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 يه ااس انش الب هني 1

 فهم لسه

 نيرشعلاو ةعساتلا ةعبطلا

 يف دجنملا ءاّرقلا ىلإ مّدقن نأ اندعسُي

 دقو «نيرشعلاو ةعساتلا هتعبط يف مالعألا
 نم أرط ام ىلإ اًرظن هديدجت ىلع انلمع

 ةصايشلا .نيدام ىف تادجتسمو :تاريعتم

 ةحفص قبت ملف :.. . . انقافجلاو داستقالاو

 .ثيدحيتلاو. ليدحتلا نم اهطسق تلاتو لإ

 بدألا ىف دحنُملا نم ىلوألا ةعبطلا َنِإ
 ةعومجم يف ١9407 ماعلا تردص مولعلاو
 ءادجنملا» مساب كثنرهتشا يتلا انمجاعم

 يف دجنملا مساب ةحقنم ٌتاعبط اهتهعبت
 ةرداصلا ةعباسلا ةعبطلا تزّيمتو .مالعألا

 ترصتقا مث .عساو ٍديدجتب 1 ماعلا

 تاعبطلا يف تابيوصتلاو تاحيحصتلا

 كتناكو :تاغعوبخوملا نيقعب ىلع ةيلابلا

 نومضملا تددج دق ةرشع ةسماخلا ةعبطلا

 هعم لهست جارخإ يف هتمدقو ةلماش ةروصب
 .ةعلاطملاو ةءارقلا

 ماعلا يف نورشعلا ةعبطلا تناك ّمث
 كثتدح ام راضعالاب اهيف اندععأ دقو 23517

 ّيتايفوسلا داحتالا يف ةّيريصم تارّوطت نم |

 تارّوطت يهو ءاّمومع ةّيقرشلا ابوروأو

 «ّيفارغجو ّيداصتقاو يسايس عباط تاذ

 ةّيعوضومو ةقيقد ةعجارم ىلإ ىّدأ اًمم
 تارّيغتملاو نادلبلا كلت عاضوأ لمجمل

 ماظنلا مجن لوفأ ذنم اهيلع تأرط يتلا

 داوملا لخادم نم ريثكلا لّدبتف .ّيعويشلا

 وأ ةديدجلا مالعألا نم ريثكلا فيضأو

 حرسم ىلع ةيناث زربتل تداع يتلا ءامسألا



 تاّيصخشلاو ندملا ءامسأك «خيراتلا

 دودح ىلع فق وتت مل تارئيغتملا هذهو

 ملاعلا اهحرسم ناك لب «ةّيقرشلا اًبوروأ

 قرشلاو ةّيبرغلا اًبوروأو ايقيرفأك ءهّلك
 .ةدودحم ةروصب كلذ ناك نإو ءطسوألا

 ام اذهو ءددجتت هتطيرخو لدبتي ملاعلاف
 اذيدجت «دجنُملا» طئارخ ديدجت ىلع انادح

 نوكرلا عيطتسي ثحابلا َّنإ ثيحب ءاّمراص

 وه امك ملاعلا عقاو ىلع فوقولل اهيلإ
 ] . مويلا

 تاعوضوملا اًرصح لوانت ديدجلاو
 : ةيلاتلا

 ةيفارغجلا تالاجم يف ملاعلا لود لك -

 ثدحأو ءداصتقالاو ةراضحلاو خيراتلاو

 ذخألا عم «ةّيناكسلا تاءاصحالا

 يف وه يناكسلا رّوطتلا نأ رابتعالاب
 يف امنع ال .ءهقيقحت بعصي زمتسم ديازت
 ,ةماقلا لودلا

 تاالاجرو وسلا لودلا ءاسؤر
 بالا

 ةّيديملا برحلا نم «خيراتلا يف بورحلا
 «نانويلاو سرفلا نيب (.م.ق ه5 نرقلا)

 بورحلاو ةيناثلا ةّيملاعلا برحلا ىلإ
 . اهنم تجتن ىتلا ةّيميلقإلا
 و

 ةّينفو ةسدا نسرادمو ءركف لاجرو ءابدا

 ) «ةيجولويديإ بهاذمو ةّيركف تاراّيتو

| 
| 

 ام ا

 لآ

 . ةليمج نونفو
 «ةكسلاو :تاغل :ةفلتخم مولعو ءاملع -

 .ةيملع :تافاشتكاو «ةيرشب نسائجأو

 رّبعت اهّنِإ ثيحب اهطبض مت دقو : طئارخلا -
 .مويلا يسايسلا ملاعلا ةيفارغج عقاو نع

 نأب يمتتف نورشعلاو ةيناثلا ةعبطلا امأ
 يمالسالا ملاعلا مهي امم ريثكلا اهيف انلخدأ

 .اثيدحو اًميدق هخيراتو هتديقع ىف

 نيرشعلاو ةعساتلا ةعبطلا صخ ام يفو
 دع ةيفتنا ام لك اعف# انووربآ .دقلا هلع

 ماعلا ةياهن ىتح ٍتارّيغتمو ٍتامولعم
 بذألا مالعأ نيدايم يف كلذو «؛55

 مولعلاو داصتقالاو ةفاقثلاو ةسايسلاو َنفلاو

 ناكسلا تارّيغتم يفو ٠«...خيراتلاو
 عم «تافاشتكالاو ةراضحلاو ةيفارغجلاو
 تارظ تاذجعس“: حم كلذ قفاز انه

 كلذل ةصّصخملا لوادجلا يف اهانزربأف

 .مجعملا ليذ يف

 اثيلغا خرم يذلا ىلاعت هللا ركشن اًماتخو

 انطاحأو ءزاجناإلا اذه ىف اندعاسف «همركب

 ىلإ ةدئاع ةريثك تابوعص يطخت يف هتيانعب
 رهقت انف . تاوعبس اهاكاع ةيساقا كورظ
 رذتعنو ءداقتنا وأ ةظحالمب انافاو نم لك

 .ئطخُي ال نَم لجو .أطخ وأ صقن ّيأ نع
 ٍتاعبط يف هكرادت نكمُي ام هاذ اذق" عيلعأ

 . ةقحاال

 قرشملا راد



 ؟ىراتفلا ليل

 مالعألا بيثرت ©

 ةّيبرعلا مالعألا ه

 ةّيبنجألا مالعألا ه

 خيرأتلا ٠

 .ءابفلألا ةقيرط عبتي مالعألا بيترت ١.

 .ليحاو فرخ [|و | .

 .دحاو فرح ددشملا .فرحلا .

 يحل احلا اسي ٠ اهّيسرك بيترت عبتت ةزمهلا .

 : اّلَتَم . اهترهش وأ اهتينك وأ اهئامسأ يف بلطُت
 .نبا يف دشُر نبا ءرَّمُع يف باطخلا نب رّمُ
 نيدلا سمش هوبأ يف ّىّرَعَملا ءالّعلا وبأ

 .ّيسدقملا يف ّيسدقملا

 ةقحلم «ّئيلصألا ظفللا قبط اهتباتك ىلع انصرح

 رهتشاو هبيرعت قبس ام اّمأ «ةّينيتاللا اهفورحب
 . ءارَقلا هفرع ام ىلع هانكرتف هلامعتسا
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 عم ءٌيداليملا خيرأتلا هعبتي ٌيرجهلا خيرأتلاب
 .م و ه حالطصاب امهيلإ ةراشالا
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 زهت لامش نميلا يف ةيدم :َتِإ
 .ن 60,6٠٠ .ٍلاع لبج حفسب .م ل٠6١

 ىنغأ نم .ةّيرثأ دجاسمو ميدق روس

 بوبح ء«نميلا يف ةيعارزلا قطانملا
 ةّيراجت قوس .ةلينو تاقو ّنِبو ةهكافو
 .«ةظفاحم ةدعاف . ْرِعَت ءاعنص قيرط ىلع

 ءنيّدْعلا .ءلافُس يذ ءَبِإ :اهتيضقأ

 اهيحاون نمو .ميري ءرداخملا ءةبطعق
 .ةرداثلا

 ءايرجين بونج ىف ةئيدم :هطو ابآ

 .نالءءرحلف
 حتف 04٠-001. ةرطاسنلا قيلثاج :ابآ

 .(نرفسيط) نئادملا يف ةسردم

 اهسّسأ ةنهكلا نم ةّيعمج :ضيبلا ءابآلا
 لمعلل رئازجلا شسأ يرجيفال لانيدركلا

 يف ةديدع دهاعم اهل . ايقيرفأ يف

 .قرشلا يفو ايقيرفأ يلامش

 دئاقف :(168١تز) (اشاب نسح) هزانأ

 راث .لوضانألا نامكرت ريمأ .ننامثع
 .ولوريوك دّمحم مظعألا ردصلا ىلع

 . ليتغإ

 ىلإ بسنت جرارخلا نم ةقرف :ةّيِضاإلا
 ةدّدعتم تاروثب اوماق .ضابإ نب هللادبع

 ىيحي نب هللادبع ةروث اهّمهأ ءافلخلا ىلع
 ىلع مهدوفن اوطسبو .مالذا/ /ه4

 ىلع افزاثز ترعرضخحو نينا
 حافسلا دمخأف نامُم يف نيّسابعلإ
 ىلع ءاضقلا نم نكمتي ملو مهنايصع

 ترشتنا يتلا ةّيحورلاو ةّيركفلا مهتكرح

 ثيح ةيقيرفإ ّيلامشو رابجنزو نامُع يف

 انموي ىتح نوفورعم .*ةّيمتسّرلا ةلودلا

 الو: ةينامشلا ةيقيرفإو :تامظو رابجتنز يف
 .رئازجلا يف امّيس
 رعاش :(18445-191) (زيزع) هظابأ
 تانأ» :ّينادجو يئثانغ رعش هل . يرصم

 تايحوسصو .هتجوز ءاثر يف «ةرئاح

 .«ىنبلو سيق» :اهنم .ةّيخيرات ةّيرعش
 .؛رونلا ةلفاق» ءاّردلا ةرجش# .«ةساّيعلا»

 ةلودلا كولم ىناث ):1١77-1181(: اقابأ
 ءابآ ثقلت - سرافا نقيل قنا اة
 ام لوغم تامجه 3 .١؟158 وكالوه

 لود عم ةنسح تاقالع ماقأ .رهنلا ءارو
 ناكو نمرآلاو نيّييلصلا فلاحو برغلا
 مزهنإ .كيلامملا ٠ لصاوتم عارص يف

 سرْبْيَب مامأ لوضانألا يف طبارملا هشيج
 هيلع بلغت 2117171 ناتسبلأ ةكرعم يف
 . ١758١ صمح برفق نووالق

 يف ةّيسور ةنيدم :8ةعوص ناكابأ

 يف ناكابأ ٌبصم ىلع ةّيبرغلا ايريبيس
 .ديدح .ن ١ ٠ يبسيلي

 اكريمأ يف لابج :ةجمةاةءط65 شالات
 قرش ئسلطألا ةازاومب ٌدتمت ةّيلامشلا
 وحن اهلوط .ادنكو ةدحتملا تايالولا

 لشتيم اهممت ىلعأ .م
 اهنم نبرغلا مسقلا فرعي موا

 . ينغيلأ لابجب

 -؟4148) 1عموستمم2035 سادننيمابإ

 ةبيط داّرق ريهاشم نم :(.م.ق "7

 يف نيّيطرابسلا ىلع رصتنإ .(نانويلا)
 . لتق ثيح انيتنامو ارتقل يتعقو
 يقحاللا ديمحلا دبع نب نابأ
 ةكماريلا حدم فيرظ رعاش :(815ت)

 ةنمدو ةليلك باتك لقن .نيّيساّبعلاو

 .رعشلاب
 :(م816 /ه١٠٠ وحن ت) رمحألا نابأ

 نيب شاع .باسنألاو رابخألاب ملاع

 «يزاغملا» هباتكب رهتشإ .ةرصبلاو ةفوكلا
 .مالسإلا رابخأ 5

 اديق بتك نم :1لمههزؤ50 دشيناب

 .ةسدقملا ةيدنهلا

 ةيروهمج سيئر :(ديلوغ نسح) نوديتبأ
 . 191/ا/ ماع دالبلا لالقتسا ذنم يتوبيج

 ةروطسألا تنرق .(050ت) ّه مهرهشأ

 ىلع ةّيررهمج : .ةطالطةمكلكموو ايزاخبأ

 عبتت «ساقوقلا بونج دوسألا رحبلا

 .ن ةت؟5ةرء٠٠ مك قللراآأو 6 ؛ايجروج

 ةمركو تاّيضمح .يموخوس اهتدعاق
 مواسم ءغيلو ياشو

 بونج يف ةنيدم :170608 ةدّبأ وأ هدب

 :نوفر,»> .  ءقيج . ةنطاقمب اينابسإ
 نم ةميدق رودو سئانكو ةّيمالسإ راوسأ

 .رومخو نوباصو تويز .ةضهنلا دهع
 .مك 77 .نانبل يف ريغص رهن :ميهاربإ
 طّسوتملا يف تصيو اقفأ ةراغم نم عبني



 00 ميهاربإ

 همسا ةروطسألا تنرق .ةينوجو ليبج نيب

 : ضيئودأب

 مزعلا يلوأ نم «هليلخو هللا يبن : ميهاربإ
 نيملسملا دتعو .ءايبنألا وبأ «٠ لسرلا نم

 قحسإ بجنأو هدلو عم ةبعكلا ىنب هنأ

 .ليعامسإل اخأ
 ناطلس )151-١1148(: ميهاربإ

 ناك . 5 دارم هاخأ فلخ . ١174٠ ينامثع

 ةريزج هشويج تلتحإ .رمخلاو وهلل احم
 لتقو ةيرافكتإلا هعلغ 1548 ترك
 5 ديكس هنبا هفلخ : اًقنيخ

 /ها١١ ت) دمحم نبا مامإلا ميهاربإ

 بأ هّجو .ةّيساّبعلا ةوعدلا سأر م6

 ناورم هنجس .ناسارُ ىلإ هتوعدب ملسُم
 نم ةوعدلا تناك .نييومألا رخآ دمحم نب

 . حافسلا هيخ الأ ةذعب

 مها ت) بلغألا نبا ١ ميهاربإ

 يلامش ىف ةّيلغألا ةلودلا سّسؤم 7
 رصتنإ 8٠١. ةيقيرفإ ديشرلا هالو . ةيقيرفإ
 يتنيدم ىنب .ربربلا هل نادو هيئوانم ىلع

 .ناوريقلا برق رصقلاو ةّيساّبعلا
 /ه108 ت) بّلغألا نبا ؟ ميهاربإ
 يف بلغألا ينب كولم رهشأ م

 .41/5 قينارغلا ابأ هانخنأ فلخ .ةيقيرفإ

 هملظ رثكف ةّيبصع تابارطضاب بيصأ
 دضتعملا هلزعف ءامدلا كفس يف نعمأو

 داهجلاو وزغلل ةّيلقص ىلإ لحرف يسابعلا
 هراثآ رهشأ .ةسوقرس لالتحا دعب تامو

 . ةلودلل ةمصاع اهانب َةَداَقَر ةنيدم

 :(مالال 8 /ها ت) مهدأ نب ميهاربإ

 حاس , خلب نم هلصأ روهشم دهاز

 . ةيروسب هلبج يف رازم هربق . كّسنتو
 :(ما/77 /ه45١ ت) للادبع نب ميهاربإ

 ةعيابم ىلإ اغد .ةيكزلا نفلا دمحم رخآ

 ّيساّبعلا روصنملا ىلع راثو هيخأ
 ذغب لك .قاوهألاو ةرصبلا ىلع نكركناو
 . هيخأ لتقم

 /ه'4١ت) يدهملا نب ميهاربإ

 نوراه وخأو نومأملا مع 9

 بايغ يف ةفالخلاب هل عيوب .ديشرلا
 :ثوماملا هنع اقع .نآسارشب نوفأملا

 . ءانغلاب رهتشإ
 :(ما/44/ه75١ ت) ديلولا نب ميهاربإ

 ديزي هيخخأ ةافو لعب ّّس ّيرمألا ةفيلخلا

 نيغبس دعب دّمحم نب ناورم هعلخب .18

 .عولخملاب بّقَلف هيلوت نم اًموي
 ّينامثع ريزو :(1555١ت) اشاب ميهاربإ

 قفار . 16177 مظعأ ردص . لصالا َينابلأ

 راصتناو رجملا ةلمح يف ناميلس ناطلسلا
 دادغبو زيربت لتحإ ١051١1. سكاهوم

 ةدهاعم ١ اوسنرف عم دقع .74
 مدعأ ١55, هةّيينجألا تازايتمالا»

 دئاق )894/!1١١-١848(: اشاب ميهاربإ

 ةيبرعلا ةريزجلا يف نييباهولا ىلع رصتنإ
 ”١877 ةيروسو نيطسلف لتحإ .4

 يفو 187 ةينوُق يف نيتنامثعلا مزهو
 ريشب ريمألا هنواع ١4874. نيبيصن

 طغضب رصم ىلإ اًدئاع بحسنإ .نيباهشلا
 .ةيبوروألا لوّدلا نم
 :(1970-18413) ريبكلا كب ميهاربإ
 .بهذلا يبأ كيلامم نم ٌيرصم كولمم

 قفتاو هدّيس ةافو دعب مكحلا ىلع ىلوتسإ
 . ١30/0 «دلبلا خيش» حبصأو كب دارم عم

 .ةيسنرفلا ةلمحلا دعب ماشلا دالب ىلإ ف

 ١16٠86. ىلع دّمحم هلزع

 :(م44١15/ه457ت) َييلحلا ميهاربإ

 يفوتو بلح يف دلو .َيفنح هيقف
 ؛رحبألا ىقتلم» هتافتصم رهشأ . ةناتسآلاب

 روباجيب كولم نم :؟ هاش لداع ميهاربإ
 اًبيدأ ناك ١51١19-١170. مهرهشأو

 .ققيسوملا نع !سّرؤلا بات هل اوهام
 نم :(012-8605) يلصوَملا ميهاربإ

 ءانغلا يف عرب .برعلا يّيقيسروم رهشأ

 يدهملا مدان .دوعلا ىلع فزعلاو

 .ميدنلاب فرغو ديشرلاو يداهلاو
 -18484) (ريشّبلا دّمحُم) يميهاربإلا
 يف دلو . يرئازج بيدأو ملاع ( 16

 هطاشن يف سيداب نبا عم كرتشإ .ةياجب
 دئار ربتعي . ّيعامتجالاو ٌّيحالصالا

 . رئازجلاب هرصع يف ةيبرعلا ةفاقثلا
 5مءطهعل (تسغوأ ناهوي) تراهربإ
 ّيناملأ افوسليف :18:94-1199(1)

 . تناك ةفسلف ضراع

 .يشبحلا نميلا كلم :مرشألا ةهربأ
 ةليفلا امدختسم 21١/٠ ةبعكلا مده لواح

 هذه ةّيبرعلا عجارملا تعد .لاتقلا يف

 دلوم نوخّرؤي هيفو «ليفلا ماع٠ ةثداحلا

 يف سيلقلا . ءانب ٍبستُي .هيلإ :لوسرلا

 لوبنتسإ فحتم - مرشألا ةهربأ

 ءاينابسإ قرش لامش يف رهن :158510 وربإ

 ةطسقرسو وينورغول يوري .مك 4

 ةعساو اتلد يف ٌتصيو ةشوطرّطو

 طسو ىف ةّيلبج ةقطنم : 4ر0 وعشر

 نارغ اهممق ىلعأ ءونيئيبأ لابجب ايلاطيإ

 تاعطاقم لمشت .م54١12,41 وّساس

 .وماريت ١ يتيك ءاراكسي . اليوكال

 اهتمصاع .ن 1,518,0٠٠ ء ملك 4

 .ةّيعيبط ةّيمحم . اليوكال
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 .؟ ىرسك بلطأ : زيورُبأ
 -668) 75 ةلالسلا نم نوعرف : سايريأ

 .,سيساما هلزع ( .م.ق 4

 ىلع ةيديوس ةنيدم :11ممو518 الاسيأ

 .نا٠,27١ء٠٠ عرالام ةريحب دفاور دحأ

 مدقأ .ةميدقلا ايقانيدناكس مصاوع ىدحإ

 ةّيطوق ةّيئاردتاك . 141// دالبلا يف ةعماج

 . ةعابط تالآ . 1" نرقلا نم
 :(1837-1407/) 1طوعم (كيرنم) نسإ

 تاّيحرسم هل .يجورن يحرسمو رعاش
 ىلع دذشو جورنلا لاطبأ ةمحلم اهيف ايحأ

 نم ّدحلا يف ةّيعامتجالا فورظلا ريثأت

 . «؛ةيمدلا تكتيبا اهنم .درفلا مّدقَت

 نسبإ كيرنه

 ايجيرف يف ةميدق ةنيدم :10505 سوسيإ
 .راصح يلسيإ مويلا يه ىرغصلا ايسآب
 امهمضخ سخاميسيلو سقولس مزه اهيف
 .م.ق ٠١" ”روعألا سنوغيتا

 بونج ارتلكنإ يف ةنيدم : 205010 موسيإ
 زكرم .ةيندعم هايم .نالة,٠٠٠ «ءندنل

 . يبرد : ةّيملاع ةّيونس ليخ تاقابس

 ىلع َيناطيرب أفرم :1مو10«5» شتيوسبإ
 كلوفوس ةعطاقم ةدعاق ءلامشلا رحب

 .ناهءرد٠٠ ءةيقرشلا

 :(14917-1910/4) ةطدنا (ناج) ليسبأ

 تاريوأو تاّينوفمس هل . يكيجلب ىقيسوم
 .«رامحلا دلج# اهنم .ةروهشم

 هابأ ىصع ّيبنلا دواذ نبإ : مولاشبأ

 رمأل افالخ بآوُي هلتقف مزهناو هلتاقو
 .دواد

 موُيَملا ةظفاحمب رصم يف ةئيدم :ياوشبإ
 .ن ٠١,٠٠٠ نوراق ةكرب بوئج
 -1584) (دّمحم نيدلا ءاهب) يهيشبألا
 فّرطَتسملا» هل .ّيرصم بيدأ 65
 مكحلاو بدألا يف «فّرظَتسُم ّنف لك يف

 رفك ةظفاحمب رصم يف ّيرثأ عقوم :وطبأ
 ندملا مدقأ نم . ةميدقلا وتوب يه ؛ خيشلا

 .ةّينيدلا اتلدلا مصاوع نمو ةّيرصملا

 مالا/-١47 رحن) 1[!نممماسهأغ5 طارقبأ

 ءاّيطالا ربكأ ىنانوي بيبط :(.م.ق

 7 ءابطألا دّهعتي . مهرهشأو نيمدقألا

 فورعملا يفالخألا هجهنب دّيقتلاب مهمسق
 . طارقبأ مسقب

 :(1886 ت) (اغأ ردنكسإ) سويراكبأ

 كوريب .ىنفا شاع. ..لضألا جتنرأ ةبيدأ

 يف برآلا ةياهث» هباتكي رهتش]“ .رضمو
 1 .؟برعلا رابخأ

 نم :(5 نرقلا) 2ماا6605 ستيتكيإ
 .امور ىف اًدبع ناك .قاورلا ةفسالف

 ىلإ ةوعدلاب هميلاعت راتمت ..ةفسلفلا ميلعتل

 :ةلدعلا ىلع سلا

 :(19401-1911) مطعلا (دليك) لبأ

 هتايحرسم نم .ٌيكرامناد يحرسمو رعاش
 .«قرزألا ينيكيبلا» (؛عئاضلا نحللا»

 )18١:5-14594(: مطعا (سلين)» لبأ

 لماكتلا ةّيرظن عرتخم .تجورن يضاير
 .ّيجليلهالا

 ىف ةّيكريمأ ةنيدم :ةمماءامه ن وتلبأ

 : .ناالشرءد ؛«نسنوكسو

 .فروو

 ءاضق (عاقبلا) نانبل يف ةدلب : حلبأ

 .يركسع زكرم .ةلحز
 يف ةيدنلوه ةنيدم : نرودلبأ

 ٠٠ ء.ردلغ ةعطاقم

 ليك

 «قرو .ل

 سدقلا - مولاشبأ ربق

 . ةيلهاجلا ءارعش

 . اليقأ بلطأ : ةلبآ

 )١1١44- (دّمحم هللادبع وبأ) رابألا نبإ

 ةيسنلب يف دلو
 رو اج *َ 1

 : . يسلدنا هب

 . سدوت يف التق تامو :هراثآ . رهشأ

 سيراب - ةينطولا ةبت | :ستيتكيإ

 ؛لاوكشب نبال «ةلصلا باتكل ةلمكتلا»
 . مجارتلا ىف «مّجعُملا» :«ءارّيِسْلا ةّلجلا»
 )*17١-1500(: ةعبيَصأ يبأ نبإ

 .ةيروسو رصم يف شاع .ٍقشمد بيبط
 تاقبط يف ءابنألا نويع» هباتكب رهتشإ

 . ”ةءابطألا

 يف دلو .ّيفوص رعاش :(1795ت)

 .ةرهاقلا يف كجنم ةيكت خيش . ناسملت

 نادركس» .؛ةبايصلا ناويد# هراثا نم

 .«ناطلسلا

 )1١1١40-1100(: ديدحلا يبأ نبإ

 . «رئاسلا لثملا ىلع رئادلا كلفلا»و
 )١141- («ميهاربإ) ّمدلا يبأ نيإ
 يلو .ةامح لهأ نم خّرؤمه 44
 .«ٌيرفظملا خيراتلا» هراثآ نم .ءاضقلا

 (شادبع ركب وبأ) ايندلا يبأ نيإ

 لهأ نم ثّدحم :(م444/ه١18تا)
 نم .يفتكملا هنباو دضتعملا بدأ .دادغب



 ّيطويسلا هصْخل «ةّدشلا دعب جرفلا» هراثآ
 ّمذ» هلو «جرفلا راظتنا يف جرألا» يف

 .6توملا دعب شاع نم" ؛؟يهالملا
 يبأ نب دمحأ بلطأ : داّؤد يبأ نإ

 . داود

 ت) (دّمحم هللادبع وبأ) رانيد يبأ نبإ

 سنؤملا# هل .يسنوت خّرؤم :(1194 وحن

 .©سنوتو ةيقيرفإ رابخأ يف
 )545-1١5/(: (رَمَع) ةعيبر يبأ نبإ

 قيقر .نيّيشرقلا ةارس نم َيلزَغ رعاش
 دهزتو بات .فطاوعلا فيطل بولسألا

 .ناويد هل . هتايح رخآ ىف

 -1710) (دمحأ) لاجرلا يبأ نبإ
 مجرت .ءاعنص لهأ نم خّرؤم ١(

 رودبلا علطم» يف ةّيديزلا ةعيشلا مالعأل

 .ةروحبلا عمجمو
 دعب ت) (نسحلا وبأ) لاجرلا يبأ نبإ

 شاع ؛يسلدنأ يضايرو يكلف

 رهتشإ .يريزلا ّرعملا طالب يف سنوت يف
 يف عرابلا» هباتكب برغلا ءاملع دنع
 .؛موجنلا ماكحأ

 (تلع نسحلا وبأ) عِدَز يبأ نإ

 لهأ نم َيبرغم خرؤم :(577١1ت)

 ضورب برطملا سينألا» هل .ساف
 خيراتو برغملا كولم رابخأ يف ساطرقلا
 . «ساف ةنيدم

 /هأ/م"ت) (شادبع) 5 يبأ نإ

 .رابكلا نم ٌّيبرغم ّيكلام هيبقف :( م7

 ةيلدج تافلؤم هل .ناوريقلا يف شاع
 نيملعملا ماكحأ»و «ةلاسرلا» اهنم «ةّيوبرت
 .«رداونلا»و ؛؟نيملعتملاو

 (دعس نب هللادبع) حرس يبأ نبإ
 .ةباحصلا لاطبأ نم :(م1061/ /اهالال ت)

 حتف يف اًشيج داق .نامثعل رصم يلو
 تاذ ةكرعم يف نيّيطنزيبلا قحس . ةيقيرفإ
 . نالقسَع ين يفوت . "يراوصلا
 (يئاطلا كلام) حْمَسلا يبأ نبإ
 يف رهتشإ .ةنيدملا ىنغم نم :(754 ت)

 .دّبعَم ىلع ملعت .ٌيومألا دهعلا رخاوأ
 :(م١١16/ه05١1ت) فيرش يبأ نبإ

 يف «عماوللا رردلا# هراثآ نم .سدقملا

 .لوصألا

 وحن ت) (ىيحي) ركشلا يبأ نيإ
 .ةبطرق لهأ نم يسلدنأ يكلف © 0١

 يف تاالاقم عبرألا» ةراثآ نم .ةعارم

 مولا
 -18794) (دّمحم) بنش يبأ  نبإ

 بتك ةّذع رشن .ّيرئازج ملاع

 «ةيقيرفإ ءاملع تاقبط» :اهنم ةميدق
 1 .ينّشخلل

 (شلادبع ركب وبأ) ةبيَّش يبأ نبإ
 نم  ثّدحم :(م844 /ها10 ت)

 .هدّئسُملا» هل .ةفوكلا يف يفوت . تاقثلا
 دبع مساقلا وبأ) قداص يبأ نيإ

 بيبط :(١١ا7/ال وحن ت) (نمحرلا

 نبا ذيملت .روباسين ٍلهأ نم فوسليفو

 سنيلاجل ةّيَبط .تافلؤم حرش .انيس

 . قحسإ نب نينخو طارقبو
 :(5117 وحن ت) (ةّيمأ) تلصلا يبأ نبإ

 ذبن .ففيقث ءاسؤر نم تلهاج .رعاش
 نيد يف ديحوتلا ىلإ اعدو مانصألا
 . ةفينحلا
 -مخ9١1) (روفيط نب دمحأ) رهاط يبأ نبإ

 خيرات هراثآ نم .ٌيدادغب خّرؤم 47

 . ؟دادغب

 نب كزابملا نينلا دجم) ريثألا نيإ
 ٌيوغل ثّدحم )1١1١49-١717١١(: (دّمحم

 نبا ةريزج نم هلصأ .لِصوّملا لهأ نم
 ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا» هراثآ نم . رَّمْع

 ثيداحأل لوصألا عماج» «.ءرثألاو

 .؟لوسرلا
 )١1١70- (يلع نيدلا َزِع) ريثألا نبإ
 نم .قباسلا وخأ ءريبك خّرؤم )74

 ةفرعم يف ةباغلا دْسَأ» :*«لماكلا» هراثآ
 .«بابللا) ؛«ةباحصلا

 (هللارصن نيدلا ءايض) ريثألا نبإ
 وخأ ءلّسرتم باتك )١59794-0(:

 د ىف لضفألا كلملل رزو .قباسلا

 بتاكلا بدأ يف رئاسلا لثملا» هراثآ ّحهأ
 .«رعاشلاو

 (يجاهنصلا هللادبع وبأ) موُرُجآ نبإ
 لهأ نم ّيوحن :(م177-17377 تا

 ةّيموّرجآلا ةمّدقملا» هباتكب رهتشإ . ساف

 . *ةّيموُرَجألاب فورعملا «ةّيبرعلا ملع يف
 ١14:05(: ت) (ليعامسإ) رمحألا نبإ

 نيرسِيلا ةضوّر» هل .ساف لهأ نم خّرؤم
 . *نيرم ينب ةلود يف

 /ه' ٠١7 ت) (ىيحي اًيركز وبأ) مدآ نإ

0 

 لهأ 7 تاقثلا نم عد : م41

 .«جارخلا» هباتكب رهتشإ .ةفوكلا

 /ه١65١ت) (دّمحم ركب وبأ) قحسإ نبإ

 باحصأ نم خّرؤمو ثّدحم م4

 نم .ةنيدملا ىف أشن .يزاغملاو ريسلا

 سبتقا اهنمو «ةّيوبنلا ةريسلا» :هفيناصت

 /ه865 ت) (نمحرلا دبع) ثعشألا نبإ
 جاّجحلا ىلع راث .ّيومأ دئاق 4

 كلملا دبع ةفيلخلا رماوأل عوضخلا ىبأو

 همزه .ةفوكلا ىلع ىلوتسإ .ناورم نب

 ”مجامجلا ريد هرم يف جاجحلا

 . لتق ىتح همئازه تعباتتو

 /ه44١ت) يعازخلا كثَعشألا نبإ

 ضم يلو ّيساّبع دئاق :(مالكك

 ةيقيرفإ يف نييضابالا براح. .زوصنملل
 داعتساو باطخلا يبأ ىلع ىضقو

 1 ةاوريقلا

 (دّمحم هللادبع وبأ) ّيبارعألا نبإ

 له نم ةغللا يف مامإ :( معو -ا/"1)

 ةيواعم 7 نع بدألا ذخأ .ةفوكلا

 .يئاسكلاو يّبضلا لْضَمُملاو ريرضلا

 باتك» هل .بلعثو تيّكِسلا نبا هنع ذخأو

 باتك»و «مهناسرفو بّرَعلا ليخ ءامسأ
 . «رداوتلا

 (دمحأ ساّبعلا وبا>» يشيلقإلا نبيإ

 فدرصتم رعاشو ثّدحم .:(65١١ت)

 يف يفوتو قرشملا ىلإ لحر .َيسلدنأ
 دّيس مالك نم مجنلا» هراثآ نم .رصم
 .؛مجعلاو برعلا

 ّيكلف :(هللادبع مساقلا) روجامأ نبإ
 زاريشو دادغب يف لمع .ةناغرف نم هلصأ
 .«عيدبلا جيزلا» هراثآ نم , 47" خرم

 :(848 ٠ -مرخحم) (ركب وبأ) يرابنألا نإ

 بلعث نع ذخأ .تفوك ّيوحن ٌيوغل

 «دادضألا» باتك هل . هتظفاح ةّوقب رهتشاو

 .؟تاقّلَعُملا حرشاو

 -1114) (تاكربلا وبأ) يرابنألا نبإ
 نع ذخأ ءّيوغل ّىوحن ١

 يف سردو يرجشلا نباو قيلاوجلا
 تاقبط يف ءاّيلألا ةهزن»" هل .دادغب

 فالخلا لئاسم يف فاصنإلا»و «ءابدألا

 'نييفوكلاو نيّيرصبلا نيّيوحنلا نيب
 .ةةّيبرعلا رارسألو

 : (319/ ت) (نانس نب ورمت) متهألا نبإ



 . مالسإلا كردأ ءرثعم ّيلهاج رعاش

 . هلامجب رهتشإ

 دعب ت) (ناوفَص نب دلاخ) متهألا نبإ
 يف شاع .برعلا ءاحصق نم

 هرابخأ ركذ .ءافلخلا سلاجو ةرصبلا

 . ظحاجلا

 وحن ت) (تاكربلا وبأ) شسايإ نبإ
 يف كيلامملا رصع خّرؤم 214

 عئاقو يف روهزلا عئاذب» هل .رصم
 بئاجبع يف راهزألا قشناو ةروهدلا

 ' .«راطقألا

 /ها/١ت) (ىلع نب دّمحم) هيّوباب نبإ

 ٍق نم هلصأ «ّيعيش ملاع (م١

 هرضحي ال نّم» هراثآ رهشأ .يرلاب يفوتو

 ىف ىربكلا ةعيشلا بتك دحأ وهو «هيقفلا

 3 .ثيدحلا

 (غئاصلا نب دمحم ركب وبأ) ةّجاب نبإ

 دلو :ريهش ّيبرع فرسليف :(78١١ت)

 حرش .اًمومسم سافب ئفوتو ةطسقرس يف

 ريبدتا هراثآ نم . دِشُر نبا هب رثأت .وطسرأ

 هفراعمب زاتمإ .«عادولا ةلاسر»و «دّححوتملا
 .ةّيقيسوملاو ةّيكلفلاو ةّيبطلا

 )١884- (ديمحلا دبع) سيداب نبإ

 داور: نم. :يرئازبس ملاح 2054
 رابك نمو ةييدألا ةضهنلاو حالصالا

 دلو .هدالب لالقتسا ليبس يف نيدهاجملا

 ةعماج يف هتسارد ّمتأ .ةنيطنسق يف

 «باهشلا» ةلجم ردصأ .سنوتب ةنوتيزلا

 ةّيعامتجالا ةّيحالصإلا هراكفأل اًربنم

 ربتعي .ٌينيدلا هميلعتو ةّيلالقتسالا هئدابمو

 يف رصاعملا َيمالسالا ركفلا دئار

 ظ ' . رئازجلا

 (نيدلا فرش هللا ةبه) يزرابلا نبإ
 ّيعفاش هيقف :(م1778/هالا"“8ت)

 نود ةليوط ةّدم ةامح ءاضق يلو .ّيومح
 يف ترهتشا ةريثك تافّلؤم هل .رجأ

 ؛نآرقلا ريسفت يف ناتسبلا» اهنم «هتايح
 . ؟نييحملا تاتج تاضور#و

 ّيوحن :(1417١1ت) (هللادبع) يرَب نإ

 هراثآ نم . لصألا يسدقم ّيرصم ّيوغلو

 درلا»و «ّيرهوجلا حاحص ىلع شاوح»
 .«باّشُحلا نبا ىلع

 /هال" ١٠ ت) (دّمحم نب َيلع) يرب نإ

 هل . ّيبرغم تاءارقلاب ملاع :(م15

 «عفان مامالا أرقم لصأ يف عماوللا رّردلا»

 . ةيقيرفإ يلامش يف ريهش باتك وهو
 -844) (دّمحم نب َيلع) ماّسب نيإ
 . ءاحه ٌىدادغب رعاشو بيدأ : 2(

 : هفيناصت نم .ديربلا دّلقتو دضتعملا مدخ

 رابخأ» ««ةعيبر يبأ نب رمُع رابخأ»
 .«ءارعشلا تاضقانم» .«صوحألا

 (َيلع)١ ينيرتنشلا ماّسب نبإ
 اهيفو «ةريخذلا» فلؤم ::(4177١١تر)

 . سلدنألا يف ّيبرعلا بدألا خيرات

 (كلملا دبع نب فلخ) لاوكشب نبإ

 خرؤمو ضاق - :(11417-1181)

 ةمئأ خيرات يف ةلصلا» هراثآ نم .ىسلدنأ

 نم تامهبملاو ضماوغلا»و «سلدنألا

 .«ثيدحلا لاجر ءامسأ

 دعب ت) (نسحلا نب راتخملا) نالطب نإ

 لهأ نم فوسليفو بيبط 57

 «ةفسلفلاو ّبطلا يف تافتصم هل .دادغب

 .قفةحصلا ميوقت'و (ءاّيطألا ةوعد١ اهنم

 دحأ يف بّهرت . 161١ «ةّينيتاللا ىلإ لقث
 . ةيكاطنأ رايدأ

 -1:04) (لادبع نب دّمحم) ةطوّطَب نبإ
 ىف فاط ةلاّحر . ةجنط ىف دلو 317

 هتالحر تقرغتساو فورعملا ملاعلا ءاخنأ

 ةيقيرفإ اهلالخ راز ةنس 19 ءاهز ثالثلا

 .ىضقألا قرشلاو ايسآو .برعلا دالبو
 يف راظنلا ةفحت» هل .ساف يف ٌرقتسإ

 «رافسألا بئاجعو راصمألا بئارغ

 تزاتمإ .ةطوّطُبي نبا ةلحرب ةفورعملا
 يف ةنامألاو ء.ةظحالملا يف ةقدلاب

 . ةياورلا

 :(م90/8 //ه751ت) (دّمحم) َةّيَقب نيإ

 هانيع تلمس .يىهيَوبلا ةلودلا ّرع ريزو

 .بلّصو ةليفلا مادقأ تحت حرطو
 وحت ت) (دمحأ ساّبعلا وبأ) ءاتيلا نبإ
 .شكاَرم لهأ نم نيرغم ملاع 27

 ««باسحلا لامعأ صيخلت» هباتكب رهتشإ

 .برغلا ءاملع هب متهإ
 :(477ت) (نسحلا وبأ>) لولهي نبإ

 رهتشإ .دادغب يف سرد ٌيروطسن بتاك
 .«لئالدلا) باتك هلو .ٌينايرسلا هسومأقب

 (لاله نب نيلع) باّوبلا نيإ

 .دادغي لهأ نم طاطخ :(77١1٠ت)
 . قّمحملاو يناحيرلا ّطخلا عدتبإ

 نرقلا يف شاع ّيسراف خّرؤم :يبيب نبإ
 رومألا يف ةّيئالعلا رماوألا» هل .1

 حارجلا نيإ

 يف مورلا ةقجالسلا خيرات وهو «ةينالعلا
 .ىئرغصلا ايسآ

 ملاع تسلدنأ بيبط :(1554١ت)

 هتافلؤم نم .نيّيبوَيألا مدخ .تابنلاب
 «ةيذغألاو ةيودألا تادرفمل عماجلا»

 .راطيبلا نبا تادرفمب فورعملا

 (دمحم حتفلا وبأ) يدذيواعتلا نإ

 ناك .يدادغب رعاش )١1481-1١1١15(:

 رخآ يف يمع .عاطقالا ناويدب اًبتاك
 اهب يثري ةريثك راعشأو ناويد هل .هرمع

 (فسوي نساحملا وبأ) يدرب يرغَت نإ

 رهشأ .ّيرصم خّرؤم )١514-141١(:

 يف ةفاطللا دروم»و «ةرهازلا موجنلا» هراثا

 لهنملا»و ؛ةفالخلاو ةتطلسلا يلو نم

 ”:تايفّولاب يفاولا» هب ّمتأ «يفاصلا

 ىدم ىف روهدلا ثداوح»و .ّئئدفصلل

 .«روهشلاو ماّيألا

 :(56١11-1١١ا/١1) (شلا ةبه) ديملتلا نإ

 ناتسراميبلا سيئرو قروطسن بيبط
 باتك» هراثآ نم .دادغب يف يدضعلا

 حلم هلك رعش هلو .«نيذابارقألا
 . فئاطلو

 (للادبع نب دّمحم) ترّموُت نبإ
 ّينيد حلصُم :(م١7١1/هم5155ت)

 ةلود سّسأ .يدهملاب بّقلت ءبرغم
 نب نمؤملا دبع هفلخ ١١١١. نيدٌحوملا

 .نيطبارملا ىلع ىضقو يلع
 -1371) (دمحأ نيدلا ىقت) ةّيِميت نبإ

 ّيلبنح هيقف :(م11707-11378 /هال

 دلو .بهذملا دّدج ؛مالعألا نم مامإو

 نم عنم .قشمد يف ماقأو ناّرح يف

 هراثآ نم . اًيجص تامو سيردتلا

 .«لئاسرلا#و «ىواتفلا»

 نغم :(8١8ت) (ليعامسإ) عماج نبإ

 هنامز ءابدأو ديشرلا عم هل .ريبك يّكَم
 .يناغألا بحاص اهركذ رابخأ

 )١١46- (دمحأ نب دّمحم) ريبج نبإ
 ةيسنلب يف دلو .يسلدنأ ةلاحر 0١

 ةّكمو رصم راز .ةّيردنكسالا يف يفوتو

 ةلحرب فورعملا هباتكب رهتشإ .ةيروسو
 .هتالحر هيف فصو «ريَمج نبا

 (دواد نب دمحم) حارجلا نإ

 .ّيسابع رعاش :(م0١6 مها 95 ت)



 رازجلا نيإ

 لتف هتف المخ موي يف ٌرتعملا نبا ريزو

 ءءارعشلا رابخأ يف «ةقرولا» هل .هدعب

 ىسيع نب يلع « هيأ نبإ - .«ءارزولا»و

 ردتقملا ريزو :(م147 /ه"* 4 ت)

 .لئاسر هل .رهاقلاو

 وحن ت) (دمحأ رفعَج وبأ) راّرجلا نبإ
 يف شاع نيبرغم بيبطو ملاع 0١

 ناميلس نب قحسإ ىلع سرد .ناوريّقلا
 داز» هتامتصم رهشأ .ليئارسإلا

 .ة«رفاسملا

 (دّمحم ريخلا وبأ) يرّزَجلا نبإ
 ٌيقشمد ثرذحيم :(م١ 1:74 /هرخا”#* تن

 ىلإ كنلروميت هذخأ .تاءارقلا يف ةجح

 يف رشنلا تابّيط» : هتافلصم نم .دئقرمَس

 ب دجنم» «ةرشعلا تاءارقلا

 .؛ءاّرقلا تاقبط يف ةياهنلا ةياغ»
 ١١٠١(: ت) (ىيحي ْئلع وبأ) ةلزَج نبإ

 مددت هياكل ىنضق) جقفافلو اهيط
 ىلإ لقن «ناسناإلا ريبدت يف نادبألا
 178٠. ةّينيتاللا
 (دّمحم مساقلا وبأ) ٌيَرِج نبإ

 نس . ّيطانرغ هيقف :(م٠114 /هال١4 ت)

 صيخلت يف ةيهقفلا نيناوقلا)» هتافّلؤم

 .؟ةيكلاملا بهذم

 ءاهنق :نم ةيودح ةرسا' :ةفاسج :نبإ
 ةيروس يف ةاضق اهنه ناك .ةّيعفاشلا

 ردب :مهرهشأ «كيلامملا ِماّيأ رصمو
 يضاق . م1737 هال” ت دمحم نيدلا

 هليفح - ١17١7. رصم مث قشمد ةاضق

 .م1188/هال١1 ت ميهاربإ نيدلا ناهرب

 قشمد مث ١1 يتسم ةاشضق يضاق

 . ”١

 )947-٠١٠١5(: (نامثُع) ينج نبإ

 وحنلاب مهملعأو بدألا لهأ قذحأ نم

 هل 0 اًميدص ناك .فيرصتلاو

 : اهنم :ةريثك تافّلؤم

 ميلا «صئاصخلا»و «بارعالا

 ةفيرصتلا باتكاو يبتملا ناويد حرشو

 .«وحنلا يف عمللا» باتكو

 (نمحرلا دبع جرفلا وبأ) يزوجلا نبإ
 هراثآ نم .ّيدادغب خّرؤم :(١١1١ت)
 .«ممألاو كولملا خيرات يف مّظتنملا»

 :(1101/-11487) (طبس) يزوجلا نيإ

 نبا يأ .قباسلا طبس «ّيدادغب خّرؤم

 خيرات يف نامزلا ةآري» هتافتصم نم . هتنب

 .«نايعألا

 /هالاثا/ل ت) ّيسافلا جاحلا نإ

 .ساف لهأ نم كلام هيقف :(م

 عرشلا لخدم» هراثآ نم .ةرهاقلا يف يفوت

 .«ةعبرألا بهاذملا ىلع فيرشلا

 (رَمُع نب نامثُع ورم وبأ) بجاحلا نيإ
 ةّمئأ نم ّىرصم ٌىيوحن :(154١ت)

 انسإ يف دلو .ّيكلام هيقفو «نيّيوغللا

 يف ّيومألا عماجلاب ملع .رصم ديعصب
 ىوحنلا يف ”«ةيفاكلا» هبتك نم .قشمد

 دصقملا»» ء.فرصلا يف ؟ةيفاشلا»و

 ىلع ةموظنم «ليلخلا م يف ليلجلا
 لوصأ ىف ؟ىهتنملا رصتخماو ؛« ضورعلا

 . هقفلا

 (يلهابلا رفعَج وبأ) مزاح نإ

 لهأ نه ّيسابع رعاش :(845ت)

 ءاجهلاب رهتشإ .دادغب يف شاع .ةرصبلا
 .نومأملا اَّلِإ ءافلخلا نم حدمي ملو
 7٠١(: وحن ت) (ةريغملا) ءائبَخ نبإ

 .ةرفُص يبأ نبا لاجر نم ّيومأ رعاش
 . برحلا يف لتق

 اة اقنع. لأ ع عسل
 ةادقب ءاملع ' نما يوغا :(ةةقاح)
 هراثآ نم .بدرطق ذيملت .باسنألاب

 ضئاقن»و ء«اهفلتؤمو لئابقلا فلتخم»

 .«قدزرفلاو ريرج
 :(1/45-8684) (كلملا دبع) بيبح نبإ

 «ةريثك فيناصت هل .ئسلدنأ ّيكلام ملاع

 .؟مالساإلا بورح» اهنم
 (رَمُع نب نيسُحلا) َيبلحلا بيبَح نبإ

 يف دلو .بيدأ خّرؤم )119/0-11١(:
 ردا هراثآ نم .بلح يف شاعو قشمد

 خيرات يف «كارتألا ةلود يف كالسألا
 . بدألا يف «ابصلا ميسن»و «كيلامملا

 ت) (هللادبع عرقألا وبأ) ٍجاّجَحلا نبإ
 كيلاعص نم كتاف رعاش 7/١8(: وحن
 دبع ىلع جرخ .ّيومألا دهعلا يف برعلا
 نب هللادبع بحصو ناورمه نب كلملا
 دبع ىلإ داع ريبزلا نبا لتقم دعبو «ريبرْلا
 . هئنغ افعف «هاضرتساو كلملا

 (نيسحلا هللادبع ربأ) جاّجحلا نبإ

 رهتشإ .ٌيدادغب رعاش :(١١١٠ت)
 عم هرعش يف فخسلاو ةعالخلاو لزهلاب

 هل .فلكتلا نم هتمالسو هظافلأ ةبوذع

 .«ناويد)

 لضفلا وبأ» َينالقسعلا رّجَح نبإ

 ثّدحم :(م1144/ه801ت) (دمحأ
 هراثآ نم . يرصم خرؤمو ةمئألا نم

 حيحص حرشب يرابلا حتف» ةريثكلا

 ؛ةياحصلا زييمت يف ةباصالا) ««؟يراخبلا

 .«ةنماثلا ةئملا نايعأ يف ةنماكلا ررّدلا»و

 /هاوا/4 ت) (دمحأ) َىمتيهلا رّحَح نيإ
 نم . يرصم ّيعفاش هقف 1 ب

 .هةّيِمَنيهْلا ىراجألا# هتافّلؤم

 (َيلع نب ركب وبأ) ٌيوّمَحلا ةّجِح نبإ
 .ٌيوَمَح ئيروس رعاش )1*1-:1*"١1(:

 حرش يف «بدألا ةنازخ» هراثآ رهشأ
 فشكاو «قاروألا تارمث»و ءهل ةّيعيدب

 ْ . ؟ماثللا

 يف برعلا ءاّبطأ نم :مَيذِح نيإ
 يف ّبطأ» ليقف لثملا هب برض .ةّيلهاجلا

 -494) (دمحأ نب َيلع) مزح نبإ

 ملكتمو خّرؤمو فوسليفو رعاش 4

 ةسايسلا لزتعإ .ةبطرق يف دلو «يسلدنأ
 «ةمامحلا قوط» هل . فيلأتلا ىلإ فرصناو

 .نوطالفأي هيف رّئأت ءّبحلا ةسارد يف
 «لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لّصِفلا»و

 «نايدألل نراقم خيرات لّوأ ريتعيو

 لوصأ يف ماكحالا»و «باسنألا ةرهمجاو

 رس 0 5
 2 .32'نمبحا ظ

 دياي شرا انورمرتمع عراانمل

 اهني هيجان نرلا ذو هبط ورام
 تمص مال فات اجيت ايجات ولت

 : 0 ىلا يراه لسا ار هسا ْ

 ا هركا حع هرحج
 هي ءإ ذح انام أدْمْم هم تظن 0 ١

 | 1 هلطساهمارا 3
 كال عطمالب يهبط الو كنعد د

 | عودة ناداهابس 'َبراتئالردتبلا

 نديل - ةمامحلا قوط باتك : مزح نبإ

 :(مو1107 /هاث٠ه تر) نوصفحخ نإ



 و

 ةّيومألا ةلودلا ىلع سلدنألا راّوث مظعأ

 منن“: . رعتك# .نضحي مدصإ, .دةيطولا
 ةدنر ىلإ ةقلام نم نوصحلا هل تنادو

 ىضق . هللا دمعو رذنملاو ا كدمحيم نمز

 ليعفوا ةفالوأ رقكآ ىلع # نيحرلا نع

 . 9758 نصحلا

 (نسحلا نب دمحم) نودمح نإ

 بدألاب ملاع )11719-1١١(:(

 دحتت سلا هالو «دادغب ىف دلو .رابخألاو

 تام .ةافكلا يفاك هبقلو «مامزلا ناويد»

 بادآلاو ةسايسلا يف ةركذتلا» هل . اًئيجس
 .؛ةّيكلملا

 )1١64- (راّبجلا دبع) سيدمخ نبيإ

 يف دلُو .ةيلقص ءارعش ربكأ 17

 لالتحا دعب سلدنألا ىلإ أجلو ةسوقرس
 .دابع نب دمتعملاب حلف ةيلقصل نامرونلا
 .فصولا قيقد («ةفطاعلا قيقر هرعش

 .«ناويد# هل .هيباشتلا فيرط

 (هاتبع دتحم نبا هيوُشَح نإ
 نم ةلاحرو خّرؤم ١144(: وحن ١١00

 3 لحر .لصألا يسخرس قشمد لهأ
 بأ شكارم كلمي لصّتاو سلدنألا
 قشمد ىلإ داعو .روصنملا بوقعي فسوي

 ىلإ ةلحر» هباتكب رهتشإ .رصمب اًرام
 لوصأ يف .سنؤُملا» هلو ؛«برغملا
 «كلامملاو  كلاسملا»و  ءءايشألا

 ىف ليذلا فطع»و ؛ةّيكولملا ةسايسلا#و

 ْ .؟خيراتلا

 )١34- (دمحأ مامإلا) لّبسَح نبإ

 ةّمتأ دحأ :(م806-/80/مه١0

 نم :نابكلا اةعبرألا نيثسلا نينلسفلا

 ةعزنلاب هكّسمت ةّدشب فصّتِإ .دادغب لهأ

 ةلِزَمعُملا مواق .«يأرلل» هتفلاخمو ةَيِفَلَسلا
 بيصأف .«نآرقلا قل ةلكشم يف

 مث نومأملا دهع ىلع ؛ةّئحِملاب»
 افع .بْذَعو دادغب ىف نجسو ءمِصّتعملا

 يف هدّنسُملا» هراثآ رهشأ .لكوتُملا هنع

 . ثيدحلا

 ٌيفارغجو ةلاّحر :(١441ت) لَفوَح نبإ

 . ّيمالسإلا ملاعلا باج .دادغب لهأ نم

 . ”«كِلامملاو كلاسملا» هباتكب رهتشإ
 مدقأ نم )/941-1٠١17(: ناّيَح نبيإ

 سبتقملا» هل . سلدنألا يخّرؤم لضفأو

 .«"سلدنألا خيرات يف
 )1٠١7-1٠١81(: (دّمحم) سوُيَح نبإ

 يف سادرم ينب حدم .ديجم ّيماش رعاش

 .ناويد هل .ةروهشم دئاصقب بلح

 .نيّيسابعلا تمدخ ةرسأ :ناقاخ نبإ

 ىبحي نب هللادبع :ءارزو ةثالث اهنم ناك

 فرع .دمتعُملاو لكوتُملا ريزو .47/ت
 ريزو .975 ت دمحم هنبإ .هدوجو همركب

 نب هللادبع .لزٌعف ريبدتلا ءاسأ ءردتقملا
 .لزغ ءردتقملا ريزو .4152ت دمحم

 :(م871 /ه1 4107 ت) (حْنفلا) ناقاخ نبإ

 هرزوتساو لكوتملا هاخآ .ّيسابع ريزو

 نب رصتنملا نم صضيرحتب اًعم التقو
 | . لكوتملا

 )1١١81-١1١754(: (مْنفلا) ناقاخ نيإ

 .ةيليبشإ لهأ نم ئسلدنأ رعاشو بيدأ

 هل .نفكازم ىف لق ءاركس اًكيرغ ناك
 يف ؛نايعألا ياعم يف نايقعلا دئالق»
 . برغملا ءارعش مجارت

 ٌيوغل 48٠(: ت) (نيسحلا) ِهيّولاخ نبإ
 نكس .دادغب ىف سرد .ناذمه نم هلصأ

 لا.سالو أر ةلوفلا يشب ةيفهاو .تنلع
 باتك»و «نآرقلا نم ةروس نيثالث بارعإ»
 ::8 ويببلل

 (ّىَعلا .دبع دمحم :وبأ» طارخلا ننإ

 هيقفو ثدحم :(م8١1/هه87 ت)

 ةغللا يف ةكراشم هل . ّيليبشإ ّيسلدنأ

 هبتك نم .ةياجب يف ىيفوت .بدألاو

 عماجلا»و ؟نيّحيحصلا نيب عمجلا»

 . ؟ثيدحلا نم | 5 «ريبكلا

 :(417؟ وحن ت) (هللا ديبُت) هّيْذادرُخ نبإ

 . دادغب يف شاع . لصألا ّيسراف خرؤم

 هلو ؟«كلامملاو كلاسملا١ هباتكب رهتشإ

 .«يهالملاو وهللا باتك نم تاراتخم»
 )١١9484- (هللادبع7 باشخلا نبإ
 لهأ نم ةغللاو وحنلاب ملاع (

 تاماقملا دقن» هراثآ نم  .دادغب

 .«ةّيريرحلا

 ّيسراف يكلف :(ركب وبأ) بيصخلا نبإ

 ك نرقلا ةفوكلا يف شاع ء.لصألا
 . ةّينيتاللا ىلإ لقت «ديلاوملا» هباتكب رهتشإ
 -111) (نيدلا ناسل) بيطَخلا نبإ
 رايك نم ّيسلدنأ بيدأ 4

 . ةطانرغ يلف ةرازرلا يلو .نيخرؤملا

 بدألا :؟نيترازرلا يذهب فرغ

 تافلؤم هل . لتقف ةقدنزلاب مهتإ .فيسلاو

 فّدصتلاو بدألاو رعشلاو خيراتلا يف

 طاّيخلا نإ

 هلو «*«ةطانرغ رابخأ يف ةطاحإلا» اهّمهأ

 «ةّيرصنلا ةلودلا يف ةّيردبلا ةحمللا»

 ةناحير»و «لودلا مظن يف للحلا مقر»و
 . لئاسر عومجم ةباّتكلا

 )1١68-1١78(: (ميهاربإ) ةجافّح نبإ

 ةهذالب ةعيبط فصو يف عدبأ ٌيسلدنأ رعاش

 . اهضايرو

 (ديز وبأ «ءنمحرلا دبع) نودلخ نبإ
 فوسليفو خّرؤم )9*١2:5-1١(:

 يف هنامز مالعأ نم .نبرع نعامتجا

 ءاضقلاو ةسايسلاو ةرادالا

 .ةرهاقلاب يفوتو سنوت يف دلو .مولعلاو
 ةطانرغو ساف ىف ةّيسايس الامعأ ىلوت

 مث تاياشوو سئاسد يقلو. ناسملتو

 ىلونو رصم يف ٌرقتساو قرشملا ىلإ هجوت
 هيف ناكف خيراتلا يف فلأ .ةيكلاملا ءافق

 خيراتلا ةفسلف ملعل اذئارو اًسّسؤم

 ةريهشلا ”«هتمذقم» يف كلذو عامتجالاو

 ملع سسأ اهيف ىسرأ دقو ءربعلا باتكل
 .عامتجالا

 :(17ا1777-04*) (ىيحي) نودلخ نبإ

 .ناسملت يف ءاشنالا بتاك .قباسلا وخأ

 نم كولملا ركذ يف داورلا ةيغب» هل .لتف

 .ةداولا دبع ىنب

 بدأل و

 فرقنا نم طرطغم- نودلخ نبا خيرات

 :(١؟845-١١91١) (دمحأ) ناكَلَخ نإ

 .قشمد ءاضق يلو .ليبرإ يف دلو خّرؤم

 *«نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو» هل

 . ريهش ّيخيرات مجعم وهو
 )١1545-1854(: (شللادبع) ماوخلا نبإ

 يف ةكراشم هل يقارع تضايرو بيبط
 سيئر ناكو دادغب ىف شاع .ةفسلفلا

 . اهئابطأ

 :(877ت) (دّمحم ركب وبأ) طاّيخلا نبإ

 .دنقرمس نم هلصأ :دادغب يف لع ّيوحن
 .ريبكلا وحنلا» .؛نآرقلا يناعم# هراثآ نم
 وحن ت) (ميحرلا دبع) طاّيخلا نبإ



 لايناد نبإ

 .دادغيب ةلزتعملا خيش : :(م017/ه٠٠

 . ةّيطاّيَحلا ةقرف ها . ّيبعكلا ذاتسأ
 نبا ىلع ٌدرلا يف هراصتنالا» هبتك نم

 .ٌّيدنوارلا

 )١1١6١0-١17١١(: (دّمحم) لايئاد نبإ
 رهتشإ .ةرهاقلا يف شاع َيلصوُم رعاش

 لايخن ةفرعم يف «لايخلا فيط# هباتكب

 ةلّيَخُم صصقلا ضرعب لغتشإ .ّلظلا
 :وونلا ةطساوب ووصلا
 وحن ت) (بتاكلا رفعَج وبأ) ةيادلا نبإ

 مدخ .لصألا ٌيدادغب بتك 2445
 .«ةأفاكملا» هتافلؤم نم .نيتنولوطلا
 نسال .«نولوط نب دمحأ ةريساا

 .نوطالفأل «ةسايسلا باتك» «4ىبقٌعلا

 )١١١8- (نمحرلا دبع) غاّبدلا نبإ

 لهأ نم يسنوت خّرْؤم
 ناميالا ملاعم» :هفيناصت رهشأ .ناوريقلا

 .«ناوريقلا لهأ ةفرعم ىف

 :(7١؟7"ه-ا١6١١) (رَّمَع) ةّيحد نيإ

 « ةيسنلب يف دلو . يسلدنأ خرؤمو بيدأ

 هراثآ نم .رصم ىف ٌرقتساو اًريثك لحر

 .«برغملا لهأ راعشأ نم برطملا»

 . 8# سابعلا ينب ءافلخ خيرات يف ساربنلا»

 -9468) (دمحأ) ىلطسقلا جارد نبإ

 .حيدملاب زاتما ّيسلدنأ رعاش

 .رماع يبأ نبا روصنملل اًبتاك لمع

 :(407-ملال1) (هللادبع) هيّوَمسَرُِح نيإ

 ةاحنلا دحأ .دادغب يف ماقأ ىسراف

 . دّربُملاو ةبيتق نبا ىلع مّلعت .نيروهشملا
 ىلع ٌدرلا باتك»و «باتكلا باتك» هل

 . «نيتوحنلا فالتخا يف بلعث
 ّيوغل :(450-9737/) (ركب وبأ) دير نبإ

 هتديصقب رهتشإإ .قيدادغب رعاشو
 ؛ةغللا يف ةّرهمَجلا» هلو .ء«ةروصقملا»

 باتك دعب ةميدقلا مجاعملا رهشأ وهو

 .نيعلا
 )1149-١1405(: (ميهاربإ) قامقد نبإ
 رابصالا# داق“ نع ..ئرضع الوم
 .؟راصمألا دقع ةطساول

 /ها/٠٠ ت) (دّمحم) ديعلا قيقد نبإ

 يلو .ّيرصم ملاعو ثّدحم م1
 ؛ماكحألا ماكحإ» هفيناصت نم .ءاضقلا

 . ثيدحلا ىف

 :(7/40 وحن ت) (لادبع) ةئيّمّثلا نبإ
 لزغلا يف هرعش رثكأ .ّيومأ ّيودب رعاش

 .رخفلاو تيشلاو
 )١٠١١٠١-4/!١1١1(: (ديعس) ناهدلا نبإ

 حرش» :هراثآ نم .ٌيدادغب ٌيوحن

 . «يئج نبال عَمّللا حرشدو «حاضيالا
 خّرؤم )1471١-1610(: عبيذلا نبإ
 رابخأ يف ديفتسملا ةيغب» هراثآ نم .ىنمي

 نميلا رابخأ يف نويعلا ةّرق»و «ديبز ةنيدم

 عماج ىلإ لوصولا ريسيت»و «نوميملا
 نرسل تينس :سدلرسألا

 .ّيطبق خّرؤم :(ركاش وبأ» بهارلا نيإ
 6خيراتلا باتك» هل ١7. نرقلا يف شاع

 . ١109 ىلإ هب غلب

 .ّيدنوارلا بلطأ :ٌّيدنوارلا نبإ

 :(447 /ه٠1ت) (دّمحم) قئار نبإ
 هلتق .ءارمألا ريمأو يضارلا شويج دئاق

 . ّينادمحلا نيدلا رصان

 /هال45 ت) (نمحرلا دبع) بَجَر نبإ
 يفوتو دادغب يف دلو ثّدحم :(م7

 مولعلا عماج» : هتافّلؤم نم .قشمدب

 . «ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا»و ؛مكحلاو

 لصأ نم َيفارغج :(دمحأ) هتْسُر نبإ
 ميوقت يف ؛ةسيفنلا قالعألا» هل .تسراف
 4: وحث هقلآ ءنادلبلا

 11975 (دمحم ديلولا وبأ» دذشَر نإ
 ةبطرق يف دلو ّيبرع فوسليف ١ ١(: رب

 هقفلاو مالكلا سرد .شكارم يف يفوتو
 كلفلاو تاّيضايرلاو تطلاو رعشلاو

 بوقعي يبأل ليفط نبا همّدق .ةفسلفلاو

 | هئّيعف ١١87 نيدٌحوملا ةفيلخ فسوي

/ 

 ةافو دعب ةيلقص ىلإ لحر مث يلالهلا
 ةعانص يف ةدمٌعلا» هراثآ ّمهأ .هريمأ

 .«هدقنو رعشلا
 بيبط :(١1١1ت) (َيلع) ناوضر نبإ
 ةيافك» هلأ . هللا رمأب مكاحلا مدخ ٌيرصم

 .؟بيراجتلا نم يدل حص اميف بيبطلا
 -/875) (ساّبعلا نب ّيلع) يمورلا نبإ

 ءارعش مظعأ نم ٌيدادغب رعاش 17

 بأ نم دادغب يف دلو .ةّيساّبعلا ةلودلا

 َينانويلا هثارت رّثأ .ةّيسراف َّمأو مور

 بيرغ رعشب ءاجف هتّيرقبع يف يسرافلا
 ناك .هنامز لهأ نع َّنفلاو بولسألا

 يف الما ءادّيطتم اًمئاشتم قالخألا قّيض

 لامجب ىّتغت .ناسللا ثيبخ «.لاؤسلا

 . ناويد هل .ةعيبطلا

 -447) (ىسيع يلع وبأ) ةعْرُر نبإ
 ذيملت .ينايرس ّيدادغب ملاع ٠

 ةيفسلف تامجرت هل .يدَع نب ىيحي
 . ةئيد تافتصمو

 رعاش :(114 ت) (يلع) قاقّرلا نبإ
 ره :ةجافح نبا تعأ حبا 2

 .ةعيبطلا فصوو لزغلا يف

 ةققلنلا دنع قاوم. وبآ) وهز ف

 : ١ لواح .ةبيطرق يف اًيضاق مث هل اًبيبط
 2 لصف» يف ةفسلفلاو ةعيرشلا نيب قيفوتلا

 دوم ةميرشلاو |ةنكسلا ني اميط لاقتلا
 ا لض ةفسلفلا نع عقاد امك «:لاضتالا

 3 *"«تفاهتلا تْفاهَتا باتك يف َيلازغلا

 8 0 7 سيلا دقو . وطسرأ ىلع ةريثك حورش

 .«حراشلا» برغلا ةشس اق

 (دمحأ ساّبعلا وبأ) قيشر نيإ
 يلو . يسلدنأ ريرور بيدأ ١١5٠(: ت)

 :ةقكاستر
 (نسحلا يلع وبأ) ٍيناوريقلا قيشَر نيإ
 رعملا طالب مزال رعاش ٠١11١(: وحن ت)

 سو هس ناكو «ناوريقلا يف 5 سيداب نس

 قفار .ةريهش يجاهأو ل فرش نيا
 وزغلا َناَب] ةيدهملا ىلإ يريزلا ريمألا

 يي ا يف دشر نبإ

 ليئافار : انيثأ ةسردم نع

 ةرسأ نم ّيسلدنأ بيبط :(317١1١تو)

 ّبطلا بتارم ىلعأ يف اهؤانبأ ىلاوت

 دبع ريزو .ةرازولا هيوم

 هتافلؤم نم .يدٌحوملا يلع نب نمؤملا
 ؟ريبذدتلاو ةاوادملا يف ريسيتلا»

 )1117-١144(: ركب
 وبأ هتيإ -
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 :تاحتسو ققرن نعش هل .نويعلا

 بيدأ :(847ت) (دّمحم) تاّيزلا نيإ

 قئاولاو مصتعملا ريزو ءرعاشو

 هنم مقتناف لكوتملا ّدض لمع .نيّيساّبعلا
 هل .نجسلا ىف: ةتامأو ةيلوق دعي اذه
 1 .؟رعش ناويد»

 -141/7) (نمحرلا دبع) ناديز نبإ
 نايعأ نم خّرؤمو رعاشو بيدأ 17

 .برغُملا
 مالعأ فاحتإ» : هتافلؤم نم وهن

 . «سانكم ةرضاح رابخأ لامجب سانلا

 )٠١١٠١54- (دمحأ ديلولا وبأ) نودير نإ

 يف دلُو . يسلدنأ رعاشو ريزو

 يف هرعش رهشأ .ةيليبشإ يف يفوتو ةبطرُ
 اهيَح ىف هسفانا :نقكسملا تتبا ةذالو
 ١ .ةناويد# هل .سودبع نبا ريزولا

 /ه145ت) (دمحأ) يتاعاسلا نبإ
 كبلعب يف دلو َّيفنح هيقف (م0

 ةياهن» :هراثآ رهشأ .دادغب يف شاعو

 .«لوصألا ملع ىلإ لوصولا
 (بجنأ نب يلع نيدلا جات) يعاسلا نبإ

 رابك نم خّرؤم )1١106-11457(:

 مدخو دادغي يف شاع .نيفتصملا

 بتكلل انزاخ ناك .يساّبعلا رصنتسملا

 ةريثك بتك هل .دادغب سرادم ضعب يف
 ناونع يف رصتخملا عماجلا» اهرهشأ

 نماكمي' كارشألا تقل

 .نبلكلا بلطأ :نبلكلا بئاسلا نبإ

 دلو .نانبل ّيزرد خّرؤم ١15٠١(: ت)

 رابخأ نع شاوح هيف خيرات هل .هيلاع يف

 . ىيحي نب حلاصل توريب
 )1١5١5- (ٌّقحلا دبع) نيِعبَس نبإ

 ّيسلدنأ ىيفوصو فوسليف

 رهتشإ .ةكم يف اًرحتنم تام .يليبشإ

 ةلئسألا نع ةبوجألا» يفسلفلا هباتكب

 .«ةّيلقصلا

 ٌيفارغج :(بارهس) نويبارس نيإ
 ميلاقألا ئاجع» هباتكب رهتشإ .قبرع اقألا بث : هشأ لوب
 هفلأ «قارعلاو دادغب فصو يف ؛ةعبسلا

 .4465 وحن
 :(418 ت) (دّمحم ركب وبأ) جاّرسلا نبإ

 َيِجاَجْرلا هذيمالت نم .يدادغب ٌيوحن
 يلع وبأو َيناَمّرلاو ٌيفاريسلا كيعس وبأو

 «هيوبيس باتك حرش» هل . يسرافلا

 .؟ريبكلا لوصألا باتكاو

 :(م418 ه١ ت) (دمحأ) جيرس نإ

 .نييرهاظلا ىلع در ,ّيعفاش ٌيدادغب هيقف

 ماسقألا» اهنم ةريثك تافّنصسم هل
 ظ .ةلاستلاو
 :(9/154 دعب ت) (شاديبغ) جيرس نإ

 ىلع برضلاب رهتشإ .ةّكم لهأ نم نغم
 :هتاحلأبو دوعلا

 :(م840 /ه١١ ت) يرهُزلا دعّس نبإ
 ةرصبلا يف دلو .ةقث خّرؤمو ثّدحم
 هل بتكف يدقاولا بحص .دادغبب يفوتو

 هتافلؤم رهشأ .يدقاولا بتاكب فرُعو
 ةباحصلا تاقبط يف «ىربكلا تاقبطلا»

 . نيعباتلاو

 )١5١4- (يلع) َيبرغملا ديعَس نبإ

 يف دلو .يسلدنأ رعاشو خّرؤم (7

 ىلح يف برغُملا» هراثآ نم .ةطانرغ

 تاصقرملا تارتع»و «برغملا
 .بدألاو رعشلا يف ؟«تابرطملاو

 :(1778ت) (برقعي) بالقِس نبيإ

 مدخ .سدقلا لهأ نم َينارصن بيبط
 .نيّبوُيالا

 تا (فسوي وبأ بوقعي) تيكِسلا نبإ
 دلو .بدألاو ةغللا يف مامإ :(861 وحن

 هنبال اًيّدؤم لكوتملا هنّيع .دادغب يف
 حالصإ» هل .اًبرض هتامأ ّمث دتعملا

 ؛؛لادبالاو بلقلا» ؛«ظافلألا» .«قطنُملا

 رغش  ريسطب رهتشإ .«دادضألا»
 . نيمدقألا

 -الا/4) (مساقلا ديب وبأ) مالَس نيإ

 هوبأ ناكو ةاره يف دلو ٌيوغل 24
 ىلع ةرصبلا يف سرد .اًيمور اًدبع
 يفو ءديز يبأو ةديبحم يبأو ّيعمصألا
 نم .َيبارعألا نباو ّيئاسكلا ىلع ةفوكلا
 بيرغلا» ريبك سوماق هفيناصت ّمهأ
 .«فّيصُملا
 (دمحم) يحّمجلا ماَلَس نإ

 يف دلو .روهشم دقانو بيدأ :(847ت)
 نع رعشلا ىور .دادغب يف شاعو ةرصبلا
 لّضفملاو رمحأللا فاو ّيعمصألا

 ؛ءارعشلا تاقبط» هباتكب رهتشإ .يّبضلا
 ّينفلاو ّيخيراتلا دقنلا بتك مدقأ نم

 ] .ّيبرعلا رعشلل
 )١١6٠١- (هللا ةبه) كلملا ءانّس نبإ

 نيريس نبإ

 ةلودلا ءارعش نم ىرصم رعاش (7

 تايشوملا ةاجآ نم لدأ وه :ةورتألا
 «ناويد» هراثآ نم .قرشلا ءارعش نم

 .تاحشوملا لمع يف «زارطلا راد»و

 . َيجافَحلا بلظأ : يجافحلا نائِس نيإ

 )١11055- (نامثع) يرصبلا دنّس نبإ

 ةرصبلا نكس .خّرؤمو رعاش ©2757

 دادغب خيرات يف باتك هل .دادغبب يفوتو

 هاّمسو ؛دادغب ىيلاو اشاب دواد ماَيأ

 .ةدواد يلاولا رابخأب دوعسلا علاطم»

 .ّيندملا نيمأ هرشنو هرصتخا

 رعاش :(١170١ت) ّيليبشإلا لهَس نبيإ

 اًقيرغ تام .ملسأ .يسلدنأ ّيدوهي '

 ىلع هاوط ناويد هل .نيعبرألا وحن هرمعو

 . عادبإ تاذ تاحشوم

 (دّمحم ركب وبأ) يسخّرَسلا لهَس نبإ
 نم نفنح هيقف :(م١9١1 /هغ47" ت)

 هراثآ رهشأ .ةناغرف ىف شاع .رابكلا
 .«طوسبملا)

 )1١875-19095(: (دمحأ) ةَدوَس نبإ

 ةذع كرت .ّيبرغم ضاقو ّيكلام هيقف

 رعاش )١4٠019-١134(: نودوُس نبإ

 : قشمد نيف: ىفوتو ةرهاقلا يف دلو . نجام

 ةهزن» هل .ّلظلا لايخ ثدحأ نم لّوأ

 عومجم وهو «سوبعلا كحضمو سوفنلا
 . تكنو راعشأ

 شاع ظفاحو خّرؤم )1١73735-171(:

 يف رثألا نويع» هفيناصت نم .ةرهاقلا يف

 ةريس يف «ريسلاو لئامشلاو يزاغملا نونف

 . تيبنلا

 :(1١٠-١٠٠11ا) (تىلع) هّديس نبإ

 هلا .:هيبأك اًريزنع تاك >نيسئدنأ قوغل
 مجعم وهو ؛مظعألا طيحملاو مكحملا»

 باتكا١ يف ليلخلا بيترت ىلع هيف راس

 تاملكلا هيف عمج ؛صّصخملا»و ؛؟نيعلا

 . تاعوضوملا بسحب
 رافسأ نم :(عوشي رفس) خاريس نبإ
 .م.ق ؟ نرقلا لئاوأ «ميدقلا دهعلا

 (دّمحم رك. وبأ> نيريس نبإ
 لهأ نم هيفف :(مال19/ه١٠١١ت)

 ريبعت" :مالحألا ريسفتب رهتشإ .ةرصبلا
 ! .«ايؤرلا
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 )948٠-/10*٠١(: (يلع وبأ) انيس نبإ

 ةفسالف رابك نم ملاعو بيبطو فوسليف

 ىراخُب برق ةنشفأ يف دلو .سيئرلا

 ةفسلف سرد يف قّمعت .ناذمهب يفوتو
 .ةثدحتسملا ةّينوطالفألاب رثأتو وطسرأ
 لعف امك ءهللا نع ملاعلا ضيفب لاق

 يف تزرب ةقيمع ةّيفوص لويم هل . نيطولفأ
 هتفسلف نع ةرابع يهو «ةيقرشملا ةمكحلا»
 :ةعوبطملا هتافلؤه نم .ةّيصخشلا

 "ءءافشلا»»و ءّبطلا ىف "”«نروناقلا»

 ”«تاهيبنتلاو تاراشإال دو ؛ةاجنلا9و

 يف هل .قطنملاو ةفسلفلا يف ؛دودحلا١و

 :اهعلطم :ةروهشم ةديصق سفنلا

 عفرألا لحملا نم كيلإ تطبه
 مكَكمَتَو زرعت .تاذا ءاقوز

 (َيلع نسحلا وبأ) رطاشلا نبإ
 نم باسحلاو كلفلاب ملاع :(15/ه ت)
 كلفلا يف تافّلؤم ةّدع هل .قشمد لهأ
 .«بالرطسألا» اهنم

 )١1141-1575(: نبتكلا ركاش نبإ

 هل .قشمد يف بتكلا ةراجت ىطاعت خّرؤم
 تايفّول اليذ هلعج *«تايفّولا تاوقا»

 . *«خيراوتلا نويع»و .ناكلخ نبال نايعألا
 (هللا ةّبِه تاداعّسلا ربأ) يرّجشلا نبإ

 «بدألاو ةغللاب ملاع )١148-1١68(:

 ««يلامألا» هراثآ نم .دادغب لهأ نم
 «برعلا ءارعش تاراتخم» وأ «ةسامحلا#

 . رعش ناويد هلو

 )١7448- (دّمحم ديلولا وبأ) ةنحشلا نبإ

 يف ةيفنحلا ةاضق يضاقو خرؤم 2

 زابخأ يف رظانملا ةضور» هل .بلح

 يبأ خيرات هيف رصتخا «رخاوألاو لئاوألا
 .ءادفلا

 (نيدلا ّبحم لضفلا وبأ) ةنحشلا نبإ

 مدخ .َيبلح خّرؤم )١580-1١4:1(:
 ٌردلا# هباتكب رهتشإ .ةرهاقلا ىف كيلامملا

 .«بلح ةكلمم خيرات يف بختنملا

 )١١46- (فسوي نيدلا ءاهب) داَدَش نبإ
 دلو .ةاضقلا رابك نم خّرؤم 24

 .َيِبوُيألا نيدلا حالص مدخ .لصوملاب
 ةّيناطلسلا رداونلا» هراثآ نم . بلحب ىفوت

 الص :ةريسا لقا ةعفسربلا ةسافتملاو
 .نيدلا
 -1711) (دّمحم نيدلا ّرع) داَدش نبإ
 هل .ةرهاقلاب يفوت .َئبلح خّرؤم ( 5
 ماشلا ءارمأ ركذ يف ةريطخلا قالعألا»

 .«ةريزجلاو
 )1٠٠١-1١18(: يناوريقلا فّرَش نبإ

 يقولو ةاوزيفلاب دلو بدأ رعاش
 سيداب نب ٌرعملا طالب يف ناك . ةيليبشإب
 :قيضر نبا هقيفرو همصخ سفاني
 )١١81-١550(: (للادبع) ركش نبإ

 كلملا مدخ .كلام هيقفو ٌيرصم ريزو

 ةسايس سرام .لماكلا هنباو لداعلا
 .داديتسالاو فنعلا

 -447) (دمحأ رماع وبأ) ديّهُش نبإ
 يف ريزوو ءاهبيدأو ةبطرق رعاش 5

 عباوتلا» ةلاسر هل .ةّيرماعلا ةلودلا

 ثيح ْنِجلا دالب اهيف فصو ةعباوزلاو

 يف باتكلاو ءارعشلا رابك عباوت يقالي

 مهسفانيو مهرظانيف «مالسالاو ةّيلهاجلا
 نعطيو «ةباطخلاو مظنلا ةزاجإ مهنم لائيو
 .ءابدألاو ءارزولا نم هيسفانم ىلع اهيف
 . يّرعملل نارفغلا ةلاسر نم قبسأ يهو
 )١970- (نيدلا لامج) خيش نبإ

 مجرتمو ثحابو بناكو رعاش 65

 ةزّيمم ةمجرت زجنأ .ٌيرئازج ّيميداكأو
 برعتسملا ةكراشمب ؛ةليلو ةليل فلأ»ل
 .لاكيم هردنأ يسنرفلا

 شاع .َيضابإ برغم خرؤم : ريغَص نبإ
 ةّمئألا رابخأ» هل .4 نرقلا ىف

 سن رلا

 نيدلا يقت ورمَع وبأ) حالّصلا نبإ
 هيقف :(م51160١1/ه11547ت)  (نامثع

 ريسفتلا يف هرصع ءالضف نم ّيعفاش

 برق ناخّرش يف دلو ء.ثيدحلاو

 يفوتو قشمد يف ىتفأو ملع .روزرهش

 ملع عاونأ ةفرعم» :هبتك نم .اهب
 «حالصلا نبا ةمدقمب فرعيو «ثيدحلا

 . «طيسولا حرش»و ؟يلامألا»و ؛ىواتفلا»و
 نرقلا) (اًنحوُي نب نوَنَح) تلّصلا نبإ
 قرش رابنألا ريد يف ٌّيروطسن بهار : (3
 اهلقث دهزلا يف لئاسر ثالث هل .تارفلا

 يونينلا قحسإ رام مالك نم ةّينايرسلا نع
 . نرقلا ىف شاع يذلا

 )1017١0- (بجنُم نب ّيلع) يفّريَّصلا نبإ
 مدخ | .يرصم | خّرؤم 2(

 نم ىلإ ةراشالا» :هراثا نم .نيّيمطافلا

 .«ةرازولا لان

 نم رعاش :(747ت) (ديزُي) ةّبَض نبإ

 ديزي نب ديلولا ىلإ عطقنإ .فئاطلا لهأ
 .هحدمو

 ءاّبطأ خبش :(نيدلا بّذهم) بيبّطلا نبإ
 .نيِيبويألا مدخ . هرصصع يف قشعد

 )1١١١١- (دّمحم ركب وبأ) ليفط نبإ

 ّيسلدنأ ّيعوسوم ملاع ١186(:

 تاّيضايرلاو بطلاب ّمتهإ .فوسليفو
 نب ّيح» ةّصق هل ءرعشلاو كلفلاو

 ةفسلفلا نيب قيفوتلا اهيف لواحي ”«ناظقي
 .نيدلاو

 -1771) (َيلع نب دّمحم) ىقطقطلا نبإ
 يف يرخفلا» هل .َيلصوم خّرؤم (84

 .«ةّيمالسإلا لودلاو ةّيناطلسلا بادآلا

 /مها؟٠:0ت) (دمحأ> نولوط نبيإ

 رصمب ةّينولوطلا ةلودلا سّسؤم 4

 رصم ىلاو .نيعتسملا هبّرَق .ةيروسو
 «عئاطقلا» أشنأو مكحلاب لقتسإ .4

 .طاطسفلا نم برقلاب هل ةديدج ةمصاع
 روغثلاو ةيروسو رصم ىلع هناطلس دم
 همساب فورعملا عماجلا ىنب .لصوملاو

 .هيورامخ هتبا ةلخ .ةرهاقلا يف
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 ةرهاقلا :نولوط نبا عماج
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 )1١1547-1641(: (دّمحم) نولوط نبإ

 دئالقلا) هراثآ نم .ررهشم ئقشمد خّرؤم

 ةرعملا) .؟ةّيحلاصلا خيرات يف ةّيرهوجلا

 .«ةّرملا يف ليق اميف
 (هللادبع جرفلا وبأ> بّيطلا نبيإ
 نهاكو فوسليفو بيبط ١١(: 57” تر)

 يدْضَعلا ناتسراميبلا يف لمع .ّيروطسن
 «ةينارضنتلا سودرف» هراثآ نم .دادغبب

 . ةّينارصنلا هقف»و

 )1١194- (دّمحم هللادبع وبأ) بّيطلا نيإ

 .بدألاو ةغللاب ةمالع ثّدحم 157

 هيلع ملعت .ةنيدملاب يفوتو ساف يف دلُو

 جات» بحاص ٌيديبزلا ىضترملا
 ةءاضإ» اهنم تافلؤم ةذع هل .«سورعلا

 سوماقلا ىلع ةيشاح وهو ؛«سومارلا
 . يدابزوريفلل
 (دمحأ) يِسْخَرَسلا بّيطلا نبإ
 يف دلو ّيبرع فرسليف :(88ت)

 دضتعملا ملع .ىدتكلا ىلع أرقو نحرص

 رثكم فلؤم .هدهع يف اًئيجس يفوتو
 َنيِيكاَؤَرلا .نلع ملكنا هن لك تنقل
 ةيردنكسإلا يف ثالثلا مهسرادمو

 .ةيكاطنأو كبلعبو
 -١١1ا/١) (يلع) يدزألا رفاظ نبإ

 يف نييبويألا مدخ خّرؤمو رعاش 57
 هرعش ناويد وهو «هئادبلا عئادب» هل . رصم
 باهشلا»و ءهيرصاعم رعش نم هيفو
 . «بحاصلاو ليلخلا مذ يف بقاثلا
 :(1١ؤالد-ا54١٠١) (دّمحم) رفظ نيإ

 ةّكمب أشنو ةيَلَقِص يف دلو .ةلاخرو بيذأ
 ناولُّس» هراثآ نم .ةامح ىف ٌرقتساو

 رّشبلا ريخاو «عابتألا ناودُع يف عاطملا
 ريسفت يف ؟ةايحلا عربني»و هرشتلا ريخب

 .نارقلا
 -١ا!84) (نيمأ دّمحم) نيدباع نبإ

 هراثآ نم .تقشمد فنح هيقف 7
 وآ ةراتشملا دلل ىلع راطحملا ةوف
 .؟ةيشاحلا)

 /ه١٠ 4٠ ت) (دجاولا دبع) رشاع نبإ
 ّيسلدنأ مظانو بيدأو هيقف :(م١1
 دشرملا» هبتك نم . ساف يف أشن «لصألا
 «نيدلا مولع نم ٌيرررضلا ىلع نيعملا
 «ناّلخلا هيبنت*و ؛ةّيكلاملا هقف يف ةموظنم
 .نآرقلا مسر ملع يف
 /هما1 4 ت) (دّمحم ركب وبأ) مضاع نبإ

 يضاق .يسلدنأ ّيكلام هيفف :(م5

 يف ماكحلا ةفحت» :هتافّئصم نم .ةطانرغ
 ةفورعملا «ماكحألاو دوقعلا تكن

 .ةيصاغلاب
 ١407(: دعب ت) (ىيحي وبأ) مصاع نبإ

 .قباسلا نبا «يسلدنأ خّرؤمو ّيكلام هيقف

 ضورلا» هراثآ رهشأ .ةطانرغ يضاق

 فويسلا يىوذ مجارت يف ضيرألا
 ةطاحالل» ليذ وهو «ضيرقلاو مالقألاو

 . «ةطانرغ خيراتب
 , نم نغم :(7/47 وحن ت) ةشئاع نبإ

 .ديزي نب ديلولا مدان . ةنيدملا لهأ
 (هللادبع وبأ) يدنرلا داع نيإ

 .يلذاش ئفوص :(م158ة /هالؤ7؟ ت)
 هتافتصم نم .سلدنألا يفّوصتم رهشأ نم
 مكحلا حرش يف ةّيلعلا بهاوملا ثيغ»

 لئاسرلاو ؟ىريكلا لئاسرلا»و «ةّيئاطعلا

 .«؟ىرغصلا

 : (مارحال /مهكاات) (هللادبع) سابع نبإ

 رضح .ةّمألا ربح» بقل .َيبنلا مع نبإ
 ثيدح نم ريثكلا ىور .ّيلع عم نيفص

 .لوسرلا
 /مه84755تت) (فسوي) ريلا دبع نبإ

 هراثآ نم .سلدنأ كلام هيقف م١0

 .«باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا»

 (نيدلا نغص) قتلا يع. نبإ
 ّيلبنح هيف :(11؟1؟ 1 /مهالا*ثة ت)

 نم .ضفئارفلا ملع يف رهتشإ .يدادغب
 ةنكمألا ءامسأ ىلع عالطالا دصارم» هبتك

 نادلبلا مجعم هن رصتخا «عاقبلاو

 . توقاييل
 /ه4١1ت) (للادبع) مكَحلا دبع نبإ

 . كلام باحصأ نم ىرصم هيقف م8

 .ةرهاقلا يف يّفوتو ةّيردنكسإلا يف دلُو

 هنبإ - «زيزعلا دبع نب رّمُع ةريس» هبتك نم
 خّرؤم :(مها/١ /ه18ا! ت) نمحرلا دبع

 برغملاو 0 حوتفا هبتك اردو .ثّدحمو

 ئيطويسلا هنع دذخأ ةسلدنألاو

 .يزيرقملاو
 :(4850-440) (دمحأ) هَّْر دبع نبإ

 . "«ديرفلا دقعلا» هباتكب
 (زيزعلا دبع) مالسلا دبع نيإ

 ٌيعفاش هيقف :(م11517/هكك٠ع ت)

 هباتكب رهتشإ .ةرهاقلا يف شاع .تقشمد

 ميدعلا نبإ

 .«ماكحألا دعاوق»

 :(7١١١ت) (ركب وبأ) دمَّصلا دبع نيإ

 نب دمتعملا ىلإ عطقنإ .يسلدنأ رعاش
 .ةريهش ةيلادب هاثر . ةيليبشإ بحاص دابع

 : اهعلطم
 يدانأف عماسأ كولملا كلم

 يداوع عامسلا نع كتدع دق مأ

 -7١؟1) (شلادبع) رهاظلا دبع نبإ

 ناويد يلو .ّيرصم خّرؤم (05

 فاطلألا» هراثآ نم .ةرهاقلا يف ءاشنإلا
 ىف «ةّيفرشألا ةّيناطلسلا ةريسلا نم ةّيفخلا

 ْ . ليلخ فرشألا ةريس

 (يبنلا دبع" سوّدقلا دبع نبإ
 ّيفنح | هيقف غ:(م45 /هق١1 ت)

 بضغ مث ءربكأ ناطلسلا هبّرق ءّيدنه

 ؛يهلإ نيد» ةعدب ىلع هتقفاوم هضفرل هيلع
 ىدهلا نئس» هيتك نم .هقنخو هنجسب رمأف
 . ؛ىفطصملا ةعباتم ىف

 (تسدقملا ةمادق نبا) يىداهلا ديع نبإ

 ٌيلبنح | هيقف -:(م17 57 /هال55ت)

 ىف ةّيردلا دوقعلا» هراثآ رهشأ .تقشمد

 1 . «ةيميت نبا بقائم

 (فسوي نيدلا لامج) يداهلا دبع نبإ
 .ّيفنح يقشمد خّرؤم :(1907-1847)

 .اهفصوو قشمد خيرات يف تافّتصم هل

 .؛دجاسملا ركذ يف دصاقملا رامث# :اهنم

 .«تاناخلا ةفرعم ىلع تاناعالا»

 ١1١756(: ت) (ديجملا دبع) نودبع نبإ

 ونب هرزوتسإ .بيدأو رعاش يسلدنأ ريزو
 ىف ؛ةماّسبلا» هتديصقب رهتشإ . سطفألا

 1 . سطفألا ينب ةلود طوقس

 (سويروغيرغ جّرملا وبأ» ّيربعلا نيإ
 يفوتو ةيطلم يف دلو )١1183-1777(:

 بدألا تالاجر عملأ نم .ةغارُم يف

 بطلا شرف ..تايزسلا قدل علغلاو
 فقسأ .(نائبل) سلبارط ىف ةفسلفلاو
 نآيرغم مت 5 ةقاشلا لع تلج
 رمعتكلاو وعتلا ىف بف 155+ قرشلا

 تافلؤم ,نيغأ" :ترهاللاو ”ةفلقلاو

 .«لودلا رصتخم  خيرات» ةيبرعلاب

 ةرانمهو «تيسنكلا خيراتلا» ةينايرسلابو
 .«سادقألا

 (رَمُع نيدلا لامك) ميدعلا نيإ
 خرؤمب فرع . ّيبلح خرؤم :(17557١؟ ت)

 قشمد يف دلو .ريزوو ضاق .بلح



 يراذع نبإ

 بلطلا ةيغُبا هراثآ رهشأ .ةرهاقلاب يفوتو
 .«بلح خيرات يف

 ت) (َيشُكاَرَملا هللادبع وبأ) يراذِع نبإ
 ّيسلدنأ َّيبرغم خّرؤم ١1546(: وحن

 يف برغُملا نايّبلا» هباتكب رهتشا .لصألا
 نم وه .«برغملاو سلدنألا كولم رابخأ

 .هعوضوم ىف ةقوثوملا رداصملا

 ٠١74(: وحن ت) (روصنم) قارع نبإ

 ملعم .ّيمزراوخ نىضايرو تنيكلف
 نم لكش حالصإ يف ةلاسر# هل . ينوريبلا

 . ؟تايركلا يف سوالنم باتك

 )1١784-١1565٠0(: (دمحأ) هاشبَرَع نبإ

 تافّئصم هل .ّيقشمد ةلاّحرو خّرؤم

 اهرهشأ ءةّيكرتلاو ةّيسرافلاو ةّيبرعلاب
 .'روميت رابخأ يف رودقملا بئاجع»

 /هه47“ت) (ركب وبأ) ّبرعلا نبإ
 ءاضق يلو .يسلدنأ ملاع (م4

 «نآرقلا ماكحأ» هراثآ نم .ةيليبشإ

 .«مصاوقلا نم مصاوعلا#و

 /ه158ت) (نيدلا يبحُم) ٍيبرعلا نبإ

 خيشلاب بقل يسلدنأ يفوص :(م 4

 .ةيليبشإ يف أشنو هيسرم يف دلُو .ربكألا
 يفوتو قشمد يف ٌرقتساو قرشلا ىلإ لحر
 وحن هل .دوجولا ةدخوب لاق .اهيف

 تاحوتفلا اهنم ءاباتك ةئامعبرأ

 حيتافم» ء؛مكِحلا صوصف» .*هةّيكَملا

 راربألا ةرضاحم» .«تافيرعتلا» ؛«بيغغلا

 ناويد» ءبدألا يف ؛«رايخألا ةرماسمو

 . ةرعش

 (دمحأ ساّبعلا وبأ) نوضرحَع نبإ
 ّيكلام ضاق :(ما4 /هق57 ت)

 «نادلولا ةيبرتو جاوزلا بادأ» هل .يبرغم

 .؟قئاثولا ملعل قئاللا»و

 )١١١6- (يلع مساقلا وبأ) ركاسَع نبإ

 ثّدحم ناك .يقشمد خّرؤم (7

 بحاص َيناعمسلا قيفرو «ةّيماشلا رايدلا
 خيرات» هتافّلؤم مهأ .هتالحر يف باسنألا
 ىف ىطغملا فشك» هلو ء«قشمد ةنيدم

 1 .ةاطوتلا لضف
 :(16179-1608) (دّمحم) ركسَع نبإ
 رشانلا ةحود» هل .تشكارم خّرؤم

 نرقلا لهأ نم برغملاب ناك نم نساحمل
 .نزاخملا ةكرعم يف لتق .«رشاعلا

 /هاث٠ة ت) ٌيردنكسإلا هللا ءاطَغ نإ

 دسأ نم .يلذاش فّرصتم م4

 هل .ةرهاقلا يف يفرت .ةّيميت نبا موصخ

 مكحلا»و «سوفنلا عمقو سورعلا جاتا

 . ةّيئاطعلا

 (يلع َيدادغَبلا ءافّولا وبأ) ليقَع نبإ

 «ملكتمو هيقف :(م94١1١1/هما7 تر

 دم .دادغس هنيه ز يف ةلبانحلا خيش

 رهظأ ّمث ؛ هلتق ةلباتحلا دارأف ٍجاّلَحْلا

 باتك» هراثآ رهشأ .هنع يفعو ةبوتلا

 ركفلا خيرات رداصم نم ةنونفلا

 يف ؛ّيعامتجالاو ّينيدلا ؛ّيمالسالا

 ع8 مقع

 )١794- (للادبع نيدلا ءاهب) ليقَع نبإ
 .ةاحنلا ةّمئأ نم ٌيرصم ٌىيوحن 77

 .6كِلام نبا ةّيفلأ حرش» هتافلؤم رهشأ

 )1١١71-1٠١84(: (ركب وبأ) راّمَع نبإ
 .نوديز نبا رصاعم .ّيسلدنأ رعاش

 .هلتق مث «داّبع نب دمتعملا هرزوتسإ

 (دّمحم لضفلا وبأ) :ديمعلا نبإ

 رعاش «.باّتكلا ةّمثأ نم :(9760ت)

 ةلودلا نكرل ةرازولا يلو

 - .ةقّرفتم راعشأو (لئاسر# هل . ّيهيوبلا

 نكر ريزو :(9ا/ ت) يلع حتنفلا وبأ هنبإ

 . ائيجس تام .ةلودلا دّيؤمو ةلودلا

 )1١1١6- (سجرج نيكملا) ديمعلا نيإ

 يف كيلامملا مدخ نطبق خّرؤم :( 77
 عومجملا» خيرات هل .قشمدو ةرهاقلا

 .؟كرابملا

 :(456١ت) (نيدلا لامج) ةّبتِع نبإ

 بلاطلا ةدمع» هل .يعيش ةباّسنو خّرؤم

 .«بلاط يبأ لآ باسنأ يف

 (دّمحم نساحملا وبأ) نينع نبإ

 ءاجه ئقشمد رعاش :( ١ 7؟؟*-615١١)

 رثكأ .هرصع ءارعش مظعأ نم .ةلاَحر
 يف هضعبو ةباعدلاو ءاجهلا يف هرعش

 هل . قشمد ىلإ نينحلا يف هفرطأو حيدملا
 .ةناويد#

 ملاع ١١68(: دعب ت) ماّوَعلا نبإ

 .«ةّيسلدنألا ةحالفلا باتك» هل .ىسلدنأ

 .تابئلا ملع خيرات يف عجارملا نم وهو

 )/١14171- (دّمحم هللادبع وبأ) يزاغ نبإ

 ةسانكم يف دلو .يبرغم خّرؤم 077

 نوتهلا ضورلا» هراثآ نم .سافب يفوتو

 .«نوتيزلا ةسانكم رابخأ يف

 رع مالسلا دبع) ّيسدقَملا مناغ نبإ

 :(م٠118 /ه5ا8ت) «(نيدلا

 .بيذأو

 ٌّيفوص

١7 

 يف ةّدم ةمامالا ىلوت .لبنح هيقفو ظعاو

 هرغ 'وارسألا تفشل :ةيتك نم وضم

 «قينألا ضورلا»و ؛راهزألاو رويطلا مكِح

 تارظانم «سيلبإ سيلفت»و «زومرلا ٌلحاو
 . ناطيشلا عم هل

 (ّئلع نيدلا رون) ّيسدقملا مْناغ نبإ

 نم ٌيرصم هيقف :(م1095/ه4١١٠1 ت)

 ءاهقف ريبك . لصألا ئسدقم «ةرهاقلا لهأ

 داترملا ةيغب# هبتك نم .هرصع يف ةفنحلا

 ىلع ةيشاح»:و ««داضلا حيحصت ىف

 .#«سوماقلا

 (ردبلا رسيلا وبأ> سرغلا نبإ
 نم َيفنح هيقف :(م1584/ه844 ت)

 لئاقلا فّوصتلا ىلإ لام .ةرهاقلا لهأ

 جالحلا عابتأ نم راصو دوجولا ةدحوب

 هبتتك نه .صضرافلا نباو َّيبرع نباو
 «ةّيمكحلا ةيضقألا يف ةّيردبلا هكاوفلا»
 .ءاضقلا يف سرغلا نبا ةلاسرب فرعُي

 /ه74 ت) (لع نب رفعج) َنوِبلَغ نبإ
 نم بازلا مكح . يسلدنأ ريمأ م0

 أجلو دانّم نب يريز لتق .ةيقيرفإ لامعأ
 : لمغإ - سلدتألا ىلإ

 يقشمد فوسليف ١١(: نرقلا) كتاف نبإ

 ْ .«مكِحلا راتخم» هل . رصم يف شاع

 (دمحأ نيسحلا وبأ>) سراف نبيإ
 مّلع .بعذملا ّيفوك ّيوغل ٠١٠١54(: ت)

 نامزلا عيدب هذيم الت نم .ناذمه يف

 باتك هل .داّبَغ نب بحاصلاو يناذمهلا

 ّيدجبأ مجعم وهو ةةغللا يف لّمجملا»

 ؛ةغللا هقِف يف نبحاصلا»» ءمهم

 .«ةغللا سيياقماو

 )١١81- (يلع نب رمُعم) ضرافلا نبإ
 يركفم نم ٌيرصم رعاش 6*7 ١(2:

 هل .اًكّسنتم شاع .نيفّوصتملاو مالسإلا

 يتلا .«ىربكلا هتيئات هيف ام رهشأ ناويد
 هبهذم اهيف ضرع «كولسلا مظنب» تفرع

 يأ ةرمخلا ىف ةّيميملا مث «ىفوصلا

 :اهعلطمو «ةّيهلالا ةفرعملا

 ةماده بيبحلا ركذ 'ئلغ انبربش

 مركلا قلخي نأ لبق نم اهب انركس
 .ىَلعَي وبأ بلطأ : ءارقلا نإ

 (تنلع نسحلا وبأ) تارفلا نإ

 نم َيساّبع ريزو :(م874/ه17#؟ت)
 نجسو ردتقملا ماّيأ ةرازولا ىلوت .ءابدألا
 هنبا عم هلتقو ردتقملا هبكن .تاّرم



 و

 ضافأ .ةلجد يف امهب ىقلأو نّسحملا

 تارفلا لآ رابخأ ركذ يف نوخرْؤَملا

 .مهتكلو

 )1١1795-١4١:4(: (دمحم) تارفلا نبإ

 .«تارفلا نبا خيرات» هل .يرصم خّرؤم

 :(م١٠11 /ه19494ت) (دمحأ) حْرف نيإ
 ىف ملعوةيليشإ ئفادلُد . ّيسلدنأ ثّدحم

 يف ةيماللا هتديصقب رهتشإ .قشمد
 اهحرش «ةّيمارغلا ةديصقلا» ثيدحلا
 ,:نوريتك

 /ها44ت) (ميهاربإ) نوحرف نبإ
 ّنف يف رهم .يكلام هيقف م17
 جابيدلا» هل .ةنيدملا ءاضق يلو .مجارتلا
 ؛بهذملا ءاملع نايعأ ةفرعم يف بّهذملا

 ةيضقألا لوصأ يف ماكحلا را

 .؟ماكحألا ج

 )9451-1١١85(: (هللادبع) ئيضرفلا 2

 . ةبطْرَق يف دلو ,ثّدَحُم . ّيسلدنأ ْخّرْوُم

 اوحتف موي ربربلا هلتق .قرشملا راز
 .«سلدنألا ءاملع خيرات# هل . .ةبطرُق

 - باهش) يرَمُعلا هللا لضف نبإ
 ّيقشمد خّرؤم )١0١-١١544(: (دمحأ

 ةرسأ نم .نيلّسرتملا باّتكلا ةّمثأ نم

 : هتافلؤم نم .كيلامملا تمدخ باتك

 ؛راصمألا كلامم يف راصبألا كلاسم»

 هلو ءةفيرشلا حلطصملاب بفيرعتلا»و

 . قيقر رعش
 هدفوأ خّرؤم :(دمحأ) نالضف نبإ
 كلم ىلإ ةرافس يف ّيسابعلا ردتقملا

 نع ةلاسر هل 47١. راغلبلا ةبلاقصلا

 ّيدوعسملاو ّيرخطصالا اهنع لقن ؛هتلحر
 .؟نادلبلا مجعما يف توفايو

 نم َيفارغج :(دمحأ ركب وبأ) هيقفلا نبإ

 باتك» هباتكب رهتشإ .ناذَّمَه لهأ

 ّيسدقملا هنم دافأو .407 وحن «نادلبلا

 . توقايو
 /اها4ت)!(دسبم ركب ىبأ) كَروف نبل
 ملاع ظعاو عفاش هيقف (م6

 دادغبو ةرصبلاب عمس .مالكلاو لوصألاب
 تام هنإ ليف

 هل .نيكتكبس نب دومحم نم رمأب اًمومسم

 ثيدحلا لكشم» «ةريثك بتك

 ؛؟ديحوتلا ملع يف ةلاسر» (:ة«هبيرغو

 .«ّيرعشألا تالاقم دّرجم)

 (قاّررلا دبع نيدلا لامك) ّيطّوفلا نيإ

 .روباسيتب ةسرده ىئبو

 ل

 ثدحمو | خّرؤم )١544-158(:

 لوبخد دنع لوغملا هرسأ . ّيلبنح ٌيدادغب
 نيبدلا ريصن هصلخف دادغب ىلإ وكالوه

 ةنازخ رمأ هيلإ دنسأو هملعو ئسوطلا

 /بتك نزاخ راص مث .ةغارمب دصرلا

 ''ةّذم ماقأو ءاّئمز دادغب يف «ةّيرصنتسملا»

 .نيدلا ديشر ريزولا دنع زيربت يف ةليوط
 «ةدئافلا ةليلج خيراتلا يف تافلؤم هل

 يف بادآلا عمجم» اهنم ءدوقفم اهرثكأ
 .؟«بائلألاو ءامسألا مجعم

 (يقّتْعلا نمحرلا دبع) مِساقلا نبإ

 رهشأ .ّيرصم هيقف :(م١6”/هاو١1 تر

 ةنودملا» هل .كلام مامالا ةذمالت

 يف ّيكلاملا بهذملا رشن .«ىربكلا

 .ابرغملا

 (نيسحلا نب ىيحي) مساقلا نبإ

 نم ينمي خّرؤم /١541(: دعب -55)

 يف نمزلا ءاينأل ةتافلوم: كفا. ءاعنص لهأ

 .؟نميلا خيرات

 )1١667-١5315(: (دمحأ) يضاقلا نيإ

 نميف سابتقالا ةوْذَج» هل .يبرغم خّرؤم
 ةَّرد*و «ساف ةنيدم مالعألا نم لح

 . ؟لاجرلا ءامسأ يف لاججلا

 (دومحم) ةنوامس يضاق نيإ

 ّيفنح هقف :(م١٠147 /هدكا" ت)

 . ةنردأ يف ركسعلا ءاضق يلو و

 ؛نيلوصفلا عماج» :هبتك ءهره .لتق
 . هقفلا يف «تاراشإلا فئاطلا»و

 /ه١80ت) (ركب وبأ) ةبهش يضاق نبإ

 .ّيعفاش هيقفو قشمد خّرؤم م4

 .«ةيعفاشلا تاقبطا هراثا نم

 -758) (ةاديع دئحم نبآ) ةَيبتَق نإ
 «ةفوكلا يف دلو .ريبك بيدأ 64

 يلو .ثّدحمو هيقف . لصألا ٌيناسارخ

 اهنم هتافلؤمب رهتشإ .انمز رونيد ءاضق
 «بتاكلا بدأ»و "”«ءارعشلاو رعشلا»

 . «فراعملا باتكاو * ؛رابخألا نويع»و

 (نيدلا قفوم هللادمع) ةّمادق نإ

 نم َيلبنح هيقف :(م1177/ه١77 ت)

 .لوصألاو فالخلا ملع يف مامإ .رابكلا

 هراثآ نم . نطوملا ٌيقشمد ةسنلا ّيسدقم

 «يقرخلا رصتخم حرش يف ينغملا»
 .*عنقملا#و

 /ه5475ت) (نمحرلا دبع) ةمادق نبإ

 .قباسلا يخأ نبا ئلبنح هيقف :(م11877

 سقالق نبإ

 ويكلا حرشلا وهو «يفاشلا» هراثآ نم

 ّيسلدنأ رعاش ١١7١0(: ت) نامزق نبإ

 مامإب رهتشإ .ةبطرق لهأ نم .لاّجز
 .ناويدو تاحشوم هل .َنيلاجزلا
 فّوصتم :(دمحأ مساقلا وبأ) يسق نبإ

 فّوصت .سلدنألاب بلش لهأ نم رماغم

 هوديرم رثكو «ةيادهلا ىعّداو رعشلا لاقو
 بلش يلو .نيطبارملا ةلود رخاوأ يف

 .هعابتأ دحأ هلتق . ّيدّحوملا نمؤملا دبعل

. ١1106 

 (دّمحم نب هللاديع) نايلا بيضق .نبإ
 ٌيفنح | هيقف  :(م13868/ه97١٠١ت)

 يلو .رعشلاو بدألا هيلع بلغ ؛َيبلح

 هبتك نم .ةّماعلا هتلتق .ركب رايد ءاضق
 ةّيبرعلاب رعش هلو ءء«لاقعلا ّلح»

 . ةيكرتلاو ةّيسرافلاو
 )1١41-117١(: (يلع) عاطقلا نبإ

 . رصم ىلإ اهرجهو َيَلَقِص يف دلو ييوغل

 باتك» هل .يلامجلا لضفألا دالوأ بدأ
 .«لاعفألا

 )٠١١83- (مساقلا وبأ) ناّطَقلا نبإ
 ةعالخلاب فرغ .ٌيدادغب رعاش ©

 صيخ عم رابخأ هل .ءاجهلاو نوجملاو

 لهأ نم خّرؤمو كثذدحم ١*١77(: تر

 ءاضقلا يلو لهاا ّيبط رق « ساف

 يف «نامُجلا مظن» هبتك نم .ةساملجسب
 .نيدخوملاو نيطبارملا خي

 )1١7917-1١4074(: (مساق) اغثولطُ 7 ٠١

 هتافّلؤم نم وي هيقفو 207 ف

 فوسليف 20 6 توقعي

 :قشمد, ىف فوت .ّينارصن ملاعو بيبطو

 حاّرجلا ةعانص يف ؛ةدمعلا باتك» هل

 .؟بطلا يف يفاشلا»و

 )١450- (ليئاربج) يعالقلا نبيإ
 دلو .ئنوراملا صربق هفقسأ (ح 7

 رام ةنبهر لخدو (نانبل) دفحل يف
 . ّيلجز رعشو ةّينيد تالاقم هل . سيسنرف

 رعاش )١590-١1١091(: سقالق نإ



 ١ يسنالقلا نيإ

 )٠١١9١- («ةزمح) يسنالقلا نيبإ
 خيرات ليذ» هل .ئقشمد خّرؤم (

 .ئباصلا لالهل ؛قشمد

 خّرؤم :(41// ت) (ركب وبأ) ةّيِطوقلا نبإ
 نم .ةبطرُق لهأ نم َيسلدنأ ّيوغلو
 باتك» .؛«سلدنألا حاتتفا خيرات» هتافلؤم

 .'اهفيراصتو لاعفألا

 وحن ت) (هلاديبُع) ثاّيقرلا سيق نبإ
 هل .نيّيومألا حدم .يشرق رعاش 6

 .ناويد

 )1١61- (لضفلا وبأ) ينارّسيقلا نبإ
 تيبب دلو .ثدحمو خرؤم :(م11

 ةقفتملا باسنألا» :هتافلؤم نم .سدقّملا
 ««طبضلاو طقنلا يف ةلثامتملا طخلا يف

 ةركذت» ««نّيَحيحصلا لاجر نيب عمجلا»

 .«تاعوضوملا

 /هال١5ت) (دّمحم) ةّيزوجلا مّيَق نبإ
 نبا ذيملت . يقشمد تلبنح هيقف :(م

 .ةفسالفلا مواق .هعم نجس «ةيميت

 .«نيكلاسلا جرادم» اهنم ةريثك هتافّئصم
 .ةّيمكُحلا قرطلا» .«نيعقوملا مالعإت

 .«ليلعلا ءافش١ ه:«ةيفاشلا ةيفاكلا»

 .ة«دئاوفلا» ؛«نيبحملا ةضورا

 ملاع :(17155ت) رَضيق بئاك نبإ
 ريسفت»و «ةغللا يف «ةرصبتلا» هل .ىطبق

 .«سلوب لئاسر ريسفت#و «ايؤرلا
 :(17952١ت) (تاكربلا اوبأ) ع نإ

 بتك .ريبك ملاعو بيبط يطبق نهاك
 هباتك يف هناعأو ٌيروصنملا سربيب ريمألل

 مّلسلا» اهنم ةّمهم راثآ هل .ةةركفلا ةدبُز»

 ' ّيبرع يطبق مجعم ربكأ "«ريبكلا

 وه «ةمدخلا حاضيإ يف ةملظلا حابصم»و

 .ةيسنك فراعم ةرئاد

 ت) (ليعامسإ نب فسوي) يبتكلا نيإ

 ال ام» هل .ئدادغب بيبط 1١767(: وحن

 .«هلهج بيبطلا عسي

 :(ما/88/ه١١1١ ت) (شلادبع) ريثك نإ

 ةكمب دلو .رشعلا تاءارقلا ةّمئأ دحأ

 .اهءاضق ىلوتو

 :(11:0-1719/17) (ليعامسإ) ريثك نبإ

 ةيادبلا» هباتكب رهتشإ .قشمد خّرؤم
 . ”«ةياهنلاو

 :ريهش بيبط ١١(:: نرقلا) اياركشك نبإ
 هراثآ نم .دادغبو بلح يف لمع

 .؟يواحلا»

 ريزو :(970-441) (بوقعي) سلك نبإ

 زيزعلا هرزوتساو روفاك مدخ .يمطاف
 ةسايسلا نسحأ . رصم هحتف دعب يمطافلا

 .ةّيلاملا رومألا طبضو
 )1737-١17/10(: (دّمحم) ناّنُك نبإ

 جورملا» هراثآ نم .تقشمد خّرؤم

 .«ةّيحلاصلا خيرات رصتخم يف ةّيسدنسلا

 :(417 وخنا ت) ١ (دّتحم) ناسيك نبإ

 دّربملا ىلع مّلعت .دادغب لهأ نم ّيوحن
 نيب طلخو «َيفوكلا بلعثو ٌيرصبلا
 باتك هل .ىفوكلاو يرصبلا :نّيبهذملا

 حورشو ؛«اهتاكرح بيقلَتو يفاوقلا بيقلت»
 . تاقلعملل

 6٠"١7(: وحن ت) يبيجتلا نويل نيإ

 راصتخاب رهتشإ .ةّمئالا نم يسلدنأ ملاع

 ١4948(: دعب ت) (دمحأ) دجام نبإ

 وكساف قفار هنإ لاقي .يبرع دئارو راخب
 لوصأ ىف دئاوفلا» هل .دنهلا ىلإ اماغ يد

 .«دعاوقلاو رحبلا ملع
 :(مه41 /هاالا* ت) (دّمحم) هجام نبإ

 . ثيدحلا يف ةّتسلا بتكلا نم «نئسلا»

 (ىيحي ساّبعلا وبأ) يرام نيبإ
 .ةرصبلا ىراصن نم بيبط ١١9(: ت)

 ريزو :(7817١ت) (دوعسم) ياسام نيإ

 نيب تاقالعلا يف اًزراب اًرود بعل .َيبرغم

 بيبط :(801ت) (اًنحوي) هيّوّسام نبإ

 ىتح هءافلخو ديشرلا مدخ .ئنايرس

 بطلا بنك ةمجرت ديشرلا هالو .. لكوتملا
 «ةيبطلا رداونلا) هراثأ نم . ةميدقلا

 .؟ةنمزألا باتكاو «تايمحلا باتكاو

 يف دلُو .روهشم ّيسلدنأ ّيوغل 2,54
 ةيفاكلا» هل .قشمد يف ىفوتو ناّيج

 اهصخل وحنلا يف ةزوسرأ يف و «ةيفاشلا

 دهاوش#و «لاعفألا ةّيمالهو .«ةّيفلألا»ب

 نيدلا ردب هدلو هيلع ملعت .«حيضوتلا

 حرش»#ا :فتصو (1487١ات) دّمحم

 .«لاعفألا ةّيمال حرشاو «ةّيفلألا

 (دمحأ ركب وبأ) دِهاجُم نبإ
 لهأ نم ملاع :(م9"/هاث54 ت)

 هل . ةرصصغ يف ءاّرقلا مامإ ؛دادغب

 .تاءارقلا يف تافّتصم

 (ّىلع ننسحلا وبأ) ّيسوجملا نبإ

 ةلودلا دضَع مدخ بيبط ١١٠١١(: ت)

 ةعانصلا لماك» باتك هل فّنصو نيهيوبلا
 اوناك .تىكلملاب فورعملا «ةّيطلا

 . اثيس نبا نوناق روهظ ىّتح هنوسردي
 (نسحلا دمحم وبأ>» دلخم نبإ

 .بيدأ بتتاك سابع ريزو :(885 ت)

 . تاّرم هلزعو دمتعملا هرزوتسإ

 ريزو :(4484ت) (دعاص) دّلْخَم نيإ

 مدخ .لصألا يروطسن .َيساّبع
 . اًئيجس يفوتو بكن .قفوملا
 : :ريدملا نبإ
 جارخلا ىلوت .4847 ت دمحأ :ءارعشلا

 نبا ريزولا هيلع مقن .لكوتملا ةفالخ ىف

 .ةرصبلا يلو , قف" ت ميهاربإ . نافاحخ

 ةريثك هرابخأ .نيلّسرتملا باتكلا نم ناك

 . ةّينومأملا بيرَع عم
 خرؤم :(855ت) (يلع) ينيدملا نبإ

 هراثآ نم .ةرصبلا لهأ نم ثّحمو
 . «تاقبطلا»و «ىنكلاو يماسألا»

 -١١؟54) (هللادبع وبأ) شيندرم نبإ

 ةيسشلب كلم. ..قسلدنأا ميَغو 15

 فلاح .نيطبارملا طوقس دعب ةيِسرُمو
 .نودخحوملا هيلع ىضق .نابسإلا

 :(17094ت) (للادبع وبأ) قوزرَم نبإ

 ّيكلام هيقف .نيرُم ينب مدخ برغم خرؤم
 يفوتو ناسملت يف أشن .ئيناويد بتاكو
 نم نسحلا حيحصلا دنسملا» هل .ةرهاقلاب
 . ؟نسحلا فا ناطلسلا رابخأ

 خرؤم ١1١0(: دعب ت) ميرم نبإ
 ءايلوألا ركذ يف ناتسبلا» هل .نبرغم

 .«ناسملتب ءاملعلاو

 نغم :(5١ت) (ديعس) حّجسِم نبإ

 .دوسأ اًدبع ناك .ةّكم لهأ نم روهشم

 ّيفوص :(887-981) . مم نإ

 هل ناك .ةبطرق لهأ نم َيسلدنأ فوسليفو

 هميلعت .هعابتأو هذيمالت رثكو .عساو ريثأت

 مهتإ .ةّيحور ةقيرط هتفسلفو ينطاب

 . هبتك تقرحأو ةقدنزلاب
 وحن ت) (هللادبع) ٌيرازفلا ةدّعسَم نبإ
 رابك نم ٌيومأ دئاق :(م186 /ه6

 .مورلا وزغ ىلع ةيواعم هرّمأ .ةازغلا

 :(م6 7 /هاث" ت) (للادبع) دوعسم نيإ

 ىلإ نيقباسلا نم ثّدحمو تباحص

 باّتكلا نم ناوخأ



 ه1١

 .هتايح ةَّدم همزلو َيبنلا مدخ .مالساإلا
 .نآرقلا ةوالت نقتأ

 :(يسيردالا دمحم وبأ) شيش نبإ

 /ه311 وحن لتُك ءَيبرغم َيفوص
 .ةروهشم تاولص هل .ما0

 :(م17 /هال" ت) (للادبع) عيطُم نبإ

 نييومألا براح .ةكم ءامعز نم يشرق
 يف هعم لتقو ريبزلا نبا رصان .ةّرحجلا موي
 , ةكم

 -4571) (هللادبع ساّبعلا وبأ) ّرَمعَملا نيإ

 يلو .بيدآو وعاش . ّيِساّبع ريمأ 4

 ردتقملا علخ دعب موي ضعبو اًموي ةفالخلا

 هل .اًقتيخ تان . هللاب يضترملاب بّقلو

 .يلوصلا ركب وبأ هعمج ةءناويد»
 .«عيدبلا باتك١و ؛ءارعشلا تاقبط#و

 ةمالسو هملع رفاوو ركتبملا هفصوب رهتشإ

 .هدقنو هفوذ

 تفقسأ .ننايرس ربح :ّيندعَملا نبإ

 1577 .قرشملا" نايرقم مث نيدرام
 هل .7١؟5-767١ ةيكاطنأ كريرطبف

 .رمايمو «ناويد»

 :(7١17ت) (ناخ َىلع) موصعم نبإ

 هل .لصألا ّيزاريش عيش خّرؤمو بيدأ

 ةكم نم هتلحر هيف فصو «بيرغلا ةولس»

 يف رصعلا ةفالس»و .دابأ رديح ىلإ

 ْ . ؟رصعلا نايعأ نس احم

 ٌيوحن )1١154-1١171(: يطعُم نبإ

 .ةرهاقلاو قشمد يف مّلع .ّيبرغم ٌيوغلو

 .«ةّيبرعلا ملع يف ةّيفلألا ةّرّدلا» هل

 :(م848 /ه717ت) (ىيحي) نيعَّم نبإ

 شاع .هلاجر يخّرؤمو ثيدحلا ةّمثأ نم
 خيراتلا) هراثآ نم .ةنيدملاب يفوتو دادغبب

 حرجلا»و «لاجرلا ةفرعم»و «للعلاو

 .؟ليدعتلاو

 /همالا ت) (هللادبع) حاتفم نبإ

 عزتنملا» هل .ّينمي يديز هيقف :(ما 117

 هقف يف «راردملا ثيغلا نم راتخملا

 ْ . ةيديزلا
 /سهراا“ اا تر (ليعامسإ) يرقملا نإ

 بيدأ ؛ ينمي ّيعفاش هيقف :(ما117

 زعت يف سيردتلاب لغتشإ .رعاشو خّرؤمو
 يف يفاولا فرشلا ناونع» هبتك نم .ديبزو

 «يفاوقلاو ضورعلاو خيراتلاو وحنلاو هقفلا

 ةرعش ناويد#و ءابيجع اكلسم هيف كلس

 . ةيعفاشلا عورف يف «داشرإلا»و
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 فّلؤم :(/04ت) (هللادبع) عّمَقُملا نبإ
 ةرصبلا يلاو هلتق . لصألا يسراف برع

 ناك هّنال ةتيم رش هتامأو روصنملا نم رمأب
 باتك ةّيبرعلا ىلإ ةّيولهبلا نم لقن .ههركي
 «ريغصلا بدألا» هلو «*«ةنمدو ةليلك»

 ةردكلا بدألا»و

 يطبق بناك :(سريواس) عَمَقُملا نبا
 فقسأ ٠١. نرقلا رتخخاوأ ىف شاع

 ةكراطب خيرات# هتاملؤم نم :نينؤمشألا

 .؟ةيردنكسإلا

 :(م١44 /ه178ت) (دّمحم) ةلقُم نبإ

 .ءابدألا ءارعشلا نم تساّبع ريزو
 تام .ىضارلاو رهاقلاو ردتقملا هرزوتسا

 )١140- (نمحرلا دبع) سناكم نبإ
 لصأ نم ٌىيرصم رعاشو ريزو 1

 ةرازولاو رصمب ةلودلا ةراظن لذ . يطبق

 «ءاشنإ ناويد» هل .قوقرب هلزع .قشمدب

 .ةرعش قاويدلاو

 ّيوغل :(548١1١ت) (دمحأ) موتكم نبإ

 ٌردلا» هراثآ نم .يرصم يفنح هيقفو
 . ريسفتلا ىف ؛طيحملا رحبلا نم طيقللا

 /ه٠4ت) (نمحرلا دبع) مَجلُم نبإ
 يبأ نب ىلع لاتغإ .ّيجراخ 0م

 .لتف .ةفوكلا دجسم يف بلاط

 /ه١0١8ت) (فيطللا دبع) كَّلَم نبإ
 يحاوض يف شاع َىفنح هيقف م4

 يف ّيفسنلل «رانملا حرش هراثآ نم .ريمزإ

 «ةنمدو ةليلك» ةطوطخم نع .روثلا لكأي دسألا - عفقملا نبإ

 حرش يف راهزألا قرابمهو» لوصألا
 .ّيناغصلل «راونألا قراشم

 .(56١١-١١ملال) (للا ةبه) اكلم نبإ

 يف شاعو مالسالا قنتعا يدوهي تيط

 .ةمكحلا ىف ةرّبتعملا» هراثا نم .دادغب

 .«حيرشتلا راصتخا#و

 :(١؟4١-494١١) (دعسألاا) يتاَمَم نيإ

 دهع ىف ملسأ .ّىطبق رعاشو بيدأو ريزو
 ةراظن ىلوتو َبويألا نيدلا حالص

 نيناوق# هراثآ نم . بلحب يفوت .نيواودلا

 .ةرعش لاويد#و «نيواودلا

 /هاة46 ت) (شادبع وبأ) هذنم نإ

 هراثآ نم .يناهبصأ ثّدحم :(مل ٠6

 .«باقلألاو ىنُكلا يف بابلا حتف»
 ملاع ١171٠(: ت) (ركب وبأ) رذنملا نبإ

 هل .نووالق نب رصانلا ليخ ربدم .ٌيرطيب

 «ةقطرزلاو ةرطيبلا نيتعانصلا باتك»
 .«يرصانلا» مساب روهشملا

 -117177) (مَّركُم نب دّمحم) روظنم نبإ

 ءاضق ىلوت .ئرصم يوغل ١©(

 ناسل» همجعمب رهتشإ .برغلا سلبارط
 . ”«برعلا

 لامك .سنوي نبا بلطأ :هعنُم نبإ
 .نيدلا

 سابّعلا وبأ) رّينَملا نبإ

 وذ ّيكلام هيقف :(م1584 /ه1487 ت)

 انكم ال ةثاسللا مولعلا يف ةكراشم

 ىلوتو «ةيرفتكسالاب دلو .ةغاللا

 (دمحأ



 ايالّصوم نبإ

 بحاص نم فاصتنالا» هل .اهءاضق

 .«فاّشكلا

 (نسحلا نب ءالعلا) ايالّصوُم نبإ
 يف باّتكلا رابك نم )١١7١-١1104(:

 تامو ملسأ .ٌيروطسن «ّيساّبعلا دهعلا

 يدتقملاو مئاقلا مدخ  .هدادغيب

 ءاشنإلا ناويد يف هعم مدخ .رهظتسملاو

 . 1١١6 ت هللا ةبه ءاسؤرلا جات هتخأ نبا

 (دّمحم نيدلا جات) 7 نيإ
 :هراثآ نم .ٌيرصم خّرؤم :(1778ت)

 .«رصم رابخأ»و «ةاضقلا خيرات»

 -110) (ىسوم نارمع وبأ) نوميّم نبإ
 يف دلو .ٌيدوهي فوسليف 2:4

 . ةرهاقلاب ماقأو سلدنألا رجه . ةبطرق

 :هراثآ نم .َيبوُيألا نيدلا حالص بيبط
 دنع ريبك رثأ هل ناكو «نيرئاحلا ةلالد»

 هلو .برغلا يف ىطسولا نورقلا يركفم
 .ةينيدو ةيبط تافلؤم

 (نينلا سيشل نيدلا رضان“ نبإ
 ثّدحمو خّرؤم :(1١1-8١488ه0)

 .ةّيفرشألا يف ثيدحلا راد خيش م

 دقف نع دابكألا درب» هراثآ نم .لتُق
 .«رفاولا ٌدرلا»و .«دالوألا

 -918) (زيزعلا دبع) ّيدعسلا ةتابن نبإ
 ةلودلا فيس حدم .ريبك رعاش 06

 . ناويد هل .ينانمعبلا

 -4457) (ميحرلا دبع) يقرافلا ةثابن نإ

 ةلودلا فيس مدمج قىروس بيدأ 44

 ٌثحلاو داهجلا يف بطخ هل .نادمحلا

 .وزغلا ىلع
 )1١1417- (دّمحم) ٌيرصملا ةتابن نبإ
 قشمدب ماقأ .ئيئرصم رعاش 65

 يف ؛«نويعلا حرس»و «ناويد» هل .انامز
 .نوديز نبا ةلاسر حرش

 :(15777؟ت) (ئيلع) هيبنلا نبإ

 .ناويد هل .نيّسوّيألا حدم .ّيرصم

 )١١487- (نيدلا ّبحم) راّحتلا نبإ
 :هراثآ نم .ٌيدادغب خرؤم غ6

 ليذ» ««ةنيدملا رابخأ ىف ةنيمثلا ةّردلا»

 ْ 0 قال

 /هقا'٠ ت) (نيدلا نيز) ميجن نإ

 هراثآ نم .قيرصم يمنح هيقف :(م1117

 ةّيهقفلا تاّيلكلا يف «رئاظنلاو هابشألا»

 «قئاقدلا زنك حرش يف قئارلا رحبلا»و

 رعاش

 :(51١؟ت) (هللا حتف) ساحنلا نبإ

 يف دلو .فّوصتلا ىلإ لام ءىروس رعاش

 .ةئيدملاب يفوتو بلح
 ّيوحن )٠١51١-١١١11(: ئوحنلا نيإ

 يهو «ةجرفنملا» هيلإ بسنت .ّيبرغم
 . ءاعدلا يف ةريهش ةموظنم
 ٠١١١١(: دعب ت) (دمحم) ميدنلا نبإ

 هيبأك اًيبتك ناك .دادغب لهأ نم بيدأ

 هياتكب 2 رهتشإ .قازولاب فرفف
 . *؟تسرهفلا)»

 )١١١١-1188(: (تيلع) سيفتلا نبإ
 يفوتو قشمد يف دلو .فوسليف بيبط

 وأنآ نم .رصم ءاّبطأ سيئر .ةرهاقلاب

 .«نوناقلا زجوم»و ؛«انيس نبا نوناق حرشال

 (ليلخ نيدلا سرغ) بيقنلا نبإ
 باسحلاب ملاع بيبط :(187-1494)
 بلح ىف دلو .قيسوم ءرعاش .كلفلاو

 ةيسدنهلا تالآلا عضو . . ةناتسألاب يفوتو

 هتافّلؤم نم .بكاوكلا دصرل ةّيكلفلا

 .«باسحلا ملع يف باتكلا ةركذت»

 قدنه :(ما1577 ه4 ت) حون نإ

 راهزألا» هل .ةّيليعامسالا ءاملع نم

 .«راونألا عومجمو

 رعاش :(470-941975) يناه نإ

 ةبراغملا ناك .ةيليبشإب دلو .تسلدنأ

 ةيلييشإ نم يفنا .برغلا_يتتتمب .هنوبقلب
 ةمامإو ةفسالفلا بهذمب هذخأل

 .ةرعش ناويد#:هل :ةقريب لتق : نيّيمطافلا
 )1١60-١15115(: (دمحأ) مئاهلا نبإ

 .؛باسحلا يف عمللا» هل . يرصم يضاير

 :(1١11١-9١١6؟1) (دّمحم) ةيرابهلا نيإ

 دلو .نوجملاو فخسلا ريثك ءاجه رعاش

 ةنطفلا جئاتن» هل .نامركب يفوتو دادغبب

 «مغابلاو حداصلا#و ؛ةنمدو ةليلك مظن يف

 ةليلك بولسأ ىلع تيب يفلأ يف زيجارأ
 . هنمدو

 بيبط :(1171-1117) (يلع) لَبَه نيإ

 هراثآ نم .لصوّملا يف شاع .ٌيدادغب

 .«ّبطلا يف راتخملا»

 )1١١44-١١١١(: (ديعس) .هللا ةّبه نإ

 يف لمع .ّيدادغب
 هراثآ نم . يدضعلا

 .ٌيدادغب ٠ يحيسم بيبط
 ناتسراميبلا

 .؟ينغملا»

 /غا١11ت) (رمخ ىتثثلا وبأ) ةريبه نبإ

 جاججحلا رصان .يومأ دئاق 04

15 

 قارعلا كلملا دبع نب ديزي هالو .ّيفقثلا
 نب دلاخ ىّلوو ماشه هلزع .ناسارخو

 ديزي دلاخ وبأ - .ىرسفلا هللادع

 يلاو .قباسلا نبإ :(م/٠0/ه177١ ت)

 هحلم .دّمحم نب نآورم ماّيأ يف قارعلا

 . طساوب حافسلا هلتق . درب نب راشب

 /مه تر (ىيحي) ةَريَبْه نبإ

 يفتقملا مدخن .ّيسابع ريزو م06
 نم .بدألاو هقفلاب ملاع .دجنتسملاو

 .«حاحصلا يناعم نع حاصفالا» ناثأ

 ٌياراَتما ناتلدو فعلا ل .اءةناوفخ يوطلش هكون

 7 رب ب عب 1
 نايم نفي مفسر تحل دياي
 8 لن 1

 1+ قرقلا نم ةظوطختم نيف - سيفنلا نبإ
 سيراب - ةّينطولا ةبتكملا

 رعاش :(/94:/1-47) (ميهاربإ) ةّمره نبإ

 حدم .ةنيدملا يف أشن .نيتلودلا مرضخم

 . يدهملا هنباو روصنملا ةفيلخلا

 /مها١١ت) (كلملا ديع) ماشه نإ

 ةريس» بتك .لئاوألا نم خّرؤم 4

 «قحسإ نبا «ةريس» ىلإ اًدنتسم «لوسرلا
 .؛رّيْمَج كولم ىف ناجيتلا# هلو
 (هللادبع نيدلا لامس) ماشه نبإ

 ٌيرصم يوغلو ٌىوحن )١52520-1١9(:

 ينغم» هراثآ نم . ةّيبرعلا ةّمئأ نم .روهشم

 روذش» .«بيراعألا بتك نع بيبللا

 رطق» .«برعلا مالك ةكرعم يف بهذلا
 نع بارعالا» .«ىدصلا لبو ىدنلا

 ظ .6«بارعألا دعاوق
 (دمحأ> نيسِدقملا لاله نبإ

 هل .سدقلا لهأ نم بيدأ ١1774(: ت)

 .«ماشلاو سدقلا ةرايز ىلإ مارغلا ريثم»

 (دمحم نيدلا لامك) مامُهلا نإ

 ّيرصم َيفنح هيقف :(160١/ه١871ت)

 .لوصألا يف «ريرحتلا» هراثآ نم .ريبك

 .؟ريدقلا حتفاو

 -456) (نسحلا يلع وبأ) متيهلا نإ

 لهأ نم ّيضايرو يكلف 64

 مكاحلا مدخو ةرهاقلا دصق .ةرصبلا
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 يف «رظانملا» هباتكب رهتشإ .تمطافلا
 .برغلا ءاملع هنم دافأ . تاّيرصبلا

 )١١١848-1598(: (دّمحم) لصاو نبإ

 خرؤمو ّيقطنمو َيلوصأو َّيعفاش هيقف
 رهاظلا مدخ .ةامح لهأ نم بيدأو

 قطنملا يف «ركفلا ةبخن» هراثآ نم . سربيب

 «؛بوَيأ ينب رابخأ يف بوركلا جرفم»و
 .؟يناغألا ديرجتا و

 شاع ّيطبن ملاع :(دمحأ) ةّيِشحَو نيإ
 ةحالفلا» هباتكب رهتشإ .  نرقلا يف
 مما

 -1795) (رَّمُع نيدلا نيز) ٌيدرّولا نبإ

 يلو .خّرؤمو ٌيروس رعاش 224

 رابخأ يف رصتخملا ةّمتت» هل . جبنم ءاضق

 «ناوخالا ةحيصن#و «رعش ناويدهو ةرشبلا

 .«يدرولا نبا ةيمالاب ةفورعملا

 (رَمُع نيدلا جارس) ييدرَولا نبإ
 رهتشإ .َّيبرع َيفارغج ١461(: ت)

 . «بئارغلا ةديرفو بئاجعلا ةديرخ# هباتكب
 وبأ) ريزولا نيإ
 نم .ّىنمي ّيديز هيقف 84٠-١575(: ت)
 .«قلخلا ىلع ّقحلا راثيإ» هفيناصت

 .«عناصلا تابثإ يف عطاقلا ناهربلا»

 /ه/017ت) (يلع نسَلا وبأ) افَو نبإ

 ّيلذاش فّوصتمو كلام هيقف م6

 ييردنكسإ «ةرهاقلا يف شاع .ٌيرصم
 ةمهتاو ءهنبأ عابتأو هعابتأ رثك . لصألا

 .داحتالاب هلوقل داحلالاب مهّضعب

 رعاش :(7١٠٠ت) (نسحلا) عيكو نبإ
 «فصنملا» باتكو ةناويد» هل .ّئرصم

 . يبنتملا تاقرس هيف نيب

 ٌيوحن :(447“ت) (دمحأ) دالو نإ

 .«دودمملاو روصقملا» باتك هل . يرصم
 :(م811 /ه191/ ت) (للادبع) بهو نيإ

 مامإلا بحص .ٌيرصم ّيكلام هيقف
 «عماجلا»و «أطوملا» هتافتصم نم . كلام

 ّيسلدنأ رعاش :(175١1١ت) نوبهو نبإ

 .رامع نبا ريزولا ىثرو

 مِلاع تيضاير بتاك :(5١17١ت)

 قطنملاو ةسدنهلاو ددعلاو باسحلاب

 ناك .لصألا ّيربرب .ةئيهلاو ميجنتلاو

 اححيبذ يفوت .برغملاب ناطلسلا لاجر نم

 ربجلا» يف ةزوجرأ هل . شكارمب هلزنم يف

 يييتعلا لامعأ» 7 ىرخأو «ةلباقملاو

 تامّدقم حرش» ئسونسلا هللادبع يبألو

 :(مال816/ها١٠١١ ت) (ةيواعم) راسي نبإ

 يدهملا دهع ىف ءارزولا رابك نم
 . «جارخلا) يف باتك هراثآ نم . يسايعلا

 )1١171-١7854(: (ءاقبلا وبأ) شيعي نبإ

 حرش» هل .لصألا َيلصوم ؛َيبلح ّيوحن
 فيرصتلا حرشاو «ىرشخمزلل «لصفملا

 ةيكولملا

 ١١١١(: وحن ت) (ىسيع) تْحَبْلْلَي نبإ
 رهتشإ .لصألا ٌيربرب «ءئيشكارم ّيوغل

 . داعُس تنابا ةديصق هحرشب

 (دومحم نيدلا رخف ريمألا) نيمّي نبإ

 ءارعش رابك نم يناربإ رعاش :(1718ت
 ةّماع دئاصق نم فلأتي ناويد هل . هر

 .تايونثمو ةّيقالخأ تاعّطقمو تاّيلزغو
 يكلف :(4١٠٠ت) (َيلع) ئقوي .نفإ

 .برعلا كلفلا ءاملع ربكأ نم .ّيرصم

 «تمكاحلا جيزلا» ئمطافلا زيزعلل فّلأ
 .اهلمكأو جايزألا ّمهأ ءاملعلا هربتعا

 (ىسوم نيدلا لامك) سنوي نبإ
 لهأ نم َيعفاش هيقف )١1473-1167(:

 .هعنُم نبا مساب اًضيأ فرعي ؛لصوملا
 .لوصألاو تاّيضايرلاو ةفسلفلاب ملاع

 مل اًقرط «قافوألا» ملع يف جرختساو

 ةسردملا ىف ملع .دحأ اهيلإ دتهي

 ةبلغل هتديقع يف مهتا «لصوملاب ةيلامكلا
 ناهرُبلا يف ةلاسر# هل .هيلع ةّيلقعلا مولعلا

 يف سديمخرأ اهلمهأ يتلا ةمّدقملا ىلع

 . «ةرئادلا عيبست

 طويسأ ةظفاحمب رصم ىف ةنيدم :بونبأ

 .ن؟هر٠٠*٠ ؛ءلينلا قرش

 :(1440-1400) ىطط# (تسنرإ) هّبأ
 رظنلا تاجاجز نّسح ٌيناملأ ٌىعانص

 .رهجملاو
 ةدعاق .م17,11060 ةّيدوعس ةنيدم : اهبأ
 ةدقع .ناله,٠٠٠  ءريسَع ميلقإ

 .رومت «ةيعارز قوس «تالصاوم

 .ناجنزو نيوزق نيب ةميدق ةنيدم : رهبأ

 :(554١ت) («نيدلا ريثأ) ٌىرّهبألا
 ّيكلفو ٌيضايرو نىقطنمو فوسليف

 يف «ةمكحلا ةياده» :هراثآ رهشأ .ٌيزارلا

 ةَرْكَب وبأ

 باتكو «تاّيهلالاو تاّيعيبطلاو قطنملا

 يف راكفألا ليزنت»» ء«يجوغاسيإلا»
 يف قئاقدلا عماج»و ء«را رسألا ليدعت

 . قطنملا يف امهالك ؟قئاقحلا فشك

 رمسأ لت يف هلكيه لالطأ .نيّيرّموسلاو
 . قارعلاب
 يف عقت رصم يف ةميدق ةنيدم لالطأ :وبأ
 َة نيترسألا ةمصاع تناك .ناوسأ ةريزج

0 
 ةريزجب نيبيليفلا يف ناكري :كثرو 5

 .مم 14 ىوانادنم

 هاجت جيلخلا يف ةريزج :ضيبألا وبأ

 .يجاوب زكرم» يبظ وبأ يف فيرط ةنيدم
 :(100-148) يلّوُدلا هوسألا وبأ

 هيلإ .بلاط يبأ نب يلع راصنأ نم رعاش
 .«َيبرعلا وحنلا لوصأ» بسني
 (ديُر نب دلاخ) يراصنألا ِبوُيَأ وبأ
 نم ّيجرزخ ّيباحص :(مكال" /هق؟”؟ ت)

 موي هتيب يف لوسرلا لزن .ةئيدملا لهأ
 . ةينيطنطسُقلا راصحب يفوت .ةرجهلا

 نب ىَتَُم بلطأ :ّيقطنملا 00 ىبأ

 . سنوُي
 /ه9١٠هت) قٌىوفكلا ءاقبلا وبأ
 ءاسضق يلو نم هينقف :( ما

 مجععم وهو «تاّيّلكلا» هل .ةناتسآلا

 . مولعلا تاحلطصمل

 -هالا") (هللادبع) قيدصلا ركب وبأ
 ١١- نيدشارلا ءافلخلا لّوأ 4

 ةجوز ةشئاع دلاو .م7137-111 مها

 ةمِليَسُم مزهو ةّدرلا لهأ براح . يبنلا

 .ةنيدملا يف يفوت . باذكلا

 :(روصنملا كلملا) دّمحم نب ركب وبأ
 4١"١. تنيّبرحبلا كيلامملا ناطلس
 .ليتغإ
 /هه١ ت) (ثراحلا نب عيقن) َةَرَكَب وبأ

 53 ةركب يبأب 2 ٌيباحص :(م110/

 نم ةركب ةطساوب ىّلدت

 . ّيبنلا اهرصاح



 ١ نيفشات وبأ

 نساخ , #17(2ات) ١ .ةيقشات' ىبأ

 لاتغإ .ناسملتب داولا دبع ينب نيطالس
 مكحلا كرت . 5-1818 وشك نأ ةقلاو

 هلع نفقا دلاله :تجاسلا  دانكمال
 .ٌينيرملا نسحلا وبأ

 ناطلس :(1701-1891) ؟ نيفشات وبأ

 ىلع ىضق .داولا دبع ينب نم ناسملت
 115 ةانسلك لشعر ١ ركع لأ هذلاز
 /ه814ت) ننادمحلا ِبِلْغَت وبأ
 لصوَملا ىلع .ٌينادمح ريمأ م89

 نوّيمطافلا هلتقو نوّيهيوبلا هدرط . 1

 .قشمفا يف

 (يئاطلا سوأ نب بيبح) ماَمَت وبأ
 ىف أشن َيساّبع رعاش :(840-1/84)
 ءافلخلا حدم .لصوملا يف يفوتو قشمد

 هلايخب زاتمإ .مصتعملا امّيس الو
 اهتُمض ”«ةسامحلا هراثآ مهأ . عساولا

 هلو .هرصع ىّتح نبرعلا رعشلا ررد
 .ناويد

 لينلا ىلع رصم يف ةئيدم :جيت وبأ
 ىع نة هيه ظويسأ  ةظاحم
 ؛ .ةميدقلا سيتوبأ

 :(مه5 4 /ه٠1١ ت) (ميهاربإ) روت وبأ

 . ّيعفاشلا مامالا بحاص .ةّمئألا نم هيقف

 بهذم نم هقتشا اًهذم هسفنلل ثدحأ

 . يعفاشلا

 َيلامش برغملا يف ةنيدم :دعجلا وبأ
 .ةيووكم دلو نار «ةلدات ةيصق

 43١ نيب ت) نزاخلا رْفعَج وبأ
 نبا مدخ . ريهش ّيناسارخ يكلف :(9ا1و

 هبتك نم .َيِهِيَوَبْلا ةلودلا نكر ريزو ديمعلا
 .؛ةيددعلا لئاسملا»و ؟حئافصلا جيز»

 . ةيادلا نبا عجار :بتاكلا رفعَج وبأ

 وبأ برق ةّيروس ةّيرثأ لالطأ :لالَج وبأ
 .؟ نرقلا ءروزلا ريد ةظفاحمب لامك
 /ه" ت) (ماشه نب ورمَع) لهج وبأ

 نم ٠ شيرق يف موزخم ينب ميعز م77
 . رذدب ةكرعم ىف لتقف . يبنلا ءادعأ

 /ه117ت) (دمحأ) ّيزارلا مّتاح وبأ
 اعد .ةّيليعامسالا ةاعذ رابك نم م4

 ناريإ يف نيمطافلا هللاديَّبع . يدهملل

 قاقتشا يف «ةنيزلا» هبتك ّمهأ .ناجيبرذآو
 مالعأ»و «.ةّينآرقلا يناعملاو فرحألا

 ركب 5 نيبو هئيب تاشقاتم وهو «ةّوبنلا

 :يزارلا

 يناتسجِسلا متاح وبأ
 ىلع ةرصبلا يف سرد ٌيوغل :(8594ت)

 يبأو ّيراصنألا ديز يبأو ّيعمصألا
 ديَرُد نبا هيلع مّلعت .ىتثملا نب ةديّبُم
 «دادضألا باتك١ هئافّلؤم نم .ةديعلاو

 .«ةلخنلا»و «نيِرَمَعُملا»و
 )1١80-1119(: ئطانرغلا دماح وبأ

 يفوتو ةطانرغب دلو .يسلدنأ ةلاحر
 ضعب نع برعملا باتك» هل .قشمدب
 بابلألا ةفحُتاو .«برغملا بئاجع

 .«باجعألا ةبخُنو
 ةيرموسلا رابس ةئيدم لالطأ :ةسع وبأ

 لكيه .دادغب برغ بونج تارفلا ىلع
 .ٌشمَُش هلإلا

 يف ٌيدوعس طفن لقح :ةيردَح وبأ
 .نارهظلا برغ لامش ءاسحألا

 لثمم :(1447ت) (هيبن) نشحخلا وبأ

 ٌّيحرسم .هينختب ةدلب ديلاوم نم قنانبل
 :تلبجلا يقيراتلا هيرب زيمت رخاس
 (روصنملا َيلع) َينيرّملا نّسَحلا وبأ

 ىنب نيطالس رشاع )/1١178419-١176١(:
 ابا: هبل فل -بسريتكأو- نناق. نق نيرك
 دم هبورحب رهتشإ 171 ع7 ديعس
 ١١ سنوفلأ همزه .سلدنألا يف جنرفالا
 رصتناو ١71٠. فيرخ ىف ةلاتشق كلم
 وبأ هنبا هعلخ .ناوريقلا 7 برعلا هيلع

 راثا هل .اًبوكنم اًبيرغ تامف ناني
 روصقو اياوزو دجاسمو سرادم ؛ةّينارمع
 .برغملا ءاحنأ عيمج يف ؛نوصخحو

 رماغم :(رَمْع) ّيطولتبلا صفَح وبأ
 نيذلا: نييضيرلا ةروث .مبعز : سلفنا
 /ه7١٠ ةبطرق نم ١ مكحلا مهدرط

 اولتحاو رحبلا يف اولاجف .مم4
 اهنع مهالج نأ ىلإ ةّيردنكسالا
 ؛(تيرك) شطيرقإ ىلإ اولقتناف نوّيساّبعلا
 وبأ سّسأو .نيّيطنزيبلا نم اهوعزتناو
 «قدتخلا اهتمصاع ةّيمالسإ ةلود صفح
 اوماقأو هؤانبأ اهثرارت ءيدناك مويلا يه

 -م1 ا /س“ال د1 مهمكح مادو

 نوُيطنزيبلا داعتسا نأ ىلإ .م١
 روفقت ةدايقب ةريزجلا ىلع مهترطيس

 . ساكوف

 1١917(: ت) (رَمُع) يناتنّهلا صفح وبأ

 ةدومصم لئابق نم ةتانه ةليبق ميعز

 1 (لهس)
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 نم .ةيصفخحلا ةلودلا دَجو «ةيربربلا

 نيلاوملاو ترّموت نبا يدهملا ةباحص
 هديفح .َّيلع نب نمؤملا دبع هتفيلخل
 يف نيَبِصْفَحلا ةلود سّسؤم ءاّيركز وبأ
 . سنوت
 رصم يف ةئيدم :ةطحّملا داّمَح وبأ

 ذيدح ةكس طخ ىلع ةّيقرشلا ةظفاحتمب
 ءريبكلا ىلتلا لبق سيوسلا اهانب
 .نلةرد
 (فوَت نب راتخُملا) ّيجراخلا ةْرمَح وبأ
 نم نّيضابإ رئاث :(مال18/ه١١ ت)
 اعدو نيّيومألا ىلع راث .ةرصبلا لهأ
 يف ىيحي نب هللادبع ةعيابم ىلإ

 .يدعسلا

 ةظفاحمب رصم ىف ةئيدم : صمخ وبأ

 نسحلا وبأ هيبن

 ةعرت ىلع ةريحبلا

 .يىرادإ زكرم .لآاهيروق6#

2-0 6 9 

 داولا دبع ينب نيطالس عبار :(1718ت)
 . 108 ناّيز يبأ هيخأل افلخ ناسملت يف

 «ةيدومحملا

 . ١ نيفشات وبأ هنبا هلاتغإ
 (بوقعي يبأ نب ىسوم) وُمَح وبأ

 دبع ىئب نيط الس عباس :(١؟؟4ق ت)

 ناسملت رّرح .مهرهشأو ناسملت يف داولا

 وبأ هنبا هيلع ىضق ١104. نيتنيرملا نم
 #17 ةيشعات
 /ها١٠15١ ت) (تباث نب نامعن) ةفينح وبأ

 دحأو نيفنحلا بهذملا مامإ م17
 دلو .ةئسلا دتع نيدهتجملا ةعبرألا ةّمئألا
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 هاعدتسإ .ىتفأو اهيف سّردو ةفوكلاب

 ضفرف دادغُب يف ءاضقلا يلوتل روصنملا

 هقفلا» :هراثآ نم .تام نأ ىلإ هسبحف

 نم لّوأ وه .«ةفينح ىيبأ دّنسُم»و «ربكألا

 بحاصو ؛ماسقأو باوبأ ىلإ هقفلا لّصف
 سايقلاب ضئارفلاو هقفلا يف داهتجالا

 نيدهتسملا نم قيرف هنع ىور .يأرلاو

 .تافلؤملا تارشع ىف هبهذم اورشنو

 دعب ت) (َيلع) ٌيديحوتلا ناّيَح وبأ
 فوسليفو ميكح :(مم١٠١٠/ه

 يف ديرف زارط بحاص ناك .ّيفوص
 دادغب يف شاع .بولسألاو ةباتكلا
 بحاصلاو ديمعلا نبا دنع لمعو ّيرلاو

 : هتافلؤم نم .امهدمحي ملف .دابع نبا

 ,««تاسباقملا" «:.«قيدصلاو ةقادصلا»

 ؛«نيريزولا بلاثم» .«ةسناؤملاو عاتمالا»
 .؟ةّيهلالا تاراشالا»

 )١757-175144(: ئطانرعلا ناّيَح وبأ

 يفوتو ةطانرغ يف دلُو ءَّيسلدنأ ّيوغل
 يف كلاسلا جهنّم» هفيناصت نم .ةرهاقلاب
 رحبلا»و «كلام نبا ةّيفلأ ىلع مالكلا

 كاردالا»و ءنآرقلا ريسفت يف «طيحملا

 .«كارتألا ناسلل

 زكرم قارعلا يف ةدلب :بيصخلا وبأ
 دا فاش كف
 (ىلعألا دبع) ٌيرفاعّملا باطَخلا وبأ
 ةّيضابالل مامإ لّوأ :(ما/١11/ه44١ ت)

 سلبارط ىلع ىلوتسإ .برغملا يف
 هيلع ىضق . ةيقيرفإ مكحو 7 ه0 برغلا

 نبا ةدايقب ىساّبعلا روصنملا شيج
 .فسشألا

 (تبلكلا رارض نب ماسُحلا) راطَخلا وبأ
 سلدنألا ريمأ :(مال:5/ه158١1ت)

 ليَمٌصلا ةدايقب نوّيسيقلا هيلع راث . 87

 ١ لتقف متاح نب

 كيزألا ناطلس :(178١ت) ريخلا 5

 يف هرت ميلقإ ناخ .مهتلود يسّسؤم دحأو

 ىراخُبو مزراوخ ازغ ١478. ايريبيس

 نم ةعارزلاب ملاع :ّيليبشإلا ريخلا وبأ
 هلل ١١ نرقلا نف نئاع ةلبكإ .لفأ
 . ماَّوَعلا نبا هنع ذخأ «ةحالفلا باتك»

 سس ناميلس) ّيناتسجسلا دواد وبأ

 ةّمكأ نم حا ت) (ثعشألا
 درسبلا ل ذ ٌرقتساو اًريثك لاج .ثيدحلا

 دادغب - ةّيمظعألا - ةفينح يبأ ماماإلا عماج

 يف ةّتسلا بتكلا نم ؛نْئّسلا» باتك هل

 .ةيجحتلا

 (كلام نب رِميَوُخ) ءادردلا وبأ
 ٌيجرزخ نيباحص :(م5607 /هالا ت)

 يضاق .ثيدحلا ةاور نم ٌيراصنأ

 . قسمد

 لهأ نم رعاش :(ا/الا/ ت) ةّمالُد وبأ

 أشت .نوللا دوسأ ناك .ةباعدلاو فرظلا

 روصنملاو حافسلا ةفوكلاب

 يدهملاو
 (ىسيع نب مساقلا) ّيلجعلا فلُذ وبأ

 رعاشو بيدأو ريمأ :(م٠84 /ه1171ت)

 مدانو

 نبا ةرسأ دج .ةّيساّبعلا ةلودلا لاجر نم
 ةازبلا» .«كولملا ةسايس» :هل .الوكام
 . ؛ديصلاو

 وحن ت) (رّمسي) ّيعوبنُيلا فّلُد وبأ
 رصن طالب ءابدأ نم ةلاّحر رعاش ٠6٠(:

 447 نيصلا راز .ىراخب يف َيناماسلا ؟
 بئاجع» بفباتك يف هتلحر فصوو

 . «نادلبلا

 558 بدنج) ٌيرافغلا 0 وبأ

 مدقأ نم ّيباحص

 . هفّشقتو هاوقتب رهتشإ . نينمؤملا

 :( م7 /هلاا ت)

 .رصم طابقأ نم :(فسوي) نفذ وبأ

 4 يرنه نامجرت ١046. امور ىلإ رفاس
 خيرات» :ةّينيتاللاب نشلاا «لليترت :هغلكم

 . ّيربعو ّيبرع نْيَمجعمو «رصم طابقأ
 :(9١لا/ه ت) (كب دّمحم) بّهمذلا وبأ

 .هرهصو ّيرصملا ريبكلا كن يلع كولمم
 يف اًمومسم تام .رصم مكحو هدّيس لزع
 . اكع يف رّمُعلا رهاظ هراصح

 :(518 وحن تر) َىلَذُهلا 5 وبأ

 ّيشّرَقْلا ديز وبأ

 ةيقيرفإ حتف يف كرتشإ .مرضخم رعاش
 :(3 نرقلا ةيادب) (بيبخ) ةطقار وبأ
 ركذ .ّينايرس لداجمو يتوهالو فوسليف

 يف ناتلاسر هل .تيركت فقسأ ناك هنأ

 عافد»و 'دَّسجتلا» يفو «ثيلثتلاو ديحوتلا»
 . «ةّينارصنلا نع

 )1١9٠١-١1940(: (رَمُعت ةشير وبأ

 كلسلا يف لمع .ٌيرؤوس رعاش
 .ةلازجلاو ةّوقلاب هرعش زّيمت . يسامولبدلا

 .«ةشير وبأ رَمُع ناويد" هرعش نم
 (ىيحي) «ِصفغخلا ءاّيركَر وبأ

 ّيتاتنهلا صفح يبأ ديفح :(144١ت)

 يف ةيصفحلا ةلودلل َيلعفلا .ةقيوا

 ةيقيرفإب نيدٌحوملا نع لقتسإ .
 ةتبسو ناسملتو رئازجلا ىلع 0
 نبا ةروث ىلع ىضق .ةسانكمو ةجنطو
 يف ةبصقلا عماج هراثآ نم ١17174. ةيناغ
 بقل ذختاو رصنتسملا هنبا هفلخت .سنوت

 . ةفيلخلا

 نيبش بونج رصم يف ةدلب :لبعُر وبأ
 ةسردم ىلع دّمحم اهيف أشنأ .رطانقلا

 كلي :تولك ةزادإب: ةيبلع ةسرفمو «ةييرح
 . 1871 ينيعلا رصق ىلإ تلقت «, 71

 يف رمحألا رحبلا ىلع أفرم :ةمينز وبأ
 .ن 0,٠٠٠ «ءانيس ةريزج هبشب رصم
 ينب نيطالس نم ةعبرأ ةينك :ناّيز وبأ
 ١ ةهروشأ ..:ناسولت ىف .فاولاا هع

 ١7:5- ناطلس :(نامثع نب دّمحم)

 هتدعاقو هيأ ةافو دعب عيوب 2.

 روصنملا بوقعي وبأ اهرصاح ناسملت
 الِإ راصحلا هتني ملو ء17944 ذنم َنيِرّملا

 ىلإ داعأ ١5٠5. بوقعي ىبأ ةافوب

 وبأ هوخأ هفلخ ءةوارغم لئابق ةعاطلا
 ا

 . وهجح

 ىنب نيط'الس نم ةسمخ ةشك :ناّيَر وبأ

 . سافب نيرم
 (سوأ نب ديعس) ٌيراصنألا دير وبأ
 لهأ نم ّىوغلو ٌىوحن :(1-4871/ا8)
 ءؤلعلا نب ورمع يبأ نع قيخأ . ةرصبلا

 باتك١ هراثآ نم . يبضلا لضفملل ذملتتو

 .«رطملا باتك»و "«رداونلا

 تاماقم لطب :َيجورَسلا ديز وبأ

 . ّيريرحلا
 رعاش 5١(: نرقلا) ّىشَّرقلا ديز وبأ
 راعشأ ةرهمج» هباتكب رهتشا بيدأو



 يلالهلا ديز وبأ

 َيلهاجلا رعشلا نم ةديصق 44 يف «برعلا
 رعشلا يف ةمدقمب هردص .ّيمالسالاو

 ةغلو رعشلا ةغل نس نراقو ؛ةغللاو

 .نآرقلا

 . 1١ نرقلا يف ةيقيرفإ ةازغ ةّيبرعلا لاله
 بتاك -١19484(: ) (دمحأ) دعس وبأ

 رثثلاو رعشلا يف ضاخ .ينانبل ثحابو

 باسنألاو صصقلا ىيفو ءركفلاو

 .لافطألا يناغأو ةريسلا يفو «ثارتلاو

 .نيتنانبللا باّتكلا داحتا سأر
 -1850) (هلادبع) ٌّيدنفأ دوعُسلا وبأ
 نم ٌيرصم َّيفاحصو بيدأ 4

 ررتححمو رعاش . يواطهطلا ةعافر ةذمالت

 ةزوجرأ هراثآ نس .لينلا يداو ةديرج

 )١491-151/4(: يدامعلا دوعُّسلا وبأ

 نيناوق عمج ءرعاشو بتاك «ّيكرت هيقف
 .هيواتفب رهتشإ .«هماننوناقا 75 ةلودلا

 ايازم ىلإ ميلسلا لقعلا داشرإ# ه راثآ مهأ

 .دوعسلا

 َنيتاخليالا لوغملا ءارمأ ريغآ :ديعَص ونبأ
 هايأ فلخ ١71١7-17760. سراف ىف

 نلعأو ّيعيشلا بهذملا ىغلأ .وتياجلأ
 ديشر ريزولا لتق .اًيمسر اًبهذم نسل
 . ”نيدلا

 خياشم نم يسراف رعاش )1١44-4550(:

 .ّيزمرلا يفوصلا رعشلا عدتبإ .ةيفوصلا

 . روباسين يف انيس نبا ىقتلإ
 (نَسارِمْعَي نب نامثُع) َيناَيَّرلا ديعس وبأ

 داولا دبع ينب نيطالس يناث :(1707” ت)

 ةياجب عضخأ . 1١15487-17١ ناسملت يف

 بوشعي بأ راصح ءانثأ تام .ةتوزامو

 هنبا هفلخ .ناسملت ةئيدمل ينيرملا فسوي

 . ١ َناّيز وبأ

 ١ - .برغملا يف نيرّم ينب نيطالس
 )/1191-:1١71(: (قَحلا دبع نب نامثع)

 .١171ا/ هلتقم دعب هنلخو هيبأ عم ناك

 نم ريثكلا ىلع هذوفن طسبو لئابقلا هتعياب

 نامثع) ؟ - .هناملغ دحأ هلاتغإ .نيرم
 )١11/5- (بوقعي اففسوي يبأ نب

 نب ناميلس هيخأ نبا دعب يلو 2:2(

 ىضقو ليطاسألا ىنب .ناسملت يف داولا

 وبأ هنبا هفلخ .رّمَع هنبا ةروث ىلع
 ىف نيراطَعلا ةسردم هراثآ رهشأ .نسحلا
 -1745) (دنحأ نب نامل 232 ساق

 ناك . هللادبع هيخأ ةافو دعب يلو 2٠

 هلتق .باّجحلاو ءارزولا دي يف مكحلا

 .ّيبابللا زيزعلا دبع هريزو
 نم )١4174-١514(: اًرريم ديعس وبأ
 رهنلا ءارو ام مكح .لوغملا ءارمأ

 هيلع ىضق .راهدنتو لباكو ناسارخو

 . نسح نوزوأ

 (ةّيمأ نب برح نب رخص) نايفُس وبأ
 . يشرق كم يرث :(م5017 /هالا ت)

 داق .مالسالل نيثوانملا دسَأ نم

 موي ملسأ .قدنخلاو قيبأ يف نيكرشملا

 ةلودلا سّسؤم ةيواعم دلاو .ةّكم حتف

 .ةّيومألا

 :(مالم٠ /هااثا ت) لذاّشلا َةمَلَس وبأ

 ليتغإ .حافسلا ريزو .ّيساّبع دئاقو ةيعاد
 .نيّبولعلا ىلإ هليم ببسب

 بلطأ :َيباطخلا ناميلُّس وبأ
 .ّيباطَخلا

 وحن ت) (دّمحم) َيقِطنَملا ناميلٌس وبأ
 نب ىيحي ذيملت .ّيبرع فوسليف :( 8

 دْضَع هبّرق .دادغب يف شاع .يدَعت
 نم اًريثك ٌّيديحوتلا ناّيح وبأ لقن .ةلودلا

 عاتمالا»و ؟«تاسباقملا» 0 هلاوقأ

 وهو «ةمكحلا ناوص» هل .«ةسناؤملاو

 هنعو .ةّيمالسالاو ةّينانويلا ةفسلفلا خيرات

 لّلِملا» باتك يف َناتسرهشلا ذخأ
 . ؟لحيلاو

 بونج رصم يف ةيرخص ةوبر : لبْثُس وبأ
 ّدسلا ءاشنإ دعب لينلا هايم اهترمغ .ناوسأ

 ةروفحملا اهدباعمب ةريهش تناك ”يلاعلا

 سيسمعرل ةمخض ليئامتبو رخصلا يف

 ؟ سيسمعر ليثامت - لبنس وبأ

7” 

 ءاشنإ لبق اهعضوم نم تعفُر دقو .؟
 .دسلا

 :(19160-1945) (حالص) فيس وبأ

 نم اًدحاو ربتعإ .ّيرصم َيئامنيس جرخم

 :ملاعلاا ىف يناس جرغع هله جعأ نيب
 .«ةنيكسو اير» :نيعبرألا همالفأ نم

 .«مقتنملا» ,ةةأرما بابش»

 -1847) (يكز دمحأ) يداش وبأ
 ةاعد نم .يرصم رعاشو بيبط © 06

 هولويأ» ةلجم أشنأ .ّيرعشلا دّدجتلا
 ةدحّتملا تايالولا ىلإ رجاه . 7

 ؛يكابلا قفشلا» هنيواود نم . 17
 .؟رجفلا ءادنالو

 (ليعامسإ نب نمحرلا ديع) ةّماش وبأ
 ّيسدقم ئقشمد خّرؤم )1١11718-1١10(:

 يف نيتضورلا باتك» هراثآ رهشأ .لصألا

 .«ةّيحالصلاو ةّيرونلا نيتلودلا رابخأ

 . ليتغإ
 )1١907-19140(: (سايلإ) ةكبش وبأ

 نم «نيِدّدِجُملا رايك نم ينانبل رعاش
 ؛؟سودرفلا يعافأ» «ةةراَثيقلا) :هتيواود

 ,ةدبألا ىلإ» .««بلقلا ءادن» ««ناحلألا»
 .«ءاولغ»

 دعب ت) (يناهفصألا دمحأ) عاجش وبأ
 شاع .عفاش هيقف + 0م٠/ه

 يف ؛؟رصتخملا» هباتكب رهتشإ .ةرصبلا يف
 .نوريثك هحرش «هقفلا

 ت) يدعسلا رواش عاجش وبأ

 لتق . ّيمطافلا دضاعلا ريزو 26868

 ةألاممب مِهَّنِإ .عئالط نب كيْزر هسفانم
 .َيِبوُيالا نيدلا حالص هلتقف جنرفلا

 برق قارعلا يف ّيرثأ عقوم :نيَّرهش وبأ
 .ةّيرموسلا وديرأ يه .روأ



 اح

 رعاش :(١١81ت) (دّمحم) صيشلا وبأ

 مع نبإ .ةفوكلا لهأ نم عوبطم ّيساّبع
 رفعج نب ةبقع ىلإ عطقنإ .لبعد رعاشلا
 . هتايح رخآ يف يمع .ةقرلا ريمأ يعازخلا

 ةرمخلا فصوب زاتمإ . هينيع يف ثارم هل
 . .حيدملاو
 نرقلا ةيادب ت) ينمرألا حلاص وبأ
 هيف ؟خيرات» هل .قئرصم خّرؤم 2

 ٠ . هنامز يف رصم ىراصن رابخأ

 ءاضق زكرم قارعلا يف ةدلب :ريخُص وبأ

 . ةيسداقلا ةظفاحمب

 )1١519- (ةّيمأ) يسلدنألا تلّصلا وبأ
 باتك هل .يسلدنأ ملاع 2:74

 يف  ةلاسر»و ةةدرفملا . ةيودألا»

 . «ىقيسوملا
 .رصم ىف نكامأ ةّدع مسإ :ريِص وبأ

 دباعم .ةزيجلا مارهأ بونج ةيرق اهنم
 . ةينوعرف روبقو

 ةليل فلأ صصق لاطبأ نم. :ريِص وبأ
 .ريق يبأ قيفر . ةليلو

 ةظفاحمب رصم يف ةدلب :قّلَملا ريِص وبأ
 دهع نم راثآو روبق لالطأ .فيوُس يب
 .م.ق ٠١ نرقلا أو ١ نيترسألا
 (فانُم دبع) بلطملا دبع نب بلاط وبأ

 لفك .نلع دلاو ' .نينلا ع :(11* ت)
 دبع هّدج ةافو دعب اًدّمحم هيخأ نبا

 . هتئشنت ىلع ماقو هاعرو «بلطملا

 رعاش 30١(: وحن ت) ناحّمْطلا وبأ
 كردأ .كيلاعصلا ءارعشلا نم ىلهاج

 . ملسأو مالسالا
 زوردلا لبج يف ةمق :ىسيمط وبأ

 ,م١1660 .(ةيروس)

 (دحاولا دبع) ّيوغللا بّيَطلا وبأ
 بتارم# هراثا نم .ّيبلح ٌيوغل :(4757 ت)

 .؟لادبالا:و ؟دانضألاهو ؟نيئوحنلا

 . يّبتَتْملا بلطأ : يّئََتْملا بّيطلا وبأ
 داحّتا يف تارامإلا ىدحإ :يبظ وبأ
 نيب جيلخلا ىلع عقت .ةّيبرعلا تارامالا
 ا/”,١٠٠ يبدو نامحتو رطقو «ةّيدوعسلا

 ءيبظ وبأ اهتمصاع .ن٠0٠4494,60 ء'"مك
 ريو 83 رست الهم ا

 ترّرحت « 11 نرقلا ين نوّيلاغتربلا اهلتحإ
 ةرامالا سّسأ .ناّيهن لآ اهمكحي . 14

 .ا5١8١تت بايد نب طوبخش خيشلا

 .ّىنغ داصتقاو ةّمهم طفن لوقح

 /ه٠44ت) 1١( دّمحم) هللادبع وبأ

 رصن ينب نم ةطانرغ كولم رخآ :(م1677١
 يف برعلا كولم رخآو .1441-61

 اكلم البازيإو دنانيدرف هرسأ .سلدنألا

 برغملا ىلإ لقتناف ةلاتشقو نوغارأ

 . اهيف يفوتو ساف نطوتساو
 /ه198ت) تنعيشلا هللادبع وبأ
 يسّسؤم نم ينمي يعيش عاد :(مل١

 همّدق .برغملا يف ةّيمطافلا ةلودلا

 هلتقب رمأو هيلع ا : يدهملا هللا ديبع

 . يركبلا بلطأ :يركبلا ديّبُع وبأ
 :(م574/ه١1ت) ىفقثلا ديبُع وبأ
 لتق .ةيمالسإلا تاحوتفلا لاطبأ نم دئاق

 . رسجلا ة ةعقو يف

 -/18) (ىَتُملا نب رّمعَم) ةديّبُع وبأ
 لهأ نم رعشلاو ةغللاب مِلاع 8775

 ءالعلا نب ورمع يبأ نع ذخأ .ةرصبلا

 نب ديّبُع وبأ ذخأ هنعو بيبح نب سنويو
 رابخأ نم ريثكلا عمج .ساون وبأو مالس

 اًيوعش اًيجراخ ناك .مهباسنأو برعلا
 .برعلا باسنأب نعطي «بلاثملا» هباتكو

 ريسفتلا يف «نآرقلا زاجم# هبتك نم

 ريرج  ضلئاقناو «ليخلا باتك»و
 . ؟قدزرفلاو
 (هللادبع نب رماع) حارجلا نب ةديمع وبأ

 يشرف ٌيباحص :(م1794 /ها4 ت)

 شويج داق .حوتفلا ةداق رابك دحأ . يرهف

 نوعاطب يفوت .دلاخ دعب ءماشلا حوتف
 ساومع
 (مساقلا نب ليعامسإ) ةّيِهاتَعلا وبأ

 لهس رثكم رعاش :(8720-ا/44)

 لغتشإ .ةفوكلا يف أشن .بولسألا

 هليمل ةيهاتعلا يبأب ينك .رارجلا ةعانصب
 يف هرعش بلعأ لاو ةرهفلا للا
 ديدشلا هصرح عم ايندلل ركنتلاو دهزلا

 يداهلاو يدهملاب لصتإ .لاملا ىلع
 .ناويد هل . ديشرلا دنع ةيلاع ةلزنم غلبو

 ةيدوعسلاب ريسَع يف ةنيدم :شيرَع وبأ
 ها هيرعس. ىدرتتلا هوي مرق

 ت) (راسّي نب حلفأ) ٌيدنِسلا ءاطَع وبأ

 يمرضخم نم روهشم رعاش :(1/1/0 دعب
 نوللا دوسأ ناكو ةفوكلاب دلو .نُيتلودلا

 ءالولا ظفح .دسأ ينب يلاوم نم

 .نيّتساّبعلا اجهو نيّيومألل

 َقاَرَّولا ىسيع وبأ

 :(١٠ها/-ؤ1/9) يّرَعَملا ءالّعلا وبأ
 دقف .ركفم رعاش .نامعنلا ةّرعم يف دلو

 يف سرد .هرمع نم ةعبارلا يف هرصب
 يف شاع .ةيكاطنأو سلبارطو بلح

 قيقر ناك .اًدّهزتم ملاعلا الزتعم ةّرعملا
 ؛داقتنالا عذال « لقعلا بقاث (؛ةفطاعلا

 ايندلاو سانلاب اًمّربتم «ساسحالا قيقد

 ”«دنزلا طقس» هتافلؤم نم .مؤاشتلا ريثك

 ىف ”«تاّيموزللا»و دئاصق ةعومجم وهو

 ' . ”«نارفغلا ةلاسر#و ةّيئالعلا ةفسلفلا

 ّيَرَعَملا ءالعلا وبأ بلح يف لاثمت -

 ني :(876 وحن ت) طايل لعوب

 :ةيئارملا يدا

 مث دادغب يف ملعت ّيوغل :(4717-4845)

 نم .ةبطرق نطوتساو سلدنألا ىلإ لحر
 *«يلامآلا» هل .ّيديبزلا ركب وبأ هذيمالت

 .؟ةغللا يف عرابلا باتكاو

 -146 وحن) (َناَبَز) ءالعلا نب ورمع وبأ
 نم ّيوحن ٌيوغل .ةكم يف دلو 2١

 سنوي ملع .ةعبسلا ءاّرقلا نم دحاو وهو

 ذخأ هنعو ليلخلاو يساؤرلاو بيبح نب

 .ةديّبُع وبأو ّيعمصألا

 (َيلع نب سراف) ينيرملا نانِع وبأ
 هدلاو لزع . 16١-168 َينيِرَم ناطلس

 تام .ةياجبو ناسملت ّلتحإ .نسحلا ايأ

 يف ةّينانعوبلا ةسردملا هراثآ نم .اقنخ

 . ساف

 /ها11417ت) (دّمحم) قاّرَولا ىسيع وبأ

 مهتإ .يلزتعم فوسليف (م١0

 يذلا «تاالاقملا باتك» هل .ةقدنزلاب



 اف

 يف نناتسرهشلاو ينوريبلا هيلع دمتعا

 يف لحيلاو للملا نع امهتاسارد

 -819) (مساقلا نب دّمحم) ءائيَعلا وبأ
 ةعرسب رهتشا فيرظ رعاش 5

 هلو لكوتملاب لصتإ .ءاجهلاو باوجلا

 .رداونو رابخأ هعم

 ينب كولم نم ؟ دّمحم وه :قينارغلا وبأ
 هبقل دوعي .4-8/0 ةيقيزلا يت يلغألا

 هللا ةدايز همع فلخ . قينارغلا ديصب هعلول

 . ؟ ميهاربإ هوخأ هفلخ . ةطلام حتف .؟

 )١447-1946(: (ءاجر) ةلازغ وبأ
 ةّصقلاو ءرعشلا يف تجتنأ .ةّيندرأ ةبيدأ

 «ةمجرتلاو «ةّيفاحصلاو ةّيبدألا ةلاقملاو

 . ّيليكشتلا ّنفلاو
 تاماقم لطب :ّيردنكسإلا حتفلا وبأ
 يرو عيدب

 تسبلا بلطا ّيتسبلا حتفلا وبأ
 نعل نب ا ٌّيمليدلا حتفلا وبأ
 يدير مامإ :(م6١٠!/ه444 وحن ت)

 ٌيلامش مليّدلا دالب يف دلو .دئاقو رّسفم

 لتحإ .هسفن ىلإ اعدو نميلا لخد .ناريإ
 ةيديزيلا لئابقلا هتعيابو ءاعنصو ةدعص
 لقتناو .َيحيَلّصلا ىلع هلتق . 1١78 وحن
 يق اك هل .َنيّيحيلّصلا ىلإ مكحلا
 . ريسفتلا

 :(181- 11/0 (ليعامسإ) ءادؤلا وبأ

 بحاص .َيفارغجو خّرؤم ّيبرع ريمأ
 رصتخملا»و ”«نادلبلا ميوقت» هل .ةامح

 . ”«رشبلا رابخأ يف

 :(975-938) َينادمَححلا سارِف وبأ

 مع نبإ .سراف رعاش .لصوملا يف دلو
 هدلق يذلا «بلح بحاص ةلودلا فيس

 عبرأ نوّيطنزيبلا هرسأ .جبنَم ةرامإ

 ةافو دعب صمح ىلع ىلوتسإ .تاونس
 ّينادجو ّيفطاع هرعش . لتقف ةلودلا فيس

 «ناويد» هل . هللاب هتقثو هّمأل هّيح ىلع لدي
 .هيولاخ نبا

 .؟تاّيمورلا»
 (نيسحلا نب َيلع) يناهبصألا جرفلا وبأ
 :(مق1/ /ها'5516 ت)

 هدئاصق رهشأ هعمج

 بدألا ةمئأ نس

 شاع .ةغللاو خيراتلا ةفرعم يف مالعألا

 ةمتو ىيبلهملا ريزولاب قحتلإ .دادغبب

 بولسأب ”«يناغألا» باتك يف هنيودتو

 تافئصم هل .ةلهس ةقينأ ةغلو قيقد ّيملع

 .«نييبلاطلا لتاقم» اهنم ةريثك

 )١651- (كرابُم نب يمالع) لضفلا وبأ
 .نيروهشملا دنهلا ءاملع نم ©

 هل ناك .*يضيف رعاشلل رغصألا 2

 حنم يف ربكأ روطاربمألا ىلع ريبك ريثأت
 ليتغإ .«يهلإ نيد» ءاشنإو ةّينيدلا ةيرحلا
 خيرات وهو «همان ربكأ» هراثآ نم . هيخأ عم

 . ربكأ روطاربمألا

 (ورمَع نب ِجُرَوُم) يسودّلا ديف وبأ
 نم .باسنألاب ملاع ٌيوغل 81١(: ت)
 ديز يبأو ليلخلا ذيملت .ةرصبلا لهأ

 هبتك نم .نومأملاب لصَتإ .ٌيراصنألا

 .«شيرق بسن قذخ#و «لئابقلا ريهامج#

 ٌيوارهَزلا
 بلطأ :َيطيرُْجَملا مساقلا وبأ
 . يطيِرجَملا
 برقأ وهو ةّكم قرش لبج :سيئبق وبأ
 . مارحلا دجسملا ىلإ لابجلا
 ةظقامن رصم يف ةنيدم : صاقرُف وبأ

 .ن 10,٠٠ :لينلا برغ اينملا
 :9+ دق اعن) (سروفرلاا هوك قبأ
 هل .فوسليف . يكلملا ناّرَخ فقسأ

 دئاقعلا نع عافدلا يف َةَيلَدَج تافلؤم

 ةرطاسنلاو ةبقاعتلا 1 .ةينيدلا

 اهنمو ةيينانويلاب اهنم ء«نيملسملاو
 . ةيبرعلاب
 ةيقوفبلا ىلع ةرصع ءاتيعا :ريق وبا

 رصتنا ةّيرحب ةكرعم .ةّيردنكسالا قرش
 لوطسأ ىلع ٌيزيلكنالا نوسلن اهيف
 سويوناك مقوم ١748. تريانوب
 دهع نم سيباريس دبعم لالطأ .ةميدقلا

 .ةسلاطيلا
 ةليل فلأ صصق لاطبأ نم :ريق وبأ

 .ريص يبأ قيفر . ةليلو
 :(١45ت) (مّلسأ نب عاجش) لماك وبأ
 هتافّلؤم ترهتشإ .ٌيرصم ّيضاير مِلاع
 يف «فئارطلا» اهنم ءاّيوروأ يف

 .ة«ةلباقملاو ربجلا»و .سناسحلا

 ةظفاحمب رصم يف ةنيدم :ريبك وبأ
 وة وعم «ةيقرشلا

 نم َيلهاج رعاش :َيلذُهلا ريبُك وبأ

 لئاوأ يف يفوت .نيروهشملا ليِذُه ءارعش
 نع زّيمت .يركسلا هناويد حرش . نرقلا

 . لمجلا فصي مل هنأب نيّيلهاجلا

 ةيئاسيكلا مالعأ نم مَّلَع :بّرُك وبأ
 هيلإ . ةّيفنحلا نب دّمحم ةمامإ ىلإ ةعزانلا

 راعتغا رحت ارح ناك ..ةييّركلا كس
 مال

 دودحلا ىلع ةّيروس ةيرق :لامك وبأ
 ريد ةظفاحم يف ءاضق زكرم «ةّيقارعلا

 ,.روزلا
 ناك .يسراف مالغ :(زوريف) ةّولْؤل وبأ

 ةفيلخلا لتق .ةئيدملا يف ةبعش نب ةريغُملل
 ه6 دهينملا قا تاطعلا نب ريق
 1 رم
 مامإ ءرصن) ٌَيدنقرُمَسلا كيلا وأ
 هيقف :(م187 /ها"ال" وحن ت) (ىدهلا

 5 هتافّتصم نم :

 يف ؛نيلفاغلا هيبنتهو «نآرقلا ريسفت»
 قش «نيفراعلا تاتسبهو ءظعاوملا
 .فقّوستلا
 دلُو :(18489-11017) (اّيليإ) يضام وبأ

 فّروصتم ؛ةيفنحلا ةّمئأ نم

 رّرح .رجهملا ءابدأ نس ٌينانبل رعاش

 ردصأ !١941١-١9748. ةهبرغلا ةآرم#

 .«لوادجلا» «6لئامخلا# هل .ةريمسلا»

 . يدرب يرغت نبا عجار : : نساحملا وبأ

 *6 وحن ت) ّيفقثلا نححم وبأ

 ملسأف مالسالا كردأ .مرضخم رعاش

 اًسراف ناك .يزاغملا يف براحو
 تاّيرمخلا ىف هرعش رهشأ . اًعاجش

 .؟ناويدال هل . رخافملاو

 مدقأ نم :(9/4 ت) ٌيدزألا فخم وبأ
 يف شاع . مهيئدحمو برعلا يخّرؤم

 . ّيربطلاو َيرّدالبلا هنع ذخأ . ةفوكلا

 /هنة# ت) : نيدم وبأ

 كشسنت .ريهش يسلدنأ يفوص :(م107
 (سيقش)



 يف رازم هربق .هعابتأ رثكو ةياجب يف
 .ناسملت ةيحاضب داّبعلا دجسم
 /هاال/ ت) َيناسارخلا ملسُم وبأ

 نيّيساّبعلا ةاعد مظعأ نم (م06

 «1/44 ةفوكلا لخدو ورم لتحإ .مهتداقو

 هرمأ يشخ .حافسلل ةعيبلا تّمتو

 :هلتقق روصتملا
 ةظفاحمب رصم ىف ةئيدم :ريماطُملا وبأ
 0 نا «ةريحبلا

 تي ا( رشح ّيخلَبلا رّشعَم وبأ
 ميجنتلاو موجنلا ءاملع رابك نم 17

 يدنكلا رصاعو خلب يف دلو ؛مالسالا يف
 «ةريثك تافلؤم هل: .دادغب ىف فوسليفلا
 ديلاوم» «ةريبكلا لخدملا» ناك : اهنم

 مامتلا ىف باتكلا» وأ «ءاسنلاو لاجرلا

 ينس ليواحت ماكحأ» ««لامكلاو
 .«ديلاوملا

 :(07417 ت) (حيجت) ٌيدنِسلا رشعُم وبأ
 باتك# هل .دادغب يف شاع ثّدحمو خّرؤم

 . يربطلاو يدقاولا هنع لقن «يزاغملا

 هاجت جيلخلا يف ةريزج :ىسوم وبأ

 قيضم برغ ةّيبرعلا تارامالا لحاس
 اهيلع ةدايسلا مساقتت .ن٠٠8 ءزمره

 اتريزج اهيلامش يف .ناريإو تارامإلا

 . ىرغصلاو ىربكلا بنُط
 رعاش :(0747ت) َيلجعلا مجنلا وبأ

 نسحو فرظلاب زاتمإ .زاّجرلا رباكأ نم
 امّيس ال نيّيومألا ءافلخلا حدم .داشنإلا

 .ماشه هدلوو كلملا دبع

 (عوّتص ليئافر نب بوقعي) هراضن وبأ
 داقن ءّيرصم يفاحص :(1911-1819)

 ّيبرع حرسم لّوأ أشنأ . يسايس ّيعامتجا
 «ةراضن وبأ» ةديرجو 01١410٠ رصم ىف

 . اهب فرُعف ةّيداقتنا ةّيلزه
 (هللادبع نب دمحأ) ّيناهبصألا مَعَ وبأ

 لهأ نم ثّدحم خّرؤم :(78١٠١ت)

 .ةءايلوألا ةيلج» :هتافلؤم نم .ناهبصأ

 .«ةوبنلا لئالد» ««ناهبصأ خيرات»

 (نسحلا نبأ دمحم 3١ تن وبأ
 ةكم فيرش :(م١1١17/هال١١ت)

 ءارمأ 0من وبأ) ةلالس سّسؤمو «4

 نب نمل تورغلا ايئارغأا رثآ ..ةكر

 -0010) (يناه نب نسحلا) ساون وبأ
 .ئيساّبعلا رصعلا ءارعش رابك نم 85

 لوهلا وبأ

 هلعجو ديشرلا هبّرق .ةرمخلا رعاشب بقل
 رقاع .ةكماربلاب لصّتاو .ءهرعاش نيمألا

 رخآ يف بات مث وهللا يف فرسأو ةرمخلا

 ىف هرعش دوجأ «ناويد» هل , هَماَيَأ

 1 .تاّيرمخلا

 . َيئاّبجلا تطأ : ّيئاّبجلا مشاه وبأ
 -1849) (دّمحم) ٌيداّيَّصلا ىَدُهلا وبأ

 يف ّىمالسإلا نيدلا ءاملع رهشأ (49
 برقا نوخيش ناخ ىف دلو .هرصع

 هل .؟ ديمحلا دبع ناطلسلا هبّرق . بلح

 .رعش نيواودو ةيفوصو ةينيد تافّلؤم
 (دّيحم) فاّلَملا ليذُهلا وبأ
 ركفمو ملكتم :(مم /ها'”ثة ت)

 يف مث اهيف سردو ةرصبلاب دلو .نلزتعم
 هملع ّنِإو ملعي هللا نإ الثم لوقي .دادغب
 . هللا نع تافصلا ىفني ىلاتلاب وهو .هتاذ

 نال .بترملا الف ”نبارهشلا .بضيب
 . ةفسالفلاب هرثأت

 رخص نب نمحرلا دبع) ةريَّرُه وبأ
 مارك نم :(م508/هه4ت) (ّيدزألا

 ىف يفوت .ثيدحلا ةاور رابكو ةباحصلا
 00 . ةئيدملا

 رصم يف راّبج ّيرخص بصُن :لوقلا وبأ
 قولخم وه .لئاه ينوعرف منصل
 دسأ مسجو ناسنإ سأر هل ّيروطس

 ماا هلوط ءةزيجلا مارهأ مامأ ضبار

 مساي نانويلا هفرع .م79 هّولعو

 هعئاورو ّنفلا بئاجع ىدحإ .سكتفس
 .م.ق 154/8٠ وحن عرفخ هانب . ةّيملاعلا

 . ليقع نبا عجار : ئدادغبلا ءافّولا وبأ

 )9414٠0-448(: َيناجّروُبلا ءافولا وبأ

 نم .دادغب يف شاع .ريبك يضايرو يكلف
 . «ةسدنهلا» ««ةئيهلا يف ةلاسر» هراثآ

 (فْلَخ نب ناميلس) ّيجابلا ديلّولا وبأ
 ّيسلدنأ هيقف :(م١81١1/ه4ا7/54ت)

 لحر .ثيدحلا لاجر نس ؛ ريبك ّيكلام

 ىلإ داعو ماشلاو دادغبو زاجحلا ىلإ

 هبتكك نم .اًماع ١ دعب سلدنألا

 حرشاو « كلام أطوُم حرش يف «ىقتنملا»

 .لوصألا ىف «ةراشإلا»و «4ةنّودُملا

 اهتز (ةبآ نب نارقعل بهو وبا

 (روفيط) ماطسبلا ديزي وبأ
 نم ريبك ٌيفوص : (ملا/ه رهك١1 تر

 ةلحوو ءانفلا بهذمب لاق .ناسارخ لهأ

 . : ةروفيظلا وأ ةياطسلا ةغات .ةوجرولا
 (داديك نب دلخُم) يراككتلا ديزي وبأ
 نس ّيجراخ ميعز :(م141/ /مهاكالك ت)

 ّئمطافلا مئاقلا ىلع راث .ةّيضابالا ةّمئأ

 .ئمطافلا

 رعاش :(١87تر) ّيميرخلا فبوقعُي وبأ

 ةكماربلا ىلاو .لصألا ىسراف ٌيدادغب
 خيرات يف ةلستق# هل . هتيبوعشب رخافو

 . ؟دادعب

 ّيناتسجسلا وأ َيِرْجِسلا بوقعَي وبأ
 رهشأ نم ملكتم :(41/1 دعب. ت) (قحسإ)



 ينوتمّللا بوقعَي وبأ

 لتُق .ّيمطافلا دهعلا يف ةّيليعامسالا ةاعد
 باتك» :هراثآ رهشأ .هتديقع لييس ىف

 :«نيبيجتسُملا | ةفحُتا :
 . «تاوينلا تايثإ١ ؛؟ناهربلا»

 نب فسوُي بلطأ :ينوتْمّللا بوقعَي وبأ

 (؟عيبانيلا

 . نيفشات

 نب فسوُي بلطأ :َينيرَملا بوقعَي وبأ
 . بوقعي
 فسوي بلطأ :ّيدَحَوُملا بوقعَي وبأ
 . نمؤملا دبع نب
 /ها07٠ ت) (َىِلِصَوَملا دمحأ) ىَلعَي وبأ
 .نيروهشملا ثيدحلا ءاملع نم :( م6

 ريبك «نادنسم#و ةوجعملا) :هراثآ نم

 ١ . ريغغص و

 (دّمحم ءاّرَقلا نبا) ىلعَي وبأ
 .يدادغب ملاع :(م7١1 7 /ه4هم8ت)

 «ةريثك فيلآت هل .ءاضقلا هالوو يساّبعلا

 .«ةيافكلا»و ؛ةّيناطلسلا ماكحألا» :اهنم

 نيإ :هنبا - نيدلا لرصأ يف ذّمَّتعَملا وو

 :(م17١11 1١ /هم517ت) (دّمحم) ىَلعَي يبأ

 .«ةلباتحلا تاقبط» هباتكب رهتشإ . خّرؤم
 بيدأ :(1775١1ت) ٌينورتبلا نمُيلا وبأ

 نورتبلا يف دلو .ّينانبل بهذملا ّيفنح

 سرد ثيح بلح ىلإ هترسأ تلقتناو
 ردلا» ىلع قيلعت هل . ىتفأو سردو

 لهأ نم ضاقو خّرؤم )1001١1-1467(:

 سدقلا خيراتب ليلجلا سنألا» هل . سدقلا

 . ؟ليلخلاو

 (ميهاربإ نب بوقعي) يضاقلا فسوي وبأ
 .ةفوكلا يف دلو :(ما/ل48/ه187١ت)

 يداهلاو يدهملا ماّيأ دادغب ءاضق ىلوت
 .ةاضقلا يضاقب يعد نم لوأ .. ٍديشرلاو

 ريس ىلع ٌدرلا»و ”جارخلا» باتك هل

 .«يعازوألا

 نب بوقعُي بلطأ :َينيرَملا فسوي وبأ
 . ّقَحلا دبع

 بوقعَي بلطأ :ّيدٌحَوملا فسوي وبأ
 . فسوي نب

 نابيب لابج يف ّرمم :ديدحلا باوبأ
 نيب ّيديدحلا طخلا هقرتخي راازسلاب

 .رئازجلاو ةنيطنسف

 تايركلا لابج يف ّرمم :ديدحلا باوبأ

 .بونادلا هقرتخي ايبرصو اينامور نيب
 .دتبرك بلطأ :ديدحلا باوبأ

 )١8158- مظثطمانإ (نومدإ)

 كلم» هل .يسنرف قيئاور ١(: مره

 .؟«بّيط لجر ةّصق» ؛؟لابجلا

 يف ةنيدم :8ط6هدناله090 داباتوبأ
 .ند٠٠٠,٠ .يدنبلاور يلامش ناتسكاي

 طسو يف ايريجين ةمصاع : ثطانزة اجوبأ

 .داليلا

 .يلاياكوأ دفاور نم .مك 885 ءوريب

 ء'مك ٠١,546 «.كاميرويأ ةعطاقم يوري

 بصق .ياكنابأ اهتدعاق .

 ع
 -30 وحن) ّيقشمدلا سررودولوبأ

 . لصألا ّيروس ٌيرامعم سدنهم 05

 رسجو امور يف سئايارت موروف ىنب
 . بونادلا ىلع ةديدحلا باوبأ»

 نم لاثمت سأر - نولوبأ

 ايلاطيإ - 5 نرقلا

 نونفلاو رونلا هلإ :حمدالم» نولويأ
 يف دبعم هل ناك .نانويلا دنع لامجلاو

 َينانوي تاَحن : 6مل سوينولوبأ

 ئيرمرم لاثمت ردص هراثآ نه ١ نرقلا

 . ناكيتافلا يف ريهش

 )+7-٠٠١ يغربلا سوينولوبأ
32 

>32 

 ينايطلا سوينولوبآ

 )1١188٠١- مةجدالتمقتتع (مويغ) رانيلويأ

 عفاد .َيسنرف َينف دقانو رعاش (4

 هرعش نم .نيتبيعكتلا نيماّسرلا نع
 1 ؛مارةيلاكاو ةلوحك١

 -417) وحن اذوهي كلم :مايبأ وأ ايبأ
 .ناثوألا ةدابع ىلإ لام .(.م.ق

 ةّيبرغلا اوماس رزج ةمصاع :ههمنه ايبأ
 ةدعاق .ن٠٠4,0 ءولويوأ ةريزج يف

 واكاكو دنهلا زوج ريدصت .ةّمهم ةّيرحب

 . طاطمو زومو
 )١87١- (يداهلا دبع) يرايبألا
 ءابدأ نم ّيرصم ّىئوغل :(44١ا/

 .ةضفنلا
 شاع ينانوي خرؤم : مهمما2005 ساييأ
 خيراتلا» هل .” نرقلا ةّيردنكسإلا يف

 .؟ينامورلا

 لحاس يف ةنيدم :41ةزهه ناجديبأ
 أفرم .ةعماج .نلرء٠ءرد٠» . جاعلا

 . ١197 ىّتح دالبلا ةمصاع .راطمو

 يف ةميدق ةنيدم 5 سروديبإ

 .هجيإ رحب ىلع اديلوغرأب نانويلا
 .ٌبطلا هلإ :سويييلكسأ لكيهب ترهتشإ

 0 يف ملع قكلفو يضاير :(.م.ق

 .تاطورخملا ىف ةلاسر هل . ةّيردنكسالا

 رعاشو ّيوحن :ّيسدورلا سوينولوبأ
 .(.م.ق ا نرقلا) . ينانوي ّيمحلم

 فوسليف :(؟ نرقلا) ينايِطلا سوينولوبأ
 .. «قلخلا ّرس» باتك هيلإ بسنُي ّيروغانيف

 ممحوم 1 م



 ا

 ايسآ يف ةميدق ةنيدم : 46005 سوديبأ
 هجو يف تدمص .ليندردلا ىلع ىرغصلا
 .م.قل٠' ّينودقملا © بيليف

 ةّيَحلا هلإلا ةلسم :سونديبأ

 ةظفاحمب رصم يف ةميدق ةنيدم : سوديبأ
 ةدابع زكرم .ةنوفدملا ةبارعلا يف جاهوس

 يتيس دهع نم نفادمو لكايه . سيريزوأ
 5 ضيضوعوو ١

 يف ةميدق ةكلمم :م105 سريبإ
 اهكولم رهشأ .اينودقم بونج ناقلبلا
 .(.م.ق 746-719/7) 7 سرب

 :نييرضملا . ةنعارقلا ةهلآ نم :سينأ
 هلإ وه .فنم يف هردبع .روثب هنولثمي

 مهدوبعم نيبو هنيب اوطبر .بصخلا

 رثوللا فحتم
 .ةّينابسالا رايلب رزج ىدحإ :1123 اسيبإ

 ء"مك 61717 «ةسباي مساب برعلا اهفرع ل
 .لنل تالوة ذو

 نادوسلا يف ةيدم .:نضيألا
 ةيريدم ةدعاق .م١95١ .ناكةرد٠*

 .ّيبرعلا غمصلل قوس ربكأ . نافدرُك

 .ضيبألا رحبلا بلطأ :(رحبلا) ضيبألا
 .ططرتشلا باطأ :(رصبلا) ىضيبأللا
 نم :(1880-1104) (جروج) ضَيِبَأ

 توريب يف دلو .ّيبرعلا حرسملا داّور

 يف .ملعت ١848. رصم ىلإ رجاهو

 . ١417 ليثمتلل ةقرف سّسأ . اسنرف

 .سيدق )7١50-407(: سوينافيبإ

 ءابآ نم .صربق يف انيمالس فقسأ

 .سنجيروأ هتضراعمب رهتشإ .ةسينكلا
 ؟١٠0-١41) 1مزلطمدعم5  سروقيبأ

 ىلإ اعد قنانوي فوسليف :(.م.ق

 .ةيونعملا تاذللاب عاتمتسالا

 يلوبان - ّيىنطولا فحتملا - سروقيبأ

 -١١ا94) مُطةءاق73 (رايب) دراليبأ

 ثدحأ .ىسنرف فوسليف 57

 لاقو ةّيفسلفلا سوردلا يف اًديدجت
 همسا نرتقإ .ّيجهنملا ٌكشلابو ةّيعقاولاب
 .زيبوليه هتقيشعو هتذيملت مساب
 اسنرف قرش ىف ةنيدم :8ماه1]2 لانيبأ

 ةدعاق ءلزوم رهن ىلع
 فزخو رومخو تازّرطم . جوملا ةظفاحم

 . ةيملاع ةرهش «ةّينف ةعابط . نيص
 ىف لابج ةلسلس 0 ؤئيتبيأ

 قيضم ىّتح بلألا لابج نم ّدتمت ايلاطيإ
 نارغ اهممق ىلعأ .مك ١,1٠٠ ءانيّسم

 علاقم .م1,414 ءوستوربأ يف وُساس

 . اراّراك يف ماخر
 (دّمحم رّفظملا وبأ> يدرّويبألا
 اًمومسم تام .برع رعاش :(117١ت)
 .«رعش ناويد# ءراثآ نم .ناهبصأ يف

 ايرجين يف ةنيدم :4طءهاطداه اتوكويبأ
 .واكاك .نالا/ 6,٠٠٠ «ةيبرغلا
 برغ يف رهن :4لاطةطهكاه اكساباتأ
 لابجلا يف عبني .مك ١,٠٠١ ءادنك
 وه .اكساباتأ ةريحب يف ٌبصيو ةّيرخصلا
 . يزنكام عبانم دحأ

 ءادنك يف ةريحب :هاطهطهقاه اكساباتأ
 اكساباتأ ارهن اهيف بصي . "مك

 فالس تيرغ مساب اهنم ناجرخيو سيبو
 اجرخيل فالس تيرغ ةريحب يف نابصيو

 . يرنكام مساب اهنم

 ,ن شر: 000

 اماكاتأ

 ىلع ةقجالسلا هقلطأ كرت بقل :كتاتأ
 .ةداقلاو ءارزولاو طالبلا لاجر صضعب

 ىلع ةرطيسلا نم ةكباتألا ضعب نكمت
 تاليود ١7 نرقلا يف تأشنف مكحلا

 لاطو ماشلا دالبو سراف دالب يف ةدّدعتم

 سرافو ناجيبرذآ ةكباتأ اهرهشأ .اهمكح

 قشمد يف نيكتغط نب يروب ةلالسو
 . ماشلاو ةريزجلاو لصوملا يف يكنزو

 محاة(1 (لامك ىفطصُم) كرئاتأ
 يف دلو كرت دئاق :(1978-1440)

 سيئر لّوأو ةّيروهمجلا سّسؤم . كينالس
 .ةّيعامتجا تاحالصإب ماق .1477 اهل

 ىلإ ّيبرعلا فرحلا نم ةّيكرتلا ةباتك رّيغ
 .ّينيتاللا فرحلا

 كرتاتأ لامك

 )١416-19350(: (مشاه) يساتألا

 سيئر .صمح يف دلو ّيروس ّيسايس
 -6486:0١و 1١475-19194 ةّيروهمجلا

 .85624١و ١

 :(1959-14941) (نيدلا رون) يساتألا
 سيئر ةروومحلا

 رض
 .يروس ّيسايس
5-:19100. 

 4 هي
 يساتألا مشاه

 ةيوارححض ةبضه :مةاوضستم اماكاتأ

 ىّتح يداهلا ةازاومب كتمت يليشت ٌيلامش



 ف نسلاتأ
 تثبت

 ايقلربل تناك , "يك 8 ههوحم» ؛وريب دودح
 ةكياتألا

 ا - 111 ىكنز نيدلا بطق نايبيرفل] 5 رولا | ليلق لحاف مقق .انكنك# ايدع تلختو
 ١114 هاشنهاش نيدلا داع ١١95 - ١1١1| زكدلبا نيدلا سمش ل نإ سارع جس مج 3 3 ؛: تاحتو كا :ةنعيعاتم :ناكبلا

 : ْ ' : ! ء ه] كولم نم ةثالث هسإ 5 نيلاثأ
 1-١71١ دومحم نيدلا لالج "1١ - 1١١8656 تناول ناهج دمحم ١

 1١١85 ١١41  نالسرأ لزق نيدلا رفظُم : ع 17 عذ © ع :ىرعملا انآ ىف اماه
 ١١٠١ - وأ كيبل نياق هربت .نامورلل هتكلممب ىصوأ (.م.ق َ و 11 د : 2
 سراف . تا 1 < دف 5 ةقطغرو 9 1ع أ
 5-5 ١ 95-5 |" ناولبم كبزوا نيدلا رفظم لامس ةقق اس لابج : ثازعال هحتأ

 ل54١ - +١١ دودوم .نب رقنس . ايسينودنإ ىف ةرطموس

 ظ 8 2 ريرأ| ةّيبرعلا تارامإلا وأ تارامإلا داحتإ اازال4 - )6 دودوم نب ىكنز ءإ وع 5 " 3 1 ّ

 ا١ازؤ4 - ١11/4 يكنز نب ةلكت : 5 ش :م ١917/١ تّسات :؛ةيبرع ةلود :ةدحتملا

 " 7 اوف - 11+ كح ءيبقلا. ةيدلإ 5< يج
 نال ل 1 : ا : 2 2 : 3 ٠

 1١155 ١ رقتس نبي لرغط يلع 8 ماا « ىبذ «ىبظ وبأ : جيلخلا تارامإ

 اعنإ - زم نب نه وا 11-115500 فسوي نيدلا نيزإ 1 ا :
 يكنز 3 ل كن مآ :ّة حفلا .« نامحع .ةقراشلا عءةمشلا

 او. )مو ناخ ف ركيربلإ 1555500 يروبكوك نيدلا رفظمإ| 3 5 ١
 1 8 .ن اوك ا“ « نيويقلا

 اانا 1 نيدلا كيهس 2 اة الا 000 1 5

 : 5 2 نس يصعب عاملا ..ىبط ربا نوم اهسيئر
 ال99 - " نيدلا دعس نب دمحم ةريزحلا| : م هت 1

 ١ - ١51 3 ع ع 1 ةدهاعب يف ئديسا :يبدرو | داحتالا
 لل 1 رغلس نب ةاش دمحم ا١؟١را - | هاشرحجنس نيدلا زعم ل آى 1887 ءاعلا تق ةناف

 ال514 - م ناك اقسام اح كونا فب 2 هت نو ةلإ 5 كلا و 6

 امل - 54 8 اج . عر ان ا ل ا وويل فلأتي . 1197 'ت لَّوأ نم ةادتبا هب
 هع لوت ع شن 8 0 : : نع : ا 9 5 595 2

 ءاذتلتف ءايلاطيإ ءاشسمتلا ؛ اكيجلب

 لضوملا قش .ادنلوه «روبمسكول ءادنلريإ ؛«نانويلا

 وك ع وفي يكنز نيفلا دإع 64-011184 نيكتتط | ءةدحّتملا ةكلمملا ءاينابسإ ء.لاغتربلا

 ١" 5 - ١١45 يراغ نيدلا قيس -"١١595 4 نيكتفط نب يروب .ديوسلاو «كرامنادلا

 ١١٠539 - 4 هدوم ةردلا نلف 0 1358:-- نيكتفُط نب ليعامسإ | داحتا وأ 8 َيتايقوسلا داحتتالا

 اام١ - 54 2 .يزاغ نيدلا نيس -١١١5 58 نيكتفط نب دومحُم ةلود :ةّيتايقوسلا ةّيكارتشالا تاّيروهمجلا

 الوعد رلمل ١” ذوعسُم نيذلا ّرِع دمنع نينلا لا | لات تناك ..ايسآو اًيوروأ يا عقت ةقباس

 ”  197 - ١1١١ ماظن قالسرأ نيدلا روت 0 1144 - 8 نيكتفط نبا انهت ةةقوسأت 0000 ١6 نم

 ال4 - 1 7+ دوعس خيدلا رع 71884 - قبأ نيدلا ريجُم .ناتسكبزوأ ءاينيمرأ ءناجيبرذآ ءايتاركوأ

 ١5١8-١١14 "7 هاش نالسرأ نيدلا رون ءاحروع ناهئامكت ناتيكحاب

 17" - 84 دومحم نيذدلا رصان راجني ؛ايزيغرق ؛ناتسخا زاك ؛ايسوروليب

 ا١؟ نأ ادع | مم لول نيدلا ردي ازولب زوالا يكنز نيدلا داع

 ٌيتايقوسلا داحتالا

 حقع يوسع 5 5 ٍِ 1 72090-- _- 1 ل 9-53 ةحييييودييبع احم . هم
 . 0 0 مم رعود وسور ا ع ج7 + "وفاة: هه 1 1 ا اة 0 د كك

 0 ب جرف و : 2” ل ل ارا لا 11 د .
 0 0 1 - لاب 2 3 0 ١ ملا > || 8 7# 0-7 ١ 5 «هيريعك- , ده م. تت تا 2

 « ايناوتيل ؛ اينوعل ءاينوتسأ ؛انقاذل ف

 داحتالا ناك رخل تاير اهعشتو

 5-5 8 "1 نب 5 35 5

 .:ةحاسمه ملاعلا لود ربكأ تتايفوسلا

 :ةناكح هلع تاكو ءاوك را عع

 ةيصاعو :3 نولم 585 :ءلاقؤق» هند

 ايسور وه تايقوسلا داحتالاو .وكسوم

 يتلا ةعساولا ةرصايقلا ةّيروطاربمأ ءاقباس
 .1؟ مدام فونامور ةرسأ اهتمكح

 تيوق 1 ةّيملاعلا برحلا ةميزه دعب
 6.١31٠ ةروث تماقو هيسكراملا ةكرحلا

 ؟ الوقن رصيقلا طقسو كيقشلوبلا حجنن 2977 1

 نا مالا ةل للا تسشأتو
 ا



 انفو

 ةّيعيبط تاورث ئتايقوسلا داحّتالا يف ناك

 ةّيكريمألا ةدحّتملا تايالولا سفانف ةلئاه
 ىلع ةرطيسلاو ةّيركسعلا ةّوقلاو داصتقالاب

 ىلإ فوشتابروغ لصو .ملاعلا قطانم
 ةّيحالصإ ةسايس قلطأاف ١94865. ةطلسلا

 تداعتسا مث . ١1944٠ اًيسائر اًماظن نلعأو

 داحّتالا لحناو اهلالقتسا قيطلبلا لود

 ١484١. فوشتابروغ لاقتساو

 «ناريإ قرش لامش ين رهن : كا:ءاء كرتأ
 .ناتسنامكرت دودح يف يرجي .مك ه0

 . نيوزف رحب يف بصيو ناشوك يوري
 ايلاطيإ طسو يف ةقطنم :2ان:12 ايرورتإ

 نطوم .مويلا اناكسوت يه .اًميدق

 تاراضحلا ىقرأ ةّيرورتالا ةراضحلا

 رطيس .امور ةراضح تقبس يتلا ةّمهملا

 .م.ق ١-1 نرقلا امور ىلع نويرورتالا
 اًكتايس اًماظنو ةّيغ ةراضخ اراشنأ

 ةايحب اوزاتماو مهندم ترهدزإ . اًمذقتم

 .ةفرخزلاو مسرلا نولفبو حرملاو فرتلا
 . اينيوكرت مهندم نم
 ةنيدم :15(ءاطسأة02106 نيزايمشتإ

 .ناقيري .برغ اينيمرأ يف ةّينمرأ
 .ةّينيدلا اينيمرأ- ةمصاع

 :نومخ 2 ةرقلا نم ةفارتتاك

 .ل ةةرؤفف

 ؟؟-4 نرقلا ةّيئاردتاكلا : نيزايمشتإ

 (هسوخ) يريوغازإ يإ يراغيشتإ
 )1١85- 8عءطععمتقإ]ل لمت عالال 1

 تاّيحرسم هل .. ةئابسإ بيذأ 31

 مساقت .'ريبكلا وتويلغ» اهنم ةروهشم

 ١94٠. 5 لبون ةزئاج لارتسيم كيردرفو
 قرش ايلاطيإ يف لعتشم ناكرب : 8 انتإ

 تاهوف هته وشب طيخحت .ما60 . ةيلقص

 مظعم هتّمق جولثلا يطغت .ةديدع ةّيونأ

 ةعارز .ناّكسلا ةفيثك هحوفس .ماعلا

 .رضخو هكاوفو ثنوتيزو ةمرك .ةبصخ

 اهنم تساق خيراتلا يف ةديدع هتاروث

 ءايناتاك امّيس الو ةرواجملا ندملا

 974١و 867١و ١41١و ١١56 اهرهشأ

 .19487١و ١931١و ١94651 اهثدحأو

 دهع يف هتدابع ترشتنا ّيرصم هلإ :نوتآ
 هنلعأ نأ دعب رهتشاو ىطسولا ةلودلا

 هلإلا وه .دحوألا هلالا ”نوتانخأ

 .ةنرامعلا لت يف هلكيه . سمشلا

 برغ بونج يف ةريحب : هلافالد5 نالتيتأ
 اهلوط .م 7,407 عافترا ىلع الاميتاوغ
 ةهوف اهرعق .مك ١7 اهضرعو مك 4

 ناكري اهيبونج يف .م١٠17 اهقمع ةيناكرب
 «نالتيتأ ةنيدم اهبرق .م 1,077 «نالتيتأ
 .ناءرودت

 دنع ةعارزلا هلإ :115[4, ىاز5 سيتأ

 :فيمج اناث اًيفار ناك ءاسيرف ناكس

 اًنهاك هتلعجو بصخلا ةهلإ اليبيس هتقشع
 هتباصأو هنم تمقتناف اهناخخ هّنكل ءاهل

 .هعيطقتو هدسج هيوشتب رحتناف نونجلاب
 .ةايحلا ىلإ هتداعأف هدقفل تفسأو

 نامورلاو .نانويلا دتغ امهتدابغ ترشتإ
 رئاعشب اهدايعأ تزّيمتو .م.ق © نرقلا
 نم ةذدمتسم ةّيفوص تااللافتحاو ةّيّرس

 ةبيرغ تاسرامم اهقفارت ء«قرشلا نايدأ

 برض دهاشمب يهتنتو «ةّيقالخأالو
 نراق .ههيوشتو مسجلا عيطقتو سفنلا
 ّيقينيفلا سينودأو ٠سيتأ نيب مهضعب

 .ٌيرصملا سيريزوأو
 ءاتشلا يف ةعيبطلا تومل اًرمر ةروطسألا

 . عيبرلا يف اهمايقو اهئاعبنا مث
 اهيف ةّيئانوي ةريزج هبش :ةاهنطغ كيتأ
 لوهسو ةلحاق حاطب .انيثأ ةمصاعلا

 .لوتيزو ةمرك .ةيعارز

 .497-167 نرهلا كلم :شةئتناو اليّتأ

 ةيطنزيب حاتجإ .ةّيربربلا هتاوزغب رهتشإ

 يف سريتيآ هرحد .ةّينامورلا ةّيروطاربمألاو
 ايلاطيإ ندم بهن . 40١ ةّينولاتاقلا لوقحلا

 .هتؤمب هتكلمم تراهتإ امور نعاافَعو

 كريرطب :(140-717/7) سويسانثأ
 .ةسينكلا ءابآ نم سيدق .ةّيردنكسإلا

 .ةّيسويرألا براح

 ءرصم يف صوق فقسأ :سويسانثأ
 . ّيبرع يطبق سوماق هل . ١١ نرقلا رخاوأ

 لّوأ :(ميلشروأ فقسأ> سويسانثأ
 4١!١- كيلوثئاكلا طابقألل فقسأ

 | نه 0 ةكعاع

 سوثأ
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 فوسليف :(185ت) ّيدَلَبلا سويسانثأ
 . 584 ةيكاطنأ كريرطب . نايرس

 ةعيشلا ىلع قلطُي مسإ :ةّيرشع انثالا
 نب ّيلع مهلّوأ .اًمامإ رشع ينثاب مهلوقل
 نب نسحلا ؟ ءةمطاف جوز بلاط يبأ
 نيز نب يلع :ديهشلا نيسحلا # ؛ ّىلع

 رفعج 5 ءرقابلا دّمحم © :نيدباعلا

 يلع م «مظاكلا ىسوم ١ «قداصلا

 ّيلع ٠١ «.داوجلا دمحم 4 ءاضرلا

 مهرخآو ؛ٌيركسعلا نسحلا 1١ .يداهلا
 .ّيدهملا دّمحم

 هبش قرش نانويلا يف لبج : 40005 سوثآ
 هتريدأب رهتشإ ا ءايديقلخ ةريزج

 مويلا هيف شيعي ٠١. نرقلا ذنم هكسانمو

 تاطوطخم .كسان بهار ٠***,7 وحن

 . ةّيرثأ ةّيَنف تاحولو ةسيفن ةميدق



 انيثأ

 نونفلاو ةمكحلا ةهلإ :ىاط6ه5 انيثأ
 اقرتيم يه .سقز ةنبإ .نانويلا دنع

 : .نامورلا
 «نانويلا :حاطتمقت انيثأ
 ةمصاع .هرييلا أفرم عم .لاراأ**يف ف

 يف ةّيطارقميدلاو ةّيراضحلا ملاعلا

 عم روهظلاب تأدب .ةميدقلا روصعلا

 اًماظن اهل عضو نّم لّوأ ميكحلا نولوس
 سرفلا ىلع تبلغت .ةّيطارقميدلل دهم

 رزجلا لود ىوقأو ةّيرحب ةلود تحبصأو
 اهدهع تغلب .م.ق 5 نرقلا ىف ةّينانويلا

 نونيثرابلا يناب سيلكرب عم نبهذلا
 .نونفلاو بادآلاو مولعلا ترهدزاف
 ىضقو ةطريسإ ّدض بورحلا اهتفعضأ

 دلاو ينودقملا بيليف اهترطيس ىلع
 تعبت .م.ق 578 ءريبكلا ردنكسإلا

 .م.ق ١55 ةّينامورلا ةيروطاربمألا

 َيفاقثلاو يبدألا اهذوفنب تظفتحاو

 اهلتحا .امور امهب ترثأت نيذللا

 ترّرحت نأ ىلإ ١467 نوّينامثعلا

 ةمصاع

 نم ١475.  اهلالقتسا تداعتساو

 ةّينغ «ةّيملاعلا ةحايسلا زكارم رهشأ
 ّمهأ .اهفحاتمو ةميدقلا اهتايانبب
 لكايه هيفو لريوركألا :اهراثآ

 اهيف تميقأ .نويئخرألاو نونيثرابلا
 .ةّيرصع ةئيملوأ باعلأ ةرود لّوأ
 يف ّيعانصو ّيراجت زكرم ربكأ . 5
 .داليلا

 -1847) ةلطغهقهم:ةك ١ ساررغانيثأ
 ةئيطتطسقلا 2 كريرطبب_ 020200117
 ىلإ اعد . ١1448 ينركسملا ئسكذوثرألا
 .ةّيحيسملا ةدحولا

 - ا
1 
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 ايقيرفأ يف ةلود :ةشبحلا وأ ايبويثإ

 نادوسلا نيب رمحألا رحبلا ىلع ةّيقرشلا
 ١,77١,4٠٠ «يتوبيجو لاموصلاو اينيكو

 سيدأ اهتمصاع .ن٠٠٠,٠5,600 "مك
 لحاس مامأ كلهَد رزج اهعبتت .ابابأ

 ةسينكلا نوعبتي اهناكس مظعم . ايرتيرأ

 اهيف ّيروطاربمألا مكحلا ىهنأ .ةّيطبقلا

 ديدج روتسد 1١914. ّيركسع بالقنا

 ةّيطارقميد ةّيبعش ةّيروهمج ايبويثأ نم لعج
 عم مالس قافتإ . 14417 دحاو بزح تاذ

 رشتنت ةبضه :ضرألا /١48. لاموصلا

 برغ ةّصاخ ةقّرفتملا ممقلاو لابجلا اهيف
 اهالعأ .عك اًنايحأ زواجتت «دالبلا
 ةيدوأ اهللختت .م 14,77١ «ناشاد سار

 لهسلا نع اهلصفيو ةديدع رهنأو ةقيمع

 قيعُي قهاش رادج قرشلا يف َيلحاسلا
 ةبضه يقرشلا لامشلا يف .تالصاوملا

 عساو ضّمخنم «لقاندلا ءارحصو ايرتيرأ

 حطس تحت - م7١1١ .لاسأ ةريحب هيف

 بوهس لاموصلا دودح ىلعو ءرحبلا
 لينلا عبني .لّحرلا لئابقلا رقم نداغوأ

 بونجلا يف .انات ةريحب نم قرزألا
 تاريحبلا هيف رثكت صضفخنم تقبرغلا

 ال

 اينيك دودح ىلعو :«ينافيتسو ايابأ :اهنمو
 «ةريثك اهرهنأ . فلودور ةريحب نادوسلاو

 .قرزألا لينلا اهّمهأو ابوج اهلوطأ

 يف بّصَعو َعَّوَصَم :رحبلا ىلع اهذفنم
 أفرمب ٌيديدح طخ , اهطبري ءايرتيرأ
 ّنبو غبتو بوبحو ةرذ ةعارز .يتوبيج
 تاجتنمو ّنُب :اهتارداص ّمهأ .نطقو

 . حلمو رّكسو يشاوملا
 َيلهَقَدلا ةظفاحمب رصم ىف ةنيدم :اجأ

 .ن 159,٠٠٠ «ةيقيفوتلا حايرلا ةعرت ىلع
 رحبلا ىلع ةعطاقم : 40ة:5اةزد ايراجأ
 ١٠٠٠ ءايجروج ةيروهمج يف دوسألا
 .موطاب اهتدعاق . ... ٠ ا

 .ياشو غبتو تايضمح

 ءاكيسروك ةدعاق :فزدمعاو ويسكاجأ

 نمو طقس . فرم .ن ةةر, امى

 . تريانوب

 ةظفاحم ةمصاع . ايبيل ىف ةنيدم : ةيبادجأ
 .تالضارم ةلقع .ق ؟ رو .جيلخلا
 وحنلاو فرصلا بتك مدقأ :ةّيِموُرْجآلا
 . موُرُجآ نبا اهفلأ . اهرهشأو ةّيسردملا
 هيف رصتنا نيطسلف يف عقوم : نيدانجأ

 ىلع صاعلا نب ورمَعو ديلولا نب دلاخ
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 .م17 4 /ه11١" نيّئطنزيبلا

 ناعقوم :ةزدهاة-510:2 ارولإو اتنجأ

 فوهك .دابآ غنروأ برق دنهلا يف ناّيرثأ
 نادزت .رخصلا يف ةروفحم ةّيذوب لكايهو

 نرقلا . ةعئار شوقنو ةنّولم موسرب اهناردج
 . ةّيملاع ةحايس ./ نرقلا ىّتح .م.ق َه

 ١ ت) (نيدلا رون) يروهج ٠١ 571اهم/

 هل .ٌيرصم كلام هيقف (م7

 حرش اهنم .قيلعتلاو حرشلا يف تافّصم

 ةيوبتلا .ةريسلا مظن ىف «ةيئسلا رّردلا
 ّيقارعلل .

 ةطربسإ كلم :هه6511805 ساليزيجأ
 795 سرفلا مزه .م.ق 7508-4

 اينوروك يف ةّينانويلا ندملا ىلع رصتناو
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 ايدام يف ةّيدنه ةنيدم :انززون» نأ

 ندملا مدقأ نم .نا٠٠٠,47 شوارب

 .8 نرقلا هولام ةكلمم ةمصاع .ةسدقملا

 .م.ق 414-867 ليئارسإ كلم :بآحأ

 هخّبو .ناثوألا دبعو لبازيإ هتجوزب رأت

 رقرق يف ١ رصانملش هرهق .َيبنلا اًيليإ
4 

 /1١-7ا/5“7 وحن اذوهي كلم :زاحأ
 . ّيبنلا ايعشأ همالف اًقفانم ناك . م. ق

 :بيطعلا نيروونلا نال هقلأ نيران
 نم تثلاثلا رفسلا :(رفس) رابحألا

 . ليئارسإ بعش سوقط حرش هيف .ةاروتلا
 هدذنع .ةنيدملا ّيلامش عقي لبج :دخ

 يكرشمو نيملسملا نيب ةكرعملا ترج

 لوسرلا حرجف .«نايفس يبأ ةدايقب شيرق
 .م"16 /ها“ ةزمح هّمع لتقو

 :(1817-18941) (ميهاربإ) بّدحألا

 يف دلُو .ةضهنلا ءابدأ نم قنانبل رعاش

 يف ةّيعرشلا ةمكحملا يف لمعو سلبارط
 ىراج ةتائماقملا) هتافلؤم نم .توريب

 ةّيدوعسلا نم ةّيقرشلا ةقطنملا :ءاسحألا
 نمو ءماّمَدلا اهتدعاق '. رطقو تيوكلا نيب

 ءرّبخلا «فيطقلا ءهفوفُهلا اهندم

 .ليّيُج «ةروثت سأر .نارهظلا ءزّربملا
 لوقح .هكاوفو رومت ءةروهشم تاحاو

 .ةمهم طفن

 :(1-١18755ا/659) (دمحأ) ّيئاسحألا

 . ةيخيشلا بهذم سّسؤم . يعيش مّلكتم
 ٌينيمخأ ٌيسراف كلم ١: شريوشحأ

 " سويراد نإ .م.ق :"16- خلك

 انيمالس ةكرعم يف سلكوتسيمت همزه
 هراثآ مهأ .ليتغإ .م.ق 44٠ ةّيرحبلا

 . ”سيلوبيسرب روصق

 سيلوبيسرب - شريوشحأ باب

 *١56- نامثع ناطلس ١: دمحأ
 نيع .اسمئلاو سرفلا براح , أ

 عماج ىنب . مظعأ اًردصض اشاب دارم

 .همساب فورعملا ةناتسآلا

 ١54١- ننامثع ناطلس :*” دمحأ

 اسمنلا مامأ يلوريوك هريزو مزهنإ . 5
 . 1141 لتقو ءنّمكنالس يف
 117١7- ينامثع ناطلس :# دنحأ

 براح .؟ ىفطصم هقيقش فلخ .

 هعلش  .ايسورو ا اسمئلاو تناريإ
 . ةيراشكنالا
 -4ءزغ) (نابلن دتحم) دمحألا
 ودبي هبقل عروس رغاح ع(

 هل .ةلازجلاو ةّوقلاب هرعش زاتمإ .لبجلا

 .ناويد

 )19475-5٠١١5(: (دّيس دّمحم) دمحأ

 ةمزتلم تالاقم ماظتناب فّلأ ّيرصم بتاك

 نأ دعب» :هبتك نمو .ةّيمويلا فحصلا يف
 .ةةلهاعملا لعب رصم» ؛«عفادملا تكست

 ةمصاع .دنهلا يف ةنيدم :دابآ دمحأ
 .نا فاو ءاقانم كارشف ةينآلو

 نرقلا نم ةعئار دجاسم .ةّيمالسإ راثآ

 ١6

 إحسان  )١8546-١1945(: دمحأ

 ةّيبدألا ةكرحلا لثمم .ئكرت فاحص
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 عماجلا دجسملا - دابآ دمحأ



 ياب دمحأ

 تاياور ةّدع ةّيكرتلا ىلإ لقن .ةّيرصعلا

 «نونف ٍتورث» ةلجم سّسؤم .ةّيسنرف
1 . 

 سنوت ياب :(١80١ت) ياب دمحأ
 شيجلا حلصأو ةساخنلا ىغلأ . 7

 عضو ىلع لمعو ةثيدحلا ةمظنألا لخدأو

 . ةيرصع ةلود سسأ

 :(11/85-1871) (دّيس) يوليرب دمحأ
 ىلإ اعد .دنهلا يملسم نم ّينيد حلصم

 . خيسلا ةبراحم ىلإ هعابتأ داقو داهجلا

 ليعامسإ هقيدصو لتف . 181١ رواشب حتف

 .ريمشك قيرط ىلع توكالب يف ديهش
 /ه٠11١ت) داؤد يبأ نب دمحأ

 يف دلو .ةلزتعملا نم ضاف 14

 مصتعملا هلعجو نومأملا هبّرق .ةرصبلا
 .«ةاضقلا ىضاق#

 رخآ ١4٠١(: ت) سيوأ ب دمع
 بصتغإ .دادغب ماكح رئالجج ينب نيطالس
 بره .هتوخإ ىلع ىضقو ١١8١ مكحلا

 يف كيلامملا ىلإ أجلو كنلروميت نم
 .كنلروميت ةافو دعب دادغب داعتسإ .رصم

 . ليتغإ
 ناطلس :(دّيْؤُملا كلملا) لانيإ نب دمحأ

 .مدّقْشُح رهاظلا هعلخ . ١475 كيلامملا
 (؟ لداعلا كلملا) بوُيأ نب دمحأ

 وخأ .َيِبوُيأ ناطلس )١1718-1146(:

 هراثآ نم ١١47. هفلخو نيدلا حالص

 . قشمد يف ةيلداعلا ةسردملا

 :(رفظُملا كلملا) خيش نب دمحأ
 عيوب ١47١. نيّيجربلا كيلامملا ناطلس

 .رطَط ريمألا هعلخف عيضر لفط وهو
 :(رصانلا كلملا) دّمحم نب دمحأ
 علخ .1747 نيّيرحبلا كيلامملا ناطلس

 /ها70 ت) (رصانلا) ىيحي نب لميا

 نميلا ةّمثأ نم ٌيديز مامإ :(مو

 هاخأ فلخ .يداهلا نبا :نيّيسرلا

 مهب رفظف ةطمارقلا براخ . ىضترملا

 نم . تافتصم هل هيقف ملاع .ندع لخدو

 ةيربجلا ىلع ذدرلا يف «ةاجنلا» هبتك
 ىلع درلا»و ؟غمادلا»و ؛ةيردقلاو

 .هقفلاو ديحوتلا يف بتك هلو «ةيضابالا
 :(1480-1900) حاّبصلا رباج دمحأ
 تدقع هدهع ىف 1١47١. تيوكلا ريمأ

 . دالبلا داصتقا رّوطتو لورتبلا ةيقافتا

 )141١19-1448(: (دّيس) ناخ دمحأ

 يف دلو .دنهلا يف مالسالا يحلصم مظعأ

 هل .ةريهشلا ةرغيلَع ةعماج أشنأ .يلهد

 .«نآرقلا ريسفت» اهّمهأ «تافلؤم ةّدع
 بيدأ :(1414-19487) مسار دمحأ
 رفاو ةفاقثلا عساو ّيكرت ّيفاحصو
 حورب زاتما ّيعامتجا دقان .جاتنإلا

 بتكو رعشو صصق هل .حرملاو ةهاكفلا

 . ةيسردم
 ّيسايس )17/0١-10/81(: يمسَر دمحأ
 ريفس .لصألا ينانوي ءينامثع خّرؤمو

 . «همانترافس# هل .نيلربو اَنييُق يف

 1411١- تارّجُع كلم ١: هاش دذمحأ
 .هل ةمصاع دابأ دمحأ ةنيدم ىنب .

