراملا ةسينكلا خيرات

 ع حيسملا ةسينك خيرات

 نيترم بألل) نانبل خيرات
 84 (88 (ئعوسيلا

 جرفلا يبأل لودلا رصتخم خيرات
 87 ّيربعلا نبا

 ١” رصم خيرات
 ١1٠ ندهإ تاعوبطم خيرات

 ةّيوسنرفلاب سّدقملا خيراتلا
 7 ةيرعلاو

 /4 ةنراوملا خيرات

 ١” اميعن خيرات

 ١1٠ اهضحدو تاقطرهلا خيرات

 40 ستودوريه خيرات

 ١8 دوهيلا خيرات

 0٠ سوفيسوي خيرات
 0٠ نانويلا خيرات

 ١" حابس ىخيرات
 ١" ّيبرغ يدنه ىخيرات

 مال ةراجتلا

 ةلوليحلا يف ةلاقملا ريبحت
 16 ةلافكلاو

 تافّلؤملا سرهف

 ميكحلا لوصأ ريرحت
 ؟؟ 31 نسديلقوأ

 بلح خيرات يف ءابنألا فحت
 17 ءايونشلا

 ةّححص ظفح ىف ناوخإلا ةفحت

 2 9189 نادبألا
 ينب خيرات مظن يف ناوخإلا ةفحت

 84 نامثع

 ةسرتغ) .نييرععالا تبيح
 ١١5 (يزيلكنإو

 ةءارقلا يف ةّيبدألا ةفحتلا

 ١١م ةّيبرعلا

 سوفن ةنيكسل داشرإلا ةفحت
 4ا/ دابعلا

 زدارنلا. .ئف ٠ ةسيئألا“ :ةنحتلا
 و ا ةيفلا

 98 ليجانألا ريسفت يف ليجلا ةفحت
 ةغللا يف ةّيديمحلا ةفحتلا

 ١75 ةّينامثعلا

 سيول رام بقانم يف ةّيّردلا ةفحتلا

 املا اغا وو

 كلملا رابخأ ىف نامزلا ةفحت
 ١6 افرع ب هكا ١

 خيرات يف نامزلا ةفحت
 1١٠ نامورلا

 ىكالا 1٠١. ةّيكذلا روهزلا ةفحت

 يف

 روذنلا حاضيإ يف ةّينسلا ةفحتلا
7 

 تافّلؤملا سرهف

 ةينابهرلا ٠5
 خيرات يف ةّينسلا ةفحتلا

 ١١ ةيططمقلا
 ةغللا بلطل ةّينسلا ةفحتلا

 ١8٠١ ةينامثعلا

 ١١/4 نيدباعلا ةفحت

 ةّيلوتب ماود يف ءاّرغلا ةفحتلا

 044 ءارذعلا
 ٠١ راحبألا رافسأ ىف رابكلا ةفحت

 ىناهتلا ىف ةكلاملا ةنميشلا

 ْ - لا
 ّمأ درول ةدّيس يف براغملا ةفحت

 اله بئاجعلا

 ةغللا دعاوق ىف ةّينطولا ةفحتلا

 لاخلا
 سقطلا يوذل ىنامألا قيقحت

 11 اولا
 يف ةينس تاقيقدتو ةّيهب تاقيقحت

00000000 ( 
 ١ يوفكدلل) ّيميكلا ليلحتلا

 ه1" (سيول
 77 نسح ريبدت

 لددضا ىف دابا بيردت

 ١78 بارعإلاو فيرصتلا
 71/ ةّيتونهكلا تاضايرلا راكذت

 44 ةقادصلا راكذت
 ةقئافلا ةنايدلا ىف ةعيفرلا ةركذتلا

 4 ةعيبطلا

7 

 ١ الام للاب ةيحوز ليتارت
 ١١١ قشمد نايعأ ضعب مجارت
 دايعألل ةّينسلا ميجارتلا

 ١/4 ةّيناراملا

 ١145 ّرقلا دود ةيبرت

 (اذك) تيب نيرشعو ةعبرألا بيترت
 نسنقبطو <هملإلا“  ”ةدتلاوش
 ١517 ىسبلاطيملا

 1 نال تقرت
 انك فارقألا ةايجرت
 فرحب) ئيبرعلا نان جلا

 0 108 (ّيجنرفإ
 اظفلتاب نرسل نايسيوتلا

 ١ قيرغلا

 تادرفملا) ّيبرع ّيوسنرف نامجرت
 ةّيوسنرفلا نيتغللا يف ةّيّردلا
 ٠9 (ةّيبرعلاو

 9 كاياكملا نايحرت

 شيفورويف اًنحوي بألا ةمجرت
 ّمألا ةّيوخأ سّسؤم ٌيعوسيلا

 ا" ةنيزحلا
 ةذمالتل) ةّيهلإلا رافسألا ةمجرت

 ١؟ (ةّينوراملا ةسردملا
 ففسوي لاضفملا ريحلا ةمجرت

 7١ سربق ةفقاسأ سيئر ّيبغزلا

 ةراشب ريخلا لجر ةمجرت
 7" يروخلا

 نيدولك تخألا ركذلا ةبّيطلا ةمجرت



 افرض

 تاوخأ ةسيئر ساليج
 ٠7٠ ةّيحملا

 ١ ٌّيبط لاح ملع ةمجرت

 بأ بهارلا نورام سيّدقلا ةمجرت

 ٠١١ ةّينوراملا ةفئاطلا

 ٠١ ئقشمدلا انحوي سيّدقلا ةمجرت

 ةديهشلا السروأ ةسيدقلا ةمج رت

 ا/١ اهتاقيفرو

 ىلإ ةّيبرعلا نم ةمجرتلا
 94٠ ةّيسنرفلا

 الا/ ىراقلا ةيقرت

 حيسملا عوسي انّبر مالآ يف ضّورت

 موصلا نم ةعمج لكل
 ١75 ريبكلا

 ميوقت يف ناهذألا ضيورت

 13 نادليلا

 ملع يف بابلألا ضيورت
 ايلا تانيحلا

 ملع لوصأ يف بآلطلا ضيورت
 ١1784 باسحل

 نويدويرتلا ١55

 رابخأ يف برألا ةياهن نييزت
 ١١8 ترعلا

 سيدقلا ةارنكإلا ةيفاحست
 ا مو ذا ا قا

 سوينوطنأ سيدقلا ماركإل ةّيعاست
 75 تناودبلا

 ٠75 سويطانغأ رام ماركإل ةفاشق

 تانل وبلا ييرهق

 سيسنرف رام ماركإل ةّيعاست
 71 نونو اقسك

 ٠70 فسوي رام ماركإل ةّيعاست

 رام كيعل اذاةيفس[ تالكأت' ةطيفت
 ١١١ نورام

 صّلخملا داليم ديعل تاّيوعست
 رام ديعو عوسي مسا ديعو

 ا فكوي

 نيفنألا .تفاعتنإ لجلال هيرست
 ٠7 ةّيرهطملا

 فئاطل يف رطاوخملا ةيلست

 44 رداونلا

 ٠١6 ةليعلا ةيلست

 ىّنعملا ّنف ىلإ زاجملا ليهست
 ١6١ زاغلألاو

 لاعمال و ءانسبألا7 "تيوس

 ١8٠ ةّينادلكلا

 ثادحأل ةّيبرعلا لاعفألا فيرصت

 ءابالا ةسردم يف نيّيبروألا

 77 ةّيردنكسإلا يف نيّيعوسيلا
 94٠ ةّيوسنرفلا لاعلال فيرصت

 ١:5 ةّنسلا ميلاعتلا

 ٠6 حيسملا عوسي ةّيلوفطل دّبعتلا

 يف سدقألا عوسي بلقل دّبعتلا
 ٠76 قرشملا

 يف ةدوجوملا تاولصلا بيرعت
 1915 ةيئايربسلا ةطيحشلا

 /5 اهتاقالعو توريب افرم ةفيرعت

 كان وحلا ننريك

 ةحارو بوركملا ةيزعت
 "/ برعتملا

 حرش» ىلع ينوكليسلا تاقيلعت

 7؟ «دئاقعلا

 نارطملل) نيئدتبملل ريغص ميلعت
 51" (مدآ سونامرج

 فيرصتلا لوصأ باللطلا ميلعت

 ١78 بارعإلاو

 ١١9 ّيركسعلا ميلعتلا

 ١/ا/ ةءارقلا ميلعت

 ١١١ ةّيبرعلا ةءارقلا ميلعت

 ءانبأل ةّيبرعلا ةءارقلا ميلعت
 ١١١ ةّيكيلوئاكلا سرادملا

 ١717 ثادحألا ةدافإل ةءارقلا ميلعت

 ١١ ةءارقلا ئدابم ميلعت

 ١١9 ةّيبرعلا ةءارقلا ئدابم ميلعت

 ١4 مّلعتملا ميلعت
 بألل) ةّينيدلا تالداجملا ميلعت

 < (غعوسللا رشامفيش انجبوي

 11 ييتيرتلا محملا ميت
 :بلطا :ّيحيسملا ميلعتلا

 نييشتاك

 <: (ةّينمرألاب) ٌيحييسم ميلعت

 نوةيريسأل) ّيحيسملا ميلعتلا

 اذ كاوا
 نوال ابابلل» يحيسملا ميلعتلا

 ١117 شع كلاعلا

 كريرطبلل) ّيحيسملا ميلعتلا

1 

 51" (اغرلاف

 لانيدركلل) ّيحيسملا ميلعتلا
 ١١ (نيمرلب

 هد لانيدركلل) ئيحيسملا ميلعتلا
 ١١ (ويلشير

 رمأب عوبطملا) ئيحيسملا ميلعتلا

 امر (اكرلا بفسوي كرطبلا
 رمأب روشنملا) ّيحيسملا ميلعتلا

 ”1 (وكارب روصنم كريرطبلا

 141 ّيسكذئروأ ّيحيسم ميلعت
 ةيلاطيولاب ّيحيسملا ميلعتلا

 /١61 ةيبرعلاو

 18١ ةّينايرسلاب ّيحيسملا ميلعتلا
 ١54 ةّيبرعلاب يحيسملا ميلعتلا
 ١88 ئينوشركلاب ّيحيسملا ميلعتلا
 كريرطبلل) ناءزج ئيحيسملا ميلعتلا

 ١59 (وكارب روصنم

 ”٠١ تنامورلا يحيسملا ميلعتلا
 05 ريغصلا ّيحيسملا ميلعتلا

 ١8١ ةينادلكلاب

 ميلعت) ريبكلا ّيحيسملا ميلعتلا

 55 (ريوشلا

 سرادملا ةبلطل ئيحيسملا ميلعتلا
 514 (نيّيعوسيلا ءابآلل)

 عم يوسرعلا» يف نيرمتو ,منلعت
 9 ٌيبرعلا يف ريسفتلا

 ١5 نارقلا ريسافت
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 49 لئاسرلاو لسرلا لامعأ ريسفت
 ١5١ ليجنإلا ريسفت
 7 ولا نسف
 2 اولا ةلانسو رديف
 4١ ةبوتلا ريمازم ةعبس ريسفت
 منيلعتلاا نلم مشاولا ويحفللا

 لانيدركلل ّيحيسملا
 17 يعول
 50 8 دينعلا عملا ديف

 ةّيديدحلا ةكسلا نع ّيمسر ريرقت
 /5 ةيروس يف ةّينامثعلا
 1 :تازيملا "عيت
 ١١ نادلبلا ميوقت

 ١١ خيراوتلا ميوقت
 سوقطلا بسح ماعلا ةنسلا ميوقت

 ١١١ ةفلتخملا

 ١59 يونس ميوفت

 ماّيأ ددع ىلع نيسيدفلا ميركت

 اله ةنسلا

 74 عوسي بلقل ميركت
 ةك- علا ةلمكت
 ١17 ةعوضوملا قوقحلا صيخلت
 ١8 ريغصلا دوملتلا

 ١57 فيرطلاو ديلتلا

 ١١ ّيوسنرفلاب كاميلت
 ىلإ ةّيسنرفلا نم ةمجرتلا نيرامت

 اة ةيرغلا
 ١78 ةّيوحنلا لوصألا يف ةنرمتلا

 فيرصتلا يف بآلطلا نيرمت
 -* ”ق/الا تاوالاو

 ١9/4 ةئرمتلا باتك ىلع نيرمتلا
 ةءارقلا ميلعتل نيّيبروألل نيرمت

 74 ةّيبرعلا

 ّنف ىلإ ضورعلا ديهمت
 :١87 ضورعلا
 1 نادك ةيدن" نق هاعلا هز
 قئادح يف يايلألا هير

 ١/4 بادالا

 147 ريغصلا ةفكتت
 05 ةّيعرش تاميظنت

 منيو زال ىلئاحبملا يضرلا يدعلا
 78 هلإلا ساّدقلا ةمدخ ىف

 نيس تفاستملا سوق
 /١1 قائبنالا

 دماحملا يف ةّيدلبلا ئناهتلا
 0 و ل الا
 سلس ناريطتسلا يمان

 ١١9 صويصب

 84 ةّيبرعلاو ةّيوسنرفلاب ةئجهتلا
 ١8٠١ ةّينادلكلاب ةئجهتلا

 سرادملا ةوخإل ةّيوسنرفلا ةئجهتلا
 94٠ ةّيحيسملا

 ١514«: ةءارقلا ؛ئدابمو ةئجهتلا
 ١

 ١55 قالخألا بيذهت

 8٠ ظافلألا بيذهت

 ١" قطنملا بيذهت
 55 ةسدقملا بتكلا خيراوت

 44 214 ء8)3 3١. ةاروتلا

 ١١ ىسوم ةاروت
 ه٠ حيرشتلا لوصأ.يف حيضوتلا

 رفسو ملعلا نيب قيفوتلا
 م5 كك نيوكتلا

 ١١ نوكييتلا

 48 لئاسرلا

 ُث

 4 نيرمقلا ثلاث

 لابقإ يف مسابلا رغشلا

 ١45 مساوملا

 اياب ةحيببتلا
 ١/7 لمركلا تاذ انتدّيس بوث

3 

 ؟7 سوماقلا ىلع سوساجلا

 7 فئارخلا زنكو فئاطللا عماج
 تيان ييستلا): ىرستت

 ١59 (ئينايرسلا

 ١١ توريب ليلد وأ ةعماجلا
 ١٠ بادآلا ةعماج
 ١7١ ةّيلدعلا نيناوقلا ةعماج
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 ١14 ةّيواميكلا ةعماجلا

 ١الال ةّييرعلا ةءارقلل ةريبك لوادج

 الا/ل ةّيبرعلا لاعفألا لودج

 ميدقلا دهعلل يخيرات لودج

 494 (سنأ .ج روتكدلل)