 :(1911-1091) يِناَّرذ هاش دمحأ
 يلدبعلا ةليبق نم ؛هاش ردان ةداق دحأ

 دعب راهدنُك يف اكلم هسفن نلعأ .ةّيناغفألا
 ةلودلا سّسؤم .11417 هاش ردان لتقم

 .يناّرد ةلالسو ةّيناغفألا

 بيدأ :(1441-1917) تححدم دمحأ
 ةكرحلا ءامعز نم .ّيكرت ّيفاحصو

 .ةاتفلا ايكرت يف ةّيركفلا

 ةيدنه ةنيلمه : 117 رّمّتدمحأ

 .يابموب قرش  ارتشاراهم يف
 هاش ماظن دمحأ اهأشنأ .ناماإ

 اهلعجو .يغاشا ماظن ةثالس سكون
 .نطق قوس ١444. هتلود ةمصاع
 :( )١905- (دومحم) داجن يدمحأ

 ةيناريالا ةّيمالسالا ةّيروهمجلا سيئر
60 , 

 «تيوكلا :يدمحألا

 ةدعاق . يملاع طف أقرم .ن ل٠٠٠,١٠٠

 . ةبيعّشلاو ليحيحفلا اهندم نم :ةظفاحم
 :رمجألا رسلا تلاأ :(حبلا) رمعألا

 يف  ةنيدم

 اول

 :( -1145) (حلاص هللادبع ّيلع) رمحألا

 سيئرو ا ةالك ٌيلامشلا نميلا سيئر

 ةلودلا سوم 21644٠ .دحوملا نميلا
 . ةئيدحلا ةّينميلا

 غنوس .رشير در : بلطأ :(رهنلا) رمحألا

 .قامرأ لزق ؛غنوه

 ١6006- ّىرصم نوعرف ١]: سمح

 داعأو سوسكهلا درط .م.ق 7

 . 14 ةلالسلا سّسأو رصم ةدحو
 )1١690-٠6040 (يراترفنا سمح

 . ١ سقوف ةدلاوو

 ١614-٠6١1 ةّيرصمه ةكلم :سمح

 ١ سمتحت ةجوزو ١ سيفونيمأ ةنبإ م. ق
 . توسبشتح ةدلاو

 ةللدلا عم خرتسم نوعرفا :؟ نسمح
 ّلتحا هدهع يف .(.م.ق 01-7075

  .رصم سرفلا
 :(م591 /هالا ت) سيف ْنس نيسألا

 ةاهد نم .ةرصبلا ىف ميمت ينب دّيس

 . مالسالا ردص يف مهتداقو برعلا
 هماقأ ٌينايرس ملاع : ّيتيركتلا همادوحأ

 . 604 تيركت ىلع افقسأ عداربلا بوقعي

 . 0/0 ىرسك دهع يف اًئيجس يفوت
 رعاش :(9717ت) (هللادبع) صّوحألا
 ءاجهلاب رهتشإ .ةئيدملا لهأ نم ّيومأ

 دلجلا هلانف اًقساف اًنجام ناكو لزغلاو

 .ريهشتلاو

 يف يلازغلل باتك : نيدلا مولع ءايحإ

 ىضترُم هحرش «ةّينيدلا مولعلاو فّوصتلا

 .يديبزلا
 )1١414- مهطنلز» (دمحأ) وجيحأ
 سيئر .تينورماك تسايس (6
 لاقتسإ 194 ةّيروهمجلا

 نايل يعلو



 ض

 .(.م.ق 17 نرقلا) ليبج كلم :ماريحأ
 .ءابفلأ مدقأ هسوؤان ىلع تفشتكإ

 .ةيقيرغالا بوعشلا مدقأ :نوّيئاخألا

 تيرك ةراضح ىلع اوضق .م.ق ؟ فلألا

 يف مهتراضح ترهدزإ .م.ق ١546٠ وحن

 روهظ ىّتح .م.ق 140٠-١١٠١ انيقيم

 .نييرودلا

 ميدقلا دهعلا رافسأ دحأ :(رفس) رابخألا
 . سدقملا باتكلا نم

 )١8:6- (راّفغلا دبع)» سّرخألا
 بقل .فيرظ تقارع رعاش 817

 هل .ةناملا نف تناك ةييكل سوغالاب
 .ناويد

 نيّينولوطلا تفلخ ةلود :نويديشخإلا

 /ه1 1777-60 ةيروسو رصم مكح ىف
 .جْغَط نب دّمحم اهسّسأ .م19-6

 مهيلع ىضق .روفاك يصولا مهرهشأ
 .نوّيمطافلا
 )1١611- (نمحرلا دبع) ٌيرضخألا
 هل ىرئازج ٌيوغلو بيدأ ١(:* ةاب'ة

 امّلسلا» اهنم اهنم ؛نايبلاو قطنملا يف تافّلؤم

 رهوجلا»و «قطنملا يف ؛مّلسلا حرشاو

 يا سرع

 وحن ت) (يبلغتلا ثايغ» لطخألا
 ءارعش رابك نم ّينارصن رعاش ٠

 ءاجهو مهحدمب رهتشا ءنيّيومألا
 هريرج عم ةيئاجه ضئاقن هل .مهئادعأ

 0 دوا

 دفاتر بلبعأ كايا
 ]| قرع 1 ٍدِحاَو 1 1 لست رسما 4 7

 الوب عع َفَتسَكواَماَموع

 7 ا
 و داو البجا تيب يلي ماخازالل راكلاوإ

 5 نرقلا - دادغب هيب ب لطخألا ناويد

 توريب - ةّيقرشلا ةبتكملا

 :ةاحنلا ريهاشم نم ةثالث بقل :شفخألا
 (47”0٠ت) طَّسوألا .(ا/4ت) ربكألا
 457١(. ت) رغصألاو

 )1١444- ملطسمأنمدو (اَنأ) اف وتامخأ

 تجلاع 27

 ٌيكيسالك راطإ يف
 .ةّيئايقوس ةرعاش

 .«زانج» «ةّيدرولا»
 لينلا ئطاش ىلع رصم ىف ةنيدم : ميمخأ

 . ةّيقيرغالا سيلوبوناب راثآ
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 ةّيميلعت ةّيعمج :نوُيمّيرَملا ةوخإلا
 .1411/ اينايماش ٌيوابوطلا اهسّسأ

 .ناكينيمودلا بلطأ :نوظعاولا ةوخالا 0 0-1 ر
 ّغ 1

 .م.ق 17 نرقلا - ماريحأ سووان

 .نةءدرود٠ .جاهرس ةظفاحمب ّيقرشلا

 بصق .ةريثكلا اهتريدأب يحيسملا رصعلا

 . ةّيفوص تاجوسنم . ركس
 انكأ ةتيراق ةلالس ::ةويتيمخأآلا

 اهكولم رهشأ (.م.ق ل نرقلا) 5 شروق

 ١ سويرادو ؟ زييمقو ريبكلا شروق

 | يف ترهتشإ

 :(171/9/-1777) (سرواردنأ) ناحجيخأ

 . ١169 كيلوثاكلا نايرسلل كريرطب لّوأ

 ١540. ةكلتكلا قنتعإ . نيدرام يف دلو

 ّيساّبعلا دهعلا نم ميدق رصق : رضيخألا

 . قارعلاب ءالبرك ةظفاحم يف

 ت0 ىلإ مهتّيروطاربمأ تذتمإ . شريوشحأو

 تضرقنإ .رصمو ايقينيفو نائويلا دالب

 ردتكسالا هرهق نأ دعب ” سويراد توب

 ةعيفرلا مهتراضح ىلع دهشت .م.ق

 . "شوشو ”سيلوبيسرب راثآ
 ايناملأ برغ يف ةنيدم :ىهدعاع» نخا

 .ةّيكيجلبلا ةّيدتلوهلا دودحلا برق
 ةميدقلا لياشال سكأ يه .نة قءرءد

 . ّيعانصو يرث زكرم .ناملراش ةمصاع
 . 4 سيفوتيمأ رظنأ :نوتانخأ

 عباط تاذ ةعامج :افصلا ناوخإ

 تأشن .اهجهن يف ةّيقيفوت «نيد ئسايس
 نيب اوعمج .9/7 وحن ةرضبلا

 نصخألابو ينانويلاو يمالسالا نيركفلا

 اًرود باسحلل اولعج ذإ .ٌيروغاثيفلا
 ةلاسر 7 يف مهميلاعت اونود .اريبك

 مهتديقع ةصالخ .بهسم بولسأب تبتك
 «هنع ضاف دقو هللا نع رداص ملاعلا نأ

 .ضيف ّلك ةلع هللا ّنأو
 اهسّسأ ةّيعمج :نوملسملا ناوخإلا

 رصمب ةّيليعامسالا يف *اَنبلا نسح
 ةّيفاقث ةّيعامتجا ةضهن ىلإ تعد . 4
 .ّيمالسالا مكحلا ةداعإو «ةّينيد

 )١411- (يلع حتف ازريم) هداز قئوعأ
 يف لمع .َيناجيبرذآ بيدأ

 فيلأتب رهتشإ .ساقوقلا مكاح ةمدخ
 حرسمل ةيعامتجا ةيدقنو ةيلزه تاّيح رسم

 .ةيدغ ةيركف تافلؤم هلو . سيلفت

 ةيعمج :ةّيحيسملا سرادملا ةوخإ

 لاسالا ىد نيدقلا اهيكأ يبلع
1 . 

 .ةذايلالا لاطبأ مظعأ : ثططناءانك ليخآ

 هلتقو ةداورط راصح يف روتكه لتف

 .هبعك يف هباصأ مهسب سيراب

 ٌيقيرغإ ءانإ :روتكه لتقي ليخآ

 لامش ةنيدم :8603مدققتأ ي رازاي اب ادأ

 ايراكس رهن ىلع ايكرت ابرغ
 نال.

 )1١9048- 4035007 (روترأ) فومادأ

 ٌّيسور «ّيسنرف ّيحرسمو بيدأ 2

 ةّيعقاولاب هحرسم زاتمإ .لصألا

 .«يلواي ولواب# ««غنوي غني» : ةّيسايسلا
 قارعلاب ةّيرموسلا ايامسَب لالطأ :بدأ
 .م.قاث فلألا ؛ةروقز :ةّيناويدلا برق
 دَّدَه وه .نييدكألا ىدل ةفصاعلا هلإ : دّوأ

 )1١841-1910(: ةللع7 (نّميلك) رِيأ



 اضن راردأ

 اهب راط ةلآ عنص نم لّوأ . يسنرف سدنهم
. 

 «ةّيرئازجلا ءارحصلا يف ةحاو :راردأ

 .ةرواسلا ةيالو «ٌيرادإ زكرم

 ةّيلمر نابثك .ةّيناتيروم ةعطاقم :راردأ
 .لب] هرومت  ةفشان ةّيحلم تاغقنتسمو
 ةّيَلَعِص يف ةّيلاطيإ ةنيدم : ىلةصم ونارحأ

 .نالءر٠٠٠ ءانتإ

 برق استيرام رهن ىلع ةّكرت ةنيدم :ةَنْردَأ
 ةمصاع .ناله,٠٠٠ «ةّينانويلا دودحلا

 ةّيطنزيب راثآ ١757-"١4617. نيّنامثعلا

 . ةّيميلسلا عماج اهمهأ ةّيمالسإو

 ميلس ناطلسلا عماج : ةنرحأ

 نيب طّسوتملا نم عّرفتي رحب :كيتايردألا
 ءايتاوركو ورغين هتنومو اينابلأو ايلاطيإ
 7 لكم ةقمع ىصقأ م لرب 8

 وجرت قيضم هلصي ليطتسم - جيلخ وه

 . ةيفدنبلا جيلخب يهتنيو ينويالا رحبلاب
 ,ةّيقدنبلا هئفارم ٌمهأ .وبلا هيف كفي

 . يزيديرب ع. ىراب ءانوكنأ ءانيقار «اتسيرت

 .ّيتاوركلا ايتاملد ليبخرأ هرزج نم

 .ّيروص بيطخ ١(: نرقلا) نايردأ

 هيف درو ءانيثأ يف ّيحاتتفالا هباطخب رهتشإ
 نم ىرخأ ةّرم يتأت فورحلا ْنِإ اه» :هلوق
 ٌينامورلا روطاربمألا هب بجعأ .«ايقينيف
 امور ىلإ هعم هبحطصاو «سويليروأ سقرم

 . كانه ةباطخلل بصنم ىلعأ دّلقت ثيح

 نب تيش لسن نم قيّدص يبن :سيردإ

 )1941719-١1451(: سيردإ

 لوعسو اهنلطاناك : .قارتسم تيدأو ٌيئاور

 يف ةطّسوتملاو يندلا تاقبطلا لكاشم
 هتافلؤم نم . يرصملا عمتجملا

 يعول

 اهراثآ

 ؛؟يلايل صخرأ» ««ةهادنلا» ««مارحلا»

 ««نطقلا كلم» هتاّيحرسم نمو
 .ةديدع زئاوج لان .؟«ريفارغلا»

 :(م1/47 /ها1لا/ ت) هللادبع . سيردإ

 يف ةّيسيردالا ةلودلا سّسؤم .َيعيش مامإ
 نم رف .نييسابعلا ىلع راث يل
 // 5 خف ةعقوم دعب دشار هالومو زاجحلا

 لزنو ىصقألا برغملا غلبو رصم يف ّرمف
 ىلعو ربربلا لئابق هتعيابف 1 ةنيدمب
 ةيسيردالا ةلودلا نلعأ .ةَبَرْوَأ ةليبق اهسأر

 .اموجيسف لق. ةاسملو الدات جفرا

 يناث : (م14/ه1 115 ت) ؟ سيرفإ

 هوبأ يفوت .برغملا يف ةسرادألا كولم

 غلب امدعب ربربلا هعياب . نينج وهو سيردإ
 .هل ةمصاع ساف ىنب .ةرشع ةيداحلا

 )1١890-1987(: تسونسلا سيردإ

 . 1838 ةروث هتعلخ . ١46١ ايبيل كلم

 )١140- (نومأملا) بوقعي نب سيردإ
 لتقم دعب نيدخرملا ناطلس ©

 كلمب ناعتسإ . ١١71 دّمحم لداعلا هخأ

 . ٌشْكاَرَم لهأ ىلع هلاتشق
 (فيرشلا هللادبع وبأ) ّيسيردإلا

 يف دلو «ّيبرغم ةلاخر )١116-1١٠١(:

 ةئيهلا يف عربو ةبطرق يف سرد .هتبس
 طالب يف ٌرقتسإ .بطلاو ةيفارغجلاو

 ةّيضرأ ة ةرك هل عنصو ةيّلقِص كلم ؟ هجور

 قاتشملا ةهزن» :تاقلوم نم .ةضفلا نم

 بتك رهشأ نم :«قافآلا قارتخا يف
 .ةميدقلا ةقارشجلا

 ةيش ةءالسإ ةلوخ :(ةلودلا) ةيسنردالا
 . هللادبع نب سيردإ اهسّسأ . برغملا يف

 تكلمو ةّيسابعلا ةفالخلا نع تع

 -١ا" ناسملتو ىصقألا برغملا

 اهتمصاع تناك .مو1/4-ال88 /ه77

 نوّيساّبعلا اهأوان .ساف ّمث يىليلَو
 ةّيلخادلا تاماسقنالا اهتفعضأ قالا

 7 .نيّيمطافلا ةرطيس تحت تعقوف

 أ .سلدنألا يف دوُمَح ينب ةلود اهنع
 0 ةنيدم نسهأت ةينارمعلا

 .نيتورقلا عماج امّيس ال اهينابمو

 ديوسلا يف ةنيدم :- 3 الاد

 هةلازجاك#م قيقا .ناع
 . باقث

 ةظفاحمب لينلا ىلع رصم يف ةنيدم : رقمأ

 سروحل ريهش دبعم .ن 4٠,٠٠٠ «ناوسأ

 .ل 2 *و ةاش اق

 ةيسيردإلا ةلودلا

 هللادبع نب سيردإ

 2 سيردإ

 "1 سيردا نس قييم

 .م.ق "31 ؛«ثلاثلا سوميلطب دهع نم

 .نكس لهاعم
 خّرؤم :(774١ت) (رفعج) يوفدألا

 عماجلا ديعسلا علاطلا» هل .ّيرصم

 . ؟ديعصلا ءايجن ءامسأل

 اهيلع . "مك ١417 رصم يف ةريحب : وكدأ

 «ةريحبلا ةظفاحمب  وكدأ  ةئيدم

 . كامسأ ع«رومت .ل قهرو*٠

 ةدعاق «ةّيلامشلا ةيروس يف ةنيدم :بيلدإ
 ' ةضقأ ةعبرأ اهل قا هر ةاحتا . ةظفاحم

 «نامعثلا ةّرعَم ءروغشلا رسج ءاسيرأ

 .بوبحو ةمركو نوتيز .مراح

 :(1-1١18171ا/6ه5) 8016, (بروكاي) رلدأ

 تاطرطخملاب متهإ .يكرامناد قرشتسم

 ةّيكلملا بتكلا راد يف ةتيبرعلا
 دوقنلا يف ةلاسر# هبتك نم .كرامنادلاب

 ءادفلا يبأ خيرات ققحو ««ةّيبرعلا

 هتمجرت عم «رشبلا رابخأ يف رصتخملا»

 . ”هكسيار قرشتسملا هرشنف «ةّينيتاللا ىلإ
 هللا هقلخ «ءايبنألا لّوأ ءرشبلا وبأ : مدآ

 رمأ ىصع ؛هعلض نم ءاّوح قلخو ءهيّديب
 «ناطيشلا ءاوغإب ةرجشلا نم لكأو هللا

 هللا باتو هتجوزو وه ةّنجلا نم َجرخ
 . امهيلع
 برغ بونج يف سّدقم لبج : (ةّمِق) مدآ

 هالعأ يف .م 7,147 ءاكنل يرس ةريزج

 مدقلا 5 هبشي ءادوس ةرخص يف عدص

 .روهشم رازم . مدا مدقب فرعُيو

 يف ةّيناكرب ةبضه 13 اوامَحأ

 لوهس ىلع فرشت ىطسولا ةيقيرفأ



 اننن

 نيب لصمت «هيونيب يداوو ايرجينو نورماك

 ءداشت 2 ةريحبو وغنوكلا يضوح
 اهّمهأ ةديدع رهنأ اهنم عبنت .م5

 ةيبرت .هنوغولو اًعنّسو اغاناسو هيونيب
 . لحَر ةاعر ؛ةيشام

 )1١017- ثيلدس5 (ليئومص) زمدأ
 ّيسّسؤم دحأ .يكريمأ يسايس 2:37

 .ةدحّتملا تايالولا لالقتسا

 زمدأ .ليكومص

 :(116-1417) ةءلقسصك (نوج) زمدأ
 تايالولل يناثلا سيئرلا .ّيكريمأ سايس

 سيئرلا بئان /١1/81-1١801١. ةدحتملا

 نوج هنبإ - .هفلخو نطنشاو جروج
 :(184/-١ا/50)  يسنيوك

 ١1456-14191. سداسلا

 اب رغ يف ةنيدم :105108100 نوتنمدإ

 لا .يلامشلا 0 ىلع اذنك

 | . 144,٠٠٠ ءاتربلأ ميلقإ

 أ مهستسلو (ةرامإلا رزج) يتلاريمدأ

 سيئرلا

 اينايقوأب ايزيناليم يف يناكرب ليبخرأ
 ':.ناؤردد»

1 
 1 مك اا“ ؛اوياي ب

 5 1 ١ 5 | دام : 9 |
 زوج . مك ١و سونام هررج مه

 .دنهلا

 )١415- .8لعمقاتنع؟ (دارنوك) رواندأ

 ةموكح سيئر .نناملأ تيسايس ©:

 سّسأ ١9444-1977. ةّيداحتالا ايناملأ

 ضهن .ّيحيسملا ّيطارقميدلا بزحلا
 . برحلا تاليو نم هداليب

 ادئلتكسإ ةمصاع :18لزمطان؟عا هريندإ

 ةعماج .نا/٠٠٠,١٠٠ :ثروف بصم ىلع

 ةيطوق ةيئاردتاك . يكلم رصق ؛ةروهشم

 ةمسوم :كاناجويك 10 :نرقلا

 . ةّيونس
 ناحيس ةعطاقم ةدعاق . ةّيكرت ةنيدم : هَنَدَأ

 دجاسم .نهاله,٠٠٠ ءةيكيليك ىف

 برق ادنلوه طساوأ يف ةنيدم :1806 هدإ

 .لداؤكإرو ٠ .ردلغ ةعطاقمب ميهنرأ

 .غوغ ناث فحتم
 ماحم :(1881-1944) (ليمإ) هذ

 ةيروهمجلا سيئر .ّينانبل يئسايسو
(1541-1475). 

 رصتنإ .ّيجاطرق رحب ريمأ : لعبر هدأ
 554 ةيلقصب مونابيرد يف نامورلا ىلع
 . ةّينوفلا برحلا يف .م.ق
 . ّينامثع دئاق :(1844-1101) اشاب مَمْدَأ

 يف ١8417 برح يف نانويلا ىلع رصتنإ

 دعب ةسايسلا لزتعإ .ايلاستب اسيرال ةكرعم

 .رصم يف يفوتو ةاتفلا ايكرت ةكرح
 ّيحرسم لثمم -١1141( ) (لداع) مهدأ

 بقل هيلع قلطأو يطارقتسرالا اشابلا
 سنربلا»

 كلم :(سيّدقلا) فرتعملا  دراودإ
 1١-1٠١53. 47 ارتلكنإ
 كولم نم ةينامث مسإ : [لهانقكل دراودإ

 .(1مالال- 111177 7 ههنم .ةرئلكنإ
 ىلع «ةنس ةئملا برح» نلعأ ١717 كلم

 فلخنا )1١841-١91١( - ل .اسنرف
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 ىل

 هذإ ليمإ

 قافتالا دقع

 ايسور عم مث ١4٠4 اسنرف عم ٌيدولا

 ١4٠١. ايروتكف ةكلملا

 فلخ (١ةا/ل؟-ز١م44) - َّم . ١9١8

 نع لزانتف 1917 جروج كلملا هدلاو
 .روسدنو فا قود بقل ذخأو . شرعلا

 اذنقوأ نيب ايقيرفأ يف ةريحب :دراودإ

 اهقمع ىصقأ ء"مك ضد ءريئازو

 طسو فا ةئيدن : مولا يا وحأ
 نطق .ل 58و ةاقاقش ؛ ايرجين فبونجح

 . ديبع قتسفو

 برغ بونج يف رهن :4400ان# رودأ
 يوري ؛ هئيريبلا يف عبني . مك 0 ؛اسنرف

 .يسلطألا يف بصيو نويابو برات
 )1١1:7- ثلمره0 (رودريث) ونرودأ

 ٌيقيسوم ملاعو فوسليف © 6

 بهذم نم اًقالطنا ةّيلامجلا دّدج .ناملأ
 ةسرلدم يسس ْؤم نم .سكرامو ديورف

 . ةيفسلفلا ”تروفكنرف

 نيب ةعقاولا دالبلل ميدق مسإ : مودأ

 . وسيع داضخأ د

 . نييقينيفلا لتع ا يف ةناعيلالاو

 زنوربلا نم يقيرغإ لاثمت : سينودأ

 اديص -_- : نرقلا



 نك سينودأ

 نم تورتشَع هتثعبف يَرب ريزنخ هلتق
 :بابلا :وككاوه . هتيحأو توملا

 (ربسإ ديعس دمحأ َيلع) سيتومأ

 ّيروس يناثبل دقانو رعاش :( -19:)
 سّسأ .ّرحلا رعشلا داؤر دحأ .لصألا

 هل .16١ا رعش ةلجم لاخلا فسوي عم

 ىناغأ» :اهنم .ةّيرعش تاعومجم ةّدع

 «ةلماكلا راثآلا» ناويدو «تقشمدلا رايهم

 .«ييرعلا رعشلا ناويد» هلو

 :(1-41١1919لا/) مهلزت (هردنأ) يدأ

 ٌيئانغلا رعشلا ميعز .ّيرجم رعاش

 ىلعا ««بهذو مد» هل .هدالب يف ثيدحلا

 .؛اًيليإ ةبرع
 .مك 4 ءايلاطيإ يف رهن : ماكل جيدأ

 .كيتايردألا يف ٌبصيو بلألا يف عبني
 . ةّيقدنبلا ةقطنمو انوريقو وتنارت يوري
 ةمصاع :400ز5-هطءمه ايابأ سيّدأ

 ءايبويثإ
 زكرم .ةيذغأو جيسن «نب ؛ةيعارز قوس

 .ةيقيرفإلا ةدحولا ةمّظنم
 -11747) 001508 (ساموت) نوسيدأ
 زجع فصو .ٌيزيلكنإ بيبط ©«(
 .(توسيدأ ضرم) ةيرظكلا ددغلا
 )1١31/7- 001559 (فزرج) نوسيدأ
 هتالاقمب رهتشإ .ٌيزيلكنإ بيدأ 268

 .ل أرآ ت*ءيدفؤ ماد

 ّيعامتجالا دقئلا ىف  ةّيفاحصلا

 .ّيبدألاو

 )1١8410- 158لز1508 (ساموت) نوسيدإ

 .ريهش عرتخمو ّيكريمأ يئايزيف ©

 لاسرالا نيسحت :هتاعارتخا نم

 .ىكاحلا وأ فارغونوفلا «نفارغلتلا

 ش .ّيئابرهكلا حابصملا
 ةقطنم ناكس :4لربعد6عم5 نوّيوغيدألا
 .ءساقوقلا لامش ايسور يف ةلقتسم

 .بوكيام اهتدعاق .ن ؛
 م0ءادرل ه4 8دنط ثاب نأ د راليدأ

 طالبلا لخدم - ابابأ سيدأ

 ٌيزيلكنإ فوسليف )1١١1-١١6٠(:
 نع بتكلا لقنب رهتشإ .تتكدنب بهارو
 . سديلقأل «لوصألا» اهنم «ةّيبرعلا
 طيحملا ىلع أفرم : 061310 دياليدأ
 ةّيبونجلا ايلارتسوأ ةمصاعو ٌىدنهلا

 . يعانصو َيفاقث زكرم تا

 دودح ىلع ناريإ يف ةقطنم :ناجيبرِذا
 ةيلاع ةبضه . قارعلاو ايكرتو ساقروقلا
 ةّمق اهمظعأ ةقهاش لابج اهب فحت
 : نيميلقإ ىلإ مست .م ةرثأ؟ ؛ن الَمَس

 .نزلوو٠ ردم "مك الارامل قرش
 ء'مك 70,١ ؛تبرغو ءزيربت هتمصاع

 بقا قيمز هتيصاح نار ةيقف
 داجس ء.زولو بنع (:.نطقو بوبحو

 ىلع ةّيررهمج : مععرطة1لزةه ناَحيَبرْدَأ

 ءمك 41,000 0 «نيوزق رحب
 :ايئيمرأو ناريإ اهله .نثارآ*ءيددف

 اهعبتت .هجنك اهندم نمو وكاب اهتمصاع

 يف اًوضع تناك .ناقشتيخان ةيروهمج

 ىتحو ١9477 ذنم نتايقوسلا داحتالا
 لّوأ يف نوّيعويشلا زاف .داحّتالا لالحنا
 نلعأ ,. 11 ةرح ةيروهمج تاباختنا

 دالبلا لالقتسا ىلعألا تايفوسلا سلجم
 لابج اهيلامش يطغت . ١1441 بآ 7٠١ يف

 اروك رهن اهيوري .ساقوقلا
 نطقو غبت , ةملع طفن ةقطنم . سكارأ

 تاّيضمحو ةمركو ياشو ٌزرأو بوبحو
 . كامسأ ديصو شاوم ةيبرت . هكاوفو

 هدفارو

 ناعم نيب ندرألا يف ناكم : حُرخذأ

 دعب هيف دقع يذلا ميكحتلاب رهتشإ . علّسو

 /ها'ا/ ةيواعمو ٌيلع نيب نيفص ةعقو

 .م

 مزه .ايبونز جوزو رمدت كلم : ةئيّذأ
 لهاا قرتقللا دناق' سنانلاغ هنكع .سرقلا
 : 7 صم نق لعش] ا

 . مك 048 ةازيبيوس يهنأ مآ : ثقع رآ
 يف عبني .ةرازغ هيهاضيو نيرلا دفاور نم
 .م 4,٠٠١ اهعافترا «بلألاب رآ لابج
 تاريحب ربع يرجي .ةّيديلج رهنأ هيذغت

 ءرولوس ءنري يوري .نييبو نوتو زئيرب

 يف نيرلا يقتليو ءوَرآ ؛نتلوأ
 هدفاور ّمهأ .ايناملأ دودح ىلع توشدلاف

 +. رسول

 باتك :ةلضافلا ةنيدملا لهأ ءارآ
 اًرثأتم .ةّيفسلفلا هءارآ هنّمض ىبارافلل

 . نوطالفأب
 : ميهطةل (ودئانرف) لاباَرأ

 بتك 1١977. دلو .نينابسإ ئامنيسو

 بيدأ

 دانا ةولش قيم :عيرع وهو: ههيبعرلاب
 .؟تاراّيسلا ةريقم١ :ةيشوزاملاو

 دنع َيئانغلا رعشلا ةبر :51860 وتارإ

 .ةراثيق ةلماح اهنولثمي .نانويلا



 او

 وحن) 1573105006285 سئيتسوتارإ

 ّيضاير ملاع :(.م.ق 1١96-16

 ةسردم نم. ٌينانوي فوسليفو ّيكلفو
 سايقلا ىطعأ نم لّوأ .ةّيردنكسإلا

 . ةّيضرألا ةركلا طيحمل حي

 ٌيناكرب لبج : ق8[ طارارأ وأ تارارأ

 .ناريإ دودح ىلع ةّيكرتلا اينيمرأ يف

 -؟554١) 151 ةقكالانك . سومسارإ

 نم .ٌيدنلوه ئتوهالو فوسليف © 57

 هل .ةضهنلا رصع يف ركفلا لاجر ريهاشم
 ةقفرم ةّينانويلاب ىلوألا ديدجلا دهعلا ةعبط
 . ةينيت ال ةمجرتب

 سومسارإ

 يف زغالأ لابج َةّمق : ةكقعقأق ستاغارأ

 ىلع فرشت .م 06 ءاينيمرأ ةّيروهمج

 . ناقيس ةريحب

 -١1ا85) مرهم (اوسنرف) وغارأ

 . ّيسنرف ّيسايسو ّيئايزيف يكلف ©
 . تازاغلا ةفاثك هسايقب ريهش

 طساوأ ىف رهن :ةءقولةتق اياوغارأ

 ةفاوز. ةهأأ امك“ ؟روعم# .ليئاربلا

 .ساملألاو بهذلا لمحي هيمط . نيتناكوت
 .ةروهشم ساملأ مجانم ىلعألا هارجم يف

 . ةيئادب دونه لئابق هضوح يف
 قرش لامش يف ةقطنم : ةى800 نوغارأ
 اهتمصاع .نار,؟٠٠٠,١  ءايئابسإ

 اليبازيإب نانيدرف اهكلم جّوزت .ةطسقرس
 تأشنو ناتلودلا تدحتاف ةلاتكق ةكلم

 . 141/4 اينابسإ ةكلمم

 -46١ا0) ظكحدميم# (سيول) نوغارأ

 يسّسؤم نم نسنرف بيدأ 1

 . ّيعويش يسايسو دقانو رعاش .ةّيلايرسلا

 ءايحألا» :؛«سيراب ٌيورق» هتاياور نم

 هرعش نمو ؛«مالآلا عوبسأ» .«ةليمجلا

 .«اسلإ انيعاا
 ىف لابج ةلسلس : قةىقالةللأ يلاقارأ

 .ماخر :راث ءارحض قرش دنهلا
 برغ طسو يف ةئيدم :ةىدلع كارأ

 .ةميدقلا دابآ ناطلس ىه .ناريإ

 .ركبسو داحس .ن

 «ليزاربلا يف ةنيدم : 8718هزان عتاقارأ

 دع ةديعترس ةزآلو ةفضاع
 اينيهرأ يف عبني رهن :ثنقنخع سكارأ

 14:4 ءسّرلا مساب برعلا هفرع «ةيكرتلا
 اينيمرأ نيب دودحلا ىلع يرجي .مك

 ةهج نم ناريإو ايكرتو ةهج نم ناجيبرذآو

 ّبصيو ناجيبرذآو اينيمرأ يوري .ىرخأ
 اًعنَّز وأ نادزار هدفاور نم .اروك 5

 . ىمظعلا هللا ةيآ :(يلع دّمحم) يكارأ

 قوت . ةّيعيشلا ةفئاطلل ىلعأ ٌينيد عجرم

 مق يأ
 اهمساقتت ةحلام ةريحب :فعدل لارآ

 وّيفارغج اهفرع .ناتسخازاكو ناتسكبزوأ
 ؛ّيلخاد رحب يه . . مزراوُ رحبب تارت

 م16 اهقمع ىصقأ ء'امك
 تتجفأ ةيضه اهلصفت . م 07 اهعافتراو

 اهب لصتتو نيوزُق رحب نع ءارفقلا تروأ
 .ةيلمرلا موكاراكو موك ليزيك ىراحص
 رزج اهيف . ايرّدوماو ايردريس اهيف بصي

 ةاعر صضعب اهراوجب نكسي .ةديدع

 .«كسلارآ فرم اهيلع .ةيشاملا

 دئاسصم ءحلم جارختسإ .نالةروو٠

 .رايفاكلا جاتنال شفحو طوُبش «ةروهشم

 بوعشلا وبأو حون نب ماس نبيإ : مارآ
 .(ةاروتلا) ةّيروسلا وأ ةّيمارألا

 هلئابق ترهظ ّيماس بعش :نوّيمارآلا
 نيب ام يف .م.ق 5” نرقلا ىلاوح
 ثيح «طسوألا تارفلا ىلعو نيرهتلا

 ربخألا مهضعيد ءرضحتو 8 رقتسا

 ليبرإ

 بيسرب ّلتو (.م.ق ١١ نرقلا) ةامح
 تلاز دقو ( ٠ .6م .ق ة- 6 نرقلا) قشمدو

 يديأ يف قشمد طوقس دعب اهلك

 ةغللا تمع .م.ق 4 نيتروشألا

 فطام قايل نيرهتلا نيب اق ةيئازآلا

 ىلع .ةتسرافلاو, :ةروقالا .تاسوتفلا
 ةرادالا ةغل تحبصأ ىّّيح اهراشتنا

 ةغل تّلظو ميدقلا قرشلا يف ةراجتلاو

 تبتكو «حيسملا دهع يف ىّتح نيطسلف
 تددعت :ةاووتلا لوصف نضع : .اهنق

 اهنمو ةّينادلكلاو ةّينايرسلا يف اهتاجهل

 الولعم يف انموي ىتح ةفورعملا ةجهللا
 .ةيروسب نوملقلا لبج ىرقو
 ىلع ةّينابسإ ةنيدم : فقكققزانع# زيوهتارآ

 رصق .ل5 1,٠٠٠ «ءديردم بونج وخات

 . 17 نرقلا نم يكلم
 -1811) ممههصإب (شرناي) ينارأ
 ةّيئالث ةمحلم هل .ّيرجم رعاش 1
 .«يدلوت» ةروهشم

 بوعش ةعومجم :4:2ةلكق كاوارأ

 بونج نيب اك ريهأ ف ةرشتتم تناك

 ؛وريب لحاوسو ياوغاراب لامشو اديرولف

 عمجت تناك . ليتنألا رزج يف امّيس الو

 ال كاوارألاو .ةّينسلأو ةّيفاقث طباور اهنيب
 .بيياراكلا رزج ةغل انموي ىتح لازت

 :(1441-19357) ثم (ناج) برأ

 نوم . ّيسنرف رعاشو تاخنو ماّسر

 .خيروز يف «اداد» ةكرح ارازت بيدألاو

 .ةّيديرجتلاو ةّيلايرسلا ىلإ هنف رّوطت
 دودحلا | ةئيدم : دبرإ

 .ةظفاحم ةدعاق قام » قيروسلا
 برق 2 ةيندر

 .ةيعارز قوس

 ءقارعلا لامش يف ةنيدم :ليبرأ
 فلألا ةّيرموسلا لبرإ يه .ن ٠

 ريبكلا ردنكساإلا رصتنا اهبرق .م.ق '"“

 وسأ .م.ق

 ةدعاق ”١7. نرقلا ءةّيرفظملا ةنذئملاو

 .ليبرأ :اهتيضقأ ء.ةظفاحم

 .«ناموج :رومخم :قجستي وك : ةوالقش

 .ةيروشأ راثآو ةميدق را

 :زودنوار

 .رومتو بوبح .تايار

 نم «لوحنم ينايرس ّنصن :(خيرات) ليبرإ
 لوخد خيراتل مهم ردصم .5 نرقلا
 . ليبرأ ةقطنم ةّيحيسملا



 سوينييرإ

 )١584- 5257معهئال5 (اموت) سوينيبرإ

 رهتشا قىدنلوه قرشتسمس (ح(أ4

 .نديل ىف ةّيبرعلا ليرب ةعبطم هسيسأتب

 ىلإ بسنت ةيسودنه ةلاسر :هرتساشاترأ

 .م.ق " ثرقلا ايروم انتيك ةردنج ريزو

 .ميدقلا يسودنهلا عسل ١ اهب رّثأت

 سراف كولم نم ةثالغ منإ :ةافكفسكرا
 ديلا ليوطلاب بقلفلا - ١ :ىييسخألا

 هابأ فلخ (.م.ق :#56-51)

 حلص» نانويلا عم دقع .شروشحأ
 :ةركاذلا نسحلاب بقلملا - ؟ .«نومبق

 شروق هوخأ لواح (.م.ىق ”58-404)

 اسكنوك يف هراصتنا مغر حجني ملف

 ازغ (.م.ق 8-558هم) - * .غ١0

 .امومسم تام .قيرغالا ةدعاسمب رصم

 . ين رأ خرؤمو ريمأ :(اموت) ينورسترأ

 . 447 ىتح «ينررسترأ ءارمأ خيرات# هل

 ىف ةّيلبج ةلتك :1:1:28عط11:8ع هغربغسترإ

 5 ءايميقوب ذودححو ايناملأ

 كنزو صاصرو ةضف :ةّينغ مجانم

 ندسرد ةّيعانصلا اهنلم نم .ساحنو

 .زتيلمشو
 ىف ةيلاطيإ ةنيدم : 60 وقرأ

 ةعأ ق1 يعد ءوئرأ ىلع اناكسوت

 ةروهشم سشئانكو ةّئاردتاك ءةّيرثأ

 .تارهوجم .اهتاحولو اهتاّيناردجب
 يف تكلم ةينامكرت ةلالس :نوتقترألا
 اهدع .ماه-ا لهة-5 نقلا ركب رايف

 ناكل هادلو: هقلغ

 يف يزاغليإ ةلودو «نيقرام مث انيك نصح
 . بلح و نيقرافايم مث نيدرام

 -1895) هتان (نينوطنأ) وترأ

 حرسملا حرسملا يف هتالواحمب

 . اةحود امو

 غران وق قرسس رهن هلو نكيقزإ

 يناث اعم نانّوكيو بوأ دفاور نم .مك
 ياتلآ لابج يف عبني .ايسآ يف رهن لوطأ
 ناتسحخنازاك يف , يرجيو نيصلاب

 هكاسروخماك تسوأ :قيوري .ايريبيسو

 «كسموأ ؛رادولقب :كلنتال امس

 انج

 3 كلت 2 ١ ىلإ بلا كا 4 8

 اذ 0

 نساتقلا ىع :(نسفاكلا) ةتيكذرشرألا

 اصفنا يتلا ةّيطنزيبلا ةّيقرشلا ةّيحيسملا
 ليئاخيم ماي ىلع ةّيكيلوثاكلا ةسينكلا نع

 ديه 3 2 رق وو

 ١١223. ةشتطنطسقلا كريرطب سرا الوريك
2 5 

 تلصفقنا

0 
 نانويلاو ناقلبلا داللادو اممعور نك ترشتنا

 ا - ١
 . نيش 2
 .ىندال هم ب و

50 

 ميلقإ يف ةميدق ةّيناريإ ةنيدم :ناجرا

 اهتبّرخ .ناهبهب ترق اهراثآ ..سراف

 . 1 نرقلا :كيغامسألا تاورق

 نسلدنألا نديم نم : م11 هنوذجرأ

 مدس

 مويلا ءانوديشرأ ىش ءةميدقلا
 .ل كرو ٠

' 

 ةيسنرف ةنيدم : 81:8ع2اءانأل ىوتنجرأ

 ١ سلا ىلع

- 

0 

 «سيراب ةيحاضب

 «لوبوت .موأ هدفاور م . كسلوبوت

92 
 - ةيدواش ت َيقترأ دقن ةنيلم 2: 861110110151 كسفومويتزأ

 ١؟ نرقلا .٠ ساينود لضوحن  نوقش ةيلاركوأ

 (زيدرام) يزاغليإ

 (1 1 ؟؟-١1 1 رخو

 نوكعمبر و

 (انيك نصح)لا ميهاربإ
 (1 1 ريع ١5

 (انك نصح ) دواد

 (١١غخى-ا١ ١ ١رلذ 0 ل لا

 0 (افيك نصح) نالسرأ هرق

 (بلح) ناميلس (؟١١ا/ة-١١ غمز

0595١ 
 (نيدرام) يبلأ

 5-5 (ا 11 5)
 ليك نسحل دسم رع |

 (امم-1ا1) < 1
 (نيدرام) " يزاغليإ

 1 (١1ا١م4- 1١١1/5

 (1[؟5هءء-كه ١ خق)

 ظ
 ا

| 
 ا

 ( :يدرام) شاتروميت

 (انبك نصح) دومحم ظ

ْ 1-1 

 (:يدرام) نالسرأ قترا
 (١؟مودل؟0٠)

 (نيدرام) نالسرأ قلوب

8.0 



 اذ

 : 8عماسطاتعمف ظثفتوعداتم2 نيتنج رآلا

 ىلع ةّيبونجلا اكريمأ يف ةّيداحّنا ةّيروهمج

 ياوغارابو ايقيلوبو يليشت نيب ّيسلطألا
 ”,الا/٠5,84 «ليزاربلاو ياوغوروأو

 سناوُب اهتمصاع .نالالر٠٠٠,0٠5- "مك

 ءويرازور ءابودروك :اهندم ّمهأ «سريأ
 ءاسودنم ءاتالب لد رام ءاتاليال

 .اميلقإ ؟8و ةفضاعلا نم قلاع . اناس
 بلاطت ء يليشت عم رانلا ضرأ مساقتت

 اهرمعتسإ .ةّيناطيربلا دنلكوف رزجب
 نيترام ناس اهرّوحو ١6١5 نابسالا
 14584 نويركسعلا اهمكحب 0.37

 مظعم :ضرألا .ةّينابسالا اهتغل 7

 يغارملا لكتفات ةأرهسو باع لويمطم
 نيب ٌدتمت .اهتحاسم نم ٠١/ تاباغلاو

 ةّيناكربلا سدنآألا لسالسو يسلطألا
 دالبلا برغ يطغت يتلاو ةقهاشلا اهممقب

 وحن اهرادحناب اهللختتو ءاهطسوو
 ةبعص داهوو ةقيمع تاضفخنم قرشلا

 اهيف رثكتو ةقّيض تاّرمم اهقرتخت زاجملا
 تاعقنتسملاو ةّيديلجلا رهنألاو تاريحبلا

 اوغاكنوكأ :اهممق نم .ةحلاملا

 ءاكريمأ يف ةّمق ىلعأ .م. 49

 ضافخنا ىصقأ .وتاغنوبوت ءويراديسرم
 ضفخنم وه رحبلا حطس تحت اهيف
 ءامديق :اهتاريحب نم .- م18 ورغنوير

 :اهرهنأ مهأ .ونيتتخرأ «سريأ سناوُب

 يف كرتشملا امهّبصمو ئقازغوردأو اناراي

 ياوغارايو ءاتالب ال يد وير جيلخ
 انويلا اهباضه رهشأ .ورغنو ودارولوكو

 ةاعرلا ٌرقم ؛لامشلا يف ةلحاقلا ةرفقملا

 ةحاو ىلع فرشت ه.وشتوغعلا دونهلا

 مهأ .ركسلا بصق جاتنإب ةّينغلا ناموكوت

 اناراي نيرهنلا نيب ام :اهلوهس
 وكاش طسولا ىق ايمايلا :ياوظوروألاو
 ةّينغ تاعارز .ةبصخ اهلك ءلامشلا ىف

 «برغلا يف اسودنم ء«ةيشام ةيبرتو

 صتخت .نوتيزو هكاوفو ةمركو تاّيضمح

 بونجلا يف رانلا ضرأو اينوغوتاب ةبضه
 لودلا نم ء.داصتقالا .منغلا ةيبرتب

 مهأ نمو ملاعلا يف ىربكلا ةّيعارزلا
 تاجتنمو بوبحلاو حمقلا يرذصم
 ءدلجو فوصو نابلأو موحل «يشاوملا

 غبتو ركسو تويزو رومخو هكاوفو

 .ةّيعيبطلا ةورثلل عساو رامثتسإ .نطقو

 نيتنجرألا راعش

 صاصرو ريدصق «نيدعتو زاغو طفن

 تاٍيئايميكو جيسنو تالآو «كنزو ةضفو
 .ةيذغأو

 فرم :م:اططةموءاذع كسلحناخ 1

 يف لامشلا انيفد ٌبصم ىلع ّيسور
 ركرم قع  ءيظيلالا نسبا
 ةدعاق . بطقلا فاشكتسا تاثعب قالطنا

 .فروو بشخ .ديص

 هجيإ رحب هب فرغ مسإ : ليبخرألا

 .هررجو

 انيثأ لكيه :18:ءاكطاطعنم» نويثخرإ

 نايفيزدرأ

 يف لوبوزكألا لخدم ىلع نوديسويو
 نين .كيتايراكلا ةفرشب روهشم .انتآ

 ٠ .م.ق 405-1١
 .م.ق 77 وحن) 450261305 سوالخرأ

 .ريبكلا سدوريه نيإ :(.م.ب - ١8
 4 مودأ دالبو ةرماسلاو ةّيدوهيلا مكاح

 . ةئيسلا هترادإ

 ؟11-؟741) ةئاطنسصت6085 سديمَخرأ

 روصعلا مظعأ

 نم .ةّيلِقِصِب ةسوقرس يف دلو .ةميدقلا
 ىلإ ةرئادلا رطق ةبسن :ةريثكلا هتافاشتكا
 يف ةرومغملا ماسجألا أدصو ءاهطيحم
 أدبمب فورعملا وهو ءاه لئاس

 .سديمخرأ

 ىف ةّيديلج ةريحب :ةىعءدانم» ونيتنخرأ
 ."مك 1١,4٠١ «نيتتجرألا برغ بونج

 اتناس اهنم جرخيو ءامديق ةريحب نم عبانلا
 ىلع زورك اتناس أفرم يف ٌبصيو زورك
 .سلطألا

 دلو .نانوي رعاش :قتاءظند5 سايخرأ
 هيلع ذملتت .امور يف ماقأو ةيكاطنأ يف

 .م.ق 17 هنع عفادو نورقيق

 47١-:83 رحن) ةدءانزتاتك ساتيخر

 .ٌيروغاثيف يضايرو فوسليف :(.م.ق
 .نوطالفأ قيدص .وتنرات يف دلو
 :ناريإ :لامش يف ةنيدم :ليبقرأ

 راثآ .ةّيوفصلا ةلودلا دهم .ن ٠

 هكاوفو بوبح .داجس ةعانص .ةّيمالسإ
 . ةففجم

 :(131/9-11/44) (ميهاربإ) نايفيزدرأ

 نمرألل كريرطب لّوأ مث بلح نارطم
 .١ا/1-٠1/١1١54 كيلوثاكلا

4 ” 

 0 هد و. ه1 52

 ّيقرشلا قاورلا - نويثخرإ



 ا

 لامش ناريإ يف ةميدق ةنيدم :ناتسِدرأ
 .ناهر٠٠٠ «ناهفصأ

 هما ىووم 09450 ١ ريشفرأ
 لتحإ +554 ضرافت نفق نيتتاسانلا

 رخآ 6 نابطرأ ىلع ىضقو نوفسيط

 ةييشدارزلا ضرف .نيتترُفلا نيتقاشرألا
 فلخ :(82م-مبو) - ؟ .ةلونلل ايد

 . علخ 2 نوفاك هيت

 نات قا - ةنباوجلا يشي - ( ريشدرأ

 برغ يف ميلقإ :نال هّدرأ وأ نالّدرأ

 ةرسآ نم ةمسا لعأ :ةتاتّسدركي .تاريإ

 نيب هتمكح يتلا نالدرأ ينب وأ نالدرأ

 .ةيدركلاب هّئْس هتدعاق . [ةو 15 نينرقلا

 .داركأ هناكس مظعم .مويلا جذتنم

 .مك ٠” «نيطسلف يف رهن :ثكرألا

 نادللاو «نانبل يف ينابصاحلا :هعبانم

 ةلوحلا لهس قرتخي .ةيروس يف سايئابو

 ءاقرزلاو كومريلا دفاور هيلإ مضنتو

 .تيملا رحبلا يف ٌبصيو دولاجو
 ةلود :(ةّيمشاهلا - ةكلمملا) ةّيندرألا

 :اهدودح .طسوألا قرشلا يف ةّيبرع

 «قرشلا يف قارعلا ؛لامشلا يف ةيروس

 ف . «بونجلا يف ةّيدوعسلا

 جيلخ رمجالا رعبلا يلع 3 .برغلا

 ء'مك 91ر١٠ «قبَقَعلا

 «سدقلا اهندم نمر ناّمع اهتمصاع

 «ءارتبلا ءاقرزلا ءمحل تيب ءاحيرأ ءدبرإ
 ١9471 نيسحلا نب هللادبع ريمألا اهسشأ

 ةكلمم اهنلعأو «ندرألا قرش ةرامإ مساب
 .145719 برح يف تكرتشإ . 7

 ١44١. ةّيددعتلا سّركت ةّينطو ةعرش

 َتِّيَملا رحبلا ضفخنم اهمسقي :ضرألا
 ةفضلا :نيّيلبج نيمسق ىلإ ندرألا روُغَو

 قرشلا يفو «ةّيقرشلا ةفضلاو ةيبرغلا
 ةيش ةّيقرشلا ةفضلا .ٌندرألا . ءارحض

 .ل 0و ل ةاشاق

 .اهبصخب ةروهشم ةّيبرغلاو «ةّيوارحص
 ةبَقَعلا قرش مر لبج اهممق ىلعأ
 ملاعلاب ضفخنم ىندأ اهيفو .م 4

 تّيملا رحبلا ءرحبلا حطس تحت

 اهنمو هدفاورو ندرألا اهيوري .- م5
 ؛«ٌّيوارحص هبش خانم .ءاقرزلاو كومريلا

 .بطرو لدتعم ءاتشو فاجو ٌراح فيص

 ريعشو حمق ةعارز .ةليلق ةّيمسوم راطمأ

 لصبو رضخو اطاطبو بوبحو سدعو

 غبتو مسمسو زومو نيتو بنعو ةرودنبو

 .حلبو نوتيزو
 تنمسإو جيسن ةعانص .حلمو تافسوف

 مجانم .ةيشام ةيبرت

 . ةيطشن تويزو رياجسو ةيذغأو

 تلاطأ . ةطشان ةحايس .ةيفرح تاعونصم

 .ةنّولملا طئارخلا

 جامدنا نم دنهلا يف تأشن ةغل و

 تادرفملا صضعبو ةيدنهلاو ةّيسرافلا

 نيدلا ةغل تحبصأ .ةّيكرتلاو ةّيبرعلا
 يه .ةّيدنهلا ةّراقلا هبش يملسمل ةفاقثلاو

 .ناتسكايلا ةغل مويلا
 ةيلمر باضه ةقطنم 5 نيدرأ

 .غروبمسكولو اسنرفو اكيجلب نيب ةعساو

 .'مك ٠١,٠٠١ هنيرلا ضوح برغ
 ةيدوأ اهقرتخت .م ٠٠و 4٠١ نيب اهعافترإ

 .لزوملا دفاورو زوملا يداو ء:ةقيمع

 ةليلق ساق اهخانم .ةفيثك تاباغ اهيطغت
 ةيبرتلو ةّيجرحلا ةورثلل رامثتسإ .ناكسلا
 .ةررهشم ةحايس .ةيشاملا

 :(9١ة/- ) (نرف ديرفنام) َنيِقْرَأ
 ّيناملأ ٌينويزفلت ماظن لّوأ عرتخم «ّيناملأ

 .عارتخا 5٠١ هل .ينورتكلإ رهجم لّوأو
 «نانبل لامش يف ةريهش ةباغ :زرألا
 .جلزت زكرم .م 5

 قرش رئازجلا يف يطفن أفرم :وزرأ
 راغو طفن بيبانأ .ن 77,٠٠٠ «ءنارهو

 . لمرلا يساحو دوعسم يساحب اهلصت

 .ةيثايميكو رتب تاعانص

 وه .نانويلا دنع برحلا هلإ : قو سرآ

 .نامورلا سرام
 -؟416) .ميلقاممطة765 سنافوتس رأ

 َناِنَويلا ءارعش“٠ ربكأ :(.م.ق 7

 تاّيحرسم هل .انيثأ يف دلو .نيّتلزهلا

 ءريباتزلا ءمامغلا ءاهنم ءةيلزه
 ةلودلا لاجر اجه .عدافضلا ءريفاصعلا

 .ةهلآلا ىّتحو عمتجملاو ةفسالفلاو

 امور فحتم

 م.85001ا85 سيلاطاطسرأ وأ وطسرأ

 .ردنكسإلا يبرم 83-0 م1

 . ةيرشبلا يرّكفم رابك نم ينانوي فوسليف
 يتلا هفيلآتب يبرعلا ريكفتلا رداوب ترثأت

 مهّمهأو نايرسلا ةلقنلا ةّيبرعلا ىلإ اهلقن
 ةفسلف» بهذم سّسوؤم .نينح نب قحسإ
 .*«تالوقملا» : هتافلؤم ّمهأ .«نيئاشملا

 دعب اه باتك١ «ةباطخلا) «؟لدجلا»

 . ”«سفنلا» ؛«ةسايسلا» ««ةعيبطلا

 زوردلا ءارمأ نم ةرسأ :نالسرأ
 .فوشلاو برغلا ءامعز نم .نيتنانبللا

 .بدأو ملعو ةسايس لاجر اهنم
 )١811١- «بيكش ريمألا) نالسرأ

 نالسرأ بيكش
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 نم .ينانبل ىئسايسو بيدأ 17

 يف دلُو .ةّيبرعلا ةضهنلا مالعأ
 ةيسدنسلا للحلا» هتافلؤم نم .تافيوشلا

 .«ةّيسلدنألا راثآلاو رابخألا يف

 ةلالسلا سّسؤم :قوجلَس نب نالسرأ
 هنبا هفلخ .ىرغصلا ايسآ يف ةّيقوجلسلا

 دوعسم نبإ :(١؟١١5 ت) ١ هاش نالسرأ

 . 11817 لضؤوملا كناتأ :؟
 ةظفاحم يف ةّيروس ةدلب :شاط نالسرأ
 نم .ةّيروشألا «وتادح» ضاقنأ .بلج

 .7" رسالفتالغت طالب : اهزاتآ
 ركفم :(918١ت) (يكز) ٌيزوسرألا

 يف يفوتو ةّيقذاللا يف دلُو .ٌيروس
 .ثعبلا بزح يسّسؤم نم . قشمد
 نم تاريمأ عبرأ مسإ : هوئيسرأ

 ؟٠07-5١81) ؟ تهرهشأ .ةسلاظبلا

 .؟ سميلطب اهيخأ ةجوز :(.م.ق
 نم دئاقو يسايس :(دّمحم نيسح) داشرإ

 ةّيروهمجلا سيئر . 197٠ دلو . شدالغنب

 .145 1١-١

 :بيدألا ةفرعم ىلإ بيرألا داشرإ

 مجعمبا» فرعُي «يومحلا توقايل باتك
 : ؛ءايدألا تاقبط#و «ءابدألا

 ريمأ :(.م.ق ١48 وحن ت) كاشرأ

 ةلالس أشنأو نييقولسلا ىلع بّلغت َيئرَق
 ىتلا نيئكاكشرألا وأ نيئناكشالا نيئئرفلا

 .مالا4 ب بمد 18+ قاربإ يف تمكح
 1174-5١4 هفلخ مث تاديريت هوخأ هنواع

 .م.ق

 .ةنوذجرأ عجار : ثءءانكهد2 انوديشرأ
 :ذلعج[(هيصلاقمل ةديدحلا صض رآلا

 لخدم دنع ّيسلطألا يف ةيدنك ةريزج

 .'مك ١١١,"الال «نارول ناس جيلخ

 مك 404,017 ءاّيدتك اًميلقإ فلو
 .سنوج تناس هتمصاع .ن *ء,٠
 تاناويح :كامسأ دينع :ةعضاش تاباغ

 .قروو بشخ ءهورف
 النيكرأ : 1 عمد لعا "نعوم راثلا ضرأ

 .يداهلا طيحملاب اكريمأ بونج  ىصقأ يف
 روج ربكأ دن 100 4ك الاليعم»

 عبتي ."مك 44,٠0٠٠ هءرانلا ضرأ

 قيضم امهنع هلصفيو يليشتو نيتنجرألا
 5١,417 «ئنيتنجرألا ميلقالا .ناللجام

 خانم .اياوُسوُأ هتدعاق .ن 1,0٠٠ "مك

 منغ ةيبرت .ةليلق راطمأو دراب ٌيوارحص

 ةورثلل عساو رامثتساو كامسأ ديصو

 ىلإ لصي َّيلبج يليشتلا مسقلا .ةيجرحلا
 .نيوراد ةّمق يف . مم

 قرش ةّيكرت ةنيدم :12117 مورضر

 .ةيالو ةدعاق .ن 5٠١,٠٠٠ «لوضانألا

 ةيفرح تاعونصم .ميدق ّيبرح عقوم
 .ةحلسأو

 نيكاشرأ كولع ةصخ .سإ :قابطرأ
 رخآ 171١1-714. وحن - 6 مهنم «نيّيثرف

 سّسؤم ١ ريشدرأ هلتق .ةلالسلا كولم
 ةاماملا ةلرنلا
 دنع ديصلا ةهلإ :4:1615 سيمطرأ
 دبعم اهل ناك .نامورلا انايد يه .نانويلا

 . سسفأ يف ريهش

 اهسّسأ ةّيلوغم ةكلمم :ةّيبهذلا ةطرآلا

 اغلوقلا رهن ىلع ناخزيكنج ديفح ناخوتاب
 ايسور بونجو ايريبيس تلمش . 7

 .يارص اهتمصاع ءاغلوقلا ضوحو
 ,387 تيفرقلا
 ميععاهصلع© (شيردرف) ردنّلغرأ

 عضو .َيناملأ يكلف )181785-1١1/99(:

 نع ثّدحت هيفو موجنلل ليلد ربكأ لَّوأ
 .ةمجن 774,٠٠٠ نم رثكأ

 رحبلا ىلع ّيكرت أنرم :8:8ا1 يلغرإ
 ةلقره لالطأ هبرق .ن 6٠,٠٠٠ ءدوسألا

 اورحبأ «ةّينانويلا ايجولوثيملا لاطبأ نم
 يف ةّيبهذلا ةّزجلا بلط يف ”نوزاج ةدايقب

 سيلكاريه مهنم .ديشلوك
 . سويزيئو سويفرواو
 قرش ةّينانوي ةنيدم :.478055 سوغرأ

 ؟ نرقلا نم راثآ .ن ٠١,٠٠١ ءزينويوليب
 ا
 اقابأ نبإ )1١766-١791١(: نوغرأ
 ةلودلا كولم معبار ءوكالوه ديفحو
 يتلا تاضوافملا عبات . 4 ةيناخليالا

 ارتلكنإو اسنرف يكلمو ابابلا عم هوبأ اهأدب
 . كيلامملا ةبراحم يف فلاحتلل
 دنسلا ىف تكلم ةّيلوغم ةلالس :نوغرأ
 نونلا وذ اهسّسأ . ١41/9-1661 ناتشولبو

 ةئيدم

 باتك نم ةمنمنم .نوغرأ ناطلسلا

 هداز ّيلعل لوغملا خيرات

 .ناخرت نوغرأ ةلالس اهتفلخ .نوغرأ

 ١84١. ربكأ روطاربمألا اهيلع ىضق

 ايناملأ قرش يف ةنيدم : 1514056 تروفرإ

 لن 5 ؟ثردد٠

 /هه5هت) فانُم دبع نب مقرألا
 حو ؛ يشرف ؛ يمو زخم : ملا

 لبق ةكمب هتيب يف نوعمتجي نوملسملا ناك
 .ةرجهلا

 ءاكرّولا يف اهعقوم ةّيرموس ةنيدم : كر
 . "شماكلك لطبلا نطوم .قارعلا بونج

 فلألا - ةأرما سار :كدأ
 دادغب فحتم - .م.



 كّرألا

 . 1911-1474 ةّيناملأ تابيقنت

 برغ بونج سُلدنألاب نصح :كَرألا
 فسوي يبأ راصتناب رهتشإ .لاير دادويس

 ع8 سنوفلأ ىلع ٌيدٌحوملا روصنملا
 .م16١/ه01

 نانويلا يف ةقطنم :ةتاهلذه ايداكرأ

 اهنم لعج .زينويوليبلا طسو ةميدقلا
 . ٌّيوعرلا لزغلا دالب ٌيرعاشلا ديلقتلا

 نإ : مقعقلن انك سويداكرأ

 ّيطنزيب روطاربمأ لّوأ .سويسودويت
 ,. ا هم[ 46ه

 رهن : 8ة:لةمكقك دس وأ ساستكرأ

 7,176 «ةدحّتملا تايالولا طساوأ يف

 لابجلا نم ودارولوك لابج يف عبني .مك

 يف ديدش رادحناب يرجيو ةّيرخصلا
 يوري .ةقّيض جاجفو ةقيمع قئاوخ
 اموهالكوأو ساسنكو ودارولوك تايالو

 . يّبيسيسملا يف ٌبصيو «ساسنكرأو

 تايالولا ىدحإ :ُةتاطههقق5 ساسنكرأ
 «بونجلا طسو يف ةّيكريمألا ةدحّتملا
 .نك, 8 "مك قرورل

 ساسنكرأ اهيوري .كور لتيل اهتمصاع

 طفن . عساو قاطن ىلع ةعارز . يّبيسيسمو
 نيب لّوألا جاتنالا .تيسكوبو زاغو

 .تيسكوبو ايوص :تايآلولا

 ةّيلاطيإ :8:هماده0 ونال وكرإ

 انيزر يه «يلوبان بونج فوزيف حفسب
 لالطأ اهبرق ءاجاس

 نادوسلا قرش يف ةنيدم :تيوكر

 .فيصم .م 11١١ . السك ةّيريدمب

 ىلع اسنرف بونج ىف ةنيدم : مناع لْزَأ

 ةانق .ن 67,6847 ءايليسرم لامش نورلا

 .ّيخيراتو ّيرثأ زكرم . طّسوتملاب ةلصتم

 .1 نرقلا نه ةيثاردتاك .ّينامور مر مسم

 , 9175-1١77 هينوغروب ةكلمم ةمصاع

 ةذع هلمحت مسإ :ةنزغ 9 نوتغنِلرأ

 ةيحاضب اينيجرف يف اهمهأ ةّيكريمأ ندم
 ةروهشم .نآا*ءروق٠ .ةيفرشلا نطنشاو

 . ةّينطولا اكريمأ ةربقمب
 ةلثمم : ةعاعأاإل (1894-1941) يتيلرأ

 ٌيقيقحلا اهمسإ .ةّيسنرف امنيسو حرسم

 ةيكذلا اهتاظحالمب تفرُع .ايتاب ينويل
 ؛«لامشلا قدتف» اهمالفأ نم .ةعذاللاو

 .؟4ةنحلا ءانبأ» ؛!ءاسعلا ورئازاا

 ءان [|2يرة

 يف نآرقلا يف ركُذ مسإ :دامعلا تاذ مرإ

 .ةنيدم اهنإ نورّسفملا لاق .رجفلا ةروس
 .داع ينب نم ةليبف اهْنإ ّيربطلا لاقو

 ةرثكل هبضغب هللا اهبرض ةليبق اهْنِإ اولاقو
 . اهاياطخ

 ال ءمخض لوطسأ :ىةص203 ادامرأ
 وزغل ؟ بيليف اينابسإ كلم هلسرأ ءرهقُي
 . 128/8 فصاوعلا هتقرغأف ارتلكنإ

 ةّيسور ةنيدم :ة70801 ريفامرأ

 .ن ١ا/ة,ر٠٠٠ «نابرك رهن ىلع ساقوقلاب

 .نيتنيمخألا سرفلا ةهلآ ريبك :دزمر
 ةنايد يف نميرهأ هضيقن .ريخلا أدبم

 .تشدارز
 دئار :فثعصدقأامه8 (لين) غنورتسمرأ

 لجر لّوأ 147١. دلو .ىكريمأ ءاضف

 ١9739. زوّمت ١" رمقلا حطس ىلع ىشم

 نهاك :(141/9-1904) (قحسإ) ةّلَمرَأ
 ةّدع هل .نيدرام يف دلو .خّرؤم َينايرس

 .«ةفرشلا ريد خيرات» اهنم ءتافلؤم

 رصم ديعص يف ةميدق ةنيدم :تنمر
 ءرّصقألا ةلابق لينلا ىلع انق ةظفاحمب
 نمو ةّينوعرف دباعم لالطأ . "ت٠٠

 ءانب يف اهضاقنأ تمدختسا هرتابويلك دهع
 *1١187٠. رّكسلل لمعم

 برغ ةّيبمولوك ةنيدم :ةصمعهند اينمرأ
 .ةّيملاع َنْب قوس .ن ٠٠١,٠٠٠ ءاتوغوب

 اينيمرأ ةّيروهمج

 ةينيمرأ يف تسّسأت :(ةسينكلا) ةّينمرألا

 رّونملا سويروغيرغ سيدقلا دي ىلع
 عمجملا تارّرقم تضفر .(" نرقلا)

 ةسينك تحبصأ ّمث 40١ ىنوديقلخلا

 ةسينكلاب فرعتو (5 نرقلا) ةّينطو

 ةّيكيلوثاك ةّينمرأ ةسينك تأشن .ةّيروغيرغلا
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 /ه 47 ت) (نيدلا جارس) يوم رألا

 دلو .قطنملاو لوصألاب ملاع :(م1187
 حورش هل .ةينوقب يفوتو ةيمرأ يف
 .«راونألا علاطم» اهرهشأ تافّتصمو

 دحأ :(.م.ق 70٠-080 وحن) ايمرإ

 طوقسب أّبنت .ةعبرألا ليئارسإ ءايبنأ رابك
 . ايمرإ يثارم باتك هيلإ بسنيو «ميلشروأ
 يف ةّيلبج ةقطنم :ةةهردكاد» اينيمرأ
 تاريإ داجناو لرضاتألا ني ادق ترغ
 ةعساو داجنأ يه .ساقوقلا بونج
 ساقوقلا :ةقهاش لابج لسالس اهلختت

 تارارأ اهممق نم .ناتسدركو سوروطو
 ءم 4,474 مغاد ناقوس .مةرل0٠
 ةديدع رهنأ اهيف عبنت .م 4,016 ستاغارأ
 .اروكو تارفلاو ةلجدو سكارأ اهّمهأ
 اهكولم رهتشإ .ناقيسو ناو اهتاريحب نم
 اينيمرأ ةكلمم تسّسأت .م.ق أل نرقلا ذنم
 لوضانألا يف نيّيبيلصلا دهع يف ىرغصلا

 كيلامملا اهعضخأ ١١94. ةيقيليقو
 نيب بورحلا تاليو تساق . 06
 سورلا نيب مث كرتلاو سرفلا
 مسقلا ىلع ايسور تلوتسإ .نيّينامثعلاو
 اًمضاخ رخآلا مسقلا يقبو 1874 ّيقرشلا
 تاالواحمب نمرألا ماق .نيينامثعلل
 نيّينامثعلا داهطضال اوضّرعتف ةّيرّوحت

 ليتقتلا ثادحأو حباذملا مهيلع تلاوتو
 ٌيعامج ءانفإ ةّيلمع تذختا ىتلا ريجهتلاو
 ١444-١845  اًكتف اهذشأ ناكو

 دالبلا ىف اوتّيشتف ءا5١941١-6١41١و

 اينيمرأ مساقتي .اكريمأو ايوروأو ةّيبرعلا

 رخآ مسق كانهو .ناريإو ايكرت مويلا
 . ةلقتسم ةيروهمج حبصأ

 . ساقوقلا بونج عقت ةّيروهمج :ايتيمرأ |
 ذنم تتايقوسلا داحتالا ىف اًوضع تناك

 نلعأ .داحتالا لالحتا ىتحو ةألذ
 دالبلا لالقتسا ىلعألا تايفوسلا سلجم
 ''امكا؟ةي6٠4 1494١. لوليأ 77 يف

 ةعارز .ناقيري اهتمصاغ . ٠٠

 غبتو ٌيركس ردنمشو بوبحو ةمرك
 مجانم .ةروهشم ةيشام ةيبرت .نطقو

 هكاوفو رومخ ريدصت .موينمولأو ساحن
 . ةيفرح تاعونصمو
 برغ لامش يف ةريحب :0ان18 ةيمر
 م6١ اهقمع ىصقأ ء'موك 0,8٠٠ ءناريإ
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 ةديدش اههايم .م144,١ اهعافتراو
 تامر ةقيمرأ ةنيفع امرك .ةضيلملا

 .داّكس .ن !ا/ةرذا“# ءاّقباس

 .اينابلأ بلطأ : طؤانزأ
 -1803) (اشاب دعسأ) َيطؤانرألا
 ةموكح سأرت .ينابلا يسايس ©:
 . ءافلحلا عم براحو ١941١5 لالقتسالا

 )١114- ثنمص06( (تسنرإ) تدنرأ

 ةّيبرح دئاصق هل يناملأ رعاش

 نويلويان ىلع ةروثلا ثعب يف تمهاس

17 . 

 )1١105- شثمعدملا؛ (هاناه) تدنرأ
 ةّيناملأ ةّيكريمأ فوسليف ح0

 .ةّيسايسلا مولعلاب ةّيصاصتخا ؛لصألا

 وأ ةّناَيلُكلا مظنلا يف تافّلؤم اهل

 . ؛ةّيماسلا ةضهانم يف»

 ( )”١477- ظظدقأ (دراشتير) تسنرإ

 لبون ةزئاج زاح .يرسيوس ّيئايميك ملاع

 ريوطت» يف هتمهاسمل 15 ءايميكلل

 نينطلل َيفيطلا سايقلا يف ةيجهنم
 هةّقدلا ىيلاعلا ّيوونلا يسيطانغملا

 .«.نإ.مإ.رإ يبوكسررتكبس»ب فورعملا
 :(1441-191/7) 18دك (سكام) تسنرأ

 . ةيلايرسلا ىلإ لّوحت ءاداد ةكرح

 ىلع ادنلوه يف ةنيدم : ثوط عت ميهنر

 ةعطاقم ةذعاق .ن"الثردءءه ؛نيرلا

 ؛ ّيعانص زكرم . ئرهن أفرم .ردلغ

 .ةيوون ثوحب

 لامش ىف ةريزج هيش : 10 ميهنر

 .روميتو اروفارأ يّرحب ىلع ايلارتسوأ

 اهتدعاق

 .ةيلامشلا

 ءايلاطيإب اناكسوت يف رهن :ةسد ونرأ
 ءازيبو اسنرولفو وسترأ يوري .مك 4١

 .ونروفيل لامش طّسوتملا يف بصي
 )1١511- مُقاناف (ناوطنأ) ونرأ
 رصان .ّيسنرف َيتوهال 14

 )١641- (كيلجنأ) - .ةّيئيسناجلا
 روي ريد ةسيئر .ناوطنأ ةقيقش 0١(©(

 ش .ههحلصُمو لايوو
 مهن لع 8,عهد يشيربلا ونرأ
 ّيسايسو ٌىنيد حلصم :(1١١ةهمد-١١١١)

 ىلع امور راثأ .دراليبأ ذيملت .ىلاطيإ

 ايلارتسوأ ةمصاع نيوراد

 .قرحأو مكوح .ةسينكلا
 «(؟17107/ رحن ت) قةهوماأانك سويبونرأ

 نع عافد هل . لصألا يقيرفإ ّينيتال بتاك
 .ّيحيسملا نيدلا

 برق نانبل بونج .يف ةيرق :نونرأ
 ةعلقب فرعي َيبيلص نصح .ةيطبتلا
 . فيقشلا
 -١ا/١481) مةجنسص (نوك ميشأ) مينرأ

 سناميلكو رشن .يناملأ بيدأ ١
 . ةيناملأ ةّيبعش ٍناغأ ةعومجم وناتنرب
 -14410) عيطقتل (غيثدول) تراهرأ
 بزحلا نم َيناملأ يسايس .(1ا/
 يف داصتقالا ريزو .ّيحيسملا َيطارقميدلا
 سيئر ١9444. ةّيداحتالا ةّيروهمجلا

 هيلإ دوعي 1١34577-1١9771. ةموكحلا
 ةسجعلا ةّيداصتقالا ةضهنلا 9 لضفلا

 دعب ةّيداحتالا ايناملأ اهتققح يتلا

 .برحلا

 قرش يف ًأفرم :ثقتطانق قموعرأ

 .دئلتوج ةمصاع «كرامثادلا

 . 57 نرقلا نم ةّيئاردتاك .ن' ةء,٠٠٠

 /مه0٠١5ت) ثراحلا تنب ىورأ

 .لوسرلا مع ةنبإ .ةّيباحص :(مالا*

 . اهتحاصفب ترهتشإ
 /ه١٠١ت) بلّطملا دبع تنب ىورأ
 .لوسرلا ةّمع . ةرعاش ةّيباحص 7

 برق سوطرط هاجت ةّيروس ةريزج :داورأ
 ايلول .ن*#,.٠٠ ٠ .يرطاقلا
 ةكلمم ةمصاع .'مك 70٠ اهتحاسمو

 . ةيبيلصو ةيقينيف راثآ . هيقينيف
 ليتنأ رزج ىدحإ :مةسدنطه ايورأ

 ء'امك197  «ةّيدنلوهلا

 مك« '

 ءول قت 8

 .ناالروءو٠ «هساقبتاروأ اهتمصاع

 باسحل لمعت ةروهشم طفن يفاصم

 . اليوزتف
 )١9١08- ظثتمنرع (وردي) يِبوَرأ

 بصنم لغش ( يع وسي بهار ١١(.

 نم داو وع .هتينابهر يف ماع سيئر
 يف اذوفن ةّيكيلوئاكلا ةسينكلا لاجر رثكأ

 . نيرشعلا نرقلا
 :(1045-1941) ةعمهد (نومير) نورأ
 ةفاحصلا يف لمع .َيسنرف فوسليف
 عامتجالا يف تافلؤم هل .سيردتلاو

 . يسايسلا داصتقالاو

 ميصفءطقتل شداري لاشانورأ
 دنهلا قرش لامش يف ةيالو :0عقلت

 /1,51/ ءماَسأ لامش امروبو ناتوب نيب

 .راغاناتيإ اهتمصاع .ن 774,0٠٠ ء"مك

 .ركس بصقو بتقو باشخأو ياشو ٌزرأ

 سمخلا تاريحبلا ىدحإ :نع ايرإ

 «ةدحتملا تايالولاو ادنك نيب ىربكلا

 م14 اهقمع ىصقأ ل ”

 ةريحب اهيف ٌبصت .م ١1/4 اهعافتراو

 هتالالشب ريهشلا ارَغاين اهنم جرخيو نروه
 رهنب اهلصت .ويراتنوأ ةريحب يف ٌبصيل
 59٠ ءولفبو ينابلأ نيب ةّدتمم ةانق نٌّسدُه
 ءايرإ :اهفافض ىلع ندملا َمهأ .مك

 . ةطشان ةحالم .وديلوت ءولفب ءدئلقيلك
 ميرتق5 (راكسوأ) زيشناس سايرأ
 دلو .اكي.'“بوك نم ّيسايس 2

 ١94875- ةّيروهمجلا سيئر . 0١

 ١9417 مالسلل لبون ةزئاج . ٠

 يف مالسلا لالحإ ىلإ فداهلا هطاشنل

 . ىطسولا اكريمأ



 انايرأ

 سرنيم ةنبإ :هض2088 اندايرأ وأ انايرأ

 تاللطب نم .رديف ةقيقشو ء«هييافيسايو
 يذلا سويزيث تّبحأ .ةّينانويلا ريطاسألا

 .روتوتيم .لوغلا .لتقيل .تيزك .ىلإ ءاج
 ةهاتملا زيلاهد يف هب يدتهي اطيخ هتطعأف

 سويزيث نكمتف .روتونيم اهيلإ يوأي يتلا

 نم اًميلس جورخلاو روتونيم لتق نم
 تناك يذلا انايرأ طيخ لضفب ةهاتملا
 ابرهو .جراخلا يف يناثلا هفرطب كسمت

 اهرجهف اهنع ىّلخت نأ ثبل ام هّنكل اًعم

 «سوسكان ةريزج ىف ةديحو اهكرتو

 هلإ سوزينويد اهدجو ىّتح كانه تلظو
 اًريثك ةروطسألا تمهلأ .اهجّوزتو ةرمخلا

 دقف انايرأ طيخ اّمأ .نيناثفلاو ءارعشلا نم

 طسو دشرملا يداهلا رونلل اًرمر حبصأ

 .تاملظلاو باعصلا

 خّرؤم :ة:1013005 سويفالف سنايوأ

 هل (.م.ب ؟ نرقلا) ينانوي فوسليفو

 .ردنكسالا ةلمحل فصو وهو «زابائألا»

 ىلع ايبويثإ لامش يف دلب :ايرتيرإ
 "نك 18 ية ةريجألا“ بلا

 نم «؛ةرمسأ اهتمصاع .ن ر"٠ءءرد٠»

 ليبخرأ اهعبتي .بَّصَعو َعّرَصَم اهندم

 ردحنت ةّيناكرب لابجو باضه .كلهد
 لقاندلا ءارحص وحن لحاسلا يف ةأجف
 م57١١ ىلإ ضفخنت يتلاو ةراحلا ةلحاقلا

 .لاسأ ةريحب يف رحبلا حطس تحت

 تاحالم . ةيشام ةيبرت «نطقو َنُبو بوبح
 ةّيلاطيإ ةرمعتسم .كامسأ ديصو ةروهشم
 ١9467 ايبويثإب تدحتا 1١484٠ ذنم

 زرعت :تتاكرح 3359 اينلإ :تيكشو

 طوقس دعب -تطشن  ةّيلالقتسا
 راّيأ 74 ىف اهلالقتسا نلعأ . يسالساليه
19447 . 
 ءندرألا روغ يف ةّينيطسلف ةنيدم : احيرأ
 .نالة,٠٠٠ ءرحبلا حطس تحت .م1
 يف تطقس .ملاعلا يف ةرّوسم ةنيدم مدقأ
 يف ةّيرثأ تاّيرفح .نون نب عوشي راصح
 .تافسوف .ناطلسلا لت

 ءاضق زكرم «ةّيروس ةدلب :احيرأ

 .ن 16,0٠0 «بلدإ ةظفاحمب
 .نيرهّش وبأ عجار : وديرأ
 تايالولا ىدحإ :ثماتم28 انوزير
 ةقطنملا يف عقت ةّيكريمألا ةدحّتملا

 ىلع“ داللبلا :برغ بوغج. ةيوارسسلا

 لا 4 ١
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 - .ةبئان انايرآ

 فلألا لجر لاثمت : وديرأ

 دادغب فحتم - .م.ق 3

 "مك ؟ة4ةرد ا «كيسكملا دودح

 نم «سكينوف اهتمصاع .ن 5 * 6٠٠
 لابج اهلامش يف .نوسكوت اهندم
 ةقهاش تاعفترم م هودارولوك

 قئاوخ يف يوهت ةقيمع ةيدوأ اهقرتخت
 يف .ريبكلا ٌجفلا اهّمهأ ةروهشم جاجفو
 .كنرو نئاحت :ةلخاق ءارخف نوجا
 م1110 يسوماسلا سخراتسيرأ

 لّوأ . ّينانوي يكلف :(.م.ق ؟ 1

 لوحو اهتاذ لوح ضرألا نارودب لاق نم

 :نسمتكلا
 ةلالس نم ةّيدوهيلا كلم : لويوتسيرأ
 ةنس كله .م.قف 4 «نيينومشحلا

 :5 - .ةيتسنلهلا ةراضحلا عجشو ةدحاو

 :نسوييموي ةرضأ .م.ق 517-77 كلم

 .م.ق 44 امور ىف اًمومسم تامو نجس
 )51١0-08: مهول سديتسيرأ

 يف رصتنإ . ننيثأ ٌيسايسو دئاق :(.م.ق

 .ايتاليو ائيمالس ىف براحو نوتارام
 ْ .لداعتاب هيف

 هل (؟ نرقلا) ينيثأ فوسليف :سييتسيرأ
 .ّيحيسملا نيدلا نع «عافد» مدقأ
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 راخفلا نم سأر :احيرأ

 نم ريبك ددع هلمح مسإ :8:16 كيرإ
 كلم مهرهشأ كرامنادلاو ديوسلا كولم

 ,. ١١65-١15 سيدقلا ديوسلا

 فشتكا ّيجورن ميعز :رمحألا كيرإ
 .987 وحن دنلنورغ

 نليشت :لاسع نف فرم .:قعاس اكيرأ
 ١ 8107 عدس ووش ةوياع كرك

 )1١87- 82م5وم» (ناهوي) نوسكيرإ

 لقتنا «ٌيديوس عرتخمو سدنهم ( 4
 ةدحّتملا تايالولا ىلإ مث ارتلكنإ ىلإ

 عفادلاو ةّيراخبلا ةخضملا عرتخإ .
 مجح سايقل ةربخمو ءرخاوبلل يحورملا
 ؛روتينوم» ةرخابلاو ءةطوغضملا لئاوسلا
 يف نيّيداحتالا تدعاس يتلا ةعّردملا

 نم ةمتمتم - َنيّيصويِرألا نم برهلا
 سيراب - ةّينطولا ةبتكملا - 5 نرقلا



 فب

 . 1857 لاصفنالا بورح

 بونج يف ةنيدم : 41عوماننم3 ابيوكيرأ

 ؛م 1,7٠٠ ءءارضخ ةحاو طسو وريب

 .نطق قوس . 0
 مويلا يه سلدنألا يف ةنيدم :هيزأ

 : هوا

 سلجم :8721059 95 نضايووزأ

 . انيثأ يف ىلعألا ءاضقلا

 رهوجلا يف بآلل واسم ريغ .«ةملكلا»
 ترشتنإ .3765”7 يواقينلا عمجملا همرحف

 تمادو درابموللاو طروقلا دنع ةّيسويرألا

 .7 نرقلا ىّتح
 55 0 )١219041-١15755(:

 «رئاثلا دنّلور» ةياور هل .يلاطيإ رعاش
 .ةّيلاطيالا ةضهنلا تافلؤم رهشأ نم يهو
 .ّينانوي ّيقيسومو رعاش :ةه» نويرأ
 همسا طبتري .م.ق  نرقلا ءانبأ نم

 نأ يهو ؛ستودوريه اهاور ةروطسأب

 رحبلا يف رعاشلا اوحرط ةنصارقلا ضعب
 ماغنأ اهتبذج يتلا نيفالدلا هتصلخف
 . ةرحاسلا هتراثيق

 ودنهلا بوعشلا نم عرف :نويرآلا : 2
 ايسا داجنأ اًميدق هلئابق تّدكس .ةّييوروأ

 :(14884-1908) (مالكلا ربأ) دازآ

 يف مالسالا ءامعز نم بيدأو يسايس

 ةذع ىنطولا سلجملا سيئر .هدالب

 . تاره

 خّرؤم :(11:4-1787) يمارغلب دازآ

 ناجرملا ةحبس» هل .ئبرع يدنه رعاشو

 نم ؛ءارمألا رثآم» رشن «ناتسودنه راثآ يف

 .ناخزاون هاش هقيدص فيلأت

 ىلإ بّسنُت جراوخلا نم ةقرف :ةقرازألا
 .زاوهألا ىلع اولوتسإ .قرزألا نب عفان

 مهيلع ىضق ”ةءاجفلا نب يرطق مهميعز

 ش . ةرفُص يبأ نب بلهملا
 دونه نم لئابق :مهتاغوادع5 كيتزأ

 وكيسكم ىداو اونطوتسإ .كيسكملا

 ١705 ةعساو ةّيروطاربمأ اوسّسأو

 مظنو ةّينغ ةراضح مهل تناك . ١

 ىضق .ّىْنفو َيفاقث ثارتو ةمدقتم ةّيسايس

 ةسارشب ستروك ينابسالا حتافلا مهيلع
 دك

 + ةييستح و

 بستنت .برعلا لئابق تايربك نم :ّرَألا
 .ةّيناطحقلا نم ءأبّس نب نالهك ىلإ
 .بزام: دس عدضت دعب ننيلآ اورجف
 دْزأو ةارسلا 1 ةردش دزأ ىلإ اوهسف]

 اهرهشأ ةريثك لئابق اوعّرفتو ءنامُع
 ءراصنألا امهنمو جّرزخلاو سوألا
 .مخلو ناّسغو ةعازخو

 ةظفاحمب ءاضق زكرم .ةّيروس ةدلب :عّرْزِإ
 .اعرد

 . غنايك يست غناي بلطأ :(رهنلا) قّرزألا
 عمج خّرؤم :(477 ت) (دمحأ) يقرزألا
 هللادبع نب دّمحم هديفح ماق .ةّكم رابخأ

 يف رابخألا كلت نيودتب (800 وحن ت)

 . ؛ةكم رابخأ» هباتك

 «سانكم بونج برغملا يف ةنيدم :ورزأ
 .ريوئصو نايدنس تاباغ .ن 5 ةرء٠٠

 رعاش )110-1١7471(: (مظاك) قيزألا

 هل .تيبلا لهأ رعاش هل لاقُي «ّيدادغب

 مدياب تقرع. يلع مامالا يف :ةمحلم
 لهأ يف حئادم هرثكأ «ناويد»و ,ةيرزألا

 .تيبلا

 يف ةنيدم :125031] (ليعامسإ) ليامزإ

 :قالورءع6 .هبولادلا نقدي. 'ايناركوأ
 سورلا اهداعتسإ ١15١94. اسشامور تعبت

1., 

 ّمأ ّبصم ىلع برغملا يف أفرم :روّمزأ
 ديص أفرم .ن 10,٠0٠٠ «تسلطألاب عيبرلا

 . هحايسو

 «ةرّمرَم رحب ىلع ةّيكرت ةنيدم :تيمزإ
 .ةميدقلا ايديموقين يه .ن

 . يعانص زكرمو ّيبرح أفرم

 يه ؛هجيإ رحب ىلع ةّيكرت ةنيدم :ريمزإ
 ةدعاقا 1,48 رع :ةييدقلا انتريه

 «ّيحايسو ىعانصو ٌيراجت أفرم .ةيالو

 لاسأ

 بيرغتلو لالا
 .1477و 1١871١ قيرحلاو

 . ايقين بلطأ : قينزإ
 .ةرهاقلا يف دجسم :(عماجلا) رَهْزألا

 ّيمطافلا ّرِعُملا رمأب َيَلَقصلا رهوج هانب
 ةعماج ممهأ مويلا وه .م١٠97/ه89

 تاّيلكب ةروهشم ؛ملاعلا يف ةّيمالسإ
 اهدصقي .ةّيبدألاو ةّيوغللاو ةّينيدلا مولعلا

 .راطقألا ّلك نم بالطلا

 -85) (دّمحم روصنم وبأ) ٌيرهزألا
 .ةغللا ءاملع نم .ةاره ىف دلو

 ىلع هبّئر ««ةغللا بيذهت» همجعمب رهتشإ
 .؟نيعلا باتك» يف ليلخلا قسن

 يف نلاغترب ليبخرأ :هوهم:©5 روزآ
 .نوههرهم» يك ؟رلا6 «نسلطألا

 رزج ةدع وملاك . اداغلد اتنوي هتمصاع

 ءاريسرت «لغيم واس :اهّمهأ ةّيناكرب
 اهممق ىلعأ .سرولف «لاياف ءوكيب

 وكم .ةاكرب

 رضخو اطاطبو بوبح : ةّينغ تاعارزو

 غبتو زومو سانانأو تاّيضمحو ةمركو

 .ةيشام ةيبرت .ركس بصقو ياشو َنْيو
 امّيس ال ناتيح عينصت «يرحبو ٌيَرِب ديص

 ّيحايس زكرم .ةروهشم رومخ .وكيب يف
 يف ةّيكريمأ ةّيّوج ةدعاق .ّيوتشو َّيفيص
 .اًيراغ انثاسو اريصرت

 )١481041- شمنتم1113] (هسوخ) نيروزأ

 ثارتلا ايحأ .ننابسإ بيدأ 07

 .«توشيك نود قيرط ىلع» ّينطولا
 نم عرفتي جيلخ : قتتلا/ (رحب) فوزأ

 نيب ايسور بونج ٌدتميو دوسألا رحبلا
 .نابوك لهسو مرقلا ةريزج هبشو ايناركوأ
 ٌبصي .م ١ هقمع ىصقأ ءأمك

 ةّيفئاطلا نتفلا

 ةبصخ ةبرت .م 0١

 فوتسور هئفارم مهأ .نابوكو نودلا هيف
 . غورنغات «فونادج .«نودلا ىلع

 .فوزأ

 .فوزأ رحب ىلع َيتايقوس أفرم :فوزأ
 .ل ل: اق

 .م.ق 41١-410 وحن اذوهي كلم :اسآ
 .ناثوألا ةدابع ىلع لمح

 ايرتيرأ يف ةحلام ةريحب :قثكةا لاسأ

 عفت ا ا .لقاندلا ءارحص لامش

 .م- ١١١ ضمخنم يف



 3 لاَّسَأ

 برغ يتوبيج يف ضفخنم : ةعمتل لاّسأ
 . مك 4٠ ةحلام ةريحب هيف ةروجت جيلخ

 يف رحبلا حطس تحت ضافخنا ىصقأ
 .م - 160 ءايقيرفأ

 نيب دنهلا قرش يف ةبالو : فكعكقتت ماَسَأ

 ءامك 48,677 امرويو شدالغن
 نم ء«رويسيد اهتمصاع .ن 0٠

 ارتبامهرب اهيوري .يتاهوغ اهندم
 جاتنإبو اهبصخب ةروهشم ء«لفسألا
 ءركس بصق ءبنق ءٌزرأ «.ياشلا
 .ريرح- دود ةيبرت «باشخأ «تايضمح

 نابايلا يف لعتشم ناكرب : ةددست# اماسأ
 .م 1,047 ءوشنوه لامش

 /هد54 ت) ةثراح نب ديز نب ةماس

 بلا يناوع نم نباطس امنا
 ريمأ )1١١44-١١188(: ْذَقْتُم نب ةماس

 .برعلا ناسرف نم خّرؤمو بيدأ .ةامح

 هتافّلؤم نم .نييبيلصلا عم هكراعمب رهتشإ
 . هتايح ةريس يف «رابتعالا باتك#

 يف ةّيدنه ةنيدم : ةكهصكما لوستاَج]

 نه .ن ؛ّيبرغلا لاغنبلا

 .ديدحلا ةعانصل ةّيملاعلا زكارملا

 ةّيناباي ةنيدم :ةعدطنود»5 اواغيهاسأ
 هلاك 6 .ىفياكوم لام
 ةّيبرغلا اًيوروأ يف ةلود :25مدقد اينايسإ
 لاغتربلا نيب طّسوتملاو ّيسلطألا ىلع
 هبش نم ربكألا مسقلا يطغت .اسنرفو

 قيضم ايقيرفأ نع اهلصفي «ةّيربيالا ةريزجلا
 «هنيريبلا لابج اسنرف نعو قراط لبج
 .ن "هلل : مك ةءعرالو»

 ؛ةنولشرُي :اهندم مهأو ديردم اهتمصاع

 رايلي رزج اهعبتت .ةيليبشإ «وابلب «ةيسنلب
 5784١-ا١١ برعلا اهلتحإ .ايرانكو

 ت رمعتسإ :نسلدتألا دالس ترهتشاو

 تغلبو ةّينيتاللا اكريمأ نم ربكألا مسقلا
 ترسخ .آ7 نرقلا يف اهراهدزا جوأ

 .14 نرقلا لئاوأ اكريمأ يف اهتارمعتسم
 تأ 5*18417-1474 ةّيلهأ برحل تضّرعت

 هفلخف 1910 هتافو ىّتح وكنارف مكح ىلإ

 ئشنُي ديدج روتسد . سولراك ناوخ كلملا
 عبسلا دالبلا قطانم يف ةلقتسم تاموكح
 ةلاتشق ةبضه :ضرألا ١4410. ةرشع

 لسالس اهب طيحت ءعافترالا ةطّسوتملا
 ءايرييإ ءايرباتناك ءهنيريبلا :اهّمهأ ةّيلبج

 لهس تافقتنم اهللغت .ءاناقتاربيس
 سلدنألاو لامشلاب وربإ ضوح يف نوغارأ

 «بونجلاب ريقكلداوغ صضوح يف

 ءاداٌقُي ارييس يف نساهلوم اهممق ىلعأ

 ءوربإ :اهنمو ةريثك اهرهنأ .ما, 4

 «ريقمكلداوغ ءانايداوغ ءهريود ءوخات

 وأ اينوكسَع اهناجلخ نم «وينيم ءراكوخ
 «قرشلا يف ةيسنلبو «لامشلا يف اياكسبي

 ىلع اهداصتقا موقي .بونجلا يف سداقو
 ةيعيبطلا تاورثلا رامثتساو ةعارزلا

 ةيكالهتسا ةيئاذغ اهتاعارز .ةّيندعملاو

 ةرذو بوبحو حمق :ةيراجت ةيعانصو

 هرودنب امّيس ال ءرضخو نوتيزو ةمركو

 ٌررأو ءزومو تاّيضمحو هكاوفو ءلصبو

 ٌيركس ردنمشو ركس بصقو نطقو غبتو

 نجاودو ةيشام ةيبرت .فلعو اطاطبو
 .عساو قاطن ىلع كامسأ ديص «لحنو

 :اهّمهأو ةّيندعملاو ةّيجرحلا ةورثلا رامثتسإ

 .مويناروأو كنزو صاصرو محفو ديدح

 نيدعتو تايئايميكو جيسنو فروو بشخ
 تاسوبلمو «ءةحلسأو تالآو تاراّيسو

 تازّرطم «ةّيفرح تاعونصمو ء«ثاثأو

 يرّدصم رابك نم .ةيذغأو ه.فزخو

 يف لّوألا رّدصملاو كامسألاو رومخلا

 اينابسإ راعش

 : اًبوروأ يف لّوألاو ءنوتيز تيز :ملاعلا

 يطغت .تاّيضمحو هكاوفو لوقبو رضخ
 لاومأ ٌيراجتلا اهنازيم زجع نم اًمسق
 ال ةرهدزملا ةحايسلا تاداريإو نيبرتغملا

 بلطأ . طّسوتملا ئطاوش حباسم يف امّيس

 .ةنّولملا طئارخلا
 تنوعا مصاوع نم : 5مقمأ6 ةطربسإ

 تيلغتو ةدايسلا ىلع انيثأ تمحاز . ةميدقلا

 .م.ق 4٠١4 زينوبولي برح يف اهيلع
 اهتبّرخ .م.ق ١41 نامورلا اهعضخأ

 اترايس لامش اهلالطأ .تاوزغلاو بورحلا

 .ن 19,0٠٠ ءاينوكال ميلقإ يف ةّيرصعلا
 .نانويلا رّرحت دعب 1875 تينب

 لامش ةّيكرت ةنيدم :15م3:48 ةطربسإ

 .نالهر٠٠٠ ءايلاطنأ

 ّيقارت دبع :5مةماههن5 سوقطرّبسإ
 -الا# ايلاطيإ يف ديبعلا ةروث معزت لصألا
 .م.قالا

 ةيالو :55مأ210 5ة210 وتناس وتيريبسإ

 لامش ّيسلطألا ىلع ليزاربلا قرش يف
 ء "مك 40,0917 ءوريناج يد وير ةيالو
 يّطغت .ايروتيق اهتمصاع .ن

 نطقو واكاكو ّنُب .اهتحاسم يثلث لابجلا

 .باشخأو ليجرانو ركس بصقو ةرذو
 .ديدح مجانم

 ىربك :ظوواتتام ةدهام وتناس وتيريبسإ
 .ناءرودف كك ,ا/7١ «وتاوناث رزج

 . ليقنغول اهتدعاق

 ىربك ةّيخيرات ةنيدم : 1؟(ةهاانا لوبناتسإ

 جيلخ نيب روفسوبلا يتْفض ىلع ايكرت يف“
 نيب لصفت ؛«ةرمرم رحبو َّيبهذلا نرقلا

 .ن 0,446,٠٠٠ ءايسآو اًيوروأ يّتّراق

 ةيطنزيبو ءاقباس ةناتسآلا وأ لوبنتسإ يه

 ةمصاع نيطنطسق اهذختا ءاّميدق

 اهاّمسسو ٠ ةّيقرشلا ةّيروطاربمألا

 ١ غ حئافلا دمحم اهلخد . ةّيئيطنطسقلا

 ىّتح نيّينامثعلا ةمصاع تحبصأو

 روسج اهراثآو اهملاعم نم *١147.

 قاوسأو جاربأو روصقو عالقو راوسأو
 ايآ عماوج اهرهشأ .ةديدع فحاتمو

 .دمحأ ناطلسلاو ميلس ناطلسلاو ايفوص

 .ةسيفن ةّيبرع تاطوطخمب ةّينغ اهتابتكم

 َيفاقثو ٌّيراجتو ّيعانص زكرمو مهم أفرم
 «ةّينيطنطسقلا كريرطب يسرك .ّيحايسو
 7/1 ةّينوكسم عماجم اهيف تدقُع .رانفلا

 ةينرصنلا عماج :لوبناتسإ



 .4159و ١4و هدالو

 :راصمألا بئاجع يف راصيتسالا
 . 57 نرقلا «برغملا نع يفارغج فّلؤم

 يف رميرك نوق ٌيواسمنلا قرشتسملا هرشن
 .18817 اًنييِق

 نم هيف فلتخا اميف راصبتسالا

 رَمعَج يبأل ثيدحلا يف باتك :رابخألا
 . ةعيشلا بتك تاهّمأ نم . ّيسوطلا

 رهن ىلع ةّينابسإ ةنيدم :8عزد هجِتْسِإ
 سُلدنألا ندم نم «ةيليبشإ ميلقإ يف لينش
 .ن ٠,٠٠٠ ءاخيسأ مويلا يه ؛ةميدقلا

 .ناريث ةيبرتو ةّيعارز قوس . ةّيسلدنأ راثآ

 بونج ناريإ يف ةميدق ةنيدم :ذابارت أ

 .ناجرج مويلا يه «نيوزق رحب قرش
 يف هل ةدعاق بلهملا نب ديزي اهذختإ

 /هق8 ناجرجو ناتسربط ىلع هتلمح

 .بورحلا اهتيّرخخ . م71

 ايسور يف أافرم : ةكارةلك طقم ناخارتسأ

 ورف .ن٠6٠05,.٠٠ .اغلوقلا اتلد ىلع
 «ناخارتسأ مساب روهشم منغ دلجو

 1١7- نرقلا ةّيلوغم ةمصاع .رايقاك ريدصت

15 
 رجملا يف ةنيدم : 55216808 موغرتسإ

 سيئر رقم .ن١٠٠,١5 «بونادلا ىلع
 . رجملا ةفقاسأ

 ىلع ةيتاورك ةريزج هبش :ةقانذه ايرتسإ
 اهندم ّمهأ .ةّيقدنبلا هاجت كيتايردألا

 ١47١- ايلاطيإ اهيلع تلوتسإ .الوي
121 . 

 ىلخ :نافوسلا بوتح ىف ريدم :ةيلاوتسألا
 ءريئازو ادنغواو اينيكو اييويثإ دودح
 اهتمصاع .نارالع ١,٠٠٠ ء'مك 11 ءرالال#

 اهيوري .ةروبمطو يديرُم اهندم نم ءايوج
 لوفو نطقو مسمسو ةرذ .لازغلا رحب
 .ّينادوس

 يف ةّيخيرات ةقطنم : ةكةادىف5 سايروتسأ

 يه .اياكسب جيلخش ىلع اينابسإ لامش
 مجانم .ن 1,171,6٠٠ ءويديفوأ مويلا

 .ةطشان تاعانص «ءديدحو محف ء«ةّينغ

 ٠١8 وحن جاليب اهيف سّسأ .ديص ئفارم
 ةمصاعلا تحبصأ «ةّيربيإ ةكلمم لّوأ

 ةمواقم زكرم . 47١ نويل مث 08 ويديفوأ
 . ّيبرعلا حتفلا

 )1١449- ةكاانت235 (لغيم) سايروتسأ
 جلاع .ئلاميتاوغ يئاورو رعاش ©: 4

 اهثارت ايحأو ةّيعامتجالا هدالب تالكشم

 .«الاميتاوغ ريطاسأ» هل .تخيراتلا

 . 471١:لبون ةرئاج .«سيئرلا دّيسلا»

 ىلع ةّيروهمج :50هنُزة اينوتسأ

 .نا,٠٠٠,١٠5 "مك 40,٠٠١ «قيطلبلا

 اميراس اتريزج اهعبتت .نيلات اهتمصاع

 ١14٠ تايفوسلا داحتالا اهلتحإ .امويو

 اهضرأ .1441 بآ ٠١ يف هنع تلقتساو

 تاعقنتسملا اهيف رثكت ةطبستم لوهس

 جارحألا يطغت ءرهنألاو تاريحبلاو
 تسش مجانم .اهنم اًريبك اًمسق تاباغلاو

 اطاطبو رضخ ةعارز .ةّمهم َّيبرت محفو
 ءورف تاناويحو ةيشام ةيبرت .فلعو

 .باشخأ .ةروهشم كامسأ دئاصم

 روتكه نبيإ : ممادمهه«< سكانايتسأ

 .ةذايلالا يف ركذ . كاموردنأو

 شريوشحأ اهجّوزت ةّيدوهي ةأرمإ :ريتسأ
 رفسو .اهبعش ءانبأل وفعلا هنم تلانف

 . ميدقلا دهعلا بتك نم :ريتسأ

 )199-/1١9/81(: ةقاقتكع (ديرف) ريتسأ

 رهتشإ .ّيكريمأ لّئممو ّنغمو صقار

 . ةّيقيسوم تاّيحرسم يف ةصقارلا هراودأب
 (يطعملا دبع نب دمحم) ّيقاحسإلا

 لهأ نم ٌيرصم خّرؤم :(٠10١ت)
 نيف لوألا رابغآ .فاقنل» هل فوم
 وأ «لودلا بابرأ نم رصمب فّرصت
 .«ّيفاحسالا خيرات»

 «ةراسو ميهاربإ نبا ءهللا يبن : قحسإ

 دهعلا ءابآ نم .وسيعو بوقعي دلاوو
 . ميدقلا

 1 و

 ةشيرب ةحول - شريوشحأ محرتست ريتسأ
 ايلاطيإ - اينولوب - اتيقيش

 دلُؤ )1١861-18862(: (بيدأ) قحسإ

 ٌينانبل بيدأ .توريب يف يفوتو قشمد يف

 ةّينطولا ةكرحلا يف كرتشاو رصم يف ماقأ

 ةّيليثمت تاياور هل .«رصم» ةديرج أشنأف

 تاراتخم تعمُج .شاّقن ميلس عم اهفلأ
 .رْرُدلا» باتك يف هتافو دعب هتالاقم نم
 بيبط :(١١8ت) نينح نب قحسإ

 .دادغب يف شاع .ٌيروطسن فوسليفو

 ةفسلفلا بتك ةينانويلا نع ةيبرعلا ىلإ لقن
 هيبأ تامجرت نع لقن امك تاّيضايرلاو

 ءوطسرأل «تالوقملا» اهنم «ةّينايرسلا
 «لوصألا» «سميلطبل «يطسجملا»

 . سديلقأل

 وحن) ٌيليئارسإلا ناميلس نب قحسإ
 ٌيرصم فوسليفو بيبط :(477-

 «تايامحلا» هل .ناوريقلا يف شاع
 .«موسرلاو دودحلاو
 نم :(400-ا/77) َيلِصوَملا قحسإ

 ميدنلا نباب فرع .ساّبعلا رصعلا يّنغم

 ىلإ عطقنإ .يلصوملا ميهاربإ هيبأل ةيسن
 .هيناغأ باتك هراثآ نم . ةكماربلاو ديشرلا

 4ه516-1) :منولطاناوو سليخسأ
 ّنفلا ىلإ فرصنا َينانوي رعاش :(.م.ق
 هراثآ نم .ةاسأملا يف عدبأف ّيحرسملا

 ءءاَدّيقم سويتيموري» («؟تاعراضلا»

 .«نونمماغأ)



 سنيخسأ

 )784-١1" ظشنولطنم25 سنيخسأ

 . سنيتسوميدل اًمصخ ناكف ينودقملا
 هدلاو فلخ )١9416-(: (راّشب) دسألا

 ماعلا ةيناث ةيالول هباختنا ديعأ ٠

 8 ا/

 دئاق ):١9-75٠٠١(: (ظفاح) دسألا
 «ةحادرقلا يف دلو .ّىروس ّيسايسو

 -91١ا/١ ةّيروسلا ةّيبرعلا ةيروهمجلا سيئر
 يأ[ هاف

 دسألا ظفاح

 برغ ناريإ يف ةميدق ةنيدم :ذابادسأ
 . ؛ىرسك خباطم» لالطأ اهبرق - ناذمه

 ؛ةميظع ةيبرع ةليبق : ةميزُح نب الانس

 . ةّيناندعلا نم ؛ةنانك تخأ

 /مها١٠ ت) ٌيرسقلا هللادبع نب دسأ

 يف ناسارخ 5 .ّيبرع ريمأ :(مالا"8
 نيّيقارعلل دلاخ هيخأ ةيالو

 :(مقام اه 18 تل تارفلا نب دسأ
 يف ءاضقلا ىلوت لصألا تناسارخ هيقف

 يف «ةّيدسألا» هل . ةّيلَبِص ّلتحاو ناوريقلا

 . ةّيكلاملا هقف

 يف خفني يذلا كالملا مسإ :ليفارسإ
 .ةمايقلا موي رّوُصلا

 نب بوقعي ىلع قلطأ بقل :ليئارسإ
 . كالملا عم هكارع دعب قحسإ

 روشأ كلم .بيراحنس نبإ :نوّدَحّرسأ
 ارزغ .لباب ءانب داعأ .م.ق 559-

 .م.ق 71ا/ سيفمُم ٌلتحاو رصم

 ينس 8(هطث» نوبارطسأ
 رهتشإ .َينانوي ّيفارغج (م6

 ني ملاعلا ةيفارغج يف ة «ةيفارغجلا

 مدخ كلف :(َيلع) 0 رطسألا
 يّدصرم ىف ٌّيرهوجلا عم لمعو نومأملا

 ١5 نرقلا نم ةمئمتم

 هراثآ نم .4794-475 قشمدو دادغب

 لمعلا»و «ةّيفانآلا ةفيحصلا»

 .«بالرطسألاب

 (يناغاصلا دمحأ) َيبالرطسألا
 .”انطي لهأأ نم يكلف ننايو 48٠(: تر

 . بال رطسألا ةلآ عنصب رهتشإ
 (عيدبلا هللا ةبه) ب الرطسألا
 يف شاع . يناهبصأ ّيكلف د هيون
 .بتالرطسألا تآلآ منص :ذادغب

 كلم .سيّدق :انعدمم ١ ةالسإ

 تيبثت ىلع لمع .99١٠-7/8ا رجملا

 .هدالب يف ةيحيسملا

 ةئزاوملا. كريرطب :(فسؤوي) ناقطسإ
 ملعتو اطسوغ يف دلو 157 -١947.

 ةقرو نيع ةسردم سّسأ .امور يف
 .نانبل يف سرادملا ىلوأ ,5
 ةيادب يمجرتم نم :ليساب نب نافطسإ
 يف صئاصخلا» ةّيبرعلا ىلإ لقن . ك نرقلا

 . سديروقسويدل «بطلا

> 

 ءانهشلا لّوآ  سيدق ساكته :نسئافطسإ
 .71 وحن ميلشروأ يف محجر . نيتحيسملا

 ١ ::ةنهتما . تاوباب ةعست مسإ : سنافطسإ

 . سيدق (161/-705) -

 يف دلُو :(سوراديس) 5١ سنافطسإ
 طابقألا كريرطب ٠.١9٠4 ةرهاقلا

 ١956. لائيدرك ١9608. ثكيلوثاكلا

 . 1985 ساطغ ؟ سنافطسإ هفلخ

 لبج رسأ نم ةّيعيش ةّينانبل ةرسأ :دعسألا

 )8:+١94-١911(: دمحأ اهنم . لماع

 . تاّرم ةذع باّونلا سلجم سيئر

 (ميهاربإ نيدلا ماصع) ّينييارفسإلا

 نباب اضيأ قيم دي

 هل :قانسارععا ىرق نم تيارقلا يف دلو
 : ىف «لوطألا) اهنم ء«ةروهشم تانفلؤم

 نيوزقلل «حاتفملا صيخلت» حرش
 يف شاوحو حورشو «بدألا نازيم»و
 ةيشاح اهنم ءديحوتلاو وحنلاو قطنملا

 يزارلا نيدلا بطق حرش ىلع
 . ؟ةيسمشللا

 «كامسأو تافسوف ريدصت .ن ؟؟ةتيردف

 .روهشم فزخ

 )١74-١: مىقالاغمز30285 سذايبلقسأ

 .نانويلا ءاّبطألا ريهاشم نه :(.م.ق

 ميلاعت مواق .امور يف ةسردم سا

 . طارقب

 ةيلامشلا ةطقنملا :5«ه(1350 ادنلتكسإ
 ّيسلطألا ىلع عقت «ىمظعلا ايناطيرب نم
 ء'مك ا/هرالا#  «.لامشلا رحبو

 نم «هريثدأ اهتمصاع .نةرلءءرد5٠

 رزج اهعبتت

 ةيبرتو ةّينغ تاعارز

 . نيدربأو وغسالعغ اهندم

 .ديربهو يانكروأ
 ءةيذغأو جيسن ةعانص .ةروهشم مانغأ

 يكسوو تايركس
 .ةرهدزم ةحايس .ةّيملاع

 (اًيرام هيسوخ) ريوغالاب ود افيركسإ
 )7-19-١910/5(: 85عرأتلت 0ع ا

 سّسأ ١1978. نهاك .ننابسإ ٌيوابوط

 هبيوطت نيلعأ « 4 «ىبد سوبوأ» ةكرح

11 . ْ 

 ةّيلبج ةريحب :1ةهزلاع-آكهانا لوك كَسإ

 ء'مك 5٠١, ءايزيغرق ةّيروهمج يف ةبذع
 اهعافتراو ما/٠١٠”  اهقمع ىصقأ

 تايبرمو ةعجو



 وال

 .م.ق "”*5)ةيخع رات ةطيرخ

 قآ اهنم رهنأ ةّدع اهيف ّبصت .م,84
 .ةّينغ دئاصم . وص ليزيكو وص
 دنع ّبطلا هلإ : 85عا65م105 س ويبيلكسا

 .نولوبأ نبإ .نامورلاو نانويلا
 :(.م.ق 505-7775) ريبكلا ردتكسالا

 يذب قل ؛«نيحتافلا ةازغلا رهشا ْنَم

 فلخ «اينودقم كلم رسيلبق نبإ . نينرقلا

 ةّيروطاربمأ حاتجإ .م.ق 75 هدلاو

 سوسيإ يف "٠ سويراد مزهف سرفلا
 ماد راصح دعب روص عضخأ .م.ق
 سّسأو رصصم لتحاو رهشأ ةعبس

 سويراذ بقعتو .م.ق 77 ةّيردنكسالا
 ليبرأ برق ةليمكوك ةكرعم يف هيلع ىضقف
 يف ىّمحلاب تام .م.ىق ٠7١ قارعلاب
 سنوغيتنأ هداّوق هثرإ مساقت .لباب

 كلامملا تأشنف سقولّسو . سُميلطَيو
 . ةيتسنلهلا

 تاوباب ةينامث هلمح مسإ : ردتكسا

 ريههشإ 11-1181(, ه9) :*" :هويتفأ

 ىف نيّينامرجلا ةرطابألا ةسايس هتمواقمب

 4مم د ووو اهيرب اك ح-  ناظإ

 ةسايسلا ىلإ فرصنإ .ةضهنلا تاوباب نم
 ةّصاخلا هتايح يف غاز .اهيف عربو

 .ايسور ةرصايق نم ةثالث مسإ : ردنكسإ
 ىف نويليان همزه ١ -)1855-1١4801١(.

 -؟مقمو ا 7 ..ةيوما# قيلت رقو قلل

 لمعو ةّيحالصالا ةكرحلا ىنبت ١(

 ىلع ةوسقب ىضق .نانقألا ريرحت ىلع

 )١1881- ا" “١857. نيتينولوبلا ةروث

 . ناتسكرت لتحإ . (0

 د١ اقة(بوغري كللع ١+ ودتكسإ

 1 ايليسرم يف ليتغإ . #١

 بقل )"“:١4-١4758(: كب ردنكسإ

 براح .اتويرتسك جروج َينابلألا لطبلا

 سيدق :(44* وحت ت) رهاسلا ردتكسإ
 يفو تارفلا ىلع سّسأ .ٌيروس

 .نيرهاسلا كاسنلا ةرويد ةّيئيطنطسقلا
 ّينامور روطاربمأ :سريواس رياتكسا

 وحن «نانبل ءةقرعغ ىف دلو .7170-

 ريشدرأ براح .لاباغاليإ فلخ .

 نونفلاو بادآلا مّجش .نامرجلاو 1

 لش هادم ا

 يف طّسوتملا ىلع ةنيدم :ةنوردنكسإلا

 اهتعزتنإ .ن ١70,6٠١ «نوردنكسإ جيلخ

 ١959. ةيروس نم اهقجنس عم ايكرت
 .تافسوف ءديص ةدعاق

 وكسإ

 طّسوتملا ىلع ةّيرصم ةنيدم : ةّيردنكسإلا
 لصفي قّيض طيرش قوف ديشر عرف برغ
 .طّسوتملا نع طويرُم  ةريحب
 .رصم ىف أفرم مهأ .نالررلدءروفت

 ةّيربو ةّيديدح تاالصاوم ةرهاقلاب اهطبرت

 .ديشر عرفو ةّيدومحملا ةعرت ؛«ةّيرهنو
 «نطق ريدصت
 فيصم .دلجو فروو جيسنو تايئاسيك

 .ةروهشم حباسم (:ّيحايس عجتنمو
 .ةّيرماعلاو ريق وبأ اهعبتي ةظفاحم ةمصاع
 تنفك مق 709 سكنالا ااهشأ
 .ةيملاعلا ةفاقثلل اًركرمو ةاظلا ةمضاع

 .ّثو ؟ نينرقلا يف ةّيفسلفلاو ةّيتوهاللا
 سئيجيروأو سضنميلكأ اهئاملع نم

 . نيطولفأو سويسانثأو
 اكيجلبو اسنرف يف رهن : 25ةانأ وكسإ
 اردنالف يف عبني .مك ٠١ .ادنلوهو

 اًنّوكَم نيرفنأ دتع لامتشلا رحب نق ٌكضيَو

 ئطاشلا نم رظنم - ةيردنكسإلا



 1/1 رادوكسأ

 يوري .دنليز ةريزجب طيحيو اليوط اًبصم
 ؛«ينروت ءهدنوك «نايسنلاق «يريماك ندم

 نم ؛«دئوه هدعاوس مهأ .دنومرت ؛دناغ

 .يردند «نيه «ءسيل «براكس هدفاور
 . مهم ةحالم طخو ةديدع تاونق

 ىلع اًميدق لويناتسإ ءايحأ نم :رادوكسأ

 .روفسوبلا

 ةينابسإ ةنيدم :«] 8500:12) لايروكسإلا
 رمق 1398ةر88+ ةنيودع يرق لامك

 ةبتكمب روهشم 11 نرقلا نم ريدو ٌيرثأ
 .ةسيفن ةيبرع تاطوطخم يوحت ةينغ

 ل

 111 سس سس
 نتا د

 :نفلا - قايروكتتالا

 : مقعماا 5ةئكاقصمم رئايرتاس يلوكسأ

 ؛ يلوبان قرش لامش ةّيلاطيإ ةنيدم

 ىلع سريب اهيف رصتنإ .ن ٠
 مولوكسأ يه .م.ق 114 نامورلا

 رهن ىلع قارعلا يف عقوم :دادغب يكسإ
 درجتسُد لالطأ .دادغب برق ىلايد

 لقره اهبّرخ «؟ ىرسك اهانب ءةميدقلا
 .ةركسٌد مويلا يه . 4

 رهن ىلع ةّيكرت ةنيدم :رهش يكسإ
 .لآا اًاليدفف ؛ ةيهاتوك لامش كسروي

 .ةيندعم هايم .ةيالو ةدعاق

 قرش ةيروس يف ةيرق :ةنكسم يكسإ
 اهبّرخخ .ةميدقلا سلاب لالطأ .بلح

 .7١؟٠7 لوغملا

 لامش قارعلا يف عقوم :لِصوَم يكسإ

 . ةّيساّبعلا دلَب لالطأ . لصوُمْلا

 قطانملا ناكس :ظوطنت» وميكسإ

 مهؤاذغ «ةّيئادب ةشيع نوشيعي .لوغُملا

 ةيبرتب نوُمتهي .ٌيَربلاو ٌيرحبلا ديصلا نم
 .لثايألاو بالكلا
 ّيبنلا هب ءاج يذلا نيدلا وه :مالسإلا

 وه مالسالاو .هللادبع نب دّمحم يبرعلا

 ك3 لا

 نبا) ؛ىلاعت هلل ةديقعلاو نيدلا صالخإ»
 ناتداهشلا :ةسمخ هناكرأ .(يرابنألا

 نمل ّجحلاو ةاكزلاو موصلاو ةالصلاو
 سدقملا هياتك .اًليبس هيلإ عاطتسا
 .رطفلاو ىحضألا هدايعأ مهأ .*نآرقلا

 ةحفصلا :يخيراتلا لودجلا بلطأ
 . ةيلاتلا
 : دابآ مالسإ

 تئشنأ .نلء ارد

 ءناتسكاي ةمصاع
 برق

 .يدنبلاور
 بونج يف ةنيدم :1دكاندوع» نغنلسإ
 نداب ةعطاقمب راكن ىلع ايناملأ برغ
 .تازاّفق .ن ٠٠١,٠٠١ ءغربمتروف

 /هالا" ت) ركب يبأ تنب ءاندسمأ

 ىلإ تاقباسلا نم ةّيباحص (م5

 نب هللادبع ّمأو ةشئاع تخأ .مالسإلا

 .«نيقاطنلا تاذ» تبّقَل .ريبزلا

 رجاه نم ليلخلا ميهاربإ نبإ : ليعامسإ
 وأ ةبرعتسملا برعلا هلسن نم .ةّيرصملا
 دنع هللا يبن .ناندع ونب لامشلا برع

 .ةساسللا
 سّسؤم ١ )١4417-1014(: ليعامسإ
 ١6١١. ناريإ يف ةّيعيشلا ةّيوفصلا ةلودلا

 .دلصرلا ىف كلذ . "ني ومره ىف
 ىلع ىلوتساو كارتألا لئابقب ناعتسإ
 قآ ةاطلس دندلا ىلع ىفت 2نابدترتآ

 نضرفو هل ةمصاع زيرت ذختإ .يلنويوق
 عبات .هاشلاب بقلتو ّيعيشلا بهذملا

 يف ةارّه غلبو دادغب عضخأف هتاحوتف

 يف 5 ميلس همزه .اًقرش ناتسناغفأ
 . 5 بسامهط هنبا هفلخ . 16١4 ناردلاج

 يف ّيوفص كلم ثلاث :* ليعامسإ
 ذنم اًئيجس ناك .161/8-6١ا/75 ناريإ

 ١.. ةيساموهط هيبآ ةاقؤادتع ةتنه نيرشع

 هرزاجمو هتوسقب رهتشإ .نيوزق يف عيوب
 هترسأ ءارمأو هتوخإ لتق «ةّيومدلا

 ةأجف يفوت .ةيشاحلا لاجر نم فالآلاو
 هوخأ هفلخش .همئارج ءازج ليتغا امّبرو

 :هدتيادك دسم ريرقلا ركلا
 مكاح )1١87١-1845(: اشاب ليعامسإ

 .اشاب ميهاربإ نبإ .1877-18174 رصم
 .ىويدخ بقل زيزعلا دبع ناطلسلا هحنم

 رهتشإ .1804 سيوسلا ةانق نشف

 ٌقرلا ىغلأ .ةّيفاقثلاو ةّينارمعلا هعيراشمب
 نويدلا عافترا ىّدأ .ةّيليعامسالا ىنبو

 اشاب ليعامسإ

 هنن حلاصل هلزاتتو لوذلا لخدت ىلإ
 . ةناتسآلا يف يفوت .قيفوت
 -84/) يناماسلا دمحأ نب ليعامسإ

 ةيناماسلا ةلودلا كولم مظعأ نم
 م14 ذنم ىراخُب مكح .رهنلا ءارو ام

 مؤ رصن هيأ ةافو دعب دنقرمس ىلوتو

 سّسأو دضتعملا ةفيلخلا ىضر لانو

 رسأ .ىراخُب اهتمصاع ةعساو ةّيروطاربمأ
 ةفيلغتلا هملسو. راقعلا يللا نب ارث
4. 

 قداصلا رفعج نب ليعامسإ
 .ةّيليعامسالا مامإ :(مال٠5 /ها1177” ت)

 هتمامإب نولئاقلا نوُيليعامسالا بستتني هيلإ

 .ةنيدملاب ىفوت . هيبأ دعب
 :(حلاصلا كلملا) دّمحم نب ليعامسإ
 ”١55- تنييرحبلا كيلامملا ناطلس
 . رصانلا دّمحم نبإ . 6

 )١5146- (يالوم) دمحم نب ليعامسإ

 هاخأ فلخ .برغملا ناطلس 27017

 ةمصاع سانكم ذخَتإ ١71/7. ديشرلا

 .نارمعلاو روصقلاب اهتّيزو
 كلملا) يكنز نب دومحم نب ليعامسإ
 نيدلا رون نبإ )١177-١١81(: (حلاصلا
 بويل نيدلا حالص هلتاق . يكنز

 يفوت .بلح مكح هل كرتو هحلاص ّمث
 . اياش

 :(١187-١ا!/١8) ديهش ليعامسإ

 داهجلا ىلإ اعد دنهلا مالسإ نم حلصُم

 . توكالب يف يوليرب
 ةانق ىلع رصم يف ةنيدم :ةّيليعامسإلا
 .حاسمتلا ةريحعب لامش سيوشسلا

 ليعامسإ يويدخلا اهسسأ .لآ كيف.

 .ةانقلا ةرادإ زكرم .اى”*

 ةرطنقلاو ريبكلا لتلا اهعبتي ةظفاحم
 . برغ

 ةمصاع



 انيق 4

 .مك ١6١ رصم ىف ةانق :ةّيليعامسإلا

 .ةرهاقلا لامش ليثلا نم اههايم ذدمتست

 سيوسلا «ناعرف اهل ١875٠5٠. ترفح

 .ديعس روبو

 ةمامإب نولئاقلا مه :نوُيليعامسإلا
 .هيبأ دعب قداصلا رفعج نب ليعامسإ

 حاّبصلا نب نسحلا ةماعزب مهنم مسق ٌّقشنإ

 ةيردنكسالا يف مهتروث تلشف .رازن

 توملأ ةعلق ىلإ حاّبصلا نب نسحلا لقتناف
 وأ نيّيرازنلا مكح سّسأو ٠١19 ناريإ يف

 ةيليعامسالا مويلا مهنمو : نيشاّشحِيلا

 يلعتسملا عابتأ فرعُي .ناخاغآ عابتأ

 .ةّيعبسلا وأ ةرهّبلاب مويلا

 ةمصاع .ايبويثإ يف ةنيدم :ةّرَّمسأ
 .ناالةرؤو٠ ,مارك٠' «ءايرتيرإ

 ايناملأ برغ يف ةنيدم :15556ع» نسِإ

 عم فّلؤت .ن 6٠١,0٠١ ءرهورلا ضوحب
 اًيكس اًعّمجم غروبسيودو تنومترود
 ندملا نم .ل ةرق **يو د ءامهم

 نيدعت :ملاعلا يف ىربكلا ةّيعانصلا

 ةريهشلا بورك عناصم ٠.بلصو
 .ةحلسألاو ةليقثلا اهتاعانصب

 ادئلوه لامش يف ةنيدم :ةككعا نم

 ةبقح راثا .ن 115,8٠٠ «نغئيئورخ بوئج

 تنل

 راثآ 5 بخ و شا زم ءانق

 .ةينامورو ةينانوي

 (ميحرلا دبع نيدلا لامج) ٌيوتسإلا
 ملاعو ّيلوصأ هيقف :(م١1177 /هالالا ت)

 يف ةّيعفاشلا ةساير هيلإ تهتنا «ةّيبرعلاب
 جاهنم حرش يف لوسلا ةياهنا هبتك نم .رصم

 ىلع عورفلا ليزنت يف ؛ديهمتلا»و ؛لوصألا
 .«كلام نبا ةّيفلأ حرش»و «لوصألا
 ةريزج يف لعتشم ناكرب :ةثف» وسأ

 هممقب روهشم .م 1,097 نابايلاب وشوك
 .مك ١١ اهرطق ءهتهوف عاسّنابو سمخلا

 ىلع ديعصلا يف ةيرصم ةئيدم : ناوسأ

 هاجت تاللالشلا برق ىنميلا لينلا ةف

 .نا5؟ةرءد٠ .ةليفو ناوسأ يتريزج

 يلاعلا ٌدسلاو 1848 ناوسأ ّدسب ةريهش

 عجتنمو ءاتشإ زكرم .1519/1--

 .جيسنو رّكسو ديدح ةعانص .يحايس

 دهع ذنم ةروهشم تينارغ ماخر. علاقم

 ناوسأ دس

 .ةظفاحم ةدعاق .ةّينوعرف راثآ .ةنعارفلا

 . ةبيّنع ءرصن ءوبمأ موك ءوفدأ اهندم نم
 يف ركس جاتنإ مهأ .ةّينغ ديدح مجانم
 .دالبلا

 هاجت لينلا يف ةريزج :نيتنافيلا وأ ناوسأ

 وحن اهلوط «ةليف ةريزج برق ناوسأ
 لالطأا .يرتعد ست اهيفرعو م
 . لو 8 نيترسألا ةنعارف ةمصاع وبأ
 .ديوسلا بلطأ : جوسأ
 ياوغاراب ةمصاع : ةقانه©68 نويسنوسأ
 .نالة٠٠٠,٠ «ياوغاراي رهن ىلع
 .دوسألا رحبلا بلطأ :دوسألا
 رعاش 6 رعت عب رفعت ني دوسألا

 . لشهن ينب ىشعأب فرعي ّيلهاج
 اهرثكأو نيفيا تاّراقلا ربكأ :ايسآ
 رايلم ٠ 7,١ "وك 44,760,٠٠١ ءاناكس

 فلؤت :يلامشلا ةركلا فصن يف عقت .ن
 عمو «ميدقلا ملاعلا ايقيرفأو اًيوروأ عم

 اهب طيحت .ايساروأ ةّراقب فرعُي ام اًيوروأ

 دّمِجتملاو يدنهلاو يداهلا تاطيحم
 دوسألاو طّسوتملا راحبو ٌيلامشلا

 غنريب قيضم اهلصفي .نيوزقو رمحألاو
 سيوسلا ةانقو «ةّيلامشلا اكريمأ نع

 قياضمو ايقيرفأ نع بّدنملا باب قيضمو
 لابجو ةرمرم رحبو روفسوبلاو ليندردلا

 مهأ .اًيوروأ نيبو اهنيب لصفت لاررألا
 تبتلا ةبضه :«نيصلا ءايريبيس :اهقطانم

 اهيف رثكت .نكدلا ةبضه ءايالمه لابجو
 :رزجلا ّمهأ .رزجلا هابشأو رزجلا

 - ف «نابايلا ءايسينودنإ تاليبخرأ

 ءويكوير ء«ليروك

 «ةروفاغثس  ء«ناويات

 ككليرمسس رزجو

 غرك حو

 .رومآ

 برحلا بصن - ةّيليعامسإلا

 غنانيب ءنامدنأ ءنان ياه «نيلاخس
 هابشأ نم .نيرحبلا «؛فيدلم «ىرطُقُس

 .ةّيبرعلا ةريزجلا «ىرغصلا ايسآ :رزجلا

 ءايروك ؛ةّينيصلا دنهلاو ايزيلاه ءدنهلا
 :ملاعلا لابج ىلعأ اهيف .اكتشتمك
 1ك 0م4,84/ ايالمه لابج يف تسرُفأ

 اهيفو .م١١4,7 ماروكاراك لابج يف

 تّيملا رحبلا .ملاعلا يف ضفخنم ىصقأ

 :ىرخألا اهتاضفخنم نم .- م06

 ءارحص «- م158١ نيصلا يف نافرط

 اهعاقترا طموح تا تروا تسوأ
 يف ىيبوغ :ىراحصلا ّمهأ .مم

 ءارحص ءدنهلا يف راث «نيصلاو ايلوغنُم

 ربكأ .يلاخلا عبرلا اهيفو ةّيبرعلا ةريزجلا
 دجوي .لارآ رحبو نيوزق رحب اهتاريحب
 ةّيعارزلا لوهسلا يف ناّكسلا نم ددع ربكأ

 ايريبيس :ىربكلا رهنألا اتلد لوحو

 ضاوحأو ةّينيصلا دنهلاو دنهلاو نيصلاو

 غنركيمو ارتبامهّربو جناغلاو دنسلا

 وه غناوهو غنايك يست غنايو غنوه غنوسو
 نيب لّوألا زكرملا ّزرألا ةعارز لتحت ثيح
 تاراضحلا مدقأ دهم .ةّيئاذغلا تافارزلا

 ةيلبابلاو ةّيدّكألاو ةّيرموسلا : ملاعلا يف

 ةمارآلاو ةّيرومألاو ةّشحلاو 8

 ,ةّيسرافلاو :ةّيدجبألا ةعرتخم ةّيقينيفلاو
 غناي :رهنألا ّمهأ .مالسالاو ةّيحيسملاو

 ءوه غناوه «شيترإ ءبوأ «غنايك يست
 ه«سودنه  ؛ييسيني  ءائيل

 .جناغ ءتارفلا ءايرّدريس ءارتيامهَرب

 ؛يداواريإ «نيولاس «لاروأ ءايرّدومآ

 ,«يرافادوغ . ةلجد , غنايكيس « ميرات

 مهأ .غنوه ممنوس ءكامرإ ليزيك



 هو ١ ّيمالسإلا ملاعلا ثادحأ

 اهو4 - "© ه داولا دبع ونب ةوعدلاو يبنلا :نيدلا - ( ثادحأ مها

 اهالإ - 114 ( سنوت) نويفملا 56 .ةكم يف ىبنلا دلوم ملاعلا

 اهمال" - 28 نويساطولا ةاقق , هجن لعخ نم يبنلا جاوز ةليسألا

 0 1١17" وحن . ةوعدلا ءدب يأس
 ىطسولا ايسا - ناريإ 1 قارعلا 1 . ةنيدملا ىلا ة رجشا

 مالا - ماد (ناسارخ) رهاط ونب ,مه54 / اه ؟ .ردب ةكرعم

 كيب 2 ثفغ (ناسارخخ - قارعلا) نويرافصلا .م 5758 / ه # .دحأ ةكرعم

 ١ءمهو - وما (ناريإ - قارعلا) سرفلا نوُييِوبلا .م 550/ هه . قدتخلا ةكرعم
 سرفلا نويناماسلا .مم ؟؟4/ هال . ةنؤم ةكرعم

 ٠٠١4 8و.” (ناسارخ - ناتسكرت - ربثلا ءارو ام) م٠1 / اهم . نينح ةكرعم .ةكم حتف

 كارتألا نوُيونزغلا .م 5#” / ه١ . يبنلا ةافو .عادولا ةجح
 اا١رما/ - 7 (دنحملا - ناتسناغفأ) .م 065 / ىه "0" . نارقلا عمج

 سرفلا نويروغلا
 ١١١ه - (دنملا - ناتسناغفأ) .ةلودلا - ب
 هلارنألا ةقجال م 55١ 5"5/ ده ١١ - 4١  .نودشارلا هبال

 وعنا حا ولي ةةيروس س نايك - ىرطضلا ايآ - .قاريلاو 3563-6062 / هب 84-190 .نوتومألا ءافلخلا - 7

 ١400 - 57 نرقلا ىطسولا ايسآ يف لوغملا و جم
 شط 0” دلل وخلل .ةيناطلبإ ملء - اله٠١ ل هاا - ؟ . يبهذلا رصعلا
 نائل (ناجييرذا - قارعلا) لوغم - رثالج تاليودلا ةأشنو طاطخمنالا

 كارتا يلنويوق هرق ما؟ه4 - مءو / ه ههو - #١9 .ةفالخلا طوقسو
 45١م - مالو (ناجيبرذا - ناريإ - قارعلا) : ةفلتخملا تالاللا - “4

 او.5- 5 زيربت . ركب رايد) يلنويوق فأ 58-577 نرقلا (ةّيدنه - ةّيسراف - ةيلوغم - ةّيكرت - ةّيرع)

 دنطا رصمو ةيروس
 ازرمإب - وك (روهال) كارتألا نوئونزغلا 1 نرقلا (بلح) نونادملا

 ١1١16 - 4 سرفلا نويروغلا و.هم - مكح ( رصم) نويينولوطلا
 لقي 7 للا (يلهد) كارتألا يجلخ ووفد وو (رصم) نويديشخالا

 ١١ ١1١5 (يلهد) كارتالا قلغت ز١ززلإ - ةدبف (ةيروسو رصم) نوسمطافلا

 ا١و؟ا/ - ٠4 ( نكدلا) نمهب الو. - ١11/1 (ةيروسو رصم) نوُييوُيألا

 ١ويإ - 145 (هولام) يجلخ امنا - ١4 نوي رحسلا كيلاملا

 ا١هزالا- 1١م١ نويجربلا كيلاملا

 ةرصاعملاو ةثيدحلا نورقلا - “ه ظ
 ناقلبلا - ىرغصلا ايسآ - ةّيلامشلا ايقيرفأ - رصم - ىندألا قرشلا سلدنألا يف نويومألا
 اؤام4- 5 نوُينامعلا كارتألا نيد ا ةرامرإلا
 161 < 1ضغ# (رصم) ىلع دمحم ةلالس نيا حدف نو
 برغملا اءؤاأ - ٠ا“١ فهئاوطلا 8

 ١164 - ٠١64 (سافو شكاارم) نويدعسلا 1127 0 نوطبارملا

 68 نوُيولعلا 0١-1154 نو.دحوملا
 اعؤ5 - 01ه رصن ونب

 ناريإ

 و01 - 14:6 لوغملا نويروميتلا بوغمل
 اال - 1 نويوفصلا :

 اون - الو راجاقلا هلك يف ( ساف) 0
 ش 41١١ + ك١ (ترهات) نويمتسرلا

 دنها ة.و 3 م6٠ (ناوريقلا) ةبلاغألا

 امهم 5 دنا لوغم ١111 - ىةالآ نويريزلا

 ارم - )؛مه عروباست) هاش لقاع |1140 - ٠5 نوطبارملا
 ريما (دنملا بونج) يهاش ماظن اذو0"- ٠4 دامح ونب

 اوز1ؤ - 1 (دنفلا بونح) يهاش ديرب او - )14 نودحوملا

 امال - (نكدلا) يهاش بطق او 560 - "44 نوينيرملا
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 «لاكياب «لارآ «نيوزق رحب :تاريحبلا

 ؛غنايوب ءةيمرأ ءلوك كسإ. ءشخلب
 .باس .يلتوت' ءغنتا عئوتا ءياغ ختيست
 داحتإ :لودلا .تّيملا رحبلا ءناو
 ةكلمملا .«ناجيبرذآ .ةّيبرعلا تارامأالا

 :«ناتسناغفأ ءاينيمرأ ءةّيمشاهلا ةندرألا

 «ناتسكاي «ناريإ «ءناتسكبزوأ ءايسينودنأ

 «ناتوب «شدالغنب .يانورب «نيرحبلا
 «ناويات «ءدنليات «ناتسكيجات ءامروب

 ءاكتليرس ؛«ايسور نم ربكألا ءزجلا

 «ةروفاغنس ةّيدوعسلا ةّييرعلا ةكلمملا

 .ءنامع (ءقارعلا ؛نيصلا ةءةيروس

 :«ناتسخازاف ؛نيييليفلا « مانتيف ؛ نيطسلف

 «ةّيبونجلا ايروك ءايدويمك ءرطق ءايزيغرق

 «سو'ال «ءتيوكلا «:ةّيلامشلا ايروك

 «ايلوغنم «فيدلم ؛ايزيلام «واكام «نانيل

 «نابايلا ( غنوك غنوه «دنهلا «لايين

 . نميلا

 يف ةّيلبج ةريزج هبش :ىرغصلا ايسآ
 رحب اهب طيحي «طّسوتملا ىلع ايسأ برغ
 .روفسوبلاو ةرمرم رحبو ليندردلاو هجيإ
 ايكرت يأ ةّيكرتلا يضارألا مظعم لمشت

 «لوضانألاب فرعتو

 ا 1
 )١81- (فسوي خيشلا) ريشألا

 .اديص يف دلو .ينانبل بيدأ 8

 ةّيوغل تافلؤم هل .رهزألا يف سرد

 . ةيهقفو
 يف ةّيلاطيإ ةنيدم :كثعكأوأ يِزيْسأ

 .ةّيويسآلا

 ةّينغ ةريدأو سئانك .ن١٠٠,٠1 ءايجوريي
 سيّدقلا نطوم .ةّيئفلاو ةّيرثألا اهعئاورب

 .ريلك ةسيدقلاو سيسنرف

 شكأ2» (لاغيم) س ويسأل اب ةيسلا

 نهاك :(184١ة-ا١ممالا) 505

 .ةطسقرس يف دلو .قرشتسم ٌينابسإ

 نيب ّيفاقثلا لعافتلا ةكرح هسردب رهتشإ

 نع تاسارد هل .مالسالاو ةّيحيسملا

 هجاب نباو ليفط نباو مزح نباو يلازغلا
 . هتنادو

 اورام ةوهيلا .نم'.ةقرخإ :نوحشألا
 .م.ق ا نرقلا ةّيعامجلا ةّيكسنلا ةايحلا

 رحبلا ىلع نارمق يف مهزكرم ناك
 تملا
 نيب ديعصلا يف ةّيرصم ةظفاحم :طويسأ

 اهتمصاع اينملا ىّتظفاحم
 نييحا ربآ «بيوتيآ ةيندع نع طويلا
 .طولشم» ةجضوقلا طور, ةيرادتلا
 ةيالوب فرعت ١4 نرقلا لبق تناك

 عرت اهيورت .يوُلَم اهتدعاقو نيّنومشألا
 .فسوي رحبو ةّيجاهوسلاو ةّيميهاربالا
 ركس بصقو ناّنكو نطقو بوبحو رمت
 .ةيشامه ةيبرت .غبتو ةلينو شاخشخو

 ؛ اجرجر

 .ديدح مجانم

 ىلع .ديعضلا :ىف ةّيرصم ةئيدم :طويسأ

 :ةظفانم ةيماع ةجرقلا ليلا ةفض
 ةميدقلا سيلويوكيل يه .نآأةءيدودف٠

 َيفاقث زكرم .نيطولفأ سأر دطقسم

 .ءنطق قوس  (.تّعانصو قراجتو
 جاعو داحس ( هيف رجع تاعونصم

 ةيمالسإ راثآ .ةّيفوصو ةّينطق تاجوسنمو
 .1457 تئشنأ ٌىرلل رطانق .ةّيطبقو

 )١8454- ظثعاقكل (ليسرام) راشأ

 تاّيحرسم هل .تسنرف بيدأ 414

 .«اطاطب» ءةرمقلا ناج» :اهنم ءةروهشم .

 انيس نبال باتك :تاهيبنتلاو تاراشإلا

 تاّيهلالاو تاّيعيبطلاو قطنملا ىف

 .فُرصتلاو

 برغ بونج يف ةئيدم :18]5611 ةيليبشإ
 :ريثكقا ””ياولآ . .نلفي - اننابدإ

 الا" برعلا اهحتف .ن ٠٠

 نم .7١1؟48 ثلاثلا دنانيدرف اهعجرتساو

 رصقلا - ةيليبشإ

 ينب ةمصاع (؛ةروهشملا سلدنألا ندم

 ماَيأ رهدزم َيفاقثو ّيراجت زكرمو داّبع
 .ميلقإ ةدعاق .نيدحوملاو نيطبارملا

 ريدصت .يسلطألاب لصتي مهم ٌّيرهن أفرم

 غبتو روطعو ةحلسأو نوتيز تيزو رومخ

 ةيئاردتاكو رصقلا اهنم ةّينغ راثا . جيسنو
 .ةطشان ةحايس «ةّيطوق

 (ثراحلا نب كلام) يعََتلا رتشألا
 نم عاجش دئاقو ريمأ :(م101 /هالال ت)

 ميهاربإ هنبا - بلاط يبأ نب ىلع راصنأ
 بًعصُم باحصأ نم .م٠14 /هالا ت

 يف َيفَقْتلا راتخملا شيج داق .ريبْزلا نب

 دايز نم اهلا دي ىلع ىنققو. قارعلا
 رزاخلا ةكرعم يف ريَمُث نب نيّصُحلاو
 . بّعصم عم لتق . م7 مها

 ةّيروهمج ةمصاع : خنطاط2020 دابخشأ
 برق عقت .ن٠٠٠,107 « ناتسنامكرت

 قشع يه .ةبصخ ةحاو طسو ناريإ دودح

 . اًميدق دابآ

 .كيلامملا
 لهأ' نم تففيرظ :١/0979ت) بعشأ
 ءافلخلا دالوأ ةبحص يف أشن ةنيدملا

 توصلا نسح ناك .اليوط رّمعو لئاوألا
 بتك يف ةريثك ةرامشأ .عمطلا ديدش

 : .بدألا



 (يلع نسحلا وبأ> قيرعشألا
 ؛ةّمئألا نم مّلكتم :(م18 ه7 ت)
 3 اًيلزتعم ناك .ةرعاشالا بهذم سّسأ

 يفوتو ةرصبلا يف دلو .مهفالخب رهاج
 لوصأ نع ةناباإلا» هتافّلؤم نم .دادغبب

 .«نيّيمالسالا تالاقم»و «ةنايدلا

 /ه44ت) (ىسوم وبأ) ٌيرعشألا
 «نيمكحلا دخحأ . ّيباحص 0/6

 دعب حرذأ ميكحت يف صاعلا نب ورمَع

 ءايبنأ رابك دحأ :(.م.ق ّه نرقلا) ايعشأ

 كلم زاحآ مواق .ةعبرألا ليئارسإ

 . حيسملا داليمب أّبنت . ليئارسإ
 -14174) (تشبح فسوي) رقشألا
 تيب يف دلو .قنانبل بيدأ 45

 ليمإ هيبأ نع بدألا ّبح ذخأ .بابش

 ةيئاورلا «يلايللا» ةلجم بحاص
 ةايحلا ميمص نم صصق هل .ةّيخيراتلا

 دقن يف ةّحف ةّيعقاوب تزيمت ةينانبللا
 معطا :هصصق نم .رخاس ّيعامتجا

 .«رجفلا ّقش» ؛.ةءاتشلا ليل «؛«دامرلا

 سارفأ» هتاياور نمو «؛ةميدقلا ضرألا»
 .«ءامسلا يف روذج ُتبنت "الا ءكرمح

 قرفارتلا ببال :نويناكشألا

 يف هتدابع ترهتشإ .َيقينيف هلإ :نومشأ
 يف ريبك لكيه نب .ةينطرتو اديص

 . اديص

 ةظفاحمب رصم ىف ةئيدم :نومش
 .نا'ةر٠٠٠ ةّيفونملا

 ةلولم نم ةرسآ ناز. 29 روشتومتكأ
 هليفح .م.ق 04٠ رحن تآنوديص
 .م.ق 674-51١ وحن كلم ؟ رزعنومشأ

 ءةميدقلا سيلويومره يه ءاينملا

 هلالا ةدابعل اًركرم تناك .. ٠٠

 . توت

 نم ّيكرت :(م45 /ها١17 ت) سانِشأ
 .نيشفألا فلخ . مصتعُملا ةداق

 . رمسأ لق بلطأ : : كانونشأ

 . نيترؤشألا ةهكآ ريبك :روشأ
 اهلالطأ قارعلا يف ةميدق ةنيدم :روشأ
 تسّسأت .ىونين ةظفاحمب طاقرّشلا برق
 روشأ هلالا ةدابع زكرم .م.ق " فلألا

 ١ نرقلا ىّتح ةّيروشالا ةلودلا ةمصاعو
 ةمصاع ىونين ١ ا رّسالفتالْغَت ذختا نيح

 .م.ق ١4٠ نوتثرفلا اهلتحإ .هل
 تاوزغ اهتبرخ مهبماّيأ يف ترهدزاو

. ١ 01/ 
 2 ص م

 وحن روشأ كلم ١: تيلابوأ روشأ
 نيتناتيملا رهق .م.ق 110-
 ةروشالا ةّيروطاربمألا قيما عضوو

 :(.م.ق 517-0:4) 9 . ىطسولا

 .ىونين طوقس دعب نارح يف كلم

 - * لايرصان روُشأ
 لصوملا فحتم .دورمت

 314-1 روُسأ كلم :لابيناب روُشأ
 و رصم حاتجإ .نودحرسأ نبإ .م:ق

 ٠ شوش لتحاو نيتنيمنخألا رهق . ةببط
 راو سبع .م.ق
0 

 هع شيمك رك لتحإ . مق 4
 0 ١

 1 0 م :ق يقرا ف ورجل د

 نرقلا يق هترغتلا ةسلر ةيروظلازبا

 دو قرشلا دالب ىلع اورطيس .م.ق
 <: .رضمو ايقينيفو ظشوتملا طارش
 ,أ :اهّمهأ ةمّدقتم ةراضح دهم مهندم

 أ .نيكورش رودو ىونينو خلكو
 ,آ 1 رٌسالفتالغت :مهكولم
 دوجرس 3( رصانملش ؛«لابرصان

 بيناب روشأ «نودَحرسأ «بيرحنس

 ٍابلاو نييديملا فلاحت مهيلع ىضق
 مم ق7

 .ةرطاسنلا بلطأ :نوّيروشألا
 ايروم ةلالس كولم ثلاث :اكوشآ
 ق 11-7175“ وحن مهمظعأو دنهلا

 * بونج ىيفو هدالب يف ةيذوبلا رشن
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 يف ةّيناباي ةنيدم :ةعطآاههد اغاكيشأ
 .ريرح .ن 8,60٠٠/!١ ءوشنوه لامش

 دفاور نم ّيسور رهن :1ةطنت ميشإ
 ناتسخازاك يف عيني .مك 5,50٠ «شيترإ

 هيلع .كسفولفيورتبو دارغونيلست يوريو
 .نا/٠٠65,0 «ميشإ ةنيدم

 باتك :ةباحّصلا زييمن يف ةباصإلا
 مجارت يف َينالّفسَعلا رجحح نبال

 نبال «باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا»

 نبال «ةباغلا دسأ) باتكو يلا ديع

 هزجوأ .امهيلع كردتساو ءريثألا

 .نطويسلا
 :(1864-1988) (فسري) فاصآ

 سرام .ةنيغلا يف دلو «َينانبل ماحم
 ملعإ يف سورد هل .ةرهاقلا يف ةاماحملا

 .هرصع يف نيّيقوقحلا رابك نم .قوقحلا

 ١ .ناهفصأ بلطأ :ناهّبصإ
 كم *نساوت وق مه: :هودخألا باحصأ
 يف ىراصنلا اوبّذع .هباحصأو نميلا
 . (نآرقلا) رانلا دودخأب مهوقّرحو نارجن

 .مهّتبرب اونمآ ةّيتف :فهكلا باحصأ

 اورفو «نودبعي امو مهموق رفك اوكرتو

 اومانف .فهكلا ىلإ اوأجل ءمهنيدب
 مهظقيأ مث ءاعست اودادزاو ماع ةئامثالث

 ةروس يف نآرقلا يف مهربخ ّصُق دقو . هللا
 . فهكلا

 تينب ةميدق ةّيناريإ ةنيدم لالطأ : رخطصإ

 . سيلوبيسرب ضاقنأ نم

 ةيفارغجلا ءاملع نم ةلاحر :(4ةهال ت)

 روصأال هراثا مهأ .نيروهشملا مالسإلا

 ءّيحلَبلا نع هيف ذخأ ةءميلاقألا
 5 *6كلامملاو كلاسملا#ةو

 هدوأ باوث :(ا١ا/ةا/ ت) ةلودلا فصآ

 دابآ ضيف نم هتمصاع لقن . ١01/6 عبارلا

 دنهلا ةكرش عم ةدهاعم عقوو وانكل ىلإ
 . ةيفرشلا

 .وه غناوه بلطأ :(رهنلا) رفصألا

 طسو ىف ةنيدم :ناهبصإ وأ ناهفصأ

 ّيقرشلا حفسلاب زاريشو نارهط نيب نأريإ
 اهيوري ةبصخ ةحاو يف سورغاز لابجل
 ةمصاع .نال٠٠٠,٠6  هءدور هدنز

 ٌيوفصلا 5 ساّبع اهذخّنِإ .ةقجالسلا
 اهانغأو “١658947 نيوزق لدب ةمصاع

 ّيسلطألا

0 : - 
 : 1 3 3 # | 8 ١

 9 س 0 اا و م لا

: 
 ١ اةةخا دب

 هاشلا م ةيسرلم : ناهفصأ

 دجسمو هاشلا رصق هراثآ نم «نارمعلاب

 يف دجاسملا لمجأ نم «ريبكلا هاشلا
 .ةروهشم مانغأ .داجسو ريرح . ملاعلا

 يف رّيول اهرشاب ةّينيد ةكرح :حالصإلا
 ةسينكلا نع لصفناف ١6١1 ايناملأ

 يف نيقلكو يلغنيفز هعبت .ةيكيلوثاكلا
 كلذب تاأشنف ارسيوس

 . ةيتناتستوربلا

 (كلملا دبع ديعس وبأ) يعمصألا
 نم ٌيرصب ٌيوغل :(؟4348-904)
 .ءالعلا نب ورمَع يبأ ذيملت .ريهاشملا
 .نيمألا ميلعتب ديشرلا نوراه هيلإ دهع
 .«ليخلا» ««ناسنالا قلخ» هبتك نم

 اهرهشأو «دادضألا» .«لبالا»

 .برعلا راعشأ ةياور يف «تاّيعمصألا»
 . فيلشلا بلطأ :مانصألا
 نّيينعم ىلع ةّلادلا ظافلألا :دادضألا
 هيف عمج اًياتك فّلأ نم رهشأ .نّيَداضتم
 متاح وبأو ّيعمصألاو 20 :دادضألا

 ركب وبأو تيكسلا نباو َيناتسجسلا
 .ّيناغصلاو ٌيرابنألا
 . (ةّنَدأ عجار) : ةنضأ

 «اسنرفو

 2| )1١84١1- (اشاب ناطلس») شرطألا
 و | ةروثلا مُّعزت ّيزرد لضانمو دئاق 7

 . 19176 نييسنرفلا ىلع ةّيروسلا

 تلح نب.نيسنلا دتصم با نيورطألا
 ةعيشلا ةّمئأ نم :(م417/ه4٠7 ت)

 «ناتسربطب اهكولم ثلاثو ةّيولعلا ةّيديزلا

 نيب مالسالا رشن .ريبكلا رصانلاب بقل
 داعتساو «نيوزق رحب ئطاوش ىلع مليدلا
 . ؟ريسفت» باتك هل . 417 ؛ناتسربط

 ءموُيَملا ةظفاحمب رصم ىف ةنيدم :اسطإ
 ق6 رق

 وتيدورفأ يه .فيّوُس ينب ةظفاحمب

 .ةسلاطبلا سيلوب [©

 يق لمحي نأب سفز هيلع مكح“ .ةهلآلا
 .هيفك نع ءامنلا
 يف ةّيلبج لسالس ةعومجم :سلطألا

 ٌدتمت .مك 15,2٠١ اهلوط ةّيلامشلا ايقيرفأ
 يف ّيسلطألا ىلع سوس يداو ٌبصم نم
 قرش لامش ىلإ برغملا برغ بونج

 ا ضاا عا 7 2

 عقت اهلسالس ّمهأ .ءارحصلاو طّسوتملا

 وأ ىلعألا سلطألا :يهو برغملا يف

 اهممق ىلعأو .مك 76٠ اهلوط ريبكلا
 م ةرءا/ لوغم ليغإ .م خ,١ 06 لاقط

 سلطألا نع اهلصفي .م 7,16 شايع

 نعو ةيولُم يداو .لامشلا يف طّسوتملا

 يداو بونجلا يف ريغصلا سلطألا

 سلطألا :يه رئازجلا لسالسو .سوس
 ريبكلا سلط لل داذتما .«ٌئوارحصلا

 ةيلخادلا باضهلا نيب لصمتو

 .رومَع .ءروصقلا اهلابج نم ءءارحصلاو
 فرشي لتلا سلطأو «باز . ليان دالوأ

 . طسوتملا لحاوس ىلع
 لصفي طيحم :كيطنلطألا وأ ّيسلطألا

 نييالم ١7 اك ريمأ نع ايقيرفأو اًيوروأ

 هقمع ىصقأ .هتاعّرفتم عم 'مك

 يداهلا طيحملاب هلصي .م 7,777 هقمع

 بونجو اكريمأ بونج يف نروه سأر
 سأر ٌيدنهلا طيحملابو ءرانلا ضرأ

 - برعلا كولم خيرات - ّيعمصألا

 11 نرقلا نم طوطخم



 اطتلطأ

 لصتيو «قراط لبج قيضم طّسوتملابو
 ادنك لامش ىف تئىلامشلا دمجتملاب

 .تاملظلا 5 ايي فرُع .اًيوروأو

 رحب «شناملا «قيطلبلا :هتاعّرفتم نم

 .ليتنألا وأ ّيبيراكلا ءلامشلا

 ايجروج ةيالو ةمصاع : 8 اطنلطأ

 زكرم ةّيكريمألا

 . يراجت
 ّيسلطألا يف ةّيروطسأ ةريزج :ديطنلطأ
 يف تراغ اهنأ اومعز .قراط لبج برغ

 .ل ارد هرل م

 ةنيدم : ةلالومألع © يتيس :

 «يزرجوين يف .ٌسلطألا ىلع ةيكريما
 . حباسم .ن ١المثردو٠

 بونج يف ةّيريدم :لينلا يلاعأ
 : "يك فرعا .نادوسلا

 نمو لاكلُم اهتمصاع .نرةةءرء٠و

 لوهس .قّدُكو كنرو رصانلا اهندم

 لينلاو لبجلا رحب اهيف يرجي تاعقنتسمو
 مسمسو ةعيفر ةرذ .لازغلا رحبو ضيبألا
 . ةيشام ةيبرت «ّينادوس لوفو
 ' ةريس :سنيطسغوأ سيّدقلا تافارتعإ
 ةّصق سنيطسغوأ سيدقلا اهيف يوري ةَّيتاذ

 . هثادتها

 ةّيتاذ ةريس :وّسور كاج ناج تافارتعإ

 .ةيعفاولاو قدصلاب زّيمتت
 ءاضق زكرم «.ةّيروس ةدلب :زازعأ
 ةميدق ةعلق قارنا # يلح ةلظفاحمب
 ءارعشلا نه ريبك ددع بقل :ىشعألا
 : نسق نويشعأ مهرهشأ .نايمعلا

 فرُع ىلهاج رعاش :(114ت) ىشعألا
 تقل سيك ئفعآ وأ ريبكلا ىتعالاب
 هدئاصق رهشأ ناويد هل .برعلا ةجائصب

 , ؟ةيم اللا 3

 ءاضق زكرم .قارعلا يف ةدلب :ةّيمظعألا
 .دادغب ةظفاحمب

 ميوقت يف باتك :ةسيفنلا قالعألا
 . هتسر نبال نادلبلا

 )1١14- (فسوي) ٌّيرمتنشلا ملعألا
 رهتشإ . يسلدنأ ئوغل < 14

 «تاقلعملا حرش اهلم (ءهحورشب

 : ؟ هي وسس دهاوشالو

 .”يليجنالا اقول هعضو .ديدجلا

 عبني «ةيروس راهنأ دحأ :(رهن) جّوعألا

 . خيشلا لبج نم
 قتل ةعيش فراعم ةرئاد :ةعيشلا نايعأ
 اهلمكأ .اًءزج 76 يف .نيمألا نسحم

 . نيمألا نسح دّيسلا هدلو هدعب

 حالصل خيراتلا يف باتك : رصعلا نايعأ
 .«تايفولاب يفاولا» فلؤم يدفصلا نيدلا

 رعاش )/1/1/1-١947(: (ىفطصم) اغآ

 ءسلسو لهس بولسأب زاتمإ .يسنوت
 .«ناويد» هل . ةرخخاس دقن حوربو

 .447 وحن جنم فقسأ :سويباغأ
 .«ناونعلا) هخيراتب رهتشإ

 (198© سرطب سويروغيرغ) نايناجاغأ
 نمرألا كريرطب )14846-1١9101١(:

 ١1845. لائيدرك 1١979. كيلوثاكلا

 . 148 ناميالا راشتنا عمجم سيئر

 نيّتليعامسإلا مامإ بقل :ناخ اغآ

 دلو .َيلع نب ميرك مويلا وه .نيترازتلا
 . ١9468 ةمامالا ىلوت . 57

 نع .برقملا نك فرم ةريفاشأ

 لازلز هبرض .ن٠٠٠,٠0٠ «ّيسلطألا
 . ديص ةدعاق 118 نع

 ءرجين يف ةنيدم :882085 سيداغأ
 . ّيمالسإ ينيد زكرم 0

 رّوصملا نبإ :(55 نرقلا) اضر اغآ
 نم َيناريإ رّوصم :َيناشاكلا رغصأ انالوم

 تامنمنملا ّنف يف رهم . ةّيوفصلا ةسردملا
 . تاطوطخملا نيقرتو

 رسّسؤم )١11741-117410(: ناخ دمحم اغآ
 نارهط ذْحَّتإ ١781. ناريإب راجاق ةرسأ

 حتف هيخأ نبا هفلخ .ليتغإ .ةمصاع

 كولم دحأ :مهدمع77207 نونمماغأ

 هتنباب ىحض .ةداورط .راصح يف نانويلا

 ةداورط نم هتدوع دعب .ةهلالل اينيجيفإ

 ىحوتسإ .اهقيشعو رتسنمتيلك هتجوز هتلتق
 . هيسآم ىدحإ يف سليخسأ ةروطسألا

 «ماوُغ ةريزج ةدعاق :مُهههد اناغأ

 .َن ارآ٠ ٠

 عمج .بدألا بتك رهشأ نس : يناغألا

 5 يح 7

 4 # نابت

 م ل 57 الب ريك مى

 7-0 مسح 5 نيو ب( 8

 2-0 ١ 55-295 وع مج“

 - ناطلسلا ةروص نم ءزج - يناغألا

 لصوملا - ١17 'نرقلا نم ةخسن

 هت

 3 آخ
1 0 

 ا

 قرزألا ءاد رلا وذ بجاحلا :اضر اغآ

 درافره ةعماج - (15 نرقلا)



 نيّئغملا رابخأ يناهبصألا َجّرَملا وبأ هيف

 ربتعي .ءارغشلا تاراتخمو مهتاوصأو
 بدألاو خيراتلاو ىقيسوملا يف ةعوسوم
 .مالسالاو ةّيلهاجلا يف دقنلاو
 .رهوأ بلطأ :2ععم رغإ

 ءرغإ ىلع رجملا يف ةنيدم :2861 رغإ

 اهلتحإ .ةّيطوق ةينبأ .رومخ .ن ٠
 . ١685 ةفينعو ةليوط ةمواقم دعب كارتألا

 ءدنهلا يف ةئيدم :ةيدتاداد الاترغأ
 .نا١ءر ٠٠٠ ءاروبيرت ةيالو ةمصاع

 هنمُج ىلع دنهلا يف ةئيدم : مهر2 هّرغأ

 دا دسم يقيارب ذأ ةيااو
 هاش ىلإ ربكأ دهع نم لوغملا ةمصاع

 يف ةّيمالسإلا ةفاقثلا ةمصاعو ءناهَج
 . ”ٌلَحَم جات حيرض اهراثآ مهأ .دنهلا

 دئاق :(.م.ق )577-١11 ثهنمرمق اًبيرغأ

 ىلع رصتنإ . سطسغوأ رهص ؛َينامور

 ىنب .م.ق ١ مويسكأ يف سوينوطنأ
 . امور ىف نويتنابلا

 ةريمأ :(”7”تو) مهدتموأمع انيمي رغأ

 . سطسغوأ ةديفحو اًبيرغأ ةنبإ .ةّيئامور
 )١6- انيّبيرغأ اهتنبإ .الوغيلاك ةدلاو

 هل تّسدو سويدولك اهّمع تجّوْزت (6

 اهلتق .نورين اهنبال شرعلا ولخيل مسلا
 . نورين

 يف ةّيلاطيإ ةنيدم : كعمعل10 وتنجي رغأ

 لكايه .ن١19,00 .ةيّلَقِص بونج
 .م.ق 6 نرقلا نم ةّينانوي
 ةلتك :ةؤيت 2ةهن تارارأ وأ غاد ي رغأ

 لوضانألا قرش ةّيكرتلا اينيمرأ يف ةّيناكرب

 .اينيمرأ ةّيروهمجو ناربإ دودح برق
 ىربكلا :ناتّمق اهيف ءايكرت لابج ىلعأ
 اهفرع .م7,0947 ىرغصلاو م,6
 يف ركذ ..ثراحلا لبج .مساب برعلا
 . اهيلع تّرقتسا حون ةئيفس ْنأ ةاروتلا

 يتلا ةبلاغألا ةلالس مه :(ونب) بلغألا

 ا و حم

 و . ل# - دى اوك 9 ١ 1 : 1-5 ل ا

 8 -- . د

/ 4 / 
 ّ 3 1 , 3 ب

 1 هلك ا كج

 1545-1161 ةؤلؤللا دجسم - هرغأ

 ناهج هاش دهع نم

 -١٠٠8/ها1957-484١ ةيقيرفإ ىف تمكح

 اهسَّسَأ .ناوريقلا اهتفضاغ تناك .مم8

 نوراه لماع بلغألا نبا 5 ميهاربإ
 لتحا يذلا ؟ ميهاربإ اهكولم نم .ديشرلا
 ىضق .7“ هللا ةدايز مهرخآو .ةّيلقص

 يعاد تنيعيشلا هللادبع وبأ مهيلع
 ميظع لوطسأ مهل ناك .نيّيمطافلا

 .ةّينارمعلا مهراثآب اورهتشاو

 رعاش :ٌيلجعلا ورمَع نب بلغألا
 . 149 ذثواهن ةعقو يف لق زاججر
 يه برغملا يف ةميدق ةنيدم :تامغأ

 بونج ةريغصلا ةكيروأ نينثإ ةدلب مويلا
 لبق نيطبارملا ةدعاق تناك .شُكاَرَم

 نب فسوي اهيلإ ىفن .شُكاّرم سيسأت
 نيجسب روهشملا دايع نب دمتعملا نيفشات

 . تامغأ

 ذيملت ءسيّدق :يكاطنألا سويطانغإ
 ءابآ نم .ةيكاطنأ فقسأو لوسرلا اًنحوي

 هل ١١١. وحن امور يف دهشتسإ .ةسينكلا

 .؟عبسلا لئاسرلا»

 )١441١- الويول يد سويطانغإ

 سّسؤم .ينابسإ سيدق ((7
 باتك هلا 2164+ ةيعوسلا' ةّيئابهرلا

 مك دو ا

 الويول يد سويطانغإ ناوريقلا - ةبلاغألا ضوح

 .«ةّيحورلا تاضايرلا»

 سكذوترالا نايرسلا .كريرطب .1937*

 .ل بوقعيل اًفلخأ ؛.

 يف تدهشتسإ .ةّيلاطيإ ةسيّدق :ةسينغأ
 21 1 سئايتيلق ويد دهع

 ةنيدم : قعد 35ها16 0165 ستنيلاكسا وغأ

 .ةيالو ةدعاق .ناةؤر,٠٠د
 ةدعاق ءرئازجلا يف ةحاو : طاوغألا

 .ليخنو بوبح .ن ١,٠٠٠" «ةيالو
 يلاب ةريزج يف ناكرب :ة8 غنوغأ

 ١4717  راث .ماك1 7 .ةيسينودنالا

 لكايه .ةّيحض ٠١,٠٠٠ نم رثكأ عقوأو

 ةميدق

 ريبكلا سلطألا ممق ىدحإ :نوغم ليغإ

 .م 4,٠1١ «برغملا يف

 ىلع ةيروس ىف ةميدق ةنيدم : ةيمافأ
 تدَقَع يتلا ةدهاعملاب ترهتشإ .يصاعلا

 ؟ :«:سخوبطلا نيب -م:قا' اهم اهيف
 امور ةدايسب تفرتعا «نامورلاو ٌيقولسلا

 ةعلق يف مويلا اهعقوم . ىرغصلا ايسآ ىلع
 .قيضملا



 ليفزنافإ

 يف ةّيكريمأ ةنيدم :8:؛ةصك؟ألاع ليفزنافإ

 .ن؟17؟٠٠٠,6 ءوياهوأ ىلع انايدنإ
 «سيّدق :(71/17-4171) ريبكلا سُميتفأ
 سّسأ ؛نيطسلف يف كّسنت .ةيطلم يف دلُو
 . ةّيزيفونوملا تمواق رايدأ ةّدع

 :(:4٠١ت) 110083  ةيكودفأ
 .سويداكرأ ةجوز .ةيطنزيب ةروطاربمأ

 ةحوي سيّدقلا اهمواق .اهطلستب تزرهتشإ
 . هتفنف بهذلا مف
 .ةيطنزيب ةروطاربمأ 47١0(: ت) ةيكودفأ
 راشتنا يف تمهسأ . ؟ سويسودويث ةجوز

 . قرشلا ةّيروطاربمأ يف ةيتسنلهلا

 سيّدق :(707-0507) ينايرسلا ما رفأ

 ملع .نيبيصن يف دلو .ةسينكلا ءابآ نم
 .سدقلا حورلا ةراّتكب بقل .اهرلا يف
 هل .هعابتأو ”ناصيدرب ميلاعت مواق

 زاتمإ .ةّينيد ةّيميلعت دئاصقو تافلؤم

 . ميرم ءارذعلا حيدمب

 )١1149- (ريغصلا دّمحم) َينارفإلا

 يداحلا ةهزن» هل .ّيبرغم خّرؤم ١1/4(:

 خيرات يف «يداحلا نرقلا كولم رابخأب

 .نيّيدعسلا
 نيّتكاشرأ كولم ةعبرأ مسإ :طاهارفأ
 نبإ .(.م.ق -)1١78-١7١1 ؟ :مهرهشأ
 7 :سخويطنأ ىلع رصتتنإ . ١ تاديرتيم
 هالس:9) ؟" لت .(:ح.ق 9)

 ةينيمرأ ارغ - 5 اًمومسشم تام (.م:ق

 .م.ق 77 سوينوطنأ سقرم ىلع رصتناو
 . ليتغإ
 تايرسلا رابحأ نم سيدق :طاهعارفأ

 . نرقلا يف مهتبتكو

 ةّينامرج لئابق : همت جنرفإلا

 اهيف تسّسأو َه نرقلا يف اسنرف تنطوتسا

 قرشلا يف مسالا قلطأ .ىلوألا كلامملا
 .ةّماع نيتيوروألاو نيّتبيلصلا ىلع

 ملاعلا يف ةّمق ىلعأ :1206:عقإ تسرفإ

 .م.ق أ نرقلا نم دقن - * طاهارفأ

 دنومدإ اهقلست .م 8,844 ءايالمج لابجب
 ظ غنسنت ليلدلاو ٌيدنليزوينلا يراليه

. ١184077 

 ىلع اسنرف يف ةنيدم :5056ا" ورقإ

 «نوتيإ ٠ .روأ ةظفاحم ةدعاق .ن ثور

 . 57 نرقلا نم ةّيئاردتاك . ةّيّوج ةدعاق

 يه .سوريإ ّمأ .قيرغالا دنع ٌبحلاو
 نييقينيفلا تورتشعو نامورلا سونيف
 . برعلا دتع ةرهزلاو

 .حيفطأ عجار :سيلوي وتيدورفأ
 :(5؟ نرقلا)» (ردنكسإ) ّيسيدورفألا

 حاّرش ّمهأ نم ءَينانوي فوسليف
 .وطسرأ

 ءسمخلا تاّراقلا ىدحإ

 .ن نويلم545 ءامك 0

 ٌّيدنهلاو ّيسلطألا ناطيحملا اهب طيحي

 .طّسوتملاو ندع جيلخو رمحألا رحبلاو

 قراط لبج قيضم اًيوروأ نع اهلصفي

 باب قيضمو سيوسلا ةانق ايسآأ نعو
 فرعي ام اًيوروأو ايسآ عم فّلؤت . بَدنَملا
 طيحملا يف اهرزج نم .ميدقلا ملاعلاب

 .نوينوير ٠ءسيروم ءرقشغدم :يدنهلا
 يفو ءرابجنز ءابمي «ءلشيس ءرْمُفلا

 ءاريدام ءايرانك ءهدرقوباك :تسلطألا

 .وكويب («نيليه تناس
 ةيلاع لابجو ةّيناكرب باضه :ضرألا

 ثلث رافقلا يطغت ءةعساو راحصو

 يف ىربكلا ءارحصلا اهّمهأو اهتحاسم
 رمحألا رحبلا لحاس نم دتمت ؛لامشلا

 .ّيسلطألا ىلع ةّيبرغلا ءارحصلا ىّتح

 نم .بونجلا يف يراهالاك ءارحصو
 ءاينيك (.م 8,477 وراجنميلك اهلابج

 اهعافترا طّسوتم .سلطألا :«يروزنور
 رهنأ لوطأ «لينلا :اهرهنأ نم .م

 نم .زيبماز ءوغنوكلا ءرجينلا «ملاعلا

 «هموتواس

 يتوبيج يف لاّسأ ةريحب :اهتاضفخنم

 ءم- ١١4 رصم يف ةراطقلاو ءم- 06
 .غم-7١1 ايبويثإ يف لقاندلا ءارحصو

 ءداشت «يوالم ءايروتكف :اهتاريحب ّمهأ

 ّيقيرفالا دودخألا تاريحبو ء«اناكروت

 ىدراودإ ءوتوبوم :ريئاز قرش ميظعلا

 ريزغ َّيئاوتسا اهخانم .اكيناغنت ءوقيك
 ٌيَراقو .ءّيمشوم ٌيرادم رق ءراطمألا

 تاخانم .ّدشأ نمو الامجإ فاج
 .فارطألا ىلع لدتعم «ةرارح ملاعلا

 تلغساو ةزمعتسع تناك اهلود' رثكأ
 :لودلا .؟ ةّيملاعلا برحلا دعب اهعيمج

 ايقيرفأ «ةّيبونجلا ايقيرفأ ءايبويثإ
 ءاناوستب ءادنغوأ ءالوغنأ ءىطسرولا

 وفوب .يدنوروب هوسات انيكروب ء«نينب
 ءاينازنت ءداشت «.ياكسنارت ءاناوستات

 ؛ يتوبيج «رئازجلا «سنئوت 2 وغوت

 ؛ياوبابميز ءريئاز .ايبماز ءادئناور

 عهييسئريو هموتواس جاعلا لحاس

 «نادوسلا «دنليزاوس «لاغتسلا

 «لاموصلا ؛لشيس ؛ياكسيس ؛نويلاريس
 انيَغ ةءاييغ ءاناغ ءايماغ ءنوباغ
 رزج ءادناق ءواسيب اينيغ «ةّيئاوتسالا
 ءوغنوك ءنورماك «هدرق وباك هرْمُقلا
 ءايريبيل «ةّيبيللا ةّيريهامجلا ءاينيك
 ةكلمملا :رصم ءرقشغدم «يلام ءوتوسيل

 «سيروم ءايناتيروم «يوالُم «ةّيبرغملا
 بلطأ .ايرجين ءرجين ءايبيمان «قيبمازوم
 . ةنّولملا طئارخلا
 دالب ىلع برعلا هقلطأ مسإ :ةيقيرفإ
 تيّمسف ةّيبرغلا اّمأ ءةّيقرشلا ربربلا
 رشا



 هأ/
 تلك
« 

 :5هناط مةكنعم ةّيبونجلا ايقيرفأ

 ءايقيرفأ بونج يف ةّيداحتا ةّيروهمج
 .نة,ةءءرءحل : يك لا

 ةيعيرشتلاو ايروتيرب ةّيرادالا اهتمصاع
 يف ّيدنهلا نيطيحملا نيب عقت .نواتباك

 اهدودح .برغلا يف يسلطألاو قرشلا

 ءقيبمازوم ٠«ياوبابميز ءاناوستب
 ميلاقأ نب وتوسيل رصحتو ء«دنليزاوس
 نم فلأتت .لانانو جناروأو باكلا

 «باك :ةقباسلا ةّيناطيربلا تارمعتسملا

 رزج اهعبتت «لاقسنارت «جناروأ «لاتان

 ١471١. تلقتسا :دراوتإ سنريو نويرام

 اًرابتعا ةّيرصنعلا تاعارصلا ةّيحض تعقو
 دّدحت نيناوق ةثالث رخآ تّيغلأ . 1486 نم
 اهتدم نه ١94943١. ئرضيعلا زييمتلا

 ؛«تبازيلإ تروب «نبرود «غروبسنهوج

 ةّيلبج ةبضه :صضرألا .ندنل تسيإ

 لابج قرشلا يف عفترت

 يتوساجنيإ اهممق ىلعأ ء«غربزنكارد
 رعو ديدش رادحناب طبهتو م4
 يف تاعقنتسم . ةقّيض ةّيلحاس لوهس ىلع

 لامشلا يف . ّيبرغلا ّيبونجلا ئطاشلا

 هامرء٠٠ «.ناهالاك ءارحص ّيبرغلا

 ءاجرلا سأر بونجلا ىصقأ يفو "مك
 «لاق .جناروأ :رهنألا ّمهأ .حلاصلا

 ؛ةعساو

 ٌيَراق لحاوسلا ىلع لدتعم خانم .وبويميل

 دالب ىنغأ .لخادلا يف راطمألا ليلقو

 رّدصُم لّوأ .اًيداصتتا اهّمهأو ايقيرفأ
 يف بهذ .ملاعلا يف ساملألاو بهذلل

 يف ساملأو غروبسنهوجو دنرزرتوتيو
 ساحنو محف مجانم .ايروتيربو يلربميك
 ديدحو مويناروأو موركو نيتالبو

 ةورث .بلصلا نم مخض جاتنإ ءزينغنمو

 ةورثلا عم قفاوتت ةيناويحو
 .ةّراقلا يف ةيشاملل جتنم لّوأ .ةّيندعملا

 نداعملا

 ةيعارز

 كامسألاو ةّيعارزلاو ةّيناويحلا تاجتنملاو

 ضعتبل اًيروص ال القتسا تحنم .رومخلاو

 «اناوستاثوقوب اهنم ؛اهتاعطاقم

 .ايبيمان «ءادناق ءياكسيس «ياكسنارت

 ةلود :©ءمامة6ءهنهع ىطسولا ايقيرفأ
 ء'مك 571,484 «ةّيئاوتسالا ايقيرفأ يف
 نيب عقت .يغنب اهتمصاع . 00
 وغنوكلاو ريئازو نادوسلاو داشت

 يه يرحب لعن اهل سيلو «نوريماكو

 تلقتسإ .اًمباس ةيسنرفلا يراش يغنبو
 ١476- ةطلسلا يف اساكوب .

 )١148. ٌىركسع بالقنإ . 4

 جورملا اهيطغت ةعساو ةبضه :ضرألا
 داشت هاجّتاب نيضفخنم نيب لصفتو

 يراش امهنم لّوألا يوري ءوغنوكلاو
 يف اياغن اهممق ىلعأ .يغنبوأ رخآلاو
 نادوسلا دودح برق داليلا قرش لامش

 توهينُمو ٌررأو اطاطبو ف .م 4

 ةّمهم ساملأ مجانم .ةيشام ةيبرت . قتسفو
 :مويئاروأ ٌيطايتحاو
 بتكلا ةعومجم :87658 اتسيفأ
 ىلإ بسنت .ةّيدرَملا ةنايدلا يف ةسّدقملا

 .تشدارز

 ةيسآ يف ةميدق ةنيدم :2م06505 سّسفُأ
 برق اهضاقنأ .هجيإ رحب ىلع ىرغصلا

 ملاعلا يف ايندلا بئاجع ىدحإ سيمطرأ
 نورقلا يف ةّيحيسملا مصاوع نم .ميدقلا

 مرح ّيسنك عمجم اهيف دقُع .لئاوألا
 ّنأو هللا َّمأ ءارذعلا نلعأو 47١« روطسن
 . اًدحاو اًمونقأ حيسملا يف



 ّيناغفألا نيدلا لامج

 فقسأ :(0875ت) (انحوي) نسشفألا

 هتافلؤم نم .ةدحاولا ةعيبطلاب نيلئاقلا نم

 .«نيّيقرشلا نيسيّدقلا خيرات»

 ّيكرت دئاق :(مه١41 /ه5١11ت) نيشفألا

 .َيمَّرْحلا كَباَب براح .مصتعملا مدخ

 . ائيجس تام . ةّيرومع ةكرعم يف رصتنإ
 ريزو :َيلامجلا ردَب نب لضفألا
 ليتغإ .رمآلاو رصنتسملا مدخ .نمطاف

 "كل

 )1١١19-١7785(: نيدلا رون لضفألا
 مكح .َيِبوَيألا نيدلا حالص ءانبأ ركب

 هّمع هلزع ١١97-1١١93. ماشلا دالب

 ١.. لداعلا

 كولم نم .ةيربرب ةدسنأ : (ونب) سطفألا

 سويلطُي ىف تمكح .سلدنألاب فئاوطلا

 اهنا .م1017١1-940 /ه1410/-411

 نباب فورعملا دمحم نب هللادبع

 نيفشات نب فسوي اهيلع ىضق .سّطفألا
 .هيدلوو دّمحم نب رّمُع اهكولم رخآ لتقف

 هتديصق نودبَغ نبا مظن مهئاثر يفو
 .«ةماّسبلا١ ةروهشملا

 ىطسولا ايسآ يف ةّيمالسإ ةلود :ناتسناغفأ

 ناريإ نيب ناتسكبزوأو ناتسنامكرت بونج
 ء'مك 74,6٠6٠ «نيصلاو ناتسكابو

 نمو لباك اهتمصاع .ن 6 ء,ر٠٠٠
 .ةنزغ .فيرش ٍراْرَم ءراهدنق «ةارّه اهندم

 ىشوكودته : ةلحاق ةّيرخص لابج :ضرألا

 ريم شيريت اهممق ىلعأ .لامشلا يف
 يف هوكزوريفو اباب يهوكو ء.م,

 ةّيورم حاطبو ةقيمع ةيدوأ اهللختت .طسولا
 سودنهلا دفاور صضضعب اهيف يرجت

 اهنمو ةديدع ىرخألا اهرهنأ ءايرّدومآو
 يف اهلك روغت ءحّرف ءيرَه ءدنمله
 طسو ّيبرغلا بونجلاب نوماه تاعقنتسم

 ساق اهخانم .ةحلاملا ناتسيس ءارحص

 اهتاكس ءافيص ةرارحلا فيدش اق
 مهمظعم ةاعر لئابق وأ نوميقم نوعرازم

 تاعونصم .ةبعص تالصاوم .لّخر

 اهمكح 50١. برعلا اهحتف .ةّيفرح
 اهيلع بقاعت 457-١١87. نوُيونزغلا

 ١149١ تلقتسإ .نوّيوفصلاو :لرغملا
 ةيروهمجلا تتنلعأ .ةّيكلم تحبصأو

 ةيتايقفوسلا سشويجلا اهتلخدو 1/7
 . 194 اهنع اهءالج تهنأ مث م64

 )1١87- (نيدلا لامج) يناغفألا

 .هرصع ىف مالسالا فوسليف 2:1

 .بوغلاو قرشلا يف لاج «لباك يف أشن

 لاطبإ) هل .ةّيمالسإلا ةدحولا ىلإ اعد
 هدبع دّمحمو ردصأ .«نيترهدلا بهذم

 .1884 سيراب يف 'ىقثٌولا ةورعلا» ةلجم

 راثآ .ناورسك ءاضق «نانبل يف ةيرق : اقفأ

 قفدتي ةراغم .تورتشعو سينودأ لكيه

 . ميهربإ رهن اهنم
 ؛ىليل هتدعاق دجنب عساو لهس : جالفألا

 .ةضورلاو عيدبلا هندم نم

 :(.م.ق 1" ةاا/-: ١١ "0 نوطالفأ

 طارقس ذيملت .نانويلا ةفسالف ريهاشم نم

 سميذاكأ ناتسب يف سّرد .وطسرأ ملعمو

 ,«راكفألا ةّيرظن» هتفسلف ساسأ . انيثأ يف

 نع .ةريخلا ةركف» ىمسألا اهلاثم

 ««ئسايسلا» ”«ةّيروهمجلا» '
 ' .«نوتيرك١ (.«تارواحملا»

 : هتافلؤم

 ؛«نوديف)

 ناكيتاقلا فحتم - نوطالفأ

 . ”«عئارشلا» .«ةميلولا) ««هميت)

 كارتألا هقلطأ مسإ :ا/ةادعطنع قالفأ

 .بونادلا ضوح ىف ايقالق ةرامإ ىلع

 . ١186/4 اينامور ةلود ايفادلوم عم تفلأ

 خّرؤم :(نيدلا سمش) ّيكالفألا
 ؛نيفراعلا تقاتم»ه نفلأ :ةّيولوملا

 .ّيمورلا نيدلا لالج ةايح يف . 4

 ّيقرشلا حفسلاب رئازجلا يف ةدلب :ولفأ
 « ترايت ةيالوب ةرئاد زكرم .رومع لبجل

 مكه قوس ن1 ةره +
 20005 نيطولفأ

 رصم ىف دلو .دهاز ّيفوص فوسليف

 .نوطالفأب رثأت .ةّيردنكسالا يف ملعتو

 لواح .ةثيدحلا ةّينوطالفألا سّسؤم

 تعمحج . نيدلاو ةفسلفلا نيب قيفوتلا

 5 *«تاعوساتلا» يف هميلاعت

 )٠١5-.م/ا؟(:

 راورغسم "اح 1/ تت
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 برغملل تداع 1١81٠١. اينابسإ اهتلتحإ
48 . 

 بونج يف ةنيدم :800:8 اروقأ

 نم ةيئاردتاك «لاغتريلا

 . 17 نرقلا

 يف رهنأ ةّدع هلمحت مسإ :4002 نوفأ

 يرويزلس يوري رشيماه نوفأ :اهنم ايناطيرب
 يوري لوتسيرب نوفأ «شناملا يف ٌبصيو
 «نرقس ٌبصم يف ٌبصيو لوتسيربو ثاب
 . نرقس دفاور دحأ ىلعألا نوفأ

 ميكح 01١(: وحن ت) يدوألا هّوفألا

 . ةيلهاجلا ءارعش رابك نم
 ةريحب ىلع ةّيسنرف ةنيدم :58ةه نايفإ

 .ةّيندعم هايه .ن 5,2٠٠ .ناميل

 .رتسنمتيلكو نونمماغأ ةنئبإ : اينيجيفإ
 ةهلال ًٌءاضرتسا اهدلاو اهب ىححض

 ىحوتسإ .ةداورط برح يف سيمطرأ
 سديبيروأ :ةّيبدأ سآم يف ةروطسألا

 . هتوغو نيسارو
 :(19717/-1417) (اردنسكلأ) ونيريقأ

 ةنبإ .رصم يف تشاع «ةّيئانبل ةبيدأ
 سينأ ةلجم :تسّكأ .يروخلا نيطنطسق

 ىددتنم اهلزنم ناك ١898. ؛سيلجلا

 . ءايدألل

 اينئابسإ ىف ةنيدم :ٌمناَو ةلبآ وأ اليفأ

 :ق غءر٠٠» «ةميدقلا ةلاتشقب ىطسولا
 ايزيرت ةسيدقلا نطوم .ةّيخبرات راوسأ

 .ةّيليفألا

 ىلع اينابسإ يف ةنيدم :ه:165 سليفأ

 نارفأ .نا1١؟٠6٠6,6 ءاياكسب جيلخ

 .ديدحو بلص
 ىلع اسنرف يف ةنيدمم 0 نوينيفأ

 .ةظفاحم ةدعاق .ناال٠٠٠,6 «ءنورلا

 : اهراثآ نم . 17 ا/1/-94١17 تاوبابلا رقم

 .رومخ .ٌيوبابلا رصقلا

 بونج ةّيكرت ةنيدم :راصح هّرق نويفأ

 ل ة0روو ف

 .ةيالو ةدعاق .نال٠٠٠,4 «ةرقنأ برغ

 . داحس

 رهشأ )1١41/5-19478(: (دّمحم) لابقإ
 نيملسملا نيركفملاو ةفسالفلا ءارعشلا

 تانسابلا ءاشنإ ىلإ اعد .دنهلا يف

 تافلؤم هل .دنهلا نع لاللقتسالاو

 .ودرألاو ةّيسرافلاب نيواودو
 بتكلا مهأ نم :حيسملاب ءادتقالا

 اموت ىلإ بسْنُي .ةّيحيسملا ةّيحورلا

 ١401١. ت ىسيبمكلا

 .لوضانألا يف ةنيدم :راصج قآ

 .داحس .ن ءرءء٠

 ديعسل ّيوغل سوماق :دراوملا برقأ
 .ننوترشلا
 رهنلا 'ةلضفي ةيووس .يف لبج :عرقألا
 .م ١رالا/٠ «نيّتولعلا لابج نع ريبكلا

 :(م١501 /ها١ ت) سباح نب عرقألا

 دفوو ملسأ . ةّيلهاجلا ءامكح نم ئباحص
 . حتفلا ماع ميمت

 . تيرك بلطأ : شطيرقإ

 بونج ةينوق يف ةّيكرت ةنيدم :يارس قآ
 .ن٠١٠٠,١4 ؛ولوغزوت ةريحب
 كولمم :(بجاحلا) هللادبع نب رقنسقآ

 ١١81. بلح مكاح .يقوجلسلا هاشكلم

 سّسؤمو لصوملا كباتأ يكنز دلاو

 شتت هلتق .يكنز ةلالس

 ٠١945. :«قورايكرب

 بونج ةينوق يف ةّيكرت ةنيدم : رهش قآ
 .نالهر٠٠٠ ءرهش قآ ةريحب

 ندم ةذع هلمحت مسإ :كلككان وص قآ

 رصان هنأل

 ةنئيدمو ءايكرتو ناتسخازاك يف رهنأو
 دفار وص قا ىلع ناتسكرت ىف ةّينيص

 .لآاةروق: ءميرات

 ةظفاحمب رصم ديعص يف ةنيدم :رصقألا
 ةبيط لالطأ .ن 486,0٠٠ ءلينلا ىلع انق
 هانب ءرّصقألا دبعم اهراثآ ّمهأ .ةميدقلا
 .م.ق ١4٠٠ وحن نومآ هلالل 7" سيفونيمأ

 ١18 وصف. # سييسعرلا ةمظم:ليامتو
 . كنركلا دبعم اهلامش يف .م. قف

 لئابق :(ضيبألا فورخلا) يلنويوق قآ

 ركب رايد ىلع اهذوفن. تطسب ةّينامكرت
 ٌيلوغملا ففحزلا دعب تارفلا ىّتح
 «نسح نوزوأ» اهريمأ لقن . 17

 اهيلع ىضق .زيربت ىلإ ةمصاعلا
 ١6٠١7. نوّيوفصلا

 رصقألا دبعم

 :(.م.ق " نرقلا) 51161085 سييلقأ

 .ةيردنكسالا يف مّلع َينانوي ّيضاير
 .ةحطسملا ةسدنهلا ئدابم عضو

 ةسيتكلا ءابآ بقل :ةثئالثلا رامقألا

 سويليسابو بهذلا مف انحوي :ةّيقرشلا

 .ّيزئايزانلا سويروغيرغو ريبكلا
 يف برعلا مانصأ نم :رصيَقألا
 . ةيلهاجلا
 بونج يف ةنيدم : 8عهماناءم وكلوباكأ

 .نةةءروثع٠ .يداهلا ىلع كيسكملا

 :يملاع يحاس عجتم
 : 8لق0ءعمتعم20036 كسدور وغميداكأ

 برق ةيبرغلا ايريبيس يف ةّيسور ةنيدم
 ؛ءاملعلا ةئيدم اهانعم «.كسربيسوفون

 عّمجُم .1404 تثئشنأ .ن*إلوء٠٠

 ةيملع تاساردو ثوحب تاسّسؤمل صاخ

 . ةيرابتخاو

 اهسّنأ ةّيفسلف ةسردم : ةّيميداكأ

 . انيثأ يف سميذاكأ نيتاسب يف نوطالفأ

 عماجملا ضعب ىلع مويلا مسالا قلطي
 ؛ةليمجلا نوئفلاو بدألا دهاعمو ةّيملعلا

 اهسشأ ءةّيسنرفلا ةيميداكألا اهمدقأ

 . ١170 ويلشير

 -4ا/١ ةّيئيطنطسقلا كريرطب :سويكاكأ
 ةعيبطلاب نيلئاقلا عم قافتالا لواح . 4

 . ابابلا همرحف ةدحاولا

 نيتلودلا : اناتبكأ
 . ةّيلاحلا نادمه يه .ةّنيمخألاو

 نويامُه نبإ )١647-١1٠06(: ربكأ

 لوغملا ةرطابأ مظعأ .كنلروميت ليلسو

 عّسو .1865 كلم .دنهلا يف نيملسملا

 هطالب حتفو ةرادالا حلصأو ةلودلا دودح

 ةمصاع ةّيديملا



 نويتكأ

 كرتو ءابدألاو نيناثفلاو ءاملعلل هرغأ قة

 ةلادعلا اهيف دوست ةّيوق ةّيروطاريمأ

 .نيملسملاو سودنهلا نع ةاواسملاو

 نيد يف نايدألا ديحوت ىلإ اًئبع ىعس
 ةدعاسمب هسسأ عضو «ّئِهَلِإ نيد» هامس

 هنبا هفلخ «ىيضيفو لضفلا يبأ نْيّوخألا

 .ريكناهج
 / نم ّيروطسأ داّيص :ةلهنف» نويتكأ
 *سيمطرأ ةهلإلا أجاف .نانويلاب ةبيط لهأ
 ةهلالا بضغ راثف ؛ماّمحلا يف ةيراع
 ديص بالك هتدراط دراش لّيأ ىلإ هتلّوحو

 . هتسرتفاو

 نم َيميمت 77١(: ت) يفيَص نب مثكأ
 ىف برعلا ءامكح دحأ .نيرّمعملا

 ْ .ةلماجلا
 .قارعلا طسو يف ةميدق ةنيدم :دكأ
 .م.ق 1116 وحن 5 نوجرس اهسّسأ
 .نيّيدُكألا ةمصاع

 ام دالي نطوتسا ّيماس بعش :نوّيِدَكألا
 اهأشنأ .ةّيوق ةلود سّسأو نيرهنلا نيب

 تمادو .م.ق 7770 وحن 5 نوجرس
 ةرهدزم ةراضح مهل تناك .نيئرق وحن

 . ةّيرموسلا ّلحم مهتغل تلحو
 ءاناغ :مععمه اركأ
 .اينيغ جيلخ ىلع فرم .نةءءرددل

 .راكاكو بهذ ريدصت
 ىلع ليزاربلا يف ةبالو :ىثعع هركأ

 ء'"مك ١51,589 ءرريبو ايقيلوب دودح

 .وكنارب وير اهتمصاع

 . 1407 اهنع تلزانتو ايقيلوبل تناك
 انيثأ يف نصح :4لهمدانك لويوركأ
 .م١٠٠ اهعافترا ةّيرخص ةلت قوف ةميدقلا

 نونيثراب اهّمهأو ةعئارلا هلكايهب رهتشإ
 .نويثخرأو
 ويافوا لف كزينأ ةنيدم : ثلممه نوركأ

 تاراّيس .0 ٠ «ايرإ ةريحب برق

 . تاراّيس تاراطإ ءناريطو

 : من>عم-2:هءممع سناقوري نأ سكأ

 «نور ود شوب ةظفاحمب اسنرف يف ةنيدم
 . ّيعماج زكرم .ن
 ارتلكنإ يف ةنيدم >0 ةروقسكأ

 «لورشو ىقتلم ىلع
 نرقلا نم ةريهش ةعماج .ن ةرن*٠*
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 ةّيحيسم ةيعوت ةكرح :(ةكرح) دروفسكأ

 ةمصاع

 .ن”ثءولرءوو

 زمياتلا

 رئاعشلا ةسراممو سوقطلا ءايحإل
 يف دروفسكأ ةعماج يف تأشن .ةينيدلا
 ةسينكلا ةسواسق اهب ماق .14 نرقلا

 كلت ديدجت ىلإ تفدهو «ةّيناكيلغنألا
 اًئيمأ لظ نم ةكرحلا ءامعز نم .ةسينكلا

 دراودإو يلبيك نوجك ةّيناكيلغنألا هتسينكل
 ىلإ مهضعب ّمضنا نيح يف ء”يزوب
 دقو «”ناموين نوجك ةّينامورلا ةسينكلا

 . *"نامزياو لانيدركلا ةكرحلا دعاس

 :منعاد-©طهمءااع ليباش ال سكأ
 . ةّيناملألا نخآ ةنيدمل يسنرفلا مسالا

 ءايبويثإ يف ةسّدقم ةّيطبق ةنيدم :موسكأ
 موسكأ ةكلمم ةمصاع .نل ٠

 .لئاوألا ةّيحيسملا نورقلا يف ةميدقلا

 تاعونصم .ةروهشم باصنأو تاللسم

 . ةّيجاع

 ارتلكنإ بونج يف أفرم :165*8 رتيسكإ
 ءرشنوفد ةدعاق : نك ىلع

 .ناءءرددوت

 شاع ّينيثأ ماّسر :61>8ف35 سايكيسكإ

 ّنف يئشنم زربأ نم .م.ق 5 نرقلا رخآ يف
 . ةّيفزخلا ةينآلا ىلع دوسألاب مسرلا
 يف ةميدق ةنيدم :ةعاتانتت مويسكأ

 اهيف رصتنا ةّيرحب ةكرعمب ترهتشا نانويلا

 6١ سوينوطنأ ىلع اييرغأو سثايفاتكوأ
 .م.ق
 برق قارعلا يف ّيرثأ عقوم :كاشكأ

 .ةميدقلا ريبأ لت لالطأ .ءاّرّماس

 هلمح مسإ :026©0160: سْفتميلكإ
 -88) - أ :مهرهشأ .تاوبابلا نم 4
 )١17٠06- م - .سيّدق .اباب عبار (910

 ىلإ امور نم ةّيوبابلا يسرك لقن (4

 .نيتلكيهلا ةنبهر ىغلأ .اسنرف يف نوينيفأ
 َه سولراك مواق .(1684-16177) 7 -

 ارتلكنإ كلم 1 يرنهل استي ملو

 مواق )١10١0-1751(. 51 - .قالطلاب

 . ةينيسناجلا ةعدبلا

 يردنكسإلا سضنميلكإ
 ّيسّسؤم نم يحيسم بتاك 214

 .ةيردنكسالا ةسردم

 اكريمأ يف ةّيروهمج :5808300: روداوكإ

 ءوريبو ايبمولوك نيب يداهلا ىلع ةّيبونجلا
 اهتمصاع .ن 11,٠00,٠٠٠ اوك ١

 ءاكناوك «ليكاياوغ :اهندم نم وتيك
 لامش ءاوتسالا طخ اهيف ّرمي .ابمابوير

 اهتغل .سرغابالاغ رزج اهعبتت .وتيك
 اهميلقإ ترسخ .4877١؟ تلقتسإ .ةينابسإلا

 1١44١- وريب عم اهبرح يف َينوزامألا
 ةّيلبج باضه طسولا يف :ضرألا . 5

 اهممق ىلعأ ءسدنألا نيكارب اهيلع فرشت
 لهس اهمامأ ّدتمي .م 7,171 ءهوزاروبميش

 هيف رثكتو رهنألا هيورت ءطيحملا ىّتح عساو
 ةبرتو بطرو ٌراح خانم .تاعقنتسملا

 ةفيثكلا نوزامألا تاباغ قرشلا يف «ةبصخ

 يف ةيشام ةيبرت .دونهلا لئابق اهنكست
 : لهسلا يف مخض ّيعارز جاتنإو تاعفترملا

 ةورث ءركس بصق نطق ءزرأ ءواكاك ءزوم

-١69( 

 نابعلي سكايأو ليخآ - سايكيسكأ
 ناكيتاقلا فحتم - درنلاب
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 .رامثتسالا ةدودحم .ةرفاو ةيندعمو ةيعيبط

 ء1فاطم ( ةنيمل باشخأ «كامسأ ديص

 دراوم ؛محف «صاصر «ساحن «بهذ

 أفرم رحبلا ىلع ديحولا اهذفنم .ةمهم ةّيطفن

 ىلإ اهتاجتنم مظعم ردصت . ليكاياوغ

 .واكاك نب ؛زوم :ةدحتملا تايالولا

 .ملاعلا يف زوملل لّوألا رّدصملا .رّكس
 اناغ يف ّدس :8قلمومدن5» ويموسوكأ

 ةريحب ربكأ ءاتلوق ةريحب نّوكي ءاتلوق ىلع
 ديلوت . "مك 8,9٠ «ملاعلا يف ةّيعانطصا

 .اميت ةنيدم كالهتسال ةقاط

 لابج نم :هعمدهد2 اوغاكنوكأ
 يف ةّمق ىلعأ «نيتتجرألا يف سدنآلا اناا

 .م 1,404 ءاكريمأ
 .ّينيوكألا اموت بلطأ :ننيوكألا
 )١9.1- :1ءاة6 (رانوغ) فوليكإ
 هب رْثأت .يلايرس ٌيديوس رعاش (4
 . هذالب ءابدأ

 -1880) علءاسصف (ملهلت) دنوليكإ
 دئار ربتعي .ئديوس رعاش : 48

 .هدالب يف ثيدحلا رعشلا

 ةّيسايس :كواننت» (نوزاروك) ونيكأ
 ةضراعملا ةميعز ..1477 تدلُؤ .ةّييليف

 .194417 ونيكأ وينينيب اهجوز لايتغا دعب
 .19485 ةسائرلا تاباختنا يف تزاف

 .نابايلا روطاربمأ :هلطنطنا» وتيهيكأ
 يذلا وتيهوريه هابأ فلخ .197* دلو

 . 194894 يفوت
 بونج يف رهن :ةلوطدس2 امابالأ
 يوري .مك 008 «ةدحّتملا تايالولا

 جيلخ يف ٌبصيو امابالأ ةيالو
 .كيسكملا
 تايالولا ىدحإ :هادطدس2 امايالأ

 ء'امك 177,751 «قّيكريمألا ةدحتملا

 «يرمغتنوم اهتمصاع . 0٠

 يف معقت .ليبومو ماهغنمرب اهندم نم

 جيلخو اديرولف لامش «يقرشلا بونجلا
 طفنو ديدحو محف مجانم .كيسكملا

 .ملاعلا يف ماخر علقم ربكأ .ّيعيبط زاغو

 هلمحت َيفارغج مسإ : 135 غادالا

 برغ يف لابج اهنم ءايكرت يف عقاوم ةّدع
 لساللس ىدحإو م١1 «ناو ةريخحب

 .م 7,75 «ىطسولا سوروط لابج
 :(1974-1917) ةلاقعلف (لاشيم) رالأ

 ريدم .ّيعوسي بهارو ّيسنرف ىرشتسم

 اكسالأ

 1437 توريب ىف ةّيقرشلا بادآلا دهعم

 .نانبا نق برحلا اياحض نم .هتافو ىتح
 موهفم ىف ةّيهلإلا تافصلا» : هتافلؤم نم

 .؟هيهذمو ٌّيرعشألا

 745-4٠١. طوق كلم :؟ كرالأ
 روطاربمألا ةافو دعب قرشلا حاتجإ

 امور بهنو برغلا ازغ مث سويسودويث
006" 

 قرش يف ةّيكرت ةنيدم :ةلهتن# غزالأ
 وأ غزالا ةيالو ةمصاع «لوضانألا

 نصحب ةروهشم .نااكاكرد٠٠ «زيزعلا

 .ّيطنزيبلا توبرخ
 تايالولا ىدحإ :كلدقاق اكسالأ

 ايلفأو ةحاص اهريكأ انك ضآلا ةسقنلا
 .ن4ءالر٠٠٠ مك ا,ه٠٠18,8 ءاناكس

 عقت .جاروكنأ اهندم نم ءونوج اهتمصاع
 جيلخ ىلع نيبرغلا لامشلا ىصقأ ىف

 نع ادنك اهلصفت ء.يداهلا يف اكسالأ

 نع غنريب رحب اهلصفيو ءىرخألا تايالولا
 ةديدع رزج اهئطاش ىلع رشتنت .ايسور

 :رزج اهعبتت ءردنسكلأ ليبخرأ اهّمهأ
 .ءسنارول تناس «.فروليبيري ء«كايدوك

 هبشل اًدادتما لكشي يذلا نايسويلأ ليبخرأ

 اهنع تّلختو ايسورل تناك .اكسالا ةريزج
 .14694 داحتالا ىلإ تّمضنا «؛4571/

 ءادرج ةّيبطق ةقطنم لامشلا يف :ضرألا

 ّيلخاد ضفخنم نع سكورب لابج اهلصفت
 دتمت بونجلا يف «نوكوي رهن هيوري عساو
 ممق ىلعأ اهيفو اكسالأ لابج ةلسلس

 ىلنكام :اهّمهأو ةّيلامشلا اكريمأ

 دلع ةطانمو لاغدأ اللغم .م 6
 يداو اهنم ةعارزلل ةحلاص ةيدوأو

 ىلإ «جاروكنأ ةمصاعلا هيفو اكسوناتام

 اهيفو اكسالأ ةريزج هبش ٌدتمت برغلا

 يطغت . اًطشان اهضعب لازي ال ةديدع نيكارب
 لتكلا رثكتو ءةعساش تاحاسم تاباغلا

 حفسب انيبسالام ةلتك اهمظعأ «ةّيديلجلا

 خانملا . "مك 8,84٠ .«سايلا تناس لبج

 لحاسلا ىلع لدتعمو لخادلا يف. ساق

 رشتنتو غنريب رحب لحاس ىلع وميكسألا
 .لخادلا يف دونهلا لئابق ضعب

 اهنع ضّرعت ةقاشو ةبعص تالصاوملا
 اًميدق ترهتشإ .ةعساو ٌيَّوج لقن ةكرح

 ةورث ءامنإ يف تمهاسو بهذلا دالبب

 نيمثلا ندعملا نم تمّدق امب اكريمأ
 زكرم مويلا يه .باشخألاو كامسألاو

 اهداصتقا موقيو مهم يحايسو يجيتارتسإ
 ةنر «ٌيرحخبلاو َّيَربلا .ديصلا ىلع

 رحبلا لجعو بلعثلاو ورفلا تاناويحو
 ةّمهم ةّيندعم ةورث ىلعو هكامسألاو

 .بهذ ءديدحو محف :مخض نيطايتحاو
 .بشخو ورف . طفن ءساحن
 ةّيناكرب لابج ةلسلس :هلدوطع2 زغالأ

 اهممق ىلعأ ءاينيمرأ ةّيروهمج ىف
 .م 4,040 ستاغارأ

 راب :ىاةهصنم05 (وينوطنأ> سئيمالأ
 راّيت فشتكإ .سيمولوك قيفر ينابسإ
 ١01١0. «ميرتس فلوغ»

 ناتسكيجات يف لابج ةلسلس :ىلدت يالآ

 ىلعأ «ةينيصلا دودحلا برق ءايزيغرقو
 يداو ىلع فرشت .م 5,014 اهممق

 لسالس اهنم عّرفتت . ةّيديلج رهنأ .ةناغرف
 .ناشفارزو ناتسكرت
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 ابستلا نكح ظفرتلا حم ادع :اوروأ
 انظرو ارسيرسو .اناظيزب اننزفا وع
 .مك ١,٠٠١ لوطب ايناملأ برغ بونجو
 ءاسنرف“ ىف تالب نوم .اهنك“ ىلعأ
 اهترفح ةقيمع ةيدوأ اهللختت .م 07

 قرطو قافثأ اهزاتجت :ةّيديلجلا رهثألا
 نوم :اهنم ةروهشم تارممو ةيديدح

 «نوليمس «سوجيرف «رائرب ناس «نالب
 نابلأ ءرقب ةيبرت .رئيرب ءراتوغ ناس

 اريييوس نفقا امّيَس ال ةروهعم - تابجأو
 انمللا يا بوح :ةعادز

 حلزتو ةّيملاع ةّيحايس زكارم ' .ايلاطيإو

 ارسيوس ىف اهمهأ ةّيوتش تاضايرو

 رهنأو جولثلا اهيطغت ممق .اسنرفو

 نم نيونجلا مسقلا :ايلارتسوأ بلأ
 ةعطاقم يف ٌدتمت ءايلارتسوأ لابج لسالس

 .دالبلاب ةمق ىلعأ اهيف .ايروتكف

 وا, وكسويسوك
 يف لابج ةلسلس :ادئليزوين بلأ

 ممق .ةيبونجلا ةريزجلا برغ ادنليزوين

 ,ةّيديلج رهنأ .جولنلا اهيطغت ةّيناكرب

 ىلعأ .ةقيحس جاجفو ةديدع تاريحب

 .ءم1,491 نامست «م 1,4 كوك اهممق

 .م7,177 نورب تلام

 ءاسنرفو

 يف رهن :8106, آهاع هبال وأ بلأ

 يف عبني .مك ١,١16 ايناملأو ايميهوب

 ةديددع اندم ئوزي, .هبآل مساب ايصيهوب
 .هثولارك «نيلوك «ستيبودراب :اهنم
 رحب يف يهتنيو «نسيم «ندّسرد ءانريب
 .اًعساو اًبصم اًنّوكم غروبمّم دنع لامشلا

 :رثسلا عرعر , ءافاتلف :هدفاور نم

 ةديدع تاونق ةظبرت .هلاس ؛هدلوم «لقاه

 «نيرلا :رهنأبو لامشلا رحبو قيطلبلاب
 لقتلا قرط ّمهأ نم .اردوألا ءرزيفلا

 . ىطسولا اًيوروأ يف ّيرهنلا
 ناطلس :(7١١٠؟ت) نالسرأ بلأ
 فلخ ٠١. 77 يناثلا يقوجلسلا سراف

 كلن © سلاموو' رشآ كي لرغط هع
 .ليتغإ ٠١1١. تركيزتنام يف مورلا

 .ةأشكلم هئنبا هفلخ

 طّسوتملا يف ةّيلاطيإ ةريزج :810 ابلإ
 هاك 55#  :اكيسروك قرش

 ع نويلوبان اهيلإ يف .
1/614 

 يف ةّيكريمأ ةنيدم :51 2290 وسابلإ

 دادويس ةلابق هدنارغ وير ىلع ساسكت
 ,ةّيكيسكملا زراوخ

 . يوتش عجتنم «ساحن ؛ةيعارز قوس

 :5طونمغ22 طؤانرألا دالب وأ اينابلأ

 نيب كيتايردألا ىلع ناقلّبلا يف ةّيروهمج

 ءنانويلاو اينودقمو ورغين هتنوم
 اهتمصاع .' ٠٠ أمك

 ؛هرولق «يراتوكس :اهنده نم ءاناريت

 يّطغت ةرعو ةّيلبج دالب :ضرألا .ناسابلا
 اهنتق لفأ :كةيححاس فلق :تانادلا
 .م 1,10١ ءاينودقم دودح ىلع باروك

 : اهنم ةديدع رهنأ اهيورت . بصخ اهلحاس
 اهيف رثكت .ناميس (:؛يبموكش ء؛نيرد
 هتنوم عم ردوقش ةريحب مساقتتو تاريحيلا

 خانم .اينودقم عم ديرهوأ ةريحبو ورغين

 ٠ففيءءلرانل.

 م «بوبح :ةعارز «ةيشام ةيبرت .ىَراق

 «نوتيز «نطق غبت «يركس ردنمش زرأ
 ةثيدح ةّيندعم ةورث . رضخ «هكاوف «ةمرك

 .طفن ءرامثتسالا

 ىلع ةّيكريمأ ةنيدم :4لاطهصإب ينابلأ
 ء«نسدهلا

 .نالالهرء٠٠

 ةلودلا سّسؤم :(477ت) نيكن بلأ

 مدخ .اًيكرت اًكولمم ناك .ةّيونزْعلا

 هرهض هفلخخ . 4517 ةئزغ ريمأ .نيتناماسلا

 كلم :(198-١مال5) ةلطعت أ ربلأ

 ٌدض برحلا يف لسبتسإ : 4 كيل

 1١91١4-1518. ناملألا

 دلو .سفاسلا اهلي لهاعح 9 ربلآ
 اًقلخ ١9497 ماعلا اكلم بَصُن . 5
 ١. قاوحوب هيضأل

 .وتويوم بلطأ :(ةريحب) ربلأ

 ودارولوك لابج يف ةّمق :1581616 تربلإ

 .م 4,749 «ةّيكريمألا
 ادنك برغ يف ميلقإ :415:02 اتربلأ

 ؛ةيناطيربلا ايبمولوكو ناوشتكساس نيب
 نال "مك 1١46

 .يراغلاك هندم نم ؛«نوتنمدأ هتمصاع

 مجانم ّمهأ . عساو قاطن ىلع حمق ةعارز

 .دالبلا يف زاغو طفنو محف

 :(18١:-؟9١91) ريبكلا سئربلأ
 ٌيناملأ بهار .ةسينكلا مّلعم .سيدق

 يف توهااللاو ةفسلفلا سرد . ّيكيليمود

 هذيمالت رهشأ .اينولوكو سيراب يّتعماج
 .ٌينيوكألا اموت

 يف لابج ةلسلس :13060ن:2 ْرّرِبلا

 «نيوزق رحب بونج ناريإ لامش
 دنّوامَد اهممق ىلعأ .مك 48٠ اهلوط

 .م 4

 «كرويوين ةيالو ةهصاع

 - ريبكلا ستربلا نييفلا
 انيدوم د وسام وت ةشي رب
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 لابج ىف دماه ناكرب :1510:هانمت زورَبلا

 ةَمَق ىلعأ .م 0,177 ءايسورب ساقوقلا

 .اًيوروأ يف
 يف ةّيكرت ةنيدم :4لطاواد» ناتسبلأ
 .نا٠٠٠,6 «شعرم لامش لوضانألا

 اقابأ ىلع سربيب رهاظلا راصتناب ةريهش
 . 1717/1 َيناخليإالا

 ىف ةّيئابسإ ةئيدم :4159ءام هطيسبلأ
 . دوو هكاوف .ن١١ال,٠٠٠ .سلدنألا

 نب رصنتسملا ىلع 7 سنوفلأ اهيف رصتنإ
 .41١١دوه

 ىف ةّيلبج دالب : ثامر 5 تا راشيلا

 دعب برعلا اهيلإ أجل .سلدنالاب اينابسإ
 اهتروثب ترهتشإ . ١5447 ةطائرغ طوقس

 .16548-1061/1 نابسالا ىلع

 ةّيكريمأ ةنيدم : تلاطانوانع؟ونانع هكركوبلأ

 ؛هدئارغ وير ىلع وكيسكم وين يف
 . نبط ركرم .ن هر
 ماطسونءءوانع (هد رسوفلأا) هكركوبلأ

 سّسأ َيلاغترب راحب )١515-1١4617(:

 اوغ ءدنهلا ىف لاغتربلا تارمعتسم

 ةعدب : هلاطنععمز5 راتكلا وأ نويحيلالا

 ١7 نرقلا رخاوأ يف ترهظ ةّيحيسم ةّينيد

 اهميلاعت "ضعب :تّذدمجنإ .:اسنرف بون
 كولم اهبراح .ةّيوئاملا تادقتعم نم

 ةوخالا ريشبتلاو ظعولاب اهمواقو ءاسنرف
 دعب تشالت .ناكينئيمودلا وأ نوظعاولا

7145 . 

 )1١1830- ملطةمن# (كازيإ) زينيبلأ

 ,ّينابسإ ونايب بعالو يقيسوم :8

 .«ايربيإ» هتعوطقمب رهتشإ
 بوعشل ّينيد زكرم :81 1319 نيخاتلا

 .زوركاريف ةيالوب كيسكملا يف كانوتوت
 ع5 نرقلا ىّتح .م.ق 5 نرقلا نم رهدزإ

 يف ٠١ نرقلا يف ةديدج ةضهن فرعو
 نرقلا يف لمهأ مث «كيتلوت بوعش دهع
 هيف :تاّوكلا مّرَه اهنم ةعئار راثآ . 1

 "تل
 ايسآ يف لابج ةلسلس :4لغ385 ياتلآ

 .نيصلاو ايلوغنمو ايريبيس نيب ىطسولا
 اخوليب اهممق ىلعأ .مك ١,5٠١ اهلوط

 .ةّيسورلا ياتلا ةعطاقم اهيف .م7

 5 "مك 1

 .لووائرب اهتدعاق

 .ناراكء عرف

 تامنيس ::قلاطتفم (تريررلا نافعلا

 . 36 يس نفاسناك ققادلو . ّيكر يمأ
 ليبولفباا ؛ ؟ليقشانا

 .1فافز# ««ءاسن ثالثا .؛دونهلاو

 :(9١ا!ل5-4948١) هلام (راثلأ> وتلأ

 اًيوروأ يترامعم رهشأ .ّيدنلنف سدنهم
 تيلاعلا ةرامعلا خدي رثأك .ةتامشلا
 ْ .ثيدحلا

 )١918- ملااطاندكع( (سيول) ريسوتلا

 يف دلو :.ّيسنرف فوسليف ©:

 رّوطتو سكرام تاملؤم سرد .رئازجلا
 ةّيلاّمعلا ةقبطلا ةكرح ىف اهريثأتو هتفسلف

 ةزهجألا» بهذم عضو . ايراتيلوربلا

 : هم الفأ نم

 .«ةلودلل ةيجولويديالا
 ىف ةّيكريمأ ةنيدم :8100023 ان وتلأ
 قابس ةروذ .ن 10ر56: ؛ايناشل 75

 . ةيونس تارايس

 نم ّيكرت كولمم :بجاحلا شات نوتلأ
 ٠١١1. مزراوخ مكح .نييونزغلا 2

 . ٠١57 ةّيسوبدلا ةعقو يف لتف

 ةريزج قوف ةّيقارع ةدلب :يريوك نوتلآ
 .كوكرك برغ لامش ريغصلا بازلا طسو
 . ناليمج نارسج ربلاب اهلصي .ن ةرء٠٠

 يف لابج ةلسلس : 4/19543عطذ غاط نيتلأ

 ءارحص هاجّتاب ردحنن تبتلا لامش نيصلا

 ىلعأ ءرون بول ةريحب ضفخنمو يبوغ
 .م 0,7٠١ اهممق

 نماث :(181١ت) هدنّبادخ وتياجلأ
 نبا“ ءسراف ىف ةّيناخلياإلا ةلودلا كولم
 ضرف ,1:4 ناّراف هاخأ فلخ .نوغرأ

 يف برغلاب دجنتسا ؛ّيعيشلا بهذملا
 بيبطلا هريزو ناك .كيلامملا ةبراحم
 .ديعس وبأ هنبا هفلخ . نيدلا ديشر

 اينابسإ يف أفرم :هلاوموز[ةك سا ريسخلا

 .نا٠٠٠,١٠٠ .قراط لبج قيضم ىلع
 سلدنألا حتف يف برعلا اهلخد ةنيدم لّوَأ

 . ءارضخلا ةريزجلا مساب اهوفرعو
 ,ةّيقرشلا ايريبيس يف رهن : 41035 نادلأ
 .مكار٠٠6 ءانيل دفاور نم

 نق ّيناجرم ليبخرأ : ما لوطعت اريدلأ

 «رقشغدم برغ لامش يدنهلا طيحملا

 قرش يف ةّيخيرات ةقطنم : 1536 سازلا

 .نار 57 84رلالا :نيرلا ىلع اسنرف

 نيرول عم لكشت .غروبسارتس اهتدعاق

 هيشلأ

 ١81/١ ايناملأ هيلع تلوتسا اًعساو اًميلقإ

 . ١ ةيلاغلا توسلا ف استرلا ةتفاعتساو
 )1١51/8- عاوطعاممع (مدا) رمياهزلا

 سنيور قيدض ..ئيناملأ ماسر ©

 تاعوضوم مسر .امور يف ليرب سلوبو
 رهتشاو ريطاسألاو سّدقملا باتكلا

 ةّيخيراتلا ثادحألا ريوصت يف هتراهمب

 رظانملا اهيف , لتحت ةريغص ماجحأب

 يف ءاوضألا عزوتتو اًرراب اًماقم ةّيعيبطلا

 قيرح» هتاحول نم .ةعئار ةيفلخ دهاشم
 .1كالملاو اًبوط» .ةةداورط

 ةمصاع :؛ةّيسور ةنيدم :ةاذاه اتسلأ

 .نا/٠٠0,0 ءايكوملاك ةّيروهمج
 كا (ةيزغلا دع نب كلاغإل ةوعس لآ
 عيوُب .ضايرلا ةنيدم يف دلو 2 5

 للكت .1915 لصيف ةافو رثإ ىلع اًكلم

 هدهع ىف مت .ّيداصتقالا ءاخرلاب هدهع
 ْمأو «لصيف كلملا ىيّتعماج حاتتفا

 .ىرقلا

 (زيزعلا دبع نب دوعس) دوعس لآ

 .تيوكلا ىف دلو )١1954-1١90(:
 تحيضتأ هاي يف 1١401. مكحلا ىّلوت

 ةعماج مساب ةكلمملا ىف ةعماج لَّوأ

 يف نفّدو انيثأ يف يفوت .دوعس كلملا
 .ضايرلا

 (زيزعلا دبع نب دهف) دوعس لآ
 ريزو لّوأ . ضايرلا ىف دلو :( )147١-

 :ةيدرعسلا ةيرعلا ةكليسلا نق فقراعملل

 عورشم يف ةّيمالسالا هتازاجنإ ةمق لثمتت
 نُيفيرشلا نْيَمرحلا ةرامعل نْيَّمرحلا مداخ

 بقل لادبتسا اًيمسر نلعأ .امهتعسوتو

 بحاص» بقلب ؛نْيَفيرشلا نْيَمرحلا مداخ#
 ١9485. ماعلا «ةلالجلا

 (زيزعلا دبع نب لصيف) دوعس لآ
 ةيجراخلل ريزو لّوأ :(9١ا/5-1405١)

 هن دوت :. ةفيدسلا ةيدوعسلا :ةلودلا ىف
 ىلإ ةوعدلا ىف طشت 1434 مانقا اكلم
 ءادتعا رثإ ىلع يفوت . ّيمالسالا نماضتلا

 . هيلع
 بونج اينابسإ يف ةنيدم : ثاءأ18 اريسلا

 اهفرع .ن؟٠٠٠,98 ءراكوخخ ىلع ةيسنلب

 وأ ةريزجلا مساب سلدنألا يف برعلا
 . تاّيضمح .رّْكُس ةريزج
 بونج ةّيئابسإ ةنيدم :1156 هيشلأ

 ةحاو .ناالورو» ليخن .هتناكيلأ
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 نم ّىَنف لاثمت فاشتكاب ترهتشإ .ةّمهم
 زربي «هيشلأ ةدّيسب فرعُي .م.ق ّه نرقلا
 . ّينانويلا ّنفلا ريثأت هيف

 . خرهاش نبإ )1147-١454(: كب غل
 أشنأ .رهنلا ءارو امو ناتسكرت :كلم

 .دئقرمس ىف اًدصرم

 نيب ايقيرفأ يف لبج :51808 نوغلأ
 .م 4,17١ ءاينيكو ادنغو

 -18418) مطل»ةتلا (مّيلر) تدرافلأ

 تسرهف رّرح .ئيناملأ قرشتسم (4

 .نيلرب ةبتكم يف ةظوفحملا ةّيبرعلا بتكلا
 :(844-444 وحن) ريبكلا درفلا

 نس .توسكولكتألا ةولم رهشأ .سوتق
 ةدحولل دّهمو مولعلا عجشو عئارشلا
 .ةيزيلكنالا

 تاياكح ةعومجم :ةليلو ةليل فلأ
 ءآ4و #5 نرقلا نيب تعضُو ةّيلايخ
 رايرهش كلملل دازرهش ةناطلسلا اهيكحت

 ةّصق اهرهشأ .ةليلو ةليل فلأ ءانثأ
 دقو .اباب يلعو نامزلا رمقو دابدنسلا
 مجرُتو ّيملاعلا بدألا يف باتكلا لخد
 . ةديدع تاغل ىلإ

 رجملا يف عساو لهس :414519 دلوفلأ
 .اينامورو بونادلا نيب
 نم ددع هلمح مسإ : قلم 5 سنوفلا

 سنوفلأ :مهنم «لاغتربلاو اينابسإ كولم
 رصتنإ 1١١64-١17١4. ةلاتشق كلم :ّم
 ازولوت يد زافان سال يف نيدٌحوملا ىلع

 تويلو ةلاتعق كلم 5 -١85:
 ينامرج  روطاريمأ ١184-7

 ةلاتشق كلم /١7/1-1. - 13١:
 نسحلا يبأ ىلع رصتنإ .1700-5

 كلم : 1 - ١714٠. فيرط ىف ننيرملا
 ديب مكحلا كرت .183-191 اينابسإ
 ١477- اريقير يد رميري لاغيم دئاقلا

 ةّيروهمجلا نالعإ دعب دالبلا كرت .
 .1541 يفوت .

 ملمطممفع لع يروغيل يد سنوفلا

 :(١المال-595١) آ1نودم#ع
 ءادفلا ةنبهر سّسأ .سيّدق ىلاطيإ

 ةّمئأو ةسينكلا .

 فَقَسأ

 .ّىبدألا توهاللا

 )١144- :ىلقع (ويررتيف) يرايفلأ
 زاتمت يسآم فلأ . ىلاطيإ رعاش 2:7

 . اهبولسأ زاجيإو عابطلا اهتسارد قمعب

 يف ّيبرح فرم : ظاقعسما لوٌريفلا

 .ن11؟٠٠٠,8 «تيسلطألا ىلع اينابسإ

 ةذع هب ترهتشا مسإ :4لءدمدع رصقلا

 ةيليبشإ يف اهُمهأ سلدنألا يف عالق

 . ةلطيلُطو ةيبوقشو
 46٠- وحن) 1012085]4 سدايبيقلأ
 ةداق نم . ئنيثأ ٌيسايس :(.م.ق 20

 عم نواعتو هنطو رجه .زينوبوليي برح
 . ةطربسإ
 نم َينانوي تاّحن : قااهسعمعق نماكلأ

 .هسفانمو سايديف ذيملت .م.ق © نرقلا

 ّيكريمأ ليبخرأ :مةلءءهملع: ردنسكلأ

 .ّيبونجلا اكسالأ لحاس ىلع

 ):15٠- ملءعانهسل16 (هتسيف) ردنسكلا

 تاعومجم هل .ننابسإ رعاش ©: 614

 _-_- ك

 نوعيرألاو اباب ىلع - ةليلو ةليل فلأ
 هراك نويل ةشيرب ةصقارلا - يمارح

 لبون ةزئاج .6«بلق ةّصق» اهنم ةّيئانغ رعش
 . //3 ١

 (جروج دلوراه) ماءوعققل6 ردنسكلا

 .ٌيزيلكنإ لاشرام )١1454-1841١(:

 ةّيلامشلا ايقيرفأ ىف ءافلحلا تاّوق دئاق
 . 1447-1440“ ايلاطيإو
 أفرم : ة1ءامدمل:0:56 كسفوردنسكلأ

 قيضم ىلع نيلاخس ةريزج يف يسور

 ةيبرح ةدعاق ؛ ايراتت
 .ديص ةدعاقو

 ةرطابأ نم ةسمخ مسإ :سيسكلا
 )1١81- سنينموك أ :مهرهشأ .ةيطنزيب
 6 .نامروتلاو ةقجالسلا براح (4

 ءلاأ"*ردد6

 4 0 ا ا 0
/- 

0 
١ 
0 
0 
0 

0 

 , 5 ند

 هلتق ١١١4.  روطاربمأ :ساكود

 .ةيطنزيب اولتحاو نوّييلصلا
 ةرطابأ نم ةسمخ مسإ :سيسكلأ

 . سنينموك ةلئاع نم «نييطنزيبلا نوزيارط
 1١7١5- ريبكلاب ٍبّقلملا - 5 :مهرهشأ

 .نوزبارط ةّيروطاربمأ سّسؤم

 :(1519-171/5) 1/ن1عطهتا هن عط
 سرطب دلاو ١156. ايسور روطاربمأ

 نك
 .نويرتيفمأ ةجوز :ةلطم656 انيمكلأ

 . لقره تدلوف سفز اهابس
 ةّينيثأ ةرسأ : ةاطسمع6هنلهن نوينويمكلأ

 اهصالخإب ترهتشإ .ةميدق ةقيرع
 سنتسيلك اهنم جرخ .ةّيطارقميدلل

 . سدايبقلأو سيلكريو
 لامش ةّيئابسإ ةنيدم :4لعم» يوكلأ
 .نالةر٠٠٠ .هتناكيلأ

 مِلاع :(804ت) ملهنم نيوكلأ
 .مولعلا رشن يف ناملراش دعاس ٌيزيلكنإ

 ىلع دنهلا يف ةنيدم : 4112826324 دابآ هللا

 « شدارب رثوأ ةيالوب جناغلاو ةنمجج ىقتلم
 .ةسدقملا دتهلا ندم نم .ن 0

 يداصتقإ :8ل1315 (سيروم) يللا

 ١98/7 لبون ةزئاج ١841١١. دلو .تسنرف

 لامعتمالاو قاوسألا :ةيْرَظت9 نق .ةلمغل
 .«دراوملل لاعفلا

 .مك 47 مرقلا يف رهن :ةلصد املأ

 سورلا ىلع زيلكتالاو نيّيسنرفلا راصتنإ
14 . 

 ةيروهمج ةمصاع : ةا43-23 اتأ املآ

 بونج عقت .ن 1,047,0٠٠ .ناتسخازاك

 «ّيعانصو َيفاقث زكرم .شَخلُب ةريحب
 .ةراح ةيندعم تامامح
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 )١41/5- ةلهتقعتم (رد رغايد) ورغاملا

 يف ورازيب قفار ٌينابسإ دئار ١(: هاكر

 وغايد هنبإ - .ورازيب هلتق .وريبلا وزغ
 هيبأب اًرأث ورازيب لتق )165475-1١514(:

 . هرودب لتقو

 :(ةيداحتالا - ةيروهمج)'  انتانل)

 يّرحب ىلع ىطسرلا اًبوروأ يف ةّيروهمج
 «كرامنادلا :اهدودح .قيطلبلاو لامشلا

 «اسنرف «غروبمسكول ؛ اكيجلب .ادنلوه

 ءاينولوب ءايميهوب ءاسمنلا ءارسيوس
 .ن ماء ء"مك م 1

 ءْنَسَأ «نوب :اهندم نم . نيلرب اهتمصاع

 «تروفكنرف « تراغتوتش «فرودلسود

 «ندسرح ؛ غروبمه « نشنوم «نلوك

 ؛مياهنام .هلاه ( زتيئمش ؛كيسييال

 .كوتسور ؛ غروبدغم «لاتربوف 6 نميرب

 يف لالتو لامشلا يف لوهس :ضرألا
 بلألا اهنم ةّيلبج لتك اهب فحت طسولا

 ضوح اهبرغ بونج يف .ءادوسلا ةباغلاو

 برق شتييزغوست اهممق ىلعأ .نيرلا
 ةيدوأ اهللختت .م5 ءاسمتلا دودح

 : اهنم ةحالملل ةحلاصو ةريزغ ةديدع رهنأ

 ءرزيفلا «بلألا ؛نيرلا «بونادلا

 تااليود تناك .اهدفاورو دولا

 دعب ةّيوق ةّيروطاربمأ تحبصأو ةدّدعتم
 ةماعزي تدخوتو 1١41١ اسنرف ةميزه

 .كرامسي ةدايقو ١ مويلغ ايسورب كلم
 مويلغ عم يعانصلا راهدزالا جوأ تغلب

 ايقيرفأ يف رامعتسالا تسرامو «5

 يف ءافلحلا اهيلع بلغت ..اينايقوأو

 ةيروهمج ىلإ تلّوحتو ا ةّيملاعلا برحلا
 رلته عم ةّيزان ةّيروتاتكد مث 64 ةّيداحتا

 دودح عيسوتل ةّوقلا لّسوتف 0177

 اسمنلاو ايكاقولسوكيشت حاتجا «خيارلا

 برحلا رجكف امم ١4164 اينولوي اًريخأو

 ءاضقلاو ةميزهلا ىلإ تّدأ يتلا ؟ ةّيملاعلا

 :نِيتلود ىلإ اهميسقتو ايناملأ ةدحو ىلع

 رطيسيو ةّيقرشلا نيلرب اهتمصاع ةيقرش

 اهتمصاع ةّيبرغو ٌيتايقوسلا داحّتالا اهيلع
 ةدحتملا تايالولا اهيلع رطيستو نوب

 ةنس رخاوأ ذنمو .اسنرفو ايناطيربو
 نيتلودلا نيب براقتلا ةّيلمع تأدب 8

 ١949٠. ةئس امهنيب ةدحولا تمت ىّتح

 يف ىربكلا ةّيعانصلا لودلا نم مويلا يهو

 اًجاتنإ اًيوروأ لود ىنغأو ملاعلا

 ةضهن لضفب ةمّدقتم تاعانص . اًريدصتو

 محف مجانمو ةريفو ةيعيبط دراومو ةطيشن

 ةكبشو رهورلاو ٌراسلا يف ةّمهم
 مجانم .ةعساو ةّيرهنو ةّيديدح تالصاوم

 حلمو ساطوبو زاغو طفنو ديدح

 ةليقث تاعانص .تيينيل محفو باشخأو

 «نورتكلإ ءءايرهك «تاراّيس ءتالآو

 «تاّيئايميك «جيسن
 ءرضخو «ّيركس ردنمشو اطاطبو بوبح
 .رقبو ريزانخ ةيبرت ءرانيدلا ةشيشحو
 اهيف .ةيودأو رومخو ةعجو نابجأو موحل

 .ةعساو عارمو ةّيربونص تاباغ
 ةّناملألا ةّيروهمجلا) ايناملأ
 ىلع قلطأ مسإ :281 (ةّيطارقميدلا
 ىلإ ١444 نم ايناملأ نم تقرشلا ءزجلا

 مَظُن .(ةّيقرشلا نيلرب هتمصاع)

 َيتايقوسلا طمنلا ىلع اًيسايسو اًيداصتقا
 دهش .دٌحوملا يكارتشالا بزحلا ةدايقب
 تارّيغتو ةّيبرغلا ايناملأ ىلإ ةّيعامج ةرجه
 دححوت ١9464. ةّيطارقميدلل تدّهم ةّيرذج

 1١918٠. لّوألا نيرشت ” ىف ايناملأ ارطش

 انابسإ نفقا ارم : ةلصءعأو ةّيرَملَأ

 .ن١٠6,١151 ءطّسوتملا ىلع سلدنألاب
 .فئاوطلا كولم نم حِدامُص ينب ةمصاع

 .ناريإب زّربلا لابج يف نصح :توملأ
 ةدعاقو حاّبصلا نسحعح. رقم

 . ١7657 وكالوه اهعضخأ .نيّتليعامسإلا

 لثممو جرخم :ةللعم» (يدوو) نأ

 ل 31956 دلو ..تكرسمأ .تنامتيس
 .«سيلأ) ء«ىرخأ ةأرما» «ةريمتيسا

 .«بابضو لالظ»
 )١85١- مفللعصط# (نومدإ) يبنلآ
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 رصمه ىف ىماسلا بودنملا . 7

147150-4. 

 :ةعارز .ةيذغأ

 رايولأ

 ةيداحتالا ايناملآ ةّيروهمج راعش

 قيطلبلا يف ٌيدنلنف ليبخرأ : ملدمف دنلأ
 هتلعاق .ن “٠٠د مك ١

 .نمَهيَراَم

 -54:8١خ) ضملاعم506 (روداقلس) يدنلآ

 سيئر .ّيليشت ّيسايس .(917

 باللقنا ءانثأ ىف لِتق . 141١ ةّيروهمجلا
 .:ةيشوتم لارتجلا هفاق رك

 حدق ةيالو ةمصاع :05 راتسرولا

 .ٌررأ .ن٠٠٠,١٠٠ «ةّيزيلاملا

 لامش َينانوي أفرم :11ءدكنذ سيزولإ
 رتيميد ديعم راثآ .ن٠٠٠,١7 «انيثأ برغ

 ماقت تناك ثيح ؛ةعارزلاو بصخلا ةهلإ

 ةّيرثأ لالطأ .ةسّدقم ةّيونس دايعأ اًميدق

 )1١١4١0-١١54(  حابصلا نب نسحلا

 (1١؟م-١11؟14) ديمأ كرزي

 (15١؟-١١؟4) كرزب نب دّمحم
 )1١15-١١131(  دّمحم نب نسحلا

 (١؟١١-55١١1)  دّمحم نيدلا رون

 (١؟١٠١5١55-1)  نسح نيدلا لالج
 (5820١-؟١55١) دمحم نيدلا ءالع

 (1١-١5275؟5882) دمحم نب نيدلا نكر

 عنص نم *؟«سميلوتبيرت» شقن اهنم ةّمهم
 . سايديف

 (دومحم نيدلا باهش) يسولآلا
 لهأ نم بيدأ ملاع :(1804-1805)

 يف «يناعملا حور» هراثآ نم .دادغب

 فصو يف «لومشلا ةوشن» ءريسفتلا
 دومحم هديفح - .لوبناتسإ ىلإ هتلحر
 مِلاع خّرؤم )1867-١954(: يركش

 برألا غولب» هراثآ نم .بدألاو نيدلاب
 .«برعلا لاوحأ ةفرعم يف

 :(14845-1161) 18دقتل (لوي) رايولأ
 رّوطت . سيند ناس يف دلو «يسنرف رعاش



 سريموه ةذايلإ

 ىلإ ملألا ةمصاع» ةّيلايرسلا نم هّنف
 .14417 «ةقيقحو رعش» ةمواقملاب مازتلالا
 ّيعويشلا بزحلا يف طارخنالا ىلإف

 نأ نود كلذو «قالخألا يف ةلوثمأ»

 دوجولل َيليكشت ّيلامج موهفم نع ىّلختي
 ةبغر» «؛رظنلل ءاطع» ««ةبصخلا نويعلاا

 .«ةحماجلا ءاقيلا

 نع ةّيئانوي ةمحلم :سريموه ةذايلإ
 .ّيملاعلا رعشلا عئاور نم .ةداورط برح

 اهرذصو «نناتسبلا ناميلس اًرعش اهبّرع
 . رعشلا دقن ىف ةمدقمب

 بهار )1١849-١19:1(: (خألا) سايلإ

 ةعبطملا يسّسؤم دحأ .نتعوسي

 عضو نم لّوأ .ترريب يف ةّيكيلوثاكلا

 عون نم ةّيبرعلا ةعابطلا فورح
 سدقملا باتكلا ةعبط يف «َيلوبناتسإ»

 . الامه

 ةلحرب ماق . َيِلِصوَم سف : انَح نب سايلإ
 اهنع بتك 1187و ١579 نيب اكريمأ ىلإ

 13:5 قرشملا هترشت اًنَصَو

 اتسّسأ نيتلالس مسإ :يهاش سايلإ
 - ١ .لاغتبلا برغ ىف ةلقتسم ةكلمم
 هاش سايلإ اهسّسأ 1417-1 )

 ةلالس اهيلع تيبلغت .١1ل5ه--6

 - *” .5”141-14475 نشينك
 هاش دومحم اهسّسأ )١445-١585(

 كيلامملا اهيلع ىضق ١478-17.