 ضورعلا ملع يف يفاصلا لودجلا
 /٠١ ىفاوقلاو

 ١ ها رجلا

 ١194 نيطسلف ةيفارغج

 ناويد حرش .يف ضماغلا ءالج
 ١7١١ ضرافلا

 ءزجلا) يحيسملا ءالجلا

 1 1 (لّوألا
 ١١9 سينألا سيلجلا
 ٠١ ةنازخلا حرش يف ةنامجلا

 تابلطلاو رمايملاو تازانجلا

 ٠١١ ةّيعيبلا

 2١٠١١,( 2٠١8 (ةياور) فايفنج
 درا

 ٠١ ئنوراملا زاّئجلا

 ١ا/ال رابخألا

 نامريتلاو نيوشتا -فاوبستلا
 50 ديطولا

 علا نق ميقلا» ياوعلا
 /١17 ةّيقاثينالا

 زجوم يف درفلا رهوجلا
 ٠١5 فرصلا
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 ١60 ايلاست ىف ننامثعلا شيجلا

ُّ 

 ١58 شاحلا

 قئاقر ىف راكفألا قئادح

 ١٠67 راعشألا

 ال“ ةّيحيسملا ةثادحلا
 ةياده ىف سونأملا ثيدحلا

 /8 سوفنلا
 ةقيقح ىف ناهذألا ةقيدح

 ١67 نايبلا

 نشلك : عجار) ءافلخملا ةقيدح

 (افلخ

 ٠١5 درولا ةقيدح

 1 نابؤبل اكرمللا 1 تنرحلا

 ١7٠ ةّيحورلا برحلا
 قم لإ ةشبلا“ زادعلا .تاباسحلا

 ١8١ ينيعبرألا موصلا
 ةقايللا كتانجاو نك كولسلا :قيبح

 00 بدألاو

 ةايحلا بيذهت ىف ةّيبدألا قئاقحلا

 ال ةّيحورلا
 قئاقدلاو ةّيمسجلا قئاقحلا

 14 ةيفلا

 ىلع باوجلا يف حاّضولا ّقحلا

 ١74 حابصملا

 ىلع ٌدرلا يف نيقيلا ٌقحلا

 نيورد 0١

 مما نامل نع
 نوراهو داّيصلا ةفيلخلا ةياكح

 ١55 ديشرلا
 ١١9 باطخلا لصفو ةمكحلا
 يلا هللا
 85 باسحلا ملع يف بالطلا ةيلح
 ١1٠ فارتعالا ثداوح
 ١56 ةّيناسنإلا ةايحلا

 خيرات وأ نّدمتلاو نيدلا لطب ةايح
 ١417 رايسيرومال يد دئاقلا

 ئشنم لوي يد روصنم سيدقلا ةايح
 ٠١ ةّيرزاعللا ةّيعمجلا

١ 00 
 ةداع بسح ةّيتونهكلا مدخلا

 دك 2

 34 ةّيكيلوثاكلا

 ةنسدسملا' لارسال ةتدطخ
 ١17 ةّيهلإلا

 ١١5 ميظعلا تبسلا ةمدخ
 ا/ه ءارذعلا ميرم انتديس ةمدخ

 م ا” ساّدقلا ةمدخ

 ١١5 تهلإلا ساّدقلا ةمدخ

 تسع ويلا سصادقلا قيد
 ١1521315 ةتوراملا سقطلا

 نسخ نيالا :نيادقلا ضدق
 2 54 َينانويلا- سقطلا

 ّيبرع ّيهلإلا سادقلا ةمدخ

 عينانوي ١406

 تيلزتا ءامشحب اعلا ةمدخ

 ١8١ ةّينايرسلا ةسينكلا

 سقطلا بسح ساّدقلا ةمدخ

 ١١ ئنايرسلا
 نسفلعلا هيي نيفارفلا يف

 44 ,5 تنيتاللا
 م رارملل نياذقلا ةظدخ

 16 ةيروس تابارخ

 ١4 بئاجعلا ةديرخ
 ٠١ ماعلا خيراتلا يف باطخ

 ةباطخلا ١57
 م (ناقلا هوجلا) ةباطخلا
 انهارت نيفاحلا يطعللا

 ١/5 ةرجازلا

 ١9 ليئومص نب انيدم بطخ
 مدو دسج دوجو تابثإ يف ةبطخ

 ٠١١ اًيتسراخوألا ىف صّلخملا

 م١ ةّيبرعلا نر يف ةبطخ
 ١ ةانحلا كتارظيغ

 نيّيعوسيلا ءادهشلا رابخأ ةصالخ

 ىلإ 11110 يس مق نال لل
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 ىف ةّيتوهاللا نيهاربلا ةصالخ
 م0 ةييدلا ىهاذنلا كوضأ

 /7 ةسينكلا خيرات ةصالخ

 نادرنرب يوابوطلا ةمجرت ةصالخ
 ال١ تئعوسيلا ونيلاير
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 ١74 ّيحيسملا ميلعتلا ةصالخ

 ٌيحيسملا ميلعتلا ةصالخ

 ١87 (ةّيكرتلاب) .

 ةغللا دعاوق يف ةّيلجلا ةصالخلا
 *١7 ةّييرعلا

 يف :كوبعسلا"ىقذلا» ةضصالخ
 46 كولملا رّيِس رصتخم

 رباف سرطب ّيوابوطلا ةريس ةصالخ
 8 ٌيعوسيلا

 ميلعت «:ةّيهشلا ةصالخلا
 ١57 ّيحيسم

 لوصأ يف ةيفاصلا ةصالخلا
 ه؟ ةيفارغجلا

 رهاوجو تاولصلا ةصالخ

 ١5٠١ تاللاهتبالا

 م6 ةّيبطلا ةصالخلا

 ١١3 ةّيتوهاللا ةصالخلا

 م6 ةّيفسلفلا ”ئدابملا ةصالخ

 باختنا يف ةيفاولا ةصالخلا

 ةيكاطنأ  كريرطن
 50 (نويديريبسأ)

 ملع يف ةّيفولا ةصالخلا

 ١74 ةيفارغجلا

 :بلبطا :ئئتيسميبخلا

 نويراتسكيدنبلا
 ١١١ ةغللا يف رطاوخلا

 ١؟ 5 ضارغألا ريخ



 تافّلؤملا سرهف 8

 فراعملا ةرئاد 2١١6 ”١77
 8١ (ىعمصألل) تارادلا

 ١١6 دسألا 5 يف دشرلا ئرارد

 ل حدمل لآللاو 'ئراردلا

 ١٠6١١ لالاو

 الو ,"ه بيلصلا برد

 50 نيبملا ّقحلا ىلإ نيمألا جردلا
 ٠9 ءاشنإلا تاجرد

 ةغللا ميلعت يف ةّيسردملا تاجردلا
 ١74 ةّيوسنرفلا

 ١51 ءاثرلا دقع ىف ءاكبلا ٌرد
 انوا حا يحس دحا

 ديوجتلا ١١66

 فّدَصلا ١١5

 عاونأ عيمج 5 نونكملا ٌردلا

 ١48 نونفلاو عئانصلا

 عئانصلا ف نونكملا ٌردلا

 056 نونفلاو

 4” موضلملا ٌردلا

 نيل كال اقم نم: فشجلا ذدلا

 ١١54 ."5 بهذلا مف اًنحوي

 ١47 ىقَتلا يوذ دّْيَحل ىقتنملا ٌردلا
 نيلي تل رولا :ملا ٌردلا

 ٠١5 روبزلا

 ةسارك ىلع اذ موظنمل ١ ٌردلا

 18 مولظم سوميسكم كرطبلا

 دئاقع حاضيإ يف ميظنلا ربل

 ١47 ميوقلا ناميإلا

 خيراتلا يف ميظنلا ردبلا

 ١١7 ع6 ميدقلا

 ةدباعلا سوفنلل ةميتيلا رردلا
 ١١1١ ةميركلا

 77 صاّرغلا ةّرد

 سوردلا يف ةديرفلا ةّردلا
 ١١١ ةديفملا

 نساحم ىف ةنونكملا ةّردلا

 ْ / ةنوبطسإ
 ةقيتاجت“ نايت. ' ىف ةسيفنلا ةّردلا

 2 ١1/4 ةسينكلا
 ا حرش يف ةسيفنلا ةّردلا

 ١7/8 ةسينكلا

 6-5 (عّفقملا نبال) ةميتيلا ةّردلا

 لاثمألا يف ةميتيلا ةّردلا
 ه5 ةميدقلا

 ةفسلفلا ىف ةّيلٌّوألا سوردلا
 1 0١ ةّيعيبطلا

 ةفسلفلا يف ةِّيلّوألا سوردلا
 ه١ ةّيلقعلا

 ١70 .944 (ناءزج) روتسدلا

 ١ا/ا/ ةسّدقملا ةّيدرولا روتسد

 7 ةّينابهرلا ةوعدلا
 ةفئاطلا ةّيسكذوثرأ نع عافدلا

 19 (ةّيواسنرفلاب) ةّينوراملا

 1١6 ماهوألا عفد

 “١41 رثابدو ماَدُقَد

 ١١ قطنملا ملع يف ةلالدلا
 ةسينكلا نئّبطُق 0 ةعماللا ةلالدلا

 ١659 ةعماجلا

 8 مّلكتلا ناقتإ ىلإ ليلدلا

 4١ ةّيبرعلاو ةّيوسنرفلا

 ٌيماعلا فدارم ىلإ ليلدلا
 ١70 ليخدلاو

 ةطبغل ىفاصلا ءامتنالا ليلد

 لا نا سوكيفيدول كريرطبلا
 1 748 رئاحلا ليلد

 78 ةيناسنإلا ةّيرحلا ليلد

 ةغل يف نيبغارلا ليلد
 ١8٠١ نيئمارالا

 تالت“ .ناثزلا" ل
 ١6 (سدلتيريب

 ومره افسوي بألل) راّوزلا ليلد

 ١50 (ئيسيسنرفلا

 نكامألا ىلع راورْلا .ليلد
 ١١06 ةسدقملا

 كلم ىلع حيرصلا ليلدلا

 ١58 حيسملا

 قدص ىلإ باوصلا ليلد
 8 باتكلا

 لوصأ ىف باوصلا ليلد

 11 تابحلا

 ١16 ةسّدقملا نكامألا ىلع ليلدلا
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 ١١5 سودرفلا ليلد
 ا لقيملا ىف: ليلذلا

 ١ 49" نانبل ليلد

 ةعبطملا ىف) راوزلل ليلد

 220291584 «ةيناثلا

 ١ اذللا هارملا لبلد

 عيبضتلا قلم. ةفعملا لبلد
 55 ديجملا

 ١6 ديفتسملا بلاطلل ديفملا ليلدلا

 ١47 ديدجلا ملاعلل ديفملا ليلدلا
 رثانلا ةعانص يف مئاهلا ليلد

 ١٠١١ مظانلاو

 ١8 عرزأ نبا ناويد

 ١9 لوربج نبا ناويد

 يجافخلا نانس نبا ناويد

 ١7 ئبلحلا

 ١١١ ئليبشألا لهس نبا ناويد
 1 ضرافلا نبا ناويد

 ١١١ قوتعم نبا ناويد

 ١١5 ّيومحلا كيلم نبا ناويد

 ١78 هيبنلا نبا ناويد

 ٠١9 يسلدنألا ئناه نبا ناويد
 0 يئاطلا ماّمت يبأ ناويد

 ١٠١١ يّرعملا ءالعلا يبأ ناويد

 2٠١١ ئينادمحلا سارف يبأ تايد
0 

 يومألا دمحم رّمظملا يبأ ناويد

 “ا قدرويبألا

 د جي هس
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 ١7١8 ساّون يبأ ناويد

 ١44 َيدْرَوّيِبألا ناويد

 ٌيناويكلا كب دمحأ ناويد

 ١6١ عقشمدلا

 14 تراسل هما ةناويف
 فولخلا مساق يبأ نب دمحأ ناويد

 ١11 ييلدنالا

 ا ةحايشلار اهنكأ ةاويذ
 ١ يلع مامإلا ناويد

 يرتولا نيمامإلا ناويد
 ْ ١ا/ تفئارطلاو

 اق فام ألا قاويف
 © ئرسلا ناويق
 ١ ىلا ناؤنف

 + ناهآلا نامجرت اريك

 يرفعلتلا ناويد ١١١.2 ١١
 ةتابن نبا نيدلا لامج ناويد

 ٠١5 ّيرصملا
 رهوجل ةغايصلا نسح ناويد

 ١٠١ ةغالبلا
 787 ةفرط تخأ قنرخلا ناويد

 ان 0

 سوالوقينل) يروخلا ناويد
 ١/ 259 (غئاصلا

 رت قرارك مكان ناوبق
 ني را ناريف
 09 ليلخ ناطلسلا ناويد
 ١١١ يضرلا فيرشلا دّيسلا ناويد

 ١7 فليدلا

 ١١١ ىفايلا رمع خيشلا ناويد

 ٌوعدملا يتسكلا مساق خيشلا ناويد
 0494 ةبيرغلا ةآرم

 يدنفأ ىفطصم خيشلا ناويد

 ١1 وانما
 239١ تيلحلا نيدلا ئفص ناويد

 ١0
 بام ما فطلا :قاويد
 ل ندا نزف
 ّيوابوصلا عوشي دبع ناويد

 769 (ندع سودرف)

 ا نكاب ةامنع ناؤيذ
 نب دعسألا كب انح ولتّرع ناويد

 يضم نبأ
 و٠ لان هنوف

 ْ + شان
 ١١66 لآللا دقع ناويد

 ١9 ناميلس نب ليوناّمع ناويد

 ١١7 رتنع ناويد

 1 24 1101/7  نخرافلا ناويق
 :بلطا :شاّرم هللا حتف ناويد

 ءانسحلا ةارملا

 60 ةهاكفلا ناويد

 دالب يف قرشملا رمقلا ناويد
 ْ ٠١9 قرشملا

 كاع نجلا سرهف

 ١5 مجاشك ناويد
 4 ءوبنتملا ناويد

 نسم نوح .ناوطملا» :ةاؤمذ
 /7 055” تاحرف

 رتنع راعشأ يف سفنلا ةينم ناويد

010000 
 ؟7؟ تمليدلا هيوزرم نب رايهم ناويد

 - 2 يدع فروعلا"ةاويف
 ١8 َيناجَّرألا نيدلا حصان ناويد

 لا نياسنلا قاويف
 ١55 بيطلا حفن ناويد

 د

 ١18 ناهربلا دحب نالطبلا حبذ

 ١75 قالعألا رئاخذ

 ١17 (لّوألا ءزجلا) نانبل رئاخذ

 نايب يف بابلألا ةريخذ
 ْ ؟1 تاتكلا

 ناطلسلا حدم يف زيربألا بهذلا

 ٠١١ زيزعلا دبع

 رر

 ةسيئكلا ىلع هئافلخو سرطب ةسائر

 :١69 اقيع ياك ىلقكز
 ١8 ناميإلا سأر

 ١١5 ناطيشلا ةرخص سأر

 ٠١١ ايروس دشار

 ١57 ةيمألا ئعارلا

 نين ىلع ةكفكلا هانغألا"ايقذ
 ل ةتايرسلا ةينكلا نسقط
 ةّيهلإلا رارسألا ضعب عيزوت بتر

 ٠١١ ةّيسنك تالافتحاو

 سوينوطنأ رام ةّيعاست ةبتر
 م ملا

 ٠74 عوسي بلق حاّيز ةبتر

 ماركإل صّصخملا راّيأ رهش ةبتَر
 ٠70 لوتبلا ميرم

 060 فارغلتلا لاجر

 ةيلاملاو ٠ ةيساعلا لاجو

 ١١6 ةراجتلاو

 ١55 ةّيروطاربمألا ةلحرلا

 ٠١6 سيراب ةلحر
 ١7١١ لاله ىنب ةلحر

 كرما ىف ةيوجلا" ةلحولا
 0000 م10 ةيئارهلا

 لاننا: للا نريقوس لالخ الضر
 ١١6 اكريمأو اًيروأو

 ةكريمأ يف ةّيروسلا ةلحرلا
 84 ةّيبونجلاو ةطّسوتملا

 4٠ رصمو ةيروس ةلحر
 ١494 تنامورلا فوسليفلا ةلخر
 15 ملم بلك رولا هزل
 ةقاشم رذه ىلع ميوقلا ذرلا

 10 ميئللا

 مورلا كريرطب روشنم ىلع ّدر



 تاقّلؤملا سرهف نحب

 ليقع قناعتي اه ىف نييططمللا
 515 نست لف لبحلا

 مورلا ةدافإل نيبملا ّدرلا
 506 نييكلملا

 < ةّيناتستوربلا تاحاقولا عدر

 55 («فطتقملا» ىلع «ريشبلا» دودر

 نيورد بهذم ىلع ءاملعلا دودر

 م86 ءاقترالا ىف

 م ةّيمالسإ 1

 ؟/م. ةنسلا ةمانزر

 7/8 نمرألا خوبطم ةمانزر

 /١51 (ةنسلا تاءارق) لئاسرلا

 ١ ١754 (سلوب رامل) لئاسرلا

 ١١١ يّرعملا ءالعلا يبأ لئاسر

 ىلع نيهاربلا يف ةّيلجلا لئاسرلا
 1 ةدايململا كفاقنلا مخ

 فر ٌيمزراوخلا لئاسر

 ّيلوسرلا دصاقلل) ةيئاعر لئاسر
 : قرف احول

 "لال ةّيوعر لئاسر

 :١ ةّيَبط لئاسر

 ىدنفأ نيدلا ءالعل لئاسر

 ْ ١67 نيدباع

 ”7 ئناذمهلا لئاسر

 ١9 (نوميم نبال) تاالاسر

 ةنيطلل) -ةيكاعر..تالاتسو

 ١87 (ةّينادلكلا

 ١5 نوديز نبا ةلاسر

 يف يزارلا اًيركز نب ركب يبأ ةلاسر
 ه7 ةبصحلاو يردجلا

 لئاسملا يف ةّيضرلا دادعألا ةلاسر
 ٠٠١ ةّيضرفلا

 فئاوطلا ءاسؤر ةدايس ىلإ ةلاسر

 عم نيدحّتملا ريغ ةّيقرشلا
 48 ةّينامورلا ةسينكلا

 ملاوعلا بيترت يف ةّيهب ةلاسر
 ١٠6١ ةّيولعلا

 كسم يف رشابملا ضيورت ةلاسر
 ”١77 رتافدلا

 ١١4 ةّيديمحلا ةلاسرلا

 ١5 ناظقي نب ئح ةلاسر

 ا لكلا ةلاسولا

 يف فّرصتلا ةّيفيك يف ةّينايرس ةلاسر
 ْ اذ هيلا كوالا

 نارطم مرك سرطب دّيسلا ةلاسر

 نيك سنوي ىلع اًّدر توريب
 560 عيناتستوربلا

 ةعانصلا ىف اقل ةلاجولا
 7 ا ا شوملا

 برد :بلطا :ةالصلا ةلاسر

 تيلملا
 ١77 داصتقالا ىف ةلاسر

 ىبراحم ءارآ ضحد 0
 ْ +5 تانوقيألا

 ةفرطو ايفارغوطوفلا يف ةلاسر

 تاَّلؤملا سرهف

 فّرطلا ١7

 ١5١ قطنملا عوضوم يف ةلاسر
 ةسائرلا نمقن ىف: ةلاشو

 ١54 ةيوبابلا
 ١7 رفصألا ءاوهلا ىف ةلاسر

 ١58 ءاجهلا ميلعتل ةلاسر
 ةقيقح ىف ةجيتنلاو ةمدقملا ةلاسر

 7+ ةعييزلا نععو ةطقلا نفع
 ناتلاسر ١66

 44 ةّيفسلفلا موسرلا

 مورلل) سّدقملا عمجملا موسر
 ةروص صوصخب (كيلوثاكلا
 6” اًيتسراخفإلا رس

 وحنو فرص ىف بألطلا ةدشر
 ١١5 ةيئامثعلا ةغللا

 ءابشتنا ىسنا ”لكاسشللا ةيغر
 - 354 لئاسرلا

 لامعأ نم ضماوغلا عفر
 ١50 ضئارفلا

 1/ دباعلا قيفر

 +١ عئامتعلا قيفز
 ١8 نئافذلا ةقيقشو رجاتلا ةقيقر

 ١95 َّيبرعو ّيكرت مكحلا زمر
 ١78 زونكلا حاتفمو زومرلا

 تاياؤرء وقت اكلاو فلاكلا كانر

 000 41 ىناغألا

 ٌصخأ يف ةّنسلا راكفألا قشاور
 55 ةّينيدلا قئاقحلا
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 ١١0 بيرغلا نبا ةياور

 88 ناسنإلا ناسحإ ةياور

 ةعدشلاب :ةكيذألا ةلياورلا

 ةّيجورسلا ٠١١
 ٠١١ وتسيركيتنوم ريمألا ةياور

 ١7١8 سوكيناطبرب ةياور

 ٠٠١ ينيجريفو لوب ةياور
 “١51 مهّتملا ةئربت ةياور

 مولعلا يف ةّيدشرلا ةفحت ةياور

 ٠١١ ةّيبرعلا

 ١١ كاميلت ةياور

 ديقفلا ةياورو رداغلا ءازج ةياور
 ١١5 دوجوملا

 ما/ ةّيلجلا ةياورلا

 ٠١١ فايفنج ةياور

 نيعّدملا ءالهجلا ةياور
 ١١١ ملعلاب

 3 وو دادس ةناوو

 ٠١١ دادولا ظفح ةياور

 ١75 نيتنبالا فطخ ةياور

 ٠٠١ ةميمذلاو ميمذلا ةياور

 لهاجلا ٌتاشلا ةياور
 16 يدم ريكا

 ١75 لاملا ناطيش ةياور

 40 ةدئاع ةياور

 م1/ ناعجشو صاع ةياور
 وأ“ انآ هتديفلا هللا ءاطع ةناؤر

 8/8 نينبلاو ءابآلا يف نيدلا ةرمث



 ا

 ١4 ةّيربيسلا ةاتفلا ةياور

 ١17/8 اباشوخو فيطل ةياور
 84 رايبالام ليزومادم ةياور

 ١5 ةماهشلا ةآرم ةياور

 زومارو ءافولا ةآرم ةياور
 ١10 ءايدألا

 88 ميكحلا ناميلس كلملا ةياور

 8/8 لقره كلملا ةياور

 ٠١4 يم ةياور

 ١66 ثراولا ةياور
 ١74 عيبرلا ةدرو ةياور

 يروخلا معز دينفت يف دودرلا حور
 4/ دواد فسوي

 1١489٠-1901: ةّيونس ةمانزور

 نض

 داز حرش يف عترملا ضورلا
 ١67 ئلبنحلا هقفلا يف عقنتسملا

 5 يف ّئيسجرنلا ضورلا
 ١ ٌيسردملا

 08 ريغصلا دلولل ريضنلا ضورلا
 تابختنم يف راهزألا ةضور

 ١75 رابخألاو تاهاكفلا

 مظن يف راهزألا ةضور
 04 راعشألا

 ةيناسمرو «نايجنلالا ةحفرو

 ١١ نانجلا

 87 ةعيبطلا ملع يف ةعيدبلا ةضورلا
 يناعملا يف نانجلا ةضور
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 مو نايبلاو

 ١١ ةّيحور ةضور

 لايغلل ةئسورلا“ ةيفوربلا
 ةّيحيسملا ١١

 ملاوعلا خيرات يف ةيهازلا ةضورلا
 ١77 ةيضاملا

 لوصألا يف ةّيرهزلا ةضورلا
 ه١ ةّيربجلا

 لامعألا يف ةّيهزلا ةضورلا
 ٠١5 ةّيرجتملا

 لوصأ ىف بيدألا ّيبصلا ةضور

 نيععللاب بيذهتلاو ةءارقلا

 ١817 ةّيواسنرفلاو ةّيبرعلا

 ٠٠١ نابرغلا ةضور

 قشمد خيرات يف ءاّنغلا ةضورلا
 0٠ ءاحيفلا

 ففصو يف ةسنؤملا ةضورلا
 11 ةيندقملا يضاوألا

 "”1/ ظعاولا ةضور

 دعب لا اسأل نياق
 م” برعلا

 ضاير يف بابلألا ضاير
 ١.٠ ل17 تاسحلا

 ١05 سلبارط ضاير
 ماركإل اًموي رشع ةثالث ةضاير

 سوينوطنأ سيّدقلا
 ١7 ّيودابلا

 ,غ١5١ بيلصلا برد ةضاير

 ام" .كالك لالا

 اًفاعسإ يناثلا نيرشت رهش ةضاير
 131 يملا نيك
 الا ان

 ا," سويطانغأ رام ةضاير
 ١5١ ةّيمويلا ةضايرلا

 ةمجرت ىف ناهذألا ةناحير

 نع نيف نوفر ىن هيشاالا
 اكن سوالسسناتساو

 ب: تعوسللا

 ةدايس ةئنهت يف سنألا ةناحير
 1 فلا هنو الا ةلقحلا

 5١ تايرق شير

 1 ا سس سس سس سس لا صعاب هج ع عت طمعا عت حم مس صح عم عج جيب جم

 ١75 دياعلا داز

 لوصأ ىف فئاحصلا ةدبز

 ْ 058 فراعملا

 ١١١ نونئفلاو عئانصلا ةدبز

 2لا" 5١ ع8 (ريمازملا) روبزلا

 رس ا لا ف

 4١ الك اثم اع لالا

 نا يللا ولا

 كما كال للا 48
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 1١87 ةّينادلكلاب ّيهلإلا روبزلا
 مفاعل ءوديلالا :روجوللا

 ثادحألا ١68

56 

 ْئشنم ةريس يف ةّيهبلا ةقبنزلا
 1 ةعرعبلا تامزلا

 "54 ابصلا رعش يف ىبّرلا 'رهز
 ةنج نم ةفوطقملا ةّيسدقلا تارهزلا

 ١7/6 دحألا دبع رام

 يرام رادتقالا ىماسل راذآ ةرهز

0006 
 كريرطبلا ةريس وأ ةّيفقسألا ةرهز

 177 وُكارب روصنم
 ١ لا نكت

 ميلعت ئدابم يف ةّينانبللا ةرهزلا
 ١١؟ ةّينايرسلا ةءارقلا

 حاين يف ءارضنلا ةرهزلا

 ١14 ءارذعلا
 ةايحلا قيرط ىف ةّيقتلا سفنلا ةداّوز

 0 ةحيسملا

 ميرم ةرايزو سدقألا نابرقلا ةرايز
 ١17/5 ءارذعلا

 7” سّدقملا نابرقلا ةرايز

 ةيوابوطلاو سّدقملا نابرقلا ةرايز
 / لوتبلا ميرم

 ايتسراخفإلا رسل ةّيمويلا ةرايزلا
 ١١ هللا ةدلاو ةنوقيألو

 سدقألا نابرقلل ةّيمويلا ةرايزلا
 ٠5 هلإلا ةدلاو ةنوقيألو

 07 ّيميرملا رهشلا حاّيز



 اا

 لس

 ١80 ةيالولا ةمائلاس

 ١17 ةيروس ةيالو ةمائلاس

 امك برعلا

 ١5 ال حالصلا ليبس

 مّلعملا ناويد يف ةمامحلا عجس
 1 ارك فرط
 ١67 رهاظلا كلملا ةبتكم لجس

 هيديملا ماوسأ ةوودتل تالكس
 اطبض نيفوتملاو نيجّوزتملاو
 ١70 خيراوتلل

 135 للعلا: سلا
 ١547 نويعلا رحس
 ١6١ توراه رحعس

 ةغيصل جاهنم وهو ٍجاّمولا جارسلا
 ٠١5 جاوزلا ةئس

 7 ةبوتلا رس
 5 عنشلا سلا
 7 لاننا يميلتلا وذ لاقل رد
 0 حاجنلا رس

 ا سلا عضل
 84 ةداهشلا يف ةداعسلا

 ٠٠١ رابحألا رفس يف رابخألا رفس
 ١١١ عومدلا رفس
 78 بهذلا دالب ىلإ بجعلا رفسلا

 ىقيسوملا يف ةّيبدألا ةنيفسلا

 ةّيبرعلا ١67

 ١١١ دنزلا طقس

 ١١9 ةءارقلا لسالس
 ةنئاطتلا ةكراطتب ةليينواس

 56 ةّينوراملا

 ١١19 ةءارقلا مّلس
 ١١ ةّيبرعلا ةءارقلا ملُس
 ١7١6 ةلسارملا تمس

 كانفوأ ءاسنشق ىف نيميسلا

 ١44 رهسلا
 45 نيمألا ريمسلا
 ١66 ىلايللا ريمس

 ةينغ ةئطخت يف بئاصلا مهسلا

 ١١ بلاطلا

 سس يف حئاصنو ةبوجأو تاالاؤس

 65 ةدابعلا

 ضرأ ناّكس يف ليبسلا ءاوس
 6٠ لينلا

 ريبدت يف ىَّلحملا راوسلا
 ١١5 ًالعألا

 نوجولوروألا ؟بلطا ؟يعاوسلا
 ةّيعاوسلا 44. ١45

 60 ةريغصلا ةّيعاوسلا

 ١١17 كيلوثاكلا مورلل ةّيعاوسلا

 دئاقعلا لوصأ ىف ناميلس ةنسوس
 2 ه4 نايدألاو

 ديعصلا دالب يف ةئيدح ةحايس
 2 854 ىلفسلا

 تافّلؤملا سرهف

 054 فراعملا ةحايس

 يخوكلا اًنحوي ءابآلا رّيِس

 اثحوي هينباو نوفنيسكأو

 لجر سويسكلأو سويداكرأو
 ١١4 هللا
 6 ءامظملاز» لاطب الات
 ١76 قرشملا ءادهش رهشأ ةريس