 . شابحألا

 )١1911١-(: عالاتك (سوسيدوأ) سيتيلإ

 هرعش تاعومجم نم .َينانوي رعاش

 . 191/4 لبون ةزئاج .؛الّوأ سمشلا)»

 1ه#) ةتازوهطءاط ١ تيبازيلإ
 يرنه ةنبإ . 166/4 ارتلكنإ ةكلم ( 0

 ةسينكلا :تمظن' .نيلوب نآ ةجوز نم

 بدألا لاجر اهيلإ تبّرقو ةّيناكيلغنألا
 ير .َنفلاو

 ةكلم ١955. تدلو :>؟ تيباذيلا

 تجّوزت .5 جروج ةنبإ . 1907 ارتلكنإ

 . 19441/ ئنانويلا بيليف ريمألا

 ةجار

 بلطأ :ةتاذوه0ءاط0:1!!ع ليفتيبازيلإ

 . يشابموبول

 ةّيروهمجلا سيئر رصق :13566 هزيلإ

 . سيراب يف ةّيسنرفلا

 نوديد يه :راسيلإ وأ 8اذووو اَسيلإ
 :روتس كلم .لعيوتإ كيفتس :تاقام اةنبا

 .م.ق 8١54 وحن ةجاطرق ةنيدم تسنا

 .نوديد بلطأ

 .ّينامور ّيسايس :1!ذءوهاد (نوي) وكسيلِإ

 ٌينطولا ذاقنالا ةهبج سيئر 197١. دلو

 سيئر ١94484. وكشواشت لتقم دعب

 198٠. ةّيروهمجلا
 ءايبنأ نم :(3 نرقلا رخاوأ) عاشيلإ

 .هفلخو بنلا اًيليإ ذيملت . ليئارسإ

 انحوي ّمأو اًيركز ةجوز :تاباصيلإ
 . اهتخوخيش ىف هتدلو دقو «نادمعملا

 نم ّيبرغلا مسقلا : ثللعقط عال ينغيلأ

 ..ةّيكريمألا شالابأ لابج
 تيدوهي هتلتق .رٌصنذخوبن دئاق : انافيلأ

 .(تيدوهي رفس)

 طسو ةّيدنه ةريزج :151«ماطةما[2 اتنافيلإ

 . اقيس هلالل راّجج لاثمت .يابموب جيلخ

 .8 نرقلا نم شوقنو فوهك
 .ناوسأ عجار : نيتنافيلإ

 ىلع ننابسإ أفرم :مهلذءدصاع هتناكيلأ
 رص ل ةماؤؤد» هلطشرتملا

 :رتسمتيلكو .نونمماغأ ةئبإ :ارتكيلأ

 لتقف تسروأ :اهيخأ عم اهدلاول تراك

 يف عوضرملا جلاع ..اهجوزو امهَمأ
 سيلكوفوسو سليخسأ ١ :ةاسأم
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 يتاقرابو اًميش جاوز - اتنافيلإ

 .سديبيروأو

 )1١4174- هلدنه (هيتراش ليمإ) نيلأ

 . ّيسنرف ثحابو فوسليف 16١(:

 ةّحم ةقيمع ةّيئاحور نع هتالاقم فشكت
 .ةثاسنالل
 -1484/) 181104 (سنرتس ساموت) تويلأ
 .دلوملا تيكريمأ ٌىيزيلكنإ بتاك 6

 يف لايتغا» اهنم :تاّيحرسمو دئاصق هل

 /١95. لبون ةزئاج ..؟ةيئاردتاك

 ةّيئاور :(1419-1880) زئافيإ نآ يرامل

 :ةقاولاب ترئمتا تافلؤم اهل ةيزيلكنإ
 . «ديب مدآ» اهنم

 ٌيناكرب ليبخرأ : قملءاناتقتم نايسويلا

 ١الرال٠٠ :ةريزج ١6١ وحن ءاكسالا
 . 5 نس

 ري نيب لصفي ء مك

 .نيكارب !١851. ةدحّتملا تايالولل

 «يرحبو رب ديص  .ةيوج ةدعاقف

 ةّوه .رحب لوجعو ناتيح ءورف تاناويح
 .م/١١٠,8 ةيرحب

 (شتقوريميدالق ييغرس) نيشويلإ
 سدنهم )1١8944-/1919/1(: 1!1هيعطأمف

 ءهمسا لمحت ةكرش سّسأ .يتايقوس

 تارئاطل اًجذومن 56٠ نم رثكأ عرتخاو
 . ةيراجتو ةيبرح
 . ّيعفاشلا مامالل هقفلا يف باتك :ّمألا
 دودحلا ىلع فقرأ ةيرق :لامحلا أ

 . ةيطئزيبو ةّيطبن راثآ . ةيروسلا

 (نايفس ىبأ تنب ةلمر) ةبيبح م

 .بنلا جاوزأ نم :(م154 /هغ14 ت)

 .ل ال ضروو
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 لينلا ىلع نادوسلا يف ةنيدم :نامرُد 1

 رحب موطرشلا ع تقلوت :ءموطرشلا هاجت
 .ن 8075٠٠٠ ؛ةثلثملا ةمصاعلا

 000 «.برغملا رهنأ لوطأ :عيبرلا م

 يف ّبصيو طسوألا سلطألا نم عبني . مك

 «توفميإ ّدِس هيلع .روُمزأ دنع يسلطألا

 . وبع نب عورشم
 يف ّيرثأ عقوم :ديماوعلا ْمأ وأ دْمَعلا ّمأ
 . ارثك٠ نائر هيف بقن .روص ءاضقب نانيل

 نم ةسينكو .-م.ق © نآرقلا نما لكيه
 . ّيطنزيبلا دهعلا
 ءاضق زكرم فيعلا يف ةدلب :رصق م

 نورد ا

 و طرقا سئانك نق

 .ةرادج بلطأ :سيئرلا
 داحتا يف تارامالا ىدحإ :نيويقلا 1

 ةميخلا سأر نيب ةّيبرعلا تارامإلا

 .نآالءردعت 7 /ا/ «ءنامجَعو

 كامسأ ديص .نيويّقلا ّمأ اهتمصاع
 .ولولو
 تائب ىدحإ :(م١57 /هؤ ت) موثلُك 3

 اهتخأ ةافو دعب نامثع اهجوزت ؛ ّيبنلا

 ةمق

 ةّيرصم ينعم :(1910- 184/) موثلك م 6

 ءاتكلا ةدّيَسو :قرتكلا بكوكي 8

 اهيناغأو اهتوص ةعورب ترهتشإ .نبرعلا
 . ةليوطلا
 نيرحبلا رزج ىدحإ :ناسعتلا 1

 اهنالزغب ةروهشم .نيرحبلا دعب اهربكأو
 .دوسلا

 لحاس يف ةعطاقم :ةخس2م4 ايامأ
 .ةّيسنرفلا انايوغ دودح ىلع ليزاربلا

 اهتدعاق .نث ١ 28 ٠٠,06

 . اياكام
 مه20عم (وينوطنأ ىناثويج) ويدامأ

 سدنهمو تاخحن )١617-1١440(:

 . ايفاي ريد ىنب . ىلاطيإ

 ةّيبرع ةلود :ةدحتملا ةّيبرعلا تارامألا

 تارامإ داحّنا م1

 «ةميخلا سأر ( يبد ؛يبظ وبأ : جيلخلا

 «نيويَقلا َّمَأ :ةريجُفلا ءنامجع «ةقراشلا
 اهسيئر .نالرهءءرددد امك هر
 ديص .ّيملاع ّيطفن جاتنإ .يبظ وبأ ريمأ

 .ؤلؤل ءكامسأ

 تنيك

 ١ نا ب 8 #4 3 4
 د 06

: 15 32 0-7 ١ 
  8ل 585

 راي

 3 0 1 1 و

 3 ا اة ا
- 0 , 

 - نامرد م

 يدهملا مامالا بق

 ّيرثأ عقوم :ةسسكة24 يتافارامأ

 لالطأ .دنهلا قرش بونج يف ٌيذوب

 فراخزو شوقن أ نرقلا نم لكايه
 . ةعئار
 )1١1805- ثسقتأ (ليئايب) يرامأ
 خيرات» هل .ّيلاطيإ قرشتسم 4
 .«ةّيَلقص يف نيملسملا

 اكريمأ يف رهن :ةسدتمدع نوزامأ

 عبني .ىربكلا ملاعلا رهنأ نم «ةّيبونجلا
 يلاياكزأ داحتا نم .سندنآلا لابج يف

 ورب يوري .مك 1,1٠٠ ءنوينارامو
 :اهُمهأ ةريثك دفاور هيذغتو ليزاربلاو

 ءورغن ءاروياج «سوروي
 زاتجي .وياموتوي ؛ءاوروج «سوجابات
 يف ٌبصيو ةعساشلا نوزامألا تاباغ
 ٌبصم يف وجارام ةريزج لامش َيسلطألا
 ماعلا رهنأ رزغأ .نيتناكوت عم كرتشم
 ءاويك 35,17١,٠٠٠ ءاّضوح اهعسوأو

 اذإ لوطألا نييفارغجلا صضعب هربتعيو

 .يلاياكوأ دفاور نم كاميروبأ هيلإ فيض

 لامش ىف ةيالو ::*+ 5 سانوزامأ

 ء"مك 1,014,448 «ليزاربلا برغ
 سوياناف اهتمصاع .ن

 عّمجتي .ةفيثك تاباغ اهيطغتو نوزامألا
 باشخأو طاطم .ةمصاعلا لوح ناّكسلا
 .طفنو
 دودح ىلع ةّيليوزنق ةعطاقم : سانوزامأ
 ء'مك ١الهرال٠5 ءايبمولوكو ليزاربلا

 ؛اريدام

 ندئل - ربلأو ايروتكف فحتم

 .طاطم .ن 5

 نم بعش :ةهسق2025 تاينوزامأ
 موطاوش ىلع نمقأ :تايزاعتلا ءاسنلا

 ٌنهتاكلم ىدحإ ليخآ لتق لتق .دوسألا رحبلا

 .ةداورط برح يف
 ةّيناباي ةنيدم : ةرنةعدكقلف يكازاغامأ

 ءوشنوه يف اكاسوأ جيلخ ىلع
 .ناكدرءتت
 يف باتك :رداونلا باتك وأ يلامألا
 . يلاقلا يلع ل ةغللاو بدألا

 ١,171 ئناباي ليبخرأ :ةددصتأ يمامأ

 .نوط دئاصم .نا/٠٠0,0 "مك
 مث ريمأ .(1845-19150) ناخ هللا نامأ
 ارتلكنإ نم لصح .ناتسناغفأ ىلع كلم

 نافسن اشفأ لالقتساب فارتعا . ىلع

 )١1971(.

 جيلخ قرش ةيكرت لابج ةلسلس : سونامأ

 . ةيكيليك لهس ىلع فرشت «ةنوردنكسالا

 - اهناصح رهظ ىلع ةنوزامأ



 ليونامأ

 تاباغ .م 7,17٠ ءغاد لزِق مويلا يه

 .باشخأو

 )١911- عسمتقسانعأ (راي) ليونامأ

 رعشلاب رّثأت .ىسنرف رعاش 84
 ملاعلا تالكشم هجاو .ىقيطنمورلا
 نم .ئيحيسملا هناميإب ةرصاعملا ةفاقثلاو

 .«ايفوص# :«؟ليجانألا باتك» هرعش

 1٠٠١ «ناتسخازاك يف رهن :ظسطو ابمإ

 ّيطفن ضوح .نيوزق رحب يف بصي .مك
 . فيروغو كسنبويتكأ هلوقح ىنغأ
 ةزيجلا ةظفاحم يف ةّيرصم ةنيدم : هبابمإ

 «ةرهاقلا يحاوض نم ءلينلا ىلع

 .نالالورودف

 (شتيفوبسازامأ روتكف) نايموسترّبمأ
 ّيكلف  نيئايزيف :  مساك مالستقم

 عّمجتلا فشتكإ ١15١8. دلو تايقوس

 دوجوب هبتشا نم لّوأ ناكو َيبكوكلا
 . تاّرجملا ىون يف ةرجفتم رهاوظ

 نم سيّدق :(774-191) سويسوربمأ
 ده - وناليم ةففاسأ نقر ..ةسينكلا ءابآ

 . ةّئيد ديشانأ هل . سنيطسغوأ سيّدقلا

 ليبخرأ ةمصاع :ةسطهذده اناوبمأ
 يف ّيدنلوه ّيرامعتسا زكرم رهشأ .كولم
 .ن٠٠٠,9١1 .أال نرقلا يف ايسينودنأ

 شبكو بيطلا ةزوج :َيملاع جاتنإ
 »ااا
 © اع عا

 . لمنرق
 5 نرقلا)» ظسصم600ءا2ت5 سلك ذيبم
 ىلإ فاضأ .ينانوي فوسليف :(.م.ق

 . ضغبلاو ٌبحلا ةعبرألا ةعيبطلا رصانع
 -1١/ا/6) ثصتمغ56 (يرام هرذنأ) ريبمأ

 يف تاسارد هل . يسنرف يئايزيف 7

 فارغلتلاو ةّيسيطانغملاو ءابرهكلا

 .ءايميكلاو تاّيضايرلاو
 تاماعنإ يه :ةّيبنجألا تازايتمالا
 ةيصخشلا لاوحألاو ةراجتلا ىف ةّصاخ

 لودلا ضعب اياعرل لاعلا كابلا اهحنم

 .ةينامثعلا رولا يمألا يف ةّيبوروألا

 تدقع .ةّيسنرفلا تازايتمالا اهرهشأ

 ناطلسلاو لّوألا اوسنرف نيب اهالوأ

 اًرارم تددجت مث 0 ّينوناقلا ناميلس

 راّوزو نيلسرملا ةيامح ّقح اسنرف تطعأف
 طسب ىلإ ىّدأ اًمم :ةسّدقملا ىضارألا

 عزعلا نيتطستلا نات ةياعقأ ةنامح
 . ةنراوملا ةّصاخب

 باتكلا رافسأ نم :(رفس) لاثمألا

 ىلإ تيسن مّكِحلا نم ةعومجم .سّدقملا
 . ميكحلا ناميلس
 ةريحب اهيف اييويثإ برغ يف ةقطنم :ةرحمأ
 .ةميدقلا ةمصاعلا رادنوغ ةنيدمو انات

 .رسيج نوعرفلا دهع ىف شاع .ةميدقلا

 ّيقيرغالا دهعلا يف هلأ .ةراَقّس مره ىنب

 . سجتومإ مساب

 .ركُب رايد بلطأ : دمآ
 بيدأ :(١481ت) (مساقلا وبأ) يدمآلا
 يبدأ دقن تافلؤم هل .ةرصبلا يف شاع

 ماَمَت يبأ نيب ةنزاوملا» ؛«ءارعشلا انشا

 .؟يرتحبلاو
 /ه١15ت) («نيدلا فيس) يدمآلا
 .قشمد يف مّلع ىلرصأ مِلاع :(م177١

 لوصأ يف ماكحالا» هتافتصم نم

 .؟ماكحألا

 :(66١١ت) (دحاولا دبع) يدمآلا

 ررغ يف يلع مامالا مكِح عمج بيدأ

 .؟ملكلا رّرُدو مكجلا
 :(1047-110) هللا ماكحأب رِمآلا
 هابأ فلخ 3١. تنمطافلا ةفيلخلا
 الفط ناك .م١١١1١/ه445 يلعتسملا
 ردب نب لضفألا ريزولا ةلودلا نوؤشب ماقف

 6( هسفنب رومألا ىلوت ربك املو .ّيلامجلا

 . ةينطابلا ضعب هلاتغإ . هتريس تءاسو

 رعاش )6:6٠0-0102(: سيقلا ؤرمإ

 .هرقنأ يف يفوتو دجن يف دلو ..ّيلهاج
 : اهعلطمو ىلوألا ةقلعملا بحاص

 ٍلزنمو بيبح ىركذ نم كين امق
 ٍلموَحَف لوخدلا نيب ىوللا طقسب

 دونم نبأ. :ةلافابلا كارما نهشأ نم
 ضهنف هوبأ لق لسا ينب كلم ّيدنكلا

 قارعلا كلم رذنملا نم بره .هل رأثي

 لأومسلا ىلإ أجلو ليلضلا كلملاب يّمُسف

 - هللا ماكحأي رمآلا

 نالقسعب تبرُض دوقن ةعطق
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 ىلع رصيق سئاينيتسويب دجنتساو ءاميّت يف
 هّنكل .نيطسلف ةرامإ هحنمو همركأف هئادعأ

 هاَّمسف يردجلاك ضرمب هرقنأب بيصأ
 .«ناويد» هل .«حورقلا يذ»ب ةاورلا
 يف ةّيدنه ةنيدم :ةصئااعتك راستيرمأ
 «ناتسكاي ىلع باجتتلا

 دبعملا :خيسلا ةنايد زكرم .ن
 اياحضلا تائمو ةّينيد ةنتف .نيبهذلا
 . هم
 لامش لهأ هب ىَمسُي يذلا مسالا : ْغيِرَمأ
 ةّماع نوفورعملا نوّيلصألا ايقيرفأ
 . ربربلاب
 ايناملأ برغ لامش ىف رهن :1305 سمإ
 ثتبصيو رتسنوم ضوح يوري .مك 3

 اًبصم انا ندمأ برق لامشلا رحب يف

 رزيفو نيرلاب ةحالم تاونق هطبرت .اًعساو
 .ندمأ تنومترود ةانق هيلعو هلاسو

 ادئلوه ةمصاع : ةيسكاعءلدصت مادرتسمأ

 ءريملسيإ ةريحب بونج لّيْسمأ رهن ىلع
 ةيرادالا

 دودج

 ةمصاعلا .َل ارث ة ةرذؤق:
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 ةريزج ةئم ةنّوكم ةديدع تاونق اهقرتخت
 ناتانق اهلصت .روسجلا تائمب طبترت
 رحب ىلع أفرم «لامشلا رحببو نيرلاب
 ١6 نرقلا ذنم ترهدزا «ةّيملاعلا ةراجتلا مصاوع نم .نديوميإ هلخدم لامشلا

 ول م ةلاثقا :قورقلا ىف تحابضأو
 اهتارمعتسم تاجتتم عزوت قاوسألا

 زكرم ءّيراجتو ّيطفن أفرم .هلقصو

 .يسانسو نربط فو يلانر نعاس
 راطم «ةّينغ فحاتمو ةعئار ةّيرثأ روصق

 . ١1974 ةّيبملوألا باعلألا ةرود ؛ ؛ يلود

 رطق لحاس ىلع ّيطفن أفرم :ديعيّسم
 . ناخد رابأب بيبانألا هطبرت ء«رطق قرش
 .م.ق !1/47-81 اذوهي كلم : ايصمأ

 .ءارتبلا ٌلتحاو نيّيمودألا ىلع رصتنإ
 نك . ليئارسإ كلم شاوي همزه

 دنع رحبلا ةهلإ : كما نا6[1 تيرتيفمأ

 .نوديسوي ةجوزو نانويلا

 ناردنزام لهس يف ةّيناريإ ةنيدم : لمآ
 عماج .ل الةكروو ٠ «نيوزق 6 بونئج

 > 1 اين وبا

 . ةّيلّودلا بلطأ : د 0
 . سيفونيمأ بلطأ 55

 )1١41/7- ةسانصلقعم (دلاور) نِسدنُمأ

 غلب .ّيجورن فشكتسمو رايط 4

 هقيرط يف ىفتخإ . ١141١ بونجلا بطقلا
 . هليبون ةدعاسمل

 ةلالسلا ةنعارف نم ةعبرأ مسإ : تاحمنمأ
 :ةيبط: نقاشا

 تتام .نينلا ةدلاو :بهو تنب ةنمآ

 . 6/5 تاونس ّتس اهنبا رمعو

 نيّترصملا بتك نم :(باتك) تاومألا

 ١؟ ةلالدلا - .ءارفص ةّيسلك ةعطق

 .ةئيدلا ءامدقلا

 . بتوحمإ عجار : سجتومإ

 بونج يف رهن : 2-8200 ايرّدومآ

 مساب برعلا هفرع «ناتسكرت فبرغ

 لابج نم عبني .مك 1١٠١," (؛نوحيج

 اتلد انّوكم لارآ ةريحب يف تصيو ريماي

 ناتسنامكرتو ناتسكيجات يوري

 ؛ ريمأي ءريجخف هدفاور نم .ناتسكبزوأو

 «ناغنرفاك «ءشخَف ءايردزودنُك ءاجنايب

 .ةعساو

 ةعارزب روهشم هضوح .ايرذ ناخرشس

 . رهنلا ءارو ام :بلطأ .نطقلا

 نيب رهن : قده20ان5 غنايك غنول يه وأ رومآ

 يف عبني .مك 4,26١ («نيصلاو ايريبيس
 . اكليشو نوغرأ يّرهن نم نّوكتيو ايلوغنم
 .«كسفوراباخ «كسنشتشفوغالب :يوري

 .كسفيالوكين «كسلوموسموك
 .ايراتت قيضم لامش نيلاخس جيلخ يف

 ءايز اهّمهأ ةريثك هدفاور

 . يراغنوس

 عورف نم ّيماس بعش :نوّيرومألا
 برغ .م.ق * فلألا يف نطق نيّيناعنكلا
 نرقلا دعب نيّيمارآلا يف جمدنإ .تارفلا

5-1 
 .م.ق ٠١141-5147؟ اذوهي كلم :نوما

 . ليتغإ . ٌرشلا عنص

 ءايروب

 ىف هتدابع ت

 رقوناه - رنتسك فحتم - ةنونيدلا دهشم - تاومألا باتك

 اقدارم همسأ راصف .م.ق ” فلألا

 هتدابع لمهأ .سمشلا هلالا «عرهل

 داعأ .نونآ هب لدبتساو : فيجا

 يف هلكايه .نومأ' خنع توت هتدابع

 . كَنرّكلاو رّصق

 كسانو سيدق :265 وحن ت) نوُقأ

 .نورطنلا يداو يف اًريد سّسأ .ّيرصم

 فوسليف :(7 نرقلا) ساكس سوينوَمأ
 :ستجيروأو نيطولفأ ملعم ءّيردنكسإ
 .ةديدجلا ةّينوطالفألا سّسؤمو

 .قشمد يف دجسم :(عماجلا) ٌيوَمألا

 ةسيئك ناكم كلملا دبع نب ديلولا هدّيش
 ضاقنأ ىلع تينب يتلا نادمعملا اًنحوي

 ّنفلا تايآ نم ربتعي .77/94 تنثو لكيه

 .ةعئار ءاسفيسف :عيرفلا قرامعملا

 نيماسعلا كفلخلا ةلالس مه :نويومألا
 -531/ها4-٠195 اومكح : ةيمأ ينب نم

 نايفس يبأ نب ةيواعم مهلّوأ .م/٠
 مهتمصاع تاك .؟ ناورم مهرخآو

 اولقتناف نويمابعلا مهيلع تلت . قشمد

 1 ةظرك ىف اوهكحو سلدنألا ىلإ

 دبع مهلَّوأ .م1١٠-/05/ه7

 مهيلع ىضق .لخادلاب بّقلملا نمحرلا
 :لودجو ةطيرخ بلطأ .فئاوطلا كولم
 .ناتيلاتلا ناتحفصلا



 سلدنألا نويومألا

 اسنرف لامش يف ةنيدم :: 5 نايمأ

 .موسلا ةظفاحم ةدعاق .موسلا ىلع

 . 5 نرقلا نم ةّيئاردتاك .ن ةءر٠٠٠
 :44:..#. رثيال نييللقرم سفايأ
 لمكأ .ةيكاطنأ يف دلو . ينيتال خّرؤم

 . سطيقات خيرات
 يف ليبخرأ :ةسنو 695 تناريمأ

 . رقشغدم قرش لامش ّيدنهلا طيحملا
 رعاش )1١76-10560(: ووسخ ريهأ

 نيواود ةعيس هل .ريبك يدنه ّيفوصو

 .ةديدع تافلؤمو

 :(18146-1918) (دّيس) يلع ريمأ
 تافلؤم هل . يدنه ّيسايسو ماحمو بيدأ

 خيراتو ّيمالسالا عرشلا يف ةروهشم

 .مالساإلا

 .«سمخلا تاّراقلا ىدحإ :اكريغأ

 نيب ٌدتمت .ن نويلم ١7 . "مك نويلم 1

 يطغتو ءمك ١8,٠٠٠ لوطب نيبطقلا
 :ناطيحملا اهرمغي .نىبرغلا ةركلا فصن

 :نيثلثم لكش اهل .تسلطالاو يداهلا
 لصي «ةّيبونجلا اكريمأو ةّيلامشلا اكريمأ

 .ءىطسولا اكريمأ وه قّيض خزرب امهنيب
 ةانق هيفو اماناب خزرب وه اهيف ةطقن قيضأ

 فرعُت .نّيطيحملا نيب لصت يتلا اماناب
 سوبمولوك اهفشتكا دقو ديدجلا ملاعلاب
 نوفشتكملا ةراّحبلا اهيلع بقاعتو 147

 همسا قلطنا يذلا يشوبست وكريمأ مهنمو

 .ةنّولملا طئارخلا للطأ .اهيلع

 نويلم ١8 :ىطسولاو ةّيبونجلا اكريمأ
 اهعافترا طّسوتم .ن نويلم ال7 ء'مك
 :ّيسلطألا يف اهرزج ّمهأ .ممل٠
 يفو .دنلكوف ءوجارام «ليتنألا ءسماهب

 «سدنانرف ناوخ «سوغايالغ :يداهلا

 زاتمت .ناثلا نغرأآ ءسونوش :ءاوليش

 يداهلا ةازاومب ةّدتمملا سدنألا لسالسب

 اهممق ىلعأ ءةلعتشم نيكارب اهيفو
 .م 5,404 نيتنجرألا يف اوغاكنوكأ

 تابضه َيسلطألا ىتح اهقرش يف بقاعتت
 يف ةّيئاوتسالا اهتاباغب ةروهشم ةعفترم

 ءليزاربلا قرشو اليوزنفو انايوغ
 اهللختت ءاينوغاتابو وُسورغ وتام باضهو
 وكونيروأ صضوح ىف ةعساو لوهس

 .وكاشو ةّينيتنجرألا ابمابلاو .نوزامألاو

 اهّمهأ ةريبك رهنأ ةعومجم اهيورت
 اهعسوأو ملاعلا رهنأ رزغأ ءنوزامألا

 ءاناراب «نيتناكوت ءوكونيروأ ءاضوح
 ةردحنملا اهيراجم ىلع رثكتو «ياوغاراب
 ةميظع تالالش طقاسم ّيسلطألا وحن

 ءاليوزنف يف لجنأ لد وتلاس اهنم

 يف  ىلعألا وهو 2( ..ءمم4
 ىلع اهتعورب ةروهشم تالالشو ؛ملاعلا

 ءاكاكيتيت اهتاريحب ّمهأ .وساوغيإ رهن
 .اينوغاتاب يف ةّيديلجلا تاريحبلا رثكتو

 نيتنجرألا يف ورغن وير اهتاضفخنم ّمهأ

 ىطسولا اكريمأ تاريحب نم .- م

 ناكرب اهممق ىلعأو ةءاوغاراكين

 .م١٠4,5 ءالاميتاوغ يف وكلوموخات

 وأ لدتعم «قطانملا رثكأ يف ٌراح اهخانم

 ؛روداوكإ .نيتنجرألا : ةيبونحلا

 .ليزاربلا ءياوغاراب ء«ياوغوروأ

 ءانايوغ «ءيليشت «مانيروس ءوريب ءايقيلوب

 :ىطسولا اكريمأ لود .ايبمولوك «اليوزنف

 ءروداقلسلا ه.سماهب هءزيلب ءاماناي

 ءاوغاراكين ءاكيراتسوك ءالاميتاوغ

 ىربكلا ليتنألا رزجو .سارودنوه
 .ىرغصلاو
 .'مك نويلم"4 :ةّيلامشلا اكريمأ
 .ما/١٠ اهعافترا طّسوتم .ن نويلم “5

 يف ٌيدنكلا ليبخرألا :اهرزج نم
 رزج :ّيسلطألا يفو ؛يلامشلا دّمجتملا

 رايب ناس ءادومرب .ادتك

 لسالس يداهلا ةازاومب ٌدتمت .نولكيمو

 لابجلا ؛جئار داكساك ءاكسالا :لابج

 .هردام ارييسو اداَقُي ارييس «ةّيلحاسلا

 لسالس اهلباقت ءمك ٠١٠٠١ وحن لوطب
 م١٠٠٠ وحن اهلوط ءةّيرخصلا لابجلا

 اكسالأ يف يلنكام اهممق ىلعأ .مك

 ىلع :نشالايبأ لابج .فرشت . م65
 مامأ بقاعتت .ّيسلطألا وحن ردحنملا

 ةعساو داجنأو باضه ةّيرخصلا لابجلا

 «دنلتورغ



 نيمأ ١/0

 اكريمأ لودو كيسكملا نم فلأتت 5 ١

 (نوينايفسلا)

 0 ةيواعم - ١

 (ماكتالم ؛١41)

 1 ديزي - ؟

 (مكقخعاهكعز

 ؟ ةيواعم - ©
 (معاخ/مككب

 (نويناورملا)

 ١ ناورم - ؛
 (معدخ”ا ه54)

 كلملا دبع - ه

 )م ؟نمأددقز

 ؟رمع -

 : (مالاال/هةقر
 ؟ ناورم-- 4

 هم 171-179)

 (ماله٠ - اع

 ناهيلس -
 )م الكافر ه5

 ديلولا - 5
 (مالء ةأه مذكر

 ماقها> ٠

 ؟ ديزي - 3

 مالكءاه ٠١19
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 5 ديلولا - ١ 7 ديزي -

 (مالثكإ هردكمر |ىسويل منكر

 نوبومالا 0007
 سلدنالا يف (ما/4؛/هاكحر

 نم (ةروهشم ةقيمع جاجف اهلذختت

 «ىربكلا ةحلاملا ةريحبلا هيفو ميظعلا

 طسولا يف ٌدتمت .كيسكملا ءودارولوك
 ضصضوحو ادنك يف اميس ل ةعساو لوهس

 .كيسكملا حجيلخت ىلعو يّييسيسملا
 ةريثك تاونق اهنم عّرفتت ةديدع اهرهنأ

 ّيرلل دودس اهيلعو ةحالملل ةحلاص
 يّييسيسم :اهّمهأ ءةقاطلا ديلوتو

 رقير در «كيسكملا جيلخ يف يروسيمو
 يزتكام « نسده جيلخ يف ناوشتكساسو

 يف نارول ناس «َّيلامشلا دّمجتملا يف

 ةّيعيبط عقاوم اهتاريحب لكشت .ّيسلطألا

 سمخلا تاريحبلا :اهّمهأ .؛ةعئار ةليمج

 0م ؟اأ/ه ١١ 8) ظ

 ا ع 3 )١4 (لخادلا) ١ نمحرلا دبع - ١

 (مالةة- خم هدم داو ١ ماه ؟

 ئندكأ؟ وكل مكبر ١ مكحلا - م

 نممك دمككل مكمل دبر نمحرلا دبع - 4

 (مادخت-مهكلا مكلبود ؟ رز ١ دعبل

 (معق11- مضي مك دامو هللا دبع -

 (ممحفخ- محك مكان -؟ا/) رفملا - 5 كفحم

 مقا نيدل رماثلا) و نمحرلا دينع -

 نملك أ ح1 أ مالكم عن ةزإ

 اك ناميلس | ظ
 ' مكحل لققعيم

 (هللاب رصنتسملا) د . ,
 ممم -#معإا 1 نمحرلا دبع

 ناميلس 07 5 ديحب 8

 (هللاب نيعسملا) |  (هللاب يفختلا)
 مانع - موفر مالكعولا)
 نايس ايلا 7 ل

 ماشه :

 : 4 نمحرلا ديع - ١
 5 ماشه - 1 ناكر هع 9

 ١ 4 (ىسفترملاو

 (تاب ديوللار (ملنحملمة)
 "ارا شل

 لن مقو
 ؟ماخم - 15

 اح ا عشان دتملا)

 )ع مل مدور مال كو اوم 3

 «يدهملار ؟ ديحف- ١ “ نمحرلا ديع - 14

 .(هللاب رهظتملا)
 مالوم ع مع

 يف ىربكلا ةحلاملا ةريحبلاو «ىمظعلا

 ةّيديلجلا رهنألا يّطغت .ميظعلا ضوحلا
 دئلنورغو اكسالأ يف ةعساش تاحاسم
 اهنيكارب مهأ عك ارالكءردد» وحن

 نم .كيسكملا يف لتبتاكوبوبو ابازيروأ
 ؛اينروفيلاك يف توملا يداو اهتاضفخنم

 ءاكسالأ :ةروهشم اهناجلخ .- م5

 رحبلا ءايئروفيلاك «كيسكملا «نسده

 قطانملا رثكأ يف لدنعم خانملا .يبيراكلا

 تايالولا نم فلأتت .لامشلا يف ساقو

 ربتعت امك كيسكملاو ادنكو ةدحتملا

 . ةشيتاللا اكريمأ لود نم كيسكملا

 دالب ىلع قلطُي مسإ : ةّينيتاللا اكريمأ

 .ةيلاغتربلاو ةّيئابسالا ملكت يتلا اكريمأ

 يكنلنعا ولد عوقإ

 . ةيبونجلاو ىطسولا
 ممعتأوم //ءقوادع يشوبسُم وكي هريمأ
 ةّدعب ماق ّيلاطيإ راب :(19175-1454)
 ديدجلا ملاعلا ىلإ ةّيفاشكتسا تالحر

 لابج ةَمق :ظصتأ 1؟0انقكأ يسوك يمإ

 .ما 6 «داشتلاب يتسبيت

 ىلع ايلاطيإ يف ةقطنم :25:113 ايليمإ

 ميلقإ لمشت .اينولوب اهتمصاع كيتايردألا
 ءامراب ءانيدوم .يلروف «يراّرف ءاينولوب

 . ايليمإ لن ويجر ءاستنشتايب ءانقار
 (م418-ا0410/ها148-0١1١) نيمألا

 ديشرلا نوراه نبإ 8٠١٠9. سابع ةفيلخ

 عم ةفالخلا لوح عازن يف لتُق .ةديبزو
 .نومأملا هيخأ

 بيدأ :(19١هة-امخهغ5) (دمحأ) نيمأ

 رجف» هراثآ رهشأ .ّيرصم ملاعو

 رهظاو .؛مالسالا ىحض»و ؛مالسإلا
 .«مالسأالا

 )١1901-5١١15(: (نسحم نسح) نيمألا

 ارقش ةدلب نم َيمالسإ خّرؤمو ركفم
 ميلعتلا سرام .نانبل بونج يف ةيلماعلا

 «ةّيعيشلا ةّيمالسالا فراعملا ةرئاد» :

 .«ةّيمالسالا ةعوسوملا»و
 بيدأ )1876-١1908(: (مساق) نيمأ

 ريرحت ىلإ ةوعدلاب
 انو

 .ةأرملا

 رهتشإ
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 14 ةلالسلا - ةبيط :“ سيفونيمأ تانب

 -1836) (نسحم دّيسللا) نيمألا
 ارقش يف دلو ٌينانبل يعيش ملاع 1

 نايعأ» هراثآ رهشأ .لماع لبجب
 . ”«ةعيشلا

 .ٌيدنغوأ ىيسايس :(يديع) اداد قيفأ

 ١91/١. ةّيروهمجلا سيئر ١476. دلو

 باللقنا هحاطأ ءاّيررتاتكيد اًماظن ماقأ

 . 191/4 ٌيركسع

 دحأ -١4840(: ) (ىفطصم) نيمأ

 ةفيحص سّسأ .ةّيرصملا ةفاحصلا باطقأ

 اردصأو .نيمأ يلع همأوت عم «رابخألا»

 .؛نايبلا»و «قوقحلا' تالجم اضيأ

 ةديرج ١944 يف ردصأ امك .«ةرسألا»و

 ةّيطارقميدلا ةاعد نم .«مويلا رابخأت

 .ناسنالا قرقح نع نيعفادملاو

 ملاع )١151١-181١1١(: يلماعلا نيمألا

 هباتكب رهتشإ .ارقش يف دلو .ّينانبل يعيش
 .هقفلا يف «ةماركلا حاتفم»

 2 | (ليئاخيم) وكسنيمإ

 ٌيرخصلا ئطاشلا :نويمأ

 ربتعي .ّينامور بيدأ :(1884-1860)
 . ةّينامورلا ةّيموقلا ءارعش مظعأ
 نم 1 مسإ :بتوحنمأ وأ سيفونيمأ
 © مهنم ءرصم يف .14 ةلالسلا ةئعارف
 هراثآ نم (.م.ق ا١؟/٠-٠٠4١ وحن)
 )مو"-١"/٠ وحن) . رّصقألا قف

 مسا ْذْحَتِإ .نونآ هب لدبتساو نومآ ةدابع
 .هل ةمصاع ةنرامعلا لت لعجو نوتانخأ

 . يتينرفن هتجوز

 .ةكم يف شيرق نايعأ

 زكرم َيلامشلا نانبل يف ةدلب :نويمأ
 راثآ .نوتيز .ن ٠١,٠٠٠ «ءةروكلا ءاضق

 نم ءمك 6 ءاّيوروأ يف رهن :آمه ْنِإ

 «بلألا لابج يف عبني .بونادلا دفاور

 كوربسنإو ارسيوس يف زتيروم ناس يوري
 . ايناملأ يف ميهنزورو اسمنلا يف

 ممِق ىدحإ :ةهمهقماس8 انرويانأ

 .م 8,١1 «لايين يف ايالمه

 ةيالو ةمصاع : ثهمقمماتك سيلويانأ

 جيلخ ىلع «ةّيكريمألا دنليرام
 .نالشرود٠ :كيياسرفت

 -48448 ةّينيطنطسقلا كريرطب :سويلوتانأ

 .”ينوديقلخلا عمجملا سيئر .
 ةذتاسأ نم :(5 نرقلا) سويلوتانأ

 افي

 ينّودم دحأو ةّيتوريبلا قوقحلا ةسردم
 . ّيناينيتسويلا نوناقلا

 نم ." نرقلا رخاوأ :ةّيقذاللا فقسأ
 .«يحصفلا نوناقلا» هتافّلؤم

 ءايريبيس يف رهن :ثسقلإلا ريدانأ

 دنع غنريب رحب يف تصي .مك 11100

 زكرمو َةّيّوج ةدعاق .ن ٠١,٠٠٠ «ءريدانأ

 . يرحبو ٌيرب ديص
 ىف ةّيكريمأ ةنيدم : ثهص ةدطه: روبرأ نأ
 .ناغيشم ةعماج .ن 178,٠٠٠ .«ناغيشم

 ةّيلبج ةريزج هبش :ُهم2:016 لوضانألا

 مظعم لمشت طّسوتملا ىلع ايسآ برغ يف
 «ىرغصلا ايسآب فرعتو ةّيكرتلا يضارألا

 هجيإ راحب اهب طيحت ."مك
 ليندردلا قياضمو دوسألاو ةرمرمو

 .روفسوبلاو

 غال -65) م13ع/608 نويركانأ

 -؟0::) ملة ساروغاسكانأ

 نإ لاق .ٌينانوي فوسليف :(.م.ق 4
 .ةايحلا مّظنُم وه لقعلا

 م سردتميسكانأ

 فوسليف :(.م.ق ؟نيابب؟٠1)

 وه ءايشألا أدبم نإ لاق . ّينانوي

 . يهانتماللا

 رخصلا يف فوهك - لوضانألا



 انا

 -؟000) مثهةتن26065 سنميسكانأ

 ْنِإ لاق .ٌينانوي فوسليف :(.م.ق

 . ءايشألا لصأ وه ءاوهلا
 ءاث امور اباب : ثقءاعاانك سوتيلك نأ

 .ديهش سيدق ./1/5-865 وحن

 :نيشتشوكو نيكو نيب نينجا نيصلا
 ةرذو يأ ؛ةيصخ لوهس . "مك ١ةءالبوءو٠

 اهندم ّمهأ .ةفرقو واكاكو ركس بصقو
 . غنئادو هيوه

 اهدبع ةّيئاس ةهلإ :ديهاتأ وأ اتيهاثأ

 تيدورفأ لباقت .نانويلاو نمرألاو سرفلا

 .تورتشعو ةرهزلاو
 75 ةّيكريمأ ةنيدم : ةدقطعأست ميهانأ

 .ءسلجنأ سول بونج اينروفيلاك
 .ينزد تلو يهالم ةنيدم .ن 0٠

 ىلع قارعلا يف ةنيدم لالطأ :رابنألا
 سيسأت لبق حافسلا ةمصاع .تارفلا
 . دادغب

 ىلع قارعلا برغ يف ةظفاحم :رابنألا
 اهتدعاق ء«ةّيندرألا ةّيروسلا دودحلا

 ءمئاقلا .يدامرلا :اهتيضقأ .يدامرلا

 . ةبطُرلا «ةجوُلُفلا «تيه ةثيدح ءدهنَع
 ةّيبرع ةّيودب لئابق :طبّتلا وأ طابنألا
 .م.ق ّة نرقلا نيطسلف بونج تنطوتسا
 اودص .مهل ةمصاع ءارتّبلا اوْذْخَنِإ

 .ع.قا”1؟ خقولشلا ندوتكأ تامجت

 .ثراحلا مساب مهكرلم نم ددع رهتشإ
 "0000 روطاربمألا مهيلع ىضق

 ةراضح ىلع ءارتبلا يف مهراثآ لدي

 . ةعيفر ةّيتسنله

 -١٠6١زل) فصصع 8ماعزم نيلوب ْنآأ

 دعب ارتلكنإ كلم م يرنه ةجوز +15

 ةّينوغارألا نيرتاك ىلوألا هتجوز قلط نأ
 . ةيكيلوثاكلا ةسينكلا نع لصفناو

 : ثصاقم قنا 32100 وشي ءراثاناتنأ

 فيراتانات ىه ءرقشغدم
700 

 يف ميلفإ : 20156 14105 سوير هرتنأ

 نيب ام ميلاقأ نم «نيتنجرألا قرش
 3,17 ؟قاوشورمأو اناراب نيرهتلا

 نمو اناراي هتدعاق .ن ٠٠ ٠٠٠, "مك

 عارمو ةيصخ .ايدروكنوك هندم

 . ةّينغ

 ةمصاع

 ءاقباس

 لوهس

 وغييد ىه :6 5611114 انانارستنأ

 ىلع رقشغدم يف ًأفرم . اًقباس زراوس
 ةدعاق .ن 07,5٠٠ ءانانارستنأ جيلخ

 .ٌزرأ قوس . ةّيبرح

 أدب َينيطسلف َيبعش نايصع :ةضافتنالا
 اهلتحت يتلا يضارألا يف 17
 . ليئارسإ

 يف ةنيدم :0126258[47 اتسغافوتنأ
 .يداهلا ىلع يليشت لامش
 ساحنلا مجانم ةمصاع .ن
 ناك ميلقإ ةدعاق .ديص فرم ءتارتنلاو
 فةّيقيلوبلا اماكاتأ ءارحصل اًعبات
 ن1 ههرهم» امك 1 دإاا
 : رانا 4 برزخ قع ىليتشت
 ١؟8910١1-94) تس 5 نس رتايسنأ
 ردنكسالا دعاسم .ئنودقم دئاق :(.م.ق
 .هدّيس بايغ ىف انو مكح ءريبكلا
 توم دعب ةّينانويلا ندملا ةروث ىلع ىضقو
 .؟5؟7؟ ءردنكسالا
 :(.م.ق 914-47) ٌيروصلا سٌرتابيتنأ
 نوتاك ذاتسأ .روص نم يقاور فوسليف

 هتعزتنإ

 5  نرقلا) 2 سيلا

 أ
 م444-160) ةهافاطءم66 نسستوبس نيو
 طارقس ديملت ' ينانري فوسليف 5 م.ق 1

 .ةيبلكلا ةسردملا سّسؤمو

 : قثصانونق ءا 8ةنطانل3 ادوبربو اوغيتنأ

 ليتنألا رزج نم ايناطيربل ةكراشم ةلود
 ءامك 1475 ؛بولطاوغ لامش ىرغصلا

 .ستوتع تتاح اهتفضاع نك +٠٠

 ءاووبرتو ؛ مك 1: هنفيمأ نه لاك

 1941١. تلقتسإ .ادنودورو ءه"مك ٠

 .م 1١٠7 كيب يغوب لبج اهيف ةّمق ىلعأ

 . ةّيكريمأ ةّيرحب ةدعاق

 طسو بونج ىف ةنيدم : ةدتانونق اوفيتنأ

 ةنيدم تناك ءالاميتاوغ

 اهبرخي نأ لبق دالبلا ةمصاعو ىربك

 . ١ا/ا/# رمدم لازلز

 دوهيلا كلم :ثسانعم705 سن :وغيتتأ

 . لتق ٠ نييباكملا رخآ . م... 1107- 32

 .لن أةر٠ 8

 داّرق ربكأ :رّوعألا سنوفيتنأ

 ىرغصلا ايسأو ةيروس لتحإ .ردنكسالا
 سس ؤم .م.ق 111 نيرهنلا نيب امو

 ىّتح اينودقم كولم نيينوغيتنألا ةلالس

 ليتنأ

 يف ا .م.ق ق 0 ينامورلا لالتحالا

 2 .م.ق 11-194 انتوداقت

 .م.ق 1179-71١ اينودقم

 ّىمع .بيد وأ ةنبإ : ثصانعممم هن وغيتنأ

 ةبيط كلم رمأ تفلاخ . هليلد تناكف اهوبأ

 اهيلع مكح يلوي اهاخأ تنفدف

 ةّينانوي ةاسأم هّنوغيتنأو .مادعإلاب

 . سيلكوفوسل
 يف ةّينابسإ ةنيدم : كص[عوانع52 اري روكيتنأ

 لبق ام ةبقح راثآ .ن ةءر٠٠» :سلدنألا

 . خيراتلا
 نيب لصفي ليبخرأ :ههانالع5 ليتنأ

 اًميدق رهتشا «يبيراكلا رحبلاو يسلطألا

 ٠,٠١5" «ةّيبرغلا دنهلا رزج مساب

 سوق لكشب ٌدتمي .ن نويلم70 ء'مك
 جيلخ لخدم يف ناتاكوي قيضم نم ٌيرئاد

 . اليوزنك يف وكونيروأ اتلد ىتح كيسكملا

 ءايرك :طسولا يف ئربك ززج نم:فلات

 .ناكيئيمودلاو ىيتياه وأ الوينابسيه

 يف ىرغص رزجو «وكيروتريوب ءاكياماج

 «سودابرب ءاوغيتنأ :بونجلاو قرشلا

 رزجلا .ءارذعلا رزجلا ءوغابوتو دادينيرت

 ءايسول تناس ء.اكيئيمود «ةّيدنلوهلا

 :اةاتيرغ ءضيك تنام «تناسنق تناس
 راح خانم .ةّيناكرب اهمظعم :ضرألا
 ريصاعأ ةءرحبلا ميسن هفطلي تئاوتسا

 وكي ممّا ىلعأ .ةبّرخم ةّيمسوم
 .م7,1986 «ناكينيمودلا يف ءهتراود

 ٌيناَكس ٌرمن ةجيتن ندتم يشيعملا ىوتسملا

 هكاوف .مور بورشمو ركس :َيملاع
 ّنبو مثبت ءزومو سانانأ «ةّيئاوتسا



 ليتنأ

 ملاعلا يف تيسكوب مجانم َمهأ .واكاكو

 يف َينغ َيطفن ضوحو ءاكياماج يف
 ةرخأتم الامجإ «ةريقف ةعانصلا .دادينيرت

 يف موينمولأ اهّمهأ .ةمودعم هبش وأ
 ركس لماعم «دادينيرت يف طفن ءاكياماج
 ّيحايس زكرم .ىرخأ رزج ىف مورو

 يف مهاسيو نوّيكريمألا هدصقي ٌيوتشو
 ةرجه عم يداصتقالا عضولا نيسحت

 .ةدحّتملا تايالولا هاجتاب ةطشان

 عّرفتم رحب :ههانااه5 يبيراكلا وأ ليتنأ

 ليتنألا رزج نيب روصحم َّيسلطألا نم
 ةريزج هبشو ةّيبونجلاو ىطسولا اكريمأو
 جيلخب ناتاكوي قيضم هلصي .ناتاكوي

 غلبي اكياماجو ابوك نيب ةَّرُه .كيسكملا
 .مال,٠18 اهقمع

 ليتنأ رزج نم ةلود :ةّيدنلوهلا ليتنأ

 مكحب عتمتت نيبيراكلا رحبلاب ىرغصلا
 ء'مك 445 «.ادنلوه فارشإ تحت ئيتاذ

 يف تاتشملف اهتدعاق .ن ا ء,٠*٠٠
 يف رزج كس نم فلات :واساووك ةويزج ان

 اليوزنف لحاس هاجت ىلوألا .َنُيَتعومجم

 ةيناثلاو ءرينوب ءابورأ ءواساروك :ّمضتو
 ءاباس :يهو ّيبيراكلا قرش .لامش يف

 نم ّيبونجلا مسقلاو « شاتسوا تناس

 عبتي يلامشلا مسقلا امنيب نيترام ناس

 واساروك بورشم ريدصت  .اسنرف
 :تافسوفو هكاوفو تايضمحو روهشملا

 طفن ىفاصم «ةحايس «ءكامسأ ديص

 فايس لمعت مخض جاتنإ تاذ ةيملاع

 يفو واساروك ةدعاق تاتشملف ىف اليوزنف

 . ابورأ ةمصاع تاتشجنروأ
 سدنهم : 5 يللا رتلا سويميتا

 -017 ايفوص ايآ ةسينك ميمرت داعأ ئطنزيب

 . ّيناليملا سروديزيإ هلمع عبات ؛

 )١1810- مثمهعانعم (ارث) وكيلجنأ

 نم ٌيلاطيإ ّيكينيمود بهار © 06

 نوللا ةعورب زاتمإ . 15 نرقلا يماّسر رابك
 هوجو مسر يف عدبأو حورلا ٌومسو
 تاّيناردج هراثآ رهشأ .ةقرشملا ةكئالملا

 نلعأ .اسنرولف يف سقرم سيدقلا ريد

 .19/5 اًيوابوط

 اسئرف برغ يف ةنيدم :8786:5 هجنأ
 اًميدق وجنأ ةعطاقم ةمصاع .نيه ىلع

 زكرم .لآههيففق: «راولو نيم ةدعافو

 سيدقلا رصق «ّينف فحتم «ّيملعو َيفاقث

 . ١١ نرقلا نم ةيطوق ةيثئاردتاكو سيول

 دحأ كلم .ةّيسنرفلا ةّيتيباكلا ةلالسلا

 كلمو ءارتلكنإو سدقلا يف اهعورف

 . امرايو ةيلقص يف نارخآلا ناعرفلا

 . يناوزدن بلطأ : ةهزوانقت ناوحنأ

 ىتم هللا نم ماهلإب هبتك ام :ليحنإلا
 .عوسي ةايح نع انحويو اقولو سقرمو
 وه 'نيفلطسلا كفو .: ةقانزي ةفلقلاو

 هيلع ىسيع ىلع لّرنملا هللا باتك

 .: مالسلا

 ممعغاع لع !هانمم وينيلوف يد ليجنأ

 .ةّلاطيإ ةسيّدق - :(1-١1:4؟4م)

 . اهايؤرب ترهتشإ
 مههغاع 24ءمك يشتيرم ليجنأ

 .ةّيلاطيإ ةسيّدق )1١41/4-١54٠(:(-<

 . الزضورأ تابهار ةسّسؤم
 .ٌيداورط ريمأ :4ةهلطن5غ5 سزيخنأ

 لطب ساينإ هل تدلوف تيدورفأ جّوزت
 . ”ةذاينالا

 ةيالو :ثكسلطتد 2,20ءعو) شوارب اردنأ

 ضوحب دنهلا قرش بونج يف ةّيلحاس
 ء'امك االا,اله4 .يرافادوغو انتسك

 «دابآ رديحح اهتمصاع .ن “وك * ٠٠

 «روتنوغ ءورولا ءردنب اهندم نم

 .ةّينغ تاعارز .لاغنراو ءرولت .لونروك

 ءركس بصقو ةرذو قتسفو نطقو ْزرأ
 .دنهلا يف غبت جاتنإ مهأ .باشخأ
 حيسملا لسر دحأ .سيدق :سواًردنأ

 . اًيولصم دهشتسإ . سرطب وخأو
 :(040-؟30) نيتيركلا سواردنأ
 هل . تيرك فقسأ .قشمد يف دلو . سيّدق

 . ةسيد ديشانأ

 م20ءموعم (نايتسيرك سناه) نِسرِدنأ
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 كرت . يكرمناد بتاك )181/65-1١18٠05(:

 فرط نم يه لافطألل صصق ةلسلس
 .ئملاعلا بدألا

 -141/5) 35067508 (دوورش) نوسردنأ

 ةّصقلا داور نم يكريمأ يئاور 20١

 يف حغروبسنيو» ةئيدحلا ةّيكريمألا

 .«وياهوأ

 مم0ءمومه (ديقيد لراك) نوسردنأ

 .نكريمأ . تتايزيف -1541-158(1)

 ءانثأ يف نباجيإلا نورتكلالا فشتكإ
 لبوت ةزئاج .ةّينوكلا ةّعشألا هتسارد

5 . 

 يمل ىف ئيضاير زكرم : 41 تامردنأ

 م00 م5

 )١864- ممل:6ع (ناميلس) هردنأ

 )١19114- 88070م07 (يروي) فويوردنأ

 ماع نيمأ . يتايقوس ّيسايس 84 ١(:

 سلجم سيئرو نيعويشلا بزحلا
 فينجيربل اقفل ىلعألا تايقوسلا

 .١ةرا

 «سّماهب رزج ىدحإ :هصل:05 زوردنأ

 7 ل لا
 يف ةّيئانوي ةريزج :قم0:05 سوردنأ

 .ن أ قةرؤف ء'امك ؛ هجيإ رحب

 ررتكه ةجوز :ُةهل:ه:»ةلكق كاموردنأ

 جّوزتت نأ تضفر .ةذايلالا يف ٌيداورطلا

 تراصق اهجوز لاف ليخآ نب سري
 تدلخ .ئجوزلا ّبحلل ىلعألا لاثملا

 سديييروأل ةاسأم ةروطسألا

 . نيسارل
 كلم هفيق ةنبإ : 870101772608 اديمو ردثأ

 اههسلتخ نأ دعب ”هسريب اهَجّورَت ..ةنكبحلا

 .(ايجولوثيم) نيثتلا نم
 ةعبرأ مسإ :قىص0:هدنلكم5 سكينوردنأ

 سينموك - ١ :مهنم نيّيطنزيب ةرطابأ
 نأ دعب شرعلا بصتغإ *1١١808-8.

 سغولويلاب - ؟ .لتُق .؟ سيسكلأ لتق
 .نينامثعلا مّدقت هفعضأ .1738-7

 14 6 لكن ووفتا -هفيقتع .ةلوع

 .نيينامثعلا مّدقت فقوأ . 0١"

 : سكينوردنأ

 .نوزيارط

 ىرخأو

 نم ةثالث ةرطابأ
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 )١19٠- ثسد0ل5ع2 طاقدسم ونازيب ايردنأ

 مهأ ءروهشم يلاطيإ تاّحن 24

 ةّيئاردتاك يف زنورب نم باب هلامعأ

 ةيئاردتاك يف ونين هنبا هفلخ .ةسنرولف
 . 58"11ت 5

 مهلتعد لءا 5دئغ0 وتراس لد ايردنأ
 نم ٌيلاطيإ ماّسر :(16150-15485)

 ةمظعلاو قسانتلا هنف يف جزتمإ .ةسنرولف

 ةّيكيسالكلا ةضهنلا نرقي ءةقلق ةّيساسحب

 . اناكسوت ةسردم ةعنص ىلإ

 ه0ل:63 لءا] ويناتساك لد ايردنأ

 ماسر )١5155-/١51017(: (ةكاف0

 . ةسنرولف ةسردم يماّسر رهشأ نم ّيلاطيإ

 .ةروهشم تاّيرادج هل

 )١847- مةصل6 (وثيإ) شتيردنأ
 هتاياور نم . ّيف السوغوي ّيئاور 200

 قوف رسج كانه» «2«كينقارت عئاقو)

 1١951١. لبون ةزئاج .؟ةسنا# ؛«انيرد

 )1١4105- ضثصلتهع (رتلاو) هيردنأ
 ةعلق يف بفن .يناملأ ّيرثأ (7

 ١94٠7-١1914. (روشأ) طاقرش

 ّيسايس :470760841 (ويليج) يتويردنأ
 نع بئان . ١41١4 امور ىف دلو ءعىلاطيإ

 ذنم نحيسصلا نطارقميدلا :برحلا
 1١-891/5١9417؟ ةرازولا سيئر :«: 6

 .484١و 9١ا/1-5١4"/91و

 )١4811١- ثسلعاعا/ (دينويل) لشيردتا

 ىلثمم مظعأ نم. .تسور بيدأ 8

 هصصق نم .هدالب بدأ ىف ةّيزمرلا

 .«ناسنإ ةايح» هتاّيحرسم نمو :«ةّرهلا»
 نم ةّيناكرب لابج لسالس : 82065 سدنآ
 7,5٠٠ لوطب ّدتمت .ملاعلا لابج مظعأ

 اليوزنث نم ةّيبونجلا اكريمأ برغ يف مك
 روداوكإو ايبمولوك ربع رانلا ضرأ ىلإ

 يطغت . يليشتو نيتنجرألاو ايقيلوبو وريبو

 - ويناتساك لد ايردنأ

 يتيب رصق - لجر ةروص

 ىلإ عّرفتت .ةّيبونجلا اكريمأ ةحاسم ثلث

 اهللختت .ةّيقرشو ىطسوو ةّيبرغ لسالس

 ةيلاع باضهو بروهس وأ ةلحاق داجنأ
 ةيدوأو ةعساو لوهس ىلع فرشتو
 اهماسقأ ضعب تاباغلا وسكت «ةقيمع

 اوغاحوكأ اهمدف ىلغأ .ةلدعشم ةليدع

 اهتاريحب ّمهأ .م 7,409 نيتنجرألا يف

 .ملاعلا تاريحب ىلعأ نم يهو اكاكيتيت
 :قرشلا يف اهّمهأ ةديدع رهنأ اهنم جرخت

 ىف اّمأ ءاينوغاتاب رهنأو نوزامألا عبانم

 وحن ديدش رادحناب اهرهنأ يرجتف برغلا

 رهنألا بونجلا ىف رثكتو ءلحاسلا

 مصاوعلا ضعب .تاريحبلاو ةّيديلجلا
 ءوتيك «زايال :ةيلاع تاعافترا ىلع ةّينبم

 .انوغوب ءاركوس
 ىف ّنب ءانوبلا يف ةيشام ةيبرت « ةّيعانصو

 :ةردعم ورث :طاطقو تاكعأ : اسولوك

 ءايقيلوب يف ريدصق .يليشت يف ساحن

 ةردان تاّرمملاو ةقاش ةبعص تاالصاوملا

 . اتايايسوأ ّرمم اهنم
 هقلطأ مسإ :ةملدلسعأد سلدنألا

 نأ دعب لاغتربلاو اينابسإ ىلع برعلا
 نب قراط هالومو ريّصُن نب ىسوم امهحتف
 يف نوّيومألا مكح .مالا١1/ه47 دايز

 .قرشلا يف نيّيساّبعلا نع نيلقتسم ةبْطرُق
 مهفلخ .م١1١٠1-0ه5/ه415-18

 .نودٌحوملاف نوطبارملاف فئاوطلا كولم

 باقٌعلا ةعقو يف نيدٌحوملا ةميزه تناكو

 مامأ برعلا رقهقت ةيادب .م1171/ه4

 /ه”7”  ةبطرق تطقسو  نايسإلا

 ةشتاذغ تاعارز

 يف برعلا ناطلس رصحناف .مم1
 ينب وأ ءرصن ىينب ةمصاع ةطانّرَغ
 نوغارأ اكلم اهيلع ىلوتسا ىّتح :رمحالا
 ابأ ارسأو دنانيدرفو اليبازيإ ةلاتشقو
 .م1447/ه/91 اهكولم رخآ هللادبع
 ةعساو ةقطنم مويلا ايسولدنأ وأ سندنألاو

 8 نم فلأنتو ءاينابسإ بونج لمشت
 "ا :' مك 1,574 «ميلاقأ

 يف يدنه ليبخرأ -7 نامدنأ

 رحب ايزيلام نع هلصفي لاغنبلا جيلخ
 24,197 ءرابوكين رزج هعبتتو نامّدنأ

1 
 .ريلبروي هتدعاق .ن ١89,6٠٠ . مك

 ايدام ىف ةّيدنه ةنيدم :172001:6 رودنإ

 0000 ت47, 0,0٠9 شيارب
 يف ةريغص ةرامإإط 23-2 ارودنأ

 اهمكح ىلع فرشت هنيريبلا لابجب اًيوروأ
 .ن والو ء'مك 1617 ءاينابسإو اسنرف

 .نمهر*:٠ ءالق ال ارودنأ اهتمصاع

 .ةعاس

 ىف ةّيروهمج :120026513 ايسينودنإ

 تارمعتسملا نم:فلأ# ايسآ قرش بونج
 :ةّيقرشلا دنهلا رزج ىف ةقباسلا ةّيدنلوهلا

 .ن515,هءءروثف كرك 410,١

 ؛غنودناب اهندم نمو اتراكاج اهتمصاع

 «غنبملاب ءنادم «غنّراميس ءاياباروس
 تّمضناو ١4140 تلقتسإ . غندناي غنوجوأ

 ياج نايريإ وأ ةّيبرغلا ةديدجلا اينيغ اهيلإ
 وحلا نه ليمغرأ :نضوآلا 5

 نيطيحملا نيب ةرشتتم ةريزج
 : يبونجلا نيصلا رحبو يداهلاو يدنهلا

 وأ ناتناميلاك ءهرطموس ءهواج :اهمهأ

 .روميت («(يسوالوس وأ بلس ءوينروب



 يدنإ

 ىلع رزجلا ءامسأ قلطت .كولم رزج

 قياضملا اهنيب لصتو اهب ةطيحملا راحبلا
 اهيف رثكت «رَسَكَم عدنوسلا ءاَقَلَم :اهثم

 يف اياج اهممق ىلعأ «لابجلاو نيكاربلا

 زكتري 0,١7١. ةّيبرغلا ةديدجلا اينيغ
 ةّيكالهتساو ةّيئاذغ تاعارز ىلع داصتقالا

 ةيندعملا ةورثلا رامثتساو اهعينصتو

 يف اهّمهأ ةّينغ تاعارز .ةّيعيبطلاو

 ةولح اطاطبو توهينّمو ةرذو ٌزرأ :هواج
 زومو َنُبو ياشو نطقر ركس بصقو

 تاراهبو انيكو غبتو ةّيئاوتسا هكاوفو

 ليجرانتلا ّبلو دنهلا زوج ءهيوافأو
 ةردان باشخأ ءايوصو قتسفو ليخنو

 :زاغو طفن ءطاطملل ّيملاع ردصم ّمهأو

 يف ّمهألا دروملاو مخض تنطايتحإ
 . لكينو زينغنمو تيسكوبو ريدصق .دالبلا
 تاعانص .كامسأ ديصو ةيشام ةيبرت

 . ةطشان ةحايس . ةّيفرح

 :(1861-1991) آملز/ (رد ناسنق) يدنإ

 هل «هتافّلؤمب رهتشإ .يسنرف يقيسوم
 .ةفيفخ عطقو تاّيتوفميسو تاربوأ

 تايالولا ىدحإ :1مدندهه انايدنإ
 .ناغيشم ةريحب بونج ةّبكريمألا ةدحّتملا

 اهتمصاع .ن 0,100,0٠٠ ء"مك 41,415

 تاعارز .ليقزنافإ اهندم نمو سيلوبانايدنإ

 تاراّيس ةعانص ءريزانخو راقبأ ةيبرت «ةّينغ
 . تالآو

 ةمصاع :17013088مدهاذإ سيلويانايدنإ

 رهنلا ىلع ةّيكريمألا انايدنإ ةيالو
 ٌيفاقث زكرم .نا,١٠٠٠,.٠٠٠ .ضيبألا

 . ةيونس تاراّيس تاقابس . َيَنفو
 وه «نيوزق رحب ىلع َيناريإ أفرم : يلازنأ
 .رايقاك .نةءرد٠٠ ءاّقباس يولهي رّدنَب

 .ّيناعمسلل مجارت مجعم :باسنألا
 روهشم خيرات :فارشألا باسنأ

 . يرذالبلل
 اسمنلا يف ةنيدم : ةمهكطنءاع كوربسنإ
 .ن ا ةءربؤف ٠ «لوريت ةمصاع ءنإ ىلع

 ةرود .ّيملاع يضايزو يحايس زكرم
 ١454 ةّيوتشلا ةّيبملوألا باعلألا

 . اوألذو
 :(مال١١/ه95”ت) كلام نب سنأ
 لوسرلا مداخ ئباحص

 ةعبرأ مسإ :ههدكات#ع سويزاتسنأ
 ١ )9944-1١٠1١(: :مهنم .تاواباب

 سنجيروأ ميلاعت بجش .سيّدق

 . ستانودو

 ةيكاطنأ كريرطب .سيّدق :سويزاتسنأ
044-4. 
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 ٌيلمركلا ساتسنأ

 روس ىنب .ةّيزيفونوملا ىلإ لام .
 عل ,الاو ا :؟ - .ةتيطنطسقلا

 .ل١٠٠ لتقو

 براح .ءانيس لبج ريد سيئر
 .ةيوقوتوملا

 . 778 ىرسك ماّيأ ىلع دهشتسا

 :(1877-1440) يلمركلا نات

 بحاص .بيدأو ّيوغل ءّيلمرك بهار
 ةريثكلا هتافلؤم نم. «ةبرعلا ةغل ةلجم
 .«دادغب خيرات»

 )1١١-١1١1١4(: فمع ملِسنأ

 سيئر .اتسوأ يف دلو .تلاطيإ سيدق

 ّيسّسؤم دحأ .(ارتلكنإ) يربرتنك ةفقاسأ

 يف لامكلا ربتعإ .ةّيسردملا ةفسلفلا

 . هللا دوجو ىلع اليلد نوكلا

 )1١870- 8805 (سميج) روسنأ
 ةيريبعتلا داؤر نم يكيجلب ماّسر 2(

 ةّيعقاولا هلامعأ يف عمج .اعم ةّيعابطنالاو

 اهنم ريثك ىلع ةّيزمرلا رطيست «لايخلا ىلإ
 لكايهلاو ةعنقألاو حابشألا اهيف رّركتتف
 ّنفلا ةذتاسأ مظعأ نم .ةّيمظعلا

 ىلإ حيسملا لوخد# هتاحول نم .رصاعملا
 .؟لسكورب
 بيذأ )1851١-1477(: (رَمُع) يسنألا
 .«بذعلا دروملا» ناويد هل . ينانبل

 ماّسر :(1401-1914) (رَمُع) يسنألا

 ليلخ ذيملت :. تؤريب يف دلو .قىئانبل
 اهيف ماقأو ١478 سيراب راز .َّبيلص

 رظانملا مسر يف عرب .تاونس ثاللث

 ةقرلاب زّيمت .ةّيئاملا ناولألاب ةّيعيبطلا
 ىلع تسكعنا يتلا قالخألا ةثامدو

 ةثداه ةوالطو افهرم اًساسحإ هموسر

 . ةهعان



 :ةيسنرف فراعم ةرئاد  :ايدييولكيستا
 نم .1الالا-١اله١4 ررديد اهردصأ

 ءوّسور ءويكستنوم ء«ريتلوف اهيرّرحم

 . ةيسنرفلا ةروثلا دادعإ
 ةنيدم :فصقفطقس ناش ناغن وأ ناشنأ

 .نار٠٠٠,١١1 ءغنين وايل يف ةّينيص
 . نيصلا يف بلصلا ةعانصل لّوألا زكرملا

 )18٠١-18114(: (ىضترُم) ٌيراصنألا

 نفل ةعيشلا :عجرس ءٌيِميش نلرصأو دييإ
 . فجنلا يف ملع . هرصع

 .ينايرس بتاك :(قحسإ) ّيكاطنألا

 . 404 ةيكاطنأ بارخ يف ةاثرم هيلإ بسنُت

 هّبصم برق يصاعلا ىلع ةنيدم :ةيكاطنأ
 ندملا نم .ن ٠٠١,٠٠١ «طّسوتملا يف
 ةمصاع . ميدقلا ملاعلا يف ىربكلا

 ةكراطبلا ّرقم .م.ق ل نرقلا نيّيقولسلا
 ترهدزإ .لئاوألا نورقلا يف نيّيحيسمل بسملا

 64٠ سرفلا اهبّرخخ .نونفلاو بادآلا اهيف

 اهلتحإ .5 نرقلا يف لزالزلا اهترئدو
 راثآ ٠١94. نرّييلصلار 775 برعلا

 ةميدق ةّيتوهال ةسردم .ةّيطنزيبو ةّينامور
 [اهتلعم رهشأ 0ث نرقلا ذنم ترهدزا

 .بهذلا مف اًنحوي

 ىلع ّيكرت أفرم :مثهادل»» ايلاطنأ
 .داّجس .ن ١4,٠6٠٠ ءطشسوتملا
 ءاضق ناتبل لحاس ىف ةنيدم : سايلطنأ

 فشتكإ .ن؟٠٠6,60 ءيلامشلا نتملا

 .لّوألا ناّرظلا دهع نم ناسنإ لكيه اهيف

 بيدأ :(14174-1977) (حرف) نوطنأ

 ىلإ رجاهو سلبارط يف دلو .ّينانبل
 نم .ةةعماجلا» ةلدجم أعنأ . ريصم

 . ؟هتفسلفو دشر نبإلا : هتافلؤم

 مضاممعأا1م 03 انيسشم يد ولين وطنأ

 روصم عوكأست [1 )0:“١1-78 :1 ١1(:

 . ّيكنمالفلا َنفلاب رثأت يلاطيإ

 : مصامدتسانك انك نيمألا سنينوطنأ

 تغلب ١78-1١11. قنامور روطاربمأ

 . اهراهدزا جوأ هدهع يف ةّيروطاربمألا

 :(1196-17171) َّيناودابلا سوينوطنأ

 ءيناكسيسنرف بهارو َيلاغترب سيّدق
 . ايلاطيإو اسنرف يف مّلع . هلئاضفب رهتشا
 :(8961-؟760) ريبكلا سوينوطنأ

 ىدتقإ .ديعصلا يف كّشنت .ءاسبحلا لّوأ

 اوبستناو تاّيئابهرلا اوسّسأف نوريثك هب
 . اًعيفشو اّيأ هوذختاو هيلإ

 :(.م.ق )4817-7١ سقرم سوينوطنأ
 .رصم ةكلم ارتابويلك هتنتف ينامور دئاق

 .م.ق ١" ةّيرحبلا مويسكأ ةعقو يف مزهنإ

 .ةيردنكسالا راصح يف رحتنإ

 امور ةرطابأ هلمح مسإ :نوينوطنألا
 «سنايارت ءاقرن :مهو ١41-75.

 سقرم «نيمألا سنينوطنأ «سايرداه
 . سدوموك «سويليروأ
 ىلإ نوبستنملا نابهرلا مه :نوينوطنألا

 .ريبكلا سوينوطنأ سيّدقلا
 :قةهامدهنمدت (رلجتلاكيم) ينوينوطنأ

 بتاكو ئامنيس جرخم :( )١141-

 نيجرخملا رابك نم ء«ىلاطيإ ماّسرو
 نم .يراّرف يف دلو .ملاعلا يف نيّيعيلطلا

 .«ةخرصلا١ .؟رهضعب نيب ءاسن» :همالفأ

 ؛«ءارمحلا ءارحصلا»  «ة«ةرماغملا)

 ةطقن» ء6«بأ ولب# وأ «راجفنا» ؛«ليللا»

 .؛يفاحصلا» ««نيصلا) «ء«يكسيرباز

 .؟تاقيدصلا)

 نم اًكلم "١ هلمح مسإ :سخويطنأ
 كلم - 5 مهرهشأ .ةيروس يف نييقولسلا

 وأ رتوس بقل .م.ق 4١-75١
 ايسآ يف نيّبلاغلا تاراغ َّدر هّنأل صّلخملا

 ةّيناكيلغتألا

 .م.ق 1777-1817 ريبكلا - 7: ىرغسلا

 (حْفَر) ايفار يف 5 سُميلطَب هيلع رصتنإ
 .م.ق 1١١1-٠١١6 دنهلا اًرغ .م.ق ادلب

 نويناب يف ّ سمميلطُب ىلع رصتنإ
 عزتناو هيسفنل رأثف .م.ق اردن (سايناب)

 هيلع رصتنإ .م.ق 1١97 هطالب يف

 ىَدأ امم .م.ق 144 ايسينْغَم يف نويبيقس

 - 5 .م.ق ١84 ةيمافأ ةدهاعم دقع ىلإ

 دوهيلا هيلع راث .م.ق ١714-0

 .نوّيباكملا

 . انيجاموك

 -١ا/0٠8) 1صعمعو (كينيمود) رغنإ

 مامحلا»و «كسيلادوألا» :هتاحول نم

 . ؟يكرتلا

 فرعُي ايريبيس يف رهن : ثم 8 ارغنأ

 نم .مك 7,80٠ «ىلعألا اكسوغنوتب

 .لاكياب ةريحب نم جرخي .يبيسيني دفاور

 . كسئاربو «كستوكريإ يف ةقاط ديلوت

 ىلع ةّيسور ةنيدم : ثنعقتكلع كسرَّنأ

 .نآةؤرد٠ ءايريبيس يف ارغنأ

 «ديوسلا يف رهن : ممر 6 نمرغنأ

 . اينتوب جيلخ يف ّبصي .مك
 ممصهكاتقم» (سانوج سردنأ) مورتشغنأ
 .ٌيديوس نتايزيف :14874-14814(1)

 ٌرقأ .َيفيطلا ليلحتلا يف ّيصاصتخإ
 .روظنملا فيطلا دودح

 )١8٠5١- :مهععا5 (كيردرف) سلفنإ

 .ّيناملأ فوسليفو ّيكارتشإ 2:06

 دعب ؟لاملا سأر# باتك رشنو

 .ارتلكنإ يف ةلودلا بهذم :ةّيناكيلغنألا
 الج

 1 0 كاملا 5

 5 ب يزل
 - 1 م للا : /
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7 1 . 1 

5 

7 



 تييبازيلا مل 5 دراودإ هتنبو  يرنه هأشنأ
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 كدا

 لامش ةّيسور ةّيروهمج :ايشوغنإ
 .نارزن اهتمصاع .ن 5١١,٠٠٠ ساقوقلا

 ايقيرفأ ترغ يف ةلود :: 8 الوغنأ

 ريثاؤو اييفآو خريف ّيسلطألا ىلع ةّيبوتجلا

 1 ار رال#: ىقنوكلاو

 نمو اننارل ايكضام ن5 يف

 ةروصحملا ادنيباك اهعبتت .وتيبول اهندم

 ٌبصم لامش وغنوكلاو ريئاز نيب
 نرقلا ذنم ةّيلاغترب ةرمعتسم .وغنوكلا
 .قرلا ةراجتل امهم اًركرم تناك 7

 .9108١1ه تّلقتسإ
 اهممق ىلعأ «ٌيوارحص لهس ىلع فرشت
 نضعي اهيفا رشعتا 27,534 كوم اًره
 حلاص قّيض ّيلحاس طيرش «تاباغلا

 .ساملأو ّنب َّيملاع جاتنإ .ةعارزلل

 غبتو ركس بصقو نطقو بوبح ةعارز
 ديصو ةيشام ةيبرت

 ةلاح ةيشع :نضرآلا

 .ءواكاكو لازيسو

 ساحنو زينغنمو طفنو ديدح .كامسأ
 ركسو فقروو بشخ ةعانص :ساوأو

 . ليخن تيزو
 ليتنأ رزج ىدحإ : ثنو 3 اليوغنأ

 اهتدعاق .ن 9,٠٠٠ ء'"مك 8١ ىرغصلا
 ةلود .ةّيزيلكنإ ةرمعتسم .يلاق يذ

 رّكس بصق ..14717 ايناطيربل ةكراشم
 . نطقو دنهلا زوجو
 سيراب ملاعم نفا 165 ديلاقنإ

 فقحتم .عئار ّيس لنه رثأ .ةروهشملا

 .ءامظعلا ةداقلاو نويلويان ربقو ٌيركسع

 ىحرجل ىوأمك ١ سيول ءةأشنأ

 . ل1 ءامدقلا نيبراحملا

 ليعي اًيوروأ ئفارم مظعأ .نارآ5ءيفف٠

 اسييق#

 جبيل ةنيدمب ربلأ ةانق هلصت . و

 .ءاملا تحت ناقفن رهنلا يتفض طبريو

 تاراّيسو تاّيئايميكورتب - يفاصم
 .ةعجو ةيذغأو ةيودأو غبتو حجيسنو

 عطقل ّيملاع زكرمو ةروهشم تارهوجم
 ءينفو يحايس زكرم .هلقصو ساملألا

 ءةسدنهلا ةعئار ةميدق ةينبأو ةّينغ فحاتم

 ةرود .تاناويح ةقيدح ؛ةّيطوق ةّيئاردتاك

 .147 ةّييملوألا باعلألا
 لنم ايكرت ةمصاع :مدهاعقنت2 ةرّقنأ
 «لوضانألا ةبضه برغ عقت ء977

 . يحايسو نعانص زكرم ه٠

 .ةينامورو ةيثح راثا . ةيفرح تاعونصم
 وريب ىف تكلم ةّيدنه ةلالس : 1735 اكنإ

 1 ثرقلا ف اواشنأ .51 :ةرقلا .لذتم

 ّلدت .وكسوك اهتمصاع ةّيوق ةّيروطاربمأ
 . يف ثارّثو ةينغ ةراضح ىلع مهراثآ

 ةدايقب نابسالا نوحتافلا مهيلع ىضق

 1١677-١16150. ورازيب

 ّيماظنلا شيجلا نم ةقرف :ةّيراشكنإلا

 تيوق .اهشطبو اهتّوقب ترهتشا ينامثعلا
 ناكو 18و ١7 نينرقلا يف اهتداق ةكوش

 بيصنتو ةلودلا ةسايس يف غلاب ريثأت مهل
 ِ دومحم اهيلع ىضق . هعلخو ناطلسلا

 . 1817 لوبناتسإ ةحبذم يف

 تاعطاقم ىدحإ :ظمولادص4 ارتلكنإ

 م برق ة لالطأ - اكنإ

 ماع رظنم .تافروكنأ - روكنأ
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 مسالا قلطُيو ءاهربكأو ىمظعلا ايناطيرب

 همسقلا لمشت .ةماع دالبلا ىلع ةداع

 نيب ةكلمملا نم طسرألاو ّيبونجلا

 ء'مك 170,509 ءادنلتكسإو زليو يّتعطاقم

 رجب اورو نع .اهليستيب دق غار" «ودت<
 لانقلاو ؛هيلاكوداب وأ ركود قيضمو لامشلا

 «ندنل :اهندم نم . شناملا وأ يزيلكنإلا

 ؛ ديل ؛ رتسشنام «لويرقيل .ماهغنمرب

 يف تاعقنتسم :ىضرألا .لوتسيرب .دليفش

 سعهخ ضفخنم لهسو ؛ّيفرشلا لامشلا

 يف «ّيقرشلا بونجلاو بونجلا يف ةبرتلا

 ةروهشم تاريحب ةقطنمو نينيب لالت لامشلا

 لدتعم بطر خانم . ةّيعيبطلا اهرظانم ةعورب
 باووبحسو حمف :ةعساو تاعارز ءدراب ىلإ

 رصخ و ئركس ردنمسو اطاطبو فلعو

 ديص «نجاودو ةيشام ةيبرت ءروهزو هكاوفو
 طفن :ءديدحو محف ( ةينغ مجانم ؛كامسأ

 ملاعلا يف ليطاسألا مدقأ نم ريبك ّيراجت

 نورتكلإو ءابرهك ؛«تاكّرحمو تاراّيسو
 .ةيودأو فزخو تاّيجاجزو تاّيئايميكو

 «تابورشمو تاّيركسو ةيشاملا تاجتتم
 .ةروهشم ةّيملاع تاجوسنم ؛ةعجو يكسو

 . 6 نرقلا يف ىمظعلا ايناطيرب
 ايدوبمك يف ّيرثأ عقوم : مقلع روكنأ

 ةمصاع لالطأ . باس يلنوت ةريحب لامش

 و اهتهأ موت ل تافروكنأ
 .ّيملاع يحايسو ّيرثأ زكرم .نوياب
 ندم ربكأ :4صع007386 جار وكنأ
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 ةدقع ءديص  ةدعاق .ن ٠

 ىقتلمو يلود راطم ءةّيديدح تاالصاوم

 تضعت .ةيملاعلا ةتطقلا طروطخلا
 .1955 لازلزل
 ىلع ىلاطيإ أفرم :همءدد5 انوكنأ

 «نايارت سوق .ن 1١5,0٠٠ :«كيتايردألا
 . 17 نرقلا نم ةّيئاردتاك

 .يلباب ّيروطسأ لطب :وديكنأ
 . "شماكلك

 رازن ينب دايإو ةعيبرو رَضُم وخأ :رامنأ
 . ةّيبرعلا لامشلا لئابق دودج نم .دعم نب

 يف ميلقإ :كصاطانأ ياوه ناغن وأ يوهنأ

 ءامك ١8,4٠0٠ ءنيضلا قرش طسو
 ٌررأ .يفوه هتمصاع .ن ٠

 يف لّوألا زكرملا :ياش .بوبحو نطقو

 .ديدحو محف .دالبلا

 يف هزكرم ناك .نيّبرموسلا ةهلآ ريبك :ونآ
 .نورق عم جات هراعش . . كرأ

 ولاغاب اهمسا ناك : نوبونأ

 ىف ةيناكرب ةريزج )١1994-191(.

 سراح .ةنعارفلا ةهلآ نم :سميبونأ
 .قوأ نبا نمار هل .ىتوملا

 ّيديشخإ مكاح :ديشخالا نب روجونأ
 هنع مكحف ءاريغص ىلوت (450-445)

 .روفاك ّيصولا
 . يكرت دئاق :(1887-1911) اقايررلا

 دبع ناطلسلا علخ يف ريبك رودب ماق
 ١415 .ةتيرحلا ريزو ١195355 قيمحلا

 يف اًذفان اًنلثم لامجو تعلط عم لّكش
 .ليندردلاو ساقفقلا شويج داقو مكحلا

 .دنف رمس يف ليتغإ
 ةنيدم : مان 301 ةصمانكت اروياهناروتأ

 اكل ىرس لامش ىف

 ل11 قع © نرقلا ةمينقلا 1 ةيضاخ
 . لكايه لالطأ

 ةدعاق («ةّيرجين ةنيدم : 81انعان وغونأ

 :طسالا ةّيقرشلا ةعطاقملا
 .ن5وءرودل

 (١؟مل/ل-١١91١1) ةهماناط (ناج) يونأ

 .لآ كرة ٠٠

 .ودروب يف دلو .ّيسنرف ّيحرسم بيدأ
 نع ناولألا :ةدّدعش انونف هحرست لمش
 ءاجهلاو ةهاكفلاو حرملاو ركتبملا لايخلا
 صقر» :اهنم .مؤاشتلاو ّيتاذلا رخسلاو

 سوتيبا ««بفاعملا تحلا» .«صوصل

 ا ة«قاؤطلا زيزعلا#؛ 32 روسيا

 اهتااطأ 26 نقلا يكل دا ةنسماط

 . اينيمرأ َةَي ةيروهمج دودح ىلع ايكرت يف
 اهلطب . ليجرف اهنلا يسلك : ةذاينالا

 بارخ دعب بره .ٌيداورطلا ساينإ
 اهتكلم هب تفغشف ةجاطرق ىلإ ةداورط

 نسّسأ ثيح ايلاطيإ ىلإ اهكرتف توديد
 .امور هدافحأ

 نم ءاسفيسف -  :ةقايالا بنكي لير

 مقا 7 نرقلا

 هذْحََنِإ .ٌّىداورط ريمأ :862عه5 ساينإ

 . *ةذاينالل الطب ليجرُف
 نيصلا قرش يف ةنيدم : 88 غناينأ

 ةمصاع .محف .ن ٠٠١,٠٠٠ «نانوه يف
 .م.ق 15 نرقلا غناش ةلالس
 ىلعأ :مهصعاو, ![ءاطوان وتين وأ وتينأ

 اسرق وفم ىلع انابجإب هييرحلا نق ةَقَق
00 
 اوفاس ةظفاحم ةدعاق : ثق وسيتأ

 ؛سيلأ ةريحب ىلع اننزف .نق: اايلعلا

 نرقلا نم ةّيئاردتاكو رصق .ن
3 

 )١06- اباب :م48م1ءان5 ستيقينأ

 سسقرم دهع يف دهشتسإ .(37
 . سويليروأ
 ةقطنمب ايلاطيإ يف رهن :ةهنءمع هنينأ

 ..مك' 18 عروق .كقاؤوإ نع
 . يلوقيت يف ةروهشم تالالش

 171894-1594) 2مصنان5 (ستنيوك) سوينإ

 خيرات تاّيلوح هل .َنيتال رعاش :(.م.ق

 .امور
 .م٠46١ «نانبل لامش ىف ةدلب :نيدهإ

 ءامور

 ةنيدملا ةيسانهإ

 ٠١ نرقلا «ةّيئاردتاكلا - ينآ

 .افيص اترغز ءاضق زكرم

 نافطسإو نينويهصلا ليئاربج نطوم
 .مرك فسويو ّيهيودلا
 ةنعارف اهداش ةميظع تايانب :مارهألا

 رسوج مره اهمدقأ .مهل نفادم رصم
 .م.ق 1080 وحن ةراقس ف جّردُملا

 5017٠ وحن روشهد يف ورفنس مارهأو
 ءوفوخ :ةزيجلا مارهأ اهرهشأ .م.ق

 .م 118 وفوخ اهالعأ .عرقنم .عرفخ

 سلا ايندلا بئاجع ىدحإ
 ميلس اهسّسأ .ةّيرصم ةديرج :مارهألا
 ةيردكمالا ىف تاتناتنللا ةققت ةراشبو
 يه .1446 ةرهاقلا ىلإ اهالقن مث 0
 .ةّيبرعلا فحصلا ربكأ نم مويلا

 )1١84841- 18طععمطمانآإج (اًيليإ) عروبن رهإ

 . فييك يف دلو «تايقوس بيدأ 17

 ةيسايس تالكشم اهيف جلاع تاياور هل

 .؟ديلجلا نايوذ» اهنم . ةّيعامتجاو
 .ةشفارو ةنايد ىف وعلا هلآ : ةمرغأ

 ْ . دزمرأ هضيقن

 .فهكلا باحصأ عجار :فهكلا لهأ
 «ئيسودنه َيفسلف أدبم : ْثطن5155 اسمهأ

 نم 5 نرقلا يف أشن .فنعاللا أدبم وه

 .ل رود ٠

 نيتايدلا ىف ةّيساسألا ئدابملا ّمهأ

 ةديقع يدناغ هنم لعج .ةّيذوبلاو ةّينيجلا

 .ةيدلايس
 رصم يف 1 نيام :ةلياملا ةيسانهإ

 4 سلا ةدالو



 مونهألا

 نم دباعم لالطأ ءفيوُس يب ةظفاحمب

 .ةميدق سئانكو ؛ةسلاطبلاو ةنعارفلا دهع

 5 نيتالسلا ةمصاع نسياويويلقرم يه

 .ا١٠١و

 ءنميلا يف ةنيدم :ةراهش وأ مونهألا
 ءاضق زكرم .ناأءرد٠٠ مك

 )1451١-14971١(: ىلطم (ىناهوي) وهأ
 ةايح نم ةّيعقاو صصق هل .ٌيدنلنف بيدأ

 :ةنفيرلا

 ناريإ برغ بونج يف ةنيدم :زاوهألا
 ةيساع 37ه ةنوياح لع
 . طفن . ناتسزوخ

 لخدم دنع ةيناباي ةريزج : ثابهزأ يجاوأ

 فزخن .ن٠٠٠,٠٠57 ءاكاسوأ جيلخ

 ةمصاع : 0103830011801 وهوفاقاو أ

 ءاقباس ايلعلا اتلوف يأ وساف انيكروب

 . ةدّلجم موحل .نالةرؤردد ٠

 ياواه رزج ىدحإ :0ةلطان وهاو

 ءمك 1١,068 .اًناَكس اهرثكأو

 ولولونوه ةمصاعلا اهيف . . 0٠

 ندم مظعمو روبراه لريب ةدعاقو

 جاتنإ .م ١,174 اهممق ىلعأ .ليبخرألا

 ةدعاق .ساناتأو ركس بصق :َيملاع

 .ّيملاع عجتنمو حباسم . ةيرحبو ةّيبرح

 يف ّيسور رهن :00, 066 يبوأ وأ بوأ
 نق متي دوك 273: .«ةيورغلا ايريصص
 نوتاك يرهن داحتا نم نّوكتيو ياتلآ لابج

 ةنيلم دنع (مك ١1" ايبو همك 06

 «كسربيسوفون «لووانرب يوري .كسييب
 دّمجتملاب اراك رحب ىف ٌبصيو ءدرخلَس
 مهأ .مك 6٠١ هلوط جيلخ يف يلامشلا

 :ةقاط ديلوت .موتو شيترإ هدفاور

 .كسروغونماك تسوأو كسربيسوفون
 ءيطب هايملا ريزغ .ةمهم ةحالم قيرط

 .ففيفخ رادحناب هئاوتسال ىرجملا

 يراحصلا لاحت ةيمسوم تاناضيف

 . ةيفيص تاعقنتسم ىلإ هب ةطيخملا

 ءالبنلا ةقبط مه :181مه51065 ديرتابوأ
 ىلع اوضبق .نانويلاب كيتألا يف اًميدق

 .م.ق الو مم نينرقلا يف مكحلا مامز

 .نولوس مهتازايتما نم مهدّرج
 ةّيحرسملا ىلع قلطُي مسإ :0546:8 اريوأ
 يف تأشن .اهفزع حراسم ىلعو ةنخحلملا

 اريوألا رود نم .16 نرقلا ايلاطيإ

 سيراب يف اريوألا حرسم :ةروهشملا

 .ةرهاقلاو اًنييقو

 )١8550- 0مم (لوج) تربوأ
 دلو . يسنرف ٌيوغلو قرشتسم (( 65

 ةباتكلا ةءارق يف كراش .غروبماه ىف

 دعاوق» هل . سيلوييسرب ةباتكو ةيرامسملا

 - .«ةّيرموس تاساردةو ة«ةّيروشألا ةغللا

 ذاتسأ .هوخأ )١417-١18314(: فاتسوغ

 .دنهلاب ساردم ةعماج يف ةيتيركسناسلا
 ءايلوغتم لامش يف ةريحب : 95 5
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 ايقيرفأ يف رهن :0طةمونأ يغنبوأ

 نّوكتي .وغنوكلا دعاوس نم .مك

 . يغنب يوري .وموبمو يليوأ نم
 0ممعمطعتست (نوث سكام) مياهنيوأ

 ّيرثأو قرشتسم )١4475-1480(:

 فصو هل .فّلَح ّلت يف بّقن .يناملأ

 ؛مجعلا جيلخ ىلإ طّسوتملا نم» هتلحر
 .مهتراضحو ودبلا خيرات نع «ودبلا»و
 0ممعمطعاست ع2 (تربور) رمياهنيوأ

 ماق يكريمأ ءايزيف مِلاع )١477-19404(:

 . ةّيرذلا ثاحبألا لاجم يف مهم رودب

 رحب برغ ةينانوي ةريزج :1ان06ع هبو'
 ءامك 5,4٠8 ء.ئطاشلا برق هجيإ

 . سيقلخ اهتدعاق .ن ٠

 اوماس رزج ىدحإ :1م010 ولويو

 .نتالالةرء٠: اوك 1١,195 «ةّيبرغلا
 .ايبأ ةمصاعلا اهيف

 )١507- مانطاعم6 (دابيرغأ) هيينيبوأ
 راصنأ نم .سنرف بيدأ 7

 عابتأ نمو «نيسّمحتملا نيقلك حالصإ

 ةروهشم ةّيزهر ةمحلم نقلا 5 ىيرنه

 .ةعذال ةّيرخسب زاتمت «نوّيوسأملا#

 ربخأ .َيلباب يروطسأ لطب :ميتشباناتوأ
 .نافوطلا ةّصقب شماكلك

 قرش بونج يف رهن 2_2 8 اواَنوأ

 ناس دفاور ّمهأ .مك ا١را١١٠ ءادتك

 يوريو ايروتكف ةريحب نم عبني .نارول
 .اواّئوأ

 ىلع ادنك ةمصاع 3 اواَنوأ

 .نلملال*رد ويراقوا ميلقإ يف اواَنوُأ

 .قروو باشخأ ةعانص
 ةيالو :ةنافهج !ملعوط شوارب رّثوُأ
 "مك 595,417 ؛جناغلا لهس يف ةّيدنه

"0 

 نم تاكل ايجضاغ ن١ ةيؤددروم

 ءنويتاك ءورغأ ءدابآ هللا ءسرانب :اهندم
 دراوم اهانغأو ناك تايالولا ربكأ

 ٌدرأو ركس بصقو ةرذو بوبح «ةّيعارز

 . نطقو
 طسو ىف ةنيدم :1156عءادأ تخرتوأ

 ّيفاقث زكرم ءادنلوه
 ضرغم .فحاتم «؛«يخيراتو ىعانصو

 اهتعماجب ١7 نرقلا ذنم ترهتشإ .تىلود

 روهشم ميلقإ ةدعاق .لمخملا حيسنبو

 تاعونصملاو نابجألاو نابلألا جاتنإب
 تدقع . ئنيص فزخو تازرطم «ةّيفرحلا

 ةّينابسإلا ةثارولا برح تادهاعم اهيف
 ١1/1.

 .ل 0 © ءروو٠

 طّسوتملا يف قيضم 0 وترتوأ

 نيرحبلا لصي ءايلاطيإو اينابلأ نيب
 مك 7١ هضرع «.كيتايردألاو نويالا

 .م١٠٠,١ هقمع ىصقأو مك ١١6 هلوطو

 .ل قرة * 8 وكرر ةئيلع هيلع

 )١887- :1211]1»© (سيروم) ويرتوأ

 ةماّسرلا نبإ .ّيسنرف ماسر 2:2 06
 رظانملا مسرب زاتمإ .نودالاق نازوس

 . ةيعيبطلا

 رسوم يف ةياباي ةيدع 05 نسوا
 .ن 776,٠٠٠ ءاويب ةريحب ىلع



 هل

 ةّيناباي ةنيدم :[لاهدصمهنزت# ايمونوستوأ
 .نةهةروو٠ ءوشنوه قرش لامش يف

 :(0"197/-1850) 0160 (فلدور) وتوأ

 دعبتسإ .ّيناملأ تانايد خّرؤمو فوسليف
 حلاصل نيدلا ةرهاظ نم َينالقعلا حرشلا
 هللا نيب تاقالعلا لعجت يتلا ةّيرهاوظلا

 . ّيساسأ فرخ ىلع ةّينبم ناسنالاو
 كلم :(94117-41/1) 050ه ريبكلا وتوأ

 ةّيروطاربمألا» سّسؤمو ايلاطيإو اينامرج
 ماق .477 «ةسّدقملا ةّينامرجلا ةّينامورلا

 . 17 اًنحوي ابابلا هجيوتتي
 ةظفاحمب ءايبيل يف ةحاو :ةلجوأ

 .طفن .نا ٠,٠٠٠ .جيلخلا

 أفرم :آتزدصعمدهلدمع غندناب غنوجوأ

 غنوجوأ قيضم ىلع بلس يف َيسينودنإ
 .نال٠٠94,6٠ ءاّقباس رَسكَم وه «غندناب

 ليجرانلا. ّبلو ْنِبو تاراهب ريدصت
 . ملاعلا يف نارّزيَخ قوس ّمهأ .باشخأو

 قيضم وه :(قيضم) غندناب غنوجوأ

 نيب يداهلا يف قيضم .اًقباس رَسَكَم
 بلس يّرحب لصي بلسو وينروب يتريزج
 ٠٠١ نم هضرعو مك ٠١ هلوط ؛هواجو
 .م 1,٠78 هقمع ىصقأو مك ١16 ىلإ

 تاوباب ةعبرأ مسإ :8اه856 نيجوأ

 دقع )١481-١447(: - 5 مهّمهأ
 . ١4184 سئانكلا داحتال اسنرولف عمجَم

 ريمأ :(175-11775) (سنّربلا) نيجوأ
 دص .ّيواسمن دئاقو لصألا تسنرف

 . 1141 ةطنز ةعقوم ىف كارتألا

 ٌيلخاد رحب :011018اع كستونخو

 ايريبيس لحاس دنع يداهلا نم عّرفتم
 ةريزجو اكتشتمك ةريزج هبش نيب يقرشلا
 رزج يداهلا نع هلصفت ء«نيلاخس
 هقمع ىصقأ ء'مك ١,677,0٠١ :ليروك

 هلصي .م 8 هطّسوتمو . م4

 أفرم هيلع .نابايلا رحبب ايراتت قيضم
 امّيس ال ةروهشم كمس دئاصم .ناداغام

 . ًءاتش لامشلا يف دّمجتي . ناطرس
 ظنلعو 0ع ليورتتوه يد دوأ

 ئسنرف تاحنو سدنهم :140211ءانأل

 نلإ 5 نيرا قئار 1175-4914: وخن)

 ةسدنهلا رشن ىلع لمع ثيح قرشلا
 . ةّيطوقلا
 يف رهن :043, 00 ردوأ وأ اردوأ
 يف عبني .مك 46٠ .ءاينولوبو ايثاروم

 ندمو ايزيليسو اثارتسوأ يوري . ايقاروم

 .«فالستورق ءلوبو «زروبيستار

 يف بصيو («نيتتش («تروفكتارف

 هطبرت .اسينو اتراق هدفاور ّمهأ .قيطلبلا
 .بلألاو لوتسيفلاب ةطشان ةحالم تاونق

 )1١747- 0نوتإن (تسيتاب ناج) يردوأ

 .سيراب يف دلو ّيسنرف ماّسر :«: 0

: 
 ءا ا

1 0 
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 ظ ءاضيبلا ةّطبلا يردوأ

 ىدحإ  :[للماتتان28  ايترومدوأ

 اماك ضوح ىف ايسور تاّيروهمج
 :' مك 8 ,ىلعألا

 نمو كسفزيإ اهتمصاع .ن, ٠٠ ٠*5

 . لوياراس اهندم

 كرامنادلا يف أفرم :00ءهقع هسندوأ

 «نيف ةريزج ةمصاع ء«قيطلبلا ىلع
 .ناالدر٠

 ّيلامش طساوأ يف ةقطنم : كمان 5

 عم فّلؤت . جناغلاو هنمج يّرهن نيب دنهلا
 كلامم نم .شداري رّثوأ ةيالو هرغأ ميلقإ
 .ةّيرالا بوعشلا دهمو ةميدقلا دنهلا

 ١101-14
 نان ةتفاهس اهسكأ ءوانكل اهتمصاع

 . يلهد نع لقتساو

 /١441- نادلكلا كريرطب :(فسوي) ودوأ
 . ا اتالر

 . ايلاطيإ حاتجا ٌيربرب كلم : ركاودوأ
 ةرطابآلا رخآ سطسغوأ سّلومور علخو
 . 487 ريبكلا كيرودويت هلتق .نامورلا
 هابأ لتق . ةبيط كلم :0101موانك بيدو

 نإ امو .اهلهجي وهو تساكوي هّمأ جّوزتو

 كرتو .اًسأي هينيع أقف ىتح ةقيقحلا فرع
 سيلكوفوسلو .هنوغبتنأ هتنبا هدوقت ةبيط
 . كلملا بيقوأ» ةاسآم
 ّمهأ .ايناركوأ يف أفرم :046هد2 اًسيدوأ
 .نا,١؟٠٠5,6 «ءدوسألا رحبلا فارم

 ةرهدزم ةّيعيش ةكلمم

 جنا 5

 نفاع رم .ةميدقا اقوي: ةزمعتسس
 حباسم . كيضص ةدعاق ء ئىعانصو ٌئححايسو

 .ةراح ةيندعم تامامحو

 يف ةّيكريمأ ةنيدم +08 اةيفوأ

 ّط ِس ء”لاسا لقا ده 1كم عاب

 قرش ةّيكرت ةنيدم :0060ذ35 شيميدوأ
 .ن 5 ترودو ؛ ريمزإ

 ةمصاع «ةّيلاطيإ ةنيدم :آ1لذه6 نيدوأ

 رصق .ن1١؟٠٠6٠,0 هءةميدقلا لويرف

 .ميدق

 0٠" وحن ت) ق5 سسك ذوأ

 بسني . .ّينانوي ّيكلفو ّيضاير :(.م.ق

 . رّيَقْملا لت بلطأ :روأ

 رئازجلا قرش يف لابج ةلسلس :سارو

 اهممق ىلعأ .ةنيطنسق لوهس ىلع فرشت
 .م 4 ؛ هيلش

 ايوروأ 18516: هيب كفرت مسإ :ايساؤوأ
 . اًعم ايساو

 .مك 75,6054 (:نيوزق رحب يف تصيو

 ءكسروأ ٠2كسروغوتينغَم يوري
 ربعيف .فيروغ «كسلاروأ «غروبنرو
 .ناتسخازاكو ايسور كلذب

 يف لابج ةلسلس :0ن,21 كلارو

 اهلوط ءايريبيس برغ ايسور ةيروهمج
 عبني .م 1,844 اهممق ىلعأو مك

 نيب اًدح اهعم لكشيو لاروألا رهن اهيف
 مهأ .ٌيويسأآلاو ّيَبوروألا دالبلا يّرطش

 «كسنابلشت «كسفولدرقس :اهندم

 ةّيندعم ةورث ءمرب ءافوأ «كسروغوتينغُم
 . طفنو محفو ديدح امّيس آل
 ىف  ةنيدم :0تىةلقأع كسلاروأ

 .ن 97,٠٠٠ «لاروألا ىلع ناتسخازاك

 ايقيرفأ يف رهن :0همهع جنارو
 وتوسيل يف عبني .مك ٠٠٠," (.ةيبونجلا

 رثوللا - ريمأ ةذوخ - روأ تاّيرفح



 م1 جناروأ

 لاك هدفاور نم .يسلطألا يف ٌبصيو (01:3660 (نايتسيرك سناه) 55

 . هبصم برق ةّينغ ساملأ مجانم .نوديلاكو

 ايقيرفأ طسو يف ةيالو :0هههع جنارو
 ءلاثو جناروأ يرهن نيب ةيبونجلا

 اهتمصاع .ن 1" 1,400٠٠٠١

 .محفو ساملأو بهذ .نيتنوفمولب
 ةمصاع :01ةهزأا0 تناففتعتا وأ

 ّيطفن ًافرم .ن 1,0٠٠ ءابورأ ةريزج
 . اليوزنف همدختست

 لامش ةّيناباي ةنيدم :17:33 اوارو

 .نالالال,٠٠٠ ءويكوط

 تاوباب ةينامث مسإ :[]16ةهانك نين انومأ
 - 7 .سيدق (1157-170) - 5 :مهنم
 ةيسلصلا ةلمحلاب ىدات (94١١-١١م4)

 (18م1-١4اا/ل4) - 5 ١٠١480. ىلوألا

 .ريبكلا تيرغلا قافشتالا هدهع ىف ثدح

 ةسرعع سلا م5248 تا
 .اهور ىف ناميالا راشتنا

 )1١400- 00ر4 (كيردنه ناي) تروأ
 يف دلو .ٌيدنلوه كلف ((07

 اهبيكرتو انتّرِجم نارود تبثأ .ركنارف
 .تابّنْذُملا لصأ يف ةّيرظن هل .َيبلوللا

 )١847- 07ععم (هسرخ) اغيتروأ
 .ديردم ىف دلو «تنابسإ بيدأ إ 06

 دقت كاسارج هلأ .ةيبرقلا# ةلجم سك
 . ةيفسلفو

 ّيسايس :07688 (لايناد) اغيتروأ

 سيئر 1١448. للو .يوغاراكين

 .1984-15110 ةّيروهمجلا

 ايئابسإ يف أفرم : 0111 عال عاتق ايوتتووا

 .حباسم .ن 10,٠٠٠ .يسلطألا ىلع

 عمجار :0لز ههنا لع زدكينوج 2

 . ساقوقيدالف

 سسؤم :(7559١تر) نامثُع نب ناخرو

 ىلع هتدايس طسب .ةّينامثعلا ةّيروطاربمألا

 حتفو نيّيطنزيبلا مزهو ىرغصلا ايسآ

 .ايلوغنُم يف رهن :0111057 نوخرو

 .اغتليس دفاور نم .مك أ4

 رحبلا ىلع ايكرت يف أفرم :0 51 ودروأ
 .لن ة*هردودو٠ .دوسألا

 لامش يف ةبضه >6 قيومرفا
 راثآ ءوه غناوه رهن فطعنم دنع نيصلا

 فلألا ىزنورب ّنفو ةمدقتم ةراضح

 .ّيكرامناد ئئايزيف :(11-1861/ا/0/)

 هدنتا عيرظعم. لقت هوجو هلقتتكا
 2 3187 ةيابرهكلا تاراثلا
 لتق .نونمماغأ نبإ : 0765685 سّيسروأ

 ارتكيلإ هتخأ عم قافتالاب رتسنمتيلك هّمأ

 هبال ارث

 ىف  قيضمه 2:0 16قانال قوس

 ةيكرامنادلا دئليز ةريزج نيب نئسلطألا

 ,قيطلبلاب تاغتاك لصي «ديوسلا بونجو

 مك 7١ ىلإ 8 نم هضرعو مك :١١5 ةلوط
 هئفارم مهأ .ما8 هقمع ىصقأو

 .وملامو نغاهنبوك
 . سدقلا بلطأ :ميِلْشَروأ

 ميكحلا ناميلس هانب :(لكيش) ميلشروأ

 085 رصنذدخوبن همده .م.ى 541/6 دعب

 5٠١ ءالجلا دعب هؤانب ديعأو .م.ق

 هيف مّلع .سدوريه هءانب ددج .م.ق

 ملف 7١ ينامورلا سطيت هبّرخ .حيسملا

 . ىكبملا طئاح الإ هنم قبب

 : 0111 عانعرأ1 عا شتنغرو

 :لقسألا 1يرقونك . نق“ نايسكتبووأ
 ءاميدق ةّيناجرجلا ىه .ناءوءروو٠

 ىلع ةّيراجت ةطحمو مقراوخ ةلود ةمصاع
 . 54 نرقلا لفاوقلا قيرط

 نيب ام ىف ةّيكرت ةنيدم :8:]1 افرو

 ةدعاق روصملا دودحلا برق نيرهنلا

 ةييققلا ةهرلا نه زاك يه هقيألو
 ترهتشا ةيايربسلا بادآلا ةمصاع

 نم اهيلإ تلقتنا ىتلا ةّيتوهاللا اهتسردمب
 مارفأ رام اهتذتاسأ نم 07717* نيبيصن

 نرقلا نم ةّيبيلص ةعلق .الوبارو ينايرسلا
 "ا

 نم ّيئانغ رعاش :01م1ءانؤ سويفروأ

 ملاع ىلإ لزن .سريموه ةمحلم ءارعش
 ةهلآلا لوقع رحسف هتجوز ديعتسيل ىتوملا

 يف ةنيدم

 تابغر| ليقع .يفا ليقف. -ههانشتإا ةعورب
 .دبألا ىلإ هتجوز دقفف ةهلآلا
 وحن) 072802 (ايردنأ) ايناكروأ

 ٌيلاطيإ تاححنو ماّسر :(18518-4

 ازيب توملا راصتنإ - ايناكروأ

 .«توملا راصتنإ» :هعئاور نم .يسنرولف

 ّيناطيرب ليبخرأ :0:امعإل يانكروأ

 ء'مك 9ا8 ءادنلتكسإ قرش لامش

 .لوكريك هتدعاق . د٠٠

 : 5هناط 011 صعإل ّيبونجلا يانكروأ

 ّيبونجلا ئسلطألا يف ناطيرب ليبخرأ

 .ّيَّوج دصر ةطحم . "مك 1
 فق ةّيكريمأ ةنيدم 20 ودئلروأ

 ءاديرولف

 .ينزد تلو

 . سيراب بونج َيلود راطم :0:ا» يلروأ

 ىلع اسنرف ىف ةنيدم : 011635 نايلرو

 ةميرارلا ةظفاحم ءراول
 مهتّدرف زيلكنإلا اهرصاح .. ٠

 . ١4789 كراد ناج اهنع

 : ثان عأأ لانك سنايلووأ

 ىهالم ةنيلم .ن 0غ, ٠

 ةدعاق

 روطاربمأ
 ةكلم ايبونز رسأ 11٠-710. تنامور

 .امور ىلإ اهب ءاجو رمدت
 :(.م.ق ؟١ا/-؟1١؟5) ومانروأ



 م

 .روأ يف © ةّيرموسلا ةلالسلا سّسؤم
 فلألا) ّيرموسلا شكل كلم :هشنان روأ

 .(.م.ق#

 ايسور يف ةنيدم :07عداطانت# ةيونروأ

 .نة٠٠٠,9١ «لاروألا ىلع

 ايئابسإ يف ةنيدم :076856 هسنرو

 يف برعلا اهفرع ءوينيم ىلع ايسيلاغب
 .نا٠٠٠,١٠٠ ههيرأ مساب سلدنألا

 . 57 نرقلا نم ةّيئاردتاك

 ةيدنه ةئيدم : ثانىةقعم ط3 4 دابآ غنروأ

 ءارتشاراهم نكدلا يف

 . ةيمالسإو ةّيذوب راثأ ٠.٠٠

 روطاربمأ )1١714-17017(: بيز غنروأ

 ةرطابأ سداس .؛ناهجهاش نبا ؛يلوغم

 ١1588. مكحلا ىلع ىلوتساو هابأ علخ

 تغلب .٠ .ّيمالسالا نيدلا صضرف
 .اهعاسّتا ىصقأ هدهع يف ةيروطاربمألا

 . اهتاكلتمم نم ماسقأ ىلع

 ٌيرموسلا شكل ريمأ :وسريجنين روأ
 لاثمت هل .ايدوغ نبإ .(.ع.ق ؟١ نرقلا)

 .(سيراب) رقوللا يف ريهش

 طسو يف ةنيدم :انمدهمةم ناباورو
 .ّنِب .ن١؟٠٠6٠,0 .كيسكملا

 كلم روئيجأ ةنبإ : يدا كنا

 ةهلالا ديس سقز اهي مرغ .ايقينيف
 ىلإ اهفطتخاو صضيبأ اًروث لاحتساف

 اهّدرتسيل سومدق اهوخأ هبقعت ؛تيرك
 اهيف رشنو ةينائويلا ندملاو ةببط نسكاف

 . ةّيقينيفلا ةّيدجبألا

 ةيالوب

 ( نم .«ءسمخلا تاراقلا ىدحإ ايدو

 ؛ةّيناكس ةفاثك اهرثكأو ةحاسم اهرغصأ
 عقت .ن نويلم4 ء'مك نويلم
 ايسآ برغ نلامشلا ةركلا فصن يف
 لكشت يتلا ايساروأ ةلتك اهعم فلؤتو
 اهب طيحي .ميدقلا ملاعلا ايقيرفأو
 .ءيسلطألاو يلامشلا دّمجتملا ناطيحملا
 دوسألا رخبلاو هتاعّرفغتمو طّسوتملاو

 ليندردلا ايسآ نع اهلصفي .نيوزق رحبو
 ساقوقلا لابجو روفسوبلاو ةرمرم رحبو
 لبج اقيضم ايقيرفأ نعو ء:لاروألاو
 رزجلا :اهرزج ّمهأ .ةيلقصو قراط
 رزج  ءادتلسيإ ءادنلريإ «ةّيناطيربلا

 :ةنيفرس ةلفما ةرايلت ةةرانئانلا

 .ةينانتويلا رزجلا ءةطلام ءاكيسروك

 هابشأ نمو .سربق ءسدور «تيرك

 ءايلاطيإ ءايربيإ ءايقانيدناكس :رزجلا
 لامشلاو قرشلا يف :ضرألا .ناقلبلا

 ايناملأو اينولوبو ايسور يف لوهس

 بونجلا يفو .اسنرفو اكيجلبو ادنلوهو
 ءساقوقلا :اهّمهأ ةّيلبج لسالس

 اهممق ىلعأ .بلألا .ناقليلا .تايراكلا

 .م 4,617 نالب نومو م 5,777 زوربلا

 ةريثك اهرهنأ .م٠74 اهعافترا طّسوتم

 ءاغلوث :اهنم ةحالملل حلاص اهمظعمو

 «نيرلا ءنودلا ءرتسيند ؛رييثد «بونادلا

 .امينوآو. اًغوفآلا اهتاريحب ّمَهأ ..بلألا

 يف امّيس ال ةّيديلجلا رهنألا اهيف رثكت
 «لوكوياتناف اهمظعأ ءجورنو ادنلسيإ

 .ملاعلا يف ةجلثم ربكأ يهو "مك

 ءايئابلأ ءايئوتسإ ءاينابسإ :لودلا
 ءادتلريإ ءايناركوأ ءارودنأ ءايناملأ

 ع

 ياوغوروأ

 ايناطيرب ء٠لاغترب ءايلاطيإ ءادنلسيإ

 اينسوب ءايراغلب ءاكيجلب ءىمظعلا

 ؛ايسوروليب ءايميهوب ءاينولوي ؛كسرهلا
 ءايسور نم ءزج ؛«كرامتاد ؛قراط لبج

 ءايكاقولس ءونيرام ناس ءايئامور
 البرص ءارتكرتم .ديبسلا افاق
 «صربق ءادئلتف ءاسنرف ءناكيتاف

 .ايئاوتيل «غروبمسكول ءاينوتل ءايتاورك
 ءاينودقم ءرجملا ءةطلام ءنياتشنتشيل

 ءورغين هتنوم .وكانوم ءايفادلوم ءايقاروم
 بلطأ .نانويلا ءادنلوه ءاسمنلا ؛جورن

 .ةنّولملا طئارضلا
 -8086 يئرف ّيفاشرأ كلم :؟ سدورو

 ىلع ىضقو نامورلا براح .م.ىق

 يف ةيروس مكاح سوسارك سوينيقيل

 تغلب هدهع يف .م.ق 07” نارح ةكرعم
 .اهّرع جوأ ةّيئرفلا ةّيروطاربمألا

 اكريمأ يف رهن :[لنهنقإ' ياوغورو
 دودح ىف يرجي . مك ١,5٠٠ «.ةيبونجلا

 .ياوغوروأو ليزاربلا عم نيتنجرألا
 .انالبال ود وير ٌبصم يف اناراب يقتليو

 ءايدروكنوك ءاناياوغروأ ندم يوري
 .ورغن وير هدفاور نم .ودناسياب ءوتلاس

 نيتتجرألاو ليزاربلا نيب ةّيبونجلا
 ءاتاليال ود ريرر يسلطألا ىلع

 «نيتنجرألا نع ياوشؤروأ رهن اهلصفي
 كك امخالإ دل

 سال اهندم نم ءويديقيتنوم اهتمصاع

 .لآا ةيفف#

 #2 ط

 ضن سي ا تت نسف برك

 و يس ملال اح



 ياوغوروأ رايععش

 اهتغل .وتلاسو ودناسيابو سارديب
 :ضرألا ١1878. تلقتسإ .ةّينابسالا

 ايمايلل دادتما يه ةجّومتم لوهس
 ىلإ لصت لالت اهللخت ءةيضجرألا

 ةديدع رهنأ يراجم اهلوح عّزوتت .مم١
 ةريحب يف اهضعب بصي ةرازغلا ةدودحم

 ةيبرت «.لذتعما خانم .ةّينطاشلا .ميريم
 :ةينغ تاعارزو عساو قاطن ىلع ةيشام
 بصق ءةمرك ءّزرأ «بوبح :ةرُذ .حمق

 . ةينيز روزب «٠ غبت ءركس
 ةنيدم :[لمدصتءان ىوهيت وأ يشمورو

 طسو ناش نايت لابج حفسب نيصلا ىف

 ؛ غنايك نيس ميلقإ ةمصاع :ةروهشم ةحاو

 .نت د

 .يدنوروب بلطأ : [نميصفن يدنوروأ

 48-4٠5 وحن) 18ادهاون065 سييبيروأ
 حرسملا ءارعش رايك نم :(.م.ق

 :هيسآم نم .نيمالّس يف دلو .نانويلا

 «تاّيقينيفلا :«تاّيداورطلا :كاموردنأ

 ليلحتلاب هبولسأ زّيمت .اينيجيفإ ءارتكيلإ
 ءابدألا مب رْثأت .ريطاسألا ءايحإو يسفنلا

 .نوّيسنرفلا نوّيكيس لكلا

 )١8168-5057(: 5 سئجيروأ

 رهشأ نم حبصأو ةّيردنكسالا يف دلو
 غباون نمو ةّيتوهاللا اهتسردم ةذتاسأ

 يف ةعساو اًراثآ كرت .ّيرشبلا ركفلا
 :ةسكقملا رافسألا حرشو توهاللا

 ©0,ةمهطةب لتبتلالنيس وأ ابازيروأ
 طساوأ يف ناكرب :0ة1ة116مءال

 «كيسكملا يف ةّمت ىلعأ .كيسكملا

 .م تر

 دنهلا قرش يف ةيالو : 52 اًتيروأ

 ء'مك ١65,847 «لاغنبلا جيلخ ىلع

 نم ءراوسنبوهب اهتمصاع .ن نويلم ١1
 اهيوري .كاتوكو اليكرور اهندم

 لئابق اهيف شيعت ةفيثك تاباغ .يداناهام

 . ةيثادب

 تايالولا ىدحإ ععمد ومما

 .يداهلا طيحملا ىلع ةّيكريمألا ةدحّتملا

 .ناراةا دعا امك ؟ةاراخع

 دئلتروبي اهندم نم ؛ملاس اهتمصاع

 جنار تسوك اهمهأ كابح ةقطنم .نيجوأو
 جاجفو باضه اهللختت جنار داكساكو

 . ةقيمع
 ىلع .ايسور يف ةنيدم :01 ليزوأ
 .ن؟؟4ب٠٠٠ ءاكوأ

 يف رهن :ط نوديميروأ

 هّبصم دنع رصتنإ .ىرغصلا ايسآب ايليفمب
 مويلا وه .م.ق 5178 سرفلا ىلع نوميق

 .وريوك

 رافيلوب دادويس يتنيدم يوري .مك
 اليوزنف نيب يرجيو هموت وتناسو

 اتلد انّوكم يسلطالا يف ّبصيو ايبمولوكو
 ا 18,٠٠٠ غلبت ةعساو

 /ها851!/-88) (نمحرلا دبع) يعازوألا

 يف ءاهقفلا ةّمثأ نم :(مالال ٠-5

 اًيهذم كرت .كبلعب يف دلو .مالسإلا

 ملظ ىلع ّجتحإ .اًئيرج ناك .افورعم
 .1/28 ةرطينملا ةروث دعب امّيس ال ةالولا

 «ننسلا» اباتك هل .توريب بونج هربق
 .«لئاسملا#و

 )١971- ©028] (تروغروت) لازوأ
 ءارزولا سيئر .يكرت سايس 7

 ١9548 ةّيروهمجلا سيئر . ١185-1484

 . هتافو ىّتح



 مق

 )1١4117- 0ةدهقست (كيردرف) مانازوأ

 ءّيكيلوثاك تىسنرف بتاك 567

 . ةيريخلا روصتم رام ةيعمج سّسؤم

 ىف ةّيروهنج :12]1ءانكاقم ناتسكيتوأ

 ناتسنامكرت نيب ىطسولا ايسآ
 أمك «ناتسخازاكو
 نم .دنقشط اهتمصاع .نث' هه,

 .دنكوك (:ناغنمان «ناجيدنأ اهندم

 نيب دتمت «ءةناغرف ةهدقرّمَس :ىراخب

 ةريحب

 : تايروهمج اهب طيحت «لارآ

 داحتالا يف اًوضع تناك ناتسخازاك

 لالحنا ذنم تايقوسلا

 ىلعألا تايفوسلا سلجم نلعأ ءداحتالا

 يف ١44١. بآ ١" يف دالبلا لالقتسا

 نم مسقو موك ليزيك ءارحص اهلامش

 : ةينغ مجانم . ترو تسو ءاركص

 «صاصر « ساحت ءزراغ « طفن ءمحف

 ىّبح 4

 تاعارز « بهذ «تيسكوب ؛زينغنم « كنز

 ىراخُب ةقطنمو ةناغرف يداو يف ةبصخ
 :هلنق مت
 لامش ىف ةنيدم : 0583ط:انءع ةقورتوأ

 :شقسلا نيكاسي ايئاملآ ترغ
 .نالوءرعفف

 ناخ :(418١ت) نّسَح نوزوأ

 رايد ىلوت .يلنويوق قآ نم َينامكرت
 نئلئايوق اهرق ىلع فتور 1486 نكي

 . /21 ١

 رصم ىف 6 ةلالسلا سّسؤم :فكريزوأ
 .م.ق 5190 وحن

 لتق .اهجوزو سيزيإ وخأ «ىتوملا يماح
 . هتجوز لضفب ثعَبف

 «ةّينامي ءدزألا نم ةّيبرع ةليبق :سوألا
 .ةنيدملا اولزنف ”جرزخلا اهتخأو تلحترا

 يتنس ةنذئم - ناتسكبزوأ

 ١7 نرقلا - ناغروفرج يف

 يف مهيلإ نيملسملاو َّيِبنلا ةرجه تناك
 نيرجاهملاب دعب عيمجلا يّمُسو «ةنيدملا
 .راضنألاو

 رعاش ٠ وحن ت) رجح نب سوأ

 يبأ نب ريهّز ّْمأ جوز .ّيميمت َيلهاج

 .ةقرو ةمكح هرعش يف .ىملُس
 -17”7 وحن) يرصيقلا سويباسوأ

 رهتشإ .نيطسلف ةّيرصيق فقسأ 4

 سّسؤم ربتعي ««َيسنكلا خيراتلا» هباتكب
 .ينيدلا خيراتلا

 يف يناباي ًافرم :0ةةلتق اكاسو
 فلؤت «ويكوط. دعب ثدملا ّمهأ:.ءةوشتوه
 اًيكس اًعّمجم وتويكو هبوك عم
 ءاّميظع اًيراجتو اًيعانص اًركرمو
 .ناةرةءءروفف

 يف اسودنم نيب سدنآلا لابج
 قيرط « يليشت يف وغايتناسو نيتجرألا

 ّيديدح ًطخو .م7,847 عافترا ىلع

 راّبج لاثمت .م٠١٠,5 عافترا ىلع

 ىلع يالي يف ةيبم :دطصخ سو
 ةدعاق .ن 4٠,٠٠٠ ءوبلا دفار ايتلاب ارود
 اسنرف دودح ىلع بلألا لابج يف ةعطاقم

 تاّرممو نالب نوم قفن اهيف .ارسيوسو

 !واثرب فاس
 ةيضه :(0)انكا-()انتآ تروأ تسواأ

 ناتسخازاك يتّيروهمج يف ةيوارحص
 ةريحبو نيوزق رحب ىلع ناتسكيزوأو

 ايلارتسوأ

 نع اهعافترإ ."مك ١71,٠٠١ ءلارآ
 اا نيب رحبلا حطس

 ىلإ لصت حلمو لاصلص تاضفخنم
 .رحبلا حطس تحت .م 7

 ايقاروم يف ةنيدم 8 اًفارتسوأ

 و١ام.

 محف .نا6ه.٠55 ءاركوأ ىلع
 . نيدعتو

 ىف ةّيداحتا ةلود : ثادكاةلزق ايلارتسوأ

 ع الراء دوف ءاينايقوأ

 نمو اريك اهتمصاع .ن ٠ ٠6٠,٠,

 ءدياليدأ «نروبلم (.ينديس :اهندم

 نيب يبونجلا ةركلا فصن يف عقت .نئزيرب
 ةريزج ربكأ .يدنهلاو يداهلا نيطيحملا

 .اينايقوأ ةراق مظعم «ساب قيضم اهنع

 اهّمهأ ةديدع رزج اهثطاوش ىلع رشتنت

 :رزج اهعبتت «تنليأ تورغو ليقلم

 .يوه درول هسوكوك ٠سمسيرك
 . يراكام «دلنودكم ءدريه «كلوفرون

 ةزيمم تاقالع .كثلونموكلا لود نم

 .ةيزيلكنإلا اهتغل . ١19447 ىّتح ايناطيربب
 :تايالولاو ةمصاعلا .نم فلات
 «دنلزنيوك «ةّيبرغلا .ةّيلامشلا «ةّيبونجلا
 .اينامست ءزليو ثوّسوين ءايروتكف
 يراحصو باضه اهمظعم :ضرألا
 ءارحصلا اهمهأ ءفافجلا ةديدش

 ءارحصلاو "مك ١,66٠,٠٠٠ ىطسولا

 عفترت .'مك 4١4,0٠٠ ةّييرغلا ةّيلامشلا

 اهممق ىلعأ لابجلا ضعب قرشلا يف
 يقرشلا بوتجلا يف وكسويسوك
 ءريإ ةريحب صضفخنم اهيف .م1

 عّمجتي .رحبلا حطس تحت .م7

 قرشلا يف ةّصاخ لحاوسلا ىلع ناكسلا

 رشتنتو ةعارزلا رهدزت ثيح بونجلاو

 لضفب عساو قاطن ىلع ةيشاملا ةيبرت
 . غنلرادو يروم اهمهأو رهنألا صضعب

 جاتنإب ملاعلا يف لّوألا زكرملا لتحت



 ةّيبونجلا ايلارتسوأ

 حمقلا يرّدصم رابك نم ربتعتو مانغألا
 .وروغناكلا ناويحب ةروهشم .نيّئملاعلا

 ٌزرأو رّكس بصقو فلعو بوبح ةعارز

 سانانأو زومو تاّيضفحو هكاوفو ةمركو

 ' رامثسإ  .رضحخو

 ةورث . ةّيعانصلا باشخألاو سوتيلاكوألا

 «كنز ؛صاصر : اهّمهأ ةعاونتم ةلعم

 «ةضف ءبهذ ؛محف ؛«ساحت ء؛ديدح

 تاعانص  .زاغو طفن ٠«تيسكوب

 تاجتنم ريدصت .ةيئادغو ةيكالهتسا
 عتمتت .ةيعارزلا تاجتنملاو ةيشاملا

 ىلعأ نم ربتعي يشيعم ىوتسمب
 .ملاعلا يف تايوتسملا

 طيحملا ىلع عقت :ةّيبونجلا ايلارتسوأ
 نم اًريبك اًمسق لمشت ءٌيدنهلا
 ءريإ ةريحب ضفخنمو ايروتكف ءارحص
 .نارةدءردعم ؛ أمك 48 4 ,"الا/

 .دياليدأ اهتمصاع

 ييّرخي ىلع .عقت :ةّيلامشلا ايلارتسوأ
 ءامك ١,740,214 ءاروفارأو روميت

 هبش يف نيوراد اهتمصاع .ن ءء,٠٠

 .ليفلم ةريزج اهعبتت . ميهنرأ ةريزج
 طيحملا ىلع عقت :ةّيبرغلا ايلارتسو
 امك .يدنهلا

 ةينخ ثري اهتنضاع نار6
 .ةلحاق رافقو ةعساش راحص اهقرش يف

 .ةنّولملا طئارخلا بلطأ

 يف ةنيدم : الكامن زتيلرتسو

 ىلع 5 نويلوبان اهيف رصتنإ .ايقاروم
 ١85٠0. ايسورو اسمنلا
 .نوّيقرشلا طوقلا :بلطأ :طوغورتسوألا

 لامش ةّينولوي ةنيدم : 0517019 فورتسو

 . يعانص زكرم .ن 60,00٠ «فالكورف
 051095 (ردنسكلأ) يكسفورتسوأ

 ٌيحرسم  فلؤم )1885-1875(1: 

 . ّينطولا حرسملا سّسؤم ءّيسور
 ساسكت ةيالو ةمصاع : ةانكاتص نتسوأ

 قلق :ةزمد-# ةوعارزلوك لاغ ةيكريمألا
 )1١4775- 1آلق[120197 (رتيب) فونيتسوأ

 جرخمو ّيئاورو ّيحرسم بتاك

 نع راكسوأ يّئزئاج ىلع لصح لثممو
 .«يباكبوت*و «سركاترابس# يمليف

 ىلع عقت «جورن ةمصاع :0510 ولسو

 فرم .ناله٠,.٠٠٠ .كاّروجاكس جيلخ

 .ةّيرثأ ةعلق .نعانص زكرمو طشان

 ةرود .ةروهشم ةعماجو ففحتم . 6

 ١487. ةيرتشلا ةّييملوألا .باعلألا
 اهءانب داعأو ١7 نرقلا يف تقرتحإ
 مساب كرامتادلا كلم 5 نايتسيرك
 لالقتسالا دعب جورن ةمصاع ..اينايتسيرك

 . ١19476 ولسوأ مسا تداعتسا ©06

 ايروشنم نيب رهن : 0105501011 قروُشو أ

 ةلنيررقوأ يوري .مك 4*1 ايسورو

 . كسفوراباخ دنع رومآ يف ٌبصيو
 يف ةقطنم :05ءدانهكاكهز3 ايتيسو

 :ةيلامشلا 'اتسَوأ نم فلاح: ساقوقلا

 'مك 8,0٠٠ ءايسور تاّيروهمج ىدحإ
 .ساقوقيدالث اهتمصاع ن1

 ءايجروج  عبتت ةيبونجلا ايتيسوأو
 اهتمصاع .نا1؟6هر0٠0٠5 اوكار

 .يلاشيكسك

 ميستيفشوأ
 «ستيفوتاك قرش بونج
 هيف كله 1١944٠-١440 تناملأ لّقتعُم

 . نيجس نبي الم 4

 يف  ةنيده  :آلوطالدأ3 اياوش 55

 ءراثلا ضرأ ميلقإ ةدعاق «نيتنجرألا

 يف ةّيبونج ةئيدم ىصقأ .ن

 .ملاعلا

 بونج ىف ةنيدم : 0510عاتو ويغويقوأ

 واكاك ءايرجيث برغ

 :0وطنسص2 !اةهنذو اسيجان اميشوأ

 وتويك يف دلو .َيناباي ّيئامنيس جرخُم
 تارّكذم» ««قئشلا» :همالفأ نم . 7

 «ريغصلا َيبصلا» .«وكوجنيش نمل

 ٠ثورءةنل.

 ءال  **يدوق.
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 ةّيروطاربمأ» ««َنسساوحلا ةّيروطاربمأ»
 .«ةّذللا
 بهار :(404 وحن ت) اخيطوأ
 يأ ةعيبطلا ةدح وب لاق . ّيطنزيب

 َينوديقلخلا عمجملا همرحف ةّيزيفونوملا

..١ 

 ةيوارحص ةقطنم 0 نيداغوأ

 ىّتح ٌدتمت ايبويثإ قرش يف ةلحاق
 اهعزانتت .لُخُر ةاعر اهناكس .لاموصلا
 . 19177 ذنم لاموصلاو ايبويث

 يف ترهدزا ةيناعنك ةنيدم :تيراغو

 نوّيجيالا اهيلع ىضق .م.ق ١6 نرقلا

 ارمش سأر يف اهعقوم .م.ق 17 نرقلا
 ةينارمع راثآ :ةّيقذاللا لامش ةيروسب

 فرحلاب ةّيفزخ حاولأو ةمّدقتم ةراضحل

 .تيراقرأ ةمحلم اهرهشأ قرابسملا
 بلطأ اراواساغو

 ىف ةنيدم :08560105170 وشوموبغ 5

 0 .واكاك .نو٠٠٠.0٠ ءايرجين برغ
 بونج يف ةنيدم : ةانعكطان8 غروبسغوأ

 ترهتشإ .ن٠٠٠,470 ءايراقايب ايناملأ

 فلاحتبو 161١« نيّئيرثوللا ةديقع نالعإب
 ٌدض اينابسإو ارتلكنإو ادنلوهو اسمنلا
 1١545-/11910, اسنرف

 (سايفاتكوأ سويلوي سوياك) سطسغو
 . يتبتلاب رسقيف نبإ :(م15١- .م.ق 7

 عم يناثلا ثلثملا مكح يف كرتشإ

 مكحلاب درفنإ .سديبيلو سوينوطنأ
 هراصتنا دعب ٌيروطاربمالا ماظنلا سّسأو

 محشو ملسلا ٌرقأ ١"7. مويسكأ يف

 . حيسملا دلو هماّيأ يف . ءايدألا

 نم سيّدق :(7014-470) سئيطسغوأ
 ةسيدقلا نيإ ..نيروهشملا  ةسينكلا ءابآ
 شاع .رئازجلا يف نوبيه فقسأ .اكينوم

 : عة



 ١. نرقلا نم دنقرعمم ي كنلروميت ربق ١5 .

 ريهش يراجت زكرم ويكوط يف ازيغ ةداج .؟ .

 “. ةينبألا بناج ىلإ ةينيص قراوز

 . ةروفاغنس ِق ىيوروألا عباطلا تاذ
- 

 ا 0

2 

 : 3 ميج و ف 7

 + رع - كات ناسا اع تسوب الاب + 5801 - ح 1 او

 لولا ل 7-0 ها هةر



 ارغا ةنيدم يف لحم جات حيرض .؟

 117 نقلا يف ينب -دنحلا

 2 يذوبلا رودويوروب لكيه .
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 .ايزيلام ةمصاع رويمولالاوك لكيه .5

 .ايدوبمك ةمصاع هني موني يف ةلودلا سيئر
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 ةيذوبلا ةمحرلا ةحلال سركملا نوناك لكيه .

 . ويكوط ةنيدم يف

 . ةيناطيربلا ةرمعتسملا غنوك غنوه ةنيدمل رظنم .ه

 اهلكاته :دادعت: ةرملا .كتلتاتا ةيضاع كوكي 9

 . ةريبكلا ةيذوبلا

 ظ . ايسينودنإ ةمصاع اتركاج يبث يسيئر عراش .ال
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 .ةيروتحلا ايقيرفآ -وتوسيل يف وتوسابلل ةيرق ١.

 . ريئازب يداتام ملقإ يف وغنوكلا رهن ةفض ىلع يراجت افرم ."
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 نو ا منو ةقيرفألاو ةّيبرعلا نيتراضحلا نيب ءاقل ةطقن ةيقب رفألا 9 9 سه سوست يسيئر يراجن زكر 59

 ضفشتتم يف ةعقارلا تاعتباك ةنيدم .ظ
 . يسلطالا ىلع يئفرملا اهطاشنب ةروهشملاو











 . اذنك ةمصاع اواتوأ يق نالرملا رصق 1

 . رحبلا حطس تحن اًرثم 85 اينروفيلاك يف توملا يداو ضفخنم ."
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 نطنشاو جروج ةلسمو « يراكذتلا نوسنوج ءانب
 . نطنشاو يف م5 ولعب

 .رومشور ةشش روخص يف ةتوحنم نييكريمأ ءاسؤر 5 هوجو ."

 .نارول ناس رب ىلع فرشي ادنك - لايرنوم ةنيدم نم دهشم .'"

 .ةلروفونن افرما .*
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 وميكسألا دالوأ نم ةعومجم ١.

 . دنلنورغ يف

 . وغاكيش نم نظنم ."

 ةريح ىلعأ اكاكيتيت ةريحن .6
 عقت .م 55 ملاعلا

 ' 8 . ةريصع# - فيبسأ )| 7 . وريبلاو ايمقيلوب دو دح ىلع

 لارا .وكسيسنرف ناس يف
 باحسلا تاحطان .ه

 . ليزاربلا - ولواب واس يف
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 .وكيسكم ةعماج ةبتكم

 . ايليزارب 5 ثدالغلا تاطلّسلا وكر

 ساك اراك يف ثيدحلا نارمعلا

 ظ . اليوزنق ةمصاع

 نع ليزاربلا لصف وسارشتالا_تالذلك
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 ظ ادضقم حبصأو 2« سيراب طسو 1 ١ لعبا .جزب ينب 5 4

 ظ . ةينطولا اسنرف زومر دحاو حايسلل
 ْ . ... ف

 ا . لسكورب ى ١ ىىلاعلا ضرعملا هيسانم مويموت الا مقا .5

 .نيلرب يف غروبدنرب باب ."
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 5 ا تا ا ا .

 0 |(! 5 . "بوس يي مج سس سس

 رعكاو د اهات <>

 يبيض مس 8 **

 ١ عا دفا هكا تبا 7

 مهكككو ---بي

 + ف ع كك ع 9

 ١. هولع .ايقوسرف يف ةفاقثلا رصق 000

 نرَملا ةبيوقش رضق'.؟ 350751
 [| فنينرقلا  1١7.”ؤ و

 *. ةفض ىلع رتسنمتسو يف نالربلا ينابم

 .نب غيب سرج ةبق ودبتو .زماتلا

 ؛”يلاؤءلاب -
 2 | سا

 1 : ٠ "2 2 لاانم ,

 .١ يسيتااواب واد د درو ا
 1 | رو _ ع 5 - ا 0 يدش ل17 هع ' طعاما 1 ا 1

 "ع اي لآ 0 5 5 ل -# يب 1 ال

 2 1 كم 9

 ادقم ناك ١م نرتلا نوردوش قف .ه
 .اسملا ةرطابأل

 .وكسوم يف سويليساب سيّدقلا ةسينك .5
 فد نرقلا . عبسلا اهعابمعب تربتشا



 9-2 0 0 ا / 0 0 ار "1111 ١ 11 اق ١ 0 3 -- 5 2 " ةةييلا' 5 1 0

 2111011110101 1 1 1 | |! ذأ دفع 0

 2 ! 0 ا 6-5 د

 .ةطانرغ يف
 يف ” ليئوناع روتكف يريلاغ .؟

 را 0 ول ل ور
 : تيا :هحتن : ع و . تيت - و تح 2 6-1 - 2 1 22 00 لأ 12 3

 | توسفم 1
. ١ 1 3 

0 
- 



 7 ان

4 
 /- سمسم ل 1ع هع جو صو

 5 نهي اج

 1111 1 44ه سن 3 11
 لا 7 7

 دوق 00 هو 3



 انالسا مع فتكا

 ةسّسؤم ربكأ يهو وكسوم يف فوسونومول ةعماج ١.
 .ايسور يف ةّيملعلا ثاحنألاو يلاعلا ميلعتلل

.0 : 0 
 5 1 .م.قف 6 « يرودلا نعل“ عئاور نم موتسيأب يي لوديسوب لكيه 35

 دكر عونجق خمك35 3
 مك لهل الكان اق

 9111 ملقا ماككااف )ل
 ا دع 1 1

 ع اوك 1

 20000 هدد ْ 2:1 جدولا كاس

 ره

7 

3-4 : 
 0 0 0 ل ديا اس ا

98 1 10 - 1 10 َ ' : 

 ماو 20 1 : : ! ا : اهب ب 8 ا ل : :
 هذ و يب ©" (ا808" 8! 6 01 مقا 8 م ١ - .- قيصري 9 0 د11

 1 1111 لا يو يف ةيدلبلا رصق .“
 9 1 : 1 1 ع 0 ه9 خم مس 835 000 ٠

 1 51+ ا 8241| |: ٠
 000 000١ 8 / 00 ل ل 20000 ساس

 ا , ع اص د 1 4-12- 1 0 « ٌةاَنِف ١ هه اهزاتحب . هايملا ىلع تشب «.. ةتيدل ةيقدنبلا :

 اال مال : 1 و ( 51 |1010 هه كاسل | 9

 0 ةذللا ا . رسج ب عمجمو املا را جن يب دم ابل آ 00| عا : اة( م مانا ع مع
 ع

 ١ .0318- 15 نرقلا تروفكنرف يف ميدقلا ةّيدلبلا رصق .ه

 ا ب

 ١ ا لا 93 1

 <  6 8كق 818 8 5 <
 ”سج مم ع منت مس ء ارت

 ” 2اهو < ح جرب

 هع



 1 داما لج تت اح
 رهف تع 3

 ا عا وج ردو لا هوي سب هع سك 001
 7 - 1 ممم ا ييسر . - م ص -

 ةيس ع تي -- 4 .



ب

ح

ا

 

ره
 

- 
35
5 
اذ
 

| 

 ظ

ا
س
 

ا
 

 دعيج ا وق 9:55 7

 ١ ا 1 ١

1
 

1 2 ١ ١ : 

 4 90 0 رق ثلا

 + كك
 دع رف قطا

1 

03 

1 
6
 

2
 

.- 

 تف



14 

 داب حالا د

010 

 سيدقلا ةسينك
 . ناكيتاقلا يف سرطب

 روتوك هنيدم

 ورغين هتنوم يف

 . يكيتايردألا ئطاشلا ىلع

 لتسما 0 ىلع دس

 . مادرتسما 2



 ةينانويلا سونوكيم ةريزج .؟

 نوللاب ةيلطملا اهلزانم
 رم 70-0 7 ووصل د

 نش الا



 ال

 ظعاوم لضفب ٌدتراو اًبرطضم اًبابش

 فوسليفو ّيتوهال .سويسوربمأ سيّدقلا
 ةّيتانودلا :عدبلا مواق .ريبك بتاكو

 لقعلا نيب قيفوتلا لواحو «ةّيجاليبلاو
 ««تافارتعالا» هراثآ نم .ناميالاو

 .؟ةمعنلا) ءقهللا ةنيدم»

 نا تل !يريوكلا ضيطغوا
 ابابلا هلسرأ .ئلاطيإ سيّدق 2”:

 .زيلكنالا ريشبتل !.سيروغيرغ
 ايقيرفأ يف ةلود :113002 ادنغو

 ادئاورو ' ريئازو : نادوسلا نيب ةّيقرشلا

 كك 511,٠٠٠  «ءايليكو  اينازنتو
 نمو الايمُك اهتمصاع .- 0٠

 نم .اجنجو ًأَقباس ةمصاعلا ابتنع اهندم
 5+ تكلعشا :قلوسوتكا لوف
 تاباغ اهيطغت ةبصخ ةبضه :ضرألا
 ريئاز دودح ىلع برغلا يف عفترت «ةفيثك
 اتيرغرم اهممق ىلعأ «يروزنور لابج
 تاضفخنملا اهيف رثكت .م 0,٠١9 .كيب

 ايروتكف اهنم «تاريحبلاو تاعقنتسملاو

 نم جرخت ةديدع رهنأ اهيورت ءوتوبومو
 ىرجم اهّمهأ ءاهيف ّبصت وأ تاريحبلا
 ءارشما ةزذ ءابويح .نلغألا .لثلا

 «نطق ءْنُب ءاطاطب .تروهينُم ءءاضيبو
 روزبو ديبع قتسف ءركس بصق ٠؛ياش

 .عساو قاطن ىلع ةيشام ةيبرت . ةّيتيز
 نطقو نب : اهتارداص ّمهأ . ساحين مجانم

 .باشخأو ساحنو

 نيم ةيالو ةمصاع :ظثانهان5ا3 اتسوغو

 .ففيصم .ن٠٠٠,16 .ةّيكريهألا

 ايقيرفأ يف رهن :0عماس6 ةيوهؤوأ

 وغنوكلا يف عبني .مك ١,2٠١ «ةّيئاوتسالا

 ةعساو اتلد انّوكم ئسلطألا يف ٌبصيو

 . ةطشان ةحالم . ليتتج روي أفرم اهيلع
 .مك !11١ ءايسور يف رهن :0انكذ افو

 ةقطنمو ايريكشب ةّيروهمج يوري

 يف ٌبصيو كسفولدرفسو كسنبايلشت
 ديلوت :افوأ ةئيدلم دنع اماك قار ايذلب
 . كسفولشب ىف ةقاط

 سرا يركن ةنضاخ ند اقوأ

 ءايكييا نأ منافزأ . تف .؟يلغ
 .طفت .نارء”,ء٠د٠٠

 فوسليف :(5 نرقلا) ٌيروصلا تارفوأ
 روطاربمألا حصن .روص ةنيدم نم َيقاور

 لعجو شرعلا نع يلختلاب سنايسبسف

 لثملا هب برض ..اًيطارقميد امور مكح

 هتبيهب نيرخآلا ين ريثأتلاو ةفسلفلاب
 :هيكوجو
 -18194) 68عمطقعا (كاج) خابنقوأ

 يف شاع ٌيناملأ يقيسوم
 لزهلاب زاتمت تاريوألا نم ددع هل . اسنرف

 .«نامفوه تاياكح» اهنم ةّيويحلاو
 :75) 011 انق (سويلبوي) سويديفوأ

 ىنغت ريبك نيتال رعاش :(م14-:م.ق

 . ّينوجم قينأ رعش يف ٌبحلاب
 يف ةنيدم 0 قل وأ 57

 .نا٠٠:٠,189 ءاينابسإ برغ لامش
 رصق «: نرقلا نم ةسينك .رئاخذو ةحلسأ

 . ةّيرثأ ةينبأو يكلم
 «سمخلا تاّراقلا ىدحإ : اينايقوأ

 يف عقت .ن نويلم 8 "مك م

 9 اكريمأو ايسآ نيب يداهلا طيحملا

 ةلود نم. فلأتت .«نيونجلا ةركلا فصن
 ايتها ةديدع :يرعغأ زوجوا ايلارتسوأ
 ةديدجلا اينيغو ادنليزوينو اينامست

 يف اياج اهممق ىلعأ .ةددعتم تاليبخرأو
 اهعافترا طّسوتم .م 2,٠7١ ةديدجلا ايئيغ

 تاباغ ؛بطرو راح خانم .م1ك4

 ءايزتتلرب :اهتاليخرأ نما -ةفيك
 . ايزينوركيم ءايزينالم
 مهأ ءايسور طساوأ يف رهن :012 اكو

 لوهسلا يوري م ١,58٠ ءاغلوق دفاور

 «نازاير «ليروأ :ندمو وكسوم بونج

 ينجين يف اغلوقلا يقتليو .كسنجرزد

 برق اًقوكسوم هيف بصي .دوروغقون
 . انمولوك

 بونج ةّيناتسكاب ةئيدم :0اق58 اراكوأ
 .ن أ ؟نيرةفف ؛روهال برغ

 يف ةّيناباي ةنيدم : 0اءقمقلع يكازاكو

 .فرخو جيسن .ن 180,6٠٠ ءوشنوه

 -1880) 0'تدقعر (نيس) يزاكوأ
 سآم هل .ٌيدنلريإ ّيحرسم 2:2 14

 ةبرعلا» اهنم .ةيعقار ةيعامتجاو ةّيسايس

 .«موجنلاو
 ىف رهن : 01(ة17ةمعيد وفنبوك وأ وغتئاكوأ

 ١,6٠١ «ةّيبونجلاو ةّيئاوتسالا ايقيرفأ
 يف اناوستُب يف روغيو 0 . مك

 .راكيني رام وأ وغتفاكوأ تاعقئتسم

 -؟586١) 0هعهتتت (مويلغ) ماكوأ

 نم ّيزيلكنإ تناكسيسنرف بهار 64

 ةسيئكلا ةطلس صضراع ةيرايتخ الاب

 ءوريب يف رهن :[ءهرقلا يلاياكوأ

 نم سدنالا لابج يف نّوكتي .مك

 نوينارام ىقتليو ءامتفز وأو كاميرويأ

 .نوزامألل لّوألا عبنملا امم الويل
 : 06[ 1انك سويفاتكوأ وأ سايثاتكوأ

 . رصيق هاّنبتي نأ لبق سطسغوأ 0

 قرش يف ةّيررهمج : 0 ايناركو

 .ن نويلم 7 امك 0 رال ءابوروأ

 «فوكرخ :اهندم نم «فييك اهتمصاع
 ةاكيفوأ «كسفورتيوربيند «٠«كستنود

 .غور ءيروقيرك .فوفل ءيجوروباز

 دوسألا رحبلا ىلع عقت .اكفولروغ

 ايثادلوم برغلا نم اهّدحي .فوزأو
 نمو اينولوبو ايكاقولسو رجملاو اينامورو

 .ايسور قرشلا نمو ايسوروليب لامشلا
 ذنم ئتايقوسلا داحتالا ىف اًوضع تناك

 دلعأ فاحتألا رابينا .نتعو 8
 دالبلا لالقتسا ىلعألا تايفوسلا سلجم

 ١15958١. لّوألا نوناك نم لّوألا يف

 ةبصخ ةّيعارز لوهس اهمظعم :ضرألا
 ربيند اهرهنأ ٌمهأ .رضخ عارمو تاباغو

 هرطاربخلا ىلع لحي راف خانم :نسيلو
 «ةعّونتم ةّينغ تاعارز .مرقلا يف امّيس هي

 .عساو قاطن ىلع نجاودو ةيشام ةيبرت
 نف حف جاع :ةريك ةكدعم ةورث

 حلمو «غور يروقيرك يف ديدحو ؛ سابنود

 ؛ّيعيبط زاغو طفن لوقح «قبئزو زينغنمو
 ؛رييثد ىلع ةقاطلا ديلوتل ةريبك تاطحم

 .ةئاذغو ةّبكالهتساو ةليقث تاعانص

 تايالولا ىدحإ : 01 1ةطهصتة اموهالكوأ

 ءمك084١,١18 بةّيكريمألا ةدحّتملا
 اموهالكوأ اهتمصاع .نث, ٠٠,4

 .طسولا برغ بونج يف معقت .ىيتيس
 ؛ةسع تاعارز .ساستكرأو رقير در اهيوري

 .ةّمهم زاغو طفن لوقح

 : 01لةدطممستت 1 يتيس اموهالك و

 .ةّيكريمألا اموهالكوأ ةيالو ةمصاع
 يف ةّيطفنلا زكارملا ّمهأ . ٠٠

 .ةدحّتملا تايالولا

 لامش يف أافرم : ةسءالةمل دنّلكوأ

 يعانص زركرم .ن 84٠,٠٠٠ ءادنليزوين

 مم



 هتلكوأ
 يف ناكرب ليبخرأ : ثددعاعادسم دنلكوأ

 . "مك 707 «ادنليزوين برغ بونج
 يف ةّكريمأ ةنيدم :0ةلئادصاف دنّلكو

 ءوكسيسنرف ناس جيلخ ىلع اينروفيلاك
 .نؤةوءروللت

 )١825- 8نءاع» (فلودور) نكوأ

 ةدر ىلإ اعد .تناملأ فوسليف : 57

 ةزئاج .تيعيبطلا بهذملا دض ةّيلاثم لعف

 ْ 19 لبو
 -1الا/ه) 0:2مدمعأا (لايناد) ليتوكوأ
 ةكرح سّسأ .ٌيدنلريإ يسايس (81/

 .18574 ايناطيرب نع لاصفنالا
 ةريحب 2: 01عععطماط 6ع يبوشيكوأ

 ةّيكريمألا اديرولف ةيالو يف ةّيلحاس
 . "مك اا

 يف ةريزج ربكأ : 013 اوانيكوأ

 ء'مك ١,٠60 «ءقنابايلا ويكوير ليبخرأ
 راطمأ .اهان اهتمصضاع .ن ه,ىه٠»

 ريصاعأ اًبلاغ اهحاتجت «ةريزغ ةّيمسوم
 .مهم ّيبرح عقومو ديص ةدعاق .ةديدش

 برحلا يف اكريمأو نابايلا اهتعزانت
 ْ .؟ ةّيملاعلا

 ءارحصلا يف ةحاو :لالَج دالوأ

 .ن 186,٠٠٠ ءساروأ ةيالوب ةّيرئازجلا

 ةيالوب رئازجلا يف ةدلب :نوميم دالوأ
 . ةينامور راثآ . ناسملت

 رئازجلا يف لابج ةلسلس :ليان دالوأ
 ىلعأ .ٌّيوارحصلا سلطألا نم ةعّرفتم

 يف .م١44,١ قرزألا لبجلا اهممق

 .ةفلج ةئيدم ئيلامشلا اهحفس

 -446 جورنلا كلم : 839 ١ فالوأ

 تكا © فتسيوسسلا رك العقال
 - . لتق .ّينطو لطبو سيّدق :3“

 دّسج ١461. كلم )١14.6-١981(:
 لالتحالا ةهجاوم ىف دالبلا ةدحو

 . ةيناثلا ةّيملاعلا برحلا َناَيإ ئناملألا

 برق نومدقألا نانويلا اهب لفتحي ناك

 ةمصاع : 00-010132 5 نالوأ

 ءايسور تاّيروهمج نم ايتايروب ةيروهمج

 «لاكياب ةريحب قرش اغنليس ىلع عقت
 .لآا ا[ نيرو

 ةمصاع :00نآةم-05[83 روتاب نالو

 لامش تاعقنتسم يداو يف عقت ءايلوغنُم

 اهتحاتجإ .ن 410,0٠٠ :يبوغ ءارحص

 :1415 ةبّرْخم تاناضيف
 :(1؟8-؟١١1١) آلاماقتمانك سنايقوأ

 روص يف دلو .ينامورلا ّقحلا يف هيقف

 . ريبك عّرشتم .توريب ةسردم يف مّلعو
 يف ةّيناطرب ةنيدم : 0 مادلوأ

 .نطق لزاغم .ن 776,٠٠٠ ءرشكتال
 .فييك ةريمأ :(459ت) 0اهم اغلوأ

 .ةيسور ةسيدق . 105 ترّضنت

 نم ءايريبيس يف رهن : 6اس امُكِلوُأ
 .مك 1١,7٠٠١ ءانيل دفاور

 برغ بونج يف ةئيده : 13 ملو

 نداب ةعطاقمب برئادلا ىلع ايناملأ

 رصتنا اهيف .ن 150,0٠٠ «:غروبمتروف
 نطوم ١8٠6. اسمنلا ىلع ١ نويلوبان
 . ةيطوق ةّيئاردتاك . نياتشنيأ تربلأ

 نيب نانويلا يف لبج :ازمطه5 5

 .دالبلاب ةّمق ىلعأ ءايلاستو اينودقم
 نانويلا دنع ةهلألا ّرقم "لب

 .نيمدقألا

 ةميدق ةّينانوي ةنيدم :01ا153م13 ايبملو

 .ةهلآلا ةدابعل اًركرم تناك ءزينويوليب يف

 راثآ .ةّيبملوألا باعلألا تقلطنا اهنم

 . سفز لكيهل ةعئار

 : 01م1 ايبملو

 .ناله,٠٠٠ .ةّيكريمألا نطتشاو

 ةيضاير باعلأ :(باعلألا) ةّييملو ١

 ةمصضصاقع ةيالو

 مق

 - ءاَدَع - ةّييملوألا باعلألا
 ناكيتاقلا فحتم

 نرقلا ىتح .م.ق 1/7 ذنم ايَملوأ ةنيدم

 سفانتت ةّيملاع تايرابم مويلا يه .م 3

 اَّلَوأ تميقأف *ناتربؤك اهثعب «لودلا اهيف
 اهتارود يرجت لازت الو «1847 انيثأ يف

 عبرأ لك ةّرم ملاعلا نم ةفلتخم ندم يف

 . تاوئس

 ايئاروم ىف ةنيدم :0امدانا# نوب

 تقرقلا دوام هيث نبل ولا هوو
 166٠ ةدهاعم اهيف تدقع .ًا4و 5

 نع اسمنلا حلاصل ايسورب كلم اهيف لزانت
 . ايناملأ ىلع هترطيس

 ىف ةّيديوس ةريزج :0ا880 دنلو

 ّمهأ .ناكمرو ٠ "مك 1,708 :قيطلبلا

 .ملوغروب اهندم

 ثاناانك © ءالائادو سويليج سولو

 فلؤم .ننيتال دقانو ّيوحن :(؟ نرقلا)
 ةسارد رداصم َمهأ نم «ةّيكيتألا يلايللا»

 .ةينانويلا بادآلا

 لامش يف ةريحب :01ناانز 501 يفرايولوأ
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 رهن اهنم جرخي ."مك ”١,٠١ ءادنلنف

 . اينتوب جيلخخ يف ٌبصيل يكويولوأ
 سيدارفلاب فرعي نانبل يف رهن :يلّوألا
 كورابلا يّدفار نم فلأتي .مك 0

 راثآ هيلع .اديص لامش ٌبصيو نيّزجو

 ةقاط ةطحمو (نومشأ دبعم) ةّيقينيف

 .(يناطيللا عورشم) ةّيئابرهك
 عجار :0تانههم156 كسفونايلوأ

 . كسريمس

 ىلع ةّيسنرف ةريزج 0 ةوربلوأ

 ء'مك 11/6 «يسلطألا يف تنراش ٌبصم

 راحت ني
 )١5311- 0111 (سنرول ريس ) هيقيلوأ

 ٌيئامنيس جرحمو لثمم 44 ١(:

 يرنه» :همالفأ نم .ّيناطيرب ّيحرسمو
 .«ثلاثلا دراشتير» ««سماخلا

 اراك ( ايريبيس برغ ىف رهن : 0 موأ

 . كسموأ دنع شيترإ يف بصي .مك
 .نشكلا تسفات -ةيرموس ةنيدم ةاموأ
 7714٠ وحن ٌيدكألا نوجرس اهعضخأ

 :ةخخوتج ءويلا اهعقؤع اه ق
 يف ةّيكريمأ ةنيدم :0215 اهامو

 .ل [ةةرفقف «يروسيم ىلع اكساربت

 يف ياكسنارت ةمصاع :3[11713 اتاتمو

 .نةء٠ر٠٠*٠ ةّيبرنجلا ايقيرفأ

 , ايريبيس ىف ةّيسور ةنيدم : 0قلع كسموأ

 موأ ىقتلم ىلع ةتيرغلا
 . يطفن زكرم .ن ٠

 لامش يف رهن :انسدع ملا فلأ هموأ

 اينتوب جيلخ يف بصي .مك 4٠١ .ديوسلا
 .ايموأ دنع

 .«شيئرإو

 يف ةيناباي ةنيله 18 اندمؤأ

 .موينمولأ .ن 7٠١,٠٠٠ ءوشويك

 يف َيناباي أفرم :ثدصتو# يرومُؤأ

 .ديص ةدعاق .ن ٠١٠,٠٠٠ ءوشنوه

 ايريبيس ىف رهن : 0101071 ةواوعوأ

 .مك ١,١6١ ءاميلوك دفاور نم .ةّيقرشلا

 ةريحب يف ةريزج :0716167© هبتيمو

 نويسيسنوك اناكرب اهيف ءاوغاراكين
 .م 1١,144 اريدامو م, ٠

 اماغري كلم : 8س عمم ١ سيئيموأ

 .نامورلا فلاح .م.ق 191-154 وحن
 آلصقصتانتت» (ىد ليغيم) قيويافوأ

 فوسليفو رعاش )١454-١1575(:
 هريصع تالكشم جلاع . ينابسإ ٌّيئاورو

 .«ةايحلا ىف ٌيوسأملا روعشلا»

 تاريحبلا ىدحإ :0110 ويراتنو

 تايالولاو ادنك نيب ىمظعلا سمخلا

 اهقمع ىصقأ ."مك 18,8٠٠ ءةدحتملا
 رحبلا حطس نع اهعافتراو .م

 ةعبانلا ارغاين تالالش اهيف ّبصت .مالد

 ناس رهن اهنم جرخيو ايرإ ةريحب نم

 ايرإ يتريحبب ةديدع تاونق اهبطرت .نارول

 طوطخ .اواّنوأو نسدُه يّرهنبو نروهو
 وتنروت اهثفارم ّمهأ .ةطشان ةحالم

 رتسشورو ءادنك يف نوتسغنكو نوتلماهو
 .كرويوين ةيالو يف

 ادنك ميلاقأ ىنغأ :380[00 ويراتنو

 ؛ويراتتوأ ةريحب لامش عه : اناكس اهرثكأو

 .نةرلالةرءتل كوك 641,١

 :نوتلماه
 . اذنك ةمصاع اواّنوأ «ندنل ؛ روسدتو

 :هنله نم ءوتنروت هتمصاع

 رب ديص (ةينلعم ةورثو ةينع تاعارز

 .ورفلا تاناويحو ةيشام ةيبرت «يرحبو
 )1١4887- 105056ا (ديرغيس) تسدنوأ

 تريغكإ -ةضورت ةكاور 4

 نيتسيرك» اهنه ءةيخيرات تاياورب

 ةجسوعلا» ةمنيد صيصاقأو .«رئادسنارفال

 . ١19478 لبون ةزئاج .«ةبهتلملا

 ممألا ةمّظنُم يه :ال00660 وكسنوألا
 اهتأشنأ .ةفاقثلاو مولعلاو ةيبرتلل ةدحّتملا

 اشاب سناهوأ

 ونومانوأ يد ليغيم

 ةّيئاسنإلا تاّيّرحلا ةيامحل ةدحّتْملا ممألا

 . سيراب اهّرقم . ةفاقثلا ةيمنتو
 آنموههمع[1  (هيزويج)  يتيراغن وأ

 ميعز .يلاطيإ رعاش :(1910-1884)

 هرعش نم .ماهبالاو ضومغلا ةعامج

 .«نمزلا ةركفا

 يف ناباي أفرم :000101 يشيمونو
 .ن 176,0٠٠ «ىلخادلا رحبلا ىلع وشنوه

 . ةيدوب لكايه
 ىلع ايرجين ىف ةنيدم :6ةئفطس اهتينوأ
 0 هن ةومعع وصلا

 برغ لامش ىف ةريحب 223 اغينوأ

 اهقمع ىصقأ ء'مك٠0٠4,4 ءايسور
 يف ٌبصيل ريقس رهن اهنم جرخي .ما14
 قيطلبلاب ناتانقت اهلصت .اغودال ةريحب

 ءاغينوأ أفرم دنع ّبصت .ضيبألا رحبلاو

 كسدوثازورتب اهتفارم ٌمهأ -
 . ةّنغ دئاصمو ةطشان ةحالم .ايلراك ةمصاع

 -ا4448) 0:ة0ءلا (نيجوأ) لينوأ
 تاّيحرسم هل .يكريمأ بيدأ 7

 ءاجهو ّيمؤاشت عباط تاذ ةيريبعت

 ء««"سنوج روطاربمألا» اهنم .يعامتجا
 ؛«ىتسيرك انأ» ءفرعشلا فيثكلا درقلا»

 كلي ةزئاج .«ءارتكلاب قيلي دادحلا»

15 . 



 وياهوأ

 .ليقأ .لصألا نمرأ .1415-5
 تايالولا طساوأ يف رهن :08 وياهوأ
 «يّبيسيسملا دفاور ّمهأ نم ءةدحتملا

 يتتغيلإ داحتا نم فلأني .مك ا

 .عروبستي يوري ١ .اليهاغنونومو
 ليقزنافأ يتانيسنس 0 « لاوتغليتن ديتنوه

 «دنلربمك :اهنمو ةديدع هدفاور .ليقزيول

 . يسينت ؛ يكتتك
 ةدحتملا تايالولا ىدحإ : وياهوأ

 ءطسولا قرش .لامش ىف ةّكريمألا

 .ناارمءدردللاا كوك ل ترالاك

 :اهتلم نم ه.سوبمرلوك اهتمصاع

 .نوركأ ءوديلوت «يتانيسنس «دنلفيلك
 ايناملأ يف رهن :0ط7ع رغأ وأ رهوأ

 .مك ٠١" .بلأ دفاور نم ءايميهوبو

 .يراق يقولراك يوري
 : طمل, ©01طضل ديرخوأ وأ قيرشوأ

 ء'مك 547 ءاينابلأو اينودقم نيب ةريحب

 نع اهعافتراو .م1585 اهقمع ىصقأ

 ديرهوأ عجتنم اهيلع 2م 59/ رحبلا حطس
 .ن 17,6٠٠ .ىنودقملا

 :(11/84-16014) 0س (جررج) مهوأ
 نيناوقلا فشتكإ .نناملأ نئايزيف

 . ةّيئابرهكلا تاراّيتلل ةّيساسألا

 لبجل ديدجلا مسالا : [ل]نانران وروهوأ

 . ”وراجنميلك

 انايوغ نيب رهن :0/3مهعا كوبايوأ
 .ّيسلطألا يف ّبصي .مك 0٠١ ليزاربلاو

 . ةعئار تاللالش

 نيطالسلا يناث :كرؤي نسح- نب سيّوأ

 زيربت عزتنإ .7١ا/1-١41*ه8 نيئرئالجلا

 مضو ؛ةّيبهذلا ةطرألا» نم ناجيبرذأو

 . ركب رايدو لصوملا
 ىقتلي .ريئاز يف رهن :0انعاا6 يليو

 «يغنيوأ دفاور ّمهأ اًمم نافّلْؤيو ومويم
 مك را

 -ط١الالا) 0ع5 (تربور) نيوأ

 ّيكارتشا رّكفمو حلصم (4

 حجان ّيعانص .نواتوين يف دلو . ٌّيناطيرب

 تاّيواعتلا ىلوأ أشنأ .ريبك قئرثو

 . ةيكالهتسالا
 ايقيلوب يف ةحلام ةريحب :[نالانصأ ينويوأ

 . تاحالم . 00 ع« سدنآلاب

 .كودرم دلاو .رموسو دكأ ةهلآ ريبك : ايآ

 اهانب ةّينيطنطسقلا يف ةسينك :ايفوص ايآ

 اهلّوح .26177 يطنزيبلا 5 سئاينيتسوي
 ١407. عماج ىلإ َّينامثعلا 5 دّمحم

 جذامن عورأ نم . 6 اًفحتم تحيصأ

 . ّيطنزيبلا ّيرامعملا َّنفلا

 نب َدَعَم نم ةّيبرع ةليبق :رازي نب دايإ
 .نائدَع

 /ه١١؟7؟ت) (ينزملا) ةيواعم نب سايإ
 .هلدعب رهتشإ .ةرصبلا يضاق 5
 لاطبأ نم نيلطب مسإ :4زة* سكايأ

 .ةذايلالا يف ةداورط برح
 ؛وربي يف ةنيدم : مر ةءان عله وشوك ايأ

 ىلع هركوس اهيف رصتنإ . ٠
 اكريمأ لالقتسا نلعأو ١874 نابسإلا

 :ةيونعلا
 ئسايسو دئاق :183865 (وينوطنأ) شنايإ

 بالقتا ىف كراش 1١9476. دلو .تلاغتري

 -ةةالك ةروهمجلا 04
. 

 سيئر

 برغ بونج يف ةنيدم :103030 نادبيإ

 . هيعارر قوس لاو" ذيك 6 ءايرجين

 :(141/0-1461) [[ةطعر1 (جروج) رسيإ

 ةّيندبلا ةضايرلا ىلإ اعد .يسنرف ٌبرم
 .ةّيعيبطلاب ةفورعملا ةديدجلا
 اردنالف يف ةّيكيجلب ةنيدم :/م565 ربيإ

 ّيملاع كرم .لآ تيرؤةف .ةّيبرغلا

 عقوم .57-190 نرقلا خوجلا ةعانصل

 ١9١4- ةسرشلاو ةرّركتملا ناملألا

 تازاغلا اهيف اومدختسا دقو :. 8

 مضت ةربقم ١4٠ اهيف .ةّرم لّوأل ةّماسلا

 . يدنج 6٠٠١.٠٠٠ وحن تافر

 )١4101- طع: (شيردرف) تربيإ

 سيئر لوأ . ّيناملأ ّيكارتشإ :( ١6

 ١9169. ةّيروهمجلل

 .ايوروأ يف ةريزج هبش :1058 ايربيإ

 .لاغتريلاو اينابسإ مضت

 ايئابسإ يف ةّيلبج ةلتك :(لابجلا) ةيربيإلا

 .وربإ رهن ضوح نع هلاتشق لصفت
 .م 17

 سّسؤم ١١١١(: ت) (نيدلا بطق) كّبيأ
 تاالالس ىلوأ كارتألا كيلامملا ةلالس

 .- سكنا

 كيلامملا نيطالس لّوأ :(ٌرعُملا) كبي
 ةسيسدب ليتغإ .١؟91-٠56١ نيترحبلا

 .ٌرذلا ةرجش هتجوز نم
 نم ريمأ :(7418١١ت) تمظعملا كتيأ

 . دخرَص ىلوت .نيتبويألا كيلامم
 . خيدرُم لَث بلطأ : البيأ

 ةمصاع ءايزيلام ىف ةنيدم :1مما هوبيإ

 .نالءارء٠٠  ءكاريب ةيالو اقسم :

 .ريدصقو

 . تيه بلطأ : اتيإ

 رحبلا يف ةّينانوي ةريزج :1ةوانع كاتيإ

 نطوم .ند,0٠٠٠ ء"مك ٠١ ينويإلا
 . سريموه دنع سلوع
 راطم «ةّيناباي ةنيدم :1ا2501 ىماتيإ

 .نا٠٠:٠,87 ءاكاسوأ

 ةظفاحمب رصم يف ةنيدم :دورابلا ياتيإ

 .ن؟ةر٠٠٠ ةريحبلا

 روص كلمو تورتشع نهاك :لعبوتيإ
 ةجوز لبازيإ دلاو .م.ىقف 865 48481-1/ وحن

 .ليئارسإ كلم باحا

 يف ةّصاخلا سرادملا رهشأ : 28102 نوتيإ

 ىلع 1 يرنه اهسّسأ ءاهمدقأو ارتلكنإ
 ١54٠. زمياتلا

 يف كرتشا ينامور دئاق :.ع6اذانك سويتيآ

 . 454 ليتغإ . 40١ اليتأ رهق
 :(١44-الا/١ رحن) 5عزمطقتل دراهنحيإ

 هتايح بتكو ناملراش قفار ّيجنرف خّرؤم
 . ةينين اللاب
 ءايكرتو نانويلا نيب رحب : ةنودند» هحيإ

 رحبب اًميدق فرغ . طّسوتملا تاعرفتم نم

 هطيري . م1711 هقمع ىصقأ ..لييخرألا
 «هيبوأ هرزج نم .ةرمرم رحبب ليندردلا
 6« سوماس :« سونمل «٠ سوبسل 6 ويح

 ءزيناكيدود ءداروبس تاليبخرأو
 . دالكس

 /هاله5ت) (نيدلا دضَع) يجيإلا

 يّملع يف مامإ .عفاش هيقفف :( م06

 يف اًئيجس تام .لوصألاو مالكلا

 ملع يف «فقاوملا» :هبتك نم .نامرك
 ةلاسرلا»و ةّيدْضَعلا دئاقعلا»و «مالكلا

 حرشفو ءعضولا ملع يف هةّيدَصَعلا
 . هقفلا لوصأ يف «بجاحلا نبا رصتخم

 طّسوتملا ئطاوش نكس بعش :نويجيإ
 ةراضحلا أشنأ .م.ق ل فلألا ةّيقرشلا

 . ةينيقيملاو ةّيتيركلا
 )1١86/8- 8نزاسدق7 (نايتسيرك) نامخيإ

 يف لمع . يدنلوه ّيجولويزيف 7 ١(:
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 ناهفصأ يف هاشلا دجسم ةّبق - ناريإ

 ةزئاج .تانيماتيف فشتكاو يرب يربلا ءاد
 . 1478 لبون

 ءتيرك يف ةّمق ىلعأ :103 اديإ

 .شوز نطوم .م,م7
 ةدحتملا تايالولا ىدحإ :1030 وهاديإ

 لابجلاب دالبلا برغ لامش يف ةّكريمألا
 "مك 0 .ةّيرخصلا

 .ةضف .زاوب اهتمصاع .ن ٠٠

 -1481) 5806م (ينوطنأ ريس) نييإ
 ريزو .يناطيرب تسايس 1
 سيئر .18910 ذنم اًرارم ةّيجراخلا
 . ١8868-/18861 ءارزولا

 يف ايلارتسوأ بونج يف ةريحب : 185 ريإ
 ءرحبلا حطس تحت .م١1١ ضفخنم

 . سبجو حلم تابّسرت . "مك

 يف لعتشم ناكرب :1:ةتتث وساريإ

 .م 17,477 ءاكيراتسوك

 ايسآ برغ بونج يف ةلود :ناريإ

 نيوز رحبو نامُع رحبو جيلخلا ىلع
 اينيمرأو  ايكرتو  قارعلا نيب
 «ناتسكايو ناتسنامكرتو ناجييبرذآو

 .نامل, امك 4 ر د

 «ناهفصأ :اهندم نمو نارهط اهتمصاع

 ه6 ءاقاعاتعا ءوارتكا دوش :ءريربت

 .مجعلا وأ سراف دالبب اًميدق تفرع
 ةّدع اهيلع تلاوت ..147 برعلا اهلتحإ
 «نوّيونزْعلا هءنوّيهيوبلا :تالالس

 «نرّيناخليالا لوغملا ءةقجالسلا

 تتلع . يولهُي «راجاق «نوّيوفصلا

 عم برح ١191/4. ةّيمالسالا ةّيروهمجلا
 رشتنت :ضرألا 1١98٠١-19488. قارعلا

 مشك اهربكأ رزجلا ضعب اهثطاوش ىلع

 ذك

 باضه اهحطس مظعم .جرخ اهّمهأو

 ةلحاق بوهسو ةّيوارحص داجنأ اهطّسوتت

 عباتتو تاحاولا صضعب اهيف رثعبتت

 «سبجلاو حلملا نم ةعساو تاضفخنم

 لامشلا يف ْزّْرَبلا ؛لابجلا اهب طيحتو
 ىلإ ّدتمت .م 0,711 دنوامَد اهممق ىلعأو

 سورغزو ناتسدركو «قرشلا يف ناسارخ
 جازحألا اهضعب ىطغت ءبرغلا يف

 نم .ةبصخ ةيدوأ اهلسالس للختتو
 ةريحب ّيبرغلا لامشلا يف «نوراك اهرهنأ

 .اًلاغ لزالزلل ضخ ..ةحلاملا ةيمرأ
 يطايتحا .ةيملاعلا ةيطفنلا لودلا نم

 بوبحو حمق :ةعارز .زاغو طفن مخض

 ركس بصقو يرّكس ردنمشو هكاوفو ٌزرأو

 ديص ؛ةيشام ةيبرت .غبتو ياشو نطقو
 .رايقاكو راحم «َنيوزف رحب يف كامسأ

 بلطأ .ةفقجُم هكاوف .روهشم داّجس
 .ةنّولملا طئارخلا
 يف رهن ربكأ :1ة20 يداواريإ

 نانوي لابج يف عبني .مك 1,56٠ ءامروب

 امروب لوهس يوري .نيصلا بونج
 هيتفض ىلع موقت .ٌررألا جاتنإب ةروهشملا
 اهنم ةيخيرات ةراضح اهيف ترهدزا ندم

 نابطرُم جيلخ يف ّبصي .نوغنّرو ناغاب
 اتلد انّوكم نوغنَر برغ يدنهلا طيحملاب
 نم يهو 'مك 40,6٠0٠ اهتحاسم ةعساو
 مهأ .ملاعلا يف زرألا جاتنإ زكارم ّمهأ

 .نيودنِش هدفاور
 -١ا/4) 1منمه (نطنشاو) غنيقريإ

 بدألا داّوؤر نم . ىكريمأ بيدأ 48

 خيرات» هراثآ نم .ةّيلامشلا اكريمأ يف

 . ؛كرويوين
 يف ةّيسور ةنيدم : [1!تاناكاع كستوكريإ

 ةريحب برق ارغنأ ىلع ةّيقرشلا ايربيس
 .ةقاط ديلوت .ن0ه8ال,:٠٠ هءلاكياب

 .موينمولأ ءمحف

 نوريإ

 .ةّيناطيربلا رزجلا ىدحإ :1:ءاقه0 ادئلريإ

 رحب نيب ايناطيرب برغ ىصقأ يف مقن

 مسقت ."مك 44,5١07 «تسلطألاو ادنلريإ

 ىلإو ءايناطيرب عبتت ةّيلامشلا ادنلريإ ىلإ
 . ةلقتسملا ادنلريإ ةيروهمج

 ةريزج مظعم يطغت ةّيروهمج :ظزرع ادنلريإ

 .نأ ءءء رعد امك ؛ ادئلريإ

 ايناطيربل ةعبات تناك .نلبُد اهتمصاع

 رزج اهئطاوش ىلع رشتنت . 147١ تلقتساو

 اهربكأ «ةديدع اهرهنأ .نارأ اهُّمهأ ةريغص

 اهنم «؛ةعئارلا اهتاريحبب ةروهشم «نوناش

 ؛ليهوتنواراك اهممق ىلعأ .عردو ير

 يعارملاو جورملا اهيف رثكت .م ١

 :عساو قاطن ىلع ةيشام ةيبرت .ةبضخلا
 لويخ ؛نجاود ؛ريزانخ ء منغ ؛ رقب

 رائيدلا ةشيشحو «تفلو قىركس ردلئمشو

 .ةروهشملا يكسولاو ةعجلا جاتنال ريعشو

 ديص .ريرحو ناك جيسنو ةيذغأ ةعاتص

 . ةطشان ةحايس . كامسأ

 تاعطاقم ىدحإ :ةّيلامشلا ادنلريإ

 ّيلامشلا مسقلا يف عقت «ىمظعلا ايناطيرب

 ءامك١4,15١ ءادنلريإ ةريزج نم
 . تسافلب اهتمصاع .ل أر[ 5 *يوه٠

 لّوألا زكرملا ءريزانخو منغو رقب ةيبرت
 .نابجألاو موحللا جاتنال ايناطيرب يف

 .فلعو ناّتكو بوبحو اطاطب ةعارز

 ةعجو يكسوو روهشم ناتك ةعانص
 ةمهم ضاوحأ .كامسأ ديص .ةيذغأو

 ىلع ةّصاخ ةطشان ةحايس «نفسلا ءانبل

 ةّداح تافالخ اهناكس يناعي .غين ةريحب

 .تناتستوربلاو ةّيكيلوثاكلا ةّيلقألا نيب
 ءّيسلطألا تاعّرفتم دحأ :(رحب) ادنلريإ

 ّيسلطألاب هلصت ءايناطيربو ادنلريإ نيب
 ناس ةانق بونجلا يفو ء؛لامشلا ةانق

 مك 7١ هضرعو مك 7٠١ هلوط .جروج
 .م ال" هقمع ىصقأو

 ىدحإ :دئلربأ وين وأ ةديدحلا ادنلريإ

 .ن 3,6٠٠ ء"مكالر1 07 ؛كرامسب رزج

 نانويلا دنع ٌبحلا هلإ :15505 سوريإ

 تبت :قامورلا دنع ”ةوديناك .هلباقي
 هورّوصتو هكبسبل هبح لوح ريطاسألا

 .اًمهسو اًسوق لمحي نيحانج اذ اًيبص

 ىلع اينابسإ لامش ىف ةنيدم : 15352 نوريإ
 . عجتتم .ن ة؟,ه:٠ ءوساديب



-_ 

 سمينو ريإ

 نم سيدق :(١875-؟ 410 سمينوريإ

 رابك نم «ءايتاملد يف دلو .ةسينكلا ءابآ

 رافسألا مجرت . سّدقملا باتكلا يرّسفم

 . ةّيبرغلا ةسينكلا يف هيلع دمتعملا ّصنلا

 ّيبرغلا مسقلا : 15133 82 اياج نايريإ

 ايسيئودنإ عبتي «ةديدجلا اينيغ ةريزج نم
 ء'مك 27 ,ءددعا #1450 نم

 هيف .اروياياج هتدعاق .َل ارآ١ رود

 .م ه,٠"٠ اياج : ايسينودنأ يف ةّمق ىلعأ

 ةعارز .ةديدع ةّيئطاش رزج .ةّئادب لئابق
 واكاكو ّنبو دنهلا زوجو زومو اطاطب
 . حيسامت دولجو باشخأ .ظاّلطمو

 ./7١6-ا/91/ ةيطنزيب ةروطاربمأ :انيريإ

 نيطنطسق اهنبا ىلع ةّيصوو 4 نوال ةجوز
 دّقعل تعسو .تانوقيألا نع تعفاد .5

 نم سيّدق :(١7؟ وحن ت) سوانيريإ
 .عدبلا براح .نويل فقسأ ةسينكلا ءابآ

 . اًديهش تام هنأ ّنظْي . ةيصونغلا امّيس ال

 َتِْشنَأ 6 ءاضف ةلاكو :1853 ازيإ

 . سيراب اهدقم , 1 وك

 روص كلم لعبوتيإ ةئبإ :(3 نرقلا) لبازيإ

 ايليإ اهل ىّدصتف لعبلا ةدابع ليئارسإ
 ةسيرف اهتثج تحرطو تلتق .نينلا

 . بالكلل

 )أهغ١-::١ ه١1 (: البازيإ

 تجّوزت .ةلاتشق ةكلم . ةّيكيلوثاكلاب

 ةلودلا ادّحوف نوغارأ كلم دنانيدرفب

 تّدم ١447. ةطانرغ التحاو ةّينابسالا

 ركترشلا وتعمل نسكيتوززلا نتقلا

 فاشتكال هتلحر يف نفسلاب سبملوك
 . اك ريمأ

 ةيروهمج ةمصاع :6/51]1ظ كسفزيإ

 .ن 31١,٠٠١ «ةّيسورلا ايترومدوأ
 طسو يف ةنيدم :181560365 خانزيإ

 بفحتم .ن 86,٠٠٠ «نغتروثب ايناملأ

 . تاراّيس . خابو رتول

 (يرغرس) نياتشنزيإ
 دلو «ئيسور ّيئامنيس :(1948-1844)

 .«بارضالا» :همالفأ نم .اغير يف
 :ةيكسفن ردنسكلأ» ««نيكمتوب ةجرابلا
 1 . «بيهرلا ناقيإ»
 رواهنزيأ

 داق .ىكريمأ دئاق )١9154-149(:

 .؟ ةّيملاعلا برحلا يف ءافلحلا تاّرق
 .19601-1451* ةّيروهمجلا سيئر

 ءوشنوه يف ةّيناباي ةنيدم 156 هزيإ

 .ةسّدقملا ندملا نم .ن

 9-5 نرقلا) :هنعةمدو سيوزيإ
 لاثمألا بحاص .َينانوي ميكح :(.م.ق
 .ةيروطسأ هتّيصخش .مكحلاو

 03٠- وحن) َيليبشالا سروديزيإ
 . ةسينكلا ءابآ نم .ةيليبشأ فقسأ 5

 نورقلا سردل امهم اًمجرم هتافّلؤم ربتعت
 .ىطسولا
 ١91٠ ءاسنرف قرش ىف رهن :1588:© ريزيإ

 «لبونورغ يوري ءنورلا دفاور نم .مك
 . سنلاق «سنامور
 .نيّئرصملا دنع جاوزلا ةهلإ :سيزيإ

 .سروح ةدلاوو هتجوزو ميج مع
 .توملا نم اهجوز تماقأ

 فورعم قطنملا يف باتك :يجوغاسيإ

 هفلأ .6«سمخلا تالوقملا» مساب

 .نيطولفأ ذيملت ٌيروصلا سويريفروب
 . لخدملا اهانعم ةّيئانوي ةملكلاو
 يف لعتشم ناكرب :1آ22100 وكلاسيإ

 .مارق' ؛روداقلسلا

 6/م-4955) 1 ةماسه1685 طارقسيإ

 داحتا ىلإ اعد .نيثأ بيطخ :(.م.ق

 . سرفلا ٌدض اينودقمو نانويلا

 جيلخ يف ةّيلاطيإ ةريزج :15اطل3 ايكسيإ
 روهز .نالةر0٠0٠0٠ ء'مك "8 ءيلوبان

 . عجتنمو

 اتلد يف ىلامشلا عرفلا :1زووءا لسيإ
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 1815 عصلط هر عل (تيود)
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 سيوزيإ

 . ريملسيإ
 هاجت ةّيناطيرب ةريزج :15ا' يالسيإ

 .نةرود "مك ٠٠+ ادتلتكسا

 ةلحض ةبذع ةريحب : 1ز556ا5266: ريملسيإ

 .'مك 1١,56٠ ءادئلوه لامش يف
 جيلخ ىلع ّدس ءانبب 19175 تثدحتسإ

 صاالختسا ىلإ ىَدأ اًقباس يزرديوز
 اهحالصتساو هنم ةعساش تاحاسم

 جتنتو ءردلوي مساب فرعتو ةعارزلل
 . ةيعانصلا تاتابثلاو فلعلاو بوبحلا

 كامسأ دئاصم .لسيإ اهيف تصي

 ةمصاعلا اهيبونج يف .سيلكتحو
 .عاورتسمأ

 7 ةّيوروأ ةريزج :15ا80 ادنلسيإ

 «دئلورغ قرش تنسلطألا لامش
 اهتمصاع .ن *ء,ه٠٠ امك راو

 ّيتاذ لالقتساب عّتمتت تناك . كيفايكير



 لب

 دالثبإ ةزيهش .ةيفخ :قفرألا .43

 ةّيديلجلا رهنألا يطغت .نيكاربلاو ديلجلا
 ربكأ .لوكويانتاف اهمظعأو 'مك

 ىلعأ ."مك 8,68٠0٠ ءملاعلا يف ةجلثم
 رشتنت ءم1,646 «روكونشلد اناقه اهممق

 يف امّيس ال ةطشانلا نيكاربلا تارشع اهيف

 رجفتت غم ١,541 الكيه اهّمهأ «بونجلا

 اهناروف يف ةعئار ةّراح عيباني اهلوح نم
 .ةيداصتقا دئاوف تاذ ىهو ءاهقفدتو

 ءةمصاعلا يف ناكسلا عّمجتي .رضخلاو

 تيز :اهعينصتو عساو قاطن ىلع ناتيحو
 فلعو اطاطب ةعارز :ةقفسأو قيفدو

 . ةطشان ةح ايس .روهزو

 -18915) 1عووعلل#ع (يجرس) نينسيإ

 حالفب ىنعت .ئيسور رعاش 606

 . اًسأي رحتناف داعو ةروثلا رصان .هدالب

 ايكرتب ايكيليك يف ةميدق ةنيدم : سوسيإ

 .م.ق 7337

 برق قارعلا يف ّيرثأ عقوم :يلاشيإ
 «شمشو راتشع يلكيه لالطأ . يجافخ

 .م.ق ؟ فلألا

 نيدرام فقسأ :نوُحْلَم نب بايعوشيإ

 ةّيئايرس ةّينيد تافلؤم هل . 37 نرقلا علطم

 . ةيبرعو

 اسمنلاو ايناقولس نيب طتوتملا ىلع اًيوروأ

 امك 4 ؛اسنرفو

 ص ءامور اهتمصاع

 عةولنح (وئيروت ؛ يلويان ؛وناليم :اهندم

 ءاتسيرت ءيراب ءاينولوب ءومرلاب «ةّيقدنبلا

 رزجلا ضعبو ةينيدرسو ةيلقص :اهرزج

 ارسيوسو
 .ل ةرلرآ*ءروق

 ايلاطيإ راعش
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 تدل نفوهرافور |

 .ايرياك ءايكسيإ ءابلأ اهنم ةريغصلا

 نم .ويسافينوب قيضم اكيسروك نع ةينيدرس
 ققح .ايرتيرإو ايبيل ةقباسلا اهتارمعتسم
 ١8488294-١485٠0. روفاك ةّيلاطيالا ةدحولا

 عضخأو ١1047 امور ينيلوسوم لخد

 رلته ىلإ مضناو ةّيشاف ةّيروتاتكدل مكحلا

 برحلا لخدو امور نيلرب روحم يف
 ١446 مدعأ .هبناج ىلإ ؟ ةتيملاعلا

 بف :نشرآلا 3345 ةيرويمعلا تنلمأو

 تاعزرفتم اهرمغت ؛ّيقرشلا بونجلا

 «كيتايردألا :طّسوتملا
 ؛يررغيللا ؛يناريتلا

 يف عفترت .وتنراتو اتسيرتو ةّيقدنبلاو
 دودحلا ىلع ذدتمتو بلألا لابج لامشلا

 سمخ يطغتو ايناقولس ىلإ اسنرف نم
 لكشتو ء'مك 07,6٠١ ءدالبلا ةحاسم

 ةديدع قافنأو تاّرمم هقرتخت اًيلاع اًدجاح

 هتنوم اهممق ىلعأ .رئيربو نولبمس اهنم
 دحمت .م ءررفود هلمك يف ازور

 هبش فارطأ ىّتح لامشلا نم ونينبأ لابج

 نيكارب هيفو اًبلاغ لزالزلل ةضرع بونجلا
 مهأ . يلوبمو رتس .فوزيف ءانثإ * ةلعتشم

 تاريحبلا . جيدأ ؛ رسل :وترأ وب : رهنألا

 لوهس :لوهسلا نم .هدراغ اهربكأو ةديدع

 اينايمّكو اناكسوت لحاوس ءويلاو لامشلا

 لامشلا ىف داصتقالا ومني .اهتاعقنتسمو

 ةبسن عفترت ثيح بونجلا يف ىندتيو
 رشتتو :تادالولا

 ّيعارزلا زكرملا لتحت .ّيشيعملا ىوتسملا

 ءرومخو بنعو تيزو نوتيز :لّوألا
 ءررأ : ىرخأ تاعارز يف امدقتم اًركرمو

 .اطاطب ؛ رضخ .هكاوف «تايضمح (حمق

 .روهز .نطق «غبت «ّيركس ردنمش «ةرذ

 ةّيندعم ةورث .كامسأ ديصو ةيشاه ةيبرت

 طفنو نيدعت تاعانص هع.تاراّيسلل

 تالآو ء.روطعو ةيودأو تاّيئايميكو

 .ةّيبتكمو ةّيلزنم تاودأ ؛ءابرهكو نورتكلإو

 .تارهوجمو ةّينف تاعونصمو حيسن
 دراوملا نم .نفس ءانب .ةيذغأو نئاجع

 نيبرتغملا تاناعإ :ةّمهملا ةّيداصتقالا

 ةينفو ةّيخيرات ندم .ةّيملاع ةحايسو مهلهأل

 .اسنرولف «ةّيقدنبلا ءامور :اهنم ةّيرثأو
 ةراح تامامحو حباسم ( ةيوتش تاضايرو

 طئارخلا بلطأ .ةّيَحص تاعجتنمو ةّيندعم

 . ةئّولملا



 فيإ

 انازاي نف بصي .ءمك 3,87 :ليزاربلا
 ةعئار تالالش .نيتجرألا دودح ىلع

 اهلباقت ةّينطو ةّيمحم ربكأ اهلوح تميقأ
 .ّينيتتجرألا عاطقلا يف ةلثامم ةّيمحم

 ءايرجين برغ يف ةنيدم :16 فيإ

 جوأ تغلب ةّينيد ةمصاع .ن 50

 . ١1 نرقلا يف اهّزع

 (فالسوراي) سشتيقيكش اثيإ
 رعاش :(198:-1431) ة«ةكتل عا

 ناج ّمألا» هتاياور نم .ّينولوب ّيئاورو
 . «ةكئالملا

 وكسوم ريمأ :ةاذق ريبكلا “ ناقيإ

 رثتلا ىلع ىضق ١5717-١205. ايسورو

 5 ناقيإ - ةّيزكرم ةلود سسأ عضوو
 وكسوم ريمأ ):١67-١684(: بيهرلا

 نم لّوأ ١6410. ايسور رصيقو *١77

 .دالبلا دححو . رصيقلاب بّقلت
 :(ا9١ا/19-65-7١) 5؟ةمك (ركر) زناشيإ

 ةيؤرب زّيمت .ّيكريمأ ّيسمش رّوصم
 هل .ةّيعقاولا ةقيقحلل ةجفو ةينوكس
 نع 8*191-:21١944. ؛ةّينحص .تاقيقحتا

 تايالولا يف ةّيفيرلا تاقبطلا سؤب
 قيقدلا ّيباتكلا هبولسأب ثدحأ .ةدحّتملا

 ّنف يف اًيوق اًريثأت «ةفرخزلا نم يلاخلاو
 الاثم حبصأو ءرصاعملا ّيسمشلا ريوصتلا
 . ّيقئاثولا بولسألل

 لامش ةّيسور ةنيدم :100000 وقوناثيإ

 .ّيجيسن زكرم .لن 00٠,٠٠٠ ؛وكسوم قرش
 ىلع ةّيرسيوس ةنيدم :ال/2:007 نودرشيإ

 عيباي .ن٠٠٠,10 ءلتاشوين ةريحب

 . عجتنم «ةراح ةّيتيربك
 هتنومايي يف ةّيلاطيإ ةنيدم :1763 ايرشيإ

 حرسم .ن٠٠٠,٠1 ءابتلاب ارود ىلع
 . ةعابط تالآ .ئنامور

 ىلع فرشُي ّيندعم . جرب :181161 لفيإ

 سدنهملا هانب .م١٠1 هعافترا «سيراب

 ةبسانمل 1١48/1-1١883 لفيإ فاتسوغ

 راعش .سيراب يف َيملاعلا ضرعملا

 .يحايسلا سيراب

 رحب يف ةّينانوي ةريزج :112:13 ايراكيإ

 ءامك000 ءسوماس برغ هجيإ
 .ل أل*يبة6

 .ّينانوي سدنهم 5 سئيتكيإ

 . انيثأ يف نونيثرابلا ءانب يف سايديف دعاس

 .م.ق ّه نرقلا

 - فزخ نم ةأرما سأر - فيإ
 نيلرب فحتم

 وريب قرش يف ةنيدم :10101105 سوتيكيإ

 ًافرم .ناال 4,٠٠٠ ء«نوينارام ىلع

 لامش يف أفرم :1وننؤانع هيوكيكيإ

 .ةدمسأو كامسأ .ن 1١١,0٠١ «يليشت

 .روثلا هزمر .تيراغوأ ةهلآ سيئر : ليإ

 رمحألا رحبلا ىلع َيندرأ أفرم :تاليإ
 . ةّينامورلا ةليأ لالطأ . ةبّقَعلا لامش

 )95١4- (سوينوطنأ سقرُم) لاباغاليإ

 .صصمح ىف سمشلا نهاك 7

 ههلإ ةدابع لقن .718 ينامور روطاربمأ
 .ليتغإ .امور ىلإ

 نب دّمحم) يقاليإلا
 .زرخاب يف شاع بيبط :(١41١١ت)

 نبا نوناق رصتخم» هل .انيس نبا ذيملت
 . انيس

 :(1515ت) (نيدلا سمش) شمتتليإ

 ”كبيأ نيدلا بطق رهص .ّيكرت كولمم
 ةلالسل تقيقحلا سّسؤملا .١؟١١ هفلخو

 ءانب لمكأ .ىلهد ىف كارتألا كيلامملا

 3[ .رانم بطُق

 يف تمكح ةّيلوغُم ةلالس :ةيناخليإ
 .م1163-1110 هال 4-1 سراف

 .سراف دالب تدخو .وكالوه اهنا

 .نازاغ ءنوغرأ ءاقابأ :اهتم رهتشإ

 ءديعس وبأ مهرخآ «هَدنَبادَح وتياجلا

 ىلع تماقو ةلالسلا هتومب تضرقنا

 ونب اهنم دالبلا تمساقت تالالس اهضاقنأ

 ىلإ .سراف يف رْفظُم لآو دادغب يف رثالج
 يف ترهدزإ .اهديحوت روميت داعأ نأ

 ةيبطلاو ةّيباسحلاو ةّيكلفلا مولعلا اهدهع

 اهيخروم نم ..ةّيفو:ةيلارمع ةضهن تماقو
 .نيدلا ديشرو ينيّوجلا

 و
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 برغ لامش ىف ةريحب :1امء» نمليإ

 اهتحاسم رّيغتت ءدوروغقون برق ايسور
 اهقمع «"مك١٠7,5و 7٠0١ لوصفلا رّيغتب

 اهنم جرخي .م4١ اهعافتراو .م٠

 .اًهودال ,ةزيخي_ يف تصل فوشلوت
 . ءاتش دّمجنت . ةّتغ دئاصم
 ايهاب يف يليزارب أفرم :1!ءانك سويهليإ

 .واكاك .ن 178,0٠٠ «ىسلطألا ىلع

 نبإ .م.ق 887 وحن ليئارسإ كلم :ةليإ
 . يرمز هلتق . هفلخو اشعب
 .ايسور ىف ةميدق نيدم :ةالاداد وليإ

 ّدض ١ نويلوبان هزرحأ مساح ريغ راصتنإ
 . ١8٠1 سورلا

 برغ بونج يف ةنيدم :1101» نيروليإ
 .ن 470,٠٠٠ ءايرجين

 مرربا»#ا» (ويسيرتاب) راكوزأ نيوليأ
 .1918 دلو .تىليشت يسايس :ثقفءقت

 فلخ .1944 ةّيروهمجلل اًسيئر بْخَتنإ
 149٠. هيشونيب

 .ءىطسولا ايسأ يف رهن :11 ىليإ

 ناش نايت لابج يف عبني .مك

 ٌرمم يف ناتسخازاك دودح زاتجي .نيصلاب

 يوري ءيراغنوزد صضفخنمب يىليإ
 . شْخلَب ةريحب يف ٌبصيو ناتسخازاك

 :(.م.ق 88٠-800 وحن) (نبنلا) اًيليإ
 ناثوألا ةدابع مواق .ليئارسإ ءايبنأ نم

 لتقب رمأ .باحا ةجوز لبازيإ هتدهطضاف

 ةبكرم ىلع ءامسلا ىلإ عفر .لاعاب ةنهك
 . عاشيلأ هذيملت هفلخ . ةّيران
 نارطم : (ميلح وبأ) ّيثيدحلا نب اًيليإ

 1١١1٠5- ةرطاسنلا كريرطب مث نيبيصن

1 . 

 نارطم ٠١(: :ة-ةالد) ننيبيصللا اًيليإ

 تافلؤم هل ٠٠١8. ّيروطستلا نيبيصن

 يتلا «سلاجملا# اهنم .ةيبرعلاو ةينايرسلاب

 رصن ريزو مساقلا يبأ نيبو هنيب ترج
 .ةلودلا

 ثحاب :( -1477) 1النعط (ناثيإ) شيّليإ
 دلو «ءلصألا ّيوسمن «يعامتجا دقانو

 يف سّسأ .اًنهاك ميس .اًنييُق يف

 دقتنإ .ةّرح ةعماج كيسكملاب اكافانريوك

 عمتجملاو ةّيديلقتلا ةّيوبرتلا ةمظنألا فنعب
 .'ةسردم نودب عمتجم» هل .تعانصلا

 سيسيمي# ؛«ّيعامتجالا لدابتلا ةّيلباق»

 . ؟ةّبط



 ةق

 بوُيأ ديشر

 ءايرجين برغ يف ةنيدم :116502 اشيليإ

 .بهذ مجانممم

 لسالس ىدحإ :1اانمتةهت يناميليإ

 .م 5,571 ءايقيلوب يف ةّيقرشلا سدنآلا

 تايالولا اونيليإ

 « ناغيشم ةريجحب ابوح ةّيكريمألا ةدحتملا

 امك ال

 . وغاكيش اهندم نم .دليفغنربس اهتمصاع

 .وياهوأو اونيليإ اهيوري ةّيعارز لوهس

 بونج يف لابج ةلسلس :جئنوتاميإ
 .م 7,١17 يتينيك اهممق ىلعأ ؛نادوسلا

 دوله نم ابعش -5 ساراميأ

 نرقلا مهتراضح ترهدزإ .وريبو ايقيلوب

 جيلخ ىلع ةّيلاطيإ ةنيدم :طهدمع#ذه ايريميإ

 ىدحإ :[1015

 هةيبوع: ١1 4

 تاعجتن وه .ل ةءريد ع. ؛ 5 ونجح

 . ارييقيرلا

 :152502, آم6:05 سوربميإ وأ زورميإ

 لخدم دنع هجيإ رحب يف هيكرت ةريزج

 .ن,٠٠6 .'مك 76٠ :ليندردلا

 رويينام ةيالو ةمصاع :آمصمطقا لافميإ

 .نا٠٠٠,63١ .ةّيدنهلا

 ءايليمإ ىف ةّيلاطيإ ةنيدم :15:013 الوميإ

 ْ .افحاتمو روصق .ن ٠*0

 »)١959- (ىلسفنيك ريسلا) سيعبإ
 واح .رخاش .ئاطيرب بتاك 2:5

 اذ» هباتكل ةّيبدألا ؟زيارب ركوب» ةزئاج 17
 . «زليفد دلوأ

 ادنلتف لامش يف ةريحب :1هق5أ يرانيإ

 اهقمع ىصقأ «'مك 1١,١86 اينويال ةقطنمب

 دّمجتملاب لصتت .م8١١ اهعافتراو مم

 اهيلع .ةريزج 5,0٠١ وحن اهيف .يلامشلا

 كامسأ ديص .نال,٠٠٠ ءيرانيإ ةنيدم

 . ةنّر امّيس ال تايليأ ةيبرتو
 كيلامملا نم :(فرشألا كلملا) لانيإ

 : 1487-1111 نيتجربلا
 بولج يف ةنيدم نيوهتنيإ

 فحتم .ن٠1*٠,.٠٠٠ «لمود -ىلع ادنلوه

 )1١87- ظزماطمالعم (مليلت) نفوهتنيأ

 يلمعتسم لّوأ .يدنلوه تبيبيط 17

 لبون ةزئاج .بلقلل يئابرهكلا ريوصتلا
00 

 لابج :1آمزةكالاأ  يتوس احنيإ

 .م 7,4٠4 ةّيبونجلا ايقيرفأ يف غربزنكارد

 -١1م1/4) 1ع8زمكاعتمه (تربلأ) نياتشنيأ

 . لصألا يناملأ «يكريمأ ئايزيف 6

 191١. لبون ةزئاج .«ةّيبسنلا» ةّيرظن عضو

 -841١ا04) ٌظامهانلذ (يجيول) يدونيإ

 «يلاطيإ نيسايس ١(
 /١94-١982. ةيررهمجلا

 نم ١١ مسإ :18200(انق سويتنق ونيإ

 .سيّدق :(4017-411) 5 مهنم .تاوبابلا
 يف ةّيوبابلا تغلب )1194-١1111(: ا" -

 ةعدبلا براح :اهتدايس جوأ هدهع
 مرح )1544-١5606(: 16- .ةيجيلألا

 . سوينيسناي ميلاعت
 )١884- :1مقماتث (تمصِع) ونونيإ

 . لامك ىفطصم قيفر ٌّيكرت دئاف ”1 ١(:

 سيئر ١94758-:١90. ةّيروهمجلا سيئر

 1١951١-1958. ةرازولا

 تافآلاب هللا هنحتمإ .هللا ءايبنأ نم : بوُيأ

 لثملا بّرضي هب .هتجوز تربصو هريصف
 . ربصلا يف
 وحن .ةاروتلا بتك نم :(رفس) توي

 جوملا عرق ىلإ وو رك »

 سيئر

 2 4 بدألا تايآ نم باتكلاو . هللا ةدارال

 ةفرعم اهقمعأو ةّيرعاش اهانغأو يقرشلا

 .ناسنالاب

 رعاش :(1411-1441) (ديشر) بوُيأ
 ءارعتشا نم ..انتكسي يف دلو .خنانبل

 سويحتوتنا ١

 يف ةيملقلا ةطيارلا ءاضعأ نمو . رجهملا

 يناغأ» هل .كرويوين

 .«ايندلا ىه١ «4تاّيّيألا»

 (حلاصلا كلملا) دّمحم نب بوُيَأ
 رصم ىف نييبوَيالا كلم )١1154-1707(:

 .«شيوردلا

 ةعلق هراثآ نم .ٌردلا ةرجش جوز 4٠.

 سيول ةلمح هدهع رخآ يف ترج .ةضورلا
 .رصم ىلع اسنرف كلم ة
 :(1909-1919/4) (دّمحم) ناخ بوَيأ
 -1404 ةّيروهمجلا سيئر .ناتسكاب دئاق
 .لاقتسإ . 68

 اهبشأ ...رسألا يدرك ةلؤلم :نوييويألا
 نب بوَيأ هدلاو ىلإ تبسنو نيدلا حالص
 نميلاو ةيروسو رصم تمكح .ىذاش

1145-11/4. 
 لامش ةّيدنليات ةئيدم :هراطند ايتويأ
 دعاس ىقغلم طظسو ةريزج ىلع كوكتب

 اًميدق مايس.ةمصاع .ن ء,٠٠



 سولويأ

 .نوّيمروبلا اهبّرتخ 11770-6٠.
 .ةعئار ةّيذوب لكايهو رصق لالطأ

 دنع حايرلا هلإ ه5 سولويأ

 .نامورلا

 َيلاطيإ ليبخرأ :150اذ6 يرابيل وأ ايلويأ

 عين كأس دامس قناوتلا رجلا يف
 رزخخ هس, نوادكل او دق ا18ي*5- ةانيتم
 .يلوبمورتس «يرابيل :اهمهأ ةّيناكرب

 .ءنوتيزو تاّيضمح .وناكلوق ءانيلاس
 .نامخ رجح علاقم ءرومخ

 نانويلا بوعش نم :مه151ءا5 نوّيلويالا

 يف تناك ةينيلله لئابق يه .ةميدقلا

 فحز مامأ تعجارت «نانويلا بونج

 ايسا ءيطاش ىلع تّرقتساو «نيترودلا

 .ىرغصلا

 نم عّرفتي رحب :(رحبلا) ينويالا
 اينابلأو ايلاطيإ نيب عقي ءطّسوتملا
 وتترتوأ قيضم هلصي .نانويلاو
 .يناريتلاب انيّسم قيضمو كيتايردألاب
 .وفروك هرزج نم .م 14,0953 هقمع ىصقا

1 

 . هتناز ءاينولافيك

 برغ بونج يف ةنيدم 1:10 وويإ
 اك نايس اير

 ةدحتملا تايالولا ىدحإ :10:03 اوويإ

 ءطسولا قرش لامش ىف ةّيكريمألا

 اهتمصاع .ن نييالم" ء"وك هر,

 يبيسيسم اهيوري ةّيعارز لوهس .ناوم يد

 يف ةيشاملا ةيبرتل ةقطنم ٌّمهأ .اوويإو
 . انايزيول ءارش ةقفص نم ءزج ىه .ةاليلا

 نويبويألا

 1 نيدلا حالص نبا ١ يزاغ رهاظلا رصم يف نوّيبويألا
 ١ يزاغ نب دمحم زيزعلا ١1 7/5 بوَيأ نب فسوي نيدلا حالص رصانلا

 1١15-:١715 دمحم نب فسوي رصانلا ١4 ١ نيدلا حالص نب نامثع زيزعلا

 لل نامثع نب دّمحم روصنملا

 ةامح يف نوَيِبوَيألا ١4 بوَيأ نب دمحأ ١ لداعلا
 ١١7/8 توّيأ نب هاش ناروت نب رمُع نيدلا ىقت 4 دمحأ نب دّمحم ١ لماكلا
 ١1١ رسم ني دمج[ روضتملا ١1 دّمحم نب دّمحم ؟ لداعلا

 نا ناميلس نب نالسرأ جلق رصانلا ل دّمحم نب بوَُيأ نيدلا مجن حلاصلا
 04 ناميلس نب دومحم ١ رفظملا |( نيدلا مجن نب هاش ناروت مّظعملا

 14 ةومحتم :يالكحم ؟ ىوضتنلا

 1( دمحم نب دومحم ؟ رفظملا قشمد يف َنوَيِبوَيألا
 ١١97 نيدلا حالص نب ىلع نيدلا رون لضفألا
 صمح يف نوَيِبوَبألا (ماشلاو رصم) 7 بوَيأ نب دمحأ ١ لداعلا
 د2 يذاش نب هوكريش روصنملا 14 ددحأ ني ىسيع مظعتلا

 ١/4 ١ هوكريش نب دمحم رهأقلا ١77 ىسيع نب دوواد رصانلا

 ١185 دعحم هنا ؟ةروكريش دهاجملا 1( دهحأ نيا كوم قرشا

 4 ؟ هوكريش نب ميقاربإ روصنملا ١9 (5) دمحأ نب ليعامسإ حلاصلا

 1771-5 ٠ 2 ميهاربإ نب ىسوم فرشألا ١١ ه-9١1 (5)
 (ماشلاو رصم) دمحأ نب دّمحم أ لماكلا
 (ماشلاو رصم) دّمحم نب دّمحم ؟ لداعلا
 ١774 (آ) دّمحم نب ٍبوُبَأ نيدلا مجن حلاصلا

 )5( ١١44-1744
 179 (5) دمحأ نب ليعامسإ حلاصلا
 (ماشلاو رصم) ١1505 (؟) دّمحم نب بوَيأ نيدلا مجن حلاصلا
 ١؟5:--4 نيدلا مجن نب هاش ناروت مظعملا

 (ماشلاو رصم)

 بلح يف نوَببوَيألا
 ماشلاو رضم مث 17 ِدوَيأ نب دمحأ ١ لداعلا

 نيقرافاّيَم يف نوَيِبوَيألا
 ١ ١١م6 ف ويأ نب نيدلا حالص رصانلا

 ١١044 ِبَويأ نب دمحأ ١ لداغلا

 ١4 نيدلا فيس نب نيدلا مجن دحوألا
 ماشلا مث ٠ نئدلا فيس نت ىسوم'قرشألا

 7 دمحم نيدلا رصأت لماكلا

 15-١78423 نيدلا باهش



 هجاتنإ يف زكر .ودغنيشت ةنيدم يف دلو

 ففصو ىلع ريزغلا
 . ةلئاعلاو عمتجملا

 يف ءاضق زكرم «ةّيروس ةدلب :بابلا
 1 ني 1ر01 عينا ةلطفاطتم
 -1416) (ٌيزاريشلا دّمحم َىلع) بابلا
 نم .ناريإ يف ةّيبابلا سّسؤم ©(

 .هميلاعت هيف حرش «نايبلا» باتك هراثآ

 . هللا ءاهب هفلخ .زيربت يف مدعأ

 .دنّيرَك بلطأ :باوبألا باب
 طالب هب رهتشا بقل :يلاعلا بابلا

 ردصلا ّرقم مث نمو نامثعلا ناطلسلا
 . 17١8 ذنم مظعألا

 رمحألا رحبلا نيب قيضم :بَدنَملا باب
 05٠ هلوط .ميرب ةريزج هيف «؛ندع جيلخو

 1٠ نم هقمعو مك 11 هضرع ىصقأو مك
 .م 7١ ىلإ

 رعاش :(1707 ت) يناشاقلا لضفأ اباب

 .ةيبرعلاو ةيسرافلاب مظن .ّسراف

 يف تاالّوحتلا

 (سويغرويغ) سلويوداباب
 ّيسايسو طباض +605

 .نِجّسو لزَع . 1 1/“

 ّيفوصو رعاش ١١١١(: ت) رهاط اياب

. 11 

 بهذم عابتأ دنع ءايلوألا نم .ناريإ

 .ةروهشم تاّيعابر هل .«ّقحلا لهأ»

 نيذلا ماظعلا مهئارعش نم داركألا هربتعي

 بدألا يف تاّيعابرلا ّنف اولخدأ

 .ناذمه يف يفوت . ىدركلا

 نم اهلصأ .ةّيدرك ةّيقارع ةرسأ :ناباب
 يف تمكح ءارمآ ةلالس :تسشأ ..ركشب

 ىلإ بسنُي 2« 17 نرقلا ذنم يقارعلا ناتسدرك

 ةثلاميلسلا نسيسأت اَنَعاب ميعاربإ اهتارمآ دحأ
 ىتح ةّيناميلسلا يف اهمكح ماد «. 81

 اشاب ليعامسإ اهئابأ نم .*

 حاضيإ» باتك فّلؤم .(١147ت)
 . نوئنظلا فشك ىلع ليذلا يف نونكملا

 ١54107- وحن) 2ةهمز» (سيند) ناياي

 هده فيشإ ترف نتايرف 114

 .بكارملا رييست يف اهربتخاو راخبلا
 مةمدصل 76م (جروج) ويردناباب

 أشنأ .تنانوي ئيسايس :(19:4١-ا4خمح)

 سيئر .19786 نئارتشالا بزحلا
 ١944. ىفنملا يف ةّينانويلا ةموكحلا

 ئطارقميدلا تلاربيللا بزحلا سّسأ

 . . 1957-1536 ءارزولا سيئر . 48

 ءارزولا سيئر ء4١91١ دلو ءهردنأ هنيإ

1484-41. 

 دئاق :820328102 (ميهاربإ) اديغناباب

 داق ١44١. دلو .ايرجين نم ئسايسو

 . 6 رزه جلا سيار خبضأو انالقتا

 4917-617١. ةرطاسنلا قيلثاج :ياباب

 ىرسك ةدناسمب هماّيأ ىف ةبقاعيلا ذوفن ٌدتمإ

 2 وا ةققلم
 دّهعت ّيروطسن بتاك :ربكألا ياباب
 باتك هل . 5٠1-578 ةّيروطسنلا ةسينكلا

 توريب

 . توهاللا يف ةداحجتالا)

 )١447- (دّمحم نيدلا ريهظ) رباب

 ىتلا لوغملا ةلالس سّسؤم ©

 . ناخزيكنج ىلإ هّمأبو كنلروميت ىلإ هيبأب
 ١494. ةناغرف ىلع خيش رمع هابأ فلخ

 ء١١16 دنقرمسو ١6١6. لّياك ّلتحإ
 دنهلا وحن هجّتا مث 2١60177 راهدنقو

 يلهدو «67١؟5 روهال ىلع ىلوتساف

 روبنّوُج ىّتكلممو ٠١617 هرغأو

 ىلع هناطلس دمو ١6717. ناهتسجارو

 ةمصاع هرغأ ذختإ .لاغنبلاو جناغلا يداو

 اًنتاكو اًرعاش ناك . نويامه هنبا هفلخخ ..هل

 ةّصقو «ةّيسرافلاب رعش ناويد هل ءاّريبك
 ةيناذ ةريس يه 4همان رباب» ةّيكرتلاب هتايح

 ىلإ تمجرت ءَيكرتلا رثتلا عئاور نم
 .ةيسنرفلاو ةّيزيلكنالا
 (يمورلا نيدلا لمكأ) يتربابلا

 . ىكرت ّىفنح هيقف :(م1184 /هال85ت)

 هل .رصم يف ٌرقتساو بلح ىلإ لحر



 كباب

 يف ةيانعلا» اهنم ةريثك حورشو تافتصم
 .؟ةيادهلا حرش

 ةعدب ميعز :(878/ه154 ت) كباب

 .ناجيبرذآ يف نومأملا ىصع ..ةّيِمّرخلا
 هيلع ىضق . اماع نيرشع هتنتف تماد

 يف بلص .مصتعملا دئاق «نيشفأ

 ارا
 ءميدقلا قرشلا ندم رهشأو ربكأ :لباب

 برق دادغب قرش تارفلا ىلع اهضاقنأ
 ّيلبابلا ةلودلا اهيف ترهدزإ .ةّلجلا
 لسع لع .م.ق ؟ فلألا وحن ىلوألا

 عم َيبهذلا اهرصع تغلبو دّكأو رموس
 111١-١779 يبارومح ريبكلا عرتشملا

 نويكسلا هيلع .بلعت مك علق
 ةيلبابلا ةلودلا اهيف ترهظ .نوّيروشألاو

 اهكولم رهشأ .م.ىق 5757-6789 ةيناثلا

 ٌيروشألا بيراحنس اهرّمد . ؟ رّضنذخوبن

 .م.ق 4

 .م.ق 5794 سرفلا كلم شروق اهّلتحإ
 نم .يفوت اهيفو .م.ق 77١ ردنكسالاو

 ١ رّضنذخوين طالبو راتشع باب اهراثآ

 .ّيكولملا قيرطلاو
 دادغب بونج قارعلا يف ةظفاحم : لباب

 :ةلحلا :اهتضقأ .ةلحلا اهتدعاق

 .ةيدنهلا «ليواحملا ؛بّيسملا ؛ةّيمشاهلا

 «نيوزق رسب ىلع .يناردإ أفرم :لياب
 .ةميدقلا شورفراب ىه .نلثره٠»
 :ناردنزام ةعطاقم ةدعاق
 .فنُم بلطأ :نويلباب

 ةديدجلا ايئيغ بوعش :7ةمهانك وياي
 .ةرواجملا رزجلاو

 يف ةلود :2ةمادد ةديدجلا اينيغ اوباب

 ء'امك 431,14١ .ةديدجلا اينيغ قرش
 .يبسروم تروي اهتمصاع ..

 ةيلامشلا ناميلسو كرامسب رزج اهعبتت
 ةعبات تناك . ثلونموكلا لود نم .دايزيولو

 لئابق اهناّكس 1١475. تلقتساو ايلارتسوأل

 ىلعأ ؛لابجو ةّيئاوتسا تاباغ .ةّيئادب وباب
 زومو اطاطب ةعارز .م 4,594 ملهلك اهممق

 مجانم .طاطمو واكاكو ّنبو ليخنو
 . حيسامت دلجو باشخأ . ساحن

 ةيسنرفلا ايزينيلوي ةدعاق : 6[23066 تيباي

 .ن 48١,٠٠٠ «ىتيهات ىف

 .ةيكاطنأ كريرطب .سبّدق :ساليباب
 .7191 وحن سويقاد دهع يف رهتشإ

 .نودحرسأ اهءانب داعأ

 )1١8481- مةمنمن (يناثرويج) ينيباي

 ىدتهإ .تلاطيإ فوسليفو بيدأ ( 7

 «ئعامتجا دقن تاياور هل .ةكلثكلا ىلإ

 ١ .؟ناطيشلاد «؟لشاف ناسنإ» اهنم

 قوقحلا ملعم :2ةمامأةهانك سناينيباب

 روطاربمألا هلتق .توريب ةسردم ىف

 .١7؟ هلكاراك

 .ةّيئاوتسالا اينيغ يف أفرم :88318 اتاب

 .ن 4٠,٠٠٠ ؛ىئيبم ةدعاق
 بونج يف ةقطنم : 5213ع0م1 هينوغاتاب

 قلطأ مسإ :18313013 (ةّيروهمج) ايقاتاب

 .ةّيسنرفلا ةروثلا ريثأت تحت ادنلوه ىلع
 , ارث 5--آ060

 . اًقباس اتركاج مسإ :ايقاتاب

 بونج ةيلابيث ةنيدم :2ة138 ناتاي

 دالبلا ةمصاعغ .ن ١6٠,٠٠٠ ءوتنامتاك
 . اًميدق

 )١874- 521675 (ويتاروه رتلو) رتاي

 رابك نم ّيئزيلكنإ دنانو بيدأ 14

 بولسأب زاتمإ .«ّنفلل ّنفلا» ةكرح ةاعد
 خيرات يف تاسارد هل .حضاو قيقد

 نييقيطنمورلا نعو ةّيلاطيالا ةضهنلا
 .زيلكنالا

 يف ننانوي أفرم :283085 سارتاب

 .ن٠٠6٠,57١ ءزينويوليب

 يف ةّيكريمأ ةنيدم :65507[28 نوسرتاب

 .ن٠4* ٠٠٠ «يزرجوين

 9٠"7-15١(: رحن) 5هاملعاع كيرتاي

 لّوأو اهعيفشو ادئلريإ رشبم .سيدق
 . اهيلع فقسأ

 : "ةعادانعم لع 5010 وتوس يد اكوشتاب

 .ل تره ىف ةنيدم :كيتيكملا

 ل

 .ةضفو بهذ .وغلاديه ةيالو ةمصاع

 ةّيدنهلا راهيب ةيالو ةمصاع : ا انتاي

 .نةا ليف .جناغلا ىلع

 «ساروأ حفسب ةّيرئازج ةنيدم :هنئاب

 .نا76هر٠٠٠ :ساروأ“ ةيالو ةمضاع

 .ةيفرح تاعونصم ؛ةيعارز قوس
 ٌيزيلام أفرم :8ة41 72086 تاهاب وتاب

 ءاَقَلَم قيضم ىلع روهوج يف
 .نةدءرءدل

 ّيلوغم ريمأ )1١17١4-1١100(: ناخوتاب
 ةطرألا ةكلمم سّسأ .ناخزيكتج ديفح

 ايسورو ايريبيس بونئج يف ةّيبهذلا

 اينولوب ىلع راغأ .اغلوقلا ضوحو
 . ايراغلب ىلإ بونادلا ربعو رجملاو
 ةريحب وأ [آ[ه2803 005 22105 سوتاب

 يف يسلطألا ىلع ةّيئطاش ةريحب : ّطبلا

 «لوس ود هدتئارغ وير ةيالوب ليزاربلا

 ةنيدمب ةّيرهن ةانق اهلصت ."مك 8٠
 .هدنارغ وير أفرم اهيلع ؛هرغيلأ وتروب
 -1886) 1008[52 (جررج) نوتاب

 حالس نم .ّيكريمأ دئاق 2: 65

 برحلا يف زراب رودب ماق .«تاعردملا
 يف 7 كريمألا شيجلا داق .؟ ةّيملاعلا

 ايناتيربو ايدنامرون حستكاو .15414 اسنرف

 :نيرلارثخو ءاسترف لاستو
 ةمصاع : 83102 10انهع جور نوتاب

 «شيسيسنلا ىلع ةيكريمالا انايزيؤل ةيآلو
 1 . طفن يفاصم .ن 56ر٠

 : ةاندا3 كالايتاب

 . ةيرثأ روصقا .ن٠70520: :باجتتبلا
 )1١940:1١- 8ةاز5ا8 (ويسنغلوف) اتسيتاب

 سيئر .ّيبوك ّيسايسو طباض 2177

 -967١و ١44٠-١944 ةّيروهمجلا

 .ورتساك لديف هلزنع . 9

 «نوثأ ىلع ةّيئاطيرب ةنيدم :8808 ثاب
 .ةينلعم تامامح .ل 6 ةرةء٠

 نك ةيفنها هين
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 رعاش )1١91١5-١1448(: (ويفاتكوأ) ثاي

 .ركبم تقو يف هتبهوم تزرب .ّيكيسكم
 ديدعلا هلو «14178 ؛«ريلات» ةّلجم سّسأ
 .تافّلؤملا نم

 .لوجنُي بلطأ :88(طادد86 تسروثاب

 ءةمصاعلا برغ ةّيسنوت ةنيدم :هجاب
 .ةيعارز قوس .ن"'*.,٠٠٠ «ةيالو زكرم
 . ركس لماعم
 زكرم .م ١18٠١ نميلا يف ةنيدم :لجاب

 .ةديدحلا ةظفاحمب ءاضق

 ةظفاحمب رصم يف ةئيدم :روجابلا
 .ن ١,٠٠٠ ةّيفونُملا

 )١1/84-:187(: (ميهاربإ) يروجابلا

 «ةّيريخلا ةفحتلا» هل . 1817 رهزألا خيش
 .ةعبرألا بهاذملا ىلع ضئارفلا يف
 ينفح كَلَم بلطأ :ةيدابلا ةثحاب
 . فصان

 )1١7145- 880 (نايتسييس ناهوي) خاب

 هل .ريهش نناملأ تىقيسوم 0066

 فيلأتلا عبات .ةعئار ةّيملاعو ةّينيد تافلؤم

 ١1/٠١- نامديرف ملهلث :هدالوأ هدعب

 ١19/1١4-1788. بيليف لراكو . 85
 . 1115-1747 نايتسيرك ناهويو

 وأ سخاب ةنهاك :830ءادهصاع تناخاب

 نامورلا دنع رمخلا هلإ سزينويد
 :تاثويلاو

 .ناسارخ ىف ةميدق ةعطاقم :زرخأب
 (ّيلع نسحلا وبأ) يزرخابلا

 نيواود يف لمع بيدأ ٠١(: 9/5 ت)

 رصقلا ةيمد» هباتكب رهتشإ .ةرصبلاو دادغب

 ةميتي» ةلمكت يف ؛«رصعلا لهأ ةرصعو
 .ّيبلاعثلل ةرهذلا

 /ه108ت) (نيدلا فيس) يزرخابلا

 مجن فلخ .ىئسراف يفوص :(م 48

 .؟تاّيعابر# هل . ىراخب ىف ىربك نيدلا
 دنع رمخلا هلإ :820عطال5 سْحاب
 تقفار :ةقاتويلا سرتويح وع .تامورلا
 . ةيعالخ تالافتحا هدايعأ

 . سُحابو سويجرس بلطأ : سحاب
 8ةءطسصقمم (غروبرغنإ)  نامخاب

 اهل .ةّيوسمن ةبيدأ :(191/8-19455)

 ةفسلفب اهيف ترّثأت تاياورو راعشأ

 يف ةأرملا عضوبو «ةّيدوجولا ”رغدياه
 اهتاياور نم .بدألاو فنعلا ةهباجم
 .«ائيلاما

 سّسؤم :(541 وحن ت) سصويموخاب
 ةذع سّسأ .ةكرتشملا ةّيكسنلا ةايحلا

 نيناوقلا اهل عضوو ؛ايلعلا رصم يف رايدأ

 .ىلوألا ةّينابهرلا

 يقتلي .يلام يف رهن :8ةلط0) يوخاب
 رهن اًعم انّوكيل هبالوفاب يف غنيفاب
 .لاغتسلا

 برغ ىف ةنيدم :2306150198 نروبرداي

 اهيف ماقأ .ن١٠ال,٠٠٠ ءاينانيرب ايناملأ

 .ناملرانق
 ةنيدم : 830 000ءوئطعرعب غربسدوغ داب

 «نوب ةيحاضب نيرلا ىلع ايناملأ برغ يف
 .ةيندعم تامامح .نل نرء٠٠

 ةنيدم : 830 1ئىعسضمقعأت خانست ورك داب

 «ستنيام بونج ايئاملأ برغ يف
 .ةّواح ةّيندعم هام .نةةرو٠٠

 ٠٠١ شدالغنب يف رهن :2ةلصده امداي

 . جناغلا اتلد دعاوس ّمهأ نم ءمك

 برغ بونج يف ةقطنم :183068 نداب

 ءءادوسلا ةباغلا حفسب نيرلا ىلع ايناملأ

 عم فّلؤت .هورسلراكو مياهنام اهندم نم
 اهتمصاع تناك .ةدحاو ةعطاقم غربمتروف

 .غروبيارف اًميدق
 انيق برغ ةّيوسمن ةنيدم :183060 نداب

 ويلوداب

 .ةّراخ ةيئربك تاماّتح .نلةروة#
 ارسيوس لامش يف ةئيدم :83067 نداب

 تامامح «تاميل ىلع

 .نامورلا دهع ذنم ةروهشم ةراح ةيتيربك
 ىف ةنيدم :8306-83060ع5» نداب نداب

 ءال 0ةرة 88

 .ن٠٠0٠,49 نيرلا برق ايناملأ بونج
 ذنم ةّراحلا ةّيتيربكلا اهتامامحب ترهتشإ

 .نامورلا دهع

 8ةلعم-مهدبعلا (تربور) لواب نياب

 .يزيلكنإ لارنج )/١941-1١4861(:

 ١94٠8. ةّيملاعلا ةّيفشكلا سّسؤم

 برغ َيسينودنإ أفرم : 8 غنّداي

 .محف .ن٠١٠6,١18 ؛هرطموس

 : 8306م الن ءاعداءاع غربمتروق نداب

 7هراله١ ايئاملأ برغ بونج يف ةيالو
 انسساع قوي مرعوع دو"

 ءمياهنام :اهندم نم

 اهيوري .غربلديه .غروبيارف ءهورسلراك
 ةباغلا اهقرش يف .راكنو نيرلاو بونادلا
 :ةاكوسلا
 يف ةنيدم : 830 110:دانانت غروبم وه داب

 :«تروفكنرف لامش ايناملأ هبرغ

 .ةندعم تاماكح .قة6 هع
 برغ ايلاطيإ يف ةنيدم :2300103 افوداي

 :ةّيقدنبلا
 . ةينغ ةينف تاّيناردجو
 نيب قيضم :8ة5 لع (:ةاهنك هيلاك ود اي

 لامشلا يّرحب نيب لصي ارتلكنإو اسنرف
 رِقود قيضمب اًضيأ فرعي «شناملاو
 هقمعو مك ١" هضرعو مك 65 هلوط

 ةّيرحبلا تاّرمملا ّمهأ نم .م4

 نيب ةمئادو ةطشان روبع ةكرح «ةّيملاعلا

 .رقودو هيلاك
 )١811١- 8300هعلاذو (ورتايب) ويلوداب

 ةرازولا سيئر .لاطيإ لاشرام (7

 ةّيرثأ سئانك لأ ؟*ةيةقف



 يكسفربداب
 ةدهاعم عُّقو .ينيلوسوم طوقس دعب
 . 19147 مالستسالا

 مه0ءمعوبولن (يستاينيإ) ىكسف ريداب

 ٌينولوب ةلود لجر )1١85-١194١(:

 ةموكحلا سيئر .ونايبلا ىلع فزاعو

 مث ياسر ةدهاعم عقو 89-١)1917.

 . ةسايسلا لزتعا

 ثلاث : نيكلي ْس روصنملا ْنس سيداب

 4145-٠١١5. ةيقيرفإ ىف نيتريزلا ءارمأ

 ١١١6. فيلشلا

 )+١56١-١17/05(: 8هت (ناج) راب

 َ ١4 سيول مدخن .يسنرف ناصرق

 .زيلكنالا ٌدِض هبورح

 .ّيسلطألا ىلع انايوغ بونج ليزاربلا
 .ن4,'ةرءددا امك ارالق »را

 اهيوري .ةفيثكلا نوزامألا تاباغ

 اهعبتت .وغنيسكو نيتناكوتو نوزامألا
 .نوزامألا تصم دنع وجارام ةريزج

 مجانم ؛ّيملاع جاتنإ ءطاطمو واكاك
 ىف امّيس ال راقبأ ةيبرت .بهذو ديدح
 ش .وجارام

 :8ةيهطانلان؟ رردوبوروب وأ رودوباراب
 يف روهشم رثأو مخض ٌيذوب لكيه لالطأ
 ةواج ةريزج طسو غنلجام ةنيدم
 اذوب ليثامت هتقورأ نّيزت .ايسينودنإب
 زكرم .4 نرقلا ءهتايح نع ةعئار شوقنو

 سيئر :( )١451- (دوعسم) ينازرابلا

 أه ف

 ياوغاراب

 يف ّيتاذلا مكحلاب مّثمتملا ناتسدرك ميلقإ

 5١١6. قارعلا لامش

 يف ةريزج هبش :23:3عانقتاق اناوغاراب

 هبش هاجت َّيبيراكلا ىلع ةليوزنف لامش

 اهلصفيو ةّيبمولوكلا اريخاوغال ةريزج

 . تاح الم

 اكريمأ يف رهن :2ةعدهنقإا ياوغاراب

 .اناراب دقاور نم .مك 1,5٠8 «ةّيبونجلا

 «ليزاربلاب وّسورغ وتام ةبضه نم عبني
 يوريو نيتنجرألاو ياوغاراب نيب يرجي
 .اسومروف «نويسنوسأ «نويسيسنوك :ندم

 .وخيمربو ويام وكليب هدفاور نم
 ىف ةّيروهمج :2318عانقإل ياوغاراب

 ليزاربلاو ايقيلوب نيب ةّيبونجلا اكريمأ
 ع يي «نيتتجرألاو

 .نويسنوسأ اهتمصاع .نةر*ء,٠٠-

 تراس . ١181 تلغسإ .ةثايسآلا اهتغل

 :نمرآلا . 11 ةكءارقينلا قيرط ىلع

 اهل سيل .ةبصخ عارمو ةّيئاوتسا تاباغ

 ارهن ّيسلطألاب اهطبريو رحبلا ىلع ذفنم
 .ةحالملل ناحلاصلا ياوغارابو اناراب

 .قرشلا :نيمسق ىلإ ياوغاراب اهمسقي
 ةيدوأو لوهس «ناكسلا مظعم شيعي ثيح

 برغلا ءانارابو ياوغاراي يّرهن نيب ةيورم
 وكاش لهس وه رهنألا نم كا مجاور
 ةحاسم فصن نم رثكأ يطغي يذلا
 ىفو ةعساش تاباغ هلامش ىف «دالبلا

 اهتاعفترم ىلعأ .ةبصخ عارم بونجلا
 ّيئاوتسا خانم .م٠46 ليافار ناس ورس
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 امّيس ال ةيشام ةيبرت .ةّيمسوم راطمأو
 ةّيجرحلا ةورثلل عساو رامثتسا «راقبأ
 بصقو ٌزرأو ءارفص ةَرَكَو حمق ةعارز

 زومو توهينُمو اطاطبو َنُيو نطقو ركس
 :هتامو
 :طةعدهةتنط0 وبيراماراب
 يف مانيروس ..بصم ىلع مانيروس
 ددعب ةروهشم .ن ١0,0٠٠ «تسلطألا
 اتم ةدتمتم "اها دزاعملا نم زك
 تاسدنهلا فلتخم نم .ديرف زارطب

 .ةّيملاعلا
 اكريمأ يف ريبك رهن :2هعدص# اناراب
 ليزاربلا يف نّوكتي .مك 6 ةييونجلا

 يوري .هدنارغ ويرو ابياناراب يّرهن نم
 دودح يف يرجيو ليزاربلا بونج
 يقتليو نيتنجرألاو ياوغاراب

 يد وير ٌبصم اًعم انوكيل ياوغوروألا
 هدفاور ّمهأ .تسلطألا يف اتالبال
 نم .ياوغوروأو ياوغارابو وساوغيإ
 .هقاتئاس. «ىنضتيروك :ساداسوب 80
 .نويسانراكنأ ءويرازور ءاناراي

 ليزاربلا قرش يف ةيالو :2ةىدصق اناراي
 4١ةيم64 ءولواب واس ةيالو نير
 .ابيتيروك اهتمصاع .ن نييالم 4 "وك

 يّطغت .وساوغيإ هدنارو اناراب اهيوري
 جاتنإ مهأ .ةعساو ربونص تاباغ اهقرش

 . دالبلا يف ّنْب

 ضروير ةرتأ ميلقإ ةدعاق : ةعدصم اناراب

 :هفاتناس هاجت اناراي ىلع نيتنجرألا يف

 .ن 5؟ةرد٠٠

 ةمصاع

 قرش يف رهن :طهيده/03 ابياناراب
 هدنارغ وير ىقتلي .مك 45ا/ ليزاربلا
 .ائاراب رهن اًعم انوكيل

 ّيبمولوك أفرم :8ةمدصوننلا2 ايكناراب
 «يبيراكلا 78 الدعم  ٌتيضَما .قلغ

 . رب ريدصت .نةءءروفف

 )١415- ظقعقصسإل (تربور) يناراب

 .ةذألا سرع قوبل بيبط
 . 141١4 لبون ةزئاج لان

 لامش يف ةيالو :طهمدتط8 ابياراب
 اوُشيواوج اهتمفصاع .نالرلءءرء٠» "مك 07,59 «ّيسلطألا ىلع ليزاربا
 .هدنارغ انيبماك اهندم نمو
 رهن : 2دجئهنط63 له 5انل لوس ود ابياراي

 يوري .مك ١,١6١ ليزاربلا طساوأ يف

 نك 57 5
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 عماجلا وبيراماراب

 وريناج يد ويرو ولواي واس يتيالو
 ٌببصيو «سويماكو ادنودور اتلوق يتنيدمو

 .ّيسلطأالا يف

 هدّيس لاتغا ىشبح كولمم :هاش كبراب
 لاغنبلا يف كلمو هاش حتف نيدلا لالج

 تشاالتو كولم ةثالث هدعب ىلاوت . 757

 . ١897 تاالايتغالاب ةلالسلا

 8هيمطنعي لع !1ءزصقكل رانيم يد هيبراب

 قرشتسم )1١475-١4:84(: (ريميزاك)

 ةّيسرافلاو ةّيكرتلاو ةّيبرعلا نقتأ .تسنرف
 ٌيفارغج يخيرات مجعم# هبتك نم . اهملعو
 .«سراف يف رعشلا» .«ناريال نبدأ

 ,؛ةّينامثعلا ةغللا يف ةينامعلا رردلا»

 رشنو ««ةفسلفلاو قالخألا يف» ةلاسر

 ؟بهذلا جورما اهله ءايك  ةدع

 )١41١65- 5 (نالور) تراب

 ىحوتسإ .ّيسنرف دقانو بيدأ

 ةّيرصعلا تاساردلا نم ةّيدقنلا هلامعأ

 .ناسنالا ملعو يسفنلا ليلحتلاو ةّينسلألل
 ؛«ةباتكلل رفصلا :هبتك نم
 .؟ّصنلا َةَذَّلا ««تامالعلا ةّيروطاربمأ»

 )14885-١9738(: ظدتاط (لراك) تراب

 ةيرلتهلا ناد .يرسيوس ٌينيقلك ّيتوهال
 سدقملا باتكلا ىلإ ةدوعلاب ىدانو

 . رضاحلا نمزلا عم ليجنالا فييكتو
 :(18481-19465) 8دماقاع (اليب) كوتراب

 ىقيسوملا يلثمم مظعأ .ّيرجَم ّيقيسوم
 ىلع ةروهشم تافوزعم هل .ةّيرصعلا

 ةيحللا بحاص رصق» :ةّينوفمسو ونايبلا
 . «ءاقرزلا

 8ةعاطت11]0 (ميلو ليساب) دلوتراب

 هل .ىسور قرشتسم :(1970-187)

 . ةّيمالسالا فراعملا ةرئاد يف تالاقم

 ةجرد)

 كراي

 8ةتاطمالذ (تسغوأ كيردرف) يدلوتراب
 نم .ّيسنرف لاثم )١405-14874(:

 أفرم لخدم دنع ةّيَّرحلا لاثمت هلامعأ

0" 

 انيثأ ةهلالا دبعم :طةماط6ه0ه نونيثراب

 يف سايديف هانب . انيثأ يف لوبوركألا ىلع

 هنيذو .م.ق َ نرقلا سيلكر يب دهع

 عئاور نم .شوقنلاو فراخزلاو ليثامتلاب

 . ّيرودلا ّنفلا

 راكع لابج يف عبني نانبل يف رهن :درابلا
 هيلع .مك ١4 سلبارط لامش ّبصيو

 . ءابرهكلل لمعم

 ةمصاعلا برق ةّيسنوت ةنيدم :ودراب

 نم رضقو افحتم ..ن 437,٠٠6 «سنوت

 . 18 نرقلا

 )١408- 8ةعلعع» (نوج) نيدراب

 نّسح .ّيكريمأ 2 ئايزيفف 0١

 .. 19١ا/75و ١485 لبون ةزئاج .روتسزنارتلا

 )١8614- ةمومه5 (لراش) ستسراب

 ةفنعلا عرتخا ٌيزيلكنإ سدنهم : ١

 :ةيراكلا

 . لباب بلطأ : شوُرفراب
 دنع تاهلإ ثالث :طهةموادنع5 كراب

 مّكحتتو ناسنالا ردق ىلع فرشت نامورلا

 ىلإ ةايحلا ىلإ ةدالولا نم هريصمب
 .نانويلا دنع اريوم يه .توملا

 اى ا 5
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 دينا

 ةيّرحلا
 : يع

 لاغمت 6-2 يدلوتراب



 يئازكراب

 كولم يناّرد ةلالس نم عرف : يئازكر اب

 دمحم تسود هكولم لّوأ .ناتسناغفأ

 "الرمل

 مدملع كدنصو-[1عع يه غن وش كراي

 ٌيروك ئسايسو دئاق :(19174-194100)
 ,. 217 ةيروهمجلا سيئر ٠ يبونج

 . ليتغإ
 -١1م10/) 8در1لق3 (لراش) كالكراب

 ةزئاج لاث .يزيلكنإ يئايزيفف ©(4

 ةلوهجملا ةّعشألا ىف هسورد ىلع لبون

 . ١11 جابريكلا تاجّومتلاو

 افا اياك (سميج) نوسنك راب

 رهتشإ . يزيلكنإ بيبط )148154-1١1/865(:

 ضرمب فورعملا يشاعرلا للشلا هفصوب
 . نوسنكراب
 ءايليمإ يف ةّيلاطيإ ةنيدم :23:18 امراب

 .نويرورتالا اهسّسأ
 . ةيرثأ سئاتكو روصقو فحاتم

 ل ا١امترذ 0

 طةصصعمانع# (ناوطنأ) هييتنامراب
 ّيعارز سس دنهم :(ذلنا1 - 11/8

 .اسنرف يف اطاطبلا ةعارز رشن . يسنرف
 53,1ع5قتا  (وكسيشنرف) نازيمراب

 )١55- ونيناجيم راب ليإب فورعملا

 .امراب يف دلو .ٌيلاطيإ ماسر ©:

 يف اركاب هنيرمت أدبو نيناتف ةرسأ يف أشن
 ةعئار ةقاشرب هنف رّيمت .ريجيروك فرتحم
 عيزوت يف ةقئاف ةردقمو فقه رم سحو

 هئاطع جوأ يف اًياش هتوم مغر .ناولألا

 ال ايلاطيإ يماّسر ىلع اًميمع اًرثأ كرت دقف

 . هنف يثيرو *هتابالدو *ويشيتاميرب امّيس
 .اًبوروأ يف ةعنصلاو قئأتلا ّنف ةذتاسأ نم

 لامش يف رهن :28:08103 ابيانراب

 يف ثبصيو ائيزرت يوري ليزاربلا
 .مك اراك «ّيسلطألا

 نم عّرفتي رحب :8ة,ع0ا5 ستنراب

 ٌيدورابلا يماس دومحم

 درابلاقس رزج نيب يلامشلا دمجتملا

 بصي . "مك !ر"هءر٠٠٠ ةايلميز اياقوتو
 . كسنامروم هئفارم ّمهأ ءاروشتي هيف

 يف حاّرج :8ةمدقتل (نايتسيرك) درنراب

 لّوأب ماق .1477 دلو .ةّيبونجلا ايقيرفأ
 . 1951 بلقلل عرز

 .نافدرك ةّيريدمب نادوسلا يف ةنيدم :ةراب

 . ضيبألا لامش
 ١6١04- وحن) طةمُع (زاوربمأ) هراي

 كولم بيبط- ءَيسنرف حاّرج .
 طابرلاب نييارشلا دش فشتكإ .اسنرف
 .رتبلا دنع يكلا نع اًضوع

 اماناب يف ةّمق ىلعأ «ناكرب :8ةئان وراب
 .مآ 0

 :(1481/7-1967) 8ةعمزد (ريب) اخوراب

 :ةيعفاو تاياورب رهتشإ .ىنابسإ يئاور
 .«لمع لجر تاركذم» ؛«كسابلا ضرأ»

 )١840- (يماس دومحم) قدورابلا

 ةلوهسلاب زاتمإ .ّيرضم رعاش 4

 .ناويد هل . ةضهنلا ناكرأ نم .ةغالبلاو

 دالكيس رزج ىدحإ :23:05 سوراب

 ءامكا456  .ةّيئانويلا

 .ماخر علاقم . فحتم

 ءايبنأ نم .(.م.ق 7-5 : كوراب

 .ايهرإ ذيملت . ليئارسإ

 نانبل يف ةّيلبج ةلسلس :(لابج) كورابلا

 رهض ىلإ فوشلاب احين لابج نه ٌدتمت
 .زرأ ةباغ .م 21177 رديبلا

 : . عي .فوشلا ءاضق نانبل يف ةيرق :كورابلا

 )١678-/١11١9(: (رصيق) سوينوراب

 تاّيلوحلا» هل .لاطيإ ملاعو لانيدرك

 .ةةيسنكلا

 ىلع ايلاطيإ يف أفرم :831 يراب
 . يونس ضرعفم .ن 016,٠٠٠ :كيتايردألا

 .ال أةردف

 7 ١١

 هبش نيب اليوزنف يف جيلخ :2252 ايراب

 . دادينيرت ةريزجو ةيلبجلا ايراي ةريزج
 .ةداورط كلم مايرف نبإ :ة5 سيراي

 انيثأو اريه نيب امكح ةهلآلا هتماقأ

 اهاطعأو تيدورفأ راتخاف تيدورفأو

 ؛ةناليه ّبحب هتدعو اهنأل لامجلا ةزئاج

 فطخ اًملو انيثأو اريه هيلع تدقحف

 .ةداورط برح اتراثأ ةناليه

 رهن ىلع اسنرف ةمصاع : 5 سيراب

 مهأو ٌيرهن أفرم .ن 94,60٠,٠٠٠ «نيسلا

 يف َيّنفو َيفاقثو ّيعانصو ّيراجت زكرم
 ةّيملاعلا ةحايسلا زكارم رهشأ نم .دالبلا

 تاعماجو فخحاتمو روصق :اهانغأو

 نم .هالمو ءايزأو نونف رودو تابتكمو
 .ديلاقنإلا ءمادرتون ةيئتاردتاك :اهملاعم

 جرب ءرصنلا سوق ؛غروبمسكوللا ءرفوللا
 . ةّيطولا ةتكملا «نوبروسلا ةعماج «لفيإ
 ةوتقلاو «لامجتلا ةمضاع اهتوك ادع

 فلتخم اهيحاوض يف رشتنت ةليمجلا
 جيسنلا نم ةفورعملا ةّيديلقتلا تاعانصلا
 ثدحأ ىلإ تاراّيسلاو تالألاو

 .نورتكلإ «:.تاّئايميك («تافاشتكالا

 سيياقم («ةّيبط تاّدعم ءروطع ءةيودأ

 ١4٠٠ ةّييملوألا باعلألا ةرود .ةّيملع

 تادهاعم ؛ئملاع طاشن زكرم .414١و

 .ةيلود تارمتؤمو ةديدع ةّيخيرات

 )١8575- 83:85 (سيروم) سيراب

 نيب عمج .ّيسنرف يئاور 2(

 بولسأ يف ديلاقتلاب قّلعتلاو ةّيقيطنمورلا
 ««تومو ةّذلو مد» هتاياور نم . عيفر يف

 ء«شودوب 2 تيلوك» ٠؛نورّجهملا»
 .«ةمهلملا ةسضهلا)

 )54/!١1- ةمعاطأ (هيزريج) ينيراب

 هيجاهأب رهتشإ .ىلاطيإ رعاش 46

 .وناليم فارشأل ةرخاسلا



 الاررا

 )1١887-١19659(: (الوقن ىجرج) زاب

 اقنأ :ةارملا هيلعت ةاعد نم .. جتانتل فيفا
 ١199:9. «ءانسحلا١» ةلجم

 دلُو .كيسكم بتاك : دنت (ويفاتكأ) زاب
 راّيت»و «ةدحولا ةهاتم» هل . 4

 ١99٠. بادآلل لبون ةزئاج .ة«بوانتم

 82 (روتكف) وروسنتسإ زاب

 دلو .نقيلوب تيسايس - 0

 1-١401 سلا سيئر . 17

 .19484-1944و1١1-9459١934و

 زكرم َمهأ :2هم لءا 210 وير لد زاب

 . ايبمولوك يف نيدعت
 ارسيوس لامش ةنيدم : 835ا لاب وأ لزاب

 اهيف دقع .نيرلا ىلع
 ىلإ لقن مث ١49١ نوكسم عمجم

 ٌئرهن ًاقرم .1996 اينايسإو ايصوري

 .ن

 . ةينع فحاتم . ىعانص زكرمو
 (ولواب ورايب) ينيلوزاب

 .تيلاطيإ يئاورو رعاش )١19410/5-1971(:

 2ةقواألا

 هل .امور يحاوض ناكس ةايح فصو

 سيّدقلا ليجنإ» اهنم .ةروهشم مالفأ
 .«كلم بيدوأ» .؟ىّتم

 ىف ةّيناكرب ةريزج : 8ةوأاد» ناليزاب

 يع .وانادنم بونج نيييليفلا

 )1867-١1975(: ظدتتت» (هنير) نيزاب

 دادجالا .تارتب ىلغت ..ةصرف تاور

 حمقلا» هتاياور نم هيسرألا مااكنلا بو

 . «هلربوأ لآ» .«تبانلا

 ٌيدنهلا طيحملا ىف قيضم :1355 ساب

 مك 760 هلوط ءاينامسّتو ايلارتسوأ نيب
 هقمعو مك ٠٠١ ىلإ ١٠ هضرعو
 .زاغو طفن .م 6

 ىف ةّيكريمأ ةنيدم : 223530608 انيداساب

 ءسلجتأ سول برق اينروفيلاك
 ةضارمو ةيتاضفا تاريحت .ناومودو

 . ةّيكلف
 ىف ةنيدم :2235531:01012 شتيقوراساب

 ةدعاجن اهيف تدفع .ن”٠٠٠,6 ءايبرص

 نع اسمنلل ايكرت اهبجومب تلغت 1

 يه . د لراش راصتنا دعب ايبرصو ناقلفلا
 . ستقرازوي مويلا
 )١5١50- 82355300 (ويوكاي) وئاساب

 ةسردم هْجو .نلاطيإ ماسر 2:5

 هدعب هلمع عبات .ةّيعقاولا وحن ةقدنبلا

 . ةثالثلا هدالوأ

 )١894٠0- 2ةق[ءع2م8ل (سيروب) كانرساب

 دلو .تتايقوس رماشو «يتاك
 . 190 ليون ةزئاج .وكسوم يف يفوتو
 روتكدلا»و «ةايحلا ىتخأ» هتافلؤم نم

 000 .ركاقيج
 )١87575- 2ةقاعالا (سيول) روتساب

 نع هتاساردب رهتشا ئسنرف ملاع :( 6

 . بلَكلا ّدض اًحاقل هفاشتكاو ميئارجلا

 لامش ىف ًأفرم :835418 ايتساب

 ءّيحايس زكرم .ن٠٠٠,٠9 ءاكيسروك
 . رياجس لماعم

 . سيراب يف نجس :12 835( ليتسابلا

 جناك 184 درك 55 .راثلا هيحفا

 اًرمر هطوقس حبصأو ةّيسنرفلا ةروثلا ةيادب
 .دادبتسالا ىلع راصتنالاو ةّيرحلل

 )1١848- (زيرام)

 هتعو تزاكجإ . ةةسرف ةراثط ا

 . 1975 ئبونجلا يسلطألا طيحملا

 يف تمي َّيفارغج ميلقإ : 1325016 كساب

 ىف همظعم .ةّيبرغلا هنيريبلا تاردحنم

 هنيربيلا ةعطاقم نم اًمسق لمشيو اينابسإ
 عونب ينابسالا مسقلا عّتمتي .ةيسنرفلا
 2١98٠  ذنم نتاذلا مكحلا نم

 816 هييتساب

 ءايروفل ةيسضاح نال وقال يع هاذ

 -40117/ اباب . سيدق : 2ةقعها ا لاكساب

 ١:94- اباب .؟ لاكساب - .4

 يرنه نيروطاربمألا طلست مواق . 6
 هو د

 -115 (زيلب) لاكساي
 بيدأو تضايرو فوسلف 05

 . ةّيملع تافاشتكا هل. ..تسنرف نئايزيفو
 عافدلا يف باتكل ةّيسيئرلا طوطخلا عضو
 .ةرطاوخلا» ناونعب يحيسملا نيدلا نع

 آ8ةقعول

 كانرتساب سيروب

 برغ ةّيناكرب ةريزج :2235هل3 اوكساب

 اهتدعاق .ن,٠٠0٠ ء'مك ١١8 ءىيليشت

 .ةعئار ةّيرثأ ليثامتب ةريهش .اوراغناه

 )1١8060- ةقعءما] (يناقويج) يلوكساب

 . ةيفوص ةعزن وذ ّيلاطيإ رعاش ©(

 .؟ياكيريم» هرعش نم

 )1١866-١151(: 8ةقكعأ (هتير) هّساب

 .ربرب'ا خيراتب متهإ . ئسنرف قرشتسم

 . وتوسيل بلطأ : 8ةكانام1350 دنل وتوساب

 )1١952-5١١1١(: (يالوكين) فوساب

 .ّىسور ملاع .(ايسور) نامسوأ ىف دلو
 ١9514. ءايزيفلل لبون ةزئاج لان

 كلم سونيم ةجوز : 2725)م026 هيياقيساب

 «”انايرأ ةدلاوو ءّيروطسألا تيرك

 . ”روتونيمو ؛”رديفو
 . يداهلا بلطأ : كيفيسايلا



 سويليساب

 سيّدق :790-0721/4 وحن) سويليساب

 ةيقودبك ةّيرصيق فقسأ :ةسينكلا ءابآ نم
 باتك» هل .ةةثالثلا رامقألا» دحأو

 .ةكرتشملا ةّينابهرلا ةايحلا يف «نيناوقلا

 . ةّيسويرألا براح

 ةرطابأ نم نينثا مسإ :سويليساب
 -8517 «ىنودقملاب بقلملا - ١ .ةيطنزيب

 هلايتغا دعب ةّينودقملا ةلالسلا سّسأ 7

 لزعو برعلا براح .ل ليئاخيم
 لتاقب بّقلملا - ؟ .سويتوف كريرطبلا
 ايراغلب عضخأ 9457-٠١560. «راغلبلا

 ةّيروطاربمألاب غلبو برعلا ىلع رصتناو
 . اهراهدزا جوأ ىلإ

 ومرلاب - َينيتالبلا دبعملا ءاسفيسف

 )١ -5٠8٠١6(: «(قيفوت) اشابلا
 يف عجارملا دحأ .لصألا ّينانبل يقيسوم

 ّيبرعلا نئانغلا ثارتلاو تاحشوملا

 )1١884- 83ءادعاد5ل (نوتساغ) درالشاب

 ةفسلفب متهإ .يسنرف فوسليف © 5

 ةفرعملاب نصاخلا ّيسفنلا ليلحتلاو مولعلا
 :ةملعلا
 :( )١9651- 83ءطءاءا (ليشيم) هيلشاب

 يتلا ىلوألا ةأرملا .وغايتناس يف تدلو

 يناثلا نوناك «يليشت يف ةسائرلا ىلإ لصت

 ىلوألا ةأرملا ”7٠١7 يف تناك . 71

 . ةّيئيتاللا اكريمأ يف عافدلل ةريزو

 ىنعملاب ذخأت ةّيمالسإ قرف :ةّينِطابلا
 . ةطمارقلا اهّمهأ نآرقلل نطابلا
 ةدعاق :8210هانه: يموطاب وأ موطاب

 رحبلا ىلع ايجروج يف ايراجأ ةّيروهمج
 .ناءرود٠و فوسألا

 )١105- (دمحأ نب ميهاربإ) ينوعابلا

 بطخ هل . يقشمد بيدأ 6 ١(:

 .رعش «ناويد»و لئاسرو

 ةرعاش ١5١7(: ت) (ةشئاع) ةّينوعابلا

 اهراثآ نم .فّوصتلا ىلإ تلام . ةّيقشمد

 .«ةّينوعابلا ةّيعيدبلا»
 طساوأ يف قرنا مقوم :2ةهده ناغاب

 امروب ةمصاع . يداواًريإ رهن ىلع امروب

 لكايه .لالطأ .4-1: نرقلا اًميدق

 نم .ةميلس ةلاحب اهضعب لاز ام روصقو

 .روكنأ دعب ةّينيصلا دنهلا راثآ عورأ
 -11785) ةيدهن#ا (ولرقين) ينيناغاب

 .ٌيلاطيإ .نامكلا ىلع فزاع

 .ةّوقلاو ةايحلاب هتافوزعم تزاتمإ

 ةنيدم :18ةلعطاةءطتوةنتت يارس هجغاب

 «لويوتسابس لامش مرقلا يف ةّيناركوأ
 .اًميدق رثتلا تاناخ ةمضاع . ٠٠

 .1 ين كورلا اهلئخإ

 رزج ةمصاع :22380 23280 وغاب وغاب

 ءاليوتوت ةريزج يف ةّيكريمألا اوماس
 .ّيلود راطمو ةيرحب ةلعاق .ن 0

 نييليفلا يف ةنيدم :8ةهانن» ويغاب

 مجانم .نا١٠٠,١١1 («نوزول ةريزجب
 + امم نا

 ةعطاقم ربكأ : 88/620 نرياب وأ ايراقاب

 ءمك ١,064 ءايناملأ ىف
 نم «نشنوم اهتمصاع .ن 6,٠ ٠د

 .غروبسغو ؛ عربم رون : اهندم

 اهيوري . تورياب «غروبستروف «غروبسنغر
 . بونادلا

 ٌبصم بونج ةّيكرت ةنيدم : 831153 هرفاب

 .نا"ه,٠٠٠ ءدوسألا رحبلا يف لزق

 ةريزج برغ ةّيرثأ ةنيدم :22205 سفاي

 ؟ضصرب

 . تيدورفأ

 )١844- 5201098 (ناثيإ) فولفقاب

 ددغلا سرد .ّيسور يجولويب © 5

 ةريهش .لآا٠يردووف

 درالشاب نوتساغ

 154 لبيوت ةزفاج . ةيييقهلا
 برغ يف ةنيدم 0 ماسوفاب

 .ن4يءردد٠ «نورماك

 يلام يف ةنيدم :821011206 هبالوفاب

 «يوخابو غنيفاب ىقتلم دنع لاغنسلا ىلع

 ايدرّبمول يف ةّيلاطيإ ةنيدم :22713 ايقاي
 ةيثباو نسكاتك :ن أ «يعد»د ءوئفتت ىلع

 ١ اوسنرف ىلع نابسالا اهيف رصتنإ . ةّيرثأ
 . 1816 ةورسأو

 برق قارعلا يف ٌيرثأ عقوم :نايقاب
 نب بيراحنسل ليثئامت .لِصوملا
 وعرب
 دّمجتملا يف ةّيدنك ةريزج :83110 نيفاب

 «دنلنورغ نع نيفاب رحب اهلصفي يلامشلا
 .نالرددو ء'مك + | رءءف

 ؛يلامو اينيغ يف رهن :826ه8 غنيفاب

 هبالوفاب يف يوخاب ىقتلي .مك
 :لافتسلا اًكماانةعل
 مونبعإ لع ©هابراعألا ع ياتروك يد هيفاب
 قرشتسم | )1485١-1884(: (لبآ)

 ةّيكرتلا نقتأ ءيساس يد ديفح .ىسنرف

 ّيكرت سوماق هل .ةّيسرافلاو ةّيبرعلاو

 ةمجرت يف رانيم يد هيبراب دعاس .ّيبرع
 ش .«بهذلا جورما١
 (نيدباعلا نيز تع نب. دّمحم) رقابلا
 مامالا : (ما/ 1-5 /ها4١-هال)

 .ةئيدملاب يفوتو دلو .ةعيشلل سماخلا

 لثملا هب برص ىلهاج :يدايألا لِقاب
 . ةهالبلاو يعلا يف

 /ه408ت) (دّمحُم ركب وبأ) يناّلِقابلا
 نم ءّيرعشأ ملكتمو ضاق :(م١٠ 7
 ةرصبلا يف دلو .مالكلا ءاملع رابك

 ههجو .باوجلا عيرس ناك .دادغب نكسو
 يف مورلا كلم ىلإ هنع اًريفس ةلودلا دضع
 يدي نيب تارظانم هل ترجف ةّينيطنطسقلا
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 هبتك نم .ةّينارصنلا ءاملع عم كلملا

 ديهمت» .««فاصناإلا» .«نآرقلا زاجعإ»

 للملا» «ةءةّمئالا بقانم» «.ةلئالدلا
 .امالكلا قئاقد» ؛«لحيلاو

 )١670-١15:٠(: (دبع دومحم) يقابلا

 داور نم . ضاق .ّيكرت يئانغ رعاش

 :لرشلا ءارشق
 :(1914-1934) (دمحأ َىلع) ريثكاب

 ّصاقو رعاش .لصألا ينمي ّيرصم بيدأ

 هتايحرسمب رهتشإ .ّيحرسم فلؤمو
 .ءاشاب ميهاربإ») :اهنم «ةيخيراتلا

 ؛«تييلوجو ويمور» :«يتيترفنو نوتانخأ»

 .؟سوسبلا برح»
 )1١85١- 8هةلع5 (ليئومص) ركاب

 ةريحب فشتكإ .ّيزيلكنإ ةلاخر 2847
 .1874 ايقيرفأ يف وتوبوم

 ىلع سيئر :(سادنالور) ساسكاب

 . 7٠١١7 يناثلا نوناك 5 ىف ايناوتيل

 ناتسناغفأو ناريإو دنهلاو نيصلا نيب ايسآ
 .يدنهلا طيحملا يف نامُع رحب ىلع

 .نا1 610 هيددع اوك

 «يشتارك اهندم نمو دابآ مالسإ اهتمصاع
 رديَح «يدنيلاور ءدابآ لصيف ءروهال

 ىربكلا ةّيمالسالا لودلا نم .ناتلُم دابآ
 ١9410 دنهلا نع تلصفنإ .ملاعلا يف
 .99١ا١ ضشدالغنب اهنع تمسقناو

 ةريثك خانملا ةيساق ةيلاع لابج :ضرألا

 ثيح لامشلا يف امّيس ال ديلجلاو جولثلا

 ريمشك دودح ىلع ماروكاراك لابج

 .م 685١١ .؟ك اهممق ىلعأ ءنيصلاو

 اهلباقت «ناتستلب ةقطنم ىلع فرشت

 يف .ايالمهو شوكودنه لابج تادادتما
 هم :ةلحاقلا .ناععولب ةبضه بلا
 نم ةعساو ةحاسم يطغت ؛ لّخرلا ةاعرلا

 ةيدوأو ةحلام تاريحب اهللختتو دالبلا

 لوهسلا يف نورشتتيف ناكسلا اَمأ . ةقيمع
 يفو ّيقرشلا لامشلا يف ةذتمملا ةّيعارزلا

 وأ باجنّبلا ضوح لمشت ء«بونجلا
 يداوو ءسودنهلا دفاور ةسمخلا رهنألا

 ةّينغ ةبرتب روهشملا عساولا سودنهلا
 بصخملا يمطلا لضفب رفاو جاتنإو

 حمقو ّزرأ ةعارز .ةديدعلا ّيرلا تاونفو

 نطقو زومو ركس بصقو ةرذو بوبحو
 مسمس :ةيتيز روزبو غبتو ياشو ِبنقو

 ديص «(ةيشاه ةيبرت .لدرخو ازلوكو
 طفن .طاطمو غمصو باشخأ «كامسأ

 ةيكالهتسا تاعانص .محفو موركو

 .ءنطق تارداصلا َمهأ .ةّيفرحو ةّيئاذغو
 ؛ داحس « تويز .دولج هوس ءّزر

 .مورك

 يف ةّينانوي ةريزج :8282:05 سوسكاب
 .لارد٠٠ مك 6 ءّينويالا رحبلا

 ةريزج هبشب نيوزق رحب ىلع ناجييبرذآ

 ّيطفن أفرم .ل ارت ءروو٠ :توريعبأ

 ّينفو ّيملعو َيفاقثو ّيعانص زكرمو

 .كامسأو

 ةّينغ ةقطنم هب ترهتشا مسإ :ةيناثلا وكاب

 يضوح نيب دتمت ايسور يف طفنلا لوقحب
 ّيطايتحاو رفاو جاتنإ فكانقاو اغلوف

 يف ننيبيليف أفرم :8300100 دولوكاب

 هيعارز

 ناس نورت ةريدع

 برغ لالت ةلسلس :883102]' ينوكاب
 جارح-ألا اهوسكت م١6٠8 اهعافترا رجملا

 .مورك .نوتالاب ةريحب ىلع فرشتو

 )١4859-١4410(: (انيبيِسويِج) اتيكاب

 قيقرلا قوس يف تعيب .ةّينادوس ةّيوابوط
 تقنتعاو ايلاطيإ يف اهكلام اهرّرحو

 حملا تايهاز ةّيعمج يف ةينابهرلا ةايحلا
 الريل ةنيدم نق تاثسوناكلاب تاقورعملا
 . 18917 ةنس اهبيوطت نلعأ



 لاب

 .لزاب عجار :881 لاب

 5213ءاو/ (كيشيتنارف) يكسنالاب

 .ّيكيشت خّرؤمو بيدأ :(18175-1994)

 .هدالب يف ةّينطولا حورلا ءايحإ ىلع لمع
 .«ايميهوب خيرات# هل

 برغ يف ةريحب :821208 نوتالاب

 «ينوكاب لالت مامأ بونادلا برغ رجملا

 اهعافتراو م١١ اهقمع ا 2345

 . ةيحص تاعجتنم .م ١1

 )١6١8- 22/120160 (ايردنأ) ويدالاب

 رهتشإ . يلاطيإ ٌّيرامعم سدنهم ©:

 ةالار“ نم“ ةثمتسلا هلايجأ ةناكق
 نتتيدم' ليف ةعئار راثآ هل- .تنامورلا

 سئانك :امهراوجو ةّيقدنبلاو استتشتيث
 ةسيئك اهنم («(حراسمو رودو روصقو
 ثدحأ .ةّيقدنبلا يف ويجرويج سيدقلا

 الو اًيوروأ يف ةرامعلا ّنف يف اًريبك اًريثأت

 زارطب .هبولسأ زّيمتو ءارتلكنإ يف امّيس
 طيح ةريفص ةدبعأ ىلع ةنقاقلا ساوقألا
 بتك#' روهشم تاتك هل .ةريبك ةدمعأ اهب

 .«ةعبرألا ةرامعلا

 ادنوتور اليف - ويدالاي

 يف ةّيلارتسوأ ةئيدم : 1221 تارالاب
 . بهذ مجانم .نالةرد ها «ايروتكُف

 ةهلالل ّينيدلا بقللا : 231135 سالاب

 : انتا
 .ينامور دبع :(77 ت) 221135 سالاب
 7 - هْذْحَّتاو سويدولك روطاربمألا هقتعأ

 مللاب هدّيس لتف . لورين ولبتو انيبيرغأب سويدولك جّوزت هتحيصن ىلع الوزن .هل
 .نورين دي ىلع هتاذ ريصملا يقلو
 ّيسايس :788138ا065 (نيكاوج)ريوغالاب

 سيئر ١107. دلو .ناكينيمودلا نم

 مدد-لا د مدس سس ا

 ع
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 ةرويملا 4١95955-5-55٠
14859. 

 )١8549- 2313125 (سيتسوك) سامالاب

 وزاصنأ نم -نئانوبا :تيدأ 547 ١

 تاغاسمم هل .ةييعتلا :ةغللا .لامضتا
 يلايل» ءهءربقلا» اهنم ةّيئانغ دئاصق

 . ؟سويميف
 8هلدسصءطنصع (جروج)  نيشنالاب

 ّيكريمأ صقر مّلعم :(194-19404)

 .هيلابلا ّنْفل ةسردم ءاشنإ . لصألا يسور

 ىلع هتظفاحم عم ؛ّيديرجتلا هيلابلا ذاتسأ
 . ّيكيس الكلا ثارتلا

 ايئايتوأ ىف قريبا لييعرا : 2ةلقان والاب
5 

 و١4757-

 3 مك غبار ؛نيلوراك رزجح عبتي

 ءذل 6 ١.٠

 رزج  ىدحإ :52]ة825 ناوالاي
 .ناثوءرءعف 0 ١١,ا/٠٠ «نيييليفلا

 .م 10 ةيناكرب لابج

 فصنلا يف شاع .ّينايرس رعاش :يالاب

 دئاصق هل . بلح برق © نرقلا نم لّوألا

 . ةيسنك تاولصو ةريصق

 -4١ا!/40) 8هةلطو3 (وكساث) اولاب

 طيحملا فشتكا ىنابسإ حتاف 2017

 اكريمأ خزرب هزايتجا دعب ١10١7. يداهلا

 . اماناي يف ىطسولا
 ةمصاع «يلاطيإ أفرم :20«2216 ومرلاب

 برعلا اهلتحإ ,.نالال ثول . ةيلقص

 .ةيبرعو ةّيظنَريِب راثآ 8-5١. ثنرقلا
 .ٌىتغ افحتمو ةميدق سئانك

 ْ . ّيعانص

 . ةنكسم يكسإ عجار :سلاب

 برغ بونج يف ميدق أفرم :22105 سلاب

 فاشتكال سبمولوك رحبأ هنم ..اينابسإ
 ١57 اكريفأ

 زكرم

 لح

 مةاعوانتم2  (ىناقويج)  انيرتسلاب

 دئار تلاطيإ تئقيسوم )١1545-1١6165(:

 . ةّينيد تافلؤم هل . ةينوفيلوبلا

 يدنهلا طيحملا ىف قيضم :2211 كلاب

 ا 13٠ لوط .ءاكنل يرسع عقلا نين
 هقمعو مك ٠٠١ ىلإ 8١ نم هضرعو
 . انمج هئفارم نم .ما7

 ةمصاع : 7231508 ةقرويُم ود املاب وأ املاب

 ءةقرويم ةريزج يف رايلب رزج
 زكرم ؛«لود راطم ءأفرم .ن"”١اأ,ء٠٠

 . 17 نرقلا نم ةّيطوق ةّيئاردتاك . يحايس
 ىف نئسينودنإ أفرمم 8 غتبملاب

 . طقن .نا/6,/٠٠81 ءهرطموس
 حباسم :513]22 1863عل1 سشتيب ملاب
 .لآاأءيفو٠ .اديرولف يف ةروهشم

 )١81٠- 2ةاهت6؟ (يرنه دراودإ) رملاي

 مجرت .قيزيلكنإ قرشتسسا ©(

 .«ريهز ءاهبلا ناويد»و «نآرقلا»

 )١4717- طةلمصع (فرلوأ) هملاي

 يف دلو .ّيديوس سايس 7

 يكارتشالا بزحلا سيئر. .. ملهكوتس
 ١4359- ءارزولا سيئر .نيطارقميدلا

 . ليتغإ . 1487و 4

 .رثدت بلاظأ :اريملاب
 يف ٌيرثأ عقوم :221ءموادنع كنلاب



 و١١

 مارهأ 5-3١. نرقلا ايام ةّيروطاربمأ

 .روصقو لكايهو
 ةّيكريمأ ةنيدم :2810 لاو وتلأ ولاي

 ةعماج ءوكسيسنرف ناس ةيحاضب
 .دروفنتس

 تايالولا يف لبج :2210513: رامولاب

 دصرم .م1,811 اينروفيلاكب ةدحّتملا
 .م © بقرملا ةسدع ةحتف ءهروهشم

 قرش ةيسيئودنإ ةريزج :8هلأ يلاب

 . م0 ءىلاب قيضمو هواج

 .اجداراغتس اهندم ُمهأ .ن'ر/ ٠٠,٠٠٠

 كلهأف ١977 غنوغأ ناكربلا راث .ٌررأ

0 

 برغ بونج ةّيكرت ةنيدم :رهشخيلاب
 .هل ١؟ةب٠ نا ؛ هس روب

 يسينودنإ أفرم : 8311!« مقمقم نايايكيلاب

 . طفن .ن ٠٠

 ةرطابأ نم ةّيطنزيب ةرسأ :سغولويلاب

 مهَلَّوأ ١58١-١407. ةّيئيطنطسقلا

 ىلع ىلام ةمصاع :183:310 وكاماي

 يراجت زكرم .رجينلا
 . ّيعانصو

 . ايمايال بلطأ :ايمايلا

 ناتسناغفأ ىف ةنيدم :18381137 نايماب

 زكرم «شوكودنه لابجب
 ءاذوبل ناراّبج نالاثمت .5 نرقلا ءّىذوب

 روخص يف ةروفحم عماوص .م50و م67

 . ةعئار ةيناردج موسر ؛ ةقهاش

 ىف ةيلاع لابج ةقطنم :237215 ريماي

 .ل قءءيوفع #٠

 ٠وور٠اآل.

 :”ناشخدَب ةقطنمب ناتسكيجات ةّيروهمج

 عات روغنوك ءمال 06 امسينوموك

 .م49

 دنع ناعطقلاو ةاعرلا هلإ :232 نأي

 نم ”ايداكرأ ىف هتدايع ترشتنإ .نانويلا

 .ةفسالفلاو ءارعتكلا دنع ةعيبطلا ةهلآ رابك

 .ناليسو "”ريتاس هبشي
 .نامورلا

 اكريمأ يف ةّيروهمج :2202514 اماناي

 اكيراتسوك نيب اخزرب يطغت ىطسولا

 ءايك | ااوعاك ءايبمولوكو
 اهتغل .اماناب اهتمضاع .نل,ة٠هرء٠٠

 :نشرألا 14897 :تلعغمإ -ةتتايبآلا

 وراب ناكرب اهالعأ لخادلا ىف لابج

 اهترفح ةقيمع ةيدوأ اهلباقت . مه" 06

 ضعب اهللختو ةقراجلا لويسلاو رهنألا

 دنع نوف وه

 ترك

 اماناي

 ةفيثكلا تاباغلاو ةّيعارزلا لوهسلا
 ضفخنم طسولا يف :«ليخنلا عرازمو

 مسقت يتلا اماناب ةانق هزاتجت عساو

 يبيراكلا رحبلا طبرتو نيمسق ىلإ دالبلا
 ةرارسلا ديدش نّيئاوتسا خانم . يداهلاب

 ٌّصتخت ةّينغ تارداص .ةريزغ راظمأو

 زوم اهمهأ .ةدحتملا تايالولا اهب

 .كامسأو ءغبتو واكاكو ّنْبو ركسو
 . َةانقلا يف رورملا موسر نم ةّينغ دراوم

 يف ىربكلا ليطاسألا نم ٌيراجت لوطسأ

 تاءافعإو تااليهست لضفب ملاعلا

 قار

 أفرم ءاماناب ةّيروهمج ةمصاع :اماناب

 ءاماناب جيلخ 58 ىداهلا ىلع

 . غبت . ٌّيراجت زكرم .->. ٠

 اك ريمأ يف ةقّيض ضرأ :(خزرب) اماناي

 ةّيلامشلا اكريمأ نيب طبرت ىطسولا
 اهزاتجإ .مك ١0١ اهلوط .ةّيبونجلاو
 . يداهلا طيحملا فشتكاف ١5١7 اوبلاب

 اماناب خزرب زاتجت ةانق :(ةانق) اماناي-

 .يبيراكلا رحبلاب يداهلا طيحملا طبرتو

 اهقمعو .م9475 اهضرعو مك 87 اهلوط
 سيسيل يد ّيسنرفلا اهرفحب أدب .م ١

 تايالولا اهتزجنأو ١
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 ياناب

 ؛نيييليفلا رزج ىدحإ :طهههر/ ياناب
 مهأ .لنآارفءءرفقف : "مك 1١ش و

 .ليخنو ِّزرأ .ولاوليإ اهندم

 : ةسيدقل | ءارذعلا تبن وأ ولوباك اياناي

 . ايكرتب سسفأ يف عوسي ّمأ ميرم تيب

 ظدماأمه (تنارغ كيردرف ريس) غنتناب

 لمع «ّيدنك بيبط )١1141-184١(:

 نم هيجوتبو تسب سلراشت ةدعاسمب
 جالعل نيلوسنألا فاشتكا ىلع دويلكام

 1417 لبون ةرفاج .:قركسلا ىضرم
 .دويلكام عم اهمستقا

 ةّيبونجلا ايقيرفأ بوعش :8ةهامالك وتناب

 *ياكسنارت يف مهتاعّمَجت ٌّمهأ .جونزلا

 . ”ياكسيسو *”ادناقو ”اناوستاثوفوبو
 يف ةهلآلا دبعم :5ة8608[2 نويتنابلا

 عئاور 3 .م.ق اذني اييرغأ هائب .اهور

 نويتنايلاو .ةّينامورلا ةّيرامعملا ةسدنهلا

 . سيراب يف ماظعلا لاجرلا نفدم

 سيراب - نويتنابلا

 يف ىلوألا ةأرملا يه :طةص0ه7ع رودناب
 ةقلغم ةرج تحتف .نانويلا دنع ملاعلا
 رورشو ةيناسنالا تااليو اهنم تقلطناف

 .ملاعلا
 ايسينودنإ يف ةنيدم : 10 غن ودناب
 ؛هواجب

 جييسن

 دهعم . 060 ٌيويسآ ّيقيرفأ رمتؤم لَوأ . ينيص فزخ .طاطمو تاّيئايميكو

 .نل ارآ"# ةيققف

 .فرخلا ةعانص

 م 05

 ةّيدنه ةئيدم :8ةهللمانع روييكناب

 تاطوطخملاب ةّينغ ةبتكم .انتاب ةيحاضب
 شخب ادخ اهأشنأ ةّيسرافلاو ةّيبرعلا

 . 18 ١رت

 لامش ناتسدرك يف ةّيناريإ ةنيده :هناب

 .ن 19,٠٠٠ «قارعلا دودح برق ٍجَدننَس

 )١841- طدصمطقمت (هنير) دراهناب

 يعناص رابك نم ّيسنرف سدنهم 262
 هروساقول ليمإو :سّسأ .تاراّيسلا

 ىلع ةراّيس لّوأ تعنص ةكرش :«2:7

 . نيرتبلا

 بتاك :(سجرج نب فسوي) ينابلا
 نازيم» بّرع .امور يف سرد ٌينورام
 يفوت .«ناسنالا ةّيدبأ ساطسقو نامزلا
 ١9/7١. بلح ىف

 ,ةّيقذاللا بونج ّيروس أفرم :سايناب
 «سوطرط ةظفاحمي ءاضق زكرم
 . قارعلا طفن بيبانأ ٌبصم .ن قيء.

 خيشلا لبج حفسب ةيروس ةدلب :سايناب
 يه .ندرألا دفاور دحأ سايئاب عبن برق

 7 سخويظنا اهيف رضا ”:نانويلا نؤيئاب
 ٠٠١ ةيروس مهنم عزتناو ةسلاطبلا ىلع

 وأ سييليف ةّيرصيقب نامورلا اهفرع .م.ق
 اهءانب داعأ «ةبيَبّصلا اهتعلق .ةيراسيق

 ةريثك راثآ اهيف فشتكإ . 1١7١ نوّيبيلصلا

15 . 

 برق عبلي .ندرألا دفاور دحأ : سايناب 3

 .ةيروسب سايناب

 )1١8465- 5مةهضد] (ليسرام) لويناي

 تاّيحرسم هل .تسنرف بيدأ 414

 .؛زابوت» :اهنم «ةررهشم ةّيئامنيس مالفأو

 .2؟لجنأ» ؛ارصيقا ؛؟سويرام#

 وأ سايناب عجار :طههنم» نويناي

 . سبيليف ةيراسيق

 «ليتنألا لود نم ةلود :سمماهاب
 .نكةءردلل امك

 م١١

 وحن دالبلا دعت .واّسان اهتمصاع
 دعت ى . ااوألا“ كطعسإ .ةريوجالو
 دوجوو ةحايسلا ىلع اهداصتقا

 .ةّيلاملاو ةّيراجتلا تاكرشلا
 ءايزيلام يف ةيالو : طقس غناهاب

 .ريدصق مجانم .ناتناوك اهتمصاع

 :( )1١975- 8ةطعم (فلدور) ورهاب

 عمتجملا ضفر .ّيسكرام ّيناملأ فوسليف

 هبتك نم .اًيكارتشا ناك ول ىّتح يجاتنالا

 .«بوانت»

 .ةرصبلا ةيداب اولزن مث ةماميلاب مهلزانم

 ةظفاحسي ابل يف .خللتا لح .:ىعان
 . ترس جيلخ بونج جيلخلا
 ىلع ليزاربلا قرش ةيالو :8212 ايهاب
 ع 0001 «ّيسلطألا

 .روداقفلس اهتمصاع .م ٠٠٠,4

 «ةيشام ءواكاكو نطقو غبتو رّكس بصق

 يف ةّينيص ةنيدم :220-['عماد وت واب

 .نال0:,٠٠60 ءوه غناوه ىلع ايلوغنُم
 . بلص نارفأ

 ةلت :230 لع ةوتءوت ركشلا يد واب

 بلاق هبشت لكشلا ةّيطورخم ةلكآتم
 يف اراباناوغ جيلخ لخدم دنع ءرّكسلا
 يد وير ىلع فرشت م06 ؛«ليزاربلا

 .وريئاج
 نش يف ةّينيص ةنيدم :880-ا0 يكواب

 .نآ 5 ءردد* عيب

 ةنيدم :ةاناد ةكمم5م وسنوفأ ولواب

 .وكسيسنرف واس ىلع هبيجرس يف ةيليزارب
 .م 8١ اهعافترا تالالش .نةرد٠

 )1١9:١0- طهسباذ (جناغفلوت) ىلواب

 ّيوسمن ٌيرسيوس يئايزيفف 2:84
 نع هثوحبل ١445 لبون ةزئاج .لصألا

 . براهكلا

 وريناج يد وير - ركسلا يد واب



 قذ١ا

 دنواب ارزإ

 8دسمقاةماع (نرطنأ) كراتشمواب

 هل .ئناملأ قرشتسم :(1948-141/1)

 «ةّيقرشلا ةّيحيسملا بادآلا خيرات»

 ةيحيسملا ةيئايرسلا بادآلا خيرات»و
 . ؟ةنيطسلفلا

 ناتسربط يف تكلم ةّيناريإ ةلالس :دنواب

 44-8"١17.

 :(1466-191/1) مهصل (ارزأ) دنواي

 ةرهش لان .يكريمأ دقانو رعاش

 ١41١84- ةديشانألا» هراثآ رهشأ .ةعساو

4 . 

 )1١884-١1945(:  «(لالج)  راياب

 ١46٠- ةّيروهمجلا سيئر .يكرت سايس

16 . 

 لامش ادئلنف يف 3 ريحب : 21]ةم0ع ناياي

 .م 47 اهقمع "مك ١٠٠ .ءيكتسله

 .ما/8 اهعافتراو

 )1١476- 8ةعرتع# (نوف فلودأ) رياب

 . ةلينلا فشتكإ . ئناملأ ئايميك : 7
 . ١1408 لبون ةزئاج

 )1١651/75-13176(: 8ةزنعت (ناهوي) رياب

 ّيئاضف سلطأ لّوأ عضو .يناملأ يكلف

 , 1 7١ عوبطم

 بونج يف ةنيدم :8ةزءانأ» تورياب

 نورياب جروج

 ءنياه ىلع ايراقابب ايناملأ قرش

 حرسم .ّينيص فزخل 00
 .اديدأ
 -١ا/88) رقزرمس (جروج) نورياب

 .ندنل يف دلو .ٌيزيلكنإ رعاش (14

 نانويلا لالقتسا برح ىف كراش

 ءارعش رابك نم .اهيف يفوتو
 هراثآ مهأ .ةّيملاع ةرهش لان .ةّيقيطنمورلا

 نود» «؛درفتنام» ؛«دلوراه دليشت ةلحر#

 .«ناوج
 بّقلملا ١ )1١40-١4108(: ديزّياب

 ٌينامثع ناطلس .ةفعاصلا يأ ؛مردلي»

 يف كنلروميت هرسأ ١44-5:١11١.

 .هرقنأ ةكرعم

 1١481-١01١1 ئنامثع ناطلس : ؟ ديزَياب

 .ةيراشكالا ةعلع
 )١616-١505(: ٌيئراصنأ ديزياب

 .ةينشورلا ةعدب بحاص .يدنه يفوص

 ل
 ّيلاطيإ ّيرثأ عقوم :22ع5اد»» موتسياب

 نم ةينانوي لكايه ءونرلاس جيلخ ىلع
 .ّيرودلا ّنفلا عئاور

 بونج يف لابج ةلسلس :18121 لاكياب
 .ايريبيس قرش 0 اهممق ىلعأ

 ءارتبلا

 ةريحب اهقرش يف .انيل رهن اهنم عبني
 .لاكياب

 ايريبيس يف ةريحب :8هتلطقل لاكياب
 قمعأ ء'مك 71,6٠١ ءايتايروب ةّيروهمجب
 اهعافتر .مارالأ4 ١ ملاعلا تاريحب

 : "مك 1 ديلا ةريزج اهيف .م 0

 .اغنليس اهدفاور ّمهأ .م 1,777 ةيلبج

 ةينغ .يبسيني يف ٌبصيل ارْعنأ اهنم جرخي
 .ةمقفلاو كامسألاب

 يف ريمخلا لكايه دحأ :8ةرب0» نوياب

 هجوب روهشم .ايدويمكب موت روكنأ

 , امهَرب

 .ن؟٠٠٠,١ لينلا ىلع

 دبع جرفلا اع ١٠١(: ١و٠ ت) ءاغّتبلا

 يف ةلودلا فيس فيس حدهم رعاش .دحاولا

 .ناويد هل . بلح

 يف هلكيه ناك .ّيىرصم 7-0 عك

 نمو هنم نّوكملا ثولاثلا س آراوهغ . فنم

 تاعانصلا ٌبر .موترفن امهنباو ”ةمخز
 .نيتعانصلا يماحو

 -408) (دّمحم هللادبع وبأ) يناّتَبلا
 ةّقَرلا يف شاع نيبرع ّيكلف 848

 «جيزلا» هباتكب رهتشإ .ناّرح نم هلصأ
 .ئباصلا جيزب فورعملا
 ندرألا بونج ىف ةّيرثأ ةنيدم :ءارتتبلا

 مِلَّس يه . ةبَقَعْلا جيلخو تّيملا رحبلا نيب

 «ةرخصلا «ةّينانويلا ارتب وأ ةميدقلا

 روطاربمألا اهعضخأ .طابنألا ةمصاع

 زكرم ٠١. طابنألا مكح ىهنأو سثايارت

 دهع يف ةّمهم تالصاوم قيرطو ّيراجت

 فرعي قّيض َيلبج قش اهلخدم .نامورلا
 جّردملاو ةنزخلا :اهراثآ نم .قيسلاب



 هكرارتب

 )١١41-١7١/4(: 5ءامقنعه هكرارتي

 رهتشإ .ةضهنلا داّور نم .تلاطيإ رعاش
 .«تاراصتنالا» هناويدب

 ةنيلم 2: 5001705[26عا5 ستر وفد ورتب

 ؛ادنلتف جيلخ ىلع جربسرطب برغ ةّيسور
 رقم ءويكألا سرطب اهنا .نالثرو٠٠

 راجحألا عطش ترهتشإ .ةرصايقلا

 ةمصاع :7261:02307005ا1 كسدوفازورتب

 رسب ىلع ةيسورلا ايليراك ةيروهمج

 .ن5ةةرد٠د٠ ءاغينوأ

 . جربس رطب عجار : 2ءا708120 دارغورتب

 ىلع نانبل“ لامتش .يف ةنيدم :نورتبلا
 ءءاضق زكرم « سلبارط بونج طش وتملا

 « تايضمح . ّيقينيف فرم .ل 6*0“

 .ةدمسأو تاّئايميكو نوتيز تيز

 بونج يف ةلوددر 23 اناوستب

 ايقيرفأو ياوبايميزو ايبماز نيب 'ايقيرفأ
 : مك يحف :ةّيبونجلا

 .نورباغ اهتمصاع .ن 0٠٠
 . ثلوئموكلا لود نم . 5 تّلقتسإ

 .اهضرأ مظعم يراهالاك ءارحص يّطغت
 . ساملأ . ةيشام ةيبرت
 ١,94٠ تسور رهن :2ع[عا0:82 اروشتب

 رحب يف ٌبصيو لاروألا برغ عبني .مك

 ىلع ّيسور أفرم : /ءاعا عمم اغنيشتي ع

 دودح برق اينويال يف ستنراب رحب

 لبق ادنلنفل ناك .ن ٠١١,٠٠١ ءجورن

 . لكين مجانم .؟ ةّيملاعلا برحلا

 بيدأ :(18175-1407) (ليئومص) رلتب

 هباتكب رهتشإ .ٌيزيلكنإ فوسليفو
 «ةلضافلا ةنيدملا» قسن ىلع «نوهريإ»

 . يروتكيفلا عمتجملا دقتنإ . روم ساموتل

 :(1988ت) (بيبل دّمحم) قنوتتبلا

 هكرارتي

 ةلحرلا» :هبتك نم .ّيرصم ةلاّخرو بيدأ

 .«سلدنألا ىلإ ةلحر» ««ةّيزاجحلا

 ىلإ فيصلا ةلحر# ««اكريمأ ىلإ ةلحرلا»

 .«اًيوروأ

 رعاشلا اهقشع ةرذغ ينب نم ةأرمإ : ةئيقب

 . اهب رهتشاف رمعم نب ليمج

 فيطس ةيالوب رئازجلا يف ةنيدم :ةياجب
 .طّسوتملا ىلع
 ركرم ءاةوعشم ىساخ بيبانأ طخ طفت

 , ٠46 دامح يب ةنصاع . يعارز

 ّيكرت دئاق :(م141/ه٠17 ت) مكحجب

 ريمأب بقلو 414 دادغب حتف .كيلامملا نم
 . التق تام . يديربلا براح .ءارمألا

 )١61/5-:١516(: (ميهاربإ) ىوحب

 167١-174. خيرات هل . ينامثع خّرؤم

 عرف .ةّيبونجلا برعلا لئابق نم : ةليجَب

 أفرم .نآا ١٠١رو٠و٠

 2 قارعلا
 ب

 )45١-410(: (ةدابُغ وبأ) ٌَيرَتحْبلا

 ّصتخإ .جبنم يف دلو .ّيئاط برع رعاش
 رهتشإ .ناقاخ نب حتفلا هريزوو لكوتملاب
 هل .ةجابيدلا نسحبو ةعيبطلا فضوب

 لاثم ئلع «ةسامحلا باتكهو ناوتد
 . هذاثسأ ماَمَت يبأ ةسامح

 خونت برع نم زورد ءارمأ :نوُيرتحُبلا
 نييبيلصلا حوزن دعب توريب ىلع اولوتسا
 .برغلا ءارمأب اوقرغ . 11944 اهتم

 نيالا ةداس نم :فيلأ يب قفلت
 نب ديزي ّمأ نوسيُّم دلاو .ىراصتنلا
 .ةيواعم
 .طّسوتملا بلطأ :ىضيبألا رحبلا

 ستنراب رحب يف جيلخ :ضيبألا رحبلا

 هقمع ءامك 40,٠0٠٠ ءايسور لامش
 .اغينوأو ئلامشلا انيقد هيف بصي .م

 ةانق هطبرت .كسلجناخرأ هئفارم ّمهأ

 . ًءاتش دّمجتي . جربسرطب دنع قيطلبلاب
 مسإ :ضيبألا لينلا وأ نضيبألا رحبلا

 ون ةريحب نيب نادوسلا يف لينلا هب فرعُي
 . طابوسلا هدفاور نم .قرزألا لينلاو

 تب كف ليعيم رحب ةررمحألا ربلا
 ايساو ايقيرفأ نيب ٌدتمي يدنهلا طيحملا نم



1١1١ 

 رصم قرشو «نميلاو ةّيدوعسلا برغ
 « يتوبيجو ايرتيرأو نادوسلاو

 مك47580,١ وحن هلوط ."ى" 0

 دنع قيضيو .مك 1170و ٠٠١ نيب هضرعو
 هقمع طّسوتم .مككا «بدنُملا باب

 هنم عّرفتي م0 هاصقأو م1

 قيضم هلصي .سيّوُسلاو َةبَقَعلا اجيلخ

 ناريت قيضمو هْنَدَع جيلخب بَدنَملا باب
 . طّسوتملاب سيّوُسلا ةانقو ءةبقعلا جيلختب

 :اهنم ةريغصلا ةّيناجرملا رزجلا هيف رثكت
 « ناري ءميرب «كلهد ؛«ناسرف ءنارّمَق

 نم .ريابز ؛ةليوط ءريفنص «ناودش
 :ةتيدصلا ءةدع .عبني َةِبَّقَعلا :هئفارم

 ءنيصقلا هقادوسروب ' عّوصَم ءاخم

 :ةطيرفلا :بلطأ نول .ءةقكرفل
 .ةقباسلا ةحفصلا

 ىلع رصم ىف ةظفاحم :رمحألا رحَبلا
 نمو ةقدرغلا اهتمصاع ءرمحألا رحبلا
 رجاحيم ءريَصَقلا ءبراغ سأر اهزكار

 يف رهن :قرزألا ليثلا وأ قرزألا رحبلا

 نم عبني .مك ١,1٠١ ءنادوسلاو ايبويثإ

 يقتليو نادوسلا لوهس يوريو انات ةريحب
 اًمم انّوكيل موطرخلا دنع ضيبألا رحبلا

 .لينلا
 رخب ' :سطنبلا رححب وأ دوسألا رحبلا

 ايسورو ايجروجو ايكرت نيب يلخاد
 طّسوتملاب هلصي .ايئامورو ايئاركوأو

 رحبو ليئدردلاف ةرمرم رحبو روفسوبلا
 هقمع ىصقأ ءم”

 مهأ .فوزأ رحب هنم عرفتي .مآ,١

 كيني ءرسلف ءرتسيند «بونادلا :هرهنأ

 حباسم .عساو قاطن ىلع كامسأ

 يف ءهئفارم ّمهأ .ةّيّحص تاعجتنمو
 انراق ايراغلب يف ءازناتسنوك اينامور

 ؛ هةجيإ

 نوسمّسو كادلوغنُز ايكرت يف «ساغروبو

 موطاب اايجروج يف ءنوزبارطو
 .«كسيسوروقون ايسور يف :يموخوسو

 فيالوكينو لويوتسابس ايناركوأ ىف

 يشتوس : ةّيحايسلا هتاطحم نم ني
 : انامامو الان
 . ياه غناوه بلطأ :رفصألا رحبلا

 ةريحب نيب لينلا هلمحي مسإ : لبحلا رحب

 .لازغلا رحبو وتوبوم
 «ّيسلطألا تاعئرفتم نم :لامشلا رحب

 لحاوس ىلع اًيوروأ برغ لامش يف دتمي

 ايناملأو ادنلوهو اكيجلب د اسنرفو اينئاطيرب

 ع ةالشرو٠٠ ؛جورنو كرامنادلاو

 .م149 هاصقأو .م5 هقمع طشسوتم

 «شناملاب هيلاك ود اب قيضم هلصي
 هلصفت .قيطلبلاف تاغتاكب كارجاكسو

 نع لامشلا يف دنلتشو يانكروأ رزج

 هتيمهأب ةريبك ةبتره ّلتحي .يسلطألا
 لود حتفنت هيلعف ؛ةّيرشبلاو ةّيداصتقالا

 ةديدع رهنأ ّبصت هيفو «ةّيبرغلا اًيوروأ
 طوطخب ةطبترم ةّمهم ئفارم اهيلع موقت
 ةيف رثكت امك :ةّيملاغلا :ةّيرحبلا ةراجتلا
 يف دئاصملا رهشأ نم وهو ءديصلا ئفارم

 زاتميو اًثيدح نيفشتكملا نعيبطلا

 «مادرتور :هئفارم مهأ .ريبك يطايتحاب
 يتلا رهنألا .غروبمَه « سرفنأ «ندنل
 تالصاوم طوطخ ةكبش فلؤت هيف تصت

 «نيرلا :اهنمو ةطشان ةحالم تاونقو
 . زميات .وكسأ «ر زيف « روم .بلأ

 تاعّرفتم نم :نيونجلا نيصلا رحب
 ناوياتو نيصلا نيب دتمي يداهلا

 لصتيو مانتيقو ايزيلامو وينروبو نيييليفلاو
 ء'مك ؟,٠6٠,718* «تقرشلا نيصلا رحبب

 هاصقأو م17

 نيكنوت اجيلخخ فه عرفتي .مم 06

 .نان ياه «غنوك غنوه هرزج نم .مايسو
 ؛ عنايكيس ؛ غلنوكيم : هرهنأ نمو «ناويات

 | غاتيم

 هقمع طّسوتم

 تاعرفتم ننس : يقرشلا نيصلا رحب

 رزجو ايروكو نيصلا نيب دتمي .يداهلا

 نيصلا رحبب لصتتبو ناوياتو ويكوبر
 طّسوتم ء'مك ١,148,٠٠٠ ءتيونجلا

 بصي .م١٠٠,1 هاصقأو .م 1484 هقمع

 . غنايك يست غناي رهن هيف
 .ّيسلطألا عجار :تاملظلا رحب

 برغ بونج يف رهن :برعلا رحب
 روجلا رهن يقتلي .مك 6٠١ «نادوسلا

 .لازعلا ره كم اوكي

 طيحملا نم ّيبرغلا ٌيلامشلا ءزجلا هب

 ةيبرعلا ةريزجلا هبشو دنهلا نيب يدنهلا
 'مك ؟,5680,.٠٠ .ناتسكايو ناريإو

 .م 0,174 نَدَع جيلخ مامأ هقمع غلبيو

 هرزج نم .َنَدَعو نامُع اجيلخ هنم عّرفتي

 نيرحبلا

 . فيِداَكَلو ىرطُقُس
 ١4٠ .نادوسلا يف رهن :لازغلا رحب

 لبجلا رحب يقتلي .لينلا دفاور نم .مك
 برعلا رحب هدفاور مهأ .ون ةريحب لئع

 .نوتجلاو
 برغ بونج يف ةّيريدم :لازغلا رحب
 : "مك 11 اا «ناحوسلا

 اهيوري .واو اهتدعاق .نا,كه*ء,٠د٠٠
 .ٌينادوس لوفو ةرذو مسمس .لازغلا رحب

 :دوهشم لسع «لخنو زغب ةيبزت
 نيب ةحولملا ةديدش ةريحب :َتّيَملا رحَبلا

 ىصقأ "مك ٠,٠٠١ ءَندرألاو نيطسلف
 رحبلا حطس نع ضفخنت .م١٠4 اهقمع
 ةَّنغ .ملاعلا يف ضافخنا ىصقأ : م6
 اهيف رثُع *نارمُق ةبرخ اهبرق . ساطوبلاب
 .ةّمهم ةميدق تاطوطخم ىلع

 نيب يداهلا تاعّرفتم نم :نابايلا رحب
 «نابايلاو ايروكو يسورلا ىصقألا قرشلا
 اوك رداء

 هلصي .م8١٠,7 هاصقأو .ما

 قيضمو «كستوخوأ رحبب ايراتت قيضم
 دئاصم .ىقرشلا نيصلا رحبب ايروك

 . ةمهم كامسأ

 رصم يف لينلل ميدق عرف :فسوي رحب
 . موُيَفلا ةقطنم يورت ةعرتو
 /ه١87 ت) (دّمحم نيدلا لامج) قرحت

 لهأ نم نعفاش هيقف :(مم1أ4
 مولعلاو ةغللا يف ةكراشم هل ءتّومرضخخ

 يفوت .نميلاب رحشلا ءاضق يلو .ّبطلاو
 حرش يف مّلَعلا رشن» هبتك نم .دابآ دمحأب
 حرش يف «بابحألا ةفحتاو ؛مجعلا يمال
 ةّيمال حرش١و «ّيريرحلل ؛«بارعالا ةحلُم»
 . كلام نبال «لاعفألا

 برق ةّيرموس ةئيدم لالطأ :تاّيرحدب

 ؛ةميدقلا يه .قارعلاب روبين
 .م.قل٠

 قرش جيلخلا يف ةّيبرع ةلود : نيرحبلا

 .نالهءيد٠٠ اوك الء4,6 ةّيدرعسلا

 ةريزج 7 نم فلأتت .ةمانملا اهتمصاع

 هيبن «ةرتس «قّرحملا «نْيّرحبلا :اهّمهأ
 :اهندم نم .ناسعتتلا ّمأ ءةّدج .حلاص

 لهس اهحطس .ّدِحلا يلاوعلا ءقّرحملا
 لبج وه دحاو عفترم ىوس اهيف سيلو

 .م١16١ «نيرحبلا ةريزج يف .ناخدلا
 نوملد يه .ؤلؤل ديص ؛ةّمهم طفن لوقح

 هقمع اطّسوتم

 نسيإ



 نيرحبلا

 ٌّيرموسلا دهعلا يف ترهتشا ةميدقلا

 اهمكح .ةطمارقلا اهّلتحإ .م.ق م فلألا
 211١7 نوّينامثعلا مث 1617 نوُيلاغتربلا

 ةيزيلكنإ ةّيمحم «11/41 ةفيلخ لآ اهرّرح
 ١4 يف تلّوحت . 911١ تلقسا ه4

 «ةّيروتسد ةّيئارو ةكلمم ىلإ ٠٠١7 طابش

 ةفيلخ لآ ىسيع نب دمح خيشلا تابو
 .«ةمظعلا بحاص هبقل كلملا

 .نيرحبلا ةلود رزج ربكأ : نيرحبلا

 .مك ١5 اهضرع طسوتمو مك 4/8 اهلوط
 ؛« ىسيع ةنيدم ؛ يلاع ؛ةمانملا :اهندم نم

 .يلاوعلا «يقرشلا عافرلا «يبرغلا عافرلا

 ةّيبرغلا رصم ءارحص يف ةحاو :ةّيرحَبلا

 اهارق ّمهأ :حورطم ىسرم ةظفاحمب
 دهع نم دباعم .ن ٠19,0٠٠ ؛«يطيوبلا
 .بوبحو نوتيزو ةمركو رومت . ةنعارفلا
 هيلاع ءاضق يف ّينانبل فيصم :نودمحب

 .م 060,١

 ماقأ بهار :(5 نرقلا) بهارلا اريح

 لفاوقلا قيرط ىلع برعلا ةريزج يف
 ىأر .ديحوتلا ىلإ ودبلا وعدي ناكو
 يبأ هّمعل لاقف شيرق راّجت ةبحصب اًدّمحم

 نأش اذه كيخأ نبال نئاك هْنإ :بلاط

 تاريحب سيخ :ىمظعلا هك

 لصت ةدحّتملا تايالولاو ادنك نيب ةريبك

 طيحتو ةعساو تاونق ةكبش ضعبب اهضعب
 ؟4ةر,٠٠٠ «ةريغصلا تاريحبلا تائم اهب

 رويريبوس وأ ايلعلا ةريحبلا :يه ."مك

 ٌبصت .ويراتنوأ ءايرإ ءناغيشم ءنروه

 ءارّماين تالاقشب ويراتنوأ يف ايرإ
 يف ٌبصيل ويراتنوأ نم ناروُل ناس جرخيو
 ةحالم طوطخ اهطبرت .يسلطألا

 . كرويوينو كيسكملا جيلخو يييسيسملاب
 .ةمهم ئفارم

 ءاتلدلا برغ رصم يف ةظفاحم :ةريحبلا

 ىركدأ اهندم نم ءرروهنمد اهتمصاع

 ةعرت اهيورت .راّودلا رفك ءديشَر

 ةريحب اهيف ؛ةريَحُبلا حايرو ةّيدومحملا
 . جيسنو نطق . وكدأ

 07عقا 8ع ىربكلا بدلا ةريحب

 ءادنك برغ لامش ىف ةريحب :آقلع
 .م07 اهقمع سلق مك ردد

 ريب تيرغ اهنم جرخي .م0١ 71 اهعافتراو

 . يزنكام رهن يف بصيل

 ©0:عم6 306|5 ىربكلا دبّعلا ةريحُب
 ءادنك برغ لامش يف ةريحب :آهاعع

 .م04١ اهقمع ىصقأ ءايك

 تيرغ اهيف بصي .م61١1 اهعافتراو

 هلوط ءاكساباتأ ةريحب نم عبانلا فالس

 . يزنكام رهن اهنم جرخيو ءمك 4
 مهأ :5انمء,2605 ايلعلا ةريحببلا

 تايالولاو ادنك نيب ىمظعلا تاريحبلا

 ءملاعلا يف ةبذع ةريحب ربكأو ءةدحتملا

 .م1910 اهقمع ىصقأ ءامك 8,

 .م 141" اهعافتراو

 0:4( 5ة]( ىربكلا ةحلاملا ةريحبلا

 لامش ةحلام تاعقنتسم ةريحب :آهلعع

 ضوحلا يف ةيكريمألا هاتوي ةيالو
 اهقمع ىصقأ ء'مك 4,40٠ :ميظعلا

 ةريحب تناك .م ١,58١ اهعافتراو . م5
 اهتحاسم رّيغتت .ّيديلجلا رصعلا يف ةريبك

 .ةّيّوجلا لاوحألا لعفيب ىرخأو ةئس نيب

 كامسألا نم :ةيلاخ .رزجلا ضعب اهيف

 .ةديدشلا اهتحولم ببسب

 «ناتسكبزوأ : ىراخب
 رهتشا ّيمالسإ ّيفاقث زكرم . 4٠

 نم روصقو دجاسم .ىلوألا نورقلا ذنم
 مسر ةسردم اهيف ترهظ .م3 /ها“ نرقلا
 اهنم غبن .مأ8/ه١٠ نرقلا تامنمنمو
 ةعطاقم ةدعاق .هتذمالتو دازهب ذاتسألا

 يف  ةنيدم

 .ناشفارز يداو يف ةروهشم تاحاو

 .ريرحو داجس
 )/17١9-”1787(: (نيدلا لالج) يراخب

 /ه1 83 ت (دتحم ةلادبع وبأ) يراخبلا

 يف دلو .نيثدحملا رابك نم :(مى٠

 رئاس ىلإ ملعلا بلط يف لحر . ىراخب

 نأ عع نمو ومالا دشابلا

 عوشيتخب
 ناويحلا عفانم باتك نم ةيسراف ةمئمنم

 عماجلا» هباتكب رهتشإ .راصمألا يثّدحم
 يف ةتسلا بتكلا نم وهو «حيحصلا

 رجح نبا مهنم نوريثك هحرش ؛ثيدحلا
 «خيراتلا» هلو .ىنالطسقلاو ئينالقسعلا
 دانسالا لاجر مجارت يف «ءافعضلا#و

 . ثيدحلاو

 موسر هل .كرت نائف :(هللادبع) يراخُب
 . ١7/145 دعب تا .تامئمتمو

 ةنيدمل ديدجلا مسالا :ناراتخب
 .هاشن امرك

 ةّصق قسن ىلع ةّيسراف ةّصق :همانرايتخب

 .ةليلو ةليل فلأو دابدتسلا

 نايرسلا نم ءاّيطأ ةرسأ :عوشيتُحب
 - :اهنم ؛.نيّيسابعلا ءافلخلا تمدخ

 ديشرلا بيبط :(858ت) ليربج

 ىلإ هداعأ ّمث نومأملا هنجس «نيمألاو

 .قطنملاو بطلا يف تافلؤم هل ءهتمدخ

 بيبط 817١(: ت) ليربج نب عوشيتخب -
 عوشيتخب نب اًنحوي - .لكوتملا
 افقسأ مِسُر .قفوملا مدخ :(40 ت)
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 هللاديَبُع ديعس وبأ - .4847 لصوُملا ىلع

 .نيقرافايم يف شاع 1٠١958(: وحن ت)
 تطلا يف لئاسر هل .نالطُب نبا قيدص

 بطلا يف ةلاسر» :اهنم («ةفسلفلاو

 «؛ءاّيطألا بقانم» .«ةيئاسفنلا ثادحألاو

 اهّضاوخو ناويحلا عئابط» (««ةضورلا»
 .؛اهئاضعأ عفانمو

 رابخأ يف ظحاجلل باتك :ءالُحْبلا
 .ةعراب ةقدب قالخألا رّوصي .ءالخبلا
 برغ ىف ةنيدم :02]83023 سخادب
 هيف في ةنادايق- ىلع فاش
 سويلطب ىه ..ن؟6,5* ءلاغتيلا
 ةدعاق . سلدنألا يف سطفألا ينب ةمصاغع

 . ةيشام ةيبرتو ةمركو نوتيز «ةعطاقم
 طويسأ ةظفاحمب رصم يف ةنيدم : يرادّبلا

 .ناءرو٠» ليثلا قريش
 ىلع ننابسإ افرم :830310823 انولادب

 .نل؟4يه٠» (ةتولَرب ةيحاضب طسوغملا
 نبال خيراتلا يف باتك :ةياهنلاو ةيادبلا
 . 1771/ ماعلا ىلإ لصي ءريثك

 بونج دنهلا يف ةنيدم :نْؤادُب وأ نويادب
 ءاهدجاسمب ةريهش .نالة,٠٠٠ ؛ىيليراب
 . 111717 ؟دجسم عماج» اهّمهأ

 :(1614-153186-+) (رداقلا دبع) َينويادب

 هل .ربكأ روطاربمألا مامإ .ّيدنه خّرؤم

 .؟خيراوتلا بختنما

 ناتسناغفأ قرش ةّيلبج ةنطنم :ناشْخَدَب

 اهتدعاق :؛ىلعألا ايرّدومآ ىرجم ىلع

 لابج يف ناتسكيجات ىلإ ّدتمت .دابآ ضيف
 توقاي مجانم .غوروخ اهتدعاق ءريماي
 . شخّدبلا مساب ةروهشم

 رصتنا ةنيدملا برغ بونج ةيرق :ردب
 /ها شيّرُق يكرشُم ىلع نوملسملا اهيف
 .م14

 .ةريحبلا ةظفاحمب رصم يف ةدلب : رد
 ريزو )1١14-٠١44(: يلامجلا ردت
 .ةلودلا ناكرأ دّطو . ّيمطافلا رصنتسملا

 .ةرهاقلاب ةليوز باب دّيش
 دئاق :(م977 /ه١٠ ت) َيمامَحلا ردَي
 . ّيساّبعلا شيجلا ءارمأ نم كرت
 .ىدهلا رون بلطأ :(اردنسكلا) ناردب

 ةظفاحمب رصم يف ةنيدم :نيشردتلا
 .ن ٠١,٠٠٠ «لينلا ىلع ةزيجلا
 ءاضق زكرم .قارعلا يف ةدلب :ةّردَب

 : ةيماو ةظفاحتم

 )١557- 8ءل»6 (ميلو) لودب

 مجعم هل . يزيلكنإ قرشتسم :(1677؟

 .ّيبرع ٌيزيلكنإ
 رعاش )1١405-1981(: لبجلا يودب

 لحاسلا ىلع ةفيد ةيرق يف دلو ّيروس
 .ناميلس دمحم يقيقحلا ةمساو يروسلا

 فلخ يذلا ئنطولا بزحلا يسّسؤم نم

 يبأ رمع بناج ىلإ لّكشي .ةّينطولا ةلتكلا
 ّيبهذلا ثلثملا ءدّمحم ميدنو ةشير

 ةيروس يف ّيكيسالكلا رعشلل قلغملا
 ناويد ءهل امه .نيرشعلا نرقلا ناَبإ

 يحو نما# ةديصقو /01١5917:( روشنم

 .؟ةميزهلا

 (دمحأ نيدلا باهش) يودتلا

 دلو .ريبك يفوص :(م1777/ه16517ت)

 رازم هربق .اطنطب يفوتو ساف ىف

 وأ ةّيدمحالا ةقيرطلا بسنت هيلإ .روهشم

 .١تاولص» هل . ةّيودبلا

 )1911-13١١5(: (نمحرلا دبع) يودب

 ةيرق يف دلو ءٌيرصم ثحابو ركفم
 ةليوط ةذملو همسا طبترإ .صابرش
 لعافتلا ىلع لغتشاو ؛ةيدوجولا ةفسلفب

 ىلع امك («ةّيبرعلاو ةّيبرغلا ةفسلفلا نيب

 هبناج يف نمالسإلا برعلا ثارتلا
 ١١١ نم رثكأ هل .ّيقارشالاو ٌيفوصلا

 :اهرهشأ نم ءمّجرتمو فلؤم نيب اًباتك
 عفهشتيناو «؟مالسالا يف داحلالا خيرات»

 .؛ةّيم السألا

 . نيرحبلا ةريزج يف ةنيدم : عيدتبلا
 )794-1٠١١1(: َيَناَذَمَهلا نامزلا عيد

 ناذمه يف دلو .باّتكلا ةّمثأ نم رعاش

 .ءارزولاو ءارمألا حدم .ةاره يف شاعو

 ؛؟تاماقملا»و «لئاسرلا» هيباتكب رهتشإ
 .هتاماقم بولسأ يريرحلا ذنخأ هتعو
 رعاش :(1177ت) (فسوي) َيعيِدَبلا
 هتافلؤم نم .بلح يف شاع ّىقشمد

 اًرارب

 ةبهال .؟يبنتملا ةيثيح- نع يبنملا حبصلا»

 جوأ» «ةماّمت يبأب قلعتي اميف ماّيألا

 .«يّرعملا ءالعلا يبأ ةّيثيح نع يّرحتلا
 .ةئده ةأرمإ :لذذَب

 |ط . نيمألاو

 حيسملا ضوع سطاليب هقلطأ صل : اَبأََب
 :ةرهلا كال دع الورت
 :(م٠14 /هالا ت) بزاع نب ءاربلا

 . سراف حتف يف كراش . يجرزخ ّيباحص

 :(م١54/ه؟١٠ت) كلام نب ءارتلا

 حوتف يف دهشتسإ .يجرزخس ّيباحص
 .نسزاف
 ىلع نامورلا هقلطأ مسإ :ةرياربلا

 يلا ةيلوغملاو“ ةيلامرجلا بؤعشلا
 نرقلا ذنم ةّينامورلا ةّيروطاربمألا تحاتجا

 . 417 اهطوقس ىّتح
 يف ةّيسور ةنيدم :181215/ كسئتارب

 ىلغ ريبك دس .ن؟786,:** ةءايريييس

 .باشخأو موينمولأ .ةقاط ديلوت ءارغنأ

 ايكاقولس ةمصاع :8:ة(51308 افالستارب

 زكرم «بونادلا ىلع
 . ةيرثأ ةينبأ . عانص

 ايتاملذ رزج ىدحإ نقاب

 .ن 17,٠٠٠ .'مك ٠944 .ةّيتاوركلا
 ءاناكسوت ىف ةّيلاطيإ ةئيدم :2:310 وتاري

 : يسن .ةّيرثأ ةيلاردتاك - ٠٠

 .بوقعي بلطأ : يعداربلا

 يف ةّيناطيرب ةنيدمما 0 دروفدارب

 نومأملل تّنغ

 نة ل ءيىدع#

 . جيسل .ل 00 *٠٠,* ءريشكروي
 )1١7197- 82016 (سميج) يلدارتب

 ناهيت فشتكإ .ٌيزيلكنإ يكلف 257

 . ضرألا روحم ليامتو رونلا
 .ٌينطولا ديردلم فحتم :2:300 ودارب

 1 . ةيئفلا عئاورلاب َينغ
 )1١8675-19:5(: ة8َةتتتق (رايي) اًرارب

 همظنو وغنوكلا فشتكإ .يسنرف دئار
 . 1861/-84١1ا/
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 ليزاربلا

 وغنوكلا ةمصاع . : 87322301116 ليفاّزارب

 .ءاساشنك هاجت لوبي وبيلام ةريحب ىلع

 .نةمءرءدل

 ىف ةّيداحتا ةّيررهمج :8:3511 ليزاربلا

 لصتت ءّيسلطألا ىلع ةّيبونجلا اكريمأ
 روهاوكأ نع 1ع اَيَلك فقل قوه

 6 8,616 . يليشتو

 ءايليزارب اهتمصاع .ن 0,0٠٠,٠٠٠

 ءولوابواس ءوريناج يد وير :اهندم ّمهأ

 :ةيرقيلا وتروي :هتنوزيروأ وليب ٠فيسر
 تنلعأ . ١477 تلقتسا «ةّيلاغتريلا اهتغل

 اهمكح ١4844.  ةّيداحتا ةّيروهمج

 ىلإ تداع 1١967-١4545. نوّيركسعلا

 ةيالو 76 نم فلات . 1446 ةيطارقميدلا

 اهرزج نم .ةّيداحتا ةقطنمو ميلاقأ "و

 ود ودنانرفو ءنوزامأ ّبصم يف وجارام

 ةطّسوتم باضه :ضرألا .اهنورون

 وّسورغ وتام ةبضهو قرشلا يف عافترالا

 يف ءقّيض ّيلحاس لهسو «بونجلا يف
 عساو ّيئاوتسا ٌيوارحص لهس لامشلا

 يّسمخ لمشيو نوزامألا ضوح ىف ّدتمي

 تاباغ هيطغت ناّكسلا ليلق ءدالبلا ةحاسم

 عفترت .نوزامألا تاباغب ةروهشم ةفيثك
 ةّيلبمج ةقطنم اليوزنفو انايوغ دودح ىلع

 اهلابج نم .م14١,7 انيلبن اهممق ىلعأ

 وتيريبسأ يّتيالو نيب اريدنَب ةّمق ىرخألا
 ةبرت .م 1,84١ سياريج سانيمو وتناس
 .نوزامألا اهرهنأ ٌمهأ ءةّيورم ةبصخ

 واس ءاضوح اهعسوأو ملاعلا رهنأ رزغأ

 .نيتناكوت «ياوغاراب ءاناراب ءوكسيسنرف
 عّمجتي .سروتاب ةّيئطاشلا اهتاريحب ّمهأ
 موقي .ةّيلحاسلا ندملا يف ناكسلا مظعم

 ةيشاملا ةيبزتو ةغارزلا' ىلع اًهداصكقا
 .ّنب .ةّيعيبطلاو ةّيندعملا ةورثلا رامثتساو

 ركس بصقو ء«ملاعلا يف لّوألا جاتنالا

 توهينُمو اطاطبو بوبحو حمقو ةرّدو
 غبتو واكاكو نطقو ايوصو دنهلا زوجو

 طاطمو تاّيضمحو زومو ةّيتيز روزبو
 ساحنو ةّمهم ديدح مجانم .باشخأو

 طفنو تافسوفو زينغنمو تيسكوبو كنزو
 ةيئاذغ تاعانص .بهذو محفو زاغو

 .قروو باشخأو نيدعتو تالآو جيسنو

 ليزاربلا راعش

 ذنم ليزاربلا ةمصاع :8:ة5أا12 ايليزارب

 ىلع تدنن غ1

 نسايوغ . ةيآلوب يفر ماوإ* .ةيبقه
 ا . 6060

 ىف ةّينامور ةنيدم :8:ةه9+ب فوشارب

 2 .تالآ .ن؟7 8,06١ .ايناقليسنارت
 ىلع ايميهوب ةمصاع : 8 غارب

 ةمَصاع تناك ء افاتلق

 َيفاقث زكرم .ةدحولا نمز ايكافولسوكيشت
 ةعئار ةّيرثأ تايانب .ّيعانصو ٌيراجتو

 .ل أرآأ ٠٠يدووء

 .ن لول ٠ ككل ل

 تارايسو تاالاو جيس . تونف فحتمو

 .ةروهشم ةعجو ةهّيئاذغ تاجمتنم .ةيذحأو

 :(18577-1945) 81388 (ميلو) غارب

 سنرول هنباو لان ٌيزيلكنإ نئايزيف
 ١41١0 لبون ةرئاج' )189-0-١19171١(

 ىلع ةتيشلا ةعشألا راسكلا امهعمارتل

 .رولبلا

 ؛لاغتربلا لامش ىف ةنيدم :8:383 اغارب

 .١1؟ قرقلا دم ةئئاردتاك نا ةويدع#

 . تازّرطمو جيسن

 تتراط ةحتسم ةياكتةريسلا ىف نغ :قارد

 .تاّيضمحو رومت .ن ٠

 (جروج) 15301 )١885- كارب
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 ىلإ ,فرصنإ .ئسنرف ماّسر ©:

 .وساكيب ىلإ فّرعت نأ دعب ةيبيعكتلا
 . ةرصاعملا َةّيَنفلا ةكرحلا هب ترّئأت
 ايقيرفأ بونج ىف ةنيدم : 8:21مهه نابكارب

 .بهذو محف ن ٠٠١,٠٠١ «لاقسنارتلاب
 7٠١" وحن ت) 2:2:306125 سيلتيسك ارب

 هنف زاتمإ :(.م.ق

 يف اًريبك هريثأت ناك .حجنغلاو ةقاشرلاب

 ةديدع ليثامت هل .ةّيتسنلهلا ةبقحلا يتاحن

 - وسلوك تيدورفأ اهرهشأ :تيدورفأل

 ةبيدق انستا اذع آه هراثآ ركأ تعالج

 .ةّيملاع فحاتم ةّدع ىف ةظوفحم اهنع

 دودحلا برق ةينانبل ةدلب :سايلإ رب
 . ةلحز ءاضق ىف ةيقرشلا

 8ةسقسضأع (ولجناد وتانود) هتنامارب

 هب رْثأت يلاطيإ ٌّيرامعم )15١15-1444(:

 يف سرطب سيدقلا ةسينك ىنب .ءانبلا ّنف
 1"١6٠١. امور

 )1١77- 81ةط25 (سناهوي) سمارب

 : هتنامارب ولجنأ وتانود

 ون اليم - ءارذعلا ةيسنك

 ّق دلو ءنيناملأ ىقيسوم (1

 ١1850. ذنم اني يف ٌرقتسإ .غروبمه

 تاعوطقمو فرغلا ىقيسومت: رهتش]إ

 ةعئار ةيئانغ تاّينوفميس 5 هل «ونايبلا

 ىلع تافوزعمو وترسنوكو تامدقمو
 . 18574 ةّيناملألا ىتوملا ةالصو «نامكلا

 نلوت .خلب نم ةّيسراف ةرسأ :ةكماربلا

 مظع .نيّيساّبعلا دهع يف ةرازولا اهؤانبأ
 .مركلاب اورهتشاو ءارعشلا اوبّرقو مهنأش
 : مهنم . مهبكنو ديشرلا نوراه مهيلع مقن

 . حافسلا مدخ .(787 ت) كمرب نب دلاخ

 تدوم 084812 قانا نيب نعي ام

 نب لضفلا - .هريزوو ديشرلا نوراه

 بّدؤمو ةعاضرلاب ديشرلا وخأ .ىيحي
 - 4٠8. ةقرلاب اًئيجس ىفوت .نيمألا

 بلقنا مث ديشرلا هبّرق .ىيحي نب رفعج
 ةبكن يف هلتقو ةحضاو ريغ بابسأل هيلع
 يد جعرارلا ةنكتب فردت ةروهتك
 :(194117-11415) ظءدصلا؛ (يليث) تنارب

 . يكارتشالا بزحلا ميعز .ّيناملأ يسايس

 .195769-191/1 ةّيداحتالا ةموكحلا سيئر

 . 1971١ مالسلل لبون ةزئاج

 ١7(: نرقلا) 8رءةصلا (غنه) تنارب

 ٌيناملأ .ةميدقلا ءايميكلاب لغتشم

 . ١15719 روفسوفلا فشتكإ . لصألا

 )1١847- 8:ةصلع5 (جروج) سدنارب

 .ئكرامتناد دقانو فوسليف ©2211

 97-5 ةّيوروألا بادآلاب هدالب فّرع

 يف عساو ريثات هل ناك .ةّيعقاولا ةّيلامجلا

 .ةّيبدألا ةضهنلا

 يف ةعطاقم : 6300ءمطانت# غر وبندنارب

 بلألا نيب لوهسلا يف ايناملأ قرش لامش

 اهندم نمو مادستوي اهتمصاع ءردوألاو

 . سوبتوكو غروبندناربو نيلرب
 يف ةنيدم : 8ة20ءماانك# عروبندنا رف

 ىلع نيلرب برغ ايناملأ قرش لامش
 .ن ٠٠١,٠٠٠ .لفاه

 -94١؟554) 8ءقصلم0 (نولرام) ودنارب

 نم .ّيكريمأ نئامنينس مجن ٠4

 2١9480١ «ةبغرلا اهمسا ةلفاح» :هلامعأ

 سودابرب

 رخآ» ١91/7. «باّرعلا» ««اتاياز اًميِق»

 . 191/7 «سيراب يف وغنات

 (نايتسيرك سناه) رئارب
 هل .ّيكرامناد بيدأ )١1937-19407(:

 |ةاوناراكو

 تاسارد نم ةاحوتسم تاّيحرسمو تاياور

 .«تاوخأو ةوخإ)» اهنم ؛ّيناسفنلا ليلحتلا

 )١6844- ظءمههلال (راودإ) يلنارب

 لْوأ قمح .يسنرف يئايزيف 2
 ١186٠. يكلسال زاهج

 )1١855- 1820886 (راودإ) نوارب

 ةعماج نم يزيلكنإ قرشتسم (57
 . مهخيراتو سرفلا بادآ سرد .جديربمك

 . «سراف يف بادآلا خيرات» هل

 )١941١7- 8:ةان2 (نوفقرينرث) نوارب

 قّقح .يناملأ نسلتهه 2154 1//

 بستكإ ١444. ةهّجوملا خيراوصلا

 ءاشنإ يف مهاسو ةّيكريمألا ةّيسنجلا
 . ةّيئاضفلا تابكرملا

 تنارب يليف

 )١86٠١- 8:ةان2 (نائيدرف لراك) نوارب

 ينوكرامو لان .َيناملأ َيئايزيف 4
 ْ / . 1404 ليوت ةزئاج

 -185) 87010198 (تيبازيلإ) غننوارب

 تيرهتتقلاا ١ ةيويلكلا :(1

 اهلو ««لاغتربلا نم تاينغأ» اهناويدب
 اهجوز - «ىل اروروأ» ةيرعش ةياور

 رعاش 2 :(1ةهو-ام19)  تريفر

 .«باتكلاو متاخلا» هل  ّيقيطنمور

 :(1809-1801) 8:هنللع (سيول) يارب

 ةئتانلا فورحلا عرتخإ .ىمعأ ّيسنرف
 .نايمعلا ميلعتل

 يف هدرق وباك رزج ةمصاع :81212 ايارب

 .وغايتواس ةريزج

 ليتنأ رزج ىدحإ :831:532005 سودابرب

 تام ويدسو كرك 8826 ىرتصلا

 ةرعاش

 ءاز 0 ةيرؤ قف



 ةرابرت

 لود نم  .نواتجديرب اهتمصاع
 ةظقن ىلعأ .1533 تلقسإ .:ثلوموكلا

 بصقو تاّيضمح .م٠514 ىيباليه اهيف

 .مور ءركس
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 ةشيرب - ةرابرب ةسيدقلا

 ريكألا نشانارك

 اهمّرك .ةسيدق ةديهش ءارذع :ةرابرب
 6 يف اهديع .7 نرقلا ذنم نوّيحيسملا

 امّيس ال ءهب نولفتحي ءلّوألا نوناك
 . ةّيركنت ةعنقأب .لافطألا

 ةيقيرفإ ناكس ىلع قلطي مسإ ْرّبَرَبلا
 اورهتشإ .طيحملا ىلإ ةقرب نم ةّيلامشلا
 نم .مهتاروثو مهدّرمتب نامورلا دهع ذنم

 .ايناتيرومو ايديمون ةميدقلا مهكلامم
 لخد .ةيقيرفال لادناقلا وزغ اولّهس
 عفان نب ةبَقَع دي ىلع مالسالا مهمظعم

 نب قراط ةدايقب اينابسإ حتف يف اوكراشو
 .نيّيساّبعلا ىلع نايصعلا اونلعأ .دايز

 :لودو تاال الس مهنم ترهتشإ

 .نوطبارملا .نوّيمتسرلا ءةيلاغألا

 لابج ناّكس مويلا مه .نودحوملا

 لئابقلا دالبو فيرلاو سلطألاو ساروأ

 .ءارحضلاو

 ةّيريدملاب نادوسلا يف ةئيدم :رئبرب
 بسس»:قا9ر5+* للعلا نع ةيلامشلا
 .ّينادوس لوفو

 .ندع جيلخ ىلع يلاموص أفرم :اربرب
 . غومصو دولج .ن
 )11١77-١١10(: (كيردرف) سوربرب
 ىف اًقيرهغ تام 11589 ةئامرج روطارما
 يف نفُدو ” ةّيبيلصلا ةلمصلا» يقلق

 .روص

 اسّسأ .ناراخب ناّيكرت ناوخأ :سورّيرب

 هلتق جورَع امه .17 نرقلا رئازجلا ةلود

 نيدلا ريخ ١0١8. ناسملت يف نابسالا

 . ١6145 لوبناتسإ يف يفوت

 (ّيلع نب  نسحلا) ٌيراهتيرُبلا
 يف ةلبانحلا خيش :(م١151/ه17594 ت)

 ىلع ةأطولا ديدش ناك .دادغبب هرصع

 دهع ىف اًرتتسم تام .عدبلا باحصأ

 .ىهارلا
 ليتنأ رزج ىدحإ :8ةتطان03 ادوبرت

 ءامك ١١٠١ ءاوغيتنأ عبتت ه.ىرغصلا

 .ناردد٠

 رعاش )/١1/41-181١(: (دمحأ) ريبرَملا

 نم .توريب يف ءاضقلا ىلوت يا
 .1ةّيعيدباو «تاماقم» هتافلؤم

 بونج نوزيبرب
 نرقلا يف مسر ةسردمب ترهتشإ .سيراب

 ءوروك ءوسور رودريت : اهيناّتف نم 4

 . هليم
 بونج يف ةنيدلم >9 نايئيبري

 هنيريبلا ةظفاحم ةدعاق «تيت ىلع اسنرف

 روصقو سئانك .ن١٠٠٠,١١1 :ةيقرشلا
 رومخ قوس .ةّينغ اففحاتمو ةّيرثأ
 .باعلأ ةعانص .هكاوفو

 -18755) 858عءراتقهتل (فزوج) نارترب

 باني ةقهإ كنف كعايرب 12
 ليسرام هنبإ .لماكتلاو تالامتحالا

 سسؤم ..تيجولوبج )١9310-150(:

 .ةّيلخادلا ضرالا تاكّرحت :ملع
 :(1١-4851١1957ا) «(لييربغ) نارترب

 ةيرق 2: 8ةيطاتم»

 دوقن ةعطق : سوربرب كيردرف

 لوبناتسإ - سوربرب نيدلا ريخس .بصن
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 يف تافلؤم هل . ّيسنرف يجولويبو ّيئايميك
 .ةدسكؤملا تارمخملا

 بونج ىفف ةيروهمج : 2018ه لاغتريلا

 ايربيإ ةريزج هبشب يسلطألا ىلع اًيوروأ
 ع 404 «اينابسإ تبرغ

 مهأو ةنوبشل اهتمصاع .نآاأ*ءرآ٠ ءبوعف

 .اريدامو روزا رزج اهعبتت ءوتروي اهندم

 اينابسإ محتف دعب برغلل تعضخ
 . 17 نرقلا لئاوأ يف اهتدايس تداعتساو

 تأشنأ .ىربكلا ةّيرامعتسالا لودلا نم

 دنهلا ىف ةعساو ةّيروطاربمأ 17 نرقلا ذنم
 تأ .تلعتا . دارلاو .ليواللاو
 انغ ايكهأو 1918و 181/4 اهنا معتم

 يف لوهس :ضرألا .قيبمازومو الوغنأو

 لامشلا يف لابجو باضهو بونجلا
 اهوسكتو ةقيمع ةيدوأ اهللختت قرشلاو

 طولبلاو نايدنسلا نم ةعساش تاباغ

 .م ١,497 اليرتسأ اهممق ىلعأ .نيلفلاو

 ءوجيت ءوريود ءوهنيم :اهرهنأ مهأ

 ٌزرأو ةرذو بوبحو حمق ةعارز .انايداوغ

 تاّيضمحو هكاوفو ةمركو نوتيزو اطاطبو
 «كامسا ديص (ةةيشام ةيبرت ءرضخو

 8 ةيكالهتسا تاعانص

 0 .ةيئاذغو سضيعيسسيلا

 فزخو تازّرطم : ةلامنشأ عينصتو رومحجعو

 : اهتارداص ّمهأ .قروو بشخو تيربكو

 جاتنالا «نيلفو «نيدرسو نوط .كامسأ

 بنعو هكاوفو رضخو «ملاعلا يف لّوألا

 بلطأ .نوتيز تيزو ةروهشم رومخو
 .ةنّولملا طئارخلا
 حيسملا لسر دحأ .سيّدق :سواملتري

 .رشع ىتثالا

 (ينودنوخرأ يرتميد) سواملترب
 .ّينوكسملا كريرطبلا :( )١944٠-

 1848١. اًكريرطب بختنإ

 هسي رب - سواملترب سيدقلا داهشتسإ

 كدبردهم - وداري فحتم - اريمسير



١ 1١1/ 

 )١4659- 8ةماطغاعمتزل (نايردأ) يملِترُب

 -يسنرف يبرع
 )1١411- 8عءراطعاو4 (نيلسرام) ولترب

 ماسجألا سرد . يسنرف ّيئايميك 7

 . ةيئايميكلا ةرارحلاو ةّيوضعلا
 )١4845- عواتمت (وردنسلا) ينيترب

 اليتس يف دلو .َيلاطيإ يسايس ©:

 ةيروهمجلا سيئر ؛«ّيكارتشإ . ىونج برق
19486-148. 

 .ةّيبرغلا ايلارتسوأ ةمصاع :2ءءلط ثري

 . ّيعانص زكرم . ٠

 ءرئازجلا يف ةنيدم :جيريرعوب جرب
 .لراقرو ف «فيطس ةبالوب ةرئاد زكرم

 برغ ّيرصم ّيرثأ عقوم :بّرَعلا جرب
 .ةينامور رربق .ةيردنكسإلا

 .ل ٠١١,٠٠٠ ءوزو يزيت ةيالوب ةرئاد
 -14877) 8ء,هذك (ديتسيرأ) سجرب

 نيذلا لّوأ نم .ّيسنرف سدنهم © 4

 ةقاطلا ديلوتل هايملا طقاسم اومدختسا

 . 1474 ةّيئابرهكلا

 تخرب تلونرب

 -18948) 1876عاتا (تلوترب) تخرب

 هل . ّيناملأ ّيحرسم بتاك ©: 17

 عبرأب اريوأ» اهنم «ةروهشم تاّيحرسم

 نم .«اهدالوأو ةعاجّش ّمألا» ««تاساحن

 .يناملألا حرسملا يف ةّيريبعتلا ءامعز

 ةيرظن يهو «ةّيداعتبالا» ةسردم بحاص
 ال ميلعتلل ةليسو حرسملا نأ ىرت

 ينادبزلا يف عبني ةيروس يف رهن :ىدرتب
 ةطوغ يوري .مك ١ «ةبيتعلا يف يهتنيو

 . ىشمدو

 دودحلا برق نبيل افرم :ةَّيدرَبلا

 ناملألاو ءافلحلا هعزانت .ةّيرصملا

1 . 

 مدقأ نم :(؟715-504١) ناصيّدرَب

 هيلإ .اهرلا يف شاع .نايرسلا باّتكلا

 ةّينايرسلاب باتك مدقأ ؛ردقلا باتك» بسنُي

 .ةاروتلا دعب

 نم ةتانز نم ةّيربرب ةليبق :(ونب) لازرب
 يف تمكح «سلدنألا يف فئاوطلا كولم
 .م710١1/-١١1/ه404-4864 ةنومرَق

 دمحم لاززبا خب :بجاسلا' ةاينكأ
 اهيلع ىضق ءزيزع هنبا هفلخ ١١. 47 ت

 .دمحم نب دابع دضتعملا

 )١1717- (نيدلا ملع مساقلا) لازربلا

 هلصأ . ّيقشمد خّرؤمو ثّدحم ( 849

 يف باتك هتافلؤم نم ء«ةيليبشإ نم
 .ةماش يبأ خيراتل ةلص هلعج «خيراتلا»

 )1١907- (ىفطصم اَّلُم) يئنازّرَبلا
 داركألا ةروث داق .ٌيدرك ميعز 89

 .14571-1910 قارعلا يف

 يف ةيتايفوس ةنيدم :8ع7عاز1] يكينزرب

 «لاروألاب ااماك ىلع ايسور
 . ساطوب .ناآءءرولل

 رعشلا نم ةّيسراف ةمحلم :همانوزرب
 . يسودرفلا هماتهاشل ةممتم ّيصصقلا

 .بارهس نب زورب اهلطب

 8ميسعاذده (سنوج)  سويليزرب
 .ّيديوس يئايميك )1١848-1١11/49(:

 )1١1858- 18عدنم8 (راكاتوأ) انيزرب

 ةيفوص ةعزن وذ نيكيشت رعاش 14
 .«برغلا يف رجف» .«ةضماغ داعبأ»
 ناطلس :(فرشألا كلملا) يابسرتب
 ازغ .1478-41717١؟ رصم يف كيلامملا

 .لاومألا عمج يف هعمطب فرُع . صربق

 ةرهاقلا - كيلامملا ةفارق - يايسرب حيرضو دجسم

 اموصرت

 ىلع ّيسنرف أفرم :5875656 تسرب
 .نا٠٠٠.١٠٠٠ ءايناتيرب يف تسلطألا
 . ةيبرخ- ةدعاق

 ةدعاق « ةّيئاطيرب ةنيدم :7765002 نوتسري
 ةعانص .ن58:,ءة٠ «ريشكنال ةدطاقم

 . ةينطف تاجوسنمو ناريط

 ةداق رهشأ نم :(960١٠ت) قّسرب
 دض قورايكرب رصان .ةقجالسلا
 . ليتغاف
 :(14 نرقلا لئاوأ ت) نايرعلا موسرب
 .كّسنتو ايندلا يف دهز .ىطبق سيّدق
 .ناولح برق نارهش ريدب هربق
 نيتتيمخألا ةمصاع لالطأ :سيلوبيسرب
 11 «ديشمج تخت يف اهعقوم «ناريإ يف

 اهسّسأ .رخطصإ برق زاريش قرش مك
 نرقلا شريوشحأ هنبا اهلمكأو ١ سويراد
 ةدمعأ اهنم ةعئار ةّيكلم روصق .م.ق 0
 . انادايأ
 اينابسإ يف أفرم :8ةهءام23 ةنولِشرَب
 ةمصاع .ن٠٠٠,٠٠٠,4 ءطّسوتملا ىلع

 يف لّوألا يعانصلا زكرملا .ةينولاتق ميلقإ
 فحاتم «ةّيرثأ ةينبأو سئانك .دالبلا

 دوق

 الث سك
 5 د

 ,. لضل

 . رصم ىف طويسأ ةظفاحمب ةيرق :ةّشرَبلا
 .رخصلا يف ةتوحنم ةميذق روبق
 يف ةّيلاطيإ ةنيدم :15876513 ايشرب

 فطام 9ر6 كلايم مول
 رادلا بونج برغملا يف ةنيدم :ديشرب
 +3922:٠. «ءاشيللا
 )١841- (مارفأ سويطانغإ) موصرت

 سكذوئرألا نايرسلا كريرطب 2:51

 .ةّيوغلو ةيشيرات تافلوم هل . 7
 15١-16(: رحن) اموصرب

 لقن 46٠«: وحن نيبيصن فقسأ .نايرس

 بتاك

. 8 2 

 2 يس م رحت
 يا د - نمي < مع رم  تيغا 2 ب , يا ا

 5كآ99ئًٍ



 ةَلَطرَب

 . ةثيد تافلؤم هل. . اهرلا ةسرنم اهيلإ

 لصوملا قرش قارعلا يف ةدلب :ةَلَطرَب

 شوق هرق ءاضقب ةيحان ءاّميدق يلظري قع

 اهناّكس مظعم .نهدر٠٠٠ «ةّينادمحلا وأ

 اهيف غبن . اهتريدأب ترهتشإ .نايرسلا نم

 :مهنم .ةينايرسلا ةسينكلا مالعأ نم ددع

 رام ريد يف بهرت 170١(: ت) ليئاربج

 5 : نلظرب يف نيديهنشلا ريد نيب . ىنم

 مظن .ودرق ةريزج ىلع انارطم ٌيربعلا نبا

 ريد نارطم :بوقعي - .ٌيربعلا نبا ةريس

 . «زونكلا» باتك هل .ىّتم رام

 :(197"ه-4885١1) 8ع (نابلأ) غرب

 ذيملت .اَنييُق يف دلو .ّيوسمن يقيسوم

 ينثالا لسلستلا ماظن دئار «غربنوش

تسأ ةّيرظن ىلع ئنبملا ٌّيرشع
 اريوأ هل . هذا

 . ولول»و «كزوف»

 ةيالو يف ةّيكرت ةنيدم :86:عه08 اماغرب
 ةنقلا اماغري ىه .ن 06,٠6٠٠" ءريمزأ

 117-118 ةّيتسنلهلا نيِلاَثألا ةمصاع
 .ةعئار لالطأو ةدمعأ .م.ق

 ىف ةّيلاطيإ ةنيدم :861عدج7ت0 وماغرب

 .ناك مره نيالا عشب ايضرطو
 . ةّيرثأ ةينبأ

 ةّينغ مجانم ةقطنم : ع8 عالسغرب

 .ديوسلا طساوأ يف

 )١8659- 8ع:عجوم» (يرنه) نوسغرب

 نع معفاد .ّيسنرف فوسليف :(445

 بهاذملا ٌدض ةّيناحورلا

 نم هتافلوم' .هرضع ابدأ هب رثآت .ةيداملاو
 ةلواحملا# اهتم ةدالبأ ىف ةّيدوجولا لهانُم
 ةداملا» («نادجولا .عاّنضوأ'' شرخ لق
 لبون ةزئاج .«عِدبملا رّوطتلا»و «ةركاذلاو

11 . 

 .سوغروب بلطأ :شُعَرُب

 ةّيعضولا

 )١915- 862عم38 (ديرغنإ) نامغرب

 تدلو .ةّيديوس ةّيئامنيس ةلثمم ©

 تايالولا يف تلمع .ملهكوتس ىف

 .ةّيملاع ةرهش تلانو ءايلاطيإو ةدحّتملا

 ىلإ ةلحر» ؛«اكنالبازاك» اهمالفأ نم
 .«فيرخلا ةتانوس» ««ايلاطيإ
 ّيئامنيس :2861870373 (رامغنإ) نامغرب

 . 14 الاسيأ يف دلو «ٌيديوس

 ليل» :اهنم «ءةررهشم اًمالفأ جرخأ

 حارص» ؛2«تمصلا» ؛««نيلاوجلا

 ةايسلا خم كهاكتق . ه6تانشونشوو

 ةضيب» ءة«روحسملا رامزملا» .؛«ةّيجوزلا
 .ةةّيحلا

 ىلع ئجورن أفرم :867عع0 نغرب

 .ديص ةدعاق .ن 10٠,6٠٠ «ئسلطألا

 نم عرف .ةّيبرغم ةّيربرب ةليبق :ةطاوغرب
 .ةدومصم

 )1١8/5- 861عاان5 (شيرديرف) سويغرب

 بيكرت فشتكإ . ىناملأ يئايميك 48

 ةزئاج . ١ [ماتطسا تاقورحملا

 . ١197١ لبون

 .ناليمُر لَ بلطأ :ديعقرب
 ةلابق لينلا ىلع نادوسلا يف ةدلب :لقربلا

 . ةتبن لالطأ . لقربلا لبج برق «يورم
 ةظفاحمب ةّيريدم زكرم ةّيبيل ةدلب. :نقرب

 قرش ايبيل يف ةريزج هبش :ةقْرَب
 ةبضه اهلامش ىف .ترس حجيلخ
 .يزاغنب اهندم نم .رضخألا لبجلا

 هقرب وأ جرّملا ءءاضيبلا «ةنرد «قربط
 ايدك

 كيلامملا لّوأ :(رهاظلا كلملا) قوقرت

 كلم نم لّوأو 1١87-17944, َنيّيِجربلا

 يجاح حلاصلا علخ . ةسكارشلا نم رصم

 مزه هّنكل ١7١8/8 هعلخو حلاصلا داع مث ؟

 .هكلم داعتساو حلاصلا

 نوسغرب يرنه

١١16 

 وت نم و ءافرش نم 77 : تاكرت

 نس ني تاكرب اهسمأ ..نالطع

 نم4 همسا لمح ١5100-06.

 . هئافلخ

 تاكرب دواد

 بيدأ :(1851-1977/) (دواد) تاكرب

 ىلوت .ةفاحصلا لاجر رابك نم ننانبل
 . 1451 القت ةراشب ةافو دعب مارهألا
 جرخم :(1190- ) (يرنه) تاكرب

 بقل .(لصألا َينانبل)» ّيرصم يئامنيس
 وبري ام جرخأ .«ةّيرصملا امنيسلا رغاشاب
 نم .ريصقو ليوط طيرش ةئملا ىلع
 ءاعد» )١957(«( ةءديرشلا» :همالفأ

 )١95١(, هناوركلا

(40)). 

 -1١1ا817) 867نطعا (يناثويج) تكرب

 .وناليم يف دلو «يلاطيإ رعاش ١:2

 .ةيطولاو ةيقيظتمورلا ةكرحلا أور نم
 )1١677- (دّمحم نيدلا يبحم) يلكربلا

 ناك .يكرت, ةّيبرعلاب ملاع ١617(:.
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 تارمتؤملا ةعاق - نيلرب

 نم .اهيلإ بسنف يكرب ةبصق يف اًسردم مظعم هلاوخأو هتوخإو هّمأ كلملا هعزان
 «رارسألا راهظإ) :وحنلا يف هبتك

 .«لماوعلا نتم»و «ءايكذألا ناحتما»و

 هلو .«يدتبملا ةيافك» فرصلا يفو
 . ةّيوبنلا ةريسلا يف «ةّيدّمحملا ةقيرطلا»
 :59-1460) 5 ءّرتالت5  سيلكرب

 مكحلا دطو .قتينأ ننايس :(:عوق
 ندم ىلع انيثأ ةدايس طسبو تطارقميدلا

 بادآلا عَّجشو نارمعلاب ىنُع .نانويلا

 اهرصع جوأ هدهع يف انئيثأ تغلبف نونفلاو
 43١- سيلكريب رصعب روهشملا َيبهذلا

 ةّينارمعلا هراثآ نم .م.ق 4

 .نونيثرابلا
 ناطلس :(ديعسلا كلملا) ناخ ةكرب
 هدلاو فلخخ .١؟!1-71١94ا/ا/ كيلامملا

 كرخلا .دحاو ,شمالسل .لزاتتا نرد
 11٠. اهب يفوتو

 ةظفاحمب رصم يف ةنئيدم : عبّسلا ةكرب
 .نالءردقف .ةيفونملا

 رصم ىف ةحلام ةريحب :نوراق ةكرب

 ضفخنت "مك 70 موُيَفلا ةظفاحمب

 ةينغ .م 0 اهقمع ءرحبلا حطس نع م 5
 .كامسألاب

 :(1451-1978) (كيفدول) تراهكرب

 .ةنعارفلا خيراتب ينع ناملأ ٌيرثأ

 . 'يتيترفن سأر» فشتكإ

 (ناهوي) تراهكرب
 ٌيرسيوس قرشتسم )1811-1١184(:

 هل 14١7. ءارتبلا ةنيدم فشتكإ .ةلاخر

 .«برعلا دالب ىلإ ةلحرلا باتك»
 ناطلس ):١١8٠-١١:6(: قورايكرت
 ٠١97. هاشكلم هابأ فلخ .تقوجلس

 11 ءططتتلا

 ةنطلسلا ميسقتب يضر .همكح ماَيأ

 طاطحنا ةيادب هكلم ةياهن تناك . 4

 . ةقج السلا

 نم :(48017-407 وحن) (ىسوم) افيكرب

 لصضوملا نارظم .نايرسلا . ةبتك .رابك

 . سّدقملا باتكلل ريسافت هل . اهعباوتو

 للا انو كاربغ ريغ يناارحي :سزللا
 ةروهشم 2 ها/5 «.طّسوتملاب لصتت

 .اهكمس ةرفوب
 تاياكح رهشأ نم :فاصاويو ماعلرب

 . اًبيدأتو ةظع ىطسولا نورقلا

 )1١91717- 8ءءاذهقانع (ركيرنأ) ريوغنلرب

 ماع نيمأ .تلاطيإ سايس 14

 . هتافو ىّتح ١91/1 تعويشلا بزحلا

 انانللا ةيروهسج ةعاع 96418 قيلرب
 طسو يربش رهن ىلع عقت .ةّيداحتالا

 تاونق ةكبش اهقرتخت «قناملألا لهسلا

 بلأو لقاهو يربش رهنأ نيب طبرت ةديدع
 برحلا دعب نيمسق تحبصأ اره و

 ايناملأ عبتت ةّيبرغلا نيلرب :؟ ةّيملاعلا

 ايناملأ ةمصاع ةّيقرشلا نيلربو «ةّيبرغلا

 غروبنِدنَرب باب امهنيب لصفي :ةّيطارقميدلا

 رادجب روهشم 1١ ميقأ دودسم رادجو

 نيب ةدحولا نالعإ ليبق مده دقو .نيلرب

 ١989. ايناملأ يّمسق

 مويلا اهف . ايئاملا ةمصاع

 ملاعلا مصاوع نم يهر .لناو٠2ءردفد

 تادهاعم اهيف تدقع  «ةّيخيراتلا

 نيب ١١/57 ةدهاعم اهنم ةّيلود تارمتؤمو

 ةثارولا برح دعب ايسوريو اسمنلا

 دعب اهيرطشب اهؤانب دذجت .ةّيوسمنلا

 نري

 حراسمو اريوأ .َيَنفو َيفاقثو ّيعانصو
 ةّيبملوألا باعلألا ةرود .فحاتمو
1 

 )١807- 8611102 (روتكه) زويلرب

 كاله» هل .تيسنرف ّيقيسوم 8

 ةلوفط# ؛!ةبيرغلا ةينوفمسلا) 0

 اماك ىلع ايسور يف ةنيدم دب <

 نيدعتو طفن .ن ١,٠٠١,٠٠٠ «لاروألاب

 .بشخو تاّيئايميكو

 . نتملا ىف ينانبل فيصم :انامرب

 طسو يف ةنيدم :81:10ع020 ماهغنمرب

 رهصل ّمهم زكرم .ن 1,100,٠0٠ ارتلكنإ
 .نداعملا

 ةّيكريمأ ةنيدم : 8زردنصس عاقست ماهغنمرب

 ..نيدعتا نال «وو «:» ءامابالأ يف

 وحن) 88517601065 َيناي ايليالا سدينمري

 هل . ٌينانوي فوسليف :(.م.ق 2٠-20٠

 نئاكلا نإ اهيف لاق ةةعيبطلا يف١ ةديصق

 :يلزأ مئاد دحاو وه

 ىف يناطيرب ليبخرأ :860003 ادومرب

 :"مك ه4 «ليتتألا فرش لامش نيسلطألا
 رزج  .نوتلماه هتدعاق

 رهشأ نم :خاتعلا ةلدتعم ةّيناكرب

 ةدعاق .ملاعلا يف ةّيحايسلا تاعجتتنملا

 ةراجت .تاكرش ركرم .ةكفريمأ ةنزح
 ١9734. ىتاذ مكح ماظن .ةّيملاع

 194٠(: ت) (بهارلا) يسومرَبلا

 حبصأ .سومّرَبلا ريد يف يطبق بهار
 يف ردصأ . سروذوسيإ ابنأ منسأب اًنعدأ

 جنيد تاقلؤم هل .«نويهص» ةّلجم ةرهاقلا

 يف ةسيفنلا ةديرخلا» اهرهشأ «ةّيخيراتو
 0 . ؛ةسينكلا خيرات

 ءرا ىلع ارسيوس ةمصاع :86157 نرب

 اهّمهأ ةّيلود تامظنم زكرم ناو

 .ّىعانص زكرم .ىلودلا ديربلا داحتا

 .لالءبةو

 زويلرب روتكه



 ماع رظنم - نرب

 .ةيئنف فحاتم . ةّيرثأ سئانكو روصق
 يف لوسرلا سلوب قيفر :(سيّدقلا) ابانرت

 . لصألا ّيصربق .ريشبتلا
 .ةلوحنملا ليجانألا نم :(ليجنإ) ابانرب

 - وريبوس :وأ - سو ريِبوُس تيدانرب

 :(ا١مالةش-8444١)

 ناكف )/١186( ءارذعلا ةدّيسلا اهل ترهظ

 ةنيدم ىلإ جاجّجحلا دفارت قلطنم كلذ

 .دوول
 )١81١- 18عومقتل (دولك) رانرب

 سرد .ّيسنرف يجولويزيفف 24

 ّبطلا ةسارد ىلإ لخدم» هل .ّيرايتخالا

 ثاحبألا سسأ تعضو ؛َيرابتخالا

 .ةّيملعلا

 )١١9٠-١١67(: سكئرترب وأ رانرب

 ماقو وقريلك ريد سّسأ .ّيسنرف سيدق

 يملعم نم . ةينايهرلا ةايحلا حالصإب

 تافلؤم هل . ةيبيلصلا ىلإ اعد .ةسينكلا

 .فّوصتلاو توهاللا يف

 :( 5-1١١8 75) نوطنام يد رائرب

 نيرفاسملل سّسأ .نهاك .ّيسنرف سيدق

 رانرب دولك

 :(١١٠١:5-457١1؟) (نايتسيرك) درائرب

 تروفوب يف دلو َيقيرفأ بونج بيبط

 يرجي ملاعلا يف حاّرج لّوأ .تسيو
 . 1951 بلق عرز ةّيلمع

 دالب طسو يف لبج :25831885505 سانرُي

 ريعاف نولزيأل سرك عارفه نانوبلا

 هحفس يف .نونفلاو رعشلل ماهلالا طبهم
 . ”يفلد ةنيدم

 - | مرابنا) 5 (جروج) سونانرب

 .ّيسنرف ّيئاور 4

 يف ةّيعر يروخ تاركذم» هل .ةّيكيلوثاك
 ء؛رمقلا تحت ىربكلا رباقملا» .«فيرلا

 .«تاّيلمركلا راوح#

 ىف ةّيسور ةئيدم :8ةصقمالا لووانرت

 ىانكآ ةعطاقم ةدغاق: :ٍبوألا ىلع ايزيبيس

 ّيعارز زكرم .ن 10١,٠٠٠ ءايسور يف
 . يعانصو

 ىلع َّيلاطيإ فرم :8مملنكأ يزيدنرب

 .نا٠٠٠,١١٠٠ «كيتايردألا

 ةريزج :طومعمع 8ل9ةن0 دراودإ سنرب

 ميلاقأ رغصأ ءتسلطالاب ادنك قرش يف
 .ن ااا "مك ة,ب1619 ءادتك

 .نوات تولراش اهتمصاع

 بونج ىف ليبخرأ : دراودإ سئرب

 .ةّيبونجلا ايقيرفأ عبتي ّيدنهلا طيحملا

 دضر' ةلييسما .:لوفأعا ريش "مك 51

 وج

 : طممعع ه[ >ةلع5 زليو فوأ سسري

 دّمجتملاب ّيدنكلا ليبخرألا يف ةريزج

 بطقلا عقوم اهقرش يف .يلامشلا

 يف ةّيكريمأ ةئيدم :572206008 نوتسنرب

 ةعزنب زاتمإ

5 

 سانري لبج

 ةروهشم ةعماج .ن 16,6٠٠ «ءيزرج وين
 . 11/47 ذنم

 -14850) 8ع7عمق09» (درائرب) نوسنرب

 يف دلو يري ّيتف دقان 2 48

 ّيلاطيإلا مسرلا َنغب :ةيسابضت] ٠ ايناوتيل

 جيلخ يف ةريزج :15101م6ع بيسنرب

 فلؤت ..,., عك ١7 ءايتيغ

 . 191/52 ذدنم ةلقتسم ةلود هموت واسو

 ىف ةيالو : 7عممقس انعم وكوبمنرب

 44,141١ :سلطألا ىلع ليزاربلا لامش
 اهتمصاع .نالرالءءبهد 5 "هك

 . ةيشام ةيبرت «نطقو ركس بصق . فيسر

 بونج نادوسلا يف ةميدق ةكلمم :ونرُبلا

 . داشت ةريحب برغ

 ءايثاروم يف ةنيدم :8700 ونرب
 صضرعم .جاجزو ةحلسأ . ٠

 . ةّيرثأ ةينئبأو فحاتم . يونس لود

 :(17188-18094) (نيدلا ءايض) يِنَرَ
 نب دّمحم ناطلسلا ميدن .ّيدنه خرؤم

 خيرات وهو «يهاش زوريف خيرات هل .قلغت
 . 1177-1177/5 يلهد كولم

 بونئج ةّيراغلب ةنيدم :72عرمم011 كينري

 .نيدعت .ن 91,٠٠٠ ءايفوص برغ

 ىلإ سطيت اهذخأ . ةيدوهي ةريمأ : هكينرب

 الثل اهب جاوزلا نع لدع هّنكل 07١ امور

 .ّينامورلا بعشلا ةمقن ريثي
 ةسلاطبلا نم تاريمأ ثالث مسإ :هكينرب

 .رصم ىف

 بلألا لابج 7 ةلتك :18عردتم8 انينرب

 رمم اهيف .م 07",4 ايلاطيإو ارسيوس نيب
 مار انين



 لير

 -١ه48) رعستست (وزنرول) ينيئرب

 سيدقلا ةّبق زجنأ .لاطيإ ناّتف 2

 لقانت ةّنغ هل ..اهمحام نو :يلوقلا
 ربتعي .«ايزيرت ةسيّدقلا فاطخنا» اهرهشأ

 )١144-1898(: (دمحأ) نيدلا ناهرب

 نلعأ .نامثع ريزوو ضاقو رعاش
 . ١781١ ساويس ىلع اناطلس هسفن

 )١784- (ملاع بطق) نيدلا ناهرب

 هريبق . ريهش يدرورهس يلو “3 ١(:

 . دابآ دمحأ يف رازم

 عم فلؤي .ّيدنه هلإ :8,ةطصق امُهَرِب

 . يسودنهلا ثرلاثلا افيشو ونشف
 يف رهن :5ةطسنة مانت ارتيامهَرب

 لابج يف عبني .مك 1,4٠١ ءايسآ بونج

 ءوب غناست مساب فرعُيو تبتلاب ايالمه

 يف يرجيو ةقّيضلا نانئوي داهو زاتجي

 جيلخ يف تبصيو شدالغنبو ماَسأ
 تاعقنتسم اتلد جناغلا عم نكي ؛لاغنيلا

 :ةعضأو

 : ةينامهرب دنع .فئاوطلا ىمسأ

 . سودنهلا

 رثب هيف .تومرضح يف ٍداو :توهرب
 ّيبنلا رازم «ءتلفسالا بيهل اهنم دعاصتي

 . ةوه

 , عمان (سويليروأ سقرم) سيورب
 دص .1035-747 قنامور روطاربمأ

 . هولتقو هدونج هيلع راث: .ةرباربلا تامجه

 عمجم# وه : 2ممةهدصل3 ادنغيوري

 ١517 امور يف هسّسأ .«ناميالا راشتنا

 .198 سويروغيرغ
 «بونادلا دفاور نم رهن : منا توري

 ايقادلوم نيب دودخلا مسزي -.م8
 . اينامورو

 : 81اناال5 (سوينوي سويقول) ستورب

 علخ يف كراش .ينامور ّيسايس

 نالعإو ءامور كولم رخآ سوينيوكرت

 .م.ق 004 ةّيروهمجلا

 86-45) (سويلري سقرم) ستورب
 ىلع رمآت ٌينامور ّيسايس :(.م.ق

 . رحتنإ . هتمعن يلو رصيق سويلوي
 ةّيحيسملا سئانكلا يه :ةّيتناتستوربلا

 ةسينكلا نع تلصفنا يتلا ةيبرغلا

 .نيقلكو رّيول ريثأت تحت ةّيكيلوثاكلا
 ةيقانيدنكسلا نادلبلاو ايناملأ يف ترشتنإ

 .ةيلامشلا اكريمآو ارسيوسو ادنلتكسإو

 ةينيقلكلاو ةّيرتوللا اهعورف ّمهأ
 . ةيليجنالاو
 -18415) 8عامص (هردنأ> نوتورب

 يسّسؤم دحأ .تيسنرف رعاش 7

 .؟اجدانا هل «ةّيلايرسلا ةسردملا

 ةدعاق .ةيكيجلب ةئيدم : 8ن 65 جورب

 ىلع عقت .ن 175,0٠٠ «ةّيبرغلا اردنالف

 روسج .جروبيزب لصّتتو تاونق ةكبش

 ةسدنهب ةروهشم روصقو سئانكو تاونقو
 تاالدابم زكرم .ةيثف فحاتم .ةعئار

 رسحتا نيحح 17-10 نرقلا ةّيلود ةّيراجت
 . سرفنأ حلاصل اهراهدزا

 ءناتسرول يف ةّيناريإ ةنيدم :دْرِجوُرَب
 .داجس .ل ٠١,٠٠٠

 رعاش :187005اإ' (فزوج) يكسدورب

 194٠. دلو .نتايفوس لصأ نم يكريمأ

 .«ىرخأ دئاصقو لالت» ءء«ايناروأ» :هل

 . ١1941 بادآلل لبون ةزئاج

 )1١1/68- ظصنل'8ه2 (لوي رايي) نودورب

 يف ةعاربلاب زاتما ٌيسنرف ماّسر :( ارا

 ةقاشر جزمو لظلاو ءوضلا لامعتسا

 نم .ةّيقيطنمورلا حورلاب 58 نرقلا
 .رقوللا «نيفزوج ةروطاربمألا» : هتاحول
 معمنيلطم» (فزوج راي) نودورب

 ئيكارتشا فوسليف )١18106-1١804(:
 ماع

 رهتشإ .نوسنازيب يف دلو .سنرف
 ة-حت5ش

 سو رب

 تاداحتالاو لاّمعلل ةرصانملا هتاّيرظنب

 امهو «سؤبلا ةفسلف» :هبتك نم .ةّيلامعلا

 لئاسملاب متهإ .؛؟ةّيكلملا يه

 .ةيداصتقالاو ةّيعامتجالا

 )١1/054- 120انقا (فزوج) تكسوري

 نوناق عضو .يسنرف يئايميك 7
 . ةتباثلا بسنلا
 )١811١- 5ماتقأ (ليسرام) تسسوري

 .ّيسنرف بتاك . سيراب يف دلو 2:27

 نمزلا نع اثحب» ناونعب ةليوط ةياور هل

 . مهرشاع نم سيساحأو
 .اًميدق ةّيناملألا تايالولا ّمهأ :ايسورب
 ١ مويلغ عم ةّيناملألا ةدحولا تقّقح

 نيماّسر ةرسأ :8ملعوعاأ لغورب

 شاع )1١60-١574(« رتيب :ةّيكنمالف

 دهاشمو ةيعيبط رظانم هل «لسكورب يف

 -152514) ريب :ءادلو ةءلعب رهتشإ . يسير

 اًنحويو . ميج || نع تاحول هل ةلددرسشت

 .(111؟ ١-6 ةكجح)

 يف ميدق ميلقإ : منابع عع سئناقورب

 هندم نم .سكيإ هتدعاق . ةّيبونجلا اسنرف

 . سينو نوينيفأ



 سناديقوري اليحب

 ةيالو ةمصاع :2707106ه6ع سناديقورب
 .ن ة؟ترودف «ةّيكريمألا دئليأ دور

 جرحم :( -4١1؟6) 8ههأع (رتيب) كورب

 يف دلو .ٌيزيلكنإ ّيئامنيسو يحرسم
 فّرعو ريبسكش حربس هل . ندنل

 نيّيسنرفلا ءابدألاب ّيزيلكنالا روهمجلا
 .امهريغو يونأو رتراسك نيرصاعملا

 حرسملاب متهاو اسنرف يف ٌرقتسإ

 -ارام" «ةينيثألا نوميت» ««ريل كلملا»

 , ةذاس

 )1١854-:188(: 803م (لوي) اكورب

 ناسنالا ملع ةسردم سّسأ ئيسنرف حاّرج

 فئاظوو غامدلا سردو سيراب ىف
 . مالكلا

 قرط عطاق تسكورب
 يف نيرفاسملا بلسي ناك .ٌّيروطسأ

 يف نعمُيو «نانويلاب كيتأ ةعطاقم

 بسانتي ال ريرس ىلع مهديدمتب مهبيذعت
 سايق ةاواسم ىلع لمعيف «سايف يأ عم
 طغضلاب كلذو ءريرسلا لوطب مهداسجأ

 باذعلا هب لزنأو سويزيث هلقتعإ .لوطتو
 . هتاذ ّيدبألا

 ءاكيجلب ةمصاع :8دسعااع5 ليكورب

 . يحايسو ٌيعانص زكرم .لارش*ءيدد٠

 . ةّينغ فحاتم « ةّيرثأ روصقو سئانك

 : [ممعانكأع

 :(:682-415)  ,مءادو سلكوري

 جرطالنألا :ةسرتملا , نم .هقوبلاف
 يف ملعو ةّينيطتطسقلا يف دلو .ةثيدحلا

 . انيفآ

 8,مءاععامتذص# (لراكك ناملكورب

 هل .ناملأ قرشتسم :(1101-1854)

 بوعشلا خيرات»و «ةّيبرعلا بادآلا خيرات»
 .«ةم'السالا

 لدعلا رصق - لسكورب

 كرويوين ءايحأ نم :8:هماكلإل» نيلكورب

 .نآر,٠٠٠,١٠5 «نسدهلا بصم ىلع

 )١8941- 8ءنءاع26: (تنانيدرف) رئكورب

 دلو , يوسمن ٌيحرسمو بيدأ ١1524(:

 دعب َيعيلطلا حرسملا يثعاب دحأ . اًنييُف يف
 هتايح رسم نم 1 ةيملاعلا برحلا

 .«نومرجملا»
 :(007 وحن ت) 2:00ممع بوكورب

 .نيطسلف ةّيراسيق يف دلو .تطنزيب خّرؤم

 دقتنإ .سئئاينيتسوي رصعل خّرؤم ّمهأ
 ةروطاربمألا امّيس الو روطاربمألا

 «سنايئيتسوي بورح باتك» هل .ارودويت
 .«ّيَّرسلا خيراتلا#و

 ةنيدم :727010مزع05ا كسقيبوكوربي

 1219رو+ «ىنايووك نهوح ىف ةسور
 طر,ماعم/#56ب  (يرغرس) فيفوكوري

 ونايب فزاعو يقيسوم )19618-144١(:

 تاريوأو ' تاّيتوفميس هل .ىيسور

 ويمور» اهنم .ةفيفخو ةصقار تاعوطقمو

 ةّوقب رهتشإ .«رانلا كالم" :«تييلوجو

 ثارتلا نيب عمجلا يف عادبإبو هعاقيإ
 .ّيبرغلا ديدجتلاو ميدقلا

 يف راثلا هلإ :27500:60عءانق سويتيمورب

 ةراضحلا سّسوم .ةيئاثويلا ايجولوثيملا

 نم ةسّدقملا راثلا فطتخإ .ةّيناسنإلا

 هدّيقو سفز هبقاعف رشبلا ىلإ اهلقنو ءامسلا

 هدبك" شهني ناك ثيح ساقوقلا لبج ىلع
 هسا .. ساق تاقع رارمماب ةدكجعلا

 لامعأ ةّدع ةروطسألا تمهلأ . سيلكاريه

 .م.ق 1717 سليخسأ ةاسأم اهنم . ةّيبدأ

 برغ لامش يف ةنطلس :8:ن36أ1 يانورب

 حاباس يتّيالو نيب نيصلا رحب ىلع وينروب
 ء'مك هةرال"8 ءنيتّئيزيلاملا كاورسو

 يرس ردنب اهتمصاع .-0
 لالقتسا «ةّيناطيرب ةّيمحم تناك .ناواغب

 .1484 ّمات لالقتساو 2191١ تلخاد

 طاطمو زاغو طفن .م ١,86٠ اهممق ىلعأ

 ّيطايتحإ :ةّينغلا ملاعلا لود نم .زرأو

 . مخض طفت
 تايئاور تاقيقش ثاللث : 0216 يتنورب

 ةيئان ةيرق يف ةلزع ةايح نشع .تايزيلكنإ

 تولراش - .ةنيزح ةيلئاع فورظو
 «ريإ نيج» اهل )18625-1١815(:

 )1١818-1848(: يليمإ - .«يلريشاو

 )1١85١0- نآ - . «غنرذو تاعفترم» اهل

 راعشأو «يارغ سينغأ» اهل 246

 ةيقطتمورب ثالثلا تاوخألا زاتمت . ةقيقر

 .حِماج لايخو ةفهرم ةّيساسحو ةّيوق

 فصوو ؛ملألاو نزحلا ريوصت يف نعرب
 .ماهوألاو فوخلا ملاعو لافطألا اينذ

 يتنورب تاوخألا

 يف ةنيدم :187110501ءأم ْغيفشنورب

 ناقه . ءايئاتلآ ترغ لامك
 .ئيعاتنص زكرم .ةميدق ةعطاقم ةدعاق
 1 . فحاتم

 1١78-١ ١١١(: وحن) 8رن10 ونورب

 ةّيعمج سّسؤم .اينولوك يف دلو .سيدق
 . لبونورغ برق رتراش كاَسن
 )١648- 185020 (ونادرويج) ونورب

 لئاوأ نم .ّيلاطيإ فوسليف ©

 «نوكلا ملع يف وطسرأ ةفسلف نيضفارلا

 مهّنِإ .دودحم ريغ ملاع ةركف اهلحم ّلحأ

 . قرحأو داحلالاب

 ٌيرامعم سسدنهم )1١42475-17/9(:

 داور نم ربتعُي . ّيسنرولف ٌيلاطيإ تاخنو



 لافرا

 هيرصاعمو يتربيغ هسفانم عم ةضهنلا ّنف

 ةبق“ هلامعأ نم .ويشتازامو ولتانود

 . اهتّينادمعم باوبأو ةسنرولف ةّيئاردتاك

 -1305) 18هانالع# (نايردأ) روورب

 وهللا ٌبحأ ناّتف . يكنملف ماّسر © 06

 دهاشم مسرب رهتشإ .بخصلا قشعو
 ةيبعشلا معاطملا نم ةةرِّبعُم ةعئار

 اهلالخ نم زربت ؛يهاقملاو تاناحلاو

 ليلحتلا يف هتردقمو ةّيليكشتلا هتبهوم
 . يسفنلا

 -8108١ه) 87ههاذعغ (سيروم) 3

 نع تاسارد هل . يسنرف يئايزيف

 هوخأ « سيول .ةلوهجملا ةعشألا

 كيناكيملا أشنأ :(١ةمال-ام47)

 . ١479 لبون ةزئاج .ةجّومتملا

 :(1481-19311/ا/) 8:ءانتا (يرنه) يورب

 لبق ام روصعب ّيصاصتخإ .ّيسنرف نهاك

 رصعلا َنِف يف تاسارد هل . خيراتلا

 رصعلا ماسقأ» هبتك نم .لّوألا ّيرجحلا

 نرق ةيامعبرأ» ««اهيناعمو لّوألا ٌّيرجحلا
 .؟يرادجلا ّنفلا نم

 )1١837- 8ءاهصل ة(ديتسيرأ) نايرب

 بيطخو نسنرف ّيسايس 7 ١3(:

 ةرازوو ةرازولا ةسائر ىلوت .روهشم
 ةسايس ىلإ اعد .تاّرم ةّدع ةّيجراخلا
 مالسلل لبون ةزئاج .ايناملأ عم براقتلا

5 . 

 بونج ةّيسور ةنيدم : 8113251 كسنايرب
 .ن4؟6ر,٠٠٠ ءوكسوم برغ

 ايسوروليب نيب رهن :1751مع[ تيبيرب
 . مك ا/ا/0 ءربيند دفاور نم ايناركوأو

 يف ّيكريمأ ليبخرأ :ملذ106 فوليبيري

 «ّيبرغلا اكسالأ لحاس برق غنريب رحب

 ةّيعيبط ةّيمحم .ن٠٠1 ءآيك

 .رحبلا لجعو ةمقفلا ىلع ظافحلل

 لامش يف ةعطاقم :8:ءاقهمع ايناتيرب

 .ّيسلطألاو شئاملا , نيب اسنرف برغ

 ء«تسيرب اهندم ّمهأ ؛نير اهتمصاع

 . تنان

 ايقيرفأ ةمصاع :72:60083 ايروتيري

 ميلقإ ةمصاعو ةّيرادإلا . ةيبونجلا
 ٌيراجت زكرم . 0٠ «لاقسنارت

 . ٌيعانصو

 -١ا/ال4) 87ءعامم2عقان (رايب) وئوتيرب

 ضارمألا سرد ئيسنرف بيبط 05

 . ةّيعونلا أدبم اهل عضوو ةيدعُملا

 -1907) 856269 (دينويل) فينحيرب

 ماع نيمأ . ّيتايقوس ّيسايس ١(: ةرذ"؟

 سيئر .. 14 ٌّيعويشلا بزحلا

 راصنأ نم .191// ىلعألا تايقوسلا

 . ّيملسلا شياعتلا
 برغ بونج يف ةنيدم .3 اديرب

 نم ةسينكو رصق .ن10١*,٠٠٠ ءادنلوه

 .ةغج . 58 نرقلا

 هةلمحت مسإ : 821086701( ترويجديرب

 تكيتكن وك يف اهّمهأ ةّيكريمأ ندم ةّدع

 .نودءءرعتل ءّيسلطألا ىلع

 ةمصاع :18210ععءاما»>)» نواتجديرب

 .يلود راطم .ن 115,0٠٠ «سودابرت

 .مورو ركس

 )١491- راديب ةكلمم وأ يهاش ديرب

 نيملسملا تالالس ىدحإ ©8484

 .دنهلا بونج يف ةلقتسملا سمخلا

 ةلودلا ضاقنأ ىلع «ديربلا مساق اهسّسأ
 هللا ميلك ىلع ىضق نأ دعب «ةئيمهبلا

 مهرخآ ناك «نيطالس ةعبس اهمكح .هاش
 ةكلمم اهتّمض مث )1109-١114( ؟ ريمأ

 : روباجيب
 ىلع ميصقلا يف ةّيدوعس ةئيدم : ةديَرب

 ةحاو .نالءره٠٠  «ةّمّرلا داو

 . لبإ قوس «ةروهشم
 :(م587 /ه57ت) بيّصخلا نب ةديرب
 حتف يف كرتشإ .ةباحصلا رباكأ نم

 .ناسارخ

 مهوبأ ناك .ةوخإ ةثالثل مسإ :يديرُبلا

 ٍرودب اوماق .ةرصبلا يف ديربلا بحاص
 مهبراح .هئافلخو ردتقملا مماّيأ ىلع ريطخ

 نم يهيوبلا ةلودلا ّرعُم مهدرط .قئار نبا

 ت دمحأ هللادبع وبأ مهربكأ .ةرصبلا
 . م1426 مها

 ءيلارتسوأ أفرم :8اطدمع نئبزيرب

 زكرم .نار٠٠٠,١٠٠ «دئلزنيوك ةمصاع

 برق ةيبرص ةئيدم :18151256173 نرزيرب

 . ةيمالسإ زاثآ .ن ا ةرد*«« ءاينابلأ ذودمع

 اينودقم نيب ةريحب :1776503 ايسيرب
 اهعافترا ."مك 780 «نانويلاو اينابلأو
 م7

 -7"11/7) 27عقااعإب (فزوج) يلتسيرب

 .ّيزيلكنإ فوسليفو يئايميك 8

 ىمظعلا ايناطيرب

 درفأو تاتاينلا 59 ةرهاظ فشتكإ

 .نيجسكوألا

 بونج يف أفرم : ظءلكامآ لوتسيرب

 زكرم .نال٠٠٠,٠٠ .نوفأ ىلع ارتلكنإ
 ةسينكو ةّيئاردتاك .ٌقيراجتو تعانص

 . ةيطوق
 نيب ّيسلطألا يف جيلخ :(ةانق) لوتسيرب

 هلوط ءارتلكنإ برغ بونجو زليو ةعطاقم
 ٌبصي .مك 14 هضرع ىصقأو مك 7

 وينو لوتسيرب ىلإ لصي .نرقسو نوفأ هيف
 ىرخألا هئفارم نم «نرقس ربع تروب
 .يسناوسو توبلات تروبو فيدرك

 )١41075- 8ءاومو7عا (مويغ) هنوسيرب

 يف دلو .يسنرف افقسأ (74

 فرع .16715-6017١وم فقسأ .سيراب

 نم ةعامج عّجش .هحاتفناو هرّرحتب

 ةفسالفلاو سدّدقملا باتكلا يحراش

 رقيفول لوح نيعمتجملا نيئيتوهاللاو
 هنأب اًملظ مِهّنِإ . "وم ةقلح» يف ”لباتيالا

 . حالصالا ةكرح عم فطاعت

 ءايبرص ىف ةنيدم :855از108 انيتشيري

 سا و اب
 38 نرقلا نم

 ربكأ :3لع9 8كامنم ةديدحلا ايناطيرب

 "ا/,١١81 ءكرامسب ليبخرأ يف ةريزج

 .لوابار اهندم ّبهأ .ن 177,6٠٠ ء"مك

 .ةلعتشم نيكارب

 :ةدحتملا ةكلمملا وأ ىمظعلا ايناطيرب
 .'"مك 544,07١ «ةّيبرغلا اًيوروأ يف ةلود

 مهأو ندنل اهتمصاع .ن*ء,ء٠ء,٠٠

 «وغسالغ «ءماهغنمرب «رتسشنام :اهندم

 ةعومجم يه .لساكوين ءزديل «لويرفيل
 لامشلا رحبو يسلطألا نيب عقت رزج

 وأ ٌيزيلكنالا لانقلاو ادنلريإ رحبو
 نم ةفلؤملا ايناطيرب ةريزج مضت .شناملا
 ءادنلتكسإ ءزليو ءارتلكنإ :تاعطاقم

 ةفّلؤملا ادنلريإ ةريزجو ."مك ٠



 ستنغيرب

 .ةلقتسملا ادنلريإو ةّيلامشلا ادتلريإ نم

 :اهتم ةريغصلا رزجلا تاثم اهعبتتو

 رزجو ؛نام «ديربه . يانكروأ د
 فرعتو ؛يزرج اهُمهأو ّيزيلكنالا لانقلا
 :ضرألا .ةّيناطيربلا رزجلاب اهعيمج

 بونجلا يف امّيس ال ةبصخ ةّيعارز لوهس

 يف سيفن نب اهيف عفترم ىلعأ .قرشلاو
 «نوقأ :اهرهنأ نم .م ١,747 ادنلتكسإ

 .ديالك هتنرت ءزميات «نرشس ءيزرم

 ىلع لدتعم ءابطرو دراب خانم

 لودلا ربكأ نم تناك .:ئطاوشلا

 اهتارمعتسم عم فلؤتو ةيرامعتسالا

 اهلوطسأب ترهتشإ .ثلونموكلا :ةقباسلا

 .ةبصخ عارمو ةينغ تاعارز .قيراجتلا

 ردنمشو اطاطيو فلعو بوبحو حمق

 ةيبرت ءروهزو هكاوفو رضخو ّيركس

 .كامسأ ديص :نجاودو ليخو ةيشام

 رحب يف طفن لوقح ءديدحو محف مجانم
 «نيدعت :ةّيملاع تاعاتنص . .لامشلا
 «تاكّرحم «تاراّيس «تارئاط ؛نفس

 .فزخ «تاّيجاجز ؛تاّيئايميك ؛ءابرهك
 .تاّيركس ء«ةيشاملا تاجتتم «ةيودأ

 تاجوسنمو ؛ةعجو يكسو ءالوكوش

 بلطأ .داججسو نطقو فوصو وج

 .ةنّولملا طئارخلا
 اسمئلا يف ةنيدم :18768ءال2 ستنغيرب

 «سناتسنوك ةريحب ىلع
 . غربلراروف ميلقإ ةدعاق
 ىلع اسنرف يف ةنئيدم : 2ن2ا1عانا وغيري

 ةظفاحم ةدعاق ءليإ

 .ل ا كرةءة

 ؛ هينودرود

 نم ةّيئاردتاك .ةّينامور راثآ .ن ره٠٠

 . 1 ؟ نرقلا
 :(91١/ا0/-19:-١) طصشبعما (كاج) رقيرب

 ةروص نيب هرعش يف عمج .ّيسنرف رعاش
 هل .ةّماعلا ةيرخسو نّبهتسملا بيرغلا
 سقفطلاو ءاتشلا» .«دهاشم) ؛«تاملك»

 مالفأ تاراوح بتك .ءارتاف» ««ليمجلا

 ةيحرسماا اهنم ءةروهشم ةيئامنيس

 ءانيأ)" ءةءاسملا راّوز» ء.ة«ةكحضم

 5 «سودرفلا

 )١871- 576005[ (ليسرام) وقيري
 تاياورب رهتشإ .يسنرف بيدأ 0١

 ««قشاع تافارتعا» هل .يسفنلا ليلحتلا

 .؟ىراذعلا فاصنأا»

 )1١664-١515(: 8مل (سلوي) ليرب

 رهتشإ .امور يف لمع يكنملف ماّسر

 .ةينامورلا ةّيعيبطلا رظانملا ريوصتب

 رثأت .ةّيزمرو ةّيروطسأو ةّينيد هتاعوضوم
 .نارول دولكو نيسوب امّيس ال نوريثك هب

 قيضم لخدم دنع ةيناكرب ةريزج :ميرب
 عبتت ءرمحألا رحبلا يف بّدنملا باب

 عقوم .ن٠٠4 (ءامك 1١ ءنميلا

 . ّيجيت ارتسإ
 طءسقانععأم (وكسيشنرف) ويشيتاميرب

 ماسر .ىلاطيإ ناثف )١600-1١604(:

 ذيملت .اينولوب يف دلو .ّيرامعم سدنهمو
 رصق ةسدنه ىلع فرشأ .”"”ونامور

 هنواع . "وسور توم دعب هتفرخزو ولبنتنوف
 . يسنرفلا مسرلا ّنف هب رثأت . يتابالد

 يف ةنيدمع 760 نفاهرميرب

 مامأ رزيف ّبصم ىلع ايناملأ برغ لامش
 .ديص ةدعاق .ن ؟٠٠٠,70 :نميرب أفرم

 برغ لامش يف أفرم :8765067 نميرب

 .ن 16٠,٠٠٠ ءرزيف ٌبصم ىلع ايناملأ
 . غروبمه دعب ٌيراجت أفرم ّمهأ
 2مم30 لع (لاغيم) اريبير يد وميري

 .ينايسإ دئاق )141/١-197١(: عد

 اًيروتاتكيد اًمكح هدالب ىلع ضرف
 هسوخ هنبإ - .ليقأ .1970-1177

 بزح سّسأ )1١497-١145(: وينوطنأ

 هتمدعأ .وكنارف دّيأو ةءاخنالافلا»

 :ةيروهمجلا ةموكحلا
 جيلخ برق ةّيدوعسلا يف ةحاو :يمْيَرَبلا
 . مانغأو رومت . ىرق ينامث ٌمضن نامع

 )١1/10/48- 8721820 (صنميلك) وناتنيرب

 داّور نم .يناملأ يئاورو رعاش 65

 . ةّيقيطنمورلا
 بلألا لابج يف ّرمُم :876011615 رئيرب

 طخ .م ١,٠ ءايلاطيإو اسمنلا نيب

 . يديدح

 )١١44- 8:ءلعمضع (يد انحوي) نييرب

 ل

 ١؟؟65-١١5١ سدقلا كلم 277

 ١77١- قرشلا يف نيتاللا روطاربمأو

 "ننهي

 ةَّدَّرلا بورحب دجن يف ةعقوم :ةخازب
 ديلولا نب دلاخ اهيف ىضق .م57/ه١

 . ّيدسألا ةحيلط ةدايقب نيّدترملا ىلع
 هل .ىسراف راحب :رايرَهش نب كرري

 .907 وحن «دنهلا بئاجع# باتك

 رعاش )1884-1١106(: (دّمحم) مزبلا

 .ةّيبرعلا ةّيموقلا ءارعش نم ّيروس ٌبرمو
 .ناويد هل

 .(ناورسك ءاضق) نانبل يف ةيرق :رامزب

 . كيلوثاكلا نمرألا كريرطب رقم
 )1١1407- 8عوكه,31082 (انحوي) نويراّسب

 . ايقين فقسأ .يطنزيب لائيدرك : 7
 ةضهنلا ةداقو سئانكلا داحتا ةاعد نم

 .ةّيبدألا

 دئاق :(م١٠ ١ /ه١45 ت) يريساسبلا

 ىلع ىضق .َّيساّبعنا مئاقلا ىلع راث ّيكرت
 . كب لرغط هتنتف
 ١ مهنم .ةنعارفلا نم ةثالث :كيتيماسب
 سّسؤم .واخن نيإ .(.م.ق 504-77

 (.م.ق هالو-ه١١9) ” - .؟5 ةالسلا

 . ”زوليب ةكرعم يف سرفلا كلم زيبمق هلتق
 ةنراوملا كريرطب :(سجرج) يلعبسبلا
 ال ةّيقرشلا تاغللا داجأ .١1717-1ا/

 . ةّيكرتلا امّيس
 نيب ناتسناغفأ يف ةميدق ةنيدم :تثسب

 .ّيراضح زكرم .دنهلاو ناتسشولب
 :(191/19/-1499) 8ع5ا (سلراشت) تسسب

 فاشتكا يف غنتناب نواع .ٌيدنك بيبط

 تافاشتكاو ةّيبط ثوحب هل .نيلوسنألا
 .ناسنالا مسج فئاظو يف ةّمهم

 )١84194-188(: (سرطب) َيناتسُبلا

 دلو .ةضهنلا ناكرأ مظعأ نم َينانبل بيدأ



 ايامست 16

 .ةقرو نوع ةس ردم يف مّلعت . ةيبذلا يف

 ىلإ ةاروتلا ةمجرت يف كيدناث عم كرتشإ
 يف ؛ةّينطولا ةسردملا» أشنأ .ةّيبرعلا

 ميلعتب ىدان نَم لَّوأ ناكو 18317 توريب

 طيحم سوماق» هراثآ نم .ةأرملا

 يف "”«فراعملا ةرئادقو»و "”«طيحملا

 .مّلعملاب فرع .لئاوألا ةّنسلا اهئازجأ

 ةيبرعلا ةفاحصلا داور نم ربتعي
 ريفن» :ةريهش فحص عبرأ أشنأ .نيلؤألا

 هةنجلا»و «نانجلا»» 1١85٠ ةةيروس

 -1881/) ميلس هنبا هنواع .«ةنينجلا#و

 .( اذ

 )١8037-1950(: (ناميلس) ناتسبلا

 .نيتشكب يف دلو .نانبل رعاشو بيدأ
 سريموه ةذايلإ هبيرعتب ةعساو ةرهش لان
 تناكف اهيلع اهعضو ىتلا ةمدقملابو
 .بادآلا ةئراقمو ةّيبدألا ةساردلل اًجذومن

 ماعلا ىلوتو توريب ةيالو نع اًبئان بختنإ
 تاباغلاو نداعملاو ةراجتلا ةرازو ١417

 . ةناتسآلا يف ةعارزلاو

 :(1864-1950) (هلادبع) قناتسبلا

 مجعم هل .ةّيَبدلا يف دلو .ننانبل ّيوغغل

 . ؟ناتسّبلا»

 )188-١1964(: (عيدَو) ّيناتسبلا

 يف شاعو ةّيَبدلا يف دلو . ينانبل بيدأ

 «ماّيخلا رمع تاّيعابر» بّرع .نيطسلف
 .«هتاربهملا» ةّيدنهلا ةمحلملاو

 :(18948-1914) (سرطب) َيناتسُبلا

 يف دلو .ينانبل يفاحص ءٌبرم «بيدأ
 ةديرج أشنأ .توريب يف يفوتو رمقلا ريد
 بدألا سّرد ١877-19170. ؛نايبلا»

 قريكلا :توزيي دهاعت يف“ .قيرعلا
 ءايدأ» هتافلؤه نم .ةينانيللا ةعماجلاو

 ءارعش» (.ةبرعلا كراعم» «.«برعلا

 دقنلا يف ةيبدأ سورك هل :««ناسرفلا

 . قيقحتلاو
 :(19557-1144) (مارفأ داؤف) يناتسبلا

 خّرؤمو ثحابو دقانو بيدأو ملاع

 سيردت سرام .رمقلا ريد يف دلو .ينانبل
 ةينانبللا ةعماجلل سيئر لّوأ .بادآلا

 اهرهشأ «فّلؤم ةثام نم رثكأ هل .. 407
 دجنم١و (اًءزج )١4 «فراعملا ةرئاد»

 .(اًءزج 01) «عئاورلا» ةلسلسو «بالطلا
 (نابح نب دّمحم متاح وبأ) ّيتسبلا

 َيفارغجو خّرؤم :(م1560 /ه154 ت)

 يلو .ناتسجسب تسب لهأ نم ثّدحمو
 دّنسُمْلا » ءاضق

 باحصأ ماهوأ للع» ءةحيحصلا

 ةضور» ««رابخألا بئارغ» ««خيراوتلا
 . بدألا يف «ءالقعلا

 )91/1-1١1١١(: (ىلع حتفلا وبأ) ىتسبلا
 هرعش رهشأ . لصألا ئسراف رعاشو بيدأ

 . «مكحلا» ناونعب ةفورعملا هتينون
 /ه/1 وحن ت) ةأطرأ يبأ نب ريس

 لتق .ةيواعم راصنأ نه دئاق م6

 .تيبلا لآو يلع ةعيش نم ريثكلا
 . ةيناريالا ناسارخ يف ةدلب : ماطسب

 نم :("7١5؟ وحن ت) سيق نب ماطس

 . ةّيلهاجلا يف برعلا ناسرف

 /ه86658ت) (نيدلا نيز) ّيماطسبلا

 لهأ نم خّرؤمو فّوصتم :(مع 14

 يف شاعو ةرهاقلا يف سرد . ةيكاطنأ

 يف لّسوتلا جهانما هبتك نم .ةسورب
 يف ةّيكسملا حئاوفلا»و «لّسرتلا جهابم
 .«ةّيكَملا حتاوفلا

 ىف ليبخرأ :26863005:25 سروداكسي

 هتفارم ع ن1 هر ءناوياث قيضم
 ١896-1١1946. نابايلا هتلتحإ .غنوكام

 .وات يل وه غني وه
 ىلع ةّيلاطيإ ةئيدم :2ءوعور3 اراكسي

 ةيتك نس . لئق رمس

 .حباسم .ن «كيتايردألا

 دالب يف ّينابسإ ميلقإ :/ا2عهزنق اياكسب
 ءاياكسب حيلخ ىلع كسابلا

 مجانم . وايلي تدعاقفق .ن اأا,ررثثردد ٠

 نم عونب معتمتي .كنزو ديدحو محف
 . 191/4 ذنم يتاذلا مكحلا

 .ةيعارز قوس .نلةء,٠٠

 ءنيّْنِص حفسب ينانبل فيصم :اتنكسب
 .هكاوف .م 6

 بونج ةّيسور ةنيدم :85100 فوكسب

 .فوكسي ةريحب ىلع جربسرطب برغ
 نورقلا نم سئانكو ةعلقف .ن ٠

 . ىطسولا

 )1١1084- 18عووعا (كيردرف) لّسب

 ساق نم لّوأ .يناملأ يكلف © 57

 . موجنلا نيب تافاسملا

 يف ئناكرب ليبخرأ :8ة5مة11 كرامسب

 .ةديدجلا ايئيغ اوباي عبتي اينايقوأ
 هتمصاع .نا٠6٠٠,0٠ ء'كويك ٠

 مهأ .ةديدجلا ايناطيرب ةريزج يف لؤابار
 ادنلريإإ (ةديدجلا ايناطيرب :هرزج

 ؛ةلعتشم نيكارب ,ياغنوفال «ةديدجلا

 دنهلا زوجو واكاك ءةفيثك تاباغ
 .باشخأو

 ةيالو ةمصاع :1815مة:نع كرامسب

 «يروُسيم ىلع ةّيكريمألا ةّيلامشلا اتوكاد
 .نةءرودل

 (نوث وتوأ) كرامسب
 لمع . ّيناملأ ّيس ايس :(1-1446م16)

 حبصأ .ةناملألا ةدحولا قيقحت ىلع

 ىلخ راضتنالا دعب ةيروطاربسألا راعسم
 ةّييوروأ ةّوق هدالب نم لعج ١41٠١. اسنرف

 .ةيرامعتسا ةلودو

 . بدأ عجار : ايامست

 8 لع



 ريعسي يره

 -1811) 8هووعمت# (يرنه) ريمَسب
 عرتخإ .ٌيزيلكنإ سدنهم (64
 جاتنال همساب فورعملا برولسألا
 .ذالوفلا
 ركبو بلغت نيب ترج برح :سوسبلا
 ىعدت ةأرما اهتراثأ «ةّيلهاجلا نق

 ةعيبر نب بيلُك اهتقان لتق «سرسّبلا

 .ّيركبلا ةّرم نب ساّسَج هلتقف َيبلغتلا
 .ءبيَلُك هيخأ رأثب بلطي لهلهملا ماقف
 ترهتشإ .ةنس نيعبرأ برحلا تمادو

 . هيخأ ءاثر يف لهلهملا رعشب

 لامجلا ةعئار ةاتف :طوادوأاط# هكيسب

 اهل صّصخف ّبحلا هلإ سوريإ اهّبحأ
 ٌبحب اهدعوو ةليل لك هبف اهروزي اًرصق

 .ههجو ةيؤر ىلإ ىعست الأ طرش ّيدبأ
 ليدنف اهديبو هنم تبرتقا ةليل تاذ يفو

 اًبراه ىلوف هتظقيأ تيز ةطقن نكل هتأرف
 زمرت .ةليوط تارماغم دعب الإ هدجت ملو
 يناعت يتلا ةطقاسلا سفنلا ىلإ ةروطسألا

 ّيهلإلا ٌبحلاب دحتت مث نمو نَّحلا
 . اًيدبأ اًداحتا

 .ةّيبرغلا ةظفاحمب رصم يف ةنيدم :نويسب

 .نالءروعف

 .ةّيرئازجلا ءارحص يف ةنيدم :راشب
 .ةرواسلا ةيالو حاف الورد ٠

 .نداعمو محف

 ءاّجه رعاش )1١1/!1-784(: درب نب راْشَي

 ءاسنلاب بيبشتلا نم رثكأ .ةرصبلاب

 ءهيلع طخسف يدهملا اجهو ءءاجهلاو

 ةقدنزلاب هامرف نذؤي ناركس ٌةَره هآرو

 ناك .تام ىتح اًلعوس نيعبس تبرشو

 .سانلاب اًمّريتم ءرظنملا ظيلغ ءىمعأ

 لامش يف ةميدق ةقطنم :(دالب) ةّراشب

 . نانبل بونجو نيطسلف

 .هيلاع ءاضق يف ةّينانبل ةدلب :نوماشي

 ةتفؤملا «نوماشب ةموكحاا تلكشت اهيف

 . 1447 لالقتسالا ةكرعم ءانثأ
 ةنّصحم ةميدق ةئيدم :2ءوطقاةك رواشي

 ىلإ ربيخ ٌرمم دنع ناتسكاي لامش ىف
 .ٌيراجت زكرم .ن ةةرء٠* «ناتسناغفأ

 فحتم .فزخو ةحلسأو فوصو داّجس

 . ةّيمالسإو ةّيذوب راثآ
 )١471-18410(: (سريباغأ) ياشب

 .18757 كيلرثاكلا طابقألا فقسأ

 ةظفاحمب قارعلا يف ءاضق :ردشب
 .هكرَم هتدعاق ؛ةّيناميلسلا

 :(م158/ه5ت) ءاربلا نب رشب

 . ةبقعلا

 /هالة ت) مكحلا نب ناورم نب رشب

 ةفركلا مكاح .ّيومأ ريمأ م14

 هححلم . وهللاو رعشلل احم ناك .ةرصبلاو

 .قدزرفلاو ريرجو لطخألا
 (قفادغيلا لهس .ربأ) ريتعملا ني رشب
 ؛رابكلا نم ىلزتعم :(مه1ه/ه١٠1 ت)

 بسنت هيلإ .ديشرلا ماّيأ دادغب يف شاع
 , ؟ةيرشيلا)

 :(مكغ ١ /هكاا/ ت) يفاحلا رشب

 .دادغي يف شاع . ورم لهأ نم َيفوص
 .ّيسيرَملا بلطأ :سيرملا رشب

 برق ّيلامشلا نانبل يف فيصم :يرشب
 فايفق نكرم عار 8358 وألا
 .ناربج فحتم .نلء,'٠

 (ميلس نب زيزعلا دبع) يرشبلا
 زاتمإ .ّيرصم بيدأ :(1944١“ت)

 فرظلا نم ةحرم حورو قئاش بولسأب
 ىف راتخملا» هراثآ نم .قوذلا ةمالسو

 ْ .«بدألا

 تاّيروهمج ىدحإ :8830111118 ايريكشب

 اك ل ةلاروألا بوكت امور
 ديدحو طفن . افوأ اهتمصاع .ن نييالم

 .محفو بهذو ساحنو
 نوّيعوسيلا ءابآلا اهردصأ ةديرج :ريشبلا
 , 1419-1147 تواريب ىف

 .اًيشار يف دلو .ينانبل ريمأ :5ّ ريشب
 ريمألا تحخأ نباو نيّيباهشلا ءارمألا لَّوأ

 ةياصولا ىلوت .نينعملا رخآ دمحأ

 الارحا

 ىسوم نب رديح ريمألا غولب ىَّتح 17
7 . 

 ينانبل ريمأ :(10/319-1800) 5 ريشي

 ريزغ يف دلو . رَمْع نب مساق نبإ . ّيباهش

 دي نع مكحلا ىلوت .لوبنتسإ يف يفوتو
 ال عاطقالا لاجر برض .1184 راّزجلا

 ىلع رهس .طالبنج ريشب خيشلا امّيس
 اشاب ىلع دّمحم فلاح .لدعلاو نمألا

 ىلإ زيلكناإلا هافن ١847١. كارتألا ّدض

 عيراشملاب متهإ .ايكرتف ١84٠ ةطلام
 امخف اًرصق نيدلا تيب يف ىئبو ةينارمعلا

 .نيترادالاو ءابدألا نم ةفئاط هيلإ عمج

 نيدلا تيب ىلإ لوبنتسإ نم هتافر لقن
18 . 

 رّديح محلم نب مساق نبإ : ريسَفب
 يبأب وأ ريغصلاب فورعملا ءنباهشلا
 ناك 184٠-1841. نانبل مكاح .نيحط

 وه كرت مكاح هفلخ .لزُع . الذاختم
 187٠١, ت .ّيوسمنلا اشاي رمُع
 :(مث10)/ها؟ ت) لعس نب ريشب

 نيع ةعقو يف دهشتسإ .ّيراصنأ يباحص

 .رمتلا

 (دمحأ نسح رَّمُع قيرفلا) ريشبلا
 يف ةطلسلا ىلإ لصو :( )١9444-

 . اقرا ٌىركسع باالقناب نادوسلا

 .14945 دالبلل اًسيئر بختنإ

 .يقارع ناّنف -/١9491(: ) (رينم) ريشب

 ملاعلا يف دوعلا يفزاع رهمأ نم ربتعإ

 اهعضو يتلا ةّيقيسوملا هتامّلؤم . ّيبرعلا
 :ةعرطقم 5 تقلب دوعلل
 )١9474-5١١15(: «(درفلال صويصب

 عم قلطأ .اناشار ةدلب نم ٌينائبل تان

 فسريو )1١47١-١1981( لاشيم هيقيَقش

 نم ةركتبم ةسردم (١١٠٠-45١؟9)

 قي

 ّيباهشلا ؟ ريشب ريمألا
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 ليثامت هتدلب ضرأ عرزو «ّيزمرلا تحنلا
 وكسينوألا ةمظنم عفد ام «لامجلا ةعئار

 تحنلل ةّيَملاَع ةيرق اناشار سّركت نأ ىلإ
 . 19491/ قلطلا ءاوهلا ىف
 ةميدق ةّيروس ةنيدم : ماش يكسإ ىرصُب

 .ناروح ةظفاحم يف

 نم ةسينك . 1١5 سثايارت دهع يف يبرعلا
 . 5 نرقلا
 طش ىلع قارعلا ىف ةئيدم :ةرصبلا
 يف 775 تسّضأت قاع سم ةفنقلا

 عم ترهدزاو باطخلا نب رّمُُم دهع
 اذهم ةفوكلاو نييسابعلا

 أفرم .اًيفاقث اًركرمو ةّيوغللا سوردلل
 ةظفاحم ةدعاق .ةروهشم رومت «يطفن

 تحيبصأو

 ءتيِصُخْلا وبأ .ةرصبلا . اهتيضقأ

 1 ةنرّقلا ءوافلا «برعلا طش ءريتزلا

 .نويجاّللا بلطأ :ةسلاطبلا

 ١18949. نيدرام ىف دلو :نايناطب

 01 كيلوثاكلا نمرألا كريرطب

8 . 

 ىلع نوّيساّبعلا هقلطأ مسإ : حئاطبلا

 .ةفوكلاو طساو نيب ةعقاولا تاعقنتسملا

 -.م.ق ١٠١ وحن) (سيدقلا) سرطب

 ىلع سيئر لّوأ انوي نب ناعمس وه .(17
 حيسملا هماقأ . كمس داّيص ناك .ةسينكلا

 .ةيكاطنأ يف ماقأ .لسرلا ىلع اًسيئر

 .نورين ماَيأ امور يف دهشتسإ
 )١11/15-1١1776(: ربكألا ١ سّرطُب
 مظنو ةطلسلا دّحو .15487 ايسور رصيق

 عّسو «شيجلاو ةرادإلا

 .اًبوروأ دالب راز .ةلودلا ةدايس ضرفو

 .ةمصاع اهلعجو 17١7 جربسرطب نسا

 نم .سدونيسلا ماظن ضرف ؛مولعلا عّجش
 هتفلخ .مهمظعأو ايسور ةرصايق ربكأ

 . أ نيرتاك هتجوز

 ةهدالاب دولح

  ميلقالا ةمصاع

 امور يف اهداش :(سيّدقلا ةسينك) سّرطُب
 اهؤانب ديعأ .7؟85 نيطنطسق روطاربمألا

 .نيناّثفلا رابك دي ىلع 17 نرقلا يف

 1١97-١١91(: وحن) مّركَملا سّرطُب
 ١١77. اسنرف يف ينولك ةنبهر حلصم

 . ةّينبتاللا ىلإ نآرقلا مجرت

 1١١6١-١١10(: وحن) كِسانلا سرطب

 ةيبيلصلا ةلمحلا ىلإ اعد ّيسنرف بهار

 .ىلوألا

 ١9415- دارغورتب تيّمس :جريسرطب

 افرم .13174-13491 دارشينيلو 4

 اًقين بصم ىلع ءاّميدق ايسور ةمصاعو
 اهسّسأ .ن 0,070,2٠٠ ءادنلنف جيلخ يف

 غروبسرتي ناس مساب 17١7 ربكألا سرطب
 لدب ةمصاعلا تحبصأف جربسرطب وأ

 ١1٠05 ىيتروث زكرم ١411. ىتح وكسوم

 اهتارامعو اهتسدنهب ةروهشم .١41١ا/و
 ةدعاق ءّيراضحو نفاقث زكرم «ةعئارلا

 .ةيرحبو ةيديدح تذل سوم ةدقع ؛ةيبرح

 .نضيبألا رحبلاو اغلوقب :تاونق اهطبرت

 .دالبلا يف ةعانصلا زكارم ّمهأ

 ّيسلدنأ ّيكلف ١١85(: ت) يجورطتبلا

 . «ةئيهلا» باتك هل . لقط قنا ىلع سوق

 ريم كول ىلع قلطأ مبإ :نسفيلطت
 وأ ةسلاطبلاب نيفورعملا نيئيتسنلهلا

 مهددعو ) .6م . يحلف 5) نيّيِجاللا

 (ضّلخملا) ريتوس - ١ مهرهشأ . "١

 سسؤمو 6 نبإ .م.قف -١87

 لعج .ريبكلا ردنكسالا داّوق نم .ةلالسلا

 ةنازخخ اهيف سّسأو هتمصاع ةّيردنكسالا

 787-747 .سفلو اليف - ؟ .بتكلل
 أشنأ .بادآلاو نونفلا يماح .م.ق

 ةّينارمع اًراثآ كرتو «فحاتمو تابتكم

 دوعت هدهع ىلإ .ةّيردنكسالا ةرانم اهّمهأ

 روطاربمألل .سأك شقن:: رطب سيدقلا
 ةقدنبلا ©0551 كرقلا) 7 ةسوئاعوز

 ربكألا سرطب

 ب © :ةيجينلا# ةاووتلا ةسدرت
 .م.ق 1157-11١ نسحملا يأ سناجرفأ

 سكينيلاك سقولس ىلع رصتنإ
 يف ةلودلا تغلب .سرفلا ىلعو ؛ةيروس

 - 5 .وفدأ دباعم دّيش ءاهّرع جوأ هدهع
 مزه .م.ق 117١-1٠١7 روتايوليف

 7١1 (حفَر) ايفار ةكرعم يف '' سخويطنأ

 ءغء.ق 1-1461 . سناغيبأ - © .م.ق

 نويناب ةكرعم يف ١ سخويطنأ هيلع رصتنإ
 ةيروس هنم عزتناو .م.ى ٠٠١ (سايناب)
 ةسلاطبلا ةّيروطاربمأ تراهناف ءنيطسلفو

 امورل نيعضاخ اهكولم حبصأو ؛نيّيجاللا
 سميلطب اهكولم رخآ .اهتطلسل نيعباتو
 .هرتابويلكو رصيق نبا .ءنورصيق 71
 ةكرعم دعب (سطسغوأ) سنايفاتكوأ همدعأ

 م.قال“ مويسكأ



 ظ ريع

 َيفارغجو يكلف :(سويدولك) سميلطت
 يف أشن 94٠-1١18(. وحن) قنانوي

 ةيفارغجهو ”«يطسجملا# هل .ةّيردنكسالا

 . سخادب عجار : سويلطت
 -61١١1؟) (دّمحم نب هللادبع) ئسويلطتبلا

 بدألاو ةغللاب يسلدنأ مِلاع 207

 حرش يف «باضتقالا» هبتك نم .ةفسلفلاو
 «لئاسملا#و .غةيّق نبال بناكلا بدأ

 ليفط نبا لبق مّلعي هبفو «قئادحلا»و
 ال ةفسلفلاو نيدلا ْنأ ءدشُر نباو

 ناكف افصلا ناوخإب رّثأت .نافلتخي
 . هتفسلف يف زراب رود دادعألل

 رحب يف ةّيئانوي ةريزج : 2282205 سْمطَي
 سيّدقلا نأ ديلقتلا يوري .'مك ٠0 هجيإ

 .ايؤرلا رفس اهيف بتك لوسرلا انحوي
 بيدأ :(1901-1910) (ليئافور) يطب

 هتافلؤم نم . ددجُم ٌيفارع ّيفاحصو

 يهو ؛َيبرعلا قارعلا يف ّيرصعلا بدألا»

 .ةضهنلا رصع يف قارعلا ءارعشل ةسارد

 رهتشإ .ةنيدملا برق عضوم :ثاعُب
 .م117 وحن جرزخلاو سوألا برحب

 ءاضق زركرم «؛قارعلا يف ةدلب : جاعبلا

 . ىونين ةظفاحمب

 لبج ةظفاحم زكرم .نانبل يف ةدلب : ادبعب
 تناك .لويد ٠ انعم ءاشقؤو نان

 رقم  .ةيفرصتملا ةمصاع
 . ةيروهمجلا

 .ّيديحوت ّيبرع يكارتشا بْرِج :ثغْعَبلا
 يكزو قلفَع لاشيم ةيروس يف هسّسأ
 وه ١9141. راطيبلا حالصو يزوسرألا

 ١977 ذنم ةيروس يف مكاحلا بزحلا
 . ١978 ذنم قارعلا يفو
 9١:9-685/ ليئارسإ كولم ثلاث :اشعب

 . باذان نم كْلُملا بصتغإ .م.ق

 ةسائر

 --# م رش 5 3 9

0 700 4 
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 .فوشلا يف ينانل فيصم :نيلقعب
 ءانبلا نم ةليمج جذامن .ناةرءء٠

 ءءاضق زكرم قارعلا يف ةنيدم : ةّيوقعَب
 .ن 48,٠٠٠ :ىلايد ةظفاحم ةدعاقو
 .نيّيقينيفلا دنع بصخلا هلإ : لعب
 زكرم «ّيرثأ عقومو ةّينانبل ةنيدم : كَبَلعَي
 .ن ةةرود٠ م ١10 , عاقبلا يف ء 55

 يف ترهتشا «َيقينيفلا دهعلا ىلإ دوعت
 ةنيدم «سيلوي ويله مساب ّيقولسلا دهعلا
 دهع ىف ةينامور ةرمعتسم ءسمشلا
 ..رتييوج ةدابع زكرم . ١ نرقلا سطسغوأ
 /١7- ةعئار لكايه نامورلا اهيف دّيش
 ةدمعألاو ساب لكيه اهراثآ نم 7
 لنم ةيوئس ةيلود تاناجرهم .ةنسلا

6 . 

 يف دلو :(1914-19994) (رينم) يكبلعب
 راد» نامثع جيهب عم 4 أآشنأ .توريب

 «دروملا» سوماق هل .«نييالملل ملعلا

 اهريغو (اًدّلجم )١١ «دروملا» ةعوسومو

 يف وضع .عراب مجرتم .بتكلا نم
 .ةرهاقلا يف ةّيبرعلا ةغللا عمجم

 نيّيناعنكلا ةهلا نم :بوبّرلعَب
 سيئر ىلع همسا قلطأ .نيتنئيطسلفلاو

 . نيطايشلا

 .رمدت ةهلآ نم : نيمشلَعب
 يف ّيرثأ عقوم :#180عهتاقإ' يوك زاغُب
 ةميدقلا ازوتح لالطأ .ةرقنأ قرش ايكرت

 .م.ق ١5٠٠-1١١١ نيتِْحلا ةمصاع
 دئاق :(م8131/ه148ت) ريبكلا اْغُب

 ا دهنلا -هزينآلا باج جركواتج

 2-2 . 5 ١

 | 2 هلا ني
_- -- 0 

 .(م.ق ١6 نرقلا)

 . هئافلخو مصتعملا دهع يف رهتشا كرت

 دئاق :(م6178/ه7؟54ت) ريغَّصلا اغُب

 هليمزو هذوفن مظع .لكوتملا لاتغا ّيكرت
 هلتق . نيعتسملاو رصتنملا دهع يف فيصو
 . ٌرتعملا

 : دادغب

 .ناآ*تريد* ٠

 «ةلجد ىلع قارعلا ةمضاع
 ةفالخلا

 .ةّيخيراتلا مالسالا مصاوع نمو ةّيساّبعلا
 /ها145 نساّبعلا روصنملا اهسسأ

 ترهدزاف مالسلا ةنيدم اهاعدو . م/م

 يداهلاو يدهملا امّيس ال هئافلخ عم

 ىلإ ةمصاعلا تلقت .ديشرلا نوراهو
 دادغب تداعتسا مث 875-845 ءاّرّماس

 نرقلا يف اهِّرع جوأ تغلبو اهزكرم
 ءارعشلاو ءاملعلا ٌرقم تناك .يىلاتلا

 ترهتشإ .نونفلاو بادآلل اًركرمو

 «سرادملاو دجاسملا ةرثكبو نارمعلاب
 :ناتسراميب مساب ةفورعملا تايفشتسملاو
 نم .راشقالا ةعساولا تاماّتحلاو

 نمو «.ةّيرصنتسملاو ةّيماظنلا :اهسرادم

 ةمست ادع



 يرحل

 وكالوه اهحاتجإ .ملعلا راد اهتابتكم
 ١2. ١١و 17 كنلروميتو ١ ١ ترش

 :نرقلا يف نوّينامثعلاو نوّيوفَّصلا اهعزانت

 . ١1714 عبارلا دارم اهيلع ىلوتساو 7

 فحتم «َيفاقثو يعانصو يراجت زكرم

 ةّيرصنتسملا ةسردملا :ةّيمالسإ راثآو
 ةدقع .ةميدق قاوسأو روصقو دجاسمو

 راطمو ايكرتب ةطبترم ةيديدح تاللصاوم

 تاعونصم «تويزو رومت «ةيذغأو
 ,دادغب : اهعضقأ .ةظفاحم ةدعاق . ةيفرح
 .ةّيدومحملا «:ةّيمظاكلا «ةّيمظعألا

 .نئادملا

 يبأ رهاطلا نب رهاقلا ديع) يدادغبلا

 سرد -٠١717(: ) (تعفاشلا روصنملا

 يف رحبت .ناسارخ ءاملع مظعم هيلع
 :تاّيهلالا يف هل .قرقحلاو بادآلا

 ؛؟نيدلا لوصأ» ؛؟لحنلاو للملا باتك»

 .«قّرفلا نيب قرفلا»

 )١967-1447(: (نورام) يدادغب

 تربي يف دلو ...ينانيا نتامنيبم :جرتم
 اهنم «ةّيبرع مالفأ هل . ثداحب اهيف يفوتو
 لان ةيسنرفلاب اهنمو ««توريب اي توريب#
 . 1491 ناك ناجرهم يف ةزئاج اهدحأ

 نم ةسمخ مسإ :1831000ا015 نيودغب

 ةلمحلا دئاق - 5 :مهرهشأ سدقلا كولم

 ١٠٠١-١١1١18. سدقلا كلم .أ ةّيييلصلا
 ةرسألا نم ءارمأ ةّدع مسإ :ناخارغب

 دعب ت) ىسوم نب نوره مهنم ؛ةيناخليالا
 ذختإ .ناخارغب قوتس ديفح ( 7
 ةّيروطاربمألا دّدهو هل ةمصاع نوغاسالب

 يف يفوتو ىراخب لتحاف «ةّيناماسلا

 .رغشق ىلإ هقيرط
 )1١1/40-187573(: (نيسرأ) ينوطارغُب

 ةينمرألا ةغللا دّدجم .يراتيخم بهار
 .ةيمرقلا «ياقف ةمحلم ةلا .ةةسرقتلا
 اينيمرأ يف تكلم ةلالس : نوّيطارغتلا

 . نأ اهتمصاع ؛١٠ 866-80 ىربكلا

 /هه5١ت)  (نيسحلا) يوْعَبلا

 ّىعفاش هيقفو ثّدحم (م7

 . ؛ةّنْسلا حيباصم" هباتكب رهتشإ .ّيناسارخ

 باتك :بلَح خيرات يف بلطلا ةّيغُب
 يف هعضو .بلخخ خيرات يف ميدعلا نبال

 بلحلا ةدبُز» يف هصخل ّمث اًدلجم نيعبرأ

 . ؟بلخ خيرات نم

 لهأ لاجر خيرات يف سِّتلُملا ةّيغُب
 ءاملعل مجارت سوماق :سلدنألا
 . يَّبّضلا هفّلأ . سلدنألا

 )1١887- معومع# (ناوطنأ) رئزشي
 .لضالا ,تسور نسرف عاشو 75

 . ٌيديرجتلا ّنفلا ةذتاسأ نم ربتعي

 ةيالو يف ةّيكريمأ ةئيدم :8106210 ولفب

 تاللذلش برق ايرإ ةريحب ىلع كرويوين

 . مهم أفرم .نار,”5هء,٠٠٠ «ءارغاين

 روصحم ليطتسم لهس :(لهس) عاقبلا
 ةيقرشلاو ةيبرغلا نانبل لابج يتلسلس نيب
 طّسوتمو مك ١١١ هلوط .خيشلا لبجو

 لامشلا يف هعافترا ىصقأو مك ١7 هضرع

 يف يصاعلا عبني .م٠ « كيلعي برق

 يف اًعسّتم اضوح يناطيللا يوريو ءهلامش

 ةّيعارزلا دالبلا قطانم بصخأ .بونجلا

 ردنمشو ةيتيز روربو رضخو بوبح

 رومخ .عساو قاطن ىلع ةمركو ّيركس
 ةيشام ةيبرت ءركسو قرعو ةروهشم

 ةلحز :ندملا ّمهأ .لويخو نجاودو

 . كبلعبو
 .ةلحز اهتدعاق نانبل يف ةظفاحم : عاقبلا
 .ءلمرهلا .كبلعب «ءةلحز :اهتيضقأ

 .ّيبرغلا عاقبلا ءايشار

 ةظفاحمب نانبل يف ءاضق :َيبرغلا عاقبلا

 . نيْنَج بج هزكرم عاقبلا
 )١4057- (ميهاربإ نيدلا ناهرب) ّيعاقبلا
 نم هلصأ .خرؤمو يعفاش هيقف ©

 ناونع» هبتك نم .قشمد يف شاعو عاقبلا
 يف «رردلا مظن»و ؛خيراتلا يف «نامزلا

 . سغلا

 ءرئازجلا ةيالوب رئازجلا يف ةدلب : مِلاَقَب
 ءلن ل8يرةةف

 بيدأ )1١19/84-1871(: (سايلإ) رّطقُب

 . يسنرف ّيبرع سوماق هل . يطبق

 ّيكريرطبلا حرصلا - يكركب

 نفُد .ةئيدملا ةربقم يه :دقرَقلا عيقتب

 . ةباحصلا نم نوريثك اهيف
 يف ةّيدوعس ةنيدم :قيِقُب وأ قيقثب
 لوقح ىنغأ نم .ن 16,6٠٠ ءءاسحألا
 ىلإ ّدتمي بيبانأ طخ .ملاعلا يف طفنلا

 .نانبلب ينارهزلا
 بونج ةّيسنرف ةدلب :830ع3:36 اراكب

 .نوهتاس وزو بقة يخل يسمن
 .بونجلا يف َينانبل فيصم :نيساكب
 نيرا

 ةيسامأ يف شاع يكرت َيفوص :شاتكب
 ةقيرطلا هيلإ بسنت .م 55/ه١٠ نرفلا
 . ةّيشاتكبلا
 :(19417-194815) (نسح دمحأ) ركبلا
 ١9174- ةّيروهمجلا سيئر .ّيقارع دئاق
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 )1410/5-1١977(: 8ءانع# (لراك) ركب

 . مالسالا يف تاسارد هل . يناملأ قرشتسم

 نم .ةعيبر نم ةّيبرع ةليبق : لثاو نب ركب
 ٍبِلْعَت نيبو اهنيب سوسّبلا برح اهبورح
 .راق يذ موي يف سرفلا تمزه . اهتخأ

 يف َينوراملا كريرطبلا ٌرقم :يكركب
 نانيل

 )٠١4١-٠١44(: (ديبع وبأ) يركبلا
 ام مجعم» هل . ّيسلدنأ َيفارغجو خّرؤم

 .«كلامملاو كلاسملا»و «مجعتسا

 نيدلا سمش) ٌيركببلا
 ٌيرصم ٌيفوص :(ما586/ه494 ت)

 . ةيفوص لئاسرو حورشو تافلؤم هل .ريبك

 (دّمَحم

 /ها55١1ت) (ىفطصم) قركبلا

 َيفنح فّوصتمو رعاش (م 648

 . ةرهاقلاب يفوتو قشمد يف دلو . بهذملا
 هل .مظنلاو تالحرلاو فيناصتلا ريثك
 تافّلؤمو "تاولصو .حورشو لئاسر

 .ةيفوص
 )١410٠- (قيفوت دّمحم) قركبلا



 اًيفكب

 بيدأو ةقبطلا يلاع رعاش 75

 .ةرهاقلا نايعأ نم لّسرتم

 ةّيفوصلا قرطلا خياشم خيشو فارشألا

 . ةيبصع تابارطضا نم ىناع .رصم ىف
 لبقتسملا» .«برعلا زيجارأ» هبتك نم

 .«ةغالبلا لوحف# ؛؟مالسإلل

 .نتملا يف ّينانبأ فيصم : اًيفكب

 -١ا/48) 8ءءونبعتعا (ناوطنأ) ليريكب

 كفنكإ -ةرشاق "مفارق 214م0

 ةّيراطب عرتخاو ةّيطغضلا ةّيئابرهكلا
 :(١مهؤ1490-1) نومحإ اهتبإ - . ةئوض

 - ّيسمشلا فيطلا ريوصت ىلإ لّصوت
 فشتكإ )1١86015-١908(: يرنه هديفح
 . ١9407 ليون ةزئاج . ١847 ةّيعاعشالا

 ؛نيصلا : 0ءا-المرو نيكي
 ملاعلا مصاوع رهشأ نم .ن ةرا“ هدد

 راوسألاو راثآلاب
 نم فلاح .٠ فحاتملاو لكايهلاو روصقلاو
 ةرّوسم يهو ةّيرتتلا وأ ةيلخادلا ةنيدملا
 ةنيدملا هلخادبو ٌيروطاربمألا ٌرقملا اهيف
 ةّيخيرات فحاتم مويلا يه «.ةمّرحملا
 يهو ةّينيصلا وأ ةّيجراخلا ةنيدملاو «ةّيّنفو
 ةّيبعشلا ءايحألا اهيفو ةرّوسم اًضيأ
 يفو .لكايهلا ضعبو ةّيراجتلا قاوسألاو
 هيفو اًميدق ةّيبنجألا تاثعبلا يح قرشلا
 ةينطولا ةيتكملاو ةّيعاطصا تاريحب

 راوسألا جراخ دتمتو .ةلودلا رئاودو

 َيفاقثو يرادإ زكرم نهحبو ىحاوضلا

 مهم يعانصو

 ةيمصاع

 ةينغ «ةيخيراتلا

 ءامسلا لكيه - نيكي

 :(18410-1917) 8ءال (ردنكسإ) لب
 نوفلتلا يعرتخم دحأ .تىكريمأ ئئايزيف

. 
 ةقرشتسم :(1874-19377) (دورترج) لب

 هيش نيف اهتالحرب ترهتشإ .ةيناطيرب
 ١ . 1417 ةّيبرعلا ةريزجلا

 دلو .قيرئازج سايس: 5 حلا الب
 . اسئرف ىلع ةروثلا يف كراش 10

 لزع .1456-- ا سيكو

 . 194٠ دالبلا ىلإ داع . يف مث
 يف ةميدق ةّينانوي ةئيدم :813[212 ايتالي

 بورحلا يف ةمساج ةكرعم .ايسويب

 سرفلا ىلع .نانويلا اهيف رصتنا ةّيديملا
 .م.ق ع

 ةمصاع: .نيرحبلا يف ١ ةيرق :ميدقلا دالاب

 .ىطسرل نورقلا يف نيرحبلا
 خرؤم :(845ت) (دمحأ) يرْذالَبلا

 ”«نادلبلا حوتفا :هراثآ مهأ . يدادغب

 . ”«فارشألا باسنأ»و

 .ونيمرالب وتربور بلطأ :ونيمراب
 يف ةيدنه ةئيدم :8ءااققل يراُلَب

 .نا١ ١,٠٠٠ «اكاتانرك

 :(ا ماله )١4148- طظاوعم (روتكف) سالي

 ؟ نوجرس طالب فشتكإ .نسنرف ٌيرثأ

 . داباسرخ ىف

 .ايزيغرق يف ةميدق ةنيدم :نوغاسالب
 19٠. وحن هل ةمصاع ناخارغُب اهذختإ

 اهكعم (هتسيف) زيينابيإ ىوكسالب
 ٌينابسإ يئاور :(1918-18717) 2

 هعمتجم تالكشم جلاع . ةّيمذدقت ةعزن وذ

 ةعراصملا تابلح# هل .ةئيرج ةّيعقاوب

 ايؤرلا ناسرف» ««ةّناردتاكلا» .«ةيمادلا

 .«ةعبرألا
 )::١9- 813038:6 (سيجر) ريشالب

 ةفسلفلا ذاتسأ . ئسنرف قرشتسم © 7

 دهعم ريدمو نوبروسلا ةيبرعلا
 نم .سيراب يف ةّيمالساإلا تاساردلا

 ةمجرتو «ةّيبرعلا بادآلا خيرات هراثآ

 .نآرقلا

 وخّرؤم هقلطأ مسإ :ءادهشلا طالب

 .اسنرف يف هييتاوب ةكرعم ىلع برعلا
 نمحرلا دبع ىلع لترام لراش اهيف رصتنإ
 . ل يقفاغلا

 -1814) (داوَج دّمحم) َغالتبلا

 نم .قارعلاب فجتلا ءاملع نم *١84177(:

 ردنكسإ لب

 .«ىفطصملا نيد ىلإ ىدهلا» هبتك
 .«ثيلثتلاو ديحوتلا»

 بونج يف لبج :81ةاءاان/# نروبكالب

 .مم7 اكسالأ

 يف ّيناطيرب أفرم : 8اةعاوممدا لويكالب

 .قءءيوفف ءاقتلربإ ركب ىلع ريمكتأل

 )/١4831- 813ءاعا( (كيرتاب) تكالب

 ةعشألا سرد . يزيلكنإ ين ,نايزيف 4 ١(:

 /مهاكثك تز يشبحلا حاب نب لالب

 يفوت .نذأ نم لّوأ .نباحص م١0
 . قشمد يف

 :(1817-14887) ظاقصع (سيول) نالب

 ةاعد نم . يسنرف ّيسايسو خرؤم

 هباتكي رهتشإ .لاّمعلا فاصنإو ةّيكارتشالا

 ةيكلُملا طاقسإ يف مهسأو «لمعلا ميظنت»

 يف فّرطتملا راسيلا نع بئان .
 ةروثلا خيرات» هل . 181١ ئنطولا سلجملا

 .«ةّيسنرفلا
 هل .ّيروس ناّتف :(19817- ) (دهف) ناب

 اًمليف ١5 يف لّثمو «ةينغأ 50٠ نم رثكأ
 ةلوجرلا عباطب هيناغأ ترّيمت . اًيئامنيس
 . ليصألا َيبرعلا ّيلبجلا نحللابو
 ظادمصءطه64 (رايب ناج) راشنالب
 ديطانم عناصو رابط ضنا قة -١ا؟ة5)

 شناملا زاتجإ .ةلظملا عرتخإ .َيسنرف
 هتجوز  هتكراش 1١82  داطنملاب

 قيلحتلا يف )1١4108-١919( ايفوص

 .داطنملاب

 )١8:6- 1ة8اةهوانأ (سيول) يكنالب

 ةروث ءامنعز نم يتدنرف يكارتشإ 1١
 ترّثأت .ةليوط تارتف نجس .4
 . ةّيروثلا تاباقنلا هراكفأب
 يف تكلم ةّيدنه ةلالس : 3113 اواي



١١ 

 اهكولم رهتشإ . 5-م نرقلا يقرشلا نكدلا
 فلا ةورق: تنفق. يتلا ةيارمعلا مهرانآب
 لكايه يف ّةو 7 نينرفلا يف عادبإلاو
 . ”ماروبيشناكو ”ماروييلاباهم
 قرش قارعلا يف 3 :تاوالب

 . ةّيروش أ راثآ . لصوملا

 نيطالس عسات :(نيدلا ثاّيغ) نابلب

 مهرهشأو يلهد يف كارتألا كيلامملا
 .لوغملا وزغ ّدص . 1787-06

 ّبصم ىلع َينابسإ أفرم :811030 وابلب

 ءاياكسب | جيلخغ يف نويقرن
 .اياكسب ميلقإ ةدعاق .ن,ل,٠٠٠

 .ديص ةدعاف . يعانص زك رم

 ةظفاحمب رصم ىف ةنيدم : سيبأب

 .ن#٠٠٠,١٠ «ةيقرشلا

 تلب :ناقيضم هلمحي مسإ :14]86 تلب

 تلبو ءدنليزو نيف يئربزج نيب ريبكلا
 قيطلبلا نالصي ؛دنليجو نيف نيب ريغصلا
 تاغتاك .ةطساوب لامشلا رحب
 هاو
 لامش ناتسكاي يف ةّيلبج ةقطنم :ناتستلب

 "مك 77,00٠ ءسودنهلا ىلع ريمشك
 «ودراكس اهتمصاع ناآلشثروو٠

 لابج  اهيلع افرشش .نةرو٠٠

 يف ّيكر يمأ أفرم : 8ةلانملم ع روميتلب

 .كيباسيشت حجيلخ ىلع دنليرام

 ّيعانصو َيفاقث زكرم 5. ٠
 . فحاتم . يبطو

 - اراك ) بيتل معااءانع#ع (فزوج) هييتلي

 :(4 7 عرتخإ .يسنرف نئايميك

 . نينكرتسلاو انيكلا وتنافاكو
 دئاق و كك رشب نب جلب

 يف ضايع نب موثلُك هّمع كراش . . ّيقشمد

 . لتق 4١. ةبطرق ىلوت . ةيقيرفإ حتف
 اًيوروأ ىف ةلود :58ءاجتوادع اكيحلب
 نتلوع ني ةلاهشلا' رعب نللغ ةييرفلا
 ١١,617 ءاسنرفو غروبمسكولو ايناملأو

 اهتمصاع "مك

 . جييل «سرفنأ :اهندم نم «لسكورب
 ادنلوه نع تلقغسإ .دئاغ ءاورلراش

 نيمسق ىلإ ةموسقم .ىكلم ماظن .

 ةيكنم الف : ةغللا فالتخاب ةّيموقلا يفلتخم

 ىلإ قافثا بجومب تمسك .ةّيسنرفو

 لسكورب ءاينولأو ءردنالف :قطانم ثالث

 نق ال5 قد ةاشاق

 ءزج - تاوالب

 ٌيزركرمال ميسقت ةّيلمع رشوب .117
 ءزج وه طسبنم لهس :ضرألا .4
 بونجلا ىف :ةّيلامشلا اًبوروأ لوهس نم

 زواجتت ل يتلا نيدرأ تاعفترم ّيفرشلا

 ساق «بابضلا ريثك بطر خانم م14

 ره اهربعت .نيدرألا ةبضه ىف فاجحو

 زوم :اهنم ةحالملل حلاص اهرثكأ ةديدع

 .اسنرف يف عبانلا ركسأو «نيدرألا يف

 ةكيش .رزيإ ىرجم نم ريغص مسقو
 نم .تالصاومو لقن طوطخو تاونق

 ةرذو حمق ةعارز .ةّبنغلا ةّيعانصلا لودلا

 ٌيركس ردنمشو اطاطبو فلعو بوبحو
 غبتو بنقو ناتكو ءرانيدلا ةشيشحو

 راقبأ ةيبرت ءروهزو ةمركو رضخو هكاوفو

 .كامسأ ديص ؛نجاودو ليخو ريزانخو
 .ةّمهم محف مجانم .باشخأ رامثتسا
 ةيديدح تارطاقو تاّيئايميك ةعانص

 غابصأو ةدمسأو ةيودأو رئاخذو ةحلسأو

 ءابرهكو ريوصت مزاولو ضماوحو جاجزو
 .ةمّدقتمو ةعساو جيسن ةعانص .نورتكلإو

 ةعجو الوكوشو تاّيركسو نابلأو ةيذغأ
 دلج .ةّيقرح تاعونصم .ةروهشم

 ةراجحو ساملأو تارهوجمو تازّرطمو
 ال ةعساو ةرجه .ةينف فحاتم . ةنيمث

 . ةنّولملا طئارخلا بلطأ . اسنرف ىلإ امّيس

 برغ ناتسناغفأ يف ةميدق ةنيدم : خلي

 ءايردومآ ىرجم بونجو فيرش رازم

 ةّمهملا ةّيخيراتلا ندملا نم .ن ٠,٠٠

 نيب ةّيراجتلا لفاوقلا طوطخ ىقتلم ىلع
 ةراجتل ةروهشم قوس ءدنهلاو ناريإ
 ىلاوت . برغلا دالبو نيصلا نيب ريرحلا

 نويقولسلاو رددكسإلاو نرّئيمخأالا اهيلع

 ةيوق ةّيدنه ةينانوي ةلود ةمصاع تحصأو

 نقلا نق مالحألا ايلعد .ةيذوبلل اًزكرمو
 زكارشس نمو امر ةيساع تدقق ف

 يف امّيس ال ةرهدزملا ةّيمالسالا ةفاقثلا

 ةيزنوربلا باوبألا نم

 .نيتونزغلاو ةقجالسلاو نيتتاماسلا دهع

 .177 ناخزيكتج اهبّرخ
 لالطأو راثآ . فيرش رازمل ةعبات تسمأو

 اهيلإ .ه ؟ نرقلا نم دجسم .ةميدق
 .نوريثك ءاملعو ةكماربلا بستني

 يف ةريحب :8ةلاطهع» شخ
 ىصقأ ء'مك 17,5٠٠ «.ناتسخازاك

 ٌبصي .م7847 اهعافتراو .م 177 اهقمع

 ةحلام برغلا يف ةبذع اههايم ؛يليإ اهيف
 اهتفض ىلع .كامسألاب ةئع :قرشلا يف
 نافع فكل دي اا
 . تاحالم ء«ساحن مجانم
 نم :(860-984) (ديز وبأ» يخلتبلا
 يف شاع .ةيفارغجلاب مالسإلا ءاملع

 يف فوسليفلا ٌيدنكلا ىلع سرد .خلب

 اهزكرم فعض

 هنعو «ميلاقألا رَّوُص» هباتكب رهتشإ .دادغب
 . يرخّطصالا ذخأ

 بونج ةلجد ىلع قارعلا يف ةنيدم ْ:دّلَب
 تيركت ةظفاحمب ءاضق زكرم ءءاّرماس
 .ن 0,0٠٠ «نيدلا حالص

 . راجئس بلطأ : راحتس دلب

 ىف ةّينابسإ ةنيدم :1/311200110 ديلولا دَّلَب
 ىف ترهدزإ :ن 155 ةلاغصف
 تاراّيس .ةّيعارز قوس .سلدنألا
 . موينمولأو
 -١ا[/494) 8ةاتقع (يد هرونوه) كاْرلُب

 ايديموكلا) هل .تسنرف يصصق

 سرد ."هدئارغ ىينيجوأ»و «ةّيرشبلا
 .ةقيقد ةسارد هرصع قالخأ

 ةدعاق .ةّيميهوب ةنيدم :طا2ع5 نزلي
 عناصم .ن .ةيبرغلا ايميهوب

 ةينبأ .ةعج :تاراّيسو ةحلسأ :ءادوكس

 . ةّيرث

 ايؤرب ريهش .لباب كولم رخآ :رَّضششلَب
 . م. 679 ليتغإ .َّيبنلا لايناد هل اهرّسف

 :(5١7١ت) (اشاب دّمحم) ىيجطلبلا



 ٌويبطللا

 مكخ ىّلوت .مظعأ ردصو اشاب نادوبق

 ايسور ىلع رصتنإ .بلحو مورضرأ
 .االا»

 يف َيلخاد رحب :28ة10عد6ع قيطلتلا

 ءيسلطألا نم عّرفتم ةّيلامشلا اًيوروأ

 اينوتلو اينوتسإو ءايسورو ادنلتف هب طيحت
 «قيطلبلا دالبب ةروهشملا ايناوتيلو

 «ديوسلاو كرامنادلاو ايناملأو اينولويو
 .م54 هقمع طّسوتم ءامك ٠٠

 لامشلا رحبب هلصت .م404 هاصقأو

 تاقتاكو لكوسوو أو كاب 2 قياتفم ةلسلم
 ناتانق هلصت امك «لّيك ةانتو ءكاّرجاكسو
 هنم عّرفتت .اغلوقيو ضيبألا رحبلاب
 ليلق .ادنلتفو اغيرو اينتوب ناجلخ

 :هيف ّبصت يتلا رهنألا لضفب ةحولملا

 «نِماين ءيبرغلا انيقد ءالوتسيف ءاردو
 هضّرعت مغر ةطشان ةحالم ةكرح اين

 ادنئلتف يف :هئفارم .ًءاتش دلجتلل

 يفو جربسرطب ايسور يفو «يكنسله

 اينيدغو نيتتش اينولوي ينو ؛اغير اينوتل

 كيولو لّيك ايناملأ يفو .كسنادغو

 كرامنادلا يفو ء.كوتسورو رامسيفو
 ديوسلا يفو حءهسندوأو نغاهنبوك

 روهشم .وملامو هلقاغو ايلولو ملهكوتس
 . هكامسأ ةرفوب

 نعليل باؤم كلم هلسرأ فاّرع :ماعلب

 .نعلي ملو كرابف «ليئارسإ
 بتاك )19447-١1140(: (حابر) يرمعلب

 نم ..3438 ةرصب دقق. .يرئازج رعاشو
 ةياورو «ةحورجم ةرظنا : هتافّلؤم مهأ

 .1997 ةهوجو الب ءاسنا

 45٠(: ت) (دّمحم لضفلا وبأ) َىمَملَبْلا

 هرزوتسا «ءاغلُبلا ءابدألا نه ريزو

 ىلإ نسحأ .يناماسلا دمحأ نب ليعامسإ

 ّيلع وبأ هنبإ - .ءاملعلاو ءارعشلا

 حون نب كلملا دبع ريزو :(445ت)

 خيرات ةمجرتب رهتشإ .عحون نب روصنمو
 . ةيسرافلا ىلإ يربطلا

 قرش بونج يف ةلود : 18331831113 ايراغلب

 رحبلا ىلع ناقلّبلا ةريزج هبشب اًيوروأ

 اينودقمو ايبرصو اينامور نيب دوسألا
 ء'مك ١١١,0٠٠ «نانويلاو

 نمو ايفوص اهتمصاع .ن 5 ٠٠

 اهيلع رطيس .زورو انراقو فيدقولب اهندم
 تلقتسإ ١843-14108. نوّينامثعلا

 ايكرتو

 .1945 ةّيروهمج تحبصأو ؛:4

 ةموكح ةّيطارقميدلا ةضراعملا تفل

 باضهو لوهس :ضرألا 1441١. ةديدج

 ىلإ برغلا نم اهقرتخت ةبصخ ةّيعارز
 يعارملاب ةّينغلا ناقلبلا لابج قرشلا
 يف «نايدئس امّيس ال «ةعساولا تاباغلاو

 يفو هدفاورو بونادلا يداو لامشلا

 لابج نيب استيرام هيوري لهس بونجلا

 يطغتو ءاليرو ابودور لسالسو ناقلتبلا

 نم ةفيثك تاباغ حوفسلاو ممقلا
 ىلعأ .ةّيرحبلا راجشألا وأ تاّيربونصلا

 .م 1,416 ءالير لابج يف ىَلَصُم اهممق
 موقي .اًفيص ٌراح ًءاتش ساق ّيّراق خانم
 ةضهنو ةروطم تاغارز ىلع داصققالا

 بوبحو ةرُّدو حمق ةعارز .ةيمان ةّيعانص
 زرأو نطقو ٌيركس ردنمشو اطاطبو

 توتو خوخ «هكاوفو غبتو سمشلا راودو

 زاتمت ءهرودنبو رضحخو ءابنعو ضرأ

 ةعساو عرازم يطغت ةروهشم دورو جاتنإب
 نجاودو ةيشام ةيبرت .ةّيرطع اًنويز يطعتو

 تيينيل محف مجانم .ريرح دودو لحنو

 جيسن ةعانص .مويناروأو صاصرو كنزو
 باشخأو ةدمسأو تاّيئايميكو نيدعتو

 نم نابجأو ةيذغأو ةعجو رومخو قروو

 تاعانص «ةيراغلبلاب ةفورعم صاخ عون

 انراق يف امّيس ال ةطشان ةحايس .ةّيفرح

 .دوسألا رحبلا ءوطاوش ىلعو

 ىلع برصلا ةمصاع :8605ع730 دارغلب

 .نار,546ةرد٠٠ ءاقاسو بونادلا ىقتلم

 . يعانص زكرمو ّيرهن أفرم
 -١ا/ا/١٠) 8ءاععقسم (ليونام) ونارغلب

 ناس دعاس ٌينيتنجرأ دئاق

 . ١1817 نيتنجرألا ريرحت يف نيترام

 )1١4877- طةلهمهابع (مّيلر) فيرغلب

 برعلا دالب راز ئزيلكنإ دئار :(١ةذرخ4

 . يريجيرجلا سرطب ةقفرب
 رصم يف ةنيدم :لّوأ مسِق سافلب
 .نالة,٠٠٠ ةّيلهّفتلا ةظفاحمب
 ادئلريإ :8عا[ه60 تسافلب

 زكرم ءأفرم .نالآةرء٠٠ «ةّيلامشلا

 لسالس يف لابج ةلتك :5ءاءهد»« وقلي
 ةّيمحم .م7١٠,4 اسنرف قرش بلألا

 قرش لامش يف ةنيدم :861001:6 روفلب

 .ةعطاقم ةدعاق .نالةه,٠٠٠ ءاسنرف

 -184/) 8ةلكانت (سميج رثرأ) روفلت

 ريزو («ٌيزيلكنإ سايس :(1
 روفلب دعو ردصأ 1١9411. ةّيِجراخلا

 . نيطسلف يف ّيدوهي ّيموق نطو ءاشنإب
 يف ّينف حانج : 861760858 ريديقلب

 / سويتنقونيإ دهع يف ينب ناكيتافلا

 ةمصاع

 ةعومجم ىنغأ يوحي .؟ سويلويو
 .«نولويأ» اهرهشأ ةميدق ليثامت
 اهتدعاق «ةّيندرأ ةظفاحم :ءاقلتلا



 نفل

 ئللط وانت

 . طلّسلا وأ ءاقلبلا لابج اهيف .طلسلا

 ةّيبونجلا اًيوروأ قرش ةريزج هبش :ناقلتبلا
 هجيإو ةرمرمو راحب نيب
 ءامك 06٠,6٠٠ وحن «كيتايردألاو

 بونادلا لامشلا يف اهذحي .ن نويلم ٠٠

 ايبرصو ايتاوركو ايناقولس مضت ءاقاسو
 اينودقمو ورغين هتنومو كسرهلا اينسوبو

 مسقلاو نانويلاو ايراغلبو اينابلأو
 قيم اهلصتي :اكرت نم ةقوروألا
 ليندردلا قياضمو ايلاطيإ نبع وتنرتو
 تعضخ . ىرغصلا ايسآ ع روفصوبلاو

 اهتعزانتو ١4 نرقلا ةياهن يف نيّينامثعلل

 ةدوسألا

 تّلقتسإ ةتسا . 8 نقلا يف اسمئلاو ايسور

 ةيلبج ةقطنم .؟4-70 نرقلا يف اهلود

 0 فئوب :ايراغلب يف اهممق ىلعأ

 ةلسلس يف ىَلَصُمَو .م ؟,775 ناقلبلا
 افاروم ةيدوأ يف ناّكسلا رشتني .لحاوسلا ىلع َيطّسوتم لخادلا يف ّيَراق خانم .م 1,450 ءالير لابجب ابودور
 .استيرامو رادرافو

 شا
 ىلع مرقلا يف أفرم : ل ةوالَقَلَ
 ىلع زيلكنإلا راصتنإ .دوسألا رخدلا
 ١/8685. سورلا

 أبس ةكلم ىلع برعلا هقلطأ مسإ : سيقلب
 . ميكحلا ناميلس تدصق يتلا
 ىلوتسإ .نقترأ ريمأ : مارهب نب كّلَب
 اهرلاا رعأ © نلسوس ريثآ .نارنع للك
 يف لتق . ميلشروأ كلم نيودغبو
 5055 حتما
 /هالا/ ت) دانُم نب يريز نب ني

 يف يريز ينب ةرامإ سّسؤم م14
 أ .نيّيمطافلا داّوق نم ناك .ةيقيرفإ
 ىلع رصضتتإ . 6908' ةئايلموترئازجلا ىّتيدن
 . 41/١ بازلا ىلع ىلوتساو هتانز ةليبق
 هلاقتنا دنع ةيقيرفإ ّيمطافلا ّرعُملا هالو

 ةطاوغربو ةماتك رهف .917 رصم ىلإ

 ةساملجسو سافو سلبارط ىلع ىلوتساو

 هنيا هقلخ .هلك برغملا هل نادف
 .روصنملا

 دامس تب ةارمأ عم : :فقتحم نبا نيكل

 ىلع ىلوتسإ . 1635-1١31 ترغتلا ف

 بيدأ :( )١191١65- 8ءا108/ (لواس) وللب

 ء««شرام ىجوأ تارماغم» :ةعزنلا

 ةزئاج .«تلويموه ءاطع» ««غوزتره»
 . 191/5 ليون

 مدلمصع2,56085  (يرنه) نوتسرملت

 ىَلوَت ٌيزيلكنإ يسايس :(1816-1184)

 .ةرازولا ةسائرو ةّيجراخلا ةرازو اًرارم
 .استرف دف ةيئادفلا ةتسايسب رهتشإ

 ىف نكتوترألا :هورلل ريع :َهَمَلَبلا
 نابهر هسّسأ .تلامشلا نانبلب ةروكلا

 . 11817 جنرف
 داشتلا نيب ءارحصلا أ ةحاو :هّملَب

 . حلم علقم . برغلا سلبارطو
 ءزيلب ةمصاع : 561520مقق نايوملب

 .نورذعف

 .رمدت بلطأ :اريملت

 ىلع اينابسإ ىف أفرم : 2 ةيسمْلَ

 ء ةيسنلب جيلخ ىف رايقال اداوغ ّبصم
 ةراضحلا مصاوع نم .ن ٠٠

 رماع ينب ةمصاع . سلدنألا يف ةّيمالسالا
 نم نابسالا اهعزتنإ . فئاوطلا كولم نم
 تازّرطمو ريرح ةعاص 1١778. برعلا

 ريدصت .ةيذغأو فزخو ديمرقو قروو
 .نداعمو زرأو رومخو بنعو تاّيضمح

 نرقلا نم ةّيطوق ةّيئاردتاكو ةّيرثأ ةينبأ
01# 

 يف ةّينابسإ ةنيلم :: 83 ةيسنلب

 .ن 3٠,٠٠٠ ءةميدقلا ةلاتشق

 د 0
 ا دب < . ركوب 14 5 5 - هدة دو 7 95

 "ا

 نوتسرملب يرنه

 )١856- 58ز]طقك2 (رودويت) سراهلب

 .رصم .ىفا ملع نئاملأ :بيبط 201

 . ايسراهلبلا ةموثرج فشتكإ
 :(1875-1904) ة8ءام4 (اتحوي) ولب

 هل .ّيعوسي بهارو ّيسنرف قرشتسم
 .ةيسنرفلاو ةيبرعلا ىف «ةّيردلا دئارفلا»

 ءراولا نلغ ةيسنرف 57 :810ز15 اولب

 .ن٠86*٠٠٠,٠ ءريشو راول ةظفاحم ةدعاق

 6١٠- وحن) 0195 نينار اقول

 هل .امور يف شاع َينانوي خّرؤم 05

 نانويلا ريهاشمل ة«ةنراقملا ريسلا

 .ةقافورلاو
 كلم .سنروتاس نبإ : 0 نوتولي

 .نامورلا دنع تاومألا هلإو ميحجلا

 .م٠٠2,١ قشمد برق فيصم : نادولب

 لابجلا وأ 8انع 110865 زجدير ولب

 يف ةّيقرشلا شالابأ لابج لسالس :قرزلا

 لشتيم اهممق ىلعأ .ةدحتملا تايالولا

 .م 17*50

 )1١886- 1810عظ (تسنرأ) شولب

 ّيسكرام ّيكارتشا فوسليف : ( ١ ة1/1/

 كر .«يبوطلا» يرطَنُم رابك نم .َيناملأ
 لبقتسملا يف «يبوطلا» ريثأت ىلع هتاسارد

 . ّيعامتجالا يخيراتلا

 1140 8 ءادعت هيون رشولب

 م
 0 2 لك 2. 20 0 ب 5 0 ا

" 



 ناتسِشولب

 يف نوتغنيلو دعاس ئسورب دئاق 6 6

 . ١816 ولرتاوب نويلويان ةميزه
 بوهسو باضه ميلقإ :ناتسِشولب

 ناتسكاي برغ بونج يف ةلحاق ةّيوارحص
 6٠١,٠٠٠" «نامع رحب ىلع ناريإ قرشو
 ةيذوأ هيف شت .ن !رالةءرد٠٠ عامك

 نم لئابق هنكست ءةحلام تاريحبو ةقيمع
 ثيح نطقو «حمقو ةمرك .لححرلا ةاعرلا

 ّيناتسكايلا مسقلا .تاحاولا ضعب دجوت

 مسقلاو «تالاكو اتيك يّتعطاقم مضي

 ةعطاقم يف نادهاز هتمصاع ّيناريالا

 .نامرك اًميدق هتمصاع تناكو ؛ناتسيس
 ايراغلب يف ةنيدم : 103 فيدقولب

 ضرعم .ن8 51,6٠٠ ءاستيرام ىلع

 . يونس يلود

 :(19؟1-448١51) 8اهاع (ردنسكلا) كولب

 ةّيزمرلا يلثمم زربأ نم يسور رعاش
 .«رشع انثالا» .«جلثلا عانق» : ةيسورلا

 )1١41/75-:196(: هانم (نويل) مولب

 . سيراب يف دلو .يسنرف بتاكو يسايس
 ةموكح 90 . كارتشالا برسل نقر
 ١ 01/1 «ةيبعشلا ةهبجلا)

 سيئر . 1447 ايناملأ ىلإ يفن . 1574و

 1١9445-/1941. ةموكحلا

 يف ةنيدم : 810611001618 نيتنوفم ولب

 «ةّيبونجلا ايقيرفأ
 .نا

 لبجلا وأ ظاادع 84هايداقن» نتنوّمولب

 اكياماج يف ةّيلبج ةلتك :قرزألا
 . نب عرازم .م 5107

 لابجلا وأ ظاسنع 84هانهاهتل5 رْئتْنوم ولب

 برغ ايلارتسوأ يف ةيلبج ةلتك :قرزلا
 سوتيلاكوأ تاباغ اهيطخت . ينديس

 نم .ةقيمع جاجفو ةيدوأ اهللختتو

 «جئاروأ ةمي اع

 , .ةّيحايسلا عئاورلا
 دنع برحلا ةهلإ :86110288 انولب

 .ةتافورلا

 )1١851- 810206ا (سيروم) لدنولب

 هتفسلف كر ّيسنرف فرسليف ©4648

 يف اًقيمع اًريثأت ثدحأ .«لمعلا» ىلع

 . رصاعملا يكيلوثاكلا ركفلا

 خّرؤم 06 نرقلا) (دّمحم وبأ) يولبلا

 . ؟نولوط نبا ةريس# هل . يرصم
 -1105) (فسوي جاججحلا وبأ) يوَلَبلا
 .ةقلام لهأ نم ّيسلدنأ ٌيوغل ©

 راعشأ هيف .«ءاب فلأ» هباتكب رهتشإ
 داّهزلا دحأ ناك .ةّيبدأ رابخأو

 .نيروهشملا

 . ةعاضق نم ةّينمي ةليبق : ورمَع نب َيلَب

 نْحِسُم عبسلا سلطأ تانب :اًيرثلا وأ داّيلب

 نانويلا ءارعش نم ةعبس :دايليو . اًموجن

 5+ نرقلا ءارعش نم ةعبسو .اًميدق
 سورا

 يف ينابسإ ليبخرأ :83163:65 رايلب

 «ةيسنلب جيلخ قرش طشسوتملا برغ
 هتمصاع .ن "مك 01

 «ةقرونم «.ةقرويُم :هرزج ّمهأو املاي

 ممقلا ىلعأ .اريربك ءاريتنمروف ءاسيبإ
 وس هقرويم يف رويام غيوب

 برعلا هلتحاو اًميدق ةجاطرقو نوّيقينيفلا
 لضفب ةطشان ةحايس .57- نرقلا
 .حباسملا راشتناو خانملا لادتعا

 ديصو ةيشام ةيبرت «ءرضخو هكاوف
 . ةيفرخ تاعانص . كامسأ

 سلطألا حفسب ةّيرئازج ةنيدم :ةديلبلا
 زكرم .ن ١١0,٠٠٠ ؛ةجيتم لهس بونج
 .ةيعارز قوس ءرئازجلا ةيالوب ةرئاد
 )1١4817- 812204 (سيول) ويريلب

 قوف راط نم لّوأ يسنرف راّيط 5

 .195:94 شناملا

 ىطسولا اكريمأ يف ةلود :8عاذ2ع زيلب

 ةريزج هبشو الاميتارغ نيب ليتنألا ىلع
 سارودنوه يه «.ةّيكيسكملا ناتاكوي
 ءكمك 17,456 .اًقباس ةيناطيربلا
 .نايوملب اهتمصاع .نءءر٠٠»

 ةّيزيلكنالا اهتغل ١48١. تلقتسإ

 ةّيلحاس تاعقنتسم :ضرألا .ةّيئابسالاو

 لالتو ؛بطرو ٌراح اهخانم لامشلا يف

 ءةعساو تاباغ اهوسكت بونجلا يف

 .ما5١,١؟ كيب ايروتكذ اهممق ىلعأ

 زرأو تاّيضمحو زومو ركس بصق ةعارز

 ةعارز

 ويريلب سيول

 نير

 عانس وسمو كانحأ فن قيذو

 .باشخأ .ركس

 :(14517-14915) ظانوك (لايناد» سيلب

 يف ةّيكريمألا ةعماجلا سّسأ .نكريمأ رّشبم
 ةسائر يف دراوه هنبا هفلخخ 1817 توريب
 .14178-01٠9١؟ ةعماجلا

 ءايراغلب لامش يف ةئيدم :676!2» نقيلب

 نم سورلا اهعزتنإ .ن
 . 11/ا/ نيّينامثعلا

 :(11/01-18717) ظاهلع (ميلو) كيلب

 لئاوأ نم ٌيزيلكنإ ماّسرو رعاش
 . ؟ةءاربلا تاينغأ» نيّيقيطنمورلا

 -١ال44) عاازعم (ريثليس) وكيلب

 مكحلا مواق ؛ ّيلاطيإ بيدأ 86 ١(:

 ةعئار تارّكذم هل .نجسف ّيوسمنلا
 . ؟ىنوجساا

 برح ًافرم : طاروصمساط ثوميّلب

 .ن 1٠٠,٠٠١ «شناملا ىلع يناطيرب

 جاهوس ةظفاحمب رصم يف ةنيدم :انيلبلا
 .ناةر,٠٠٠ ؛لينلا ىلع

 . ةّيرسيوس ةنيدم :18ءاانصتم»8 انوستنيلب

 .ن ٠,٠٠٠ ءونيسيت ةدعاق

 نم :(17-0/94) طانصنادك ربكألا سثيلب

 وهو كله .نامورلا ةعيبطلا ءاملع

 خيراتلا» هل .فوزيف ناكربلا بفاري

 .4 هءعطلا

 بيدأ :(؟3-11) سأل

 مسرت لئاسر هل .ةرادإ لجرو ئنامور

 )١400- 8ءاللمل (وبركاي) ينيلب

 ةسردم هب ترثأت ّيلاطيإ ماسر 4

 )١454- يناقويج هنبإ - .ةيقدنبلا

 .ءارذعلا نع ةعئار تاحول هل 57

 -1801) هءالمأ (وزتشيث) ينيب

 ال» فلأ َيلاطيإ ّيقيسوم 5

 .نايوش هب رثأت .«امرون



 الل

 طسو نامرك يف ةميدق ةّيناريإ ةنيدم ؛ مب
 .نآا؟8ر,٠٠٠ «ءارحصلا فرط ىلع ةيعاز

 ناريإ نيب ٌيراجتو ّيجيتارتسا علوم
 .ناتسشولتو ناتسناغفأو

 طيحملا يف ةينازنت ةريزج :26م0 ابهب

 شبك .ن ٠١7,٠٠٠ .'مك 1484 ؛ّيدنهلا
 . ملاع جاتنإ .لفئرل
 لامش يف ةنيدم :ةسمامدد انوليمب

 مساب سلدنألا يف برعلا اهفرع ءايئابسإ
 ةقلطم ةنضاغ 5133+ .فئزل
 ةميدق ةينبأ 4٠١08-١841١.  اراقاث

 .ةّيفرح تاعونصم .ةيطوق ةيئاردتاكو

 توريب يف دلو .سيّدق :سويليفمب
 .109 وحن نيطسلف ةّيرصيق يف دهشتساو

 فلأ ٌيبرغم بتاك :(رهاط) نولج نب

 اياضق جلاع 1١444. دلُو .ةّيسنرفلاب

 .نيبرتغملاو نيرجاهملا
 :( -1917) (نيدباعلا نيز) يلع نب

 يف دلو .يسنوت سايسو ٌيركسع
 سيئر مث ةرازولا نسر 8ةسو
 , 19/1/ هبيقروب بيبحلل افلخ ةّيروهمجلا

 )١868-١955(: (رزايلإ) ادوهي نب

 ريبكلا سوماقلا» عضو .َيناربع بتاك

 . «ةئيدحلاو ةميدقلا ةيربعلا ةغلل
 :(1905-1944) (نسح خيشلا) اَنَبلا

 يف «نيملسملا ناوخألا» ةيعمج سّسؤم
 مالسالا ْنِإ) :هلاوقأ نم .ليتغإ :رصم

 ةلودو نيدو ةّيسنجو نطوو ةدابعو ةديقع

 .«فيسو فحصمو ةيناحورو
 قيضم ىف ةريغص رزج :ةمالس تانب

 .نامُع عبتتو ةمالس ةريزجب طيحت زمره
 ةتيدف نت يساناراق وأ سرانب

 .شداري رثوا يف جناغلا ىلع ةيدنه
 سودنهلا ندم ىدحإ .-.

 . يفاقث زكرم .ةسّدقملا
 . انوليمب عجار : ةنولش

 -١ا/48) 8ءماطقمت (يمرج) ماتنب

 دلو .ٌيزيلكنإ عّرشتمو فوسليف 217

 هفده .ةّيعفنلا ىلع هبهذم ماقأ .ندنل يف

 يتلا هتداعس ىلإ درفلا يعس : ّيعامتجالا

 لوصأ» هل .عومجملا

 مهم عورشم بحاص وه .«عئارشلا
 .نوهسلا ةبول
 «يبونجلا نانبل يف ةدلب :ليَّبج تنب

 ةداعس يه

 .ناةرء٠٠

 :(18154-19134) 8عمت (لراك) زتنب

 ىلع تاكّرحم عرتخإ .يناملأ سدنهم
 .نيرئبلاو زاغلا

 (نمحرلا دبع ةشئاع) عئئطاشلا تنب

 طايمدب تدلو . ةّيرصم ةبيدأ :( 10

 اهمساب ترهتشإ .نيدو ملع تيب ىف
 ةذاتسأ .ةّيعامتجاو ةّييدأ ةدقان . راعتسُملا

 تاساردلاو ةّيبرعلا بادآلل ةّيعماج

 :اهبم .ءةريك تاقلؤم اهل .ةّيآرقلا
 ةايحلا»و ء«نآرقلل تنايبلا ريسفتلا»

 .«ءالعلا يبأ دنع ةّيئاسنإلا

 ةريزج :ةماعاا6212 ةرّصوق وأ ةّيرالتتت

 87 ةيلقصو سنوت نيب عقت ةّيناكرب ةّيلاطيإ
 .ناأءرل٠٠ ع

 ةيسيئودنإ أفرم : 8مم ةطقلع كنايتتُي

 ةظفاحمب ءاضق زكرم

 ةلود ةمصاع *0٠,:50. ءوينروب برغ
 . اميدق ةّيمالسإ
 لامش يف دتمت ةقطنم :2ةدزّوا باحجبنُي

 وحن .ناتسكاب قرشو دنهلا برغ
 شالو نم“ تلات "مك 4«رودد
 نم مسقو ؛«نيتيدنهلا انايراهو باجني
 دابآ مالسإو ناتلُمو يدنيلاور تايالو
 باجني اهيوري ةّيعارز لوهس .ةيناتسكابلا
 :سودنهلا دفاور ةسمخلا راهنألا وأ
 .جلتوس ءزيب ءيفار «بانش ء؛مولج

 اهتاراضح ّمهأو دنهلا لئابق مدقأ نطوم
 جناغلا لوهسو اًمئاد تناك «ةّيخيراتلا
 . نيحتافلا ةازغلل اًحمطم

 «باجنُي ةقطنم يف ةّيدنه ةيالو :باجني
 ١ كيك را
 ءراستيرمأ اهندم نم ؛راغيدنش اهتمصاع
 رودنولوجو الايتابو «خيسلا ةنايد زكرم
 . انايدولو
 ل ا خب

 .ل أالب ة: ةةيبفق6.

 أف ره : 8ةملز ةلقكأل

 ك ا 3 ن7

 .طفن .نام٠٠٠.١4 ءوينروب ىف تيسينردنإ

 ىلع ايبماغ ةمصاع :18ةهزانا لوحنت

 ءاقباس تسروثاب يه ءايبماغ ّتصم
 0010100 ا

 ءاضق زكرم .قارعلا يف ةدلب :نيوجْنب

 رزج يف ّيسينودنإ ليبخرأ :83003 ادنُب

 ةّيملاغ قوص رهشأأ .ت08,** .:كؤلم
 , 55 نرقلا ذنم بيطلا ةزوجل

 ايسيئودنإ يف رحبلا نم مسق :(رحب) ادنب
 شو ضفخنم هيف ءروميتو كولم رزج نيب
 .مال,١77 اهقمع ةّوُه «يرحب

 458-518)  طاملق2م5 -سرادنب

 رهتشإ ١ ختاتوي تانغ رعاش  *(.ع.ق

 عورأ نم ربتعت «ةرفظُم ديشانأ» ةعومجمب
 ىلع افيض لح .ميدقلا ئانغلا رعشلا

 .مارتحالاو ميركتلاب طيحأو ةيَلَقِص ماّكح
 )1١1١40- (يلع نب حتفلا) يرادنبلا

 هل .لصألا ناهفصأ خّرؤم 65

 دامع نع هرصتخا «نيتقوجلسلا خيرات»

 «همانهاشلا) بّرعو ء.ابتاكلا نيدلا

 . ّيسودرفلل

 . يلازنأ عجار :يولهبردنت

 .جيلخلا ىلع َيناريإ أفرم : ينيّمُخ ردنب
 . طفت .ن ث*ء,٠٠٠

 .يانورب ةمصاع :ناواغب ىرس ردنب

 .نوءردل

 قيضم ىلع يناريإ أفرم :ساّبع رَدنَب
 نأ ؟ ةيداف هوس رش

 8ةصلقةمقتاكع (ناميلس) اكياناردنت

 .ٌيناليس ئسايس )١429-1899(:

 ءارزولا سيئر .ةيرحلا بزح سّسؤم
 .وفاميريس هتلمرأ - ١1404-1.

 +*١945- ءارزولا ةسيئر .1515 تدلو

 .١ةالال- ١ ؟ل/ءور لت

 ةئيدم :7/626215 ايسيئيق وأ ةّيقدنُبلا

 .ن4اله,٠٠0 «كيتايرحألا ىلع ةيلاطيإ

 ةاضقلا رصق - ةّيقدنبلا



 ستكيدن
 تائم صضعب اهضعب طبرتو تاونقلا

 ةّيحايسلا ملاعلا مصاوع نم .روسجلا

 تقلا ةسينع ةهنن: ءاهئابب ةروهشم
 رصق «سارجألا جرب ءاهتحاسو سقرم
 ةديدع روصقو روسجو ةسينك 1١ «ةاضقلا

 . يونس ّيئامنيس ناجرهم . ةّينف فحاتمو

 . ةيفرح تاعونصم
 -؟480) 85016 كرابم وأ ستكيديب
 ةّينابهر سّسأ ء«تلاطيإ سيّدق 1

 مظن 2574 وئيساك لبج يف نييتكيدنبلا
 . برغلا يف ةّينابهرلا ةايحلا
 تاوبابلا نم 6 ةلليتخا مسا : ستكيدنب

 ىعس ١6 - )1١9414-١4115(: مهنم

 ةّيملاعلا برحلا يف مالسلا لالحإ ىلإ
1 
 ةسيكلل 756 لا ايابلآ :55 ستكيشتي

 ايناملأب ايراقاب ةيالو يف دلو . ةّيكيلوثاكلا
 اًيوهال اًراشتسم ناك 21417 ناسين

 يناثلا ّيناكيتاقلا عمجملا ىف اًيلاربيل

 ماعلا خينويم فقسأ )١910-147(.