 نا ل نقع ةووش
6" 

 45 يلالهلا عفار ةريس

 ١7 حيسملا دّيسلا ةريس

 ةنح ةليمج ركذلا ةحلاص ةريس

 ١ شاققنلا

 "١7 َنِبوُيألا نيدلا حالص ةريس

 يد ةئح ميرم ةّيوابوطلا ةريس
 الا سداراب

 018 نسعلا داذنك قب ةرتلع ةريس

0 
 ١7 نيينسرق سيدقلا ةريس

 ١7/6 ةزيرت ةسيّدقلا ةريس

 ١7/6 نيسيّدقلا ةريس

 ١1/0 مارفأ رام ةريس

 اذ نيك وو ناف ةري

 ةّينابهر ئشنم دحألا دبع رام ةريس
 ١76 نيظعاولا

 ١/8 ةيسيطألا نتيسنرف انام ةريش

 ٠١8 لّوألا نويلوبان ةريس
 ١ ةيوبنلا ةريسلا

3 
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 لس

 ١6١ ةناضحلاب ٌقحألا كابش

 ةّيراهن تاولص :عجار سلا

 ةيليلو
 ١517 ةّيمويلا تاولصلا ىف ةّيبشلا

 ١١6 ريرحلا دودو توتلا ةرجش

 ةّينوناقلا تاولصلا يأ ميحشلا
 ١86 ةّيءربسألا

 لماكلا ميحبشلا 7٠ 83١

 1:7 ريبكلا ميحشلا

 ١١١ ةّينايرسلا ةميحشلا

 ١5٠ ةلماكلا ةميحشلا

 بنك تابحفنم خه وألا تارذش

 ١55 برعلا

 لوصأ يف ةفرظتسملا ةرذشلا
 0 ١45 ةفسلفلا
 هللا ٠ تفاتك ٠ .ةنم زمومألاا نود

 ١0/8 زيزعلا

 بلح نارطم ةئنهتل بهذلا روذش
 "7 (يلامشلا سيسنرف)

 ةبوتلا يف ةّيبهذلا روذشلا
 ١ + ةقرملا

 داومللا يف  ةكبيهذلا نودشلا

 : ١ 88" ةتطلا
 ةديرج ظيرقت يف نايقعلا روذش

 2201459 نانبل

 نبا ةّيفلأ ىلع ليقع نبا حرش
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 كلام 1١١5 ١١8

 ١١9 ةزوجرألا تايبأ حرش

 ١١5 ليقع نبا دهاوش تايبأ حرش

 ١١4 ةّيلاطيإلا

 ةغللاب كلام نبا ةّيفلأ حرش

 ١١4 ةّيوسنرفلا

 ةسردملل) ٌيحيسملا ميلعتلا حرش

 514 (ةّيكريرطبلا

 ١١17 (يريجيرجلا سرطب
 نارطملل) ئحيسملا ميلعتلا حرش

 47 (مدآ سونامرج

 ليئاختيمل)" نحيسلا ميلعتلا حرش
 55 (يكباسم

 ١8 لوبرأ ليومصل ةعماجلا حرش

 يعيب .ىلع. يلجلا :عرتشلا
 ات موملا

 40 زاجيإلاب ةسينكلا لاح حرش
 ١550 ضئارفلا ضئار حرش

 دعاوقلا يف ةّيسمشلا ةلاسرلا حرش

 ١7 ةّيقطنملا

 18 0 رفس حرش

 قاحسإل بوّيأ رفس حرش

 م نيرك
 4١ه ةّيناّبرلا تاولصلا حرش

 نب مالسلا دبع تاولص حرش

 1١25 نديشم

 تانلوملا سويف

 4٠ ناويحلا عئابط حرش

 77 ماكحألا ررغ حرش
 77 سوماقلا حرش

 ١74 ةراجتلا نوناق حرش

 يراجتلا نوناقلا حرش
 ٠١5 عيامثعلا

 4 رجلا نوتاف حرش
 تامكاحملا نوناق حرش

 ١١6 ةّيقوقحلا

 ١6١ يرودقلا حرش

 يف حاورألا حارق حرش
 ١ فرصلا

 م١ بدألا يناجم حرش
 ١١6 ةلجملا حرش

 ١ا/ا/ل ةيدرولا

 ١ا/ ةيكينيمودلا

 ساّدقلا ةمدخل رصتخم حرش

 ٠١5 َيهلإلا
 "7 ساّدقلا يناعم حرش

 ١8 ينزوزلل تاقّلعملا حرش

 ١7 نجيإلا

 9 عوسي

 نسوي ظنا نسيدقلا .ةكرييش

 تافّلؤملا سرهف

 ّيودابلا ١77

 ١5١ ىلعألا رودلا حورش
 ١8 سولكنأ يّبرلا حورش
 ةفرح يف عطاسلا عاعشلا

 ١6 عرازلا
 8١ لطخألا رعش
 م1“ ةّينارصنلا ءارعش

 ءافشلا ١١
 ءاوهلا نم ديعألا" ءاينشلا

 86 رفصألا
 ةّمذلا يف ام طاقسإ يف ليلعلا ءافش

 او رو
 "يلا تابت

 "٠/8 ةّيحورلا تاضايرلا سمش
 ةعاننم ىف تفاقلا :تانيتقلا

 ْ م٠ بتاكلا

 سيّدقلا ةسائر يف تاداهش

 117 سرطب
 توهال ىلإ خيراتلا ةداهش

 كل حيسملا

 ةدابعب صّصخملا ناريزح رهش

 ١١5 سدقألا عوسي بلق

 ١75 سدقألا عوسي بلق رهش

 "0 فسوي رام رهش

 يروخلا ةمجرت) يميرملا رهشلا
 ١417 (ىّنم سلوب

 ءابآلا ةعبطم ىف) ئميرملا رهشلا
 ١/7 (نيتكينيمودلا
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 يلرازوم بألل) ّيميرملا رهشلا
 ١7١ (ععوسلا

 سلوب يروخلل) ّيميرملا رهشلا
 37 باب

 بألا نع صخلم) ئميرملا رهشلا

 7” 5 ار

 7٠ه تكالملا رهشلا
 ١57 تفسويلا رهشلا
 ا لينه [ كهوف
 .س بألل) نيّينوسملا ةعيش

 15 (مناغ

 ص

 ١5١ مغابلاو حداصلا

 ٠١ يرهوجلا حاحص
 م6 ةّيسنرفلاب ثادحألا ةّحص
 ٠١ نيعلا ةّحص

 يف ةّيعامللا ةّيضرلا ةفيحصلا
 71 ا رزعلا ةنايقلا عادوا

 ١١١ اله ٌكشلا ةرخص

 نيوخألا ةّصق ىف ةبيرغلا ةفدصلا

 ا لا

 ضحدو قاثبنالا ةقيقح قدص
 ١69 قاقشلا ىلع رصملا

 ١87 ةّيطولا ىدص

 4٠ ةّيسنرف ةّيرادج تاحفص

 ةءارقلا لوصأل ةّيرادج تاحفص

 لال باسحلا ءئدابمو فرصلاو



"00 

 ١15 ثادحألا تفص
 4 ىعاوسلا ةالص

 ما/ ةكقعلا ةالصلا

 ا/ سوينوطنأ رام ةالص
 ١١ا/ ,هال ,05 تاولصلا

 ا مويايرعلا تاولص

 ةايحلا مظنل ةيعوشخ تاولص

 ؟ا/ ةّيحورلا
 ةدايعل ةديفم ةّيعوشخ تاولص

 ١١١ ىضرملا

 ١8١ ةريغص تاولص

 ١8١ ةّينادلكلاب ةلّوطم تاولص

 ؟5 ةفطتقم تاولص

 ةيعاوسلا نم ةفطتقم تاولص

 ٠١5 اهريغو

 2١1٠ ال١ ةّيليلو ةّيراهن تاولص

 ١6

 سرادملل ةبختنم ليتارتو تاولص
 ٠,4 ةّيسنرفلاو ةّيبرعلاب

 تايدقت يف: يوطلا :ةنجاك

 ا ه٠ برعلا
 بجوم ىلع ميوقلا ناميإلا ةروص

 0 نركلا لجفإلا

 ةداع» يتق بابلألا ءايض

 ١5 كابنحلا

 ِط

 تاضويفلا يف لئاطلا

 ١١8 لئالدلاو

 سوئط سجرجل) ناويحلا بط
 07 (نوع

 ٠١ ةلئاعلا بيبط

 "7 ةعيرشلاو هللا دوجو يف ةعيبطلا
 8+ ةّيخيراتو ةّيبدأو كي ففئارط

 عبرأ يف تاهاكفو فئارط

 /ا/ تاياكح

 رجلا ىف؛ سسسالانازدطبلا
 ١7 سرخألا

 ٠١5 ملعملا زارطلا

 54 ةراشبلا مداخل ةراربلا قيرط

 ملعتل ةديدجلا ةقيرطلا
 ١17/4 ةّيسنرفلا

 ةغللا ئدابم ميلعتل ةديدج ةقيرط
 ١70 ةّينانويلا

 ساّدقلا عامتسال ةّيعوشخ ةقيرط
 ١١ هلإلا

 رارسأ يف لّمأتلل ةلهس ةقي
 ١الال ةسّدقملا ةّيدرولا

 47 نيّيناتستوربلا لجأل ملع ةقيرط
 اال يبرعلا طظخلل ةثدحتسم ةقيرط

 ةنّيبلا ىلإ ةحضاولا ةقيرطلا
 ١6 ةخجارلا

 خيرات يف ناثدحلا قراوط

 نايلميسكم ١١5

 ةغللا بادآ يف ةّيدعسلا علاوطلا

 ١717 ةّيزيلكنإلا

 ىدابم ىف ةمامحلا قوط
 ْ ؟يرجنلا

 َّظ

 ١85 فئاطللاو فئارظلا

 مولعلا ضرعم يف فراولا لظلا
 ١7 فراعملاو

 ملع يأ) ةّيّوجلا رهاوظلا

 ه؟ (ايجولورويتملا

 ع

 ١5١ ءال4 عوسي بلق ةدابع

 ١55 سوينوطنأ يرام ةدابع

 ١الال ةدّبؤملا ةّيدرولا ةدابع

 ايلتع ١١

 ليفاسسلو رعسلا» يتاحع
 ه6 ةّيراجتلا

 رابخأ يف رودقملا بئاجع

 ْ ١١ روميت
 ةّيعيبلا بطخلا باتك نم ةلاجع

 ٠١7 ةّينوراملا

 دئارجلا ىف ةيراجلا ةثيدحلا ةّيبرعلا

 ل سلا قاوولاو
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 ٠١, ١1٠١ 7“ ليبويلا

 يبأ ناويد حرش يف بّيطلا فرعلا
 46 بيطلا

 ثلاثلا نوال ىف رشتنملا فرعلا
 00 الا رشع

 ملع يف ةعيدبلا سورعلا
 ه7 ةعيبطلا

 ١١ .الال دحألا ةّيشع
 45 ديدجلا رصعلا

 ةكريرظت: .نيديساتا :تاظع

 8 ميلشروأ

 دالوأ ميلعتل ةّيحيسملا دئاقعلا

 ٠١١ ةّيئادتبالا بتاكملا

 ٠١ ميدبلا ّنف يف عيدبلا دقعلا
 ١55 نيئبلا ةيبرت ىف نيمثلا دقعلا

 اعقل هيواوك نع نيملا لمعلا
 ريكو: ةقرط..ةيرله اجلا. ةثالقلا
 ٠١9 سيقلا ئرماو

 مكحلا نشف :لاللا ليقع

 ١67 لاثمألاو

 نيّيسورلا لصأ يف ميظنلا دقعلا
 ١57 ميوقلا ناميإلا مهداقتعاو

 نوناق حرش يف نامجلا دوقع

 ١ 1/ نانيإلا

 دهاوش حرش يف ررذلا دوقع
 ١١9 رصتخملا

 ةكلمملا خيرات يف ةّيردلا دوقعلا
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 ةةرونملا ١4

 نييت تسالا» نفيا .ةوننع
 < 2912 قلارعلا

 ١510 هنم ةياقولاو ّلسلا جالع
 ١70 درابلا ءاملاب ىجالع
 4 بدألا ملع

 ءزجلا) ضورغعلاو ءاشنإلا ملع
 8٠١ (لّألا

 ١١9 باسحلا ملع
 ١١5 ةّحصلا ظفح ملع

 ملع يف ةحالملا ملع
 2١75 ١6 ةحالفلا

 ١7 ناعذألا ناهنو نايبلا ناونع

 ايؤر ىف بيجعلا ناونعلا
 ْ يعل

 2غ«84 .248 2١١ ديدجلا دهعلا
 ير نول

 ١8٠١ ةّينايرسلاب ديدجلا دهعلا
 48 ميدقلا دهعلا
 ةايحلا ىف ةّينهلا ةشيعلا

 دا
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 "م ٌّقحلا ةباغ

 عم عئاضلا ديرفدوغل عئاقولا بئارغ

 84 لمحلا ةرهز ليلكإ
 بألل) ّينيتال ّيكرت قيتامارغ

 ١71 (رئيغرف سقرم

 تافّلؤملا سرهف

 دّيسلل) ةّيلاطيإلاب ّيبرع قيتامارغ
 15 نا وياورف

 كيو: فالل) ير اسرت قاناوغ

 “١ (نسريو

 ١56 نلاطيإ ئنيتال قيتامارغ

 84 نينيتال ينايرس قيطامارغ
 ةغلل لّوطم ّيوسنرف قيطامارغ

 74 ةّيبرعلا

 يف صخلم ّيوسنرف قيطامارغ
 ٠/8 ةّيبرعلا ةغللا وحنو فرص

 خب رك ىو راك
 سرادمل مجعمو تابختنم

 ا ةكلكلا اًيْوَوأ
 ةيكرشلا ةقبللا قيطايارغق

 4 شرفا
 ١١17 ةّيوسنرفلا ةغللا قيطامارغ

 ةيفنللاا نست قيطاتسارف
 ١17/9 ةّيواسنرفلا

 ١2 راذلا ههرغ
 طيطخت ىف نابلا نصغ

 #9 نادلبلا

 برلا باتك نم ريضنلا نصغلا
 57 ريدقلا

 ١160 سيسنرف يرام نارفغ

 ف

 ١56 سيمايدلا ةعيب وأ الويباف

 لوصألل ةعطاقلا سافلا

 ةلطابلا ١5
 خيرات يف بابلألا ةهكاف

 ١54 باقحألا

 ةهكافمو ءافلخلا ةهكاف
 ١77 ءافرظلا

 تالسارم ىف ءامدنلا ةهكاف
 © ةيسخوألا

 ةيزيلكنإلا نيتغللا يف ةّيّردلا دئارفلا
 7307 ةّييرعلاو

 ةّيبرعلا نيتغللا يف ةّيّردلا دئارفلا
 1079 ةّيسنرفلاو

 حاضيإ يف ةّينسلا دئارفلا
 ١9 ةيموُرَجآلا

 دئاوفلا دئارف 2١19 ١55

 /5 لاثمألا عمجم يف لآللا دئارف
 ٠١/ قورفلا ىف ةغللا دئارف

 ١4٠ ةئيهرلا عماجم ضعب ضئارف
 حارسش نال رورسسلا سودرف

 ١١ رودصلا
 هال تاّيوخألا ضرف

 75 سند الب لبحلا ةّيوخأ ضرف
 عوسي بلق ةّيوخأ ضرف

 4 عزانملا

 دحأ نم مالآلا عوبسأ ضرف
 ديحألا" نإ :نيينايعشلا
 ١١١ ديدجلا

 عوسي بلقل ضيوعتلا ضرف
 74 سدقألا

0+ 

 بسحب ريغصلا ةدّيسلا ضرف
 ١75 تنامورلا سقطلا

 ريغصلا ءاردفلا رع انتدّيس ضرف
 ١75 ثكنمودلا سقطلا بسحب

 *4 ةّينايرسلاب ّيمويلا ضرفلا
 ا رفا
 ١55 بادآلاو ظعاوملاو ضورفلا

 /1 برغملا ةديرف
 تابجاولا يف ةّينسلا ةضيرفلا

 1 ماكل
 ةغل لوصأ يف باطخلا لصف

 0١ .58 بارعألا

 «4/ ظعولا يف باطخلا لصف

 1١5 ١5١ كال
 خيراوتلا يف ةّيسنألا لوصفلا

 ١1/4 ةّيسدقلا

 "4 سّدقملا ليجنإلا نم لوصف

 سلوب سيّدقلا لئاسر نم لوصف
 ٠١7 ينوشركلاب لوسرلا

 77 (ىسودكلل) هقف
 8٠١ (تيلاعثلل) ةغللا هقف
 ١544 ةغالبلا ةفسلف
 ١57 جاوزلا ةفسلف
 ١” ماغنألا ّنف

 طيقنفلا ١8١
 سدّدقملا باتكلا تاملك سرهف

 494 («تسوي .ج روتكدلل)

 ا نيمار ترين
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 ةلاسرلا ىلع ةّيسولآلا دئاوفلا
 ١م1/ ةّيسلدنألا

 دعاوقلا ىف ةّيهبلا دئاوفلا
 000168 ةئيقفلا

 ّصاوخ ةفرعم يف ماسجلا دئاوفلا
 ١01 ماسجألا

 ١6١ دئالق رهاوجو دئارف دئاوف

 ١7 ةّيهلإلا ةمكحلا ىف
 1 ويلا ةعاتضا ىف
 1 طافت كاتقوب

 ْق

 57 نيمألا دئاقلا
 ةّيقرشلا تاطوطخملا ةمئاق

 م (فاعمسلل)
 1 تامل سوما
 ١١9 لاسبش نيوماق

 بهارلل) يلاطيإ ّيبرع سوماق
 سونامرج كينيمود ّيسيسنرفلا
 17 (قرليسلا

 ٠79 ّيوسنرف ّيبرع سوماق
 ميلسل) يزيلكنإو ّيبرع سوماق

 66 (مامه سج رج و باسك

 لّوطم ّيزيلكنإو ّيبرع سوماق
 تابترو انحوي روتكدلل)

 00 (رتروي يفراهو

 يزيلكنإو يزيلكنإو ّيبرع سوماق
 انحوي روتكدلل) رصتخم ّيبرع

 00 (رتروي يفراهو تابترو

 ١١ سويلوغ سوماق
 ٠74 ريبك ّيبرع يواسنرف سوماق
 ٌيلاطيإو ّيكرتو ّيواسنرف سوماق

 5 ٌيبرعو

 ١7 / يبعد يواسنرف سوماق

 49 سّدقملا باتكلا سوماق

 ةّيلاطيإلا نيتغللا سوماق
 ١5 ةّيبرعلاو

 ّيبرعو يزيلكنإ رصتخم سوماق
 ه0 (سويراكبأ اًنحويل)

 ّيبرعو ّيزيلكنإ لّوطم سوماق
 50 (سويراكبأ انحويل)

 ١١ (انيس نبال) نوناقلا

 ١87 يضارألا نوناق

 ١١6 كالمتسالا نوناق

 ١؟0 تامكاحملا لوصأ نوناق
 ١76 ماعلا يناملألا ةراجتلا نوناق

 ١85 944 تنويامهلا ءازجلا نوناق
 1 ةطفنلا مهو ةرلاق
 لالا ةلفاجسرلا فرحان

 ١7 ةّيملاعلا

 51 يوسع رام نونا
 01 نهاكلا ةسادق
 ١" غهلإلا ساذقلا

 ٠١ ةّيئايرسلاب نهلإلا ساّقلا
 ا 17 ميركلا نآرقلا

 :بلطا :(نايرق شير) تاءارق

 تايرق شير

 ةياورو نانبل ةديرخ يف نيعلا َةّرق
 88 نيتقيقشلا

 فشك ىف رامثألا ةعرق
 < 1 راسفألا

 ماكحألا ساطسق ٠١7. ١58

 ضورَعلا يّملع يف ساطسقلا
 ٠١١ ىفاوقلاو

 لئاسم ثالث لح يف ىراصقلا

 ١7 ؟ ةّيخيرات

 ٠١١ ناولهب ةزمح ريمألا ةّصق
 ١57 ىنانكلا رماع ريمألا ةّصق
 ني الذانه يملا تت

 ٠١7 كيفسنورب
 ١٠6١ ماعنلا ردب ةّصق

 الاب ةطقر قا يجارلا" هلكت
 ْ 3131 يراب

 ١١6 يزورك نسنبور ةّصق

 ىليل يبأ ريزلا ةّصق
 ٠١8. ١5 لهلهملا

 ١١60 ىدعسو ديعس ٌةَّصَق

 2٠١8 23١٠5 قبئزلا ىلع ةّصق
 اما 0

 محا هلا <

 ١1١6 هاشزوريف هصق

 حو | نسب بق ان 00 و

 ١١١ ةدليتم ةّصق
 وم نيل 6

 47 سوراثول سونيترم ةّصق
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 40 جتنوم يد زيكرملا ةّصق

 ١١ ٌرابلا فسوي ةّصق
 ١75 لسرلا صصق

 87 لاثمأو صصق

 49 اهحرش عم يئارغطلا ةديصق

 لوصأ يف ةعانصلا بطق
 ه١ قطنملا

 ١١7 طيحملا رطق

 ةّمذلا ملع يف راهزألا بفطق

 29 نارسألاو

 نسسر» نسف: نايهزألا "تفيطتتق

 ١59 رايخألا

 جورم نم راهزألا فطق

 59 رايخألا

 7ا/ روهزلا فطق

 5٠ روهدلا خيرات يف روهزلا فطق

 يئارم يف موظنملا ؤلؤللا دئالق
 "17 مولظم .م يروخلا

 ربلا بئارغ يف رحنلا دئالق
 00م رحبلاو

 تابجاو ىف توقايلا دئالق

 ْ ”17/ تونهكلا

 ولب اًنحوي بألل) ةّيّردلا ةدالقلا
 537” (تئعوسيلا

 اياصولا حرش يف ةكادلا ةدالقلا

 ١١17 ةّيهلإلا

 تابختنملا ىف ةّيبهذلا ةدالقلا
 ا
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 اًنحوي حيدم يف ةّيدجسعلا ةدالقلا

 كريرطبلا جاحلا سرطب
 7١ تنوراملا

 ملعلا ديقف يف ةسيفنلا ةدالقلا
 7 ةنسمنكلاو

 ١ قصتصعلا نلقلا

 60 .,55 ,ا“" قادنقلا
 ١560 ةّييدألا دعاوقلا

 ١0١ فاقوألا دعاوق

 رعشلاو ةباطخلاو نايبلا دعاوق

 4١ ةّيوسنرفلاب
 الا/ ةّيبرعلا ملع يف ةّيلجلا دعاوقلا

 رافسألا ريسفت يف ةّينسلا دعاوقلا
 64 ةّيهلإلا

 ١؟ (سويليساب سيّدقلل) نيناوقلا

 ١4١ سند الب لبحلا ةّيوخأ نيناوق
 نم ةئيربلا ءارذعلا ةّيوخأ نيناوق

 0417 سندلا

 ١85 ةراجتلا نيناوق

 ٠١6 .94 ةّيراجتلا نيناوقلا

 ١07 فارشألا مكح نيناوق

 “5 ارالك ةسيّدقلا تابهار نيناوق

 عوسي يّبلق تابهار نيناوق
 ٠5 ميرمو

 ٠ ةّيعوسيلا ةّينابهرلا نيناوق
 يد روصلم رام ةكرش نيناوق

 7 لوي

 ةّينيتاللاب كرابم سيّدقلا نيناوق

 7 ةّيبرعلاو
 ١١ ةحالملا نيناوق

 ٠74 حاورألا توق

 سفنلل ةّيحورلا ةايحلا توق

 ا/ا“ ةّيحيسملا

 1 417 نوفل تيوق

 روصنملا دّيؤملا لصفلا لوقلا

 161 نويملا تقل

 َُك

 88ه اا نها سلا
 ةّيفاكلا ١١

 ١77 تلقعلا باسحلا باتك
 تانئاكلاو ناسنإلا لصأ ىف باتك

 6 لؤحتلا بهذمل دع

 ةّيمارألا ةغللا وحن ىف باتكلا

 اهفرصو ةّينادلكلا ةّينايرسلا
 64 اهرعشو

 (س هلاسر ملكت) تاثداحملا باتك

 /4 ةّيوسنرفلاو ةّيكرتلاب
 4 ا #17 :نيدقملا تاقكلا

 ة
 ّسقلا بيرعت) سّدقملا باتكلا

 “١1/7 (دواد فسوي

 ةمجرتلا بسحب سدقملا باتكلا

 ١8١ ةطيسبلاب ةفورعملا
 ١17 يبدأ ئخيرات ثحب.ةباتكلا

 04 لي ارعلاو ناي زلال ةّيسقط بتك

 ١114 ّيجنرفو ّيبرع باسح بيتك
 ١/1 نعل تقاصتلا مور

 ةغللاب ةذج يف نوعاطلا نع ساّرك
 - م0 رسل رفلا

 ةءارقلا ئدابم يأ «ةساّركلا

 7؟ ةّينايرسلا
 سيرارك : بلطا :قاقتشالا ةساّرك

 ةيبرعلا فيناصتلا
 05 ءاب فلأ ةساّرك

 13١ه لنحألا ةّيشع ةساّرك

 ةّينبملا ءامسألاو ىناعملا ةساّرك
 ١19 ةدماجلا لاعفألاو

 ١6 تدألا ةش نع «برألا فقشك

 هتقّرم نّمع ماهوألا فشك
 10 ماهسلا

 ّسم يف فيرحتلاو بعالتلا فشك
 >5 كيرشلا باككلا كتايآ نمعب
 ملع يف باجحلا فشك

 0” باسحلا

 049 راذعلا ءالبإو راتسلا فشك

 ةعيش نع :نوكسلا رسلا سك
 5” نوسمارفلا

 ١6١ ةَّدغلا نع ةّرطلا فشك

 ةيروتلا هجو نع ماثللا فشك
 ١5 مادختسالاو

 لئاسر نع نايبلاو ىناعملا فشك
 6 نامزلا عيدب

 50 ةّيطسفسلا تاطلاغملا فشك

 ال

 يرخآ خيرات يف موتكملا فشك
 /7 مورلا نيطالس
 عاوتأ نع باقشلا :فشك

 ١74 تارشلا

 لخدم نع باقنلا فشك

 ١١5 باآلطلا
 ءايض لئاسم نع باقنلا فشك

 ١55 بابلألا

 ةححصلا ظفح يف ٌماوعلا , ةيافك
 01" ماقسألا ريبدتو

 حلا مالكلا 21١1 ١48
 5١ (ءافلخلا ةقيدح -) افلخ نشلك
 مساقلا يبأ مامإلل غباونلا ملكلا

 ١٠١١ يرشخمزلا

 ةسينكلا سقط بسح رادنلك
 ١1/6 ةّيكاطنألا ةّينايرسلا

 ١٠/6 ةنسلا رادنلك

 نام يمال نا ةقحو ةليلك
 ل ان

 ةينادلكلاب ةتمدو ةليلك
 ١8٠١ ةثدحملا

 ١79 تاياورلا ملع يف تاميلك

 ىئخحيسسملا -<لامكلا

 )0 دل 0
 ةّيوابوطلا ةمجرت يف سفنألا زنكلا

 ٠١ كوكالأ ميرم اتيرغرام
 50 ةّيهلإلا فحتلا زنك

 ”) نيسيّدقلا رابخأ يف نيمثلا زنكلا
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 13 (ءازجأ

 قيدصلا ةفرعم يف نيمثلا زنكلا
 لا

 ريسفت ىف“ ليلخلا زمكلا
 149 ليجنإلا

 ؛74 ةّيحورلا ةضايرلا زنك
 ٠75 ةّيملاعلا ةضايرلا زنك

 ٠/0 ءاّرغلا ةدابعلا زنك

 ١١6 تاغل زنك

 ١77 ةّينامثعلا ةغللا زنك

 تايوتا عرثا نانكيسلا“ مشكلا
 ه5 راها واذ يفارألا
 اسال نق“ تاساكمللا نك

 2 تام اوخلاو
 ١5١ مئاهلا حابصمو مظانلا زنك
 يّبلقل ةدابعلا يف ناسفنألا نازنكلا

 ٠74 نيسدقألا ميرمو عوسي

 ةّيبرعلا نتم يف ةّيزيربألا زونكلا
 ١١17 ةّيزيلكنإلاو

 ا/ ةّينغلا زونكلا

 ةثلاثلا ةّيئابهرلا يف ةّيفخملا زونكلا
 1 راسل

 ١٠١١ ,ا"ه ةعماجلا ةسينكلا

 عمجملا ءازإب ةّيقرشلا مورلا ةسينك
 +0 عتناكيتافلا ئنوكسملا

 21/ ديك رئاكلا ةنينعلا
 قئاقحلا نع ةّيلجلا فشاوكلا

 ها“ اًيميكلا

 خيرات يف حاّضولا بكوكلا
 3 : 0 اه ناق سألل) حالصإلا
 59 (ّيعوسيلا

 0ع ءاملاو ءاوهلا ايميك

 ةّرعلا حيبستل ةّينويهصلا ةرانيكلا

 ١/5 ةّيهلإلا

3 

5 
- 0 

 نوّيسوربلا هبكترا ام نمضتت ةحئال
 05 تاعاظفلا نم ةسنرف ىف

 ٠١8 ةعماجلا حرش يف ةعماللا
 ١517 (يد دئاقلا) رايسيرومال

 ١5 ىئارغطلا ةّيمال

 ١ ريهز نب بعك ةّيمال
 تيدألا توهاللا 1١9. ١59

 ةنمابلا» ووسام .ييناستنلا
 84 ةّينايرسلا

 ىف ةّيلدجلا ثحابملا بابل
 50 يقل ةيلاطملا

 3 نال 'ينعخ نال
 مّلكتملا نامجرتو مجرتملا ناسل

 4٠ ئبرعلاو ّيواسنرفلاب
 ةيهرادبلا ةيريصمسلا ةنهلتلا

 7٠و (ةّيناملألاب)
 ا
 47 فيرظ ىنعم لك يف فيفللا
 زيقلا» انكر - يف ”ةيدنيرات حجل
 ) ا