111 , 

 . ١41
8 

 ةديقعلاو ناميالا عمجم سيئر

 ناسين 14 يف اباب :بختإ

 زكرم .نال٠٠0,0 ءىسنوت أفرم : ترّرنب

 .كامسأ :ظفن . ةيرحب ةدذعاق «ةيالو

 ىدحإ  :ءمموإبا#ةصنف2  ايناقلسني

 قرش ءةّيكريمألا ةدحّتملا تايالولا
 : "بك 11 ءدالبلا 1

 .غروبسيراه اهتمصاع .نث 5,٠" ء ٠٠

 .نواتتلأ «غروبستيب ءايفلداليف اهندم نم
 نم  .رابزكليو «نوتناركس

 محف

 ءايرإ

 . نابجأو نابلأ ؛ّيعيبط زاغو طفنو

 :(184814-1948) 8عمعق (دراودإ) شني

 ةيروهمجلا سيئر .ىكيشت سايس

 .19414-44١هو 1١-16١918م

 ىرغصلا ايسآ يف ةميدق ةكلمم : سطنُب

 .م.ق 0١-37 دوسألا رحبلا ىلع

 . تاديرتيم اهسّسأ
 ترس جيلخ ىلع َنيِيِل فرم :يزاغنب

 زكرم .ةظفاحم ةمصاع .
 . ةّيمالسإو ةّيطنزيب راثآ . يعانص

 ةريزجلا هبش قرش يف ةقطنم :لاغنب
 ١6١,٠٠٠ وحن لاغنبلا جيلخ ىلع ةّيدنهلا

 قرشلا يف شدالغنب ةلود نم فلأتت . "مك
 ىف دتمت .ةّيدنهلا يبرغلا لاغنبلا ةيالوو

 8 اتلد عسوأ «جناغلاو ارتيامهرب اتلد

 : ةّنغ تاعارز ."مك ١40,٠٠٠ «ملاعلا

 ياشو غبتو نطقو توجو بْنقو زرأ

 طيحملا يف حجيلخ :(جيلخ) لاغنبلا

 امروبو شدالغنبو دنهلا نيب يدنهلا

 ء'مك ١,50١,٠٠٠ ءاكنل يرسو ايزيلامو
 ةّيوق ةّيئام تاراّيتل ةضرع .م 4,١45 هقمع

 له

 هرزج نم .ةّيمسوملا حايرلا لعفب
 تاعقتتسم هلخدم دنع رشتتت .نامدنأ

 ةرزوهسم ع مك اف يففقف ١ رتب ردكتس - َغ '؟ هك

 .ةيراضلا اهتاناويحو ةفيثكلا اهلاغدأب

 جيلخ ىلع ةّيدنه ةيالو :َيبرغلا لاغنبلا

 .ن نويلم 01 ء'"مك 41,8867 «لاغنبلا

 «لوساسأ :اهتدم نم ءانكلك اهتنضاع

 لوهس .هروه «ناودروب ؛«روبغراخ «ىلاب

 اتلد دعاس ءيلغوه اهيوري ةينغ ةّيعارز
 بتقَو ٌدرأ اوما هدفارو «جناغلا

 مجانم .غبتو رّكس بصقو ياشو نطقو

 . محف
 ؛دنهلا يف ةنيدم :18ةهع210:ع رولاغنب

 زكرم .نا,٠٠4,0١41 ءاكاتانرك ةمصاع

 ايسأ يف ةلود :8ةمهل3لعوا» شدالغنب

 يف لاغنبلا جيلخ ىلع امروبو دنهلا نيب
 "مك ١47,0٠٠ ءارتيامهّريو جناغلا اتلد

 مهأ .اًكد اهتمصاع .ن 0 ,الء ءرءلت

 نع تلصفنإ .غنوغاتيشو انلُ اهندم
 سفر نمحرلا ايش ..القلا :قاتقاب

 ءهتلمرأ ١918-1١9481.  ةّيروهمجلا

 ١494١. ءارزولا ةسيئر ؛ءايض ةدلاخ

 «يمطلا اهيف مكارت لوهس :ضرألا

 ءامدايو هنمجو جناغو ارتيامهّرب اهيوري

 ضّرعتت .ةيراضلا اهتاناويحب ةريهشلا

 تاناضيفو ةّيمسوم حايرو ريصاعأل

 . ةبرخم
 .ةعارزلا ىلع اهداصتقا موقي ءدراوملا
 ٌزرأ .ملاعلا يف توجلا يجتنم ّمهأ نم

 . ةّيتيز روربو بّنقو ركس بصقو ياشو

 ةدو لضم ؛ةيمانلا نادلبلا نم

 ٌيلحاسلا عراشلا -_ يزاغنب

 يدب



١1” 

 قرشا مالسالا لود نم

 ةحلاملا ةريحبلا برق ةدحتملا تايالولاب

 يطايتحاو ساحن مجانم .ىربكلا

 عجار : ءموطان 1 م0 وات يل وه غنب

 . سروداكسب
 تاعقنتسم ةريحب :832896اداان وليوغتب

 حوارتت ءاكيناغنات ةريحب بونج ايبماز يف
 0 ةروودو نسال نيب اهتحاسم

 . كامسألاب

 ىطسولا ايقيرفأ ةمصاع :8ةههنن يغنتب
 ظ .نةدوءرووف» «يغنبوأ رهن ىلع

 قرش ةّيسينودنإ ةريزج :8ةهوهاك8 ةكنب
 .نلءوءردفف "مك ١١,7547 ءهرطموس

 . ريدصق

 ةمصاع : 8ةههطماع بت غنورك وأ كوكتب
 جيلخ يف هّيصم برق مانيم ىلع دنليات
 تاونق اهقرتخت .ن854١,0,:٠٠ ءدنليات

 تائمو يكلم رصقو ةميدق تايانب .ةديدع
 ٌيفاقث زكرمو ّيلود راطم .ةّيذوبلا لكايهلا

 .ّيعانصو يراجتو ّينيدو
 يف ةّمق ىلعأ :868 21جذ5 سيفن نب

 .م 1,757 ءادنلتكسإب ةّيناطيربلا رزجلا

 .ةّيبويلقلا ةظفاحم ةمصاع ..
 قوسو  ةيديدلج | تاللصاوه ةدقع

 . ةيعارز
 :(1957؟-485١1) 8عصمأا (رايب) اون

 «ةينانبللا رصقلا ةّبر» هل .يسنرف ّيئاور

 . ؟بوقعي رئباو
 ايدوبمك ةمصاع : 3 [عمط هني موني

 .لنارآةةءروؤق٠# : غنوكيم تصم ىلع

 .مك ا,الو ٠ ءايقيلوب يف رهن : 8عمآ يتب

 ةظفاحمب رصم يف عقوم :نسح ينب
 ده نم ةّيرثآ نفادم .ليتلا ىلع انملا

 . ةنعارفلا

 .فيّوُس ىنَب اهتمصاع .اينملاو ةزيجلا
 ؛ةنيدملا ةيسانهإ «شوب ءابب :اهزكارم

 .:نيازلا 2ك عزلا اطقتن

 .ةيميهاربالا ةعرتو فسوي رجب اهيوري

 . ركس بصقو نطق
 .لينلا ىلع رصم يف ةنيدم : فّيوُس ين

 ركس .ةظفاحم ةمصاع .ن ٠,68

 . جيسنو

 .نا٠٠15,0 «ّيرئازج أفرم :فاص ىنَب

 .ديدح .ناسملت ةيالوب ةرئاد زكرم

 . ّيناريإ يسايس :(نسحلا وبأ) ردص ينب

 ةّيمالسالا ةّيروهمجلا سيئر .14177” دلو

 ١581-14.

 ءارحصلا يف ةحاو :ساّبع يب

 ؛ةرواسلا ةيالوب ةرئاد زكرم «ةّيرئازجلا

 .رومت .ن ٠٠

 ىلع اينملا يف ةّيرصم ةنيدم :رازَم ينب
 .نةقةروؤو٠ .لينلا

 «ةلدات لهس ىف ةّيبرغم ةنيدم :لالم ين
 . ميلقإ ةدعاق .نلةرد٠٠

 ءاينسوب يف ةنيدم 3]832 آددطه ةقولاينب

 351 نرقلا نم دجسم قا ةرو“4

 .غبت ؛ةيفير قوس ؛ميدق نصح

 .رغصألا ليحارو بوقعي نبإ :نيماينب
 . قاربت ةئايسأ هنأ هينا لذح
 يف ةّيلاطيإ ةئيدم 1862606810 وتنفينب

 نامورلا اهيف رصتنإ .ن 792,6٠٠ ءاينايماك
 .م.ق 6 سريب ىلع

 ىلع ةّيبرغلا ايقيرفأ يف ةلود : 86مذ» نينب

 بونج وغوتو ايرجين نيب اينيغ حجيلخ
 ء اقباس يموهاد يه .رجينو وساف انيكروب

 ءمكا

 ونوتوك اهندم نم ءوقون وتروب اهتمصاع
 تلقت ةيييترقا ةرهعتسعا .ونأو
 ةكنارشنلا قرط لع توام 1553
 لوهس :ضرألا .
 تاباغ اهيطغت ةيلحاس تاعقنتسمو

 لالت لخادلا يف ءدنهلا زوجو ليجرانلا

 ردحنتو يعارملاو باشعألا اهوسكت
 اهلالت ىلعأ ءرجينلا ىرجم وحن قفرب
 ةرذو توهينم ةعارز .م 515١" ىلإ لصت

 .ل 60 هوو

 هعسأو

 نطقو ةيتيز روزبو ديبع قتسفو بوبحو
 ةينابن نومس ةعانص .ةيشام ةيبرت ءَنِبو

 . ةعجو

 برغ طسو ىف ةنيدم :86113 نينب

 ةكلمم ة.صاع ؛ ايرجين

 ةراضح اهل ناكو قينارمعلا اهميظنتب

 ليثامت يف رهظت ةعئار ةّيَنف ةفاقثو ةمّدقتم

 . عيفر ّيكيسالك طمن نم جاعلاو زنوربلا
 دضع نبإ :(7١١١ت) ةلودلا ءاهت

 ىلوو عئاطلا علخ .ىيهيوب ناطلس . ةلودلا
 . رداقلا

 ءاق ١١ نب ها



 نيدلا ءاهب

 :(1-91١1945ال) (دمحأ) نيدلا ءاهب

 ةفيحص ريرحت سيئر ١9467. ةفسويلا

 . 0 ؛مارهألا»و .ء4604١1 «رابخألا»

 هتافلؤم نم .957١ا نيّيفاحصلا بيقن

 يف ةطلسلا ةّيعرش» :«خيرات اهل ماَيأ»
  .«يبرعلا نطولا
 /ه"ا"١1ت) اًيركَر نيدلا ءاهت

 ذيملت .ناتلم لهأ نم يفوص م05

 .دادغب ىف ٌىدروّرهسلا نيدلا باهش

 .دنسلاو باجنيلا يف ةيدرورهسلا سّسؤم

 رعاش سل )١١806 ريَهُز ءاهبلا

 هل .ةلوهسلاو فرظلاو ةقرلاب ةرعش زاتمإ

 رور#

 سّسؤم )1١4١10-1847(: هللا ءاهت
 نارهط يف دلو .بابلا ةفيلخ «ةّيئاهَبلا

 . ٌيدنفأ ساّبع هنبا هفلخ . اّكع يف.يفوتو

 .«سدقألا باتك» هتافلؤم مهأ

 :(111؟ت) (نلع) يلوزُغلا يئاهبلا

 اتكب رهتشإ . لصألا ّيكرت يقشمد بيدأ

 .«رورسلا لزانم يف رودبلا علاطم»
 لايين يف ةنيدم :8172168208 نواغتاهب

 لكايه .نا9ةرد٠+ ءودئامتاك ةيحاضب
 . نيد زكرم . 5 نرقلا نم ةّيذوب

 :(1437-١الاله) 9 هاش رداهب

 رشع عساتلا نلوغملا روطاربمألا
 هافن 8*١417-1868. .دنهلا ىف ريخألاو

 .زيلكنإلا
 )1١4886-١19021١(: (تقت دّمحم) راهب

 ءارعش ربكأ : َيناريإ ّيسايسو رعاش
 .«ناويد» هل .هرصع

 يضاق :(7١17ت) (هللا ّبحُم) ٌيراهبلا

 مّلسم» هبتك نم .دنهلا يف لوغملا ةاضق

 ءّيفنحلا هقفلا لوصأ ىف «توبثلا

 امهلوادتي «قطنملا يف «مولعلا مّلساو
 دنهلا دهاعملا بالط

 .ناتسكانو
 ّيسلطألا يف ليبخرأ :83ةس5 اماهَب

 ؛ليتنألا لامشو اديرولف لحاس .قرش
 ةماع .لنالةءردوعأف مك ١06

 تّلقتسا «ثلونموكلا لود نم .واسان

 دب اهتم ةىوج ال»» نم لاو .قاونإ#

 زكرم «لدتعم فيطل خانم .سناديفقورب

 يف ةّينيدلا

 : 8ةط2ة1مادك رويلواهب

 . نطق .ن ١ا/٠٠٠,6 ؛ناتسكاي

 «نادابع برغ ةيناريإ ةنيدم :ناهبهب
 ناجّرأ لالطأ اهبرق .ن' لور
 :ةميدقلا

 نيب اه ةميدق ةقطنم :ناتوب وأ ناتهب
 .داركأ اهناكس «ةريزجلا يف نيرهنلا
 )1١84865-١19575(: 8مطع (سلين) رهب

 .ةرذلا بيكرت سرد .نكرامناد ئايزيف

 للفت ليون ةئفاج

 مهنم .نيّيناساس كولم ةّتس مسإ : مارهب

 25 رويهاش نبإ :(؟0”-1؟ا/##) - أ

 8 . ينام مدعأ .ٌآ زمره هاخأ فلخ

 - 0 .امور تبراجح :(5045-0)

 يف ةئيدم

 امم نيحيسلا .ديظقإ 57-5(7)

 :هيوش- ١ .نييطتريبلا لخخدت ىلإ ذآ
 . هلتقو ؟ زمره ىلع راث «ئسراف دئاق
 ” ىرسك هيلع ىضق 6554٠-024١. كلم

 . نييطن زيبلا ةدعاسمب

 )/1١1١١1١-١١57(: دوعسم نب هاش مارهب

 ةنزغ مكح ىلوت .ٌيونزغلا دومحم ديفح
 دما ٌيقوجلسلا ناطلسلا ةدعاسمب

 يئانس هدهع يف غبنف ءابدألا عجش . رجنس

 «ةنمدو ةليلك» مجرتم هللارصن يلاعملا وبأو

 . ةيسرافلا ىلإ
 /ه965ا/ت) (دّمحم نيدلا جارتنا نارهت

 لهأ نم .رابكلا نم ىديز هيقف

 اهنم ةريثك تافّلؤم هل .نميلاب ةدعص

 ةّجحمو لامجلا ةجهب)و «رابخألا رهاوج»
 .؟لامكلا

 .نوّيليعامسإلا عج ار :ةرهملا

 لصوملا مث ناّرح نارطم نيكي

 يف بتك ةّدع نومأملل مجرت .ٌيروطسنلا

 :(ما6

 .ةفسلفلاو قطنملا

 -18514) 8ءطمامم (نوث ليمإ) غنيرهب

 فشتكإ .يناملأ بيبط :(64
 ١9٠١. لبون ةزئاج . لصملاب ةجلاعملا

 رهشأ :(1617 وحن ت) (ذاتسألا) دازهب

 لمع .مهيطاطخ رهمأو سرفلا يرّوصُم
 . ىراخُب ةسردم يف

 هاش )١14108-1955(:. (اضر) يولهت

 1954١. دّمحم هنبال لزانت . 1976 ناريإ
 هاش :(19:-1916) (دّيحم) ىولهي
 هلض واث انشر هيأ الغ ١441١ ناريإ
 يفوتو 1917/4 دالبلا كرتف َينيمُحلا مامإلا
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 . رصم يف
 ةيمالسإلا نكدلا تالالس ىلوأ :َنَمِهَب
 نسح اهسْسأ *-١6719. ا

 هاث نمهي تيدلا ءالفن هقلملا ركك

 دحأ قلغت دّمحم دهع يف ,1708-1/

 لطبلا ىلإ بستناو «يلهد نيطالس
 ءاكلم 18 ةلالسلا تّمض .نّمهَب يسرافلا

 هللا ميلك مهرخآ .؟و ١ هاش دّمحم مهنم

 تفعض .هولامو تارجغ تعضخأ .هاش

 ةلقتسم كلامم ىلإ تمّسقتو ١01917 دعب

 ةّيوفصلا ةسردملا :دازهب ذاتسألا
 لوبناتسإ - زدلي ةبتكم - (17 نرقلا)

 ءةدنكل وك يركن لوا «راذب ءرارب : يه

 . روب اجيب
 يف نايرسلل ميدق ريد :(رام ريد) مانهب

 لئاوأ يف سّسأت .لِصوَملا برق قارعلا
 .ةعئار شوقن .َّه نرقلا

 ءاينملا ةظفاحمب رصم يف ةنيدم :اسنهبلا
 دهعلا ىف اهرايدأب ت رهتشإ .ن

 ْ . ميدقلا ّيحيسملا

 ةمصاع «ةّيدنه ةئيدم :880م2] لايوهب

 مّمست ةثراك .ن 57,60٠١ «شدارب ايدام

 ليتق افلأ ١984. نعانطصا زاغ

 .ةيفابستلا فلآ تتارئكزغو



 اتوب نيخ

 :8طبطدمعو»ب#ع  راوستتوهب
 .ن؟89١1,:٠٠٠ ءاسيروأ ةمصاع ؛ةّيديه

 ةعئار لكايه . نرقلا ذنم ٌيذوب ركرم

 . ٠١ نرقلا اجاراغنيل اهلمجأ

 .مك 19١ ايلاطيإ لامش يف رهن :50 وب

 ندمو وبلا لهس يوريو بلألا يف عبنب
 نيب نّوكيو «؛انوميرك ءاستشتايب ءوئيروت

 .ةعساو اتلد كيتايردألا ىف هّيصمو يراّرف

 ةنيلم

 ءاذأ ءونيشتيت ءارود :هدفاور' نم

 .ورات ءورانات ءويلغوأ

 ةظفاحم ةدعاق ءاسنرف ىف ةنيدم : طوال وب

 عجتنم .نا٠٠٠,٠4١ «كيطنلطأ هئبريب

 .فحتم 17 نرقلا نم روصق .ٌّيوتش
 :(09-18-18444) وع (نلأ راغدإ) وب

 يف دلو . يك ر يمأ دقانو يصصقو رعاش

 :اهنم «ةبارغلاب هصصق زّيمتت .نطسوب

 صصق»و «مييب نودروغ روترأ تارماغم»
 .«بارغلا» هرعش نمو ««ةبيرغ

 وب راغدإ

 ءاسنرف يف ةنيدم :1615[501 هييتاوب

 ؛«نييق ةظفاحم ةدعاق

 .78؟ ءادهشلا طالب ةكرعمب ترهتشإ
 ّيبرعلا فحزلا لترام لراش اهيف ّدِص
 ؛يقفاغلا نمحرلا دبع ىلع ىضقو

 .١؟ نرقلا نم ةّيئاردتاك «سئانك

 افاجوتي .٠

 .ل األ ءيدوو٠#

 ةمصاع «ةّيكريمأ ةئيدم :80156 زاوب

 .ناة٠ء,٠٠٠ ءىهاديإ

 )١4868- 18م5 (ستنارف) ساوب

 ملعب يصاصتخا يكريمأ ملاع 27

 لئابق سرد .لصألا ىناملأ «ناسنالا
 ءوشنلا تاّيرظن ضراع .اكريمأ دونه

 ةّيناسنالا تافاقثلا نإ لاقو ءءاقترالاو

 . فلآتو سناجتب اًيجيردت ترشتنا
 «ليزاربلا يف ةئيدم :80201502 اتسيفاوب

 اجاراغنثيل لكيه - راوسنيوهب

 .ن 2,٠٠٠ ءاميارور ةمصاع

 لحاس ىف ةنيدم :8003ل6 هيكاوب

 .ةيعارز قوس .ن ١72,6٠٠ .جاعلا

 )١175- 28مهزاعهداد (الوقين) ولاوب

 هل .يسنرف دقانو بيدأ 5١

 هراعشأ زاتمت . ؟لئاسرلا#و «يجاهألا»

 يف أفرم :طماماع-الهأدع راون تناوب

 تافسوف .ن اأرلثقر*؟ * # .وغنوكلا

 ةمصاع : 13060705 4نةعو سريأ سناوُب

 ءاتاليال يد وير ىلع أفرمو نيتنجرألا
 ةي رجب تاالصاوم ةدفع .نآاأ٠, شاة ةيروقا

 ّيفاقثو

 نيتتجرألا قرش يف ميلقإ :سريأ سْناوُب
 "مك نا ّيسلطألا ىلع

 هندم نم ءاتاليال هتمصاع .ن نيبالمه'٠

 ناس ةاتالي لد رام : نينوخ ءاكتألب ايهاب

 الوقت
 نيب ةيديلج ةريحب :سريأ ساو

 جرخيا مك «1,4٠ :يليشتو نيججرألا
 ءئسلطألا هاجّتاب ودايسيد ارهن اهنم

 1 .يداهلا هاجّناب لكابو
 )١8590- ظهاصعقت# (نومير) هراكناوي

 . ّيسنرف ةلود لجرو ماحم 21#

 .1917-1478* ةيروهمجلا سيئر

 )1١3848- طهرع (ردتكلا)> بوي

 هل .ّيزيلكنإ رعاشو بتاك 4

 هرثأ .ةّيلزه تاياورو «دقنتلا يف ةلواحم»

 :قريلكلالا بدآلا ىف ريك

 :(11/41-18517) 8مم (ستنارف) بوب

 يف دلو .يناملأ ّيوغل ئينسلأ ملاع
 ةنَراقملا دعاوقلا) هباتكب رهتشإ . ستنيام

 ربتعي يذلاو «ةّيبوروأ ودنهلا تاغلل
 .ةنّراقملا ةّينسلالا تاساردلا ساسأ
 نمل ءايقيلوب يف ةريحب : 280مم0 ويوي

 اهيف ٌبصي .م,٠54 اهعافترا ء'مك

 اكاكيتيت ةريحب نم عبانلا وريداوغاسيد
 .مك ٠

 يف ناكرب :20م02106مءا1 لتبتاكو يوب

 يف .م0,4107 وكيسكم بونج كيسكملا

 . تيوكلل ةعبات ةريزج :نايبوب
 لابج يف ةّمق ىلعأ :9)20060 يديبوُي
 .ممل ناش نايت

 :(١!ل1-4١1/1١84) 2011 (لاقيسري) توي

 ّيرقفلا دومعلا لس سرد .ٌيزيلكنإ حاّرج

 .همساب رهتشا ىذلا

 :(1١-9١1144؟86) طول 80[ (لوُب) توب

 ّيخيرات ميعز .راس ثولاس يقيقحلا همسإ
 ةدابإ مئارجب مهتإ .ء«رمحلا ريمخلا»ل

 .ٌيدوبمك نويلم نم رثكأ اهتّيحض بهذ

 ١47٠. ماعلا ئعويشلا بزحلا ماع نيمأ

 )05-1١8- 1800018 (ليمإ لوي) اًنوب

 داباسرخ ىف بقن . ئسنرف ٌيرثأ 41

 قارعلاب



 +1 اتوب
 ل سس ا يمل ا ا سس يس سس سلا سا :١ كيلا لل سس سس حس ا ل إس ا هس سب مي سنس < | ملا سل يس سي سل ا اسس سس - اا“ . ىلع 2 ةيسبإ#

 ايقيرفأ نم يس ايس : 80453 (رتبي) اتوب

 ءارزولا سيئر ١41١5. دلو .ةّيبونجلا

 ةيروهمجلا سيئر | ءاو4-ا918

 . ١944-1١84

 حوفسب ايسآ يف ةكلمم :8طاناق» ناتو

 يّتيالو نيب تبّتلا بونج ةّيقرشلا ايالمه
 ء'"مك 4,٠٠٠ :نيتّيدنهلا ميكيسو ماس

 ةيمحم .وبميت اهتمصاع .ل 06 ٠٠٠,*

 لامشلا يف ةيلاع لابج :ضرألا .ةّيدنه

 رهنألا اهيطغت .مال,١٠٠ اهعافترا ىّدعتي
 اهيف ردحنت ةقيمع ةيدوأ اهلّلختت :ةّيديلجلا
 لالت بونجلا يف ءارتبامهّرب دفاور

 جايرل ةضرع يهو ماّسأ لهس ىلع فرشُ
 ىلإ 0,0٠٠ نم ةريزغ راطمأو ةّيمسوم

 ةيدوأ طسولا يف ؛اًيونس ململ,

 اهيف عّمجتي خانملا ةلدتعم ةبصخ ةّيعارز

 نوصح ٌلظب ةريغص تادحو ناّكسلا

 ةعساو ةّيذوب عماوص لوحو ةميدق ةّيعاطقإ
 «يرغنكالوك اهممق ىلعأ .راشتنالا

 ٌزرأو بوبحو ةرذو حمق ةعارز م4

 هكاوفو تاّيضمحو فلعو اطاطبو توجو

 نم عونو رعّمو مانغأ ةيبرت ءرضخو
 ديص .مجحلا ةريغصلا لويخلاو راقبألا
 ةراجت يّذغت اهدولج لئايأو درهف
 تاالدابم :.ةّيفرح تاعرنصم .ةرهدزم

 . ةضياقملاب امّيس ال ناكسلا نيب ةّيراجت
 )15170-١1504(: 80[, (سلواب) رتوي

 يف ناويحلا يماشر رهشأ .يدنلوه ماسر
 .ةّيدنلوهلا ةسردملا

 1١416- وحن) 80اناك (كيريد) ستوب
 رثأت ّيكنم الف ماسر ١(: غا/ه

 .«ٌىّرسلا ءاشعلا» هل . نديوردناشب

 لامش ىف ةنيدم : اكلة مادستوي

 ةعطاقم ةمصاع «لقاه ىلع ايناملأ قرش
 .ةّيرثأ ةينبأ .ن ١4٠,٠٠٠ ءغروبندنارب

 ١948. ءافلحلا رمتؤم

 ىلع ىلاطيإ أفرم : طودمدماأ يلؤوستوب

 توي :يلويات عيلخ
 .ةعئار ةينامور راثا . ءانب ةراجح
 لابج يف ةّمق ىلعأ :8016/ فتوُب

 .م 1,716 ؛ايراغلبب ناقلبلا

 ةلود لجر :(زيزعلا دبع) ةقيلفتوب

 .ل ال رة«

 براح 1١979. يف دلو .ٌيرئازج

 برحلا ءانثأ 7 ئسنرفلا رامعتسالا

 ّيسايسلا لمعلا يف طرخنإ .ةّيرئازجلا

 كا
 ع

 ةيروهمجلل اًسيئر بختناو .؛. 5
 ١99395. ناسين ١6 ىف ةيرئازجلا

 )1١91١7-١1940(: (ليئاخيف) كينيفتوب

 سشسؤم .جربسرطب برق الاكويك يف دلو
 زربأ دحأو ةّيتايقوسلا ةّيجنرطشلا ةسردملا

 . ملاعلا لاطبأ

 مناعمدلع06ع (يروغيرغ) نيكمتوي

 لاشرامو ٌنسابم “١-81 1١(: ا)

 هل .اهراشتسمو ١" نيرتاك قيدص .يسور

 أشنأ .1ا/817 مرقلا ّمض يف مهم رود

 كييف برحلا داقو دوسألا رحيلا لوطسأ

 . 11/41 ١ الهال نيّينامثعلا

 نم ةيسور ةجراب : 0 عمل نيكمتوي

 لشف دعب اوملستساو ١9١082 نايصعلاب

 مليف يف عوضوملا جرخأ .مهدّرمت ةكرح
 . ١19786 ”نياتشنزيإ تئامنيسلا روهشم

 )١9748-1910/4(: (ىلع راقفلا وذ) وتوب
 هدالب ةسائر ىلوت ىناتسكاي ىسايس

 ٌقحلا ءايض هحاطأ 1 1١4104-1١.

 :ريزانب هتنبإ - . مدعأو ٌيركسع بالقناب
 ةسائر ىلوخ ةأرما لّوأ .13467" تدلُو
 . ملسم دلب ىف ١948-١19١ ةرازولا

 :( -9١؟55) 8نأم6 (لاشيم) روتوب

 رعاشو ةفاقثلا عساو دقان . يسنرف بيدأ

 نس .ةديدجلا ةياورلا داور نم قيفر

 لامعتسا ةيفيك١ ««وناليم ٌرمم» : هتاياور
 ؛.؟؛تاجرد# 0 «؟ليدعتلا» َ «تفقولا

 .«غلروموبا
 ةيقيلوب ةئيلمه :280105 يسوتوُي

 .ناءلرددعا مارق « سدنألاب

 . مويلا ريدصتقو ءاّميدق ةضف مجانم

 تايالولا يف رهن :20:همةع كاموتوي

 نطنشاو يف ّرمي .مك 14٠ ةدحتملا

 روسج هيلع .كيباسيشت جيلخ يف ٌبصيو
 .نوتغتلرأ اهّمهأ

 :8مالنمعالط  (وردنام) يلشيتوب
 يف دلو .ىلاطيإ ماّسر )1١444-١151١(:

 يف ةميدقلا ةّينثولا ىحوتسإ .ةسنرولف
 .ناكيتاقلا يف تايناردج هل . هتاحول

 :(1475-1511) 80ماطظ (ميلو) ثوب

 «صالخلا شيج» سّسأ ّيزيلكنإ ظعاو

4 . 

 قيضم : ظانهعإ 50هان20 دنوس تجوُي

 ىلع نطنئشاو ةيالو يف قيمع حجيلخو
 . اموكاتو لتيس هئفارم ّمهأ .يداهلا

 نم :(184894-19115) يطابرلا رادنجوب

 طابتغالا» هل . ىصقألا برغملا يخّرؤم

 . «طايبرلا مالعأ مجارتب

 بابرأ نم ةّيسنرف ةرسأ :ءانوعما وجوُي
 ذنم تاراّيسلا جاتنإ تأدب ءةعانصلا

 .ارلثل و

 ةمصاع :8:نزانستطانت# اروبموجوب
 . اكيناغنت ةريخب ىلع يدنوروُب

 ن أ ابثب٠ ا

 اينامور ةمصاع :8نءانتعوان تسراخوب

 لهس طسو بونادلا دفاور دحأ ىلع

 . معان زكزما .ن 711,5 + ءايشألاف

 . فحاتمو ةّيرثأ ةينبأو سئانك
 8هسياطقممع (يالوكين) نيراخوب

 رظنمو ١ -١3918(: مىبخرات)

 فلؤم .وكسوم يف دلو .ّيسور ّيسكرام
 يف مدعأ 147١. ةةّيعويشلا .ث.ب.أآ»

 تامكاحملاب ةفورعملا ريهطتلا ةكرح

 ّيسايس

 .ةسلاتسلا

 )1١85١- 8سعاطصع# (دراردإا) رزخوب

 /1*١19٠. لبون ةزئاج .تارامتخالا

 6 امل موي سل عليكم 00 /

 ةيروهمجلا ةححاس - تسراخوب



 ايناملأ برغ يف ةنيدم : 80ءاحانسم موخوُب

 تاراّيس ءمحف .ن ل ء,٠٠ ءرهورلاب

 . رجملا ةهضاع : ادلة معكأ تسيادوب

 زك رم ؛بونادلا ىلع
 يتنيدم داحتا نم تفلأت .ّيفاقثو يعانص

 .ل ارا نك ل

 نم روصقو فحاتم . ارث انسو ادوب

 ملهم“  (يالوكي) - ينروغدوب

 .ٌيتايقوس ّيس ايس :( ١ ةرىلا*“-94:5١1)

 ١4186- ىلعألا تايقوسلا سلجم سيئر

 . 1 اال

 )1١85١- ظدسنلعاقأ)غ (لراش) ريلدوب

 دلو . يسنرف رعاشو بتاك 1

 روهز» هتافلؤم نم .سيراب يف شاعو

 نةيسوم نلإ ةيرعاشلا قدع عيج -ًرشلا
 . مظنلا

 )/1١1/410-1817(: 8006 (ناهوي) هدوب

 سايقل ةقيرط فشتكإ .َيناملأ ّيكلف

 )1١98:0- :8دسلمسص ١ ناودوب

 .1 6١ ماعلا اكيجلب كلم *١144(:

 ىلع ةظفاحملا يف مهم رودب علطضإ
 . هذاللب ةلحو

 لهس قرش رئازجلا يف ةدلب :واودوب
 .ةيفير قوس «غبت .ن '٠ “,١9 ؛ةجيتم
 -18754) 8هانلذ» (نيجوأ) نيدوب

 داؤر نم نسنرف ماسر 4

 ةّيرحبلا رظانملا مسرب زاتمإ . ةّيعابطنالا
 :ةدطلاو
 سّسأ ّيدنه ميكح :800083 اذوب

 6 نرقلا ةّينامهربلا دَض ةّيذوبلا بهذم

 ملألا ةشيع ىلع موقت ةّيلاثم هتفسلف .م.ق

 تاوهشلاو ةّينانألا نم دّرجتلاو دهزلاو

 .اناقريتلا وأ ٌّماتلا ءانفلا ىلإ لوصولل

 دنهلاو نابايلاو نيصلا ىف هعابتأ رشتني

 لاق فكر انروعو ةككسلا
 نورمعتسملا هب فرع مسإ :80615 روبلا
 .ةّيبونجلا ايقيرفأ يف ّيدنلوه لصأ نم

 ١475 لافسنارتو عئاروأ يّئلود اوأشنأ

 لاتق دعب زيلكنالا مهعضخأ .14887و

 .1889-19:7 فينع

 )١4441- 80132 (نوك انيرتاك) اروب

 .رتولب تجّوزت : ةئاملأ ةبهار © 5

 مسإ :760انكاانك (سنارف) سوبروي

 بألا .ناّيكتمالف ناماّسر هلمحي

 . ةيديلقتلا ةسردملا نم :(أ1١ ةرلثإ-65828١)

 ايوروأ ىف رهتشإ )1679-١777(: نبالا

 1 . صاخشألا روصب

 نم اسنرف كولم ةرسأ : 180101507 نوبروب

 كولم رسأ اهتم. تعّرقت .3 سيول ةلاللس

 . امرابو ةيلقصو اينابسإ
 : ظن( مئاطانا نوشويل وأ روثرأ تروي

 ءرفصألا رحبلا ىلع ّينيص أفرم

 هترجأتسإ .ةّيرجب ةدعاق .ن ٠,6

 با[ قابابلا :«كدحاو 54: انسور
 اًيكس اًعْمِجم نايلات عم فلؤي . 14

 . اتويل أفرم وه

 : 2066 01 5م3117 نيبس فأ تروي

 .ن٠4*,٠٠*٠ .وغابوتو دادينيرت ةمصاع
 .ةهعاقرم
 أفرم :20: 18اذنتهطءاط تبازيلإ تروب

 ءباكلاب ةّيبونجلا ايقيرفأ يف
 .ريهوم فاوصأ قوس .ن ٠٠,8

 : طمرا-ةان-ظممعع سنري وأ تر وب

 وأ تروي جيلخ ىلع أفرمو يتياه ةمصاع

 .مورو ركس .ن٠٠٠4150,6 ءسنري

 . اًبلاغ لزالزلل ةضرع
 ةمصاع : ظنا 5اقصأعإل يلناتس تروي

 ديص ةدعاق .نا,٠٠6 .دنلكوف رزج

 .قاتيح
 ّيبرح فرم : طورءاعمدماناط ث ومستروب

 .نة٠٠٠,٠٠ .شناملا ىلع يناطيرب

 ٌيكريمأ ًاقرم : نواف مانألا ثوُممستروي

 .محف .ل 76ر٠٠ . اينيجرف يف

 َّ ريق ةنيدم : 2نوءاقوتهانا]1 ث وّمستروب

 نبالا سوبروب

 رقوللا - يشتيدم يد يرام



 وريود رهن ىلع ماع رظنم - وتروب

 ةدعاق .ناله,٠٠0 ءرشيماهوين يف
 برحلا ءاهنإ ةدهاعم اهيف تدقع 1-8

 1١9٠60. ةّينابايلا ةيسورلا

 ةمصاع :1/113-2011 اليق وأ اليق تروب

 .ن 16,٠٠٠ ءهتاق ةريزج يف وتاوناق
 يف ةّيكريمأ ةنيدم :50:اله50 دنّلتروُي
 نار[ ءايسرلزك اع ةرقيدمأ

 ةمصاع :72011-آ[مانأا سيول تروي

 7-5 .ن 550,٠٠٠ سيروم ةريزج

 :2016( 17/107ت5اإل يبسروم تروُب

 .ةديدجلا  اينيغ  اوياب 2ةمصاع
 .ناةةرو٠٠

 أفرم :2011 11312مانتا تروكره تروب

 ءرجينلا اتلد ىلع  ايرجين ىف

 نوه ةرع عل

 .لاغتربلا يف أفرم :20110 وتروي

 ريدصت هرومخ قوس .ن 6٠٠

 مسأب ةروهشملا وريود يداو رومخ

 .١١؟ نرقلا نم ةّيئاردتاك .نيدعت .وتروب

 ةنيدم : 20110 ثالعوبع ه رغيلأ وتروي

 «لوس ود هدئارغ وير ةمصاع «ةّيليزارب

 ةريحب ىلع أفرم
 . ّيعانص زكرم . سوتاب

 .وكير وتريوب بلطأ :وكير وتروب
 ةريزج ةدعاق : 0[:20[ء:,ة10 ويارفوتروي

 ,ةّيلاطياإلا بلأ
 .1415 نويلوبان اهيف ماقأ .ديدح

 ىلع سيّوُسلا ةنيدم أفرم :قيفوت روب
 .سيّوسلا جيلخ
 ةنيدم :201060 ؟/ءاطو وهليق وتروب

 ؛اينودنور ةمصاع ءاريدام ىلع ةيليزارب
 .ن ار

 .ل ارآ **هروثو٠

 ريدصت .ن ال ارو٠٠

 )1١871- :18ننكم# (درّشُتر) نوتروب

 ةقفرب فشتكا يزيلكن) ةلاخر 2

 . 186/ اكيناغنت ةريحب كيبس

 نينب ةمصاع : 110190-20110 وقون وتروي

 هايم .ن٠٠44,6١ ءاينيغ جيلخ ىلع

 ةّينابسإ ةّيلاطيإ ةرسأ :80:813 ايجروب
 خيرات يف ريطخ رودب تماق . لصألا

 ايابلا اهنم .6١6٠١-54ه

 )5!١4- رصيق :هادلوو © ردتما

 هركمب رهتشا فرتحم ئسايس («

 هباتك يف الاثم يلقايكام هدخت|إ .ةشسطنبو

 )١48٠0-١61١4(., ايشيركول - .«ريمألا»

 . اهلامجب ترهتشإ . ةبرطضم ةايح تشاع
 .نينائفلاو ءابدألا اراّرف يف اهلوح تعمج

 . ةّيلايخ ةاسأمب وغوه روتكف اهّصخ

 80785 (سيول يخروخ) سيجروُب
 رعاشو مجرتمو بيدأ :(19873-1849)

 نم .سرياآ سنويب يف دلو ّينيتنجرأ
 ةقيدح» ««سريآ سنويب ليمج» : هتافلؤم
 .«ةّيلايخ صصق» .«ةيعشتملا تاّرمملا

 :80ان1021هانع -(سيول) ولادروب

 نم ّيعوسي بهار :(184-1777)

 هتاظع تزاتمإ . نيّيسنرفلا ظاّعولا ريهاشم

 . ّيناسفنلا ليلحتلاو حوضولاب

 )١8731- 8هنكلعااع (ناوطنأ) لدروب
 .نادور عم لمع يسنرف تاحن :64

 رهتشإ .نيرصاعملا نيتاّحنلا مظعأ نم

 نم .نيدلاخلا باصنأو ةلوطبلا ليثامتب
 «نابوتنوم يف تاومألا بصن» :هلامعأ
 .؟مهسلا يمار سيلك اريهاو

 ةيوبابلا

 )١810١- 258006( (لوج) هدروب

 فشتكإ .ّيكيجلب بيبط ١(

 لبون ةزئاج .قانخلاو قاهشلا ميثارج
89 . 

 ىلع اسنرف يف أفرم :80:0عةانا« ودروب

 «هدنوريج ةظفاحم ةدعاق هء«نوراغ

 .ّيعانصو ٌيداصتقا زكرم . 00 ٠

 روصقو ةّيرثأ سئانك .ةروهشم رومخ
 داو

 )1١410- 8010ءهان»“ (يرنه) ودروب

 هتاقلؤم: م .يسنرف يئاور 2

 ةليمج»و «فوصلا ناطسف»و .«رايلقكور»

 .«زرألا لالظ ىف

 ةريحب ىلع ةّيكرت ةنيدم : 8ا11لانت رودروب

 .ن 1١,٠٠٠ ءرودروب

 ةّيلاطيإ ةنئيدم :18010182653 اريغيدروب

 ءايروغيل لحاس ىلع ارييقيرلا يف
 عجتنم .روهز . حباسم .ناةرو٠٠

 .روهشم
 ل هنا لق

 ):١97- ر8هانتلز ان (رايب) ويدروب

 ّرفلا فحتم - سيلكاريه - لدروب ناوطنأ



 امروب ١17

 يف دلو ٌيسنرف عامتجا ملاع

 عم ردصأ .اسنرف برغ بونجب ناغئاد

 مولعلا يف ثحبلا لامعأ» ةلجم هاوس

 تافلؤملا نم ريبك ددع هلو ؛ةيعامتجالا

 «؛ةثرولا» :اهنم .ةّيساسأ عجارم تاب

 ««رئازجلا ايجولويسوس» ؛«جاتنالا ةداعإ#
 تاللّمأت»  ء.؛«ةّيروكذلا  ةرطيسلا١

 . ؟ةيلاكساب

 7 ءاسنلل ريد : 11-20:1هزنقا لايور روب

 ١١5١5. سيراب برق اسئرف
 ءيغنأ . 17١8 ونرأ كيلجنإ ّمألا هحالصإب

 ىلع فرشأو ؛ 6 سيراب يف ٍناث عرف

 دهم حبصأو «ناريس ناس ةّيحورلا هترادإ

 لاجرلا ضعب هلوح نكسو .ةّينيسناجلا
 ميلعتلل ةسردم اوسّسأو نيدحوتملا

 ضّرعت .نيسار اهتذمالت نم ناك :. ١4

 ؛.5851١ ذنم داهطضالل تفيرلا ريدلا

 .مدُّمو 17١9 تايهارلا هنم تد وو

 ةانق لخدم دنع ّيرصم أئرم :ديعس روب

 ىلاو هسسأ :2ن٠٠756,2 :سيوشلا

 ْ . 1809 اشاب ديعس رصم

 تيماق

 ةّيكرت ةئيدم :1810ال55ع اًسورب وأ هّسروب

 .ةرمرم رحب ىلع لوضانألا يف
 -17717 نيّينامثعلا ةمصاع .ن 44 رد

 ريرخ .ةّيئيطتطسقلا حتف ىّتح ١1488
 هايم ءةّيرثأ دجاسم .ةّيفرح تاعوتصمو

 رحبلا ىلع ّينادوس ءانيم :نادوس روب

 نطقو مْممص .ن؟0ا/,٠٠٠ رمحألا

 .دولجو
 ىلع ّيراغلب أفرم : ال عقك ساغروب

 «دوسألا رحبلا ءطفت .ناالميدعل

 .رايفاك

 «ةّينابسإ ةئيدم :ان/805 سوغروُب
 شف و ىه (ةميدقلا ةلاتشق ةمصاع

 نم .ن٠٠165,0 ؛سلدنألا يف برعلا

 ةينبأو روصق ءَّيطوقلا َّنفلا مصاوع

 0 نرقلا نم ةّيئاردتاكو راوسأو

 يف رصق :807ع7656 (اليث) هزيغروب

 . ىنَغع فحتم . ١11186 اهور

 ديعس روب قرش رصم يف أفرم :داؤف روب
 .ن16ر66٠ ءنسيوسلا ةانق ىلع

 :(2١٠5-؟2) يروصلا سويريفروب

 عابتأ نم فوسليف .روص ىف دلو
 .نيطولفأ ذيملت .ةديدجلا ةّينوطالفألا

 هلو *:تاعوساتلا» يف هذاتسأ ميلاعت رشن

 نايرسلا هفرع باتك :.”«يجرغاسيإ»

 .برعلاو

 نم عبني .برغملا يف رهن :قارقروب
 يسلطألا يف ٌبصيو طسوألا سلطألا

 .مك ١19 ءطابرلاو الس نيب

 )١47- (ّىلع نب سيبحلا) ةسقروب

 .يسنوت سايس 0

 ,« بقلف لالقتسالا ليبس ىف

 لْزُع ,. 1 21/ ةيروهمجلا سيئر . ربكألا

 . ىلع نب نيدباعلا نيز هفلخ . | قيال

 : ظنوللمق-آةكو  وساف انيكروب

 اتلوق يه «ةّيبرغلا ايقيرفأ يف ةّيروهمج

 نير ؛ جاعلا لحاسو اناغو وغوتو

 اهتمصاع .ن اا الءةرءعف 1 مك

 تلقتسا ةسسن رفقا رهعثسم .وقوداغاوأ

 ةيلاتتم هب تابالقنا ةسمخن .: 6

 ةبضه اهحطس :ضرألا .1480/-7

 ءارحص لامشلا ىف .م19 ىذعتت "ل

 ءراطمألا ريزغ ةرارحلا ديدش يئاوتسا

 تاعارز .ةفاج ةيرارحص حايرل ةضرع

 ضعب ىفو رهنألا لوح ةدودحم
 ديبع قتسفو اطاطبو ةرْدو ّزرأ «تاحاولا
 ؛ عساو قاطن ىلع ةيشام ةيبرت .«نطقو

 يف ةقيلط شيعت ناعطقو لّخر ةاعر
 بهذ مجانم ءهلوقحلاو جارحألا

 نطق تارداصلا ّمهأ «تافسوفو

 .ةنشامو

 قرش بونج يف ةلود : 142ةصض131 امروب

 سوالو دنليات نيب لاغنبلا جيلخ ىلع ايسآ
 098,٠77 ءدنهلاو شدالغنبو نيصلاو

 اهتمصاع .ن4ةةفرة٠ء,رءدف اوك

 .نيملومو يالدنام اهندم نم ءَنوْغنَر
 رثوت ١1948. تلقتساو دنهلا عبتت تناك

 ةملسملاو ةّيسودنهلا تاّيلقألا نيب
 نم ةّيذوبلا ةّيبلاغلاو ةهج نم ةّيحيسملاو
 يف ةضراعملا زوف . 5 ىرخأ ةهج

 رارمتسا عم تاباختنالا
 ةيلبج :ضرألا .ةطلسلا يف نيئركسعلا

 بونجلا ىلإ لامشلا نم اهقرتخت اهمظعمب
 يف عمساو لهسب طيحت ةديدع لسالس
 اتلدب ىيهتنيو يداواّريإ هيوري طسولا
 دادتما يه برغلا لسالس .تاعقنتسم

 «ةرعولا ةقهاشلا اهممقب ايالمه لابجل
 يف عبني .م 7,172١0 يزار وباكاكه اهالعأ
 هدفارو يداواّريإ ءادرجلا لامشلا لابج

 رهنأ ةّيقرشلا ةبضهلا يف عبنتو نيودنش
 حوفسلا يطغت .نيولاس اهّمهأ ةديدع

 خانم .ةفيثك ةيئاوتسا تاباغ تاردحنملاو

 ةضرعو ةرارحلا ديدش راطمألا ريزغ ساق

 .حوفسلا يف لدتعم .ةّيمسوملا حايرلل

 جاتنإ ةزرأ . ةعارزلا ىلع داصتقالا موقي

 ةرذو توجو ركس بصقو ؛َيملاع

 ياشو طاطمو فلعو بوبحو واكاكو

 قتسفو مسمسو ةيتيز روزب ؛«نطقو غبتو

 راقبأو ريزانخو ريرحلا دود ةيبرت ءديبع

 نع اهب ةضاعتساللو ٌرجلل سيماوجو
 لاقثألا لقن ىف ةمدختسملا لايفألا فالآ

 قاطن ىلع ره كامسأ ديص ءاهّرجو
 ةيجرحلا ةورثلا رامثسا ؛ عسأو

 كنزو ريدصقو صاصر 5 ةييذعملاو

 ةّيطفن تاعانص .. ةّينغ طفن لوقح ءةضفو

 دعب تارداصلا ّمهأ .ةّيديلقت ةّيكالهتساو



 ثومنروب

 قلت تافعاو ةعارز تاجعم : ّررألا

 ةراجت .طاطمو كال غمصو نارٌريخو
 . ةيلخاد تالدايمو تاضياقم

 ةئيدم 8: مان112101ا0أ5) كث ومن ر وب

 «شناملا ىلع ةيناطيرب
 . حباسم

 ةّيكرامناد ةريزج : 8هرمطماسص ملوهنروُب

 .نةءرءعت مك ه8١ «قيطلبلا يف

 ةدعاق .نور اهتدعاق

 . ينيص
 قرش بونج يف ةريزج 1801060 وينروب
 ملاعلا رزج نم .يداهلا طيحملاب ايسآ
 مسقلا ."ىك 805+  هىربقلا
 عبتي ناتناميلاك وأ اهنم تنيبونجلا

 عك هم ءايسيئودنإ

 . نسم جدني :ندملا ُمهأ 0٠

 فّلأتي يقابلا مسقلا .كانايتنوب «ناباكيلاب
 نيتّيزيلاملا كاورسو حاباس يتيالو نم
 نيصلا رحب اهلصفي .ىيانورب ةلود نمو

 غندناب غنوجوأ قيضمو نيبيليفلا رزج نع

 ةّيلبج :ضرألا .يسواالوس رزج نخ
 ةعفترم باضه .ءاوتسالا طخ اهقرتخي

 لامشلا لابج لسالس اهيلع فرشت

 ةيالو يف ولابانيك اهممف ىلعأ «ةيلاعلا
 تاباغ .م١١٠,4 «ةيزيلاملا حاباس

 يف اًيونج ٌدتمت ةفيثكو ةبطر ةّيئاوتسا

 .ناةقةرفع

 ةرعو لاغدأو ةعساو تاعقنتسم لوهس

 ءروذجلاو ناصغألا ةفتلم .ةكباشتم

 عرازم اهتاجرفنم يف رشتنت «لانملا ةبعص
 ٌيقرشلا لحاسلا يف ءدنهلا روجو طاطم

 . غبتو تاراهبو زرأ ' :ةدودحم ةعارز

 راح يتارتسا خان .ةينغ طفن لوقح

 لئابف ؛ ةيندتم ةيناكس ةفاك «بطرو

 . رهنألا يراجَم لوح مّمجتت

 ٌىذوب رثأ :80,م0دلاذ* رودوبوروُب

 .رودوباراب عجار .هواج يف روهشم
 -117) 8000186 (ردنسكلأ) نيدوروب

 ايسأ بوهس ىيف» ةّينوفمسو ءروغيإ
 . ؟ىطسولا

 ليزاربلا برغ يف رهن :طانالك سوروُب
 .مك 5,٠ .«نوزامألا دفاور نم

 ىف ةّيروهمج :81اناان701 ىدنوروب

 ادناور نيب ريئاز قرش ىطسولا ايقيرفأ

 يدنوروأ يه ءاكيناغنت ةريحبو اينازنتو

 .ل الإ ة يقال "مك ان ءاّقباس

 ةيناملأ ةرههتسم .ارويموجوب اهتمصاع

 برحلا دبع اكيجلب بادتنا تعبت اًميدق

 زروسم .18479 تلضما ١+ ةيملاغلا
 :ضرألا ١447. ةّيدّدعتلا ٌرقي ديدج

 فرشتو تاباغلا اهوسكت ةّيليج ساضه

 ضّرعتتو رهنألا اهيورت لوهس ىلع
 اهيه اهممق ىلعأ .ةّيمسوم تاناضيفل

 يف لدتعم ءٌراح يئاوتسا خانم .مك

 ةرذو حمقو توهينم ةعارز .تاعفترملا

 زومو ةّيتيز روزبو ٌزرأو اطاطبو بوبحو

 ةيشام ةيبرت .غبتو ياشو نطقو َنّبو
 ترهينُم ّيملاع جاتنإ .كانسأ ديف

 نطقو زومو نب :تارداصلا ّمهأ .زومو
 .دولجو ياشو

 تمكح ةكباتألا نم ةلالس : (ونب) يروب

 اهأشنأ 1١١4-1١1١64. قشمد ىف

 ١١78- يروب هنبا هدعب رهتشإ . ”نيكتغط

 ىلع ىضق .نوُيليعامسالا هلتق . ١

 . يكنز نيدلا رون ةلالسلا

 تاّيررهمج ىدحإ : 83 ايتايروُب

 لامشو لاكياب ةريحب قرش ايسور

 "يك نك « ايلوغنُم

 .هوأ نالوأ ايعوصاغ قالة 41ه
 )1١665-١1116(: (نسحلا) ّينيروبلا

 نايعألا مجارت» هل . ّيقشمد رعاشو خرؤم

 نبا ناويد حرش»و «نامزلا ءانبأ نم

 . ؟ضرافلا

 ستفرازوي

 . شتيفوراساب
 يف أفرم ّمهأ :طاسدم, 5اندق» نازوي
 ةدعاق .ن",٠٠٠,١٠٠٠ ءةّيونجلا ايروك

 .ديص أفرمو ةّيرحب

 عجب : مرق منع

 َيفارغجو خّرؤم :2ةادوةه135 ساينازوب

 .«نانويلا فصو) هل 5 نرقلا) ّينانوي

 ةّينولوب ةئيدم :502083 نانزوي

 يدلبلا رصقلا - نانزوي

 ىلع
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 ءاتراث ٠٠,٠6٠٠ ٌئعانتص زركرم .ن

 يونس يلود ضرعم «ٌيراجتو .

 اتقعإت (دراودإ) يزوب )1١8٠١-1ى14(:

 ةكرح يثشنم زربأ نم .ّيزيلكنإ ّيتوهال
 ءايحإ» ةعيسلا ةيظوتلل "دروغسكأ
 ىلإ ةكرحلا تّدأ .ةّينيدلا رئاعشلا ةسرامم

 وحن ةيناكيلغنألا ةسينكلا نم مسق هّجوت
 دقف هسفن يزوي اَمأ .ةّيكيلوئاكلا ةسينكلا

 ةّيناكيلغنألل اًنيمأ لظ .
 را1رث) 0 (جروج) تسوب ١ -135:3(:

 يف ٍذاتسأ . ّكر يمأ قرشتسمو بيبط

 تافلؤم هل .توريب يف ةّيكريمألا ةعماجلا
 باتكلا مجعماو ءثبطلاو تابنلا

 .«سدقملا

 (ليمإ) تسوب 5054 )/1104-1481(:

 عم ربتعُي .ّيكريمأ يقطنمو يضاير مِلاع
 ماظنلا يعضاو لئاوأ نم ”شتيفيساكول

 .لاكشألا دّدعتملا ّيقطنملا

 ممواعا (مويلغ) لتسوب

 ١©: اعد .يسنرف ةلاححرو قرشتسم

 تامو لذخف مالسالا ةحلاصم ىلإ

 ىلع ةّيكريمأ ةنيدم :>:00 نطصضوُب

 .ءستسوشاسم ةمصاع ءنّطسوُب جيلخ
 ٠,٠٠٠ يراجتو ّيعانص زكرم .ن كه,

 قوس مظعأ .نيملعو نفاقثو ىلامو
 دهاعمو تاربتخم .دالبلا يف فوصلل

 ةّيرثأ ةينبأو ّنف فحتم . ةّيملع ثوحب .
 طش قرش رئازجلا يف ةنيدم :ةداعّسوب
 زكرم «ليان دالوأ لابج حفسب ةنضخحلا

 ةحاو .ن8*٠٠٠,٠ ءةيدملا ةيالوب ةرئاد

-1859( 

 م

 دوسألا رحبلا نيب قيضم :روقسوبلا
 مامأ َيبهذلا نرقلا جيلخ دنع ةرمرٌم رحبو

 ايكرت يمسق نيب لصفي ءلوبناتسإ
 مك 5+ ةلولظ+ ب نيوروألاو  يويسآلا
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 . يجيت ارت زكرم .م ١١6 هقمع

 )1١4816- 805م (نود انحوي) وكسوب

 ميلعتب متهإ . يِلاطيإ سيّدق 4

 ةّينابهرلا كلذل (رسّسأف ءارقفلا لافطألا

 . اهل ةلباقم ةّيئاسن ةّينابهرو ءةّيسلاسلا

 ىلع ةّيروهمج :كسرهلاو 805016 ةنسوبلا

 كي 01004 .كيتايردألا

 .وقياراس ءاهتمصاع .ن ؛,؟17رهرعأ#
 اسمنلا مل 1477-1818 نويتامثعلا اهلتحإ

 ةكلمم برصلا عم تفلأ .1418 ىّتح

 5 ةّيملاعلا برحلا دعب ايتاوركو برضلا

 برحلا دعب ايقالسوغوب ةيروهمج مث
 ايقالسوغوي لالحنا ىّنح .؟ ةّييلاثلا

 تحبصأو اهلالقتسا تلعأ .ةّيداحّتالا

 .1997 ناريزح ةدحّتملا ممألا يف اًوضع
 )١7171- ة8مودنعا (كاج) هيوشسوب
 .وم قنا .يسنرف ظعاو 214

 هتافلؤمو ةحيصفلا هنيباتو هظعاومب ريهش

 .ةيخيراتلاو ةّيفسلفلاو ةيتوهاللا

 دنع رحبلا هلإ :270561008 نوديسوُي
 .نامورلا نوتين وه .نانويلا

 هم -ا١"5) 105 سوينوديسوب

 خّرؤمو فوسليف .ايمافأ يف دلو :(.م.ق

 نم .سدور يف مّلع .ٌيروس َيفارغجو

 .نورقيقو سويبموبي هذيمالت

 )١044- 72مهابككأت (الوقين) نيسوي

 هتايح مظعم شاع ّيسنرف ماسر © 6

 هّنف رّوطت مث اَلَوَأ ونايستيتب رّثأت .امور يف
 هل ناك .ةدّرجملا ةّيكيسالكلا ىلإ عّزنو

 عم ربتعي .11 نرقلا يماّسر يف غلاب ريثأت

 ىصقأو مك ؟ 10 نم هضرعو

 ةعيبطلا يماّسر مظعأ نم نارول هقيدص

 .«ةعبرألا لوصفلا هتاحول نم .نيّيسنرفلا

 يرادإ زكرم .رصم يف ةدلب :سصشوب
 . ميدق ريد . فيوس ينب ةظفاحمب

 :8انكلت (ركوو تربره جروج) شوب
 سفر 21455 دلو .عئكريمأ ساس

 . 1986-1991 ةّيروهمجلا

 نبإ :( )1١945- (ركوو جروج) شوب

 ةدحتملا تايالولل قبسألا سيئرلا
 )١9488-15918(. شوب جروج ةّيكريمألا

 يف نوعبرألاو ثلاثلا ةّيروهمجلا سيئر
 نلعأ ٠٠١4. ةيناث ةيالولو ٠5٠٠٠١« ماعلا

 ١١ ثادحأ دعب باهراإلا ىلع اًبرح

 5٠١1١. لوليأ

 146٠- وحن) 80868 (موريج) شوب
 جلاع . ّيدنلوه ماسر 55

 ىف دشح .ةّيزمر وأ ةّيلايخ تاعوضوم
 ةبيجع تاقولخمو نيطايش هموسر
 :؛شيشحلا ةبرعا :هلامعأ نم .ةبيرغو

 .«سوينوطنأ سيدفلا ةبرجت» ««ةنونيدلا»
 8مانءطةكلمم» (همدأ) نودراشوب
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 رقوللا - ةيوعر - هشوب اوسنرف

 هل .تسنرف تاخن )١59-١7757(:

 ّبحلا» :«عوبنيلا» :اهنم ةروهشم ليثامت
 .؟لقره ةسبد نم همهس عطقي
 (ردنسكلال نيكشوب
 داور نم ّيسور رعاش :(١مثا/-149١)

 هل . ةّيسايسلا هلويمل ىفن . ثيدحلا بدألا

 ةايحلا اهيف رّوِص يعينا نيجوأ» ةّصق
 . 19 نرقلا علطم يف ةّيسورلا

 -١ا/7١) 8مالعأ7تع#< (اوسنرف) هشوب

 موس عال

 موسرب رهتشإ .ّيسنرف ماسر

 ريثكلا لقنو وتاوب رات .ةفرخزلاو نيبزتلا
 هتاحول .ةفرخزلل روص ىف هلامعأ نم

 :ةاهنم يجول رقم وأ ةيزعو ةهاكم لاف
 .«ماّمحلا يف انايد» 24«سونيف ةنيزا

 8قمنعاتع# لع (كاج) تريب ود هشوب

 .يسنرف ٌيرثأ )١144-1478(: >عمطعو

 . خيراتلا لبق ام روصع ملع يئشنم نم

 ّيطبقلا ةرهاقلا فقسأ :(سلوب) يشوبلا
 «ةّيديسلا دايعألل رمايملا) هل . 4٠

 .«انحوي ايؤر ريسفت»و

 ناريإ يف يطفن أفرم :رهَشوُب وأ ريِشوُب
 .ن 0,6٠٠ «جيلخلا ىلع
 :(1717-15191) (دّمحم) يريصوبلا

 رهتشإ .لصألا ّيربرب ّيرصم رعاش
 .رهام طاطخو ثّدحم .«ةدرُبلا» ةديصقب

 )١914-١1945(: (دّمحم) فايضوب

 ةنجللا ءاضعأ زربأ نم .ٌيرئازج سايس
 ةموكحلا يف ةلود ريزو ١9464. ةّيروثلا

 ىلإ يفن مث “١91717 لقُتعإ . ١4408 ةّيروثلا

 ةّيرئازج ةضراعم ةكرح داق ثيح برغملا
 ةلودلل ىلعألا سلجملا سأر .ةّيّرس
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 ١997. ليتغإ .ديدج نب ةلاقتسا

 «تازازرو بونج ةّيبرغم ةدلب :رزاعوب

 . بهذو لكينو تلبوك مجانم



 ١5 هفرعوب

 «هدجّو ميلقإ يف ةّيبرغم ةنيدم :هفرعوب
 . زينغتم مجانم .ن

 يف ةريزج ربكأ :80هادههن0؟111ع ليقنغوب

 ."مك 91,58٠ ئلامشلا نومولوس ليبخرأ
 .ساحن .اتييك اهتمصاع .ن ,«٠

 ءايبمولوك ةمصاع :75808013 اتوغوب

 ركرم .ن4,ةمارددما مارا

 . بهذلا فحتم . ئفاقثو ئعانص

 ىف ةّيسينودنإ ةئيدم اه روغو
 7 ها ققافح ا # مالز هم نواس

 ةيالو يف ةّيرئازج ةنيدم :كيرافوب
 ١ ؛ اجيتم ب رئازجلا

 .تاّيضمحو ةمرك ؛ةيشام ؛ ةيفير قوس
 -19:4) 8ءقاتا/هأك (رد نوميس) راوقوب

 رتراس ةذيملت .ةّيسنرف ةبيدأ 1

 سنجلا# اهل . ءاسنلا نع تعفاد . هتقيفرو

 .ناأأةيفؤفف

 .؟يناثلا

 : 8همادان [!طقاكا ةطق اناوستاثوفوب

 لامش يف وتناب جونز تايالو ىدحإ
 ءامك 4,٠٠  .ةّيبونجلا ايقيرفأ
 لماع 400,٠٠٠ مهنم .نر4الود»

 .وثابام اهتمصاع «ةّيبونجلا ايقيرفأ يف
 91١/ا/ لالقتسالا ةّيبونجلا ايقيرفأ اهتحئم

 .ةّيقيرفألا ةدحولا ةمظنم ةضراعم مغر

 8/5008 (ريلكيل سيول جروج) نوفوب
 ملاعو يسنرف بيدأ :(19788-1100)

 خيراتلا» هل .تاّيعيبطلاب

 .ءاشنالا ّنف اهبف نقتأ تافّلؤمو

 ةدعاق «ةّيسنرف ةنيدم :15]8681073 هيقوب

 نم ةيئاردتاك .ن 51,7198 ءزاو ةظفاحم

 تنشسأت داحس لماعم .#5 نرقلا
 . 191/5 ينطولا داّجسلا ضرعم .

 (ّيعوسيلا - سلوب) رايبال هييفوب
 :(١٠196١-4١1الاث) 18011 هء-آممأ لك

 ام رصعل ةّيرصملا تاساردلا يئشنم دحأ

 «-عيبطلا

 لوب شيرنياه

 . خيراتلا لبق

 ٌيفوص :(م1947/ه8١١1١1ت) نيربقوب

 يمس .ةّينامحرلا سّسؤم .ٌيرئازج
 تائنفي .نيلصتتم نير ألا ةديوقويف
 . هتافر

 ةيدلب زكرم .رئازجلا يف ةدلب :ةّرق وب
 .رئازجلا ةيال وب

 )1١4417-١9078(: ظسعاع (لريب) كوب

 ةايحلا ىلع اهتاياور رودت . ةّيكريمأ ةّيئاور

 .«ةبّيطلا ضرألا» اهنم ءنيصلا ىف

 . 191 لبون ةزئاج .«َمألا»
 [80هععقمعم , (ينافويج) ويشاكو ب

 ئصصق | فلؤم )1790-1١10(:
 صصق يه .«نوريماكيدلا» هل . يلاطيإ

 ؛هقالخأو هرصع عمتجم اهيف مسر ةريصق
 . ّيلاطيالا رثنلا زيكرت ىلع اهبولسأ دعاس
 ّينانبل :( )١9161- (هللادبع) مرك وب

 هلاقأ ١447. روداوكالا سيئر لصألا

 علطم يف رهشأ ةعبس دعب َيباينلا سلجملا
11 . 

 )١5:4- 50معاع (دراودإ) كوكوي

 .زيلكنالا نيقرشتسملا مدقأ نم 0١(

 .ةروفسكأ يف ةّييرعلا ملَع نم :لّوأ وه
 ٌيربعلا نبال «لودلا رصتخم خيرات» مجرت

 مظن» رشنو ؛يناديملل «لاثمألا عمجم»و

 اًمجعم عضوو «قيرطبلا نبال «رهوجلا
 . ةيماسلا تاغلل

 .ةلق تطأ : ظعادإ لوي

 :(1911-19486/) 8قال (شيرنياه) لوب
 ربع صصقو تاياور هل .ىناملأ بيدأ

 مسر .فنعلاو برحلل ههرك نع اهيف
 نم .برحلا دعب ام ايناملأ ةقئاف ةقدب
 نيأ مدآ» .«دعوملا يف راطقلا» هتاياور

 . 191/7 لبون ةزئاج .4؟تنك

 ىلع ايرتسإ يف يتاورك أفرم :طانا الوب

 ةينامور ةينبأ .نة”,٠٠٠ «كيتايردألا

 ةدعاق . ّيخيرات فحنمو ةميدق ةّيئاردتاكو

 . ةيحايس تاناجرهم . ةيرحب
 سيّدق :("١4-778وحن) سلوب وأ الوب
 يف كّشنت .ءاسيحلا .لَّوأ . يرصم

 . سوينوطنأ سيّدقلا هراز .ديعصلا

 ةزيجلا لامش ةرهاقلا ءايحأ نم :قالوُي

 ةعبطملا .هعباطمب رهتشإ .لينلا ىلع
 . ١/44 نويلويان اهلخدأ ىلوألا

 «ناتسكاي برغ ناتسشولب يف ّرمم :نالوب

 ٌيديدح طخ 9 45 هلوط .مارالء"

 زاجم .ناريإ يف نإدهازو اتيك نيب لصي
 .دنهلا ىلع مهتالمحل يف نيحتافلل يخيرات

 )١695- 8هالوصلان5 (اًتحوي) دنالوب

 سّسأ .يكيجلب ّيعوسشي بهار (06

 هؤافلخ يَمُس .«نيسيّدقلا رّيِس" ةعومجم
 .نييدنالوبلاب

 )1١849- طهدناعتع (سيسنرف) كنالوي

 . سيراب يف دلو «ّيسنرف ّيقيسوم : ( 7

 ءادثأ» :اهنم ءةعئار ةّئانغ لامعأ هل

 راوح»و «رانيلوبأ نع اهذخأ ؟سايزيريت

 توصلا»و٠ .سونانرب نع «تاّيلمركلا
 . ةّينيد ديشانأ هلو ءوتكوك نع «ّيرشبلا
 ءايناركوأ يف ةنيدم 88 افاتلوي

 ربكألا سرطب اهيف رصتنإ
 . 17٠١94 ّيديوسلا ١١ لراش ىلع

 )١1884- 8:لاطتقتتت (فلودور) نامتلوب

 .ّيناملأ يتناتستورب يتوهال 2 7

 ثاحبألاب ىنعت ريسفت ةسردم بحاص

 . سّدقملا باتكلا حرشو ةّيتوهاللا
 )1١845- 8هادنمن (يناثويج) ينيدلوب

 سيراب يف شاع .يلاطيإ ماسر ©: ١
 عمتجملا دنع لضفملا ناّنفلا ناكو

 . يسيرابلا

 .ممألا لوسر بقلب رهتشا سيّدق :سلوُب
 مث ةّيحيسملا يدهطضم فنعأ نم ناك

 7 انتَ هدّمعو قشمد قيرط ىلع ىدتها

 ايسآ نده نيب ريشبتلا يف اًيئافتم عفدناو

 لبق لواش همسا ناك .نانويلاو ىرغصلا
 سأرلا عطقب امور يف دهشتسإ .هئادتها

 ىلإ ةهججبوم ةلاسر ةرشع عبرأ هل .

 .هذيمالت ضعب ىلإ وأ ةفلتخملا سئانكلا

 : مهّمهأ تاوباب ةّنس مسإ :2ةانا سلوب

 عمجملا حتتفإ َ )١12494-10174(:

 :(1941-19455) 5 -  .نينديرتلا



 ]لا ١

 راز .يناثلا يناكيتافلا عمجملا لصاو

 يف ةديدع ءاحنأو ١1754 ةسّدقملا ضرألا

 ةلادعلا ديطوتل تالواحم يف ملاعلا
 . مالسلاو
 .١1٠8١-1١ا/45 ايسور رصيق ١: سلوب

 . ليتغإ . ؟ نيرتاك نبإ
 ايكاطنأ فقسأ :يطاسيَمس سلوب

 .لذرف حيسملا ةّيهولأ ركنأ .777-

 .ةّيكيلوثاك ةّيكلم ةّيئابهر :نوّيسلوبلا
 يف دّقعم سونامرج نارطملا اهسّسأ
 . "١18457 نائبلب اصيرح

 )1١154- 843:00 2010 (وكرام) ولوي

 يف دلُو .لاطيإ ةلاحر (©(+5
 ) نع داعو دنهلاو نيصلا راز . ةيقدنيلا

 يف هتلحر رابخأ ىور .هرطموس قيرط

 تانغ. تيرا .اتجبرع رحل باك
 17 ماقأ . ةضهنلا رصع يف برغلا ءاملعل

 الوقت نابع يداي طالو زل اغاك

 ةريزجب نيبيليفلا يف ناكرب : طدامه غولوب
 .دالبلا يف ةّمف ىلعأ .م 75,474 نوزول

 ّيرثأ عقوم 3 اورانولوي

 ارأ ةكلمم ةمصاع .اكنل يرس لامش يف
 لكايهو ليئامت .7-م نرقلا ةّيذوب

 . ةعئاو

 اًيوروأ يف ةّيررهمج :2مهاولكه اينولوب

 ايناوتيل نيب قيطلبلا ىلع ىطسولا
 ايقارومو ايكاقولسو ايناركوأو ايسوروليبو
 .'مك 711,5 ءايناملأو ايميهوبو

 ءايثوسرفق اهتمصاع . ه٠

 «نائزوي .فوكارك ءزدول :اهندم نم

 ايسور اهتمساقت .كاسنادغ

 141١4. تلقعسإ .14 نرقلا , ايموريو

 اننا

 ديدج ناملربو ةّيبرح ةّيدلعت . 606

 .19441 ةّدحع ةّيعيرشت تاباختنإ . 4

 جورمو ةّيعارز لوهس اهمظعم :ضرألا

 ةيلمر ئطاوش .رضخلا يعارملا نم

 لعفب تنّوكت ةّيئطاش تاريحب اهللختت
 اهلصفت .ةّيرحبلا تاراّيتلاو رهنألا يمط

 ايكاقولس نعو تيدوس لابج ايميهوب نع
 يزير اهممق ىلعأ .تابراك لابج

 ايزيليس نه ريبك مسق اهبرغ يف .م8
 عبر يطغت .نداعملاو محفلاب ةّينغلا

 . تاّيربونصلا نم ةفيثك تاباغ اهتحاسم

 اردوأو الوتسي اهمها ةديدع رهنأ. اهيورت
 تاونف اهنيب طبرتو .اتراقو يبرغلا غوبو
 ةدوربلا ديدش ساق ّيّراق خانم ءةحالم
 .قيطلبلا ىلع لدتعم .افيص راح ًءاتش

 ةضهن ىلعو ؛ةعارزلا ىلع اهداصتقا موقي
 مجانم لضفب ةمّدقتم ةطشان ةّيعانص
 ردنمشلاو اطاطبلا يجتنم رابك نم .محفلا

 بوبحو حمقو ءاّيوروأ يف ٌيركسلا

 ناتكو غبتو ةّيتيز روزبو هكاوفو رضخو

 نجاود ةيبرت ءرانيدلا ةشيشحو بقَو

 «ةروهشم لويخو ريزانخو راقبأ :ةيشامو

 "ب | ةّيملاعلا برحلا يف نيلاتسو رلته اهمساقت

 .ةميسج ةّيرشب رئاسخ تدّبكتو 5
 اطلاي رمتؤم دعب اهتدايس تداعتسإ

 رزتيلوي

 يف ةّمهم محف مجانم .كامسأ ديص

 موركو كنزو صاصرو ساحنو « ايزيليس
 تلص (: نيدعت تاعاتص .تيريكو حلمو

 نفسو تاراّيسو تالاو ديدحو

 تاجتنم ء«ةيذغأو ءجاجزو قروو

 . ةّيتابن نومسو ةعجو ركسو «ةيشاملا

 . اًيوروأ قرش يف لودل محف رّدصم ّمهأ

 ةمصاع ةّيلاطيإ ةنيدم :8010883 اينولوب
 نم ةينيأو سئاتك .ن 70,٠6٠٠ ةايليفإ
 ةسردم .ةضهنلا رصعو ىطسولا نورقلا
 مسر ةسردم «7و 7” نرقلا قوقح

 لآ اهسّسأ 15 نرقلا رخاوأ يف ةروهشم
 .فحاتم . ىشتازاك
 ةنيدم :80ن10عمء-811!ةصءماد: اينولوُي

 .نا٠٠٠,19١ «سيراب ةيحاضب ةّيسنرف
 تافطعنم دحأ يف اينولوب ةباغ تاهزتنم

 .ونئير تاراّيسو ناريط ةعانص .نيسلا

 :(.م.ق ١756 ت) 20ازنطن95 سويبيلوي

 دعب امور ىلإ ةنيهر ذخأ ينانوي خّرؤم
 .ةامور خيرات» هل . ١14 انديب ةكرعم

 بادآلا ىف زئاوج :2دانا2ع: رزتيلوي

 هل يفتك فلاي اولاد



 ىلع ًءانب ء.1914١ ذنم ةّيكريمألا ايبمولوك

 -18141/) رزتيلوب فزوج ّيفاحصلا ةيصو

 ١15١١(.

 )*“:١4- "17 (جروج)) رزتيلوب

 اعد ء يسكرام .نوّيزانلا همدعأ . اينامور

 لمعت ال ثيح ّيعقاو سفن ملع ىلإ

 ةّيمتحلا لالخ نم الإ ةّيسفنلا ةّيمتحلا
 .هيداصتقالا

 -ةيسوم ( )1١94705- 801162 (رايي) زيلوب

 رثاتو نربيقو يسربيد ثارت ايحأ . يسنرف

 ةدايق يف ةعساو ةرهش لان .غربونشب

 .ةيقيسوملا تاقوجلا
 لص ركع :(ةينح) ويراسيلوب
 يف ةلقتسم ةلود ءاشنال 1977 تس

 .برغملا اهريدي يتلا ةّيبرغلا ءارحصلا

 -١ا/87*) 8مانا/ةت (نوميس) راقيلوب

 لضا . تليوزنف ّيسايسو دئاق 8

 رامعتسالا نم ةّيبونجلا اكريمأ ريرحتل

 روداوكإو اليوزنفو ايبمولوك رّرحف ٌينابسالا

 . ىربكلا ايبمولوك أشنأ .ايفيلوبو امانابو

 اكريمأ يف ةّيروهمج :801112 ايفيلوب
 لامشلا نه ليزاربلا اهذحت ةيبوتجلا

 نيتنجرألاو ياوغاراي اهب ظيحتو قرعلاو
 .ّيرحب ذفنم ّيأ نود وريبو يليشتو
 .نلرأ٠ «يبفق ٠ كي ١١ ةارشرخغا

 ةيرادالاو هركوس ةّيروتسدلا اهتمصاع

 هركوس اهرّرح دوف ءزورك اتناس
 يتابسالا رامعتسالا نم رقيلوب“ نواعم
 اهتاراج عم تاعازنل تضّرعت . 6

 نع تلخت :اهيضارأ نم اًمسق ترسخو

 هركأ ةعطاقمو ١1844 ىليشتل اماكاتأ ميلقإ

١ 8 

 لهس نم ريبك مسقو ١94١7 ليزاربلل

 تابالقنإ ١4750. ياوغارايلل وكاش

 اهتغل ١447. ةياغل ةيلاتم ةّيركسع

 يف دتمي عساو لهس :ضرألا «ةّينابسإلا

 ةليق باضه .هيف «قرشلاو لامشلا
 ةحاسم عايرأ ةثالث لمشيو ءعافترالا

 ةيئاوتسا  تاباغ  هيطغت ه«داليلا

 ىنب  اهنمو نوزامألاو ياوغارايو

 ءارحصب بونجلا يف لصتيو ؛يرومامو
 يف سدنآلا لابج نم عّرفتت . ةيلمرلا وكاش
 يف ةيبرغلا١ تاثيزاؤزتم ناتلسلس برشلا
 اماخاس اهممق ىلعأ ىليشت دودح

 يناميليإ اهممق ىلعأ ةّيقرشلاو . مم
 دتمتو ةقيمع ةيدوأ امهللختت .م1

 اكاكيتيت اتريحب اهيف ةيلاع ةبضه امهنيب

 نابوذ نم نّوكتت رهنأ اهيف يرجت ءوبوبو

 يف روغت لب رحبلا ىلإ ذفنت ال جولثلا
 تاعقنتتسمو تاريحب عمجتت وأ ضرألا

 اهّمهأ ءرالاس مساب ةروهشم ةحلام

 دونهلا ةاعرلا اهلوح رشتني ءىينويو
 ةلمشض ناكسلا ةفاثك .ةيشاملا ناعطقو

 ةيلبجلا برغلا قطانم يف مهمظعم شيعي
 ىلع اهداصتقا موقي .ندملا مهأ ثيح

 ساحنو كنزو صاصر .ةيندعملا ةورثلا

 ةيكالهتسا تاعارز .ةضفو دمثإو ريدصق

 بصقو اطاطبو بوبحو حمق :ةدودحم

 انيكو طاطمو ٌررأو نطقو غبتو ّْنْبو ركس

 ةعارز وريبو ركتحت .رضخو تاّيضمحو
 .ىبطلا رذخملا نيياكوكلا هنمو اكوكلا

 لامجو ريزانخو رقبو زعمو منغ ةيبرت
 نيمثلا ٌيعانصلا اهربّوب ةروهشم ةريغص

 :ةيشاملا تاجحمو ةعاتصو
 ا
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 تربانوب 14

 احوي ذيملت كنق : سيركيلوب
 اقرح دهشتسإ .ريمزإ فقس أ .لوسرلا

1 / 
 ّيقيرغإ تاّحن :2هاناءاءالمو سّئيلكيلوب
 هلاثمتب رهتشإ .م.ق 6 نرقلا يف شاع
 .«؟حمرلا لماح»

 تاعومجم ىدحإ :50آز:06518 ايزينيلوب
 :اهرزجو اهتاليبخرأ مه ءاينايقوأ رزج
 .ةّيسنرفلا ايزينيلوب ؛ياواه . ادنليزوين

 ءولاقوت ءاغنوت ءاوماس ءانوتوفو سيلاو

 ىربكلا رزجلا .اوكساب ؛كوك .سكينوف
 ءاهناكس .ةيناجرمه ىرغصلاو ةّيناكرب

 ةّيسنج ةدحو نوفّلؤي ءادنليزوين ءانثتساب
 كامسألا ديص نم نوشيعيو ةّيوغلو
 .ةحايس .دنهلا زوج رامثتساو

 تاليبخرأ ةعومجم :ةّيسنرفلا ايزينيلوي
 4,٠٠٠ ءاسنرف عبتت اينايقوأ يف رزجو
 يف تيباب اهتدعاق .لآادوءرففف كك

 اهنم ةريزج ١١١ وحن مضت .يتيهات

 .وتوماوت ءزيكرم .ينيهاتو هتيسوس
 ديص .ةيشامه ةيبرت .لارتسوأ ءهيبماغ
 .ؤلؤلو ايليئاقو دنهلا زوج ريدصت . كامسأ
 ّبصم ىلع ريئاز يف أفرم :8012 اموب اجل 9 8 : قش
 ءاّميدق وغنوكلا ءوغتوكلا
 .لالةرةةف

 ةهمصض اع

 8[1عداسسحةك كتقتك (رد رايي) هشراموب

 يف دلو يسنرف بتاك :(19149-1177)

 .دقنلا ةعذال ةّيلزه تاّيحرسم هل . سيراب

 . 'وراغيف جاوز» اهنم
 2هتمةل0ان# (يد زيكرم) رودايموب

 )١1/14-1١1/71(:

 .ةلودلا يف ريبك ذوفن اهل ناك . 16 سيول

 ىلع تدعاسو «نيناّئفلاو ءابدألا تعّجش

 .اسمئنلاو اسنرف نيب براقتلا

 ةريزج يف ّيدنه أفرم :805108) يابموُب

 ءنامُع رحب ىلع
 اًدقم تناك .نم٠٠0٠,7١4,7 ءارتشاراهم

 /١11. ُذنم ةّيقرشلا دنهلا ةكرشل اًماع

 تاعانص «دالبلا يف جيسن زكرم ّمهأ
 اهمسا حبصأ .ديص ةدعاق .ةيفرح

 . 1985 ذنم يابموم

 )1911١- : 201مأ00ان (جروج) وديبموب

 سيئر .ّيسنرف يسايسو بيدأ 7/4

 ةيروهمجلا سيئر مث ١9317 ةرازولا

 .لوغيدل اًفلبغخ 868
 )١٠١5-48 50 معأانك -سويبموب

 امور ماكح دحأ .ينامور دئاق :(.م.ق

 ةيروس حتف .سساركو رصيق عم ةثالثلا
 .م.ق 4 اًيئامور اًميلقإ اهلعجو

 ةميدق ةينامور ةنئيدم : 053م6 ييبم وب

 .ن٠١٠٠,١1 .يلوبان برق فوزيق حفسب
 .4 فوزيق ةروث يف ممحلا اهترمط
 نع ةّيخيرات تامولعمو ةثيدح تاّيرفح

 تاّيناردج .نامورلا ءايرثأل هيفرت عجتتم
 .ةعئار

 نم :(1974-19178) (يراوه) نيدموب

 ةيروهمجلا سيئر .ةيرئازجلا ةروثلا ءامعز
 . ١517-60

 ةيالو ةمصاع

 يف ةّيكريمأ ةئيدم :868100011: تنوموُب
 . ّيطفن أفرم .ن7؟8ر٠٠٠ نساسكت

 دنليات كلم :8طسصناوا لوبيموب
 /١1971. دلو ص.

 ىلع ايناملأ برغ يف ةنيدم : 8082 نوب
 ٌيرادإ زكرم .لن 0ال قرة ة ف «نيرلا

 دصرمو فحاتم .َيْنفو َّيفاقثو ّيملعو
 ايناملأ ةمصاع تناك .ةروهشم ةعماجو
 .141:-194149 ةّيداحتالا
 ءارتشاراهّم يف ةّيدنه ةنيدم : نمره انوُي

 زكرم .ةميدق ةمصاع .ن , تره ٠

 . ّيعانص

 : رودابموب يد زيكرم
 رقوللا - روتال يد ناتناوك ةشيرب

 لحاق رفتو باضه ةقطنم :طانهق انوي

 وريبو ايقيلوب يف ّدتمت سدنآلا لابج يف
 رقم نيتتجرألا لامش يف امّيس ال يليشتو
 ّيوارحص خانم .وشتوغلا دونهلا ةاعرلا
 .ةحلام تاعقنتتسمو ساق

 ءايزينوركيم رزج نم :2هدهمع بان وب

 ء منك 614 ة:نيلوراك رزج غبت

 .نارو٠و»

 نم ةّيسنرف ةرسأ :8003مه:16 تريانوب

 كلم )١1/548-1844( فزوج :مهرهشأ

 . 1804-1817 اينابسإ مث 1855 يلوبان



 اخانوب

 سغولويلاي روطاربمألا دفو لبقتسي اروتتقانوب سيّدقلا

 ادنلوه كلم )1١19/8-18475( سيول' -

 (181:-11/84) موريج .1 85-8١١

 نيلوراك - /18٠1-١817. ايلاقتسق كلم

 اروم لارنجلا عم تكلم (185-1195)

 . 18٠4 يلوبان ىلع اهجوز
 برغ يف ةنيدم :1ا013113 اخانوي

 .ن,٠٠٠ .ةقباس ةمصاع .ناتوب
 سيّدق )1١77١-1١104(: اروتنقانوب

 فوسليف .َيناكسيسنرف بهارو يلاطيإ

 ميلاعت عبت .ةسينكلا يملعم نم ّيتوهالو
 .ّيميفوراسلا ملعملاب بقلو سنيطسغوأ
 يف ّيرثأ عقوم :80هقسملع كايمانوب

 لالطأ «.سابايش ةيالوب كيسكملا

 ؛ايام ةراضح ىلإ دوعت ةعئاز موسرو

 . 7-4 نرقلا
 أافرم :ظاصاأق ةى5 سائيرأ اتنوُي

 "تيس تا «نالجام قيضم ىلع يليشت
 رظنلا عطقب ملاعلا يف ةّيبرنج ةنيدم ىصقأ

 .راثلا ضرأ يف اياوشوأ نع
 يف أفرم نو

 ءاتاليال ود وير ىلع ياوغورو
 ّيئامنيس ناجرهم ؛ حباسم .لآا ةروقف

 . يونس
 ةمصاع :2ههأ5 2ءاهدلق اداغلد اتنوب

 .ن 1١8,٠٠٠ «ليغيم واس ةريزج يف روزأ

 ممصامممالمه (كيرنه) ناديبوتنوي

 هل .ئكرامناد بيدأ :(1947-1880

 « هدالب مست ةسارد يف ةّيعيبط تاياور

 ةزئاج مساقت .«ظوظحملا سرطب» اهنم
 . ١941 بوروليغ عم لبون

 يف أفرم :عممقعط6مب يرشيدن وب

 دنهلا ةدعاق .ن ١98,6٠٠ ءدنهلا بونج

 1١8614. دنهلا اهتداعتسا ءاقباس ةّيسنرفلا

 مههقم» (يسكلأ رايب) يارت ود نوسنوب

 بيدأ :(ا1١-4595١41) قلب 1عسدنا

 ةلسلسملا ةياورلا باّتك نم نىسنرف

 .«لوبماكور رثآم» نيروهشملا
 ةريحب :20هماعءطةكاكدن»ه نارتراشنوي

 ١,6٠١ ءزئايلروأ وين دنع ةّيئطاش ةّيكريمأ
 ."مك 3

 .ينوباغ يسايس :80080 (رمع) وغنوب

 .1951/ ةّيروهمجلا سيئر . 6"191 دلو

 8مدطمع[[65  (شيرتيد)  رفوهنوب

 يتناتستورب توهال )١1156-1١1905(:

 ةّيحيسم ىلإ اعد .نرّيزانلا همدعأ .ىناملأ

 ةمزتلمو «ةّيدئاقعلا ّْيصلا نم ةقيلط
 .ةايحلاب اًمات اًمازتلا

 ةريحب ىلع وريب يف ةنيدم :1020 ونوي

 اكنإ مصاوع نم .ن٠٠86,0 ءاكاكيتيت
 .؟0 نرقلا يف

 فّوصتم :(150١ت) (دمحأ) ينوُبلا
 تامّتصم هل .ةرهاقلا يف شاع ءنبرغم

 سمش# اهنم ءرحسلاو فورحلا ملع يف
 .؟مكحلا ّرس9و .4ىربكلا فراعملا

 4 هلمح مسإ : 80همأ1ة(1 انك سويتافينوب

 -4148) سيّدقلا - 5١ مهنم .تاوباب
 رهتشإ :(10-1744) 8 .(1(2
 .اسنرف كلم 5 بيليف طلست هتمواقمب

 نيب قيضمه :-10 ويسافينوب

 هلوطو مك ٠١ هضرع «ةيئيدرسو اكيسروك

 يرادج مسر 7 كايمانوي

 ةدعاق ويسافيئوب ةدلب هيلع .مك 6
 .ةيبونجلا اكيسروك
 8هدصنمع (شتيئايسكلأ ناقيإ) نينوب
 رجاه .ئسور بيدأ :(1967-1481)
 مث رعشلاب أدب .ةروثلا دعب اسنرف ىلإ
 هتاياور نم .ةّصقلاو ةياورلا ىلإ لّوحت
 مارغ# « ؟فاجلا يداولا» «ءء«ةيرقلا»

 . 1477 لبون ةزئاج . «ايتيم
 -١م) 2000001 (يرنه) نوينوي

 راثآلاب ينع تسنرف قرشتسم 0١
 ةفشتكملا ةّيماسلا راثآلا» هل .ةّيروشألا
 .«نيرهنلا نيب امو ماشلا يف
 رحبلا نم عّرفتم جيلخ :و-طهن ياهوُي
 هبش نيب روصحم نيصلا قرش رفصألا
 هيف بصي .غنوت ناشو غنوت وايل يتريزج
 رحبلاب هلصي .رفصألا رهنلا وأ وه غناوه



 مك ٠١٠١ هضرع «ياهوُي قيضم رفصألا
 .ما/٠6 هقمع ىصقأو مك ١٠١١ هلوطو

 :(18914-1141) 8ةطصت (لراك) مهوب

 . ستارغ يف دلو .ّيوسمن ارتسكروأ دئاق

 . اًنيِيُق اريوأ داق

 نم ءارمأ ةّدع مسإ' : 800673070 دنمهوب

 ةيكاطنأ ماكح نييبيلصلا نامرونلا
 ةلمحلا داّوق دحأ ١. مهنم .سلبارطو
 ١١-2١١١54 894 ةيكاطنأ ريمأ . ١ ةّيبيلصلا

 سلبارطو ةيكاطنأ ريمأ ءل مهرخآو
 . 18١م1 11

 «نيييليفلا: رزج ىدحإ :8مط0] لوهوُب

 .نالهءرد9٠ أمك”

 اًيوروأ يف ةّيروهمج :0عداو# ايميهوب

 ايناملأو اينولوبو ايقاروم نيب ىطسولا
 عم فلؤت تناك .غاري اهتمصاع .اسمنلاو

 ىّتح ايكافولسوكيشت نم. اةزج ايئاروم
 بوصعو حمقف .نزلب اهندم نم . ١4

 ةعج .محف .رانيدلا ةشيشحو ردنمشو
 . نزلي يف ةروهشم

 ىلع نيصلا يف ةريحب :2هزتهمع غنايوب

 0,٠٠٠ .يس غنايك ميلقإب قرزألا رهنلا
 0 .اهعافترإ .م60١ اهقمع ء'مك

 ةّينغ .ن٠٠0٠,09٠ «غنايوي أفرم اهيلع

 ةلضفملا .تاغوضوملا نم .كامسألاب

 . نيتيصلا نيماَسرلا فنغ
 بونج ةّيكيسكم ةنيدم :انعا13 البيوي

 .ن 873,6٠١ 0 (ركيسكم

 . 1" نرقلا نم ةّيئاردتاك

 )141/7-١19694(: 8مزع: (ناهوي) ريوب

 صصق هل .يجورن يحرسمو يئاور
 ؛«ضيب ريفاصع# اهنم ؛ةيعفاو تاياورو
 ْ .«ميظعلا عوجلا»

 هردس حجيلخ ىلع بيل أفرم :تاريوبلا

 . هتارصم فرش بونج
 فرم : طانع,10 8381:2305 سويراب وتريوب

 .ن4#٠٠٠,٠ :ليتنألا ىلع َيلاميتاوغ

 .ْنبو زوم

 رزج ىدحإ : ظانع[10 110 وكير وتريوب
 قضم اهلصفي ىتياه قرش ىريكلا ليجألا
 .'مك 0)4,84 .ناكينيمودلا نع انوم

 ءناوخ ناس اهتتصاع نراهم

 .زيوغايام ءهسنوب ءنوماياب :اهندم نم
 تايالولل ةكراشم ةلود .انوم اهرزج نم

 اهترسخ .نصاخ ماظنب عّتمتتو ةدحتملا

 نوُيهيَوُبلا

 ةّيكريمألا ةّينابسالا برحلا دعب اينابسإ
 اهممق ىلعأ ةّيلبج :ضرألا . املذح

 اهتحاسم ثلث

 يف ةوع.ىصفأ اهبرقا عقت:«ّياحاس لهس
 ّيئاوتسا خانم .م 4,1١4 ئسلطألا قمع

 .ةعساو تاباغ «ةبوطرلا ديدشو ٌراح

 .عارال 6 اننوي وفا ورس

 بصق ةعارز .نارّريخو سونبأو ليخن

 واكاكو سانانأو زومو غبتو ّنبو ركس

 تاعانص .رضخو بوبحو تايضمحو

 بورشمو تاّيركس ؛ةعرسب ومنت ةمدقتم
 «ةيذحأو دولجو تاغابد روهشم مور

 تنمسإو بلص «نفس ءانب ءطفن يفاصم

 عم ةنيتم تالصب طبترت .باشخأو
 ةرجهب اهوحن هجتتو ةدحتملا تايالولا

 «يناكسلا مّحضتلا اهتّدح نم ديزي ةعساو

 . ءاتشالاو مامجتسالل ةفاثكب نوّيكريمألا

 ؛ةرجرج حفس ىف ةيرئازج ةنيدم :ةريوب

 ءوزو يزيت  ةيالوب ةرئاد زكرم
 .لنآ ا كرو٠٠

 (فسوي  بوقعي وبأ) َيطْيَوْبلا
 .ٌيرصم | هيقف :(م845/ه١77ت)

 يف هماقم ماق «عفاشلا مامالا بحاص

 تناك اًملو .هتافو دعب ءاتفالاو سردلا

 ىلإ اًدّيقم لمح نآرقلا قلخ يف ةنحملا

 يف تامو «قثاولا ماّيأ يف ءدادغب

 هسبتقا ءهقفلا يف «رصتخملا» هل . نجسلا

 . يعفاشلا مالك نم

 )/157171-١191(: 80/16 (تربور) ليوب

 رود فشتكإ .ٌيدنلريإ يئايميكو ئايزيف
 نوناق عضو .قارتحالا يف نيجيسكألا

 .تازاغلا ةّيطاغضنا

 يف تمكح ةّيسراف ةدبأ :ةوونولا

 7٠١- دادغبو نامركو زاريشو ناهفصأ
 وبأ اهسّسأ .م95775١٠-50/ه4 1

 ةلودلا دامع ةثالثلا هدالوأو هبوب عاجش

 لخد يذلا ةلودلا ٌرعمو ةلودلا نكرو

 .ةلودلا دٌضَع اهئيطالس نم . 4464 دادغب

 ىضق .نييساّبعلا ءافلخلا ةطلس تفعضأ

 .يقوجلسلا كب لّرْعُط اهيلع
 : ءابدأو ءارعش اوناك اهئارزو

 .دابع نب بحاصلا ؛ديمعلا نبا

 رخآ )1905-/1١971(: 85”هاندالآ يبوب

 روطاربمأ ١9508-1417. نيصلا ةرطابأ

 َينابايلا لالتحالا لظ يف ايروشنم

 ١14868-5.

 :(1841-195848) 868 (نيطسغوأ) ايب

 . سدقملا باتكلا رّسفم .ىناملأ يعوسي

 رهشأ
 يهمل

 عمجملا رضح ١924.  لانيدراك

 ريوطت ىلع لمعو. قئاثلا. نناكيتافلا
 .ةينوكسملا ةكرحلا

 ١777 . ارا ةيروهمجلا سيئر .

 ةنيدم :53[213 ![1عهتا ستماين ارتايب



 _ سيرتايب

 ءاستيرتسيب ىلع ايقادلوم يف ةّيناموو
 .ن٠“ 6

 .ادنلوه ةكلم :7863010ع سيرتايب

 دعب انايلوي اهتدلاو تفلخ 1١9478. تدل

 1١9٠. اهلزانت

 )1١947557-١1444(: (باهولا دبع) يتاّيبلا

 ةديصقلا ىلع دّرمت ءدّدجم َّيقارع رعاش

 ةكئالم» :هتافلؤم نم .ةّيكيسالكلا ةّيبرعلا

 دجملا» ؛«ةمّشهم قيرابأ» :«نيطايشو
 .«ىفنملا يف راعشأ» ؛«نوتيزلاو لافطألل

 :(198:-1447) 2138عا (ناج) هجايب

 يف دلو . يرسيوس ٌيناسفن ميلاع

 ركفلا ٌومن نع تافلؤم هل .لتاشوين
 ةفسلف نعو «لفطلا دنع ةغللا رّوطتو

 . ةّيئارولا مولعلا

 ىلع ةّيكريمأ ةنيدم :82167ع رايب

 .ةيبونجلا اتوكاد ةمصاع (؛ يروسيم

 .لن  ١ةة٠

 يرنه) ساورغ :بلطأ .(بآلا) رايي

 .(ناوطنأ

 :ط1ءع-5(-!ط/[ةكانص نيترام ناس رايب

 عقت ءانموي ىّتح ةفورعم َةَيَرَب ةّوه قمعأ
 دودح ىلع ةّيسلطألا هنيريبلا لابج ىف

 رحبلا حطس اتحت .مال٠٠ «اينابسإ
 .م ١,508 رادحتاب

 رايب
 سيدق ٌيدنلوه ئعوسي )١091-1١1671١(:

 داق .ةيييقكلا ملمس نم .06
 نادلبلا يف تنكيلوثاكلا حالصإلا

 :ةتاسرجلا
 مزعمم 75عال8 اكسشنارف الد ورايب

 ماّسر 1١517١-١1541(: وحن) 2

 نوللا ىلع هترطيسب رهتشإ .َيلاطيإ
 مسر ةداجإو ةّيعيبطلا رظانملا رايتخاو
 .ناسنالا هجو

 مزعرم 1)) (005أ100 وميزوك يد ورايب

 دلو ٌيلاطيإ ماسر 1١577-١1551١(: وحن)

 دهاشملا مسرب رهتشإ .ةسنرولف يف
 .صضاخشألاو ةّيجولوتيملا
 حفسلاب رئازجلا يف ةنيدم :ضايبلا

 ةيالوب ةرئاد زكرم ؛«رومَع لبجل ّيلامشلا

 : ملغ قوس نأ 1170« قيس
 )1١916-١955(: طاقمت (تيدأ) فايب

 تزرحأ .سيراب يف تدلو . ةّيسنرف ةيّئغم

 ةربني ريهامجلا ترسأو ةّيبعش ةرهش

 مزعررع (هما5أائ5 سوي دزيناك

 ّيوق َيّنف ءادأبو ءرعاشملل ةريثملا اهتوص
 . ربعمو
 يف ةّيلاصفنا ةّيروهمج :81242 ارفايب

 . /1١451-:18410 ايرجين قرش بونج

 7٠١ ايلاطيإ لامش يف رهن :2130ع هقايب

 . كيتايردألا يف ٌبصيو ونوللب يوري .مك
 ّينامثع رحب ريمأ :(1017١/ت) اشاب ةلايب

 ايلاطيإ يف ويجر حتف .لصألا يتاورك
 ةبرج يف ّينابسالا لوطسألا مزه . 06

. 

 لامش ىف ةقطنم :21621024ع هتنومايب

 .ىلعألا ' وبلا ضوحب ايلاطيإ برغ
 تاباغو ةينغ عارم .ونيروت اهتمصاع
 ةيوتش تاضاير «ةيشاملا ةيبرتب ةروهشم

 .تاراّيسو قروو جيسن .بلألا لابج يف

 اسنرف اهتّمض .اوقاس ةرسأ لود زكرم
 . ١414 ايلاطيإ ىلإ تديعأ ,«489

 يف ظحاجلل باتك :نييبتلاو نايِبلا
 ىلوألا ةزحابلا ربتعُي .ةغالبلاو نايبلا
 . ةغالبلا ةأشنل

 سلدنألا رابخأ يف برغُملا نايّبلا

 نم .يراذِع نبال باتك :برغملاو
 خيرات يف رداصملا قثوأو عجارملا مظعأ
 .برغَملاو سلدنألا

 )1١8608- 1ءوصم يروج ونايب

 دلو .لاطيإ يضايرو يقطنم ©(

 . يضايرلا قطنملا يسّسؤم نم .وينوك يف
 هيف ىطعأ «تاّيضايرلا ْعّيِص» هباتكب رهتشإ
 «باسحلا نع اًيجاتنتساو اًيهيدب انايب

 ةماعلا ةّيرظنلاو «ةّيطاقسالا ةسدنهلاو
 «ءَيلضافتلا باسحلاو ء«تاعومجملل

 ١ .ّيهاجتالا باسحلاو

 قرش لامش ىف ةيالو :21ةانآ يوايب

 ةيالو نع ابياناراب اهلصفي ليزاربلا
 م 000 .واهنارام

 ةيبرت .انيزرت اهتمصاع .َن 5 ٠٠,52

 . غبتو طاطمو نطق . ةيشام

 ّلتلا سلطأ يف لابج ةلسلس :نابيب

 تاّرمم اهقرتخت «رئازجلاب
 .ديدحلا

 وحن) مام 1ع 8766 ريصقلا نابيب

 دلاوو لترام لراش نبإ :(/58-6

 مغرأ 0١,. جنرفلا كلم .ناملراش

 . ابابلل انقار نع لزانتلا ىلع نيّيدرابموللا

 نرقلا رخآ يف ينب : (عماج)) مناخ يتبيب

 باوبأ

 / 1 يق 7 هن 2 7
 2ك دع ليلتك“ ىَه

 ةريحب اهبونج يف فوكسيب

١6 

 راصتنال اًديلخت ٌيداليملا رشع عبارلا

 .دنهلا ىلع هتلمح يف روميت

 1١55٠- نيتيرحبلا كيلامملا نيطالس

 .ّيقيقحلا مهتلود سّسؤم ربتعُي ؛« 31/

 لوغملاو نيّيبيلصلا دض هبورحب رهتشإ
 ةّيبعشلا ةّيسورفلا نصصق ةهلوح تفلأتو
 يف 4 سيول رسأ .لايخلاب خيراتلا ةنراق

 رخآ هاش ناروت لاتغإ .ةروصنملا ةكرعم

 يف لوغُملا ىلع زطقو رصتنإ .نييبوُيألا
 ىلع ىلوتساو زطق لاتغا مث تولاج نيع
 عزتناو نيّيبيلصلا مزه .١؟٠7 ةطلسلا

 يف اقابأ شويج ىلع رصتناو مهعالق
 :قشمد ىف ىفوت . 7١ا/ال ناتسبلا

 ناطلس :(رمظملا كنملا> ؟ ضربت
 ٠08*١-١15١04.  نيّيرحبلا كيلامملا

 نب دّمحم بايغ يف مكحلاب لقتسإ
 .دمحم ةدوع دعب برهو «نووالق

 خّرؤم :(7550١ت) ٌىروصنملا سرتبيب

 كراعم يف كرتشإ .كيلامملا نم ٌيرصم

 كركلا ىلؤت .نييبيلضلا دض ١ سرب
 خيرات يف ةركفلا ةديز» هل .نووالقل

 خيرات يف «ةّيكولملا ةفحتلا» .«ةرجهلا
 .كيلامسلا
 . ليبج بلطأ : سولييب

 ةريحب :26ةموانك كسدوشت وأ سوبيب

 عم فلؤت ءاينوتسإو ايسور يتّيروهمج نيب
 ؛ةدحاو

١ 3 . ْ 5 ١ 

 , قا + حجت :

  5عمري. "يع



١6 

 اهعافتراو .م ١6 اهقمع اوك 466

 جيلخ يف بصيل اقوان اهنم جرخي -ما٠
 501 اياكيليف فوكسي ىف بصي ءادنلنف
 . ةّيخيراتلا فوكسي ةئيدم هيلعو . مك
 25 ةلالسلا ةنعارف نم نينثا مسإ : يبيب

 مارهأ ادّيش .م.ق 1؟154٠-٠٠0 وحن

 . ةراّقس

 :(١اا/1-١4ا/:8) زئ4 (ميلو) تيب

 ةيجراخلا ةسايسلا هجو يزيلكنإ يسايس
 ميلو هنبإ - .تاوئس عبسلا برح يف

 ةروثلا ءادعأ نه )14:5-1١1/59(:

 ١. قريلوبانو ةيسنرفلا
 تايالولا ءاسؤر ٌرقَم :ضيبألا تيَبلا
 . نطنشاو يف ةّيكريمألا ةدحّتملا
 لامش ىف رهن :2146 قل, فلأ تيب

 جيلخ يف بصي .مك 77١ ءهديوسلا

 . اينتوب
 .دادغي يف ةريهش ةبتكم :ةمكحلا تيب

 يذلا نومأملا اهاّمنو ديشرلا اهتاون عضو

 اهيف عمجف .نوراه نب لهس اهيلع ماقأ

 ةيفسلف نم «ةّينانويلا بتكلا نوبرعي ةلقنلا

 نب اًنحوي اهيف نيلماعلا زربأ نم .ةّيبطو
 نب نينو قيرطبلا نب اًنحويو هيوّسام
 . قحسإ

 زكرم نانبل يف ةدلب :نيدَتب وأ نيدلا تيب
 هريشب ريمألا ةمصاع .فوشلا ءاضق

 نآلا وه ءاًّعساو اًرصق اهيف ىنب يناثلا
 ١ مهسضص اشتكت

 نئملا ءاضقب نائبل يف ةدلب :بابش تيب

 نيطسلف يف ةيرق :ةّيِرْراَعلا وأ اينَع تيب

 يذلا رزاعل ىلإ اهتبسن .سدقلا قرش
 . توملا نم حيسملا هماقأ

 زكرم .نميلا يف ةنيدم :هيقفلا تيب
 .نا٠٠٠,١٠ ؛«ةديدحلا ةظفاحمب ءاضق

 . حيسملا دهم .نالثكإء٠٠ «سدقلا

 نيطنطسق روطاربمألا اهانب داليملا ةسيئك
 .ةيفرح تاعونصم .داليملا ةراغم ."5

 نتملا يف ينانبل فيض :ىرم تيب

 ريد .ةّيطنزيبو ةّيئنامور راثآ .تلامشلا

 يقينيف لكيه ضاقنأ ىلع ينب ةعلقلا

 .ّينامور

 ١ ١ لاك 3

 ا 1 قع

8 : 

 ا

 كاي

 و 1 1 2

1 | 5 

2 : 1 3 

 ول 1 -

 با 1 !
  7ا ١ ا

١ 8 

1 5 2 

31 1 1 2 . 

 :ء 1-0-7 , 3

 0 اسس
1 ١ 

 , -5- ]1 د

 0-2 5 احس
 موا ا

 .سدقلا بلطأ : سِدقَملا تيب

 . ةّيرصملا ةيونلا دباعم نم : يلاولا تيب

 )١1865- :ةاهلع (بيليف) ناتيب

 داّوقلا رابك نم .اسنرف لاشرم © 0١

 يف رهتشإ .1414-1418 برح يف

 لظ يف ةموكحلا سيئر .نودرف ةكرعم
 1١944٠-1944. .نناملألا لالتحالا

 يف يفوت ١9405. مادعإلاب هيلع مكح

 )١88/8- (يروخلا ردنكسإ) يلاجتتيبلا

 ءارعش رابك نم دقانو رعاش :(91١/ا“

 :ةانفعلا يف لمع .نيرصاعملا نيطسلف

 تاقد» ه:.«تارفزلا" :هنيواود نم

 .«ةايحلا دهاشم١ «ةبلقلا

 )١810٠- 56عا655 (سلوب) سرتي

 بهارو ّيكيجلب قرشتسم (

 هل .نييدنالوبلا ةّيعمج ديمع .ّيعوسي
 وبلا نييقفلا ريف

 : هز ءاعممتقت 1 اتتطانكب غر وبزترامرتيب

 «لاتان ةمصاع «ةّيبونجلا ايقيرفأ يف ةنيدم

 . موينمولأ .ناةوءرؤنو٠

 يف ةّيكريمأ ةنيدم : طاف مطانتعأط غر وبستيب

 0س حو ايام
 ديدحلاو بلصلا ةعانص زكارم ربكأ نم
 فحاتمو ةّيملع تاسّسؤم .ملاعلا يف
 . 194778 بّرخم ناضيفل تضّرعت . ةّيَنف

 ءرجملا بونج ىف ةئيدم :15605 شتيب

 غ١ نرقلا نم ةّيتاردتاك .ن ٠٠

 نورقلا نم روصق :ةّيمالسإ راثآو دجاسم

 :ىظسولا

 لخادلا نم دهملا ةسينك - محل تيب

 ديواديب

 8عععاع5-7ا09 (تيراه) وتس رشتيب

 أ :(1845-1411)

 ؟مرت ملا خوع# اهتيادرب :ترهتلا
 . ةيعامتجالا ٌقرلا ةلكشُم اهيف تمجاه

 اينايقوأ يف ةريزج :ل(هدنت» نركتيب

 .ن١٠٠ ء'مك 2 «يتيهات قرش بونج

 لالقتساب .نواتسمّدأ اهتمصاع
 . ةيناطيرب ةيامحو يتاذ
 8ععاطون/ن عد (ناك غيفدول) نقفوهتيب

 نيّيقيسوملا رابك نم :(1871/-11/9)
 هفيلآت ّمهأ نم .نوب ىف دلو .ناملألا

 ةثلاثلا اهلمجأو عستلا تاّينوفميسلا
 ديشنا اهتمتاخو

 ةيئاور

 وع

 ةعساتلاو ةسداسلاو

 .؟حرفلا

 ءاينودقُم يف ةنئيدم :811015 الوتيب

 كراعم .اًميدق رتسانوم يه .

 . ١ ةّيملاعلا برحلا ىف ةفينع

 ةظيسو تناك ةلئاه ىعفأ : مرر نوتيب

 نولوبأ اهلتق .يفلد دبعم يف ةهلآلا
 باملألا نستآو ديعملا نلع نلوتساو
 ماقت تناك ةّيضاير باعلأ يهو «ةّيتيبلا

 .نولوبأل اًميركت تاونس عبرأ ّلك ةّرم
 ىرغصلا ايسآ يف ةميدق ةكلمم : ةينيثيب

 .م.ق 7 نرقلا ءدوسألا رحبلا ىلع

 .م.ق /5 امور اهتُّمض
 ىف ةّيدنه ةئيلم :181]ةمانآ روياحيب

 ةمضاع ن1 ايران: ءنكذلاب اكاتاترك
 ١484-١1585. ىهاش لداع ةكلمم

 .ةفقاز هج اسمو ىوضق

 يه .ناوسأ هاجت لينلا يف ةريزج :هجيب
 ةسلاطبلا دهع نم راثآ .اميدق تمنس

 .نامورلاو

 توّمرضَح نيب نميلا يف ةنيدم :ناحيب
 . رجحلا ىلع شوقنو راثآ  نَدَعو

 ليئافور) ديواديب ١( )١9477-1٠0١(:



 ال

 لباب كريرطب .قارعلاب لصوملا يف دلو
 . 1984 نادلكلا ىلع
 ةيتيركسناسلاب فلأ .ّيدنه ميكح : اديب
 اهادهأو ةةنمدو ةليلك» باتك ةمّدقم

 . نرقلا وحن دنهلا كلم ميلشبدل
 :(16874-١ال54) 2ءلمم ١ ورديب

 نلعأ .1477-18731 ليزاربلا روطاريمأ

 لاغتربلا كلم ١877. ليزاربلا لالقتسا

 هتتبا  تّث . 5 ناج هيبأ ةافو دعب 7

 ورديي هنبال لزانتو لاغتريلا كلم يف اًيرام

 ؟ ورديب - .ليزاربلا شرع نع ؟
 ليزاربلا روطاربمأ :(1841-1876)

 هتحاطأ .1888 قرلا ىغلأ . 8١
 . 1886 ةّيروهمجلا

 ترصتنا اينودقُم يف ةنيدم :27023 انديب

 تضقف .م.ق ١74 هيسرب ىلع امور اهيف

 . نيتنوغيتنألا ىلع
 )١8:1١- 8860ءطغ5# (لراك) ركيديب

 ةلدأ ةلسلس رشن . ّيناملأ فّلؤم :89

 .دنهلا يف نيّبفوصلا ىلع قلطأ مسإ :ريب

 . ةلافُّس بلطأ :8ءزئد اريب

 ىلع ةّيناملأ ةئيدم

 ؛ ةعطاقم ءموسو
 . ١6 نرقلا نم دجسم

 ةّيزيلام ةيالو :2ءوولع كاريب وأ قاريب

 ء'مك 7١,51٠ «ةريزجلا هبش لامش
 مجانم .هويبإ اهتمصاع .نالرء٠٠ء,رء٠»

 : طاّطم عرازم عةمهم ريدصق

 ةريحب :طارهمنأل آهماعع كال ديماريب

 ونير ةنيدم قرش لامش اداقي يف ةّيكريمأ
 ةّينطو ةّيمحم ."مك 0٠١ ؛يوهات ةريحبو
 .دونهلا نيّيلصألا ناكسلا ىلع ظافحلل

 )141١-1945(: طعررتم (ناج) ناريب

 .ةّيطبهملا ةّعشألا ددح .تسنرف يئايزيف

 . 1171 ليون ةزئاج

 )/1١851- طزمهملءااو (يجيول) وللدناريب

 تاياور هل .تلاطيإ بيدأ 5

 .ةّيعفاو ةّيعامتجا تاّيحرسمو صصقو
 تس: «ةهتقيقح دحأ لكل» :اهنم

 ةزئاج .«فّلؤم نع ثحبت تاّيصخش

 : 8ظةوقأ تاريب

 .نلةرو ةدعاق

 . 1974 ليون

 دودح برق ةيناريإ ةليدم :لدئنجريب
 .نالفرددوا ءماركقل «ناتسناغفأ

 . ذاجكس

 ؟ سربب

 هيف دمص ايبيل يف عضوم :ميكح ريب
 لمور ّيناملألا ّدض غينوك يسنرفلا دئاقلا

1 . 

 )188-١19010(: 810 (دراشتير) دريب

 َيلامشلا نيبطقلا قوف راط . يكريمأ دئار

 . 1978 ّيبونجلاو ”!١

 -15986 سريبإ كلم :1291:5205 © سريب

 امدختسم ايلاطيإ برنج اًرغ .م.ق "7

 ةلقره يف نامورلا ىلع رصتنإ .ةلّيفلا
 (يلوكسأ) مولوكسأ يفو .م.ق 6

 . 7178 وتنقينب يف نامورلا همزهو 6

 ٌينانوي ّيروطسأ لطب :82615ءانك هسريب

 "”ازوديم سأر عطق .هيانادو سفز نبا

 صلخ .انيثأ ةدعاسمب يفارخلا شحولا

 كلمو ءاهجّوزتو نينتلا نم *اذيموردنأ

 ّيلاطيالا تاخنللو .انيقيمو اتنريت ىلع
 . ةسنرولف يف هسريب لاثمت ”ينيلليشت

 -1891/). 2335807 (رتسيل) نوسريب

 بزحلا ميعز .ّيدنك ئسايس 7

 مالسلل لبون ةزئاج .1438-
 , 1 ابل

 ةدعاق :طءوما 11ةناو+ روبراه لريب

 رزج نم وهاوأ ةريزج يف ةّيكريمأ ةّيرحب
 ٌينابايلا ناريطلا ريمدتب ترهتشإ .ياواه

 امم ١94١ تغابم موجه ىف اهلوطسأل

 برحلا اكريمأ لوخد يف لّججع
 .؟ ةيملاعلا

 بيدأ :(184-1884:) (دّمحم) مريب

 نم .ةّيعامتجالا ةضهنلا ىلإ اعد .يسنوت

 عدوتسمب رابتعالا َةَوُفَص» باتك هتافّلؤم

 .«راصمألا

 ريمأ :(١155١ت) (دّمحم) ناخ مريب

 رضان وبك روطاربمألا يبرم . ّينامكرت

 . هتثي يف لق .ءايدألاو ءاملعلا

 -1445) طءمصعالع (ناتسئوك) كم ريب

 ٌيكيجلب تاخحنو ماسر (7

 هل .ناولألا عيزوت يف عرب .ّيريبعت
 ديصو ةّيرحبو ةّيفيرو ةّيعيبط رظانم
 . كامسأ

 ماري باح اهسّسأ شيوارد ةقيرط : ةّيمريب

 ةقيرطلا نم عون يهو «1 نرقلا ةرقنأ يف
 يداهلا نم عّرفتم رحب :86ا88 غنريب

 ء'مك 1,783,6٠٠ ءايسورو اكسالأ نيب
 غنريب قيضم هلصي .م 4,046 هقمع ىصقأ

 نم .ريدانأ هيف بصي .ّيلامشلا دمجتملاب

 .فوليبيرب ءرودناموك ؛نايسويلأ :هرزج

 . كاقينون «سنرول تناس

 ةيلامشلا اكريمأو ايصآ نيب قيضُمم : غنريب

 ؛يلامشلا دمجتملاب غنريب رحب لصي

 مك ٠ هلوطو مك 8١ ىلإ "65 نم هضرع

 ّيكرامنادلا هفشتكإ .م 07 هقمع ىصقأو
 . 19/18 غنريب
 ذفْنَم وه تنانوي أفرم :2ءارةأءانك هريب

 ىقتلم .ن6+«,٠٠٠ ءرخبلا ىلع انيثأ

 .ةمهم ةّيرحب طوطخ
 :(1449-1944) 681 (نيماينب) هريب

 ةّيلايرسلا يلثمم رابك نم .ّيسنرف رعاش
 .«ىربكلا ةبعللا#

 ةّيبرغلا ةفضلا ىف ةّيئيطسلف ةنيدم :ةريبلا
 .ن وية ءهللا مار قرش
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 ةّبونجلا اكريمأ يف ةّيروهمج :2ع53 وريب

 ايبمولوكو روداوكإ نيب يداهلا ىلع

 ١,180,5١6 «يليشتو ايقيلوبو ليزاربلاو
 اني اهييساع منايا مد» 6" مك

 .وكسوك ء؛واياك ءايبوكيرأ اهندم نم

 تاجهل دونهللو ةّينابسالا ةّيمسرلا اهتغل

 يف اكنإ ةّيروطاربمأ ترهدزإ .ةّيلحم
 نابسالا مهيلع ىضق . 17 نرقلا وكسوك
 .1874 تلقتسإ 1١677. ورازيب ةدايقب

 1١41/4-1١48817 كيفيسايلا برح اهترقفأ

 .ّيبونجلا اهلحاس نم اًمسق ترسخو

 لابج لسالسو ةعمترم باضه :ضرألا

 .ةقيمع ةيدوأ اهللختت سدنآلا نم ةعّرفتم

 اهلعأ ء.ممقلا ىلع ةمئاد جولث

 انويوروك م 57,968  ناراكساوه
 نوزامألا تاباغ قرشلا يف مالك

 لئابق اهيف شيعت ةفيثك لاغدأ .ةّيئاوتسالا
 ةقّيض ةّيلحاس ءارحص برغلا يف .ةّيدنه

 . اشتتشت ليبخرأ اهنم ةلوهأم ريغ رزجو
 لالت رزجلا يفو ئطاوشلا ىلع سّدكتت
 يهو وناوغ ةدمسأ نم ةمكارتم تاقبط

 رارمتساب صقاننت «ةّيرحبلا رويطلا قرذ
 رهنألا ّمهأ .لصاوتملا ريدصتلا ةجيتن

 نوينيرامو عبانم ىلوأ يلاياكو

 اكاكيتيت ةريحب بونجلا يف .نوزامألا

 ليلق لحاق خانملا .ايقيلوبو اهمساقتت
 ةاذاحمب طّلستي ثيح لحاسلا يف راطمألا
 ريثك ٌراح ءدرابلا تلوبموه راّيت ئطاشلا
 يف لدتعم «نوزامألا تاباغ يف راطمألا

 بصقو نطق ةعارز .تاعفترملا حوفس
 حمقو ءةيلحاسلا لوهسلا يف ٌررآو رك
 توهينمو اطاطبو فلعو بوبحو و

 ياشو غبتو واكاكو َنْبو ةّيتيز روزيو
 جاتنإ ايقيلوبو ركتحت .هكاوفو زومو ناّتكو
 مانغأ ةيبرت .َىّبطلا رّدخملا نيياكوكلا
 دفنت ال ةمخض ةّيكمس ةورث . اكبلأو امالو

 يف لمحي يذلا تلوبموه راّيت لضفب
 ةئيمث باشخأ .ناتيحلاو نوطلا هارجم
 دوعت اهدراوم مهأ .وناوغ ةدمسأ ءةردانو

 ساحنو بهذو ةضف :ةّيندعملا ةورثلل
 نيسقتتو ديدحو كنزو صاصرو دمثإو
 قيفد : كامسأ عينصت . ّيعيبط زاغو طفنو

 .ملاعلا يف كمس تيز جاتنإ مهأ «تيزو
 ىوتسملا ءدونهلا نم ناكسلا ةّيبلاغ

 توري

 .ةيسور ةئيدم : 101030 ناجيبوريب

 تره ةلغسسلا دوهبلا :ةقطخع ةنعاق

 .نالا“,:٠٠ «:كسقوراباخ

 .نا,٠٠٠,١٠5 «نانبل ةمصاع :توريب

 .ّيعانصو َيفاقثو يخيراتو يراجت زكرم
 ةّرح ةقطنم .طّسوتملا ئفارم ّمهأ نم

 دهعلا يف ترهدزإ .يلود راطمو
 7 قوقحلا ةسردم ترهتشاو ّينامورلا

 انيلأ نتسردم تسفانتزو» ©” نرقلا
 .688 لزالزب تمدهت ءةّيردنكسالاو
 .ةّيفاقثو ةّيملع دهاعمو ةروهشم تاعماج
 سيّدقلا ةعماج .ةّيكريمألا ةعماجلا

 رشن رودو عباطمو فحتم .ةيرعلا



 ايجوريب

 ءانب ٌداومو جيسن تاعانص .ةطشان

 ةيذغأو مغبادمو نباصمو تاّيئايميكو

 فزخ «ةّيفرح تاعونصم «تايولحو
 ةيطنزيبو ةّينامور راثآ .تارهوجمو
 .ةّيملاع ةحايسو حباسم .ةّيمالسإو
 -191/5 ةيماد ثادحأ يف رامدلل تضّرعت

 ةيبرع ةيليئارسإ برح فو . 177
 تاّيلمعلل ةضرع تّمتسإ . 7

 اهارطش دٌحوت ١44٠. ىّتح ةّيركسعلا

 . ١441١ َيبرغلاو ّيقرشلا

 يف ةّيلاطيإ ةنيدم :2ءدلهله ايجوريب
 .ةيرورتإ راثأ .نت ٠ ةايريقوأ

 ىطسولا نورقلا نم ةينبأو روصق
 .ّيخيرات فحتم .ةضهنلاو

 :(1446-16177) 2ءكنول70 ونيجوريب

 .ليئافار يمّلعم دحأو ىلاطيإ رّوصم

 .بساتتلاو ةقاشرلاب هموسر تزاتفإ

 :(1-61١15194ا/ه) 8عددلاع (رايي) لوريب

 ىلع نيلماعلا رابك نم .يسنرف لانيدرك
 نرقلا يف اسنرف يف ةّيكيوئاكلا ةضهنلا

 تاّيلمركلا ةّينابهر لاخدإ يف دعاس .

 .اسنرق

 ؟١٠0١-٠75 وحن) طاصط#6 نوريب

 .نيكاشلا نانويلا ةفسالف لّوأ :(.م.ق

 .ةقيقحلا ةفرعم ىلع ناسنالا ةردقم ركنأ

 :(18946-191/41) 5ثمم (ناوخ) نوري

 -1445 نججرألا ةيروهمتجا نييك

 هتراود اشيِإ هتجوزل ناك . 6

 ةهتسايس ىف ريبك ريثألا ١407( ت)
 . ايئابسإ 7 لزتعاف ليفأ .ةّيعامتجالا

 هتجوز هتفلخ . 1919 ةسائرلا ىلإ داع

 شيجلا ةداق اهلاقأو ٠ليبازيإ ةثلاثلا

5 . 

 :(4:8١٠ت) (ناحيرلا وبأ) ينوريبلا
 مالسالا ءاملع نم نضايرو خّرؤم

 نبا قيدص «لصألا ّيسراف ؛نيروهشملا

 نع ةيقابلا راثالا» هتافلؤم نه . انيس
 نوناقلا) ؛؛دنهلا خيرات ؛«ةيلاخلا نورقلا

 .موجنلاو ةئيهلا يف «يدوعسملا

 راحب :(سيئر نيدلا يبحم) قريب

 رحب ىف ةحالملا يف اًباتك فتص .َينامثع

 ةطيرخ مسرو .ءضيبألا رحبلاو هجيإ
 وحن مدعأ .ملاعلا نم َيبرغلا بناجلل

 ,. 2028 ١

 - ا 88475) 26:2 (زيشناس وتسوغأ) زيريب

 مولع خّرؤم .َينابسإ قرشتسم 264
 . سلدنألا ىف تاّيضايرلا

 معمم ع (نومار) الايأ يد زيريب
 .ّينابسإ بيدأ :(1880-11757) ةرله

 وئيمرالب» اهنم «ئناسفن ليلحت تاياور هل

 . «وينولوبأو
 2662 06 (رييثاخ) رايوك يد زيريب

 يف دلو .وريب نم ّيسامولبد : (ندعااقت

 ةدحّتملا ممألا ماع نيمأ ١47١. اميل

 1 1441-1١.

 مةمع 021465 (ورتبنب) سودلاغ زيريب

 جلاع .ئنابسإ يئاور )١14730-1845(:

 ةلسلستم تاياور يف ٌيموقلا خيراتلا

 ةيعامتجالا نم  .ةروهشم

 .«ايرولغ»
 :( -1944) 8ءملكط8 (يلاس) اشيريب

 ىلإ لّوحت بلق بيبط .َينابلأ يسايس
 ١997 ةّيروهمجلل اًسيئر بْختنِإ .ةسايسلا
 نم رثكأ ذنم ّيعويش ريغ سيئر لّوأ ناكف

 يف نوّيعويش اهداق ةلود رخآل نرق فصن

 . اًيوروأ
 نيب لابج ةلسلس :296086ع5 هئيريب

 اينوكساغ جيلخ نم دتمت اينابسإو اسنرف

 يف هنريا ,جيلج تح ييلطألا .ين
 وتينأ اهممق ىلعأ .مك 47١ «طّسوتملا

 ٌيلامشلا ردحنملا .م4٠7,4 اينابسإ يف

 نم اهناكس .اينابسإ يبونجلاو اسنرف عبتي
 .سناربلا مساب برعلا اهفرع ؛كسابلا

 ديدح مجانم .باشخأ «ةيشام ةيبرت
 .ةّراح ةّيندعم هايم ؛ماخر علاقمو

 هتاياور .
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 ىلع اناكسوت ىف ةّيلاطيإ ةنيدم : 2153 ازيب

 اهتينبأب ةريهش ءونرأ
 نم ةّيئاردتاك اهنم اهراثآ ةمظعو ةعئارلا

 زيلاهدو رباقم .لئام جربو 17” نرقلا

 . ةيرادج موسر اهنّيزت ةيطوف
 )١41/5- طاتقمم (وكسيسنرف) ورازيب

 ىضقو وريب ازغ .نابسإ حتاف © ١

 1١6177-16786. اكنإ ةّيروطاربمأ ىلع

 ,(1-٠6١1648+؟) ولازنوغ :هاوخأ هنواع

 ىلع لمع )١65:08-١01/8(. ودنانرهو

 اًسفانم حبصأ نأ دعب ورغاملأ هدعاسم لتق

 اميل يف ورغاملأ نبا هلتقف 21678 ءهل

 . ةيبأب اًرأت

 .ونازيب ايردنأ عجار :ونازيب

 وحن ت) 15500 (الوقين) ونازيب

 . ةضهنلا داور نم ّيلاطيإ تاّحن 2:4

 نيئفلا نيب جزم ءازبب يف ةسردم أشنأ

 ت ينافويج هنبإ - .يطوقلاو يكيسالكلا
 .ايوتسيبو انايسو ازيب يف لمع ١715 دعب

 . ةيطوق ةعزنب زاتمإ

 .لآأة ةيةؤةف

 قرش ىف ةنيدم :017©186537 نوسنزيب

 ؛وذ ةظفاحم ةدعاق ؛ود ىلع اسنرف

 ةعانصل مهم زكرم .ن6ة
 , ةعلق ةّيرئأ ةيشبأو روصق .تاعاسلا

 اهاعدو “78  ريبكلا نيطنطسق

 ةّيروطاربمألا ةمصاع .ةّيئيطنطسقلا

 , 18 ةيطنزيبلا



 ةيروطاربمالا نم تقرشلا مسقلا ىف

 يف .تارفلا ىتح روفسوبلا نم ةّينامورلا
 اا ,. 8068 سويداكرأ دهع

 ةيايسل ل31 تقعنأ .ةجظنطقلا

 نامورلا
 : ةينيطنطسقلا ةلالسلا

 سر ١ نيطنطسق

 نم سر ؟ ٠يطنطسق

 سرر نسئايلوب

 ليلا سنايقوي
 اا سنلاو
 ةّيسودويتلا ةلالسلا

 اما د رضرح ١ مسوس ود وتس

 65-_,٠: سويداكرا

 ة35:0٠-+ ١م 5

 ةتا/-خ س ونايف رم

 ةّيقارتلا ةلالسلا

 غ7 4- غ تا/ ١ نول
 ع ؟ نويل
 غ١4- 4: نر

 نانويلا

 ه١18-1١ ١ يريزاتسلا

 هاا ١

 ةه5عصةه-6 71 ١ اسس رب

 هالم--6 ل

 هةر - ةالرخ سوي ريت

 0.07-ةركا؟ نر

 7-3170 ساكوف

 16-541 لقره

 4١< لقره * نيطنطسق

 ذأ سانولقره لقره
 ١-38 ستانوغوب ساتسنوك

 54-145 2 نيطتطسق

 +6-9460 ؟ ضاينصموب

 65-0484 و

 00 7٠١0-4

 ذا -7026 (ةيئاثةه) 5 سنانتسوب

 ايام سناذراب سركسلبف

 71 ؟ وراك
 ا” مذ م55

 ةثزجت 2 دعب | تدطوتو ءسرفلا

 ةيقرش نيتلود ىلإ ةّينامورلا ةّيروطاربمألا
 ةّيروطاربمألا ةثيرو تحبصأ .ةّيبرغو

 مهم رودب تماق .8517 اهرسأب ةّينامورلا

 تزجعو ةّيحيسملا ةّيئيدلا تافالخلا ىف

 نوّيطن زيبلا ةرطابألا

 0 7” نويل

 اال 4 5 نيطنطسق

 الر ١ اا 5 نو

 اه لا 5 نيطنطسق

00 70 
 4/4٠ ٠7 (ةيناث ةّرم) 5 نيطنطسق |
 رى نال

 م11 1 سر وففت

 كذا سويكاروتس
 م18-4 ١ ليئاخيم

 لآ ١-ما 5 نود

 م1944 ؟ ليئاخيم

 ى5-1:5 8 سنو

 موو - مخ: 7 ارودويت

 7-8110 7” ليئاخيم

 ملة ١ رابعا

5 117-45 

 41-8401١5 ردتكسإ |

 41-470١ ؟ نيطنطسق

 444- ١ ستامور

 44-464 5 ؟ نيطنطسق
 4-1471 ؟ دافور
 فذ " سويليساب

 7-4054 ساكوف ؟” سروفقت

 040/7 -8 ١ انحاوي

 7-٠١١6 5 سريلساب

 6-٠١84 مث نيطتطسق |

 ١غ * رتانور
 5-٠١41 ؛ ليئاخيم
 ٠615-٠١45 َّه ليئاخيم

 15 هيثوز

 1-٠١50 3 نيطنطسق
 ١١65-6 ١٠١2 أرودويت

 ١٠١تنال 17 5 ليئاخيم

 ٠١ 1١-١٠١684 تاب قحسإ

 ٠١ 9-٠١37 نيطنطسق

 ةّيطنَريبلا

 ”7” دعب برعلا نيحتافلا لص نع

 لامشو رصمو ةيروس اهنم اوعزتناف
 .اًرارم ةّيئيطتطسقلا دودح اوغلبو ايقيرفأ

 ةّينودقملا ةلالسلا دهع يف اهجوأ تغلب
 : اهكولم نم رهتشا ولا ١١ تاب -رلتكال

 ايكودفأ ١٠١

 تايبر 5 ١٠1-14

 ١٠و ايكودفأ

 ١٠ا/م-١٠اا ليئاخيم

 ٠4-٠١81 م سروُفقت
 ١ ١-١١18 نككلا
 4-١١15 ” اًنحوي

 ١ 14-١180 ليونام

 14-١188 ليك
 11-١١40 4 1 نكينر ردنا

 4١١ه-١ 15 15 ةحبسإ

 606-١7١ ؟ سيكلا
 7-١7١4 5" حلا

 1( هب رصسكلا |

 نيطنطسق ١١ (1

 ةيقين يف
 1( 1١ نيطنطسق
 0-1777 1 سرردر

 7-١104 # اًتحوي
 7١؟58-- 5” ترردرت

 ١7 هم 4 اًنحوي

 14-١711 م ليئاخيم
 ةيتيطنطسقلا يف

 1-١185 8 ليئاخيم

 اا ” رك وردنا
 14-١141 © كير ردنا

 4١-١١05 6 اًنحوي

 ١م 4 ها
 ١/5 6 اًنحوي

 ١1/1 : ةيوردلا
 14-١41 6 اًنحوي

 ركل ؟ اح
 11-١170 ؟ ليونام
 6-١158 م انحوي

 48-١107 17” نيطنطسق



 ؟ سرروفقنو :(871-87/) 5 سويليساب

 د .سيكسيميزت ١ انحويو ساكوف

 ىلع ةييلفلا .تورحلا :تلع .بلح
 اهيلع ىضق ١١١4. اهفاعضإو اهتئزجت
 . 14817 ةّينيطنطسفلا لتحاو حتافلا دّمحم

 :(ا4١ما/ة-ارذكثل) مزجعأ (جروج)) هزيب

 .نسراب نك دلو :نضرلا نكيسوم فلؤت
 وداّيص» :اهنم ةّيئانغ ةّيحرسم عئاور هل
 .«ةليمج» ««نمراك) ««ئىلآللا

 )١47١٠- طلووقتم» (ليمك) وراسيب

 داور نم َيسنرف 1 .4 ١(:

 يف يفوتو ليتنألا يف دلو .ةّيعابطنالا
 . ةيفير تاحرل مصر يف عرب . سيراب

 . ةيربط بونج نيطسلف يف ةيرق :ناسيب
 .رشعلا ندملا ىدحإ « سيلوب وتيقس يه

 ىلع واسيب اينيغ ةمصاع :1815581 واسيب

 .ل ل *ىوو ؛ّيسلطألا

 ءادنك يف رهن : 6ع 111عج رشير سيب

 .دبعلا ةريحب يف بصي .مك اراد ٠

 )/١88- 75عووم2 ة(ودنانرف) اوسيد

 ترهتشإ . ّيلاغتري رعاش 65

 ّيئانغلا رعشلا اهب رثأتو هتافو دعب هراعشأ

 ود وراقلأ دئاصق» اهنم ؛ ّيلاغتربلا

 .«سير ودراكير ديشانأ» ««سويماك

 760-01717) 2ءاولكا05[78 سنا رتسيسيب
 ةراجتلا ايحأ 07٠. انيثأ ةيغاط :(.م.ق

 ةيطنزيبلا ةيروطاربمألا
 .نونفلاو بادآلا عججشو

 هزنورف اهمسا ناك :81طمءاع كيشيب
 .ايزيغرق ةمصاع )١1441-1976(:

 . ّيعانص زكرم .نا دا

 لابج يف عبي ةيدوعسلا يف ٍداو :هشيب

 هيلع .رِساودلا يداو يف بصيو ريسع
 نة 6ر٠ «:هشيي ةحاو

 ىلع ةينوق برغ ابكرت يف ةنيدم :رهشيب
 .نا٠٠٠,8١ ءةحلاملا رهشيب ةريحب

 ةدعاق (:نميلا يف ةنيدم : ءامضيبلا

 .برأمو ءاضيبلا :ناءاضق اهل ؛ةظفاحم

 ةظفاحمب رصم يف ةنيدم :ءاضيبلا

 .ةّيدومحملا ةحعرت ىلع  ةريحبلا

 .ناةرءد٠

 لحاسلا ىلع ةّيبيل ةنيدم :ءاضيبلا

 ءرضخألا لبجلا ةظفاحم ةمصاع

 .ةيعارز قوس «ّينيد زكرم ن٠

 جيلخ بونج َيبيل ّيلورتب لقح :ءاضيّبلا
 . انا ريس

 (هللادبع نيدلا رصان) يواضيبلا

 يرّتفم دحأ :(م1185/ه54865 ت)

 يلو .زاريش برق ءاضيبلا يف دلو .نآرقلا
 راونأ» هفيناصت ّمهأ .ةّدم زاريش ءاضق

 ةميظع ةناكم هل «ليوأتلا رارسأو ليزنتلا
 ىلإ لوصولا جاهنم»و ءةّنسلا لهأ دنع

 5 «راونألا علاوط»و «لوصألا ملع

 .ديحوتلا

 ةرذ ١

 [ __] كينانيتس/ لب ةيطربلا ةيبوطابسالا

 يف حجّنجم ناصح :72683505 ساغييب

 .ازوديم مد نم دلو . ةّينانويلا ايجولوثيملا

 لتق ىلع ”نوفوريليب هضّرر

 . ٌّيرعشلا ءاحيالا زمر ربتعُي . ”ريميش
 ٌيروطسأ ناّنف : طوقان وم نويلامغيب

 ىحوتسإ . . هب مرُغو الافمت تحن .يضربق
 .ءابدأو نيناّتف ةذع ةروطسألا

 نم ّيروطسأ بعش :2/ع06ع5 همغيب
 دنع هنكاسم ْنِإ نومدقألا لاق .مازقألا
 . لينلا عبانم

 وريغص ءايقيرفأ بوعش نم :همغيب

 ّيرهنلاو ّيّربلا ديصلا نم نوشيعي ءةماقلا
 نورشتتي .ةّيئاوتسالا تاباغلا رامث نمو

 نوباغلاو ىطسولا ايقيرفأو ريئاز يف
 :نورياكلاو
 قرش امروب يف ةنيدم :1عهل وغيب

 دالبلا ةمصاع .نا٠٠50,6 ءنوغنَر

 .31 نرقلا

 26عومان] (فلودأ) وغيب

 زفق نم لّوأ .يسنرف راّيط ©: 06

 . ١417 ةرئاطلا نتم نم ةلظملاب

 )1١9780- (تّزع ايلع) شتيفوُعيب
 نشتاماس ىكسناسوب .ئف دلو 7

 اهيلع اًسيثر راص هءةنسوبلا لامشب

 هالي ءاني هكحمت اراك[ ..4044-)
 تاقافّتا 1146 ماعلا عقو .ةّينثالا ةدّدعتم

 نيب برحلا تهنأ يتلا مالسلل نوتياد

 )4خ44م١-
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 نايبلا» هناونع اًباتك عضو .برصلاو هدالب
 .«يمالسالا

 1١-4 ١91(: ما/5) ةودإا (لراش) يغيب

 رتافدلا» أشنأ .تسنرف رعاشو بتاك

 يف ةزسورلا ةيضينلا'داثر نم د ةيعربسألا
 .نيرشعلا نرقلا

 )١915- 2ععلع (يررغيرغ) كيب

 ديردلأ ّيقيقحلا ةمسإ ؛(؟ "م

 اًمليف نوّتس هل . ّيكريمأ لثمم .يروغيرغ
 «زدراودإ روتكدلا لزنم» :اهنم «اًيئامنيس

 )١565(. «كيد ىبوم»و )١1946(«

 )1١41/4- طنءوطنق (رسيشزلا) ايباكيب

 ّنملا داور نم ّيسنرف ماسر :(1457

 ةيبيعكتلا تاكرحلا يف مهاس .قيديرجتلا

 . ةّيوّدادلاو

 )١8841- طاوعقتل (تسغوأ) راكيب

 نم لّوأ .ّيرسيوس نئايزيف ©01

 مهاس .ريفسوتارتسلا ىلإ داطنملاب دعص
 .ةّيرحبلا قامعألا فاشكتسا يف

 )1١1841- طالضقوم (رلباي) وُساكيب
 ملاعلا يرّرصم رهشأ نم ١9177(:

 (اينابسإ) ةقلم يف دلو .نيرصاعملا
 ةّدع هّنف يف دمتعإ .اسنرف يف شاعو
 نم .بيعكتلا اهّمهأ ةئيدح تاهاجتا

 1١9٠5. «نرينيفأ تاسنآ' هتاحول رهشأ

 اًعلاب اًريثأت ثدحأ .1917ا/ *ءاكينرغ»و
 . ثيدحلا ّنفلا رّوطت يف

 : 8زغقمع6 رناكيب

 نا هرغ٠ ءراث ءارهصب ناهتجار
 . 31-58 نرقلا مسر ةسردم

 )1997-/١1961(: 8ةلكع# (نيفزرج) ركيب

 ةصقارو ةيئغمك ترهتشإ .ةّيكريمأ ةناّنف
 . تاضارعتسا ةمجنو ةّئامنيس ةلثممو

 ٌيداصتقإ :86ءان©# (يراغ) ركيب
 لاملا سأرق هل .19470 دلو .تكريمأ

 ةزئاج .«ةرسألا يف ثحبتو «ّيرشبلا
 . 19447 لبون

 طزرع[6عمانت[ (رد هنير) روكيريسكيي

 ّيحرسم يبدأ ١1/5 -: مؤ ١ا(:
 اماردوليملا-حريمم يشتم يسن
 .؛ًرسلا نبا وأ انيلس» ةّيفطاعلا

 .غادرق لبجب قارعلا يف عقوم : ىلُكُيَب

 شوقنو تاياتك .ةّناميلسلا ةظفاحم
 ..ةقاضاش
 )1١8814- 8عءاصضتقتت» (سكام) نامكيب

 كيسبيال يف دلو .يناملأ ماسر © 5

 يلثمم زربأ نم .كرويوين يف يفوتو
 . ةيريبعتلا

 :(11114-11944) 83000 (رجور) نكيب

 مظعأ نم ءّيزيلكنإ يناكسيسنرف بهار
 نأ ظحال نم لّوأ .طيسولا نرقلا ءاملع

 ىلع زكر .ئطخم نايلويلا ميوقتلا

 ىلإ لوصولل ةّيملعلا ةبرجتلا ةرورض
 .نيقيلا
 :(17757-1380) اوانعأا (اوسنرف) هكيب

 مث 1107-1175 بلح يف اسنرف لصنق

 .نيرهنلا نيب ام يف ّيلوسرلا دصاقلا

 . مجعلا هاش ىلإ اًريفس ١4 سيول هلسرأ

 ء"وك 414 ءروزآ رزج ىدحإ :2100 وكيب

 هوكيب ناكرب اهيف .ناةره٠٠

 .م 51١,

 هدرق وباك يف ةّمق ىلعأ :2:00 وكيب
 . م 1,417 84 وغوف ةريزجب

 ىف ناكرب :أ00م 8ادمعم وكنالب وكيب

 1 م0 ؛اكيراتسوك

 ةّمق ىلعأ :طزوم 8هاذ“ةع راقيلوب وكيب

 نوكييب

 .م ه,17٠٠ ءاليوزن يف

 يف دِلَو )19171-3٠١1(: (ريبليج) وكيب

 لجر»ب بّقَل .اسنرف قرش بونج نولوط
 نم رثكأ نَحلو ىَّدأ .«تلوث فلأ ةئملا

 ةرهش اهنم 7١ وحن تققح :ةينغأ

 دوعأس# ««يلاتان» ,؛نآلاو» :ةّيملاع

 . ؟كتاقالمل

 طزعم (ىنافويج) الودناريم الد وكيب

 )١477-١544(: لعالذ انة
 تاساردلاب ملاعو نىلاطيإ فوسليف
 عاسّناو هملع ةرازغب رهتشإ .ةّيناسنإلا

 نأ لواح .ةّيركفلا هتأرجو هئاكذو هتفاقث

 ةّينيدلاو ةّيفسلفلا بهاذملا ّلك نأ نهربي

 .دحاو فده اهلو ةبراقتم

 دفاور ّمهأ يكريمأ رهن :26005 سوكيب

 .مك ١,١67 «هدنارغ وير

 1١77١- وحن) 83008 (رجور) نوكييب

 نم ٌيزيلكنإ يناكسيسنرف بهار 257

 سّرد .ىطسولا نورقلا ءاملع رابك

 دقتناو دروفسكأو سيراب يف ةفسلفلا

 ةّيعضولا قرطلاب ىدان .هرصع ةفسلف
 .«توهالللاو ةفسلفلا سردل ةّيسدحلاو

 .مولعلا سردل ةيرابتخالاو

 )١551١- 83607 (سيسنرف) نوكيب

 يف دلو .ٌيزيلكنإ فوسليف ©7

 ءايحإو ةفسلفلا ديدجت ىلإ اعد .ندنل

 نوناغروألا» هل .ةّيرابتخالا مولعلا

 .؟ديدجلا

 )١40:4- 886م8 (سيسنرف) نوكيب
 .نلْبَذ يف دلو .تناطيرب ماسر ©(

 ةعومجم هلامعأ نم .وساكيب ةّيلايرشب رّثأت
 مسرل هلامعأ مظعم سّرك .حيسملا بلص

 .ناسنالا مسج

 نوكيب رجور



 5 تيكب

 )١94:5- 86عالكعا1 (ليئومص) تيكيب

 نليد يف دلُو .ٌيدنلريإ بيدأ 64

 مث ةيزيلكنالاب بتك .اسنرف نطوتساو
 منت تاّيحرسمو تاياور هل . ةّيسنرفلاب

 دوجولا ةّيلوقعمال نم سأيلاو ةبيخلا ىلع
 .«ودوغ راظتناب» هتايح رسم نم .ٌيناسنالا

 . ١1719 لبون ةزئاج

 ليبخرأ يف ةريزج :ة8ةلهمأ ينيكيب

 براجت زكرم .ئداهلا طيحملاب لاشرام
 . 194145 ذنم ةّيكريمأ ةّيوون

 . لحِف بلطأ :2ا1 اليب

 ةمصاع (؛ةميدق ةنيدم :13]75 اليب

 لالطأ .م.ق ١74 ىّتح ّه نرقلا ةينودقُم

 .ةعئار ءاسهيسفو ةّيِنغ

 رْمَك ةظفاحمب رصم يف ةنيدم :الّيِب
 .نلور , خيشلا

 وحن سايروتسأ كلم :2ءادهع جاليب

 . ةّيربيإ ةكلمم لّوأ سّسؤم .7/7/--4

 . يبرعلا حتفلا مواق

 وحن) 72عاةهئاك سويجاليي

 تفرُع ةعدب اشنأ ئناطيرب بهار

 ىلإ جاتحي ال ناسنإلا نإ لاق .همساب

 ضحد .صاالخلا ليبس يف هللا ةمعن

 .سنيطسغوأ سيّدقلا هبراحو هميلعت

 .تاوبابلا نم نانثإ :26اة86 سويجاليب

 ,(هوء-هاله) - ّ؟ .(ه31-667)-
 ةيدوهيلا مكاح :نيطنبلا سّطاليب
 توملل حيسملا ملسأ .177-71 ينامورلا

 .همد نم اًئّريتم هيدي لسغو

 مسإ :8613158 ضيبألا رهنلا وأ اياليب

 دفار اهّمهأ ةّيناركوأو ةّيسور رهنأ ةّدع
 .مك ١,47١ «اماك

 مزاد لقل يكسدوسليب

 ماق .ينولوي ميعز :(1970-148510)

 1١414. دعب ةلودلا ميظنت يف ريبك رودب

 اكريمأ يف رهن :51!ءمدهإل» وياموكليي

 1,500 .ياوغاراب دفاور نم ةّيبونجلا
 .مك
 ةنئيدم : 88عام 11ه م هتنوزيروأ وليب

 م

 (فسوي)

 «سياريج سانيه ةيالو ةمصاع ةّيليزارب

 .نآا,قة ىف

 ةريزج هبش :2ءامممدمغ505 زينويوليب

 هجيإ يّرحب نيب نانويلا بونج ىف
 "مك : 10 .ينويالاو

 .ةيقيملا رافعا نهم .ناروا ومو

 .زينوبوليبلا برح بلطأ
 لابج يف ةّمق ىلعأ :816اهناكطة اخوليب

 م غ7 . ياتلا

 ءاضيبلا ايسور وأ ايسوروليب
 اًيوروأ قرش يف ةّيروهمج :810:انككأزة

 بونجلا نمو ايسور قرشلا نم اهذحي

 لامشلا نمو اينولوي برغلا نمو ايناركوأ
 ء'امك ٠٠الر١٠٠6  ءايئوتلو ايناوتيل
 نم .كسنم اهتمصاع 0
 «لموغ «كسيوربوب : اهندم
 انيقد اهيوري . كسبتيف .فيلغوم ءوندورغ

 يف اًوضع تناك .نمينو رقيندو برغلا
 ىّتحو ١9475 ذنم تتايقوسلا داحتالا
 تايقوسلا سلجم نلعأ . داحتالا لالا
 . ١19441١ بآ ١5 ىف اهلالقتسا ىلعألا

 يه .رصم ىف ةميدق ةنيدم لالطأ :زوليب

 ديعس روب نيب امرفلا لت مويلا

 زيبمق رصتنا اهدئنع «ةّيليعامسإلاو

 ؟ كيتيماسب نوعرفلا ىلع نيسرافلا
 .م.ق 010 رصم حاتجاو

 ةّيسور ةنيدم : 19610301516 كسروموليب

 ىلع مهم أفرم .ناةهر٠٠5 «ءايلراك يف

 . قيطلبلاب ضيبألا رجيلا طبرت ةانق
 لطب :28عءازعمماطه26 نوفوريليب

 ضيورت نه نكمت .َينانوي ّيجولوثيم
 هاطتماو حّنجملا ناصحلا "ساغبب
 لتقف «ةّيلوطبلا هلامعأب مايقلا يف هدعاسيل

 هب نمآف تاّينوزامألا ىلع بلغتو *ريميش
 .ةهلآلا بلص نّم هّنأ هل دّكأتو ايقيل كلم

 . هشرع هثروأو هتنباب هجّوزف
 -444 وحجن) 86اذ538605 سويرازيليب
 ١ سناينيتسوي مدخ «يطنزيب دئاق 06

 يف بازحألا ةروث عمق .ارودويث هتجوزو

 « اسس رب

 . اكين ةروثب ةفورعملا 5 ةينيطنطسقلا

 انقيرقأ :ىله ةيطازيب ةفايس. سرق .داقأ
 . ايلاطيإو ةيلقصو
 ّبصم ىلع يليزارب أفرم :86165 ميليب

 ءاراب ةيآلو ةمصاع « نيتناكوت

 .لارالالرو و٠

 ,كينيترام ةريزج يف ناكرب :2616ع هيليب

 ىضق .ةفينعلا هتاروثب روهشم .م 17
 ؟م4رد٠٠ غ997١ رايي ناس ةئيدم ىلع

 دلو .تيليزارب مدق ةرك بعال :2عا6 هيليب

 مدقلا ةرك لاطبأ رابك نم .

 .نيّيملاعلا

 : >عمقتممع 5زةصاق؟ رتئايس غنتاميب

 .هرطموس | يف | ةيسينودنإ  ةنيدم
 .نآاةءروو٠

 .برغملا يف دس َّمهأ :ناديولا نيب

 .لالم ينب بونج «ديبعلا داو هايم نزخي
 -18773) 8622176216 (وتنساخ) هتئبانيب

 يف دلو نابسإ يحرسم بتاك 4

 .1977 لبون ةزئاج .ديردم

 ةّيزيلام ةيالوو ليبخرأ : عمقه غنانيب
 ءامك 1.5175 «قدتهلا .طيحملا قف

 ءنوات جروج اهتمصاع .-
 .ةّيتابث نومسو ٌررأو طاطم .ن' ةلرو»و

 .نيبرَه بلطأ : طأم-1 وصعب غنايك نيب

 :(١191١-١1م6ا/) 8زمعأ (ديرفلأ) هئيب

 ةقيرط عضو .َيسنرف َيسفن ماع
 .ةيلقعلا تاراتخالا

 مزممءاءا (رتسغوأ) هتراغوأ هش ونيب

 دلو .ليشت ىيسايسو دئاق :[18371

 اًسيئر نّيع .191/7 ةروث ميعز . 06

 هتيالو ةّدذم تهتنإ .9١ا/4 ةّيروهمجلل

181. 

 يف رهن 18600002 هيونيب

 .مك ءرجين دفاور ّمهأ ءايرجينو

 سلوع ةجوز :7282610م6 فبولينيب

 اهجوزل اهتنامأب ترهتشإ .كاميليت ةدلاوو

 . ةنس نيرشع ةذم هبايغ يف
 يداصتقا داحتإ : 8غوفأانت سك ولينيب

 ادنلوهو اكيجلب نيب ١944 دقع يكرمجو

 . غروبمسكولو
 ارتلكنإ يف تاعفترم :1862111165 نينيب

 ىصقأ .«بونجلا ىلإ لامشلا نم ّدتمت

 :ةّمهم محف ضاوحأ .م١84 اهعافترا

 نورماك
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 مارودو ريشك رويو «برغلا يف ريشاكنال

 . قرشلا يف

 ىلع دنهلا قرش يف ةيالو :81135 راهيب
 ءامك 1١,405 كايين دودح

 نم ءانتاب اهتمصاع .نثتن ٠*٠

 «رويدشمج «اغئيراد :رويلغاهب :اهندم

. 5 
 لامشلا يف . رويرفظم «يشنار «راهيب

 دابناهد ةقطنم بونجلا ىفو جناغلا لهس

 بقو بوبحو ةرذو ٌزرأ :مخض عارز

 . غبتو رّكس بصقو
 )١94177- 8عطقص (نادنرب) ناهيب

 لضانمو ّيحرسم بيدأ 14

 لاوحأو نجسلا ةايح فصو .ٌيدنلريإ
 ىتفلا» :هتايحرسم رهشأ .نيئوجتملا

 .«ةنيهرلا» ,.46بيرغلا

 )١4094- 8ءطقتم (نترام) مياهيب

 لمعتسا ٌيناملأ راخب ( 1

 ْ .بالرطسألا

 نع تّمشنا جراوخلا نم ةقرف :ةّيسهّيِبلا

 نب مصيّه سّييَب ابأ تعبتو ةقرازألا
 : مالا” مه لتف ءرباج

 نم .ناسارخ ىف ةميدق ةعطاقم :قّهيِب

 . دٌرِجوٌرْشخو رَواَرّبَس اهندم
 /ه468ت) (دمحأ ركب وبأ) ّيقهيبلا

 .ثيدحلا ةّمثأ نم عفاش هيقف م5

 نم .روباسين يف تامو َقَهيَب يف أشن
 نّْئُسلا»و «ىربكلا نْنّسلا» : ةريثكلا هتافلؤم

 ءامسألا»و ء«طوسيملا'» «ء«ىرغصلا

 .«تافصلاو

 -4947) (دّمحم لضفلا وبأ) قهيبلا

 خيرات هل .ّسراف خرؤم :(1١١لال/

 . يدوعسم خيراتب فورعملا هنزغ نيطالس
 :(14177-1881) (نيسح خاحلا) مهيب

 ناويد هل .توريب ىف دلو . ّينانبل بيدأ

 . قيفر رعش

 [8ةروقمسم

 دقانو ٌيئاورو رعاش )10-١5١(:

 نوسنرويب

 .هدالب يف ّيحرسم فلؤم رهشأ .ّيجورن
 دروغيس» ««كراعملا نيب» :هتافلؤم نم

 .«رشبلا ةقاط قوف» ء«سالفإ» .«هبميلس

 "١47. ليون ةزئاج

 ءاونيليإ يف ةّيكريمأ ةنيدم :260:13 ايرويب

 .ييعانص ركرم .ن درو ,٠

 : موتها تاوباي هلع بنإ الس سوي
 مرح )1١677-1١61/1( (سيّدقلا) - َه

 عم فلاحت .زيلكنالا ةكلم ١ تيبازيلإ

 يف اًرحب كارتألا اورسكف اينابسإو ةّيقدنبلا
 (1م0م-ام.:) - #7 .1هالا تنايل
 هنجس .اسنرف عم ادروكنوكلا عقو

 هدهع ىف )1١81457-1817/8( - 4 .نويلوبان

 عصرلا دق ةقاطالا ةنحولا تق

 لبحلا يتديقع نلعأ .هتاكلتمم ّيلوسرلا
 كيلا نيستا 180 :

 .لّوألا يناكيتاقلا عمجملا دقع . ٠
 سند الب

 :(1 14-14: (سيتقلا) -
 ح ١1 ةةيرصفلا» :ةغدلا' ياخ

 نارتاللا ةدهاعم عقو )1١984-19417(:

 ّيسركلا نيب فالخلا تهنأ يتلا

 حبصأف ةّيلاطيالا ةموكحلاو يلوسرلا
 ةكرح طشن .ةدايس تاذ ةلود ناكيتافقلا

 ”١7 .تالاسرلاو يكيلوثاكلا لمعلا

 ةديقع اًيمسر نلعأ )١46548-1١4179(:
 اًذسجو اًسفن ءامسلا ىلإ ءارذعلا لاقتنا

 . 0١

 نانويلا ىف ةعطاقم :801013 ايسويب

 تفلاص .ةل ايعيضاع تناك ةييدقلا
 .م.ق ّه نرقلا نانويلا ّدض سرفلا عم

 اينيغ ىف ةّيناكرب ةريزج :81010 وك ويب

 ءاقباسا وع وةناتف يه «ةّيئاوتسالا
 اهيف .لنآ٠ءروثف يك نر

 .وب الم ةمصاعلا

 ايروك ةمصاع : 8 غنايغنويب

 ضرع ةقرالدءععل  ةلامشلا
 . فحاتم ؛ يعانص

 م

 ؛هتنومايب يف ةّيلاطيإ ةنيدم : 816112 الييب
 ٌيعانصو يراجت زكرم مهأ .نةةرء٠د٠

 . ايلاطيإ ىف فاوصألل
 برع لامش ىف ةريحب : 81 ةوصع نييب

 : ١9 ءاروج لابج حسي أري وس

 ةريحبب لصّتت ءهزوس رهن اهيف بصي
 . رآ نم ةعّرفتم ةانق اهيذغتو لتاشوين
 ةنيدم : 116726, 816] لييب وأ خسف

 ةريجب :يفا ةروس بصم ىلع ةيرسيوس
595 

 تاعاس

 .تارهوجمو

 .ن 5 ٠ د٠ورء ٠



 نم ليزاربلا يف رهن : 12031655 سوجايات

 .مك ١,48٠ نوزامألا دفاور

 .مك ٠١" دنهلا يف رهن :18م15 يتبات

 .رويخاروغو نواغلاجو روبناهرب يوري

 . يابماك جيلخ يف بصيو
 وحن ت) (رباج نب تباث) 3 طّبأت

 :قتلامسلا عاجلا ءارعقا نم 6+
 عيرس ؛ءايحألا ىلع تاراغلا ريثك ناك

 تحت هفيس ذخأ وزغلل جرخ اذإ ءودعلا

 بلغف ءاًرش طّبأت :ةّرم هّمأ تلاقف ءهطبإ

 فصولا ةّقدب هرعش زاتمإ .هيلع بقللا
 بتك يف ةقّرفتم راعشأ هل .ةظحالملا ةّوقو

 . هتاراغ ىدحإ يف لتق .بدألا

 )١48460-5/!١9(: (دّنحم) ّيعباتلا

 ةيبرعلا ةفاحصلا داور نم يرصم فاحص

 2+3 ةعاس رخآ ةلجم اشنأ .ةرصانملا
 ءايميهوب بوئج ةئيدم : 13807 روبات

 عابتأ نم نيفّرطتملا رقم

 )١898- "اق (يجدشمج) اتات

 يف عينصتلا دئار يدنه يعانص :(14 2

 . رويدقمج ةنيلع نوكأ . هدالب

 نيب ةّيلبج ةلتك :718158 يرتات وأ ارتات

 ممق ىلعأ اهيف ايئولوبو ايكافولس
 ايكافولس يف اكفوشالرغ «تابراكلا

 .ةعببط ةبحم . ةبصخ عارم .م1,4

 ةيسايس :11181767 (تيرغرم) رشتات

 بزح ةسيئر 1١415. تدلو .ةّيناطيرب
 ةسيئر (.1١-9١940ا868  نيظفاحملا

 .188:-1941/4 ءارزولا

 ناش يف ةّينيص ةنيدم : 08-18 غنوتات

 .ورف قوس .محف .ن ةةءرؤد ؛ يس

 . 57 نرقلا نم ّىذوب لكيه

 َيِديِبَّرلا ىضترملل باتك :سورعلا جات

 .يدابزوريفلل طيحملا سوماق حرش يف

 .برعلا ناسلو بّيطلا

 ةبقلملا هتجوزل ناهج هاش روطاربمألا
 ٌيرامعم رثأ رهشأ ١177١. َلَحَم زاتممب
 .ّيملاعلا ّنفلا عئاور نمو َيلوغُم

 جيلخ يف ٌيلاموص فرم :ةروجات

 . ةروجات

 يف ةّيروهمج :1301اىاقه» ناتسكيجات

 ايزيغرقو ناتسكبزوأ نيب ىطسولا ايسآ
 لابج يف ناتسناغفأو نيصلا دودح ىلع

 .ن,2الفبكغا كوك ١47,1٠١ هريماب

 يف اًوضع تناك .هبتشود اهتمصاع

 ىّتحو ١474 ذنم نتايقوسلا داحتالا

 تايفوسلا سلجم نلعأ .داحّتالا رايهنا

 لوليأ 4 يف ةّيروهمجلا لالقتسا ىلعألا
 يالآ لساكس اهيف عفترت . 0١

 اهنم ةديدع رهنأ اهيورت .ناشفارزو
 ةعارز «ةّينغ مجانم .ايرذريسو ايرّدومآ

 . منغ ةيبرت ءروهزو هكاوفو نطق
 رهن لوطأ :73ز0, 76]ز0 وجيت وأ وخات

 عبني .مك ١,١78 ةّيربيالا ةريزجلا هبش يف
 يف يرجيو وديلوت يوري ءاينابسإ يف
 دنع ّيسلطألا يف تبصيو لاغتربلا

 .ةئوبكل

 لعتشم ناكرب :1ةزاتستانانو وكل وموخات

 يداهلا ىلع فرشُي الاميتاوغ يف
 . ىطسولا اكريمأ يف ةّمق ىلعأ .م

 سلطألا نيب برغملا يف لهس : ةلدات

 رهن هقرتخي .ّيسلطألا طيحملاو ىلعألا

 ةيواز هيف .نوتيزو حمقو نطق .عيبرلا ّمأ



 ميمأتلا

 (دّمحم نيدلا لالج)

 مث ّيلبتح ضاق :(ماةةكراه4775 ت)

 ديشر ءاضق يلو .بلح لهأ نم « يفلح

 دئالق» هبتك نم .ناروح يف مث رصم يف
 ةرداقلا دبع خيشلا بقانم يف رهارجلا

 .«يسلدنألا ضورعلا حرشاو

 ليبخرأ ةمصاع :ةمقز><© اوارات

 .ن 17,0٠٠ «يتابيريك
 اسنرف بونج ىف ةنيدم :13:565 برات

 ءايلعلا هنيريبلا ةظفاحم ةدعاق :رودأ ىلع

 .ناةءرءدت

 ءاينوتسإ ىف ةئيدم :1ةمانن وترات

 اهعزانت .نفاقث زكرم .ن ةر٠٠

 .آ7 نرقلا يف سورلاو نوّيديوسلا
 . 17١5 ربكألا سرطب اهداعتسإ

 ةريزج يف َيلاطيإ أفرم :1ة:عهام وتنرات

 .ينويالا رحبلاب وتنرات جيلخ ىلع
 .ةحلسأ ةعانص .نإ 8ءرودو

 ميلقإ يف ةّيبرغم ةنيدم :تنادورات
 راوسأ .نوتيز .ن”,::٠ ءييداغأ

 دة

 خيراتب فرعُي :كولملاو ممألا خيرات

 وه ؛ٌيربطلا ريرج نبا هفلأ .ٌّيربطلا
 . مالسالا ردص يف خيراتلا بتك عسوأ

 نيصلا برغ يف رهن :1ةقلن> ميرات
 يف ختي ..مكأ 511 غئاوك نيس مملقاب
 تاعقئتسم يف ّبصيو ماروكاراك لابج

 دنقرُيو ايرَد رْغشَق هدفاور نم .رون بول
 ةضرع .وص قاو ايرذ ناكوخو ايرّد
 .ةيمسوملا تائاضايفلل

 سلطأو فيرلا نيب ةّيبرغم ةنيدم :ةزات
 .نالال, ٠٠٠ ءميلقإ ةدعاق ءطسوألا

 نم عماج .تيبرح عقومو يعارز زكرم

 . نيدخوملا دهع
 بونج قارعلا يف ةدلب :وتامروخ هزات

 . كوكرك
 )١544- قف (رئتاركروت) ىّسات

 ةمحلمب رهتشإ .ىلاطيإ رعاش 06

 .؟سدقلا ريرحتا
 ةلاقم نوسمخو عبرأ يه :تاعوساتلا

 اهعمج .*نيطولفأ ةفسلف نّمضتت
 ربتعت .تاعوسات تس يف سويريفروب
 فلتخم نع ةسبّتقم ةّيفسلف ةعوسوم
 تيقب اهتكل «ةّينائويلا ةّيفسلفلا بهاذملا

 نرقلا ذنم برعلا فرع .ةعزنلا ةّينوطالفأ

 ةسداسلاو ةسماخلاو ةعبارلا تاعوساتلا َة

 . «وطسرأ ايجولوثأ» ناونع تحت
 )1١144- "1ةقكأ (يد نيسرغ) يسات

 يد ذيملت .ّيسنرف قرشتسسا 2(

 . ةيويسألا ةلجملا رّرحم . ىساس

 ”139ةرمنع2 (تسيئاب ناج) ةييئرقات

 ةّصق هل . يسنرف ةلاخر )١1189-170(:

 .دنهلاو ناريإو ايكرت ىلإ هتالحر
 بونج يف ةّيوارحص ةقطنم :تلاليفات

 ءارحصلا تاحاو ربكأ ءفبرغملا

 هيوري ضفخنم .'مك ١,8٠ ءىربكلا

 .دوفرإ :اهزكارم نم .سيرغو زيز ايداو
 .بوبحو ليخن .فينلأ «يناصيرلا
 . سواطلا يف صاصرو كيدح مجانم

 ةلود دهم ةساملجس اهتدعاق تناك

 .نييولغلا فارشألا

 :(١١١و 08 نيب) 1ةءأال5 سطيقات

 هل .ةّيمؤاشت ةعزن وذ ئنبتال خرؤم
 .«خيراوتلا»و «تاّيلوحلا»

 ءالاميتاوغ يف ناكرب :7ةءهه3 اناكات

 .م 4,١47 «كيسكملا دودح ىلع

 ءارحص :1ةلل13-![ةلعق» ناكامالكات

 ؛ّيبونجلا ميرات ضوحب نيصلا يف ةّيلمر
 . ساق ٌيوارحص خانم ."مك

 اهنم ةّينغ تاحاو فارطألا ىلع رشتنت

 .رّمَشَقو دنٌقرّيو نافرطو نم
 يف فرم مهأ : 1هلعم:201 يداروكات

 . يدنوكيس هعبتت .ن 10٠,٠٠٠ ءاناغ

 ةنيدم :1ة]ة0عرق لع اد عامه اريبالات

 ذنم روهشم ّينيص فريخخ .ن 4م

 15 نرقلا

 يف لابج ةلسلس :1ة1ة:مةم02 اكنامالات

 هدنارغ وييريشت اهممق ىلعأ .اكيراتسوك

 .مال

 ىلع نيصلا يف ةنيدم :1168-78 نايلات

 نريد يه «غنين وايل ميلقإب رفصألا رحبلا
 ١4٠8. ىّتح ايسورل تناك «ةميدقلا

 ءاتويل أفرم نوشويل عم فّلؤت
 . يعانص زكرم .نر 6٠

 1ةلاعربعةصل (ود لراش) ناريلات

 رهتشإ . يسنرف سايس :(18178-11/84)

 ٍرودب ماق .ارارم ةّيجراخلا ريزو .هئاهدب
 .1414-18160 اَنييُق رمتؤم يف مهم

 ءادنلتف جيلخ ىلع أفرم :1ةلاذه نيلات

 زكرم .ن٠٠,5434*٠ ة:ءاينوتسإ ةمصضاع
 . 17 نرقلا نم راوسأ .تيعانصو َيفاقث

 . ةّيرثأ روصق
 . انيساماوت عجار : 17313[ فاتامات
 اديرولف يف يكريمأ أفرم :1ة:0م2 ابمات

 .نايةوءروعف .«كيسكملا جيلخ ىلع

 ىلع برغملا قرش يف لهس :تللمات
 نم .سلطألا لابج نيب رئازجلا دودح
 .ةفرغوب هندم

 ىف ةيالو :1ةصنا 0301 ودان ليمات

 طيحملاو لاغتبلا جيلخ ىلع دنهلا
 ١١.039 ءاقباس ساردم ىه .ّيدنهلا

 اهتمصاع 6 اوك
 ءملاس ؛«يرودام :اهلذم نه .ساردم

 .ةنع تاعارز . يلباريشوريت

 كوكرك يه :قارعلا يف ةظفاحم :ميمأَتلا

 .لن تأر***يدو.

 :اهتيضقأ ءكوكرك اهتدعاق . اًقباس

 .يرفك (.لامجمج ءزوط ء.كوكرك
 .رالك
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 امور يف سووان - نامورلاو ربربلا نيب ةكرعم فصو :سطيقات



 لامش يف ةريحب :7228 اناست وأ انات

 .م4١ اهقمع مك 7,07١ ءايبويثإ برغ
 اهبونج نم جرخي .م ١,87٠ اهعافتراو
 .قرزألا لينلا

 ارتشاراهَم يف ةّيدنه ةنيدم :71:318 انات

 زكرم .ن٠٠٠,٠٠41 ءنامُع رحب ىلع
 . ١657٠١-19/717 تلاغتريب يراجت

 7١54 جورن لامش يف رهن :71228 انات

 نيب لصفي .ستنراب رحب يف بصي .مك
 .جورنو ادنلنف
 . وفيراناناتنأ عجار :فيرانانات

 هنبا مّدق .ايديل كلم :ةصاقاع لاتنات

 يناعي ميحجلاب بقوعف ةهلآلا ىلإ اًماعط
 .نييدبأ اًسطعو اًعوج
 ةرّوصم طئارش لطب :1ةهانص نات نات
 ةدّدعتم تارماغم هل . 14784 هجرِه هركتبا

 ملاعلاو كوداه نتباكلاو وليم هبلك عم
 .نويود نيّيطْرْشلاو لوسونروت
 ليمات يف ةّيدنه ةنيدم :05]7132ع روحنات

 نرقلا َةّيكلَم ةمصاع .نا5١٠-,٠٠٠ ودان

 تاعونصم .عئار يذوب لكيه 1

 تكلم .17 ةّينيصلا ةلالسلا :ة8 غنات

 بادآلا يف ةضهن تثدحأ .409!-4

 الدلت

 يش يل روطاربمألا اهئامظع نم .نونفلاو

 .(144ت) نيم

 يف ةّينيص ةنيدم :1”ة08-طق ناش غنات

 اهرّمد .ن٠٠450,6 «نيكي قرش يبوه

 هاياحض تغلب 19195  لازلز
 .نالوءرء٠٠

 ّيمسرلا مسالا :هنيم يش وه وف نات
 يشوه بلطأ .اًقباس نوغياس ةنيدمل

 . هنيم
 ههه نلع 0ع ليفتوه يد ديركنات

 ةسيلصلا ةلمحلا ةداق نم : 11ة:1عاالاع

 ١49-١1١117. ليلجلا ريمأ .5
 . رجحلا ناص بلطأ : سينات

 .رئازجلا يف ةميدق ةنئيدم :ترهات

 اهبّرخ .٠4م-١5 نيتمتسرلا ةمصاع

 . ”ترايت قرش اهلالطأ . 5١١ نوتمطافلا

 ليبخرأ يف ةريزج ربكأ :1ةطناأ يتيهان

 ء "مك 1,٠47 «ةيسنرفلا ايزينيلوبب هتيسوص
 ىلعأ .تيباب اهتمصاع .ن

 ءارقت م08 اكقوررأ اهسق
 . ةحايس

 -70) 120 البممسنمع غنم نا ويوات

 .رابكلا نيصلا ءارعش نم 7

 ةينيدو ةيسايس ةكرح :131م188 غنبيات

 نيتورقلاو نيحالفلا نيب تماق ؛ةّينيص
 ١861١-١85. ةكلاملا ةلالسلا ّدض

 . ّيروطاربمألا شيجلا فنعب اهعمق

 «ناويات ةمضاع : 1”ةل-معا هييأت

 . ّيفاقثو ّيعانص زكرم .نةرءءءردد»

 . ةّيئيصلا تاحوللاب ّئنغ نطو فحتم

 يف سّدقم لبج :7ه1 5اطه» ناش يات

 اذوبل لكايه .غنوت ناش ميلقإ يف نيصلا

 . ةيواطلاو سويشوفنوكو
 ءاّقباس مايس :14ان328 11135 دنليات

 هبش برغ ايسأ قرش بونج يف ةكلمم
 سواالو امروب نيب ةّينيصلا دنهلا ةريزج

 6١4,6٠٠ «مايس جيلخت ىلع ايدوبمكو
 اهتمصاع 2 .نا١,4900,٠٠٠  ."مك

 برغلا يف لابج :صضرألا .كوكتب
 ىلعأ .كت تاباغ اهوسكت لامشلاو

 قرشلا يف .م 7,540 نوناتنإ يود اهممق
 قطاتملا ىنخأ .ةّيعارزلا تاروك ةبضف

 زرأ جاتنإ مهأ ءدالبلا طسو مانيم ضوح

 ةيتيز روزبو توهينمو توجو «ملاعلا يف

 طاطم «ديبع قتسفو زومو ركس بصقو



18 

 محف .غبتو ؛ةّيزيلاملا ةريزجلا هبش يف

 ريزانخو سيماوج ةيبرت .ريدصقو ديدحو
 تاعانص .كامسأ اديض .نجاودو لايفأو

 .؟ ريدصقو طاطم :ّيملاع زكرم . ةّيفرح
 . اًقباس مايس جيلخ وه :(جيلخ) دئليات

 هبش بونج َيبونجلا نيصلا رحب يف جيلخ
 . ةينيصلا دنهلا ةريزج

 )1١8775- 11م (دراودإ) روليات

 لصأ يف نناطيرب ملاع 17

 نم .ندنل ىف دلو «ةّيرشبلا سانجألا

 متهإ .ءاقترالاو ءوشنلا بهذم راصنأ

 ؛ةنّراقُملا ةّيجولوثيملا ..ريطاسألاب

 ةذع تاّيقرع سردو «ةّيئنايحلا بهذميو

 . ةيكيسكم بوعش
 777 ءارتلكنإ يف رهن :1طهصتع5 زميات

 روسدنوو غنديرو ةروقكأ يوري .مك

 رحبب عساو ٌبصم يف ىيهتنيو ندنلو
 نرقس يّرهنب تاونق ةكبش هطبرت .لامشلا

 . لوتسيرب ةانقو تنرتو
 ايريبيس يف ةريزج هبش :1ة3111 ريميات

 ليبخرأو اراكو فتبال يّرحب نيب ةّيبطقلا
 ءامك مالفر٠٠7  ءايلميز ايانرقس

 ابن وههس . اكتيدود اهتدعاق .ل ٌةءروق

 تاناويح .اردنوت مساب ةروهشم ةيديلج
 ةر٠٠٠ ريميات ةريحب اهيف .ةهلنرو ورف

 .م 11 اهقمع "مك

 بونج ىف ةئيدم :1”ةل.هقم نان يات

 ةيسصاغ قة :ةاوناتأ ترق
 .اميدق ةريزجلا

 .اًمباس ازومروف يه :ةن»ده ناويات

 لصفي نيصلا قرش نيصلا رحب يف ةريزج
 . مك 0,45١" «.ناويات قيضم امهنيب

 نم «ءهييات اهتمصاع .ىل ٠,٠٠

 واك «نان يات ءغنوشت يات :اهندم

 لقتسإ .سروداكسي رزج اهعبتت «غنويس
 ياك غناشت ةدايقب نوينطرلا نوّينيصلا اهب

 ا ١

 ! ١ ا

| ! | 

 عم برحلا ةلاح تهتنإ .1444 كشت

 قرشلا يف عفترت :ضرألا ١44١. نيصلا
 يف .م 1,441 ىلإ لصت ةيلاع لابج ةلسلس

 فرشُتو «ناش واكتيس وأ نوسيروم َةّمق

 ىرجملا ةريصق اهرهنأ . ةبصخ لوهس ىلع
 وسكت .ةبرتلا فرجت رادحنالا ةديدش

 اهيف بلغت ةفيثك ةيئاوتسا تاباغ لابجلا

 جاتنإ عابرأ ةثالث يطغتو روفاكلا راجشأ
 راح ٌيئاوتسا خانم .ّيملاعلا روفاكلا

 ةيمسوملا حايرلل ةضرع بطرو
 لحاوسلا يف ناكسلا عّمجتي .ريصاعألاو

 ياشو ركس بصقو ّزرأ ةعارز .ةّيبرغلا
 ةيبرت «ديبع قتسفو سانانأو زومو اطاطبو
 ةعانص .محف مجائم . كامسأ ديص ؛ةيشام

 باعلأو ءابرهكو تاّيئايميكو حجيسن

 .ةيذغأو تويزو ركسو ةّيفّرج تاعونصمو
 ازومروف قيضم وه :(قيضم) ناويات

 هضرع ناوياتو نيصلا نيب قيضم . اًقباس
 مك 76٠ هلوطو مك ١8٠ ىلإ ١١١ نم

 .م 116 هقمعو

 ةينيص ةنيدم :1”ة1-الانقه ناوي يات

 .ن 1,5٠١,٠٠٠ .يس ناش ميلقإ ةمصاع

 . نيدعت تاعانص .َيفاقث زكرم

 دعب نميلا يف تأشن ةّيبرع ةلود :ةعبابتلا
 قرراسلا اهكرلم لذا ..ةةرتتسلا ةلونلا
 أبس كولم رخآ اًضيأ وهو شئارلا
 لآو مهلاوحأ تفعض نيذلا نييرّيمِحلا

 ةلودلا ىلإ داعأف ثراحلا ىلإ كلملا

 رخآ .ةعبابتلا ةلود مث نم تيّمسو اهتّوق

 يذلا «نارجن بحاص ساؤن وذ اهكولم
 هدالب شابحألا ازغف نيّيحيسملا دهطضا
 .مالسإلا ىّتح اهيف اوماقأو :5 نرقلا

 قرش بونج ريسع يف عضوم :ةلابت
 .«ةصلخلا وذ» همسا منص اهيف ناك .ةكم

 نيصلا برغ بوئج يف ةلود : 17661 تبت

 ةبضه مساب ةروهشم ءايالمه لابج لامش
 "مك ا «تيبتلا

 عبنت .اًسال اهتفصاع .نارةقءرء٠د

 اًقباس اهمكحي ناك ء٠46١ ذنم نيصلا

 .يذربلا ”كتيدلا اهسكر ؛ امال "يالاف
 اهحطس مظعُم ةّيوارحص ةبضه :ضرألا

 لامشلا _ يف نول يوك" ::ةخئفاش لابج
 اهعافترا طّسوتم .بونجلا يف ايالمهو

 ناتتيزوغ اهممق ىلعأ
 تسرفإ لابين عم اهدودح ىلعو .م4,* 1

 .م رد٠“

 اهّمهأ ةحلام تاريحب اهيف رشتنت . م

 وب غناست اهيف عبني .رون يرغنت وأ وست مان
 خانم .جلتوسو سودنهو ء«ارتيامْهَرب وأ

 قرف ةمئاد جولثو ةئسلا مظعم ديلج :ساق

 بونجلا يف .ةردان راطمأ .م

 ةلدتعم ةّيمسوم راطمأو ةفيثك تاباغ

 ةمصاعلا هيف ايالمه لابج نيب ضفخنمو
 اهلوح ناكسلا عّمجتي .م١1,77 ىلع

 نم نوشيعي ةديدعلا عماوصلا لوحو

 رضخو اطاطبو بوبح .ةدودحم تاعارز

 عونو ليخو زعمو رقبو منغ ةيبرت ؛هكاوفو
 ساطق وأ كاي مساب روهشم رقبلا نم ّصاخ
 تاعائصلا ةيمنت ىلع اهدولج دعاست

 ميلاقألا هاجّتاب ةطشان ةرجه ..ةّيفّرجلا

 .ةرواجملا ةّينيصلا

 برق ناريإ برغ لامش يف ةنيدم :زيربت
 .ةّيقرشلا ناجيبرذا ةدعاق «ةيمرأ ةريحب

 لوغمملا ةمصاع

 .روهشم َيفاقثو يخيرات زكرم .نييوفصلاو
 نم قرزألا دجسُملا اهّمهأ ةّيمالسإ راثآ

 تاعانص . 54 نرقلا نم نصِحو 16 نرقلا

 قوس ءهدلجو ريرحو داجس «ةّيفرح

 يف تضّرعت .ةفقجم هكاوفو نطق «ةّيعارز
 ْ .ةديدع لزالزل اهخيرات

 (ىيحي اًيركز وبأ) بيطخلا ٌيزيربتلا
 ةغللا ةمثأآ نه ):١١١8-1١١(:

 .دادغبي يفوتو زيربت يف دلو .بدألاو
 .يناجرجلاو ّيّرعملا ءالعلا يبأ نع ذخأ

 ءاتت يبأل «ةسامحلا ناويد حرش» هل

 بيذهت*و "«قطنملا حالصإ بيذهت»و
 طقس حرش»و «تيكسلا نبال «ظافلألا
 . ّيّرعملا ءالعلا يبأل «دنزلا

 :(1684ت) (نيسحخ دّمحم) ئزيربت

 ريم ذاتسأو ٌيدهشملا ذيملت «تناريإ طاطخ

 .ةيربت ءاظاخ تاباتك ةطخ تايآ نم .ةامغ
 دودحلا برق رئازجلا يف ةنيدم

 .لنالث»ر6 00
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 محف . غبتو .ةيزيلاملا ةريزجلا هبش يف

 ريزانخو سيماوج ةيبرت .ريدصقو ديدحو
 تاعغانم . كامسأ ديص .نجاودو لايفأو

 .7 ريدصقو طاطم :ّيملاع زكرم . هيف رجح

 .اًقباس مايس جيلخ وه :(جيلخ) دئليات

 . ةينيصلا دنهلا ةريزج

 -1477) لام (دراردإ) روليات
 لصأ يف تنناطيرب ملاع 117
 نم .ندنل يف دلو «ةّيرشبلا سانجألا
 متهإ .ءاقترالاو ءوشنلا بهذم راصنأ

 ةنراقملا ةّيجولوثيملا .ريطاسألاب

 ةذع تاّيقرع سردو «ةّيئايحلا بهذمبو

 77/8 ءارتلكنإ يف رهن :1طقهسع5 زميات

 روسدنوو غنديرو دروفمسكأ يوري .مك

 رحبب عساو ٌبصم ىف ىيهتنيو ندنلو

 نرقس يّرهنب تاونق ةكبش هطبرت .لامشلا

 .لوتسيرب ةانقو تنرتو

 ايريبيس يف ةريزج هبش :"1ةقتتالا ريميات
 ليبخرأو اراكو فتبال يّرحب نيب ةّيبطقلا
 "مك مياله,#٠٠ ءايلميز ايانرقس

 بوهس .اكنيدود اهتدعاق .نةء,٠٠»

 تاناويح .اردنوت مساب ةروهشم ةّيديلج

 0,٠٠٠ ريميات ةريحب اهيف .ةنرو ورف
 .م17 اهقمع .'مك

 بونج ىف ةنيدم :1"ةل-هقهصه نأن يات

 .نة4١#,:.*٠ «ناويات برق

 .اًميدق ةريزجلا

 . اًقباس ازومروف يه : ؟ةناهلهه ناويات

 لصفي نيصلا قرش نيصلا رحب يف ةريزج
 0 86,45١ «.ناويات قيضم امهنيب

 نم «هبيات اهتمصاع .. 0,6 ءرد٠و
 واك ءنان يات ءغنوشت يات :اهندم

 لقتسإ .سروداكسي رزج اهعبتت «غنويس
 ياك غناشت ةدايقب نوّينطرلا نوّينيصلا اهب

 ةهضاقع

 ناويات راعش

 عم برحلا ةلاح تهتنإ ١1944. كشت

 قرشلا يف عفترت :ضرألا ١1141. نيصلا
 يل .م151/ ىلإ لصت ةيلاع لابج ةلسلس

 فرشُتو «ناش واكنيس وأ نوسيروم ةّمق

 ىرجملا ةريصق اهرهنأ . ةبصخ لوهس ىلع
 وسكت .ةبرتلا فرجت رادحنالا ةديدش

 اهيف بلغت ةفيثك ةيئاوتسا تاباغ لابجلا

 جاتنإ عابرأ ةثالث يطغتو روفاكلا راجشأ
 ٌراح نئاوتسا خانم .يملاعلا روفاكلا

 ةيمسوملا حايرلل ةضرع بطرو
 لحاوسلا يف ناكسلا عّمجتي .ريصاعألاو

 ياشو ركس بصقو ّزرأ ةعارز .ةّيبرغلا
 ةيبرت «ديبع قتسفو سانانأو زومو اطاطبو
 ةعانص . محف مجانم . كامسأ ديص ؛ةيشام

 باعلأو ءابرهكو تاّيئايميكو حجيسن

 .ةيذغأو تويزو ركسو ةّيفَّرِح تاعونصمو

 ازومروف قيضم وه :(قيضم) ناويات

 ةيفزع ةاوياقو/قييصللا نم. قضم ايان
 مك 16٠١ هلوطو مك 18١ ىلإ ١١٠١ نم

 .م0 ةقمد و

 ةينيص ةنيدم :3”1|-الادقه ناوي يات

 .ن 1,5١١,٠٠٠ ءيس ناش ميلقإ ةمصاع

 . نيدعت تاعانص . ّيفاقث زكرم

 دعب نميلا يف تأشن ةّيبرع ةلود :ةعبابتلا
 تراعتلا اهكدلم لذأ -.ةيزكتجلا ةونلا
 أبس كولم رخآ اًضيأ وهو شئارلا
 لآو مهلاوحأ تفعض نيذلا نيّيرّيمِجلا
 ةلودلا ىلإ داعأف ثراحلا ىلإ كلملا

 رخآ .ةعبابتلا ةلود مث نم تيّمسو اهتّوق
 يذلا ؛نارجن بحاص ساؤن وذ اهكولم
 هدالب شابحألا ازغن نيّيحيسملا دهطضا
 . مالسإلا ىّتح اهيف اوماقأو ١5 نرقلا

 قرش بونج ريسع يف عضوم : ةلابت
 .«ةصلخلا وذ» همسا منص اهيف ناك .ةكم

 نيصلا برغ بونج يف ةلود :717061 تبت
 ةبضه مساب ةروهشم ءايالمه لابج لامش
 "مك 1 «تبتلا

 عبتت .اًسال اهتفصاع .ن 8 ث٠ء,٠٠٠

 اًقباس اهمكحي ناك ١46٠« ذنم نيصلا

 .ٌئذوبلا ٌينيدلا اهسيثر امال ىالاد

 اهحطس مظعُمم ةّيوارحص ةبضه :ضرألا

 لامشلا يف نول يوك :ةخماش لابج

 اهعافترا طّسوتم .بونجلا يف ايالمهو

 ناتنيزوغ اهممق ىلعأ
 تسرفإ لابين عم اهدودح ىلعو .مه,٠ ٠

 ع 0

 اهّمهأ ةحلام تاريحب اهيف رشتنت . مم

 وب غناست اهيف عبني .رون يرغنت وأ وست مان
 خانم .جلتوسو سودنهو ء«ارتيامْهَرب وأ

 قوف ةمئاد جولثو ةنسلا مظعم ديلج « ساق
 بونجلا يف .ةردان راطمأ .م

 ةلدتعم ةّيمسوه راطمأو ةفيثك تاباغ

 ةمصاعلا هيف ايالمه لابج نيب ضفخنمو
 اهلوح ناكسلا عّمجتي .م١7,71 ىلع
 نه نوشيعي ةديدعلا عماوصلا لوحو

 رضخو اطاطبو بوح ؛ةدودحم تاعارز

 عونو ليخو زعمو رقبو منغ ةيبرت ؛هكاوفو

 ساطُ وأ كاي مساب روهشم رقبلا نم صاخ
 تاعاتصلا ةيمتت ىلع اهدولج دغاست
 ميلاقألا هاجتاب ةطشان ةرجه .ةّيفّرحلا

 .ةرواجملا ةّينيصلا

 برق ناريإ برغ لامش يف ةنيدم :زيربت
 :ةترغلا :تاهيرتا هنعاق :ءاةدرأ ةرحب

 لوغُملا ةمصاع
 .روهشم َيفاقثو يخيرات زكرم .نيّيوفصلاو

 نم قرزألا دجسُملا اهّمهأ ةّيمالسإ راثآ
 تاعانص . 54 نرقلا نم نصِحو ١6 نرقلا

 قوس ءهدلجو ريرحو داجس «ةّيفرح
 يف تضّرعت . ةفّمجم هكاوفو نطق (؛ةيعارز

 1 .ةديدع لزالزل اهخيرات

 (نيحي انزكذ وبأ» بيطخلا ّيزيربتلا
 ةغللا ةّمثأ نم )١١١8-1١١(:

 .دادغبي يفوتو زيربت يف دلو .بدألاو
 .ّيناجرجلاو ّيّرعملا ءالعلا يبأ نع ذخأ

 ماّمت يبأل «ةسامحلا ناويد حرش# هل

 بيذهت"و «قطنملا حالصإ بيذهت»و
 طقس حرش»و «تيّكسلا نبال «ظافلألا
 . ّيّرعملا ءالعلا ىبأل «دنزلا

 :(4"16تت) (نيسح ديعب) يزيربت

 ريم ذاتسأو ّيدهشملا ذيملت «يناريإ طاطخ
 .ةيريق هاهنا تاباتك هظخ تايآ نم .دامع
 دودحلا برق رئازجلا يف ةئيدم :ةَّسبت

 .نالة*روف

 هيل هه

 رويربصت2

 و نرقلا - ّينامور لكيه :ةكف
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 ةباْنَع ةيالوب ةرئاد ركرم هءةّيسنوتلا

 .ةينامور راثآ .ةّيعارز قوس .نالالرد ٠٠

 سطسغوأ اهلعج .نامورلا اتسفت يه

 .م.ق ؟60 اًيئامور اًركسعم

 نم لّوألا فصنلا يف اديص كلم :تينبّت
 . ١ رّرَعنومشأ نبإ .م.ق ه نرقلا

 تنب ءاضقب نانبل بونج يف ةدلب :نينبت

 .نالة,٠٠٠ ءزاجحلا يف ةحاو :كوبت

 برع عاضخال نبنلا ةوزغب ترهتشإ
 .م١17 /ه4 لامشلا

 (لّوألا ليئاربج سويطانغإ) ينوب
 لصوملا يف دلو :(19358-141/4)

 نايرسلا كريرطب .توريب يف يفوتو
 ١976. لائيدركو ١894784 كيلوثاكلا

 َيناكيتافلا عمجملا ةسائر ةنجل يف كرتشإ

 .19717-19455 يناثلا

 ةيروهمج ةمصاع :"[اا|ا55أ

 سيلفت يه ءاروك ىلع عقت ءايجروج
 ندم رهشأ .نا,؟٠٠٠,٠50 ءةميدقلا

 ّيملعو ٌيفاقثو ّيخيرات زكرم ؛ساقوقلا

 تاراهملا نم ّينغ ثارت «يعانصو

 نم ةّيئاردتاك .روهشم ريرح ؛ةّيفّرحلا
 . 17 نقلا حم حصععو ؟نرقلا
 قرشلا يف قيضُم :1)13213:5 ايراتت

 ةريزجو ايريبيس نيب ّيسمورلا ىصقألا
 كستوخوأ يّرحب لصي .نيلاخَس
 مك 50١ ىلإ “ نم هضرع «نابايلاو
 دلجتي .م٠٠5 هقمعو مك 807 هلوطو

 كسفوردنسكلأ :هتفارم ّمهأ .ةءاتش

 . كسنيلاخَس ونجويو يكسنيلاخس
 تاّيروهمج ىدحإ :3]181311 ايراتت

 .طسوألا اغلوق ىرجم ىلع ايسور
 .نل,٠50,د٠٠ املك  ةهيحعت

 .املوغوب اهثدم نم ؛نازاق اهتمصاع

 . طفن . "مك 1,86٠ اراماس ناّرخ اهيوري
 طساوأ يف نكست تناك لئابق :رّثتلا
 اورهتشإ .لوغملا نم مهلصأ «ايسآ

 . 17-11 نرقلا ايسور اومكح .مهتاوزغب

 . مرقلا ىلإ اوأفكناف اومزه مث
 بلأ نبإ 1١46(: ت) (ةلودلا جات) ضف
 . ٠١1/4 ماشلا مكح .تقوجلسلا نالّسرأ

 هيخأ ةافو دعب شرعلا ىلإ لوصولا لواح
 يرصانم ءارمألا براح .هاشكلم

 لتقو لصّوملاو
 * 2 ..قورايكرت هلتق . 5
 د يالا قبلا قه : عارتشالا ةينئت

 الوضف نُمَضَتي .ةاروتلا يف ىسوم رافصأ

 ةريخألا ىسوم مماّيأ نع ةّيخيراتو ةّيعيرشت
 . رخاوأ عمج .داعيملا ضرأ هاجت هتومو
 .م.ق 6 نرقلا
 سابعلا وبأ) يناجتتلا

 ّيبرغم ّىفوص :(م6١181/ه١177 تر
 يضامه نيع يف دلو .تيكلام هيقفو
 ةقيرطلا بسنت هيلإ . سافب يفوتو رئازجلاب
 . ةّيناجتتلا
 بيدأ : (دمحأ نب قمع ) يناجتتلا
 .ل 11 «ةلحرلا» هباتكب رهتشإ رع

 .برغلا سلبارط دالب اهيف فصو

 (دمحأ

 تمدخ ةّيبرع ةلالس :(ونب) بيحجت

 80714 ةظسقّرم تمكحو نيئومألا
 .دوه ونب اهفلخ .م88١٠-95ة/ه5 1١

 كولم نم حدامُص ونب اهيلإ بستني
 .فئاوطلا

 يف يسينودنإ أفرم :1زأمعام» نوبريحت

 َيفاقث زكرم .نا٠٠0٠,74 ءدواج

 راصمألا بئارغ يف راظنلا ةفحت

 ةطوطَب نبال باتك :رافسألا بئاجعو
 . يَزُج نبا هبتاك ىلع هالمأ ءهتلحر نع
 ةلالسلا نم ةنعارف ةعبرأ مسإ : سمتوحت
 (.م.ق 16 )1550-١4 ؟ مهتم 4
 داوما) - © .فيركلا .تايانب. كيش

 . رقم كولم مظعأ نم (.م.قف ١86٠|

 .1418 وُدِجَم يف نيتروسلا ىلع رصتنإ
 . تارفلا غلبر ايقينيفو شداق لتحإ

 .سيلوبيسرب عجار : ديشمجج تخت

 ا )ع
, 

 لابج يف ةّمق ىلعأ :ناميَلُس تخت
 .م 05,7737 ناتسكاي لامش ناميلس

 .دور يره بلطأ :َنْردَت
 ءارحصلا بلق ىف ةئيدم :اريملت وأ رُمدَت

 سورعب ترهتشإ .صمح قرش ةّيروسلا
 لالت اهب طيحت .نةر٠٠٠ ءارحصلا

 لفاوقلا قيرط ىلع تناك .ةّيسلك

 ترهدزا ةّيبرع ةلود ةمصاع .ةّيراجتلا

 هتجوزو ةئيذأ عم اهّرع جوأ تغلب ءاّميدق

 روطاربمأ نينايلووأ اهرسأ يتلا ايبونز
 نب دلاخخ اهحتف .7177 ةنيدملا رّمدو امور

 لعبلا لكيه اهراثآ ّمهأ .777 ديلولا

 روبقلاو ريبكلا قاورلاو نيمشلعبو

 . صمح ةظفاحم يف ءاضق زكرم .ةّيكلملا
 أفرم .اًميدق مئاييرد : 1ةمومأ ينايارت

 هدنع .ن١٠٠,٠8 .ةيلقص برغ يف
 ركلوب سويدولك ىلع لعبرهدأ رصتنا
 .م.ق
 ايلاطيإ يف ةريحب : 1ةقنمدعم0 ونيميزارت

 رصتنإ .م 7 اهقمع "مك ١١7 .ىطسولا

 سوينيمالف لصنقلا ىلع لعبينه اهدنع

 .م.ق 1

 ىلع تنابسإ أفرم :38083::173 انوغاَرت

 يف ةنوكّرط يه «ةنولشرب بونج طّسوتملا
 تاونق .نا٠٠٠,١©  ءسلدنألا

 زكرم .آ7 نرقلا نم ةّيئاردتاك .ةّينامور

 بونج ىف ةميدق ةقطنم :'111:318 ايفارت

 ّيبرغ :نامسق مويلا يه .اًيوروأ قرش
 عاطقلا نّوكُي ٌّيفرشو «نانويلا عبتي

 رحبو قياضملا نيب ايكرت نم َيّبوروألا
 روفسوبلا ىلع لوبناتسإ هندم مهأ «ةرهرم

 .ّيبهذلا نرقلاو

 ةيئامورلا تاونقلا - انوغارت آ4 ةلالسلا :" سمتوحت



 لحفر ايكرت

 )١841- "هلك (جروج) لكارت

 سيلاقوتب رثات .قئروسن رعاش 8

 .«بورغو قفش» هل .نيلردلوهو
 .«ملاحلا نايتسابس»

 ةلسلسلا :1ةمدتله# يالاسنارت

 امسينوموك اهتمق ءريماب نم ةيلامشلا
 .م 606

 تاعطاقم ىدحإ :1ةمى/ة8] لاقسنارت

 ,ياوبابميز بونج ةّبونجلا ايقيرفأ
 نا رة15ةين6-2 اوك مترك

 اهتلم نم  هءايروتيرب  اهتمصاع

 ساحنو ساملأو بهذ .غروبسنهوج
 يطعت دنرزرتوُتيو مجانم .محفو ديدحو

 نم ّيونسلا ّيملاعلا جاتنالا
 ١18956. ذنم بهذلا

 ايقيرفأ يف ةلود :1530566أ ياكسنارت

 1١,5٠١ ؛يداهلا طيحملا ىلع ةيبونجلا

 اهتهصاع ش

 ىدحإ .وتناب جونز ةلود لَوأ . اتاتموأ

 اهتحنم يتلا ةّيبونجلا ايقيرفأ تايالو
 ةمظنم ةضراعم مغر ١1491 لالقتسالا
 اهممق ىلعأ ةّيلبج دالب .ةّيقيرفألا ةدحولا

 فلعو بوبح ةعارز م11 هج ردنب

 .لآارأ ؟*يثفق# 0

 ةيلامع ةرجه .ةيشاه ةيبرت .ياشو نيو
 . ةّيبونجلا ايقيرفأ ندم هاجّتاب ةعساو
 يف ةقطنم :”1:ةصكألا#ةصنق ايناقليسنا رت
 وحن "مك 61,1١1١ :؛ىطسولا ايئامور

 -جولكو فوشارب اهندم نم .ن نييالم "
 ١657- نيئتنامثعلل ةعبات تناك .اكويان

 ةيملاعلا برحلا لبق اسمئلل مث ؛« 0١

5 
 :(١١ا!ل-695) 1 ةنقلاالك نينانا

 اقرت فلخ 948-1١19. ىنامور روطاربمأ

 ىلع ةّيروطاربمألا عسو . ينبتلاب هدلاو

 اينيمرأ يف لغغوت «بونادلاو نيرلا
 تغلبف نيرهنلا نيب امو ةّيبرعلا ةريزجلاو
 دودح ىصقأ هدهع يف ةّيروطاربمألا

 .نارمعلاو ةرادالاب رهتشإ .اهعاسّنا
 . ةيرجحلا بلطأ :ةبرُثلا
 ايجولوثيملا يف ميحجلا :1ةئاد:ع راترت

 ةهلآلا ءادعأ هيف بقاعُي ناكمو :ةّيئانويلا

 .نيبنذملا رابكو

 ١65- وحن) 1عراانلاذة005 سئايلوترت

 نع نيماحملا ةبتكلا رابك نم 7

 .ةّينثولا دض ةّيحيسملا
 د

 تسلا سح

 .نويقرم ةعدب براح سن اوم

 .ينامثع دئاق :(4515١ت) كب ناخرُت
 . اسيرال يف يفوت .اهمكحو ايلاست حتف
 ىلع ةيليزارب ةنيدم :716765188 انيزرت

 .يوايب ةيالو . ابياناراب
 .ن ار

 ءروزا رزج ىدحإ :76:هءات3 اريسرت

 ارْعنأ اهتدعاق .ن٠٠٠,١٠١ ءايك ١

 . ةّيكريمأ ةّيّوج ةدعاق .ومسيوره ود
 يحسم سيّدق : 11121تأ5أال5 سويسيف 7

 .159080 وحن امور يف دهشتسا

 نيب اًميدق تناك لّخرلا نم لئابق :كرُثلا
 .ىطسولا ايسآ يف لارأ رحيبو ياتلآ لابج

 مهكلامم نم .35 نرقلا ذنم ترهتشإ
 نوّيقوجلسلاو :(3-5 نرقلا) روغيولا

 1١- نرقلا) نيّيونزغلا ىلع اوضق نيذلا
 يف اوّرقتسا نيذلا نرّينامثعلا اهّمهأو ١(

 لوبناتسإ ىف اوكلمو لوضانألاو ناتسكرت

 ناّكس مويلا مه .1911-156

 ناتسنامكرتو ناجيبرذأو ايكرت تاّيروهمج
 تاغل نوملكتيو ءابزيغرقو ناتسكبزوأو
 . ةّيكرت
 اش :(11517-1818) (الوقن) كرتلا
 ريمألا مدخ ربا ريد يف دلو ننانبل

00 

 ةمصاع
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 خيرات» هل . خرؤمو بيدأ 1 رومسملا

 «راّرجلا اشاب دمحأ خيرات»و «نويلوبان
 .؟ناويداو

 ىطسولا ايسآ يف ةعساو ةقطنم :ناتسكرُت
 لمشت ء«نيورق رحبو ايريبيس نيب
 « ناتسكيجات ةقاهكووأ :تايروهمج

 «ناتسخازاك هءايزيغرق ء«ناتسنامكرت

 . ّينيصلا غنايك نيس ميلقإ ىلإ ذتمتو

 ناتسكرت يف تنكس ةّيكرت ةليبق :نامكرت
 .ناتسناغفأو ناريإو

 ةيروهمج :8]110115168512 ناتسنمك رت

 ناتسناغفأو ناريإ نيب نيوزق رحب ىلع
 ة4مقرا١٠٠  ناتسخازاكو ناتسكزوأو

 قشع اهتفصاع ,نةر٠٠٠.400 ء'يك

 ّيتايقوسلا داحّتالا يف اًوضع تناك .دابأ

 نلعأ .داحتالا رايهنا ىّتحو ١974 ذنم

 لالقتسا ىلعألا تايفوسللا سلجم

 ١48١. لّوألا نيرشت 71 ىف ةّيروهمجلا

 مظعم ةّيلمرلا موكاراك ءارحص يطغت

 لصت لابج لسالس بونجلا يف ء؛ترو

 ةيدوألا يف ناكبلا عاجتت . .م 15,447 ىلإ
 تاحاولا ىف ىفو باغرُمو ايرّدومآ ض وحب

 لوقح . ىراملا فارطأ ىلع ةرشتنملا
 . ساطوبو تافلس مجانم «ءزاغو طفت

 . نطق ةعارز

 امور كولم رخآ :رّبكتملا سوينيوكرت
 تنلعأو علخجلا .م.ق 6504-4

 وأ ىرغصلا ايسأ يف ةلود :ايكرت

 اينيمرأ تاّيروهمج نيب

 ىلع ةيروسو قارعلاو ناريإو ايجروجو

 .دوسألاو ةرّمرَمو هجيإو طّسوتملا راحب
 ءاّيوروأب ايقارت يف اهنم ريغص مسق عقي

 ىلع ءاهتحاسم نم نيثالث نم ءزج وحن
 ةرمرم رحب برغ نانويلاو ايراغلب دودح
 ٠,611// ءروفسوبلاو ليندردلا قياضمو

 ءفرقنأ اهتمصاع .ن 068 . "مك

 :اهتدم نم

 ةيروهمجلا لامك ىفطصم أشنأ . هندأ

 ةّينامثعلا ةّيروطاربمألا ضاقنأ ىلع ةّيكرتلا

 .19177 ماعلا يف ١ ةّيملاعلا برحلا دعب

 ؛ هسروب .:ريمزإ «لويناتسإ

 طسولا ىف هةّيلبج اهمظعم :ضرألا
 ءاتكساب ةلحاق ءلوضانألا داجنأ

 اهّمهأ ةيلاع لابج اهب طيحت «ةيدوألا
 اينيمرأ لابجو بونجلا يف سوروط
 تارارأ اهممق ىلعأ ءقرشلا ىف ةّيناكربلا

 رهنأ اهنم عبنت .م 6 غاد يرغأ وأ

 ةقّيض ةيدوأو قناوخ يف ردحنت ةديدع
 ةدودحم لوهس اهللْسَتت «تارفلا اهّمهأ

 تاريحبلاو تاضفخنملا اهيف رثكتو

 قرشلا يف ءولوغ زوت اهرهشأ ةحلاملا

 ٌيقرشلا بونجلا يف .ناو ةريحب ضفخنم

 اهقرتخي قارعلاو ةيروس يف ذدتمت بوهس
 لزَق :اهرهنأ نم .ةلجدو تارفلا يداو

 .تاكش ايراقتف ؛كامرإ ليزي ءكامرإ

 راح فاتك دراب .ءالامجإ ساق خانم

 لحاوسلا ىلع لدتعم ناعم بطرو

 ايكرت 'راعش



 ذمرت

 ىلع امّيس ال ناكسلا عّمجتي ثيح
 تاباغ لابجلا وسكت .ةرمرُم رحب ئطاوش
 «قدنيو ءانتسكو نايدنسو ربونص :ةعساو
 ةمركلا ةعارز تاعفترملا يف رشتنتو

 موقي .ةرمثملا راجشألاو نوتيزلاو
 حمف : ةّيعارزلا تاجتنملا ىلع اهداصتقا

 فلعو ٌزرأو ءارفص ةرذو ريعشو بوبحو

 راّودو نطقو ّيركس ردنمشو اطاطبو

 نوتيزو غبتو ياشو بّتقو دروو سمشلا

 بيبزو بنع ؛(ةمفجمو ءارضخ هكاوفو

 شمشمو تاّيضمحو صاجإو حافتو نيتو

 .ءانتسكو زولو قدنبو ربونصو زومو

 .لوقبو رضخو
 مجانم .ةّيجرحلا ةورثلا رامثتسا «كامسأ

 .تيربكو ساحنو موركو ديدحو محف

 «ةيذغأو جيسنو تاّيئايميكو بلص ةعانص

 :ةّيفّرِح تاعونصم «موحلو تويزو ركس
 مهأ .تارهوجمو ساحنو دولجو داجس

 تاّيضمحو هكاوفو غبتو نطق :تارداصلا

 رومجخو نوتيز تيزو قدنبو زولو ربونصو

 دولجو موحلو باشخأو درولا روطعو
 .ةيملاع ةرجهو ةطشان ةحايس .داجسو

 .ةنّولملا طئارخلا بلطأ
 ىلع ناتكزأ يف ةنيدم : 716173262 ْذِمَرَي

 ديصو ةيشام ةيبرت

 .ل [كرة ةف «ناتسناغفأ دودلععو ايرّدومآ

 اهحتف .ايرذ ناخرّس اهبوري ةّينغ ةحاو

 لقتساو 14٠ مزاخ نب هللادبع نب ىسوم
 نب نامثع نيّيومألا ىلإ اهداعأ ىّتح اهب

 ٠/!. 14 دوعسم

 /ه114ت) (دّمحم ىسيع وبأ) ٌيذِمرَتِلا
 نم .ثيدحلا ءاملع َةَّمئأ نم 7
 ىلإ لحر .ّيراخبلا ذيملت .ذمرت لهأ
 رهتشإ : زاجحلاو قارعلاو ناسارخخ

 نيب فالخلا عضاوم هئييبتو دانسالا لاجر
 ؛؟ةّيوبنلا لئامشلا)" هلو .بهاذملا

 . ثيدحلا يف ؛لّلِعلا»و
 (دّمحم هللادبع وبأ) ميكحلا ٌيذهرِتلا
 هيقف :(م175/ه 5٠١ وحن ت)

 مهّنِإ .يناسارخ ثّدحمو فّرصتمو
 باتك هفيلأت دعب ذِمرَي نم يفنو ةقدنزلاب
 هبتك نم . خلب ىلإ ءاجف ؛«ءايلوألا متخا

 «لوسرلا ثيداحأ يف لوصألا رداون»
 .؟قورفلا»و «سفنلا بدأو ةضايرلا»و
 ايلاست يف ّرمَم :11620ماناةأ ليبومرَت
 عم سادينئويل هنع اًعافد تام نانويلاب
 .م.ق ةطربسأ نم .لتاقم"٠*

 يف | شريوشحأ شيج مّدقت نود نيلئاح
 .7 ةّيديملا برحلا
 كريرطب 4 سوزي -نميسوتإل ينوُمَرَت
 1١1448. كيلوثاكلا نمرألل ايكيليك تيب

 1١194٠. دلو

 يف ةّيناكرُب ةريزج :767م216 ةتانرت

 "مك 36 ؛كولُم ليبخرأ لامش ايسينودنإ
 .تاراهب .ن ا" ةرء٠'

 )1١8١19- 1هرناعتع (لراك) غربنرت

 ففصو .ئجوسأ قرشتسم :(1/
 .الاسبأ ةبتكم يف ةيقرشلا تاطوطخملا
 ةبئارغلا ةديرفو بئاجعلا ةديرخ# رشن
 «خيراتلا يف لماكلا»» .يدرولا نبال
 .وييبالا نيآل
 ىلع ايلاطيإ لامش ىف ةنيدم :'176010 وتنرت
 عمجملا اهيف دقُع .ن ه٠ ٠ . جيدأ

 ٌينيتنديرتلاب فورعملا ١9 تنوكسملا

 ةسينكلا ميظنتب متهإ ١015-06.

 . يتناتستوربلا حالصإلا دعب ةيكيلوثاكلا
 ىلع ةّيكريمأ ةنيدم :71567107 نوتنرت
 ةمصاغ ءان ترد «روالد

 . يزرجوين
 «سمخلا ةظفاحم يف ةّيبيل ةنيدم : ةنوُهرَت

 كامو نأ 1 و
 «نيسلا ىلع ةّيسنرف ةنيدم :5)7150 اورت

 انايق ةيضاع «بوأ :ةلفاحم ةنعاف
 .نا”هر٠٠5 ءاميدق

 ةنيدم :181012-71015:ع5 رييشير اورت

 سيروم ناس ىقتلم ىلع كبيك يف ةيدنك
 5 «نارول ناسو

 . موينمولأو

 فرو ل 5ل""*,9" ؟ «٠

 اكمل

 -14175) 7هاقاو» (نويل) يكستورت

 ةروثلا لاجر ريهاشم نم ©(

 شيجلا مظن .-نينيل قيفر .ةّيسورلا

 يف ليتغإ . ١1479 نيلاتس هافن . تايقوسلا
 .كيسكملا

 ّيسايس :1106 81 (تويلإ رايب) ودورت

 ءارزولا سيئر ١41١4. دلو .ٌيدنك

 :.1 ةرل#1ة-١ 48+ مث 9! 1١-5 ةكرف

 )1١94787- 1منا[ةانا (اوسنرف) وفورت

 يف دلو «ءّيسنرف ّيئامنيس 4

 ءكميجو لوج# :همالفأ نم .سيراب

 .«شخوتملا ّيبصلا» .غ.١440 تياهنرهف)

 .«ريخألا ورتملا» ««ءارضخلا ةفرغلا#

 يف ةّينابسإ ةنيدم :1عددعا لورت

 نرقلا نم ةّيئاردتاك .ن 70,٠٠٠ «نوغارأ

12 

 ةّيديوس ةنيدم :1:هاطةااقهه ناتاهلورت

 .فلأاتوغ ىلع

 . يعانص زكرم .قّلعم
 -ك4ام) "مال1همع (ينوطنأ) بولورت

 ريسجج ل 2ةرةقق
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 هصصقب رهتشإ . ّيزيلكنإ يئاور : 87

 .«رتسشراب جاربأ» :فايرألا ةايح نع
 )١884- 1متصتقت (يراه) نامورت

 سيئرلا بئان . يكريمأ يسايس :(217

 ةيروهمجلا سيئر ١955. تلفزور

 ةلبنق لّوأ تيقلأ دهع يف .1401-6

 ىهنأ ١446. بأ نابايلا ىلع َةّيَرَف

 لاشرام عورشم ّدعأ .؟ ةّيملاعلا برحلا
 .برحلا دعب اًيوروأ ةدعاسمل

 لامش يف أفرم :17750568 وسمورت

 كامسأ .ليصرشه .ن ك6 ءجورن

 جورن يف أفرم : 60م0 عا مياهدنورت

 نم ةّيئاردتاك .ن٠٠٠,٠6١ .ىطسولا

 . اًميدق ةّيكلم ةمصاع . 1 ؟ نرقلا

 بيدأ :( )١191١- 1هزن34 (يرنه) ايورت

 يف دلو (هلصألا َيسور ءَيسنرف
 خيراتلا نع ةلسلسم تاياور هل .وكسوم

 راذبلا» اهنم ءاًريبك اًحاجن تلان .ّيسورلا

 . داصحلاو

 لطب :77م0167205[1 سميلوتيرت

 ةدابعب همسا ةروطسألا تنرق ءقنانوي

 رتيميد ةهلالا تدارأ . ”سيزولإ يف رتيميد

 هتفايض نسح ىلع سيزولإ كلم ئفاكت نأ
 اهّرجي ةبرع سميلوتييرت هنبا تطعأف
 يف لّرجتلا ةّمهمب هيلإ تدهعو «نانينت
 .ناكم لك يف حمقلا رذبو ملاعلا

 نيب دنهلا يف ةيالو :1مانكت اروبيرت

 ءامك ٠١ ,4الال .شدالغنبو ماَسأ

 . الاترغأ اهتمصاع .ن', ٠٠
 ةّينانوي ةئيدم :7امداذإ سيلوبيرت

 .نآا٠٠٠,86 ءايداكرأ ةعطاقم ةدعاق

 . سّدقملا نيّيذوبلا باتك :اكت يبيرت

 ع7 5“ إل : هَ ع 8

 - رتيميد ةهلالاو ميلوتبيرت

 انيثأ فحتم - سيزولإ ةلسم

 ا

 نامورت يراه

 برغ يف ةئيدم :716: فيرت وأ ريرت
 راثآ ناار «لزوم ىلع ايناملأ

 .نومج 8 ةرقلا نم ةكاردتاك «ةتافور
 .ةيلئه ةبهار : 3 (مألا) ازيرت

 ةرئاج تلان .اينودنم يف تدلو

 ةمدخ يف اهينافتل 1914 مالسلل لبون

 ش .نيمورحملاو ءارقفلا
 ةسيّدق )1١51١6-١6587(: ةّيليفألا ايزيرت

 ءلمركلا ةّيئنابهر تحلصأ .ةّينابسإ
 يف تافّلؤم اهل .ةريثك اًرايدأ تسّسأ
 .ّيحيسملا فّوصتلا

 :(141/7-18910) عوسي لفطلا ايزيرت

 رازم اهربق .ةّيلمرك ةبهارو ةّيسنرف ةسيّدق

 .«سفن خيرات» باتك اهل .ويزيل يف ريهش
 جيلخ ىلع يلاطيإ فرم : 163 اتسيرت

 .ن*٠٠٠,٠٠ .كيتايردألا يف اتسيرت

 5١. نرقلا نم ةقاردتاك .ةيئاموز راك

 ذفنم ّمهأ .ّرح لود أفرمو ىعانص زكرم

 ايلاطيإ .هتلتخإ ..اًميدق اسمنللا كرحب
 هتداعتساو ١440 ايقالسوغويو

 . ١19824 ايلاطيإ

 : كاهل عا 15ءانأ وزيإو ناتسيرت

 . ىطسولا نورقلا ريطاسأ نم مارغ ةياكح
 : ادامه لد بسطت اهنوك اد ناتسيرت
 ّيسلطألا بونج َيناكرُب يناطيرب ليبخرأ
 .نا١٠٠ "وك ٠١9 ءالوغنأ برغو

 .يلباريشوريت بلطأ :يلوبونيشيرت
 ةنيدمل ئيسنرفلا مسالا 65 فيرت

 .ريرت
 ةّيدئه ةنيلم : 111 موردنقيرت

 ءالارك ةيالو ةمصاع .نامّع رحب ىلع

 لكيه ءٌّينيدو َيفاقث زكرم ٠
 . ةيفرح تاعونصم ءونشف هلالا

 عفا ءطنءلع (دراشتير) كئيقيرت

 يكينولاست
 *18٠7. ةّيراخب ةرطاق لّوأ لمعأو

 )1١١84- (كيّرُت نبا 7 ليئاربج) كيرت
 حلصأ .1171 طابقألا كريرطب : 06

 نيناوق ةعومجم عضوو َيسنكلا سقطلا

 يف ةّينانوي ةنيدم :1لكلكهاد الاكيرت

 نائويلا ندم نه .نةةرء٠د «ايلاست

 لكيهب ترهتشإ .م.ق ا" فلألا ةميدقلا
 .سوييلكبا
 «نميلاب توّمرضَح يداو يف ةنيدم : ميرت

 جيسن «هروهشم يفرح زكرم .ن٠٠,*٠'
 .ةضفلا ناطيخب ةزّرطم تالاشو

 نازيج نيب نميلا لامش يف نصح :ميرت
 .ةدعصو

 يف ةنيدم : 116036 يلام وكنيرت

 «يلاموكنيرت جيلخ ىلع اكنل يرس
 .ةيرحب ةدعاق . ئدنه رازه .نة*,٠٠*

 دادينيرت

 ؛اليوزنق قرش ليتنألا ىف ةلود :هاطةقد

 اهتمصاع .ن رة نردد "مك را

 يتريزج نم فّلأتت .نيبس فوأ تروب
 .ناراآةءرددت "مك 4,878 :دادينيرت

 اهعبتت .ن 00,0٠0٠ .'مك ٠٠١ ءوغابوتو
 لود نم .ةريغصلا رزجلا صضعب

 اهتغل ١4575 تلقتسا ثلونمركلا

 ال لالت .ةّيناكرب :صضرألا .ةيزيلكنإلا

 تاباغلا اهوسكت .م4 ىدعتت

 .ّيئاوتسا خانم . ةطسينم لوهس اهللختتو

 .ةمهم لوقح .ةّيطفن ةورثو ةّينغ دراوم

 دنهلا زوجو واكاكو ركس بصق ةعارز

 ةيشام ةيبرت ءهرضخو تاّيضمحو غبتو َنْبو
 هكاوف ريصعو تاّيركس ةعانص .نجاودو

 تاّقتشم :عساو ريدصت .جيسنو مورو

 يرذصم رابك نم ءركسو زاغو ةّيطفن
 .ةطشان ةحايس .ملاعلا يف مورلا
 يف دلو )1911-3٠١1١(: (لراش) هينيرت

 بتاكو عع .استرف بوتج نوبرا
 .ةينغأ فلأ وحن هل .ىقيسوم فلؤمو
 ةّدع فلأ .ةنونجملا درفملا اب بقل

 ىف اًوضع ناك .تارّكذم دّلجمو تقلا

 ْ .نونفلا ةيميداكأ
 ب *.لا يف ةنيدم :تينزت

 ”مهمنله0 هةص4 وغابوتو

 د
 .ةّيعارز قوس .ن 176,٠٠٠ ءريداغأ

 :10ءددقلهملان كينولاس وأ يكينولاست



 ني ايلات

 ؛هجيإ رحب ةمصاع .نالءءرء٠٠
 «ٌيفاقثو .ٌيعانص زكرم .اًميدق اينودقم
 ةيطتزيب .نسلاتك -يونس قرات نفرعم
 اهلهأ ىلإ سلوب سيّدقلا هّجو .ةعئار
 .نيتلاسر
 نانويلا يف ةقطنم :هودهلند ايلاَسَي
 اهندم نم .ن 77.٠٠٠ ءهجيإ رحب ىلع

 .سولوقو اًسيرال
 .انات عجار : اناست

 .رتشوش بلطأ :رتست
 /مها4١١٠ ت) (هللا رون) ٌيرّتسُتلا

 .ةّيمامالا ءاملع نم دهنجم م٠

 هالوف ربكأ دهع يف دنهلا ىلإ لحر
 ريكناهج دهع ىف عّبشتلاب مهتإ .ءاضقلا
 «نيئمؤملا سلاجم# هبتك نم .لتقو

 .؛ٌقحلا قاقحإ#و

 )١597- 13352381 (ليباه) امسك

 يتريزج فشتكا ٌيدنلوه راحّحب (6

 ش . ادئليزوينو اينامست
 ةّيلارتسوأ ةيالو :؟ةقسقستد اينامست
 كيسي ٠ ساب قيضم بونج ةريزجو

 .ترّبوه اهتمصاع .ن ٠٠ "مك

 ناش يف ةّينيص ةنيدم :715ا50-0 ويوست

 .محف .لارآل'ءيرودف ؛ غنوت

 يف َيناباي ليبخرأ : [5ان11173)5 اميشوست
 .نا١٠٠٠,١٠٠ ."مك 5917 ءايروك قيضم

 :"[5أقئ18 150-[315 نيموست غنابست

 َءآَغ قيمآ 1855 دلك -نينع تماس
 ١9889. تنيصلا ئعويشلا بزحلا

 يف ةشسص ةئيدم 10000 راهيستيسست

 .محف .ن 1,100,٠ «غنايك غنول
 يف عساو . ضفخنم 3 ماديست
 نوكو ناش نان :لابح نيب نيصلا برغ

 عافترا نم ردحني م ؟*ءرءد* ؛نول
 .طفنو حلم .م 1,٠٠١ ىلإ ما"٠٠

 ىلع نيصلا يف ةنيدم :088-181 نانيست
 ءغنوت ناش ةمصاع هوه غناوه

 .نيدعتو جيسن .ن
 نيصلا يف تكلم ةّيروشنم ةل الس : ليست

*1411-24., 

 برغ ىف ميلقإ : 1831-7508 ىاه غنيست
 . يو 1 ا
 يف .غنين يس ةمصاع ,. 0
 غناوه اهنم عبتي ءنول نوك لابج بونجلا

 ين وكس ةغتابك نبت غئان ةوه
 ىلع فرشت( ناش نان :لابج ' لامشلا

 هاج قلوبنا هاروت يضتتنم
 ضفخنُم :(قرزألا رحبلا) ياه غنيست

 ةريحب هيف ياه :غنيست ميلقإب نيصلا يف
 اهقمع ؛ ' مك ةر٠٠٠ ؛ةحلاملا رون وكوك

 عارم .م٠1,56 اهعافتراو .ما"8

 كيسكملا يف ةريحب :(083م313 الاباشت
 ءاراخالاداوغ بونج وكسيلاخ ةيالوب

 يد هدنارغ وير اهنم جرخي "هك لل

 اهزاتجيو .يداهلا يف بصيو وغايتناس
 .امرل وير
 ايشوغنإ وناشتاشت
 ايسور تاّيروهمج ىدحإ : 1معادكاتق
 عك ١9,8٠٠ «ساقوقلا لامش

 :ىئرورغ اهتمساع نار97 راق
 ىطسولا ايقيرفأ يف ةريحب :7630 داشت
 رجينو ايرجين نيب ءارحصلا بونج
 اهقمع ء"مك 15,0٠٠ ءداشتو نورماكو
 اهيف ّبصي .م١754 اهعافتراو .م5
 . ةمهم تاحالمو ةريفو كامسأ . يراش

 .ّيعارز ضوحو ةبصخ عارم
 ىطسولا ايقيرفأ يف ةلود :76020 داشت
 نادوسلاو ايبيل نيب داشت ةريحب قرش

 "1 كد عا عا ع16-

 ايرجينو نورماكو ىطسولا ايقيرفأو

 : ١م دلل ءرجينو

 . انيماجن اهتمصاع .لركرةةةروقق

 1851١. تلقتسا اًقباس ةّيسنرف ةرمعتسم
 رفق هبش معساو ضفخنم :ضرألا

 اهممق ىلعأ «ةّيناكربلا يتسبيت لابج عفترت
 نيبو اهنيب ٌدتمي .م98١1,51 يسوك يمإ

 داشت ةريحب ضوح ايرجينو نورماك

 اًعبت رسحنت وأ مت يتلا اهتاعقتتسمو

 ةّيمسوم تاناضيف بّبستو راطمألا ةرازغل
 تاحاسم تاباغلا وسكت .دالبلا بونج

 عارمو ةبشعم لوهس بونجلا يف :ةعساش
 يدع مهأ يه ةّينطو ةّيمحمو ةبصخ

 ةعارز .ايقيرفأ يف ناويحلا ةيامحل ةّيعيبط
 ءاضيب ةرّدو غبتو ديبع قتسفو نطق
 .ليخنو اطاطبو بوبحو ٌررأو توهينّمو

 مجانم .عساو قاطن ىلع ةيشام ةيبرت

 .رمثتسم ريغ ريدصقو .حلمو تافسوف
 موحلو خبتو دوبع قتسف تيزو نطق ريدصت
 .ةففجم كامسأو دولجو ةدلجم

 :103:لز5م وجراشت

 برعلا اهفرع ءايرّئومآ ىلع ناتستامكرت
 .ن16ا/,٠٠6 لمآ مساب اًميدق

 نغم )١47١-٠٠١1(: (يار) زلراشت

 يف هرصب دقف ؛ءتكريمأ ونايب فزاعو
 هاقيسوه تعمج .هرمع نم ةعباسلا

 ةّيفلخ ىلع يرتنواكلاو زولبلاو لوشلا
 ٌيرقبع١ا 1 فرعُي ناك . اًنايحأ ةسيد

 ليّبُق فالآ ٠١ مقرلا هتلفح ايحأ .«لوُسلا
 . هتوم

 : سلراشت

 يف ةنيدم

 كولم .ضعب هلمح مسإ
 .لراش للطأ . ارتلكنإ

 ةّيكريمأ ةنئيدم :0018:125600 نوتسلراشت

 .نا؟٠٠٠,٠6 ةّيبرغلا اينيجرُف ةمصاع

 ةّيكريمأ ةئيدم : 0181125008 نوتسلراشت

 .يسلطألا ىلع ةّيبونجلا انئيلوراك يف



 ا/ا١

 ةمواقم زكارم نم نة

 . ةّيلهألا برحلا يف نيّيبونجلا
 يف ّيرثأ عقوم :(طدمءطه» ناشتناشت

 ةمصاع لالطأ .ويخورت برق وريب
 روصقو عالق ."وميشت ةّيروطاربمأ

 .ديمرقلاب ةّينبم لكايهو
 ةنيدم :1-101308ناعمان وشت غناشت
 .لناركءيرففق# ءوس غنايك يف ةينيضص

 ةنيدم : 1ءط'ةمو-اءات 'هانع» نوشت منان

 ؛نيل يك ةمضاع ءيراغنوس ىلط لا
 حاتنإ .تارايس . .نالر*«ةيدألا

 يف ةنيدم :8-828'101 اش غن 3

 ةمصاع «غنايك غنايس ىلع نيصلا بونج
 . ّيعانص زكرم .نار,٠٠٠,٠6٠ «نانوه

 . ةيعارز قوس

 : 1ءددصو 1؟ةت-ءعءاع كشت ياك غناشت

 براح .نتنيص دئاق )/194176-1١841(:
 عم فلتخإ ١976-١91410. نابايلا
 ١1544 ازومروف ىلإ أجلف غنوت هستوام

 ةّيروهمجلا سيئر .ناويات ةلود سّسأو

 .5١!191ه-14

 : 7كاةضع-اعاه-!'عمان وك ايك خنئاشت

 .ناغلاك بلطأ

 (الوقين) وكسشواشت

 ماع نيكأ 193 دلو .ّينامور ّيسايس

 ةلودلا سيئرو ١956 تيعويشلا بزحلا
 . 86 هتجوز عم مدعأ . 17

 ”1ا211005اعأ (رتويي) يكسف وكياشت

 هل .ّئىسور ّيقيسوم )18947-184٠(:

 ةريحب» اهنم «هيلابو تاّينوفمسو اريوأ
 .؟قدنبلا ةراشك# ؛؟عجبلا

 : 1012ءاهاكقق/ يىراسك و بشت

 ءايشاقوشت ةمصاع ءاغلوق ىلع ةيسور

 .نل

 عضوم : "1ع ةممانقلإا يجن ويرِشت

 رطملا عومجم هيف غلبي دنهلاب ماّسأ يف
 .م17 قوتسلا
 ءادنك يف رهن :©طسسعطنلا لشرشت
 دنع نسده جيلخ يف بصي .مك اى[

 : (06ةان5 كقعان

 هنيلم

 . لشرشت أفرم
 ©طستءادنلا (نوتسنو ريسلا) لشرشت

 .قريلكنإ سايس + )١1956-181/5(:

 ةموكحلا سيئر .نيظفاحملا بزح ميعز

 رهتشإ .14065١-١461١و9 ١4405-4

 ءافلحلا راصتنا يف مهسأ يذلا هذ ومص

 ىف لبون ةزئاج .؟ ةّيملاعلا برحلاب

 .194617“ بادآلا

 ىف ةنيدم :156100طإ/1 ليبونرشت

 راجفنا ىّدأ . ةّيوون ديلوت ةطحم . ايناركوأ
 ّيعاعشإ ثّولت ىلإ 1147 اهتالعافم دحأ

 7ءطعرمعملم (:نيطنطسق) وكتينرشت

 .ٌيتايقوس سايس )١1980-191(:

 سلجم سيئرو ّيعويشلا بزحلا ٌماع نيمأ
 فويبوردنأل اًفلخ ىلعألا تايفوسلا

84 . 