 تافّلؤملا سرهف

 لوصضأ ىف -فرطلا ةنحتل
 0 15 فرعا

 ١47 ءاملا حيشرت يف ةحمل

 #١ نتافدلا فلديس ىف ظانلا خبل
 دلل ند تل لكلا ةنحللا

 2 18 ةّيئايرسلا
 كريرطب ةطبغ ىناهت يف ٌقحلا ةجهل

 ١58 قرشلا
 ١7١15 اهتاتفو درول

 مف اًنحوي سيّدقلا اًيجروتيل
 6” بهذلا

 نيسيّدقلل ةّيهلإلا تاّيجروتيللا

 سويليسابو بهذلا مف ماظعلا
 1/8 سويروغيرغو

 كريرطبلل) ثالثلا تاّيجررتيللا

 نارطملا ليلجلا دّيسلا لامعأو رثآم
 ١" سبدلا فسوي

 ١7 ملال ةياكح ةئام
 ١75 ةياكحو ةياكح ةئام
 ملاعلا لاثمأ نم لثم ةئام

 م” بوزا
 تادقتعملا نايب ىف ةّينيد تاثحابم

 ميسا يصحو ةةكارتمتلا
 ١69 ةّيكيتارألا

 نيجيهلاو حيرشتلا ئدابم

180 

 5” ايجولويسيفلاو
 84 ةّينايرسلا ةءارقلا ميلعت ئدابم

 58 ةّيسنرفلا ةغللا ميلعت ئدابم

 سيردتل ةئجهتلا ئدابم
 //١ نايبصلا

 07 ربجلا ؟؛ئدابم

 دوادل) ةيفارغجلا 'ئدابم

 0, (جاحلا :

 78 (ينوترشلل) ةّيبرعلا ئدابم
 ٠١١ ةّيبرعلا ةءارقلا ملع ئدابم
 ازيلإل) ةئيهلا ملع ئدابم

 ها(

 ّيواسنرفلا قيطامارغلا 'ئدابم
 مارينأ نيقلل) ييزعلاو
 4٠ (ىناريدلا

 يوسترملا» قيل انازرخلا ”ىقانك
 4١ ٠ ةّيبرعلاب

 الا/ل ,2ها/ ,ا"ال ةءارقلا ؛ئدابم

 يزيلكنإ) ةءارقلا ئدابم

 | ١7١17 (يبرع

 ةعبطملا ىف) ةءارقلا ؛ئدابم
 00 د54 (ةثلاثلا

 ةغللا ءانبأل ةّيلاطيإلا ةءارقلا ؛ئدابم

 04 ةّييرعلا

 ّسقلل) ةّينايرسلا ةءارقلا ئدابم
 ١8٠ لال (دواد فسوي

 : عجار :ةّينايرسلا ةءارقلا "ىدابم

 ةساّركلا



 ان

 ةمدخو ةّينايرسلا ةءارقلا 'ئدابم

 ١86 ساّدقلا

 ةعبطمل) ةّيبرعلا ةءارقلا ئدابم
 ١517 (ناكسيسنرفلا

 ةعبطملل) ةّيبرعلا ةءارقلا ئدابم
 ٠7 (ةّيكيلوثاكلا

 ٠١7 ةّيواسنرفلا ةءارقلا ؟ئدابم

 بوريس هلا" ةءارتقلا فدان
 ١7١ روصب

 ١179 ةّيكرتلا ىف ةءارقلا 'ئدابم

 ةدافإل ةاسنبا :ءدانبسم

 ١1 ثادحألا

 ١717 لافطألا نيرمتل ئدابملا
 864 ةّيكرتلا ةغللا 'ئدابم

 جا بألل) ةّيبرعلا ةغللا ؟ىدابم

 7/8 (نيلب

 روصنمل) ةّيبرعلا ةغللا ئدابم
50027 

 اًنحويل) ةّيبرعلا ةغللا ئدابم
 ١١ (يدنمير

 ةّيلاطيإلا ةغللاب ةّيبرعلا ةغللا ئدابم
 13 ا ونرفمل يو وسلا :تآلل)

 ّيوسنرف بيتاكملا ءاشنإ وأ ركتبملا
 ١ يبرعو

 1 (يرينس سبألل) ميرمل دّينعتملا

 ١الك

 1١0 لماوعلاو ةمورحالا نم

 عم يريصوبلا فراعلل ةدربلا نتَم

 ١14 ةّيسنرفإلا ىلإ اهتمجرت
 ٠١5 ريمازملا نتم

 ىتفلا داهشتسا يف ّيحيرألا لثملا

 سولريك ةياور وأ ئحيسملا
 /8 ديهشلا

 ١47 كانه ثدحي ام لثم

 ١4٠ اًرعش ةّيَردلا تانّلثملا
 ١١١ رديوق تاتّلثم
 ١١4 ةّيعافرلا سلاجملا

 عساتلا نرقلا باَّتُكل ررغلا يلاجم
 ١55 رشع
 قئاذح ىف بدألا ىناجم

 ْ 1 وعلا
 40 ةيقيرفأ لهاجم

 سيّدقلا ةريس يف ةّينابهرلا دجم
 ٠١ ةّيربلا بكوك سوينوطنأ

 ةَّلجملا ١١
 ريد يف) ّيكاطنألا عمجملا

 47 (ةفقرقلا
 77 رهنألا عمجم

 نيرحبلا عمجم 294 235١ 28١
٠ 01 

 ١48 247 نانبللا عمجملا
 ةدعاق يف ةيتوهال ثاحبأ عومجم

 17 ةّيقيقحلا ناميإلا

 0١ برعلا نونف يف بدألا عومجم
 ١8 رعشلاب ةميدق لاثمأ عومجم

 مورلا ةسينكل ضورف ضعب عومجم

 كانا هللا ىنريف

 7٠7 لانملا ةبيرق تانارفغ عومجم

 19 بطلا يف عومجم

 ريفوتلا تالاقم عومجم

 ١606 داصتقالاو

 ةّينس ةبوجأ ىلع لمتشي عومجم
 لسيلانضأ دض نسيه ركسلا

 ١69 نييناتستوربلا

 ىبر نم راهزأ ةعومجم

 ١15 راعشألا

 ١8٠١ لاثمأ ةعومجم

 ىليل نونجم 2١١55 ”١77

 ةيراوينسلا ةمع ءافانشيمعلا

 ١ 7 مهيسيّدقو

 نيتغللا ىف ةّيسنألا ةرواحملا

 40 ةّيزيلكنإلاو ةّيبرعلا
 هارالا ديف. ةماتيللا ةرواممملا

 6 ةّيناتستوربلا

 ه١ طيحملا طيحم

 ضعب ّدض ةّيسكذوثرأ تابطاخم
 ١١59 ةّيمورلا تاداقتعالا

 ةّيواسنرفلا نيتغللاب تابطاخم

 04٠١ ةّيبرعلاو
 ١١5 حاحصلا راتخم

 قاحسإ يبأ لئاسر نم راتخملا
 1414 'ئباصلا ميهاربإ

 ١١9 فرصلا ةزوجرأ رصتخم

 داوم يف ةّيونس تاداشرإ رصتخم
 ذاحآ لكل. نحيسلا .ميلعتلا
 ”1/ ةنسلا

 ١١7 سخيوطكألا رصتخم

 ل1 ل

 يس اكملا ةاشتإا' وميقشيم

 ٠١١ يبرعلاب
 ٌّيحيسملا ميلعتلا جاف رصتخم

 51 (يدراتيشال يد ل)

 ءزجلا) ئعوسيلا ّيرسجلا

 ١5 ١ (لّوألا
 ١76 نمرألا خيرات رصتخم

 ١0/8 ةاروتلا خيرات رصتخم

 مورلا خيرات رسمة سخعسم

 4 .ىةعو كيلوتاكلا

 نيّيكلملا مورلا خيرات رصتخم
 مو #8 كيلوثاكلا

 مورلا ةفئاط خيرات رصتخم

 ١77 كيلوثاكلا

 ١6 سدقلا خيرات رصتخم

 ١50 ٌيسئانكلا خيراتلا رصتخم

 ١717 فيرش ّيسئانك خيرات رصتخم

 ١؟ يسنكلا خيراتلا رصتخم

 ١179 ةسينكلا خيرات رصتخم

 84 رصم خيرات رصتخم

 سّدقملا خيراتلا رصتخم
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 ملا" 51 (دنمولل)

 ١717 نانويلا خيرات رصتخم

 54 (ّيرزاعل بأل) ميلعتلا رصتخم

 «غ:١ ٌيحيسملا ميلعتلا رصتخمم

 ارا را ل

 دحأل) ئحيسملا ميلعتلا رصتخم
 ١7 .9ا/ (نيّيرازاعلا ءابآلا

 يف) ّيحيسملا ميلعتلا رصتخسم

 ١74 (نيّيكينيمودلا ءابآلا ةعبطم
 ٌيحييسملا ميلعتلا رصتخمم

 نود جاما تيردنمشرألل)

 5١ا/ .56 (فورص

 ةّيبرعلاب يحيسملا ميلعتلا رصتخم
 ١64 ةّيلاطيإلاو

 ةبلطل ٌيحيسملا ميلعتلا رصتخيم

 ءابآلل) نسرادتملا

 1 م رللا
 ٌيحيسملا ميلعتلا رصتخيسم

 ١56 مورلل
 6٠١ ظافلألا بيذهت رصتخم

 6 لح ةيفارغجلا رصتخم

 سنامكرب يوايوطلا ةايح رصتخم
 0/6 ٌيعوسبيلا

 يد انحوي ّيوابوطلا ةايح رصتخم
 7١ ّيعوسيلا ديهشلا وتيرب

 87 ةيهاتعلا ىبأ ناويد رصتخم

 8,3 ءاسكلا ناويد رصتخسم

 ١9/5 بيلصلا برد ةضاير رصتخم

 5/8 ةّيقرشلا ةّيعاوسلا رصتخم

 ١8 عئارشلا رصتخم
 ميلعتلا يف ريغص رصتخم

 ١75 كحيسملا

 ١4 ةيفارغجلا يف ريغص رصتخم
 ١١ ّيوسنرفلا قيطمارغلا رصتخم
 يرام -ناريونع .رييحتشم

 ١50 سيسنرف

 ١79 ةميدقلا خيراوتلا يف رصتخم

 نورقلا خيراوت يف رصتخم
 ١79 ةطّسوتملا

 ١78 ةسّدقملا خيراوتلا يف رصتخم

 ىلع ةسّدقملا خيراوتلا يف رصتخم
 ١78 باوجلاو لاؤسلا ليبس
 ١77 ةيفارغجلا يف رصتخم

 بيرعت) ةيفارغجلا يف رصتخم
 ١ا/؟ (دواد كسر سقلا

 ءاسملا ةمدخل ىف رصتخم

 31 لاو
 ١١8 تاجيزلا ىف رصتخم

 ٠١7 فرصلا يف رصتخم

 الا مع اعل
 85 نيئدتبملل

 ١758 باسحلا ملع يف رصتخم
 بألل) باسحلا ملع يف رصتخم

 85 (يدرت نيطسغوأ

 ٌيواسنرفلا نسوماقلا رصتخم
 ٠9 ريبكلا ئبرعلا

 ه١ طيحملا رطق رصتخم

 كايسلتا ةيعازبلا نصشتي
 ١514 ينايلاطيإلا
 ا قرقلا نان بانك سقم
 ١٠١ نبدألا توهأللا رصتخم

 0 ءاجهلا ميلعتل رصتخم

 خيراوت يف رصتخملا رصتخم

 ١79 ةسينكلا
 ٠١١ ةّيتوهأللا تالاقملا رصتخم
 <48 نواّئملا رصتخم

 فوج حرش يف ىرقلا ران رصتخم
 0١ ارفلا

 ١١9 ةءارقلا جرادم

 ةغل سودرف ىلإ بآلطلا لخدم
 ١١5 بارعألا

 ّنَف ىلإ بالطلا لخدم
 ١6١ باسحلا

 ملع يف بالطلا لخدم

 تانحلا ١
 يف باغرلا ةّلعتو بآلطلا لخدم

 ١794 باسحلا ملع لوصأ

 ارا ا ناجل لفيس
 ١6١ ةحاسملا ذخأل ةحارلا دم

 مورلا ةفئاطل ةّيفقسألا ةسردملا

 ا 5 لشق نف كليات اكلا
 لامع اق ةهفملا تاركا دنبلا

 14 كاتيوربلا تعدجلا
 نياق ولا ةيلستا رمل

17 

 ةّيلخادلا ١١5

 ءانسحلا ةآرملا ١١5« ١١١

 ١١ ٌقحلا ةآرم

 كعاولا ف“ سيلا ةاريعلا

 3 ا ةتامقعلا
 ةءدابملا' .نف ةيفضصلا ةارملا

 5 للا
 ١117 يلعفلا ةازم
 كلا نتن دمر فارشلا

 5 ةظرألا

 ١40 كيدناق ميكحلا يئارم
 يدنفأ فسوي روتكدلا .يئارم

 ٠١5 خلجلا

 ايبوط نارطملا دّيسلا يئارم
 ٠٠١ نوع

 - يجزايلا ليلخ خيشلا يثارم
 اثحو - غغئاص سايلإو
 1 ىروخنعلا

 44 سرتسب ةبتاك ةموحرملا يئارم
 ١1478 باسلا يئارن
 ٠١7 رابكلا ىّقرمو راغصلا ىّبرم

 الا فر
 ةبوتلا رس يف ئطاخلا دشرم

 7 ا نفعل
 دود ةيبرت ىف ريبخلا دشرملا

 د. 00

 باتكلا ىلإ نيبلاطلا دشرم
 49 نيمثلا سذدقملا

1 
: 1 
 م
5 ْ  
1 



 يفرش يف لاوعلا هرم
 ١؟5 لافطألا

 5/8 ليجنإلا مداخل ليضفلا دشرملا

 ديكرَم الكاه  0909 28 ١8
 تاحردلل ني رثفللا كشرم

 ١87 ةّيتونهكلا

 نيرعو: يراسترف  ملعتملا ةنقرن

 هه (ناءزج)