 ةدعاق «ةيناطيرب ةنيدم :(615[01165 رتسشت

 نرقلا نم راوسأ .ن ٠١,٠0٠٠ «ءةعطاقم
 :ةروهشم ةايجا 5

 ةنيدم :5601003©02  اًقوخوتسشت

 ءاتراق ىلع ايزيليس ىف ' ةّينولوب
 .ءارذعلل روهشم رازم .ناةءرددوت

 ىف ةنيدم :1هطعاذةطذهفاع كسنبايلشت
 «سايه ىلع لاروألاب ايسور

 . تارايسو تارارج .ء ل ارآ هروفغ و

 (هضتطءر1هز5 (فزوج) نيلربمشت

 .ىزيلكنإ ةلود لجر )١1914-1815(:

 مث ١848٠-2١8487(  ةراجتلا ريزو

 راصنأ نم ١8446-١407. تارمعتسملا

 نتسوأ ريس هنبإ - .ّيرامعتسالا عّسوتلا
 مث ةيلاملا ةرازو ىلوت :(1972390--85)

 جارفنالا ةسايس ىلإ اعد . ةيجراخلا ةرازو

 مالسلل لبون ةزئاج .ممألا ةّيعمج يف
 )١834- ليقن روثرأ ريس - 6

 ءقيفعلا ريغ .«قئاشلا ونغأ 1(

 سيئر مث ١97١-١977 ةّيلاملا ريزو

 فوقولا ىف لشف /1١4117-١454٠. ءارزولا

 بلاطمو ءايبويثإ يف ايلاطيإ عماطم هجوب
 ىلع برحلا نلعأ «(خينوم قافتا) ايناملأ

 . ١919 ايناملأ

 ةنيدم :111678-[ء1عمان وشت عنشت

 .«نائوه ةمصاع ءوه غناوه ىلع ةينيص

 قوس : يعانص ةقكره :قارؤ هوغو

 ؛ةينيص ةئيلذم : 01-111678 وت عنشت

 .ناليةالويدم6 ناوقتوس ةمضاغ

 ةمصاعل ديدجلا مسالا وه :هيناوشت

 يذلا ايروتيرب مسا اّمأ .ايقيرفأ بونج
 راصف رشع عساتلا نرقلا فصتنم ىلإ دوعي

 . طقف ةنيدملا طسو ىلإ ريشي
 . سوبيب عجار : '1ناطمانل5اع كسدوشت

 لامش ايكرت يف ةنيدم :(©05017 موروشت
 .ناله,٠٠٠ «ءهرقنأ قرش

 ىدحإ ايشاقوشت
 ١8,5٠٠ .اغلوق ىلع ايسور تاّيروهمج
 اهتمصاع .نار"ةءردقل ء مك

 . يراسكوبشت

 (©؟01002] (يلاهيم) زتيق يانوكوشت

 .ٌىرجم رعاش 2 )/18٠١05-111(:

 تاعوضوم حجلاع امك ةّيفسلف ةعزنب زاتمإ
 ّظ

 : 1" ءاطانا 2213

 . ةيسعس

 قرش يف ميلقإ : 18-1000 غنايك وشت

 كوكا *ارم٠* ءنيضلا رحب ىلع نيضلا



 اتاماكيكوشت

 .كامسأ ذدئاضم .ريرحو ياشو ّزرأ

 .ن خراطة رءدف

 | ةنيدم :(0:1وانآءةص2[73 اتاماكيكوشت

 ّمهأ .نا؟؟,٠٠٠ ةلامشلا وليشت يف

 .ملاعلا يف ساحن مجنم

 (ماون) يكسموشت

 دلو ءيكريمأ ينسلأ ملاع :( -19478)

 ةّيوينبو ةّينسلأ تافلؤم هل .ايفلداليف يف
 .؛ةّيفرص  تاّيوينب» اهنم ةمهم
 اعد .«فرصلا ملع ةيرظن يف تاظحالم»

 ١ انا ةدعللا فدعا دينغ تول ىلإ
 ق

 .ةيدلوتلا ةغللا دعاوق

 ةنيدم :08'7167ع-108 غنيك غنوشت

 .ناروءءروفوف
 تناك . ححيمسلاو نيدعت

 ا و

 يوارحص ليبخرأ : 070805 سونوشت
 .يليشت بونج يداهلا يف

 )1110-110١(: :1ءطدان 111 يه وشت
 بتك حرش .َينيص فوسليفو خرؤم

 ميعز )1419-3٠١0(: واشت غنايشت

 بتكملا يف ةلماك ةّيوضعب يِظَح .نانيه
 سيئرل اًبئان راصو ١91/4 ةمكاحلا ةوفصلا مضي يذلا بزحلل يسايسلا
 ليِقأ . هنس دعب اًسيئر مل ١ ري ءارزولا
 . 1985 يف

 عقوم : ©1ءطغم 1ا23 ازتيإ نيشتيشت

 .ناتاكوي لامش كيسكملا يف ٌيرثأ
 1٠١- نرقلا ايام ةراضح نم مارهأو لكايه
 ةراضح ضاقنأ ىلع تمافق 16

 . ”كيتلوت

 (شتيقولفاب نوطنأ فوخيشت
 بيدأ )١4590-١404(: 71ءطعاطماب

 ظ نط هصتقامو

 يف ةهفاتلا ةايحلا اهيف دقتنا تاّيحرسمو

 :اهنم نيّيفيرلا سورلا فارشأ روصق

 .«ايناق معلا» ؛«زركلا ةنينج»

 70طء11هىكم# (يالركين) فوساك ر يشت

 رهتشإ .ّسور لثمم :(141335-1940)

 بئان» :اهنم «ةّيئامنيس مالفأ ةلوطبب

 ردنسكلا» «ة«ربكألا ا .«قيطلبلا

 ناقيإ) ٠.«يكسفن

 .؟توشيك

 نيب ئىسلطألا يف ةدحّتملا تايالولا قرش

 .مك 777 هلوط .اينيجرقو دنليرام يتيالو

 رهنأ هيف ّبصت .مك 5١ ىلإ 5 نم هضرعو

 نود# ؛؟بيهرلا

 .كاموتويو اناهيكسوس اهنم ةديدع
 «كلوفرون .سيلويانأ ءروميتلُي :هثفارم

 دئاصم .مك ” هلوط رسج هولعي . نوتبمه

 .ةَمهَم كامسأ

 ةنيدم :0191129ءععطن# ايكفاتيفيشت

 ءامور أفرم «ّيناريتلا رحبلا ىلع ةّيلاطيإ
 .نوءرودث

 ىلع ةّيريئاز ةنيدم :15ط118م2 اياكيشت
 .نام٠٠٠,8 .«ياساك ىف اياكيشت بصم
 .ةؤوهنشو ساملأ مجانم

 : ةعواموام9عدقانم ايكافولسوكيشت

 اًيوروأ ىف ةقباس ةّيداحتا ةّيروهمج
 "هك 117,86 اهتحاسم تناك .ىطسولا
 ةنس .ن6١,!/٠٠٠,٠٠ اهناكس ددع ناكو

 تلقتسإ .غاري اهتمصاع .1
 تاّوق مث 36174 رلظه اهلتخإ . 4
 ةيروهمج تحضأ .19348 وسراو فل
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 ةّيكيشتلا نيتلودلا نم ةفلؤم ةّيداحتا

 لنفشز

 ل ندسرد

 ١ ا
 ةيالدان نسوا

 ةيكاقولسلاو | (ايقاروه 22ءايميهوب)
 ١934. ايزيليس نم ءزجو (ايكافولس)

 اهنع اهءالج ةّيتايقوسلا تاّوقلا تهنأ
 نافّلؤت ناتللا ناتلودلا تلصفنإ . ١

 ١1987. اًيئملس الاصفنا داحتالا

 ةيروهمج :(ةّيروهمج) ايخيشت وأ ايكيشت

 اينولوبو ايناملأ نيب ىطسولا اًيوروأ يف
 ءامك ا/8,854 .ايكاقولسو اسمنلاو
 تناك .غاري اهتمصاع .ن

 ايكافولسوكيشت يتيروهمج  ىدحإ
 نملسلا' .لاصفنالا ىتح نيتناستالا
 .نزلبو افارتسوأو ونرب اهندم نم . 7
 )1١6٠١- ©ءاانمن (وتونفنيب) ينيلليِشت

 لغتشإ . ّيلاطيإ غئاصو تاّكن .( ١/٠61

 نم .اسنرف كلم ١ اوسنرف طالب يف
 . ةسنرولف يف ”«هسريب# هعئاور

 بونج يف ةريزج :011106 هيوليشت
 00 مك 1 لليشت



 وربي نيب يداهلا ىلع ةّيبونجلا اكريمأ
 ء'مك /055,456 :نيتنجرألاو ايقيلوبو

 .وغايتناس اهتمصاع .ل هيد

 ناس ءوزيارابلاف ءنويسيسنوك اهندم نم

 لارنجلا ماقأ ١87١. تلقتسإ .ليغيم

 -91١1/ا“ نئانثتسا مكح ماظن هيشوني

 ظيرش .لكشب .دعمَج , :نفزآلا 8

 لابج نيب بونجلا ىلإ لامشلا نم ليوط

 مك 5,3٠١ لوطب يداهلاو سدنالا

 ررج اهعبتت .مك ١١١ ىلإ ٠٠١ ضرعو

 همساقتت رانلا ضرأ ليبخرأ اهّمهأ ةريثك |
 ةبضه لامشلا يف . هيوليشتو «نيتنجرألاو
 اعاد تاففتو ةلحام ةوارحتم

 اهب طيحتو ةحلاملا تاريحبلا اهيف رثكت
 .اماكاتأ اهيراحص ّمهأ .سدنآلا نيكارب |

 اهنيب رصحت سدنألا لابج طسولا ىف
 ١٠٠١ هلوط ابصخ اًيداو ىداهلا زيا

 رسكت .ناكسلا مظعم هيف عّمجتي ءمك
 تاخائم .ةعساش تاحاسم تاباغلا

 .قطانملا فالتخاب فلتخت ةددعتم

 طسولا .مجانملاب ينغو لحاق لامشلا

 بطر بونجلا .ةعّونتم تاعارز ؛ٌيورم
 حمق ةعارز .تاباغو عارم

 ةيشام ةيبرت ءةمركو اطاطبو ٌزرأو بوبحو

 ضرأ يفو بونجلا يف عساو قاطن ىلع
 ساعو .ديدعع ::ةكهس ةيتدمم ةورثأ ..نانلا

 ؛درابو

 طفنو ةضفو هذو محفو تارتنو

 جيسبو طفنو نيدعت تاعانص .موينارواو

 «تاّيركسو موحل ظفح ءةيلغأو

 .ةروهشم رومخو دولجو قروو باشخأو

 .م 5,404 اوغاكنوكأ اهممق ىلعأ

 دونه نم ميدق بعش : طلستال وميست

 يف ةرهدزم ةراضح مهل تناك .م 4

 ىضق ."”ناشتناشت اهتمصاع ء4١ نرقلا
 مهراثآ نم ١51١. وحن اكنإ دونه مهيلع

 قفاز ىلع

 ةّينيصلا ةلالسلا مسإ :1176ماد ويشت

 .م.ق ؟1:4-٠6١٠١ تكلم .ةثلاثلا

 ةمص اع . ميلقإ ةدعاق .ناالةرء٠و٠

 تاعونصم .اميدق ةيفيلخلا ةقطنملا

 . ةيفّرج
 وربإ ىلع ةّينابسإ ةنيدم :1010612 ةليّطُت
 يف ترهدزإ .ن ٠١,٠٠١ ةطسقَرَس لامش
 ْ .سلانألا

 ةلاحّحر :(1977ت) (نيماينب) يليطتثلا

 رازف قرشلا يف لاج .يدوهي نابسإ

 نيطسلفو ةيروسو ايلاطيإو نانويلاو اسنرف
 .رصمو برعلا دالبو سرافو قارعلاو

 يف روهشم باتك هل .ةطسقرس ىلإ داعو
 . هتلحر رابخأ

 )8!١١1-١١10١(: (رصيق) فيساعت

 ةمكلف اًجاربأ اهريمأل ىنبو ؛ةامح

 لثمت ةركو . يصاعلا ىلع انوحاطو

 يرتالف يف ايجروب لانيدركلا ةنازخ

 . قشمد يف يفوت . ايلاطيإب
 :(1١-١18444م0٠١٠86) (شادبع) يشياعتلا

 . ارثرق 6 ىدهملا ةفيلخ .ّينادوس ٌّيسايس

 . لتقو نامرد ّمأ ةكرعم يف زيلكنالا همزه

 حفسب نميلا برغ بونج يف ةنيدم :ْرِعَ
 ينب ةمصاع .نا٠٠٠,٠86 «ءربَص لبج

 عماوج « ةيمالسإ راثآ . 57 نرقلا لوسر

 .ةّيعارز قوس .ةروهشم راوسأو ةسردمو
 .ةيفرح تاعانص .ةّيورم نيتاسبو قئادح
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 ةظفاحم ةدعاق .ىلحو فويسو ةشمقأ

 .ةّيرجحلا ؛ةيوام ءاحُملا ءرِعَت : اهتيضقأ

 ناخ ١145(: يلاوح ت) روميتاغت
 هتلالس تكلم .ناخزيكنج ليلس ّئيلوغم
 نسح همزه .آ4 نرقلا ناجرج يف
 قارعلاب رهبأ يف لوغملا ناطلس كجوك

 . 4١" ١1

 )1١10- يت نيوُش وأ روميت ناغُت
 .لوغُملا نيصلا ةرطابأ رخآ 3

 اينيمرأ كلم :1عق56 ريبكلا نارغت

 قلاع 8 .تانيرتيم روس (.م.ق 64-96)

 .م.ق ”/ نامورلا همزه . سطنبلا

 .نيّيروشأ كولم ةثالث مسإ :رّسالفتالغت
 ٠١١5 طّسوتملا ئطاوش غلب - ١ مهنم

 ازغ (.م.ق الالال-ال44) - ؟ .م.اق

 .نيطسلفو قشمد

 نم ةعيبر نم ةّيبرع ةليبق :لئاو نب بلغت

 برح امهنيب ترج ءركب تخأ .ةّيئاندعلا
 ورمَعو لهلهملا اهئارعش نم .سوسبلا

 .نيّيحيسم اوناك .لطخألاو موثلك نب
 :مالسالا مهضعب لخدو نيّيومألا اوفلاح
 . بلح باحصأ نادمَح ونب مهنم

 نهد ةنطلص .ىنفإ © لدا - كلفت
 نايك اهئأ 11-141 ةّيمالسالا

 ءا٠؟6 دّمحم هنبا هفلخ ء١٠١١ نيدلا

 رهتشا ١761-1588. هاش زوريف ّمث

 دعب ىضوفلا تّمع «نارمعلاو ةرادالاب
 . ديسلا ةلالس ىلإ كلملا لقتناو هتافو

 -١7١؟) (نيدلا دعس) َينازاتفتلا

 ماقأ .ريبك ملكتمو وخل

 هل .دنقرمس ىلإ روميت هدعبأو سخرسب
 بيذهت١ :اهنم ةريثك تافلصمو حورش
 «ةغالبلا يف «لّوطملا»» "”«قطنملا

 حرشاو مالكلا ىف ؛نيبلاطلا دصاقم#و

 .؟ةيفسنلا لئاقعلا

 ةيحيسم ةّبنيد ةمكحم :(ةمكحم) شيتفتلا

 نيجراخلا ةقحالمل #1 نرفلا يف اتنشنأ

 برق ةيروس يف ةّينامور ضاقنأ :ةحفت

 . ةيطنزيب ةسينك .ءاديوسلا
 . يسيليبت عجار : سيلفت

 )١194757- نينيلاك اهمسا ناك :71965 ريقت

 ءاغلوقلا ىلع ايسور يف ًافرم 2(
 .ةّيوون ديلوت ةطحم .ن ٠٠,8

 ةطرألا نانخ --١505(: ت) شقت
 ةّيبهذلا ةطرألا ىلع رصتنإ .ءاضيبلا

 ةيراخ .١؟ ايسرر حاتجاو ا1 خي

 ةدايس طسبو وكسوم بّرخ .كنلروميت
 .نرق ةّدم اهيلع رتتلا

 ةيرئازجلا ءارحصلا ىف ةنيدم : ترقث

 .نم86,::٠ «تاحاولا ةيالوب

 . طفن . يحايس زكرم .ةروهشم ليخن

 ةفاحصلا تمدخ ةّينانبل ةرسأ :القت

 )١449- ميلس ناوخألا اهنم غبن . ةّيبرعلا

 ١-١١ 1١9(. 16) ةراشبو ء(المقق'ك

 نم امهلصأ ١141/5. مارهألا اسّسؤم

 )١845- ةراشب نب ليئاربجو .اميشرفك
 دئارجلا ةبترم مارهألاب غلب «©44

 . ةّيملاعلا

 روهشم َيفارغج فلؤزم :نادلبلا ميوقت

 لوصأ هتمّدقم ىف عضو . ءادقلا ىبال

 . ةيم السلا داليلا

 ريمأ :(١182١ت) (ازريم) ناخ يقت

 رصان دهع يف ءارزولا سيئر .ناريإ
 «ةرادالاو شيجلا مّظن .راجاق نيدلا

 راد» ةعماج سّسأو «نارهط قاوسأ ىئبو

 . ناشاك يف ليتغإ .«نونفلا
 )1١8484-١19865(: (دمحأ) نيدلا ّيقت

 هل .نيلقعب يف دلو «ّينانبل ضاقو رعاش

 .ناويد

 دلو :(19719/-1844814) (نيمأ) نيدلا قت

 ةحاو

 هاش .توريب يف يفوتو نيلقعب يف
 تم ةفطاعلا قيق . ٌينانبل ماحمو

 .كبسلا

 )١94٠04-١15:0( (ديعس) نيدلا يت

 ٍلقعب يف دلو .َينانبل يحرسمو يصصق

 نيييليفلا ىلإ رجاه .ايبمولوك يف يفوتو
 ناو «ىماحملا الول» هتايحرسم نم

 ْ كسلا
 (15:5-19417) (ليلخ) نيدلا َىقت

 قش «نيلقعب "يف دلو ءَينانبل بيدأ
 السلا يف لمع .قباسلا ديعس

 ّوع فسوي قيفوتو ربتعُي .تسامولبدلا
 ٌينانبللا بدألا يف ةّصقلا يددجم ةعيلط

 مص نما نصصقا رشعا :هصصق نم
 وبني) هلو .«ارامات» .؟مادعالا) «؛ةايحلا

 .«"جذاس رطاوخاو .؛ّنفلا

 ذزلا نم بعش :10انعمانأءانآ5 رو ركذ

 . اينيغو لاغنسلا يف ميقي

 طاش ىلع قارعلا يف ةنيدم :تيركت
 اعاق «ءاّرماس لامش نميألا ةلجد

 نيدلا حالص وأ تيركت ةظفاحم

 يدلا حالص نطوم
 ناك ١794. كتلروميت اهمده .َبرّيألا

 .نايزسلل اًيفقسأ اًيسرُك
 )191-١14910( (يزاغ) ّيتيركتلا

 مف لثممو يحرسم فلؤم .يقارع

 .ن ألةرةةف

 ريأ .نويزقلتلاو امنيسلاو حرسملا

 «راوسألا»و .ةنوئماظلا» :همالفأ

 1 «ةيرجتلا»و

 ءايالولا ىدحإ :7ع»*»ة36. ساسكت

 كيسكملا جيلخ ىلع ةّيكريمألا ةدحّتملا
 هدنارغ وير رهن كيسكملا نع اهلصفي

 ن ترانا خ رهف "مك 371 5

 ةسويه اهنلمه نم 5 اهتمصاع

 ١848 كيسكملا نع تخلس .سالدو

 درت «ةّينغ تاعارز ءزاغو طفن لوقح
 طق دالبلا يف لّوألا جاتنالا .ةيشام

 .فوصو
 هب ىف ةّيدئلوه ةريزج :1ه»2©ا لسكت

 "مك ١8425 ءلامشلا

 السرأ نب لرغط مزه 0١-2170٠١
 ٍددلا ءالع هنبا هفلش ١١98. تقوجلسلا

 سراف عضخ أ ١١5١-1١55١١., دومحم

 ناارةةؤف



 ه/ا١

 .نيّيروغلا ىلع ىضقو دنقرّمَسو ىراخبو
 .*ءاش مزراوخ نيدلا لالج هنبا هفلخ
 دهعلا رافسأ نم لّوألا :(رفس) نيوكتلا

 ةيادبو ملاعلا قلخ ربخ نمضتي .ميدقلا
 ليلخلا ميهاربإ ءابآلاو ليئارسإ ينب خيرات

 .بوقعيو قحسإو
 ىلع ّيكرت أفرم 8 غادريكت

 .ن ٌةةرودو٠ «ةرمرم رحب

 ةّيرّموسلا يثوك ةنيدم لالطأ : ميهاربإ لت
 تناك .ةاروتلا يف تركذ .قارعلا يف

 يربو كيف اك
 افاي برق أفرمو ةثيدح ةنيدم :هتيبتا لت

 .ن ١,7٠١,٠٠٠ «ةلتحملا نيطسلف ىف
 . كاشكأ بلطأ : ريبأ لقت
 يف ءاضق زكرم «ةّيروس ةدلب :ضّيبأ لت
 . ةّقرلا ةظفاحم

 ةّيدكأ ةّيرموس ةنيدم لالطأ :بّرجأ لت

 . قارعلاب رمسأ لت برق

 سليارج ءاضق يف ةّيروس ةيرق :رّمحأ لَ
 «بيسرب لت» يه .تارفلا راسي ىلع
 رصاتعلم اهعضخأ .ةيئازأ ةلوح ةسماط
 ةلسم اهراثآ نم .(.م.ق 414-868) "“

 فلألا ةّلجلا برق قارعلا يف

 كانونشأ ةنيدم لالطأ

 قارملا ية
 ةيس هلا دعو وبا هلالا لكيه

 ةنادتس امش ىك يلم ةملق : رشاب لت
 نوّيبيلصلا اهلتحإ .روجاس رهن ىلع

 راثآ .دادغب ترق

 يكنز نيدلا رون اهداعتساو ؛. 06

 ١١١

 . رمحأ لت عجار :بيسرب لت

 بونج رصم يف ّيرثأ عقوم :ةطسّب لت

 وحن ؟* ةلالسلا ةمصاع .قيزاقزلا

 .م.ق 04-06

 . يرزج بلطأ : رّرَجلا لت
 يرام ةنيدم لالطأ : يريرحلا لَ

 فلألا كو ني كارلا نع عرتوا
 لكيهو طالبلا اهراثآ نم .م.ق 0

 خيراتلا لبق ام لحارم مدقأ راثآ .قارعلاب
 .نيرهنلا نيب ام يف

 ةيروس يف ةيثِح ةنيدم لالطأ :فلَخ لت

 عيباني برق ةّيقارعلا دودحلا ىلع

 .م.قال فلألا «روباخلا
 . زازعأ ءاضق يف ةّيروس ةيرق : تعفر لت

 .م.ق 3 نرَقلا «ةّيروشألا دافر أ لالطأ

 .ةريزجلا يف ةّيقارع ةدلب :ناليَمر لَن
 .ّيساّبعلا دهعلا يف ةميدقلا ديعّمرَب يه
 نيطسلف يف ّيرثأ مقوم :ناطلسلا لت

 .احيرأ روس لالطأ .احيرأ برق
 يف ءاضق زكرم «ةّيقارع ةئيدم : رفْعلَت

 . ةّيبرع ةعلق .ن 6,0٠٠ «ىونين ةظفاحم
 )١١948- (نيدلا باهش) يرفْعلَتلا
 ءارعش نم .نقارع رعاش :(1٠١ا/

 ىلإ فرصنإ .لصوملاب دلو .نيِيبوُيألا
 قشمد ىلإ أجل مث بلح ىلإ درطف رامقلا
 .ناويد هل . رماقيو يدجتسي ةامحف

 لينلا ىلع رصم يف عضوم :ةنرامَعلا لت

 نوعرفلا ةمصاع ضاقنأ . طويسأ ةظفاحمب

 هيف تفشتكإ .م.ق ١7757 وحن نوتانخأ

 ةنرامعلا ةنعارفلا اهلدابت يتلا تاالسارملا

 .نومأ ةدابع زكرم .قرشلا كولمو
 .زوليب عجار : امرفلا لَ
 ةظفاحم يف ةدلب :ريبكلا ىلتلا

 زيلكنالا مزه اهدنع .رصمب ةيليعامسإلا
 . 18/1 اشاب يبارع دمحأ

 رئافضلا تاذ ةهلالا - فّلَح لَ

 يف ءاضق زكرم ةّيروس ةيرق : خلك لت
 . نصحلا ةعلق اهبرق . صمح ةظفاحم
 ءاضق ركرش «ةيفارع ةنيدم :تيكلت

 .ن كرء٠٠ «ىروتين ةظفاحمب

 نيب قارعلا بونج يف ّيرثأ عقوم :وللت
 .ةّيرموسلا شكل لالطأ .تارفلاو ةلجد

 7,5٠٠ شكل مكاح ايدوغل ةريهش ليئامت
 .م.ق

 بونج ةيروس يف ّيرثأ عقوم :خيدرم لت
 ةّيراجتلا ةلودلا البيأ لالطأ . بلح برغ

 حاولألا تائي . مم ف ا” فلألا «ىربكلا

 يعي 2

 اهيف رصتلا قلع هنيدم ضاقنأ . افيح

 .م.ق 6 ماسي + انما
 ةريزجلا يف ٌيروس ٌيرثأ عقوم :ةّرحملت

 . خيلبلا رهن ىلع
 :( 446 ت) ؟سويسين و يد) ب

  فلألا :ةيرموسلا دو ١ قارعلا

 2. ١ جيانا ةمصاع قال دق

 وبيض 10

 ىلع ةيروس يف ةيرق :دنُم يبن لت
 مزه اهدنع . ةميدقلا .نثداق يه . يصاعلا

 ايه .م. ق 1180 نيّيثحلا ؟ سيسمعر

 . 5 يتيس نوعرفلا



 الن

 .ةّيفونملا ةظفاحم يف ةّيرصم ةنيدم :الث
 .نلدرددف

 اروييانالت

 ةّيكريمأ ةنيدم :172113ةق5عع يساهالت

 .تاشخأ .ن87,5** ة:انيوولق ةمضاع

 : ناسملت
 .نا١؟6,:٠٠ ءةيالو ةمصاع ءناسْمِلت
 تخحبصأو نيطبارملا دهع يف ترهدزإ

 اقوسو «ةّيمالكلاو ةّيهقفلا مولعلل اًركرم

 بلطأ :1اةمقنمانكق

 لابج مامأ ةّيرئازج ةنيدم

 نرقلا داولا .دبع ينب ةمصاع . ةيراجت

 تاعانض»“ .غارز ركرم .آ؟5-1

 .ةّيرثأ دجاسم «ةّيفّرِح
 (ناميلس نيدلا فيفع) ّيناسمليتلا

 لهأ نم يفوصو رعاش :(1١؟719١541-1)

 هر نلع ينقف .قشمد نكس .ناسملت

 ء«بتك ةذعو ناويد هل .فّوصتلا بولسأ

 حرش#و «ٌيرْفيلا فقاوم حرش» :اهنم

 رعاشلا دلاو وه . ّيبرع نبال «صوصفلا

 . ”فيرظلا تاشلا

 (فيرشلا دّمحم هللادبع وبأ) يناسملتلا

 مالعأ نم هيقف :(م١1737 /هالالات)

 .برغملاب مهتمامإ هيلإ تهتنا .ةيكلاملا

 حرش#»و ؛هقفلا لوصأ يف حاتفملا» هبتك نم
 . قطنملا ىف ةنجتوخلا لَم
 ةّيدوهيلا ةنايدلا بتك ّمهأ نم :دوملتلا

 وهو .سدقملا باتكلا دعب تنود ىتلا

 وأ ديلاقتلا ةعومجم يأ «انشملا» قاعي

 ريسفت وهو «ارامغ»و ةيهفشلا ةعيرشلا
 ّينيطسلفلا دوملتلا :ناتخسن هلو .انشملا

 . اًنأش مظعأ وهو يلبابلا دوملتلاو

 هلت فقسأ :(5447-578) (اًنحوي) يللا
 . ةيكاطنأ يف انيجس تام . 014 َينايرسلا

 . ةينيد تافلؤم هل

 يلام يف ةنيدم 01101 وتكبمت

 زكرم .ن 050.٠٠٠ ءرجينلا فطعنم برق
 نرقلا ياْغنُس ةّيروطاربمأ ةمصاع . ّيراجت

 .ةّيرئأ دجاسم . 15-8

 /مها١”؟تر) يتكبمتلا

 هراثآ نم .خّرؤم .يكلام هيقف :(م 7

 .«ةّيكلاملا مجارت يف جاتحملا ةيافك)

 ناطلس :(رهاظلا كلملا) اَْيِرْمَت
 . يابلي علخ دعب ىلوت . ١8/4 كيلامملا

 . 141/6 اًئيجس ىفوت . يابتياق هعلخ
 نينلا .نسمش ءدتحما ىشاترمتلا

 (دمحأ)

 خيش :(م104ةه/ه4١٠٠# ت) (بيطخلا

 هبتك نم .ةّرغ لهأ نم .هرصع يف ةّيفنحلا
 .هقفلا يف «راصبألا ريونت»
 غيزمألا هب تسي يذلا مسالا :تريِزَمَت

 .معدالب - ربربلا وأ -

 قرش رصم ىف ةحلام ةريحب : حاسمتلا

 ىلع .سيّوسلا ةانق اهقرتخت ءاتلدلا

 . ةيليعامسإلا ةنيدم ةيلامشلا اهتفض

 وه .نيّيلبابلا دنع بصخلا هلإ :ْزوُمت
 .نيتقينيفلا نييتودأ

 : 1عردل؟-130  واتريمت

 .نيدعت .ن؟؟٠٠٠,0 .ناتسخازاك

 وجحت) سلك و تسيمت
 داوق ريهاشم نم :(.م.ق 0-411١

 يف ّيسرافلا لوطسألا مزه .نانئريلا

 . ايفنم تام .م.ق 48 انيمالس ةكرعم

 .ةيناندعلا نم ةّيبرع ةليبق :ّرُم نب ميمَت
 . لئابقلا تاغل نيب ةجح ةّيبرعلا اهتغل

 مهنمو ةّيلهاجلا ءارعش مظعأ تبجنأ

 يدعو لدنَج نب ةمالّسو رفعي نب دوسألا

 يف  ةنيدم

 "1 عتق[ هال 6ك

 اتسوأ :تفعتمت - سلكوتسيمت

 ب 2
١ 

 لحفلا ةمقلعو رجح نب سوأو ديز نب

 يف ريرجو قدزرفلا مث ؛يفيص نب مثكأو

 | : 1 2” ا -
 5 يريز ينب ريمهأ : زعملا نب ميمت

 رس .سنوتو ةسوس درتسإ . 8

 :(م550/ه٠4ت) ٌيرادلا ميمت
 ش . ليلخلا ةيرق يبنلا هعطقأ ئباحص

 بلطأ : 730ز ان عاق 8 غنراكن وحنت

 . غنوتيب كوليت
 ءايراتك رزج ربكأ :76معرن1ع فيرتت
 اهتدعاق ,.نلالهةريؤف "مك نساللو

 همرك . همئاد جولت هولعت ماا

 .كامسأو رومحت (ءزومو تايضمحو

 نيل ةيداحتا ةيروهمج : 8 اينازنت

 نيب ّيدنهلا طيحملا ىلع ةّيقرشلا ايقيرفأ
١ ١# 

 ريثازو يدنوروبو ادئاورو ادنغواو اينيك

 نمض لخدت .؛قيبمازومو يوالمو ايبهازو

 اكيناغنت تاريحب نم ةعساو ماسقأ اهدودح

 ءامك 447,604 ءيوالّمو ايروتكفو

 .مالسلا راد اهتمصاع . ٠٠

 .ثلونموكلا لود نم .امودود كقسمو

 ايميو رابجنز اتريزج اهيلإ تُمضناو ١
 ةّيداصتقا ةّيّرحو ةّيبزح ةّيدّدعت 2.2214

 ضعب اهيف رشتتت ةّيئاجرم اهطاوش . 5
 جارحألا اهيطغت ةبضه :ضرألا .رزجلا



 اا

 .ةيئاوتسا تاباغ هوسكت ىلحاس لهسو

 برق اهّمهأ ةّيناكرب لابج اهيلع فرشُت
 لابج ىلعأ «وراجنميلك اهنمو اينيك دودح
 نم .م4,0510 ورّمو .م 0,477 ءايقيرفأ

 خانم .لينلا عبنُم ربتعُي يذلا اريجاك اهرهنأ
 ىلع راطمألا ريزغ ةرارحلا ديدش ٌيئاوتسا

 حمق ةعارز .لابجلا يف لدتعم لحاوسلا

 اطاطبو ٌررأو فلعو بوبحو ةرذو

 ّنُبو نطقو زومو ركس بصقو توهينُمو

 مهأ «غبتو دنهلا زوجو ديبع قتسفو ياشو

 رابجنز يف لفنرقو «لازيس :ّيملاع جاتنإ

 ريدصقو بهذو ساملأ مجانم .ابميو
 ركسو جيسنو باخشأ ةعانص . صاصرو

 لفنرقو لازيسو َنبو نطق ريدصت .تويزو
 ساملأو تويزو ركسو باشخأو زومو
 ع ةرواجملا ايتيك 3 ىظحت .بهذو

 جلو :ةليمج غ اوش .عساو تيحايس

 ةيعيبط قئادحو ٌيّرِب ديص تالحرو لابج

 ةيناويحلا ةورثلا ىلع ظافحلل ةيمحم
 وروغن ةهوف لامش يتيغنريس :اهّمهأ

 سوليس «دالبلا طسو يف اهاور ؛ةّيناكريلا
 1 . بونجلا يف

 وه :1ءدتتم 01350 وستايغ نيزنت

 .19178 دلو .تبتلا يف 14 امال يالاد

 مالسلل لبون ةزئاج .لان .
 ةمواقم لجأ نم ىملسلا هعارصل 4

 .هعببتلا يف ةيكيضلا ةرطيسلا

 .فيلشلا ةيالوب رئازجلا يف أفرم :سّنت

 خّرؤم :(1885 ت) (دمحم) يسنتلا

 لآ ةلود يف نايقعلاو ٌردلا مظن» هل .ّيبرغم

 مكجو بدأو خيرات باتك وه .؛َناّيز
 .لاثمأو

 رمي .مك 70١ برغملا يف رهن :تفيسنت
 بونج ّيسلطألا يف ّبصيو شكارم يف
 . يفسأ

 اهلخدأ يتلا تاحالصالا يه : تاميظنت

 ةرادالا ىلع ١ ديجملا دبع ناطلسلا

 18631 "نويامه طخ اهّمهأ :ةّينامثعلا
 . 181/4 تساسألا نوناقلاو

 ىف ةريبك ةريحب :7ةموههإلاه اكيناغنت
 اينازنتو ريثاز نيب ةّيقرشلا ايقيرفأ
 اهقمع ىصقأ ٠ يا 4٠٠ «يدنوروبو

 يف عشت . ملال اهعافتراو .م 0

 تاريحبلا قمعأ .تيقيرفألا دودخألا

 فرشُت .لاكياب دعب ملاعلا يف ةولحلا

 لويس اهيف يرجت ةديدش تاردحنم اهيلع

 ةكرح .وقيك ةريحب اهيف بصتو «ةفراج

 «يجيجوأ «يدنوررب ةمصاع اروبموجوب
 .اموغيك «يميلاك

 . مكإ 873976 .ءةيقرشلا ايقيزفأ

 راجت زينتا تقف 1535 تلقا
 . اينازنت ةلود امم نامّلؤت اتححبصأف 14
 مان بلطأ :1عمورل-80: رون يرغنت

 : 1عمرج 5130-م"ام غني وايس غنت

 ماع نيمأ ١14٠05. دلو .تنيص سايس
 هبصنم نم حيزأ . 1404 يعويشلا بزحلا
 ناك ١977. ةّيفاقثلا ةروثلا ءانثأ يف

 يف ةديدجلا تاهججوتلا نع الوؤسم
 .ا81١/ا// نم اًرابتعا ةّينيصلا ةسايسلا

 94١ل/ ةّيسايسلا ةايحلا نم اًيمسر بحسنإ
 .دالبلا يف ريثأتلا ةديعب ةّيصخش ىقبو

 قشمد مكاح .كيلامملا نم ريمأ :زِكنت
 .نارمعلاب هدهع رهتشإ .140-1

 جرب ممر .تامامحصلاو تاناخلا ليش

 نحس نق لك .ومادلا رسج نيو توري 1
 .ةيردنكسالا

 .ةريجلا نم ةّيحيسم ةيبرع ةليبق :ونت
 مالسالا تقنتعا «بلح دالب ىلإ تلقتنإ

 نائيل ءارمأ اهنم .ّيدهملا دهع ىلع

 وأ برغلا ءارمأب اوفرُع نيذلا نوّيخونتلا
 :تويرجبلا

 -488) (نّسحملا يلع وبأ» يخوثتلا
 لهأ نم رعاشو بيدأ ضاق 4

 جرفلا # ّيلوصلا ىلع 5 .ةرصبلا

 يف ّمث دادغب يف ءاضقلا ىلوت .يناهبصألا
 راوشن» هبتك نم .دادغبب يفوت .زاوهألا

 خيرات يف ؛ةّدشلا دعب جرفلا»و «ةرضاحملا
 .لاثمألاو رداوثلاو رابخألاو بدألا

 .نورتبلا ءاضقب نانبل يف ةدلب :نيرونت
 . هكاوف

 راث .م.ق "164-44 اديص كلم : سيّئت

 لهأ عم هسفن قرحأو 7 اتششثحترأ ىلع

 . املأ نوعبرأ مهنم كلهف « هتنيدم

 قرش يف رهن 0106556 يسينت

 دقاور نم .مك «ةدحّتملا تايالولا

 ناميوت

 تاريحبو دودس ةماقإب حلصُتسإ . ةّيمصوف

 يسينت يداوب روهشملا هضوح ىف
 ةّيكريمألا ةدحتملا تايالولا ىدحإ :يسينت

 ء'مك ٠١9,417 ءطسولا قرش بونج يف

 -ليقشان اهتمصاع نة, 4شردد

 . سيفممو ليقسكونك اهندم نمو نوسدقيد
 . يسينت اهيوري . ةينغ تاعارز
 در 57 نبال باتك :تفاهتلا تفاهت

 َيلازغلل «ةفسالفلا تْفاهَّت» باتك ىلع هيف
 ةفسالفلا ضقانت راهظإ هيف لواح يذلا

 : ةلأسم نيرشع يف
 ضقن يلازغلل باتك :ةفسالفلا تفاهت

 برعلا ةفسالفو نانويلا ةفساللف ءارآ هيف

 . انيس نباو َيبارافلاك مهنع اوذخأ نيذلا

 «ةلأسم نيرشع ىلإ مهأطخ عجرأ دقو

 داسجألا رشحو ملاعلا مّدِق :اهّمهأ

 ئسوطلا نيدلا ءالعلو . ةّيببسلا ةيرظنو

 باتك لاثم ىلع «ةفسالفلا تُقاهت» باتك
 . يلازغلا

 ةريزج برغ قّيض ّيلحاس لهس :ةماهت
 رحبلاو ةارّسلا لابج نيب روصحم برعلا
 خانم .ةّيناكرب سيراضت هللختت رمحألا

 نضعب اهيف يرجت ساق قيوارحص
 ىلإ لصت نأ لبق لامرلا يف روغتو ةيدوألا
 . غُبنُيو ةذج اهئفارم نم .رحبلا

 :(25١٠ت) (نسحلا وبأ) يماهتتلا

 ماقو ةرهاقلا ىلإ لحر .ةماهت نم رعاش

 ءاثر يف ةروهشم ةيئارو ؟ناويد# هل . هنجس

 . هنبأ

 دعب ت) (َىلع دّمحم) يوناهتلا
 ّىفنح يدنه ثحاب 111746 ه4

 59 «نرونفلا تاحالطصا فاَثَكت» فلأ

 :ةيعالسالا مولعلل عجتعم

 يف َنازاتفتلل باتك :قطنملا بيذهت

 .ةريثك حورش هل ؛مالكلا

 فائامات وه :15031ةكأدل3 انئيساماوت

 ءرقشغدم قرش يف ًأفرم ..اًقباس
 .واكاكو َنب .ن ال٠٠
 ايزينيلوب يف ليبخرأ :1ادةمد011 وتوماوت

 :نا١1,511١1 . "مك 8156 ءةّيسنرفلا

 «ليتنألا رزج ىدحإ :7هطةهم وغابوت

 . دادينيرت عبتت .ن ء,٠٠ ل

 )١8946- "بطسق# (ميلو) ناميوت

 سيئر .ٌيريبيل ئسايس :خ(١1



 ٍّظ
 ٍِه

 نغنيوت
 اا

 .هتافو ىتح ١947 ةّيروهمجلا

 بونج يف ةئيدم :1ةانطنهعع» نغنبوُت

 ءراكي ىلع غربمتروف ندابب ايناملأ برغ
 رود . 14١ا/ا/ تسّسأت ةعماج .. ه٠

 .رشنو ةعابط
 نم .رعاش 7١4(: ت) رّيمحلا نب ةبوت

 ىليل بحاص .نيروهشملا برعلا قاشع
 اًبئاخ هّدرف اهيبأ نم اهبطخ «ةّيليخألا
 رعشلا دشني قلطناف .اهل هّبح راهتشال

 .هتاوزغ ىدحإ يف لتق .اهب اًببشم
 يف ليبخرأ :1ةنطادهآ لارتسوأ وأ ياوبوت
 ءامك ١6  «ةّيسنرفلا ايزينيلوب

 ء'مك ١714 ياوبوت هرزج ربكأ

 .نارود»

 )1١888- انمماعا (هردنأ> فيلويوت

 لقح يف رهتشإ . ئسور سدنهم

 . 1914 ذنم ناريطلا
 ىلع ةّيكريمأ ةنيدم :10م6ا8 اكيبوت

 «ساسنتاك ةيالو ةمصاع :ساسناك
 .ناالشرو٠٠

 رصم يف بادآلاو مولعلا هلإ :توت

 يف هلكيه .نانويلا سمره وه .ةميدقلا
 .نينومشألا
 يجنز افقسأ :انأال (دنومزيد) وتوت

 دلو ءايقيرفأ بونج نم ناكيلغنأ
 زييمتلا ةسايس يضهانم نم . ١

 .1984 مالسلل لبون ةزئاج .ٌيرصنعلا

 :(.م.ق ١4 نرقلا) نوما خنع توت

 ايحأ .58 ةّيرصملا ةلالسلا نم نوعرف
 بتوحنمأ اهلمهأ ناك يتلا نومأ ةدابع

 . 1477 هؤايمومو هربق فشتكإ .5
 بهار :(141/1/-14/1/) (نانيدرف) لَتْؤَت
 .خرؤمو بيدأ .بلح يف دلو . يعوسي

 بدألا نك ديلا هتاقلؤم رهشأ
 5 ديعتلالا لها هيو «مولعلاو

 .؟مالعألا

 ّيكيسكم بعش :1010720ا065 كانوتوت

 مهتعضخأ .3 نرقلا ذنم رهتشا ميدق

 يف مهتراضح ترثدناو كيتزأ بوعش
 . ١16 نرقلا

 ٌينامرج بعش 5 نوينوتوتلا

 هيلإ .م.ق ٠١7 سويرام هيلع رصتنا ميدق

 دهع ىف ناملألا ناسرفلا بستنا

 5 و

 اوماس رزج ىدحإ :"1ناننا3 اليوتوت

 اهيف .ن”ء,٠ ٠ ء'مك ١اثال .ةّيكريمألا

 . وغاي وغاب ةمصاعلا
 يف ٌيدنه أفرم : انا عمر نيروكيتوت

 وداتث ليمات

 .نلهارودم

 نيّيتخ كولم ةعبرأ :70اناطهلله ايلاثوت
 در :(.م.ق )1166-177١0 ٌّ, :مهرهشأ

 لحاسلا ىلع رحبلا بوعش تامجه
 . طّسوتملل يقرشلا

 :(18814-1948) 0]10 (يكديه) وجوت

 1١44١- ةموكحلا سيئر .يناباي دئاق

 .مدعأ ..4
 :(19477-1944) (وينارق) نامجُْدوُت
 ىلإ دالبلا داق يذلا ئيتاوركلا سيئرلا

 ىف السغويلا داحتالا نع لالقتسالا

 ْ .18491 ماعلا قبسألا
 .راول ىلع ةّيسنرف ةنيدم :1015 0

 .ن 78٠,٠٠٠ «راولو ردنإ ةظفاحم ةدعاق
 نم ةيئاردتاك ءةّيّوج ةدعاق .فحتم

 . 5" نرقلا
 /مهدال5ت) بوّيأ نب هاش ناروت

 ةأجت

 نيدلا حالص وخأ هَيِبويُأ ريمأ م

 .نميلا عضخأ .ربكألا

 رخآ :(مّظعملا كلملا) هاش ناروت
 نبإ ١744-:١58- رصم يف نيئيوُيألا
 نم ظايمد ٌدرغسإ .بوُيأ حلاصلا
 ةرجش «هيبأ ةجوز هلايتغا تريد . ةجنرفلا

 .ددلا
 '1طمرطععلنع (شيرنياه) هكبروت

 مّلع .يناملأ قرشتسم :(18940-14190)
 رشن .هلاهو غربلديه يف ةّيبرعلا بادالا
 ةَّرْذاو «ٌيربطلا خيرات” اهنم بتك ةّدع

 . ٌيريرحلل «صاّرغلا
 ايلارتسوأ نيب قيضم 8 ْشَرَوَت
 يداهلا نّيطيحملا لصي ةديدجلا اينيغو
 .ءمك ىلإ 80 نم هضرع .يدنهلاو

 .م 117 هقمع ىصقأو مك ٠٠١ هلوطو

 3 0 - د د هوو 000

 ةزازإ ” اخ 1

0 190-73 

 جّلزتلا بعلمو ّيدلبلا رصقلا - وتئوروت

 -11/71/) 1ان:8046 (ود ربور نأ) وغروت

 يذّبحم نم .تسنرف ّيداصتقإ ١

 بوبحلا ةعارز ربتعي ناك «ةعارزلا عيجشت
 سشتفم .ينطولا داصتقالا مئاعد نم

 ىغلا :ءجرحبلا نيزوو ماعلا: .ةيلاملا
 ةيَّرحلا حنم لواحو ةّيلخادلا كرامجلا
 ةضراعمب مدطصاف .ةعانصلاو ةراجتلل

 نم يفعأو «تازايتمالاو ذوفتلا باحصأ

 راكفأ» باتك يف هتاّيرظن نع رّبع .هبصنم

 .«اهعيزوتو تاورثلا قيقحت يف

 قرش ةّيكرت ةنيدم :"1ال:عانأ! اد ولتوغروت

 .محف .ن 40,005 «ريمزإ
 :اًقباس فلور وأ :7انناق33 اناكروت

 ىلع اينيك لامش ةّيقرشلا ايقيرفأ يف ةريحب
 0 «قيرفألا دودخألل يقرشلا فرطلا

 . م5ا/5 اهعافتراو .ما/ اهقمع ؛'مك

 يف يناطيرب ليبخرأ : انا نيكاروت

 رزجج هعبتت نىتياه .لامش تسلطألا

 ةمصاخ ا: قالرو وذ "يقال «نشياق
 .تاحالم ءكروت نارغ

 اقر :ةيديوملاب وبأ وأ ةالئاطع وكروت

 رصق .ن1؟؟٠٠٠,0 :؛قيلطبلا ىلع يدنلنف

 .17 نرقلا نم ةّيئاردتاكو
 لامش ىف ةنيدم :10ان16مأ8 ناوكروت

 عم فلؤت .ن 1١9,6٠٠ .؛ليل برق اسنرف
 . اًيجيسن اًركرم هيبور

 10:ان601308 (يد اموت) اداميوكروت

 .يكينيمود بهار )١450-١148(:

 -  .اينابسإ يف شيتفتلا ةمكحم سأرت
 برغ يف ةنيافرم : 10141 يانروت

 . يجيسن زكرم .ن 57.٠٠٠ ءاكيجلب
 :( 1-١461 ه) لان5265 (ميلو) رنروت

 داور ةعيلط يف ربتعُي يزيلكنإ ماّسر

 ةّيكيسالك هلامعأ ريكاوب .ةّيعابطنالا
 ديرجتلا نيب معمجت اهنم ةريخألاو

 .ةةيجلت ةفصاع» :ةيرعاشلاو

 ]1طان7عقال-  (اوسنرف) ناحنادوروت

 ٌيرثأ :(944١-41١لآ1) 1طةمونم

 .دقاو رموك تاباتكن نلوم : نسنرف

 اينولوي لامش ىف ةئيدم :17هدءننق نوروت
 اهسسأ .نام٠٠0 ءالوتسيف ىلع

 :ةدتوترلا ةاسرقلا
 ىلع ادنك يف ةنيدم :1070010 وتنوروت

 .ويراتنوأ ءويراتنوأ ةريحب
 . يعانصو ٌيراجت زكرم

 ةمصاع
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 1ه,10ءالذ (اتسيلجنافيإ) يلشتيروت

 ذيمالت نم يلاطيإ ميلاع :(1747-1708)

 . (رتموراب) طغضلا نازيم عرتخإ . هيليلُع
 )::١9- 120562 (سيررم) زيروت

 ٌيدايقو نتيسنرف تسايس :( 4

 ّيعويشلا بزحلا ماع نيمأ .ّيعويش
 ٠*1897. تسنرفلا
 )1١753171- 111156726 (ود قرا نيروت

 شيجلا داق .تئسنرف لاشرام ©: 0

 نم ةريخألا نينسلا تاراصتنا ىف يسنرفلا
 ءارهألا ىلإ زاحلا ءةةتس- نيكالتلا ترسا

 ىلإ ٌمضناو داع ّمث ”«دنورفلا» ةروث يف
 داق .هدنوك هه رصتناو كلملا تاّوَق

 برو غ1751/ ةثارولا برحخ ىف شيجلا

 ١51785 سازلألا ٌلتحاو .171/7 ادنلوه

 قنتعاو اًيتنتستورب ناك .هراصتنا دعب لتقو

 لاجر رابك نم .هيوسوب دي ىلع ةكلثكلا
 ةعاجشلاب فرع .اسنرف يف برحلا
 .ةماقتسالاو ةهازنلاو
 ويلا ىلع ةّيلاطيإ ةنيدم : 120 ونيووت

 .نالرءدوءروتت , هتنومايي ةمصاع

 زكرم ١876. ىّتح ايلاطيإ ةكلمم ةمصاع

 ةمهم تالصاوم ةدقع «ّيعانصو َّىملع

 قرتخت ىتلا تاّرمملاو قافنألا ذفنّمو

 «تايف تناواك ةعانص .بلألا لابج

 .ةيذغأو طاطمو نورتكلإو ناريطو

 1 . ةّيرثأ رودو ةّينغ تابتكمو فحاتم
 كيسكملا يف ةنيدم : "10116072 نويروت

 زكرم .ن4ةءردد٠ ءاليوهوك ةيالؤب

 نيماّسرلا نم ةلالس :1058 اًروت

 ةيديلقت ةسردم تسّسأ .نيتنابايلا

 , ةيخيراتلا دهاشملا مسرب ةصّصختم

 1و 185 نينرقلا نيب ترهدزإ . 17 نرقلا
 ةّيلكش تحبصأ م مث ءوتويك طالب يف

 ازوت اهيلّمم زربأ . 19 نرقلا ىّتح تمادو
 ١2-8559 ١(: وحن) وبون وستيم

 نيب عمجي يديدجت بولسأ بحاص

 بعالتلاو «ةعقافلا ةيهازلا ناولألا جزامت

 طش ةْفض ىلع ةّيسنوت ةنيدم :رزوت
 ؛( هبصفق ةيال وب .ةيلامشلا ديرجلا

 .ةروهشم ليخن هحاو .ن ت,*٠؛

 يف قلغم ضوح :"1ان: 0ةاان ولوغ زوت »0 مل 5

 «ةينوق قرش لابش ايكرت ظطسو: لوضانألا

 - ونيروت

 ةحلام ةريحب ةعاق يف . "مك 40,0٠0 وحن

 .م 644 اهعافترا ء'مك 65

 ءارمألا ريمأ :(م1465 /ه75 ت) نوزوت

 ةفيلخلا لتق .ئنادمحلا ةلودلا رصان دعب

 . ىقتملا

 :(848ت) (هللادبع دّمحم وبأ) يزّوَتلا
 .ةغللا ةّمثأ نم

 باتكاو «دادضألا باتك» هل . نعمصألاو

 ١ .؟ليخلا

 ىف ةّيرحب ةّوه 2:73 اروزاكسوت

 ةيئابايلا رزجلا قرش يداهلا طيحملا
 مسا لمحت عادوا لووك روعجو
 . ١41/5 اهتفشتكا ىتلا ةّيكريمألا ةنيفسلا

 ايلاطيإ يف ةقطنم 3 اناكسوت

 م سارا 2

 ةّديَجُع ىبأ نع ذخأ

 0 نورا 9-2 «ىطسولا

 .ةسنرولف اهتمصاع .نال,ةالال,٠٠٠
 ؛«ةسنرولف ءوسترا : تاعطاقم لمشت

 اسام ءاكول ءونروقيل :وتيسورغ

 ةيفود
 مث 177١ا9-579١ يشتيدم ةرسأ اهتمكح

 ةلاطيالا ةلودلل تّئضو اسمدلل تعضخ
 ؟ نيدلا رخف نانبللا ريمألا ماقأ 5

 اهيّريمأ عم ةيداصتقاو ةّيسايس تاقالع

 ونرأءاهرهنأ ّمهأ .؟ ودنانيدرفو ١ امزق
 . هريشيتو

 (وروترأ> ينيناكسوت

 ٌئقيسوم )/1851-/1١961(:

 ارتسكروأ

 . انايس ءايوتسيب ارب ؛اراراكو

 105 عقطتسا

 . يلاطيإ
 ونالايم ةرادإ يف رهتشإ

 . كرويوينو
 ىلع ةّيبرغلا ايقيرفأ يف ةلود : 70م0 وْغوُت

 «نينبو وساف انيكروب اناغ نيب اينيغ جيلخ
 .ن ةرل ءءردود ٠ ع 0

 تلقتسا ةّيسنرف ةرمعتسم .همول اهتمصاع

 ١44١. ةّيبزحلا ةّيدلعتلا تّرقأ . ٠

 ةطّسيوتم ةّيلبج -2باضه :ضرألا
2 

 1 نرقلا - وناينيراك رصق

 يف .م 487 ناموب اهممق ىلعأ ,عافترالا

 جورمو لاغدأ .ةّينيرغ لوهس لامشلا
 .ةرارحلا ديبدش ٌيئاوتسا جاع .ةعساو

 ةولح اطاطبو ّزرأو توهينُمو رد هعارز

 «نطقو ليخنو دنهلا زوجو واكاكو ّخ نو

 ةريحب يف :تافسوق :رامتتمإ
 :ليخن تيز +ةمول قرش وغوت
 ايسور .تاّيررهمج ىئدحإ : ذو اًفوت

 ا ا١الءإقو٠ .ىلعألا 056

 مظعم .ليزيك اهتمصاع .
 . لامشلا يف ناياس اهّمهأ لابج اهحطس

 يف ّيناجرم ليِصَشَو ا : 1"انا/ةأان ولاقوت

 وه (يتابيريك ليبخرأ بونج اينايقوأ

 .ةيشام ةيبرت

 .لركلرو ٠٠ ع اذن : اقياس 5

 ةيناطيرب ةرمعتسم .يتوفانوف هيما

 , 184 كلتا

 رعاش :(ا/ا/١-ا/17) 10 10هان وفوت

 . غنات ةلالس رصع ءابدأ مظعأ نم ّينيص

 :(1-867/١1845؟) ليعامسإ نب قيفوت

 رزوتسإ 1١8194-1١48475. رصم ئىويدخ

 ٌيزيلكنالا بادتنالل عضخ .اشاب يبارع

 .18884 نادوسلا نع ىلختو

 رعاش )1١84510-1516(: تّركِف قيفوت
 هل .ةثيدحلا ةسردملا يسّسؤم نم ّيكرت

 رّروح .مطحملا دوعلا يأ ؛هتكش بابر»

 . ؟نونف ٍتورث» ةلجم
 بيدأ )١847-18917(: دّمحم قيفوت

 .ةميدقلا تاداعلا فصوو موقلا ثارتلا

 )١9١08-"5١١(:  (دّمحم)  قيفوت

 يف كراش جرخم .اطنط يف دلو ّيرصم

 نمسح : اهنم ءاملف 17 نم رثكأ

 يف لمعو .«ملاظ اي موي كل» ««ةميعنو



 لزق ىلع ايكرت لامتش يف ةنيدم :تاقوت
 . ةّفّرِح تاعوتنضم .ن 60.60٠٠ .قامرإ

 بيدأ :(118١ت) (هللا فطل) يتاقوتلا

 ملع يف كراشم «ةيبرعلاب ملاع ّيكرت
 نم .مدعأف ةقدنزلاب مهّنِإ .مالكلا
 تبلاطملا»و «دادشلا عبسلا : هتافلؤم

 . «ةّيهلإلا
 طساوأ يف رهن :0عمهانمك نيتناكوت

 ّبصم نع هلصفت .مك ١,24٠ «ليزاربلا

 هدقاورب نم .وجارام ةريزج نوزامألا

 . اياوغارأ

 ىف ةّيكريمأ ةنيدم 2:0 نوسك وت

 -  .تاّينورتكلإ .ن 4ا/ة,٠٠٠ ءانوزيرأ

 ةوفص» هل شيورد :ْراْزَب نب لكَوَت
 ّيفص خيشلا ةريس يهو 0 «افصلا

 . نيئوفصلا ّدج يليبدرألا نيدلا
 )/!1١7641-١7١6(: 1طةاعقاز' ىلوكوت

 يرحل ةقازتآلاب ةابعت] ردم ريما
 .اسمنلا نم هدالاب

 لامش ىف ةنيدم :”1انءانآ11327 ناموك وت

 ميلق) ةمصاع .ن٠هر٠٠م «نيعجرألا
 عك قفل «ناموكوت

 .ناردعءرءلف

 .يدنليزوين ليبخرأ : 1هلععاقان وليك وت

 .نا٠ ء'امكاد

 ةلود لجر :1مهاءأدانسع هنوميك وت

 . 57 نرقلا هدالب نع لرغُملا ّدر . ىناباي
 ءوكسوم بونج ةّيسور ةئبدم : 13 ال وت

 .ةليقث تاعانص ءمحف .ن قء,٠٠٠

 كيسكملا يف ّيرثأ مقوم :7انله الوُث
 لالطأ .وغلاديه ةيالوب وكيسكم لامش

 .4 نرقلا ةيدنهلا كيلوت ةراضح ةعضاغ
 . لكيهو مارهأ

 :(0/404١-74١ا) (سرطب) قئوالوت

 ملعو امور يف ملعت .ينانبل ّينورام ملاع
 تاحرف سونامرج هذيمالت نم . بلح يف
 :ةّيفسلفلا هتافئصم نم .رخاز هلادبعو

 ءارو امو سفنلا ملع»و «اقيزيفلاو قطنملا#
 .؟ةعيبطلا

 مكح ّيدنه بعش : 165 كيتلوت

 تناك .ة نرقلا كيسكملا طساوأ يف
 نرقلا مهتراضح ترثدنإ .*الوت هتمصاع

 نيشتيشت ةراضح اهضاقنأ ىلع تماقو ٠

 . ايام بوعش نم
 )١858- "10ا5605 (نويل) يوتسلوت

 لواح .ّيسور ئصصق بتاك :(

 لدعلا قيرط نع عمتجملا حالصإ
 تاداعلا رّوص .فنعلا مدعو ةبحملاو

 :هتاياور رهشأ .:ئواسملا دقتناو ةّيسورلا

 .«انينيراك انآ»و ««ملسلاو برحلا»

 بونج ىف ةنيدم :10انامادقع زولوت

 نوراغ ةظفاحم ةدعاق ' ءنوراغ ىلع اسنرف
 اهسّسأ ةرامإ ءايلعلا

 ىتح تمادو (481-24154) 5 نومير
 .5 نومير ءاهئارمأ دحأ كرتشإ . 1

 سئانك .ىلوألا ةّيبيلصلا ةلمحلا يف

 .يفاقث زكرم .فحاتم «ةّيرثأ روصقو
 . تاّثايميكو ناريط ةعانص

 7هاادانكع (يرنه) كيرتول زولوت

 ّيسنرف ماسر :(18711-1101) آمان 6

 ءاز [ة يف اق

 هل . سيراب يف ةنجاملا ةايحلا مسرب رهتشا

 . يهاقملاو حراسملا نم ةّيح دهاشم

 . نافرط بلطأ : ؟انااناةه نافولوت

 ىف نناكرب لبج :7هادعه اكولوت
 7-2 .4 887 6 كيسكملا
 حفسب ةّيكيسكم ةنيدم 628 اكولوت

 ةيالو ةمصاع .م 15,62٠٠  .اكولوت
 لالطأو فحتم .ن"86ال,٠٠60 ءوكيسكم

 ىلع ايسور يف ةئيدم :؟هعاأة(11 يتايلوت

 .تاراّبس .ن 544,٠٠٠ ءاغلوف

 -18947) 1هعانقأأأ (وريملي) يتايلوت

 يف دلو «َيلاطيإ سايس 14

 ّيعويشلا بزحلا يسّسؤم دحأ .ىونج
 يف يفن .ّماعلا هنيمأ مث ء١97١ تلاطيالا

 ءارزولا سيئر بئان .تشافلا دهعلا

 نم 1١9446-١445. ةّيلدعلا ريزوو 4

 ةكرحلا لخاد ةّينيلاتسلا راثآ ةلازإ ةاعد

 . ةلطيّلُط بلطأ : 70100 وديلوت
 يف ةّيكريمأ ةنيدم :1701600 وديلوت
 .ن هر ءانيزة دك لا باشا

 سدنآلا يف ناكرُب :1هانسصد اميلوت
 .م 2,15١ «ءايبمولوكب

 ينثالا حيسملا لسر دحأ .سيدق :اموت

 ىأر نأ دعب اّلِإ هتمايقب نمؤي مل .رشع
 بسنُي .هعبصإ اهيف عضوو هتاحارج راثآ
 .دنهلا ريشبت هيلإ
 )١1١550-١50/4(: ننيوكألا اموت
 يف دلو . ٌىناكينيمود بهار .سيدق

 ام“

 قانا قوبل

 ملعم .سيراب ةعماج ىف مّلعو ايلاطيإ
 ةقسلفلاو توهاللا يف اهتححو ةسيئكلا

 انيس نبا ءارآ ىلع علطإ .ةّيسردملا

 تامجرتلا قيرط نع دشر نباو َيلازغلاو
 ةديدعلا هتافلؤم نم .اهدقتناو ةّينيتاللا

 دَض ةصالخلا»و "«ةّيتوهاللا ةصالخلا»

 .؟ممألا

 )1١9715-18448(: (نسح بيبح) اموت

 ىقيسوملا ءاملع زربأ نم «تىنيطسلف

 اهزربأ هتافلؤم ةّذع هل .برعلا

 .«ةّيبرعلا ىقيسوملا»
 ”[طهوتقك 88 عءان6عإأ تثيكيب ساموت

 .يريلكنإ سيدق )111-11١٠(:

 . يربرتنك فقسأ .هريزوو ؟ يرنه قيدص

 . لتّمف كلملا ّدض سوريلكالا رصان
 )1١141/8- 11101335 !110ه5ع روم ساموت

 ئسايسو فوسليفو سيدق © 0

 م يرنه كلملا قالط ضراع .ّيزيلكنإ

 ةنيدملا» وأ «ايبوتوي# هباتكب رهتشإ .مدعأف

 اهيف معت ةيلايخ ةئيدم هيف فصو «ةلضافلا

 . ةّيلاثم ةّيكارتشا
 .ٌيكريمأ -١9910(: ) (ديالك) وبموت

 اذدلعو ١917٠. نوتولب بكوك فشتكإ

 داور .دنحأ .كزاينلاو تابثذملا نم اًريبك

 . خيّرملا لوح ثاحبألا
 يف ةّيسور ةنيدم :105أغع كاسموت

 زكرم .ن 470,٠٠٠ ءموت ىلع ايريبيس
 . يعانصو َيفاقث

 رآ ىلع ةّيرسيوس ةنيدم :1101056 نوت

 .نابجأ .ن٠6,05 نوت ةريحب دنع

 . 57 نرقلا نم رصق

 دئليات يف ةنيدم :'150مطانآآ يروبنوت

 ةمصاع .ن 348,٠٠٠ «.كوكنب ةيحاضب

 . اًميدق



 ارا

 . ةجنُط عجار : سس اجنوُت

 ىلع اينيرفإ كاعبش يق ةيرع ةلوح :سئوت

 «رئازجلاو ايبيل نيب ةيلقص ةلابق طّسوتملا
 :' مك ١11

 ترزنب ئفارم اهندم نم «سنوت اهتمصاع
 هجاب لخادلا يفو «سقافصو ةسوسو
 اهرزج نم .ةصفقو فاكلاو ناوريقلاو

 .ةجاطرق اهراثآ ّمهأ نم .ةنقرقو ةبرج

 نرّيمطافلاو ةيلاغألا اهمكح

 نوينامثعلا اهيلع ىلوتسا ؛نوّيصفحلاو
 تلقتسا ء١488١ نوّيسنرفلاوو 4
 تنقأ 57 ةروصتع تلعأ م15
 : ضرألا . ١13447 اًيمسر ةّيبزحلا ةّيدّدعتلا

 «قرشلاو لامشلا يف ةّيلحاس لوهس

 ةطّسوتم اهلابج .بونجلا يف ءارحصلاو
 لامش ّيقرشلا سلطألاو ّلتلا .عافترالا

 اهّمهأ ةبصخ ةيدوأ اهنيب ءدالبلا برغ
 ىلعأ .دالبلا رهنأ ربكأ ةدرجّملا لوهس

 لخادلا يف .م ١,544 يبهاش لبج اهممق

 طوطشلاو تاخيبسلا اهيف رثكت تاضفخنم

 لدتعم ّيطّسوتم خانم .ديرّجلا طش اهّمهأ

 يف لحاق ٌيوارحص ءلامشلا يف

 يف تاحاولا صضعب رشتنت «بونجلا
 بوبحو حمق ةعارز .ةيوارحصلا ةقطنملا

 ةمركو نوتيزو افلحو فلعو اطاطبو

 ليخنو

 «ةيشام ةيبرت «يكوش يضرأو هرودنب
 صاصرو ديدح مجانم .كامسأ ديص

 طفنو نيدعت تاعانص .طفنو تافسوفو

 ةيذغأو جيسنو تاّيئايميكو تنمسإو
 دلج «ةّيفّرَح تاعوئصم ءكامسأ ظفحو

 طفن :تارداصلا مهأ .ىلحو داجسو

 كيدععو ةدمسأو تافسوفو نوتيز تيزو

 ل ةررخا 8 © 5١

 ءرضخو هكاوفو تايضمحو

 .كامسأو رومخو رومتو صاصرو

 :تايالو .ةّيرادإلا ماسقألا ةطشان ةحايس

 ؛ ةس اوس «ةيبودنج « ترزنب ؛ ةجاب « سنوت

 سنوت راعش

 ءنيرصقلا ءنسباق' «سقافض م ةيهشقق 3
 «لبات ء:نينئدم .فاكلا «ناوَريَقلا

 ءديز وب يديس هةطفن . يلبق :نيواطت

 نب «ناوغز «ةنايرأ «ءةنايلس ءةيدهملا

 طئارخلا بلطأ .رتسنملا :سورع

 .ةنّولملا

 سنوت ةريحب ىلع سنوت ةمصاع :سئنوت

 جيلخ ىلع يداولا قلح أفرمب ةانق اهطبرت

 .نارد::رد:٠ ءطّسوتملا يف سنون

 ّيعانص افرمو ٌيحايسو نفاقث زكرم

 داجس ةّيفرح تاعونصم «ٌيراجتو

 ريدصت .ةّيئاذغ تاجتتم ؛ىلحو دلجو

 روبتو ديدحسو: تاقنضوفو :نوتيز :تيز

 ةعماجو دجسم اهراثآ رهشأ .داجسو

 ةئنجاطرق لالطأ «ةجاطرق اهبرق . ةنوتيزلا
 . ةّيقينيفلا
 (ناميلس نب رّمُع نب دّمحم) َيسْنوُتلا

 يف دلو .ّيوغل ملاع )18619-1١1/89(:

 ميهاربإ مدخو رهزألاب رواج .سنوت
 ىلإ ةّيبطلا بتكلا لقن ىلع فرشأ .اشاب

 ةريسب ناهذألا ذيحشتا هبتك نم .ةّيبرعلا

 يف عماللا ردلا»و «نادوسلاو برعلا دالب

 .«عفاتملاو نصاوخلا نم هيف امو تابنلا
 )١8٠١١- (اشاب نيدلا ريخ) يسنوتلا

 دبع هالو .خّرؤم يسنوت ريزو 2“
 ءامالظ ىمظعلا ةرادصلا ؟ ديمحلا

 يف كلاسملا موقأ» هل . نيح دعب لاقتساف

 .«كلامملا لاوحأ ةفرعم

 ليبخرأ : 70083 ءاقدصألا رزج وأ اغنوت

 رزج قرش ايزينيلوب رزج نم ناكرب
 ءايك 744 ءىجيف

 لود نم  .افولأ وكوت هتمصاع

 نم فلأتي . 191٠ تّلقسإ .كثلوتموكلا

 راح خانم .ةلعتشم نيكارب ءةريزج

 يف .دنهلا زوجو زوم .راطمألا ريزغ

 .ل أ أ ةرذةف

 .م ٠١,887 اهقمع اغنوت ةّوه بونجلا

 رزج ةّوه دعب ملاعلا ىف ةّيرحب ةؤه ىيناث

 :انايرام

 نيصلا يف ةريحب :"1ان8-08 غنت غنوت

 4,6٠١ ؛غنايوب ةريحب برغ نانوه ميلقإب

 .م6 اهعافتراو .م6 اهقمع "مك

 غنايك يست غناي ناضيف اهيف بصي

 مسرلا ديلاقت يف ةلّضفملا تاعوضوملا
 . ةيونس ةّيحايس تاناجرهم . نيصلا

 نم ةثالث مسإ :”1انعانكأكق اكسوفتوت

 لفسألا :يهو ايريبيس يف ييسيني دفاور
 ءىمك ١,686٠ طسوألا ءمك اراد

 . *ارّمنأ وأ ىلعألا

 مانتيف لامش يف ةقطنم : 1 هتان نيكنوت

 غنوس يَّرهن اتلد يف نيكنوُت جيلخ ىلع
: . 1 

 1 مك آ ١ ةرالو ه وحن ؛يوب غنوسو يوك

 .ٌرِرأ ةعارز

 نيب روصتحم عساو صضفخنم يف ايدوبمك

 ما اهقمع ل 5” «لابجلا

 ءمك ١١5 ءباس يىلنوت اهنم جرخي

 سكمي امتي :ءافيص: .عتوكيم نه بسب
 ىلإ غنوكيم ناضيف لقنيف ًءاتش ههاجتا
 ا .اهتحاسم حبصت يتلا ةريحببلا
 ريدصتو ةمهم دئاصم .ما5 اهقمعو مك

 . عساو قاطن ىلع كامسأ

 ٌيرثأ عقوم : "[انصعاطمانقم غناوه نوت

 . يبوغ ءارحص دودج ىلع نيصلا لامش

 راثآ ّمهأ .7 نرقلا ذنم ةروهشم قوس
 ةروفحم ةعموص 47١ .نيصلا يف ةّيذوب

 نم فراخزو شوقن اهنّيزت روخصلا يف
 تاطوطخم اهيف تفشّتكإ مح نرقلا

 ريرخ نم شاهق ىلع :ةعئار: مورو ةسيفن
 ,.أ ٠ «بنق نم وأ



 كك

 امايوُ

 وشنوه يف ةّيناباي ةنيدم :70رته:8 امايوُت
 .ةيودأ .ن ١4,٠٠٠" «نابايلا رحب ىلع

 ١ يف ّبصي ادنلتكسإ يف رهن :78660 ديوت

 هضوح يف .مك ١65 «؛لامشلا رحب

 مساب ةروهشم فاوصأ جيسن ةعانص

 . ديوت
 )1/170-1411١(: 19هنص (كرام) نيوت

 بيدأ .سناميلك نروهجنو ليومص بقل
 ةايح فصو هتاياور يف لواح . ّيكر يمأ

 ّيكريمألا برغلا
 وشنوه يف ةّناباي ةنيدم :707008 اتويوت
 .تاراّيس .ن ١48,٠٠٠" ءايوغاف برق

 [1عمماه «(اتسيتاب ىناقويج) ولويايت

 ىف دلو ئلاطيإ رّوصم :(11070-1343)

 ديردم ىلإ لغفا مف اهيف قمعو: ةيقدنبلا
 روصقلا نييزت يف مهاس ثيح سيرابو

 هدعاس .ةكحاض هناولأ .تاّيناردجلاب

 .وزنرولو وكينيمود :هادلو
 وأ ةثفاد ةّيئام تاراّيت : ةّيرحبلا تاراّيتلا
 ةيذاحملا ءطاوشلا تاخانم اهب رّئأنت ةدراب

 :اهّمهأ .اهارجمل

 يف «ئفاد ءنيبونجلا ئئاوتسالا -

 بيباراكلا تاراّيث هنم خرفتت .يسلطألا

 . اينيغو ليزاربلاو اديرولفو
 يف ٠.ئفاد :ىلامشلا ئاوتسالا -

 هاجت ّرمي .يداهلا يف ءدراب :ويشايوأ -

 يفتلي .ةّيقرشلا ةيلامشلا ايسآ ئطاوش
 .بونجلا يف ويش وروكب
 يقتلي .ّيسلطألا يف :ئفاد :ليزاربلا -

 .درابلا دنلكوف رايت
 دعشب . ّيسلطألا يف ءدراب : اليوغنب -

 ايقيرفأ ئطاوش مامأ ءاوتسالا طخ هاجّناب
 . ةّيبرغلا

 يف «ئفاد :ميرتس فلرغ وأ جيلخلا -

 جيلخ يف نّوكتي .تلامشلا يسلطألا

 بيياراكلا يّراّيت داحتا نم كيسكملا

 هاجتاب ةديدع تاراّيت هنم عّرفتت . اديرولفو
 اهتاخانم لّدعتف ةّيبرغلا ةّيلامشلا اًيوروأ

 . اهفطلتو
 . يداهلا يف .ئفاد :ايلارتسوأ قرش -

 .ّيدنهلا يف ءدراب :ايلارتسوأ برغ -
 .يداهلا بونج يف ؛«دراب :دنلكوف -

 .ئفادلا ليزاربلا راّيتب مدطصي

 .دراب : ّيبونجلا ّيبطقلا 5

 اليوغنبو .يداهلا يف تدلوبمه تاراّيت

 يف ايلارتسوأ برغو ءّيسلطألا يف
 .ّيدنهلا
 . يداهلا ىف ءدراب : اينروفيلاك -

 . يسلطألا يف داب *ايراتك

 قرش يداهلا يف ؛ئفاد :ويشوروك -
 .نابايلا

 ىقتلي .ئيسلطألا ين ءدراب :روداربل -

 ْ . ةديدجلا ضرألا دنع ميرتس فلوغ

 يف ءدراب :يليشتو وريب وأ تدلوبمه -
 . يداهلا
 ةدعاق رئازجلا لامش يف ةنيدم :ترايت

 .ةيعارز قوس .ن 18,0٠٠ ءةيالو
 .نيّيمتسرلا ةمصاع ترهات لالطأ

 1عالطقكل 06 (رايب) نادراش ود رايت

 ملاع :(966١ه-١4481١) طقملتم

 يف كراش .يسنرف يعوسي فوسليفو
 فشتكاو نيصلاب نايتوكوش تابيقنت
 اهنم ةريههش بتك ةّدع هل .؟نيكب ناسنإ»

 رثأ .«ةّداملا بلق»هر «ةّيرشبلا ةرهاظلا»

 . رصاعملا ليجلا ركف يف اًقيمع اًريثأت
 ةنراوملا كريرطب نايتلا
 ةدايزو ريشب ريمألا مواق . 1804-17

 ىف: ىقوت .ةلاغسالا-ىلع مغرأف بئارضلا
 ١87. نيبوتق

 ىلع ّينيص أفرم :810-160”1 نيست نايت

 .ياهري :جيلع ىف وها ياغا بم
 ٌيراجت زكرم ّمهأ

 تدقُع .ياهغناش دعب دالبلا يف ىعانصو

 نيصلا

 .لباأي" ةةيغق#

 . 185 نيّييوروألل

 لابج ةلسلس :52«16”71عطقتق نأش نايت

 ىلإ نيصلا يف غنايك نيس ميلقإ نم دتمت
 اهممق ىلعأ .مك 1,9٠6٠ ءايزيغرق
 .م 5,610 يرغنت ناخو مال,5794 يديبوي

 باوبأ ةلهاعم هيف

 ام"

 ّيحيسم دبعم لالطأ - ةزابيت

 ّيرثأ عقوم :713طال20860 وك اناوهايت

 لالطأ .اكاكيتيت ةريحب ىلع ايقيلوب يف
 17 - .م.ق 8 نرقلا ةزيمتم ةراضح

 ّينامور روطاربمأ :77166:ذانك سويرابيت

 . يّتبتلاب هابأ سطسغوأ فلخن .79/-4

 هميظنتو ةّيسايسلا هتمكحب رهتشإ
 2 ب

 طلستلا ىلإ هدهع رخا ىف لام .قيرادالا

 . باهرالاو

 يطنزيب روطاربمأ :؟” سويرابيت
 :يتبلاب ؟ سيتسوي نيإ + هما-هال»
 نم نكمتي مل هنكل سرفلا ىلع رصتنإ

 ففخ .فالسلاو راقألا مدقت فاقيإ

 .بئارضلا

 نادراش ود رايت

 ءرئازجلا ةيالوب رئازجلا يف أفرم :ةزابيت
 سو تاور اا قا «»
 .هريقيت بلطأ : 19581 ربيت

 يف ةّيناكرُب لابج ةلتك :11[7105 يتسبيت

 يمإ اهممق ىلعأ ءداشت لامش ءارحصلا
 .م1:510 يسوك

 كلم )414!١-١744(: ناطلسوبيت

 نم زيلكنالا درط . 1787 دنهلا يف روسيم

 .زيلكنالا هلتق . هتّينطوب رهتشإ .روسيم
 )١5915- 1162010 (اتسيتابمايج) ولوييت

 يف دلو .نىلاطيإ ماسر (

 ةيهاز ناولأب . هلامعأ زاتمت .ةيقدنبلا



 ارا“

 . ةقرشم ةعئار ةّيفافشو

 . اميدق ملاعلا اومكح ةهلآ :1ةاهصك ناتيت

 . سفز مهقحس

 :(6١ا05-486١) "ةهاقص0 ونايزتيت

 رثأت .ةّيقدنبلا ةسردم يماّسر رهشأ
 كولم دنع لمع .هنويجرويج هنطاومب

 ؟ بيليف 5 سلراك :1 اوسنرف :اًيوروأ
 اًضيأ هل .ةّيصخش تاحول مهل كرتو

 .ءاّوحو مدآ ءربقلا يف عضولا «سونيف

 ١4376- وخن) 16126] (سناهوي) لستيت
 دلو . ّيناملأ ئئكينيمود بهار 6

 نع ظعولا ىف هتالاغم تّزأ . انرسب ىف

 يتلا رثول تاضارتعا ةراثإ ىلإ تانارفغلا
 . حالصالا ةكرح اهنع تقئبنا
 فحتم :1316 0 ةلاعم يريلاغ تنك

 ريسلا تعاتصلا هسّمأ .تنطولا ندنل

 0 يوحي .14817 تيت يرنه

 ء”رنروت مهنم ءزيلكنإ نيماّسرل ةّينغ
 ةّيعابطنالا روهظ ذنم ثيدح ّنف لامعأو

 .نادور ىتح

 -18475) "1110 (زورب ففسوي) وتيت

 رهتشإ .نيفالسوغوي لاشرام 2: 6

 برحلا يف ّيناملألا لالتحالا ةمواقمب

 ىّتحح ١446 ةموكحلا سيئر .؟ ةّيملاعلا

 زايحنالا مدع لود يسّسؤم نم .هتافو

 . اهئامعز مهأو

 دارغوتيت
 .موينمولأ .ن ٠١٠١١٠١ ءورغين
 يف ةبذع ةريحب :11 اكاكيتيت

 ء'مك ال,٠٠4 ءوريبو ايقيلوب نيب سدنآلا

 .م1١1,8؟ اهعافتراو .م٠186 اهقمع

 ةقهاش لابج برغلاو قرشلا يف اهب طيحت
 اهنم عبتي .ديدش رادحناب اهيلع فرشُت

 يف بصيو ءمك ١١٠" «هوريداوغاسيد
 ةحالمو ةّينغ كامسأ دئاصم .ويوب ةريحب

 يف يكاوغو ورب يف ونوب نيب ةطشان
 . ايقيلوب

 . وخات رهنل يلاغتربلا مسالا :76]و وجيت
 ايروك يف ةنيدم :008)]186 نوحيت

 . ئعانص زكرم .ن 121,5٠٠ «ةّيبرنجلا

 يف ايرانك رزج يف ةّمق ىلعأ : 12106 ديت

 . ةمثئاد جولت .م 5,714 «فيرتت

 رمحألا رحبلا يف ةّيدوعس ةريزج :ناريت
 . يجيتارتسا زكرم .ناريت قيضم دنع

 ءاينابلأ :1ز1ءقتص8 اناريت

 : 110ج

 ةمضقاع

 .يفاقث زكرم . فحتم . ٠

 نم عّرفتم رحب :(رحبلا) ناريتلا
 رزجو ةيلاطيالا ةريزجلا هبش نيب طّسوتملا

 هقمع ىصقأ . ةيلقصو ةينيدرسو اكيسروك

 رشتنت ةعفترمو ةّيرخص ئطاوش . م١

 ايكسيإو يرباك اهنم رزجلا ضعب اهيف

 يتلا رهنألا نم .يرابيل وأ ايلويإ رزجو

 .هريفيتو ونرأ هيف ّبصت
 1عرطوبععطع»  (كيردنه) نغوربريت

 .ٌيدنلوه ماّسر ١16588-١1154(: وحن)

 داع مث ١705-١11١ ايلاطيإ يف لمع

 ويجافاراك ةقيرط اهيف رشنو تخرتوأ ىلإ
 . ةّيعقاولا
 ةدئار :7167ععطلعمال8 (انيتلاف) افوكشريت

 برق 1١8477 تدلو .ةّيتايقوس ءاضف

 ةلحر ىف تكراش ةأرما لّوأ . فالسوراي

 ْ . 19437 ةيئاضف
 1١99-١64 وحن) 16768اةالك سويتن ريت

 ّيلزه فلؤم .ةجاطرق يف دلو :(.م.ق
 رثأو قالخألا فصو يف نسحأ .ننيتال

 وتيت لاشراملا

 .ئليثمتلا ّنفلا رّوطت يف
 ءلوضانألا يف ةّيكرت ةنيدم :1356 هريت

 .داجس .نا"ثكرء٠٠

 ةنيدم : [أنيعطترةمةللت يليا ريشو ريت

 .يريقثاك ىلع ودان ليمات يف ةيدنه

 دما ىلع فرش نضع ..ن:080ر»+
 .؟ نرقلا نم ٌيذوي لكيه .يريقاك
 يلويونيشيرت يه .ةّيفَّرِح تاعونصم
 .اميدق

 اسمنلا برغ يف ةعطاقم : 101 لوريت

 ءىلعألا نإ ىرجم ىلع بلألا لابجب
 ءامك ١١,344 .كوربسنإ اهتمصاع

 تاضايرو ةّيحايس ةقطتم .ن ٠٠

 «ةيشام ةيبرت . هيووتش حجيسنو نداعم

 نم ددع هلمح مسإ : 1110316 تادب دريت

 - ١ مهرهشأ نيئئرفلا نيّيقاشرألا كولملا

 ةلالسلا سيسأت يف ١ قاشرأ هاخأ نواع
 رهشأ - ا .م.ق 1774-75١4 هفلخو

 .50"7 دّمعت ؛1744-7714 اينيمرأ كولم

 ةبهار )١91١-19840(: (ٌمألا) ازيريت

 تالتئزغ' ةنبحر ةتسوم_..لشألا تان
 يف ةلماعلا هوجولا زربأ دحأو ةّبحملا

 م

7 
 رامزملا خفان - نغوربريت

 مساب اينابلا يف تدلو .ّيريخلا لقحلا
 مظعم تضمأ .ويسكايوباسكنوغ سيئغأ
 اتوكلاك يف امّيس الو ءدنهلا يف اهتايح
 ليون ةزئاج تلان .ءارقفلا رقفأ مدخت

 . 5١١7 ماعلا تبّوط ؛ ١91/4 ماعلا مالسلل

 ىف ةّمق ىلعأ :31ةكعءط الانك ريم شيريت
 ْ .مال,٠14 شوكودنه لابجب ناتسناغفأ

 لايجب رئازجلا يف ةنيدم :وزو يزيت

 .ىربكلا لئابقلا
 ءان 5 ١ تي هاو

 ةمصاع :ةيآلو

 .ةيعارز قوس

 . ةيفرح تاعونصمو

 نم ىطسولا اًيوروأ يف رهن :11523 اسيت
 يف عبني .مك ١,7٠٠ :بونادلا دفاور

 ايناركوأ نيب يرجيو تابراكلا لابج

 يقتليو رجملا لهس يوريو اينامورو

 . ايبرص يف بونادلا
 هلإ .نيّيثحلا ةهلآ ريبك :بوشيت
 هناويح .نيّبماسلا دّده وه .«.بصخلا

 . روثلا ٌيزمرلا

 نبإ )959-481١(:  :ةطنق سطيت

 .1-81ا/84 تئنامور روطاربمأ .سنايسبسُف

 ميلشروأ راصحب هدلاو دهع يف ماق

 مويسولوك) نارمعلاب رهتشإ ١. اهرمدو

 ناكرب راث هماّيأ ىلع .(سطيت سوقو
 يّيئيدم ةدحاو ةليل يف نفدف 4 فوزيفلا

 . ييموبو مونالوقره



 سيّدقلا ذيملت -سيّدق ١5(: نرقلا) سطيت

 .تيرك ةسينك ىلع هماقأ . سلوب

 1ااانك آفالثالك سويقيل <سطيت

 رهتشإ .ينيتال خّرؤم :(م7١-.م.ق96)

 ىَّتَح ءدبلا نم :«َينامورلا خيراتلا هباتكب
 .امور داجمأ ركذ هيف ايحأ .م.ق 4

 ؛اييويثإ لامش يف ميلنإ : 1186 هرغيت

 .هلاكم هتدعاق

 .ةّيبونجلا ايروك يف ةنيدم :136همد وغيت
 . يسن .ل 0" “

 : 1ءوادءاعقلمو ايلغيسوغيت

 .ٌيلود راطم .ن 277.6٠٠ «سارودنوه

 -1184) (نيدلا باهش) يشافيتلا

 ةراجحلاب ملاع برغم بيدأ 67

 ةمي اع

 راهزأ» هل . ةرهاقلاب يفوت .ةميركلا

 هيف فصو .«راجحألا رهاوج ىف راكفألا

 . ةميركلا راجحألا نم اًعون 0

 نيينأ ىلع ةّيلاطيإ ةنيدم :710011 يلوقيت

 اا فيصم .ن 0.٠5٠٠ ءامور قرش

 نم هتسإ رصق قئادح .ميدقلا ذنم نامورلا

 . ةعئار ريفاون . 57 نرقلا

 يف َيفارخ سم : 1انمأ107 نوشيت

 ىضرألا - نبإ .ةّئائويلا ريطاسألا

 ىلعأ ةماق هل .ةقلامعلا ربكأ ميار

 ء«بهللا ثفنت نيتت سأر ةئمو لابجلا نم

 تلقت .نيباعثلاو ةحتجألا هيسح يطغت

 ةايحلا ىلإ سفز داع مث اَلَوأ سفز ىلع
 . اهب هفذق ىتلا لابجلا لقث تحت هقحسو

 ايلاطيإ يف 7 : 156 ربيت وأ هريشيت

 يف ّرمي .ونينيبأ لابج يف عبني .مك 7

 برق ناريتلا رحبلا يف ّبصيو امور
 .نيينأ ءارين ءايلاب ؛هدقاور نم .ايتسوأ

 لامش يف ٌيرثأ عقوم :1112) لاكيت
 ىلع عئار لكيه .نيتي ةباغ يف الاميتاوغ

 عقوملا ناك امّير .5 نرقلا ءمره لكش
 ,.١408عءو 586 نيب "ايام ةراضح ةمصاع

 .ّيمامألا ندنل أفرم : ”[ةلاطانتإل يروبليت

 يه ءايسور يف ةنيدم :"1ًااكأا تيسلبت

 اهيف لقع .ن ت*رء «كسنتايقوس مويلا

 ايسوربو ايسور عم نيتدهاعم ١ نويلوبان
 . ا

 فرم : 1©1ناع 8ءابمع غنوتيب كوليت

 عم فلؤي (ءهرطموس يف ّيسينودنإ
 .ن ا ةراب؟عء٠« ٠ ريدصت أفرم غنّراكنوجنت

 . 18/7 وتاكارك ناكرب هرّمد

 :(18850-1930) 1ةللنعط (لوي) شيليت
 ّيناملأ .َيكريمأ يتناتستورب قتوهال

 1١6١- «ّيجهنملا توهاللا» هل . لصألا

 نم ةدّرجم ةينيد ةركف هيف ضرع ؛ 47
 دنع ةموهفملا ريغ اهزومرو اهتّيدئاقع
 .رصاعملا ناسنالا

 .ٌيداورط لطب :181ء«مقلط د5 كاميليت

 هتيبرت ىلع ماق -بولثيو نوع نبإ
 شرع ةداعتسا ىف هابأ نواع .روتتم

 ْ . كاتيإ
 نولينف هفلأ بانك :(تارمانم) كاميليت
 ١5998. ويتوغروب ود قود بيذهتل

 ”1عاعردقمم (بيليف جروج) ناميليت

 ٌيىقيسوم فلؤم ١(: اتالم داك كخأ)

 ةرفوب رهتشإ .غروبدغم يف دلو .نناملأ

 ّنَملا عاونأ عيمج لمشي يذلا. هجاتنإ
 تاعوطقمو اريوأ :ييوروألا يقيسوملا
 .وترسنوكو تايحاتتفاو

 لبج قرش نانبل يف ةقطنم :(يداو) ميلا
 . اًيشار اهتادلب ّمهأ نم . خيشلا

 بونج ةّيدوعسلا لامش ىف ةحاو :ءاميت

 .َناةر٠٠٠ ءىربكلا دوقثلا ءارحص

 ١ تكي 0 | 2

 لوقت '«انايزخاه كأيق -ةريقيت وعز

 م 0

 اهون وجع سو

 . ةيكملا شيرق نم نطب :ةرم نب مين
 ناثتوب ةمص اع : 1 !تكتأاتان وصيت

 .ءنلآ رف ها

 «هنتاب قرش رئازجلا ىف ةدلب : داقميت

 هأشنأ ركسعم .ةّينامور يحل نمله

 زكارم نم راصف .م.ق 1 سئايارت

 ايقيرفأ يف ةّينامورلا ةراضحلا

 دهشتسإ .نسسفأ يف ماقأ . هقيفرو سلوب

 اقام وسن

 رزج نم ةيناكرب ةريزج : 11590015 روميت

 0 57,467 ءايسينودنإ يف دنوسلا

 مسقلا . غنيوك اهتدعاق .ن 6٠,٠٠٠

 ىتح ةّيلاغترب ةرمعتسم ناك ققرشلا

 تلو ّررأو َنْب .يليد هتدعاق « 7

 . باشخأو ليجرانلا

 اًيمسر اهلالقتسا تنلعأ :ةّيقرشلا روميت
 .١٠٠*؟ راّيآأ ١9 ىف ايسينودنأ نع

 ناكسلا ددع "وك ١ك ةحاسملا



 سونيت المع

 سيئر . ىليد ةمصاعلا :ةمسن فلأ ٠

 .وامشوغ اناناش رعاشلا لّوألا ةلودلا

 بيدأ )١41/1-1971١(: (دمحأ) روميت

 ناسل حيحصت# هراثآ نه .ةروهشم

 .؟برعلا

 بيدأ :(1487-1971) (دّمحم) روميَت
 دقانو .فلوم .قباسلا نبا ءيرصم
 ء«حورلا ضيمو» هراثآ نم . يح رسم

 .«ئرصملا حرسملا)

 بيدأ )١4894-/1917(: (دومحم) روميت

 .هصصقب رهتشإ .قباسلا وخأ «يرصم
 هصصق نم .ةيبعشلا تاقبطلا ةايح فصو
 هتاياور نمو «يلوتم معا ؛«هعمج خيشلا١

 ّيبرعلا صصقلا نمو ؛ةلوهجملا ءادن»

 .«شيرف رفص# ميدقلا
 . كتلروميت بلطأ : جرعألا روميَت

 دئاق :(5٠10١-١ا0/5) صضشاتروميت

 دارم دهع يف ناقلبلا يف براح َينامثع
 . انيثأ ّلتحاو ىللمررلا مكح .لّوألا

 -1) جرعألا دو وأ كنلروميت

 ناخ زيكتج ديفح .لوغملا كلم ( 6

 .١1ا/٠ شرعلا ىلتعإ .ريهش حتافو

 . ثادغن ىلإ يهلد نم ايساو تناريإ عضخأ

 بلحو قشمد حتفو ةيروسو قارعلا حاتجإ
 ١747 دادغب بخ .دنهلاو ايسور ازغو

 ةرقنأ يف 5 ديزياب ىلع رصتنإ .١١14و
 عمجو هل ةمصاع دئقرمَس ذخنإ . 7

 ءاملعلاو نيناتفلاو نيرهاملا لامعلا اهيف

 نونفلا اهيف ترهدزاف اهحتف دالب لك نم
 . مولعلاو
 )١84٠١٠-١907(: (ةشئاع) ةّيروميتلا

 نم .روميت دمحأ ةقيقش .ةّيرصم ةبيدأ
 رعشلا تمظن .ةيئاسنلا ةضهنلا تادئار

 . ةّيكرتلاو ةّيسرافلاو ةّيبرعلاب
 ةسردم :(دئقرمس ةسردم) ةيروميتلا

 ريوس, ترام[: 114 رقلا : ' هسرلل
 ءازجألا يف قسانتلاو رزوهزلاو قئادحلا

 .ناولألا ةعورو

 مسرلل ةسردم :(ةاره ةسردم) ةيروميتلا

 سوؤرلا مسرب تزاتمإ .5 نرقلا يف

 . تابنلا ةفرخزو

 هتلالسو روميت ونب مه :نوّيروميتلا
 يطسولا ايسآو ناريإ ىف اوكلم نيذلا

 ىلإ مهتلود تمسقنإ ١9١7-06.

 *”خرهاشو «برغلا يف ةهاشناريهم : نيبع رف

 نم .رهنلا ءارو امو ناسارخ .قرشلا يف

 مهبلع ىضق .ولنويوق هرقو ولنويوف قأ

 ناريإ ىف قٌيوفصلا ليعامسإ هاشلا

 ترهدزإ .رهنلا ءارو اه يف نوّينابيشلاو

 رابك ءارعش عملو مهدهع يف بادالا

 . ”يماج مهزربأ .ةيكرتلاو ةيسرافلاب

 ةاره نيتمصاعلا نارمعلاب اوتيز

 خيش رَّمُع نب "رباب مهنم جرخ .دئقرمسو

 .دنهلا يف لوغملا ةرطابأ ةلالس سّسؤم
 ءايبرصو اينامور يف رهن : 1715115 سشيميت

 .بونادلا دفاور نم .مك
 )1١854-148517(: "1ةنمع (تيلوبيه) نيت

 ةّيفسلفلا هؤارآ .يسنرف خّرؤمو فوسليف
 ةيزيلكتالا ةيعضولا ةفسلفلا نيب طسو

 .ةيناملألا ةّيلاثملا نيبو

 ”1طعمقعل (نوراب ءكاج سيول) رانيتث

 لمع .ئسنرف يئايميك :(18017-11/1/1)

 هايملا ففشتكإ .كاسول ياغ عم

 .روبلاو ةجسكؤملا

 ”لاماطع1عع» < (سالوكي)  نغربنيت

 ّيدئلوه  ملاع )14488-1١9401(:

 دلو .ناويحلاو كولسلا ملعب يصاصتخا

 كولسلا ملع يسّسؤم دحأ .ياهال يف

 نع ةّمهم ثوحب هل .ثيدحلا َيناويحلا

 اهتنيب يف ٌيزيرغلا تاناويحلا كولس

 ”ستنرول عم 19177 لبون ةزئاج . ةّيعيبطل
 . ”شيرفو
 :( )191١7- 1ةمطعمع» (ناي) نغربتيت

 نم .ياهال يف دلو .ّيدنلوه ّيداصتقإ

 ليون ةزئاج .ٌيرتملا داصتقالا يسّسؤم

48 . 

 وحن) 10[1100016 (ويركاج) وتيروتنيت

 ربكأ نم ٌيلاطيإ ماسر 15١914-4(:

 ةيخيراتلاو ةينيدلا تاحوللا نم

 .تاّيناردجلاو

 ليبخرأ يف ةّينانوي ةريزج :71005 سونيت
 لكيه .ن 171,٠٠٠ ءامك 146 .دالكيس

 .ةمرك .م.ق “٠ نرقلا نوديسوب



 هلمحي مسإ :1681615 (ديفاد) هيينيت

 )١6487- بألا .ناّيكتمالف ناماّسر

 اعرب )1١51١١-١11590(. نبالاو (4

 . ةيبعشلا دهاشملا مسر ىف

 ةيرصملا دودحلا ىلع ءارحص :هيِتلا

 ةريزج هبش نم اًمسق لكشت ةّينيطسلفلا
 .ةانتس
 . يشموروأ بلطأ : 71183 ىوقهيت

 ٌيرثأ عقوم :10ان!ذان3638 ناك اوهيتويت

 .وكيسكم قرش لامش كيسكملا ىف

 روصقو مارهأ .5 نرقلا نم ةنيدم لالطأ
 نم ةمدقتم ةراضح ىلع لدت ةعئار لكايهو

 .م.ق مث نرقلا
 تكلم ةّيزيلكنإ ةرسأ :1100015 رودويت

 / يرنهو / يرنه :اهنم . 11١7-65

 . ١ تييازيلاو "يرامو 5 راودإو

 رفوللا - نخّدملا - نبالا هييشيت

 -4614) 72600072 ريبكلا كيرودويت

 نييقرشلا طوقلا ةكلمم سّسْوم 7

 نيب قيفوتلا لواح .497 وحن ايلاطيإ يف

 ارثك

 : )/11/41-١41/17( 1طنع5 (فلودأ) رييت

 يف دلو .يسنرف خّرؤمو ةلود لجر
 ارث“ ةكلملا ةداعإ ىف دعاس . ايليسرم

 .ءارزولا ةساثرو تارازو ةدع لغشو

 سيئر .اًزراب اًيسايس اًرود بعلو
 ميظنت داعأ 1١481/١-214817/7 ةّيروهمجلا

 نلعأ 167٠. برح ةميزه دعب اسنرف
 هذض تفلاتف يروهمجلا ماظنلل ةدييأت

 اًمم ةظفاحملاو ةّيكلَملا بازحألا ةعامج
 خيرات» :هبتك نم .ةلاقتسالا ىلإ هعفد

 ةيلصنقلا خيراتهو «غ18717--877 «ةروثلا

 1١846-18717. «ةّيروطاربمألاو

 قرش لاغنسلا يف ةنيدم :12125 سييت

 .موينمولأ .ن ١8١,٠٠٠ ءراكد



 بيبط :(194473ت) (ِبرّيآ) تباث
 زومت-راذا) ةلودلا سيئر .نانبل

 ١142(.

 يف دلو :(477-401) رَ نب تباث

 فوسليفو بيبطو َيضاير .ناّرح
 ةّيبرعلا ىلإ لقن . دضتعملا مدخ يم
 .كلفلاو تاّيضايرلا يف ةّينانوي تافلؤم

 .«بطلا ملع يف ةريخذلا» هل

 )+١76١-١5/!١(: نيدلا ءالّغ تباث

 . تاّيونثَم ةذعو ناويد هل :تنافقع سا

 ةميدق ةئيدم :7182581غ05 سوكاسيات

 ناك رسج .تارفلا ىلع ةيروس لامش يف

 .ريبكلا ردنكسالا مهنمو ةازغلل اًريعم

 .نامورلا دهع يف ترهدزإ

 ىلع ةميدق ةنيدم :7118مقالإ سوسيات

 ىلع رصيق اهيف ىضق .سنوت ئطاش
 . هيضراعم

 يف ةعساش ةّيوارحص ةفطنم :1135 راث

 510,0٠٠ .ناتسكاب قرشو دنهلا برغ
 ةاعر ةيدابلا فارطأ ىلع شيعي ."مك
 . لبإو زعمو منغ ةيبرت «لٌحر
 سيّدقلا ةّيئيطنطسقلا كريرطب : سّيسارا

 ١ سنايرداه ابابلا هّصخ 48٠5-4.

 .ةسدقملا تانوقيالا نع عافدلل ةلاسرب

 لامش ةّيئانوي ةريزج :1085505 سوساث

 .نا٠٠٠,4 امك "ال4 ءهجيإ رحب
 . سوزينويدو نولوبأ يلكيه لالطأ
 :(9١ا!/5-4:١9١) :طقصسأ (ري) تناث

 ممألا ةمظنم ٌماع نيمأ .ئمروب ّيسامولبد

 . 1951-1911 ةدحّتملا

 ةيادب ذنم رطق مكحت ةلئاع :(لآ) يناث

 مكحلل تعضخ .رشع عساتلا نرقلا

 ةيامحلا ىلإ تلقتناو ١817١ ذنم ىكرتلا

 هللادبع خيشلا يلوت عم ١417 ةّيئاطيربلا

 رغصألا هئبا هفلخ - )1١911-١961١(

 دمحأ هفلخ ّمث - )1١9467-١1950( لع

 ايناطيرب نع رطق لالقتسا نلعأ يذلا

 دقو ١91/7 ةفيلخ خيشلا هفلخ - ١

 هدي يف كلذ لبق َيلعفلا مكحلا ناك

 . (يناث لآ دمح نب ةفيلخ :بلطأ)

 :1طهنكدس0ل آواهصل5 زدنلبأ دنزواث
 فلأتي . ادنكب نارول ناس رهن يف ليبخرأ

 . ةريزج فلأ وحن نم
 ةلجد نيب قارعلا يف ضَمْخَنُم : راثرثلا

 يداو هيف بصي ءاّرماس برغ تارفلاو
 ّدعأ .راجنس لبج نم عبانلا رائرَقلا
 دس ةطساوب ةلجد ناضيف هايم باعيتسال

 رتم رايلم 5 هتعس ءارماس يف مهم

 .ّشكم
 .نكرت بيدأ :(4+15ت) (دقحتم) ار
 . مجارت مجيعُم وهو ؛ينامثع لجسم هل
 )9451-٠١8(: (روصنم وبأ) َيبِلاعثلا

 لهأ نم َيساّبع خّرؤمو ّيوغلو بيدأ
 يف رهدلا ةميتي» :هتافلؤم نم .روباسين
 خيراتلاو بادآلا يف *ءرصعلا لهأ ءارعش

 باتك»و «ةغللا هقفهو «فراعملا فئاطلا»و

 . ؟لاثمألا

 (نمحرلا دبع ديز وبأ) تنيلاعتلا

 قارعلا - راثرثلا ّدس

 ٌيفوص رشفم :(م١111 /هدال# ت)

 نم .قرشملا راز .ّيكلام هيقفو ّيرئازج
 .«نارقلا ريسفت يف ناسحلا رهاوجلا» هبتك

 )١141/4-١1144(: (زيزعلا دبع) َيبلاعتلا

 َيفاحص .لصألا ّيرئازج يسنوت بيدأ
 نمو ؛ةّينطولا ةكرحلا ءامعز نم بيطخو
 .رامعتسالا نم هدالب ريرحتل نيلضانملا

 .تاّرم ةذع لقتعإ .روتسدلا بزح سيئر

 داعو ١477 ةّيبرعلا دالبلا ىلإ سنوت رداغ

 . ةسايسلا لزتعا مث . 93/

 )8١6-404(: (ساّبعلا وبأ) بلع

 .ّيبارعألا نباو ءاّرفلا ىلع ملعت ّيوحن
 ناك .ميدقلا رعشلا ةياورو ظفحلاب رهتشإ

 باتك هل .دادغي يف نيتفوكلا مامإ

 باتك»و «رعشلا دعاوق» باتكو «حيصفلا»

 .؟نييوحنلا فالتخا

 /ه477ت) (دمحأ قحسإ وبأ) َّيبلعتلا

 هل ءروباسين لهأ نم رّسفم م70
 فشكلا» هبتك نم .خيراتلاب لاغتشا

 سئارعو» ؛«نارقلا ريسفت نع نايبلاو
 . ءايبنألا صصق يف «سلاجملا
 . مصاوعلا بلطأ : روغثلا

 . حوتفلا يف تكرتشاو تملسأ .فئاطلا

 يلو .ّيسادرم ريمأ :حلاص نب لامي
 ,55١10-47١١؟ بلخ

 (نعم وبأ) سّرشأ نب ةمامث

 «ةلزتعملا رابك نم :(م4158/ه7175ت)

 مث ديشرلاب لصَتِإ .ءاغلبلا ءاحصفلا دحأو



 سديديقوت

 . ؟ةيمامثلا» ةقرفلا بسنت هيلإ . نومأملاب

 نضوصت اهتركذ ةدلاي رع هلي :دومل
 م نرقلا 5 نوجرس دهع يف ةّيروْصأ

 برق ةّيدوعسلاب رجحلا يف اهراثآ .م. ق

 . طابنألا اهعضخأ . حلاص نئادم

 . نميلا قرش يف ةنيدم : وم

 (زيزعلا دبع نيدلا ءايض) قنيمثلا
 ةيضايالا رابك نم هيقف )2!1808-1١1(:

 ةدمع وهو «لينلا» هبتك نم .رئازجلاب
 .تاالفاعملاو تادابعلا يف بهذملا

 أجل راغ هيف .ةّكم نم برقلاب لبج :روُث

 .ةرجهلا نيح ركب وبأو يبنلا هيلإ
 ةّيروث تاكرح ةعومجم ١1814/8: تاروث

 ئدابم راشتنا ةجيتن اًيوروأب تفصع ةّيرّرحت
 ةنوطاربآلا :ةهب تراث ,ةيترفلا ةروتلا
 عاربو انيق يف نتف تثدح .ةّيوسمنلا

 روطاربمألا ةلاقتسا ىلإ تّدأ رجملاو

 نالعإ ىلإو خينرتم راشتسملاو أ نانيدرف
 . 15 يغلأ نأ ثبلي مل ديدجج روتسد

 «ةينامرجلا لودلا داحتا» راث .ايناملأ

 اًمم :ةّيوسمنلا ةرطيسلا ّدض ايسوري ةدايقب

 هميظنت مث 14844 داحّتالا ككفت ىلإ ىَدأ

 ةدحولا نالعإ مث ١86١ ديدج نم

 ةعباتلا تارامالا تراث .ايلاطيإ .ةّيناملألا

 اهتعضخأ .اوفاسلا ةكلمم ةدعاسمب اسمنلل

 ديحوتل ليبسلا دهم امم ةّوقلاب اسمنلا
 تّدأ ةّيروث ةكرحح تماق .اسنرف .ايلاطيإ

 نالعإو (بيليف سيول) ةّيكلملا ءاغلإ ىلإ
 . ١18448 طابش ؟6 ةيناثلا ةّيروهمجلا

 برح بلطأ :ةّيكريمألا ةروثلا
 .ةّيكر يمألا لالقتسالا

 ةيماد ةّيلهأ برح : ةّيزيلكنإلا ةروثلا
 ىلإ تّدأ 1١747-١144. ليومورك ةدايقب

 .ةيروهمجلا نالغإو همادغإو ١ لراش لزع
 )1١7844-1144(: ؟ ةّيزيلكنإلا ةروثلا

 سميج كلملا لزع ىلإ تّدأ ةّيملس ةكرح

 ةلكتكلا ىلإ هدادترا دعب تراويتس ؟

 اًكلم جنروأ فأ 7 ميلو ةهرهض نيبعتو

 . ارتلكنإ ىلع
 ناقلبلا بوعش اهب تماق :ناقلبلا ةروث

 تقّقحف ةّيتامثعلا ةّيروطاربمألا ىلع

 ؛١85١ فترصلاو نانويلا :اهلالقتسا

 . 141/48 اينامورو ايراغلبو

 نوّيسيرابلا اهب ماق ٠*1817: زوّمت ةروث
 اسنرف كلم علخ ىلإ تّدأ .زومت 79-7

 . هناكم بيليف سيول نييعتو ١١ لراش
 يه )1١954-١41315(: ةيرئازجلا ةروثلا

 بعشلا اهب ماق يتلا ريرحتلا ةكرح
 ّدض ؛ريرحتلا ةهبج» ةدايقب ٌيرئازجلا

 لاضت دعب .تّدأ .يسنرفلا رامعتسالا

 يف رئازجلا لالقتسا نالعإ ىلإ ماد ليوط
 :1955 روقت لو

 ةعومجم ١4٠8: ةّيسورلا ةروثلا

 لاّمعلا اهب ماق نّتفو تابارضإو ثادحأ

 ماظنب نيبلاطم ةضراعملا بازحألاو

 . فنعلاب تعمق . يعامتجا ناملرب
 اذه قلطُي ١4١1٠: ةّيسورلا ةورثلا

 يف اتبشن نيتّيروث نيتكرح ىلع مسالا
 يف ىلوألا :(اًيلاح جربسرطب) دارغورتب
 ؟ الوقن رصيقلا ةلاقتسا ىلإ تّدأ ءطابش

 فرعُت «ةيناثلا .ةّيكارتشا ةموكح مايقو

 ةدايقب كيفشلوبلا اهب ماق .ربوتكأ ةروئب
 ّيعويشلا بزحلا مكح ىلإ تّدأف نينيل
 دقعو ّيعويشلا ماظنلا رارقإو يتايقوسلا
 تسيرب ةدهاعم) ايناملأ عم حلصلا

 ١941١8. (كفوتيل

 ماق خيراتلا يف ةروث رهشأ :ديبعلا ةروث

 امور دض ايلاطيإ بونج ىف ديبعلا اهب
 ىضق .م.ق ا/1-ا9/7 سوقطربسإ ةماعزب

 . سوسارك سوينيقيل اهيلع
 حاطأ ّيركسع بالفنإ :ةّيقارعلا ةروثلا

 ١4 :ةّيروهمجلا نالعإ ىلإ ىّدأو . ةّيكلملاب
 . مساق ميركلا دبع همعزت .1950/ زومت

 اهب ماق )1١91١5-١19117(: ةّيبرعلا ةروثلا

 ىلع لصيف هنباو يلع نب نيسح فيرشلا
 ةنيدملا نم تقلطنإ .ينامثعلا مكحلا

 نيطسلف تغلبف ءافلحلا شويج اهتدناسو

 زاجحلا ريحت ىلإ .ةيروسو
 .هيلع اكلم نيسحلاب فارتعالاو
 :(1١-١9/484ا/88) ةّيسنرفلا ةروثلا

 تّذأ

 لو

 زوّمت ١54 يف تأدب ثادحأ ةعومجم

 يف ليتسابلا نصح ىلع ءاللبتس الاب 8

 ماظنلا ىلع ءاضقلا ىلإ تذأ .سيراب

 نالعإو .١ا/5” اسنرف ىف قئكلملا

 ةيرحلا»ب ةادانملاو ةّيطارقميدلا ئدابملا

 مهم ريثأت اهل ناك .«ءاخالاو ةاواسملاو

 اهءانثأ تيقاعت . هلك ملاعلاو اًيوروأ يف

 :يه ءاسنرف ىف ةفلتخم تاموكح

 .9/81١-١ا!/844 ةتسيسأتلا ةّيعمجلا

 .١![45-١ا!/١4  ةعيرشتلا ةّتعمجلا

 سلجم .11/47-11946 تنطولا رمتؤملا

 اذه دّيم دقو .1١-١19/494إ/948 ةرادالا
 . نويليانل قيرطلا ريخألا

 .ّىملس ّيركسع بالقنإ : ةّيبيللا ةروثلا

 ديقعلا همّعزت ١4594. ةّيكلملاب حاطأ

 .يفاذقلا رّمعم

 ويلوي 7 ةروث وأ ةّيرصملا ةروثلا

 نم قيرف اهب ماق ةّيملس ةكرح :

 مهسأر ىلع ءرصم يف رارحألا طاضلا

 تّدأ .رصانلا دبع لامجو بيجت دّنحم

 ةيكلملا ءاغلإو قوراف كلملا ةلاقتسا ىلإ

 .ةيروهمجلا نالعإو
 .ةرطيّتُملا بلطأ :ةرطيتملا ةروث

 وحن -470) 780انطن01025 سديديقوت

 هل .ينانوي دئاقو خّرؤم :(.م.ق “٠+

 اهيف كرتشا يتلا «زينوبوليبلا برح خيرات»
 لّوأ ربتعُي .اهبابسأ اًحراش قدصب اهخّرأو
 درس ىف مهردقأو نيمدقألا نيخّرؤملا

 . اهليلحتو ةّيعامتجالاو ةّيداصتقالا عئاقولا

 . ةبيط بلطأ : ةبيث
 ديعصل ميدقلا مسالا :: سيفا وأ يق

 كاّسنتلا أجل .ايلعلا رصم وأ رصم

 نرقلا يف اهيرارب ىلإ نولّوألا نوّيحيسملا
 هدا . ةيكسلا ةاحتلا اهنف ةوسشاف

 لَوأ ءالوبب فورعملا .سلوب مهنم

 .ريبكلا سوينوطنأو كاشنلا
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 ّيكينأ ءانإ - روتوئيملا  لتقي سويزيث



 يردكسإلا نوي ارق
 نم جرخو روتونيم لتق .ّيروطسألا
 طيخ لضفب ةملظملا ةهاتملا فيفالت

 هقرطب تكسمأو هفرط انايرأ هتملس

 جوزتيل اهرجه ّمث انايرأ ىشع .يناثلا
 همسا ةروطسألا طبرن .رديف اهتخأب
 ”انايرأو ”روتونيمو رديف ءامسأب

 . كيتألا دالبو انيثأ ميظنت هيلإ
 ةّيطنزيب ةروطاربمأ : 712600013 ارودوي

 تدعاس . سن انيمي ةجوز . 6 18-631

 تعمق .ةّينيدلا ةسايسلاب تلخدت .اهجوز
 ةفورعملا ةّيئيطنطسقلا يف بازحألا ةروث
 نيدئاقلا ةدعاسمب كلذو « 0777 اكين ةروثب
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 . سيسرانو سويرازيليب

 دالب يف دهشتسا سيّدق :سرودوي
 2٠5. سطنبلا

 ةريزجلا يف برعلا فقسأ :صرودويل

 ةلاسر 5 سنيترم ابابلا هيلإ بتك . ةّيبرعلا
0 8 . 

 جينس همزه . 6 ةخملا

 مورلل ايقيرفأ رئاسو ةّيردنكسإلا
 . عباسلا سرطب فلَخ .سكذوثوالا

 يف آشن ناسيدق :سنافويثو سصرودوي

 نوال امهافن .نيطسلف يف اباس رام ريد

 يف اتامف تانوقيألا امهميركتل ينمرألا

 .4847؟و 8١1٠7 نجسلا

 .ينانوي بهار :ّيسوسرطلا سرودوي
 يربرتك ىلع اًفقسأ سنايلاتيف ابابلا همسر

 ةّينيدلا اهنوؤش مظنف 7764-7540 (ارتلكنإ)

 . ةّيفاقثلاو

 :(857-ا/69) ستيدوتس سرودوي

 هل . ةمالعو بهار . ةينيطنطسقلا يف دلو

 . ةيحور بتكو ةيلدج تافلؤم

 يف دلو 1( كبا ت) سدقُملا سرودويب

 يف هفلخو سويموخاب ذيملت . ةيبيث ءارحص
 . ةيسيئا ريد ةسائر

 -597 وحن) ّيشروقفلا ستيرودوي
 شروق فقسأ .تنايرس ىتوهال

 ناكر يريكنمالا سلك موا 7
 .روطسنل اًقيدص

 خيرات»و «ينيدلا خيراتلا» اهنم :ةيخيراتو
 .«ةّينايهرلا ةايحلا

 ةيتوهال تافلؤم هل

 روطاربمأ : '[1عملمهعزانك ١ سويسودويث

 روشنم نلعأ .”794-848 تنامور

 نيد ةّيحيسملا لعج يذلا يكينولاست

 مستقا هتوه دعب 8٠. ةلودلا

 يف سويرونوه :هادلو ةّيروطاربمألا

 يف سويداكرأو امور ةتمصاع «برغلا

 . ةيطنزيب هتمصاع «قرشلا

 - 5 نرقلا نم ءافيسف :ارودويث

 ّيطنزيب روطاربمأ :؟ سويسودويث
 رثأت . هفلخ و سويداكرأ نإ . #2 تءدع# هرفي

 يأر ىلإ لامف ءهتخأبو ايكودفأ هتجوزب
 .ءسسفأ عمجم دقع ىلإ اعدو روطسن
 ةينيطنطسقلا ةعماج سّسأ .لذخ ثيح
 ّيسودويثلا نوناقلا عمجب رمأو رن

 ّيطنزيب روطاربمأ :3 سويسودوين
 لخدف يروزياإلا نويل هعلخ 11١5-606.

 . سسفأ يف ةنبهرلا
 كريرطب :ئردنكساإلا سويسودويت
 .555-ة86"17 ةيردنكسالا

 ةينيطتنطسقلا ىلإ يفنف ةدحاولا ةعيبطلا

 . ةّئيد تافلؤم هل قا

 :(4575-554) كسانلا سويسودويت

 ةاعد سس ناك

 يف كنتو ةيقودبك يف دلو سيّدق بهار
 .مجل تيب برق اًريخ نشأ . نيطلف

 هّمأ عم هسأر عطق ديهش :سنوغويث

 سئايميسكم روطاربمألا دهع يف هتوخإو
 , 7 ١ ة-الرخغ6

 ىربك ةديصق :75608001 هّينوغويث
 نم يهو ةهلالا باسنأ ركذت سدويزهل
 م نرقلا .ةّينانويلا ايجولوثيملا عجارم

 ةّيطنزيب ةروطاربمأ :1560ماطقمه ونافويث

 ا سنامور تجوزت .اهتارماغمب ترهتشا

 ساكوف ؟ روفقين مث 104 هعم تكلمو
 اتحوي اهقيشع. عم هلثق يف :تمهاسو لني

 ىلإ تداع مث تيفث 455 قيقشمشا نب

 ١ ليساب اهئبا لتق نأ دعب ةّينيطنطسقلا

 . 455 كلملا يف هفلخو اّنحوي

 وحن) 1160م11350605 ستسارفوي

 .ٌينانوي فوسليف :(.م.قف 1587-7

 .؛قالخألا» هل .ميلعتلا يف وطسرأ فلخ
 فقسأ 12: عمماناو5و سليفويث

 مف اًنحوي مصخو 7868-4١75 ةّيردنكسالا

 . ةّيطبقلا ةسينكلا ءابآ نم .بهذلا

 اموت نبا وه :0785 ت) سليفويث
 ةفيلخلا مجم ٌينوراملا ٌيواهرلا

 ءازجأ ضعب ةّيبرعلا ىلإ لقن .ّيدهملا
 . سريموه ةذايلإ
 ءابآ نم سيّدق :يكاطنألا سليفويث
 .؟ نرقلا رخاوأ ةيكاطنأ فقسأ .ةسينكلا

 . ثيلثتلاو ديحوتلا يّتديقع يف تافّلؤم هل
 يف دلو :( )1١1457- ثلاثلا سوليفوي

 با 5١ يف بختنإ .نانويلا بونج انيسيم

 مورلا ةّيكريرطبل اكريرطب 6
 .سدقلا يف سكذوثرألا
 خّرؤم : 6 همس هل نبتكليق وي

 خيرات -بتك .(7 نرقلا) قطنزيب

 )687-15١5(. سويقيزوم روطاربمألا

 يف دلو :716داهذام6 ستيركويث
 رعاش .م.ق 7٠١١ وحن (ةّيَلِقِص) ةسوقّرس
 فورعملا َيبدألا َنفلا عدتبإ .ىنانوي

 .فايرألا تاّيمارغ وأ «اليديالا»ب
 نرقلا رخاوأ) 6 يردنكسالا نويث



 ةعلقلا - ليبج

 -14594) : حابصلا دمحألا رياج

 رشع ثلاثلا تيوكلا ةلود مكاح ء('5٠

 حابص ريم الل اهلخغ . حابّصلا لآ ةرسأ سس

 يببأ»ب ىَمُس .حابصلا ملاسلا

 ةلودلا سسأ ىسرأو «ةّيطارقميدلا
 ةئيدحلا

 يكلف ١١6١(: وحن ت) حلفأ نب رباج

 وأ «ةئيهلا» هباتكب رهتشإ .َيليبشإ يسلدنأ
 ءارآ ضعب هيف حححص «َّي حملا حالصإا

 برقأ ةّرهُزلاو خيّرملا ْنأ تبثأو سميلطَب
 هيلغ دمتعإ . سمشلا ىلإ اهنم ضرألا ىلإ

 . ىطسولا نورقلا يف برغلا ءاملع

 ءاملع نم 48١5(: ت) ناّيَح نب رباج

 لصّتاو ةفوكلا ىف شاع .برعلا ءايميكلا
 ؛ءايميكلا رارسأ» هتافلوم نم .ةكماربلاب

 «ةئيهلا ملع»و ؟ءايميكلا لوصأ»و

 عومجماو «بستكملااو «ةمحرلا١و

 ةّينيتاللا ىلإ هتافلؤم تمجرُت .«لئاسر

 :(م591/هال8ت) هللادبع نب رباج

 نيرثكملا نم .ّيراصنأ َيجرزخ يباحص
 . ّيبنلا نع ةياورلا يف

 )1841١-١1948(: (هللا دعس) يرباحلا

 سلجم سيئر مث .لالقتسالا دعب ةرازولا
 . باّتلا

 ىف ةّيدنه ةنيدم :1808ة]مان؟ رويلباج

 تاع دعوت .نالةى8ي:٠٠ .شِارب ايدام

 . ةيفرح
 نم ليزاربلا يف رهن :1ةمانت4 اروياج

 .مك 75,8٠١ «نوزامألا دفاور

 برغ ةيروس يف ةيرق :(لث) ةّيباجلا
 حتفلا دعب رمع ةفيلخلا اهيف لزن .قشمد
 .ةّيباجلا ةبطخ تناكو ةّيباجلا موي ناكف

 . مكحلا نب ناورم عيوب اهيفو

 ىلع ةّيدنه ةنيدم : 162 تانرجاج

 . ّينيد رازم .لاغنبلا جيلخ

 ةنراوملا كريرطب :(انحوي) جاجلا
 لقن مث قوفيم ىف ماقأ ١14-١11:65.

 الّثمم لسرأ .نيبوتف ىلإ ةّيكريرطبلا ّرقم
 .ةسنرولف عمجم ىلإ

 -الالش وحن) (نامثع وبأ) ظحاحلا

 ىف دلو . يساّبعلا بدلا ةّمئأ نم 4

 قرف نم ةّيظحاجلا هيلإ تبسُن .ةرصبلا
 حورو ةقيقد ةظحالم بحاص . ةلزتعملا

 لاوحأ رّوص .قيشر ملقو ةهكف ةحرم
 مهقالخأو هنامز لهأ ةايحو هرصع

 ذجلا هيف جزتمي اًريوصت مهتاداعو

 :ةردكلا تاقلوم نم ةباعدلاب

 ”«نييبتلاو نايبلا»و «ناويحلا#

 يمس .ميهاربإ نب بوقعي نبإ :داج
 ' .ليئارسإ ىنب طابسأ دحأ همساب

 ىلؤملا داج

 ملاع :(م5١1841 /ها1١؟79ت) (ّيرجاحلا

 .رهزألاب رواج .تعفاش هيقفو ثيدحلاب
 حلطصم يف ؛ةينوقيبلا حرش# هبتك نم
 ىف ةّيرهزلا بكاوكلا»» ء.ثيدحلا

 ش .«ةّيرهزألا بّطْخلا
 )1١1887- (دمحأ دّمحم) ىلْوَملا ٌداج
 خّرؤمو ثحاب «ّيرصم بيذأ :(1

 .؛لماكلا قلخلا» هبتك نم .ٌيوغلو

 «نآرقلا صصق» بتك فيلأت يف كراشو
 1 سابا يف برعلا ٍماَيَأه» «برعلا صصق»و

 .ءنايرغ ةظفاحم ىف ةيبيل ةنيدم :وداج

 . ليخنو نوتيز .نث
 رعاش )1848١-١444(: (لع) مراجلا

 ناويد :ريثك مظنو رعش هل . ّيرصم ٌبرمو
 . ةيخيرات صصق ةعومجمو ءءازجأ ء يف

 ة«كلم رعاش»و ةداغ» :اهنم

 : كريما رعاشلا)»» ءهنادمح ىنب سراف#و

 ىلإ بسنت «ةّيديزلا نم ةقرف : ةّيدوراجلا
 ,(مالاال مها دعب ت) دوراجلا بأ

 قرتفإ .ةفوكلا لهأ نم ةالُغلا نم ناك
 .ةدّدعتم اَقَرِف هباحصأ

 ؟اديشر



 ةعماجلا 15١

 دعب ت) ٌيدعسلا ةمادق نب ةيراج
 .ةرصبلا لزن يباحص :(م57/ه7

 .ّىلع راصنأ صلخأ نم ناك

 ٌّيروطسأ لطب :13508 نوزاي وأ نوزاج
 يف كلم نبإ .ةينانويلا ايجولوثيملا يف

 رهسف هيبأ شرع دقف .ايلاست ندم ىدحإ
 داع امدنعو .نوريش روتانسلا هتيبرت ىلع

 بصتغملا هيلع طرتشا شرعلاب ةبلاطملل

 ءديشلوك ةنيدم نم ةّيبهذلا ةّرجلاب رفظلا
 ةقفرب رحبأو اهزّهجو وغرأ ةنيفسلا ّدعأف

 نكمتو .نيروهشملا لاطبألا نم نيحالم
 لضفب ةّيبهذلا ةّرجلا ىلع ءاليتسالا نم

 . هيديم ةرحاسلا

 مِلاعو بيدأ :(دمح خيشلا) رساحجلا

 دلو .«ةريزجلا ةمالع» ب فرع ٌيدوعس

 بونج ة«دوربلا» ةيرق ل 041 ماعلا

 ضايرلا يف ةفيحص لَّوأ ردصأ . ميصقلا

 يف ةعبطم لّوأ سّسأو 21487 «ةماميلا»
 امك ١9686. ة؟ضايرلا عباطم» ضاايرلا

 ةمجرتلاو ثحبلل ةةماميلا» راد أشنأ

 «برعلا» ةلجمو ١477. ماعلا رشنلاو

 مهئارتو مهباداو برعلا خيراتب ىنعُت يتلا
 ة«ظاكع قوس: :ةريثكلا هبتك نه .ٌيركفلا

 راوطأ ربع ضايرلا ةنيدم» ؛:

 ةكلمملا لئابق مجعم» ؛« 5 ؛خيراتلا

 ١94١. ؛ةّيدوعسلا ةّيبرعلا

 مجعم :سوماقلا ىلع سوساجلا
 حيحصت هيف دصق .قايدشلا سراف دمحأل

 . ّيدابازوريفلا «طيحُم» ءاطخأ

 دفاور نم وريب يف رهن :120ه0 يرافاج
 .مك ١,٠٠١ «نوزامألا

 . سميج بلطأ :كاج

 -١ا/655) 1ةعوانت/ل (فزوج) راكاج

 ّيكيناكيم .نويل يف دلو ( 4

 .ةكايحلا لون عرتخ] -يسنرف
 ايسينودنإ ةمصاع :10ةلكهنت اتركاج

 زكرم .ن/,٠٠٠,777 :؛هواج يف أفرمو
 .ٌّينفو َيفاقثو تعانصو قيراجت

 ,ةّيكريمأ ةنيدم :]3ل50ه» نوسكاج

 .نا٠٠٠.٠٠ :يبيسيسم ةمصاع

 -1١ا/1717) 1وعامم» (هردنأ) نوسكاج
 .ئطارقميد يكريمأ ئيسايس :606

 . 1879/-185164 ةّيروهمجلا سيئر

 أافرم :]ةءاىمد»لاع ليفنوسكاج

 اثوداب فحتم - وغرأ ةنيفسلا - نوزاج

 .ن [؟قتيرعو٠ ءاديرولف يف ّيكريمأ

 )١815- ]وعما (سكام) بوكاج

 ع ' -نيدتزف .ءاقترو نعاش 91

 ءارعشلا هب رثأت .ةيلايرسلا داور

 .ّيزان لّقَتعُم يف تام .نورصاعملا

 موسر هلو .«بعللا رهَّز حدق» هراثآ رهشأ
 . ةعئار

 مض سايس ٍدان :1ةعمطا05 نوّيبوكاج

 زربأ . ةّيسنرفلا ةروثلا لاجر نم نيفّرطتملا
 .رايبسيور هئاضعأ

 هيف رصتنا ناجيبرذآ يف لهس :ناردلاج
 . 1514 ليعامسإ هاشلا ىلع ؟ ميلس

 . جيلخلا ةظفاحمب ايبيل يف ةحاو :ولاج

 يرجي ندرألا دفاور دحأ :(رهن) دولاج

 . ناسيب: لهص يف
 171-5١1(: وحن) 62160506 سنيلاج
 يف هتافاشتكاب رهتشإ .تنانوي بيبط
 . برعلا ءاّبطألا هنع ذخأ .حيرشتلا

 رزج نم ةلود :]ة2:21ع2 اكياماج

 برغو ابوك بونج ىربكلا ليتنألا
 .نالر4ءءرحعم 0 ١.477 4 ىتياه

 لود نم  .نوتسغنك  اهتمصاع

 اهزاكبتا .آق5+ .كلعما ..ةلوتمؤتكلا
 تاعفترم قرشلا ىلإ برغلا نم
 .م5,155 اهممق ىلعأ ءنتنومولب
 طسبنم ّيلحاس لهس رحبلا نع اهلصفي
 ةقيمع ةفراج ةريصق رهنأ اهلذختتو

 خانم .ةفيك ةيثاوتسا تاباغ . ىرجملا

 يف راطمألا ريزغ بطرو ٌراح ئاوتسا

 رشتني .ةّيوق ريصاعأل ةضرع ءلامشلا

 يف .جونزلا نم مهمظعمو «ناكسلا

 زومو ركس بصق .ةّيلحاسلا لوهسلا
 واكاكو نبو غبتو تايضمحو سانانأو

 ةيبرت .اطاطبو زرأو دنهلا زوجو تاراهبو
 : ةيندعملا ةورثلل عساو رامثتسا ءةيشام

 دعب ملاعلا يف تيسكوب جاتنإ مهأ

 .ركسو موينمولأ ةعانص .ايلارتسوأ
 . ةحايس

 نيب ليتنألا يف قيضم :(قيضم) اكياماج
 .مك ١9٠ هضرع هء:ىتياهو اكياماج

 .م ١,٠٠١ هقمع ىصقأو .مك الة هلوطو

 :(؟ نرقلا) 1ةصطاناطه5 كيليماج
 هل .ةيروس يف دلو .نانوي ىصصق
 . ؟تاّيلبابلا»

 55١- وحن) (سخيلبمأ) كيلبماج
 ةسردملا نم ٌينانوي فوسليف 3

 رجنع ةدلب يف دلو .ةثدحملا ةّينوطالفألا

 ضراعو ةّيردنكسالا يف مّلع .نانبلب
 رارسألا سوقط» باتك هل .ةّيحيسملا
 اًححراش برعلا هفرع  .ةةّيرصملا

 فرم :طزةصطأ اروييانالث وأ يبم اج

 .ناا/6,:٠٠ ءهرطموس قرش تسينودنإ

 يدلي زكرم. .رئاؤجلا ىف ةحاو :ةعماج
 اسال قو

 دهعلا رافسأ نم :(رفس) ةعماحلا

 ةيآلاب أدبي .م.ق * نرقلا .ميدقلا

 ءيش ٌلكو ليطابألا لطاب» ةريهشلا
 .؟لطاب



 ١157 ةّيبرعلا لودلا ةعماج

 .19584 راذآ 5١ تقّلأت .ةرهاقلا اهّرق
 لودلا نيب تالصلا قيثوت» اهتياغ

 ةيسايسلا اهططخ قيسنتو اهيف ةكرتشُملا

 اهلالقتسال ةنايصو اهنيب نواعتلل اًقيقحت
 نوؤش يف ةماع ةفصب رظنلاو اهتدايسو
 ةفاك يف نواعتلا»»و «اهحلاصمو دالبلا

 ةيعامتجالاو ةّيداصتقالا تاالاجملا

 :ةسّسؤملا لودلا .«ةّيحصلاو ةّيفاقثلاو

 ةيروسو ندرألاو قارعلاو نانبلو رصم
 ايبيل اهيلإ تّمضنإ .نميلاو ةيدوعسلاو

 برغملاو ١4035 نادوسلاو ١467

 رئازجلاو ١45١ تيوكلاو ١465/8 سنوتو

 ةيبعشلا نميلا بونج ةيروهمجو 57
 داحتاو نامُعو رطقو نْيَّرحبلاو 4

 اناتيرومو 199١. ةّيرعلا تارامالا

 ريرحتلا ةمظنمو ١917 لاموصلاو 7

 لقن . 18177 ىتوبيجو 191/7 ةّيئيطسلفلا
 ىلإ ديعأ. .ااذإل١9 توتا ىلإ اهتم
 1948٠. ةرهاقلا

 )١414-١1195(: (نيدلا ررن) يماجلا

 ءارعشلا .-نم .تفوصض نتاربإ رعاش

 «كنروأ تفه» هل .نافرعلا ىف نيزرابلا

 .«اخيلزو فسوي»و ةيصصق تاّيونثم عبس
 ناطلس :(فرشألا كلملا) طالبناج

 ةعلجخ .هوصناق علخ دعب كيلامملا

 يف قنخ .رهشأ ةّنس دعب 5 ياب ناموط
 نجلا
 ريمأ :(6١ا/5ت) مساق نب طالبناج

 يا ىلوت . يبرع نباب فرع | ةيلارك

 تدتماو 0 لهسإ :(١31١تر)

 ريمألا فلاح .ةندأ ىلإ ةامح نم هتطلس
 انين تفلموي قيَح © تملا نيدلاا رشف

 هديفح تركها ةميحأ .نيليارط ىلاو

 نطوعم) 20944 تالا قبس وب طالتاج

 نم ةّيزردلا طالّبنَج ةرسأ هيف سّسأو نانبل

 (ءماناع لع ونايربان اد هليتناج

 ماسر )0:/١0-١41710(: 1ةطولقمسم

 زاتمإ .ةسنرولفو ةّيقدنبلا يف لمع يلاطيإ
 هذيمالت نم .حوضولاو ةقاشرلاو ةقانألاب

 . ينيلب ويوكاي
 )1١144- (رهظم ازريم) ناناحتاج
 ّيكرت . يدنه ّيفوص رعاش ١(: الراو

 ةّيبرعلا لودلا ةعماج راعش

 ةقيرطلا مّلعت .ةّيدرألاب مظن .لصألا

 ةالغ دحأ هلاتغإ .ةّيرداقلاو ةّيدنبشقنلا

 . ةعيشلا
 -7١4١؟) رعوصمع 0'ةمع كراد ناجح

 تدعاس .ةسيدق ةيسنرف ةلطب © ١

 نع ريختالا تّدرو ؟ لراش كلملا
 ايلع نفق 2144 نالروأ راصح

 .ةقاوز نفقا تقرخأو

 لةصاعماعتاعاط (ريميدالف) شتيفيليكناج

 رثأت . يسنرف فوسليف :(1986-15405)

 اهحرطت يتلا لئاسملا جلاع .نوسغربب

 .ةرفغملاو ءّرشلاو «توملاك «ةيدوجولا»

 ؛هروف لايربغ نع ةّيقيسوم تاسارد هلو

 هس ل ٍسيرومو

 0 - نيران 7 5: مالسالا

 فصتت | مهتّيسفنو ةطيسب مهتشيعو

 مزحلاو ربصلاو ةليبقلا بح فطاوعب
 ةفايضلا نسحو مركلاو ةّيرحلا ٌبحو
 اًلامجإ مهتن ايد .راثلاو ةعاجشلاو

 مهلا ةهلؤملا ةراجحلا نومّركُي .كرشلا
 لكيهلا ةمدخ ةندسلاو تانهاكلاو ناّهكلا

 .ّنجلاب نودقتعيو نوفاّرعلاو

 .ةضاخ زاجحلا يف ةّيدوهيلاب مهضعب
 وأ ودبلا نيب عساو راشتنا ةينارصنلل ناكو

 نميلا يف امّيس ال رضحلا قطانم يف

 ماشلا قارعلا تاهجو

 ىلإ ىراصتلا ءالؤه يمتتيو ء(ةنساسغلا)

 يف) ةيزيفونوملا ةّينايرسلا ةسينكلا
 قرشلا يف) ةّيروطسنلا ىلإو (لامشلا
 :رتاتملا ةشبحلا ةيئتارصت ىلإو (لامشلا

 ةئف كانهو . برغلاو بونجلا يف ةيدوهيلاب
 ليلخلا ميهاربإب نيدتقملا نيدحوملا نم

 :لودلا .ءافنحلاب نوفرعُي مالسلا هيلع

 ناد دقو

 دودحع و

 «ةئنساسغلاو» سرفلا ءافلح «ةرذانملا»

 ةورغ ءاََش د لعبا علا  «كيلاعصلا»

 ؤرمإ :«تاقلعملا باحصأ»و درولا نب

 يبأ نب ريهز ءدبعلا نب ةفرط ءسيقلا
 :مزتلك نب ورمه .:ةعيبر نب ديبل + ىف
 دانش نب ةرتثع ؛ءةزلج نب ثراحلا

 ءلحفلا ةمقلَع . :«طالبلا هارعشتو
 ةغباتلا :يدبعلا .بّهُملا ءسّملتُملا
 .ديز نب ّيدَع ءربكألا ىشعألا ؛نياينلا
 .لهلهُملا :«ناسرفلا ءارعشلا»و ةنيذأ وب
 رماع :مامُحلا نب نيصخلا ءثوغَي دبع
 نب ورمع «نيئاطلا متاح ٠ «ليّفطلا نب
 كلذك قو ةتبيلا نب ديرك «بزكيدمم
 نب دوسألا «لاؤمَلا اع نب ديبع

 يبأ نب ةّيمأ ءدعس نيب بعك ا
 .تلّصلا

 قرش ىف ةّيناكرب ةريزج :1388 هواج
 ايسيئودنإ رّزج ىدحإ ؛ٌيدنهلا طيحملا
 .'مك ءاناكس اهرثكأو

 نم ةليطتسم ذتمت
 رزجو هرطموس نيب برغلا ىلإ قرشلا
 اهتدم نم .مك ١٠١٠١ لوطب دنوسلا
 « غنودناب .داليلا اج ركاب

 . غنام .اياباروس ءروغوب «غنرامس
 لوطلا ةاجتاب اهيف عقترت . اتركاجكوج

 وحن «نيكاربلا اهنيب رشتنت لابج ةعومجم

 يف وروميس اهالعأ .لعتشُم اهضعب ٠
 .م1,575 ءةريزجلا قرش رغنت لابج
 طيحملا يف ةّوُه قمعأ بونجلا وحن اهبرق
 راح ئيئاوتسا خانم .مال,155 ءّيدنهلا

 .ةبصخ ةيناكرب ةبرتو ةريزغ راطمأو

 1 ةرقق6

 .ل ل|5ةرةةعيوفقف

 ةمبق ادع

 «ةعساو زرأ عرازم اهمهأ ةنغ تاعارز

 ّنبو ياشو تاراهبو طاطمو ركس بصقو
 نارزريخو تاّيضمحو انيكو واكاكو

 ةةرصملا ىلع كراع ناَج

 ١5 نرقلا نم مسر



١3 

 ةيطفن تاعانص .طفن لوقح .باشخأو

 .ةّيفَرِح تاعونصم ؛ةيذغأو حجيسنو

 .ىلحو بشخو ساحنو ةروهشم ةشمقأ
 .ةحايس «تارازم ءىنيدو يفاقث زكرم

 ٌىدنهلا طيحملا نم ءزج :(رحب) هواج

 ليلق ءوينروبو هرطموس نيب هواج لامش
 .م 57 «قمعلا

 يف ضرألا ةهلالا :6هنه اياج
 رحبلاو ءامسلا ّمأ . ةّيئانويلا ايجولوثيملا

 ةعضرمو ؛ةخوسمملا شوحولاو ةهلآلاو
 .ىمظعلا نوكلا

 اينايقوأ يف ةّمق ىلعأ :1392 اياج

 لا ااياع ةايف] ةنظاقنب
 .م رد

 ةّيسينودنإ ةنيدم :02)1مانك2 اروباياج
 ةديدجلا اينيغ وأ اياج نايريإ ةدعاق
 .ٌليطرار 66 .ةيبرغلا

 ةمصاع ةّيدنه ةنيدم :]ةنوانك رويباج

 اهسّسأ ٠٠ .ناهتسجار
 ترهتشإ .؟ غنس ياج اجاراهم 4

 مسر :ةينفلا اهسرالمو اهدصرمب
 . تامنمنمو

 :ةيسينودنال.ا

 . أآرةةقر

 :ةيفرح تاراهم

 . جاع رفحو تارهوجمو
 . ةيطبنلا ءاضق يف َينانبل فيصم : عابج
 قرش َنيمجعلا قارعلا دالب :لابجلا
 . توملأ ةعلق اهيف عقت ناجيبرذآ

 :زنتنوم يكور وأ ةّيرخصلا لابجلا
 اكريمأ يف ةّيلبج ةلسلس ىلعأو لوطأ
 ىّتِح ادنك ربع اكسالأ نم دتمت :ةّيلامشلا

 يلنكام اهممق ىلعأ ءركيسكموين ةيالو
 .نوكوي :ةّمهم رهنأ اهنم عبنت .م 18

 ءاكساباتأ .يزنكام ه«ساستكرأ

 ءاييمولوك ءهدئارغ وير ةهيروسيم
 ةضفو بهذ :ةّينغ نداعم .ودارولوك

 تاّيمحم .عساو قاطن ىلع ةيشام ةيبرتو
 .ةحايس . ةميط

 /ه١55ت) (نيدلا دعس) يوابحلا

 لهأ نم روهشم فّرصتم م4

 ةقيرطلا سّسأ .قشمد ىرق نم ءابَج
 ف نع اهذخأ .ةّيدعسلا وأ ةّيوابَجلا

- 

 ءاضق زكرم قارعلا يف ةدلب :شيابجلا

 /ه'7١ت) (دّمحم َيلع وبأ) َيئاَبجلا
 ءاملع سيئرو ةلزتعملا ةّمئأ نم :(م6

 ناتسزوخب اّبج يف دلو .هرصع ىف مالكلا

 ةفئاطلا هيلإ بسنت .ةرصبلا ىف رهتشاو

 ّدر ريسفت هل .ٌّيرعشألا ذاتسأ .ةّيئاَبُجلا
 . ّيرعشألا هيلع

 (مالسلا دبع مشاه وبأ) َئاّبحلا

 «ةلزتعملا رابك نس :(مو7 مها" ١ ت)

 يف شاع .هيبأ ىلع مّلعت .قباسلا نبا

 .تدقف لازتعالا يف تافتصم

 ءاضق زكرم نانبل يف ةدلب :نينَج بج
 . ًءاتش يبرغلا عاقبلا

 رفعج سد باتك : ةلياقملاو رجلا

 ربجلا يف باتك لّوأ وه .مزراوخلا

 نوّيضايرلا باتكلا رّسف .اًيوروأ هتفرع
 نورقلا يف ةّنيتاللا ىلإ مجرُتو .برعلا
 رصعلا يف ةّيبنجألا تاغللا ىلإو ىطسولا
 .ثيدحلا

 )١95١-١1944(: (هيهاربإ اربج) اربج

 .ءلصألا ينيططسلف رعاشو دقاتو ّيئاور

 دادغب يف ٌرقتسإ .محل تيب يف دلو
 نيب ايامك نيسمخ نم رثكأ هل او

 .مجرتمو فلؤم
 دنع .ءوه .ةكئتالملا ءاسؤر نم : ليئاربج

 .ءارذعلاو اًيركز ةراشب كالم «نيبحيسملا
 ةكئالملا نم وه «نيملسملا كلعو

 ىلإ نيمألا هللا لوسرو نييبّرقملا
 .سدقلا حورلا وهو «نيلسرملا
 ١5868- طابقألا كريرطب : ليئاربج
 ىتسينك نيب ةدحولا ققح .7

 :هبعش اهضفرق امورو ةيردتكسألا
 )1487-١571(: (ليلخ ناربج) ناريج

 . ددجيم ركفم ؛ رعاش .ريبك ينانبل بيدأ

 نم .كرويوين يف يفوتو يّرشب يف دلو
 سيئر .رجهملا يف ةّيبدألا ةضهنلا ناكرأ

 َنف يف عرب .كرويوين يف ةّيملقلا ةطبارلا

 يف ةدوجوم هريواصت صضعب .ريوصتلا
 تافلؤم هل .يرشب يف ناربج .فحتم

 حاورألا» هبتك نم .ةّيزيلكنإو ةّيبرع
 «عتينلا» ««ةرّسكتملا ةحنجألا» ؛«ةدّرمتملا

 :4كسارملاو .«ناسنالا نبا عوسي»

 ةهلآ»و «بكاوملا» ««فئارطلاو عئادبلا»

 .ةّيزيلكنالاب ؟يبنلا» اهرهشأو :««ضرألا
 نم رارقب نطنشاو يف ةقيدح همسا ىلع
 ١9481١. ّيكريمألا سرغنوكلا

 -١ا/2*) (نمحرلا دبع) ّيتربجلا

 نم هدلاو ناك ءّيرصم خّرْؤم 7

 مّلعتو ةرهاقلاب دلو .رهزألا ءاملع

 ةلمحلا ثادحأ هخيرأتب رهتشإ .رهزألاب

 ءا١01١4-١ال948 رصم ىلع ةّيسنرفلا

 : هيباتك يف كلذو ءّيلع دمحم ةيلوتو
 :نيينشرفلا ةلود اعقب سيدقتلا رهظم»

 «رابخألاو مجارتلا يف راثالا بئاجع»و

 خيراتب فرعيو .ءازجأ ةعبرأ يف

 . ةيسنرفلا ىلإ مجرُت «يترّبَجلا
 رعاش :(1894-1980) (قيفش) يربَج

 . ّيعماجلا ميلعتلا سرام .ٌيروس دقانو
 انأ» .ةظحاجلا» .؟يّنتملا» هراثآ نم

 .ة؟رعشلاو

 ىلإ بسنت ةقرف :ةّيمهَجلا وأ ةيربحلا

 لوقتو رايتخالا ركنت ."ناوفص نب مهج
 ينم ةلاجغأ ىف ربكم تابنألا نأ
 ..ةيردقلا كلذي فلاغتو
 لامش يف لابج ةلسلس :رضخألا لّبَجلا
 اهممق ىلعأ «لخادلاو لحاسلا نيب نامت
 م10 ؛ماشلا لبج

 اهتمصاع ةّيبيل ةظفاحم :رضخألا لّبَجلا
 لامش رضخألا لبجلا اهيف .ءاضيبلا

 .ةظشوتملا» »< لع :ةلحاملا ةبضيلا



 15 دوسألا لبحلا

 .ورغين هتنوم بلطأ :دوسألا لّبَجلا

 بونج ةّينادوس ةدلب :ءايلوألا لَّبَج
 لينلا ىلع دس .ن ٠16,0٠٠ «موطرخلا

 . ضيبألا

 ةقطنم :بّرَعلا لَّبَج رأ زوردلا لَبَج

 ةظفاحمب ةيروس بونج يف ةّيناكرب
 حمق .هاجللاو ناروح لهس نيب ءاديوسلا

 . لبإو منغ «ةيشام ةيبرت «بوبحو

 يف ةّيسلك ةّيلبج ةلتك :ناعمس لبج
 ىرقو سئانك راثآ .ةيروس لامش

 ناعمس رام ةسينك اهرهشأ ةميدق

 ءاضق زكرم .ةيروس ةدلب :ناعمس لبج

 لبجلاب نامُع يف ةّمق ىلعأ : ماشلا لَبَج

 .ما,060 «ىئّورن لامش ؛ مهحع ألا

 برغ نميلا يف لبج :بيعش لبج
 ىلعأ .م 7,97٠ .ةارسلا لابج نم ءاعنص

 اًقباس فرُع «ةّيبرعلا ةريزجلا يف َةّمق

 ةريزج هبش :016:ةلاهع قراط لَبَج

 لبج قيضم دنع اينابسإ بونج ةّيرخص
 ء'مك 5 ؛ةنّصحم ةنيدم اهيلع موقت قراط

 4#١7٠. زيلكنالا اهلتحإ .ن**,٠ ٠

 ّيجيتارتسإ زكرمو هيوجو ةيرحب ةدعاق

 . اهتداعتساب اينابسإ بلاطُت . مهم
 برغملاو اينابسإ نيب قيضُم :قراط لَبَج
 لصيو ايقيرفأو اًيوروأ يتّراق نيب لصفي
 .مك ١5 هضرع .تيسلطألاب طّسوتملا

 .مك ةقمع ىصقأو .مك 3 هلوطو

 حتاف دايز ننس قراط مساب برعلا ءامس

 .مال١١/ه87؟ هزاتجا يذلا سلدنألا

 رحببو لقّره ةدمعأ مساب نومدقألا هفرع
 .قاقزلا
 . يَبُد يف مهم أفرم : ىلع لَبَج

 اهتدعاق نانبل يف ةظفاحم :نانبل لَبَج
 «فوشلا : ليبج 6 اكبعب : اهتتضقأ ؛ اكدبعب

 . نتملا «ناورسك ءهيلاع

 ءاضق زكرم .ةيروس يف أفرم : ةلبج

 ةلبج يه .ن 16,0٠٠ ,ةّيقذاللا ةظفاحمب

 نوّيروشألا اهلتحإ .داورأ ةنبا ةّيقينيفلا

 14 نامورلا مث نوّيقولسلا اهيلع ىلوتساو

 ىلإ تلقتنإ .5757 برعلا اهحتف .م.ق

 اهعجرتساو 7

 حرسم راثآ ١583. نووالق ناطللا

 خلب ريغأ مهدأ نب ميهاربإ ربقو ينامور

 يف برعلا مماّيأ نم :(موي) ةلَبَج
 ىلع نافطَْعو دسأ تمزع هيف . ةّيلهاجلا

 ءوزغلاب اىرتلنإ نيذلا سبعو رماع وزغ

 ءاهوأمظأو ةّلِبج بعِش يف لبإلا اولخدأف

 ةازغلا ىلع ةكرعملا موي اهوقلطأ مث

 . رماع ترصتناو اورحدناف

 رخآ :(م١511/ه١٠ ت) مهيألا نب ةلّبَج

 كراش .ماشلا ةيداب يف ةنساسغلا كولملا

 كومرّيلاو لدنجلا ةمود يّتكرعم ىف مورلا

 . ةينيطنطسقلاب يفوت . مهعم مزهناو

 اهيف ءبأ ةظفاحم ىف ةّنمي ةنيدم : هلبج

 :.بيلصلا ىديأ

 . دمحأ تنب ىورأ ةكلملا حيرض

 ثحاب :(١44١ت) (ليئاربج) روبج

 ةعماجلا يف سرد . ئنانبل مجرتمو بتاكو

 اهرخآ اًباتك ١ هل .توريب يف ةّيكريمألا
 .ةرمعلا ماّيأ نم»

 بونج ةيروس يف ةحلام ةريحب :لوبجلا
 .بغذلا رهن اهيف ٌبصي .بلخح قرش
 )1١374-١0/7١(: (نب قاحسإ) ريَبج
 يفوتو لصوملا يف دلو .ىونين فقسأ

 ةلصلا داعأ *١597. نايرفم .ةمور 2

 مارفأ رام ريد سّسأو ةّيكيلوثاكلا ةسيئكلاب

 .نانبل يف ةينابشلا برق
 ء«توريب لامش تنانبل أفرم :ليبج

 سولي يه .ءاضق زكرم .ن ت٠٠

 .م.ق ة فلألا .مهندم مدقأو نيّيقينيفلا

 تابهي يظح يذلا ةلعبلا لكيهب ترهتشإ
 : يعمم. هو تاقالع تماقأ .ةنعارفلا

 .م.ق ”١ نرقلا ماريحأ اهكولم رهشأ
 نيدهعلا يف نسينددا ةدابع اهيف ترشتنإ

 ماَّيأ يف ترهدزإ .ينامورلاو نانويلا

 رباقملاو لكيهلا اهراثآ نم .نيتبيلصلا

 ىلع ةشوقنم .ةيدجبأ مدقأو ةّيكلملا
 ٌينامورلا حرسملاو ءماريحأ سووان

 .رضخو تاّيضمحو زوم . ةيبيلص ةسيلكو
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 «حيسعلا هيف عزان يذلا نوجرلا ناعبب
 قمحلاب رهتشا ّيروطسأ لجر :احج

 .تاهاكفو رداون هيلإ بسنت . ةهالبلاو

 .ةيتسنلهلا رشعلا ندملا ىدحإ :ةرادجج

 سأر طقسم .ندرألاب سيق ّمأ يف اهعقوم
 . سرغايلم رعاشلاو سيينم فوسليفلا
 اويككس .ةجاهنص لئابق نم : ةلادج

 ىلع ةّيبرغلا ءارحصلا يف ةنوتمل راوجب
 .ّيسلطألا

 .لويويرام عجار :303000 فونادج

 .ءنيرحبلا يف ةنيدم :صفخ دج
 ةريزجلا مصاؤغ ىدحإ ..ناهزةغ»
 .اميدق

 دا :(.م.ق 5١ نرقلا وحن) نوُعْدِج

 صلخ . ىَسَنُم طبس نم ليئارسإ ينب ةاضق
 .نيِتنَيَدِملا لئابق نم هبعش
 رمحألا رحبلا ىلع ّيدوعس أفرم :ةَّدج
 ءارقسلا رقم .نا٠٠,٠:٠5,١*+ ءةكم برغ

 زكرم .داللبلا يف ةيسامولبدلا تائيهلاو

 . طفن ةاقفصم ؛ّيعانصو ىراجت

 .نيرحبلا يف ةّيرخص ةريزج :ةدج

 ّيسايسو دئاق :(نب ىلذاشلا) ديدج

 ةيروهمجلا سيئر ١474. دلو ّيرئازج

 ةيجراخلا ةرازو - ةدج



 ١447. لاقعقسإ . 4

 ءيسلطألا ىلع برغم أفرم :ةّديدجلا
 لالتحإ . كليضص ةدغا

 . 1١67-11/1591 تلاغترب

 ةيحاضي نانبل يف ةدلب :نتملا ةديدُج
 ؛ّيلامشلا نتملا ءاضف زكرم :توريب

 0000 .يعانص زكرم .ناءءردل

 .لآأةءيفؤة:

 بونج ىف ةدلب :نويعجرم ةديدج
 .ةيطبنلا ةظفاحمب ءاضق زكرم ءنانبل

 نوتيز .ةّيركسع ةنكث .ن
 .رضخو

 :(ما/47/ه95١١ت) ننامركلا عيدج
 نب رصن هلتق .ورمب ٌلقتسإ .دزألا خيش

 . تاسارخ يلاو رايس

 نم نطب «ةّيبرع ةليبق :ٌيدَع نب ماذجج
 .ةدنكو مخلو ةلباع مهنم .نالهك

 ةريحلا سيح . ةيلهاجلا ىف برعلا كولم

 . ”يدع نب ورمع

 بيدأ :(1-19-1919/5) (شاركش) ّرحلا

 يف دلو . رجهملا ءارعش نس ّينانبل

 ؛«9419١1 ليزاربلا ىلإ رجاه .شوشحُي

 نم .ةّيسلدنألا ةبصعلا ىسّسؤم نم

 .فرجفلا قيانزا .؟دفاورلا» : هئيواود

 . ؟ليللا ىناغأ»

 ءاضق زكرم :.ةّيروس ةدلب :سلبارَج

 .ةميدقلا شيمكرك يه .بلح ةظفاحمب
 اهيا ىف ..ق 1 فلألا «ةلود: ةمضاغ
 .م.ق 7١17 ةّيروشألا ةلودلا ىلع نوّيلبابلا

 بلطأ .ةموجرج ناكس :ةمجارحلا

 روطعلل يزنورب ءانإ - ناجرج
 نارهط فحتم - ١7 نرقلا

 ءابرغلا عماج - ةبرج

 .ةدرملا

 هدجو ميلقإ يف ةيبرغم ةنيدم
 ءناسملت لابج نم

 .محف مجانه .ن ٠٠

 لامش سوال يف ليس :(لهس) رارجلا
 تائم هيف تفشتكإ .نايتيث ةمصاعلا
 .تاومألا دامرب ىألملا ةميدقلا رارجلا

 .ناةر٠٠٠ ء'امك 8١4 ؛نيندم ةيالوب

 داججس .ىقينيف ٌّيراجت زكرم اهيف ناك

 ديص .نوتيزو ليخنو تاّيضمح .راخفو

 اشاب ةلايب اهبرق رصتنإ .كامسأو جنفسإ
 ١65٠. تنايسالا لوطسألا ىلع

 جاهوس ةظفاحتمب رضم: يف ةنيدم : اجرج
 .ن8ة٠٠٠,86 «ءةيبرغلا ليثئلا ةفض ىلع

 .راخفو جيسن

 رحب قرش ناريإ يف ةنيدم :ناجرجج
 ءاّميدق ذابارتسأ يه ءزرُبلا حفسب نيوز

 .اًرارم لزالزلا اهنيرخ
 .داجسو فرص :ةيفرح تاعاتنص

 . سوباق دابنُغ بلطأ :ناجرُج
 -444) (َيلع نسحلا وبأ) يناجرخلا

 ناجرج يف ءاضقلا يلو رعاش ١

 : ةدارج

 .لآأة؟ةرةف 6#

 يّبنتُملا نيب ةطاسولا» هل .ّيرلاو
 . 1ةيف وصخ و

 :(8١٠١ت) (رهاقلا دبع) ّيناجرخلا

 لماوعلا» :هبتك نم .ةّمئالا نم ّوغل
 لئالد»و ء«ةغالبلا رارسأةو ةّئملا

 .؟زاجعالا

 -1778) (دّمحم نب َيلع) ّيناجرحلا

 فرع .فروسليفو يرعشأ ملكتم 27

 زاريش يف ملع .«فيرشلا دّيسلا#ب

 هل .ةّييرعلاو ةّيسرافلاب بتك .دنّقرَمَسو
 قطنملاو ةفسلفلاو هقفلا لوصأ يف حورش

 «تافيرعتلا» هبتك نه  .ةئيهلا ملعو
 حرشاو 'ّيجيال ا فقاوم حرشاو

 ةيسرافلاب هلو .يدنواجسلل ؛ةّيجارسلا
 ىف ناتروهشم ناتلاسر «ةّرغلا»و «ةردلا»

 دّمحم هنبا ةّيرعلا ىلإ امهلقن ءقطنملا
 ١192(. ت) فيرشلا نباب فورعملا

 ٌيزارلا رضخ نيدلا مجن «ةّرغلا» حرشو

 .ٌيئوفّصلاو ١1147( وحن ت)

 . شتنغروأ عجار : ةّيناجرُجلا
 .رئازجلا يف لابج ةلسلس : ةرج رج

 نم مسق يه .م 74 ةجيدخ الل اهتمق

 بونج ىّتح ٌدتمت يّلتلا سلطألا لابج
 ةروهشملا نابيبلا لابج اهيف .ةياجب قرش
 .ديدحلا باوبأ تاّرمَمِب

 ماَيأ ىلع دهشتسا سيدق : سرج

 .نيّثتلا لتاقب فرُع .70* سئايتيلقويد

 . ارتلكنإ عيفش
 دانيا يب جلخ رام عواخ) سرج
 . توريب ةمصاعلا هيلع

 ةثراوملا كريرطب :(فسوي) يسجرحلا

 . حوناي يف ماقأ ٠٠-١11١50١.

 . ةّيطبنلا ءاضقب ينانبل فيصم : عوُجرَج
 .سونامألا لابج يف ةنيدم :ةموجرُج



 ناديملا ةحاس - شرج

 .ةدّرَملا وأ ةمجارّجلا مه اهناكس

 يف ةيناطيرب ةريزج :16786) يزرج
 .نالابيددم جايك 195 نعئاعلا

 تازايتهاب عتمتت .رييليه تناس اهتدعاق

 عجتنم .ةيشامو روهزو رضخ .ةّيرادإ

 . يح ايس
 ةنيدم :]عروعإل ناقل يتيس يزرج

 هاجت نُسدُه ىلع يزرجوين يف ةّيكريمأ
 . يعانص زكرم .ن 7١,٠٠٠ :؛كرويوين
 )١757- 06500 (ناج) نوسرجح

 ةعماج ديمع .تسنرف توهال :.((65

 هل ناك .هنامز ةذتاسأ رابك دحأو سيراب

 ١1182. سناتسنوك عمجم يف مهم رود

 لبج حفس يف ةيندرأ ةنيدم :شرَج

 لكايه .ةّيقولس ةنيدم لالطأ .نولجع

 .ةيعارز قوس .ةيطنزيب سئانكو ةّينامور
 . 156 برعلا اهحتف

 كريرطي ->-(ىيثقلا» >«سنامرج
 ميركت نع عفاد ١6/!-7/7٠١. ةتتيطنطسقلا

 .9* يفوت .لزغف تانوقيالا

 ىطسولا اًيوروأ يف ةفطنم :اينامرج

 .لوتسيفلاو نيرلا يّرهن نيب ءاميدق

 رقوللا - حيرجلا سرافلا - وكيرج

 3 تاما ايتكتم

 ةّينامورلا ةّيروطاربمألا) ةّينامرحلا
 اهسَسأ ةّيروطاربمأ :(ةسّدقملا ةّينامرجلا

 ١8١٠15 ىّتح تمادو 477 ريبكلا وتوأ

 ؟ اوسنرف ىلختو أ نويلوبان اهلح نيح
 . ايناملأ شرع نع

 نم رجاه «يرآ بعش : نوّينامرحلا

 لوهس يف ٌرقتساو ايفانيدناكس بونج
 ذنم ايلاطيإ ارغ .م.ق ١ نرقلا ءاّيوروأ

 .؟ نرقلا

 نيطسلف لابج ىلعأ :(لبج) قمرحلا

 .م ١,5١8 دفص ةنيدم ىلع فرشُي

 ةظفاحمب قارعلا يف ٌيرثأ عقوم :ومرَج

 .م.ق 5 فلألا .ةّيناميلشلا

 :(4594ت) (حلاص رمع وبأ) َيمرَجلا

 .«هيوبيس بيرغ ريسفت١ هل . يرصب يوحن
 يف ةنيدم 107612115008 نوتسيمرج

 .غروبسنهوج قرش ةّيبونجلا ايقيرفأ
 . بهذ مجانم .ناالةرو٠٠

 . اثوريخ بلطأ : ةدن رح

 نايرسلل كريرطب لّوأ :(ليئاخيم) ةّورَج
 نم هّرَقَم لقن .١٠18-1١1ا87 كيلوثاكلا

 . 71/86 نانبلب ةفرشلا ريد ىلإ نيدرام
 :(١861١-11لالال) (سرطب) ةورَج

 .ا١م٠8؟١ كلوثئاكلا نايرسلا كريرطب

 تنكس .ةميدق ةّبنامَي ةّيبرع ةليبق :مُهرُج

 نيّيكلملا كريرطب :(سرطب) يريجيَرُج
 . ةلحز يف دلو 18948-١4015 كيلوثاكلا

 هتلحر يف فيرغلب ٌيزيلكنالا دئارلا قفار

 . برعلا دالب ىلإ
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 بونج يف ضفخنم :(طش) ديرجلا

 ةحلام ةريحب ءءارحصلا برق سنوت
 هتاحاو رهشأ .مك ٠٠١ اهلوط ةعساو

 رومتو ليخت عرازم .ةطفنو رزوت

 دلو ّيومأ رعاش :(977-؟93707) ريرَج

 زاتمإ .ةرزحح وبأ هتينك .ةماميلا يف
 لطخألا هيمصخ وجه امّيس ال ءاجهلاب
 ثلثملا امهعم نّوك دقو .قدزرفلاو

 نونفلا نّمضتي «ناويد» هل .ّىومألا

 لزغو رخفو ءاجهو حدم نم ةيديلقتلا

 . بيبح نب رفعج وبأ هعمج .ءانرو

 -١ا/41) 06:قانأا (رودويت) وكيرج

 .ناور يف دلو ئسنرف ماسر :14

 داور نم وه امك ؛ ّيقيطنمورلا ّنملا دئار

 نع ةلتاق ةطقسب اًباش يفوت :ةّيعقاولا

 يف امّيس ال ؛ةروهشم تاحول هل . هناصح

 ؛زوديملا :اهنم ءرفوللا
 ؛؛موسبإ يبرد قابساا .؟حيرجلا سرافلا»

 .نيناجم موسرو

 ١1٠١- وحن) (اشاب دمحأ) راّرَحلا

 يف ٌرقتسإ .ماشلاو اديص يلاو 264

 يف ودبلاب. هكتفل راّرجلاب بقل .اًكع
 .اًملأ 7١ وحن اهاياحض غلب ةرزجم
 ترياتوب راصح موافو اًكع نصح

 ١9949. ّيزيلكنالا لوطسألا ةدعاسمب

 ريمألا ىلوو ّيباهشلا فسوي ريمألا لق
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 .ةيرئازجلا عجار :رئازجلا

 .ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةمصاع :رئازحلا

 .طّسوتملا يف رئازجلا جيلخ ىلع أفرم

 ّيعانصو يراجت زكرم ل٠0٠1“

 رومُتو تاّيضمح ريدصت ءَيفاقثو َيلامو

 قروز»

 ججيسسن و ةدمسأو ةيودأو تاشامكو

 ةّيرثأ دجاسم «ةّيفَرح تاعونصم «ةيذغأو

 ةنيدم ضاقنأ ىلع اهانب .ةطشان ةحايسو

 ةيرئازجلا ةّيروهمجلا راعش



 قال 1١

 .م٠11 /ه17494 يريز نب نيكلُب ةّيئامور

 )١865- (رهاط خيشلا) قرئازجلا

 .ةغللا ءاملع نم يقشمد بيدأ :(1 7

 .باسحلاو بدآلا يف تافّلؤم هل
 ةيطارقميدلا ةّيروهمجلا) ةيرئازحلا

 ايقيرفأ لامش يف ةّيبرع ةلود :(ةّبعشلا

 ايناتيرومو برغملا نيب طّسوتملا ىلع
 7,781,14١ «سنوتو ايبيلو رجينو يلامو

 اهتمصاع ء'مك
 ةنئيطنسقو نارهو اهندم نم ءرئازجلا
 ناسملتو فيطسو ةبانعو

 .م.ق  نرقلا ةجاطرق تعبت . مناغتسُمو
 ةعطاقم اهلعجو .م.ق 47 رصيق اهلتحإ

 اهحتف .4؟84 لادناقلا اهازغ .ةّينامور

 تبق ةريوطافلا ينكح هه فرعلا

 اهيلع ىلوتسإ .نوّيصفحلاو داولا دبع
 نوّيسنرفلا اهلتحإ ١6518. نوّيتامثعلا

 «غ948614١1 ةّيرئازجلا ةروثلا تماق . 6

 . و417 نرشلا نرخ دمع تلعتناو

 .1989 ةّيبزح ةّيددعتو ديدج روتسد
 -١44١و9 1١948 ةّيلخاد تاعارص
 ءراردأ :تايالو ىلإ مسقت .1
 «ةنتاب «يزيليإ .يغاوبلا ّمأ .طاوغألا

 ءراشب ءةركسب ؛جربرغوب جرب ء«ةياجب

 .ن هبوق٠

 ةديعس و

 « ضايبلا «ةريوب ١ سد رف وب .ةديليلا

 «فودنت «:تسفسعت :(ناسملت ؛ ةيسم

 «تليسمسيت ءوزو يزيت ؛ةزاييت «ترايت
 ؛«ةلشخخ (٠.لجيج (ةفلج «رئازجلا

 قوس (ةةلكيكس هةليعس ء.فيطس

 ء«فيلشلا «ساّيعلب يديس «سارهأ
 نيع .تنشومت نيع «ةباتنع .فرطلا
 .ةملاقلا ء:.نازيلغ ه.ةيادرغ ءةلفدن

 ءةليسم ءمناغتسم ء«ةيدملا «ةنيطتسق
 .نارهو ءةلقرو ءداولا :هيليملا ءركسغم
 ربكألا مسقلا ءارحصلا يطغت :ضرألا

 عفترت . مك ١,440,0٠٠ ءاهتحاسم نم

 لهسلا ةازاومب ّلتلا سلطأ لسالس اهيف

 وحن ءارحصلا سلطأو َيلحاسلا

 دالبلاب ةّمق ىلعأ اهيفو راقهلاو .بونتجلا
 ساروأو لئابقلاو ء.م00٠.7 تاهات

 ةبصخ لوهس اهللختت «بازو ليان دالوأو

 ىّتح اًفيص مشت ةيدوأو لويس اهيورت
 يف اهضعب عمجتي وأ اهيراجم فجت

 ثيح طش مساب ةروهشم ةقلغُم ضاوحأ

 اهّمهأ «ةبرتلا اهّضتمت وأ اههايم رخبك

 اب 0 4

 يرئازجلا رهاطظ حيشل

 «ّيئاوتسا هبش خانم . ْغيْعلَمو ةنضُحلا طش

 ةتوافتم راطمأ .طّسوتملا ىلع لدتعم

 ةنس نيبو ميلاقألا فالتخاب ةرازغلا

 فافج ىلإ ةفراج لويس نم :؛ىرخأو

 يرلل دودسلا ةماقإ بجوتسا امم ؛ديدش
 يف ناكسللا عّمجني .ةقاطلا ديلوتلو

 رشتنتو «ةّيعارزلا يضارألا لوح لامشلا

 رّوطت . ةينغ ةبصخ تاحاو بونجلا وحن

 دراوملا لضفب عيرس ٌومنو مهم ٌيداصتقا
 .ةريبك ةيندعمو ةيطفن ةورثو ةّيعارزلا

 رضخو اطاطبو بوبحو حمق ةعارز

 ةيبرت «نوتيزو ةمركر ليخنو تاّيضمحو

 صاصرو كتزو ديدح مجانم .ةيشام

 : ةينغ لوقح ءمحفو تيربكو تافسوفو
 ةيطفن تاعاتنص .تعيبط زاغو اطفن

 ةّيعارز تالاو ا نسا

 تاعوتصمو ةيذغأو حيسنو تنمسإو

 بلطأ .زاغو طفن َيملاع ريدصت .ةّيفَرِح
 .ةنّولملا طئارخلا

 . لبتنأ مجار :ليألا رز

 . ايناطيرب عجار : ةّيناطيربلا رّرُجلا
 . ايراتك بلطأ :تادلاخلا رُرُحلا
 وباك بلطأ :رضخألا سأرلا روج

 .هخرف

 .نومولوس بلطأ :ناميلس رّرج
 :زدنليأ نيجرف وأ ءارذّعلا رّزُجلا
 ؛يبيراكلا رحبلا قرش لامش يف ليبخرأ

 همساقتت «.ىرغصلا ليتنألا رج نم

 رجلا .ايناطيربو ةدحّتملا تايالولا
 الل ةردعما "نك 062 فيكريبألا

 تناس :ٌمضت .يلامأ تولراش اهتمصاع
 .اهزك تناس قوج تناس ناعوت

 ةّيناطيربلا ّيدنهلا طيحملا رّرُج
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 5 مك 1١7 .ةّيناطيربلا رّرحلا

 نم .نوات دور اهتمصاع .ن ٠٠

 رّكس بصق ةعارز .ثلونموكلا لود
 ةّيركس تاعانص ءهكاوفو تاّيضمحو

 ديص ء؛هكاوف ريصعو مور بورشمو
 يف ةّمق ىلعأ .ةطشان ةحايس .كامسأ

 ةيكريمألاو .م١07 ةّيئاطيربلا رزجلا

 .م

 ةريغص ةلود : «رُمَقلا» وأ هرّمَقلا» رزج

 قيبمزوم قيضمب يدنهلا طيحملا يف عفت

 لحاسلا بونجو اًقرش رقشغلدمه نيب

 رزج ثالث نم نّوكتت .اًبرغ َيقيرفألا
 .يلاومو ناوزنه ءاجيزاجنأ : يه ةّيسيئر
 . ةريغص ةّيناجرم ىرخأ اًرزج اًضيأ ٌمضتو
 ؛يدحا؟ ةعابلا ءنتوروم ةيضاعلا

 :ةوقؤن عم ةاكلا دبع "٠ مك

 برعلا نم حجيزمه ئيرمقلا بعشلاو
 ةيسنرفلا نوثدحتي .ةقرافألاو ىمادقلا

 تتلعأو اسنرف نع تلقتسا .ةّيبرعلاو

 ةعماج يف وضع 0١41/5 ماعلا ةّيروهمج

 ١4957.. ذنم ةّيبرعلا لودلا

 ليبخرأ :زدنليأ لئاش وأ ةانقلا رزج

 لحاس برق شناملا يف قناطيرب
 ؛ولام ناس جيلخ لخدم دنع ايدنامرون

 هرزج ّمهأ .نا“ل,ءءف 1 ١

 .روهزو هكاوفو رضخ .يسنرغو يزرج
 راقبأ ةيبرت ءناتيحو كامسأ .ديص

 :ةّيكريمألا يداهلا طيحملا رُرَج
 رزجج نم اينايقوأ يف ررجج ةعومجم
 .ن 76,0٠٠ "مك 46,١ا/ ءايزينوركيم

 نم .انايرام رزج يف نابياس اهتمصاع

 .نيلوراك .ماوغ ادع ءانايرام اهرزج

 زوج .باي «بانوي هوالاب ءلاشرام

 تيسكوب هكاوفو دنهلا
 ةيوج ةفيثع كراعم ناديه .تافسوفو

 يف ةدحتملا تايالولاو نابايلا نيب ةيرحبو

 . ؟ ةّيملاعلا برحلا

 : ةّيناطيربلا يدنهلا طيحملا رّزج

 40٠ «لشيس ليبخرأ قرش رْزُج ةعومجم

 -ء

 «تناريمأ لمشت .ن1؟,٠66 ء'مك
 اهفحالسب ةريهشلا اريثلأ ءسوغاش

 ةيبرحلا ةدعاقلا ايسراغ وغيبد ؛ةمحضلا

 ايليناقو ليخنو رّكس بصق .ةّمهملا

 . فج "اللس ديضص ؛ةفرفو



 ١4 دنهلا رز

 ايسينودنإ عجار :دنهلا رْزُج
 لقا عج ار :ةّيبرغلا دنهلا رج

 اهلل ىيطسلف يف ةيامتك نيد د

 .رزجلا لت اهعقوم .نوّيرصملا
 يف شاع ناتف :(نامزلا عيدب) َيرّرَجلا
 يف باتك» قترأ نس د ةريجمل فلأ . دمأ

 ,. 6 «ةيسدنهلا لّيحلا ةفرعم

 (نيساي نب  هللادبع) ّيلوزحلا

 ٌيبرغم فّوصتم :(م١5١٠: /ه:45ت)

 سّسسؤم .ةجاهنص نم ةلوزج ةليبق نم
 . داهجلا يف لتُق .«نوطبارملا ةقي

 /همل/٠١ت) (شلادبع وبأ) َيلوزجلا

 .ىلذاش برغم ىفوص 20
 ] مه هعابتأ .«تاريخلا لئالد» بحاص

 .ةّيلوزجلا

 دودحلا ىلع ةّيوارحص ةبضه :ةريزحلا

 نيرهنلا نيب ام ةّيكرتلا ةّيقارعلا ةّيروسلا
 ةّيلهاجلا يف تناك .تارفلاو ةلجد
 يف ةعيبر رايد خم بقلك مالسالا ردصو

 رايدو .برغلا يف رضُم رايدو «قرشلا
 مّنَغ نب ضايع اهحتف .لامشلا يف ركب
 ةذعب جراوخلا اهيف ماق .741)-8

 وسيول ةزتادحلا قلطلا اهتن.تناروث

 اهنكس .بلحو لصوملا يف مهتلود
 مساب اهوفرع نيذلا داركألاو .«نايرسلا

 مويلا ةريزجلا مسا بلغي .ناتوب وأ ناتهب

 يتظفاحم امّيس ال ةيروس لامش ىلع

 اهيف يىرجيو ءروزلا ريدو ةكسحلا

 ءةيسخ :ةغعارإ :تارفلا قفار. ىوباقتلا

 منغو ةيشام ةيبرت «نطقو ٌزرأو بوبح
 . طفن . عساو قاطن ىلع
 نيب نادوسلا طسو ىف لهس :ةريزحلا

 ١ :نشيألاو قرزألا نيلينلا

 داو هندم مهأ .راثس ناّرخخ هيوري "مك

 اًناَكس نادوسلا قطانم رثكأ .يندم
 ةرذو ّينادوس لوفو نطق .ةعارز اهانغأو

 . بوبحو ايبولو ةعيفر
 . اريسلأ عجار : ركس ةريزج وأ ةريزجلا

 ىلع ةميدق ةّيكرت ةنيدم : رَمَع نبا ةريزج
 تناك .ةعيبر رايد يف ةيروس دودحو ةلجد
 اهمكح .ىطسولا نورقلا يف اًطشان أفرم
 ةريزج# نايرسلا اهاّمسو ءداركألا ءارمألا

 ينبو ريثألا ينب ةرسأ بستنت اهيلإ . ةودرق

 نم ددع اهنم جرخ «ٌيرزجلا ميركلا دبع
 .ةمئألا

 - ّيرزجلا نامزلا عيدب باتك نم ةمئمنم
 ةّيسدنهلا ليحلا ةفرعم يف

 اهلخد ةنيدم لّوأ :ءارضخلا ةريزحجلا

 مويلا يه «.سلدنألا حتف يف برعلا

 بونج يف ةريزج هبش :ةّيبرعلا ةريزجلا
 رحبلا نيب ّيدنهلا طيحملا ىلع ايسآ برغ
 مك نييالم ٠ وحن .جيلخلاو رمجألا

 نميلاو ةّيدوعسلا لمشت .ن نويلم 0
 رطقو ةّيبرعلا تارامإلا داحّتاو نامَعو

 .تيوكلاو

 .ةيدوألا اهللختت ةبروسو قارعلا لوهس

 بونجلا ىفو دوشنلا هرج لامشلا ىف

 قا نقلا برغلا يف «يلاخلا عبرلا

 ّيبنلا لبج اهممق ىلعأ «نميلاو زاججلا

 هماهت لهسو
 ليلق ةدارخلا ديدش خانم .تلحاسلا

 . غمصو رومُتو ّنبو بوبح .راطمألا
 لوقح ىنغأ .جيلخلا ىلع ؤلؤل دئاصم

 .ملاعلا يف طفنلا

 «يبونجلا نانبل يف ءاضق زكرم :نيّرَج
 فولاشلاب روهشنم لالش .نإاور.٠٠و

 اهبرق .ةمّعطم نيكاكس ةعانص .م٠4

 . حافتو ةمرك .نيدلا رخف رواغم

 دحأ :(076 وحن ت) ةّرم نب ساَسَج

 نب بيلُك لّتاقو ”سوسّبلا برح لاطبأ
 . ةعيبر
 )١85- (نيسح خيشلا) رسحلا

 . سلبارط ىف دلو . ينانبل بيدأ إ 84

 نيب ٌدتمت ةبضه :ضرألا

 .مآو 1 بيعش 9 1

 ةديرج هتنيدم نأ أشنأ .رهزألا يف سرد

 هبتك نم .ريثك مظن هل .«ماشلا سلبارط»

 (ةّيديمَحلا نوصحلا»و ؛ةّيديمَحلا ةلاسرلا»

 سليارط ضاير»و «ةديقعلاو نيدلا يف
 .«ماشلا

 دنع برعلاو سرفلا نيب ةكرعم :رسجلا
 .م1174 /ها تارفلا رسج

 ىلع ةّيروس ةدلب' :روغشلا رسج
 .بلدإ ةظفاحمب ءاضق زكرم « يصاعلا

 (نسح نيدلا نيعم هجاوخ) تشج
 يف دلو «ٌّيدنه ىفوص )175-11١141(:

 رهشأ نم .ريمجأ يف شاعو ناتسجس
 ةقيرطلا رشن .دنهلا يف مالسالا يفّوصتم
 طفلا

 يف ةّيفوصلا قرطلا رهشأ نم :ةّيتشجلا
 بأ اهضتأ ءارافصأو انوي اهركككو ديلا

 .ةاره ىرق نم تشج يف ّيقشمد قحسإ
 فورعملا نيدلا نيعم هجاوخ اهرشنو

 يّتملكب قطنلا اهعابتأ دّدشي .نئتشجلاب
 0 .ةشكرزم اًيايث نوسبليو فهللا الإ
 .زقاس ةريزج هاجت ايكرت يف أفرم : ةَمْشَج

 ىلع ّيسورلا لوطسألا هدنع رصتنإ
 1 . ١ا/ا/٠ تنامثعلا لوطسألا

 تارفلا ىلع ةيروس يف ةعلق :رّبعَج
 .اًميدك شوف ىه ,ةلدلا ةلظفاحيمب

 لئابق نم ةّيبرع ةليبق :رِماع نب ةدعج
 . نميلا يف بونجلا

 . ٌّيدعَجلا ةغبانلا بستني اهيلإ
 :(مص105 5 ه8 ت) بلاط يبأ نب رفعج

 ةتّوم يف دهشتسإ .نبنلا مع نبا «َيباحَص

 ترتب ىتح هكرتي ملف ءاوللا لماح وهو
 . نيحانجلا ىذب ّيبنلا هاّنك .ةأذدب

 :(م١86 /ه5١1١ت) فبرخح نب رفعج

 نع مالكلا ذخأ .ّيدادغب ئلزتعم مّلكتم
 اًبتك فّنص .ةرصبلاب فالعلا ليذُهلا يبأ

 ةلجد رهن ىلع رسج - رمع نبا ةريزج



 نوسرفج ساموت

 مل كول ا دنع ةفورعم تناك

 ةريغص رزج ثالث :(رزجلا) ةّيرفعجلا
 .ةليلم قرش ةّيبرغم

 .ناورسك ءاضقب نانبل يف ةيرق :اتيعج

 .ةيحايس رواغم «بلكلا رهن عبنم
 دودحلا برق ايبيل ىف ةحاو :بوبغحلا

 . ةيسونسلا ةقيرطلا ةيواز .ةّيرضملا
 -1771/ تلوغم وبه :ناخ ىاتغج

 ايسآ مكح . نا زيكنج ءانبأ يناث 05

 :ةامظعلا لوُغُملاَب هتلذلش فرعت :ىطسولا
 سسؤم :(54١٠ت) دؤاد كب يرغَج

 .كب لرغُط هيخأ عم ةقجالسلا ةلود

 نييونزغلا مزه . ٠١737 ورم ىلع ىلوتسإ
 نم نوتاخ نالسرأ هتنبا جّوز ٠6١5٠.

 .نالسرأ ىبلأ هنبا هفلخ . يساّبعلا مئاقلا

 :(6٠١15١ت) (اشاب نائنَس) هَدارلْغِح

 ّيلاطيإ مظعأ ردصو .اشاب نادوبق

 . لصألا
 يكلف 10122 تزل ّينيمغجلا

 .ةئيهلا ملع يف «صخلملا» هل .ّيمزراوخ

 -1١1ا/417) 1ع[[ع1502 (ساموت) نوسرفج

 عضو .ّيكريمأ سايس (67

 .١الال5 لالقتسالا نالعإ نطئشاوو

 ثلاث . 1174917 ٌيروهمجلا بزحلا سّسأ

 ىرتشإ .1801-148:4 ةّيروهمج سيئر

 . اينيجرق ةعماج سّسأو اسنرف نم انايزيول
 ةنيدم : 1111501 01137 يتيس نوس رفج

 ةيالو ةمصاع «يروُسيم ىلع ةّيكريمأ
 .نٌةدءرودم .«يروّشيم

 ءاكنل يرس يف أفرم : 134022 انفح

 .ديص ةدعاق .ن ٠٠٠,6

 .ةنساسغلا بلطأ :(لآ) ةَئْفَج

 ناطلس :(رهاظلا كلملا) قمقج

 اًنصو ناك 28*١74-1١5657. كتيلاننلا

 هتيلوت دعب هعلخف ىيابسرب نب فسوي ىلع

 نيدلا يف اًددشتم ناك .رهشأ ةثالثب

 . ءودهلاب هماَيأ ىف دالبلا تمعنو

 بيدأ :(148619-19114) (بيليف) دالج

 ؛ءاضقلاو ةرادالا سوماق» هل .ٌيرصم

 . ةّيسنرفلاو ةّيبرعلاب
 رعاش :(1847-1940) (رهاس) لالَج
 رّرح .اشاب يح ليعمسإ نبإ .َينامثع
 . قيقر لَّزَع هل .«نونف تورث» ةّلجم يف
 ءايزيغرق يف ةنيدم :دابآ لالَج
 1 .نالثرء٠٠

 «لياك رهن ىلع ةّيناغفأ ةنيدم : دابآ لالَج

 . ناتسكاي عم تالدابم قوس .ناء,٠٠

 . َىَلَحَملاَو

 كولم رخآ :هاشمزراوخ نيدلا لالَج

 دومحم نيدلا ءالع هايأ فلخ . مزراوخ

 ةمزه 6-١71. هكا وب

 تاس بنك .ليفعإ 1991 فاعوتكتج

 .يوستلا

 )1١1١17-1717(: يمورلا نيدلا لالَج

 يف دلو .نيّيفوصلا رابك نم ّيسراف رعاش

 ةقيرطلا بحاص .ةينوق يف ٌرقتساو خلت
 . ”«ىونثَملا» هل .ةّيولوملا

 وحن) (يِبَلَج ىفطصم) هّداز لالَج

 هل .نامثع خّرؤم -١1577(:

 .«كلاسملا تاجردو كلامملا تاقبط»

 هروب نسح اهأشنآ ةيلوغُم ةلالش :رئالجج
 قارعلا تمكح .ةّيناخليالا ضاقنأ ىلع

 .م١111-14 ه1

 سيّوَأ اهنيطالس رهشأ .دادغب اهتمصاع
 ةرق ةلالض اهيلع تضق .دمحأ .هنباو

 . يلنويوق
 (ليعامسإ يدنفأ مصاع) هداز يِبلَج

 ّيكرت خّرؤمو مالسالا خيش ١777(: ت)

 .ارعش ناويداو 11777-1778 خيرات هل

 ملاع ١74١(: دعب ت) (ىلع) يكدلجلا

 نم .ةرهاقلاو قشمد يف شاع . يئايميك

 «حاتفملا ملع رارسأ يف حابصملا» هراثآ

 رتكدو هرَّجَحلا لاوحأ يف ركفلا جئاتناو
 .«ٌضصاوخلا ةفرعم يف صاصتخالا

 قل ةيلبجلا دالبلا مسا اًميدق : داعلج

 .ةيدابلاو ٌندرألا نيب نيطسلف

 دالوأ حفس ىف ةّيرئازج ةنيدم :ةفلج

 .ةيدملا ةيالو يف ةرئاد زكرم ليان

 اسال

 ّيمورلا نيدلا لالج

 ٠٠ثورلةنل.

 . قشمد بونج ةيروس ىف عضوم : قلج

 نب ديزي هيلإ ددرتو ةنساسغلا هنطوتسا

 .ةيواعم

 قارعلا يف ةدلب :طابر لزِق وأ ءالولَج
 . نميألا ةلجد ئطاش ىلع نيقئاخ بونج
 قارعلا نيب ناسارخ ىف ةعين ةلعجوت

 درجدزي ىلع برعلا رصتنا اهدنع .ناريإو
 . 7 نيِيناساسلا لئاق

 . ينيطسلف رامج : تايلج

 وه .هعالقم نم رجحب هلتقو نبنلا

 دواد هزراب

 .ناآرقلا ىف تلواج

 )١8694- 1ءالزئنممع (نوج) وكيلج

 براح ء«ٌيزيلكنإ لاريمأ © 0
 .19157 دنطتوج ىف ىناملألا لوطسألا

 فرشُت نيطسلف يف ةّيلبج ةلتك :ليلَجلا
 لماع لبجل دادتما ىه .طّسوتملا ىلع

 افيح اهندم نم .م ١ «تانبل يف

 . ةرصانلاو اكَعو

 : (ةريحب)ا يربط بلطأ :(رحب) ليلجلا

 ءةسوُس ةيالوب سنوت يف ةدلب :مجلا
 . ةّينامور ضاقنأ .ن ٠0٠.0

 .يتامثع ريمآ )1469-١5846(:( مج

 . ىلويان ىف تام . ؟ ديزياب هوخأ هدرط

 نميلا يف ةنيدم :زجم وأ ةعامج
 .ةدعّص ةظفاحمب ءاضف زكرم .ما ٠٠

 ّينامورلا بعلملا - مجلا



 اشاب لامَج

 اشاب لامج

 دئاق )١4175-١977(: اشاب لامحج

 1١418- ةيروس ىف ننامثعلا شيجلا

 تاعامج مادعإ يف هملظب رهتشإ . 0

 .نيينائبللاو نيئروسلا نطولا ءادهش نم

 . سيلفت يف ليتغإ
 :(١٠١10١ت) (شااطع) نيدلا لامَج

 يف بابحألا ةضور» هل .ئيناريإ خّرؤم
 .«باحصألاو لآلاو يبنلا ةريس

 )1١891١- (يلع دّمحم) هداز لامج

 . جاتنالا ريزغ «يناريإ بتاك 207

 . ةرصاعملا ةّيناريالا ةياورلا داور دحأ

 :(1944١-947١؟4)  :(ةيماس) لامج

 مداغلا يف يقربشلا نيرا تاريهبش ىدنعإ
 . هيف تقّلأتو ثمتلا ملاع تلخد .ّيبرعلا

 قرش ةيسيئودنإ ةنيدم :612561]10 ريمج

 .نا٠٠:٠,٠86١ ءهواج

 :1آ0]زةستانلل لوبمج

 .ن٠٠٠,07 «ناتسخازاك

 ءاضق زكرم .قارعلا ىف ةدلب :لامحمج

 . .كوكرك ةظفاحمب
 برق قارعلا ىف لالطأ :رصت ةدمّج
 .ةرافس راك .رسغألا ٌلتو ةلجلا
 .م.ق 1400-6

 فقسأ :(1778١ت) (سيكرس) يرمجلا

 .ندهإ يف دلو .ننورام

 . سيرابب اسنرف دهعم ىف ةّيقرشلا

 كلم .ّيروطسألا ناريإ لطب :ديِشمَج

 يف | ةئيدم
2 

 تاغللا نمر

 سيئر ةكاّحضلا» ةهلتق .ةنس فلأ

 . نيطايشلا
 ,راهيب يف ةّيدنه ةنيدم :رويديشمج

 نيدعت زكرم .ن 17١,٠٠٠ ءاتوكلك برغ
 لصألا نناريالا ديشمج ىعانصلا هأشنأ

10 

 :(1885-19461) (يفطل دّمحم) ةعمج

 ؛ريمألا» بّرع .ٌيرصم ّيفاحصو بيدأ
 ؛«مالسالا ةفسالف خيرات» هلو .يلقايكامل

 .«دصارلا باهشلا)

 دحأ :ةدحتملا ممألل م ةماعلا ةّيعمحلا

 نم فلأت . ةدحّتملا ممألا ةمظنم ةزهجأ

 اهنيمأ بختنت .ةدحّتملا 7 ءاضعأ

 ةّيداع ةرود اهل .تاونس © ةذدمل ماعلا

 .لوليأ يف ةّيونس
 ّيلع نيب ترج ةكرعم :(ةكرعم) لمحلا

 ةشئاعو ريبزلاو ةحلطو بلاط يبأ نب

 ةشئاع لمج رقع اهيفو .م167 هال
 ىلع اهدعب تمدنو ٌةّمّركم تديعأو

 .اهجورخ

 سلوب ملعم .ّيدوهي ملاع :لييلمج
 . لوسرلا
 ١,16 دنهلا ىف رهن :1اددد23 انمج

 ارغأو 50 .جناغلا دفاور نم .مك
 . دابا هللاو

 ثحبي . نوطالفأل باتك :ةيروهمحلا

 ّيسايس ماظن لضفأ نعو ةلادعلا نع هيف
 ةيبرت جمانرب هبق عضي :عفمجملا يكب

 نوقّقحُي نيذلا ةفسالفلا ماكحلا هّدعي سذا #

 لاثم اولّمأت مهنأل عمتجملا يف ريخلا

 لمعلا طبر نع ةرابع الإ كلذ امو .ريخلا

 .ّيفسلفلا لثاتلاب ياسا

 : ةيطارقميدلا وغنوك ةّيروهمج

 وتلا

 ةمصاع «دنهلا يف ةنيدم :ةةمدصاد وُمَج

 عجار

 ءريمشكو وُمَج ةيالول رَغَئيرس عم ةكرتشم
 .ناالمردو٠

 لابجب دنهلا يف ةيالو :ريمشكو وُمَج
 قففسشفسب تاعي دودح ىلع ايالمه

 :ناتمصاع اهل .

 تابرياغنان اهممق ىلعأ .رّمّئيرسو وُمَج
 ةيبرت « غبتو بوبحو و زرأ ةعارز .م151.,4

 ن ار وهووروو ٠ ل

 ا

 فزخ نم سأر - رصن ةدمَج

 . ةّيفَّرِح تاعانص «ةيشام
 رعاش )48-1١3-١1884(: (ظفاح) ليمج

 .ةعئار ةّيئانغ تاّيرمخ هلو قيقر ّينادجو
 مالحأ» .«نادجولا صضيباا هنيواود نم

 . «ىلاودلا

 ةلثمم )1١94170-٠٠١5(: (ءانس) ليِمَج

 يف اهلا امم: .. يطبق ةّيرضم حرصضو امتيس
 ةجوزلا» ««ةياهنو ةيادب» :امنيسلا
 .«رايصلا رهزاا :حرسملا يفو . ؟ةيناثلا

 «ءاضيبلا ةيارلا#» :نويزفلتلا ىفو

 ١7 نرقلا) (سريواس سرطب) ليمجلا
 نم .طابقألا ىلع جيِلَم فقسأ :(1*و
 .«نيسيدقلا رّيِس ةعومجم» هتافلؤم

 )1١841- ه(اشاب ناوطنأ> لّيَمَحلا

 رّروح .ينانبل يفاحصو بيدأ (64

 .رصم يف ٌرقتسإ .توريب يف «ريشبلا»

 . ٌينانبل ىسايس : (نيمأ خيشلا) لّيمحلا

 ةيروهمجلا سيئر ١447. اًيفكب يف دلو
 .ريشب هيخأل افلخ ١988-1

 )١956-١1984(: (رايب خيشلا) لّيَمَحلا

 سّسؤم .رصم يف دلو .ٌينانبل ّيسايس

 شح اهَسقَرَو 1١5171 ةيئانبللا بالا

 ليبس يف نيلضانملا نم  .هتافو

 )١448- ريشي هئبإ - .لالقتسالا

 ليتغإ . 1947 ةّيروهمجلا سيئر 2 1

 .هباختنا نم اًموي 71 دعب

 ةنراوملا كريرطب :(سييليف» لّيَمُجلا
 . ١945-1١46

 ماّسر :(1958١ت) (رصيق) :لّيمجلا

 داور نم .ةحافتلا نيع يف دلو . ينانبل

 ريدم .ثيدحلا رصعلا يف ّيبرعلا مسرلا

 ةّيميداكألا يف تحنلاو ريوصتلا دهعم



 نضلح

 . ارجنَع ةكرعم» هتاحول نم . ةّينانبللا
 ومآ رغانقا 0/1 سنا كلن ليست
 فرغف ةنيثُب هتقوشعمب ىنْغت . ةرذُع ينب نم
 :رصم يف ئفوت اهب
 ةيدلب زكرم .رئازجلا 9 ةدلب ::ةليه
 لالطأ .ن٠:174,7 «ةئيطنسق ةيالوب
 # نرقلا ةّينامورلا لوكيوع

 لهأ نم ةيّتغم :(147 وحن ت) ةليمج
 مّلعت .ّيومألا دهعلا 7 ةنيدملا
 «ةبابحو دم اهنلغ

 بتك يف ةريثك اهرابخأ .ةمالسو
 .بدألا
 /ه١80ت) (ديعس وبأ) َيِباَنَجلا

 .نامعو ةماميلاو فيطقلا ”ٌلتحاو 14 نيرحبلا عضخأ .يطمرق عاد :(م7
 . ءاسحألا يف ليتغإ

 /هالا؟ت) (رهاط وبأ) َيِباَنَجلا
 كولم رهشأ .قباسلا نبإ م14
 ردتقملا مزه .نيرحبلا يف ةطمارقلا
 /ها ال دوسألا رجحلا ذخأو ةّكم لخدو

 .مو

 خّرؤم :(0٠4١١ت) (ىفطصم) َيِباَنَجلا
 هل .بلح ءاضن يلو . لصألا ّيسراف
 لئاوألا لاوحأ يف رخاذلا ميلعلا»

 ةرسأ ا” خيرات وهو .ءرخاوألاو
 . ةّيمالسإ
 :(141/5-1948) (ٍتلع دّمحم) حانج
 لّوأو ناتسكابلا ةلود سّسؤم .«ّيمالسإلا فلحلا» سيئر . ٌيناتسكاب ٌيسايس
 . ١921 اهل سيئر
 . (ةريحب) ةّيربط بلطأ : رساتَج

 ةيدرك «ةّيزرد ةينانبل ةريمأ : طالبنج
 حبصأو 178 ذم ناتيل تنطرتألا .؟ َينعملا نيدلا رخف ريمألا تفلاح . "مساق نب طالبناج ىلإ بستنت . لصألا
 .فوشلا يف عاطقالا ءامعز نم اهنا )

 .ةشئاع نباو

 ماع رظنم - ىونج

 :(11/44-1817) لعصصع# (دراردإ) رْثج ديعس نب طالُبنَج اهنم رهتشإ
 - نانبل يف ةرسألا سسؤم ١51٠(2 ت)

 .ةراتخملا رصق ىنب :مساق نب ريشب
 همدعأف «ّيباهشلا أ ريشب ريمألاو فلتخا
 تسلا - .14765 اّكع يلاو اشاب هللادبع

 «طالبنج داؤف ةلمرأ :(١901١ت) ةريظن
 اهفلخ 1١977. ةرسألا ةماعز يف هتفلخ
 . ليتغإ )/1١9411-١141/0(. لامك اهنبا

 ىلع ادنغوأ يف ةنيدم :لذمز» اجنج

 .ساحن .ن 57,6٠٠ ءايروتكف ةريحب

 :(.م.ق 798ت) ايروم اتبُك ةردنج
 89١ ةّيدنه ةّيروطاربمأ لّوأ سّسؤم

 رهق .ايرومب هتلالس تفرغ .م.ق

 لباك كلمو .م.ق ٠ ءأآ سقولس
 .ناتسشولبو راهدنقو ةارهو

 نم ةسمخ بقاعت ةرسأ :يل ةرَدنَج

 يف ىمظعلا ةرادصلا بصنم ىلع اهدارفأ

 .١٠٠16١و ١780٠ نيب ةّينامثعلا ةلودلا

 يداو ىلع سنوت يف ةنيدم :ةبودنج
 .حمق .ن 1١,٠٠٠ «ةيالو زكرم «ةدرجَم

 رعاش )١11/67-1840(: (نيمأ) ٌيدنجلا

 ريمألا حدم .صمح يف دلو .ّيروس

 راعشألا مظنب نئفتو ريبكلا ريشب

 باتكو «ناويد#» هل . يناغألاو

 ١منظومات« .
 ل هاا - .
 .ناتسزوخ يف ةّيناريإ ةنيدم :روباسيدنج
 ىسوم وبأ اهحتف ١. روياش اهنبشأ

 نب بوقعي ةمصاع .78 قيرعشألا

 ةّيبطلا اهتسردمب ترهتشإ .رافصلا ثيللا
 .ةّيمارألا اهتغلو

 .يردجلا

 :نيترام ناس لارئنج

 .ءسريأ سناوب يحاوض نم نيتنجرألا
 .ن اتردد

 :(؛الال-4:58) ©6ءمقغيتتنع كيرسنج

 اهيف سّسأو ايقيرفأ حتف .لادناقلا كلم
 .ةعساو ةكلمم

 حتاف )1171-17717(:  ناخ زيكنج

 ةيلوغَملا ةّيروطاربمألا أشنأ .ريهش

 رحبلاو نبصلا نيب لودلا عيمج عضخأو
 نب نيجوميت ٌىلصألا همسإ .ةوسألا

 ناخوتاب هتلالس نم رهتشإ .يكوشي
 . كنلروميتو وكالوهو
 ةطانرغ يف رصق :فيرعلا َةَنَج

 سلدنألا روصق نم .ءارمحلا برق
 .ةعئارلا

 جيلخ ىلع ّيلاطيإ أفرم : 068078 ىونج

 .ن٠٠٠,٠٠9 يروغيللا رحبلا يف ىونج
 .ايليسرم دعب طّسوتملا عوفارم مهأ

 ةيئاردتاك .ةليقث تاعانص ؛اطفن يفاصم

 ةعورب ةروهشم رباقم . ةّيرثأ روصقو

 . ةّيفلا اهليثامت
 ١4٠١ ريمزإ لتحإ .ّيكرت ريمأ :ديتج
 .1476 ست لتق :همساب دوقتلا برضو

 /ها90ت) «(مساقلا وبأ) ديتجلا

 هلاخ ذيملت .ٌيدادغب يفوص م٠
 ةقيرطلا بحاص .ىيطّقسلا يرَسلا

 ّدض حيقلتلا فشتكإ

 يف  ةئيدم

 .ةروهشملا ةّيدينجلا



 ىلع ارسيوس ىف ةنيدم :06007 فينج

 ا 1 هكا ةزتست
 زكره .تارهوجمو تاعاس .فحاتمو

 زكرم 1919-١948. يممألا ةّيعمج

 رمحألا بيلصلا :اهنم ةّيلود تامظنم
 ةححصلا ةمظنمو تلودلا لمعلا بتكمو

 . ةّيلودلا تالصاوملا داحتاو ةّيملاعلا

 .ناميل بلطأ :(ةريحب) فينج

 .ن 5٠١,٠٠٠ نيطسلف يف ةدلب : نينج

 ةّيريدمب نادوسلا برغ يف ةنيدم : ةنينجلا

 .نةةءةوبوف6

 .نآ86ر٠٠٠ .داشت دودح برق روفراد

 ةنبإ :(1314-15481) مكيب ارأ ناهج

 . اهفّوصتو اهلامجب ترهتشإ .ناهج هاش
 :لدطقمسم-1ةعادس3 انايغام غناهج

 ىلع ناتلُم ميلقإ يف ةّيئاتسكاب ةنيدم
 «تانش

 ءربكأ نبإ )١639-١1579(: ريكناهج

 ةسايس عبّنإ ١7١00. َيلوغُم روطاربمأ

 ديب مكحلا كرت .ينيدلا حماستلا يف هدلاو

 رهتشإ .ناهجرون لامجلا ةعئارلا هتجوز

 هل .نوتفلاو بادالا رصان ءهلدعب

 عئاور نم ربتعُت ؟يريكناهج كرت تاركذم
 هنامدال هتحص تءاس .هرصع ىف بدألا

 ناهس ءانغ نب هقلخ ..روجكلا
 (دّمحم هشلادبع وبأ) يرايشهجلا

 .لن اة ةيبؤق٠

 ٌيىفوك ٌيدادغب خّرؤم :(447ت)

 ءارزولا» هباتكب رهتشإ .لصألا
 .«باّتكلاو

 :(مال1ه /ها18ت) ناوْفَص نس مه

 يهو .ةّيربَجلا وأ ةّيمهَجلا ةقرفلا سأر

 .تافصلا يفنتو رّيسُم ناسنالا ّنأب لوقت
 جيَرُس نب ثراحلا عم نيّيومألا ىلع راث

 . لي
 كولم. نم: ةييرع ةرسأ :(ون) رَوْهَج
 ةيطرق نق اومك .سلادتألا نق تفاوللا
 نوكأ او و اموال

 ءارزو نم ”٠١47. ت دمحم نب رَّوِهَج

 رايهنا دعب ةبطرٌقب ٌلقتسا ءرِماع ينب
 هرصاح ؛دّمحم هنبا هفلخ .ةّيومألا ةلودلا

 داّبع نب دمتعملاب دجنتساف سطفألا نبا

 ىنب مكح ىهنأو ةبط رق لتحا يذلا

 .رّوهِج
 ءارزو نس ةرسأ : (وني) ريهج

 ةلودلا رخف : اهنم . نييسابعلا

 - .مئاقلا ريزو .(م١9١1 /ه447 ت)
 .(م١٠١ ٠ /ه5:9”ت) ةلودلا ديمع هنبإ

 . رهظتسملا هلتق

 .اويل بلطأ : ءاوحلا

 )١965- (اضرلا ىلع نب دمحم) داوحلا

 عساتلا مامالا :(م7ه-8خ١١1/ه

 ىسوم هّدج عم نفدر دادغبب يفوت . ةعيشلل
 يتلا ةّيمظاكلاب امهنفدم فرعف مظاكلا

 . ةسّدقملا تابتعلا نم تحبصأ

 /هه554ت) يناهفصألا داوجلا
 .لصوملا كباتأ يكنز ريزو (م14

 يف اًئيجس يفوت .ةقرلاو نيبيصن مكح

 . لصوَملا
 دئاق )١485١-١406٠١0(: اشاب داوج

 ١84١- مظعأ ردص .قكرت فّلؤمو

 وهو ؛ نامثع ٌيركسع خيرات» هل , امك

 . ةيراشكنالا خيرات

 ءاضق ةدعاق .قارعلا ىف ةدلب :اتراوج

 .نا٠٠٠,١٠ ءرازابرهش

 روصنم وبأ) َيقيلاوجلا نبا وأ َيقيلاوجلا
 ٌيوغلا )1١١9/7-١١44(:  (بوهوُم
 «بّرعملا# ةنراثآ رهشأ .ىدادغب ىوحنو

 بدأ حرشا#و .ّيمجعألا مالكلا نم

 تاكربلا وبأ هذيمالت نم .«بتاكلا

 .باَّشَْخلا نباو ٌيرابنألا

 )1١7714- ]هاماألاع (رد ناج) ليقناوج

 ىف هقفارمو 5 سيول راشتسم 3017
 هلق كاوقذل ترو .ةجيلملا ةلبحلا

 (رقاب ٌيرهاوجلا
 ةعيشلا عجرم :(ما1445/ها156ت)



 نمر

 رهتشإ .فجنلا يف يفوت .هرصع 0

 عئارش حرش يف مالكلا رهاوج» هباتكب
 هّقفلا عجارم مظعأ نم هباك . ؟مالسإلا

 هدعب نم هترسأ تفرغ .ٌيرفعجلا ّيعيشلا

 . ّيرهاوجلا لآب
 )١8944- (يدهم دّمحم) ىرهاوجلا

 ءارعشلا رابك دحأ .تقارع (81/

 ةبلحا : هتافلؤم نم وفا نييكيس لكلا

 روعشلا نيبا )١14741(.: هبدألا
 «ٌيرهاوجلا ناويد» )/١45(« «ةفطاعلاو

 ٌيروثلا طخلاب هرعش مسّتإ )١145(.

 . ينطولا
 ةنيدم :10303 63 اوُّسي واوج

 ؛ابياراب ةيالو ةيليزارب

 .نةءدرلل
 .مك 4٠١ ءايقيرفأ يف رهن :لن8 ايوج

 ٌبصيو لاموصلا يوري ءايبويثأ يف عبني
 . ٌّيدنهلا طيحملا يف
 .نادوسلا بونج ىف ةنيدم :ابوج

 .ةّيئاوتسالا ةّيريدملا ةدعاق .مالردعو

 ةمضاع

 ١ .ةيعارز قوس .ن. ةرد٠٠

 ةهلآ ريبك :لانمأ[65 يرتشملا وأ رتيبوج

 ىلع لكيه هل .نانويلا سقز وه «نامورلا
 . كبلعب ىف رخآو لوتيياكلا

 ناخزيكناج نبإ :(17717ت) يشنوج

 ةلطراألا سوح ناخوتابب .كتاوو
 .ةّيبهذلا
 يف ةقطنم :1ن11300 دنليج وأ دنلتوج

 ىلع مركب ةكرفن ترهدشإ . .كرانتادلا
 .19411 ناملألاو زيلكنالا نيب اهلحاس

 .اًموأ عجار :ةخوج

 )1١4839-1985(: (شللادبع) تدوج

 ةيكرتلا ىلإ لقن .ّينامثع ّيسايسو رعاش
 نشأ .ماّيحلا رمعو ريبسكش تافلؤم

 ١5٠. «داهتجالا١ ةديرج

 )1١4757-1442(: (دمحأ) اشاب تّدوَج

 لدعلا ريزو .ّينامثع خّرؤمو تىسايس
 ّينامثعلا نوناقلا رشن .فراعملاو

 يتلود ّيعئاقو خيرات هلو «ةلِجملا»

 . «ةيلع

 ىف ةيدنه ةنيدم :1001مان[ روي هدوج

 : .ن#٠٠٠.19 (:ناهتسجار

 .ّيعانص زكرم . 17 نرقلا

 ناتوب ميلفإب ناتسدرك يف لابح :يدوج

 كلف نإ ليق . رَّمَع نبا ةريزج قرش لامش

 .نافوطلا دعب اهيلع اسر حون
 نم كولمم :(موالا مه ت) ردوج

 .ذاتسألاب فرع .ةّيمطافلا ةلودلا لاجر

 .رعملاو روصنملاو مئاقلا مدخ

 اسنرف ىف ٌدتمت لابج ةلسلس :1ا53 اروج

 نم نصح

 ةيبرت م ١,الا"؟ ءايناملأ برغو ارسيوسو

 .ةروهشم نابجأو نابلأ «ةيشام
 ؛زيلكنإ كولم ةّتس مسإ 2018 جروج

 نم كلم لّوأ ١ - )١1/14-101517( مهنم

 -١ا/77/) - ؟ .ةّيئاملألا رقوناه ةلالس

 عضو هدهع ىف .قباسلا نبا ((

 ةيرامعتسالا ةّيروطاربمألا ساسأ لويلو

 ىلغ )1١9/10-:188( - * .ةّيزيلكنإلا
 ةدحتملا تايالولا .تلقتسا ههاّيأ
 نبا )1١4486-١1921( - 5 .ةكريمألا
 هيخأ يّلخت دعب كلُملا دّلقت ّه جروج

 تكراش ١95. شرعلا نغ َّم راوذإ

 .؟ ةّيملاعلا برحملا ىف هذالب

 نانويلا كلم :(1840-1915) أ جروج
 يف لتقو نغاهنبوك .ىف دلو .65*

 كلم 94 نايتسيرك نبإ .كينالس
 كلم ):183-/١4419( - ؟ .كرامئادلا

 يفن .1470 داعو ١474 عل 1
 .144١ةداعو 1

 أفرم :©6ءمدوع 75 نوات جروج

 « غنانبب ةيالو ةمصاع .يزيلام

 0 الع 1 ها

 ةمصاع :660م:8ءاما» نواتجروج
 نع 0 1 اطألا ىلع انايوغ

 .واكاكو تيسكوبو ركسو
 ىلع ةّيروهمج :5ةلقر0610ه ايجروج

 نيب اايكرت دودحو دوسألا رحبلا

 "مك 08,٠٠  ءايسورو اينيمرأ
 .ن قر :ء؟يف و.

 نلعأ .ايراجأو ايزاخبأ اتّيروهمج اهعبتت

 ناجزوج

 1 جروج

 لالقتسا اهيف ىلعألا تايقوسلا سلجم
 اهممق ىلعأ 1١44١. ناسين 4 ىف دالبلا

 نم .م 60,٠47 .ساقوقلا يف كبزاك
 تاّيضمح :ةّينغ تاعارز .اروك اهرهنأ

 اهفرع .محفو زينغلم .هكاوفو ةمركو

 . جَرَكلا دالبب اًميدق برعلا
 تايالولا ىدحإ :06عم:813 ايجروج

 ٌيقرشلا بونجلا ىف ةّيكريمألا ةدحّتملا

 .' مك ١٠1,488 ءجسلطألا ىلع

 .اطنلطأ اهتمصاع .ن, ٠٠,4

 . ةينع تاعارز

 نيب ادنك برغ قيضم :(قيضم) ايجروج

 . ةيناطيربلا ايبمولوكو رقوكتف ةريزج
 يف ةّيئاطيرب ةريزج :ةّيبونجلا ايجروج
 «دئلكوف رزج عبتت يبونجلا ّيسلطألا

 اهحطس 0 ناك

 حاير .ةّيديلج رهنأ .م 5,875 «قلبج

 ّيملاع زكرم ّمهأ .ريصاعأو ةّيمسوم

 تيز ريدصت ءاهعينصتو ناتيحلا ديصل

 .ةكمس

 .ليزاربلاو وريب يف رهن :لادعد3 اوروج
 .مك ١,4٠٠ «نوزامألا دفاور نم

 )1١8698- (ناج) سيروج

 ةكرحلا مهعزت .تسنرف سايس © 4

 ىوقلا ديحوت ليبس يف لمعو ةيكارتشالا
 ١9٠95. هتيناموألا ةديرج سّسأ .ةّيلاّمعلا

 . ؟ ةيملاعلا برحلا يف لق
 عبني .مك 78 نانبل يف رهن :(رهن) زوجلا

 لامش طّسوتملا يف ّبصيو نيروُّتت يف
 :ةورغلا

 .لناأرش«.

 لقان1غك

 يوخدنأو

 تاريإ نيب ميدع ّيبرح رمم .لوبيرسو

 قاقربمشو ةنميم اهتم



 منعت
 "ع

 .رهنلا ءارو ام دالبو

 ل056عمطلمع (فزوج ىيرام) نيفزوج

 .نيّيسنرفلا ةروطاربمأ :(1814-110/77)

 ةلمرأ .كينيتراملا رزج ف تدلو

 ةلصقملا ىلع تام يذلا هنراهوب ردنسكلأ

 مث ١7947 تريانوب ةجوز .نادلو اهنم هلو

 .هيلع ريبك ريثأت اهل ناك ءةروطاربمأ

 . اًدلو هل بجنت مل اهّنأل اهقلط
 ءايرجين قرش يف ةئيدم :105 سوج

 ةراضح راثآ .ريدصق .ن

 .ةعئار ليئامتو فحتم .ةميدق

 ةنعارف يناث :رسوز وأ رسيج وأ رسوج

 .م.ق 15086 وحن :مهريشأو "© ةلالسلا

 .هل اًربق ةراَقَس مره دّيش . بتوحمإ هنواع
 ةيروس يف عقوم :بارخلا ةيسوج

 لتنعاب ريد لالطأ .صمح بونج
 . ةميدقلا

 ةيطارقميدلا نميلا يف ةنيدم :ةطوحلا

 . ةظفاحم ةدعاق . ةّيبعشلا

 مهأ ءدجَن لامش ةّيدوعس ةعطاقم :فوَجلا

 يداو اهيف يرجي .هكاكسو فوّجلا اهندم

 .ةيشام ةيبرتو ليخنو بوبح .ناحرسلا
 ةعطاقم ىف ةّيدوعس ةنيدم :فوحلا

 لدنَجلا ةنو .نا٠٠٠,١٠ .فوّجلا

 .ناحرِسلا يداو يف ةّينغ ةحاو .”اًميدق

 ءامضق زكرم ؛نميلا يف ةئيلم :فوحلا

 .لبإو ليخ ةيبرت . ءاعنص ةظفاحمب
 ل556 (فزوج لاشراملا) رفوج
 مزه .ىسنرف دئاق :(186-1981؟)

 . ١415 لوليأ نراملا رهن ىلع ناملألا

 ©6عءمامهر 56 رليه تناس اورفوج

 ءاملع نم :(184١1غ-1١1لال؟) 1ةناهنمع

 تاناويحلا مسق أشنأ .نيّيسنرفلا ةعيبطلا

 . سيراب يف تابنلا ةقيدح يف

 -181/7) لوانا/ععأ (ود يرنه) لينقوج

 ىف ىماسلا اسنرف بودنم (65

 هدهغ ىف .(1418-1553) نانيلو ةيَزوس
 - .ةيئانبللا ةّيروهمجلا روتسد عضو
 :(14/1-1461/) 1وانا/عا (سيرل) هقوج

 جارخإب رهتشإ . يسنرف حرسم ريدمو لثمم
 ماقو ءودوريج ناجو رييلوم تاّيحرسم

 .ةّمهم ةّيئامنيس راودأ ةّدع بعلب
 :(1974-١ماله) (ايض) بلأ قوج
 . كرئاتأ راصنأ نم .ّيكرت يسايسو رعاش

 ةنيدم 10: عزةلكقتاه  اتركاحكوج

 .ن٠٠٠,154 ءهواج طسو ةّيسينودنإ

 ةْيفَّرِح تاعانص :َيّفو َيفاقث زكرم
 حرسم .ةركتبم ةّصاخ ةقيرطب ةنّولم ةشمقأ

 نمل هش
 -1847) هانم (يجروج) فوكوج

 لاطبأ نم نتايقوس لاشرام 4
 تايلألا ىلع رصعإ .؟ يلانلا برحلا
 ١447 دارغئيلاتسو ١44١ وكسوم ىف
 : 14846 نيلربو

 ةعئار :آه لوءمد0ع ادنوكوحلا

 ١ اوسنرف هنم اهارتشإ .يشتنيفاد ودرانويل

 ةروص اهنإ لاقُي .(رقوللا فحتم)

 . اسنرولف نم ةأرما «ءازيلانوم

 لواناع (توكسري سميج) لوج

 .ّيناطيرب يئايزيف :(18893-1814)

 تاراثتلا اه لهصت ىلا ةرارحلا سرد

 ,نكيناكيملا ةّيرارحلا ةدحرولا

 . 191/7 كراعمل

 .ونامور بلطأ :نامور لوج
 ؛نييبيليفلا يف أفرم :1010 ولوس وأ ولوج

 .نة٠٠٠,٠ ءولوس ليبخرأ ةمصاع

 يف ةّيدنه ةنيدم : لانا انه كان؟ رودنولوج

 .ريرخح .لن 2٠,6٠٠ «باجنيلا

 -194:0) (هردنأ> هقيلوج
 يف دلو هسنرف قيسومو ©7414

 لول 11

 ونايبلا ىلع تاعوطقم هل .سيراب
 1 ةيسقط تاصقر سمخلاا «؟انافآل

 . تاّينوفميسو
 )1١9114- ©ةدافست (اًيرام ولراك) ينيلوج

 دئاق .اَتِلرَب يف دلو ءيلاطيإ 6
 نرقلاب ملاعلا يف ةّيقيسوملا قّرِفلا مهأ

 .نيرشعلا
 ناملاع :10هاذوا-نن,1غ يب روك ويلوج

 :نيروهشملا ةّرذلا ءاملع نم ناّينرف

 يرامو رايب ةنبا (18919-1907) نيريإ

 )١94٠0٠- كيردرف اهجوزو ءيروك
 عاعشالاو نورتونلا اًعم افشتكإ ©(

 1١978. لبون ةزئاج الانف ىعانطصالا

 ّيّرذ لعافم لّوأ ءانب ىلع كيردرف فرشأ

 . 144/ اسنرف يف

 ءاضق زكرم «قارعلا يف ةدلب :ناموُج
 .؛تايارو زودنوار نيب ليبرأ ةظفاحمب
 .ن قرد:

 يف ةّيدنه ةلئيدم :131ا0838ال5 رويئوح

 .نا/ة,٠٠٠ .يتموغ ىلع شداربرتوأ
 َيفاقث ركرم ( يف رش ةلالس ةمصاع

 .1 4-6 نرقلا مالسإ

 زمري رخاس بقل :1هاط» 811 لوب نوج

 هدانعو ّيزيلكنالا لجرلا تافص ىلإ
 . هتد البو

 :(1١1-١1/44ا/45) 10265 (ميلو) سنوج

 تاساردلاب ”ةقغإ :قريلكإ قرفتم

 )1١8:8- 1مطصقم» (هردنأ) نوسنوج

 .ّيروهمج كر يمأ ّيسايس (©06

 لتقم دعب 0-1854 ةيروهمجلا سيئر

 . نلوكنل

 ب ا .

 يروك ويلوج كيردرفو نيريإ
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 )١94:١- 1هطصقم8 (دنفيإ) نوسنوج

 ةقبط ءابدأ نم .ّيديوس َيئاور 2 57
 يف ةنيدما هتاياور نم .لاّمعلا

 ؛ةنومضم ةلاسرا .«تاملظلا

 كارتشالاب 9١ا/4 لبون ةزئاج .«نوليركا

 .نوسنترام يراه هنطاوم عم

 لثمم -١1145(: ) (نب) نوسنوج

 يف ويدورلل الطب هراودأب رهتشإ .ّيكريمأ

 .ةديدع «؟نرتسوال مالفأ

 لوماطمكم» (سنياب ندنيل) نوسنوج

 ٌيكريمأ سايس :(141/-14:8)

 لتقم دعب ةّيروهمجلا سيئر .ىطارقميد
 يف اكريمأ لخدأ .19377-1471 يدنك

 . مانتيف برح
 لانيدراك لّوأ )189٠-١1941(: غنوج

 نيعلل الانيدرك أَ ع ١ ىنيص

 . 1891/4 ةّيعويشلا

 ظ بلألا لابج نم :1ادصعأهان وارفغنوج

 جلزت زكرم .م 4,١17 ءارسيوس بونج
 يف ديدح ةّكس طخ ىلعأ . م15 6/

 . اًيوروأ

 ونوج
 .ديص ةدعاق .نآ*رءءه

 ءاكسالا ةمصاع :لان0عقان

 ةدعاق «توريب لامش ننانبل أفرم :ةينوج

 زكرم .ل الةرؤة .ناورسك ءاضق

 . يفاقثو يحايسو يراجت

 :(م141/ه١18ت) يلقصلا رَهوَج

 .م١٠410 /ه1869 رهزألا ىنبو ةرهاقلا

 دهع يف قشمدو دادغب يّدصرم يف
 .نومأملا

 رصن وبأ) ٌيرَهوَجلا
 نم قوغل :( ١٠١٠ه ت)

 بيصأ .روباسين يف مّلع .مجاعملا

 هل . هتيب حطس نع هسفنب ىمرف ءاديوسلاب
 حاحصو ةغللا جا وأ ”«حاحصلا»

 ىلعو ملكلا رخاوأ ىلع هبّتر .؛ةّيبرعلا

 .ّيبارافلا

 (ميهاربإ ملعملا) ٌيرهوَجلا

 ٌّيرصملا رطقلا باّتك سيئر ١746(: تر

 - .دلبلا خيش كب ميهاربإ دهع يف
 .هقيقش ١18٠١١(: ت) (سجرج ملعملا)

 دّمحمو نيّيسنرفلا ماّيأ باّتكلا سيئر

 يف ةنيدم : 1136 5طالآ غر وبسنهوج

 .م ارالاث# «لاسنارتلاب ةّيبونجلا ايقيرفأ
 ٌيراجت زكرم مهأ .ل ارآا٠ ةهيووف

 بهذ ةعاتص .دالبلاب َيفاقثو ٌيعانصو

 .ةليقث تاعانص .دنرزرتوتيو مجانم
 ةنيدم اهيحاوض يف «تاناويح ةقيدح

 .جونزلا نكسب ةّصاخلا وتاوس
 ءايزيلام يف ةيالو :1050:ع روهوج

 .قالرك الرع كيك ويوم

 .سانانأو طاطم .ورهب روهوج اهتمصاع

 .ديدحو تيسكوب
 يف ةنيدم :101016 8ةلكن ورهب روهوج

 ؛ايزيلام

 . ةيعارز قوس .روهوج
 ةنيدم :1ادأتب لع 1018 اروف يد سيوج

 «سياريج >سانيه يف  ةيليزارب
 .نااكيدوأو٠

 .ناريإ يف نكامأ ةّدع مسإ :نيّوج

 (هللادبع دّمحم وبأ> َينيّوجلا

 نم ّيعفاش هيقف :(م١1 47 /ه1478ت)

 نيو يف دلو .ةغللاو ريسفتلا ءاملع

 ةريسفتلا» هبتك نم .روباسين نكسو

 تابثإ) ةلاسرو «قرفلاو عمجلا»و
 .ة؟ءاوتسالا

 ةيآلو ةمي اع .م0ل ا 0*يد٠د

 ينوبيج 3 ْ
 (كلملا دبع يلاعملا وبأ) َننيّوجلا
 .ٌىعفاش هيقف :(م86١1 /ه478ت)

 هتاحح افقو .قباسلا نبإ . ملكتمو

 بقلو ىتفأ ثيح ةنيدملاو ةكم يف رواجو
 .ّيرعشألا بهذم عبّتإ .نيّمّرَحلا مامإب

 كلُملا ماظن هل ىنب روباسين ىلإ داع اًّملو
 . ميلعتلا ىلإ فرصناف «ةّيماظنلا ةسردملا»

 ناكرألا يف ةّيماظنلا ةديقعلا» هبتك نم

 ءلوصألا يف ةناهربلا» «ةةّيمالسإلا

 «بهذملا ةيارد يف بلطملا ةياهناو

 :«ةرعاشألا بهذم ىلع «لماشلا»و
 .نيدلا لوصأ يف «داشرالا»و

 .هقفلا لوصأ يف «تاقرولا»و

 (كلَم اطع نيدلا ءالع) َينيّوُحلا
 هالو . يسراف خّرؤم ١(: 1 87-١؟؟5)

 هل .١؟5094 ناتسزوخو قارعلا وكالوه

 لوغملا خيرات يف ءاشك ناهج خيرات»

 «ءاملعلاو ءابدألا عّجش .مزراوخ كولمو

 :(م١5١١1 /ه498ت) حاجن نب شاّيِج

 هتوخإ عم بره .نميلاب ةماهت بحاص
 ديبَز مكح داعتسإ .هدلاو لتقم دعب

 .«ديبَز رابخأ يف ديفملا» هل .

 نيب ةّيقرشلا ايقيرفأ يف ةلود :يتوبيج
 دنع ندع جيلخ ىلع لاموصلاو ايبويثإ
 لاموصلا يه ءرمحألا رحبلا لخدم

 ءاّقباس ىسيعو رافع وأ ّيسنرفلا
 اهتمصاع . ال [|6يرةقق . "مك انضر لل

 طخ اهلصي مهم ّيراجت أفرم «يتوبيج
 ١ قاب تلقتسإ .انانأ سيدأب يديدح

 اهيف .ةّبرعلا لودلا ةعماج ىلإ تمضناو

 ىلعأ - م06 لاَسأ ةريحب صضخشنم

 وارفغنوج
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 ةلالسلا - ةزيجلا مارهأ

 مظعم .راطمألا ليلق راح ّيئاوتسا

 منغو لامج ةيبرت ءَلَخُر ةاعر ناكسلا
 .نعمو

 ١ نرقلا ةيديل كلم :(0ان825 سحيج

 نيلي ناك هنأ ةروطسألا تمعز .م.ق

 تغلب .روظنم ريغ هلعجي اًيرحس اًمتاخ
 . اهّرع جوأ ؛دهع يف هتكلمم

 ةيالو ةدعاق ءرئازجلا يف أفرم : لجيج

 يراجت ركرم ١ لجيج
 . نيلف .ديص ةدعاق ءيعارزو

 )1848794-١1461١(: 0106 (هردنأ) ديج

 .ل [4ي6ه.

 ةّصقلا باّتك رهشأ نم ىسنرف بيدأ

 ٌّيركفلا  رّرحتلا راصنأ نمو
 توفق :اهنم ةريخ هتافلوم . تفالخألاو

 «قّيضلا بابلا»و ءرتهتسملا»و «ضرألا

 لبون ةزئاج .«تاّيموي»و ؛ةلمعلا وفّيزم»و
 /١18417.

 06:3: (ارسنرف) راريج

 .امور يف دلو يسنرف ماسر :(1873

 ةكرعم مسرب رهتشإ .ديفاد ذيملت
 .زتيلرتسوأ
 ناطعردنلم لع انوميرك اد ودراريج

 قرشتسم 3 )١١١11-١11460(:

 ىلإ لقن .ةلطيلط يف ماقأ .لاطيإ
 ؛يطسجملا»و «يدنكلا ةفسلف ةّينيتاللا

 ّيسايس :09165عاك (دراودإ) كريج

 يف اكلوموغ فلخ 1١917. دلو .قنولوي

 191٠١٠. دحتملا لاّمعلا بزحلا ةسائر

 تاحالصإو ةّيعامتجا ةئدهت ةسايس سرام
 هفلخخو 18/6٠ ليقأ .ةّيداصتقا
 .يكسلزوراي

-1119/( 

 )١915- © 1هانل (زاوسنرف) وريج

 . ةّيسنرف ةفقثمو ةّيملاع ةّيفاحص +٠
 ىنعت اهدالب يف ةرازو لّوأ تفلت

 .ةفاقثلا ةرازوو )١919/5(: ةأرملا نوؤشب

 )1١48875- تزةنلمانك (ناج) ودوريج

 يحرسمو تفاوز .تسنرف بيدأ 4

 جلاع .نتعامتجا دقانو رعاشو

 تالكشمو ةّيكيسالكلا تاعوضروملا

 ؛ةروهشم تاّيحرسم ىف ثيدحلا ملاعلا

 ةهاكفلاو فرظلا نم حورب زّيمتو

 طيحملاو نازوس# :هتاياور نم .لايخلاو

 نويرتيفمأ» :هتاّيحرسم نمو .؟يدلهلا
 نل ةداورط برح» ء.ءوزمرتنإ» .«8"7

 .«وياش ةنونجم» :«نيدنوأ» .عقت
 يف دلو :(.م.ق ؟ فلألا) لعب موريج

 يف باتك .لوأ هيلإ بتني .توريب

 كلملا ةسائرب ةنجل هتشقان  خيراتلا

 يتلا تاشقانملا ىلوأ تناكف ء.لعبيبأ

 . بوتكم عوضومل خيراتلا اهركذي

 .نوراغ بلطأ : 61:0006 دنوريج

 ّيسايس بزح :011000185 نويدنوريج

 راسّيلا لثمُي ناك ةّيسنرفلا ةروثلا يف

 . ”نويبوكاجلا هيلع ىضق .لدتعُملا
 ىلع ةيكرت ةنيدم :(01165ا017 نوسيريج

 لالطأ .دوسألا رحبلا

 .ةيطنزيب راوسأو نصح

 رمحألا رحبلا ىلع ٌيدوعس أفرم :نازيج

 .نالة,٠٠٠ ءريسَع ميلقإ يف

 .ةّيدوعسلا برغ لامش ىف ٍداو :لزيجلا
 . ضمحلا دفاور نم

 .ل ةةيرف: 8

 يحاوض نم ةّيرصم ةنيدم :ةزيحلا

 ةلابق ةّيبرغلا لينلا ةفض ىلع ةرهاقلا

 ةريهش نا .ةرهاقلا

 «نيشردَبلاو «ةبابمإ :اهزكارم .ةظفاحم
 . طاّيْعلاو .فصلاو

 . رسوج عجار : رسيج

 ©ة؟ءعمكذ (يريلاث) ناتسيد راكسيج

 .1971 دلو تسنرف ئسايس : أ

 ةمض انغ

 ةيروهمجلا سيئر .910/5١1-1459١و

 .١ةرىما-1 ا

 (ليعامسإ رهاظ وبأ) ّيلاطيجلا

 هيقف :(م1174ة/هاله٠ ت)
 .«مالسالا دعاوق» هراثآ نم . ٍيبرغم

 :(1١-7١41١1944؟) (رودوت) فوكفيج

 . قبسأ ّيراغلب ىعويش ميعز

 ءوشلوه ىف ةّيناباي ةنيدم :()][ا١ وفيج
 .لٌة يود ف

 ةّيَلقِص يف ةّيلاطيإ ةنيدم :66ا3 اليج
 .ىرثأ فحتم ءطفن .

 ةيالو يف ةيوارحص ةقطنم : 13 "لايحس

 امور اباب : 6ءاذقأانك ١ سويسالليج

 عابتأ صضراع .سيدق .445-1

 .نيّيجاليبلاو ةدحاولا ةعيبطلا

 رحب بونج ناريإ يف ميلقإ :ناليج
 هقطانم فرَعُت .تشر هتدعاق .نيوزق

 .روهشم ريرح .مليدلا مساب ةّيلبجلا
 . يتابيريك بلطأ :6أز5|1ع(1 تربليج

 مث اليج مكاح :606108 نوليج

 يف نيّيجاطرقلا ىلع رصتنإ .ةسوقرس

 .م.ق قرأ اراميه

 .اريهاملَه بلطأ :لااواه ولوليج

 ريمشك ىف رهن :11كانا7 موليج

 باجنُي رهنأ دحأ .مك ١65 .ناتسكايو

 يقتليو موليجو رغنيرس يوري .ةسمخلا

 ّيضابإ

 ىف ةقطنم ان ايئيلَغ وأ ةينقيليج

 .يسلطألا ىلع ءاينابسإ برغ لامش
 ْ 198٠. يتاذلا لالقتسالا تلان

 كولم نم ةعبس :1ة065 كاج وأ سميج

 . تراويتس يرام نيإ : 1 تهتم . ادنلتكسإ

 -أآ“ 1١597-1576. ارتلكنإ ىلع كلم

 ىلإ دترإ 1١746-1788. ارتلكنإ كلم

 هعلخ .554 سيول عم فلاحتو ةكلثكلا
 . وسان يد مويلغ



 ؟ هاب

 -1845) 1365 (ميلو) سميج

 ىف دلو ةكريمأ .فوسلفا 8

 ةميق ال ةقيقحلا ْنأب لئاقلا «ةّيتامغاربلا»

 . عقاولا يف رثؤت مل ام اهل
 يف هريواهم اهسّسأ ةّيسودنه ةفئاط : نيج
 ةلفلسر .نرقرتفي ل ع3 ناسا نرقلا
 .اسمهآ وأ فنعاللا أدبم نوقنتعي . اديق

 ٌىئايزيف :062765 (ود ليج رايي) نيج

 نتويلاب  تّقَل 1577 دلو تشرف
 ىف هتازاجنال ١99١ لبون ةزئاج .«رصعلا

 ّصاوْحلا ؛تاذ لفاوسلا كولس ريش

 سميج ميلو

 رويطلاو سيسنرف سيدقلا - وتويج

 ةقئافلا تالّصوملاو تارميلويلاو ةيرصبلا

 . تاّيسيطنغملاو ليصوتلا

 ماّسر :(117710/-1177) 610110 وتتويج

 سيدقلا ةايح رّوص .تسنرولف يلاطيإ

 .ثيدحلا

 سويليجرفل رعش ناويد :تاّيجرويج
 يشاوملا ةيبرتو ةّيعارزلا لامعألا لوح

 .م.ق 74 وحن

 بولج ىف ةنيله :(0اان[8أا ويجرويبج

 أفرم .نا/ه,٠٠٠ «بونادلا ىلع اينامور
 .ايراغلب يف زور ةنيدمب رسج اهلصي ؛ىطفن

 هنويجرويج

 انيق فقدته ع ةيالثلا ةشس الفلا - هنويج رويجح

 (0طعمرعاتلا (ويجرويج) ويجروبج

 .ّينامور سايس )١1910-1991(:

 ةلودلا سيئر مث ١9807 ءارزولا سيئر

11 . 