 مّلكتملا نامجرتو مّلعتملا دشرم

 4٠ ةّيواسنرفلاو ةّيبرعلاب

 يبرعو يكرت ملكتملا دشرم
 50 (لفون سجرجل)

 ؟7 مدي العلا لدرم

 سلوب بألل) ّيحيسملا دشرم
 1 فرس يرش

 ّيعوسيلا بألل) ّيحيسملا دشرم
1 ْ 

 #١4 باسحلا يف ةرانملا ىقرم
 ىف ىف بالطلا ةاقرم

 3 ناوعلا
 ئدابم يف بآلطلا ةاقرم

 7 اللا
 تادصلا عفان نك ءانرفلا

 13 قدعلاو
 ١/ ىناجملا ةاقرم

 الرد ةورعلا

 مارت“ ىف .رايخألا :خورتم
 19 راربألا

 عوسي بلق بوثو ءارذعلا ميرم
 7١ سدقألا

 روبزلا :عجار :ريمازملا

 ١8١ ةّينادلكلاب ريمازملا

 صضعب عم ةعبسلا ةبوتلا ريمازم
 ةزانجلا يف لافت: تاولتع

 ١51١ ربقلا ىبلعو

 هال دحألا ءاشع ريمازم

 داروللا :ةيواسزشلا“ لئاتسملا

 ١17/4 ةّيبرعلا

 ملع يف ةفطتقم لئاسم
 85 باسحلا

 ناريشأ نا :ةرفاسسهلا
 7 1 كاوجلا

 ميرم حارفأ ةعبس ةحبسم
 ١1١ ءارذعلا

 494 فرظتسملا فطقتسم

 ١١ا/ دباعلا ئحبيسملا

 0 وكل ةنييجلا
 ةّنْشملا ١8

 ٠٠١ لاوحألا دهشم

 قلاخملا ىف تانئاكلا دهشم

 11 اقول قملاو
 ٠١ نيّملاع نيب ةّيناحور ةبحاصم

 مظن يف راكفألا حابصم
 ١٠١١ راعشألا

 ثحب يف بلاطلا حابصم
 0١ بلاطملا

 ءارعش خيراوت يف رصعلا حابصم
 ١ رصم

 ليلدو بساكلا حابصم
 | 0؟ بساحلا

 ةغللا ميلعتل نيتغللا حابصم

 146: ةيوسرفلا

 ةعانص يف حاّضولا حابصملا
 ه7 حاّرجلا

 ١الال ةسّدقملا ةّيدرولا فحصم

 ١7 نيوكتلا رفسل ملعلا ةقب
 درفلا رهوجلا علاطمل دعسلا علاطم

 7/6 وحنلاو فرصلا لوصأ ىف

 رتمفلاا فايع عا خروبطيب
 ١1٠ هديلوتو

 ةنسلا نم ةّيمومعلا ةبتكملا خوبطم
 انك 0 ل

 279 (ررونشل) ةّيبرعلا تاعوبطملا

 0١

 ٠١ ةّيهقفو ةّينوناق تاعوبطم
 "١١5 باسحلا ىف لّوطم

 +١1 ةللاتكلا رهاظملا
 سيدقلا ةريس يف حالصلا رهظم

 سوكيردور سنوفلأ
 7,٠١ ثعوسيلا

 ل اقلا كتدلماسلا
 سقط حرش يف ةحيحصلا يناعملا

 /١١1 ةحيبذلا

 ١8 (ليثحي نب ناتانل) مجعم

 18 ىحيمك دواد مجعم

 ١8 يّسور روتكدلا مجعم

 انحوي بألل) ئنيتال ٌينايرس مجعم
 ١١ (ّيعوسيلا يراّرف

 بألل) ّينيتال ئينايرس مجعم
 مو سو

 ةغللاو ةّيناربعلا ةغلل ريبك مجعم
 ١4 ةّيذوملتلا

 ١58 ظافلألل مجعم

 ه8 (ّيعوسيلا يروخ
 ةميدقلا ةّينادلكلل لّوطم مجعم

 ١8٠ ةثيدحلاو
 جارعملا ١55

 الا/ طوطخلا ضرعم

 سخيوطكألا :بلطا :يّرعملا
 ريبكلا

 تاقلعملا ١
 ١0 ريهز ا

 11 لع فاعف
 ىدجلا ١2

 1 نيعلا
 ١16 (ذيملتلا ءزج) نيعملا

 ةيفالاق ىلع قكارنلا كيعملا
 مق كال قئاقحللا

 مورللو كيلوثاكلا مورلل دّيعملا



 ١١7 سكذثروألا

 رهشلا) ميرم ةدابعب مرغملا

 ١١ا/ (تميرملا

 ١414 ثييلفلا نزغ بيبألا نقم
 نع نسيسعادتسمسلا شب
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 ا ةتاعبلا
 19 مّلعملا نع ملعتملا ينغم
 ١0١ ءاملاو ءاوهلا نيب ةرخافملا
 77 ريسافتلا حاتفم
 فرصلا يف حابصملا حاتفم

 ه١ وحنلاو

 ةقللا نيف ةينسلا":تادووفعلا

 ١ ما ةّيكرتلا
 ةغللا ىف ةّيفولا تادرفملا

 000 4١ ةّيوسنرفلا
 /١11 ةفعاضملا ةلباقملا
 ٠١ برعلا ةفسالفل مكحلا دصاقم
 ١ (نوميم نب ىسومل) تاالاقم

 ثلاثلا ءزجلا) بدألا ملع تالاقم
 م٠6 (عبارلاو

 ١:5 ةّيملع تالاقم

 قوقحلا ىف تالاقم

 م8 تايجاولاو
 86 سفنلا ىف يربعلا نبا ةلاقم

 ءاوهلا يف ةّيكرتو ةّيسنرف ةلاقم
 ١ 80 رفصألا

 ٌصاوخ عمج ةّيّمهأ يف ةلاقم
 ١/ جرادلا مالكلا

 تافّلؤملا سرهف

 ١١؟ طخلا ىف ةلاقم

 ١74 ايريتفدلا ىف ةلاقم
 ١67 تيكرتلا لكشلا ىف ةلاقم
 نب يدسلا :ةيوتجلاا يدلل

 864 عزنلا يفو ةرارحلا
 ةّيحمو دسحلا ىف ناتلاقم

 ٠٠١8 بيرقلا
 :بلطا :ىسولالا نبا تاماقم

 ” 7 جلا تافاقن
 8١ نامزلا عيدب تاماقم
 ١85 ٌّدِحملا تاماقم

 205 ١.( يريرحلا «تاماقم
1 

 7 ىطويسلا «تاماقم
 ١ يريرخلا اذوهب تاماقف
 45 يرونلا مامإلا ةماقم
 ١50 ةّينامورلا ةماقملا

 ١م.1/ ةّيفيطلا ةماقملا

 ةيفاقلاو ةّيريزغلا ةماقملا

 8١ ةّيسامحلا

 ةدافإل ةّيسنرفإ تافطتقم

 4١ نيثدتبملا
 ةدافإل ةلّوطم ةّيسنرفإ تافطتقم

 4٠ نيئدتبملا

 نيفلؤملا دوجأ نم تافطتقم

 نيع ةسردم ةبلطل نيئوسنرفلا
 6437” اروط

 1 نر دل وبا ةيذلقم

 ا م صا ع طل ونسب حصص حمص ا جي بج هو صم نم: هو بص هصصت عمك ا اب نب دعم حس ع سسحع سم حس هع هس تح سما 4: ناز حاحا هج يجي و برعم هس دعس تسصسستم ع جس سموم عجب وج هع حسمت بوو بدعم حسم هع عع عع طا

 ١5 ديرد نبا ةروصقم

 ١9 ةّيناربعلا ةغللا يف ناسللا مّوقم
 18٠ ةيبرع ةّيكرت تاملاكم

 ١١1 ّيزيلكنإو برع تاملاكم
 ”7 رحبألا ىقتلُم
 ةحبسو بارعإلا ةحلم

 ١8 بادآلا
 517 افصلا سرطب يف ةحلم

 ةّيلح لئاسم لح يف قحلم
 م5 بألطلا

 بألل) ميلعتلا رصتخممل قحلم

 57 (ّيعوسيلا يجوبأ سيولا
 ١17 ةثلاثلا ةنيهرلا رابخأ صخلم

 اغادتع ىتوول نسدقلا ةايص نضصخلف
 ١١7 ئعوسيلا

 ٠١5 ميدقلا ّبطلا يف صّخلم
 انوي ' ىذ نت فيش كلدملا
 ١7١ برطملا هنع باغ نم
 ١6١ ىسوم اندّيس ةاجانم
 4/ نهاكلا بلقل عوسي ةاحانم

 594 (ناءزج) سادقألا ةرانم

 نيم يف نسادقألا :ةزاشم

 ١١7 ساّدقلا

 فيرصتلا يف بأآلطلا ةرانم
 الا/ بارعإلاو

 7١ ةّيلوتبلا بصانم
 سيق خيرات يف بئاغرلا طانم

 سوينوطنأ يرام بئاجعلا
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 ّيودابلا ١١7