 (0101:ع1006 (ريجرويج) هلنويجروبج

 ثدحأ تلاطيإ ماّسر )/141-١901١(:

 ةقالع لاخدإب ةّيقدنبلا ةسردملا يف اًديدجت

 هتاحول نم .ةعيبطلاو ناسنالا نيب
 ىف وترسنوكلا»و ءةثالثلا ةفسالفلا»

 هتحول ّمتأو ونايزتيت هب رّثأت .6فيرلا
 . ؛ةمئان سونيفاا



 ةعلقلا :

 قرف نم ةيطياحلا نمار: (هحا) ظياح
 /ها1؟84 دعب ت . ماظنلا ذيملت . ةلزتعُملا

 م7
 :(5 نرقلا رخاوأ ت) ّيئاطلا متاح

 هئاخسو هتعاجشب رهتشا يلهاج رعاش

 .ناويد هل .هدوجب لثملا برض .همركو

 يه .ةّيرصملا ّبحلا ةهلإ :روتاح
 يف روهشم دبعم اهل .نانويلا تيدورفأ
 .ةرّدنَد

 ١٠66٠ وحن نيّبثحلا كلم : ليسوتاح

 .بلح ازغ .ازوُتح هتمصاع .م.ق
 ةنراوملا كريرطب :(اًنحوي) حاحلا
 .امور ةسردم دّدج .1848١غ-٠

 ميعز )١9910-1874(1: رَّمع خاحلا

 .ةّيمالسإلا ةوعدلا لاجر نم لاغنس

 .نوّيسنرفلا هيلع ىضق
 ١ .نيئرحبلا كيلامملا نم نانثإ : يّجاَح
 ١45-١29. نايعش هاخأ فلخ

 -11781 روصنملا هاخأ فلخ - ؟ . ليتغإ
 مكحلا ىلإ داعو قوقرب هعلخ . 7

 . ليتغإ . ةيناث

 سّسؤم :(555١ت) ياريج يجاح

 ١47١. وحن مرقلا تاناخل ياريج ةلالس
 .هنامز يف ةّيقرشلا اًبوروأ كولم ردقأ نم

 ةطرألا ءارمأ رابك دحا ررميت شات ليلس

 . ةّيبهذلا
 :(١ا/ وحن ت ) اشاب نيّسُح يجاح

 . ماظعلا نيينامثعلا رحبلا ءارمأ نم

 بتاك :(1708-17191) ةفيلّخ يجاح

 هل .ةيئيطنطسقلا يف دلو .. تعوسوم تكرت
 بتكلا يماسأ نع نونظلا ففشك»

 وحن ءامسأب مجعم وهو *«نونفلاو
 .يبرع باتك ٠

 كولم نم ددع ةلمخ مسإ :ثراحلا

 اودمو. ةوهيلا اويراح. .ظايثألا ءارتثلا

 يرو نم ءازجأ ىلع مهن طب
 - .(.م.ق 0-١0" وحن : مهرهشأ

 نم هتنبا جوز 4٠(: - .ماق 9)

 دعب همزهو هبراح مث .”ساييتنأ سدوريه
 . اهقالط
 مهنم .ةنساسغ كولم ةّدع مسإ :ثراحلا
 كولم رهشأ .(5179 ت) ةلبَّج نب ثراحلا

 سنايئيتسوي روطاربمألا هلعج .ةنساسغلا

 لامش يف برعلا عيمج ىلع اًقيرطب 4
 رسأو يمخللا رذنملا لتق .ةيروس

 موي يف ؛«لحفلا ةمقلع مهنيبو ؛هباحصأ

 ب
 ىلع برعلا هقلطأ مسإ :(لبج) ثراحلا

 . غاد يرغأ وأ تارارأ لبج

 نب ثراحلا وه : ربكألا ثراحلا

 . 5 نرقلا ءةدتك فلم -ةيواغُم

 ّيبساحُملا دسأ نب ثراحلا
 . رابكلا نم ىفوص :(مادال /ه؟ 47 ت)

 ةرصبلا يف أشن .ثّدحمو هيقفو مّلكتم

 دهزلا يف فيناصت هل .دادغبب يفوتو

 ركفتلا» هبتك نم .ةلزتعملا ىلع ٌدرلاو
 قالخألا يف ءةياعرلا»و ءرابتعالاو
 .«ةفرعملا حرش»و ءدهزلاو

 رعاش :(5 نرقلا) ةَرَلِح نب ثراحلا
 باحصأ دحأ .قارعلا لهأ نم لهاج

 ركب هتليبق نع هعافدب رهتشإ .تاقلعملا
 دعت .ةريحلا كلم دنه نب ورمع مامأ

 .ئباطخلا َّنفلا نم ةعئار ةعطق هتقلعم
 : اهعلطم

 ءانمساأ اقتبست  انههتلا

 ءاوصقنلا ةثئف لَِمي وام تر

 /هااات) جبيرس نب ثراحلا

 نيّيومألا ىلع راث ّيميمت دئاق م7

 نب مهجج هبحاصو لتقف ناسارخ ىف

 .تاوفض
 بتاك :طابتس نب نانس نب ثراحلا

 ىلإ ةّينانويلا نم ٠١ نرقلا يف لقن َيناّرح
 يهو ء.ميدقلا دهعلا رافسأ ضعب ةّيبرعلا

 .طابقألا دنع ةرشتنم

 رهشأ .نافطغ دّيَس : ملاظ نب ثراحلا

 تافالخل دّرشت . ةيلهاجلا يف برعلا كاف

 ينف: لتق .نيّيمخللاو رماع ينب نيبو هنيب

 + دعه ناَوَوَع

 رعاش ( وحن ت) دابُع نب ثراحلا

 دهش .اهناسرفو ةعيبر ءامعز نم َيلهاج
 . اليوط رّمعو سوسبلا برح
 نم .ةّيبرع ةليبق :بعك نب ثراحلا

 .ةّيئارصنلا «نارجن ةبعك» باحصأ

 نميلا كولم نم ”ساون وذ مهدهطضإ
 .07 رانثلا دودخأب مهقرحأو دوهيلا

 .نينمؤملاب نآرقلا مهفصو



"1 

 :(مالال ٠ مهف١٠ ت) ةدلك نب ثراحلا

 نم َّيبرع بيبط .فئاطلا نم َىِفَقَت
 .نيروهشملا ءامكحلا

 نب دلاخ نبا) ّيموزخملا ثراحلا

 لّزَع رعاش :(م/١٠ وحن ت) (صاعلا
 تنب ةشئاع ىوهي ناك .ةّكم لهأ نم

 . اهب ببشيو ةحلط
 يعبات :(م184 /ه14 ت) ردّت نب ةّنراح
 يف جراوخلا لتاق .ةرصبلا لهأ نم
 . مزهف قارعلا
 ءاضق زكرم ةيروس يف ةدلب :مراح

 , ةّيطنزيب ةعلق . بلدإ ةظفاحمب
 نيب ةرهُم ىف ةّيلحاس ةنيدم راثآ :كساح

 .نامٌعو توُمَّرْضَح

 يف َيعيبط زاغ رثب :لمرلا يساخ
 رابآلا ربكأ نم .تاحاولا ةيالوب رئازجلا
 ئفارمب بيبانألا اهطبرت .ملاعلا يف

 .ةدكيكسو نارهوو وزرأو رئازجلا
 رئازجلا يف ىطفن رئب :دوعسُم يِساَح

 يأقرمب بيباثألا اهطبرت :تاحاولا ةيالوب

 .وزرأو ةياجب

 دفاور نم نانبل يف رهن :ينابصاحلا
 . اًيبصاح برق عبني .ندرألا

 ءاضق ةدعاق .نانبل ىف ةدلب :اًيبصاخ

 ةولخ .نا٠٠٠,١ «.ةّيطبتلا ةظفاحمب

 .نوتيز .ّينابصاحلا عبن ؛*ةضاّييلا

 ّيبونجلا نميلا يف ميلقإ :ةنضاحلا
 .اًميدق ايلعلا قلاوعلا ةنطلسب

 رعاش :(141/5-1911) ميهاربإ ظفاح

 يلايل»و ةناويد» هل .لبنلا رعاشب بقل
 . ؟حيطس

 َيفارغج :(470١ت) وربأ ظِفاح

 روميت تاوزغ ىور .يسراف خرؤمو
 هل . سرفلا دالب فصو امك نايع دهاشك
 .«خيراوتلا ةدبز»

 .ّينعملا نيدلا رشف براح .مظعأ ردص
 . 17737 ةيهابسلا ةنتف يف لت
 رعاش :(1١؟84ت) يزاريش ظفاح

 ناويد) هل . ّيسراف ٌيفوصو يتانغ

 . «؛ظفاح

 :(1١١-١١55ا4) هللا نيدل ظفاحلا

 رمآلا فلخ .آ١ نيمطافلا ةفيلخلا
 .هئارزوب كتفلا ريثك ناك .م١١١١ /ه6

 :(1114-؟170) (ميهاربإ) ينالقاحلا

 يف مّلعت .ةنراوملا ءاملع ريهاشم نم
 ازيبو امور يف ةّيماسلا تاغللا ملع .امور

 ةفسالف ةمكح دصاقم رصتخم١ هل سيرابو

 .«برعلا

 -486) (روصنم) هللا رمأب مكاحلا

 هابأ فلخ . 5 ّيمطافلا ةفيلخلا ١

 ملظلاب رهتشإ .م145/ه785 زيزعلا

 ٌيزردلا هل ةوعدلاب ماق .دادبتسالاو

 .ٌيزردلا بهذملا اسّسؤم ىلع نب هزمحو

 .هرثأ ىفتخاو ليتغإ
 )181١- (ىفطصم هداز يمزع) يتلاح

 «تاّيعابر» هل .تنامثع رعاش ١

 ماّيْخلا رَّمُع تاّيعابر قسن ىلع
 .ةروهشم «تاّيونئثماو
 -1817797) (نيسحح فاطلأ هجاوخ) يلاح

 زاريش يف ّيزاريش ظفاح ربق

 لئاح

 دوقن ةعطق - هللا رمأب مكاحلا

 مظنب رهتشإ .ودرألا ءارعش ريمأ ©14

 ربتعُي .«مالسالا رزَجو َدَم» هاّمس سّدسم
 . ّيدرألا بدألاب دقان لّوأ
 دوسألا سنجلا رّدحت هنم . حون نبإ :ماح

 . (ةاروتلا) نوّيماحلا وأ

 عيباني .توُمّرضَح يف أفرم :يماح

 .ةرارحلا ةديدش

 لتقف ةديدج ةنايد سْيسأت لواح ..ةّيربربلا

 .م4177 /ه6١11 ةجنط برق

 رك يب تطلا ىف باتك :يواحلا

 ربتعُي 16١9. ةّيقدنبلا يف عبط .ٌيزارلا
 .ةمط فراعم ةرئادك

 رعاش :(1١-93١1985؟6) (ليلخ) يواح

 ةّيكريمألا ةعماجلا يف مّلع .ننانبل دقانو

 ةّيدوجُو ةّيفوص ةلزع يف شاع .توريبب
 .؟حيرلاو ياثلا هرعش نم .اًرحتنم تامو

 هلو .«عوجلا ردايب» ء.ةدامرلا رهن»

 .ةممق دقن تالاقم

 نيصلا نيب روهشم روس :ريبكلا طئاحلا

 هعافتراو مك 5,47٠ هلوط ايلوغنمو
 نرقلا يف ميقأ .م هضرعو .م6

 غنيم ةرسأ دهع يف هؤانب دّدجتو .م.ق

 . ١اآل- ١6 نرقلا

 يف دلُو :(؟ نوطنأ سويطانغإ) كياح
 كيل ثاكلا قايرسلا كريرطب . 141«:

 54 ١1.

 نهاك )١978-٠٠١١5(: (لاشيم) كياح

 رعاشو ةمالعو خّرؤمو ركفمو ظعاوو

 . ةّجب يف دلو «نانبل يجروتيلو يتوهالو
 يتم هةر تاطوطختو تتح هل
 ميهاربال ناكو» .«مالسإالا يف حيسملا»

 .؟نادلو
 ةدعاق ءدجن برغ ةيدوعس ةنيدم : لئاح

 .ةيعارز قوس .نء,٠٠٠ ءرْمَش لبج

 نبا اهحتف .ديشرلا ينب ةمصاع تناك

 ١947١. دوعس



 1 هةموو ع -

 - ةّينايحلا

 ديزي ةفيلخلل تناك «ةيّتغم ةيراج : ةّيابَح
 ناّمر وأ بنع ةّبحب تقرش اهّنِإ لاقُي .؟

 انزح ماّيأب اهدعب ديزي تامو تتامف

 يف ىلعألا يدحاولا ميلقإ ةدعاق :َناَّسَح

 ّيبونجلا نميلا
 .دادغب برغ قارعلا ىف ةنيدم : ةّيِناَبَحلا

 كمشرز مره اهدنع «راطمو ةيركسع ةدعاق

 نيّيناطيربلا ىلع هتروث يف ناليكلا يلاع
 1 اهلوط ؛ةيبامحلا ةريخسب اهبرق . 112

 ّيدامرلا دس اهيذغي .مك ١١ اهضرعو مك

 .ةذاذرلا ةريحب ىلإ دتمت ءهتدح نم

 دلو .ٌيداشت ةلود لجر :(نيسخ) يربخ

 ءارزولا سيئر .1977 وجرال اياف يف

 ١994٠. ىبد سيردإ هحاطأ

 . اييويثإ عجار :ةشحلا

 )1١916-13١١8(: يسبح

 مولعلا دهعم سّسؤم .ىنانبل فوسليف

 :هل امم .ةّينانبللا ةعماجلا ىف ةّيعامتجالا

 (هينير)

 نمزلا» «.«تافاقثلا ددعتو مولعلا»

 ملعو ءايحألا ملعا» ؛؟تافسلفلاو

 .«قالخألا
 .ءالجلا لبق دوهيلا ءايبنأ نم :قوقّبح
 يف ةءوبن هل . صاصقلاب ةرذنأو ةيقش تْنأ

 :(م555/ه45ت) ةملسم نب بيبح

 يلو .نيحتافلا رابك نم تبرع دئاق
 .ةيواعمل اينيمرأو نامثعل ناجيبرذآ
 بتاك :(1477-1945؟) :(ليمإ) ىبيبح

 يدامرلا ل

 لمعلا نيب هتايح ىضق .ّينيطسلف ّيئاورو
 ةريهش ةّيحرسم هل . يبدألاو ّيسايسلا

 ةّيصخشلا تلوانت 0١91/5 ةلئاشتملا»

 .ليئارسإ لخخاد ةّيبرعلا ةّيئيطسفلا
 نبل ةرتاتخ نسم قبرك ىلإ تيصرت
 .ةّيربعلا اهنيب

 . ةنراوملا نانبل خياشم نم ةرسأ : : شيبح

 .1818 ريزغ تنطوتو حوناي نم تحزن

 .ملعو نيدو ةسايس لاجر اهنم رهتشإ
 .1851-1840 كريرطب :فسوي مهنم

 ىنعو ةيكيريلكإ ةسردمه ادبع رام ريد لعج
 ّينامثع لصنق :ديدش .ةفرو نيع ةسردمب

 ضّوفم ريزو مث ١٠١ سيرابو ايلاطيإ يف
 فسوي 143٠١-1418. سيلفت يف

 دئاوفلا» هل )١86١-١91(: بوقعي

 .«ةّيبرعلاو ةّيسنرفلا نيتغللا يف ةّيبدألا
 :(9١ا/"-94:2١)  (داؤف)  ققييع

 ةديرج أشنأ .نانبل رشانو فاحص
 ةعايطلل «فوشكملا راد»و «فوشكملا#

 ةيبدألا ةضهنلا داؤر نم ناكف ءرشنلاو

 نه ةريهشا ةيريشما ةكلعا <توسيعتع
 ةجورو ١ سمتوحت ةئبإ .. 58 ةلالسلا

 اهعلخ .م.ق ١6١2 .اهجوز ةافو

 لكيه يف اهربق .اهجوز نبا ّلل_ سمتوحت
 . تومئنس هانب يرحبلا ريد

 «ىرغصلا ايسآ يف ةميدق ةنيدم : اروح

 .م.ق ١56٠-١١١١ نيتثحلا ةمصاع

 . هرقنأ قرش ”يوكزاغُب يف اهراثآ
 ْخّرْوُم :(14457-1918) (بيليف) ىَّتِح
 0 اكريمأ تاعفات يف ملع غر َظ ٌينائبل

00 

| ١0 8 3 

 ردح 1١و : ١ 1111 و -

 . اخ 1 4 02 1 ا 0

 .«برعلا خيرات» :ةريثكلا هراثآ
 .؟نانبل خيرات١ ؛؟ةيروس خيرات»

 ىرغصلا ايسأ بوعش نم : نوّينجلا
 ترهدزإ .ازوتحح مهتمصاع .اًميدق
 اوأشنأ .م.ق 5 فلألا مهتراضح
 ةيروس ىتح اهترطيس تّدتما ةّيروطاربمأ

 مهتهلا نم .م.ق ١١ نرقلا ةّيلامشلا
 سشداق يف 5 سيسمعر مش رهف .ددَه

 نوّيروشألا مهيلع ىضق .م.ق 7

 .م.ق 11 نرقلا رخاوأ رحبلا بوعشو

 . مهتيندم ةفرعم ىلإ سلبارجو
 /م/هقق ت) ّيفقثلا فسوي نب جاَجَحلا

 يف دلُو .ئبرع بيطخو دئاق 4
 ةرمإ ناورم نب كلملا دبع هالو .فئاطلا
 يف ريبولا نب هللادبع ىلع ىضقف هشيج

 فئاطلاو ةنيدملاو ةكم ىلوتو ءزاجحلا

 ةروث عمقو (.قارعلاو
 ٌيرلا نوؤشب ينع .طساو ةنيدم نسما

 يف ةغالبلاب رهتشإ .يدقنلا حالصألاو
 هتعن ىّتح مكحلا يف ةّدشلاو ةباطخلا

 تّزأ

 .ثعشألا نبا



51١ 

 .حافسلاو كاَفسلاب مهضعب

 دجن برغ ةّيدوعسلا يف ميلقإ :زاججلا
 ةبقعلا جيلخ نم ّدتمي . رمحألا رحبلا ىلع
 4.50.0٠٠ يونج ريسع ىّتح الامش
 نم ءَةَكَم هتدعاق .نال,٠٠٠,٠٠٠ "مك
 .ةذجو كوبتو فئاطلاو ةئيدملا هندم

 نم مسق وه قّيض َيلحاس لهس نم فلأتي
 ةيلخاد باضهو ةارّسلا لابج نمو ؛ةماهت
 ؛«ليخنو بوبح «ةّيعارز ةيدوأو تاحاوو

 ٌيديدح طخ هزاتجي .مانغأو لبإ ةيبرتو
 . قشمدب ةنيدملا طبري
 ةارَّسلا لسالس نم ةيلبج ةلتك : زاححلا

 نيب دتمت ؛ةّيدوعسلاب زاجحلا ميلقإ يف

 اهقرتخت . اًبونج ريستو الامش نيدّم لابج
 اهيف رشتتتو اًضرعو الوط ةيدوألا
 .مانغألاو لبالا ةيبرتو ةّيعارزلا تاحاولا

 .ةيتينارغ روخص
 )1١861- (همالس خيشلا) يزاججح

 .رصم ىف نيتغملا رابك نم 2:17

 2 .ةيتانغ ةّييثمت ةقرف نشأ
 يف شاع .ليئارسإ ءايبنأ نم :ياّجَح

 ىلإ اعدف ميلشروأ ىلإ داع ّمث ءالجلا

 ةءوبن هل .م.ق 5٠١ لكيهلا ءانب ديدجت

 .ميدقلا دهعلا رافسأ يف

 بونج ةّيدوعسلا يف ّيرثأ عِقوُم :رججلا
 .حلاص نئادم مويلا يه ءءاميث برغ
 ةراضح ىلإ دوعت ةميدن ةنيدم لالطأ

 ةروفحم ةدمعأ .ئنثولا دومُث بعش

 «تاّيراخفو .ةينغ روبقو ؛ةعئار شوقنو

 ةّينانويو ةّيمارآو ةّيطبنو ةّيبرع تاباتكو
 . ةينامورو
 :(ماالا /هده١ت) دع نب رجح

 .ةيواعم هلتق . ىلع راصنأ نم َيباحَص

 كلم :(؟5 نرقلا) ورمَع نب رجخ

 .ههجو يف هّوشتل رارملا لكآب بقل .ةدنك
 .رعاشلا سيقلا ؤرما هلسن نم

 برغملا يف ميدق نصح :رسنلا رّجَح
 رصقلا قرش هلالطأ .ةسرادألا هانب
 ملا

 لبج ىلع توَمَّرْضَح يف ةنيدم :نيرجح
 .روخب قوس .ن 5,0٠٠ «نيرجح
 زكرم نميلا يف ةنيدم :ةبرثلا وأ ةّيرححلا

 .نا٠٠٠,١ ىزعت ةظفاحمب ءاضق

 نميلا تاعفترم ىف ةنيدم :ةّحححلا
 ةظفاحم ةدعاقف م1 ىطسولا

 مونهألا .ةّبحلا اهتيضقأ ٠٠
 .نيقرشلا ءةحشو «(ةراهش)
 ةنراوملا كريرطب :(ليئاربج) الوحح

 دعب سلبارط ىف دهشتسإ . 1771-1

 . يّرشبل كيلامملا لالتحا

 ةريزجب نيّرحّبلا يف ةنيدم :ّدجلا
 .ديص ةدعاق . قّرحملا

 . شاط نالسرأ عجار :وتادَح

 :(141/0-11014) (برقعي بألا) داَدَح

 .ريزغ يف دلو .ينانبل يشوبك بهار
 ريد سّسأف ءاسؤبلا ةدعاسمل هتايح فقو

 امكن نلغأ .بيلصلا تابفارو بيلضلا
7 ., 

 رعاش :(191457-1943) (دراودإ) دادح

 «نيواود ةذع هل .دبرإ ىف دلو «ّيندرأ

 يف تحئنلا»و «ةئفادلا باوبألا» 06

 عافترا ىلع قيلحتلا»و «ٌيرجحلا نمزلا
 .؟ضوفخم
 )١850- (فسوي ىيروخلا) دادحلا

 ىلإ فرصنإ .ينانبل بيدأ 2: 6
 نورامو. قار هليفالث نم .سيردتلا
 . ؛ىوجنلا» هل .دوبع

 :(14459-19515) (حيسملا دبع) دادَح

 يفوتو صمح ىف دلو .ٌيروس ّيفاحص
 يف «حئاسلا» ةديرج نيش ملك زج قف

 .ةّيملقلا ةطبارلا وضع ١91١7. كرويوين

 تاياكح»و ةفبرتغم تاعابطتا» هل

 .؟رجهملا

 رعاش :(1851-1844/) (بيجن) دادَحلا
 ميهاربإ تخأ نبإ .قنانبل يفاحصو

 يفوتو توريب يف دلو . ّيجزايلا
 بّرعو تاياورلا فلا .ةّيردنكسإلاب
 نيسارو يانروكو ريبسكش نع اهضعب
 ٌيليثمتلا ّنفلا ايحأ .سامودو رايلومو
 يف «برعلا ناسل» ةديرج أشنأ .قبرعلا
 .1894 ةّيردتكسالا

 . لصوملا بلطأ :ءابدحلا

 اديعب ءاضق ىف ةّيانبل ةنيدم :ثدحلا

 .نا٠0٠19,0 .ةّيبونجلا توريب ةيحاضب
 .ءانب داومو رياجسو جيسن لماعم
 نانبل لامش ىف فيصَم :ةّبحلا ثَدَح
 ْ .م . يّرشب ءاضقب

 :ةنراوملا ةكراطبلا نم ةثالث :َيئدَحلا
 سرطب ١438. وأ 1١414080-1١508 بوقعي
 تاقلوم هلأ 54-3448 ناتح نب

 نارح

 ١5917-186714. ناّسح نب ناعمس . ةّينيد

 ءاضقب نانبل لامش ىف ةدلب :تيشدح

 .اشيداق يداو ىلع يرشب

 وحن ةنراوملا كريرطب : (لايناد) ئتيشدحخ

 .كيلامملا مواق . ١711-1185

 نايرسلا نايرفم :(مانهب) َيلَدَحلا

 انعم ةقوأ 1435 اك ورظيو لق

 يفوت .ريبك رعاش .ةسنرولف عمجم ىلإ
 ١560060. نارفعزلا ريدب

 رهتشإ .ةّكَم نم بيرق ٍداو :ةّيبيَدحلا
 يذلا حلصلابو هيف تثدح يتلا ةعيبلاب
 :م190 ها نيتكملاو قيبلا نيب غربأ
 ءاضق زكرم .قارعلا يف ةريزج : ةثيدح

 .رابنألا ةظفاحمب

 رحبلا ىلع نميلا ىف أفرم :ةديدخحلا

 ةدعاق . نب قوس ماي وعع ةريجألا

 .ءلجاب «.ةديدخلا :اهتيضقأ .ةظفاحم

 ةّيَحللا .ةّيديزلا ءديبَز ءهيقفلا تيب

 ةّيبرع ةديرج لّوأ :رابخألا ةقيدح
 ليلخ ايمتأ تورم يف تردص

 ١882/8. يروخلا

 برُض ةّيلهاجلا يف ةأرمال ملع :ماذَح
 ربخلا قدصو رصبلا ةّدح يف لثملا اهب

 : ليقف
 اهوقّدصف ماذح تلاق اذإ

 ماذح تلاق ام لوقلا ْنِإف

 "2  .ةمامّيلا ءاقرز رابخأب اهرابخأ طلتخت
 :(م167 مها" ت) نامّيلا نب ةفيذخ

 ىلع رمع هالو .نيحتافلا نم ّيباحص
 دنواهن يف سرفلا ىلع بلغتف نئادملا
 ب

 لبجب فرعُي كَم برق لبج :ءارح
 لبق ٍقِيَك ئبنلا هيف دّبعت راغ هيف .رونلا

 ءاعنَص نيب نميلا يف ةّيلبج ةقطنم :زارخ

 اهلابج ىلعأ .ةخانّم اهتدعاق :ةديدُحلاو

 ةيبرتوا هّينَع :تاعارؤ  .م٠5,57 زارخ
 . ةيشام

 ءاضق زكرم .نميلا يف ةنيدم :زارح

 ام ايكرت يف ةميدق ةنيدم 86 نارَح

 ميهاربإ نطوم .ن ٠١٠٠١ «نيرهنلا نيب
 ىضق اهيف .روأ نم هرج دعب. ليلخلا

 سوينيقيل ىلع قاشرألا كلم ٍ وس
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 ها ننامورلا ةيروس مكاح سوسارك

 َتيِنُع ةّيفاقث ةسردم اهيف ناك .م.ق
 رفعج وبأ اهيف عمل «تاّيضايرلاو كلفلاب
 نم ةئباصلا ءاملعب ترهتشاو .نزاخلا

 تياثك «ةبتكو نيمجرتُمو ءاّبطأو ةفسالف
 نب ميهاربإو َيناَتَبلاو َنائّس هنباو َق نب

 .نّسَحملا نب لالقو لاله

 -١ا//5) ةّيكريمألا لالقتسالا برخ
 ٌيزيلكنالا رامعتسالا ّدض ةروث 241

 اكريمأ يف ةرمعتسم ةرشع ثالث اهب تماق

 جروج ةدايقب ّيسلطألا ىلع ةّيلامشلا

 ءايجروج ءايناقلسني :يهو («نطنشاو

 انيلوراك ءاينيجرق ءدنليأ دور ءروالد

 ؛دئليرام .تكيتكنوك ؛ةّيلامشلاو ةيبونجلا

 .رشيماه وين «يزرجوين ءستسوشاسم
 لالقتسالا نالعإ ىلإ تّأ .كرويوين

 ةّيكريمألا ةدحّتملا تايالولا سيسأتو

 ةديدع تاراصتنا راّرُثلا زرحأ .5

 ةدهاعم يف لالقتسالا ىلع ةقف ةقفاوملا تمت

 . ١1787 سيرايب اسر

 تماق :(1810-1841) نويفألا بر

 هذه تضرف نأ دعب نيصلا ٌدض ايناطيرب اهب
 امّيس ال ةّيجراخلا اهتراجت ىلع اًدويق
 اًحابرأ ٌردي د يا نويفألا داريتسا

 . نييناطيربلا ىلع ةريبك

 1011 < نيكتان ةدهاعم تدقُعو ةلوهسب

 ةراجتلل نيصلا عيفارم اهبجومب تحتف

 .ياهغناش ءنوتناك :اهنمو ةيناطيربلا

 غنوه تحبصأو ء«وبغنين ءوشتوف .يومأ
 . ةيناطيرب ةرمعتسم غنوك
 اهب تماق :ةّينابسإلا ةّيكريمألا برحلا
 ريرحتل 1844 ةّيكريمألا ةدحّتملا تايالولا

 راَوْتلا ترصانف اينابسإ ةرطيس نم ابوك
 لوطسألاب ةريبك ةميزه تلزنأو نيّيبوكلا
 يفو نيييليفلا رزجب اليئنام يف ىنابسالا

 ابوك ريرحت نع ترفسأ .ابوكب وغايتناس
 تّلخت امك اكريمأ ةياصو تحت اهعضوو

 رزجو وكيروتريوب نع اكريمأل اينابسإ
 مث ١898. سيراب ةدهاعم :نيييليفلا

 رزجو ماوُغ ةريزج ىلع اكريمأ تلوتسا
 .ياواه

 عازن :(1831-1850) ةّيلهألا برَحلا
 نيب ةدحتملا تايالولا يف بشن ٌيلخاد

 تايالولا لاصفنا ببسب بونجلاو لامشلا

 تتناك .قرلا ءاغلإ اهضفرو «

 : اينيجرف يف دنومشتير نييبونجلا ةمصاع

 راصتنا نع ترفسأ .يل مهدئاقو
 يف ٌقِرلا ءاغلإو «تنارغ ةدايقب نيّبلامشلا

 ريرحت نلوكنل نالعإو تايالولا عيمج
 :اهئاهتنا رثإ نلوكنل ليتغإ .ديبعلا
 .ليتق 5١9/6٠٠ اهاياحض تغلب . 86

 )1١975- ةّينابسإلا ةّيلهألا برحلا
 دض تماق ةّينطو ةّيركسع ةروث 64

 .وكنرف اهداق .ةّيروهمجلا اينابسإ ةموكح

 اهاياحض ددع غلب ءاّرهش 7" تمادو
 ةميزه نع ترفسأ .ليتق 6٠

 دعب .اسنرف ىلإ مهدرطو نيتروهمجلا
 وكنرف شويج تلخد ةنولشرب طوقس
 وكنرف ماقأ . 1914 راذآ يف ديردم ةرفاظلا

 دعبو ؛214ا/6-4784١ اًيروتاتكيد ' اًماظن

 ناوخ عم َىكلَملا ماظنلا داع هتافو

 . 5 سولراك
 )19٠0- ةّيقارعلا ةّيناريالا برحلا
 ماق .قارعلاو ناريإ نيب برح ©: 4

 ةرطيسلا ةداعتسال تامجهب اهيف قارعلا

 لخد .ناتسزوخ ّمضو برعلا طش ىلع
 بآ ٠١ ذيفنتلا رّيح راثلا قالطإ فقو

 رئازجلا قافّتا قارعلا لبق . 4

 تناريإ عم دودحلا مسري يذلا (١ة1/6)

1. 

 ١41545 نم ماق عارص :ةدرابلا برحلا
 ةدحّتملا تايالولا نيب ١984٠ ىلإ
 لك ءافلحو نتايفوسلا داحّتالاو ةّيكريمألا

 نيركسعم ىلإ اومسقنا نيذلا امهنم
 امهنيب تاعازنلا تمدتحإ .نّيضراعتم

 ءك977-4
 كم1

 . ١ ةرمم- 4 ١

 . ةّيعويشلا رايهنا عم ةدرابلا
 )١41/4-1884(: كيفيسايلا برح

 ورييو ايقيلوب اهيثراجو يليشت نيب ماق عازن
 ىلإ تّدأ .ساحنلا مجانم ةّيكلم لوح
 وأ اماكاتأ ةعطاقم اهعازتناو ىليشت راصتنا

 اكيرأ يتمطاقمو :ءايقيلوب نم انتساغافوتنأ
 ٍّيأ نم ايقيلوب تمرح

 تعجارت مث

 تدعاصتو

 ءاهتنا نمازت

 .وربي نم انكاتو
 . كيفيسايلا ىلع ذفنَم

 . سوسبلا عجار :سوسبلا برخ

 اهب ماق :(1911- )١11١7 ناقلبلا برحخ

 لبجلاو نانويلاو ايراغلبو ايبرص فلاحت

 تيرك ريرحت ىلإ تّدأ .ايكرت ّدض دوسألا
 ةرطيسلا نم ناقلبلا يف قطانملا ضعبو
 ايراغلب نيب فالخ اهعبت .ةّنامثعلا
 . ايراغلب راحدنا ىلإ ىّدأ اهئافلحو

 .روبلا عج ار :روبلا برخ

 . ةينوفلا نأ ةّينويلا برحلا

 :(.م.ق )47١-4 4١٠ زينويوليبلا برخ

 ذوفنلا عزانت يف ةطربسإو انيثأ نيب عارض
 ىلع ةّيراجتلاو ةّيسايسلا ةرطيسلا طسبو

 ةيلقِص ةلمح اهلحارم نم .زينوبوليب رزج
 سوايبقلا ةدايقب .م.ق 15-6
 ىلإ سدايبقلا بره اهلّثخت ؛ سايكينو

 انيثأ .لوطسأ زيمدت :نيخ. ترقسأو. ةطربسإ
 ةطربسإ تلمع .م.ق 41١7 ةسوقرس يف

 سرفلا عم تفلاحتو نتسوايبقلا ةحيصنب

 تنيو 5-5-2 بهذلاب اهونمأ نيذلا

 تضقو سردناسيل ةدايقب اًمهم الوطسأ
 اهتعضخأف .م.ق 6 انيثأ لوطسأ ىلع

 .نيثالثلا ةموكح اهيلع تضرفو

 )١41١١- ةّيلاطيالا ةّيكرتلا برحلا

 سلبارط ىف اهثداوح تراد 7
 زيناكيدودلا رزج ايلاطيإ تّلتحاف برغلا
 يف برغلا سلبارط اهيلإ تمضو سدورو
 .توريب ةّيلاطيالا عفادملا تفصق نيح
 )1١514-1548(: ةنئس نيثالثلا برخ

 اًحرسم ايناملأ تناك ةّماع ةّيبوروأ برح

 اهنم ةديدع ةّينيدو ةّيسايس اهبابسأ .اهل

 ٌدض تناتستوربلا ناملألا ءارمألا لاضن
 ةسّدقملا ةّينامرجلا ةّيتامورلا ةّيروطاربمألا

 رجملاو اينابسإو اسمتلا يف ةكلاملا

 ارتلكنإو اسنرف ءارمألا رزآ .ايميهوبو
 برحلا تهتنإ .كرامنادلاو ديوسلاو
 فاعضإ ىلإ تّدأو ١744 ايلافتسق حلصب

 ناكو ءايناملأ ميسقتو روطاربمألا ةطلس
 ىوقأ تحبصأ يتلا اسنرف ربكألا ديفتسُملا

 . ةيبوروأ ةلود
 قارعلا نيب ماق عازن : جيلخلا برح

 وحن فلاحتو ١94٠( تيوكلا مض يذلا)

 تذصت .ةدحّتملا تايالولا ةدايقب ةلود ٠”

 تيوكلا تداعأو قارعلل ةفلاحتملا ىوقلا

 ١89١. هدهع قباس ىلإ

 نويلوبان اهب ماق ةلمح :ةّيسورلا برحلا

 ردكسإ ايسور رضيق ىلع 117 تريانوب
 ةناهتب اًريذت ةلمحلا لشق ناك .أ
 واوا



 ةّيملاعلا برحلا نيد

 )١94٠04- ةينابايلا ةيسورلا برحلا
 ايسور نيب ٌيرامعتسا عارص 6

 ىلع ةرطيسلا يف سفانتلا هببس نابايلاو
 تروب طوقس ىلإ تّدأ .ايروشنمو ايروك
 يف سورلا ةميزهو نينابايلا دي يف روثرأ
 يف مهلوطسأ ىلع ءاضقلاو ندكوم

 ىلإو ءايروشنم نع مهيلختو اميشوست
 تايالولا يف ثومستروي ةدهاعم

 ةروث عالدنا يف تلّجع امك ؛ةدحتملا

 ١9٠98-!:19. ايسور

 .ةعْبَسلا بلطأ :ةعّْبَسلا بر
 برحلا بلطأ :ةّينيعبّسلا برحلا
 .ةّناملألا ةّيسنرفلا
 )65!١- عبّسلا تاوئّسلا برخ

 ١5 سيول دهع يف تبشن برح

 ؛ةهج نم امهئافلحو اسمنلاو اسنرف نيب

 ببسب ىرخأ ةهج نم ايسوربو ارتلكنإو
 ةميزه ىلإ تأ .ةّيرامعتسالا ةسفانملا

 طوقسو ادنكو دنهلاو ايناملأ يف اسنرف

 :ارتاكتال دنهلاو انايزيولو ادتك نع سيراب

 ءايسوريل ايزيليس نع اسمنلا تلختو
 ةيرامعتسا ةلود ربكأ ارتلكنإ تحبصأو

 اهسفن ايسوري تضرفو ؛ملاعلا يف ةّيرحبو

 سيراب ةدهاعم .اًيوروأ يف ىمظع ةلود
 , اا“

 نيب ماق ليوط عارص :ةّيروسلا برحلا

 نييقولسلا نيب امّيس ال ةيتسنلهلا تالالسلا

 كولم نيّيِجاللا وأ ةسلاطبلاو ةيروس كولم

 .م.ق ١594 ىلإ لالا نم تماد .رصم

 مهأ .ةعطقتم ةنده تارتف اهتلّلختو

 رصتنإ .م.ق !15١ (حفَر) ايفار اهكراعم
 الا سخويطنأ ىلع 5 سميلطب اهيف
 اهيف رأث .م.ق ٠٠١ (سايناب) نويئابو

 هتراسخ نع ةسلاطبلا نم ” سخويطنأ
 .ءافوجلا ةيروس مهنم عزتناو ةقباسلا

 برح )١17٠١-11/1١(: لامشلا برخ
 كرامنادلا ّهض فلاحت اهب ماق ديوسلا ىلع

 نم دحلا اهفده ناك .اينولوبو ايسورو
 قيطلبلا ئطاوش ىلع ديوسلا ةرطيس
 كيردرف كرامئادلا كلم اهنلعأ . ةّيبونجلا
 در ناك لئاهلا ءافلحلا قّرفت مغرو ء5

 اًعيرس تالا ديوسلا كلم ١7 .لزاش
 ىلع اًمعاص اًراصتلا زرحأف اًمساَحو
 مث ؛حلصلا دقع ىلع اهمغرأو كرامنادلا

 ايسور رصيق 5 سرطبب ءاركن ةميزه لزنأ
 اينولوي كلم ؟ تسغوأبو ١7٠١ افران يف

 ءاينولوي ٌلتحاو 17١١ اغير يف سكاسو

 بختتاو اينولوب شرع نع تسغوأ ىلختف
 داعتسا مث ١7١54. اكلم ١ سالسيناتس
 ١7١4 اقران ٌلتحاف ةردابملا 5 سرطب

 :غ7١ لراش همجاهف قبطلبلا ميلاقأو

 ةديدش ةميزه هب قحلأ رصيقلا ّنكل 4/١

 ىلإ ١7 لراش أجلف ء4١7١ ائاتلوب يف
 داعتساو ١4!1١. ىّتح اهيف يقبو ايكرت

 برحلا تبشنو .اينولوب شرع 5 تسغو
 كرامئادلا تفئتأتساو .ايكرتو ايسور نيب

 ّدض برحلا 5 سرطب عباتو «لاتتقالا
 ىلإ 17 لراش داعف ةّيديوسلا تاكلتمملا

 نع عافدلا يف هشويج ةدايق ىلإو هدالب
 هنوم ناكف جورنلل ةرزغ يف لتفو .هضرأ

 تفلكو ديوسلا تكهنأ ةليوط برح ةياهن
 ىضتقمب حلصلا دقُعو .ليتق

 غمروبسكيردرفو ملهكوتس تادهاعم

 تّلختو 2175١ تاتشينو 4-١7١١

 مسقو اينوقيلو اينوتسإ نع ايسورل ديوسلا
 تحيبصأف ١ غروبيفو ادتلتفو ايليراك نم

 .ىمظعلا اًيوروأ لود ىدحإ ايسور
 .ةيييليضلا بلطا :ةّيييلصلا ترخلا
 )1١844- 1 ةّينابايلا ةّينيصلا برَلا

 ببسب نابايلاو نيصلا نيب برح 06

 ترفسأ .ايروك ىلع ٍةرطيسلا يف سفانتلا
 ينلا نابايلل عيرسو مساح راضتنا نع
 رزجو ازومروف نيصلا نم تعزتنا
 + توت وايل ةريزج هبشو سروداكسي
 -1971) ؟ ةّينابايلا ةّيئيصلا برَحلا
 ليبس يف نابايلا اهب تماق :16

 نع ترفسأ .ايسآ قرش ىلع ةرطيسلا
 نيكنانو 1477 ايروشنمل نابايلا لالتحا

 بحسني ملو 1١9797. ياهغناشو نيكبو
 ءافلحلا لودل مهميلست دعب الإ نوّينابايلا
6 . 
 )1١414/0/١8- أ ةّيملاعلا برلا

 برحلاب .فرعت تناك 85

 ةّيروطاربمألاو رَّجّملاو اسمنلاو ايناملأ نيب

 «نابايلاو اكيجلبو ايسورو ارتلكنإو
 «ةريخألا ةلحرملا يف ةدحّتملا تايالولاو

 ةعزن : اهنم ةديدع اهبابسأ .ةيناث ةهج نم

 روهظ ءرامعتسالاو عّسوتلا ىلإ ايناملأ
 فقاوملا تبلق اًيوروأ يف ةديدج تافلاحت

 ناقلبلا بورح «ءاسنرفو ارتلكنإ نيب اهّمهأ
 لينل هبوعش لاضنو هيف تاّيموقلا زوربو
 ةّيروطاربمألا لالحنا ةيادب عم لالقتسالا

 سفانت .ةاتفلا ايكرت ةكرح .ةينامثعلا

 ةيامح نئف رجملاو اسمنلاو ايسور
 ناكف رشابملا ببسلا اَمآ .تاّيّلقألا

 ّيلو نانيدرف اوسنرف قوديشرألا لايتغا
 دحأ دي ىلع وقياراس يف اسمنلا دهع

 ىلع اسمتلا تمزعف «برصلا نيتتطولا
 ءاضقلاو ناقلبلا يف ةيموقلا ةعزنلا برض

 امو .ايبرص ىلع برحلا نالعإب هيلع
 تلعتشاو تافلاحتلا تلخادت نأ تثيبل

 تذدتماو اًيوروأ ءاحنأ عيمج يف برحلا

 ةروثلا تماق ثيح قرشلاو ايكرت ىلإ

 ترهتشإ .ملاعلا راحب تلمشو .ةّيبرعلا

 نم لاتقلا بيلاسأ رّوطتو قدانخلا برحب
 راحدنا ىلإ تأ .تاصاّوغو ةّيعفدم

 ايقيرفأ يف اهتارمعتسم اهتراسخو ايناملأ
 ككفتو «نيروللاو سازلألا نع اهيّلختو

 لود روهظو ءرجملاو اسمنلا ةّيروطاربمأ

 لاوزو «ىطسولا اًيوروأ يف ةديدج
 ةيصغ ءاشنإو ء.ةّينامثعلا ةّيروطاريمألا

 بورحلا نم اهقبس ام ّلك تقاف .ممألا

 نويلم 56 اهيف كرتشإ .اًريمدتو الوه

 نم نييالم4 وحن ىلتقلا .دئجم
 ؛ّيناملأ ١,46٠,٠٠٠ مهنم نيّئركسعلا

 ارم عف ءنسور ارالءءرددف

 نيكدملا اياحسلا ددع نئاقلوا نتف
 .نيهوشملا ادع نييالم ةرشعب

 )1١94/4/١-١/ ؟ ةّيملاعلا برحلا
 رّوحملا تاّوق نيب تبشن 284

 .ةهج نم نابايلاو ايلاطيإو ايناملأ
 داحّتالاو ارتلكنإو اسنرف ءافلحلاو

 نم نيصلاو ةدحّتملا تايالولاو يتايقوسلا

 داصتقالا قاهرإ اهبابسأ نم .ةيناث ةهج
 ١ ةّيملاعلا برحلا تاضيوعتب يناملألا

 روهظ ىلإ ةرشابم ريغ ةقيرطب ىّدأ امم
 ىدمب هتبلاطمو رلته ةّيروتاتكدو ةيزانلا

 ايلاطيإ ةّيروتاتكد عم هفلاحتو عسوأ ٌيويح

 ةّيناودع ةسايسب فصتا روحِم يف نابايلاو
 تقبس يتلا ثادحألا نمو .ةّيعّسوتو

 ممألا ةبصع زجع نع تفشكو برحلا

 ”١977 ايروشنمل نابايلا ممض :اهلايح
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 )19154-١918( آ ةّيملاعلا برحلا

 ومياراس يف اسمنلا دهع يلو لايتغإ

 (برصلا)
 (اسمنلا) أ ةّيملاعلا برحلا نالعإ

 ايسور ىلع برحلا نلعت ايناملأ

 .اسنرف ىلع برحلا نلعت ايناملأ
 ةّيكرتلا ةّيناملالا ةدهاعملا

 ايناملأ ىلع برحلا نلعت ارتلكنإ
 اكيجلب نوزغي ناملألا

 ايناملأ ىلع برحلا نلعت نابايلا
 نراملا ةكرعم

 رجملا نولتحي سورلا
 ١ ليئدردلاو روفسوبلا قياضم قلغت ايكرت

 ءافلحلا ىلع برحلا نلعت ايكرت
 ّيبرعلا جيلخلا يف نولزني زيلكنإلا
 ةرصبلا نولتحيو
 ةيرحبلا دنلكوف ةكرعم

 سيوسلا ةكرعم
 ليندردلا ةمجاهم يف ءافلحلا لشف

 ةّماسلا تازاغلا نولمعتسي ناملألا

 اسمنلا ّدض برحلا لخدت ايلاطيإ
 | (قارعلا) ةرامعلا توك نولتحي زيلكنالا
 ايقوسرف نولتحي ناملألا
 يكينولاست يف ءافلحلا لازنإ

 ءافلحلا ّدض برحلا لخدت ايراغلب

 (قارعلا) نئادملا برق زيلكنالا ةميزه

 يلربيلاغ نولخي ءافلحلا

 سيلتبو نوزبارطو مورضرأ لالتحإ
 نودرف ةكرعم
 اسنرفو ارتلكنإ نيب وكيب سكياس ةيقافثا
 ةرامعلا توك يف زيلكنالا مالستسإ

 (نيسح فيرشلا) ةّيبرعلا ةروثلا ءدب
 ءافلحلا عم برحلا لخدت اينامور
 اينودقم ىلع ءافلحلا موجه
 زاجحلا ىلع اكلم حبصي نيسح فيرشلا
 فزوج اوسنرف روطاربمألا ةافو
 ةداعإ نأشب ّيوسمنلا ئيناملألا نايبلا

 ؟!نرئاكذ
 ١ نوتاك 4

 خوال
 طابش ١

 طابش "“

 راذا ١

 ناسين 1

 نايا 4 |

 راذآ *

 ايناملأ ءانب

 تسراخوب لالتحإ

 نيتوبسار لايتغإ

 تاصاّرغلا برح ايئاملأ نالعإ
 ايناملأ نيب ةّيسامولبدلا تاقالعلا عطق
 017 1 اكريماو
 دادغب ةازلحاي زيلكنالا

 ايناملأ ىلع برحلا نلعت اكريمأ
 ةّيسنرفلا ةّيركسعلا تاّيلمعلا فقو
 (اسنرف) اوترأو اينابماش يف ةّيزيلكنالاو
 نانويلا كلم نيطنطسق يفن
 ةّيوبابلا ةطاسولا

 ايسور يف ةّيكارتشالا ةروثلا

 روملب دعو
 افايو ةّرغ نولتحي زيلكنإلا

 مكحلا يف وصنميلك
 سدقلا لالتحإ

 اينيمرأ ىلع ّيكرت موجه
 ةّيئاملأ ةّيسور ةنده
 فوكركو اًسيدوأو فييك نولتحي ناملألا
 ايسور نحب كسفوتيل اسي رب ةلهاعم

 ايناملأو
 ٌموسلا ىلع َيناملألا موجهلا

 ءافلحلا شويجل ماع دئاق شوف
 َيناملالا موجهلا فقو
 (اسنرف) نراملا ىلع يناملأ موجه

 سكاعم ّيسنرف موجه
 حلصلا بلطت اسمنلا
 نيطسلف لخدي يبنللا لارنجلا

 ةيريط لالتحإ

 قشمد نولخدي ءافلحلا

 حلصلا بلطت ايكرت

 ١4 لا نسلو طاقن لبقت ايناملأ
 ةندهلا بلطت ايناملأ

 دنوتور ةنده . برحلا ءاهتنإ



 ايكافولسوكيشت ٌلتحي رلته 1
 اينابلأ لتحي ينيلوسوم
 ةيكرتلا ةّيزيلكنالا ةدهاعملا

 ةيلاطيالا ةّيناملألا ةّيركسعلا ةدهاعملا

 يتايقوسلا ّيناملألا قافتالا

 اينولوب حاتجي رلته
 ىلع برحلا نانلعت ايناطيربو اسنرف
 اناملأ

 اينولوي نوحاتجي سورلا

 اينولوي مالستسإ

 ادنلوهو اكيجلب نوزغي ناملألا

 لسكورب لالتحاو ادنلوه م 'الستسإ

 كركتد هكرعم :

 سيراب لالتحإ
 (ناتيب) ايناملأ عم ةندهلا بلطت اسنرف

 ةّينيصلا دنهلا مجاهت نابايلا
 نانويلا ىلع ئلاطيإلا موجهلا

 رصم يف ينارب يديس نولتحي زيلكنالا

 ايراغلب نولتحي ناملألا
 (كينالاب) يك رلاب لالتخإ
 ةّيفالسوغويلا ةمواقملا فقو
 ايناملأو ءافلحلا نيب هجيإ رحب ةكرعم

 ةيروس يف رارحألا نوّيسنرفلاو زيلكنالا زوُمت
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 قربط نولتحي زيلكتالا
 يزاغنب لالتحإ
 ايبيل يف لمور

 يزاغنب ديعتسي لمور

 قارعلا يف ىناليكلا يلاع ديشر ةروث

 0 - زيلكنإلا ىلع
 ناريإ نولخدي سورلاو زيلكنالا
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 )١9474-هغة١9(

 ايبويثإ يف ةّيلاطيالا ةمواقملا ةياهن
 (ةشحلا)

 (زيلكنالا) ةيناث يزاغنب لالتحإ

 هبش) لويتسابس نومجاهي ناملألا

 (مرقلا ةريزج

 دارغنيل اتس هةكرعم ةياذب

 ىلع ّيسنرفلا لوطسألا قارغإ

 نولوط ئطاوش

 ىصقألا قرشلا ثادحأ
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 راذآ 4

 ناسبنا ١

 راثأ 4-1

 (نيييليفلا) اًليئام نولتحي نوّينابايلا
 (ايسينودنإ) هواج مالستسإ

 ويكوط نرفصقي نوّيكريمألا
 ناع منا ب هزاع

 ايقيرفأ لامش ثادحأ

 رايأ ا
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 راذاآ 4

 لمور ةدايقب ايبيل ىلع يناعلألا موجهلا

 ميكح ريب ةكرعم
 قربط مالستسإ
 ايقيرفأ لامش ىف ءافلحلا لازنإ

 سنوت يف ناملألا لازنإ

 يزاغنب نولتحي زيلكنالا

 (زيلكنالا) برغلا سلبارط لالتحإ
 دارغنيلاتس يف ناملالا مالستسإ

 سئنوتو ترزنب ريرحت

 ايلاطيإ يف ءافلحلا لازنإ
 ا نورا نانا

 رجملا نولتحي ناملألا
 امور نولتحي ءافلحلا

 ايدنامرون ىف ءافلحلا لازنإ

 عروبرش ريرحت
 سناقوريلا يف ءافلحلا لازنإ

 سيراب ريرحت

 لسكورب ريرحت
 انيثأ نولتحي ءافلحلا



 ارملحا ةّيناملألا ةّيسنرفلا برَحلا

 ناسين 5-7 نابايلا نيب ةّيرحبلا نيييليفلا ةكرعم ١ نيرشن 70-7 |

 نيتكريمالاو 1

 ناسين 89 ٌيناملألا موجهلا فقو ١ نوناك 58
 راّيآأ ١ ظ

 راَّيأ " ْ ١و4

 (اسنرف) نيروللا ىلع يناملألا موجهلا " نوناكا
 راّيآ " ّيسورلا ّيوتشلا موجهلا 20207 نوناك ٠
 راَيأ ايفوسرف نولتحي سورلا " نوناك ١

 بأ ؟ - زومت ١٠١ اطلاي رمتؤم طابش

 بآ "”  ةمصاع اليئام نولتحي نوّكريمالا طابش 4

 نيييلبفلا
 بآ 8 اينولوك نولتحيو نيرلا نوزاتجي ءافلحلا راذآ «<
 بآ 1 ّيعيبرلا ّيسورلا موجهلا راذآ 6
 لوليأ تروفكن رف نولتحي ءافلحلا راذآ <"

 ةقطنم يف ةّيناملالا تاّرقلا ةرصاحم راذآ ١"

 رورلا

 عالدناو نيصلا نم اًماسقأ اهعاطتقاو

 حايتجا 01١9737 نيتلودلا نيب برحلا

 رلته لالتحا 6١9782 ايبويثأل ايلاطيإ

 ؛غ8١”95 اسمنلا همضو ١975 اينانيرل

 “١9  ايكاقولسوكيشتو تيدوسلاو

 ٌرمَملاو غيزتنادب هتبلاطمو ء97١ةو
 تايقوسلا عم هقافتا اًريخأو «ّينولوبلا

 لعشأ اًمم ١978 لوليأ لّوأ اينولوب وزغو

 ملاعلا ءاحنأ ىلإ تّدتما يتلا برحلا
 رئاسخب هتباصأو ةعساولا هراحب تلمشو

 رئاسخ تدذعت ةميسج ةّيرشبو ةّيّدام

 .ةوارض اهتقافو ىلوألا ةّيملاعلا برحلا
 ثالثلا رّوحملا لود راحدنا ىلإ تّدأ

 ايناملأ ميسقتو ينيلوسومو رلته لتقمو

 نيصلاو ايروشنم نم نابايلا درطو
 ممألا ةمظنم ءاشنإ اهنم جتن .ايروكو

 .تارمعتسملا ةيبلاغ لالقتساو ةدحتملا

 «ةرّوطتم ةديدج ةحلسأ روهظب تزّيمت

 ليطاسأو تاباّبدو خيراوصو تارئاط
 تاكرحتب ترهتشإ

 برحي تفرُعو قعاص موجهو ةعيرس
 ىلإ ةّيّوجلا تاراغلا تفده «.ةقعاصلا

 مغرو (٠بوعشلا تاّيونعم ميدهت
 تاكرح طشنت تناك ّيركسعلا لالتحالا

 ةلبتق لّوأ اكريمأ تجتنأ .ةّيّرسلا ةمواقملا

 وحن اهيف كرتشإ .نابايلا ىلع اهتقلأو ةّيّرذ

 .تاراذارو ةيرحدب

 ريدقت تواغي .دعاسمو دّنِجُم نويلم 7

 اًريبك اًنوافت نيّيندمو نيّتركسع نم ىلتقلا

 ءايئاملأ تاالَقّتعُم يف اًنويلم ١7 مهنم

 فصنو نويلم ١ ّيناباي نيياللم "' ّيناملأ

 رجملا نم ّلكل فلأ ةيامعبرأ «نانويلاو

 . ايناطيربو اينامورو
 )١410١- ةّيناملألا ةّيسنرفلا برحلا
 برحلا مساب ترهتشإ :(ا رخال ا

 ققحيل كرامسب اهبلإ ىعس .ةّينيعبسلا
 ناك رشابملا اهبس .ةّيئاملألا ةدحولا

 اينابسإ شرعب نرلوزتنهوه ةرسأ ةبلاطم

 ةّيناملألا تايالولا ةهباجمو ايسورب
 ةعباتتم ةّيسنرف مئازه ىلإ تّدأ .ةدحتملا

 ةراسخخو 14198 ناديس ةكرعم دعب

 .؟ ةّيروهمجلا ءاشنإو نيروللاو سازلألا
 يف ةّيناملألا ةّيروطاربمألا نالعإ سّركت

 ا .ام6ثال١ ىاسرف
 ليوط عارص : ةّينويلا وأ ةينوفلا برخلا

 ةرطيسلل ةجاطرقو امور نيب ةسفانملا نم

 لوطسألا ريمدتو اوانيكوأ ةكرعم
 ٌينابايلا
 نيلرب دودح نوغلبي سورلا
 ةيلامشلا ايلاطيإ ندم نولتحي ءافلحلا

 ايلاطيإ يف ناملألا مالستسإ
 نيلرب سورلا لالتحإ
 نوغنر نولتحي زيلكنالا
 ايناملأ مالستساو رانلا قالطإ فقو

 مانستوب رمدؤم
 اميشوريه ىلع ةّيَرذ ةلبنق لَو ءاقلإ
 (نابايلا)
 نابايلا ىلع برحلا نلعت ايسور
 روثرأ روي ةكرعم
 نابايلا مالستسإ

 قحسو امور زوف نع ترفسأ بورح
 -؟48١ ةيناثلا .ةيلقص ىلع انفو ا .م.ق 1514-141١ ىلوألا .ةجاطرق

 بلآلا لابج لعبينه زاتجإ .م.قف 6١
 ونيميزارت يف نامورلا رهقو ايلاطيإ ازغو
 .م.ق ١44-١47 ةثلاثلا .م.ق ١ اماز يف ّيقيرفألا نويبيقس هرهقو «6
 ةونع اهوحتفو اهورصاحف اهتّرق دّدجت نم اًفوخ ةجاطرق ٌّدض نامورلا نوتاك راثأ

 . داماك اًريمدت اهورّمدو
 نيب عازن :(1976-1940/6) مانتيف بوش
 هتلخد ةّيبونجلاو ةّلامشلا مانتيف يتلود
 مانتيق ةنواعمل ةدَحّتملا .تايالولا

 :اياحضلا ددع .دالبلا يّرطش ديحوتو

 . هّؤوشمو ليتق نيب يندم
 تبشن )١854-1807(: مرِقلا برخ

 ارتلكنإو ايكرتو ءةهج نم ايسور نيب
 اهببس .ىرخأ ةهج نم هتنومايبو اسنرفو
 ةيامحو قرشلا يف ةرطيسلا ىلع سفانتلا

 ةعلق طوقس ىلإ تّدأ .ةسّدقملا نكامألا

 ةدهاعمو سورلا ةميزهو لويوتسابس
 . ١8605 سيراب

 نيب عازن :(1160-11017) ايروك برخ

 تدصق .ةّيبونجلا ايروكو ةّيلامشلا ايروك



 ندد

 تحت دالبلا يّرطش ديحوت ةّيلامشلا ايروك

 تّبهف اهمعدب نيصلا تماقو اهترطيس
 ةدحّتملا تايالولاو ةدحّتملا ممألا ةمّظنم

 نع ترفسأ .ةّيبونجلا ايروك ةدعاسم ىلإ
 ةدحّتملا تايالولا ةنامضب ميسقتلا تيبثت

 .ّيتايقوسلا داحتالاو

 )١845-18448(: كيسكملا برخ

 تايالولاو كيسكملا نيب بشن عازن

 ةدحّتملا تايالولا مض هببس .ةدحّتملا

 تايالولا ترصتنإ ١650. ساسكتل

 بحسنت ملو وكيسكم تّلتحاو ةدحّتملا

 يف حلصلا ةدهاعم رارقإ دعب الإ اهنم
 كيسكملا تلخت ءوغلاديه بولداوغ
 وينو اينروفيلاكو ساسكت نع اهبجوُمب
 . وكيسكم

 عازن )١17717-١1517(: ةنس ةئملا برخ

 هبابسأ مهأ نم .ارتلكنإو اسنرف نيب ليوط
 نيتكلاملا نيّترسألا نيب بسنلا تالِض
 كباشت نم اهنع ّمجن امو نيّدلبلا الك يف
 ارتلكنإ كلم ةّيعبت مث نمو تاكلتمملا يف

 نالعأل رشابملا بسلا انأ .اسنرف كلمل
 ارتلكنإ كلم ث دراودإ ءاعّدا ناكف برحلا

 دقو .17/ يسنرفلا شرعلا يف هّقحب

 حلاصم براضت فالخلا ةّدح ىكذأ

 اهتللخت .اردنالف ةعطاقم يف نيّئلودلا
  اهئثادحأ زربأ نم .ةليوط ةنده تارتف

 . ةينطولا حورلا ثعبو كراد ناج روهظ
 ةكلمملا ةحاسم عبر ارتلكنإ تلتحإ
 ١407 يف الإ اهدرط متي ملو ةّيسنرفلا
 . ١686/8 ىّتح هيلاكب تظفتحاو

 :(.م.ق 49-444؟) ةّيديملا برحلا

 دصل ةميدقلا نانويلا اهتضاخ ةليوط برح
 ىلوألا ةلمحلا .اهيلع سرفلا تالمح

 راحدنا نع ترفسأو سويراد اهداق

 ٌّيددعلا اهقّوفت مغر ؛سراف شويج
 ةلمحلا .م.ق 44٠ نوتارام يف .مخضلا
 .م.قف 4١ شريوشحأ اهداق ةيناثلا

 لواح ميظع شيجب نانئويلا حاتجاف

 ليبومرت ّرمم يف هفاقيإ اًنبع نوّيطربسالا
 ساديئويل -تامتسا ثيح
 .كقرحأو. اننأآ .تقطقف ءةياشالنلا

 ءاضقلا نم سلكوتسيمت نّكمت كلذ مغرو
 4/٠ انيمالس يف ّيسرافلا لوطسألا ىلع

 مهعباتو نيرحدنم سرفلا رقهقتف .م.ق
 قّقحو .ايسآ ئطاوش ىّتح نوينانويلا

 هقافرو

 يف سرفلا ىلع اًجودزم اًراصتنا نوميق

 ةنده تارتف هتلت .م.ق 74 رحبلاو َريلا

 يف حلصلا دقعب برحلا تهتنا نأ ىلإ

 اتششحترأو ينانويلا سايلاك نيب شوش

 لوخد عنمب قافثالا ىضق .م.ق 64

 ءهجيإ رحب ىلإ ّيسرافلا لوطسألا
 .ةينانويلا ندملا ةّيرح مارتحاو

 عازن :(1717-1119) ادنلوه برخ

 ءآ55 سيول اسنرف كلم نيب ماق

 (ادنلوه) ةدحتملا تاعطاقملاو

 مل .اينابسإو روطاربمألا :اهئافلحو
 هماصخأ ةميزه نم اسنرف كلم نكمتي
 ىف ةّمهم بساكم قّقح هّنكل ؛ءاينغألا

 َمِضَف 1174و 1١1718 نخمين تادهاعم
 عقاوم ةّدعو اردنالفو اوترأو هتنوك شنارف

 . ةضفخنملا يضارألا يف ىرخأ

 برح :(157571-171738/) ةثارولا برخ

 توم دعب اسنرف كلم 14 سيول اهنلعأ
 ىلع ةدايسلاب اًيلاطم اينابسإ كلم 4 بيليف
 هتجوزل اّئرإ (ادنلوه) ةضفخنملا يضارألا

 هجاوز نم 5 بيليف تنب زيرت يرام
 كلملا ةفطاخ ةعرسب ةلمحلا داق .لّوألا
 شئنارفو اردنالف التحاف «”نيروت هدئاقو

 لباشال سكأ ةدهاعم نع ترفسأ . هتنوك
 ىلع ةدايسلاب . قحلا اسنرف :تطعأ ىتلا

 ليل اهنم ءاّيدنلوه اًعقوم رشع دحأ
 .ياودو

 -١ا/١٠) ةّيئتابسالا ةثارولا برخ
 يّلوت بقع اًيوروأ يف ماع عازن 24

 اينابسإ شرع ١4 سيول ديفح 8 بيليف
 اسمئلا :اسنرف دذض تفلاحت .ةثارولاب

 .ةّيناملألا تايالولاو ادنئلوهو ارتلكنإو

 ةدهاعم ءادنلوهو ارتلكنإ زوف نع ترفسأ
 , 70717 تنخرتو
 )1١77- ةّينولوبلا ةّثارولا بر
 ةاقو دعب اًيوروأ يف بشن عازن 2(
 هئبا هفلخخ .اينولوي كلم 5 تسفوأ

 روطاربأ 1 :لراش ةرساتمي ©” توا

 ءايسور ةروطاريمأ انأو اينامرجو اسمنلا
 اسنرف حّشرم 5 سالسيناتس هسفان

 .ةينيدرسو ايراقابو اينابسإ اهئافلحو

 ةيوست ىلع اهتاراصتنا مغر اسنرف تقفاو
 اًنييُم ةدهاعم : تسغوأ حلاصل ةّيملس
4 . 
 )4٠0!١- ةّيوسمنلا ةثارولا برخ

 كرا ةيسورلا بورخلا
 ةافو دعب اًبوروأ يف بشن عازن 24

 هتنبا ةثاروو 5 لراش َينامرجلا روطاربمألا

 .اسمتلا شرع ايزيرت اًيرام ةديحولا
 اسنرفو ايسوري :اسمنلا ذدض تفلاحت

 عازنلا يف تكراش .اينابسإو ايرافابو

 برح يف اسنرف ٌدض اسمنلا ةفيلح ارتلكنإ
 ءاال48 ىّتح تذتما ةّيرامعتسا ةّيرحب

 /١74 لياشال سكأ ةدهاعم عازنلا تهنأ

 ؟ كيرقرفل ايديللس نع اسمتلا تلختو

 .ايسورب كلم ريبكلا
 مسإ :(1460-15140) نيّتدرولا برح

 نيب ارتلكنإ شرع ىلع عازنلا هب رهتشا
 ةراش تناكو ءكرويو رتسكنال يترس
 .ءاضيب ةدرو ةيناثلاو ءارمح ةدرو ىلوألا

 نْيَّترسألا ديحوت ىلإ برحلا هذه تذدأ
 ءاضقلاو ءالبنلا فاعضإو ةّيكلَملا ةضهنو

 . عاطقإلا ىلع

 .ةيكاطنأ بونج ايكرت يف عضوُم :ةّيبرَح
 .ةميدقلا ”هنفد عِقوُم

 :(1808-؟188) (هللا ةمعن) ئنيدرحلا

 بقهرت .نيدرح - باّسك تيب ديلاوم نم
 نم .14874 اًيحزق سوينوطنأ رام ريد يف

 يف ٍبّوَط . فولخم لبرش سيّدقلا هذيمالت
 تنلعأ .4 راَّيأ ٠١ موي ناكيتافلا

 ٠١٠١١4. ماعلا هتسادق

 دقا )١946١-١944(: (دامع) رحلا

 ةّيصصق ةعومجم هل .قنانبل يئامنيس
 .«ّلقأ اًناردج ةفرغلا تناك ول» :ناونعب

 . قمعو ةّيعوضومب هبولسأ زّيمت
 /ه4١٠٠ت) (دّمحم) يلماعلا ٌرخلا
 يف دلو .نانبل يعيش هيقف م5

 :هتافلؤوم نم .ناريإ يف رهتشاو .ةرغشم
 يف «لئاسولا» باتكو «لمآلا لمأ»
 .ثيدحلا

 اومكح ةعيشلا نم ءارمأ :(ونب) شوفرَخ
 .ّينامثعلا دهعلا يف (نانبل) كبلعب دالب
 .؟ نيدلا رخف ريمألا اوفلاح

 حّقن .حجبنم فقسأ :(اموت) َيلَقَرَحلا

 ١5". ديدجلا دهعلا باتك

 .(لبج) خيشلا بلطأ :نومّرَح

 ةبقُع نب مِلسُم اهيف رصتنا ةكرعم :ةَرَحلا
 ةنيدملا لهأ ىلع ةيواعم نب ديزي دئاق
 /ه577 ريمدتلاو بهنلل ةنيدملا حابأو

 م7

 1145 ةّيكرتلا ةّيسورلا بورُحلا



 ءارورخ

 اهتتلعأ بورحلا نم ةلسلس : 14

 اهأدب . عّسوتلا ليبس يف ايكرت ىلع ايسور
 ساقوقلا حتفل ةلواحم يف ربكألا ١ سرطب
 ةّينامثعلا ةّيروطاربمألا نم ءازجأ عازتناو

 .ةعيسلا :ناقلبلا كوخ ىلع ةرطيلاو
 ةعساو تاراصتتا 5” نيرتاك تقّقح

 تلوتساو ١4 -4/ا/ا١ 11/41 -941!١

 ١ ردنكسإ ٌمض .مرقلا ةريزج هبش ىلع
 1١8908-1817. برح ىف ايباراسب

 ارث 1-5 مرقلا تريح يف تكراش

 تناكف ءايكرت اتفيلح ارتلكنإو اسنرف

 برح دعبو .ايسورل ةسكن سيراب ةدهاعم
 يذلا نيلرب رمتؤم دقع ١878-41

 . اهبساكم ضعب ايسور نه عزتنا

 ةفوكلا برق قارعلا يف عضوُم :ءارورح
 ّيبسارلا هللادبع جراوخلا هيف عياب
 .ةفالخلاب
 /ه4١8ت) (هللا لضف) ىيفورحلا
 ةفيلخ هنأ ىعّدا يناريإ يفوص م7

 سّسؤه .روميت نب هاش ناريه هلتق . هللا

 اهلوصأ ذختت ةيلاغ ةديقع يهو ةّيفورُحلا
 :ةددعلا فورسلا مق نم

 راثآ . برأم برق نميلا ىف ةدلب :بيرخ

 سلق رع عر اقع
 ٌيفوص :(نيسحلا نب َىلع) ٌيريرحلا

 يف شاع .ةيريرحلا ةقيرطلا سّسؤم
 .م1141/ه57146 اًئيجس ىفوت . قشمد

 )١١84- (يلع نب مساقلا) يريرحلا

 بتاك .ةرصبلا لهأ نم بيدأ (7

 ءدب ءابدأ نم .نيدلقملا نم قيشر
 .«تاماقملا» هتافلؤم رهشأ .طاطحنالا

 .ّيناذمهلا نامزلا عيدُب تاماقم لاثم ىلع

 ةبتكملا - (5* نرقلا) ةبحرلا مكاح

 سيراب - ةينطولا

 ديز وبأ اهلطبو ماّمه نب ثراحلا اهتيوار
 يف ص اّوْغلا ةَرْذا :هبتك نم :نجورسلا

 هلو ؛«بارعالا ةحلماو «ّضصاوخلا ماهوأ

 . لئاسر ناويدو نمسح رعش
 «ناورسك ءاضقب نانبل يف ةيرق : اصيرخح

 .نائبل ةدّيس مساب فورعم ١1104 ذنم

 بونج دجن ىف ةّيدوعس ةنيدم :قيرحلا
 ءةعطاقم ةدعاق .ن ١6.٠٠٠ «ضايرلا
 .ةيشام ةيبرت ؛ ليخن

 ضايرلا لامش دجن يف ةدلب :ةلميّرخ

 || سّسؤم باولا دبع نب دّمحم اهيف أشن

 .م.ق 1741ا/-ا!/1١ اذوهي كلم :اًيقْرِح

 طوقس دعب مكحلا ىلوت .هفلخو زاحآ نبإ

 .م.ق ال١ نيئروشألا يديأب ةرماسلا

 عم فلاحت .نيد حالصإ ىلإ دمعف

 راصح بيف نيئرصملا
 .م.ق ا/١٠ ميلشروأل

 عجش .م.ق ةالاو 597 نيب أّبنت .راكلا

4# 

 تيركتتسم

 5 لايقزح ةوسنإؤف .م.ق ةرث'ت ميلشروأ

 .ميدقلا دهعلا رافسأ

 ملاع )1١7395-١7/55(: (دمحم ) نيزَح

 «ناويحلا ملع ئف تافلؤم هل :تتاربإ

 ؛ناويحلا ٌضصاوخا#و عاةمأت سرفا# اهتم

 . ؟"ةرطيبلا يف ةلاسر#و

 رغعاش :(757/4ت) تباث نب ناسح

 .يبنلا رعاشب بّقَلو ملسأ . ةّيلهاجلا يف ماسلا حد .ةنيدملا لفأ نم موضح
 .ناويد هل .. نيَيْشرُقلا اجه
 :(مكخق /هكم تر كلام نب ناَسَح

 موي ةيواعم ةداق نم .ماشلا ةيداب ربه أ

 /مه م8“ دعب ت) نامعنلا نب ناّسح

 يف نيروهشملا نم َيناّسغ دئاق 65
 .ةيقيرفإ  ىلو .ةّيمالسالا :تاحوتفلا

 دبع دهع ىف ربربلاو نيتطنزيبلا براح
 .مهيلع بلغتو ناورم نب كلملا

 ىلع ةريزجلا يف ةّيروس ةنيدم :ةكّسحلا
 «ةظفاحم ةدعاق .ن1؟٠٠٠,82 ءروباخلا

 سأر «.ةّيكلاملا ءيلشماقلا :اهتيضقأ
 .نيعلا

 ركب :(م510:-77غ/هم٠-7) :ّسَحلا

 نانبل ةدّيس - اصيرح

 دعب ةفالخلاب هل عيوُب .ةمطافو ىلع ءانبأ

 .ةفالخلا كرتو لاتقلا مدع رثآف هيبأ لتقم

 .ةئيدملا يف تام

 :(مل /هاثا'٠ ت) قف نس نَسَحلا

 لتحاو رهاط ينب مزه .َيلع دافحأ نم
 يف ةّيديزلا نيّيولعلا ةلالس سّسأو لمآ
 ْ .م918-8714 /ها1-15؟٠6 ناتسربط

 :(م١851/ه175ت) لهس نب نَسحلا

 هتجوز دلاوو ساّبعلا نومأملا ربزو

 .ناروب

 /هقاقت) حابصلا نب نسحلا

 رازن راصنأ نم يمطاف عاد (م+4

 رف .ىلعتسملا هيخنأ عم هفالخ يف

 سّسأو رازن لتقم دعب توملأ ةعلق ىلإ
 وأ نييرازيلا نيّيليعامساإلا مكح

 وكالوه مهيلع ىضق نيذلا نيّيحاّبصلا
7 . 

 /هامة؟ ت) ّيبلكلا ّىلع نب نسحلا

 .ةّيَلَقِص ىلاو .مطاف دئاق م7

 .مورلا مزهو ايلاطيإ مجاه
 نم :(رصانلا كلملا) دمحم نب نسح

 لْرُع . "١7-١1861١ 41 نيترحبلا كيلامملا

 .ليتغا مث ١804-١١51 ةيناث داعو

 ١749. نوعاطلا ءابو هدهع ىف ىشفت

 . نارمعلاب متهإ

 ١41/7- برغملا ناطلس ١: نَّسَحلا

 نارمعلاب ىنُعو ةرادالا نسحأ . 44

 . ميلعتلاو



 " نتطتتأ ١ فال

 كلم )1418-١4944(: 9” نسحلا
 هدِلاَو فلتغ  .طابرلا ىف دلو .بترغملا

 عرتخم ١195١. سماخلا دمحم

 بولق لمع دصر ىف لمعتسُي ؛؛راقرملا»

 . نييضايرلا
 لامش ناتسكاب يف ةنيدم :لادبأ نَسَح
 .ّينيد رازمو سدقم عبن .يدنيلاور برغ

 . اًيرثأ اًركرم هاو ةنيدم عم فلؤت

 ةرسألا ميعز :(17867ت) كْرْرِب نَسح

 كيعس وبأ هماقأ .ذادغب يف *ةّيرئالجلا

 ىرغصلا ايسآ ىلع اًبلاو يناخليالا
 . 1884 مكُحلاب ّلقتساف

 مّلكتمو نعبات :(مالام/ه١٠١ ت)

 رابكو تاقثلا ريهاشم نم ثّدحمو

 ناك .ةرصبلا نكسو ةنيدملاب دلو .داَهزلا

 .هنامز يف ةّمألا ربحو ةرصيلا لهأ مامإ

 , ةّيعرشلا ماكحألا ةفرعم يف اًديرف ناكو

 اًديثأت رثأ .ثيدحلاو ظعولاو سيردتلاو

 جّرخت .نيملسملا نم هليج يف اًميظع
 ءاطع نب لصاوو دبع نب ورمع هيلع
 ىف ةميظع ةناكم هل .ةلزتعملا سأر

 كسنلا ىلع موقي هبعلم ءفّرصتلا
 . ايثدلا نع ضارعالاو

 د د حا هل 1

 يم شد
 75 00 قل

 ,”ةسيلرلا 0 2

3 1 1 5 
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 )١041- (هداز يلانق) يِبَلَج نَسَح
 .ءاضقلا ىلوت .ىنامثع ملاع 2(

 . ةءارعش تركذت# هراثآ نم

 :(1890-14417) (نيدلا جات) َىنَسَحلا

 سيئر .قشمد يضاق .قيروس سايس
 ١914١-19447. ةّيروهمجلا

 5 )١98-5١١١(: (داعس) ينسح

 ةبرطملا تخأ .ةّيبرعلا ةشاشلا اليردنسب

 6 ةلوطب يف تكراش .ةريغضلا ةاجن

 ةعاربلاو رّيمملا روضحلاب تلحت .اًمليف

 ثمتلا يف
 ّيىلع نب نسحلا ةلالّس مه :نوينَسحلا

 ىلع مسالا اذه قلطُيو «بلاط يبأ نب

 .نيّينيّسحلا مع ءانبأ برغملا فارشأ

 )1١804-1884(: (نوطنأ) نوّسَح

 لانيدرك :كيلوثاكلا نمرألا كريرطب

 سند الب لبحلا تابهار سّسأ .,. 15

817 . 

 :(ا م4680 )1١856- (هللا قزر) نوّسح

 ةديرج لّوأ سّسأ .بلح ّيروس بيدأ

 ؛لاوحألا ةآرم» :لوبناتسإ يف ةّيبرع
866 , 

 .طّسوتملا ىلع برغم أافرم :ةميّسحلا

 . كامسأ ديص .ناةرفع «ميلقإ ةدعاق

 .ةمطافو َيلعل يناثلا نبالا :نيّسحلا

 لتقف ديزي ةعيابم ضفر .ةنيدملا يف ماقأ
 نيرشت ١٠/ه١ مّرخم١٠ ءالبرك ىف

 .م٠58 لّوألا

 (مادَص) نيسح

 سيئر .تيركت يف دلو ّيقارع ّيسايس
 ؛غ٠98١ ناريإ مجاه .191/6 ةّيروهمجلا

 برح تعلدناف ١14٠ تيوكلا ّمضو

 نأ لبق دوقع ةثالث هدالب مكح ."”جيلخلا

 دادغب ىف اًقئش مدعأ .ّيكريمأ وزغ هحيطي
 7٠١5. لّوألا نوناك 7٠١ موي

 تاياد رخآ :ةنيسحلا نب نيّسحلا

 همكح ىهنأ /١81-١87٠. رئازجلا

 . ّيسنرفلا لالتحالا

 /مه5٠١6ت) نادمحح نب نيّسحلا

 مَع .نيّيساّبعلا ةداق نم ريمأ م4

 دهع ىف اًئيجس تام .ةلودلا فيس

 ْ .صققملا

 ءءء ه1

 ناطلس) ٌيوفصلا ناميلُس نب نيس 7799
 راث . 1١394-19/57 ناريإ هاش :(نيسح

 هنبا هفلخ .لتُقو داركألاو ناغفألا هيلع

 ةمصاعلا عوقول نيوزق يف بسامهط
 .ناغفألا ديب ناهفصأ

 :(8114-ا1/4) كاَّحِضلا نب نيّسحلا
 نم ؛َيساّبعلا دهعلا يف ءارعشلا رابك نم

 ءافلخلا مدان . عيلخلاب بقل .ةرصبلا لهأ

 هل .نوجملاب فرع .ساّون ابأ بَحاضو

 .ةروهشم تاّيلَّزَعو تاّيرمَح
 :(19175-1114) لالط نب نيسحلا
 ١46١. ةّيمشاهلا ةّيندرألا ةكلمملا كلم

 نيب ةّيرادالاو ةينوناقلا طباورلا عطق
 مّقو ١9484. ةّيبرغلا ةفضلاو َندرألا
 . 1994 ماعلا ليئارسإ عم مالس ةدهاعم

 -8:/119 سئوت ياب : يلع نب نيّسحلا

 ىتلا ةّيئيشخحلا .ةلالسلا سّسومو 0

 5 اشاب يلع هدرط 1١9461. ىّتح تكلم

 . سنوي ؛ّىلع نبا هسأر عطقو هيخأ

 :(1867-1951) يلع نب نيّسحلا

 ىف أشن ١9108. زاجحلاو ةّكَم فيرش

 قدح ةيبرعلا :ةزوتلا قلعأ .لوباعبإ
 .زاجحلا كلم حبصأو كارتألا درطو

 ماقأو دالبلا كرتف ١9714 دوعُس نبا همزه

 يف نفُدو ناَمَع يف يفوت .ايسوقين يف
 لزانت مث يلع هنبا هفلخ .فيرشلا مّرَحلا

 َناَمَع ىف هللاذدبع هائبا كلم . 6

 ْ .دادغب يف لصيفو

 دئاق :(148414١ت) اغأ اشاب نيّسح

 ءامعز ىلع ىضق يراشكنإ ينامثع
 همزه "1١87. اهقرف لحو ةّيراشكنإلا

 . 7 ناليبو صمح ىف اشاب ميهاربإ

 دئاق )١81١4-١4195(: اشاب نيس

 .18414-18100 مظعأ ردص .ننامثع

 لتقو زيزعلا دبع ناطلسلا لتق ىلع رمآت
 .ةدعب

 اهسّسأ .ةّيلاغتب ةلالس : يهاش نيسح

 افلخ ١497-١518 نيّسح نيدلا ءالع



 نضر َيبلاطلا نيّسحلا

 نويامه اهيلع ىضق . شابحألا كيلامملل

 . 684 ١

 : (ما/41//ه114 تر) ّيبلاطلا نيّسحلا

 ىلع راث .مَف بحاصب فورعملا وه

 ةكرعم يف هبحص عم لتقف ّيساّبعلا يداهلا

 )١8825- (ناطلسلا) لماك 5

 لّوأ .ليعامسإ ّيويدخلا نبإ 17
 ١94١4. رصم ىف ةنطلسلا ىلو نم

 )١4890- (نيمأ جاحلا) بيَسُْحلا
 .ّينيطسلف ميعزو ّيبرع سايس ©: 14

 ةلود ةماقإ ضراع ١947١. سدقلا يتفم

 .توريب يف يفوت
 ّىلع نب نيّسُحلا ةلالُس مه :نوُينيَسَحلا

 ىلع مسالا اذه قلطُيو .بلاط يبأ نب

 .نيِينَسَحلا مَع ءانبأ برغملا فارشأ

 نم ةقرف ىلع قلطأ بقل :نوشاّشحلا
 نيذلا نويرازنلا مه ؛ةيليعامسالا ,ةالغ

 نب نّسَحلا ةدايقب توملأ يف اولقتسا

 ّيّرسلا مهميظنتب اورهتشإ . ٠١4٠ حاّبصلا
 نوّيئادف اهب موقي تاللايتغالا ريبدتبو

 ٌدتشاو ةقجالسلا اوبراح .نوعّوطتم

 كلُملا ماظن ريزولا مهلاينغا دعب مهذوفن

 نّسَحلا ءافلخ فرغ ٠١97. روباسين يف

 قاطن عستإ .لبجلا خويشب حاّبصلا نب

 (؟ نرقلا) لابوأ ةدّيسلا لاثمت - رّضَحلا
 دادشب فقحتم -

 ىلع اولوتساو ماشلا دالب غلبف مهتوعد
 ىضق ١١4١. سرمدّقو فايصم عالق

 يفو ١١01 وكالوه سراف يف مهيلع
 . ١7١77 كيلامملا ناطلس سربيب ةيروس

 ٌينامثع رعاش :(754١ت) تمشجح

 .ناويد هل . ءاجه

 .نوّيباكملا بلطأ :نوُينومشحخ

 نيثّدحملا ىلع قلطأ مسإ :ةّيوشَحلا
 .ليوأتلا ىفنب نيلئاقلا

 دنهلا يف ةميدق ةنيدم :ةزوريف راصح
 . 85*77 هاش زوريف اهنّصحو اهأشنأ

 ءاضقب نائبل لامش ىف ةدلب :نورصح

 يداو .ىاع فرشت 8170« يدش

 .ّيناعمسلاو ينورصحلا نِطوَم .اشيداق
 «ةنراوم ةفقاسأ ةثالث مسإ :ّينورصخحلا

 :(5١1”87ت) سقابرق انحوي مهرهشأ

 ىلإ ّينويهصلا قفار .امور يف سرد

 . ةينيتاللا ىلإ ةّيبرعلا بتكلا لقن . سيراب
 )١796- سلبارط فقسأ

 . ةيسقط بتك هل . ( 0

 ءالع) َيفكِصَحلا
 :(ماكالا/ /ما١ 88 ت)

 : فسوي

 (دمحم نيدلا

 راونألا ةضافإ) :هحورش نم .يقشمد

 رانملا حرش يف ةهرانملا لوصأ ىلع

 ريونت حرش يف راتخملا ردلا:و «ىفسنلل
 .ة؟راصبألا

 . نصحلا ةعلق بلطأ :داركألا نصح
 دالب يف ةعلقو لبج :بارُغلا نصح

 نم شوقن .َيبونجلا نميلاب يدحاولا
 . 656 ةّيشبحلا ةّيريمجلا بورحلا دهع

 ةلجد ىلع ايكرت يف ةنيدم :افيك نصح
 40١. ةينايرس فقس .نيدرام ةيالوب

 1١١١-17595. 1 نيتقترألا ةمصاع

 :(م147 /اهاا/ ت) ريَمت نب نيصخلا
 يف َةبَقُع نب ملسُم فلخ .ّيومأ دئاق

 هلتق .ةّكَم يف ريبزلا نبا ىلع ةلمحلا

 رزاخلا ةكرعم يف ءدايز نب هللا ديبُعو

 .رتشألا نب ميهاربإ «نئادملا برق
 بونج قارعلا يف ّيرثأ عقوم :رضَحلا
 ١ ثرقلا ةيئرفلا ازتع نماقتأ . لضوملا

 اهراثآ نم ١١1. سنايارت اهّلتحإ .م.ق

 ةراضحلا نم جيزم اهتف .دبعملا وأ رصقلا

 . ةيقيرغالاو ةيقرشلا

 جيلخ ىلع نميلا يف ةقطنم :توُمرضَح
 ىداوب ةروهشم ّيبرعلا رحبلاو ندع

 يف يلاخلا عبرلا نع اهلصفت .توَمَرْضَح

 تاعفترملا نم ليست .ةيلاع ةبضه لامشلا

 يذلا توُمّرضَح يداو اهّمهأ ةديدع ةيدوأ

 .برعلا رحب يف توحيّس دنع بصي
 ةّيلامشلا لامرلا يف ةيدوألا ضعب روغتو

 غبتو مسمسو ةرذو بوبحو حمق . ةّيقرشلا
 :ةيشام: ةيبرتا ءنلقو
 اهتدعاق نميلا يف ةظفاحم :تومرضح

 :نوثيس ءرحشلا اهتده نم ءاُّلُكُملا

 . ةّيرثأ عقاوم يهو «ةوبش ءميرَت
 رئازجلا يف عساو ضفخنُم :ةنضخلا

 دالوأ لابج مامأ هركسب برغ لامش

 ىفا هيلع :فقريشتا - "هك 810 ليان
 لهس نع هلصفتو ةنضخلا لابج لامشلا

 ناضيف هيوري ينيرغ لهس .فيطس

 مساب ةروهشم ةريبك ةخبس هطّسوتت ةيدوألا
 ندملا ّمهأ .'"مك ا/”٠ «.ةنضُحلا طش

 ةعرز .لامجو زرعمو منغ ةيبرت .ةداعسوب
 تاحالام .ليخنو نوتيزو بوبحو حمق

 /ه4465 ت) (دّمحم نب ىيحي) باطحلا
 ةفرعم هل .يكَم كلام هيقف :(م141/

 ملع يف باللطلا ةليسو» هبتك نم . كلفلاب
 يف ةبوجألا»و ؛باسحلا قيرطب كلفلا
 .«فقولا
 مَرِضْحُم رعاش :(1178 وحن ت) ةّئيطُحلا

 .مالسالاو ةّيلهاجلا كردأ . سبع ينب نم
 هل .ةّقدب اًمّكهتم اًثباع ءءاجهلاب زاتمإ
 .؟ناويدا

 ةريحب برغ نيطسلف يف ةيرق :نيطح
 ىلع .نيدلا حالص رصتنا اهدنع ..ةّيربَط
 تيب داعتساو . ما 1481 /هدرقال نييبيلصلا

 . سلفا
 /ه٠١٠٠ت) (ورمع وبأ) درفلا صفح



 اير

 ليذهلا يبأ ىلع ملعت ملكتم :( مل

 ّيعفاشلا هبل .ةرصبلا يف فاعلا
 تافلؤم هل . اًمكهت درفلا وأ هيأرب درغتملاب

 .نيتحيسملا دضو ةلزتعملا ٌدِض
 اي 0 ل

 باطخلا

 يفوت . ةيباحض :(ما116 /هغ6 ت)

 .ّيبنلا اهجوزتف اهجوز
 نم هل الس : صفح ونب وأ نوّيصفحل ةجلا

 نم هتاتنه ةليبق نم .«برغملا يف ربربلا
7 8 : 
 يتاتنهلا نص وبأ اهدج .ةدومصم
 يف تمكح .ترّموت نب يدهملا بحاص

 .1-7١100/4؟9/ه9447-71717  سنوت
 صفح ىيبأ ديفح ىيحي ءاّيركز وبأ اهسّسأ

 .نوّينامثعلا كارتألا اهمكح ىهنأ
 (دّمحم نيدلا رسعش) ينفجلا

 ّيعفاش هيقف :(ماال7ا /هااما ت)

 رهزألا يف مّلعت .ةّيبرعلاب مِلاع «ّيرصم
 سفنأ» هبتك نه .هيف سيردتلا ىلوتو

 .ةرّرشلا سئافن
 بيدأ :(183-1919:) فصان ينفح
 ةغللا ةايح وأ بدألا خيرات» هل .ّيرصم

 .'رعش ناويد»و «ةيبرعلا
 :(- ل َيملاعلا نالعإلا) ناسنإلا قوقح

 ةّيعمجلا سيراب ىف اهتّرقأ يتلا ةقيثولا يه
 ٠١ ك١ ١448 ةدحّتملا ممألل ةّماعلا

 . ةّيساسألا رشبلا قوقح ىلع اهيف تّصنو
 :(14717-1918) (ميهاربإ) ىَقِح
 هل . ١٠ مظعأ ردص .ّينامثع يسايس

 . خيراتلاو نوناقلا يف تافّلؤم

 )١101- (ليعامسإ خيشلا) يىقَح

 نم ننامثع رعاشو ملاع 6
 قرشلا يف لاج .رابكلا نيفّوصتملا

 ةقيرطلا خيش حبصأو ةورب يف دتساو

 حور" اهنم ءةريثك تافلؤم هل . ةّيتولَجلا

 حور»و ءنآرقلا ريسفت يف ءنايبلا

 نيدلا لالج باتك حرش «يوتئملا
 ةلسلس»و «ء«حورلا حرف»و ءنمورلا
 .«ةيتاولج ٍتقيرط
 )1١411-1945(: (ليعامسإ) يَقَح

 ءابدأل مجارت ةلسلس هل .ئكرت بتاك

 لّوأ هنم تلعج )1١441-١1845( هدالب

 . ثيدحلا ئكرتلا بدألا يف دقان

 ةبطرق ءارمأ ثلاث :(ماشه نبا) ١ مكَحلا
 .(م177-ا/4/ه14١1-٠5) نيّيومألا

 . نييضبّرلا ةنتف ىلع ىضق .همزحب رهتشإ
 401 ةنولشرب ' سنوفلا هنم عزتنإ
 /ه701-171) (رصنتسُملا) ؟ مكَحلا
 يف يناثلا ّيومألا ةفيلخلا :(م415-4

 .” نضحرلا دع نيإ 55١ نيلدنألا
 يف ةبطرق تدغف بادآلاو مولعلا عّجش

 ةبتكم عمج .اًيراضحو اًيفاقث اًركرم هدهع

 دقع ىلع مهريجَأَو .تابسالا كوله اوغ
 كولمو سلدنألا ندم هتعيابو ءهعم حلصلا

 .برغملا لئابقو هتانز
 نم ةليبق :ةريشعلا دعّس نب مكحلا

 .ةماهت اونكس . ةيناطحقلا برعلا

 ةفسالف نم ةعبس :ةعبّسلا ءامكحلا

 اهيف مكحلا لاجرو رابكلا تانويلا

 .نوليخو سيلاطو نولوس مهرهشأ
 دهعلا رافسأ نم :(رفس) ةمكحلا

 ةفص ةمكحلا نع ميلاعتلا نمضتي . ميدقلا

 ةايح ىف ديرفلا اهمانم نعو «ىلوألا هللا

 لوصحلل ّربلا ليبس يف هّجبومك ناسنالا

 باقعلا بتجتلو ءايندلا ىف ةداعسلا ىلع

 ءاشنإب كلذو .ةرخآلا يف باوثلا لاونو
 ةيردنكسالا يف ةينانويلاب بتك .غيلب
 .(.م.ق أ نرقلا)
 نارطملا اهسّسأ :(ةسردم) ةّمكحلا

 نم .181/02 توريب يف سبدلا فسوي

 موعن «ناربج ليلخ ناربج :اهتذمالت

 «لقع عيدو ءتاكرب دواد .«لزركم

 ّيقت دمحأو نيمأ «نالسرأ بيكش

 .نيدلا
 بتاك :(19407-11717) (مظان) تمكح

 ةنهم ىفنملا» :هل .ةّيروث ةحفن وذ يكرت
 . ؟ةفاش

 )١898-194817(: «قيفرت) ميكححلا

 برعلا باّتك رابك نم ٌيرصم بيدأ
 يبدأ دقانو ىحرسم يصصق . نيرصاعملا

 ,«فهكلا لهأ» هتاتحرسم نم .َنّفو
 .«فايرألا ىف بئان تاّيموي» هصصق نمو

 ناك -3٠١8(: ) (رقاب دّمحم) ميكحلا
 نيسح ماّدص سيئرلا ماظن ّدض هللا ةيآ

 ىلإ داع .«قارعلا ينيمخ» هّنأب فصويو

 نم ةنس 77 دعب ٠٠١7 راّيأ يف قارعلا

 لّوألا نوناك ىف كراش .ناريإ ىف ىفنملا

 ىلعألا سلمت نسيضأت ف ١4

 ىمظعلا هللا ةيآ هدلاو .«ةّيمالسإلا ةروثلل

 ةعيشلا عجارم ربكأ ناك ميكحلا نسحم

 يف فلأ .٠141و ١408 نيب ملاعلا يف

 نوؤشلا يف اًباتك نيعبرأ وحن ىفنملا
 . ةيهقفلا

 كريرطب .رصمب اطنط يف دلو 2

 يفوت . 1471 كيلوثاكلا نيّيكلملا مورلا

 .نانبل يف

 ءاضيبلا نم هلصأ .داّهزلا نيتفوصلا

 فاط مث «ّيرتستلا لهّسو دُجلا عم امّيس
 سراف يف لاجف ءدهزلا ىلإ اًمعاد نادلبلا

 يف ٌرقتساو ةكمو رهنلا ءارو امو دنهلاو

 لولحلاب لوقلاو ةقدنزلاب مهّتِإ .دادغب
 مث تاونس ينامث نجسو هيلع مكحف
 فّرصتلا يف اًيهذم أشنأ .بلصو بَذُع

 هرفكو مهضعب هسدقف لدجلا هلوح راثأو

 الإ اهنم قبي مل ةريثك بتك هل .نورخآ
 منهإ , هيهذم حرش يف «نيساوطلا باتكال

 .. هنتي أن

 ب ) (فراع نمسح وبأ) يوالح

 ايلعلا ةّيحورلا ةثيهلا سيئر 2
 قفألا ةاعُد نم ناك .ةّيزردلا ةفئاطلل

 .زوردلل ّيمالسالاو ّيموقلا

 فرعُت ةيروس لامش يف ةنيدم :بْلَح
 ةكلمم تناك .نا,48:٠,:٠*٠ ءءابهشلاب

 رايهنا دعب .م.ق ١١٠١٠ وحن ةلقتسم

 م" ركتالفتالغت اهحتف .ةّيثحلا ةلودلا

 777 ردنكسالاو .م.قى 7/14 ٌيروشألا

 سرفلا اهبّرخ .م.ق 160 نامورلاو .م.ق
 ةمصاع ."7 هبرعلا اهلخدو 4

 مهماّيأ يف ترهدزا 444 نيئنادمحلا

 .ةلونلا فيس اهئارمأ نم رهتشاو

 دعب كيلامملا اهلتحاو لوغُملا اهحاتجإ
 ةينامثع ةيالو .7١؟١7١ تولاج نيع ةكرعم

 .ةيراجت قوسو ّيعارز زكرم . 71

 ةعانص .نيتو هكاوفو قتسفو نوتيز

 قاوسأو دجاسمو راوسأو ةعلق .حجيسن
 ةظفاحم ةدعاق ءةّيرثأ تاماّمحو تاناخو

 .«برَغ نيع ؛ناعمس لبج : اهتيضقأ

 .سلبارج «زازعأ «نيرفع «بابلا «جبنَم
 ءاضق زكرم «نانبل لامش ىف ةئيدم : ايلَخ



 فضي َس / 5

 .نةر٠٠٠ ءراكع

 ءاضق زكرم «قارعلا ين ةدلب :ةَجِبَلَح
 . ةيتاميلسلا ةظفاحمب
 )١1671-11174(: (نيدلا رون) َيِبْلَحلا
 . لصألا ّيبلح ةرهاقلا لهأ نم خّرؤم

 ةفورعملا َيبنلا ةريس هباتكب رهتشإ

 ةريس يف نويعلا ناسنإ# اهناونع ؛ةّيبلحلاب
 ةرهزملا رهز# هلو ,؛نومأملا ّيبنلا

 .ّيطويسلل «رهزملا» هب رصتخا
 : 1مماع-ىلانةصمع نقئالثلا فلجلا

 ارتلكنإ نيب ١178 ياهال يف مت قائيم

 (ةّيلامشلا ادنلوه) ةدحّتملا ميلاقألاو

 .14 سيول دض ء؛ديوسلاو
 ّيعافد قافتإ : 1ماندع ينالثلا فلحلا

 ١847 مربأ .ايناملأو اسمنلاو ايلاطيإ نيب
 .1416 يغلأو
 0 نقلصتما ء- ّيعاب رلا فلحلا

 ارتلكنإ نيب 181١6 دقُع قاثيم : ةلانقمدع

 راصتنالا دعب ايسورو ايسوريو اسمنلاو
 ىلع ةظفاحملا ةفدنه :نويلوبات ىلع
 . اًيوروأ يف نزاوتلا

 فلح : 01811 ّيسلطألا لامش فلح

 نطنشاو يف ئشنأ ّيسايس ّيركسع
 .1675 لسكورب مث سيراب هّرقم .
 .ةّيكريمألا ةدحّتملا تايالولا :هؤاضعأ

 ءادئلوه ءاكيجلب ءارتلكنإ ءادتك
 ءادنلسيإ «ةّيداحتالا ايناملأ ؛غروبمسكول

 ءايلاطيإ ؛لاغتربلا ءجورنلا «كرامنادلا

 نم تبحسنا) اسنرف ءايكرت «نانويلا
 .(1957 ٌيركسعلا فلحلا

 : 5هتماععفلا]ةصعع سدقملا فلجلا

 :.1416 ايسوريو اسمنلاو ايسور هتعقو

 ةيررحتلاو ةيموقلا تاكرحلا ةمواقم هتياغ

 ايناملأو ايلاطيإ يف رهظت تأدب يتلا

 ةروثلا ريثأت تحت ءىطسولا اًيوروأو
 ام فلا
 قاثيم :©8750 ٌيزكرملا فلجلا
 ايناطيرب نيب ١9526 دقع ّيركسع نواعت

 طقس .قارعلاو ايكرتو ناتسكايو ناريإو
 مظعم باحسنا دعب اًيغال حبصأو
 . هئاضعأ

 نواعتو ةقادص ةدهاعم :وسراو فلح

 «ءاينابلأ :ةيلاتلا لودلا نيب لدابتم

 ءايئامور ءايئولوب ءرجملا ءايراغلب
 .يتايقوسلا داحّتالاو ؛ايكافولسوكيشت

 ١1865 اينولوي ةمصاع ايقوسرف يف سّسأت

 ١4651 ةّيطارقميدلا ايناملأ هيلإ تّمضناو

 ايناملأو +13548 ايئالأ هتم تشسناو

 نم فلحلا غرفأ دقو . ةّيطارقميدلا

 يضقت ١14٠ ةنس تاقافّتا عيقوتب هنومضم

 رجملا نم ةّيتايقوسلا قرفلا بحسب
 هؤاضعأ فلحلا ّلحو .ايكافولسوكيشتو

 .19191 ةيسامسر

 جيلخ ىلع سنوت يف أفرم :يداولا قلح
 .ةمصاعلا أفرم .ن 47,0٠٠ ء«سنوت

 يف اهسّسأ ةّيفوص ةقيرط :ةّيِناملخلا
 وحن َيبلحلا يسرافلا نامل وبأ قشمد

 هبهذم نوّيرعشألا هيلع ركنأ . ٠١ نرقلا

 .«ةحابالا#و «لولحلا يف
 ماحم )1917-١5١١١(: (لراش) ولح

 ةّيروهمجلا سأر .يسايسو ّيفاحصو
 ةّيلودلا ةّيعمجلا سيئر ١974. ةييئانبللا

 هك اقنع نووركرتلا .هقانلرلل

 تائمو ةّيسنرفلاو ةّيبرعلاب ةريثك تافّلؤم
 . فحصلا يف تاللاقملا

 ةنراوملا كريرطب :(اًتحوي) ولخلا
 نيَّئسردلم | أشنأ 1877-4

 رام) يحرفك يفو ةّيمورلا يف نيتّيكيريلكإ
 .تورام انحوي

 بونج لينلا ىلع رصم يف ةنيدم :ناولُح
 ٠ يعانص زكرم .ن؟٠٠٠,2١٠ .ةرهاقلا

 ةيودأو جيسنو ةدمسأو بلصو ديدح
 روق .ةشيريك ةيندعم تاماقح .تتمسإو

 . ةينوعرف
 ةلاحر :(1848١ت) (نيمأ) يناولُحلا
 نديل ةعماج عاب .ةنيدملا لهأ نم خّرؤم

 ةلحر ىف لتق .ةسيفن ةيبرع تاطوطخم

 علاطم رصتخم» هبتك نم .سلبارط ةيدابب
 خيرات يف ٌيرصبلا دنس نبال «دوعسلا

 . دواد يلاولا ماَيأ دادغب

 /مهاال5ت) (نَّحلا نب رفعج) يلجلا

 رهتشإ .هرصع ىف ةعيشلا هينقف م1171

 عئارش» هراثآ نم .قّمحُملا بقلب
 . ؟مالسإلا

 /هالا" ت) (فسوي نس نسحلا) يلجلا

 فرعُيو هرصع يف ةعيشلا هيقف :(م 06

 ةريثك فيناصت هل . رّهطملا نبابو ةمالعلاب
 ريسفتلاو مالكلاو لوصألاو هقفلا ىف

 يف نيملعتملا ةرصبتا :اهنم .«.ثيدحلاو

 يف بلطملا ىهتنم»و «نيدلا ماكحأ

 ىلإ لوضولا ئئذايف»و «بغذملا قيقحت
 يف «دصاقملاو دعاوقلا»و «لوصألا ملع

 جاهنم»و «تاّيهلالاو تاّيعيبطلاو قطنملا
 . مالكلا ملع يف «ةيادهلا

 كلم ةلبج نب ثراحلا تنب :ةميلح

 اهنا قلطأ افتح ترين قالك

 يف برعلا ماّيأ نم وهو ؛ةَميلَح موي ىلع
 ريصتتاف مضل عم ناشع هيف مقارن ةلعاجلا

 .004 ثلاثلا رذنملا لتقو ةنساسغلا

 ليقف روهشم رمأ لك يف لثملا هب برضو
 .؟رسب ةميلح موي ام»
 .ّيبنلا عِضرُم :بيّؤذ يبأ تنب ةميلَح

 تمكح .يريز ينب مع ءاثبأ ءةجاهتَص

 /ه01407/-406 طسوألا برغملا ىف

 نيكل نب داَمَح اهسّسأ .م81-06١1

 هل ةمصاع ىنتتنإ .(م58١1/ه94١41ت)

 ينب هّمع ءانبأ نع ٌلقتساو داّمح ينب ةعلق

 دّمحم نب نيكلُب اهئارمأ نم .يريز
 رصانلا نب روصنملاو ساَئلَع نب رصانلاو

 نيب ناك .ةياجب ىلإ ةمضاغلا لقن يذلا
 تاعازن يريز ينبو داّمح ينب يتلالس

 نم لئابقلا تافالخ اهتيذغت ىلع تلمع

 ةيقيرفإ تزغ يتلا ميَلُس ينبو لاله ينب
 تاماسقنتالا ةدح تدازرف برغملاو
 امم نييلقصلاو نيتيونجلا تامجه ترثكو

 بلغتلا نيدٌحوملل لهسو نيتلالسلا كهنأ

 ةفوكلا يف دلُو :(71/17 ت) ةّيوارلا داَّمَح

 ٌيلهاجلا رعشلا ظفح .دادغبب يفوتو

 اوناك .اهاورو برعلا ماّيأو يمالسالاو
 .ءارعشلاو رعشلا ةميق يف اًمَكَح هنوذختي

 . تاقلعملا عمج يف لضفلا هل

 .ةاثل نم :ىيدرما ةقامك

 نم نيرعلا رعشلا نم هيلإ لصو ام عومجم

 هدلق دقو .َيقوزرّملاو ٌيزيربتلل اهّمهأ
 مساب رخآ باتك يف ّيرتحبلا هذيملت
 .؛ةسامحلا)

 قرش لامش ىف جيلخ :تامامحلا

 ليانو ةسوس : ةّيحايس تاعجتنم «سنوت

 . ريسسسجلاو

 جيلخ ىلع ةّيسنوت ةنيدم :تامامحلا

 .نا٠٠٠,7 «تاماّمَحلا



 فقن

 ةيالوب رئازجلا يف ةدلب :رحجح وب مامَح

 .لن 10,٠6٠٠ «تنشومت نيع برق نارهو

 .ةمرك ؛يعارز زكرم .ةّيندعم هايم

 جيلخ ىلع ّيسنوت أفرم :فيل ماَمَح
 .ةراح ةّيندعم هايم .ن5,"٠٠٠1 ءسنوت

 رئازجلا يف ةدلب :نيطوقسم مامَح

 ةينلعم هايم .ةملاق برق ةباّنع ةيالوب

 دهع ذنم روهشم ّيًحص عجتنم .ةراح
 .نامورلا

 ءادبعب ءاضق يف نانبل فيصَم :انامَح

 .زرك .روغاقلا لالش .مارا6*

 طسو ىصاعلا ىلع ةّيروس ةنيدم :ةامح

 :قشعد بلح. قيزط ,نلع ةيضخ ةَحاَو
 وست نويمارآلا اهلتخإ .ن 1860

 ٠7٠١ نوّيروُشألا اهحاتجاو .م.ق ٠

 نييقولسلا دهع نأ ترهدز] .م.ق

 154 نامورلا اهلتحإ .اينافيبإ تيعُدو

 ةديّبُغ يبأ ةدايقب برعلا اهحتف .م.ق
 قوسو عانصو ٌيراجت زكرم . 7

 ءاّتنغ قئادحو ةروهشم ريعاون .ةّيعارز
 ؛ةّيرثأ دجاسم .لويخ ةيبرت «ةّيندعم هايمو
 ةعلق «ءادفلا يبأ عماج ءريبكلا عماجلا

 هّيمْلَسلا :اهتيضقأ ةظفاحم ةدعاق .رّريش

 .ةدرحم («فايصم

 قارعلا يف ةدلب :شوق هرق وأ ةّينادمحلا
 اهيف ماقأ .ىونين ةظفاحمب ءاضق زكرم
 .نايرسلا ةئرافم ضعب

 اهؤانبأ لمع ةّيبرع ةرسأ :نوُيِنادمَحلا
 لِصوُملا اولوت .نيّيساّبعلا ةمدخ يف
 مهتدايس اوطسبو اولقتسا مث ةريزجلاو

 -4794/ه1-٠1١17844 ةيروس لامش ىلع

 خيش نودمح نب نادمح اهسّسأ . م٠

 دودح عّسو . 7 نيدرام يف بلغت ةليبق

 *ةلودلا فيس هديفحو هللادبع هئبا ةرامالا

 .نوّيمطافلا اهيلع ىضق .بلح ريمأ

 دعس نب ةلودلا ديعس تومب تضرقناو

 فيس ظالب تاك . ةلودلا نقيس نب ةلودلا
 تورك هيسنمق هارهكلل ادام ةلودلا
 .ّينادمحلا سارف وبأو ىّبنتملا مهنم

 :( -155:0) يناث لآ ةفيلخ نب دّمَح
 . 1446 ذنم رطق ةلود ريمأ
 )١414- ةفيلخ لآ ىسيع نب دّمَح

 .1917-1947" نيّرحّبلا مكاح 1

 ةفيلخ لآ ناملس نب ىسيع نب دّمَح

 مكحلا ملست .نيرحبلا كلم )1١46٠0-(:

 . 1499 ىف
 نم :(1919-1998) (غيلي) يدمح
 ناحلأ عضو .نيبرعلا ملاعلا ينّحلم رابك

 . نيدذجملا نم ربتعيو ةينغأ فلأ وحن
 19١4(: وحن ت) (هللا دمح) يدمَح
 ةيلايخلا هتاّيونثمب رهتشإ .ىنامثع رعاش

 ؛نونجمو ىليل»و ؛ةَخيَلُرو فسوي» اهنم
 .؟قاشعلا ةفحتاو

 ينب وأ رمحألا ىنب ءارمأ طالب :ءارمَلا

 رمحألا نب دّمحم هانب .ةطانرغ يف رصن

 ربتعت .هؤافلخ هنّيزو .م1198 ه0

 .ةروفاثلاو ءدوسألا ةعاق اهنمو هتاعاق
 ةرافعلا لامجل الاثير ةعفار ةت

 .سلدنألا يف اهتراضح ّومسو ةّيمالسإلا
 : ةيرعشلا هشوقن نم

 يعاعيو  ئنعلحي ٌتاسسنلا تقف
 كاوبألا يف :ثيضلا ىلإ :توهق

 90١(: وحن ت) يناهفصألا ةزمَح
 هراثآ نم .ناهفصأ لهأ نم خّرؤمو ّيوغل

 ضرألا كولم ينس خيرات»و «لاثمألا»

 .ةءايبنألاو

 ييعمسولا
 (ةرامع ةزمح

 تاءارقلا ةّمثأ دحأ :(مالالا" /ه55١ت)

 لقي ناك هّنأل تاّيزلاب بقل .رشعلا

 .قارعلاب ناولح ىلإ ةفوكلا نم تيزلا
 , ... :ةتاولح فا يفوت
 مه" ت) بلطملا دبع نب ةزمح

 نر تاداس نم . ّيبنلا مع (م06

 .دحأ يف دهشتساو ردب يف لتاق
 :(م4١1 1١ /ه#43777 ت) يلع نب ةزمح

 يف دلو .ةّينيدلا زوردلا ةقيرط سأر

 بسنُي .ّيمطافلا مكاحلاب لصتإ .ناريإ
 . ”«رئاودلاو طقنلا» باتك هيلإ

 -١ا/79) (رادحليلا) اشاب ةزمح

 .مظعأ ردص .ينامثع يسايس :8

 . مهمامأ مزهناف سورلا ةبراحم ىلإ اعد
 ىلع ةّيروس ةنيدم :صمخ وأ صمح

 .ةامحو قشمد ع يصاعلا

 طقسم نامورلا ازيميإ يه . ٠

 روطاربمألا ةجوز انمود ايلوي سأر

 روطاربمألاو ٠سريواس سميتيس
 يذلا سمشلا لكيهب ترهتشإ .لاباغاليإ
 اهبرق .اًروطاربمأ لاباغاليإ هنهاك حبصأ
 .90* ايوّنز ةكلملا سنايلروأ مزه

 وبأ) بيبح نب

 .صمح ةريحب اهيورت نيتاسبو قئادح
 اهراثآ نم .ريرح جيسن ءطفن ةافصم
 دجاسمو ديلولا نب دلاخش ربقو ةعلقلا
 .ةظفاحم ةدعاق .تاماّمحو قاوسأو

 ءنتسرلا «رمدت . خلك ل : اهتيضقأ

 .. ميشا
 ةميدق ةّيروس ةريحب :(ةريحب) صمخح

 نورقلا يف تيعُد .م.ق ؟ فلألا 55

 يف .سّدَق وأ شداق ةريحب ىطسرولا

 ةقطنم يورت .نيتلا لت ةريزج اهطسو
 .ةامححو صمح
 )1١868-1951(: (يكاطسق) يصمحلا

 ءايدأ» اعلم نس . ّيبلح ٌيروس بيدأ

9 



 افي ضفخلا

 .ةرثألا وود بلح

 ةّيدوعسلا برغ لامش ىف ٍداو : ضمحلا

 .هجولا بونج رمحألا رحبلا يف بصي
 كم نع قيقعلا يداو ةهدفاور نس

 . كوبت بونج لزجلا يداوو «ةنيدملاو

 ةّيسيردالا ةلودلا نم عرف :(ونب) دوُمَح
 ةفالخ مهل تماق .فئاوطلا كولم نم

 ةفالخلا ضاقنأ ىلع سلدنألا ىف ةّيعيش

 .م1١٠1-5١١١60/ه4-019٠4494/ ةّيومألا

 ةريزجلاو ةقلامو ةبطرف نس تلقت

 دوّمح نب ىلع مهسّسؤم .ءارضخلا
 هنيب ناكو مساقلا هوخأ هفلخ ٠١١8 ت

 ىهتنا عازن يلع نب ىيحي هيخأ نبا نيبو
 داّبع ونَب مهمكُح ىهنأ .مساقلا لتقمب
 . ةيليبشإ باحصأ
 :(788١ت) زيزعلا دبع نب ةدوُمح

 خيراتلا» هل .يسنوت خّرؤمو رعاش
 ماكحلاو نيّيصفحلا خيرات يف «يشابلا

 .«رعش ناويدهو ءكارتألا

 وأ .م.ق ؟١ابهم-1/49١1) يباروُمَح

 كولم رهشأ :(.م.ق ١579-0١

 .نيرهنلا نيب اه ةدحو قّقحو ةريغصلا

 .ةّيعامتجالاو ةّيرادالا هعئارشب رهتشإ

 كلملا هالعأ يف .سيرابب رقوللا فحتم

 هلفسأ يفو: سمشلا هلإلا مامأ يباروُمح

 يبارومح ةعيرش صن ّيرامسملا فرحلاب
 تاداهتجا ةعومجم يهو اًدنب 580 يف

 . ةّيعامتجالا ةايحلا ميظنتل

 نعم :(18465-1101) (هدبع) َيلومَحلا
 ذخأو .يبلحلا ركاش ىلع ملعت ّيرصم
 .ّيبرعلا ءانغلا دّدج . كارتألا نع

 ٠ 00 27 2. ا
 )1١١79- (حوتف نب دمحم) يديمحلا

 ذيملت . ّيسلدنأ ثّحمو خّرؤم (06

 هباتكب رهتشإ .دادغب يف ٌرقتسإ .مْزَح نبا
 يف «سبتقملا َةَوْذَج» وأ «سابتقالا ةوْذَج»
 ةيغب» يف َىّبضلا هلْمك ءسلدنألا خيرات
 .«سمتلملا

 .نميلا دالب يف ميدق بعش :ريمح

 مهل ناك .ةّنيعملا ةّيئيسلا ةراضحلا ثيرو
 .رافظ اهتمصاع ةّيوق ةلود

 ومحو (م57-10) ةنهكلا سيئر :ناْنَح

 مامأ هلوثم لبق حيسملاب هيلإ اوؤاج . افايق
 .دوهيلا ةمكحم

 سلوب سيّدقلا دّمع .لسرلا ذيملت : اينْسَح

 . هثادتها دعب قشمد ىف

 .ءارذعلا ميرم ةدلاو : َةنَح

 لكيهلا يف تناك ةّيفت ةلمرأ :ةّيبَتلا َهَّنَح

 فاط' نم َلَّوأ .يجاطرق راَحب :نونَح
 كوتا . 8م .ق 0٠٠ وحن اًرحب ةيقيرفإ لوح

 . ةّينانويلاب انيلإ لصو هتلحرإ اًمصو
 . ّيجاطرق دئاق :ريبكلا نونَح

 ةمصاعلا هيلع ةّيدوعسلا يف داو : ةقينخح

 فرعيو جيلخلا وحن اًقرش هجن . ضايرلا
 .ءابهّصلاب لفسألا همسق

 . لئاو ركب نم نطب : ميَجل نب ةفينخ
 :(9١؟-١ممإله) (دّمحم) َيفينحلا

 لئالد رصتخم# هبتك نم . بلح ىف ملعو

 ديدسلا جاهنملا»و ؛يناجرجلل زاجعإلا

 .ةليجرتلا ةرهوج جرن ىف
 ةلكع «فئاطلاو 0 نيب داو : نينح

 /ه/ نزاوه لئابق ىلع لوسرلا رصتنا
 .ما1

 :(1911-1147) (راودإ) نينح

 يف دلو .قنانبل يسايسو ماحمو
 .«بذكلا ةياورال هتافلؤم نم . اميشرفك

 56 ةهب رجا .؟حرسملا ىلع يفوشا

 . ةراّيأ

 بيبط )8٠١08-81/7(: قحسإ نب نينخ

 مواقف

 بيدأ

 نومأملا هنّيع .ةريحلا لهأ نم تنارصن

 ةيئايرسلا ىلإ لقنف ةمجرتلا ناويدل اًَسيئر
 وطسرأو نوطالفأ بتك ضعب ةّيبرعلاو
 رشع» باتك هل .سُئيلاجو سديروقسويدو
 لخدملا»» «نيعلا يف تاللاقم

 . قحسإ هنبا هدعب رهتشإ .؟ٌبطلا
 رابك نم :(758 وحن ت) يريجلا نيَنُح

 دّيعُمو ٍجيَرُس نبا عم هنامز يف نيِنْعُملا
 تيب يف ءانغلل ةعبرألا عمتجا «ضيرُغلاو

 لزنملا التماف ةنيدملاب نيَسُْلا تنب ةنيكَس
 اوملسف مهتحت نم قاورلا طقسو سانلاب

 نيّنُح الإ اًعيمج
 . مالسلا هيلع مدآ جوز ؛رشبلا م : ءا

 . مدآ علض نم هللا اهقلخ

 دحأ )1١774-57!1١(: (ليئاربج) اًوَح

 .ةينوراملا ةّيئائبللا ةّينابهرلا يسّسؤم
 . 11/77 صربق فقسأ

 قرغلا (1565-ةريدؤلا (فسوي)ا 1َوَغ
 ةيردلا دئارفلا» مجعم هل . ئعوسي بهارو
 . 1844 ؛ةّيزيلكنالاو ةّيبرعلا نيتغللا يف
 ةريزج ١1 نم ةعومجم :(رزج) راوحلا

 .راوحلا اهربكأ .نبرعلا جيلخلا يف

 داوُس «ةرْيجَع ءضّبر «ةروزحُملا :اهنم
 4 دادسوب 5 ةيبونجلا داوس ؛ةيلامشلا

 .ناتشم ؛نانج

 . اًميدق نميلا تائطلس نم :بشاوخحلا

 يحاوض نم رصم ىف ةئيدم :ةيدماوحلا

 .ن7 2,٠٠٠ «ةرهاقلا

 :(1464١-١ا/44) (دّمحم) توحلا

 لهأ نم ءَينانبل ّيفنح ضاقو بيدأ
 يف ةيلاظملا ىسأ# هبك نم -.توريب
 .ثيدحلا

 .ىطسولا نميلا لابج يف ةيرق :ثوح
 امم ةظاحتم اسك كرم

 بونج ةيروس ىف ةّيناكرب ةبضه :ناروح

 ةعارزب ترهتشإ .ةبصخ ةبرت .قشمد
 اهنكس .ةميدقلا روصعلا ذنم حمقلا
 نوّينميلا اهمكح .مالسالا لبق ةنساسغلا
 .شرطألا لآو نادمح ونئب زوردلا

 .قيفو عّرْزِإ :ناءاضق اهل ناروح ةظفاحمو
 )88-١1415(: (ميهاربإ) ّيناروَحلا

 هل .توريب يف مّلع .ٌيروس بيدأ
 ضرألا بئارغ يف تانّيبلا تايآلا»

 ملع يف قرشمملا ءوضلا» .«تاومسلاو

 .«قطنملا
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 .رقص سأر هل ّيرصم دوبعم :سروح
 . وفدأ يف ريهش دبعم
 لبج ىلع توُمّرْضَح يف ةنيدم :ةرّوَح

 . غبتو ةلين عرازم .ميدق رصق .نيرَجَح
 . ءانيس ةريزج هبش يف لبج :بيروخح
 ىلعأ يف نكس ّيويسآ بعش :نوُيروحلا
 .م.ق ” فلألا ذنم نيرهنلا نيب اه
 .م.ق 5 نرقلا يف يناتيم ةكلمم اوسَسأ

 نيتروشألاو نيِيْثِحلا فحز مامأ تراهناو
 .م.ق 7 نرقلا

 ةظفاعيمي رصع يك ةئيده : نبيع ىشووغ
 319ه عربا
 طساوأ يف لهس :رمحألا ضوتحلا
 لكشيو ناوشتوس ميلقإ قرش ّدتمي نيصلا
 . ةقهاشلا لابجلا هب طيحت اًعساو اًضْفخنُم

 غناي هيوري .ءارمحلا هتبرت نولب رهتشإ
 «دالبلا يف زرأ جاتنإ ّمهأ .غنايك يست

 ياشو غبتو ركس بصقو بوبحو
 مجانم .ريرحلا دود ةيبرت «تايضمحو
 غنشت هندم نم .حلمو ديدحو طفنو محف
 , غنيك غنوشتو وت
 ةقطنم :نيزاب تيرغ وأ ميظعلا ضوحلا
 ةدحتملا تايالولا برغ يف ةلحاق باضه
 ءاداقب اريمسو شتاساو لابج نيب

 تاضفخنم نم فلأتت ."مك هامرءدل
 ةشحوم لابج لسالس اهللختت ةيوارحص

 .هاتوي تايالو نم اًماسقأ لمشتو ادافن

 اهيف .وهاديإ ء.نوغيروأ ءاينروفيلاك
 كال تلاس تيرغ اهّمهأ ةحلام تاريحب

 ال يتلا رهنألا ضعب اهيف يرجت ء.هاتويو

 ةيبرت .راوغألا اهعلتبت لب طيحملا غلبت
 ير عيراشم «عساو قاطن ىلع ةيشام
 مجانم .ةفلتخم تاعارزو ةثدحتسم

 . ةضفو بهذو صاصرو كنزو ساحن
 ةدعاق ٠نميلا يف ةنيدم : ةطوخلا

 «نطق «ةّيعارز قوس «نابوت ةظفاحم
 .ةيكاب
 لامش نيطسلف يف تاعقنتسم : ةلوحلا

 ةعارزلل تحلصتسإ .ندرألا يداو

 . ١ ةةرث

 اهتدعاق تيوكلا يف ةظفاحم :يَلَوَح

 ةظفاحمب قارعلا يف ةدلب :ةّجيوَحلا
 . كوكرك

 وفدأ - سروح لكيه

 بونج يف ةميدق ةنيدم :ةزيّوحلا
 .ةئباصلل زكرم «قارعلا

 )1١847-191(: (سايلإ) كّيّوَحلا
 رمتؤم يف كراش . 1449 ةنراوملا كريرطب

 ١ ةّيملاعلا برحلا دعب سيرابب حلصلا
 ءازجألا ةداعإو نانبل لالقتساب بلاطو

 .هنع ةخولسملا

 نم :(18437-1951) (فسري) كّيّوحلا
 . اتلح يف دلو .نانبل يف تحنلا ّنف داّور

 .امور ىف َنفلا سرد

 ءاضق زكرم .قارعلا يف ةدلب : ّيحلا

 . طساو ةظفاحمب

 نبا اهعضو ةّيفسلف ةّصق :ناظقي نب َيَح
 يذلا ناسنالا رود يح اهيف لثمي «ليفط

 تاجرد ىمسأ غولب ةّيلقعلا هتّوقب عيطتسي
 عّمتجُم ىلع دامتعالا نود نم «ةفرعملا

 قافّتا راهظإ ىهف ةّصقلا ةياغ اّمأ .نيد وأ

 -  .ةفسلفلا عم عرشلا نطاب
 يف هعون نم باتك لّوأ :ناويحلا ةايَح

 هيف .يريمّدلا دّمحم هفلأ .ييرعلا بدألا

 . سفنلا ملعو يبسنلا بطلا نع تامولعم

 «نكدلا ىف ةّيدنه ةنيدم :دابآ رديخ

 نار قام «شداري اردنأ ةمصاع

 ةّيركسعلا دابآردنوكس ةنيدم اهيحاوض يف
 ةحلسأو تارئاط ءةمهم تاعانصو

 .نطقو ريرح تاجوسنم «ةيذغأو جاجزو
 . ةهيلق مسر ةسردم

 ناتسكاي بونج ىف ةنيدم :دابآ رديح

 قوس «سودنهلا ىلع
 جاجزو تويزو ريرح ةعانص ءزرأ

 :فينسلا ةتعاس فاق كوع: نانو
 :(م١ 4848 /ه441 ت) ديتُج نب رديخ

 دج .ليبدرأ يف رهتشا ّيناريإ ّيفوص

 .نالاقر* 000

 ريعفا

 ةيراحم ىف .لتق .ناريإ كولم نيتوفصلا
 ةلود ١ ليعامسإ هنبا سّسأ «ولنويق قألا
 ١6٠١. ناريإ ىف ةعيشلا َنييوفَصلا

 باتك هل .ّيسراف خرؤم :ٌيلع نب رديع
 ثداوح هيف ىور ١11١5. «رديح خيراتا

 . هنامز
 )١444- (ازريم) دمحم نب وديخ

 هل .يسراف خّرؤم .ريمشك ريمأ 0١©

 . ناتسكرت خيرات يف «يديشر خيرات#
 -19771) (رداهب) ناخ يلع رَديَح

 ةكلمم سّسأ .ٌيدنه دئاق
 بلغت 177١. دنهلا بونج يف روسيم
 .ناطلس وبيت هنبا هفلخ . نيّتناطيربلا ىلع

 نم برقلاب سنوت يف عضوم :نارديخح

 كّيوحلا فسوي

 هيف تلزنأ ءناوريّقلا قيرط ىلع سباق

 نم ةفحازلا ءميلَّس ينبو لاله ينب لئابق
 ةجاهنَص لئابقب ءاركن ةميزه ءرصم ديعص
 يريزلا سيداب نب ّرعُملا اهسأر ىلعو
 .ما67١ مه

 رصق ضاقنأ :(يقرشلا - رصق) ريخلا

 هائب .روزلا ريدو رمدت نيب ةيروس يف ميدق

 ىنبو ل نرقلا ةيادب يف نوّيطنزيبلا
 كلملا دبع نب ماشه هنم ىقرشلا مسقلا

 .,ى <”



 اننرو ريحلا

 رصق ضاقنأ .رمدتو نيتيرقلا نيب ةيروس
 .ال386 وحن كلمل | دبع نب ماشه دهع نم

 ّيبرغلا ريحلا رصق يف ةذفان

 . ةقبره دس هبرق

 ميكحلا ناميلس ىلإ الاّمع لسرأ .روص

 . ميلشروأ لكيه ءانبل
 نيّيمخللا كولملا ةدعاق لالطأ :ةريحلا

 ناك .قارعلا ىف ةفوكلاو فّجَنلا نيب

 ةريخب تقرع .ةرطاسنلا نم اهلهأ

 .ل رذنملا عم اهّرع جوأ تغلب .نامعُتلا

 .َيبدألاو نيفاقثلا اهطاشنب ترهتشإ
 ينايبذلا ةغباتلاو ةفّرط ءارعشلا اهدصق

 .ديز نب يدع اهيف غبنو

 بلغ .ٌئدادغب ئعفاش هيقف :(194١١ت)

 روص برق ماريح ربق

 .ناويد هل .هن رهشف رعشلا هيلع

 حفسب ةلتحملا نيطسلف يف أفرم :افيح

 لن 558ه. ؛ لمركلا لبج

 يف فيلأتلا عورف نم : جراخملاو لّيجلا

 . فاّصخلا هيف فلأ نّم مهأ .هقفلا

 بونج نميلا لابج ىف ةقطنم :ةميحلا

 تانلا ةييكلا نم فلام .ءاععق برق

 .تاقو ّنب ةعارز . ةّيجراخلاو
 ناويحلا نع ظحاجلل باتك : ناويحلا

 هيف عمج .رابتخالا ىلع ّينبم . هعئابطو

 هتلقانت امو بدألاو ملعلا بتك يف ءاج اه

 هعئابطو عمجأ ناويحلا نع نتسلألا

 .ناسنالاب هتاق العو



 يف ةنيدم :111310151 كسفوراباخ

 .رومآ يف يروشوأ ٌبصم ىلع ايسور
 .ن 617,6٠٠ «تسورلا ىصقألا قرشلاب

 ةدقعو ٌيرهن أفرم .ةعطاقم ةدعاق

 ةيليلخ تاالصاوم زكرمو

 :ةلجد دفاور دحأ :رّفصألا روباخلا

 . قارعلاب ةرزمو ةراغم نيب هيقتلي
 «تارفلا دقاور ربكأ :ريكألا روباخلا

 عيباني اهنم دفاور ةّدع هيذغت .مك ٠

 ةيروس يف ةكسحلا يوري .نيعلا سأر

 . ةّيسيقرق دنع تارفلا يقتليو

 ؛ ةيوجو

 رثكأ اهنكسي .نامُع جيلخ ةلابق هنطابلا
 ةعانصب رهتشت .ةمسن فلأ )6٠( نم

 .ديصلاو ةعارزلاو جيسنلاو رجانخلا

 طق( ءطة(هدعكقم (مارأ) نايروتاشتاخ

 «يتايقثوس تقيسوم :(19108-199)

 ةّيبعشلا ىقيسوملا ايحأ .يسيليبت يف دلو

 ايجروجو اينيمرأ رولكلوف نم ةّدمتسملا
 .امهثارتو
 : (دمحم) يمئاخ

 /١491(. راّيأ ؟8)

 يف ٌيرثأ مقوم :1طهزانةط0 وهاروجاخ

 .شداري ايدام يف روبناك بونج دنهلا
 .آ5-١57 نرقلا ةّيئيد ةمصاع لالطأ

 شوقنو فراخز ءةسدنهلا ةعئار لكايه
 كيمص
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 ناريإ ةيروهمج سيئر

 ؛ديدجلا ىداولا ةظفاحم ةمصاع ؛ةّيبرغلا

 . ليخن .ةميدق دباعم .ن' ٠٠

 :(ما١15 /هغ١٠ ت) ةفاذخح نب ةجراخ

 أطخ هلاتغإ .ناعجشلا نم َنباحَص

 يلع لتق ىلع نيرمآتملا نم ّيجراخ
 .ورمَعو ةيواعمو
 نم :(مال7١/ه44ت) ديز نب ةجراخ
 .ةعبسلا ءاهقفلا دحأ .نيعباتلا رابك

 ىف ةّيدنه ةنيدم :16131:3عمانآ روبغراخ

 تارطاق .ن 76,٠٠٠ «:عبرغلا لاغنبلا

 . ةيديدج

 بازلا دفاور نم قارعلا يف رهن :رزاخلا

 اهيف ىضق ةكرعم هدنع ترج .ريبكلا

 دايز ني هللا ديبع ىلع زتشألا نب ميهاربإ
 . م1485 /ه1/

 خياشم نم ةّينورام ةّينانبل ةرسأ :نزاخلا

 ميهاربإ رقص وبأ :اهنم رهتشإ .ناورسك
 نيدلا رخف نيّريمألا يبرم 1٠٠١(: ت)
 ردان وبأ .سنوي هيخأو تننعملا

 يربدم نم «قباسلا نبإ :(747١تر)

 ريان لفوَت وبأ .5 نيدلا رخف
 توريب يف اسنرف لصنق :(719١ت)

 ماغرض فسوي :ةكراطبلا . 48

 عمجملا دقُع هدهع يف (117/471-115)

 فسوي ,(11755-107571) اًيبوط «ينانبللا

 بيليف ناوخألا )١1805-1846(.

 )1١856-١91١5(. فريد  )١4854-

 مهمدعأ نيذلا نطولا ءادهش نم :©57

 فسوي ١8141(: ت) .اشاب لامج

 نانبل ىلإ داعو رصم يف لمع .تفاحص

 «دالبلا» مث ١977 «زرألا» ةديرج ردصأف

5477 . 

 /ها١4ت) (ىلع نيدلا ءالع) نزاخلا
 ريسفتلاب ملاع عفاش هيقف (م١0

 ةذم قشمد نكسو دادغبب دلو .ثيدحلاو

 بابل» هباتكب رهتشإ .بلحب يىيفوتو
 . ريسفتلا يف «ليزنتلا يناعم يف ليوأتلا

 ت) (حتفلا وبأ نمحرلا دبع) ّينزاخلا
 مدخ .ورُم يف شاع يكلف ١١55(: وحن

 جيزلا» : هراثآ نم . ةءأاشكلم نب رجتس

 .«ةمكحلا نازيم»و ؟يرجنسلا ربتعملا

 خّرؤم :(1841-19410) (ْدَحَل) رطاخ

 .نامعنلا ةسيور يف دلو .ئينانبل بيدأو
 نيحل ١974 نم ةهريشبلا» ةديرج روح

 ةيفارعجا» :هتافلوم نم 21١940 اهفقوت
 )١1914(, «نانبل خيرات» )١959(. «نانبل

 خيراتا دهع# )١464(.( ةةفاحصلا

 لكيه ةهجاو - وهاروجاخ



 لاخلا

 تاداعلا) )/١4571(«: ةنانبل ىف نيفّرصتملا

 ١(. ة1/6) «ةئنانبللا ديلاقتلاو

 رعاش )1١911-/١1941(: (فسري) لاخلا

 ةيروس يف دلو .ننانبل يفاحصو دقانو

 ممألا يف لمع .نانبلب سلبارط يف أشنو
 ناكو «بدألا سيردت سرامو :ةدحتملا
 ةلجم سّسأ .عساو ّيفاحص طاشن هل
 ديدجتلا ىلإ اعدو ؛1١-461١4711/ «رعشاا

 رثبلا» :هرعش نم .رعشلا يف ةثادحلاو

 .«نيعبرألا يف دئاصق»و ء«ةروجهملا

 لئاسرا هلو ؛«ةلماكلا ةّيرعشلا لامعألا#و

 .«رعشلا ىف ةثادحلا#و ؛توشيك نود ىلإ

 1 .«ايدوريه» ةيحرسمو
 ةمصاع .ةّيكيسكم ةنيدم :1313م3 ايالاخ

 .ففحتم .ن 17١,٠٠٠ ءزوركاريف ةيالو

 /ه4١ ت) صاعلا نب ديعس نب دلاخ

 ؛ّيبنلل بتكي ناك يباحص (م6

 برق رفصلا جرم ةعقو يف دهشتسا
 . قشمد

 )*1١91١-19485(: زيزعلا دبع نب دلاخ

 . 1١1891/6-1487 ةّيدوعسلا ةّيبرعلا كلم

 قارعلا ريمأ :ّيرسقلا هللادبع نب دِلاخ
 -ال4١1 كلملا دبع نب ماشه دهع ىف
 هفلخ نجسلا يف هتامأ .لزُع .8
 .ما/ 47 /ه17١ َىَفَقْتلا رمع نب فسوي
 :(م545/ه١5ت) ديلّولا نب دلاخ

 داق .برعلا ةداق نم يمهوزخم ّيباحص

 سراف حوتُق يف ةّيمالسإلا شويجلا
 .كومريلاو نيدانجأب مورلا مزه .ماشلاو

 /ه85ت) ةيواعُم نب ديزي نب دِلاخ
 دعب ةفالخلاب عيوب .ّيومأ ريمأ :( م04

 فلؤي فرصناو اهب دهزف هيبأ توم

 .موجنلاو بطلاو ءايميكلا بتك مجرتيو

 لزغ رعاش :(405تت) بتاكلا دلاخ

 يف شاع «لصألا َيناسارخ ء«قيقر
 هل . شيجلل بتكو مصتعملا مدخ .دادغب

 .؟ناويداا

 خّرؤم :(1510١ت) (دمحأ) يدلاخلا
 نب نيدلا رخف خيرات» هل .دَفَص لهأ نم

 .؟َيلع هنباو نعم
 )١855-1919(: (يحور) ىدلاخلا

 هل . يسدقم ٌيننعسلف ّيسايسو بيدأ

 ملع» .ةةّيقرشلا ةلأسملا يف ةمّدقملا»

 .6برعلاو جنرفإلا دنع بدألا

 لاخلا فسوي

 ديعس امه .نارعاش ناوخأ :ناّيدِلاخلا
 ,(ة١٠883 ت) دمحمو (ةرىاا ت) مشاه نب

 .ةاجاهم ءافرلا ٌىرَسلا نيبو امهنيب تناك

 ءبتكلا فيلأتو رعشلا مظن يف اكرتشإ

 ةسامحب فرعُيو «رئاظنلاو هابشألا) اهنم

 ىرق نم ةّيدلاخلا ىلإ امهتبسن .نييدلاخلا

 . لصوملا

 ءاضق زكرم «قارعلا يف ةدلب :صلاخلا

 .ن ثرةةف

 خيسلل ةّيركسع ةّينيد ةموكح :ةصلاخ

 . 7 غنِسروبك اهسّسأ

 كيسكملا يف ةيالو :1311560 وكسيلاخ

 مك م0١,ا7ا  .يداهلا ىلع
 .اراخ'الاداوغ اهتمصاع .ءال 5 ةيةقق

 هيقف :(َيلع مالسالا

 سيئر 144٠. دلُو .َيناربإ ّيسايسو
 ةروثلا كشرم .١ةفؤف-١ 4١ ةيروهمجلا

 ةيروس يف ىرق ةّدع هلمحت مسإ :ناخ
 .ءصمح ةظفاحم يف ةّيسح ناخ اهنم
 لشعلا ناخو نوخيش نانغو ناموط نانو
 . بلح ةظفاحم يف

 يف ةمق :1طقم 1ءمعتأ يرغنت ناخ

 .م 5,440 ءايزيغرق يف ناش نايت لابج
 ؛ةرهاقلا يف ةريهش قوس :ّيليلخلا ناخ

 . ةيفرح تاعوتنصمو تاّيداع

 بونج نيطسلف يف ةنيدم :سنوُي ناخ
 .:نالور٠٠٠ هطشوتملا ترق ةّرغ

 )١830- (نيمأ دّمحم) ّيجناخلا

 دلو .تاطوطخملاب ملاع ىبتك 2

 . ةرهاقلا ىف ةريهش ةبتكم أشنأ . بلح ىف

 مجعماا اهنم ءةريثك تاطوطخم رست

 «نادلبلا

 ةحح) يئنماخ

 ةدادغب خيرات»و «٠ توقايل

 افيو

 ىلع برعلا هقلطأ مسإ :وفناخ

 . ”نوتناك

 دنع ءارقفلاو نيفّوصتملا ةيواز :هاقناخ

 قلعت .ةيكت نرتامتعلا اهاّس: ءنسرفلا
 . شيواردلا اهيف

 «ناريإ دودح ىلع ةّيقارع ةنيدم :نيِقتاخ

 ءىلايد ةظفاحم يف ءاضق زكرم
 .طفن .ناءرء٠٠

 قرشلا يف ةريحب : [لطقملق اعناخ

 لامش نيصلاو ايسور نيب ىصقألا

 اهقمع ء"مك 4,00٠ «ءكوتسوفيدالث
 .كامسأ .م ٠

 ةظفاحمب رصم يف ةنيدم :ةكناخلا

 .ن؟ةر٠٠٠ .ةّييويلقلا

 ةيمانتيف ةئيدم :1طقما 1153 اوه ناخ

 .نالةرءءم «مانأ لحاس ىف

 ناتسكاب يف ةنيدم :1طدمع»ها لاوناخ

 .نالةر٠٠٠ .ناتلُم قرش

 :(ما1 90 /ها9١٠11 تر (مساق) ّيناخلا

 ىلع ىتفأ .فّوصتم َيبلح َيفنح هيقف
 هبتك نم .ّيعفاشلاو ّيفنحلا نّيبهذملا
 . «كولملا كلم ىلإ كولسلاو رّيِسلا»

 (هللاذبع 7 دمحم) ّيناخلا

 ٌيعفاش ىفوص :(م1877/ها1719/4ت)

 ناخ ىف دلو .ةّيدنبشقتلا ةقيرطلا عبت

 نم .قشمدب يفوتو بلح برق نوخيش
 ةقيرطلا بادآ يف ةّينسلا ةجهبلا» هبتك
 ْ . ؟ةيدنبشقتلا

 يف ىربك ةنيدم : 161214 ايناك وأ ايناخ

 «تيرك 2 ةريزج
 . ةّيرثأ راوسأ . ىراجت

 اينابسإ بونج ىف ةنيدم 0 نياخ

 ناّيج يه ءريبكلا يداولا دفاور دحأ ىلع

 أفرم .ن ةةيردق

  ميلقإ ةدعاق «سلدنألا يف

 . تيزو نوتير قوس .نأ*ءا؟ردء

 . ةّيرئأ ةيئاردتاك



 ضخ

 : (ما1010/ /هالال ت) َتَرَألا نب باّبَخ

 تام .مالسإلا ىلإ نيقباسللا نم ٌيباحص

 . ةفوكلاب
 جيلخلا ىلع ةثيدح ةّيدوعس ةنيدم : رّبُخلا
 .تنمسإ .ل وفة «ماّمدلا بونج

 رعاش :(959ت) (رصن) يَررأزبخلا

 ىلع هرعش رصق .ةرصبلا لهأ نم يم
 .لّرَغلا

 .ةّيفوص ةقبرط :ةّيمتخلا
 .نادوسلا يف رستنم «ةيلذاشلا

 ناك .ةّيناطحق ةّيبرع ةليبق :مَمشَح
 .ةصّلَخلا وذ ةيلهاجلا يف مهدوبعم

 ّيكلف ٠٠٠١(: وحن ت) يدنَجُخلا
 ّيهيوبلا ةلودلا رخف ماّيأ ّيرلا يف شاع
 اتم جاربألا كلف باسحل ةلآ عنصو

 . «ّيرخفلا سدسلا»
 )١714- (زمره يسدقملا نبا) ردخ

 يف دلو .تاغللاب ّينادلك مِلاع 26

 سوماقلا» هل .امور يف يفوتو لصوملا
 . «ّيكرتلا ينايرسلا ٍيبرعلا
 :(5575ت) ةحيد

 نم عرف

 جاوزأ ىلوأ

 ؛تاياورلا ّمصَأ يف ءهل تدلو .لوسرلا

 بنيزو هللادبعو ءىنكُي ناك هبو بالا
 . ةمطافو موثلُك مأو يق ةيقرو
 زيزعلا دبع ناطلسلا هحنم بقل : : ٌيوُيِدُخ

 هلمح 1831 رصم ىلاو انثاب ليعامسال
 ْ .هدعب نم هؤاملخ

 .ّيهقفلا فيلأتلا عورف نم عرف : جارخلا
 يبأ باتك عرفلا اذه تافّتصم رهشأ

 نوراخ نما رماب هقلا «يضاقلا فسوي

 . مدآ نب ىيحي باتكو ةكيشرلا

 باوئج ايسأ يف ةميدق ةقطنم : ناسارخخ

 روباسين اهندم نم «هيبرغو ايرّدومآ ىرجم

 ةوعدلا اهيف تماق .ورّمو خلّبو ةارّهو
 ملسم وبأ اهباطقأ نم ناكو ةّيساّبعلا

 ةيقرشلا ناريإ مويلا اهمساقتت . يناسارخلا

 .ناتسنامكرتو ناتسناغفأو

 ىلع تاربإ قرتش يف يبلقإ >قاسارخ
 «ناتسناغفأو ناتسنامكرت دودح

 مهأ نار6 "مك نقل

 .روباسين اًميلق هتمصاع ءدهشُم هندم

 ناسارخ لابج لامشلا يف هيلع فرشت

 ىربكلا ءارحصلا بونجلا يف دتمتو
 .طول ءارحصو

 سنوت يف تمكح ةلالس :(ونب) ناسارخ
 ىضق .م18١1-31١٠/ه5171-14

 .دامح وئب اهيلع

 -18178) (مظاك خيشلا) ناسارخلا
 دلو .ةّيمامالا يدهتجم نم هيقف © ١

 ةعيشلا عجرم .فجنلاب يفوتو دهشم يف
 يف «ةيافكلا» هراثآ رهشأ .هرصع ىف

 .هقفلا

 هل .َيناريإ رّوصم :(هللادبع) يناسارُخلا
 . 9١ا/6 دعب ت .ناولألا ةّينغ رّوُص

 /ه١١٠١ت)  (دّمحم) يشارخلا

 لّوأ .رابكلا نم كلام هيقف :( م

 ىلع حرش» هل .رهزألا ةخيشُم ىلوت نم
 . 'ليلخ يديس رّضتخُم
 ٌيئاور :( )1١97557- (راودإ) طاّرخلا

 ةيدوجولاو حرسملاو دقنلا يف ةريثك

 مجرت .ةّيليكشتلا نونفلاو ةّيلايرسلاو

 .تاّيحرسملا نم ريثكلا
 .«ءايربكلا تاعاسا ««ةيلاع ناطيح#

 ةمار» ءةةرئاطلا قاوشألا تاقولخم»

 .«ةّيردنكسالا تانب ايل ؛«؟نيتتلاو

 درايال - قونيت واثق باتك .داباسرخ

 لاث يتلا ؟نارفعز اهبارت ةيردنكساإلا»

 ةيبرعلا ةيسنرفلا ةقادصلا ةزئاج اهيلع
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 ةيداب يف ّيومأ طالب :(رصق) ةناّرَخ

 .ناَّمَع نم مك 7 وحن دعي ىلع َندرألا

 ةظفاحمب نانيل يف ةدلب :رافنق ةبرخ

 .رِفاسُم نب ّيدَع خيشلا رازم .عاقبلا

 ةنيدمب ايكرت يف يطنزيب نصح :توبرخ
 .غزألا

 ءاهبصخأو دجن تاعطاقم ىنغأ :جرخلا

 . نجاود ةيبرتو ةعارز

 .جيلخلا يف ةّيناريإ ةريزج :(كرَخ) جْرحَخ
 .ملاعلا يف ىربكلا ةيطفنلا ئفارملا نم

 برق قارعلا يف ٌيرثأ عقوم : داياسرخخ

 ةميدقلا نيكورش رود لالطأ ؛«لصوملا
 ؟ نوجرس ةوبأ اهاثن «بيراحتس ةمصاع

 اتوب اهفشتكإ .م.ق ال7١ خروشألا

 .ةروقز وأ جربو ريبك رصق . 1847
 ايئاركوأ يف أفرم :ةطع509 نوسرخ
 ءدوسألا رحبلا يف رييند ّبصم ىلع

 . يطفت زكرم د.
 ىقلتُم ىلع نادوسلا ةمصاع : موطرُخلا

 .نو٠٠٠,٠٠ «قرزألاو ضيبألا نيلينلا

 مأبو ّيرحب موطرخلاب نارسج اهطبري
 زكرم ١87١. نوّيرصملا اهأشنأ .نامرث

 . يراجت



 0 يرحب موطرخلا

 نادوسلا يف ةنيدم : يرحب موطرُخلا

 ءموطرخلا لامش لينلا ىلع
 ّمأو موطرخلا عم فلوت ...ةلا؟ ءودإو
 . يعانص زكرم «ةثلثملا ةمصاعلا نامرُد

 /ه'4 ت) (رَمُْع مساقلا ربأ) َيقّرِخلا
 هل .دادغب لهأ نم ّيلبنح هيقف 06
 .هقفلا يف «رّصتخملا»

 ّيكلف :(78١١1ت) (ركب وبأ) َيقّرخلا
 د / جوع يف ةرصبتلا# هل . ورم طالب ىف شاع ريهش

 ىلع ةّيناركوأ ةئيدم : 11311007 فوكرخ
 ايناركوأ ةمصاع .زتنود دفاور دحأ
 ٌيعانص زكرم .نايكتة ىلع ءاقباس

 تاالصاوم ةدقفع .ننامثو يراجنو
 صضوحو وكسوم نيب طبرت ةّيديدح
 . ساببود

 ناطلسلا ةليلخ .ةّيسور ةاتف : مّرخ

 ىفطصم هنبا لتقم ترد ١. ناميلس

 دنع ترهتشإ .ميلس اهنبال شرعلا نمضتل
 . هنالسك ور مساب نيتبوروألا

 لابع ىف ةئاريإ ةنيدم ::ةابآ مّرخ

 ءاميدق تاتسرول ةمق اع ٠ سورعز

 . داحس ةعانص .فوصو ةففجم

 برق نوراك ىلع ناريإ أفرم :رهش مرخ

 .ن اال مث يف :بترعلا طش ىلا ةيسييتا

 .يسائبعلا دهعلا ىف ةرمخملا مساب فرع

 ماَيأ ناسارخ ىف تأشن ةعدب :ةّيمرخلا

 .ةلودلا ىلع كباب اهميعز راث .نومأملا

 . مصتعملا دئاق نيشفألا اهيلع ىضق

 آكطرمانءأ11ءألعا/  (اتيكين)

 .يتايقوس ةلود لجر :(1911-1894)

 اكلسَم جهن 14808-١1934. ةرازولا

 عفر ىلع لمعو ّينيلاتسلا جهنلل اًسكاعم

 3 ةتورخ

 . برغلا عم شياعتلاو
 رافسأ نم يناثلا رفسلا :(رفس) جورخلا
 نم نيتيناربعلا جورخ رابخأ هيف .ةاروتلا

 لامش ىف ةنيدم : 070211868 نغئنينورخ

 قو فرم .ن 775,٠٠٠ ءادنلوه
 ةتكم ١1١4: ةميدق ةعماج .ةّتعارز

 . يعيبط زاغ . ةّينغ

 .تافسوف .ن 86٠,٠٠٠ ءءاضيبلا

 6762 لع 13 اريتنورف ال يد سيرخ

 اينايسإ سونج يف ةئيلمع 8

 «سلدنألا يف شيرش يه :سداق ميلقإب

 .ةميدق راوسأ .رومخ .ن

 يف ىنب ّينانوي سدنهم :سلودوتسيرخ
 . حتافلا دمحم ناطلسلا عماج ةناتسالا

 7--1١20.

 طابقألا كريرطب 2:سلودوتسيرخ
 .ةيسنكلا نيئاوقلا حلصأ 1 --/٠١77.

 : سيدق : طرت كا هما سر وفوتسيرخ

 رادلا قرش بونج ةبيرغم ةنيدم : ةكبيرخ

 .نيرفاسملا عيمش , ا وحب دهشتسإ

 مهب ربعيو هيفتك ىلع سانلا لمحي ناك

 . رهنلا

 .؟٠65١) ا«طمندهاه[ة5 سارولوسيرخ

 يف دلو .نانوي ملاع ©( 605

 ىف ةّيبدألا ةضهنلا داور نم . ةّيئيطنطسقلا

 . ايلاطنإ

 ١٠ت-١58) 105 قسم رش

 نوئيز ذيملت .ينانوي فوسليف :(.م.ق

 .ةّيقاورلا ةفسلفلا مالعأ دحأو

 )/19٠91-١1944(: (سوينوطنأ) شيرخ

 نيع ىف دلو ١41786. ةنراوملا كريرطب

 . ١985 لاقتسإ ”١98. لائيدراك . لبإ

 )195١5-/١13519(: (ىفطصم) فّيَرُخ

 ةّوُعْلاب هرعش زراتمآ .تسنوت رعاش

 هل , ةنطو هم وق ةعزتنبو .ةئاتملاو

 . ةناويد#

 -1419) (ميهاربإ ريشبلا) فّيرخُخ
 هتاياور نم .ىسنرت ئئاور ١947(:

 .ةللللا قريقو ؟يشاجرو فليس

 تلغتزإ ...دزألا نم ةيرع ةليبق + ةهاوش
 تناك ..براع دس عدضت رثإ لامتشلا ىلإ
 اهعزتنا نأ ىلإ ةّكمب ةبعكلا ةنادس مهل

 اودم .كارتألا لئابت نم بعش :رّرخلا

 مرقلاو نيوزق رحب ةقطنم ىلع مهترطيس

 .ربيندلاو نودلا يّرهن نيب بوهسلاو
 ريمأ فالسوتايفس مهذوفن ىلع ىضق
 44 شيك

 .نيوزَق بلطأ :(رحب) رّرَخلا

 تلحترإ .دزألا نم ةّيبرع ةليبق : جّرزخلا
 عّدصت رثإ بونجلا ىلإ سوألا اهتخأو
 مه .ةنيدملا اتتطوتساف برأم ّدس

 الااا

 يف َيبنلا مهنيب لزن نيذلا راصنألا
 . هن رجه

 ىشلا ةياهن يف يطبن دبعم : ةنزَخلا
 .ندرألاب ءارتّبلا ىلإ يّدؤملا

 . ىرسك بلطأ : وّرسُخ
 دئاق :(1856 ت) (دّمحم) اشاب ورسخ

 هدَج ..اشاي قادوبقو:عظعأ ردع كرت
 ةيراحم يف رراب رودب ماق لوألا

 . رصم ىلاو يلع دمحم

 يف ةروهشم بح ةّصق :نيريشو وّرْسُخ
 هصق يورت . ّيكرتلاو ّيسرافلا َنْيبْدألا

 . نيريش هتجوزو ىرسك كلملا

 - نيريشو ورسخ

 داهرف اهبيبح روزت نيريش ةريمألا
 ناتسلغ ةبتكم - زاريش ةسرده

 هيقف ١48١٠(: /همحخق تز بي ورسخ

 هراثآ رهشأ . ةّيئيطنطسقلا ءاضق يلو ىفنح

 .«ماكحألا رّرُغ حرش يف ماكحلا رّرُد»

 رعاش :(1416 تا (ليعامسإ) تاشخلا

 هل .هرصع ءارعش رهشأ نم ٌيرصم
 . لاويد

 ناطلس :(رهاظلا كلملا) مَدَقْشُح
 عمق ١45١-١159. نييجربلا كيلامملا

 . هماَيأ يف دالبلا تأدهو هيئوانم ةنتف

 /ه١111ت) (رمُع نب دمحأ) فاّصخلا
 يدتهملل فنص . بِساح ىيضرف مما

 .«لّيجلا»و ؛فاقوألا ماكحأ»

 زمرُه قيضم ىلع نامُع يف ةدلب :بّصخ
 ّينيومت أفرم .مّدنسُم ةريزج هبش ةدعاق
 . ةيبرح ةدعاقو

 (نادمحل نب نيسح) م :ّصخ ١
 ا كب



 اضرخ

 نيّيولعلا ميعز :(م158/ه7ه4تز)

 هل . بلح يف شاع .هرصع ىف ةيريصنلا

 ةياذهلا# ؛«بهذمنلا يف تافلؤم

 «ينادمحلا ةلودلا فيسل هادهأ «ىربكلا
 .«ةدئاملا»و «ناوخالاهو ؛ةّمثألا ءامسأ»و

 هادهأ ءاّميقتسم نك ىأ شاب تسار# هلو

 . َيِهيَرَبلا ةلودلا دضعل
 ءاضق زكرم .قارعلا يف ةدلب :رضخلا

 نر «ىنثملا ةظفاحمب

 ملاع )١41١0-١458(: كب رضخ

 اهحتف دعب ةناتسآلا يضاق .نكرث
 . ١48

 :(19١؟ا/-١م8195) (دّمحم) َيِرَضْحلا

 خيرات هراثآ نم .قيرصم بيدأو ضاق

 . «ةّيمالسالا مالا

 بة1#) ذقخا قاميلسا وبآ) َيِباَطَخلا
 لهأ نم ّىوغلو هيقفو ثذحم 4

 يخأ باطخلا نب ديز لسن نم + تسب

 حرش يف «نَئْسلا ملاعم» هبتك نم .رَْمْم
 زاجعإ ناييهو هءدواد يبأ ةنَنُسا

 . ؟نآرقلا

 ةردصأ ّينويامه موس رم :فيرش طَخ

 ةياذب ناك . ١4794 ديجملا دبع ناطلسلا

 ىلع مسالا اذه قللت :نوبامش طك
 اًرمأ لمحت يتلا ةّينامثعلا ميسارملا

 .ءارغطلا عم ناطلسلا ّطخب ذيفنتلاب
 دعب ١,827 ذدجملا دبع هردصأ اهرهشأ

 نيب ةاواسملاب فرتعإ .مرقلا برح

 نيملسملا ريغو نيملسملا اياعرلا

 يقب .عيمجلل ةينيدلا ةّيرحلا قلطأو
 اشاب تحدم روتسد رودص ىّتح اًذفاث

 , اننالك

 (دمحأ ركب وبأ) ّيدادغَبلا بيطخلا

 - ةزيجلا د كيف عزف نوعرفلا

 ةرهاقلا فحتم - ةلؤلسلا

 يرموس نهاك لاثمت - يجافخ
 دادغب فحتم - (.م.قا“ فلألا)

 ثذدحمو |خّرؤم )5 ١١-10٠١15

 خيرات» اهرهشأ ةريثك بنك هل ..لبتخ
 ةيافكلاو ءاّدلجم رشع ةعبرأ يف ؛دادغب

 .ثيدحلا حلطصم ىف «ةياورلا ملع يف

 َيزيربَتلا عجار :َيزيربَتلا بيطخلا
 . بيطّخلا
 :(مهال١/ه؟هالتإ (دّمحم) ةجافَخ

 نب ةحافخ هيب اًنوع ناك .يرع دئاق

 ىف ةفلختفا هوب ليفعاز  «هيلقع رمأ ةايقش
 عزتنإ .ومرلب هتدعاق تناك .874 ةرامإلا

 همكح لطي مل .مورلا نم ةطلام

 . ليتغاو

 ةفض ىلع قارعلا يف لالطأ : يجافحخ

 .ٌيرموُس لكيه .دادغب برق ىلايد
 )1١75-1١177(: (نانس نبا) َيجافَحلا
 .ّيّرعَملا ءالعلا يبأ ذيملت . بلح رعاش

 تام .اهب ىصعو زازعأ ةعلق يلو

 يسادرملا دومحم نم ريبدتب امومسم

 ٌرِسهو «رعش ناويد» هل .بلح بحاص
 .؟ةحاصفلا

 باهش) نيجافخلا
 ملاع يرصم ضاق )1١1091-151/1(:

 ةناحيّر9 هبتك رهشأ نه .بدألاو ةغللاب

 قسن ىلع ءهيرصاعم رّيِس ىف «ءابلألا

 يف اميف ليلغلا ءاقفش»"و ءء«ةميتيلا»

 (دمحأ نيدلا

 مالك

 يف  صاوغلا ةّرذد
 اداب ؟يريرحلل
 يف ضايرلا
 ريسفت نلف ةهيشاح «يضاقلا ةيانعهو

 . يواضيبلا
 ىلع تيوكلا لامس يف ةنيدم : يجفخخلا
 ةيفارعلا دودحلا

 وجت :ةزيجلا قا يناثلا ميهلا ننب
 .م.ق5 46

 اموت هعضو فلؤم :ةّيتوهاللا ةصالخلا
 حبصأف .17171و ١١17 نيب ّينيوكألا
 يف َيفسلفلاو يتوهاللا ميلعتلل ةدعاق
 ىلإ ةّينيتاللا نم هلقن . ةّيكيلوثاكلا ةسينكلا
 810 .ةازغ نقؤب ةارطنلا :ةتيرعلا

18 . 
 يلهد ةنطلسل ةيناثلا ةلالسلا :يجلخ
 نيدلا لالج اهسّسأ .7508١1-آ

 نيدللا الغ هتلغ وكرت لئمأ نع ووربل
 ةلودلا تغلب . 9846-17185 هاش دمحم

 عجيضاو ؟ليقافلا ,نم :ترعلا
 نصاوخلا ماهوأ

 مو 'نمناججلا

 . اهّرع جوأ هدهع يف

 : ةدلخ

 :؛ ةيبونجلا

 ٠ ءةيطن رو
 ١ يمّلخلا

 ّيقيسوملا» باتك هل و ّيقيسوم
 بورض يف ينامألا لينهو «َيقرشلا
 .«ىناغألا

 :(7/415 تر (زرحم وبأ) رمحألا قلَخ

 ةاوُر نم . ةرصبلا لهأ نم بدألاب ملاع

 دلعي نأ هرادتقا نم غلب .هداّقتو رعشلا

 نم دئاصق مهلحنيو ىمادقلا ءارعشلا

 . ّيعمصألا هنع ئور . همظن

 توريب ةيحاضب نانبل يف ةدلب
 راثآ .ّيلود را

 ديس

 خلبه) ١-37 ١(:

 ةينامور

 ناتسحار ةس ردم ا ل يجلخ

 غارب - (14 نرقلا)



 نودشارلا ءافلخلا

 عرب 6

 ى- دنق رم
 -- سراع

|| 5 

 دي
2 

 ةاعراس 4
 . ل”

 تاريكم ١
 رح تا. يحلل | انش ل

 بسر كيت ١
ْ 
 يع :برسو امن[ ظ

 رضيت - . خالل
 يايفانرشيع اع 4|

 ناش تناقيعل (

 07 55 هو

 ةعبرألا ءافلخلا مه :نودشارلا ءافلُخلا
 نب رَمْعو *”قيّدصلا ركب وبأ .نولّوألا
 نب ّيلعو *ناَفَع نب نامثعو *ٍباّطخلا

 . ”بلاط يبأ

 ةميدق ةنيدم :1طهلاط 606م ةنوديقلخ
 يه .روفسوبلا ىلع ىرغصلا ايسآ يف

 عبارلا ّينوكسملا عمجملا اهتم ةّيسنك

 حيسملا ىف نّيتعيبطلا دكأ يذلا « ١
 .اخيطوأ مّرَحو

 سليدنوكوكلخ
 1كدقل ا عماعمر لدرأ 6ك

 يف شاعو انيثأ يف دلو .َينانوي ٌّيوحن
 . ايلاطيإ
 ماو

 (سويرتميد)

 )145-١151١1١(:

 .«فيرش ٍرازم قرش ةّيناغفأ ةنيدم :ملخ
 .ن قرود

 أي

 شدالغنب ىف ةنيدم :1اطسدلصت انلخ

 لا قالا وع# ءاكذ قريش يوجع

 نيدشارلا ءافلخلا دهع يف ةّيمالسإلا تاحوتفلا

5 
- 

 ل
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 . يفرح تاعونصم «نطقو
 نانبل بوتج يف عضوم :ةْضاّيَبلا ةّولخ
 مظعألا نئنيدلا ماقملا .اًيصاح برق

 . نانبل زوردل

 يف ةرشتنم ةّيفوص ةقيرط :ةيتولخلا
 .رصمو ةيروس

 نيب دتمي ّيبرعلا رحبلا نم عارذ :جيلخلا
 ةريزجلا هبشو تيوكلاو ناريإو قارعلا
 رحب كلذك يعُد ."مك 478 ةيبرعلا

 ّيسرافلا جيلخلاو سراف رحبو برعلا

 زمرُه قيضم هلصي .ّيبرعلا جيلخلاو
 نيّرحَبلا هرزج ّمهأ .نامع جيلخب

 تيوكلاو ماّمدلا :هئفارم نم ءجرخو
 . تارامالا داحتا ةلود هيلع . رهشوبو

 ترس جيلخ ىلع ةّيبيل ةظفاحم :جيلخلا

 . ةبادجأ اهتمصاع

 يف ةمكاحلا ةرسألا يه :(لآ) ةفيلخ

 خيشلا ريمألا اهنم 21047 ذنم نيرحبلا

 )١84752-١84(. ناملس نب ىسيع

 ناملس نب ىسيع نب دمح خيشلا ريمألاو

 ١946٠. ديلاوم نم

 دلُو .رَّطَق ريمأ :يناث لآ دمَح نب ةفيلخ
 ىلع ىلوتساف ١144 هدلاو يفوت . 4
 هّمع نبا مث هللادبع نب ىلع همع مكحلا

 مكحلا ناكو ١115٠١. َيلع نب دمحأ

 ١911١ لالقتسالا نلعأف ةفيلخ ديب َيلعفلا
 . 191/7 رَّطَق ريمأ حبصأو

 ةلود سيئر :ناّبهن لآ دياز نب ةفيلخ

 نيرشت 7” يف ةدحتملا ةّيبرعلا تاراماإلا

 وبأ ةرامال اًمكاح ناك .؟54١٠3 يناثلا

 ةّفضلاب نيطسلف يف ةنيدم :ليلخلا
 ربق .ةظفاحم ةدعاق .نالة,٠٠٠ «ةّيبرغلا

 . ةعماج ؛ ريهش دحسم . ليلخلا ميهاربإ

 .ةميدقلا نوربح يه .حجيسنو نوباص
 :0785 وحن ت) دمحأ نب ليلخلا
 . ضورّعلا ملع عضاوو ةغللا ءاملع رهشأ

 هيوبيس ملعم .ةرصبلا لهأ نم
 لّوأ *:«نيعلا باتكا١ هل .ّىعمصألاو

 .فورحلا ىلع نيرع مهتعم

 ءايض) ٌيدنجلا قاحسإ نب ليلخ
 هيقف :(م104/هالالآت))  «(نيدلا

 «(رّصتخملا» هل . رابكلا نم يرصم ّيكلام

 . ّيكلاملا هقفلا بتك رهشأ وهو

 سرغ) ٌيرهاظلا نيهاش نب ليلخ
 نم خّرؤم )١41١-١571(: (نيدلا

 - ليلخ ناطلسلا عماج

 نانبل - سلبارط - 57 نرقلا



 اننن

 موت روكنأ نم شقن - ريمخلا ّنف

 يف يفوتو سدقلا يف دلو .كيلامملا
 امك ءرصم ىف ةرازولا ىلوت .سلبارط

 ةرمإو بلو ةيطلعو دفَصو كّرَكلا ىلوت
 كلامملا فشك ةديز» هتافتصم نم . ّجحلا

 . ؟كلاسملاو قرطلا نايبو

 :(فرشألا كلملا) نورالق نب ليلَخ

 .174-١؟٠9 نيئرحبلا كيلامملا نم

 يف مهدوجو ىهنأو نيّتبيلصلا درط
 .ليتغإ -قرشلا
 نولوُط نب دمحأ نب هَيوَرامُح
 . ّينولوُط مكاح :(م4566 /ه1845 ت)

 جّوز .8484 ماشلاو رصم يف هدلاو فلخ

 ّيساّيعلا ةفيلخلا نم ىدنلا رطق هتتبا
 هنبا هفلخ .قشمد ىف لتق .دضتعُملا

 عي
 .طّسوتملا ىلع ةّيبيل ةيدم :سمخلا

 سنوت برغ لامش ةّيلبج ةقطنم :ريمخ
 لئابق ىدحإ ريمخلا نطوم .ما,'*٠

 دنهلا بوعش نم :187065 ريمخ
 مهل تناك .ايدوبمك يف ةينيصلا

 اهترتخو اهتراشحي ترهتتا ةيروطاربمأ
 . ١٠و  َنيّنرَقلا يف

 :(1905-1944) (هللا حور) نيم

 نم ةروثلا داق . .َمُق ةنيدم مامإ . ّيناريإ هيقف

 ا ناريإ ىلإ داع .هاشلا ّدض هافنم

 . 191/4 ةّيمالسالا ناريإ ةّيروهمج

 «بازحألاب ىّمست ةعقو :(ةعقو) قدنخلا
 يبأ ةدايقب ةنيدملا نوكرشُملا اهب رصاح

 رفحب ئسرافلا ناملس راشأف ءنايفُس

 هنع دتراو نوملسملا هب عنتماف قدنخلا

 .م111/ /ه8 ةكم ىلإ اوداعو نورصاحملا

 نين نسلدنألا ىف ترح ةكرمم :قشلا |
 نويل كلمو ّيومألا م نمحرلا دبع
 تنش ةنئيدم برق مق اها ارافاثو

 رعاوش مظعأ :(145 وحن ت) ءاسنخلا نمحرلا دبع اهيق مه رو ا
 رحضصو ةيواعم اهاوخأ لتق .برغلا

 نيذلا ةعبرألا اهدالوأ تنثر مث . امهترف
 هرثكأ ناويد اهل .ةّيسداقلا ةعقو ىف اولتق
 ناو تيّكِيلا نبا هحرش .ءاثرلا ىف

 وشت غناه بلطأ : ةّسنخ

 «تومو نوما نبإ . ىرصم دويعم :وسلنخ

 رام ريد .نتملاب نانبل يف ةيرق :ةراشنخلا
 .غباصلا انحوي

 . ةميذقلا

 ةيالوب رئازجلا يف ةنيدم :ةلّشنَخ
 راثآ .نآاةرذ؟ و مار :سارقأ

 رخاز هللادبع ةعبطم

 . ةينامور

 سانكم ميلقإ يف ةّيبرغم ةنيدم :ةرفينخ
 ديدح مجانم .نث ر'٠* .عيبرلا ْمأ ىلع

 ا
 جرخ .ةّيمالسالا قرفلا مدقأ : جراوخلا

 رثإ ميكحتلاب يضر هنأل يلع ىلع اهلاجر

 برق ءارورَح يف اوركسع .نيفص ةكرعم
 برق ناورهنلا يف يلع مهب عقوأ .ةفوكلا
 اًيلع لاتغا مث مهلولف تقّرفتف دادغب

 نم رهتشإ ل نبا وهو مهدحأ
 َينابيشلا سيق نب كاّحضلا مهئامعز
 نارمع ءارعشلا نمو ؛ةآجفلا نب يرطقو

 اوقّرفت .ميكح نب حاّمرطلاو ناطج نب
 ةقرازألاو ةّيضابالا اهّمهأ ةريثك اًقرف
 اعساو اًراشتنا مهتوعد تقال .ةيرفصلاو

 يف مهنم تمكحو ةيقيرفإ يف ربربلا نيب
 . ةيضابالا نيّيمتسرلا ةلالُس برغملا
 ايسآ يف تأشن ةميدق ةلود : مزِراوُخ

 .لفسألا ايرّدومآ ىرجم ىلع ىطسولا
 نم رهتشإ .ةمّدقتمو ةّينغ ةراضح اهل ناك

 -8١١ال هاشمزراوخ ةلالّس اهكولم

 .دئقرمسو ىراخب تعضخأ . 1

 تناك .كتلروميتو تاخزيكتج اهازغ

 امهم اًيراجت اًركرم شتنوغروأ اهتمصاع
 هريخ تانانع ةلوح اينقلخ 54 .ةرقلا
 نم ءزج مويلا يه .57 نرقلا لئاوأ

 .ناتسنامكرتو ناتسكيزوأ يّتّيروهمج

 وّيفارغج هقلطأ مسإ :(رحب) مزراوُخ

 .لارآ ةريحب ىلع برعلا
 (ىسوم نب دّمحم) َيمزراوخلا
 رهتشإ .نومأملا ىمّجنم دحأ :(854 ت)

 . *«ةلّباقُملاو ربجلا» هباتكب
 :(978-145) (ركب وبأ) َيمزراوخلا
 ةغللا يف ةقث .باّتكلا ةّمئأ نم ملاع رعاش

 .مزراوخ يف دلو .باسنألا ةفرعمو

 يف ٌرقتساو داّبَغ نب بحاصلاب لصتإ
 لئاسرب ةفورعسلا ةلكاسرلا# هل وباي
 . «رعش ناويداو :يمرراوشلا
 :(4817ت) (هللادبع وبأ) َيمزٍراوُخلا

 نُم لّوأ .ناسارخ لهأ نم ملاع ثحاب
 .«مولعلا حيتافم» : ةّيبرعلاب ةعوسوم فللأ
 مهلا ت) (نيدلا نيِز) يفاوَحلا

 سّسؤم .يناسارخ نفوص :(م0

 . ةينيزلا ةقيرطلا

 خرؤم )1١7734-19/77(: ناخ يفاوخ

 خيرات يف «بابللا بُتتُما هل . ّيناريإ

 . روميت ينب نم يدنهلا حفلا
 8/!١4١- وحن) (نيدلا ثايغ) ريمدناوخ

 «ريسلا اسيبتعا هل . يناريإ خرؤم 878 ١(*

 :لددس 5عممقمسل ع2 سدنانرف ناوخ

 «يليشت عبتي يداهلا طيحملا يف ليبخ رأ

 ناطرس كسي 2ك اقع

 .دلكركو

 كلم :1نقه 02,105 سولراك ناوخ

 .19494 امور ىف دلو 1١41/8. اينابسإ

 .ن رفة :

 هل ةفيلخ وكنرف هنّيع . 17 سنوفلأ ديفح
28 
 )١6409- انة يوسمنلا ناوخ

 لوطسألا ريمأ .ّة لراك نبإ 2 8

 يتلا 167١ تنابيل ةكرعم يف يحيسملا

 سنوت حتف .كارتألا ىلع اهيف رصتنا

 .ادئلوه مكحو ١61/7



 طوطخمم نم ةمنمنم - قنروخلا ءانب
 دازهب ةشيرب يماظنل ةةسمخلال

 َيناطيربلا فحتملا - ١6( نرقلا)

 ١(: ةرامهدعاأة :١ [1ةنلكفق (رونأ) اجوخ

 تاّرق ّدض ةمواقملا داق . ننابلأ سايس

 سيئر .؟ ةّيملاعلا برحلا ىف روحملا
 ماع نيمأ ١947-١9804. ةّيروهمجلا

 ىّتح ١448 نابلألا نعويشلا بزحلا

 برغ لامش يف ميلقإ :لانزانإل يوخوخ
 .«يليشتو ايقيلوب دودح ىلع نيتنجرألا
 هتمصاع .ناةء,د٠٠ امك 65

 .يوخوخ يد روداقلس ناس

 ادنلوه بونج يف ةئيدم :001003 ادوخ
 6 ةتيص فرخ .ل ةءيقد . لسيإ ىلع

 . ةروهشم نابجأ
 اهمسا ناك :1<طدلزء#ا تنجدوخ
 يف ةنيدم )1917-١4141(. دابانينيل
 ؛ةناغرف يداوب ايرذريس ىلع ناتسكيجات

 .ةيسع ةححاو . ل 6,5٠٠
1 

 .ّيقرشلا رطق لحاس ىلع ةنيدم :روُخلا
 .ؤلؤلو كامسأ ديص

 . يَبُذ ةرامإ يف جيلخ : : يبد روُخ

 .نامُع لحاس يف جيلخ :ناكف رو

 .نامُع لحاس ىف جيلخ : ابلك رو

 يف ةّينولوب ةئيدم :070268 فوزروخ
 محف .ن 06,٠٠ ءايلعلا ايزيليس

 . نيدعتو

 اديصو توريب ىلاو :اشاب ديشروخ

 ديلا هل تناك .1861-1830 نامثعلا

 . نانبل يف نتفلا لاعشإ يف ىلوطلا

 رصقب رهتشا قارعلا يف عضوم : : قنروخلا
 . ةيلهاجلا ءارعش هركذ . َيمخْللا نامعُتلا

 :(1888-1958) ة(هراشب) يروُخلا

 بّقلت .اساوو رمل يف دلو . ّينانبل رعاش

 «قريلا) ةديرج أشنأ | .ريغصلا لطخألاب

 ىوهلا» هل
 نم .؛ريغصلا لطخألا رعش»و «بابشلاو
 .برعلا لزغلا ءارعش ربكأ

 )١845-١1940(: (سلوب) ىروخ

 ةدلب يف دلو .تىسكذوثرأ نانبل نارطم

 هعافدو ةّينطولا هفقاومي فرغ .هروبعتب
 نيب ةريثك تافلؤم هل . ةّيبرعلا اياضقلا نع
 تاركذمو تاموظنمو تاظع

 :(19.ال-١م85) (ليلخ) يروخلا

 ىلوأ يهو ارا ةرق «رابخألا ةقيلوعلا

 هداحش ميلسو فلأ (14ا/ه-84١)

 . «راهدألا راثآ# ةعومجم

 نم .ٌيرجهم ٌينانبل رعاش ( 44

 رجاهو ةرابربلا يف و دلو .ةبورعلا ءارعش

 عشا نقف كل .1417 ليزاربلا ىلإ

 هل .ٌيورقلا رعاشلاب بقلو تنئانغلا

 ؛«تايورقلا#و «تاّيديشرلا»
 .«ريصاعألا»و

 بيدأ )1١9177-/194719(: (فيثر) يروخ

 سرام .عاكو نصاقو دقان مزتلم َّينانبل

 «ةريثك تافلؤم هل .ميلعتلاو ةفاحصلا

 ّيبرعلا ركفلا»و ؛ةّيبدألا ةساردلا» اهنم

 تاالاقمو ؟لوؤسملا بدألا»و ؟ثيدحلا

 :(141015-19110) (يركش) يروخلا

 رصم ىلإ رجاه .ولواب واسب يفوتو

 1١1, 1-3598 اذ تو ريب 5

 مىا/) ١ -

 اني

 ولواي واس ةنيدمب ردصأ ثيح ليزاربلاف
 ةفحتلا)' هل ١4٠5. «لوهلا ويأ) ةديرج

 نانبل ةجهلب «سوناينف ةّصق يف ةماعلا
 .ةجرانلا
 )١8940- (هراشب خيشلا) يروُخلا
 سيقز: ايفو يف دلو 4
 ىلع .1941-14017 ةّيئانبللا ةّيروهمجلا

 . 1447 اهلالقتسا دالبلا تلان هماّيأ

 :(141-1935ل/) (سراف» يروُخلا
 .لصألا نانبل .ّيروس بيدأو يسايس
 لجأ نم َينطولا لاضنلا يف زراب ٍرودب ماق
 .تاّرم ةذع ةموكحلا سيئر .لالقتسالا

 .«ةّيلاملا ملع يف زّجوملا» هل

 )1984-50١5(:  (ليب)  يروخ

 هل . سدقلا نم ينيطسلف بيدأو يفاحص

 .؛قرزألا حابصملا» :اهزربأ ؛«تاياور
 ربع .«نيطسلف ةّيثالث" ««ىراصنلا ةراح#

 ّيبرعلا ناسنالا ةقيقح نع هتاباتك يف

 حرفلاو ملألا نيب حجرأتملا حيرجلا

 .راصتنالاو ةبيخلاو
 )1١9١04-١1987(: نايوراب ا نيروخ

 سكذوثرألا نمرألا ىلع ايقيليق سكيلوثاك
187 . 

 ىلع ناريإ برغ ىف ميلقإ :ناتسزوخ

 ١1١1 انااا «قارعلا دودج

 نآاردةءيروعا

 "مك
 نس ىزارهألا هتدعاق

 ها روق _عوشوب شنكوب تادابق هنن
 دجسمو هاش طفن اهنم ناريإ طفن لوقح

 نم .سورغُز لابج قرشلا يف .ناميلُس
 .نوراك هرهنأ

 ىه ةّيبوك ةريزج : لانا عمان دوتنفوُخ

 7,148 ءاّقباس ربونصلا ةريزج وأ سونبب
 .غبتو تاّيضمح .نل ٠6 "مك

 .1 ةلالسلا نم نوعرف :وفوخ
 .م.ق 148٠ وحن : ربكألا ةزيجلا

 .دنكوُك بلطأ : طهاعتمل دنقوُخ

 مرا حا

 هبهو ةشيرب - يروخلا هراشب



 اخ

 اينابسإ قرش يف رهن :ةاتعت راكوُ
 ٌبصيو اريسلأو اكنيوك يوري .مك 5

 .نالهك نم ةّيبرع ةليبق :نالوخ

 لبج حفسب نميلا يف ةيرق :نالوحت

 )187١- 1طسماوم» (ديئاد>» نوسلوخ

 نم اًمسق رشن .ّيسور قرشتسم ١(:

 ئىوحي ءهتسر نبال «ةسيفنلا الظلال

 .ناقلبلا بوعشو سورلا نع تامولعم

 (دّمحم هللادبع ربأ) َىجَنوُخلا
 ةمكحلاب ملاع :(م1158/ه1747ت)

 رصم ىلإ لقتنإ . لصألا يسراف ؛قطنملاو
 .«لئاوألا مولع» يف مّسوت .اهءاضق يلوو
 ضماوغ نع رارسألا فشك» هبتك نم
 هرَجوُملا'» .ةمكحلا يف ءراكفألا
 فيرشلا اهحرش .قطنملا يف ؟لّمَجلا و
 . يسونسلا هللادبع وبأو يناسملتلا

 )19145-5١١1(: (ديرف دوعسم) نوح

 .ّينانبل ّيعوسوم فلؤمو ثحابو بتاك
 ةيخيراتلا امّمس الو ةّيركفلا هلامعأ نم

 ةعوسوملا'  :ةّيسايسلاو
 برحلا ةعوسوم» 01191 ؛«ةّيفارغجلا
 ريغ تاءاضفلا ىف نوملسملا» .؟ةينانيللا

 ٠ .«ةّيمالسالا ريغو ةّيبرعلا
 )1481١- (رقاب دّمحم) َيراسنَوُشلا
 رهتشإ .َيناريإ يعيش خّرؤم 28
 .مجارتلا يف «تانجلا تاضور» هبات
 لآ مساب هدعب نم هترسأ تفزُصو
 . يتاضورلا

 )1١8755- ©60مءز+ (يد لاشيم) هيوحن

 خيرات رشن .ّيدنلوه قرشتسم ©48
 . يربطلا
 )1١899-١19415(: (مساقلا وبأ) ّيئوخلا

 ٌنيرع ءدمحم. نينلا ةلالس نول ا
 .ةّيرذآلا يوخ ةنيدم يف دلُو .لصألا

 .هتافو ىّتح اهيف ٌرقتساو قازعلا ىلإ لفتنإ

 ةّيخيراتلا

 هج ح يوسع سنع <.

 نم رثكأل ةّينيدلا فجنلا ةزوح يف سرد
 يف اًباتك 4٠ نم رثكأ عضوو ءاّماع ل“

 لاجرلاو ريسفتلاو لوصألاو هقفلا
 ىدظعلا هللا ةنآ نسشأ -:ةيدعلاو

 يف ةعيشلل ىلعألا ّينيدلا عجرملاو
 اهسفن ىلع ةّمألا ةبالو ىلإ اعد .ملاعلا

 نيدلا نيب لصفلاو .ءمكحلا ةرادإ يف

 .ةياسلاو

 نينلا اهازغ زاجحلا ىف ةحاو :رّبيَخ
 دولا اهناكس ىلع ةواتألا ضرفو 4

 ةنيدم برغ ناتسكاي يف ريهش ّرمَم :رّبيخ
 ناتسناغفأ دودح 5 ةنّصحملا رواشي

 زاجم هطّسوتي .لباك ىلإ قيرطلا ىلع
 هضرع .م57١,1١ عافترا ىلع قّيض

 عفترت ةقهاش روخص نيب روصحم .م7
 رهتشا خيرات رَّبعُم .م 1٠٠ ىلإ اًيدومع

 دنهلا ازعل ديحو ذْقنمَك مّدِقلا ذنم

 لواح .تييرغلا لامشلا نه نيمداقلا

 مهيلع ئضقل ١8475 هروبع زيلكنإلا
 . 181/4 هوّلتحاو اوداع .ةوارضب ناغفألا

 جيلخ ىلع ينابسإ أقرم : ]هل نوخيخ

 ءديص ةدعاق .ن؟٠٠٠,07 هءاياكسب

 يسّسؤم نم ّيكرت سدنهم :نيدلا ريخ
 يف ديزياب عماج ىنب .َينامثعلا ْنَملا
 .١86١الو 1١*١6 نيب ةناتسالا

 خّرؤم :(855١ت) يدنفأ هللاريخ

 هيلع تلوم هل . نارهط يف ريفس .ّيكرت

 ىلإ ١ نامثع دهع نم «يخيرات ةينامثع يف
 .1111/-1199 5 دمحأ ماي

 .نوريش بلطأ : 1411105 نوريخ

 ىف ةّينايسإ ةئيدم :067003 انوريخ

 «سلنتالا لف :هننرج نه .ءاينولاك
 .آ١5 نرقلا نم ةّيئاردتاك .ن ٠٠,٠٠

 :!؟طةنرْم معاد اينو ريخ

 سييليف اهيف رصتنإ .ايسويب يف «ةميدق
 68 نيّتبيطلاو نيتنيثألا ىلع ينودقملا

 ةّيئانوي ةنيدم

 هويخ

  تاديرعم .يضويج ىلع اكوصإوإ 0
 .م.ق1
 ةيراج :(م/918/ه177١ت) نارّزيخلا

 ديشرلا نوراه هل تدلو ءيدهملا

 . لئقف يداهلا ىلع ترمآت . يداهلاو

 دحأ :(.م.ق 5 نرقلا) ناقد نوليخ

 يف مكحلا ىلوت .ةعبسلا نانويلا ءامكح

 . كولملا ةطلس مواقف هتنيدم ةطربسإ

 لآ06262 (نومار ناوخ) زينيميخ

 .ّيئانغ ّينابسإ رعاش :(1١ةةهم-اخذخ1ا)

 ةرّرحتم ةّيزمر ةعزنب رّيمت .ريغوم يف دلو
 نم .نيعامتجا وأ ىفسلف مازتلا يأ نم

 .؛تاّيلْزأ' ء«جسفنب -سوفن» هرعش

 ةرئاج .«اثيدح جوزتم رعاش تاركذم»

 . ١194865 لبون

 )١917- 610351612 (وتربلأ) اريتسانيخ

 يف ىحوتسإ . ينيتتجرأ يقيسوم 87 1١(:

 ّمث هاّلَوأ ّيرولكلفلا ثارتلا هتاعوطقم
 نم .ةديدجلا تاّينقتلا ىلإ فرصنا

 ةيوئملا يف «ليبوي» ٠ءاَبأرَبا :هلامعأ
 1320: سرا ىقازز نسيسأللا ةبازلا

 هجيإ رحب ىف ةينانوي ةريزج :161105 ويخ
 كيك 454 .عقرتلا .لحافلا برق
 وح اكره يعصف و عرس

 رومحجل ءنوتيزو ةعرك
 ةّينانوي راثآ .ةّيكسم غومص ءةروهشم

 .زفاس مساب برعلا اهفرع . ةينامورو

 ىطسولا ايسا يف ةلود :16103 هويخ

 ةلود تفلخ «لفسألا ايرّدومآ ىلع

 اهمكح .هويخ اهتمصاع تناك ءمزراوخ
 مويلا يه ١718-19470. هويخ تاناخ

 ناتسكيزوأ يتيروهمج نم |ءزج
 « .ناجهتام#رتو

 ةريحب بونج ناتسكيزوأ يف ةنيدم :هويخ

 ةمصاع ء«موكاراك ءارحص ىف لارا

 راثآ .ن٠4,:٠٠. ءاقباس ةويخ تاناخ

 .داجس .ةيصخ ةحاو . ةيم السإ



 مزه ؛ةَّرغ برق نيطسلف يف عضوم : ناد
 .م174/ه7١ نيّيطنزيبلا برعلا هيف

 يف تعفو ابرح : ءاربغلاو سحاد

 ىلع: فاللغنل ةاييذو نسق نيب ةلهاجلا

 .امهيمساب تفرُعو نيّسرف نيب قايس
 5 نب ريهز اهركذ .ةنس 4١ تدذمتسإ

 بقيرملا اهماَيأ رهشأ . هتقلعم يف ىملس

 .دادش نب ةرتنع هلطبو

 برغ ديدجلا ىداولا ىف ةييبرغلا

 .نٌةءرءدف 0 ار١١٠ «ةجراخلا

 تاّيضمحو اغنمو ليخن .طوُم اهارق ّمهأ

 . ةينوعرف راثآ . تافسوف ءةمركو

 .نا٠٠,١٠*٠ «تسلطألا ىلع ةّيبرغلا

 ١41١- ةيروهمجلا سيئر ١1474. دلو

 .لزع . 8

 أفرُم :اكنالبازاك وأ ءاضيبلا رادلا

 .نا؟,٠٠:٠,٠٠6 .«ىسلطالا ىلع برغم

 .دالبلا يف ىعانصو ّيراجت زكرم مظعأ

 تاراّيسو تالآ ةعانص .ّيونس ضرعم

 تاعونصم «حجيسنو ةيذغأو تايئايميكو
 .تافسوف ريدصت ؛ةّيفّرِح

 لهسب رئازجلا ىف ةدلب :اضيبلا راد

 ءرئازجلا ةيالوب ةرئاد زكرم ءةجيتم

 .لودلا رئازجلا راطم .نالر'٠٠
 ةرهاقلا يف اهأشنأ ةسردم :ةمكحلا راد

 هللا رمأب مكاحلا تمطافلا ةفيلخلا

 .ةاعدلا جارخالإ اهصّصخو

 طيحملا ىلع اينازنت ةمصاع : مالسلا راد

 طخ اهلصي .نالهال,.٠6٠ ء.ّيدنهلا

 نطق ريدصت .اكيناغنت ةريحبب ٌيديدح
 . طفن ةافصم . ّنبو لازيسو

 روباس دادغب يف اهأشنأ ةبتكم :ملعلا راد

 .ٌّيهيوبلا ةلودلا ءاهب ريزو ريشدرأ نب

 لوخد دعب ٠١558 وحن تقرحأ
 . ةقج السلا

 يف شيرُق تناك عضوم :ةودنلا راد

 .ةرواشملل هيف عمتجت اهتّيلهاج

 دهع لَو :(1116-11094) هوكش اراد

 كثلاثلا هريغأ هسفان .ناجهاش روطاربمالا
 ةيفوص تافّلؤم هل .هلتقو بيز كنروأ

 .اغويلا ةفسلف نعو

 ىف ةّيدنه ةنيدم : 123 ءءاذدع كنليجر اد

 .م1,186 ءايالمه حفسي يرغلا لاغنبلا
 نود روبل

 ةداورط سّسؤم :103:043205 سئادراد

 .ّيروطسألا
 [0'ميوهرتلتأ]  (نيس رأ) لاقت راد

 .هيشدللا خفايف يع

 : .: "خزعلا يق رّوتلا ديدشلا يئابرهكلا راّيتلا لمعتسإ

 ىلع نادوسلا برغ يف ةّيريدم :روفراد
 نمو رشافلا اهتمصاع ءداشتو ايبيل دودح

 اهممق ىلعأ ةّيناكرب ةبضه .الاين اهندم
 نخُدو ءاضيب ةرْذ ةغارز .م١,1 44 هوم

 قوس .روهشم فيصم

 زكرملا ؛دولج ريدصت «ةيشام ةيبرت . غبتو
 .دالبلا يف لّرألا

 (َيلع نسحلا وبأ)» َينطقّرادلا

 لهأ نم ثّدحم :(م150 /ه1860 ت)

 فلتخملا»و «نتسلا) هفيناصت نم

 .«فلتؤملاو
 ويت ف يلارتسوأ رهن 8 غنلراد

 5,45٠ .يروم دفاور ّمهأ ءزليو ثوَس

 .مك
 ةيناطيرب ةنيدم :12ةعانهدقا09 نوتغئلراد
 .محف .ن ٠١١,٠٠٠ .مارود ةعطاقم يف
 . ةيناندع ةيبرع ةليبق :كلام نب مراد

 )/١811- 1ةتعمتاتءام8 (لراش) ريمراد

 ويلاسو كلآ سرق كايا ماكل

 .ةئامورلا ةتانربلا راككنل اكرماق

 . دادغب



 انهي

 برغ يف ةنيدم : 1)ةمدكاق0ا تاتشمراد

 .ن7ةر٠٠٠ :ستنياه قرش ايناملأ

 .فحاتم .ةعابط . تاّيئايميك

 لَّرَع رعاش :(9/7/7 ت) (ديعس) ّيمرادلا

 . ةَكَم لهأ نم ّنغمو
 /ه165 ت) (دّمحم وبأ هللادبع) ّيمرادلا

 نم .كلتقرمس لهأ نم ثّدحم :

 ٌيذمرتلاو دواد وبأو ملسم هذيمالت

 نتّسب فورعملا ةدنسملا» هل .نتئاسنلاو

 . ّيمرادلا

 ىلع ّيلارتسوأ أفرم :2ةعنه نيوراد

 ةمصاع «ميهنرأ ةريزج هبش يف روميت رحب
 .نةها,٠٠٠ ؛ةّيلامشلا ةيالولا

 )1١8:05- 1ةمساض (سلراشت) نيوراد

 .ةعيبطلاب ملاع ٌيزيلكنإ 647

 سانجألا يف رّوطتلا ةيرظن بحاص

 رايتخا» ةجيت كلذ نإ لاق .ةّيحلا

 ةّيلهأ رثكألا سانجألا حلاصل ؟يعيبط

 . ءاقيلل
 :(148571-1915/) ةمم (نيبور) ويراد

 ةّييدألا ةكرحلا دئار .ٌىوغاراكين رعاش

 هرعش نم .ةّينيتاللا اكريمأ ىف ةثيدحلا
 .ة؟ءاجرلاو ةايحلا يناغأ» .تلوزأ»

 0175-5481 سراف كلم ١: سويراد

 كولم مظعأ شروق عم ربتعُي .م.ق

 اينيمرأو ايديمو لباب عضخأ .نيتنيمخألا
 ّمتهاو ةلودلا مّظن .اينودقمو ايقارتو
 شوش ذختإ .روصقلا ءانيو نارمعلاب
 همزه .سيلوبيسري ىنبو هل ةمصاع
 يفوت .م.ق 44٠ نوتارام يف نوّينانويلا

- 
 474-1٠4 سراف كلم :" سويراح

 هلهع رهتشإ . اتششحترأ نبإ .م.ق

 . لباب يف لتق . تالايتغالاب
 ؟١٠-77ه سراف كلم :" سويراد

 سوّسيإ يف ردنكسالا همزه .م.ق

 نيوراد سلراشت

 سس

 ليبرإ برق ةليمكوك يفو .م.ق7
 هتومب تضرقناف هداوق هلتق .م.ق ١

 ١ .نينيمخألا ةلالس

 )1*١141-1100(: (ناخازرم باون) غاد

 شاع :نكيدحجتلا ودرألا ءارعش مظعأ نم

 . يهلد يف

 )1١4899-١1941(: (دعسأ فسوي) رغاد

 تابتكملا ملعب متهإ .تنانبل خّرؤم
 :هبتك نم .ةّيملعلا ةسرهفلاو اهخيراتو
 سوماق»و ؛ةّيبدألا ةساردلا رداصم»

 .؟ةبائيللا ةفاحصلا

 رحب ىلع ايسور يف ةّيروهمج :ناتسغاد
 .ن ارالاال, دع عامك ةءرو» :نيوزق

 .الاكشاخام اهتمصاع

 ةريزجب نيبيليفلا يف أفرم : [2ةةم وافاد

 .ن"٠٠٠,١١ .وائادنم

 )1١1/48-1475(: 2050 (سيرل) ديقاد

 ةيكيس الكلا ةسردملا داق .ئسنرف رّوصم

 نم .ّآ نويلوبان ماّسر ناك .ةثيدحلا
 .«نوبلوبان جيوتت» : هتاحول

 )1١86٠- 531015 (سيروم ميلو) سيفاد

 ريكأ نم .نكريمأ نفارغج (7

 .ةّيعيبطلا ةيفارغجلا ةذتاسأ

 ةيحان زكرم قارعلا يف ةدلب :قوقاد
 . ميمأتلا وأ كوكرك ةظفاحمب

 )5١١-151١(: 1 >ععنانك سويقاد

 سييليف لتق .؟48 ننامور روطاربمأ

 .نيّيحيسملا دهطضإ .َّيبرعلا
 نه نينيالو مسإ : 123/03 اتوكاد

 ؟ ةّيكريمألا ةدحّتملا تايالولا

 ١49,56١ :ةّيبونجلا . ىربكلا ىراحصلا

 .رايي اهتفصاع .نالالهرء٠٠ "مك

 مهأ .نابجأو نابلأ .يروسيم اهيوري

 يلويان فحتم - ييبموي ءاسفيسف - سوّسيإ ةكرعم يف ردنكسالا مامأ ٌرفي - " سويراد

 مك ف : ةّيلامشلا

 اهيوري . كرامسي اهتمصاع .ن

 .ةيعيبط تاّيمحم .رقير در

 )1١41/65-١1958(: هلع (يرنه) لاد

 ١975 لبون ةزئاج لان .ٌيزيلكنإ بيبط

 . ةّيلديصلا هثاحبأ ىلع
 -1الا1) 2'ةلعمتاأم1 (ناج) ريمالاد

 دحأ .ئيسنرف يضايرو فوسليف :

 يف ٌكشلا هبهذم .ايديبولكيسنألا يفّلؤم
 .ةفسلفلاو نيدلا
 -١1ا/53) 6ةلناه» (نوج) نوتلاد

 .ٌيزيلكنإ ئايزيفو ئايميك 4

 بسنُت هيلإ .ةّرذلا ةّيرظن ئشنُم ربتعُي
 يذلا ناولألا ىمَع ضرم وأ ةّينوتلادلا

 رمحألا امّيس ال ناولألا نيب زييمتلا عنمي

 .رضخألاو

 )١1/425- 172ةلاد2# (ررتكت) زولاد

 نوناقلا لاجر رابك نم ©(65

 تاداهتجالا ةعومجم هل .نييسنرفلا

 .نيماحملل فراعملا ةرئادك ىهو ةماعلا

 )1١9٠١14-١1984(: 10311 (روداقلس) يلاد

 سيراب ىف ٌرقتسإ .تنابسإ بيدأو ماّسر
 .تلايرسلا ّنفلا ةذتاسأ نم ١474. ذنم



 ماد

 موسر عادبإ ىلع ةبيجع ةردقمب زاتمإ

 . ةلوقعم ريغ مالحأ نع ةرّبعم
 )١896-1995(: طوس (كيرنم) ماد

 ةيويحلا ءايميكلا سرد . ّيكرامناد بيبط

 . ١9417 ليون ةزئاج .تانيماتيفلاو

 يلاو :(١١1١ت) (اشاب ميهاربإ) داماد
 ةلمح داق ." دارم دهع يف ّيكرتلا رصم
 هماهّتا دعب ّينعملا زامقرق ريمألا ٌّدِض

 .بئارضلا نم ناطلسلا لاومأ بلسب

 . دّمحم مظعأ ردص

 مظعأ ردص :(اشاب ميهاربإ) داماد

 -1954 .ةرهضو: © .ديحأ ناطلحلا
 مربأ .نونفلاو بادآلا عججش . ٠

 ١7١8 اسمنلا عم شتيفوراّسب ةدهاعم

 ايسور رصيق ربكألا سرطب عم ةدهاعمو
 . 1770 قنش .ناريإ يف ذوفنلا ماستقال
 )1١461-١978(: (اشاب ديرف) داماد
 عّقو .هرهصو ؟ ديمحلا دبع مظعأ ردص

 ةّيروطاربمألا رايهنا دعب رقيس ةدهاعم
 . ؟ ةّيملاعلا برحلا يف ةّينامثعلا
 /مه١4١٠ت) (رقاب دّمحم) دامادلا

 نم .ّيعيش فوسليفو ملاع م١1

 .«تاظاقيالا»و «تاسبقلا» هتافلؤم

 . ّينابسإ سيّدق : كانك ا سساماد

 .55-584 اباب

 )١48941١- 12ةهتةقانمم5 سنيكساماد

 مواق .انيثأ ةفقاسأ سيئر 2:24

 شرعلا ّيصو .ناملألا لالتحالا
 ١15915-12.

 لامش دنهلا يف أفرم :18ةعدده ناماد
 ةّيلاغتري ةرمعتسم .ن 10,٠٠٠ «يابموب

 ىدحإ ويد عم فلؤي .١1451١--ه

 . ّيدنهلا داحتالا تايالو

 ةدعاق .نادوسلا يف ةنئيدم :رمادلا

 .نةءر٠٠٠ .ةّيلامشلا ةّيريدملا

 بونج ةيناريإ ةنيدم : 12دميدعدس تاغماذ
 هاك ا 02 ++ داوكتك 7

 كرامئادلا

 نرقلا نم عماج ...نا10و٠ "٠ «نيوزف رحب
 .مآ١/هه

 ءاضقب نانبل يف ةّيلحاس ةنيدم :رومادلا

 . تايضمحو زوم .لنا ةرؤفف «فوشلا

 . مك 7١ رومادلا رهن اهلهس يوري
 ةيشاح نم لجر :1030:0125 سيلك و ماد

 5 +نرقلا اًروكاريس مكاح سويسينويد

 قوف قلعو ةميلو ىلإ مكاحلا هاعد .م.ق
 هل نّيبيل ناصح ةرعشب اطوبرم افيس هسأر

 .راطخألل اًدبأ ةضّرعم ملاظلا ةداعس نأ
 ىف سوغرأ ةريمأ :1)ةضقُم هياناد

 نم ”هسريب ةدلاوو «ةّينانويلا ايجولوئيملا
 . سفزب اهجاوز
 كلملا سواناد تائب :103231065 ديياناد

 ةدحاو ءانكساب «٠ سرعلا ةلمل ّنهجاوزأ

 رعق ذل ليمرب ءلمب ّنهيلع مكحف ؛ نهنم

 . هل

 .كسنادغ بلطأ :1ةهتنع غيزتناد

 -1775) هههاع ىانوطنع# يرايلأ هتناد

 نمو ايلاطيإ ءارعش مظعأ ١

 همسا دّلخ .تملاعلا بدألا تالاجر
 :ةنيلالا ةايديموكلا» ةيزعشلا .هتمحلمب
 رهطملاو ميحجلا تاقبط اهيف فصو
 ةدايقب اهب ماق ةّيمهو ةرفس يف سودرفلاو

 . سيرتايب هتبيبحو سويليجرف
 .ٌينامكرت ريمأ :(5١١١ت) دنّمشناد

 ايسامأو ساويس يف تمكح ةلالس نأ

 جلك اهيلع ىضق 1١١74. ىّتح ةيطالمو
 . نةلسرل
 اًبوروأ يف ةكلمم : 13118031 كرامنادلا

 لامشلا يرحب ىلع ايناملأ لامش ةّيلامشلا
 .ةّيفانيدناكسلا لودلا ىدحإ («قيطلبلاو

 اهتمصاع .ن 0,66060٠٠ ءآكوك 46

 .غروبلأ ءسوهرأ اهندم نم :نغاهنبوك
 دئلتوج: ةريزج هبش نم فلأتت :يستوحو

 .ةلوهأم ةثم وحن اهنم رزجلا تائمو

 انريزج اهعبتت ءدنلول «نيف «دنليز :اهّمهأ



 فرخ

 ال طسبنم لهس :ضرألا .دنلورغو وراف

 هاشغي ّيرحب خانم .قيطلبلا لحاوس ىلع
 يف ةّيوق ةّيمسوم حاير .ًءاتش بابضلا

 لودلا نم .ةلدتعم ةراوحو فيصلاو عيبرلا

 مدقتم ّيشيعم قوتسعب معلت .ةرهدزملا

 رامثتسا رّوطتو ةّيعارزلا دراوملا ىنغ لضفب

 فلعو ريعشو حمق ةعارز . ةّيناويحلا ةورثلا

 ءرضخو حافتو يركس ردنمشو اطاطبو

 رقب امّيس ال عساو قاطن ىلع ةيشام ةيبرت

 نفسو تالآو باشخأ ةعانص .تيينيل

 ريدصت «( ةعج و رّكسو ةيذغأو جيسنو

 نابجأ .؟ نومس :ئملاع زكرم .نابجأو
 . نوزيق ءارف «أ ريزنخ محل ال
 يف رهن :2ةهانطع وانود وأ بونادلا

 ةنوطلا وه «ةّيقرشلاو ىطسولا اًيوروأ
 دعب اًيوروأ رهنأ ّمهأ .مك 1,86٠ ءاّميدق

 يرجيو ءادوسلا ةباغلا يف عبني .اغلوفلا

 ايبرصو رجملاو اسمنلاو ايناملأ يف

 ّرمم زاتجي .ايناركوأو ايراغلبو اينامورو

 لابج نيب اينامور يف ديدحلا باوبأ
 دوسألا رحبلا يف ٌبصيو ناقلبلاو تايرك

 'مك 4,74٠ اهتحاسم ةعساو اتلد اًنّوكم

 اندم يوري . رحبلا لخاد رارمتساب مّدقتتو

 ءانيق ؛«عروبسنغر ءملو : اهنم ةديدع

 « داس يفون « تسيبادوب ءاقالستارب

 «اليارب ءزور ءويجرويج ءدارغلب
 :اهنم ةريثك هدفاور .ليامزإ .ستالاغ
 ةريحب نم عباتلا ويس «بار ءاقاروم ءنإ

 ءهاق ءاسيت ءاقاس ءاقارد «ءنوتالاب

 «توري (تريس 55 ( ويح ( شيميت

 مهم رودب موقي .ةطشان ةحالم .اتيمولاي
 هيلع .نيرلا دعب يّيوروألا داصتقالا يف

 ديلوت تاطحمو دودسو ةّيندعم روسج

 نيرلاو ردوأب لاصّتا تاونقو ءابرهك
 . ةوسألا رحبلاو

 10" فصاناظتتظ0  (لايربغ) ويستنوناد

 ٌيئتاورو رعاش ١(: ةلرا - ا نك0)

 «توملا راصتنإ» :هل يلاطيإ ٍيحرسمو
 .ٌّينطولا هسامحب فرغ .«ةذللا نباةو

 /ه444ت) (نامثع وِرْمَع وبأ) َينادلا

 رهتشإ .يسلدنأ كلام هيقف م7

 يف ريسيتلا» هراثآ ّمهأ .تاءارقلاب

 .«عبسلا تاءارقلا

 شاع .رابكلا ليئارسإ ءايبنأ نم :لايناد
 رافسأ نم لايناد. رفسو .لباب يف اًيبسم
 .ةاروتلا

 )1١9١1١- طةهنعا-8هم5و سور لايناد

 «قميقحلا همسا تسنرف بيدأ 226

 بتكلا فيلأت ىلإ فرصنإ .ويتيب يرنه
 يف عوسي# هتافلؤم رهشأ .ةّينيدلا ةّيخيراتلا

 --8 ؛حيسملا ةسئك خيرات#و ؟هرصع
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 )١94:6- ةمنئءاهان (ناج) ولايئاد

 . يسنرف فقسأو ٌىعوسي بهار :(ا١ و1/4

 دّدج .ميلعتلا سرام .تتوهالو فوسليف
 متهاو :نيمدقألا ةسينكلا ءابآ بهذم

 لائيدرك .ةّيحيسملا ةّيدوهيلا ةساردب

1484 .. 

 بونج َينابسإ أفرم :1م18 ةيناد
 ةلم تتاح :ناهدوود» ءةيبشلت

 دهاجم دهع يف رابلب رزج عم ةرهدزم
 «سلدنألا يف فئاوطلا كولم نم يرماعلا

 . اهلوطسأب ترهتشا
 . نينب عجار : 131103 3/ يموهاد

 يبن :(.م.ق ١١٠١-910 وحن) دواد
 امهيلع «؛ناميلس هللا يبن دلاو ءهللا

 هيلع هللا لزنأ . اًماَّوق اًماّوص ناك .مالسلا

 1 > .نويزلا
 يف دلو ١(: ىسوم سويطانغإ) دواد
 نايرسلا كريرطب 1١47٠: (ةيروس) لديز

 نأ دعب لاقتسا مث ء«١١55 يف كيلوثاكلا

 ّيقرشلا عمجملل اًسيئر امور يف نع

 . الانيدركو
 يف ةنيدم :(اًقباس اضيبلا نيع) دواد

 باضهلا يف ةنيطنسق ةيالوب رئازجلا
 .ن#*هر٠ه٠٠ قيلاعلا
 (رصانلا كلملا) ىسيص نب دواد

 مّظعُملا كلملا نبإ :(1108-105)
 قشمد مكح ىف هابأ فلخ .َيِبوّيَألا

 لّوحتف 2١774 فرشألا هلزع « 317

 نأ ىلإ ١744: ىّتح اهكلمو كركلا ىلإ

 .بوُيأ حلاصلا هنم اهعزتنا

 مِلاع :(514١1ت) قكاطنألا دواد
 ماقأ .اًريرض ناك .بدألاو بطلاب

 دواد ةركذت» هباتكب رهتشإ .ةرهاقلاب
 نييزت» هلو ءّبطلا يف «؛َيكاطنألا

 . بدألا يف :قاوسألا

 ّينسوب ّينامثع دئاق :(هرق) اشاب دواد

 مظعأ اًردص ةّيراشكناإلا هراتخإ .لصألا

 مدعأ .5 ىفطصم َّمأ هتامح نم زاعيإب

 مدعأو ١11717 هعلخ دعب نامثع ناطلسلا

 ١ , 1777 هرودب وه

 يلاو :(1-١1801الا/4 وحن) اشاب دواد

 رهتشإ /١841١1-١487١. نعنامثعلا دادغب

 هتعرتل لرُخ .ةرافالاو كثارمعلاب
 , ةّيلالقتسالا
 سايس )1١818-1417(: اشاب دواد

 نانبل لبج ىلع فّرصتم لّْوأ .َينامثُع

 .ئساسألا ماظنلا لّدع ١-1818.

 ْ . ةّيمسر ةديرج أشنأ
 ماقأ بيبط ؛َيليئارسإلا راطَعلا دواد

 روتسدو ناّكدلا جاهنم» هل .ةرهاقلاب

 ةيودألا بيكارتو لامعأ ىف ناعألا

 . 84 «نادبألل ةعفانلا

 يف نوشيعي داركألا نم ةفئاط :هدواذدلا

 نم .قارعلاب كوكركو نيقناخ يحاون



 نا

 مهل ؛ ّيبنلا دواد نيلضفملا مهئايلوأ

 .«روبزلا» مهباتك

 يف ةّيكريمأ ةنيدم :181008 نوتياد

 .ناريط ةعانص .ن 92٠,٠٠٠ ءوياهو

 ّنف ّلكل ماع سوماق :فراعملا ةرئاد

 سرطب ملعملا هقيقحت رشاب .بلطُمو
 ١4175- تادّلجم َةّنس رشنف تناتسبلا
 بيست مث مساس هدالوأ هذعب هعبات . ارمرخالا

 ىّبَح تادّلجم ةيسيخل اورشنف بيجو

 َيناتسبلا مارفأ داؤف فيلأتلا داعأ . ٠

 . 19857 ىّتح اذلجم ١5 رشنف 175

 فلؤم :ةّيمالسالا فراعملا ةرئاد

 ةيسنرفلاو ةّيزيلكنالاب رهص مخض
 رابك نم ةعامج ةرادإب ةّيناملألاو
 (لاب) ديل ىف عب :نيقرشتسملا

 يف اًحُقنم هرشن ديعأ .1988-1
 ىلإ لقث ١145٠. ذنم ةّيرود تارشن

 .ةيبرعلاو ةّيكرتلا
 :ةيعيشلا ةّيمالسالا فراعملا ةرئاد

 دّيسلا ةّيزيلكنالاو ةّيبرعلا نيتغللاب اهردصأ

 : 181/7 توريب يف نيمآألا نسح

 سوماق :نيرشعلا نرقلا فراعم ةرئاد

 . اًءزج نيرشعب يدجو ديرف دمحم هعضو

 . 1917/ رصم يف 8

 ' .ىربكلا

 . ةريجفلا ةرامإ لامش ةيخيرات ةنيلذم : ايد

 باو رجع ءانثأ مالسالا رست يف ترهتشإ

 .ةدرلا

 ةيكاطنأ كريرطب :(7 سويسانثأ) سايد
 وي ١-١7/11. 46 .ّيكلملا

 .«بهذلا مف انحوي

 ةّيروهمجلل سيئر لّوأ :(لراش) سايد

 اهتمصاع .ناثءءرءعت "مك مدد تر

 ةينغ طفن لوقح .نآ٠٠٠,7 ءىَبد 8

 يلع لبج يف مهم أفرم .ّيملاع جاتتإو '
 .ةثيدحلا ةّيملاعلا ئفارملا نم

 .دّيْرَم ينب نم .قارعلا ةيدايو ةّلجلا ريمأ اوتو

 سلجم ىغلأ 1١977-*1١348. ةّينانبللا

 قيلعت دعب لاقتسإ . 1 خويشلا

 ءهدجَو ميلقإب برغملا يف ةنيدم :ودبّد

 .ٌيعارز زكرم .ن ٠١,٠٠٠١ ما

 .نانبل لبج ريد هانعم :سونابيل اربذ

 سيدأ لامش ةشبحلا يف ريهش كسنم

 .م ؟را/٠٠ ءابابأ

 نارطم )”177-/١4017(: (فسوي) سيلا

 نما . خرؤمو ملاع .ّينوراملا توريب

 ةئاردتاك دّيشو ١ملالة ةيكحلا ةسردم

 .«ةيروس خيرات١ هل . سجرج سيدقلا

 نرقلا يف سودنهلاو سرفلا تانايد يف

 ةينوطالفألاو نيئاَّشَملا ةفسلف يفو .

 . ةديدجلا

 بيدأ :(1557١؟ت) (برقعي) ّيسيدلا

 ّينانبل لصأ نم بلح يف دلو .نورام

 . ىحصف ةغلب ليجانألا برع . ّيسلبارط
 جيلخ ىلع ادئلريإ ةمصاع :12تطاثم نلبد

 ةدعاقو مهم أفرم .ن 405,0٠٠ :نليد

 ةعجو يكسو ءَيعانص زكرم ءديص
 .ةيذغأو

 قارابو ترصتنإ .ليئارسإ يف ةّيبَن :ةَروبد
 رفظلا ديشن تدشنأو نيتناعتكلا ىلع

 .ةاضقلا رفس يف روهشملا

 /ه١٠٠47 ت) (للادبع ديز وبأ) ّيسوّبدلا

 عضو نم لأ .ّيننح هيقف (م

 يّملع يف رظنلا سيسأت» هل . فالخلا ّملِع

 . ىراخُب يف يفوت .«تاّيفالخلاو لَدَجلا

 دودحلا ىلع ةيروس يف ةيرق :ةّيِسوبَدلا
 . اعرد ةظفاحمب ةّيئانيللا

 داحتا يف جيلخلا تارامإ ىدحإ : يبد

 «يبظ وبأو ةقراشلا نيب ةّيبرعلا تارامالا

 يف نيروهشملا برعلا ناسرفلا دحأ

 يف ّيريرحلا هدّلخ .ةّيبيلصلا بورحلا
 ليتغاو «دِشرتسُملا لايتغاب مهّنِإ .هتاماقم

 ىف ةّيكريمأ ةنيدم :1ءانمأإ تيورتد

 .نةر٠ه٠٠٠,٠٠ :«تيورتد ىلع ناغيشم

 . ملاعلا يف تاراّيسلا ةعانص زكارم مهأ نم

 اهيف ءتيونجلا نميلا ىف ةيحان :ةنيئذلا

 . روكلا لبج
 عبني .مك ١,40٠ .قارعلا يف رهن :ةلجِد

 ةئيدم يوري .ايكرتب سوروط لابج يف

 ةريزجلا ىلإ دودحلا زاتجيو ركب رايد

 ةيدوأ اكرتننما نيزهتلا| نيف. امو: ةقارغلا
 ءارماسو تيركتو لصوملاب رمي «ةقيمع

 يقتليو ةرامعلاو توكلاو دادغيو دلبو
 انّوكيل ةرصبلا لامش ةنرّقلا يف تارفلا

 ةّدس لبق ةحالملل حلاص .برعلا طش اًعم

 بازلاو روباخلا دقاور هيلع . ةعسأو

 ميظْعلاو ريغصلا بازلاو رزاخلاو ريبكلا

 هايملا نم ةرفاو تاّيّمكب هذمتو ىلايدو

 يف هبوسنم عفتريف سورغاز جول نابوذو
 ناضيف يف عفدنيو فاعضأ ةرشع عيبرلا

 ّرمم ىلع هناضيف ثدحأ دقو ءلئاه

 ملاعم سمطو ةديدع ثراوك خيراتلا

 ىلع دودينلا :تقأ كوم ةةراضع
 اهنمو ؛ءارماس يف اهّمهأ ءهيلعو ةهدقاور

 هطبرت .ةرامعلاو توكلاو «راثرثلا وحن

 بصح هضوح .تارفلاب ةديدع تاوئق

 نم نانطألا فالآ اًيونس هيف ّبصت َّىنغ

 هكاوفو بوبح ةعارز .نيرغلاو يمطلا
 م١٠ جتنت ةعساو ليخن عرازم ءزرأو نطقو

 .ةجاب بونج سنوت يف ةيرق :ةّجَد
 .م.ق ؟ نرقلا . ةّينامورلا ةّجت ضاقنأ

 بيبش هيف كله .زاوهألا يف رهن : ليجد
 . 15 جاجحلا مامأ هتميزه يف يجراخلا

 نانبل خياشم نم ةرسأ :(لآ) حادحدلا
 ٌيباهشلا فسوي ريمألا مهبهو .ةنراوملا
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 رزيارد رودريت

 . حوتفلا ةعطاقم

 )1١81١7-18836(: (ديشُر) حادحدلا

 دقثلا داور نم يفاحصو ننائبل بيذأ

 ىلإ رجاهو نومرع يف دلو .ّيبدألا

 سيجرب# ةديرج سيراب ىف ردصأ . اسنرف

 .«سيلجلا سينأ سيراب
 نينغملا نم :(/87 ىلارح ت) نامحد

 . دّبعَم نع ذخأ .ّيساّبعلا دهعلا لئاوأ يف
 :( م6 /ه45 ت) َيبلكلا ةّيحو

 هبشل َيبرغلا لحاسلا ىلع ةنيدم :ناخُد
 .لورتب رابآ . رطق ةريزج
 .ؤلؤل قوس .نيرحبلا يف ةنيدم : زاره
 لئابقلا يف ةّيرئازج ةنيدم :نازيملا عارد
 ءوزو يزيت ةيالوب ةرئاد زكرم .ىربكلا

 .ّيعارزو يراجت زكرم .ن ثرء«؛
 ٠٠١1 بونادلا دفاور نم رهن : 2208 اًقاره

 يرجي .بلألا لابجب ايلاطيإ يف عبني .مك
 .رجملاو ايتاورك نيبو ايناثولسو اسمنلا يف
 .كييسوأو روبيرام يوري .روم هدفاور نم
 لابج ةلسلس :21,)1عمكاعع غريزنكارد

 طيحملا ىلع فرشُن ةّيبونجلا ايقيرفأ قرش
 ةّمق ىلعأ اهيف .ديدش رادحناب ّيدنهلا
 ىلإ لصت .م 7,1٠4 يتوساجنيإ ءدالبلاب
 .وتوسيلب اناباث يف . م7
 ىدحإ يف ةّيصخش :10ةتداد الوكارم

 صاّصم جذومن .ركوتس مارب تاياور
 .ةديدع اًمالفأ ىحوأ .ءامدلا
 ا رخاوأ) ٌينيثأ عرتشم : 1116013 نوكارح

 7904 ىلوألا نيناوقلا نس .(.م.ق ل نرقلا
 .اهتواسقب هعئارش تفصتإ .ةنيدملل
 :(19؟١51-1410/:٠) طصتسص (رتلو) مارق

 هل .يعوسي بهارو يكريمأ قرشتسُم
 ةةسمخلا ىسوم بتكا

 .؟نيرشعلا نرقلا حيسم»و «ليئارسإ
 ةيحاضب ةّيسنرف ةنيدم :3306)1] يسنارد

 ةيرعاشاو

 ىرسألل لقتعم .ناله,٠٠٠ «سيراب
 1١94541١-1915. نيتسايسلا

 ناتسناغفأ يف تكلم ةلالُس : يناَرد
 . ٌيناّرُد هاش دمحأ اهسّسأ . 187175-71

 )١771- 2ءمبلع# (نورج) نديارح

 زربأ نم ءّيزيلكنإ رعاشو بيدأ ا
 « سآمو تاّيحرسم هل . ةّيكيَسالكلا يلّثمم

 ةروهشم ةديصق اهنم ؛ةّيسايس يجاهأو
 عئاقولا مهأ نم ربتعت «لفوتيحأو مولاشيأ»

 . يزيلكنالا بدألا يف ةّيرعشلا
 )1١811١- 2عاكعت (روقوتت) رزيارد

 دئاز ربتعُي هتكريمأ بيدأ 6

 هتاياور نم .هدالب بدأ ىف ةّيعقاولا

 «تاهرج ىّتجهو ؛يراك تخاأللا»

 .«ةّيكريمأ ةاسأم»و

 نيب ّرمُم :زاغوب قلوغ وأ ةمالسلا برت
 . ةيكيليك يف سوروط لابج
 -1110) 1[”2ع,طءاما (يملترب) ولبرد
 ةبتكملا هل .سنرف قرشتسم : 2( 6

 ملع .ةّيمالسإ فراعم ةرئادك ؛ةّيقرشلا

 . سيرابب اسنرف دهعم ىف ةينايرسلا
 ناتسغاد يف ّيسور أفرم :12عرطعما دنّيرت

 ندم نم .نالف,٠٠٠ :نيوزق رحب ىلع
 مساب برعلا اهفرع «ةّيخيراتلا مالسالا
 اهراوسأب ةروهشم .باوبألا باي وأ «بابلا»
 .لبجلاو رحبلا نيب ٌرمملا دست يتلا

 ةريحب ىلع قارعلا يف ةدلب :ناخيدنيرد
 ةظفاحمب ءاضق زكرم «ناَحيِدنيرَد
 .نةر٠٠٠ .ةّيناميلسلا

 ءارتلكنإ طساوأ يف ةنيدم :12619' يبرد

 .تاراّيسو ناريط ةعانص .نا* رد.

 -1149) 10عوطإب (يلئاتس دراودإ) يبرد

 بزح سيئر .ٌيزيلكنإ يسايس 6
 - تام ةّدع ءاوزولا سيئر :نيظفاحملا
 :(148757-18917) يلئاتس دراودإ هنيإ

 يوسع دو
 - نصي دوب -- وعد

 -ٍ 07 1 نبا 06-2 1 0 و 9

 ١ و
 ْ د ثا

 نسق بور :
 ١ يا ١ 2 5

 ايه و
1 

 ندسرد

 ةسايس ضراع .141/5 ةّيجراخلا ريزو

 ّيبرغم خّرؤم :(م11559/ه3577ت)

 .«خياشملا تاقبط» هل . يضايإ

 نم )١1/٠١-١9/486(: (ريم هجاوخ) درك

 . يلهد يف شاع . ةّيدرألاب نيفّلؤملا مظعأ
 اهنم .فّوصتلا ىف بتك ةذعو «ناويد# هل

 ىقيسوملا يف ءانغ تمرح»و «باتكلا ماع»
 . «ةّيفوصلا ناحلألاو ةّينيدلا

 يّرحب لصي ايكرت يف قيضم :لينّدردلا
 اًلصاف روفسوبلا عم لّكْشُي «ةرّمرَمو هجيإ
 نم هضرع .لوضانألاو ناقلبلا نيب

 .مك ٠١/ هلوطو .مك ا/ ىلإ .ما11

 يلوييلَغ أفرم هيلع .م ٠٠١ هقمع ىصقأو

 يف ةعلق قّئشو َيبوروألا لحاسلا يف
 ذفنُملاو يجيتارتسإ زكرم .لوضانألا

 .دوسألاو طّسوتملا نيرحبلا نيب ديحولا
 دنا :تاكرلا روبأ) ريدزتلا
 ّيكلام ّيفوص :(م108/ها١1١112ت)

 تافلؤم هل .ةيتولخلا ةقيرطلا خيش .ٌّيرصم
 برقأ» اهنم .ءفّوصتلاو نايبلاو هقفلا يف

 حنم»و ؛«كلام مامالا بهذمل كلاسملا

 هنايبلا ملع يف ناوخالا ةفحت»و «ريدقلا

 .«ةّيديحوتلا دئاقعلا يف ةّيهبلا ةديرخلا»و
 /ه١١4ت) (دّمحم هللادبع وبأ) ٌيزّردلا

 هللا رمأب مكاحلل لّوألا يعادلا م6

 ىلإ أجل .زوردلا بسني هيلإ .يمطافلا

 .هيهذمب امهيف رشبو ةيروسو نانبل
 قرش يف ةئيدم :650)1ع5 نلسرد

 ءاّميدق سكاس ةدعاق .بلأ ىلَع ايناملا
 «ةيودأو تاراظنو تاعاس .ن ٠٠

 ّيَنف فحتم .تيينيل مجانم . ينيص فزخ

 .ّيرثأ رصق .اًيوروأ فحاتم ىنغأ نم

 . ١19446 ءافلحلا ناريط تاراغ اهتبّرخ

 كف
 كك

 م
 يف

 1 مي



 ةظفاحم ةدعاق ءةيروس ىف ةئيدم :اعرد

 اهل .ناأقةردد٠ «ءاعرَد وأ ناروح

 طخ ىلع ةطحم .قيفو عّرزإ :ناءاضق

 . ةينامورو

 عبني .برغملا بونج يليس ٍداو :ةّعرذ
 دنع ّيسلطألا يف ٌبصيو سلطأ لابج نم

 .مك ١٠٠١ «ةعرد سأر

 ضايرلا ةنيدم يحاوض ىدحإ :ةّيعردلا
 ةوعدلل اًقلطنم تناك .نألا ىربكلا
 ميهاربإ اهبرض ءدوعس لآلو .ةيفلسلا

 اهطاشن تداعتسإ .م8١81١ اشاب

 .رضاحلا تقولا يف اهتناكمو اهترامعو
 خيش )/11/9-187(:  ٌيواقردلا

 .برغملاو رثازجلا ىف ةّيواقردلا ةقيرطلا

 رسج ءاضق يف ةّيروس ةدلب :شوكرد
 . ةّيندعم هايم . يصاعلا ىلع روغشلا

 .ةظفاحم ةمصاع .نبيل أفرم :ةّنرَه
 .:لآ ةرةو ف

 نب هزمَحو ٌيْرَرَدلا اهسّسَأ ةقرف :زوردلا

 ّيمطافلا ةفيلخلل ةوعدلاب اهاقو ١ ىلع

 .نائبلو ةيروس يف ترشتنإ .مكاحلا

 ةينانوي راثآ

 ينانبللا لبسلا خيراك زوردلا خيرات جمدنإ
 ةيروس ىلإ مهضعب رجاه ١6. نرقلا ذنم

 7 نرقلا

 .دنهلا ةروطاربمأ

 ايتاركوأر ايسور يف هت :0وضق انه
 كسنايرب يوري . مك لكلرملا 6 ريد دقار

 8 فوغينرشتو

 (1101-1931) طلومعإل (تلو) ينزد ل

 لبجب ةفورعملا تاروخح تاعفترمو

 : زوردلا

 يف اوّرقتساف دنهلا لامش نم مهودرطو
 مهتغل مهل «ءةرشبلا دوس .بونجلا
 ةضاخلا

 دلو .ّينيطسلف رعاش :(دومحم) شيورَد

 يف شاعو ةلتحملا ضرألا كرت . 5

 هنطو ىلإ هنينح نع اهيف ربع رئاثلا

 :(١195١ت) (فسوي) نايرد

 هل .توقشع يف دلو نصمم ىلع نيورام
 .ةنراوملاو نانبل خيرات يف تافلؤم

 .ينابارت عجار سس منابيرد

 رعاش :(١57ت) ةمصلا نب ديرد

 فوسليف )١97١-١٠١١4(: (كاج) اديرَم

 رايبلا ةقطنمب رئازتلا يف دلو م

 ةسقا ةقرتموبجلا ملعلا لسعات مجرت

 فقسأ

 ةباتكلا» :هتافلؤه نه  .لرسوه

 رغدياه» ءلوأله «فالتخالاو

 .«ةفسلفلاب ّنحلا) ««ةلأسملاو

 ايبرصو اينودقم يف رهن :8)1 نيرد

 نيرد نم فلأتي .مك ١١١ ءاينابلأو
 ند قالا وسلا نيعووك 1101ه
 ةريحب هيذغت .مك ”١١ ؛ءديرخوأ ةريحب

 . كيتايردألا يف ّبصيو ردوقش
 )١8١4- 1151:8عا1 (نيمايئب) يليئارزد

 ةرازولا سيئر .. ّيزيلكنإ سايس 0١
 بزح سكر امم

 ايروتكف ةكلملاب ىدان .نيظفاحملا

 ين هلو ةيكرلا يلام .عرت
 اهنم ؛ةكّرحتملا هموسرب رهتشإ .وغاكيش
 ةطبلاو ؛«ىكيم» رأفلا نع ةعئار ةعومجم

 ةةءعبسلا مازقألاو جين شئالب»و :«دلانود»

 نع مالفأو ««بئارغلا دالب يف سيلأ»و

 .تاناويحلا

 يف ضفخنم :2ددمعهتتع يراغنوزد
 . ياتلآو ناش نايت لابج نيب نيصلا برغ

 فرعيو ىليإ رهن ىلع يليإ ٌرمم هزاتجي

 نيب تالصاوم قيرط .يراغنوزد بابب
 . ىطسولا ايسآو نيصلا

 .دادغب يكسإ عجار : ةركست

 رْفَك ةظفاحمب رصم يف ةنيدم :قوست

 .نو٠٠٠,٠ ءديشر عرف ىلع خيشلا

 .ةيفوص تاجوسنم . ةيعارز قروس
 .ةّييويثإ ةنيدم :5516)1 هيسد

 .نالقي٠٠٠ ءولو ةعطاقم
 ىلع انق ةظفاحمب رصم ىف ةدلب :انشد

 00000 ؛لينلا

 َينوُك ءاجه رعاش : مكن -ا/57) لبعد

 ملسم ىلع جّرخت .دادغب نكس .لصألا

 ةدعاق

 اجه .ديشرلاب لصتإ .ديلولا نب
 : نييسابعلا

 اولتق نإ نيروذعَم ةّيمأ ىرأ

 رذع نم ساّبعلا ينبل ىرأ الو
 .«ءارعشلا باتك» هل .نييولعلل مّيشتي ناك

 تارجغ ىف ّيدنه فرم : 11ةناعق اكراقد

 ىدحإ «برعلا رحب ىلع
 ةسدقملا دنهلا ندم

 اهب ماه . ةّيروطسأ ةّيروح :12ةمام6 ِهِئْفَذ

 .راغ ةرجش ىلإ سفز اهلّوحو نولوبأ

 .ن ا قر: ها

 سوام يكيم - ينزحد تلو
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 بطلا ةّيلك - اكد

 وه .ةيكاطنأ نم برقلاب ناكم :ِهِيْفَد

 دايعأ هل تميقأ نولويأل لكيه هيلع دّيش
 . ةلفاح ةّيونس

 نم ّيروطسأ عار :1ةمادمتك سيئفُد

 هتييزت ىلع تحاق سرع نبا هولا

 .يوعرلا رعشلا ئشنم وه .رامزملا يف
 )1١841١- 2:هرؤلع (نينوطنأ) كاروقد

 دهعملا ريدم . يكيشت يفيس وم :(1 842

 نم .غارب يف مث كرويوبن يف َيقيسوغلا
 هلو .«ديدجلا ملاعلا ةّينوفميس» هلامعأ

 .نامكلا ىلع تافوزعم

 دّمجتملا يف ةّيدنك ةريزج :08/)1 نود

 . مك 01,5:-» ءتلامشلا
 اهتدعاق ةّيناطيرب ةعطاقم 31 نود

 «ثوميلب اهندم ّمهأ هرتسكإ
 .ن ةة؟ هدف

 ئبرح أفرم :2ء/هممد:.[ تروينوقد

 . ثوميلب برق َيناطيرب
 نارهتث هلمحي مسإ +823 انيفد

 سالتوك يوري :ّيلامشلا انيقد .ناّيسور

 دنع ضيبألا رحبلا يف تبصيو
 نقار نع هيك 1,987 :«كتلبماعر]
 اهّمهأو .ءاغاق ءاغانيب .غوب ءانوخوس

 يف كسبتيق يوري : ّيبرغلا انيقد .اغدشتيف

 يف بصيو .اينوتيل يف اغيرو ءايسوروليب

 .مك ١,١54 ؛قيطلبلاب اغير جيلخ

 قرش لامش رصم ىف ةظئاحم :ةّيلهفدلا
 :هزعارم هةووستلا ايكصاع .ءاناذلا
 ءنيّوالبنسلا .«سئركد .ساقلب ءاجأ
 نمو ءرمغ تيم «ةلزنّملا ءاخلط «نيبرش
 . ةلزنملا ةريحب اهقرش يف .ةيرطملا اهندم

9 

 ةسنرولف فحتم - نولّترملا دالوألا - ايبور الد

 ةّيقيفوتلا حايرلاو ريغصلا رحبلا اهيوري
 .بوبحو نطقو زرأ .ةروصنملا ةعرتو
 شاع ّيسراف رعاش :(٠98ت) َقيقَد
 ّيمحلم رعش ىناث هل .نيّيناماسلا طالب يف

 مظنب أدب .ّيزورملا ّيدوعسملا دعب

 اهلمكأف اهمامتإ لبق ليتغاو همانهاشلا

 . ّيسودرفلا هدعب
 اتلد ىلع شدالغن ةيساح ءلتوضعف اكد

 ةّيعارز قوس .ن٠٠٠,7,570 «جناغلا

 بلقو ريرح هةروهشم حجيسن تاعانص

 ةيحاض ىف امّيس اال .داجسو نطقو
 . ةّيرثأ دجاسم . جئاغنايران

 أفرم «لاغنسلا ةمصاع :10ةاعق: راكد

 ةدعاق .ن 1,5١١,٠٠١ «تسلطألا ىلع

 ريش .ةاريطلا .ةيرفتلا ةلحعو. .ةرح
 بونجو ةّيبونجلا اكريمأ وحن طيحملا
 «ّيعانصو َيفاقثو ئراجت زكرم .ايقيرفأ

 .ةيذغأو دولج .«نوط بيلعت «قتسف تيز
 :(1434-1940) (دّمحم) يلاكَدلا

 رابخأب الملا فاحتإ» هل .يبرغم خّرؤم
 رابخأ يف ةميتيلا ةّردلا»و «السو طابرلا

 .؟ةئيدحلاو ةميدقلا ةلاش

 ةظفاحمب رصم يف ةنيدم :سنركد
 ناره 2 ةيليقَتلا

 هيش طسو ةعساو ةيفه : 0 نكد

 مضت ءادّيرُت رهن بونج ةّيدنهلا ةريزجلا
 تايالو نم اًماسنأو اكاتانرك ةيالو

 .ودان ليمات ءشداري اردنأ ءارتشاراهم

 ءرويغان ءرولاغنب ءدابارديح :اهندم نم

 ةّيناكرب ةبرت .رْغَن دمحأ ءروباجيب ءانوب

 دنهلا زوجو ديبع قتسفو نطق «ءةبصخ

 باشخأ ؛طاطمو ّنبو ٌزرأو ياشو حمقو
 ساحنو ديدحو محف مجانم . لدنصو كت

 . تيسكاوبو

 لينلا ىلع ةبونلاب رصم يف ةيرق :ةكدلا
 له نيم لبعم لالطأ .ناوسأ دس بوثج

 .ةسلاطبلا

 .نيّنَج بج ءاضقب نانبل يف ةيرق :ةّوكَد

 .ةينامور راثآ
 وحن) 2«ا1'هةاع (ولوكيت) يتابالد

 8 دلو ؛يلاطيإ ماسر 9-٠:/١1050(:

 يف ”ويشيتاميرب يدعاسم رابك نم . انيدوم
 .قلبتتوفا رضا ةقردز
 [2ءاا4 50.12 (وموكايج) اتروي الد

 ناّتفو يرامعم سدنهم )١17١75-1١64(:

 ولجنلاكيم فلخ .امور يف دلو .تلاطيإ
 ريغ هلامعأ زجنأو انا ماد 97

 رصقو.:؛ضرطب رام ةسيئك ةّيق :ةلمكملا
 . نيظفاحملا رصقو «يزينراف
 [2عاا» مهطاطأ# (اقول) ايبور الد

 دلو .ىلاطيإ تاّحن )-١185-14(:

 يف لامعأ هل .اهيف عملو اسنرولف يف

 دالوألا» اهرهشأ زنئوربلاو ماخرلا

 . «نولّترملا
 ىف ةّيكريمأ ةنيدم :1|158ا35 سالد

 58 زكرم .ن 7,918,6٠٠ «ساسكت

 .ةّيملاع روتسزنارت ةعانص .نطق قوس
 سبالملا ةعانصو ءايزألا زكارم ربكأ نم

 تاراّيسو تاّيئايميكورتب ءدالبلا يف

 يدنك سيئرلا اهيف ليتغإ .نورتكلأو
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 -١اآ/44) ءاقمدتطتع (ناج) ريمالد

 ىعضاو دحأ .تسنرف تكلف 1

 1 ْ . ّيرتملا ماظنلا ساسأ
 قرش يف رهن :7ءاو83:2 روالد

 قوري .مك مأف ٌةدَحَتَمْلا تايالولا

 ةدحتملا تايالولا ىدخإ :روالد



 اتملد

 جيلخ دنع يقرشلا لحاسلا ىلع ةّيكريمألا
 .ناءءرد٠» ءامك ةراال# ءروالد

 .رقود اهتمصاع

 .(ناورسك ءاضق) نانبل يف ةيرق : اتبلد
 )١5/85- 2عءآ 5قمام (ايردنأ) وتراس لد

 .ةسنرولف يف دلو ٌيلاطيإ ماسر 2:

 نيب عمجي عيدب َيَنف قسانتب هلامعأ زاتمت
 . يشتنيف اد ودرانويلو ليئافارب رّثأتلا

 ادنلوه بونج يف ةنيدم :1»الا تفلد

 ةروهشم .ل ألةءيةقف «مادرتور برق

 . 11 نرقلا ذنم قرزألا ينيصلا اهفزخب
 نانويلا يف ةميدق ةنيدم :12ءامطدأ يفلد

 اهدبعم يف ناك .تبونجلا سانرُي حفسب

 .ىفلد ةفاّرَغ مساب ترهتشا أّبنتت ةنهاك

 اهيف فشتكإ .يرتساك ةيرق يف اهضاقنأ
 . ّىنغ فحتم . انيثأو نولريأ لكيه 5

 :(15157؟ ت) 12ءامطتم (جروج) نيفلد

 يف ةّيبرعلا سرد .ّسنرف قرشتسم

 نّنامثعلا تاواشابلا خيرات» هل .نارهو

 .١ا/128 ىلإ ١62١2 نم ء؛ءرئازجلا يف

 ةجهللا ىف  ةّيولعلا تاماقملا»و
 . «ةّيشكارملا

 -1867) 12ءاعمككع (ليفريت) هّساكلد

 ةّيجراخلا ريزو .ّيسنرف ّيسايس :(7
 قافتالا» دقعل 1 14-11

 ىمظعلا ايناطيربو اسنرف نيب «ٌدولا
. 