 ١65 نينمؤملا ريمأ نم بختنملا

 ١8٠١ (انم 'نيجوأ ٌسقلل) تابختنم
 ةغللا ىف ةّيبدأ تابختنم

 3 0 تي دلل
 ٌّنف ىف ةعانصلا تابختنم

 1 ١١4 ةعارزلا
 ١١4 ةّيبرع تابختنم

 ةريسلا يف ةّيسيبمكلا تابجختنملا
 ْ ١075 ةئسدقلا

 ١5 ىّينتملا رعش نم تابختتنم
 8 (ندع سودرفا نم تابخعتنم

 عاونأ يف عفانملا ىهتنم

 4 عئانصلا

 عساتلا سويب روشنم
 ١56 نييقرشلل

 يدنجلا تاموظنم 21١١ ١77

 حدم يف ةّيّردلا تاموظنملا

 “٠١ ةّيلعلا ةرضحلا

 49 يدنجلا نيمأ خيشلا تاموظنم

 ٠١ تائنهتلا ىف تاموظنملا

 تابجاو يف يبلحلا جاهنملا
 ١١١ كلديصلا

 ما/ ملعلا جاهني
 38 جاوزألا تابجاو يف جاهنملا

 ١47 ميوقلا جاهنملا

 باسحلا ١5



 ةحيبذ روضح يف ديفملا جهنملا

 سقطلا بسح ديدجلا دهعلا
 758 ينانويلا

 صفت قف ءايفألألا ةنينف

 000003868 ءاينألا
 ةثالث) برعلا دلول بدألا دهم

 “١17 (ءازجأ

 ءارآ ضحد يف نيمألا يدهملا
 50 نييناتستوربلا

 ماحس قسما نيب ةئزاوعسلا
 77 يرتحبلاو

 فيقثت يف ةّيبدألا ةديدسلا ظعاوملا

 ١/5 ةّينيدلا

 بفسؤي.:نارطملا: :ةةايس ظفعاوم
 48 سبدلا

 مف ائحوي سيّدقلا ظعاوم

 51/ بهذلا

 عئاقو يف كالفألا عقاوم
 40 كاميلت

 ١١7 ئيسنكلا خيراتلا زجوم

 لويبصأ ئف قيقحتلا ذروم

 889 :قطماركلا
 1 ةاتسملا تاهكوبلا
 ١5 ةيوعابلا ةشكاغ ةدئسلا نلوم

 ١١7 رجاهملا ىتفلاو ابوريم
 ةتيشلا» ١ نلف: 'ةيمذلا ةاويفلا

 000003١ نيرعلا

 ١م" ءالا" 5١« نامزلا تازيم

 غ5( قائلا هرهتا) نوانيعلا
 ١١ا/ كيلوثاكلا مورلل نوانيملا

 ل

 /760 بيبطلا بئان

 نيبو هنيب ةلباقملاو لَّوألا نويلوبان
 ١517 لاجرلا ريهاشم مظعأ

 0١ ارفلا فوج حرش يف ىرقلا ران

 ساّدقلا باتك نم ّئيمويلا روفانلا

 ٠١ تهلإلا

 رطقلاو نيطسلفو ةيروس تابن
 07” يرصملا

 ١/ رجشلاو تابنلا

 07 (.ط .س) ناويحلا ةهابن

 يف جنرفلا ناخ يف ةّيسنرفإ ةذبن
 85 ءاديص

 ةّيكريرطبلا لصأ يف ةّيخيرات ةذبن
 ةيئاطلا: .دعاو ةيكاطتالا
 /١417 ةّينوراملا

 ءارذعلا ةرجش ىف ةّيخيرات ةذبن

 8 ةّيراطملا برقب
 ضورفلا يشف ةّيخيرات ةذبن

 ١٠؟ ةّيعيبلا

 فلدير يوابوطلا رابخأ يف ةذبن
 ١" ءادهشلا هئاقفر عم افيفاوكأ

 نيسيّدقلا داهشتسا . يف ةذبن

 انحويو سلوب نيّينابايلا

 85 ريرحلا ةعانص يف ةذبن

 ةكلم «ءابزلا) بنيز رابخأ نم ةذبن
 /84 رمدت

 سوفيسوي خيرات نم ةذبن
 ١٠٠ يدوهيلا

 سرطب ّيوابوطلا ةريس نم ةذبن
 05 ئعوسيلا رفالك

 اا اولا و
 ةّيملعلا ةرئادلا رامثأ نم ناتذبن

 ٠١ ةّينوراملا

 ١١٠7 نهاكلا ساربن

 بسحب ساّدقلا عماسل ساربنلا

 ةّيبرعلا نيتغللاب َينانويلا سقطلا
 174 ةّيوسنرفلاو
 5 ا 4 لالا

 77 راهنلاو ليللا ىف راهزألا راثن

 ا نكعلا لو مظنلا رثن

 ةاجنلا ١١

 ريبدت يف تاقرشملا موجنلا

 ١١0 تانوكسملا

 ١8٠١ ةّيمارآلا ةغللا ؤحن

 سرطبل) ةّيبرعلا ةغللا وحن
 ١١ (تعوسيلا يشوطملا

 ١8٠١ ةّينادلكلا ةغللا وحن

 م١ 5١ مّلُملا بخن
 0ا/ حملا ةّرغو حلملا بخن

 اباب يناوي مّلعملل) بادآلا ةبخن

 45 (سولوبود
 نايتفلا بابلأ ريونتل بادآلا ةبخن

 ١٠١8 بابشلاو

 /ا/ راكفألا ةهزنو رابخألا ةبخن

 سيّدقلا ةمجرت يف بخُنلا يع

 لزغلا ىف بيطرلا ىدنلا

 177 تيضقلاو

 ١59 حارفألا عترمو حاورألا ةهزن

 بياطأ ىف راكفألا ةهزن
 ”١١7 204 راعشألا

 - رصم خيرات يف بابلألا ةهزن
 48 .97 رصعلا ءارعشو

 ضايير يف .بابلالا ةمّزن
 ١6 بادآلا

 يبأ رداون يف سآلجلا ةهزن

 ْ 1 نفاوت
 ةليعرللا ىف ةييشلا ةفويلا

 45 ةّيميلسلا

 77 فرصلا ملع يف فرطلا ةهزن

 ا/ فرصلا
 ١505 بأآلطلا ةهزن
 ١77 دورولا يف ةهزنلا



 راصمألا ..ركذ ىف قاكفملا ةهزت
 93 قافآلاو

 ةغللا يف جهبلا قيستلا

 ١١ ةّيزيلكنإلا

 ١١١ ابصلا ميسن

 حدمو ةمجرت يف ةيداؤفلا دئاشنلا

 44 اشاب داؤف

 ٠١5 فيصان خيشلا مظن نم دئاشن

 ىلإ: رفسلا» .يف."لومشلا ةوشن
 11 كيذا

 راد ىلإ دؤعلا يف مادملا ةوشن

 ١85 مالسلا

 يكارصيلال ءارجألا .ماظن
 ٠١5 (ءاروعلا

 ٠١5 (زاب ميلسل) ءارجألا ماظن

 تاوذ ةلسلس يف تاقلحلا ماظن

 07 تارقفلا

 ١0 عباطملا ماظن

 ةّيكرتلاب ىضارألا همانماظن

 20 45 ّييرعلاو

 نيتغللاب توريب أفرم همانماظن
 نو تلا ا وسرللا

 ١١4 ةّيموُرُجَآْلا مظن
 ركشلا يف .ليمجلا مطنلا

 ١55 ليمجلا

 "1 (يلامشلا ربحلل) يلآللا مظن

 ه4 سرادملا ةذمالتل سئافنلا

 تابختنم يف راهزألا حفن

 راعشألا ١7١7

 نوبايلا لوسر ةريس يف دنرلا حفن
 ٠١ ديهلاو

 تامست ىلغ راهزألا تاحفت

 “١67 راحسألا

 ٠١١ ةّيمازخلا ةحفنلا

 49 ناحيرلا ةحفن

 ملال ةّيكرتلا ةغللا ىف ةّيكرلا ةحفنلا
 تزد :نفا :ةكذلا بطلا فن

 ةسينكلا سوقط ضماوغ
 اا كد كرولا

 انتلاح ىف ةّيرطعلا ةحفنلا
 ْ ١١ ةّيملعلا

 لاطبإ يأ) ءاقترالاو ءوشنلا ىفن
 0١ (نيورد تهدم

 77 رعشلا دقن

 ١1 رخحلا نف نكشلا
 ١١ ةّيمالسإلا دوقنلا
 ١60 .177 ةغالبلا جهن

 ه٠ ميدقلا خيراتلا يف ميوقلا جهنلا

 ٠١/ ةلسارملا جهن

 مو ديز ىبأ رداون

 ل

 ١717 لافطألا ميلعتل ءاجهلا

 بادآلا عوبنيو ممألا ةياده
 مكحلاو ١79

 انستا" ىنلا ” تنانتيلا» يدم

 تافّلؤملا سرهف

 لئاسرلا ١79, /ا١

 ةدابع ىلإ ناّبشلا ةياده
 ٠١١0 ثنابرقلا

 ملع يف بابحألا ةّيده
 76 باسحلا

 ةيالهو بابحألا ةّيده

 ٠١54 بألطلا

 ةّيرعلا نيتغللا يف ةّيقرشلا ةّيدهلا
 ١1 ةّيزيلكنإلاو

 نانا ةدشلا ةكفرعلا هتدقلا
 هه ةّيزيلكنإلا

 ١61 ةّيئالعلا ةّيدهلا

 عبرألا يف بقاثلا ذيذهلا
 الا“ بقاوعلا

 و

 ١ك صالخلل ةميظعلا ةطساولا

 8/8 نانبل

 1ا/ا

 مال برغملا ةدرو

 نادال ع ةندقملا :ةتدرولا
 ١8١ ةّيّماعلا

 ١١8 لوصولا لئاسو

 لح يف موقرملا يشولا
 /١7 موظنملا
 ١54 ماشلا فصو
 ١5 رصم فصو

 ١6١ لافطألا فئاظو

 ١6١ ثانإلا فئاظو
 ١6١ ةّيلذاشلا ةفيظولا
 ٠١9 كاميلت عئاقو

 ١١9 يكيلوثاكلا دلولا
 04 تجنرفإ تسل نذإ ْيَو

 ٍِي

 رصعلا ١6١



 أ

 ١68 ةّيلدعلا ماكحألا

 ١95 لال ع نه فك لاوحألا
 /١1 زرألا

 نو
 اح ميلشروأ

 لباب ١4
 ١56 ىلا/ 86 ريشبلا

 "6 ةلّصبلا

 ١ كوريب

 حل

 45 مدقتلا

 ١؟ا/ .١١؟ نونفلا تارمث

3 

 ١59 ةّيمسرلا توريب ةديرج
 47 ثداوح ىتديرج

 ا نايوملا

 هولا ١1
 ةنينجلا ١١7

 الا نينفرلا
 ١65 ةضورلا

 ١5 فراعملا ةضور



 : || سرهف 3/1

 ١١5 لاحلا ناسل زر

 2 45 ةرهزلا

 # ةيسئرفلا' ةّيويسآلا ةلجسلا 11و
 ملا/ ئناكيتافلا عمجملا

 ١59 نساحملا نس

 ١١١ ةيحملا 81 ةيزوبت

 لا" لل" كالا للك قرشملا

 نكي لكه اا" ملال ش

 امال لكما" م د

 ١ حاب | ١١ ماشلا

 < فطتقملا ١5١, ١٠65 سمشلا

 ١5١ .ا11/ اثم اا" رانملا

 ١1م لصوملا رض

 َُن ١١١. ١5١ افصلا

 045 حاجنلا ُْط

 ١٠١ال/ل قك ةلحنلا

 00 ةعوبسألا ةريشلا ١١ا/ .08 بيبطلا

 ١59 رونلا ١64. ١٠66 ماشلا سلبارط

 م
 ا 0 ف

 ؛5 ةّيدهلا
 لىثد لكد ك4 14 أل لالهلا عار

 1 ١١ دئاوفلا

 5 ل

 نانبل م١7. ١5١.2 ”١85
 “٠7 لاوحألا ةّيموي

 نكامألا سرهف

 أ

 قع نات نارا طقم ةناكمألا

 ا اب ل يالا ردا

 لقلاكمه لك ل5

8 

 1١م١ دمآ

 الاسبأ :١
 انيثأ ١4

 77 ريمزإ
 ناخرتسأ ١78

 / ةنوبطسإ
 مدع اا انعتبلا

 ١٠١ ال6 ل"ه و4 ةّيردنكسإلا

 ١85 لويم النبأ

 ناهفصأ ١١

 55 ةيقيرفأ

00 
 ايناملأ ١١4

 ْ ١١6 ءى5 7١”. اكريمأ

 ١ م سلدنألا

 1 66 ةيكاطنأ

 ١854 97" ةرتلكنأ

 ١1١ لم ىو ندهإ

 للا“ لال ىلع عه ال ةيروأ

 لاله لدغ هك لك لد

 ١و4 014 .,140

 ١/7 .176 ميلشروأ
 ١9/7 ةيمروأ

 ١85 ناريإ

 4 ةيلاطيإ

 ٠ لباب
 ١5 اوداب

 2.16 2١١ ”١7 ١5 .4 سيراب

 ١ ىل تا هر ىق”5 ل٠

 ١ 1559 لكك ل١ لقحه



 كم5 فكوال كال كانك

 ١مم كم5 كالا لالا

 ةمّزلاب ١١6

 نورتبلا ١78

 4١ا/ ةرصبلا

 "94 نيرغطب

 ادبعب ١78 55 5١ل ١50

 ١١؟ 285 كبيلعب

 امك ١ ١١١. ١80. دادغب

 ؟5 افوقب

 77” شركب

 ؟ اًيفكب

 7١9 (ريد) دنملبلا

 ةّيقدنبلا 9 ١5

 نيدلا تيب 2١178 ١١9

 مال ا وا دوب
 قا" لك مال مك 214

 6 955 5٠١5 35٠60

 كا 04 تا تاكل

 كمل ىلاثال ىلثك لالثم

 كوم ك5 ل٠5 ل“

 ١/١

 / رمدت

 ١60 ايلاست

 غنبوت ١4

 ةّدِج ١6

 ٠7/8 رئازجلا

 8541/8 نبا ةزيزجلا

 4 ةّونَج

 ةينوج ١55

 كو لل" لك” كال 2019 بلح

 ق5” 24١ "5 ث لكك

 ١7

 1686© صمخح

 مك ثاروح

 85 افيح

 ل6١ ىكال م٠ 178 قشمد

 14 ءككلأآ كل لال

 اما ءكلع ءكالال ءكوال

 6 راّودلا

 ركيرايد 7/ا3١. ١854

 نكامألا سرهف

3 

 ١٠6 كّتْسر

 ٠١١ ايسور

 ١٠١ ١١« (امور «ةّيمور) ةمور

 لالا ىف ىلإ لو ملا

 كك تمل تك كد له

 غ1 ١54

9 

 ١٠١5 2ه8 هك ةلحز

 ١66 رابجنز

 1٠ ليئاكيم قوز

 يل

 كينولاس ١9
 تارعس “1/1١

 75 ليبج رّمس

 ج١" قه ملك «غ٠5 ةيروس

 ا١ا/ل”" نككو لان" لال“ ؟

 4 وئيسنوس

2 

 يس

 هل ق١ ثا لال كو ماشلا

 لال لحقت قك قا" لك

 فذغ

 لوال ءلو5 ءكلو+١ 49

 ١

 ا "5 الا ريوشلا 9" 24١

١8 4١ 

 ١7553 (لبج) نوئهص

 ١68 روص

 ١64 صك لنيك عقد ءاديص

 / نيصلا

 ّط

 شيماط ١4
 "8 (ريد) ةشبطلا

 ١514 .454 ,("94 ,؟0 سلبارط

 ١84 ١56 ماشلا سلبارط

 ١85 نيدباع روط

ْ 

 778 (سودرف) ندع

 ١85 ء11ا/١ قارعلا
 معلا
 ا 5 اع

 4١ اروط نيع



 نكامألا- سرهف قي

 / ةّيراسيقلا ا
 / ةطانرغ

 ُك 13 هاب قْيرغ

 أ انرغ
 ١85 ءالبرك

 ؟17 اتبج مرك 59
 ١5 غاهتبوك :
 ١85 سراف
 ل 4 وناف

 نم م4 5٠ ل"ثع ك1 نائل يرار'
 ١ 46ه قا" قع ل" قه ةسنرف

 . لل لثإ لالا" قع
 ١8 لقد:

 كقذأل ننا" لقال ١١

 . هلآ

 امك كما" لكك ىا"ع ةردنل نب 0
 ١ا/ا/ل درول ا
 غ8 ك6 ١45 كنيسل 1 هئيف

 ١١ ندْيَل ١
 هال ,.05 نويل 0 8

 ١مل ,”56 (يداو) اشيداق

 ا ١45 ءالا ضربق
 3/١ 1١817. ١84 نيرهنلا نيب ام 2159 21١55 6١1ا/ ,.8”3 سدقلا

 "١817 نيدرام 1/١
 ١5 خيرتسام 4١ (ريد) ةفقرقلا
 غ8 2,ٌمتال 65 (ةريزج) ةطلام ا #0 ا (ريد) ايحرق

 74 تيرثم ١51 ا
 55 ةسورخملا (ةناتسآلا رظنا) ةّينيطنطسقلا
 ايليسرم ٠١5 7 للا هنا هربمق

 5 كاملا ضروف

 ١7١9 بلكلا رهن 4مل

 ٠١ ةيسوقين 14184 1117 ال يقم
 85 ةّيراطملا

 يسصحج 7 ١57 اكسوم
 ١5 غيقردره ١58 وكسوم
 ١م# ال٠ دنهلا ءهاالا" .ءكال؟" كالا لصوملا

  4١ناتسدنهلا /

 وناليم ١5 9 ةدنلوه ١7

 ِي

 ٠7٠١ نابايلا 0
 ٠١ نوبايلا 8 ا
 نانويلا 6٠9, ١١ ا١هال قككال 3١ ةسمنلا



 وما ساس تملا مو ةّيلعلا ةناتسآلا يف ةعابطلا ّنف :لّوألا لصفلا

 ا و ماشلا يف ةعابطلا ّنف :يناثلا لصفلا

 25ش 8 فيرشلا نمدقلا “ىف ةعابطلا نه :ثلاثلا لضفلا
 00110 0 قارعلاو ةريزجلا يف ةعابطلا ْنَذ : عبارلا لصفلا



 واااو نق و سا اصاكتسااخلا وطساسطلست# عباطملا س رهف

 و وس ا نيفلؤملا سرهف
 0 (نيفّلؤملا ريغ) صاخشألا سرهف

 00 0 1 تافّلؤملا سرهف
 سا ا سا سات ما ا نوتات ةفاطس جاكم فعححصلا سرهف

 ا ا ا ا دل نكامألا سرهف

 ا مالا مومو ا ادم تايوتحملا سرهف



 (وخيش سيول بألا تافّلؤم» ةلسلس نم ردص

 .ةعبار ةعبط «مالسإلا لبق ةّينارصنلا ءارعش ١-

 .ةعبار ةعبط «مالسإلا دعب ةّينارصنلا ءارعش -'

 .ةيناث ةعبط «ةّيلهاجلا برع نيب اهبادآو ةّينارصنلا -
 ةعبط «نيرشعلا نرقلا نم لّوألا عبرلاو رشع عساتلا نرقلا يف ةّيبرعلا بادآلا خيرات -4

 . ةثلاث

 .اهيلع ٌديزم ةثلاث ةعبط ءاهراثآو اهخيرات «توريب -
 .ةيناث ةعبط «قرشملا يف ةعابطلا ّنف خيرات ١-



 :فاالغلا ميمصت

 :فورحلا كديضنت

 : ةعابطلا

 يوابطرق ناج

 ةّينانبللا رشنلاو عبطلا ةكرش

 (هدالوأو كيدلا ليلخ)

 ةعابطلل شاّكد ةسّسؤم

 ١ه -5- ١8/10/1