 وبأ ةرامإ عبتت جيلخلا يف ةريزج :املد

 .ؤلؤللا ديصب اًميدت ترهتشإ . يبظ
 ىف ةّيلحاس ةقطنم : 13 ايتاملد

 : [هنافف نم كيتايردألا ىلع ايتاورك

 «راداز .اكاير «كينقوربود « تيليس

 ٠٠" وحن .ايتاملذ رزج اههاجت رشتنت
 «راشه : اهّمهأ «ةلوهأم اهثم «ةريزج

 ةعارز .بار ءالوشتروك ءسيف نشتارب

 «كامسأ ديص .تاّيضمحو ةمركو نوتيز

 . ةحايس «منغ ةيبرت
 .نيرحبلا عجار :نوملد

 ةظفاحمب رصم يف ةنيدم :تاجنلدلا
 .ناةر٠٠٠ ؛ةريحبلا

 لامش يف ةنيدم :1151 يلهد وأ يهلد

 ةعطاقم ةدعاق ءةنمج ىلع دنهلا

 ١941١١- دنهلا ةمصاع .ن ,/ 86ر٠٠

 ةديدجلا ةمصاعلا ءانب ىّتح

 اهّلتحإ .ةيبونجلا اهتيحاض يف يهلدوين
 ةمصاع اهولعجو ١١ نرقلا يف نوملسملا

 «1798 كنلروميت اهرّمد ءيلهد ةنطلس

 اهذخَتاو ١778 ناجهاش اهءانب داعأ

 زكرم .لوغملا ةّيروطاربمأل ةمصاع

 تاعونصم «ّيحايسو ّيعانصو ئيراجت

 مهأ .ىلحو ساحنو دلجو ريرح «ةّيفّرِح
 رانم بطقو ءارمحلا ةعلقلا ةّيرثألا اهتينبأ

 .يديدحلا دومعلاو

 لحاس برغ ىف ةنيدم :13103 اولد

 .باشخأو ّنب .نا/٠٠٠,0 .جاعلا

 َيتاورك ءَينامثع َيسايس :اشاب راولد
 راصو ١17١ اينولوي براح .لصألا

 . 171717 ةّيراشكنالا هلتق . مظعأ اًردص

 ةّرعَم برق ةيروس يف عضوم :ةَرولَد
 ./ نرقلا نم راثآ .نامعتلا

 يزيت ةيالو يف ّيرئازج أفرع :سيلد
 .ةحابس .ن 10,٠٠٠ ءوزرو

 نم ءميرك همسإ :(7 ليئوناّمع) يلد
 بختنإ 1١9717. (قارعلا) فيكلت ديلاوم

 نوناك " يف ةّينادلكلا ةفئاطلل اًكريرطب

 :اهزربأ تاباتك هل “”٠٠”. لّوألا

 ةّينادلكلا نع _مجرتم ءءابآلا»

 )١498(: «ةّيكريرطبلا ةّسؤملا#و

 نيك

 رفس يف :ةاروتلا يف تركذ ةأرمإ :ةليلق
 نأ هنم تفرعو نوشمش توغأ .ةاضقلا

 ءمئان وهو هتّصقف .هرعش يف هتّوق رس
 .نيتنيطسلفلا اهموق ىلإ اًريسأ هتملسو
 .ةنايخلاو ردغلل اًرمر اهمسا حبصأف

 .جيلخلا ىلع قيدوعس فرم : ماّمّدلا

 .نا6١+,٠٠٠ ء.ءاسحألا ميلقإ ةدعاق

 . ّيطفن أفرم
 -1771) (دّمحم نيدلا ردب) ّينيمامدلا

 .بدألا نونفو ةعيرشلاب ملاع (14

 ةرهاقلا نطوتساو ةّيردنكسالا يف دلو

 ءاضشق اهيف يلوو ؛«نودلخ نبا مزالو

 ثيح دنهلاف نميلا ىلإ لحر .ةّيكلاملا

 حرش يف «بيرغلا ةفحُت» هبتك نم .يفوت
 يف «نويعلا»و .«ماشه نبال ؟بيبللا ينغُم»

 رصتخا «ةايحلا نيَع»و ةةّيِجّرْزَْخلا» حرش
 . يريمدلل ؟ناويحلا ةايح# هيف

 زرُبلا لابج يف ةّمق ىلعأ :دنّوامَد

 .ةيناكرب ةهوف نوعبس .م 0,098 ءناريإب
 حفسلا يف .محفو تيربك .ةّيندعم هايم
 .نارهط ناكسل دنوامد فيصَم ّيبونجلا

 ةيحاضب ةّيدنه ةنيدم : [ان10-00ال10 مد مُد

 ءاتوكلك

 .روهشم صاصرو

 . ىدرب رهن ىلع يروس فيصم :رّمد
 ىلع ةيروس ةمصاع :ماشلا وأ قشّمِد

 .ماشلا فرط يف ىدرب

 44٠ ةّيمارآ ةكلمم .نلل6*ءى,ء٠٠

 تغلب .ةّيومألا ةفالخلا ةمصاع .م.ق

 نييسايعلا عم ترقهقتو مهعم اهّرع جوأ

 نوّيديشخالاو نوُينولوطلا اهيلع ىلاوتف
 .كيلامملاو نوَيبوُيألاو نوّيمطافلاو

 تمواقو يكنز نيدلا رون اهنضح

 لوغملاو وكالوه اهبّرخ .نيّيبيلصلا

 ةسارجع ةرصخد .نلآآ *ةرؤةق

 ةيداب
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 كتلروميت اهقرحأو ١٠١١و

 ١6١5« نوّيتامثعلا اهلتحإ . ٠

 .ةّينغ راثآ ١417-184٠. نوّيرصملاو

 ةيواعم روبقو ّيومألا عماجلا :اهنم

 رصقو سربيب رهاظلاو نيدلا حالصو
 ٌيراجت زكرم .دجاسملا تائمو مظٌعلا
 ةينف تاراهمو ةّيفّرح تاعانص ؛«ّيحايسو
 بشتخ ميعطت ئمدقلا ذنم ةروهشم

 هكاوفو رضخ بيلعتو تايولح «ساحنو
 ضرعم .ىدَرَب اهتطوغ يوري .ةففجم
 ءامود :اهتيضقأ .«ةظفاحم ةدعاق .تلود

 . ةفيطقلا ..كنلا «ىناديزلا

 1 ةنراوملا كريرطب (ايمرإ) َىِصَلْمَد
 . امور راز هنإ لاقي . 17

 ةمصاع ء«اتلدلاب رصم ىف ةنيدم :روهنُمَد
 يه .ن٠٠٠,٠٠5 «ةريحبلا ةظفاحم

 تاالصاوم ةدقع .اًميدق سيلويومره

 .ةيفوص تاجوسنم «نطف قوس « ةّيديدح
 (دمحأ نيدلا باهش) ٌيروهنَمَدلا
 خيش .ٌقيرصم مِلاع :(١1الالهح 1719-)

 قطنملا ىف تافلؤم هل ١714. رهزألا
 ْ .ةغالبلاو

 فلؤم :(1871ت) (دّمحم) ٌيروُهْنمَدلا

 يف عرب .رهزألا يف ملع .يعفاش يرصم
 يفاشلا داشرالا» هبتك نم .ةيناسللا مولعلا

 .«يفاوقلاو ضورعلا يف يفاكلا نتم ىلع
 اتلدلا لامش رصم ىف ةظفاحم :طايمد

 نم . طايمد اهتمصاع . طايمد عرق قرشو
 .ورسلا ءدعَسرْفَك ءروكسراف :اهزكارم
 ,طايمد عرف ىلع رصم يف ةنيدم : طايمد
 ايلضني .نالاكفر٠م+© ةظفاحم ةمصاغع

 ةدعاق .ةلزنملا ةريحب نع قّيض طيرش

 ةّيفَرِم تاعانص ءةّيعارز قوس ءديص
 اهرصاح .ثاثأو ةّيريرح ةشمقأ

 ١5١9-١57١  اهوحتفو نوّيبيلصلا

 .11؟5498و

 777 ئيسايس :1)ءودنكعا (ناميلس) لريمد

 .ةلادعلا بزح سيئر . ١1474 دلو ءتكرت

 َيفاحص :(18619-1107/) (دّمحم) انّدلا

 . 18457 توريب ةديرج أشنأ . ينانبل

 رحبلا ىلع ايبويثأ يف ءارحص :لقاندلا
 «يتوبيجو ايرتيرإ يف ٌدتمت ءرمحألا
 . اهتا ةفحتمب ةروهشم كك الةءيود٠

 5256-5 .م ١١5 لاسأ ضفخنم اهلامش ىف

 كلاكإ ةريخدب ينوبيج يفو رحبلا حطس

 ةاعّر مهو ةلقاندلا اهنكسي - .ما68

 . يتوبيج يف رافَع لئابق مهنمو . لَحَر

 ىيحيل ةيراج :(487350ت) ريئاند

 ةيقرشلا ةسينكلا كريرطب :5 اخند

 نوفسيطقو قيلاس يسرك ىلع ةّيروشألا

 , أ5الك
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 ىلع رصم ديعص يف ّيرثأ عقوم :ةَّردنَد
 دهع نم ديعم .كنركلا لامش لينلا
 مهأ نم ةليفو وفدأ دباعم عم ربتعُي ةنعارفلا

 .ةميلس ةلاحب ةظوفحملا ةّيرصملا راثآلا

 ١6 نرقلا روتاح ةهلالل امل سمتوحُت هانب
 .نامورلاو ةسلاطبلا هددجو .م.ق

 نونطقي نانبل يف ةعيشلا نم ةليبق :شَدنَد
 . لمرهلا

 ّيعوسي بهار :(ومينورج) ينيدند
 نود ١6847. نانبل راز يلوسر دصاقو

 .ةتراوملا نع هتاغابطلاو هتلر زابغأ

 ميعز )١904-19910(: غنيب وايش غند

 .نايشت يشت غند مساب دلو .ننيص

 داق . 1474 يعويشلا بزحلا ىلإ بستنإ

 .غنوت يست وام بناج ىلإ ةليوط ةريسم
 بزحلل اًماع اًنيمأ راص ١904 ىف
 ٌّيداصتقالا حاتفنالا نيب عمج .تعويشلا

 .ّيسايسلا ددشتلاو

 حفسب ةّيكريمأ ةنيدم 11068061 رشند

 ةمصاع .م٠٠6,١ «ةّيرخصلا لابجلا

 ّيعارز زكرم .ن 1,7١7,0٠٠ ءودارولوك

 0101 -١والةو 1١94186-١919/1 ءارزولا سيئر
 تو

 91/5 114ر 1- 154١وأة١9.
 ظ -50) (ىسوم نس ديحف) ٌيريمذلا

 هباتكب رهتشإ .ٌيرصم ملاع 2:06
 ئ ةرعوت نم تاو لّوأ وهو ؛ناويحلا ةايحا

 نع تامولعم هيف .يبرعلا بدألا يف

 رعاش :(19440-1988) (لَمأ) لَقْنَد
 نيحداكلاو نيحالفلا ٌبحأ . يرصم

 ىلإ ةرئاثلا هتيناسنإ هتداقو ءنيمولظملاو

 نم .نيزحلا رعاشلاب فرُع .نوجسلا
 .؛ةماميلا ءاقرز ِيَدَي نيب ءاكبلا» هرعش

 ثيداحأتا .«يتآلا دهعلا» «ةرمقلا لتقم»

 .«ةقلغُم ةفرغ

 ىلع نانوسلا لامش ىف ةنيدم :ةلقنُد
 لّمُْد ةكلمم ةمصاع .ن 0,6٠٠ «لينلا

 .دولججو رومُت . اًميدق ةّيحيسملا
 ىلع ّيسنرف فرم : ط©سبصاءعيونع ك ركند

 ٌيراجت أفرم .ن ٠٠١,٠٠٠ «لامشلا رحب

 «نفس ءانب ؛طفن يفاصم ءيعانص زكرمو

 ءافلحلاو ناملألا نيب ةنحاط كراعم

 ةميسج رئاسخ زيلكنالا اهيف دّبكت 4
 . اسنرف نم مهباحسنا يف

 )1١484٠- طاصلمم (ديوب نوج) بولند

 عرتخإ .يدنلتكسإ سدنهم 1١((

 . 188/8 تاراّيسلل ةخوفنملا بيلاودلا

 . ياهال بلطأ : 2م 113م غاه ند

 ّيبرح أفرم :2عم 11ءالع؟ ردله ند

 رحب ىلع ادنلوه لامش يف يخيرات
 .نالة,٠٠٠ ؛«لسكت ةريزج هاجت لامشلا

 تاناويح ثوحب ةطحم .مالا/ هعافترا دس

 .ديص ةدعاق . ةيرحب

 ءابوروأ قرش ىف رهن :201م6#: رييند

 يادلاف ةبضه يف غبي مك 44
 ايناركوأو ايسوروليبو ايسور يف يرجيو

 «فليغوم ء«كسنلومس لذه يوريو

 « عوشتنم رك ؛ يساك رشت « فيك

 «لويوكين ءيجوروياز «كسفورتبوربيند

 قرش دوسألا رحبلا يف ٌبصيو .نوسرخ
 هةطبرت .ةلحاس ةريصب: اثدكم اسيدوأ

 ّيبرغلا انيقد رهنأب تالصاوم تاونق

 دودسو ةقاطلل مهم رديعم .عوبو نماينو

 ءابرهكلا ديلوتلو ٌيرلل



 كسفورتبوربيند

 «سيغوربيند وأ يجورربازو غوشتنمرك

 «تييرب ءانيزرب هدفاور نم .اكقوخاكو

 . انزد ؛ جوس

 :12منعم,همعءامه5١ل1 كسفورتيورييند

 ءرييثد ىلع ايناركوأ يف ةنيدم
 زكرمو ٌيرهن أفرع .ن, ٠٠٠٠٠

 : 10516م1002:21) ع 5-5 رييند

 :رييثد ىلع ايناركوأ يف ةئيدم

 ,ةّيئامرهك ةطحم .نا*ءءرء٠»

 بوجع همك رت ةئيدم : ادعمتتلا يلزيند

 قوس .ن١١ةر٠٠٠ .ةيالو ةدعاق ؛ريمزإ

 .18489و ١9٠١ لزالزلا اهتبيّرخ . ةّيعارز
 .مك هلوط رهن :128125[: رتسيئد

 اينولوي دودح برق تابراك لابج يف عبني
 يوري ءايقادلومو ايناركوأ يف يرجيو

 رحبلا يف بصيو لوبساريتو يردنب
 ةيلعاش ةريحب انك انيدوأآ ترهووسألا

 ةيكاطنأ كريرطب :(3 سريسودويث) ناهد
 11/51-١97/88, كيلوثاكلا نييكلملا ىلع

 .رهوج سويسانتا نارطملا هسفان

 ىف ةّيدنه ةنيدم : 1061153 آ[)ان98 نوذارهد

 :يهلح .لامش ايالمع مف شواربرتوأ
 :بتاشخأ ( ّىفيص عجتنم .ن اة روف

 . 51 نرقلا نم ّيذوب لكيه

 دهعلا ىف ترشتنا ةقرف :ةّيرهذلا

 ركنأ . ةّينانويلا ةفسلفلاب ترثأت . ساّبعلا

 . ريهشلا يلزتعملا ملكتملا

 .ةزيجلا تبوثنجح رقم يف ةدلب :روشهد

 .م.ق انو

 يف ةريزج 1١١7 نم ليبخرأ :كلهذد

 مهأ ءايرتيرإ عبتي رمحألا رحبلا بونج
 تك ١ عَّوَضَم ةأجت ريبكلا كلهد هرج

 ةدعاق .ؤلؤلو كامسأ .ن٠1,686 ء'مك

 . مب رتح

 . يهلد عجار : ىلهد

 نيطالسلا اهمكح ةكلمم :(ةنطلس) يلهد

 .نييسابعلا ءاقلخلا مساب نوملسملا

 كيلامملا :اهتالالس . ”شعتليإ اهسَسأ

 .”دّيسلا "قلغت .”يجلخ .ءكارتألا

 . ”يدول

 : ىرغصلا دوفتلا ءارحص وأ ءانهذلا

 دجن نيب دتمت ةّيدوعسلا قرش يف ءارحص
 عبرلا ىلإ ىربكلا دوفتلا نم ءاسحألاو

 .مك 1ر5 وجت اهلوط. ءاّيؤتج يلاخلا
 ةيلمر نابثك .مك ١ ىلإ 550 نم اهضرعو
 .ةمهم طفن لوقحو ةكارحتم

 حفسب قارعلا لامش يف ةنيدم : كوهذ

 .ءةظفاحم ةدعاق .ن 80,٠٠٠" «ناتسدرك

 ءةرَقَع «ةّيدامّع ءوخاز ءكوهد :اهتيضقأ

 . ةّيكلاملا ءرابيزلا

 ممق نم :!هدادهن#. يريغالوهد
 .مم٠4,1" ؛لايينلاب ايالمه
 دجن بونج ةيدوعسلا يف ٍداو : رساودلا

 ةينار هدفاور نم .ريسع لابج نم عبني

 . ةشيبو
 ىلع نورماك يف أفرم :12هاندلق الاود

 ىف ةديدع ةّيلحاس رهنأل كرتشم ّبصم
 وم .ناردمءروعدا ةايتيغ جيلخ

 موينمولأو جيسن «ّعانصو ٌيراجت
 ديلوت ةطحم .ديص ةدعاق «دولجو تويزو

 .ايدإ تالالش دنع اغاناس ىلع ةق

 )١4710- (نيدلا لالَج) قيناوذلا

 نم .يناريإ ثحابو ضاق 66 ١(:

 ءاضق يلوو زاريش نكس .ةفسالفلا

 هل .ةّيسرافلاو ةّيبرعلاب فتص .سراف
 .فّوصتلاو بدألاو ةفسلفلا يف حورش

 يجشوُقلا حرش ىلع ةيشاح» :اهنم
 ةيشاحاو «دابعلا لاعفأ»و «مالكلا ديرجتل

 بطقلل ةَيقِطنَملا دعاوقلا ريرحت ىلع
 .'«ةيدضعلا دئاقعلا حرش»*و «يزارلا

 لكايه حرش»و «قطنملا بيذهت حرش#و
 .«ىدرورهسلل رونلا

 )١971- 2انط#ةءاع (ردنسكلا» كشتبود

 ماع نيمأ ءيكيشت سايس ©51
 معزت .1434 يكيشتلا تعويشلا بزحلا

 ةيريهطت ةلمح يف ماظنلا ريرحت ةكرح
 كرس ىلع ىلا +4غارب .عيبرب# تقرت

 ناحل

 نع دعبأو .يركسع تايثوس لّخدت
 ةّيعمجلا سيئر حبصأ .ّيسايسلا لمعلا

 ١9894. تارييغت دعب ةّيداحتالا

 اينامور ىف ةقطنم :100:58ع3 اجوربود

 اهتدعاق  «توئادلاو دوحالا ركبلا دع

 «لامشلا يف ةيوارحص لوهس . ازنتسنوك
 «بونجلا يف ةيئطاش تاريحبو تاعقنتسم

 مسق ىلع ايراغلب تلوتسإ .ملزار اهّمهأ
 .راثثاك ديس :1557 دنع تودجلا نم
 . حباسم

 ىلع أفرم :2لطءم0مألع كينثوربود

 ءايتاملد لحاسب ايتاورك يف كيتايردألا
 ةّيئاردتاك ٠تىحايس زكرم .ن[

 يه .ةعئار عيبانيو ةّيرثأ راوسأو روصقو

 .121535 ةّيكرت ةّيمحم .اميدق ةصوغر

 ىتح رهدزم َيفاقثو يراجت زكرمب تمعن
 اسمنلل ةعبات ةصوغر تناك . 177377 لازلز

 .1919و 1١816 نيب

 [»نماعا»# (اوسنرف فزوج) سكيلبود

 مكاح .ىسنرف ٌيرادإ :(1715-110)

 ةراجتلا مظن 4١!١. دنهلا ةكرش ماع

 .ّيناطيربلا عّسوتلا مواقو
 1[آ2ناحازت» (د رغلأ) نيلبود

 نيب عمج .ّيناملأ ّيئاور (1

 - 1 ياك

 هتياورب رهتشإ .ةّيلبقتسملاو ةيريبعتلا

 .«ستالبردنسكلأ نيلرب#
 [)انم074- (هردنأ) هييموس نوبود

 قرشتسم 167 ):١14:6-1987(:
 رهتشإ .ةّيمارآلا ةراضحلا سرد .يسنرف هَ

 نع تّيملا رحبلا تاطوطخم ةمجرتب
 .نيديسألا
 )1١845- 1)ناع[6 (نائيدرف) رتود

 دئار .ىسنرف ٌيرامعم سدنهم ( 5

 ْ .ديدحلاب رامعلا ةسدنه

 )1١847- 10هنهطاإ' (سلراشت) ينود

 لامش باج زيلكنإ دئار ( 5

 ةريزجلا ىف رافسأ» هل .ةّيبرعلا ةريزجلا

 ْ .«ةّيوارحصلا

 .جيلخلا ىلع رطق ةمصاع :ةَحْوذلا

 .ؤلؤلو كامسأ ديص .ن ٠,0

 بلطأ : 12008502 (سلراشت) نوسغدود

 . (سيول) لوراك

 ):-١841- 10ةسسلعأ (سنوفلأ) هدود

 ةقدب هّنفا ارّيمت -  سنرف بيدأ 1
 علا تاير. ع .ّيعقاولا مسرلا



 سدقلا يف ةرخصلا ةبق ظ

 ءايشمفلاو ةيافكرلا ةدمعالا ا 2
 . سيفنلا داجتسلا . اهتغاق ضرأ ىطغيو
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 ٍ يسم سا ةريوطا فاو ةقرضرفلا»ةلسلا وجع
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 . ايناتيروم ةمصاع طوشقاون

 تيبلا طّسوتت ةبعكلا
 اهلبقتسي .ةكم يف مارحلا

 عيمج نم نوملسملا
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 ةليصح ئلاللا نم ةعومجم ١.
 . يتيوك "داي

 ةسيئرلا تاقرطلل ةئيدحلا ةسدنملا .؟

 . تيوكلا يف

 ةيرثألا ءارتبلا ةنيدم يف ةنزخلا .#

 كرا
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 نويرودلا /1 4"

 سو .«نوكسارات ود نيراترات» «؟ريغصلا

 تاياكح#و «يتنوحاط لئاسر» :هصصق

 . ؟نينثالا موي
 قرش يف ةنيله 3 امودود

 دالبلا ةمصاع .ن*5,:٠٠ ءايئازنت

 ليبخرأ :20لءاهمعوذو زيناكيدود
 ّ م4 انا

 رزج نم فلأتي .هجيإ رحب يف ٌينانوي
 امك 17,757 «ةّيبونجلا سداروبس

 سوكو سدور ةرزج مهأ ءال ١1 ترف .٠

 ةيبرت ءهرضخو ةمركو تاّيفمح . سمطيو
 تلوتسإ .كامسأو جنفسإ ديص ءةيشام

 ١19411-1444. ايلاطيإ هيلع

 ايلاطيإب هتنومايب يف نارهن :1018 اروُد

 يوري ؛ءمك ١١١ ايتلاب ارود :وب دفاور نم

 .مك ١78 ايرابير ارود .ايرقيإو اتسوأ
 دودس .ونيروت دنع وب يقتليو اسوس يوري
 . اتسوأ يداو ىف ةقاط ديلوتو
 ةرمعتسم : ةّيحلاصلا وأ سوبوروأ ارود

 .(ةيروس) نيدايملا برق ةميدق ةّينانوي

  نرقلا لّوألا سقولس داّوق دحأ اهانب

 اهبرخ ”.٠ نرقلا ةّيحيسم ةسينك
 555 ةوكاساسلا
 :( )١191١4- 18135 (تيرغرم) سارود

 . مانتيف يف تدلُو . ةّيسنرف ةّيئامنيسو ةبيدأ

 ةّيفاقثلا تافارحنالا

 لبج راّجُت» :اهتاياور نم .ةّيعامتجالاو
 نمو .؟ٌئزيلكنالا قيشعلا» ؛«قراط

 تدقتنإ

 نمو «ء«زاولاو نيسلا رطانق» اهتاّيحرسم
 .؟غنوس ايدنإ» اهمالفأ
 ؛ ارتلكنإ يف ةنيدم : [لانم ماروُد

 رخب ىلع ةعطاقم ةدعاق

 اهندم نم ءزيتو نيت يّرهن نيب لامشلا
 مك > - 1 : كك*<-- :

 .نآ *ر٠ ا

 ؛ٌةدلش م ثوس ؛ديهزتاغ «نوتغنلراد

 ءانب ضاوحأ .دلردنوس ؛«لوتكوتس

 :ةشام ةيبرغ مشو
 ايقيرفأ يف أفرم :1سطةه نيبرود

 ةيالوب ّيدنهلا طيحملا ىلع ةّيبونجلا
 يف ًافرم ٌمعأ .نا,٠٠٠.١٠٠ ءلاتان
 .داليلا

 برغ يف ةئيدم :0)1[أ1010 تنومترود
 بيل يّرهن نيب رهورلا ضوح قرش ايناملأ
 ىلع ّيرهن أفرم .ن٠٠500,6 ءرهورو
 ناقمأ افرمب. ةلضتملا زمأآ تتوضشروخ ةانق

 .مهم ّيعانص زكرم .لامشلا رحب ىلع
 .ةروهشم هعج ء«بلصو محف

 ّيدنلوه أفرم :20:ل:ءاتا تخردروُد
 ةسينك .ن 5١١,٠٠٠ :؛نيروزوم اتلد ىلع

 مهم ّيراجت زكرم .14 نرقلا نم ةّيطوق
 ةسينكل سدونيس اهيف دقع ١54. نرقلا يف
 .1714-13194 ةّيحالصإلا ادئلوه
 )1١868- 2ك طعاست (ليمإ) مياهكرود

 َْنِإ لاق .ّيسنرف يعامتجا مِلاع 217
 ةييدألا ثادحألا ردصم وه عمتجملا

 لمعلا ميسقت» هتافلؤم نم .ةّينيدلاو
 .«ّيعامتجالا

 )١41157- انسعا (سنرول) لرود

 .دنهلا يف دلو .ّيزيلكنإ بيدأ

 تاالكشملل يذصتلا يف رليم يرنهب رّثأت

 ٌبحأو ؛ةرصاعملا ةيعامتجالاو ةيتايحلا

 :هتاياور نم  طّسوتملا عىطاوش

 «؟فيلوتنوما ء«رصاشلبا ««؟سنيتسويا)

 .«ايلك»

 -ا١ملك١) 1101516 (راودإ) مرود

 كف نم نكمت . نيسنرف قرشتسم 25

 .تيراغوأ - ارمش سأر يف صوصنلا

 ةيحاضب ةيكيجلب ةنيدم : 3 نروُد

 . ساملأ عطق .ن 80,0٠٠ .سرفنأ

 )١8:6- 100:23 (تدراهنرب) نرود

 لَبْعَو نق ّيناملأ قرشتسم :(اثركا

 يف ةّيقرشلا .ةبتكملا نيمأ .ايسور يف

 .ةّيخيرات تافلؤم هل .غربسرطب

 ةيقرشلا -.تاطوطخملا (<تسرهف#و

 ةّيبرعلا بتكلا تسرهف»و «جربسرطبب

 راثآلا راد يف ةّيكرتلاو ةّيسرافلاو
 .؛ةّيويسألا

 كيسكملا يف ةنيدم :1)ان13:180 وغنرود

 .ن 170,٠٠٠ ةّيبرغلا هردام ارييس حفسب

 1آداننرععدم78[( (شيرديرف) تامنرود

 تح رسمو بتنتاك )141-:١184(:

 . ؟يبيسيسم دّيسلا جاوز» .؟زوجعلا

 -١م495) 100:2 (فاتسرغ) هرود

 رهتشإ .ئسنرف رافحو ماّسر :( 847

 ورب لراشو هلبارل اهنم ء«ةريثك تافلؤم
 زيمت .مهاوسو ستناقرسو هتنادو كازلبو

 .ريبعتلاو ةّوقلاب هّنف

 . وُريِوُذ بلطأ : [0هانك0 وروذ

 شل ملعم : [7ه,ماطعم5 سواثورود

 يرّرحم دحأو ةّيتوريبلا قوقحلا ةسردم

 .م 1 نرقلا يناينيتسويلا نوناقلا

 .ةونج فارشأ نم ةرسأ :10:18 ايرود

 رهشأ .ةنيدملا يف نيلبج بزح تمتزت
 )1١474-:١65(: ايرود ايردنأ اهئاضغأ

 1 اوسنرف لوطسأ داق ؛ رحب ريمآو دئاف

 مث ؛ناكلراش لوطسأ ّدض اسنرف كلم

 نلإ ةضنا» ؟ اورق نع .نفف

 فنعو ةّيشحوب معمق .1078 ىونج

 بزح نم يكسييف سيول ناج ةرماؤم
 /١8620. فلوغ

 -١غ191) 1076 (تشربلا) ريرود

 ةعيلط يف ربتعي تاحنو ماسر 26

 نم اهرّرح دقو ةّيناملألا ةسردملا ةذتاسأ

 5 دلو .ىطسولا نورقلاب دّيقتلا

 يف رفحو ءاملاو تيزلاب مسر .غربمرون
 ةيعقاولا نيب عم .ندعملاو بشخلا

 نم .ةّيلاطيالا ةّيلاثئيلاو ةّيكنم الفلا
 .؟ءاوحو مدأ)ا غ ؟لسرلا» : هتاحول

 .؟مالآلا» .«سرافلا»



 يزود

 اودرط .م.ق ؟ فلألا رخاوأ نانويلا
 اولتحإ .م.ق ١١١٠١ وحن نيتئاخألا

 .دالكيس رزجو تيركو زينويولييو ايلاست

 ىلع اويقق -قرغصلا ايسآ اورمجتناو
 لتاقم بعشك اورهتشاو نيّيئاخألا ةراضح

 .بورحلا قشعتي

 )١4875١- 10هدإب (تراهنيار) يزود
 سوماق:هلا .-:ييفئلوخ قرقتس 11
 . روهشم يبرع

 005 دعم: (نوج) سوساب سود
 زاتمإ . ّيكر يمأ ّيئاور :(1910-1445)

 ةلصو» هتاياور رهشأ .مؤاشتلاو ةّيعقاولاب
 .؟ةّيكريمألا ةدحّتملا تايالولا» .«نتاهنم

 1205 (ودراودإ هسوج) سوتناس سود

 .1447 دلو .تلوغنأ تسايس : 5

 159 ةزدهمعلا نسر

 :(18737-١ا/97“) دمحم تسود

 ناتسناغفأ ىف ىئازكراب ةلود سّسؤم

15 00 
 [12هو1601عب5لكو/ (روديف) يكسفي دوتسود

 .يسور َيئاور بتاك )1881-1871١(:

 ةّيركفلا ةكرحلا يف ميظعلا ريثأتلا هل ناك

 زاتمت تاياور هل .ةّيرصعلا ةّيسورلا
 ةميرجلا» اهنم يسفنلا يقالخألا ليلحتلاب

 .«هلبألا»و ؟ىتوملا تيبهو ؟باقعلاو

 . ربعَج مجار :رَسود

 ىف ةنيدم :1ن55عاله[: فرودلسود

 يف' لضود ٌبصم ىلع انامل رغ
 ءايلافتسق اينانير «نيرلا

 ةيراجتلا رهورلا زكارم ّمهأ 0٠
 ةلاتعلا تاباقنلا ةقم .ةعاتصلاو ةيلاملاو
 .ةليقث تاعانص ءىربكلا تاكرشلاو

 يف ءايزألا ةمصاع «تاراّيسو تارطاق

 ةهق أع

 .ةيتغ فحاتم . ايناملأ

 -185/) 1)نككةا0 (هينير) وّسود

 سأر يف بقن ئسنرف ٌيرثأ 4

 .ةيروسب ناروحو ارمش

 -18/41/) 12نءاتقمت» (لسرام) ناشود

 ١ نلتمس ربا نه مسرع ماكو 35
 .«اداد# ةكرح

 [2نعاةمتم- (نومير) ن ويف ناشود

 تان :(١ةام-ارخال1) ااا

 كاجو ناشود لسراه قيقش . يسنرف

 نم .نبيعكتلا َنفلا ةذتاسأ نم .نويف

 . ؟ناصح)# هلامعأ

 ةمصاع : [2نكطقما»ع هشضشود

 .ن80807؟,٠٠٠ ؛:ناتسكيجات

 )1١851-1911(: 12عءعقك (راغدإ) اًغود

 ةسردملا نم ّيسنرف تاححنو ماّسر

 تاكرحلا جارخإ يف عدبأ .ةّيعابطنالا
 .ةيهاز ناولأب لاكشألاو
 )1957-5١١5(: (نيمأ دّمحم) ناغود

 يف بتك «توريب يف دلو ّينانبل يفاحص

 ردصأو ءاهضعب ريرحت سأرو دئارجلا
 .رخآلا اهضعب

 ع اهتيأر امك ةقيقحلا» :تاللحرلا

 يف ماّيأدو 641484 زوّمت ةروث رثإ قارعلا
 . «مالسلا ضرأ

 نام ةريزج ةدعاق :12هادها35 سالغود

 .ن 106,٠٠٠ ءادنلريإ رحب ىلع ةّيناطيربلا
 )1١488- 2:نانتل (سنبور) لاقود

 مجعملا» هل .ىسنرف قرشتسم ١(

 بادآلا يف سيفئنلا»و «ّئبرعلا ّينايرسلا

 .«ةّيئايرسلا
 )/1+1١9- 2سولذعأ4 (ارنرف) هييلاقود

 سيئر .ئتياه تسايس :(1

 هطلت نسوام 15549 1529 ةررهمعلا

 بدأ ىف هل اممهو

 دلو :دولك ناج هنبإ - .ةّيروتاتكد

 , ١1874

 قيضم ىلع ةّيناطيرب ةنيدم : 67 رقود

 أفرم .ل تةرؤق6 :هيلاكود اب وأ ركود

 ةمصاع ةّيكريمأ ةنيدم :67 ركود

 .نال رة «روالد

 :(198ه-876١1) 2نلعقك (لوي) اكود

 نم .سيراب يف دلو .«ّيسنرف ّيقيسوم
 هلامعأ نم .نقيسرملا عيزوتلا ةذتاسأ

 اهبعك كّلدت ةصقار - اغود

 بحاصو انايرأ» .ةئدتبملا رحاسلا»
 .«ءاقرزلا ةيحللا

 :ةرطابألا اهنم ةّيطنزيب ةرسأ :ساكود

 .6 سيسكلأو ال ليئاخيمو ٠١ نيطنطسق

 ةريحب ىلع قارعلا يف ةدلب :ناكود

 :ةتامللا ةظفاتسي ءاهق زكرم ةناكود
 .ْن ةرءءف

 ّيسايس : 12 1!<لعرلع (كيردرف) كريلكود

 سيئر . ١975 دلو .ةّيبونجلا ايقيرفأ نم

 نم ةحفاكملا دئار .1484 ةّيروهمجلا
 . يرصنعلا زييمتلا ءاغلإ لجأ

 -14517) 2هآا؟نقك (تربلجنإ) سوفلود

 راشتسم .ٌيوسمن ّيسايس (1

 .نوّيزانلا هلتق . 7
 )١9/49- 1>ةاازمهع؟ (ناهوي) يلوم

 ةديقع فلاخ تناملأ ىتوهال

 كيلوثاكلا» ةسينك سّسأو ةّيوبابلا ةمصعلا
 .«ءامدقلا

 نم اًلاَمَع َّمض داحتإ :ةّيمَألا وأ ةّيلوُثلا
 دقعو ؛مهقوقحب ةبلاطملل لودلا فلتخم

 نق تقلات : ىلوألا :ةتاغ تاّيمَحَح هلع
 لاّمعلل ٌيلودلا داحتالا مساب 1874 ندنل

 يف ترّرق . سكرام لراك ئدايمب ترئأتف

 .ةّيكارتشالاب ةبلاطملا ١814 عامتجا

 سيراب رمتؤم يف اهفيلأت ديعأ :ةيناثلا
 ١104 مادرتسمأ رمتؤم يف ترّرقو 6

 وكسوم يف تئشنأ :ةثلاثلا .ٌيزاوجروب

 ةّيكارتشالا تاباقتلا ةمظنم يه . 8

 .ةّيملاعلا ةّيكارتشالا ةروثلا اهتياغ

 .181/ يكستورت اهَمْلأ : ةعبارلا
 ءاضقب نائبل لامش ىف ةدلب :امود



 انتم

 .نصحلا ةعلق ضاقنأ اهبرق .نورتبلا

 ةظفاحم يف ءاضق زكرم ةيروس ةدلب :امود
 . بط زكرم .ن 18,0٠٠ ءقشمد
 )١11/41- 1نسصتقكأ (ود نورابلا) امود

 لصأ» هل -تسنرف قرشتسم 45
 ْ .«ةيقرشلا تاغللا

 نيّبيدأ مسإ :12نسقك (ردنسكلا) امود

 فّلؤم .(1805-1410) بألا : نيكئسنرف

 ةيبعش ةرهش زرحأ .ئاورو يحرسم

 .«هتيشاحو ٠"  يرنه»  :هتايحرسم
 ناسرفلا» هتاياور نمو ؛؟ينوطنأ»

 - .ةوتسيرك هتنوم ود تنوكلا» ؛؛ةثالثلا

 ٌيعيبط نبإ :(8460١-487١؟5) نبالا

 تعامجلالا ةنعرجبا رهتشإ .قياللا
 ةداغ» :هتاّيحرسم نه .نتهيجوتلا

 .«ّيعيبطلا نبالا) ؛«ايليماكلا

 ):1١8٠١- 2ادستقك (تسيتاب ناج) امود

 سومان" فشتكإ . يسنرف ئئايميك 45

 . ةّيرْذلا ةّيرظنلا ناكرأ دحأ وهو «لادبإلا

 )1١4846- 20هسقعاع (تراهرج) كامود

 ناطرسلا سرد ّيناملأ بيبط 14

 ليون ةزئاج .ديمفلوسلاو ٌيرابتخالا
14 . 

 يف تدهشتسإ :(ةسيّدقلا) . انينمود
 ةيقودسوربو ةقينرب اهيتنبا عم ةيكاطتأ
 7١. 17 َنهفافع نع اًعافد

 ناحرِسلا فوج ىف ةحاو :لّدنَجلا ةموُد

 وبأ َنامكَحلا اهيف عمتجإ .(ةّيدوعسلا)
 دعب صاعلا نب ورمعو ّيرعشألا ىسوم
 . حّرذأ يف ميكحتلا ادقع مث «نيفص

 , : 120100055013 "الوسودومود

 قمت ذفنَم ىلع هتنوماب يف ةّيلاطيإ
 تاللصاوم ةدقع .ن ٠7١,٠٠٠ «نوليمس

 . ةيديلج

 :(ة5-ه1) 12هسناتقمالك سنايتيمود

 ةئيدم

 ناكينيمودلا ةّيروهمج راعش

 بألا - امود ردتسكلا

 سطيت هاخأ فلخ .تنامور روطاربمأ

 ليتغإ .دادبتسالاب مهتإ .امور ٌرمع ١.

 . هتجوز عم رمأتلاب
 -1898) طبس6تتا (جروج) ليزيمود

 يف دلو .يسنرف تانايد خّرؤم (17

 ةنَراَعُم ةساردب ئصاصتخإ .سيراب
 ماظنلابو ءاهتهلآو بوعشلا ريطاسأل

 نم .ةّييوروأ ودنهلا بوعشلل ّيعامتجالا

 بوعشلل ةيئالثلا ةّيجولويديالا» هبتك
 .«ةمحلمو ةروطسأ» ؛«ةييوروأ ودنهلا

 )1١8481- 2ع ةانالع (ليسيس) ليم ود
 رهتشإ .يكريمأ يثامنيس جرخم 4

 سدقملا باتكلا نم ةاحوتسملا همالفأب

 ريبكلا جارخالا تاذ تارماغملا مالفأو

 اياصولا» اهنم ءمخضلا عساولا راطإلاو
 .«ةرتايويلك» ؛«رشعلا

 .دحألا ديع بلطأ :كينيمود

 ليتنأ رزج ىدحإ :1هدنمنعق اكينيموك

 6١“ :.كينيترامو بولداوغ نيب ىرغصلا
 .وزور اهتمصاع .ن ٠٠,٠٠٠ ء'مك
 .ثلونموكلا لود نه .9١1ا/8 تلقتسإ

 نيتولبايد هنروم اهالعأ ةّيناكرب لابج
 ريصاعأ خانم .م0417

 تاّيضمحو واكاكو زوم ريدصت .ةيمسوم

 ؛« لدتعفم

 .ةحايس .هكاوف ريصعو

 : هعمسضانعم [همنمنعمممه ناكينيمودلا

 يف ىربكلا ليتنألا رزج نم ةّيروهمج
 قرش الوينايسيه ةريزج نم يقرشلا مسقلا
 48,174 «يبيراكلاو يسلطألا نيب يتياه
 وتتاس اهتمصاع .ن4ر 0٠,٠٠٠ كك

 اهتغل .وغايتتاس اهندم ّمهأ ءوغنيمود

 نبالا - امود ردتسكلا

 ١844. ىتياه نع تلصفنإ .ةّيئايسإلا

 -ا4١ا/ تابالقنالا نم ةلسلس اهتبرض

 .1978 ّيكريمأ ٌّيركسع لخدت .7
 اهممق ىلعأ لابج طسولا يف :ضرألا

 لهس لامشلا يف .م17,11/6 هتراود وكيب

 خانم .ويكيرنأ ةريحب بونجلا يفو عساو
 ىف ذتمت .ةّيمسوَم ريصاعأو لدتعم

 ىلعو ءةعساو ريونص تاباغ لخادلا
 ليخن «ةّيئاوتسا جارحأ لحاوسلا

 توهينمو ّزرأ «ةّينغ تاعارز .وجاكأو
 سائاثأو تاّيضمحو زومو واكاكو َنبو

 :ركس بصق اهّمهأ .ديبع قتسفو غبتو

 دالبلا نم ربكألا مسقلا هتعارز لمشت

 طوطخ مظعم هعينصتو هلقن لغشيو

 ديدح «ةرفاو ةّيندعم ةورث .تاللصاوملا

 نيصفج مجانم رهشأو حلمو تيسكوبو

 ىلع ةيشام ةيبرت .ةّنيتاللا اكريمأ يف
 تاجتتمو رّكس ةعاتب . عساو قاطن

 رّكس :تارداصلا مهأ . جيسنو ةيشاملا

 تايالولا هاجّتاب غبتو واكاكو َنبو

 .ةدحتملا

 :نوظعاولا ةوخالا وأ ناكينيمودلا
 يف دحألا دبع سيّدقلا اهسّسأ ةّيئابهر

 بايرأ اوناك .عّدبلا ضحدل ١١١7 زولوت

 نورقلا يف يتوهاللاو يفسلفلا ميلعتلا

 , 0 .يطسولا
 )١1588-:1717(: سنامرج سكينيمود

 ةبتكمب ينع .َيناكيسنرف بهار
 جرفلو ةقيح تاقلؤع هل ..لايروكسألا
 نآرقلا ةمجرتو «ةّيبرعلا ةغللا ءاني» اهنم
 . ةينيتاللا ىلإ



 نكنملا

 )1١8/8- 10810111165 (هيرونوه) هييبمود

 يف دلو .يئسنرف تاّحنو ماسر : 4

 يلثمم زربأ نم هيبروك عم ربتعُي . ايليسرم
 ةيروتاكيراك موسرب رهتشإ .ةيعقاولا

 . ةيعامتجاو ةيسايس

 . مك٠1,97 ءايسور يف رهن :20» نوُدلا
 ةانق اغلوقلاب هطبرت ءوكسوم بونج عبني
 يف بصي .ئداهو ءيطب هارجم ؛ةريبك

 اتلد اًنّوكم فوتسور برق فوزأ رحب
 ةديدع هدفاور .غورنغات جيلخ يف ةعساو

 .ربوخ «جنوروف زود... اهنم
 أشنأ ١6"7. ةجاطرق فقسأ :سئانود

 .ةأطخلا عم لهاستت ال ةدّدشتم ةعدب
 . ايقيرفأ ىف ةريثك اًنتفو افقاقش تثدحأ

 ١14 -١4515(: [نهدقاعاام ولتانود

 هل . ةضهنلا رصع يناتف نم يلاطيإ تاحن

 دلك .ةواك“ ةتادنعتلا سوي لاقفت
 .هرصع ةعزن لمهي ملو نيمدقألا

 )١883- 152ان7320 (سيروم) نانود

 راثآلاب ملاع «ءتسنرف قرشتسم 417

 نم .نائبل يف شيعي .ةيقرشلاو ةينانبللا
 :ءتانلعم# سولو تاّيرفح#) هئافلؤم

 .«ةينبأو عقاوم - ءانيس ىلإ سونامآلا نم»
 )1١858- 12انهة706 (يرنه) نانود

 دلو .ّيرسيوس يعامتجا حِلصُم ©

 رمحألا بيلصلا سّسأ .فينج يف
 ١95١. مالسلل لبون ةزئاج 10

 . ةّيناملألاب بونادلا مسإ : 120هةان وانود

 مهم ّيىمحف ضوح 65 5ك نْسابتَوج

 دفار زتنود ضوحب ايئاركوأو ايسور نيب
 رحب نيب دتمي .'مك ١,٠٠٠ .نودلا
 يف ربكألا مسقلا ,نودلا فطعنُمو فوزأ

 مجانملا قطانم ىنغأ نم ..ايناركوأ

 يروقيرك همجانم نم .دالبلا يف نيدعتلاو
 .«كستنود :هندم نم ؛كسروكو غور

 ؛ اكقييداك «لويويرام ؛اكفولروغ

 ؛ عورنغات «كسناغرل ؛ زيرو : اكشيبك اه

 كيدحعو محف مجانم . يتخاش ؛فوتسور

 تتايلاميكو .نيددعت ةعانص: قيقؤو خلع
 . تلمسإو

 نم ايناركوأ يف رهن :2ههءامت زتنود
 ضوخب ريهش .مك 117 .«نودلا دفاور

 . يعانصلا يمحفلا سابنود

 ايناركوأ يف ةنيدم :1206ا5ا1 كستنود

 مهأ .نتناراآو٠ءرددو* عزتنود صض وحب

 . سابنود ضوح يف ّيعانص زكرم
 ةيصخش :08)1 ل1033 نوجح نوذ '

 رفاكو نتاف رحاس .ةّينابسإ ةّيروطسأ

 «ةيليبشإ لْلَضُم» ةّيحرسم لطب .بيهر
 حبصأ مث 2١170 وحن انيلوم يد وسريتل

 رهرو يقطافلا ريئاعتلا ناعم كلذ دف
 هع هذلكتاو .ةّينوجملا ةايحلا قاشع

 .مهلامعأل اًمهلُم اًيرروأ يف نيناتفو ءابدأ

 ىلع ادنلتكسإ يف أفرم : اده0عع يدنود

 . يات صم تاّيركس .نلدءردد#

 .تايبرمو
 12نرك 56م6 (نوج) توكس نود

 ءاملع رايك نه )١708-91555(:

 هثارآاب صضضراع .زيلكنالا توهاللا

 .ينيركألا اموت ميلاعت ةّيفسلفلا

 ىف أفرم :2نم[عماذ# ع نيلمرفنود

 كولم يقم .نا؟٠٠٠,6 ءادنلتكسإ
 . اكيدق اددلتخسمإ
 ةّيناطيرب ةنيدم :12083516: رتساكنود

 ليخ قابس .ن ١76,٠٠٠ ءريشكروي يف
0-0 
 ةياور :1208 01ز01ع هتوخيك نود

 102 نيب نضائرس ةيفلآ ةيابسإ
 ةيسورفلا تارماغم صصق نم .1١11١و

 «هتوخيك نود سرافلا اهالطب ءةرخاسلا

 وشناس نيمألا همداخ هحالس لماحو
 تاقراقملا :فلؤدلا ايفا رك جناب
 لاخلا نسراغلا ةلوظب نيب ةكحضتلا

 همداخ ةّيعقاوو ؛هناصح رهظ ىلع ةّيمهولا

 عئاور نم .هرامح رهظ ىلع ميكحلا
 !| .ّيملاعلا بدألا

 )1١841- مطةدناتب (لراكك ستينود
 عقوو رلته فلخ .ّيناملأ لاريمأ © 0١

 . 1946 ءافلحلل ايناملأ مالستسا ةدهاعم

 ٌيدنليزوين أفرم :12اه6015 نيدينوُد

 ةيبونجلا ةريزجلا قرش بونج
 .هعماج .لن

 )1١884- 2انطةتعا (جررج) ليماهود

 هتاياور تزّيمت .يسنرف يئاور © 5

 لا ةّصق» اهنم «ّيسفنلا ليلحتلا قمعب

 . «هيكساب
 -14135) 2نطعامع (نيجوأ) غنرهود

 .ٌيناملأ ٌىيداصتقاو فوسليف © 0١

 ةّيَدام ةفسلف ىلإ اعد .نيلرب يف دلو
 .فنعب همجاهو سلغنأ هدقتناف ةّينوكس

 .رئازجلا ةيالو يف ةّيرئازج ةنيدم :هريود
 .ةيعارز قوس .ن * ٠٠٠

 اينابسإ ىف رهن :وُروُك وأ انعم وّريوُد

 ةلاتشق ةقطنم يوري .مك 6 «لاغتريلاو

 ديلوت .وتروب دنع ئيسلطألا يف ّبصيو

 .ةَق
 -18975) 172هزؤإل (دراودإ) يزيود

 .ّيكريمأ ٌيوضع نئايميك ملاع 7
 نيلوسنالاو 2 تانيماتيقلا 20--سرد
 ١9547. لبون ةزئاج .تانومرهلاو

 برغ يف ةنيدم : 1 انأكاان# عروبسيود

 رهورلاو نيرلا ىقتلم ىلع اينانيرب ايناملأ
 اًمُّمجم نّسأ عم فلؤت .
 ءملاعلا يف ّيرهن أفرم ربكأ .اًيكس

 . 17 نرقلا نم ةّيطوق ةسينك . ةليقث تاعانص
 )1869-197١0(: 8هزلاع (نانوك) ليود

 ةّيسيلوب تاياور فّلؤم ءٌيزيلكنإ بتاك
 .زملوه كولرش يرحتلا اهلطب
 )1١59٠-١1/0:4(: (نافطسإ) ّيهيّودلا

 .ندهإ ىف دلو ١71٠١. ةنراوملا كريرطب

 ةيفنيزاتو هيد تافّلؤم هل .امور يف مّلعت
 ءمهتلا ّدر»و «سادقألا ةرانم» اهّمهأ

 .؟ةنمزألا خيرات»و

 يكركب - ّيهيودلا نافطسإ



 الل

 يسوبيد دولك

 جرفلا يبأ ىلإ بسُن باتك :تارايدلا
 فصو هيف .يتشباشلا ىلإ وأ يناهبصألا
 نم ريثكو .رصمو قارعلا يف رايدألا

 .نيّيساّبعلا رابخأ

 قرش ةلجد ىلع ةّيكرت ةنيدم : ركب رايد
 دما يه .لوضانألا

 نم عماجو ةّيطنزيب راوسأ يللا و 3
 . ةّيفّرِح تاعونصم . هك نرقلا

 :(6١ا/4 وحن ت) (نيّسُح) ئركُب رايدلا

 خيرات» هباتكب رهتشإ .ةكم لهأ نم خّرؤم
 هاهنأو «.ةّيوبتلا ةريسلاب هأدب «سيمخلا

 1819/4 ,# دارم ناطلسلا سولجب

 ام لامش قارعلا يف ةقطنم :ةعيبر رايد

 حلاصلا يعارلا لاغمت

 , « اميدق

 . نيرهنلا نيب
 نيب ام ةريزجلا يف ةقطنم :رَضُم رايد
 .ةقرلا اهتدعاق تناك .نيرهنلا

 )1١40١-١6١:١(: 835 (ويملترب) سايد

 ايقيرفأ لوح راد نم لّوأ .تلاغتري راحب

 . علاصلا ءاجرلا سأرو

 دفاور نم قارعلا قرش يف رهن :ىلايد

  يقتليو ةبوقعب يورب .مك 15٠ ..ةلجد

 ندم راثآ هيَبناج ىلع .دادغب بونج.ةلجد“
 ب

 اهتدعاق قارعلا يف ةظفاحم :ىلايد

 .ةبوقعب :ةيضقأ ةعبرأ اهل .ةبوقعب
 .ةيدادقملا «نيقناخ «يلدنم
 .ةّيئيدلا امور تارازم نم :سيمايدلا

 ناك ضرألا تحت ةروفحم رباقمه يه

 دهع ىّتح نولّوألا نوّيحيسملا اهيف عمتجي
 نم اًبره وأ ةالصلل ١" نيطنطسق

 موسرب ةنّيزه اهناردج .داهطضالا

 .نامورلا دنع ديصلا ةهلإ : 121ةهد انايد

 .نانويلا سيمطرأ ىه

 مِقوُم :10160 816م طاناد وف نايب نايد

 ..1468 اسنرفأةحيزه - مانتيف يف
 بيدأ )1١9750-15١١(: (دّمحم) بيد

 فلآ .ناسملت يف دلو ةءّيرئازج

 رعاشو ئيحرسمو نيئاور .ةيسنرملاب
 ةّيعامتجالا هدالب تالكشم جلاع .دقانو

 :هتاياور نه .ةّيفاقثلاو ةّيسايسلاو

 فيص» «.ةةكايحلا ةنهم# ؛؟قيرحلا»

 . «ّيقيرفإ

 -1831) 2 «طانقو) (دولك) يّسوبيد

 دّدج .ّيسنرف يقيسوم فّلْؤم (6
 . ونايبلا ىلع فزعلاب ينفلا ءاشنالا
 )1١194:1- :101ءا1,107 (نيلرام) شيرتيد

 يك اديد

 لّوألا فصنلا) ةأرما لاثمت :ىلايد ةقطنم
 دادغب فحتم - (.م.ق " فلألا نم

 .ّيناملأ لصأ نم ةّيكريمأ ةلثمم 2:5
 كالملا» اهل .ةضماغلا ةأرملا تدّسج

 ةروطاربمألا) :««ةلعتشم بولق: ««قرزألا

 .ةءارمحلا

 -1871) 11ءاع,1 (شيردرف) يشيرتيد

 بتك ةّدع رشن .ّيناملأ قرشتسم )5

 تاالوقُم»  اهنم  «ةّيفسلف ةيبرع

 -1941) 10162 (شيردرف) ستيد

 صّصخت .يناملأ ّيوغلل 5

 ,ةّينيتاللا نم ةّقتْشُملا ةّيئامورلا تاغّللاب

 .ةنّراَقملا ةغللا دعاوق ئدايم اهيلع قطو

 اسنرف قرش ىف ةنيدم :098]01)1 نوحيد

 توك ءاففاخم دعا .هينوغروب ةانق ىلع

  ّيعماج زركرفه دل

 ءةيذغأ ةعاتس .ةّيرثأ ةينبأو ريهش فجتم

 .ةعجو لخو لدرخ
 :و/الاقنن واتخيد

 .م 0,5١7 ؛ساقوقلا

 فقسأ هفلأ . ظعاوم باك :ايلاقساديد
 .* نرقلا ءلصضالا ٌىدوهي يروم
 :رشع ينثالا لسرلا ميلعت وأ يك اديد

 رود :١

 ممف | ىدحا

 ّينامور لاثمت 5 ةلّيالاو انايد

 رثوللا - 5 نرقلا نم



 ورديد

 16١. وحن ةيروس يف عضو ّينيد باتك

 بادآلا يف ةّيحيسملا قئاثولا مدقأ نم

 .ةّيحيسملا ةعامجلا ماظنو رارسألاو

 )١9/17- 1106706 (سيند) ورديد

 ئداصه رشن ّيسن رف فرسليف 214

 . 18 نرقلا يف ةّينالقعلا ةفسلفلاو داحلالا

 ىلع فرشأو ايديولكيسنألا سَسأ
 . اهرادصإ

 روص ةكلم :152100ه اًسيلإ وأ نوديد

 ترجه .نويلامغيب ةقيقشو ةّيروطسألا

 اهقيقش ديب اهجوز لتقم دعب اهنطو
 تسّسأو ايقيرفأ لامش يف تّررقتساو

 يف ليجرق ركذ .م.ق 48١4 وحن ةجاطرق

 هبره يف اهدنع لزن ساينإ نأ ةذايئالا
 ىلإ اهكرتب هرمأ رتيبوج ّنكل هب تماهف
 تقلأو رجنخ ةنعطب ترحتناف ءايلاطيإ

 .ةقرحُم قوف اهسفنب
 ةيحيسملا يف لئاوألا رايدألا تأشن :ريد

 عّمجتف 5 نرقلا ذنم رصم ىراحصب
 نيروهشملا كاّستلا ضعب لوح نابهرلا

 ملو اهمظعم برخ «رايدألا تاثم اونبو

 رايدأ اهرهشأ .ليلقلا الإ اهنم اًمئاق قبي
 يوشيب ابنأ :اهراثآب ةّينغلا نورطنلا يداو

 يف نيرتاك ءراقُمو نايرسلاو سومّرَبلاو
 ءرمحألا رحبيلا يف الوب هءءانيس

 يف قّرحملا «ةّبرَع يداو يف سوينوطنأ
 يف رمحألاو ضيبألا «بونج ىلازن

 يف ةميدق ةنيدم لالطأ :ربدلا لت وأ ريدلا

 .دكأ نوكت دق قارعلا

 .بارخلا ةّيسوج عجار : لتنعابريد

 رصم ديعص يف ّيرثأ عقوم :يرحببلا ريد
 .رّصقألا هاجت لينلا ىلع انق ةظفاحمب

 هتماقأ .عئار ديرف زارط نم ٌيزئانج دبعم
 هانبو 18 ةلالسلا نم توسبشتح ةكلملا

 ع. 12 ترقلا :عومجتم نيدنويلا
 :؟ سيسسصو ءاسومأ 18ئغ1 هيف حققت
 برق نيطسلف يف هانب ريد لّوأ :حّلَبلا ريد
 .١77/1ت نويراليه سيدقلا ةّرغ

 لامش قارعلا ىف ريد :قيلئاحلا ريد

 ةقزاقاغ ..ةةيرغلا ةللبح اةقيغ اع دادغي
 هدنع رصتنإ .«سوكيلوئاكلا» فقسألا

 نب بعصم ىلع ناورم نب كلملا دبع
 .341 ريبزلا

 ديعص يف ّيرثأ عقوم :يواربجلا ريد

 يف لينلا ىلع طويسأ ةظفاحمب رصم
 دهع نم روبق .طرلفنم هاجت ةدباعملا
 .ةميدقلا ةلوفلا

 بيرق قارعلا يف عضوم :مجامّجلا ريد
 ىلع جاّجحلا رصتنا هدنع .ةفوكلا نم

 1/١7 ثعشألا نب نمحرلا دبع

 ىلع ةيروس لامش يف ةنيدم :روُزلا ريد
 وأ روّرلا ريد ةظفاحم ةدعاق «تارفلا
 .ةّيعارز قوس .نا٠٠٠,١٠٠ «ةريزجلا

 اهل .تلفسإ مجانم .نابلأو منغو بوبح
 .لامك وبأو نيدايملا :ناءاضق

 لامش طابقألل ريد : ةنايمد تسيلا ريد

 . نرقلا نم ءرصم يف ةروصنملا

 .مراح ءاضقب ةيروس ىف ةيرق : انيس ريد
 . 417 نم ةسينك

 دانح بوقعي بألا هسّنأ :بيلصلا ريد

 يف بيدلا لج برق ١97١ تيشوّبكلا

 . ةييصعلا ضارمألل ىفشتسم .نانبل

 بونج قارعلا يف عقوم :لوقاعلا ريذ

 مامأ رافصلا بوقعي ةميزه ءدادغب قرش

 . 8957 تسابعلا دمتعملا شيج

 نف نناعورإ راما ريخاوس نيش ريك

 : تعد ازا توقعي يلوت يف ندعم
 ء«فوشلا ءاضقب نانبل ىف ةدلب : رمَقلا ريد

 نيّنعملا ءارمألا ةعضاع

 ةينانبل رودو نيدلا رخف ايارس .نيتباهشلاو
 .ةلتلا ةدّيس رازم .؟ ريشب ريمألا دهع نم

 بونج قارعلا يف عضوم :ىلقا ريق
 .ّيسابعلا دهعلا يف روهشم ريد .دادغب
 . 71 نرقلا لبق رثدنإ

 يف ريد مدقأ : سبقم اطيلَش رام ريد

 ,ل ةرة ه6
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 ورديد سيئد

 اهعمج تاطوطخم .نانبل ءناورسك

 قرش قارعلا يف ريد :ىَتُم رام ريد
 ربق . هتسردمب رهتشإ . 5 نرقلا «لصوملا
 . يربعلا نبا

 كريرطبلا هسّسأ : شارحع انحوي رام ريد

 ناورسك يف ّينوراملا بيلح فسوي
 ١587. ءاسنلل

 .نانبل يف اديص برق :صلخملا ريد

 .١إ١1 يفيص سوميتفأ نارطملا هسّسأ

 .نيصلخملا قابهرلل ةتاعلا ةسائرلا كرف
 . اهتانوقيإو اهتاطوطخمب ةينغ ةبتكم

 رباقم يف ّيرحبلا ريد بونج لينلا ىلع

 . كولملا

 .قشمد ةطوغ يف اًعقاو ناك :نارُم ريد
 . ؟ ديلولا هيف تام

 رصم ديعص يف ةنيده :ساّوه ريد
 .نا٠٠15,0 .لينلا ىلع اينِملا ةظفاحمب

 ةظفاحمب رصم يف ةنيدم :مجن بريد
 .نآاآءرةق .ةيفرشلا

 . نايلات عجار : [لةلوعم نريد

 [2ع,عماتمانت8 (غيفتراه) روبنريد

 هل .يسنرف قرشتسم :(1408-1844)

 ةبتكم يف ةيبرعلا تاطوطخملا سرهف
 ١ .لايروكسألا

 ةظفاحمب رصم ديعص ىف ةنيدم : طوريد

 نك 3+ ةيهد ليلا ىلع طوسأ

 اييويثإ يف ةنيدم : 101:6 10393 اواد يريد

 ابايآ نييدآ يد ةكسا ناع وره :برغ
 .ّنب قوس . 0 « يتوبيج

 (دمحأ نب زيزعلا دبع) تننيريدلا
 عفاش هيقف :(م1196/ه594 ت)



 اا
0-0 

 لوغيد لراش

 ريسفتلاب رهتشإ .داهزلا نم ّيرصم
 ملع يف ريسيتلا» هبتك نم .ظعولاو

 .تيب 85+ ٠ ىلع ديزت ةزوجرأ ةريسغلا
 «ناريإ برغ يف ةنيدم :1عت01 لوفزيد

 / .داجس .ن ٠٠٠,6

 )1١846/8-1911(: طزعقعا (فلدور) لزيد

 .لزيد كّرحم عرتخإ . يناملأ سدنهم
 )1١9401- 2ع 5163 (ويررتيف) اكيس يد

 «يلاطيإ ئامنيس جتتمو لثمم 14

 همالفأ نم .ةّيسنرفلا ةّيسنجلا بستكا

 ؛«تاجاّردلا قراس» :ةّيعقاولاب ةزّمتملا

 ةقيرطلا ىلع جاوز» ؛هوناليم يف ةبوجعأ»
 .«ةلحرلا» ««ةيلاطيإلا
 ):1١84١- 1ع 6ةندلاع (لراش) لوغيد

 .ريبك ةلود لجرو يسنرف دئاق :(5١ا/

 ١944٠ ةميزه دعب ناملألا ةمواقم ىلإ اعد

 صارت: .نفنلا نم. هقلطأ روهشم ءانن يف

 سيئر ١4414-١4437. ةّقؤملا ةموكحلا
 هل 1١8468-1434. ةسماخلا ةّيروهمجلا

 .؟تاركذم#»

 )1١1847- 2ع ا/هلعرق (نوميإ) اريلاقيد

 ةكرح داق .ٌيدنلريإ ىسايس 0

 اهتموكح نسأرتو هدالب يف لالقتسالا

 ةيروهمجلا سيئر 219444-15
 8 ١5-151955

 1[ عامة كل (لراش>)  ىرمارقيد

 رشن .تسترف قرشتسم :(18-14375)

 ):1١651- 12عوعتناعتك (هتير) تراكيد

 | قئايزيفو ضايرو فوسليف 20
 يف لاجو شيجلا يف مدخ .تسنرف

 ءانثأ ملهكوتس يف تام .ةنس نيرشع اهيف

 ةكلملا نم بلطل ةيبلت اهب ماق ةرايز

 اريلاقيد نوميإ

 عضوو ربجلا زومر قّشن .انيتسيرك
 ركتباو تاللداعملل ةّيساسألا دعاوقلا

 تافاشتكا هلو ءامرف عم ةّيليلحتلا ةسدنهلا

 ىلع هتفسلف موقت .ةمّيق ةيئايزيفو ةّيضاير
 .ةّيسردملا ةّيديلقتلا ةفسلفلا نم رّرحتلا

 ديدحتو ّيجهنملا كشلا ةقيرط دامتعاو

 ىلع ّينبملا حيرصلا حضاولا يأرلا قطنم

 دوجو حجتنتساف «ءجاتنتسالاو سدحلا

 انأ» :لئاقلا أدبملا نم اًقالطنا ناسنإلا
 دوجو جتنتسا امك ««دوجوم انأ اذِإ رّكفأ
 .ّيهلالا هلامكل انرّوصت دّرجم نم هللا

 رثأ هل ناك يذلا «ةقيرطلا ةلاقم» هبتك رهشأ

 يف تالّمأت» هلو ءَيبرغلا ركفلا يف غلاب

 ةةقسلفلا ةةعيبطلا

 .«سفنلا ءاوهأ»و

 [ععهصمك5 (لايربغ ردنكلا) ناكيد
 جلاع .يسنرف ماسر :(18310-1807)

 . ةيقيطنمور ةعزنب ةّيقرشلا تاعوضوملا
 [0زاءمصئانك (ريملا) سوينوتكيد

 بتك يدنلف رعاش )١931-14845(:

 زربأ نم .يكتسله يف دلو .ةّيديوسلاب
 هرعش نم .ةثيدحلا ةّيلامجلا ىلثمم

 .«ناّوصو بشع» .«ةيساق تاينغأ»

 ئدابما#و ءارو ام

 :(85 1-4/ا/ا/) (مالسلا دبع) ّنحلا كيد

 ستكيد سلراشت تراكيد هنير

 نم .صمح لهأ نم ٌيروس رعاش
 فرع .نيسحلا ىئر .نيديجملا ءارعشلا

 . هنوجسب
 -81١1؟) 7 1ءالعمك (سلراشت) سنكيد

 نييصصقلا ريهاشم نه ٠/١81(:

 ءاطسبلا ةايح فصو ىف عدبأ .زيلكنإلا

 «دليفربوك ديقاد» هل .نيسئابلا دالوألاو

 .«تسيوت رقيلوأ»و
 )1١869-١1944(: زعانا (لراش) ليد

 . ةيطنزيب خيرات سرد يسنرف خّرؤم
 )1١1/48- 2ءادعما» (نيجوأ) اوركاليد
 ةسردملا ميعز .ّيسنرف رّوصم :(ا 857

 .ةفطاعلا قيمع ناولألا َينغ . ةّيقيطنمورلا

 ةهتناد براق» ؛«بوقعي ملح» :هتاحول نم

 .؟تاّيرئازجلا)

 )1١47- مالاطعب (ملهلت) ياتليد

 خّرؤم ء«َيناملأ فوسليف 0١
 اوسرد نيذلا نيفلؤملا لئاوأ نم .ةفسلفلا

 سفنلا ملعك ءةّيئاسنالا مولعلا ةركف
 .مولعلا نم اهريغو خيراتلاو عامتجالاو

 . اهتّيلالقتسا اوزربأو

 )١86٠١٠- 7 ءاءاقعا (كيردرف) شتليد

 تاغللا سرد .ناملأ قرشتسم :(145*

 .«ةّيروشألا ةغللا لوصأ# هل .ةيماسلا

 تاّيرئازجلا - اوركاليد نيجوأ



 ناطيرربلا كعبلا + سني يدوم

 ناليج ميلقإ ىف ةّيلبجلا ةقطنملا : مليدلا

 . نيوزق رحب بونج َيناريالا
 ليبخرأ ىف ةّينانوي ةريزج :16105 سوليد

 نولويأ يذدبعمب اًميدق ترهتشإ .دالكيس
 .م.ق 88 بورحلا اهتبّرخ .سيمطرأو

 .نانويلا يف ةّمهملا ةّيرثالا زكارملا نم
 ؛روميت قرش ةّيسينودنإ ةنيدم : 8111 ىليد
 روعبت ةدعاق تناك .نآا قرة ةف

 . ةّيلاغتربلا
 -14101) 2ءاعل0ل3 (ايتارغ) اديليد

 ناكس تفصو .ةّيلاطيإ ةّيئاور 2 5

 يف ةبصق١ .«مألا" :مهديلاقتو ةينيدرس
 , 5 لبون ةرئاج .«حيرلا بهم

 ءاضقب َيلامشلا نانبل يف ةيرق :ناميدلا

 ىلغ ديهش نسيدق : ّيكينولاستلا يرتميد

 .787-700 سنايميسكام ماي

 ١15 صلخملا يأ رتوس - ١ :مهنم

 . لتف .نييباكملا ىلع رسهتنإ .م.ق لتلا

 هرسأ .م.ق ١51-1١565 ايروس كلم

 .م.ق ١14٠-١١١ نويئرفلا

 كريرطب )1١91١1-١941(: :سويرتميد

 . لصألا ئنانوي .ئنوكسملا سكذوثرألا

 . 1917 اًكريرطب بخشإ .ايكرت يف دلو

 ملاعلا روزي ننوكسم كريرطب لّوأ ناك

 ىلع ىلوألا تالاصتالا سّسأ .ةّيئنامورلا

 ةّيسكذوثرألا سئانكلا نيب عيفر ىوتسم
 4٠٠ ماد عاطقنا دعب ةّيسورلاو ةّيئانويلا

 5 نرقلا) 16201105 سطيرقميد

 نئثاك ّلك ْنِإ لاق ينانوي فوسليف :(.م.ق

 ةداعسلا ْنِإو ءىصحت ال تاّرذ نم بكرم

 سّسؤم ربتعُي . سفنلا ءاوهأ طبضب موقت

 .ةيئاملا ةفسلقلا
 «ناوم يد ىلع ةّيكريمأ ةنيدم :ناوم يد

 ,نا٠٠٠,٠6 ءاوويإ ةمضاع
 -784) 16265[1082105 سئيتسوميد

 :متانوي هييطخو قضايس 3
 ّينودقملا سّييليف ةمواقم ىلع انيثأ ضّرح

 .؟تاّيييليفلا» :ةروهشم بطخب

 بصخلا ةهلإ :1061726165 رتيميد

 سيريس ىه .نانويلا دنع ةعارزلاو

 . "”سيزولا يف اهدايعأ ماقت .نامورلا

 )1١971-11062(: عه (سميج) نيد

 ليثمت يف عدبأ .يكريمأ َيئامنيس لثمم
 .ضفارلا دّرمتملا قلقلا ىتفلا ةّيصخش

 ئجافملا هتومو ةينفلا هتايح رصقل ناكو
 هب نيبجعملا ىف ريبك ريثأت :ةراثس ثداحب

 تاع ننلا ةرهاعملا ةييبقلا نم انتي

 ملا ةّيئامنيسو ةّيعامتجا ةّيبعش ةروطسأ هنم
 .ونيثتلاف بايغ فنم امئيسلا ملاع اهفرعي
 .فةاحلا نونج» .«ندع تقرش» :همالفأ

 .2قالمع#

 .ناريإب لابجلا يف ةميدق ةنيدم :رَّوْنيِد
 ىف ترهدزاو "175 برعلا اهلخد

 ١4٠٠. روميت اهبّرخ . مهماَيأ

 :(846 ت) (دمحأ ةفيتح وبأ) ٌىرّونيدلا

 رابخألا» هراثآ نم . ّيبرع خرؤمو ملاع

 ملع ىف ةتالا#و ؛ خيراتلا يف ؟لاوطلا

 . ةعيبطلا
 :(١٠؟١ وحن ت) (رصن) ئرّونيدلا

 تانع» رداقلا ةفلخلل كقلآ بيدا
 ريسفت بتك مدقأ اريبعتلا يف يرداقلا

 ىلإ بوسنملا «ايؤرلا ريبعت» دعب مالحألا
 . نيريس نبا
 102 (يرفوج ريس) دنليفاه ىد

 ئعانص 100 )١19130-1485(:

 تارئاطلا جذامن مّمص .يزيلكنإ
 .ةثافثلا اهّمهأ .ةثيدحلا

 ءويد ةريزج ىف يدنه فرم :آلاان ويد
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 قت ىلع ةقارع ةنيفم :ةيناويذلا
 بونج .تارفلا عورف دحأ «ةّيناويدلا

 .ةسداقلا ةظفاحم  ةدعاق ءدادغب

 .رومتو ٌررأ .زلإ أ« + ع 6.

 .4117) 10ععم65 ّىبلكلا سنيج ويد

 ىف هنا ىضقف . سانلاو دلاقتلاو ىنغلا

 . ليمرب

 سويتري ال سنيج ويد

 ّينانوي فوسليف :(” نرقلا) 5

 ةفسلغلل خيرات لَو فّلوتإ نقص
 ةمبف تامولعمو بهاذمو 5 ريسس : ةنانويلا

 .ةدوقفم ةميدق تافلؤم نع
 ع 0# 0 0

 . ينانوي حرؤم : ّيلقصلا سرودويد

 «ةّيخيراتلا ةبتكملا» هل .ع.ق ١ نرقلا

 .م.ق 0/8 ىّتح ةقيلخلا نم ماع خيرات

 دلو :521006:ه5 ٌىروصلا سرودويد

 مّعزت روص نم فوسليف .م.ق ٠
 قيفوتلا لواح . انيثأ ىف ةّيئاشملا ةسردملا

00 

 .ةّيروقيبألاو ةّيقاورلا نيب
 )1١415- 100:11 (ىنامخ) ىرويد

 -1 35 رسثلا ةروهمج سلو 15
 .لزع . 4

 روتساك بقل :10105601155 سروقسويد

 ايجولوثيملا يف سقز يذدلو ”سكولوبو
 .ةينانويلا



 7 تاق

 ةيردنكسالا كريرطب : سروقسويد

 هلزعف اخيطوأ بهذم عبتإ .(401-444)

 : 101051075065 سوينادب سديروقسويد

 هل .5 نرقلا يف شاع ينانوي بيبط

 .ترعلا

 -550 وخن)إ) 5 سكقويد

 يف دلو قنانوي يضاير 4
 ّق ةلاسر مدقأ فُّص .ةّيردنكسإلا

 .ريجلا
 -؟105) 110ا1ءانقمان5 سنايتيلق ويد

 .784 نامورلا ةرطابأ رابك نم :(77

 ماظنلا أشنأو ةّيروطاربمألا ميظنت داعأ

 يف سنايميسكم نّيعف 84* عابرلا
 بقل: ظططلا و هع دس عم .برغلا

 فنعأ أدب .سويريلاغ هدعاسي قرشلاب

 لاقتسإ “*7٠-84:". نيّيحيسملل داهطضا

 ولن

 ايقارت كلم :10101322025 كديمويد

 ناك .ةّيئانويلا ايجولوثيملا ىف ٌّيروطسألا

 سيلكاريه هلعجف ءرشبلا محل هليخ معطي
 . كلت هلويخل ةسيرف
 دحأ . سوغرأ ريمأ :10102:6065 ديمويد

 | ءاّبطأ اهنع ذخأ ةّيتابنو

 لوبناتسإ فحتم - سئايتيلقويد

 . هتعاجشب رهتشإ .ةداورط برح لاطبأ
 دنع رمخلا هلإ :1010505)1 سوزيئويد

 هدايعأ تقفار .نامورلا سخاب وه نانويلا

 .ةعالخو ركس تاالافتحا

 -5604 سيدق اباب :10615 سويسينويد

 , 14 ١

 ١(: نرقلا) يجايويرألا سويسينويد

 ىدتهإ .انيثأ يف ايلعلا ةمكحملا وضع

 قف :لوسرلا ننلوي هي ىلع ةّيسيبسلا ىلإ
 لحتنإ .اًديهش تامو انيثأ فقسأ راص

 ايسراغ وغييد

 . 6 نرقلا يف ّيروس بتاك همسا

 ةيغاط :21ههانوزهو رّبكألا سويسينويد

 درط .م.ق 4١08-1519 ازوكاريس

 هنبا هفلخ .بادالا عّجحشو نيّيجاطرقلا

 مث .م..ق 007 يفن .رغضألا سويسينويد

 فقسأ :َيِبيلَّصلا نب سويسينويد

 دمأ مث جبنُم مث شَعرُم يف َينايرس
 هل 64 1-١١1١.

 .ةيبرعلاو ةينايرسلاب
 (ليقلم) يويد

 عرتخإ .ّيكريمأ بتك ملاع ١

 ةيئيد تافلؤم

 10عبعإل )1١86١-

 ىلع ةّيسنرف ةنيله :12006)1© تبسييد

 ٌيراجت أفرم .ن 5,7٠٠ ه«شناملا

 قوس . حباسم 4 ليست ةدعاق .يحايسو

 .روم
 عمجار :1016ع0م-5ان3:ع2 زراوس وغييد

 . انانارستنأ

 ةريزج :1016مه0 037513 ايسراغ وغيبد

 طيحملاب سوغاش ليبخرأ يف ةيناكرب
 دعبت .نا,٠٠٠ همك "0 .ّىيدنهلا

 ةدعاق .دنهلا بونج نع مك ٠

 . ةّيكريمأو ةّيناطيرب ةّيبرح



 ا َ-_ 59 8 ٍ

 روا ةروقز - راق يد

 نيب تعقو ةّيرحب ةكرعم :يراوّصلا تاذ
 زرحأ . ةيقيل لحاس ىلع نيّيطنزيبلاو برعلا
 يبأ نبا ةدايقب اًريبك اًراصتنا برعلا اهيف

 .م166 /ماكه ل نيطتطسق ّدض حرَس

 بالك ينب نم ةّيبرع ةريمأ : ةّمهلا تاذ

 مورلا ةبراحمب باهولا دبع اهنباو ترهتشا
 ةّصق ةلطب .دادغب ةفيلخو مالسالا ليبس يف

 .ّيسابعلا دهعلا يف ترهظ ةليوط ةيبعش

 نم نافطغ نم ةّيبرع ةليبق :نايبذ
 تر امهنييب ستاك + سبك تعأ ةةاندعلا
 .َينايّذلا ةغبانلا اهنم .ءاربغلاو سحاد
 .ّينيدلا ةمهاربلا باتك :ىرتساشامرذ

 ءاعنص بونج نميلا يف ةنيدم :رامُّك
 :ناءاضق اهل ؛ةظفاحم ةدعاق .نلةرء٠ف

 .ةيديزلا ةفئاطلل اًركرم تناك .عادرو رامذ

 ١94857. ةظفاحملا ىرق رّمد لازلز

 ةيروس راهنأ دحأ :(رهن) بهذلا

 . لوبَجلا ةريحي يف ّبصي .ةّيلامشلا
 -١1؟04) (دّمحم نيدلا سمش) َيبهذلا

 نم .َيقشمد ثّدحمو خّرؤم 4

 هبتشملا» ««مالسإلا لود: ةريثكلا هتافتضم

 ««باقلألاو ىنكلاو باسنألاو ءامسألا يف

 ؛؟ظافحلا ةركذت" ؛«ريبكلا مالسإلا خيرات#

 . ؟لاجرلا دقن يف لادتع الا نازيم#

 نب نائرُخ) َيناودَّعلا عبصاإلا وذ
 سراف رعاش 75٠6٠(: وحن ت) (ثراحلا

 َّنأل عبصالا اذ يَمُس . ةّيلهاجلا ءارعش نم

 رجحلا نم منص :ة للا وأ ة ًََ و5

 سود هتدبع .ةلابت يف ناك ضيبألا

 . لئابقلا نم اهريغو ةليجتو معئحو
 نب ناليغ بقل :(/"5 وحن ت) َةَعّرلا ون

 ةرصبلا ىلع دذرتي ناك ٌيومأ رعاش . ةبقع

 اهركذ نم رثكأف ةّيم ّبحب مرغأ .ةفوكلاو

 ريرج رصاع .اهب فرغ ىتح هرعش يف
 .«ناويد» هل . قدزرفلاو

 نرقلا يف أبس كولم ةلالس مسإ ؛:ةافيو ىذ

 مهبراح .رافظ مهتمصاع تناك .م.ق أ

 .رصيق سطسغوأ دهع يف نامورلا

 لكيه هل . طابنألا ةيلآ سيئر :ىئرشلا وك

 .سمنقلا هلإ .رونلا ةيرتخ يف
 .ةروهشملا برعلا ماَيأ نم :راق وذ

 يذ عقومب سرفلا ىلع لئاو ونب هيف رصتنا
 311١. ءطساوو ةفوكلا نيب راق

 قلقا تدع قرع لالخ رّمقلا وذ
 اهكولم ناك /9#1١-1١6717. ةيطلمو
 . نيتنامثعلل مث كيلامملل نيعبات
 . ”ريبكلا ردنكسإلا بقل :نينرقلا وذ
 لداع كلم بقل «نآرقلا ىف :نينرقلا وُذ

 - اين دعي داك
 ةروس نا ركذ قرع نينا :لقكلا وذ
 .ءايبنألا

 رثمح هقول رق ة[888 تالا ىفاوت ىف
 اهلهأ قرحأو 577 نارجت حتف .ةعبابتلا

 دودخأ يف بعك نب ثراحلا ينب ىراصنلا

 .ةشبحلا يشاجن هيلع ىضق .رانلا

 يف ركُذ .سنوي هللا يبن وه :نونلا وذ

 رجاهف هموق ىلع بضغ .ءايبنألا ةروس
 .«توحلا همقتلاف هللا هل نذأي نأ ريغ نم

 .نونلا يأ

 .ةراوه ةليبق نم ةيربرب ريما :نونلا وذ
 يف اومكح . سلدنألاب فئاوطلا كولم نم

 .م1١1-57١915 /ه140- ةلطيلط

 يداو نم دتمت ةقطنم ىلع اورطيسو

 ىلع نتفلا اوراثأ .ةيسرم ىّتح ةراجحلا

 يذ نب نومأملا مهرهشأ . ةبطرق ءارمأ

 -١١ا/6 رحاقلا ىيحي هديفح هفلخ ”نونلا

 .ةلالسلا هتومب تضرقناو ليتغإ . 5

 مها 16 ت) (نابوث ضيفلا وبأ) نونلا وذ

 يبون رابكلا نم ٌيرصم َيفوص 4
 ّبحلاو دجولا لاح لخدأ ءلصألا
 رصمب ملكت نَم لّوأ .فّوصتلا يف قلطملا
 لهأ تاماقمو لاوحألا بيترت" ىف

 مث دادغب يف نجسو ةقدنزلاب مهتإ .«ةيالولا

 داهزلا داّبعلا نم .هحارس لكوتملا قلطأ

 .ةزيجلا يف يفوت .نيروهشملا
 اًميدق برعلا هقلطأ مسإ :لَهَملا ةبيذ
 . ّيدنهلا طيحملا يف فيِدلَم ليبخرأ ىلع

 .ةقراشلا ةرامإ يف ةّيلخاد ةنيدم :ديذلا

 لابج حفسب نميلا يف ةنيدم :لافُّس يذ
 .ّبإ ةظفاحمب ءاضق زكرم . ةمان

 قارعلا بونج يف ةظفاحم :راق يذ

 5 اهل .ةّيرصانلا اهتدعاق  تارفلا ضوحب
 ءةرطشلا .يعافرلا :ةّيرصانلا :ةيضقأ

 روأ عقوم اهيق .خويشلا قوس «شيابجلا
 .م. قأ'" نرقلا نم ةروهشم ةروقز .ّيرثألا



 ارييقيرلا يف فرم :8مدلا» وللابار
 . ّيملاع عجتنم ل «ةيلاطيالا

 تيم ةيدأ يسع :ةييلقلا ةظنئارلا
 رجهملا ىف ءارعشلاو .ءابدألا نم ةبشت

 : اهئاضعأ زربأ نم ٠-)١41.

 دبعو ةميعن ليئاخيمو ناربج ليلخ ناريج

 ديشرو يضام وبأ اًيليإو دادح حيسملا

 ميلوو ةضيرع بيسنو داذح هردنو بوَيأ
 .سيلفستاك
 :(ماله؟/ها١؟هت) ةّيوَدَعلا ةعبار

 ترهتشاو تكتنت .ةرصبلا نم ةفّوصتم

 ىلع تلخدأ .ةدابعلا يف اهرابخأب

 نم اّلدب َيهلإلا ّبحلا ةركف فّوصتلا
 .ةيهرلاو فوخلا

 )١52412- 158ةطعاقنك (اوسنرف) هلبار

 رصع يف زاتمإ .ّيسنرف بيدأ : 000

 ةفسلفلا يف ىلعألا لاثملا ءايحإب ةضهنلا

 جزم .نيمدقألا فيلآتب اًدخآ بدألاو
 ةايح» اهرهشأو هبتك يف حزملاب ّدجلا
 .«ليورغاتناي لامعأ»و «اوتناغراغ

 .490-؟6١4 اهرلا فقسأ :الوبار

 عمجم دعب يردنكسإلا نسلريك رصان
 .ةينايرسلا ىلإ هتافلؤم مجرتو سسفأ
 ديشانأ» اهنم «ةّيئيد تافلؤم هل .توهال

 . «ةيميرم
 هل «ينايرس بهار :(5 نرقلا) الوبار

 ظوفحم روهشم «رّوصم ليجانأ باتكا»

 . ةسنرولعب
 ّيسايس : 1 ةاكألعقكق (هييديد) | راكيستار

 يف طباض 1١975. دلو .رقشغدم نم

 «ىلعألا ىروثلا سلجملا سيئر . ةّيرحبلا

 ةّيطارقميدلا رقشغدم ةّيروهمج سيئر مث
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 لامش ىف ةيالو : 1 ةزدكاطقم ناهتسجار

 :ةاتسكاب دودح ىلع دنهلا برغ

 انين لا يا ينل

 دوو :اهندم نم ء؛روبياج اهتمصاع

 برغلا يف .اتوك ءرئاكيب ءروي هدوج
 يف ةّينغ تاعارز «ةلحاقلا راث ءارحص

 .قرشلا

 يف ةّيدنه ةنيدم :1*ةزاغ0إا توكجار

 .راوايثاك ةريزج  هبشب -تارجغ
 .ن4؛؛4,ء٠ل

 فسوي ةدلاوو بوقعي ةجوز :ليحار

 . نيماينبو
 هلع مقمتمما (ىغرس) فونينامخار
 اون يوما :(1945-اهالم)
 ةيقيسوم تامّدقم هل . ونايب فزاعو فلؤم

 . ونايبلا ىلع تافوزعمو
 -١ا/71) 130ءانآ[ع (درو نآ) فيلكدار

 تاياور اهل .ةّيزيلكنإ ةييدأ 877

 . ؟فلدوأ رارسأ» اهنم «؛ةروهشم بعر
 8ةلءانز[غع- (درفلا» نوارب فيلكدار

 ملاع :(1١؟4متضش-اخذكل1١) 70 : 

 يف دلو .ةّيرشبلا سانجألاب ٌيزيلكنإ
 ”يكسفونيلامو زرشير عم فلؤي . ماهغنمرب
 رزج ناكس سرد .ةّيفيظولا ةسردملا
 نم .اغنوتو ةّيبرغلا ايلارتسوأو نامدنأ

 ةلاّشلا يف نيرّم ينب رباقم - طابّرلا

 يف ةفيظوو ةيوينب» هبتك نم . ةّيوينبلا داور
 ْ .«ةيئادبلا تاعمتجملا
 بونج ةينولوي ةنيدم : 13 لومت مودار

 .ئعانص زكرم .نا٠٠6٠.7١ ءايقوسرف

 ْ .ةيطوق سئانك

 .حزار حفسب نميلا يف ةيرق :حزار
 .ةدعّص ةظفاحمب ءاضق زكرم . م٠

 ىف رهن :8ةتلد» اغنَر وأ نادزار

 عبني «سكارأ دفاور نم ءاينيمرأ ةّيروهمج

 .ناقيري يوريو نافيس ةريحب نم
 يف ةّيئطاش ةريحب :ةمعام» ملزار

 دوسألا رحبلا ىلع اجوربودب اينامور
 دئاصم . "مك 4٠١6 ؛بونادلا اتلد بونج

 :(854-9157) (دّمحم ركب وبأ) ٌيزارلا

 ٌبطلاو تاّيضايرلا سرد .ّيَّرلا يف
 ريد .بدألاو قطنملاو ةفسلفلاو كلفلاو

 ناتسراميبلا مث ّيّرلا يف ناتسراميبلا

 ةيبط تافتصم هل .دادغب يف ّيدضعلا

 تلظو ةّينيتاللا ىلإ اهنم ددع مجرت ةريثك
 يف ةمّيقلا عجارملا نم 17 نرقلا ىّتح
 «ةعاسلا ءرب» :اهنم ءاّبطلا مولع

 «ةّيبرع ةّيَبط ةعوسوم ربكأ «يواحلا»و
 بتك لضفأ نم «ةيصحلاو يردجلا»و
 لئاسرو ةلّوطم بتك هلو «ةميدقلا ّبطلا

 يف تالاقمو لئاسرو «ىّتش ضارمأ يف
 «ةّيفسلفلا ٌيزارلا لئاسر# اهنم ءةفسلفلا

 ٌبطلا:و «ةعيبطلا دعب ام يف ةلاقم»و



 . نجلا 2-2 2-_.
 5-5 6 ا

 بالا بع لة لل

 ةاره - ّيزارلا هدا رق حيرض

 متاح يبأ نيب تارظانمهو هَيناحورلا
 .يرلاب يفوت ..؟ّيزارلا ركب يبأو يزارلا
 هيرعغلا ىثلاجب بقت
 .ّيسراف خّرؤم :(دمحأ نيمأ) ٌيِراَرلا

 يأ 'ميلقإ تفه» هل .ربكأل بستنا

 مجارت يف ١6544. «ةعبسلا ميلاقألا

 .ريهاشملا

 /ها56١6ت) (نيدلا رخف) يزارلا

 ّيرلا يف دلو .رشفم مامإ ( م٠

 عساو فوسليفو مّلكتم .ةارهب ىيفوتو
 ناك .لوقنملاو لوقعملا مولعب ةفرعملا
 هل .ةلزتعملا رظان ءاّيرعشأ اًيعفاش

 :ةسزاقلاو . ةرفلا :.تانلونللا تاق
 ريسفتلاب» روهشملا «بيغلا حيتافم» اهنم

 حرش»و «نيدلا لوصأ ملاعم»و ةريبكلا

 ةتاراشالا تايلقَو ؟تاراشالا

 نيعبرألا باتك١و ؛ةّيقرشملا ثحابملا#و

 يف زاجيإلا ةياهناو «نيدلا لوصأ ىف
 راكفأ لّصحم»و ءزاجعالا ةيارد
 لئاسملا»» ءنيرخأتملاو نيمّدقتملا
 «مالكلا لوصأ يف  نوسمخلا

 .؟رهنلا ءارو ام دالب يف تارظانملا#و

 )١140- (تناتحتلا بطقلا) َيَزاَرلا
 أ .قطنملاو ةمكحلاب ملاع :(65

 هراثآ نم .قشمد يف ٌرقنساو ّيرلا نم

 ةلاسرلا حرش يف ةّيقطنملا دعاوقلا ريرحت»
 .«ةّيبطقلا ةلاسرلا»ب فورعملا ؟ةّيسمشلا

 حرش يف رارسألا عماول» :«تامكاحملا»

 .«راونألا علاطم

 /هاا/؟ ت) (ىسوم نب دّمحم) ٌيزارلا
 .ّيرلا نم هلصأ .يسلدنأ خّرؤم 7

 يف «تايارلا» باتك هل .ةبطرق يف ٌرقتسإ

 ىلإ ريصُت نب ىسوم لوخد رابخأ

 .شسلدنالا

 دلو )191١-2٠٠١(: (مالس) يسارلا

 ءرعاش «(نانبل بونج) يقسلا لبإ يف
 نم هتاّيورمب فرع «نئاكحو ييدأو
 :هبتك نم .ريطاسألار ثادحألاو لاثمألا

 سانلا» ««ايابخ اياوزلا يفا ؛؟عيضت يعلو

 : غ؟سانلاب

 . (نةطم ؟/ءملع هدرف

 يف نبيل طفن أفرم :فونألا سأَر

 .نا٠٠٠,8 .هتارصم ةظفاحم

 عاقبلا يف ةينانبل ةنيدم :َكَبَلعَب سأَر
 نتا لايق
 . ةيعارز

 هلق ىلع رضم ىف نيآرت نساني ضَأَر
 قرش رمحألا رحبلا يف ةلخاد ةريزج

 ةدعاقو مهم تجيتارتسإ عقوم

 . ةيبرحو ةيرحب

 ىلع ّيدوعس ّيطفن أفرم :ةرونت سأَر
 .نا٠٠٠,6 ت.ءاسحألا يف حجيلخلا

 قوس .ن اأةيردف.

 . قاوسأ

 قيقبو فيطّقلا لوقحب بيياثألا
 .ّيملاع ريدصت .نارهظلاو
 يف تاراماإلا ىدحإ :ةميخلا سأَر

 نيويقلا ْمأ لامش ةّيبرعلا تارامالا داحتا

 اع زراف ةومرق قب برت
 ؛ةميخلا سأر اهتمضاع .. ٠٠,4

 .ديص .ةعارز . جيلخلا ىلع

 ةّمق ىلعأ : 835 2ةفطع» ناشاد م

 .م١4,55 ءدالبلا لامش ايبويثإ يف

 يصاقأ يف سأر :حلاّصلا ءاجّرلا سأَر
 وكساف هفشتكإ .باكلاب ةّيبونجلا ايقيرفأ
 . ١4 5إ/ اماغ ىد

 يف ثيدح نطفن أفرم :روُزلا أَ
 «ةدياحملا ةقطنملاب جيلخلا ىلع تيوكلا

 .ن 8,٠٠٠ ؛اًقباس دوعس ائيم وه

 .تيراغوأ عجار :ارمش سأَر

 روباخلا ىلع ةّيروس ةنيدم :نيعلا َضْأَر

 ةظفاحمب ءاضق زكرم ءايكرت دودح برق
 .ةكسحلا

 . ةيشامو بوبح

 قوس .ةّيطنزيبو ةّينامور راثا

 .ةمهم طفن
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 يف سكرام لراكل باتك :لاملا ضل

 سسأ هيف عضو .ّيلامسأرلا داصتقالا دقن

 ديدج عيزوت ىلع ةّينبملا ةّيكارتشالا
 . لمعلا نم ةجتانلا حابرألل

 )١8175- 1 ةكصمالا|0#6©  نيتوبسار

 . عيلخ ذوعشم يسور بفهاز :( 1515

 رصيقلا يف ىلا هراتو هرححس سرام

 سنربلا هلاتغإ .هتأرما يفو ؟ الوقين

 .فويوسوي

 )١1578- 83عاز ع (ناح) نيسار

 نم هّنف ىحوتسإ .ّيكيّسالكلا رصعلا
 «رديف»و ؟كاموردنأ» هل .تنانويلا بدألا

 .«ةيلاتعهو ءريتسأ»و 2«سوكيناتيرب»و
 ةيناسنإو عوضوملا ةدحّوب هتاّيليثمت تزاتمإ
 .رعشلا ءافصو ةقيمعلا صاخشألا

 :(دشرتسملا نب روصنملا) هللاب دِشارلا

 مهد ء-ه98) ٠# تساّبعلا ةفيلخلا
 .(م11755-10

 . ليتغاو يقوجلسلا

 خّرؤم :(755١ت) دمحم دشار

 ١537٠- ء«دشار خيرات» هل .نامثُع

 .ا١الك١

 نانبل يف ةدلب :يداولا اًيَّشار وأ اًيشار

 ةعلق .م٠٠0,١ ءءاضق زكرم :عاقبلاب
 نييسنرفلاو زوردلا نيب ةكرعم . ةيباهش
 لالقتسالا ةموكح تيفن اهيلإ . 65

 . 1447 يناثلا نيرشت ؟5-١

 :(رِدَتقُملا نب دّمحم) هللاب يضارلا

 /ه1584-757) 5١ نساّبعلا ةفيلخلا

 ريمأ هريزو مكحلاب دعس .(م411:-4

 ةفيلخ ةطلس تفعضف قئار نبا ءارمألا

 . ةّيوهألا ةفالخلا تيوقو دادغب
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 زَعوب تجّوزت .ةّيباؤم ةأرمإ :توعار
 لمحي .كلملا دواد دج ديبوع هل تدلوف

 .ميدقلا دهعلا رافسأ دحأ اهمسا

 لدنج وبأ وه :(/78ت) يعارلا

 .ّيومألا رصعلا ءارعش نم .ٌيريمنلا

 هيلع لضفي ناك هنأل ريرج هاجه .لبالا
 .قدزرفلا

 دقان )19477-١944(: (ىلع) يعارلا

 كّشمتلاو ديدجلا ىلع حاتفنالا

 .روذدجلاب

 (دّمحم نب نيَسُْحلا) يناهفصألا بغارلا
 ءامكح نم مامإ :(م١٠1ك/هق7٠ ت)

 نكس .ةغللاو ريسفتلاب رهتشا .ءاملعلا

 بيرغ ىف تادرفملا# هراثآ نم .دادغب

 ؛ةعيرشلا مراكم ىلإ ةعبرذلا»و «نآرقلا
 تارضاحم»#و  ةءريسافتلا عماج#و
 .«ءابدألا

 ىف ةّيلاطيإ ةنيدم :1ةهان8»5 اسوغاَر
 :طقت ةاقسم نا :31/0٠ ةيلقض
 ةعبسلا ةكئالملا ءاسؤر دحأ :ليئافار

 ىلإ هتالحر يف اًيبوط قفار .دوهيلا دنع
 .ةيودأ ىلإ املاس هذرو يدام دالب

 )١4147- همطققا 520210 ليئافار

 يف نيّيلاطيالا نيناتفلا مظعأ نم ٠(

 " سويلوي بابلا هبدتنإ .ءانبلاو مسرلا
 كرتف ناكيتاثلا رصق نيبزتل ٠١ نوالو
 ةسردم»# اهنم ةريهش تاّناردجو تاحول

 هغوبن .ءارذعلا ريوصت يف داجأ .ةانيثأ

 ةقانأو مسرلا ةقد يف نزاوتلا ىلع مئاق

 .ناولألا ةوالطو ةكرحلا

 دئاق :راّيس نب رصن نب ثيللا نب عفار

 دنئرَمَس يف ديشرلا ىلع راث .َيساّبِ
 .مك١١/هاقةه لتقف . 6٠5

 )١471١- (دمحأ نب ىنغلا دبع) َيعفارلا

 يف دلو ءقنانبل ىفنح هيقف 0١(

 زعت ءاضق ّمث سلبارط ءاتفإ يلو . سلبارط
 فّوصتلا هيلع بلغ .نميلا يف ءاعنصو

 هبتك نم .ةكمب يفوتو هرمع رخآ يف
 «بدأ ؛ّىلحلا ّيفصلا ةّيعيدب حرش

 ةيكزت يف ةّيكملا رهاوجلا عيصرت#و
 فّوصت ؛ةّيضرملا قالخألا

 (دمحم نب ميركلا ديع) ّيعفارلا

 ٌيعفاش هيقف :(م1777/ه57 ت)

 م ليئافار ةيقب دمك ائيرانروفال - ليئافار

 ةسنرولف - يتيب رصق

 مولعلاو بهذملا نم علضت .ينيوزق
 خيراتلا يف ةكراشم هلو :ةّيمالسالا

 حرش يف زيزعلا حتف» هبتك نم .ةغللاو
 رابخأ يف نيودتلا»و «ىلازغلل زيجولا

 . ؟نيوزف
 )188٠0 (قداص ىفطصم) َيعِفارلا
 ةيار تحت» هل .ٌيرصم بيدأ (717

 ىف نيسح هط بانك ىلع اًدر "نآرقلا

 'نآرقلا زاجعإد»و .يلهاجلا رعشلا
 .؟برعلا بادا خيرات»و

 ايليمإ يف ةّيلاطيإ ةنيدم 83-3 انفار

 ةّيتغ .ن٠٠٠,١٠9١٠ :.كيتايردألا برق
 ءاسفيسفو ةّيرثأ ةينبأ «ةّيطنزيبلا اهسئانكب
 ةّيروطاريمأ ةمصاع .هتناد حيرض «ةعئار

 ةمصاعو سويرونوه دهع يف برغلا

 . ريبكلا كيرودويت
 يف عضوم :1230ه5:نءاع كوربستفار

 ركسعم .مادستوي ةعطاقمب ايناملأ قرش

 يف ١5-1951 ع ّيئاسن لاقتعا

 فالآ هيف تكله .؟ ةّيملاعلا برحلا

 . اينولوب نم امّيس ال ءاسنلا
 .ةسمخلا باجني رهنأ دحأ : 31 يفار

 .مك 06

 خيراتلا يف ريهش َيبرح عقوم :ايفار
 .ةّرَغ بونج *حفَر يف هلالطأ ؛ميدقلا

 ىلع قروشألا و هيف رصتنإ
 عاق 79+ .نهيظسلللاو قيقرصملا

 ّيقولسلا 5 سخويطنأ ىلع 4 سميلطبو

 .م.ق 1

 )1١816- 139ءا (سيروم) ليفار

 ذملتت .يسنرف ىقيسوم فلؤم 2(

 رابكلا ىقيسوملا ةذتاسأ نم" .هروفل

 ىلع فزعلا قرط دّدج .اسنرف يف
 .وقايلا
 )1١845- 1531051 (وني) يشوكار

 ةّيقيطتمورلا دئار . ٌيرجبم بيدأ 14

 . هدالب بدأ يف ةديدجلا

 ةمصاع ةّيكريمأ ةنيدم : 1ةاءاعاط يالار

 .نآاالق,٠٠٠ .ةيلامشلا انيلوراك

 حالم )1504-١1518(: (رتلاو» يالار

 . يزيلكنإ رماغمو فشكتسمو
 (ردنسكلأ رتلاو) يألار

 . يزيلكنإ دقانو بيدأ 57

 ةيجولوثيملا ةهلآ دحأ :2ةهمو امار

 لطب .ءونشف مهيف دّسجت نيذلا ةّيدنهلا
 . انايمار ةمحلم

 ملاع )١975 ١١١5(: (اجر) انامار

 يذلا : | لقعلا

 دنهلا ئف ىلوألا ةّيّرذلا ةلبتقلا ركتبا

 باّونلا سلجم يف اًوضع بختنإ . 14
4 ْ 
 ةئراوملا كريرظب :(بوقعي) نتتافارلا
 . قوفيم يف ماقأ . 1114-١١01 وحن

 ةفضلاب نيطسلف يف ةنيدم :هللا مار

 .ةمركو نوتيز .ن 5,٠٠٠ «ةّييرغلا

-18(( 

 ناك .ىدنه

 )١888- 1ظةضقل (اردنش) نامار

 لبون ةرئاج لان .ّيدنه تئايزيف 1
:10 , 

 سويراتيلوبأ سيدقلا ةسينك - انُقار



 525 انايامار

 ةّصق يورت ةّيتيركسسس ةمحلم :انايامار
 ىلع: دتعتملا وبقت أ ءامار هلألا

 رومأو صصق اهيفو «هتالوطبو «ضرألا

 .يكيم لاق اهبتك .ةّيحورو ةيفسلف

 .م دعب 15و .م.ق ّه نينرقلا نيب تعضو

 رّثوأ يف ةيدنه ةنيدم :1(ةمتمانك روبمار
 ؛يهلد قرش جناغلا ىلع شدارب

 .فزخو ةمّعطم فويس .

 .ةيسرافلاو ةيبرعلا تاطوطخملاب ةّينغ ةبتكم
 ناريإ يف ةميدق ةنيدم :زُّمرُه مار

 «ناميلس دجسم افبوج ناتسزوخب

 .ن٠٠ر٠ ٠6
 )1١7147- 1قمصدعقان (بيليف ناج) ومار

 نييسنرفلا نيقيسوملا ربكأ نم 4

 تاعوطقمو تاريوأ هل .نيّتكيّسالكلا

 . ماغنألا ةعّونتم نغرأ

 رعاش :145-01441) (دمحأ) يمار

 هل .بابشلا رعاشب بقل .ّيرصم َيئانغ
 .«يمار ناويد»و ؛يمار يناغأ»

 )١154-7!17١(: اشاب دمحم يمار

 حالصإب ماق .َينامثع رعاشو مظعأ ردص

 .ناويد هل . عساو

 ,راهيب يف ةّيدنه ةنيدم : 8ةمعاتت يشنار

 .ن ءءء
 طساوأ ىف ةنيدم : 8ةمعهوده اوغاكنار

 فاعلا 311« يدع» نايك
 هعهماع (دلويويل)١ هكنار
 رهتشإ .ناملأ خّرؤم (17

 خيراتلا ملع سّسؤم ربتعُي .ةّيعوضوملاب
 بوعشلا خيرات# هل

 )6ة1١1-

 .اًيوروأ يف ثيدحلا
 .«؟ةينامرجلاو ةينيتاللا

 دقوا نم 4 ةيطوسللاو ديت ىف واور :ةفأقر
 .رساودلا

 ءاضق زكرم قارعلا يف ةدلب :ةينار

 .نا6ة,٠٠٠ .ةّيناميلسلا ةظفاحمب

 بفعسأ 7017 نرقلا) (نيلون)ا بشارلا

 يف ةّيلدج تافّلؤم هل .يكلملا اديص
 1 ْ .ديحوتلا

 ةيبرتلاب ىنعُت ةّيئاسن تاّييعمج :تايهار
 : يرعلا قرشلا ىف اهنم .ةّماعلا تامدخلاو

 ؛ناتبل ىف 14٠ تسّسأت :تاّينوطنألا -
 ّمألا 27 ١9177 ماعلا اهميظنت درفأو

 .يروخلا ليازيإ
 اهسّسأ :تاّيثمرألا سند الب لّبحلا -

 .86١؟ نوُُمَح لانيدركلا

 اسنرف يف تسّسأت :حلاصلا يعارلا -

 .تابئاتلا حالصال 7

 لاتناش ةّنح ةسيّدقلا اهتسّسأ :ةرايزلا -

 اسنرف يف لاس يد سيسنرف سيدقلاو

1 . 

 . 14175 نويل يف تسّسأت :لسرلا ةدّيس -

 . 144 تسّسأت :نويهص ةدّيس -

 كريرطبلا اهسّسأ :ةمئادلا ةنوعملا ةدّيس -

 . 19757” غئاص

 دادح بوقعي بألا اهسّسأ :بيلصلا -
 . 191٠ نانبل يف يشوّبكلا

 تسّسأت :تاّيسنرفلا ةسّدقملا ةلئاعلا -

8 . 

 اهسّسأ :تاّينوراملا ةسّدقملا ةلئاعلا -

 . 18986 نانبل يف كّيوح كريرطبلا

 فسوي ءابآلا اهسّسأ :نيّسلقألا نيبلقلا -

 ناّيعوسيلا فيتسإو انوداكيرو «لّيمجلا
. 

 .1467 امور ىف تسئأت :تاّيلمركلا -

 ف كالا ايي ةبكتلا ايحيئنا

 . ١9/44 تسّسأت :نوسنازيب ةيحملا -

 سيّدقلا اهسَّسأ :تاّيرزاعللا ةّيحملا -

 . 1777" كايرام ود زيولو لوب يد روصنم

 وحنا تسشأت :تايليسابلا تاَيَسلَغُملا -
 .لا

 . ١875١ تسكأت :ةرصانلا -

 ١848٠. تأت : ةّيدرّولا -

 [خةطمع: (لراك) رئهار

 ئعوسي بهار (( 4

(1948- 

 ّيتوهالو
 راكفألا ةغايص يف دعاس .يناملأ

 يف زراب ريثأت اهل ناك يتلا تاهيجوتلاو
 .؟ َيناكيتاقلا عمجملا

 سيئرلا )1١970-1١١1(: (سناهوُي) وار

 قباسلا يطارقميدلا ّيكارتشالا يناملألا
 ايتاتستورب ناك )50٠4-1444(.

 «ةّيعامتجالا ةلادعلا نع اًعفادم ءاّمزتلم

 لامشلا نيب ةميلس تاقالعب اًيدانم

 .بونجلاو
 يَمُس همساب .بوقعي ءانبأ ركب :نيبوأَر
 ْ .ليئارسإ طابسأ دحأ

 «نيتنجرألا يف ةنيدم : 122505 نوسوار

 .ن 186,٠٠٠ «توبوش ميلقإ ةمصاع
 )181١١- .قهاتنمقم» (يرنه) نسنلوار

 دورمن يف بقن .ّيزيلكنإ ّيرثأ 6

6 . 

 ءاضق زكرم «قارعلا يف ةنيدم :رودنوار
 .نا٠٠6,6١ «ليبرأ ةظفاحمب

 نيسُحلا وبأ) ٌيدنواّرلا نبا وأ ٌيدنواّرلا

 ملكتم :(م١٠4/ه198ت) (دمحأ

 هلصأو دادغب يف شاع .دحلم فوسليفو

 مث ةلزتعملا نم ناك .ناهبصأب دنوار نم

 نايدألاو مالسالا دض بتك .مهميلعت ذبن

 نم ةقرف «ةّيدنوارلا» هيلإ بسنت .ةلزنملا
 ةحيضف» اهنم «ةريثك بتك هل .نيمّلكتملا
 «غمادلا»و هدّرمزلا»و «جاتلا»و ؛ةلزتعملا

 نبا مهزربأ ءاملعلا نم ةعامج هيلع در

 .«راصتنالا» باتك ىف طاّيخلا

 ىلإ ةلحرب ماق .ٌيراقاب بيبط : فلووار
 .161١-8617/5/ا“ قرشلا

 )1971١-1141(: اظقزن (تيجايتاس) يار

 زئاوج ىدحإ لان .يدنه يئامنيس جرخم
 ؛؛قيرطلا ةدوشنأ» همليفل ١407 ناك

 . هجاتن لمجمل اًيرخف اًراكسوأو

 ماسر :(145-19105-) ظهرب (نام) يار

 ةكرح طاشن يف كراش .نكريمأ رّروصمو

 ىلإ هّنف رّوطت . سيرابو كرويوين يف «اداد»
 . ةّيلايرسلاو ةّيديرجتلا
 دودحلا برق قارعلا يف ةدلب :تايار

 «ليبرأ ةظفاحمب ءاضق زكرم «ةّيناريالا
 .نةرد٠٠

 روبليو «ناّيكريمأ ناوخأ :آلا/”واطا تيار

 )١8411١- ليقروأ )١1915-185730(,

 ةلحرب اماق ؛ناريطلا داور نم .«؛« 4

 يه :نيكرحم نم ةرئاط ىلع 1107 ةّيّوج
 ١89٠. ردآ يسنرفلا دعب يناثلا ناريطلا
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 ةيادوألا ةبصق - طابرلا

 )1١4:8- 18/عطا (دراشتير) تيار
 جلاع .يجنز كريمأ بيدأ

 ةيعامتجا تاعوضوم
 .«موت معلا ءانيأ» :هتاياور نم .نينّولملا

 . «دوسأ بايشال

 الث عطلا (كنارف) تيار

 : ّيكريمأ ٌيرامعم سدنهم ( 49

 يف جاجزلاو ذالوفلا مادختساب رهتشا

 . ةّيرامعملا ةسدنهلا

 :(1470-1883) 185عطخأ (ميلو) تيار

 بادالاب ىنع .ٌيزيلكنإ قرشتسم
 . ةيئايرسلا
 )1١915- 18تاولالع (ناهوي) هكسيار

 هلع .ناملأ قرشتسمو بيبط 4
 ىلإ اهتمجرت عم بتك ةذع رشن .نديل يف
 وأ ةءادفلا يبأ خيرات» اهنم «ةّينيتاللا

 قيقحت ءرشبلا رابخأ يف رصتخملا»
 ءرلدأ .بوكاي عكرامتادلا قرشتسملا

 ةتقراع ”ةقلعتتو ةئريزحلاا تاناقنقو

 لقنو .نوديز نبال ؛ةّيذجلا ةلاسرلا»و
 . ىسنتملا رعش نم تايختنم

 لامع دكرمو :ترتسلا ةنصاع -:طابرلا
 وب ٌبصم دنع ّيسلطألا ىلع طابرلا

 ءالس نيبو اهنيب لصافلا قارقر
 نمؤملا دبع اهسّسأ

 2١١6٠ حتفلا طابر مساب يدخوملا

 روصنملا بوقعي فسوي وبأ هديفح اهانبو
 عماجو اهباوبأ أشنأف نارمعلاب اهنازو
 ةرافو ألا هنو ةلاشلا اهراثا ّمهأ .ناّسح

 يق ١7. نرقلا نم راوساو ناشح جربو

 جيسن ةعانص .تاريخّصلا رصق اهبونج

 . ةطشان ةحايس . ةيذغأو

 ىف دلو )/1851-١417(: (نوطنأ) طاَيَر

 سردل قئاثولا# هل .ّيعوسي بهار . بلح

 كانغ ةيمسفقت هنو

 -1خ30)

 - عير رو

 و نسا ده تدل تا

 .«قرشلا يف ةيحيسملا خيرات

 نينغملا ريهاأشم نم 1 نرقلا) تبرير

 . ّيسابعلا دهعلا يف

 يف ةبطرق يحاوض نم ةلحم : ضيرلا

 مدهف اهلهأب ١ مكَحلا عقوأ .سلدنألا

 بقلق .مها1 ه7 مهافنو مهرايد

 يبأ ةماعزب نوّيضَبولا لتخ] ...نيهيرلاب
 مهالجأف ةّيردنكسالا ئطولّبلا صفح

 تيرك ةريزج اولتحاف ؛نوّيسابعلا اهنع
 تمواق ةلود اوسّسأو .م470/ه17

 .م١551/ه٠16 ىتح نيّيطنزيبلا

 يف ةعساو ءارحص :يىلاخلا عبررلا

 دجت بونج قيّوط لبج نم ّدتمت ةّيدوعسلا
 َيبونجلا نميلا يف توَمَّرْضَحو نامُع ىّتح
 م٠٠2,٠٠ ءالامش ءانهذدلاب لصّتو

 يف ةّيلمرلا قطانملا ربكأ نم رفق .'مك

 .ناويحلاو ناسناإلا اهيف صوغي زايتجالا
 اهزاتجإ .لبالا ةاعر فارطألا ىلع شيعي

 . ةيبرعلا لئابقلا نم ةريثك نوطب هتلمح
 نم َدَعُم نم ّيلهاج دج :رازن نب ةعيبر
 ركبو لئاوو ةزنعو دسأ هلسن نم .ناندع

 برح دعب بلغتو ركب تقّرفت .بلغتو
 . ”نسوصلا

 مه 547 ت) (ةبحاصلا) نوتاخ ةعيبر

 .َيبوُيألا نيدلا حالص تخأ (م06

 يف «هاقناخ»و ةّينوتاخلا ةسردملا تأشنأ

 لازت الو نويساق حفسب قشمد ةّيحلاص

 .ةرماع مويلا ىلإ
 يف ترهدزا ريوصت ةسردم :توبجَر

 .دنهلا لامش 17 نرقلا رخاوأ

 معءعهنم لآ ايربالاك يد ويجر

 قيضم ىلع ةّيلاطيإ ةئنيلهم :2 3

 وأ ةّير مساب برعلا اهفرع ؛ انيشم

 لزالزل تضّرعت .ناالث,٠٠٠ ؛ةجارج

 .١٠8١رو ١ال87 ةيرخم

 : هءعيزم معاا'ظسنلند ايليمإ لن ويجر

 .ن 170,6٠٠ ءايليمإ يف ةّيلاطيإ ةنيدم
 :( 15-١59845 (يصاع) ينابحرلا

 .ّينانبل يئانغ يحرسمو يقيسومو رعاش

 ةباتك يف روصنم هيخأ عم كراش
 :اهنم ةعئار تاّيحرسم

 «فارتيا «؛؟ناّوصلا

 .«متاوخلا

 ءاسأ .م.ق 917١-941 وحن ليئارسإ

 ىلإ هدهع ىف ةكلمملا تمسقناف ريبدتلا

 ةرشع) لارا وأ لامشلا ةكلمم

 اذوهي وأ بونجلا ةكلممو ء(طابسأ

 .(نيناتو اذوهَي :تاطس)

 تارفلا ىلع ةنيده راثآ :ةبحرلا

 قوط نب فلام اهسكتأ .طسرألا

 ظ .”تيلغتلا



 ضف

2 0 0 
 0 د يي يعض

 5 هل نا

 (14 نرقلا) ةّيلوغملا ةّيسرافلا ةسردملا - رايدنفسأو متسر لاتق

 /همالا ت) (ةنْقَتُملا نبا) َيبحَرلا

 . ةيبحرلاب ترهتشا ىتلا «ثجابلا

 -144/) (مارفأ سويطانغإ) ينامحَر

 كاقوفاعلا .كايرعلا .كريرطب 558
 ىلإ نيدرام نم هّيسرك لقن . 4

 ةيئيدو  ةّيشيراتا .تافلؤم هلل ...توريب
 .«ةّيقرشلا راثآلا» ةلجم ردصأو

 يف ترشتنا ةّيفوص ةقيرط : ةّينامحرلا
 . «نيرْبق وب» ىلإ بسنت .رئازجلا
 :(1977-1900) (بيجُم) نمحَرلا

 ءارزولا سيئرو شدالغنب ةلود سّسؤم
 . ليتغإ . 19960-17

 )١976-١1981(: (ءايض) نمَحَرلا

 يف نمْحَرلا بيجُم فلخ . َيلاغنب ّيسايس
 سيئر 1١97/82.  شدالغنب ةماعز

 . ليتغإ . 191/4 ةّيروهمجلا

 ناتسكاي يف ةئييدم :ناخ رايميحر

 .روكوس لامش سودنهلا ضوحب
 ن1 1 6بءءد

 ءاضق زكرم .نميلا يف ةنيدم :عادر

 لام لاس
 تايالولا يف رهن :160 110: رقير در

 كيسكملا جيلخ يف ٌبصي «ةدحتملا

 .مك 0*5

 تايالولا ىف رهن : 160 110: رشير در

 يف بصي 8 ١,٠5٠ ؛ءادنكو ةدحتملا

 . غبينيو ةريحب

 ةيروس راز ةلاخر : 123202101116 ليقيزدر

 . 515 نرقلا رخاوأ رصمو نيطسلفو نانبلو
 . روهشم باتك يف هتادهاشم نود

 اهب ماق كراعم ةّدع :(بورح) ةّدرلا

 ةفيلخلا تهجاو .مالسالا نس وقر املا

 يتلا ءابرقع ةكرعم اهّمهأ .ركب ابأ لّوألا

 . ةمليَسُم اهيف لتق
 .ءالبرك برغ قارعلا ىف ةريحب :ةذاذرلا

 .ةتاثسبلا ةريحسبل هآذغمأ ىع

 ةناتف )١91١١-“5١١9(: (ةنيمأ) قد

 ع ككل نع لق دلل ةةرص
 علاط ايهو ««ةروينسلا» :اهتاّيحرسم
 ٠٠١ نم رثكأ يف تكراش .«ةرجشلا

 ةب ثلا اهنم رهتسا ةسورام ةريسأ : يزرلا

 ع ١ ةراا- ١ مكب“ . ليئاخيم : ةكراطب

 «سيكرس .امور ىلإ اًيالط لسرأ
 ةينوراملا ةسردملا أشنأ ١5949-0١.

 /1١6951-١1١/8. ء.فسوي .امور ىف

 ىف ةنيدم :12 تاكا عمعأد اييتعشك ر

 واه رسد» نعاك هلع ىوعسرألا

 زو 7001ك2) عئالط نس كبر

 رواش هسفانمع هلتق ١+١١. تمطاف

 .قدنسلا
 .ونالوكرأ عجار :1*عوأ33 انيزر

 ىف اهردصأ ةّيملغ ةّيبدأ ةلجم :ةلاسرلا

 “1١97- تاّيزلا نسح دمحأ رصم

 . ١467

 .يّرعملا ءالّعلا ىبأل :نارفغلا ةلاسر

 ايفيموكلاب ةيبيش ةيااظناا ةلاسز. .نف
 ىلع اًدر ءالعلا وبأ اهفلأ .ىتئادل ةّيهلالا
 . هيلإ حراقلا نبا ةلاسر
 .ديدجلا دهعلا رافسأ نم :لئاسرلا

 ١5 اهددعو سلوب سيّدقلا لئاسر اهّمهأ

 ةيطالغو ستنروكو ةيمور لهأ ىلإ اههججو

 ؛يكينولاستو يّسلوكو يّبيليفو سسفأو

 نومليفو سطيتو سواتوميت هتذمالت ىلإو

 لئاسرلا» اهيلت .نيتناربعلا ىلإو
 سرطبو بوقعي لسرلل عبسلا «ةّيكيلوثاكلا
 امل ةّيّمهَأ تاذ اهلكو .اذوهيو اًنحويو

 يبأ نب دعس همزه .ّسراف دئاق : مَتْسَر

 . 517" 0 ةّيسداقلا ىف صاَقَو

 1١41/6 -١1959(: وحن) 6ةحتسأ) مئسُر

 يف دلو ءريوشلا لهأ نم َينانبل رعانق
 داعو ١847 كرويوين ىلإ رجاه .كيلعب

 يهاكف بولسأب زاتمإ /١46. هنطو ىلإ

 ْ /١95. «متسر ناويدا هل . رخاس

 16٠0١-١511(: وحن) اشاب مُثسُر

 نانس نادوبقلا قيقش .ّيكرت ّيسايس
 ةنبا جّوزتو ىمظعلا ةرادصلا ىّلوت .اشاب

 لآ مخيراوت» هل .ناميلس ناطلسلا

 .«نامثع

 فّرصتم .ةسنرولف يف دلُو :اشاب مّنسُر
 ىنب .141-7847/“ ثلاثلا نابل لبج

 . 187/8 توريب برق «اشابلا رسج#

 رعاش )065-1١94-٠٠١5(: (تدوج) متسر

 . عاقبلا - كبلعب يف دلو ينانبل بيدأو

 .ةليوط ةّيفاقثو ةّيرعش ةلحر بحاص
 بتكلا نم اًرفاو اًجاتن ترمثأ
 .ةعّونتملا دئاصقلاو تاعوسوملاو

 م اق ٌىيروطسأ لطب :ناتسد منسُر

 .ٌيسودرفلل «همانهاشلا» لاطبأ رهشأ نم

 0 سراف ..:تارهس وباو لاز نإ

 نّيزو ؛هتارماغمو هتلوطبب يسودرفلا ىنغت
 دهاشمب مهتاطوطخم سرفلا نوناثفلا

 :هرابخأ

 -ا/51/ه144-1973) نوتمتسرلا
 اهسّسأ ةّيضانالا جراوخلل ةلود

 ةيقيرفإ لامش يف ”متسُر نب نمحرلا دبع
 .رئازجلا ىف ترهات اهتمصاع تناكو

 .ةيركملا كالاؤلم لوب بقنا
 يف ءاضق زكرم ةّيروس ةدلب :نتسرلا
 يصاعلا ىلع مهم دس ؛ءصمح ةظفاحم

 لمشت ةعساو ةقطنمل ّيرلاو ةراثإلا رفوي
 رتم نويلم .باغلاو ةنراشعلا ىلهس

 : رشع انثالا حيسملا ذيمالت مه :لّسرلا

 بوقعي ءهوخأ سواردنأو سرطب ناعمس
 .سواملُترَبو سُبيليف «ىدبز انبا اًتحويو



 سني

 لسر نارترب

 «ىفلَح نب بوقعيو اموتو راّشعلا ىّنم
 وخأ اذوهيو ءرويغلا ّوعدملا ناعّمسو

 ملسأ يذلا ٌّيطويرخسإلا اذوهيو (« بوّقعي

 اذوهي لحم لح يذلا اًينِمِم عوسي
 نيب نم حيسملا مهراتخإ .يطويرخساإلا
 , هلك ملاعلا ىلإ «هتراشب» اولمحيل هذيمالت

 نيرشيملا لْوأ ىلع اشيا مسالا قلطيت

 . ابانربو سلوبك ليجنالاب
 )1١815- 1سبدكعا (نارترب) لسر

 نم ّيزيلكنإ فوسليفو يضاير 1
 ةذشب صضراع .ثيدحلا قطنملا ةانئئب

 196٠. لبون ةزئاج .ةّيرذلا ةحلسألا

 :(19610/-141/1/) 1ن55ءا (يرنه) لسر

 *غنريستره لامعأ تبثأ .تكريمأ يكلف

 اًبيترت عمضوو هءاهتحص ىلع نهربو

 امك ءاهقارشإ ةجرد ىلع اًيئبم موجنلل
 موجنلا هيف عزو اًيطيطخت اًمسر مسر

 ءاهفيط جذومنو قّلطُملا اهناعمل بسحب
17. 

 نميلا تمكح ةرسأ :(ونب) لوس

 يف ّىلع نب رمع اهسّسأ . 1104-4

 ىضق .فسوي هنبا اهمكح خّسرو زعَت

 .رهاط ونب مهيلع

 ليزاربلا لامش يف أنرم :160156ع فيسر

 .وكوبمنرب ةيالو ةمصاع .«يسلطألا ىلع

 غبتو نطقو ركس ريدصت . ٠

 .ةيشاملا تاجتنمو واكاكو سانانأو

 .ّيعانص زكرم «ديص ةدعاف

 كولم نييديزلا ةّمئألا ةلالس :نوُيّسَرلا
 نب ىبحي يداهلا ىلإ نيبستنملاو نميلا
 . ”نيسحبلا

 «نيوزق رحب برق ةّيناريإ ةنيدم :تشر
 ريرح «ناليج ةدعاق

 .داجسو

 ةريَحْبلا ةظفاحمب رصم يف ةنيدم :ديشَر
 .ةيردنكسالا قرش ءديشر عرف ىلع
 .زرا قوس .ديص ةدعاق .نثةءرءء٠

 .ءلآةةيففف

 نم ةعطق وهو ديشر رجحب ةروهشم
 فحتملا ىف ةظوفحم دوسألا تلزابلا
 . 17/48 نويلويان دونج هفشتكإ . يناطيربلا
 ةيفيلغوريهلا تاغللاب ةباتك هيلع

 ركش نع ربعت ةينانويلاو ةيقيطوميدلاو
 75١١-181 وحن 5 سميلطبل ةنهكلا

 كف ىلع *نويلوبماش هب ناعتسإ .م.ق

 . ةيفيلغ و ريهلا ةباتكلا زومر
 .ةقّرلا بلطأ :ديشّرلا

 .ديشَّرلا نوراه بلطأ :ديشّرلا

 .رّمش ةليبق نم ةّيبرع ةرسأ :(نبا) ديشَر
 لئاح اهتمصاع دجن ىف ةرامإ اوسَسُأ

 ىلع نب هللادبع :اينم .14-1471ه

 هنبا :1840١-١م18 ةرامالا سّسؤم

 ةلاخرلا هراز 1١845309-6١838 لالط

 141/7 هللادبع نب دّمحم .فيرغتلت

 هذوفن دم ؛ةرسألا ءارمأ مظعأ : 891

 ضايرلا لتحا ؛رمدتو ناروح لابج ىتح
 تنلبو يتود ةلاخرلا هراز ١.

 دوعس نب زيزعلا دبع اهمكح ىهنأ .دلونو
. 

 بيدأ :(1978١ت) (زيزعلا دبع) ديشرلا

 . خيراتلاو ةفاحصلاب لاغتشا هل . ّيتيوك

 .؟تيوكلا خيراتا هتافلؤم نم

 )١70-١715(: (يالوم) ديشرلا

 ىلع ئلوتسإ 1١534. برغملا ناطلس
 . اهب ٌرقتساو شكارم عضخأو ١577 ساف

 سّسؤم يلع نب دّمحم فيرشلا هوبأ
 «برغملا يف نيّيولعلا فارشألا ةلالّس

 َيلعفلا سّسؤملا ره ربتعُي نيح يف
 .ليعامسإ هوخأ هفلخ . ةلودلل

 َيفاصّرلا فورعم

 همزه ّينامثع دئاق :(دّمحم) اشاب ديشر

 . 1877 ةينوق يف اشاب ميهاربإ

 -1١؟410) (هللا لضف) نيدلا ديشَر

 ةلودلا مدخس .ناريإ بيبط (

 كلآ .ساجلاو تاداع رينو ,قاكتيالا
 وأ «خيراوتلا عماج» نازاغ ناطلسلل

 يف عجارملا رهشأ نم «ينازاغ خيرات

 يبأ ناطلسلا ىلإ هب يشو .لوغملا خيرات

 .هدلوو هلتقب رمأف ديعس
 ةيداب يف ةّيروس ةنيدم لالطأ :ةفاصّرلا

 «ةميدقلا سيلويويجرس يه . رشدت

 اهبّرخ .سويجرس سيدقلا اهيف دهشتسا
 كلملا دبع نب ماشه اهنكس .سرفلا

 راثآ .سربيب رهاظلا اهمده .اهيف نفّدو

 اهانب ٠«سويجرس سيّدقلا ةسينك
 رصقو ١ 44١-0١8 سويزاتسنأ

 . ّيومأ

 :(1940-41١لا) (فورعم) َيفاصرلا
 نيبو هنيب تناك .نفقارع بيدأو رعاش

 رهتشإ .ةاجاهمو ةسفانم يواهزلا
 بدألا يف تارضاحم» هلو «هناويدب

 . هتايح مظعم سيردتلا يف لمع .«يبرعلا

 دوسألا رحبلا ىلع ّيكرت أفرم : اضر

 «نوزبارط قرش
 . دسم ةلعاق ؛« ياش

 قوس .ن ٌةةروذ٠

 - سويجرس سيدقلا ةسينك :ةفاصرلا
 ّيبناجلا نحصلا



 اضرلا
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 نماثلا ماماإلا :(مهاه-الال١ /ه٠٠*

 .دهشم ىف هربقو ةنيدملا يف دلو .ةعيشلل

 .هدهع يلو هلعجو نومأملا هبّرق
 ٌئوغل :(141/7-19167) (دمحأ) اضر

 هباتكي رهتشإ .ةّيطبنلا يف دلو .َينانبل
 .هزَجوملا» ««طيسولا» هلو ««ةغللا نتّما

 )1١84576-١198786(: (ديشر دّمحم) اضر

 نيدلا ءاملع 2 .(نانيل) نوملقلا يف دلو

 «راثملا" ةلجم بحاضص .يمالسالا

 رْهَشَأ :هيليك كحد ثدحلا ديمو ةرهاخلاب

 نآرقلا ريسفت»و «راتملا» ةلجم: .هراثآ

 نم )1١947١-١940(: (دّمحم) اضر
 يف لثم .رصم ديعص ىف طويسأ ديلاوم

 ةيحرسم ١٠١٠و مليف 7٠١ ىلاوح

 . رحلا حرسملا

 يناريإ روصم :(1174 ت) َيِساَبَع اضر

 ّنفلاب اهموسر ترثأت ةسردم بحاص
 .ّيبرغلا

 . ةيمرأ عجار : ةيئاضر

 ةيدوعسلاب زاجحلا يف لبج : ىوضَر
 0 م1 عبي برق

 بلح بحاص : شتت سس ناوضر

 هيف ري , ١ ١-1115 يفوجلسلا

 .نوسيلصلا

 وحن ت) (دّمحم) ٌيذابارتسألا ّيضرلا

 رهتشإ .ذابارتسأ لهأ نم وحن 1/

 «ةيفاشلا حرش»و «ةيفاكلا حرش» هيّباتكب

 دودحلا برق قارعلا ىف ةدلب :ةبطرلا

 ةظفاحمب ءاضق زكرم ؛ةّيندرألا ةّيروسلا

 .ناكيدتت بنانألا

 دنع ةهلآلا رابك نم .سمشلا هلإلا :عر

 سيلويويله يف هلكايه مدقأ .نيّيرصملا
 .ىسعش نيك وأ

 ةنعارف نها١١ مسإ : سيسمعر

 نفذ .نيتيرصملا و 4 نيتلالّسلا

 كرا يداو 2 مهنم 5 مسقلا

 نط رقع مق ١145-١17 وحن

 ااا يرحبلا ريد يف :هلاسوم - 5
 101 وختا أ تيس نباو هذيقح
 ةيروس ىف نييثحلا براح .م.ق 5

 لكايلا» ني .شداقأ :يف مهرسكو
 "أ رصقألاو ةبيطو ةبوئلا ىف روصقلاو
 7١١؟575-98١١ وحن - َ . كنركلاو

 تامجفه ّدَص 0 ةلالسلا سّسؤم .م.ق

 . رحبلا بوعش
 نوفأ ىلع ةّيناطيرب ةئيدم :ة«انعاإل يبغر
 مدقأ اهيف .ن 798,0٠٠ ءريشكيورو يف
 تسّسأت :ءاهرهشأو ارتلكنإ سرادم

 يبغرلا ةرك ةبعل تقلطنا اهنم . 1

147 . 

 يف ةئيدم : 11 6معوواتالكت# غر وسنغر

 «بونادلا ىلع ايراقابب ايناملأ بونج
 . ةيسنرفلاب نويستار يه لآ ةةرقق6

 ةينبألاب ةّينغ ةّيخيرات ةنيدم .ّيرهن أفرم

 . كينقوربود عجار : 1! ةعانكع ةصوغر

 نيّرحبلا يف ةنيدم : ّيقرشلا عافرلا

 . ال نرقلا نم ةعلق .ن ةره٠

 رقم .نيّرحبلا يف ةنيدم :يبرغلا عافرلا

 .لامجو ليخ قابس ةبلح .مكاحلا

 ءاضق زكرم .قارعلا يف ةدلب :ّيعافرلا

 ساّبعلا وبأ) تقعافرلا
 نم َيقارع ىفوص :(م87١1 /ههال8 ت)

 مضنإ .ةّيعافرلا ةقيرطلا سّسؤم .رابكلا

 داقتعا هب هل ناك ءارقفلا نم ريثك قلخ هيلإ

 نعي دا ةكسسع مأ ةير هن رش يفوت . ريبك

 .ةرثوكلا قيحر# ةلاسر

 ةّرغ عاطق بونج نيطسلف يف ةئيدم : حفر
 .طشوتملا ءاتيبس دودح ىلع

 عقوملا *ايفار لالطأ .

 ّىسايس : (يمشاه ربكأ ّىلع) يناجنسفر

 (دمحأ

 رك

 0 نرقلا) عماجلا ةنذئم --

 . مالسإلا ةجح .19474 دلو .تناريإ

 ةباختنا دنغأ ,. اة“ ةيروهمجلا سيئر

13577 , 

 .بوقعيو وسيع ْمأو قحسإ ةجوز :ةقفر
 ةبهار )1١475-١1914(: (ةسيدقلا) ةقفر

 ايالمح يف تدلو .سّيرلا لآ نم ةّينانبل

 ٠١ ىف اهتسانق تئلعأ :(نانبل لبج)
 ْ 5١١١. ناريزح

 نبإ :(1818-١ا/650) هاش نيدلا عيفر

 ةمجرت لّوأ هل .ّيدنه ملاع .هاش هللا يلو

 . ةّيدرألا ىلإ نآرقلل

 باتك هل .َينامثع يفورح رعاش :يعيفَر

 . ١1٠١9 ةهمانتراشبلا

 (دمحأ) يودهَملا قيفَر

 ةمواقمب رهتشإ .. يميل رعاش ( 0١

 داهطضالا ىساقو .َيلاطيإلا رامعتسالا
 نينحلاو ةّينطولا ءارعش زربأ نم .ىفنلاو

 .ةدالي عوبر ىلإ

 .ناوريقلا ةيالوب سنوت يف ةدلب :ةداقر

 .هل ةدعاق 41/7 َيلغألا ؟ ميهاربإ اهانب

 ىلع ةيروس لامش ىف ةنيدم :ةقرلا
 قاسم ةقعاق قال هتارثلا

 بوبح قوس .ضيبأ لت ءاضق اهعبتي

 اهلعج .نوّيقولسلا اهسّسأ
 اهيف ىنبو ةّيفيصلا هتمصاع ديشرلا نوراه

 .ديشرلا ةنيدمب تفرُعف مالسلا رصق
 . 17 نرقلا لوغُملا تاوزغ اهترّمد

 .يبنلا ةنبإ :(م314 /ه1 ت) ةَّبَر
 ىلإ ارجاهو نافَع نب نامثُع اهجّوزت

 .ةنيدملاب تيفوت .ةشحلا

 ةئيدم : 1عءالأدعطقادكع» نزواهفتلكر

 - 1 8خ)

 . ةيشامو



 ةدنُ 1

 .ن٠٠٠,١16 ءرهورلاب ايناملأ برغ يف

 ميوُب نب نسحلا) ةلودلا نكر
 ةثالثلا ةوخالا دحأ :(مو1/7/ها"57ت)

 كلم .ةّيهيوبلا ةلودلا اوسّسأ نيذلا

 .ّيرلاب يفوتو ناذمهو ّيرلاو ناهبصأ
 «ةارشلا لابجب ندرألا يف ةّمق ىلعأ :ّمَر

 .م1,4

 ناسرف نم ١734(: ت) (نسح) حاّمَرلا

 يف باتك هيلإ نوسني .كيلامملا
 ىلع حمرلا لمع يف رخآو «.ةّيسورفلا
 .سرفلاو ضرألا

 :(1774ت) (نيجال نب دّمحم) حاّمَرلا

 ةفحت١ باتك هل .نانبلب سلبارط نم سراف
 ةياغهو «نيدايملاب لمعلا يف نيدهاجملا
 .دونبلاب لمعلا ملع يف دوصقملا

 تارُقلا ىلع قارعلا يف ةنيدم :ٌيدامَّرلا
 ةظفاحم ةدعاق .ةّيناَّبَحلا ةريحب لامش

 .ّيرلل دس .ن 5,٠٠٠" «رابنألا

 :(7١١٠ت) (فسري رَّمُع وبأ) ٌىدامرلا

 ّيلع ايأ حدم .نيبطرق ّيسلالنأ رعاش

 .رداونلا باتك هنع ىورو ئلاقلا

 1630-1933“ (نسح كاثث) خلات
 يف مِلاع رغصأب بقل ّينانبل َيئايزيف ميلاع
 ثحابو: ذاتسا .نوكلا ىوتسم ىلع هليج

 ةدحتملا تايالولاو اسنرف تاعماج :

 تارارحلا ركرم ىف ثاحبأ ريدم :ادنكو

 زربأ دحأ . 1384 لبونورغ يف ةِضقخمل ةفخنملا

 ٌيئابرهكلا فئاكتلا ملعب نيّيضاصتخالا

 لاجمو اهديدمتو ةرارحلا لقن لاجمو
 عمجملا ثدحتسإ .ةضفخنملا ةرارحلا

 حنمت همساب ةيلادبم ءايزيفلل ّيسنرفلا

 رحبلا دالب نم زّيمم ئايزيفل اًيونس
 . اًروشنم اًثحب ١؟١ نم رثكأ هل .طّسوتملا |

 -608) (َيلع نسحلا وبأ) ' َيناَمْرلا |

 نم َيلزتعُم ملكتمو ّيوغل ّيوحن 214
 نباو جاّرسلا نبا نع ذخأ .دادغب لهأ

 ةبراقتملا ظافلألا باتك» هل .ديّرُد

 ؛هيوبيس باتك حرش#و «ىنعملا ةفدارتملاو
 ءامسألاةو «نآرقلا ملع يف عماجلا»و

 ىف ليق .«لالدتسالا ةعنص»و ؟تافصلاو

 نم .قطملاب وسلا جزمي ناك هنإ هبولسأ
 .ٌّيديحوتلا ناّيح وبأ هذيمالت
 يعرصضارةضلا (نير ناث) تدناربمر

 ماسر .نديل .يف دلو )-١134(:

 تاحول هل .نيناثفلا غباون نه يدنلوه

 ىنقي» ذاتمتو .ةايحلا اهبف ىلجتع ةنقار

 عيزوت يف لظلاو رونلا بقاعتو ناولألا

 رفح لامعأ هلو «ةئيرج ةّيوق ةسملو عراب

 «سوامع اذيملت هتاحول نم .شقنو
 .ليللا ةّيرود «حيرشتلا ةلوثمأ

 ىلع اسنرف يف ةليدم :1861515 سمر

 ندم نه .نراملا ةظفاحمب هيلسيف

 .اينئابمماش رومخ .ن 5٠٠,٠٠٠ ءاينابماش
 ةيطوق ةيئاردتاك . 145 سيفولك اهيف رّصنت

 .ةريهش

 ىلع ىلاطيإ أفرم : 8ةم5ع31اع تاغفسمر

 رحب يف زمياتلا ٌبصم
 .توخب ةضاير .ن ء,٠٠

 ١ :(١ةالا ت) (اشاب دمحم) هداز ناضمر

 ناميلس: مدخن :ينامثع خرؤمو يسايس
 ماظع ءايبنأ رّيِس» هل فلأو ننوناقلا

 .؟لارف ءافلخ لاوحأو

 .مك ١0١ هرئازجلا يف ٍداو :لمرلا

 طّسوتملا يف ٌبصيو ةنيطنسق لهس يوري
 ةنيطنسق لابج زاتجي . ريبكلا ىداولا مساي

 . ةقيضو ةقيمع قناوخ ىف

 قرش قامش نيطسلتا ىف .ةنيدم. ةةلمّرلا
 دهع ىف ترهدزإ .ن"٠٠٠,5 .سدقلا

 ١ ع4 ىلإ دوم ةنيدق ةيوك -نتيلملا
 .ريكلا عماجلا مويلا يه

 .ْنامِجَع ةرامإ يف ةئيدم : طساو لمر
 3 /ها١٠٠م١ت) (نيدلا ريخ) ّيلمرلا

 * ؛لامشلا

 هراثآ نم .يعفاش ٌيرصم هيقف م7

 هلو «؟جاهنملا حرش ىلإ جاتحملا ةياهن#
 .,ىواتف

 نيدلا باهش) قلمرلا
 نم َيعفاش هيقف :(م١٠111 /ه844 ت)

 رهتشإ .وحنلا يف ةكراشم هل «ةلمّرلا لهأ

 لوصولا جاهنم حرش» هبتك نم .دهزلاب
 ةحلم حرش»و «لوصألا ملع ىلإ
 ؛يراخبلا حيحص حرش#و «بارعإلا
 .هقفلاو ديحوتلا يف ةموظنم ؛دبزلا»و

 ةعطاقمب ةّيدوعسلا يف ٍداو :ةّمّرلا
 ةزينعو ةديّرب يوري .مك 448٠ ءميصقلا

 .ةديدع هذفاور .ءارحصلا يف روغيو

 تارفلا برق قارعلا ىف ةئيدم :ةثيَّمَرلا

 (دمحأ

 ءىنثملا ةظفاحمب  ءاضق زكرم
 .ل 5 قرة.

 -١الم١) عدمزأأ 5زمعط نس تيحئنر

 نسسّسومو روهال ناطلس (
 دعاس .دنهلا لامش يف خيسلا ةّيروطاربمأ

 .ناغفألا ّدض زيلكنإلا

 يف ةنيدم :143001001أ» نيتنوفدنر

 .غروبسنهوج برغ ةّيبونجلا ايقيرفأ
 بهذ .نء,
 ايئايسإ بوئج ىف ةنيدم 23 ةدْنَر

 لويقح نم .نة درب“ «ةّقلام برغ

 .اميدق ةمهملا سلدنألا

 : ظ 0 نم . ةلمّرلا لهأ نم َىفنح هيقف :(م10
 . «ةّيريخلا ىواتفلا» هراثآ

 /ه4١٠٠ت) (نيدلا سمش) ىلمرلا



 5253ك نوغنر

 ىلع امروب ةمصاع :1828002 نوغنَر

 جيلخ دنع يداراّريإ اتلد يف نوغنر

 | يعانص زكرم نال, ٠0,0٠٠ «نابطرت
 باهعاو 0 ريرح بيو أفرمو

 : يتلا فرعي ٌىرعش ا : نيكنر

 سرافو دنهلا ءارعش نم ددع هذْخَنا

 1 : هايم

 بتاكل ّينايرس نا : (خيرات) : اهلا

 نيمأو قيقد درس هيف .لوهجم ّيروطسن
 .م.ق ١١١ نيب ةّيخيراتلا ثادحألل

 .م دعب ٠684و
 رهشأ اير 0 ةسردم :اهولا

 علنا
 777-01١8: وحن) (برقعي) ٌىواهرلا

 ريد يف سرد .ّينايرس فوسليفو ّيتوهال

 .تخباس سريواس ذيملت .نيرسنق
 دهعلا ةمجرت يف رظنلا داعأ .اهّرلا فقسأ

 ماعب يهتني خيرات هل .«ةطيسبلا» ميدقلا

 .ةنفط تاقلومو 7
 )1١8617-197(: 10هان> (ليمإ) ور

 . قانخلا ءادل اًجالع

 (نيدلا ءاهب .ّيدهم دّمحم) ساؤَرلا
 ماقأ .تيقارع ىفرص :(14170-14:6)

 ةريثك دالي ىلإ رفاسو رعزالا نفاةنس ١5

 مّكِحلا» هبتك نم .دادغب 1 يفوتو

 .«نيقيلا ةاكشم ناويد#و «ةيودهملا

 “8١(: وحن ت) (رفعج وبأ) ّيساؤرلا

 . ءالعلا نب ورمع يبأ نع قو . ىوغل

 هل .ةفوكلا يف ٌيوحنلا بهذملا سّسؤم
 ْ .«وحنلا ىف لصيفلا»

 ةئاتسكاي ةنيدم : 82»هامنهذ ىدنيلاوَر
 ءايالمخ# سقت, ” تانتيلا ىف
 تاعونصم « ّيعانص 2 .ن الر

 ةمصاعلا اهلامش يف تثشنأ .ةّيفّرِح

 نوغاد يوش لكيه - نوغنَر

 . 18457٠-/19731 دابآ مالسإ

 لئابقلا نم ؛ةزنَع نم ةّيبرع ةليبق :ةلاّورلا
 تيب يف اهتسائر ءاَّرضاح ىربكلا
 ماشلا ةيداب يف نورشتتي .نالعشلا

 .ةيروص بونعجو
 اسنرف لامش يف ةئيدم : 8 0الع َناَوُر

 .ةّيرحبلا نيسلا ةظناحم ةدعاق نيسلا ىلع

 ءاّميدق ايدتمرون ةمصاع .ن4 ,٠٠
 راك 33 فراع هاج تقرعأ اهبف

 .ةضهنلا رصع نم ةيخيراتو ةينارمع

 ّيرهن أفرم .فحاتم .ةّيطوق ةينبأو سئانك
 .ةيذغأو نداعمو جيسن . ّيرحبو

 نيب ةّيقيرفأ ةلود ادناوُر
 فرش اينازنتو يدنوروبو ريئازو ادنغو

 ءامك 13,8 2 ءوقيك  ةريحب

 .يلاغيك اهتمصاع . ٠٠

 د ١9457. تلقتسا ةّيكيجلب ةرمعتسم

 ١44١. ةّيبزحلا ةّيدّدعتلا ّرقأ ديدج

 اهممق ىلعأ .ةّيلبج ةبضه :ضرألا
 .اغنوريق لابج ىف ىبميسيراك ناكرب

: 12 

 عبانم دحأ اريجاك اهرهنأ نم .م ة,6*ا/

 يف لدتعم نيئاوتسا خانم .لينلا

 روزبو غبتو نطقو َّنبو ياشو اطاطبو
 .ةيشام ةيبرت . ةّيبط شئاشحو زومو ةيتيز
 . نيتسسعمت دو ريدصق مجانم

 نيناطلسلاب لصَتا َينامثع رعاش :يناوَر

 ؛همانترشِع» يونثم هل . ١ ميلسو 7 ديزياب
 برطلا تالآو رمخلا هن فمها

 ثولاثلا ةنوقيإ - فيلبور هردنأ
 وماق: هل |

 .اهسلاجمو

 )1١91١١-:198(: 20هطعز1 (لوي) ريور

 .رئازجلا يف دلو «يسنرف رشانو ّيمجعم

 ةعومجمو «؛ةّيسنرفلا ةغللا س

 . ةفلتخملا سيماوقلا نم ةريبك

 :(11/77-18:8) 1005611 (ربره) ريور

 دئار .سيراب يف دلو تسنرف ماّسر

 اهللختت ةّيعيبط دهاشم هل . ةّيقيطتمورلا
 . ةيرئأ لالطأ
 .هطعر4 6:بلقعقتل راكسيغ ربور

 .رماغم ينامرون ريمأ )1١80-10١15(:
 يف ةّينامرونلا ةكلمملا هتوحخإ عم سّسأ

 . ايلاطيإ بونج
 #8هذعرام 8ءاادصدنمم وئيمراأب وتربور

 يع وسي بهارو سيّدق )1571-1١645(:

 .ةسينكلا يمّلعم نم َيلاطيإ لانيدركو
 نيذلا نيّيتوهاللا زربأ نم .اوياك فقسأ
 .تناتستوربلا حالصإ اومواق

 (ود نايليميسكُم) رايبسبور
 نم :(1١1-١9/4ا/ هرم( 10م ءومن عد

 باهرالا دهع أدب . ةّيسنرفلا ةروثلا ءامعز

 .هاياحض نم ناكف

 وحن) 180هسنطاعا (هردنأ) فيلبور

 يماّسر رهشأ ١4706(: وحن

 .وكسوم يف شاع .ةّيسورلا تانوقيإلا
 ةسينكلا تنلعأ .ثولاثلا ةنوقيإب رهتشإ
 . ١19848 هتسادق ةّيسكذوثرألا
 نم :(٠54١1-61١1/ا/) 1بنطعدق سنبور

 بحاص .كنتملفلا نيرّوصملا ريهاشم

 ناكو ىتش ةّيريوصت عورف يف عرب ؛ةسردم

 يف لمع ءهرصع يناتف يف غلاب ريثأت هل
 تاحول هلو ينابسالاو َيسنرفلا نيطالبلا
 : يشتيدم يد يرام ةايح نع ةريهش

 حوضوو راكتبالا ىنغب هلامعأ تزاتمإ



 فلذدور ادذي

 حيسملا لازنإ» هل .ناولألا ءفدو ءوضلا

 .«بيلصلا نع

 -1447) هطاصقم# (تربور) نُسنبور
 ةزئاج لان .ٌيزيلكنإ ٍيئايميك 0
 .نيليسيتبلا هبيكرتل ١437 لبون

 : [هطاصقمو رقم6 يرزورك نسنبور

 يورت . ١0/18 وفيد لاينادل ةّيزيلكنإ ةياور

 اذيحو شاعف هتنيفس تفرغ راّحب ةّضق

 . ةرفقم ةريزج قوف
 ةبتاك )1١91١5-1945(: (ترام) ريبور

 ريسفت تداعأو اكفاكب تصّقخت . ةّيسنرف

 تلقن .يسفنلا ليلحتلا ءوض ىف هتافّلؤم

 نم اًددع ةّيسنرفلا ىلإ ةّيناملألا نم
 .ميرغ نيّوخألاو هشتينو هتوغ تافّلؤم

 ه0 ئعيمتلا جاجملا نب ةنوز
 ةغللا لهأ هنع ذخأ .زاّجر رعاش 01١

 .هرعشب اوجتحاو

 لصفي ريغص رهن :1نطا6م5 نوكيبور

 نذإ نودب رصيق هربع .ايلاغو ايلاطيإ نيب

 برحلا تعلدناف خويشلا سلجم نم
 اًلوق «نوكيبورلا روبع» حبصأو ةّيلهألا
 لمحتو ريطخ رارق ذاخّنا ينعي اًعئاش

 . هجن أتن

 لامش اسنرف يف ةنيدم : 80ا:طةنع هيبور

 . ججيسن .نااقشروو٠ «ليل قرش

 برغ يف أفرم :1200ءءلهس» مادرتور

 فرم ربكأ ءزومو نيرلا اتلد ىلع ادنلوه

 ,ةّيطفنلا ئفارملا ّمهأ نمو ملاعلا يف
 :داريتساو ريدصت .ناراءءردعف

 .محفو نداعمو بوبحو تاقورحم
 .ةيذغأو نفسو تاّيئايميكورتب ةعانص

 ٌيرحب فحتمو ةّينغ فحاتم ءطفن ىفاصم
 . ناويح ةقيدحو
 يف ةّيناطيرب ةنيدم :10ءد0لةلع لادشتور

 دهم .لن 5١ كرو*٠٠

 . تاينواعتلا

 ىف كما ةنيدم : 110163167 رتسشتور

 تالآ .ن٠6٠460,0 ءكرويوين ةيالو

 ممهاطقعطنال (ملِسنأ ريام) دليشتور

 . ىدوهي ّيف رصم :(١ما1؟-1946١)

 , يمنع

 اسنرف يف عضوم :0087065[156 دنوتور

 هيف تعقُو . سيراب برق ناييموك ةعطاقمب

 ١١ ايناملأو اسنرف نيب ةندهلا تاقافّتا

 ناريزح ؟<و ١4١8 يناثلا نيرشت

 ,1 58ه

 .ن(طعرم20ل -(تسنرإ) دروفرثور
 .ئزيلكنإ تئايزيف :(9510١1-ا4م/1)

 لبون ةزئاج .ٌيرذلا عاعشالا سرد

 , 15 رك
 ف

 -06 ةّيلَقِص كلم :1هوعبع " هحور

 عجش . ليقتوه يد ديركنات ديفح . ١4

 راهدزا ىلع دعاسو نونفلاو مولعلا

 .امهجازتماو ةّيبرعلاو ةّينانويلا نيّتفاقثلا

 سيّدقلا وه :(4494-055) اناحور

 ةّدم نيطسلف ىف اًكشنتم شاع .سقايرق

 باتك : 8'.1ومرلا لعق |هأك عئارشلا حور

 . ١148 ويكستنومل ةعيرشلا ةفسلف يف

 )١456- هعنعطلذ» (سناهوي) نلخور

 بادآلا ءاملع نم ّيناملأ مِلاع 2:07
 ىلإ نيعادلا لئارأ نمو ء.ةميدقلا

 .برغلا يف ةّينانويلاو ةّيربعلا تاساردلا

 :(1١-١1486262ا!84) ظنبلع (اوسنرف) دور

 داور نم . نوجيد يف دلو . ّيسنرف تان

 ةفورعملا ليئامتلا

 يف رصنلا سوق ةهجاو ىلع «زاييسرملا»ب

 . سيرأب

 ةئيدم :1003 ةاوقلع اكسالش ادور

 .ن ١8,٠٠٠ ءايلعلا ايزيليس يف ةينولوي

 .محف
 )١840- هلله (تسغوأ) نادور
 يلاثم رهشأ نم ئسنرف تاّحن 0

 006 يف ةيعاوخا هلفوستم هلأ وسع

 ةّيرعاشلاو ةّوقلاو ةّيعقاولاب هلامعأ تزاتمإ
 ؛«ةليقلا» :ةلامصأ نم -رييعتلا قو

 .«ميحجلا باب» ةعومجم نم «ركفملا»
 ىدحإ :ظطملع اذاده0 دنليأ دوُر
 ىلع ةّيكريمألا ةدحّتملا .تايالولا
 8,١44 ءدنليأ غنول قيضم دنع ّيسلطألا

 غن
 اهتمصاع .ل اأر**ءيففف 5 مث

 . سن اديقورب
 ىف ةنيدم :180006م001:1 تروب دور

 «لافسنارتلاب ةيبونجلا ايقيرفأ

 بهذ نق 0

 طوقلا كولم رخآ :10ل0عانع غيردور

 نب قراط هيلع ىضق .اينابسإ يف نييبرغلا
 هفرع .الا١ ةكب ىداو ةكرعم يف دايز

 .قيرذل مساب برعلا

 يف ةيناكرب ةريزج :10071اهانع5 زيغيردور

 .ناالرءءل عامك

 (سنوفلا) سكيردور

 تركز ١515-1 (:

 [ هل عمان

 ٌينابسإ بهار

 لامكلا ةسرامم» هفلؤمي رهتشا .ّيعوسي
 :ةدحيسبلا

 َمهأ ةّيئانوي ةّيلبج ةريزج : 10005 سدور

 ١,98 ء؛ءهجيإ رحب ىف زيناكيدود رزج
 سيور الرس اينطملل قاف كد هدم

 :يرتنو. نقيس مست نايارخ““
 رصقو ةّيطنزيب سئانكو ةميدق راوسأ
 نانيقم ايلدح] 52 قرفلاا نسور قاسرف

 تلوتسا 2١055١ قاش راصح دعب ١

 نانويلا اهتداعتساو ١91١1 ايلاطيإ اهيلع

 جنفسإ ديص .نوتيزو رومخو غبت . 417
 .كامسأو

 ايندلا بئاجع ىدحإ :(رابج) سدور

 نولوبأل راّبج يساحن لاثمت .عبسلا
 هتعقوأ .سدور جيلخ دنع اًميدق بصُن
 .م.ق 71717 لزالزلا

 )1١8617- 58550065 (ليسيس) سودور

 سيئر .ٌيزيلكنإ لامعأ لجر 7

 ةّيبونجلا ايقيرفأ يف باكلا ةرمعتسم ءارزو
 هر انحتلالاةسايقلا بعلو

 رعاش 44٠(: ت) (رفعج) يكدور

 رصن طالب يف شاع .نتئانغ سراف

 «ةنمدو ةليلك» :هتاموظنم نم .نناماسلا

 : ةفابنتتلا ةنققاتو
 .اناكروت عجار : 00هاماطع فلدور



 تلقزور نلكتارف

 )١1١8- هملمامط#ع ١ فلدوُر
 .١1؟ا/“ تنامرج روطاربمأ 0١

 يف تكلم يتلا غروبسباه ةلالس سّسأ

 .91١-١؟الراك اسمنلا

 )1١94165- 1هلأمكم# (ميسكم) نوسندور

 نم دحاو .سيراب ىف دلو 2٠4

 .نيرشعلا نرقلا ىف قارشتسالا ةقلامع

 فّرَعو («برعتسم# ةملكب هسفن نع فّرع
 :هل .ةرامعتسالا دض لضانملا» ب

 ةريس" ؛«يمالسالا ملاعلاو ةّيسكراملا#

 .؛ةّيلامسأرلاو مالسإلا» .«دّمحم نيبنلا

 .؟؟يلاينولوك لعف «ليثارسإ»
 يف ةّيلبج ةلتك : 1000م6 ايودوُر

 يف اهممق ىلعأ .نانويلاو ايراغلب
 ءالير ةلسلس ىف ىلصُم :ايراغلب

 مجانم 0 نرييو ءم6

 .موركو صاصر
 ليتنأ رزج نم :2علهم03 ادنودور

 تيسك وب أ هعبتت ىرغصلا

 ؛ . تافسوفو
 ايقيرفأ يف ةقطس :12006513 ايسيدور

 ديالا نقوي اكدت ووخلاو: سلا
 ءلامشلا يف ىوالمو ايبماَز لود لمشت

 يف .امباس :ايسيدور وأ :ياوبابميزو
 .توتسللا
 يف ةّيناطيرب ةنيدم : 101عرطقمت مارذور

 . اوعي

 , نيدعت .ن5[1 ٠٠٠٠ ءةريشكرروي

 95 ّيداحتا ميلقإ : ؟هددنم3 اميارور

 اليوزنت دودح ىلع ليزاربلا لامش

 ءاقباس وكنارب وير وه ءانايوغو
 هتمصاع ناو هود ارك 7 ءرااقو

 .م ؟رالال"7 اميارور لابج هيف .اتسيفاوب

 يف ةّيدنه ةنيدم : [#هايراعاد اليك ففو
: 
 .ديدح .نآ5 1١.٠١٠٠ ءاسيروا

 لئابق ميعز :(874ت) 8سكاع كيرور

 ةرامإ سّسؤمو ةيقانيدناكسلا غيرافلا
 .دوروغفون
 لامش بونادلا ىلع أفرم :11056 زور

 رسج هطبري .ن 84,٠6٠٠!١ ءايراغلب قرش

 . ةميلق

 نيتنجرألا ىف ةنيدم : 105350 ويرازور

 ؛ هفاتناس ميلقإ ىف اناراب ىلع

 زكرمو ٌيرهن أفرع .ن 0٠٠٠٠

 :(11/07-18:94) (ويروغيرغ) ومات

 ةيَلَقِص راثآ سرد .ىلاطيإ قرشتسُم
 . برعلا دهع يف اهخيراتو

 )1١1468- 1هموعالعاا (روذدويث) تلئزور

 ب ةّيك ريمألا ةيروهمجلا سيكو : 18

 مالسلل لبون ةزئاج )١904-1١940١(.

5 , 

 -18417) (وناليد نلكنارف) تلقزور

 35 ةّيكريمألا ةيروهمجلا سيئر 2 0

 ىف لاّمف رود هل ناك )١448-137(.

 0 ةيملاعلا برحلاب ءافلحلا راصتنا

 )18٠0- طموعاانمن (الرقن) ىنيلزور
 رصم راثآ» هل . تلاطيإ قرشتسم : 014

 ش .«ةبونلاو

 (شيردرف) نزور

 .ّيناملأ ّيسامولبدو قرشتسم (06

 بدألا خيراتو «قرشلا نع تاركذم هل
 .ىدرالا

 )/1١8481- 1نتاءاعق (دلويويل) اكيزور

 ذدُعلا سرك . ىرسيومس ٌيئايميك :(1 1

 . 1818 ليون ةزئاج . ةّيلسانتلا

 اىملقش1) 1سم

 ١1١ ءارسيوس يف رهن :166ا55 سور
 يف ٌبصيو نوتناك رتاك ةريحب زاتجي .مك
 : .را

 )/14821-١1975(: 1ه5ك (دلانور) سور

 .ّيزيلكنإ بيبط
 . ١194037 لبون ةزئاج .ايرالملا

 قارعلا لامش ىف ةيلبج ةلتك :تسور

 هدا ىع هتف ىلعا «ناريإ دودح- برف

 1 مال

 نع تثاحبأب ماق

 )١87348 1هذاقم0ل (نومدإ) ناتسور

 ءةلوطبلا تاّيحرسمب رهتشإ .ايليسرم ىف
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 رسنلا#و .ةكارجرب ود وناريس» :اهنم
 . ؟ نويلوبان ةايح نع «ريغصلا
 نودلا ىلع ايسور يف ةنيدم :فوتسور
 رحب ىف | هبصمم برق

 زكرمو ٌيرهن ًافرم .. ٠
 .ّيفاقثو ىعانصو يراجت

 لامش ةّيسور ةنيدم :07[1205 فوتسور

 ةميدلق ةرامإ .لآ تر ءوكسوم قرش

 .«فوزأ

 . 17 نرقلا

 قرش لامش ىف أفرم : 051006 كوتسور

 ٌيرحب ْذْفنُم ّمهأ .نا١٠٠,141 ءايناملأ
 .دالبلل

 كرامنادلا يف أفرم : 2هواننالع دليكسوُر

 0 نع اهتيوك برق
 ١٠١-١8. نرقلا دالبلا

 )1١819- 8بكأل» (نوج) نيكسور

 ّىتف دقانو ٌّيزيلكنإ بيدأ

 يلامجلا دقنلا نيب عمج .عامتجاو
 .ّىف الخألا هيجوتلاو

 (ربلأ) لسور

 ةذتاسأ نم .يسنرف يقيسوم 1

 -181/9) 1*مهاندؤعا (نومير) لسور

 . سيراب يف دلو يسنرف بيدأ 7

 ليبسلا دق ...ةيصخ ةاتكمي هتافلؤم زاتمت

 ةمضاع .ل كةرة وف

 -ا١م5) 1تانقكعأ

 هل .ةديدجلا ةياورلاو ةّيلايرسلل

 سوكول» بءايقيرفأ نم تاعابطنا»

 . ؟سولوس

 -1115) 10هيدكعةاب (كاج ناج) وسور

 كونلخلو تنزل تنتاك : ( 1 1/ابق

 ةبيطب ىدان .فينج يف دلو .ّيعامتجا
 دقعلافا ذل .ةعيطلا: لإ ةوعلابو قاسنألا

 .«ليمإ) ««ٌيعامتج الا
 بدألاو ةيسيرفلا ةروثلا ةققااسب ترثأت

 ةتافارتعا#

 (كاج ناج) وسور



 امور 25

 . ةديدع ميلاقأو تاعطاقفم نم كلاتو

 مسقلا يف ةعساش لوهس :ضرألا

 ءايريبيس يف باضهو لوهسو ّيَبوروألا ْ

 اهيمسق لصفي .ساقوقلاو لاروألا لابج
 .لاروألاو ساقوقلا ٌيويسآلاو َيّيوروألا ١)

 وقويوي ةحاس ةلسم - اموو

 مو5م «(اتسيتاب ىينافوبجج) وسور

 يف دلو ؛ّيلاطيإ ماسر )١1540-1١4944(:

 لامعأ ةرادإب ١ اوسنرف هيلإ دهع . ةسنرولف
 . ١1215١ ولبتنوف رصق ىف ةفرخزلا

 )1١43414-١1566(: 10551 (ةرزتأ) يّسور

 قرشلا ةلجم» ريدم .تىلاطيإ قرشتسم
 .ةةيئاربالا ةغللا قيطامارشفاهل . «ثيدحلا

 0+1ه55أ (ونيتب فورعملا نيطنطسف) يسور

 قالا .تسنرفا نغما :(148-1 1

 .19785 ذنم اًعساو اًييعش اًحاَجُ

 (يجيول) يّسور -6١ةقةركل) 14تدكا
 ىثشنم نم تلاطيإ تقيسوم *١18(:

 ْ 2 اعلا ينو

 ىربك ةلود :(ئسورلا داحتالا) ايسور

 ملاعلا لود ربكأ ءايسآو اًيوروأ ينف عقت

 0 ,١ ءا ١ 6,4٠٠ .ةحابسف

 .وكسوم اهتمصاع .ن نويلم ' :١5

 , ءاينوتسإ ءادنلتق ءجورتلا :اهدودنح

 ءايناركو" ءايسوروليب ”ءايناوتيل ١ اينؤتلا'
 :راحبو «نيصلا ءايلوغتم «ناتسخازاك
 يداهلاو ,ءنيوزق .دوسألا .قيطلبلا

 يف اًوضع تناك .نلامشلا دّمجتملاو

 ىتح 19477 ذنم نئتايثوسلا داحّتالا |

 اهندم نم ١993. داحّتالا لالخضلا

 ءدوروغقون 20١2 ينجيل ١ «جربسر طب
 ءاراماس .كسربيسوقون «غروبنيرئاكي
 ةيروهمج ١١ اهعبتت .مرب «كسنبايلشلا

 .اهتحاسم فصن ةفيثكلا تاباغلا ىطغت |!

 ءنيورق ركب :اهمهأو ةديدع اهتاريحب

 ءاغودال .لاكياب ءملاعلا تاريحب ربكأ

 ءاغلوك :اهّمهأو. ةريثك اهرهنأ .افينوأ

 :يسني :ليتزإ «بوآ «قازوأآ موق
 :ررجلا مهأ .اميلوك هاتيلا «رومآ
 دمجتملا رزجو :ليروك ءنيلاخس

 ساق ءاتثلا يف خانملا .ّيلامشلا

 :ةفرعلا ايريس ىف انكب ل ءالاجا |
 .ملاعلا يف دالبلا ىنغأ نم :داصتقالا

 تاعارزو ةيصخو ةّيورم ةعساو قطانم

 ةيعيبط دراوم ؛ةّيعاصو ةيئاذغ ةعّونتم

 ةيبرت ءريبك يطايتحاو يملاع جاتنإ ؛ةّينغ

 عطقو كامسأ ديصو نجاودو ةيشام
 رامثتساو ةيفاك ةقاط رداصه ءباشخأ

 ةرّوطتم تاعانص ؛ةّبندعملا ةورثلل عساو
 تالألا رغصأ نم نيدايملا عيمج لمشت

 نمو «.تارئاطلاو نفسلا ىلإ اهقدأو
 مهأ .تاّيئاذغلاو تاّيئايميكلا ىلإ جيسنلا

 رضخو اطاطبو ٌزرأو بوبح :تاعارزلا

 راودو نطقو ٌيركس ردنمشو ءهكاوفو

 منهآ غتر: :ناككر, .نتقو _ نسمفلا
 ديدحو محفو زاغو طفن :نداعملا

 موينمولأو كئزو صاصرو موركو ساحنو

 ساملأو بهذو تيربكو حلمو ساطوبو

 ةّيملع ثوحب .ةميرك ةراجحو نيتالبو

 بلطأ .ءاضف تاالحرو ةيوون براجتو

 .ةنّولملا طئارخلا

 .ايسوروليب عجار : ءاضيبلا ايسور

 ههويعالتمن  (رتربور) :يايسور

 ّيئامنيس حجرخم ١1/91/1 ١(:

 ' امور" ةمالفأ نم .امور يف دلو  ّيلاطيإ

 453 نيو ؛"؟حيسملا# .؟ةح وتفم ةنيدم

 -119/47) 1 05قألا (ونيشاويج) ينيسور

 هتافلؤم نم. .لاطيإ َيقيسوم 4

 .2ّلت مويلغ»و «ةيليبشإ قالح»
 )1١8917-1١9497(: ظهوعط (لاه) شور

 ةزئاج زاح . ّيكر يمأ جرخحمو 0

 هجاتنإ لمجمل تاّرم ةّدع راكسوألا

 ليرول» يتيصخش قلاخ هنوكل ةّضصاخو

 نت ريهشلا ؟يدراهو

 يف ّيحايس عقوم : 1110 رومشوُر

 ديبَر ةنيدم برق ةّيبونجلا اتوكادب اكريمأ
 هوجو هيف تشقن ّيناوص حفس وه .ىيتيس
 لثمتو .م18١ اهعافترا غلبي ةريبك
 هلو قرسرفلع هةلطقاو ةءاسكرلا

 .تلقزور رودويت

 ذيزياب ىلإ بسنت ةّيلولح ةعدب ' : ةّيَنَشوَر
 .نشوَر ريب بقلملا ”يواصنأ

 نصحت اهيف .لينلا يف ةريزج :ةضوّرلا
 ه3 ريرجبلا فايلامجلا
 قرش لامش ىف ةريزج :ظاهع» نغور

 .مك 457 ءقيطلبلاب ايناملأ
 .نغرب اهتدعاق .نه,٠٠٠

 -١ا/88) 13ءاع7( (شيردرف) تركور

 ناويد مجرت .ىناملأ قرشتسم ©1757

 . . مامت يبأل ةسامحلا
 سيدق )1١197-17717(: 20عل سكور

 ىضرم ةمدخل هتايح افقو .يسنرف
 .نوعاطلا
 )1١475- 8همءاع/ءااعع (نرج) رلفكور

 داؤر) نم ..تكريمأ تعاص :(14330

 نم امسق 055 . ةيطفنلا تارامكنالا

 .ةينفو ةيملع تاسّسؤمل ةمخضلا هتورث
 بونج ىف ةدلب :100انعام11 روقكور

 نق ةفرتضملا اهنانعأب ةروهعم' -ابتزف
 ْ .ةيسلك رواغم
 :[مءامإب 81هايضاقتم5 ْزئتنوُم يك فر

 . ةيرخصلا لابحلا عجار

 رابك نم 0م نرقلا) هادهل نالور

 ةيعلم هتلوطح كلفت .::تاملوانت اسرق
 .؟نالور ةدوشنأ»

 [«تالذصل (نامور) نالور

 دب ئلإ اعدا .تسنرف تيدأ 1

-0( 

 نس .سانلا نيب تبحلا رشن و فئعلا

 ناجح ..؟ةروحسملا ,نيقتلا# 1 هتاياور

 . ١1418 ليون ةرئاج .#فوتسيرك

 : <هاادصل-06 22205 . سوراغ قالو ظ

 ةباغ بونج سيراب يف برضم ةرك بعلم '

 .ةيملاع تايرابم .اينولوب

 . نيج ءاضق يف َينانبل فيصم :مور
 ةمصاعو ايلاطيإ ةمصاع :14هر03 امور

 فرعُت .ةّيحيسملا
 اهيفو ةسدقملا ةنيدملاو ةدلاخلا ةنيدملاب

 هريقيت ىلع عقت .ةّيوبابلا رقم ناكيتافلا

 .ن ار * ةيققف



 نامور
 اير

 تسّسأت .َيناريتلا رحبلا يف هّبصم برق

 مهأ نم .ةعبسلا لالتلا ىلع .م.ق ال6“

 ةحايسلا زكارمو ةّيئيدلا تارازملا

 ةينبأو سئانك :راثآلاب ةّينغ .ةّيملاعلا
 رودو تاليقو روصقو فحاتمو ةمخف

 ةورث اهعئاور يف عمجت تاحاسو ةقينأ

 «هزيلوك «موروف : اهنم ءاّيفاقث اًنارتو ةّينف
 . سرطب سيدقلا ةسيئك ؛نارتال «لوتيباك

 تاعماج «؛َيفاقثو ّيعانصو يراجت زكرم

 باعلألا زكرم .يئامنيس جاتنإو ةعابطو
 جمدني :خيراتلا . ةةيقوألا

 : ةّينامورلا ةّيروطاربمألا خيراتب اهخيرات
 ةيروهمج َمُث .م.ق 60094-ا!/57 ةكلمم

 نيب عازنلا اهيف ذتشإ .م.ق 4-١"

 ىلعأ ةّماعلا غلب نأ ىلإ ةماعلاو فارشألا

 .م.ق ل" نرقلا .ءفئاظولا
 تمضف تاحوتفلا تأدب ةلودلا ةنيدملا

 مث .م.ق 445-114 ايلاطيإ ميلاقأ اهيلإ

 ةجاطرق ترّمدو ةّينوفلا بورحلا ترشاب
 نانويلاو اينودكم تّلتحاو .م.ق 7

 ىلإ اهتلّوحو ةيروسو ىرغصلا ايسآو
 ةّيلهألا بورحلا نأ ريغ .ةّينامور ميلاقأ
 ناكرأ تعزعز ةّيعامتجالا لكاشملاو

 .ءاقلكلا بورح) ٌيطارقميدلا ماظنلا

 تاثلثملا ىلإ تّوأو (ديبعلا برح

 سريفاتكوأ رصتنا نأ دعبو .ةّيركسعلا

 ١" مويسكأ ةكرعم يف سوينوطنأ ىلع
 .م.ق 1٠ ةّيروطاربمألا نلعأ .م.ق

 ىلع تلاوت .سطغوأ بقل ذخأو
 ةينايلولا تالالسلا ةّيروطاربمألا
 نرّيروسلا ةرطابألاو ةّينوطنألاو ةّيقالفلاو

 امور تدقف مهدهع يفر نوَيريليالا مث

 اهزكرم

 ةّيبرغو ةّيقرش ىلإ ةّيئامورلا ةّيروطاربمألا
 ىلإ ربربلا تامجه اهيلع تلاوتو .6
 سرطب سيّدقلا اهدصق .5/!4 تطقس نأ

 ةّيئارصنلا اهيف تدطوتف هّيسرك ماقأ اهيفو
 اهلزنأ يتلا ةيمادلا تاداهطضالا مغر

 زكرم امور تحضأ .اهب ةرطابألا
 نرقلا ةّينمزلا مهتكلمم ةرضاحو تاوبابلا

 نم اهيلإ دفو نّمب اهتمظع تدادزاو .َه
 .ةضهنلا رصع يف ملعلاو نعل لاجر

 لعج 1١417١ ةّيلاطيالا ةدحولا تمت اَملو

 ٌجتحاف مهتلود ةمصاع امور نوّيلاطيالا

 نومظعألا رابحألا

 تيوق املو

 "ك6
 تمكف مس , ةهصضأعك

 يف اوسبتحاو

 ةلهاعم ىّتح ناكيتافلا

 . 1978 ةّيلاطيإلا ةموكحلا
 .ّملاعلا خيراتلا

 -1886) 1580همتقئئ5 (لوج) نامور

 عم تارتال

 لودج بلطأ

 يما . ّيسنرف يح ر سمو رعاش 2

 نم .بدألا يف ةيعامجالا بهذم ىلثمم

 ةلسلستم ةياور هلو «كونك» هتايحرسم

 .«نوبيطلا لاجرلا»

 نيّيطنزيب ةرطابأ ةعبرأ مسإ :سئامور
 . لصألا ننمرأ (470-445)-1 :مهنم
 نيطنطسق تاشلا روطاربعألا ةرهسصت يح

 نيكالملا تازواجت ع عضوو و

 هعلخ .راغلبلاو برعلا ىلع لمحو رابكلا
 ىلإ فرضنا (464-478) - ؟ .هؤانبأ

 هتجوزل مكحلا كرتو ديصلاو وهللا
 -١:كبذ) ستيج ويد 2 1 .ونافويت

 يف ساكورد نيكيتؤردلا هناخ .(( ١

 . كارتألا هلتقف تركيزتنام

 44٠-51:0(: وحن) لّئرُملا سنامور
 مظعأ . صمح يف دلو «ٌيروس سيدق

 . يطنزيبلا دهعلا يف ّينيد رعاش

 لوج وأ 2هددقت0 (ويلويج) ونامور

 .ّيلاطيإ ناثف )١1449-١545(: نامور

 .امور يف دلو ؛ ٌيرامعم سدنهمر ماّسر

 يف لمع .لضفملا ليئافار ذيملت
 اغازنوغ ةرسأ ةمدخب قحتلا ّمث ناكيتافلا

 ةقاشرلاو قئآتلاب هّنف زّيمت .اقوتنام يف

 . اًموتنام يف يت رصق هراثآ ّمهأ .ةّرقلاو

 ةرصايق ةرسأ :20مهصقصم#» فوناموُر

 مهلوأ “1١51١-/١41١9. تكلم .ايسور

 .؟ الوقين مهرخآو ليئاخيم
 اًيوروأ يف ةّيررهمج :8ةسهمنه اينامور
 نيب دوسألا رحبلا ىلع ةيقرشلا ةّيبونجلا
 ابرصو ايراغلبو ايفادلومو ايناركوأ

 لمور نيقدل

 02 0 ءردلاو 1
 «تسراخوب اهتعضاع .نالا" 8٠ ٠ءرع٠»

 .اراوشيميت  اكويان- جولك اهندم

 .ازئاتسنتوك «شاي «تشيولب .فوشارب
 ١81748 نيّينامثعلا نم ترّرحت .اليارب

 نالعإ ىتح ىكلملا ماظنلا تبتو

 اهيف عفترت :ضرألا /1١441. ةّيروهمجلا

 .تايراك لسالس اهّمهأ ةديدع لابج

 ايقادلومو ايناقليسنارت لوهس ىلع فرشُتو
 ونايثودلوم اهممق ىلعأ ءايشالفو
 ةقطنم رحبلا ىلإ اهذَقنُم .م,*
 ةيبطاش تاريحبو تاعقنتسمو اجوربود

 .ةعساولا بونادلا اتلدو ؛ملزار اهّمهأ

 ءافمولاب :ةتلوأ : اهرهنأ

 «سروم (شيميت - «تريس :تورب

 ةرثكب ةروهشم .شيرك هويج (شموس
 ةبذع ةريحب , يملأ ىلع ديزي ام ءاهتاريحب

 .قالسلا) لوهسلا يف ةرثعبم ةحلام وأ

 ربونص :؛ةعساش تاياس تاباغلا يطغت

 ٍساف ؛يَراق خانم . بوتتو نايدنسو تازو

 ىلع داصتقالا موقي . افيص راخحو ٌءاتش

 تمن ةرّوطتم تاعانصو ةمدقتم تاعارز

 ةورث .؟ ةّيملاعلا برحلا دعب اًعيرس
 محفو ّيعيبط زاغو طفن :ةّمهم ةّيندعم
 موينمول أو ساحنو صاصرو ديدحو

 ءارفص ةرذو ريعشو حمق ةعارز .حلمو

 ٌّيركس ردنمشو اطاطبو مليشو نافوشو
 غبتو هكاوفو ةمركو سمشلا راودو

 ةيشام ةيبرت .هرودنب امّيس ال ءرضخو
 ةّيطفن تاعانص ؛كامسأ ديص .«نجاودو

 ةئايميكو

 ؛«بونادلا

 ةيودأو ةدمسأو نيدعتو

 ركسو ةيذغأو باشخأو جيسنو تنمسإو

 :عساو ريدصت .رومحخو تويبزو

 . ةيعانصو ةّيعارز تاجتنمو تافورحم
 ةسّدقملا ةّينامرجلا ةتينامورلا
 رتوأ اهسكنا ةيروطاربمأ 7(ةيووطا ربمألا)

 .4357 ايلاطيإو اينامرج كلم ريبكلا
 ؟ اوسنرف ىلخت نيع ١8:5 شح تاع
 ىهنأ .ٌيناملألا جاتلا نع اسمنلا كلم

 5 نويلوبان يسايسلا اهدوجو

 ين ليبخرأ : [ههدلتا 0 نولصور

 ١,707 ء.ياناب ةريزج لامش نيييليفلا
 .ن لالثيدةف "مك

 )١44١- طظمصتصعأ (نيفرإ) لبور
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 لوبناتسإ - راصح يَلَموُر - يلَموُرلا

 باترإ .نيّملَعلا يف لشفو ايقيرفأ ىلع

 هقلطأ مسإ :(مورلا دالب) يلّمورلا

 ةينودقُمو ةيقارت يتّيالو ىلع نوّينامثعلا
 . ناقلبلا يف

 ةيئفو ةّيبدأ ةكرح :ةّيسنمور وأ ةّيقيطنمور

 تأشن . 14 نرقلا ةياهن يف اًيوروأ اهتفرع
 نرقلا يف تّدتما مث ءايناملأو ارتلكنإ يف

 ىلإ تعد .اينابسإو ايلاطيإف اسنرف ىلإ 4
 دعاوقلا ىلع ةّيئاذلاو ةيّرحلا ئدابم بيلغت
 اهب رْشب .ةّيفسلفلا ةّينالقعلاو ةّيكيّسالكلا

 عم ترهدزاو «ءنايربوتاش اسنرف يف

 .هّسوم يدو وغوهو نيترامال

 )1١1074- 150326 (جروج) ينمور

 روصب رهتشا ٌيزيلكنإ ماسر 2:7
 .زدلونيرل اًسفانم ناك . صاخشألا

 امور سّسؤم :1805:ناانك سلومور

 !6١71-ا/ه7 اهكولم لّوأو ّيروطسألا

 مأوتلا هيخأ عم اهبيلحب ةبثذ هتذغ .م.ق

 .ةاعرلا ليح | هنضتحاو سمير

 ةرطابألا رخآ :سلوطسغوأ سلومور
 هعلخ .408-4105 برغلا يف نامورلا
 . ركاودوأ

 اهبتك ةّيحرسم :تييلوجو ويمور
 تيرييؤأ 98 اهجرخأ ١0848 ءريبسكتم

 .. 18517 ونوغو ١419 زوُيلرَ
 ءاسنرفو ارسيوس يف رهن : 08 نور

 زاتجي .اسنرف رهنأ رزغأ نم .مك 7
 سنلاقو نويلو فينج يوريو ناميل ةريحب

 ةعساو اتلد نّوكي ثيح لراو نوينيفأو

 امهنيب نارصحي نيّعرف ىلإ بٌّعشتيو
 برغ طّسوتملا يف ّبصيو غراماك ةريزج

 :ضاوحأب تاونق هطبرتو ايسينج يف

 ةنيدمبو «لزوم ء«نير ء«نيس ءراول
 رزيإو نوس اهنم ةديدع هدفاور . ايلمس رم

 ملوهنروب ةريزج ةدعاق :همهمع نور

 .:قالاةر »+« ةرامتادلاب
 ظنمءمءم 8 (غيقدرل ناهوي) غربنور

 هل .ئدنلتف رعاش )1١81/1-1805(:

 لاتس صصق» اهنم :ةّيموقو ةّيبعش محالم
 .؟ةيارلا لماح

 )١845- 1هداهعم (ملهلث) نغتنور
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 ١94٠١. لبون ةزئاج .ةلوهجملا

 [خن205[ع06 (نوك لراك) تتشدنور

 دئاق .نتناملأ لاشرام )١1957-141/5(:

 . 1911-1940 ةّيبرغلا ةهبجلا ماع
 يف ّيداحتا ميلقإ 83 اينودنور

 ءايقيلوب دودح ىلع ليزاربلا برغ

 هتمصاع .ن 497,00٠ ء'اومك 4

 .وهليقوتروي

 1خم22ع9لهلاع (نايتسابس) لاق زئور

 ةعوصت“ :سقأو ١(: 97 ا/-416١1)

 .ةّيماسلا تانايدلا سرد .ٌّيرثأ .سنرف

 .«تكيلعبلا يرتشملا» هل

 ىف لابج ةلسلس و َى روزؤنور

 وتويوم نتريحب نيب 'ادنغوأو ريئاز
 كيب اتيرغرم اهممق ىلعأ .دراودإو

 . ةمئاد جولت .م

 [0052:0 ة(رايب) راسنور

 يسسؤم نم .ّيسنرف رعاش ©: 06
 .ةيهألا هنهينلا فار نمو «اًيرثلا» ةقلح
 .؟تاّيمارغلا»و «ةّيئانغ ديشانأ» هل

 يس ايس : [خهأط 1'ةعد7/00 وو يات هور

 سيئر .147” دلو .ةّيبونجلا ايروك نم

 . /١198 ةّيروهمجلا

 -1841) هةطعاص (ازيغ) مياهور

 ءاملع نم ٌيرجم ملاع :(167

 حرش .ّيسفنلا ليلحتلاو ةّيرشبلا سانجألا

 «تاراضحلا ّلك يف بيدوأ ةدقع َةّيّمهأ

 روهظ قبست يتلا تالّيختلاو مالحألاو
 ةفاقثلا لهأ» هبتك نم .ةدقعلا كلت

 ملعو َيسفنلا ليلحتلا»و

 )4؟١65-

 ؛اهرودو
 .«سانجألا

 اينانيرب ايناملأ يف رهن :1ادا؟ رهور
 لتع هشقتلب نيرلا دفاور نم . ايلافتسف

 5 مارق

 هححب ور

 .مك 060 ءنّسأ يوري نأ دعب غروبسيود

 «محفلا مجانمب ّينغلا هضوحب روهشم
 ةّيعانصلا زكارملا ٌمهأ نم ءرهورلا ضوح

 ع 4,٠٠٠ ءملاعلا يف ىربكلا

 ندملا مهأ نم .نلدردءءءرء٠٠
 : ةّيعانصلا زكارملا نم «فرودلسود

 «موخوب :ةزواعزوا «تنومترود ءْنَسأ

 «نزوكرقيل «لاتربو5 ء«نشيركتسلغ
 .ملاعلا يف ٌيرهن أفرم ّمهأ غروبسيود

 مسخ يطابحاو: سلانع نص عال

 راسنور رايب

 ىلع ةقاط ديلوتو َيلاَّمعو ّيناكس دشحو

 تالصاومو تاونق ةكبشو عساو قاطن

 ةليقث تاعانصو نيدعت .ةيوجو هيرهن

 جيسنو تتمسإو ةيودأو تايئايميكو

 .نورتكلإو ءابرهكو تالآو

 حم له رئازجلا لقا ةنيدع :ةنيقُز

 .ن 8,٠٠٠" ءرئازجلا ةيالوب ةرئاد زكرم

 . ّىعانص زكرمو ةيعارز قوس

 :(18157-18444) 2عاناع# (لوج) رتيور

 05066 . لصألا يناملأ ٌيريلكتإ ّيفاحص

 . ءاينألل رتيور ةلاكو

 لالظأ :ةيروس لام ىف ةيرقأ :ةَحيوَر



 سيور

 لزتعإ .دهاز تطبق سيدق :(ابنأ)س يور

 . 1181 ت .ملاعلا

 آ؟نإلؤل3عا  (بوكاي) لايادسيور

 داجأ .يدنلوه ماّسر )١1187-1379(:

 . ةّيعيبطلا رظانملا مسر ىف
 : ظنعأا-1١ةلوتةندم» نوزاملام ى ور

 ةيحاضب ناريإ لامش يف ةنيدم :يرلا
 .ّينيد رازه .نا٠٠٠,١٠٠ «ءنارهط

 اهحتف .ةميدق ةّيخيرات ةنيدم لالطأ

 يف ترهدزإ .مالساإلا ردص يف برعلا

 ةقجالسلاو نيّيهيوُبلاو نيّيساّبعلا دهع
 ةيراجتلا مالسإلا مصاوع نم تناكو

 .٠١؟١ لوغملا اهبّرخ .ةّيئفلاو ةّيفاقثلاو

 اهيلإ بسنُيو ديشرلا نوراه دلو اهيف
 .بيبطلا ٌيزارلا مهنم نوريثك ءاملع

 ةقطنمب ادنلريإ طسو يف ةريحب :166 ير
 .لوناش رهن اهزاتحي م 1١10 « لهسلا

 . ةينابهر عماوص لالطأو ةديدع رزج
 يف اسنرف برغ يف ةريزج :16 ير
 . "مك 86 «ليشور ال ةرئادب يسلطألا

 . راحم ةيبرت . نفل 65

 )1١117- 1ءاتب (ود لانيدراك ءلوي) ىر

 فقسأ .تىسنرف بيدأو يسايس :©48

 يف مهم رودب ماق .151١؟5-- سيراب

 رهو :رجسسف . ”«دنورفلا» تابارطضا

 ةهنعأ ١ ىيوااساكو

 ؛يكيسالكلا 5 ةقاوو. نيا «تاركذم»

 ةيفقسألا :

 يف رليش اهب رّثأت «يكسيبف ةرماؤم» هلو
 . ١7/87 ؟ىكسييف ةرماؤم# ةروهشم امارد

 :(6١:ة-١ةه.) 8ع (يالوكيم) ىر

 ىف ةيظرلا تاذكلل 01 ريخت ةتولوت ةنيدأ
 . «ةآرملا» هراثآ رهشأ .هدالب

 نم .لاله نم نطب ةيبرع ةليبق :حاير
 نرقلا برغملا اوخاتجا نيذلا برعلا

 ١

 ىلع ايسور يف ةنيدم : 1 1 ةننقنا نازاير

 ءوكسوم قرش بونج اكوأ
 زكرمو ةيخيرات ةئيده .ن ٠*6

 ةدلاو :163 ة5زآاالا3 ايقليس اير

 .امور يسّسؤم سُميرو سلومور
 :(8731ت) (ساّبع لضفلا وبأ) ئشايرلا

 .ةرصبلا لهأ نم .رعشلاو ةغللاب مِلاع

 نباو دّريملا هنع ذخأو ّىعمصألا نع ذخأ

 ؛ليخلا باتك» هل .جنزلا هلتق .ديّرُد
 .*؟لبآلا باتكاو

 يف ةّيدوعسلا ةّيبرعلا ةمصاع : ضايرلا

 ني
 .ةروهشم ليخن عرازمو هينغ ةحاو
 زركرمهو ةثيدحح ةئيده .ن ا,ءردد

 تالصاوم ةدقعو ّيراجتو َيفاقثو ّيرادإ

 ىلع ةَّدج نم دالبلا يفرط نيب طبرت ةّمهم
 جيلخلا ىلع ماَّمَدلا ىلإ رمحألا رحبلا

 . كلملا رصقو ةعماج .نارهظلاب ارورم
 يد سويطانغإ سيدقلا تاضاير

 ةضايرلا يف ريهش بّيتك :الويول

 ةّينابهرلا نيئاوق ساسأ وه .ةّيحورلا
 ,ةفوسلا

 اننفب

 رقوللا فحتم - مزقلا : اريبير ةيس وت

 .كبلعب ءاضقب نائيل ىف ةدلب :قاير
 .ّيعارز زكرمو ةيوج ةدعاق
 ىلع ايئاورك يف أفرم :1ز]ءاعق اكاير
 ءامباس مويف يه .ايتاملذ لحاس
 نيّبرحلا نيب ايلاطيال تناك .ن
 . يحايس عجتنُم 7 ا ةيتسحل اعلا
 )1١457- هنططءصاعدإر» (نوك) بورتنبير

 ةيجراخخ ريزو .تناملأ ئسايس (7
 . مدعأ 1١97-15885. رلته

 يف اغلوف ىلع ريبك ناّرخ :كسنبير
 حطس قوف .م15 ء'مك ع,ال١5 ايسور

 .ستفويرشتو كسنبير اتيده هيلغ . رخبلا
 . ةقاط ديلوت

 )١605١- 806ع3 (هسوخ) اريبير

 ىف لغتشإ . ّينابسإ ماّسر 117

 َِق ةاعرلاةو ةهءادهشلا" هل .ايلاطيإ

قعي ملسفو «دوذملا
 :ةبو

. 

 )1١1868- 11طءعم3 (نايلوخ) اريسر

 د . ينابسإ قرشكسع 8

 . سلذنألا نع هتاساردب

 :(11-1859/ا/4) 01165 (لراك) رئير

 نيب ةقالعلا سرد .نتناملأ تفارغج

 :اشأالاو ةتميطلا ةيارعجلا
 أفرم : 11ءقمل'5 8ةر' ىاب سدراشتير

 طيحملا ىلع. لاثانب ةييوتجلا ايقيرفا ىف
 . ّيعانص زكرم ؛ٌيدنهلا
 [1ءاةىلدم» (ليثومص) نوسدراشتير

 أشنأ .يزيلكنإ بيدأ )١731-1549(:

 هتاياور نم .ةثيدحلا ةّيزيلكنالا ةياورلا

 .'"اسيرالك١ ؛؟اليماي#
 ةّيكريمأ ةنيدم : 121080 دنومشتير

 تناك .ن 5٠٠,٠٠٠ ءاينيجرك ةمصاع



 ١ اس زيي
 ةمصاع ةّيدنك ةنيدم : 168103 انيحير

 .ناالؤ,٠٠٠ ؛ناوشتكساس

 فرطلا :(لبج) ناحيرلا

 .نانيل لابج ةلسلسل

 .نيزج ءاضقب نائبل يف ةدلب :ناحيرلا

 )1١41035-١194١٠(: (نيمأ) ّيناحيرلا

 ىلإ رجاه .ةكيرفلا يف دلو .َينانبل بيدأ
 ةيبرعلاب فنص .ةراجتلاب لغتشاو كرويوين

 ؛«برعلا كولم» هبتك نم .ةّيزيلكنإلاو
 «نانبل بلق»و «ثيدحلا دجن خيرات#و

 باتك»و «تاّيناحيرلا»و .'قارعلا بلق#و

 . ةيزيلكنالاب «دلاخ
 )1١8481١-١194(: (بيجن) ّيناحيرلا

 يف يماكفلا حربسلا ميعز .يرصم ناتف
 تبعل ليثمتلل ةقرف فلأ .ةّيبرعلا دالبلا

 .«تارّكذم» هل . تاّيلزهلا نم اًريبك اًددع

 «بلدإ ةظفاحمب ةيروس ىف ةدلب :ةحير
 . ةيحيسم راثآ .ن ةراله » هع

 )1١10/١١-١9971(: 18610 (ساموت) دير

 ةسردم ميعز .قيدنلتكسإ فوسليف

 ىلكرب ةّيلاثم فلاخ .ٌيرطفلا كاردالا

 ْ . مويه ةيبيرو

 -197١(: 1 417/7) 12ع0ع6 (كيرإ) ردير

 لوطسألا ماع دئاق .ئيناملأ لاريمأ
 غربن رون ةمكحم هتناد 0

 .1400 هنع جرفأو 7

 ةّيكريمأ ندم ةذع مسإ : 30158 غندير

 .ن؟٠٠٠,١٠٠ ءايناقلسني يف اهّمهأ

 ةّيدئلوه ةئيدم : 81زز1»5زاط كيقزير

 تادهاعم اهيف تدقع .ننةرء٠»

 فلاحت برح تهنأ يتلا 1

 . غروبسغوأ
 )١9478- (بيجن فراغ)» ىسئّيرلا
 يف دلو «َينانبل يليكشت ناتف 6
 8 اف ةروويكملا هلامعأ نم ..هيلاع

 يف وكسينوألا ةمظنمل «نوسيبوألا»

 . سيراب

 )١1/37- طنءاداع# (نيماينب) رتشير

 نوناق عضو .ٌيناملأ يئايميك 7

 .ةبسانتملا دادعألا

 .1ءادعانعان (ود لانيدركلا) ويلشير

 لاجر رابك نم )١3747-1١686(:

 نايت #17 سيول زيزو ١ ةيتستزفلا ةسانسلا
 ةّيلخادلا ةسايسلا يف عساو ريثأت هل

 ةطلس نه ذح .ةّيفاقثلاو ةّيجراخلاو

 ةيميداكألا سس .نيذفنتملاو فارشألا

 . ةّيسنرفلا

 ىلع اينوتل ةّيروهمج ةمصاع :8182 اغير
 اغير جيلخ يف ّيبرغلا انيقد ثبصم

 َيفاقث زكرم .ن 90٠,٠٠٠ «قيطلبلاب

 . يعانصو يراجتو

 )١91١- 1عقهقتت (دلانور) ناغير

 نهال لدغ عكربفأ نقضايع
 نوغبرألا نسيئرلا .تتامنيسلا ليثمتلا

 )١98١- ةّيكريمألا ةدحّتملا تايالولل

 داحتالا ريمدتل هدوهج سّرك (65

 . شوب جروج هفلخ . يتايفوسلا
 دنهلا بتك ْمدقأ :81عج0ع03 اديق غير

 ديشانأ ةعومجم وه .ةسّدقملا ةعبرألا

 . ةتيركسنسلاب
 رهتشإ .ينامور دئاق : 12ءودلانك سلوغير

 يف اًئيجس تام .دعولاب هئافوو هينافتب

 . ةجاطرق

 .برغملا لامش لابج ةلسلس :فيرلا

 نيب طّسوتملا ىلع سوق لكشب دتمت
 ةيولم يداوو اًيرغ قراط لبج قيضم

 رممو برغلا لهس ىلع فرشُت .اًقرش
 ءةجنط :ندملا ّمهأ .تجيتارتسالا هزات

 ؛ةليلم ءةميسّحلا ء.ناوطت
 .هزات ءروضانلا

 دض ميركلا دبع ةروث :(برح) فيرلا

 ؛ ةتمس

 و6 كنرفلاو قولا .تاببألا
10 

 )1١18894- 16/61لإ/ (رايي) يدرقير

 دئار ربتعُي ئسنرف رعاش (

 .؟؛ةّيوضيبلا ةذفانلا» هرعش نم .ةّيلايرسلا

 ءناورسك يف نانبل فيصّم :نوفير
 .ما٠

 ٌيىلحاس طيرش :آه 811 ارييقير

 نم ىونج حجيلخ ىف دتمي ايلاطيإ يف
 حباسم ءايستبسال ىتح ومير ناس
 خيلاع ةرتكو عانس تانبتمو
 ءايريميإ ءومير ناس «اريغيدروب :اهنم

 ٌيدروزاللا ئطاشلا لكشي .وللابار
 طيرشلا اذهل اًدادتما روزاد توك وأ

 نم  «ةّيسنرفلا ارييقيرلاب فرعُيو
 «بيتنأ «ءسين ءولراك هتنوم :اهتاعجتنم
 عرازم .زييورت ناس «ليافار ناس ءناك

 .ةروهشم روهز
 )1١690- دسألا بلق سدراكير

 ارتلكنإ كلم .دروفسكأ ىف دلو 28
 ةّيبيلصلا ةلمحلا ىف كراش ١١94-8

 م اك رهتشإ . ةثلاثلا

 ]14 1 ةمعانا -141) (لوي) روكير

 يف دلو « يسنرف فوسليف 06
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 لبسلا لضفأ صلختسيل

 ليلحتلاو ةفسلفلا مادختسا ىلإ ةيّدؤملا
 .ّيقالخأ نئاكك ناسنإلا دنع تسفنلا

 نع ةسارد» ««بُنذو ٍءانت» هبتك نم

 ةيرهاوظلا

 .«ديورف

 ادئلسيإ ةمصاع :12إلا لة كيفايكير

 ةدعاق .ن 11١,٠٠١ ءاسكاف جيلخ ىلع

 . ديص
 ايراغلب يف ةّيلبج ةلتك :1113 الير

 ىَلصُم اهممق ىلعأ ءابودور لسالسب
 .م 606

 -١م6!1) 11116 ة(ايرام رنير) هكلير

 ةرتف شاع .ٌيوسمن رعاش : 17

 .نادور تاحنلاب رثأتو سيراب يف ةليوط
 يثارم» «تاعاسلا بانك» د نس

 سديرول تلام رتافد" ةياور هلو ؛«ونيود
 .؟غيرب

 )1١8٠37- 11190 (سنايليميسكم) ولير

 ىسرأ .ٌينولوب ىعوسي بهار 4

 سيدَقلا ةعماجل ىلوألا تاساسألا

 . توريب يف فسوي
 )١864- طنساتةانل (روترأ> وبمير

 رعشلا مظنب أدب .يسنرف رعاش 0١

 عم شاع .«ناركسلا بكرملا» نوزوملا

 افلتخا مث لسكوربو ندنل يف نيلرق هقيدص
 هيرثن دئاصقب هتروث نع ربعف افينع افالتخا
 ةلحرم شاعو .«ميحجلا يف لصف:

 هرثن نم .هتومب تهتنا دّرشتو تارماغم
 هب رّثأت . 1881 ؛تاءاحبإ) ٌّدحلا هرعشرو
 . ثيدحلا ٌيزمرلا رعشلا

 (يالركيتا .كوكاسووك نكبر
 :(١19١ءم-حام24) 11151 -1«مركقلعما

 كيدلا# اربوأ هلامعأ نم .يسور يقيسوم
 . «دازرهش» ةّينوفميسو ؛يبهذلا
 : (نامليت) رقي ان كمور

 رهشأ نم )1١450-1581(: 5ءطمعنلعت

 نم .ةضهنلا رصع يف ايناملأ يتاحن

 . نغنلكيرك حبذم :هراثآ

 لاجر ةّدع مسإ :153121080 نومير

 مهريهاشم نم .(اسنرف) زولوت ىلإ اوبسُن
 علسلا ةلئسلا .ذادق .دعأآ 5 ةوعود
 ١١48-1١١6. ىلوألا

 (فاالسيدالث) تنومير

 رهتشإ .ىنولوب بيدأ )/١9165-1851(:

 اهنم ةفيرلاو ضرألا نع هتاياورب

14115161 

111 

 ءزوم اهنم ةديدع رهنأبو

 د |(| |

 . 141785 ليون ةزئاج .«نوحالفلا»

 1؟ةزي2080 0ع هتروفاينب يد نومير

 سيدق :(1؟1-٠8١1١12 رحن) 101

 ءادتفال ةّيعمج سّسأ .ئنابسإ ٌيكينيمود

 ءاملع رابك نم .نيّيحيسملا ىرسألا
 .ةسينكلا
 ىلع ايلاطيإ يف ةنيدم : ةنسنمن ينيمير

 حباسم .ن 6 «كيتايردألا

 رهو ١17 ةرقلا مما ةقاودتاك .ةيحاس

 ةيروهمج اهبونج يف .ةضهنلا رصع نم
 .وئيرام ناس

 ةّيبرغلا اًيوروأ يف رهن :1أ5 نيرلا

 بلألا لابج يف عبتي .مك

 سناتسلوك ةريحب زاتجيو ارسيوسب
 اًرام اروج لابج يف نزواهفاش تالالشو

 ضوحو ةيبرغلا ايناملأو اسنرفو ارسيوسب

 اتلد يف بّعشتي ثيح ادنلوهو رهورلا
 لاو لسيإ اهّمهأ ةديدع عورف ىلإ ةعساو

 ندم هيلع .لامشلا رحب يف بصيو ؛كلو
 ءلاب :اهنم ةّمهم نئفارمو

 ,مياهنام «نفاشغيقدول
 «نوب «ستلبوك «نداب ريق ع« ستنيام

 .نزواهنير ءنلوك

 ءملاعلا يف ٌيرهن افرم ّمهأ غروبسيود

 ءرآ :هدفاور نم .نديل .مادرتور « ميهنرأ

 .بيل ءرهور «نيام «لزوم ءراكن ؛ليإ
 حلاص .ًءاتش ضفخنتو افيص ههايم عفترت

 ةديدع

 ءغروبسارتس

 «فرودلسود

 لقنلا قرط ممهأ نمو ةحالملل

 تاالداسلاو ةيرهنلا تالصاوملاو

 تاطحم هيلع . ةّيبرغلا اًيوروأ يف ةّيراجتلا
 رهورلا ةقطنمب تاونفلا هطبرتو ةقاط ديلوت

 «تور ؛ بيل

 ؛ 1 55 ا لك ]3

 - ربا 0005-7

 متإس فبارك "

ْ 
 ب راوئير تسغوأ

 رقوللا:- قئابلا اهَوَاَع

51701 

 .نيام .«نرام

 اسنرف برغ يف اةئيدم :1663265 نير

 ةمصاع «ناليق ٍفِإ ليإ ةظفاحم ةدعاق

 ةحلسأ ٠٠ «ءاّميدق ايناتيرب

 .قروو تارايسو

 )1١8- سعدقمأ («(تسنرإ) نانير

 هتوعد نع ىلخت - نانرف نيدأ :( اذ

 تاقللا ةسارد ىلإ طفرصتيل ةيكيريلكالا
 رّبعو هناميإ دّقَف .تانايدلا خيراتو ةّيماسلا
 لبقتسم# اهنم .ةّينالقعلا هئارآ نع هبتك ىف

 لّوأ ةةيحيسملا ةأغن خيرات»و «ملعلا

 اًريثأت ثدحأ يذلا ؛عوسي ةايح» هئازجأ

 نيطسلفو نانبل راز .اًبوروأ يف اًعساو

 . ةّيرثأ بيقنت لامعأب ماقو
 :رعزمع ©ادبامإ1اع تولراش نير

 ايبمولوك عبتي يداهلا يف ّيدنك ليبخرأ
 . ةيناطيربلا
 ارث ءايلاطيإ لامش يف رهن : 11600 وئير

 كيتايردألا يف َبصيو اينولوب يوري .مك
 .ةيلحاسلا ويشاموك ةريحب بونج
 اداقن ىف ةّيكريمأ ةنيدم :1680 ونير

 فلؤت .مارالا .ئوهات ةريحب لامش

 ةقطنم ><-سكرابس | عم
 ّيضايرو ٌيح ايس عّجتنم .ناالةرود٠

 جلزت .اذاشب ارييس لابجح برق روهشم

 جاوز تالايهست .كامسأو ّيّرب ديصو
 . هيفرتلل هاقم ؛قالطو

 ؛ةدحاو

 اممالال) 1*عضةانا (سيول) ونئير

 ريهاشم نم .تىسنرف سدنهم :(114

 )١8441١- 8عومأ6 (تسغوأ) راونير

 مالعأ نم .ىسنرف ماسر 646

 .«تيلاغلا ةنحطم» هل ةّيعابطنالا ةسردملا
 .«تاممحتملا»

 -17148) هعوقانلوأ (بيزوأ) ودونير

 رشن .ّيسنرف ملاعو نهاك

 : اهنم ؛يسنكلا خيراتلا يف تافلؤم

 خيرات هيفو ةةّيقرشلا فئاوطلا خيرات#»
 . ةكراطبلا
 كيسكملا يف ةنيدم :12692053 اسونير

 .طفن .ن 0,٠٠٠" «هدئارغ وير ىلع

 )1١8165- 8عممانالا #6 (لراش) هييقونير

 كفوسلافا -:هيشتوم» قا قلو 2015#
 ّيدقتلا بهذملا كنت, .قيعأأ ::تتوف

 . .ةفسلفلا ىف ديدجلا



 | ةالص» ؛؛ةكئالملا

 وديوغ بلطأ :ينير
 1[ (روتكت) وينير

 ميكو ئايزيف +4

 /.لئاوسلا طغض سيماون
 داكساك ممق ىدحإ :1*ةنصنءع# ريينير

 . ةّيعيبط ةّيمحم .م ةيكريمألا جنار

 . ١9149 وكانوم ريمأ :2ةنمزع: !" هيينير

 14517 دلو

 )1١8514- 16عمنع؟ (ود يرنه) هييئير

 ءاقدصأ نم .عيسنرف رعاش ©: 5

 ةميلق دئاصقا ناين رهتشإ .همرالام

 نزولا دعاوق نم هيف رّرحت ؛ةّيقيطنمورو

 داعو هنف رّوطت مث .ةّيزمر ةّيلامجب زاتماو

 تانوقيإ» ايديريهب اًرْثأتم ةّيكيسالكلا ىلإ
 . «ةحنجألا وذ فخلا» .«فزخ نم

 يد ويجر عجار : ةجارج وأ ةير

 . ايربال اك

 ربكأ «تسينودنإ ليبخرأ :1101ن98 وير
 1 نا عقم «ناتنيب هرزج

 وير بلطأ :7210 87300 وقارب وير

 .هدنارغ
 :1810 8رءوهمعم وكنارب وير

 .اميارور
 :5نم لع لدمعأن» وريناج يد وير

 ةمضاخغو 1459 .ىتح ليراربلا ةيضاع

 .ن06ر٠٠.١١٠* «ءوريناج ىد وير ةيالو
 «ةعساولا يحاوضلا عمو

 كلا بلاق َ اهبرق .لةروةوةوروو ٠

 ٌىتفو َيفاقث زكرم .م7840 «ءةريهشلا

 زكرم مهأ .ّيملاع ّيحايسو ّيسدنهو

 واس دعي دالبلا يف يعانصو يراجت
 1 تاراعع .ولواي

 .ةروهشم ةيسسرم .لاقاتزاك تاناجرهم

 مجاز

 ؛ةعئار ةبس لنه

 حب اسم ؛ناويح قئادح ع ةماع قئادح

 اناكارام بعلم « يلود راطم « ةيح ايس

 .ّنب ريدصت .ملاعلا يف بعلم ربكأ

 ىلع ليزاربلا يف ةيالو : وريناج يد وير

 ندنل فحتم - ةءاربلا ّنس - زدلونير

 وتيريبسأو ولواب واس يّتيالو نيب ّيسلطألا
 ء مك 10 507 ذو

 يد وير اهتمصاع .ن ٠
 واوخ واس ءوساوغيإ افون «سيلويورتي .سوبماك :اهندلم نم ءوريناج
 بصقو نب .ادنودور اتلوق ء.يتيرم يد

3" 
 : 2/0 لع 15 5ا08 اتاليب ال يد وير

 ةّيبونجلا اكريمأ يف عساو يجيلخ ّبصم
 ىلع ياوغوروأو اناراب ىقتلم دنع

 نيتنجرألا نيب لصفي .ّيسلطألا

 سناوب :ةّمهم ئفارم هيلعو ياوغوروأو
 .ويديقتنوم ءاتالب ال «سريأ

 ءاينولاتق يف ةّينابسإ ةنيدم : 18ءان5 سوير

 . ججيسسل .ل

 يف أفرم :1810 ©6:ةم0ع هدنارغ وير

 ةريحب ىلعو ّيسلطألا ىلع ليزاربلا
 .نا1١1؟٠٠٠,0 عءسوتاب

 يف رهن :وقارب وير وأ هدنارغ وير
 دودح ىلع  ةدحتملا تايالولا

 لابج يف عبني .مك 5,4٠٠ ؛كيسكملا

 وين زاتجي ءودارولوكب ناوخح ناس

 كيسكملا نيب يرجيو وكيسكم
 . كيسكملا جيلخ يف ٌبصيو ساسكتو

 دادويس ءوسايلا .هكركوبلا :ندم يوري
 . سوكيب هدفاور نم . اسونير ءزراوخ

 بونج ىف ةيالو :لوس ود هدنارغ وير
 امك .ّيسلطألا ىلع ليزاربلا

 يتيبر

 ؛هرغيلأ وتروي اهتمصاع .لنملرا**يفف ٠

 هُدئارغ ويرو ساتوليب اهندم نم

 محفو ةعارز .سوتاي اهّمهأو تاريحبلا

 .تاشخأو

 لامش ىف ةيالو : هترون ود هدنارغ وير

 ء'مك 67,016 ءتسلطألا ىلع ليزاربلا

 .لاتات اهتمصاع .نو٠٠ء,٠٠»

 .داليلا

 «يناباي ليبخرأ :0)16-110 ويك وير
 نيب ذحيإ هنالرأ هىودم» أوك راكألاب
 هتدعاق .مك ١,٠١١ لوطب ناوياتو وشويك

 .ىمامأ ءاوانيكوأ :هرزج نم .اهان

 )١71/871- 10631011115 (ود هنير) روموير

 عارتخاب رهتشإ .ّيسنرف يئايزيف 761
 .همساب فورعملا ةرارحلا نازيم

 . ينيبم بلطأ : 1110 !طادصأ ينوم وير

 يف ميلفإ :1خ1ص ]عبو ورغت وير

 ؟ #1 :ةسلطألا ىلع .نيدجرألا
 0 2 31 .٠

 .ورغن وير هيوري .ن٠٠٠,٠٠7 « مك
 طيحملا يف ةريزج :آه 186اد0108 نوينوير

 ؛ "مك 561 ؛ رقشعغدم قرش يدنهلا

 ةعطاقم .زيند ناس اهتدعاق .ن50ء,٠٠د

 ةّيناكرب لابج .راحبلا ءارو ام يف ةّيسنرف
 جين يد نوتيب اهممق ىلعأ «لعتشم اهضعب

 تاتابنو ايليئافو ركس بصق . م89
 ةيبرت ؛ءارقص ةردو غبتو يىاشو ةيرطع

 .موزو ركس ةعاتص «كامسأ ديص ؛ ةيشام

 ,مويسال يف ةّيلاطيإ ةنيدم : 1[816 يتيير

 .١؟ نرقلا نم ةيئارقتاك قاهر

 وكيسكم وين يف هدنارغ وير



 رئازجلا يف لابج ةلسلس :بازلا

 دالوأ لابج نيب ّيوارحصلا سلطألاب

 ضفخنم نيب مهم زاجُم . ساروأو ليان
 يف ءارحصلاو لامشلا يف ةنضخلا

 لن عرازمو ةبضخ تاحاو .بونجلا

 دقاور نم نارهن هلمحي مسإ : بازلا

 .قارعلا لامش ناتسدرك ىف ةلجد

 ةقيض جاجف يف سورغز لابج نازاتجي
 ثدحُي فراج ليس امهارجم .ةقيمعو

 بازلا :امهو .ةبرخم ةّيمسوم تاناضيف
 يف عبني .مك 1٠١ .لفسألا وأ ريغصلا

 يريوك نوتلأو تشدارز يوري ءناريإ

 دس هيلع .تيركت لامش ةلجد ىقتليو
 . قاعد

 .مك 5975 .ىلعألا وأ ريبكلا بازلا
 دودحح برق ةيكرتلا ناتسدرك يف عبني

 .رزاخلا هدفار هارجم فعاضي ء«ناريإ

 . لصوملا بونج ةلجد يقتلي

 ايزيليِس يف ةّينولوب ةئيدم :2ها62 زرباز
 تاعانص نحف انفا

 . فزخ ٠ ةليقث
 كيسكملا ىف ةنيدم : 22م0م37 نايوياز

 : ءاراخالاداوغ ةيحاضب

 .ءارذدعلل ريهش رازم

 يف ميدق بعش : 23مهاغنانعك كيتوياز

 .ل 6 غيدف#ف

 .لآ : ةيؤع#

 ,يداو ىف هتراضح ترهدزا .كيسكملا

 ةراثآ نم 527 نينرقلا خيي اكاسكاؤأ
 .ةعئار ةّيسدنه لالطأ .”نابلأ هتنوم عقوم

 يتلا موسرلاو رفحلاب ةنادزم روبقو لكايه
 .ٍقار ّنفو ةمدقتم ةراضح ىلع دهشت

 : 7001 يجوروباز

 لسا 2ن407.55 ءريبند ىلع انتاركوأ

 .تاّيئايميكو نيدعت . مهم
 .َينامثُع رعاش )141/1-15١43(: يتاز

 يف ةنيدم

 ةيرعش بهاومب زّيمت .نايونثمو ناويد هل
 يف توناح هل ناك . َينغ جاتنإو ةعيفر

 مهنم ءابدألاو ءارعشلا هيف عمتجي لوبناتسإ
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 نم )1١5480-١948(: (شسلادبع) رخاز

 .بلخ ىف دلو :ةيبدألا ةضهنلا لاججر
 اًنحوي غن يف ةّيبرعلا ةعبطملا سّسأ

 تافلؤم هل .نانبلب ةراشنتخلا يف غباصلا

 . ةّيلَدَجو ةيينيد

 برق قارعلا لامش يف ةنيدم :وخاز
 زكرم ءةلجِد دفاور دحأ ىلع ايكرت دودح

 .ناةهردء٠٠ .كوهذ ةظفاحمب ءاضق

 بونج ايريجين ىف ةنيدم :23118 ايراز

 قانون ما ءوناكأ :برغ

 .اميدق ةكلمم

 ةيناكرب لابج ةلسلس :228:05 سورغاز

 نيب ناريإ برغ ٌدتمت ىندألا قرشلا يف
 وحن لوطب .زمره قيضمو ناو ةريحب
 نيب لصفت .مك صضرعو مك لكلا

 نيرهنلا نيب اه لهسو ةيناريالا ةبضهلا
 هدرز اهممق ىلعأ .جيلخلا وحن ردحنتو

 ةبعص ةقيمع ةيدوأ اهللختت . م 4,541 هوك

 دجسسُم ىف ةّينغ طفن لوقح .زاجملا

 ةمصاع

 ناميلُس
 مظعم .ٌيموقلا داركألا نطوم .:قارعلاب
 رول :ةّيناريإ لئابقو داركأ ناكسلا

 لئابقلا ضعبو ةيشام ةيبرت .يرايتخبو
 .لحرلا
 فييغرس عجار : 2280151 كسروغاز

 . داسوب

 همانهاشلا لاطبأ نم يروطسأ لطب :لاز

 ةنبا هبادور قشع .متسُر دلاو . يسودرفلل



 هتلدو اهرعش ترفضف لباك كلم بارهم

 . اهيلإ دعصو هب قلعْبف رصقلا ةفرش نم
 نوماّسرلاو ءارعشلا | ةروطسألا مهلتسإ

 | . سرفلا
 لامش ايقيرفأ يف عقوم :2802 اماز

 ةدايقب نامورلا ربصتنا هدنع ٠سنوت

 "٠١ لعبينه ىلع قيرفألا نويبيقس
 .؟ ةينوفلا برجا ةياهن تناكف .م..ق
 .ايلميز اياقون بلطأ :ةديدجلا لبماز
 يف أفرم :2ةهطمةمعد اغناوبماز

 .ن 44,5٠ قانادتمب نسلبفلا

 ايقيرفأ يف ةّيروهمج :2همت15 ايبماز
 يوالمو اينازنتو ريئاز نيب ةيبونجلا

 ايبيمانو اناوستبو ياوبابميزو قيبمازومو

 "يف 00014 ءالوغنأو

 نم ءاكاسول اهتمصاع .ن ٠
 ايسيدور يه . الودنو يوتيك اهندم

 كتلوتموكلا لود نم ءاقباس ةّيلامشلا

 دحاو بزحب مكح ماظن . 4 تلقتسا

 :ضرألا .14417 ةّيبزح ةّيددعت . ا"

 لوح تاعقنتسملا اهيف رشتنت ةّيلبج ةبضه
 هيلعو زيبماز اهّمهأو رهنألا يراجم

 يف .ابيراك ةريحبو ايروتكف تالالش

 ةريحب فرطو وليوغنب ةريحب لامشلا
 وريوم ةريحب ةفضو نّيبونجلا اكيناغنت
 برق قرشلا يف اهممق ىلعأ .ةّيقرشلا

 خانم .م5,1154 .يوالم دودح

 .ةيندعملا ةورثلا رامثكسا ىلع اهداصتقا

 .ملاعلا يف ساحنلا يجتنم رابك نم

 ديبع قتسفو بوبحو ءارفص ةرذ ةعارز
 مجانم .ةيشام ةيبرت «نطقو َنُبو غبتو

 .بهذو تلبوكو صاصرو كنزو ساحن

 ايقيرفأ ىف رهن :22060826 زيبماز

 يف عبني .مك 7,50٠ «ةّيبونجلاو ىطسولا

 ايروتكف تالالشو ايبماز زاتجيو الوغنأ '

 ٠ يفو ياوبابميز دودح ىف يرجيو

 قيبمازوم ةانق يف تصيو نقيبمازوم

 يوري ءاريب لامش ٌيدنهلا طيحملاب

 .قيبمازوم ىف هتيتو ايبماز يف نوتسغنقيل
 ةريحب اهّمهأ ةقاطلا ديلوتل دودس هيلع

 يراك
 2,3167101 (كيقدول رزيل) فوهنماز

 .ينولوب ّيوغلو بيبط :(1437-14864)

 .وتنربسالا ةغل ركتبإ
 : ثقلاع, ملكان 05 سكنوكاز وأ هتناز

 1٠5 «ّينويالا رحبلا بونج ةّينانوي ةريزج
 هتناز أفرم اهتدعاق .نا٠٠5,0 ء"مك

 ةيرخم لزالزل تضّرعت .ن ١٠٠٠

 .19407و 1887 اهّمهأ

 ادنئلوه ىف ةنيدم : 72همه5180 تاتشناز

 شيز ار دوم .مادرتسمأ برغ لامش

 .نيحاوطلا فقحتم
 :(1915-19114) (اليف هيسوخ) يتيناز

 نيمرضخملا زربأ نم .ينابسإ ناتف
 ةكرحلا يف مهطارخنا عم ءنيذلا

 تاعاقيإب اطبترم يقب .ةثيدحلا ةّيليكشتلا
 ةئييزت ةروهشملا لاي نم .ةّيكيسالكلا

 ممألا ىنبم يف ناسنإلا قوقح رادج

 .ةدحتملا

 برق ناريإ ىف ةنيدم : 22عله» نادهاز

 .«ناتسشولب ةدعاق ء.ناتسكاب دودح

 .داجسو دلج .ن 6٠٠

 :(157ت) (قحسإ نب َىلع) يهازلا
 لآ ىف هرعش رثكأ .دادغب لهأ نم رعاش

 ريزولاو ةلودلا فيس يدم, .قوقلا تيبلا
 .تيلهملا
 ّيسايس :2020 2ارقم# غنايز واز

 نسيئرا : 19319١ نانوع ىف دلو نتي

 ماع نيمأ . 1-1941 ةموكحلا

 1١1941-19894. مكاحلا بزحلا

 :ظشروسلا ىلع ايل ىف ةنيدع :ةيواذلا
 538 8-في اع

 قرش ةيروس ىف ةّيلبج ةلتك :ةيوازلا
 ءيصاعلا ييدأَو ىلع كرش تنياقلا
 .م 0

 )١914- :ناّيهن لا ناطلس نب دياز

 سيئر )١1977(. يبظ وبأ مكاح 2

 ١91١. ةدحتملا ةّيبرعلا تارامالا ةلود

 ناّيهن لآ ناطلس نب دياز

 نم ةلودلا ةماقال لّوألا سدنهملا وه
 نامجعو يبدو يبظ وبأ تارامإ داحنا

 سأرو نيويقلا ّمأو ةقراشلاو ةريجفلاو
 . ةميخلا

 )1١8157-1888(: 2عاقك (لراك) سياز

 عناصم اناي يف و .ّيناملأ تعانص

 ةروهشملا ريوصتلا تاللآو تاراظنلا

 . همسأب

 )1١850- 2دتسصنك (ردنكسإ) سيمياز

 سيئر .يئانوي سايس 2(
 . ١9569-194755 ةّيروهمجلا

 وه ايقيرفأ يف رهن :2هقع ريئاز

 ايقيرفأ يف ةّيروهمج :7236 ريئاز

 ادئغوأو نادوسلاو ىطسولا ايقيرفأو

 ايبمازو ايئارنثتو ىدنوروبو ادناورو

 مك كر .الوغنأو
 نم ءاساشنك اهتمصاع .ل تار« وو٠

 .غروب اولول هيشابموبول :اهندم
 ةرمعتتس ءاعباس وقتوكلا ىف نافاس
 ع َدْقَم ايل _اه5> تلقا ةفعلب

 ةعطاقمو الوغنأ نيب لصفي يسلطألا ىلع
 .وغنوكلا بصم لامش ةروصحملا ادنيباك

 وغنوكلا ضوح ىف ٌدتمي لهس' : ضرألا
 ىلع . ةقرفتملا سيراضتلا ضعب هلا

 هوتخألا ىف رشتنت ةّيقرشلا دودحلا

 ٠.وتوبوم :تاريحب ميظعلا نقيرفألا
 عفت رثو ؟ موب اوس . اكيناغنت ء وقيك ؛«دراودا

 نيب ةلصاف مك ٠ لوطب ةيلبج لساللس

 اتيرغرَم اهالعأ «لينلاو وغنوكلا يضوح
 دودج ىلع يروزتوو :كابج .يف .كيب
 رهنأو ةمئاد جولث .م 6,٠١4 ءادنغوأ
 ءادناور دودح ىلع اغنوريقو «ةّيديلج
 نيكارب «ىبميسيراك ةمق ىف .م 6*ا/
 ةفيثك تاباغ ىطغت .لعتشم اهضعب



 دادغب - ةديبز ةدّيسلا ربق

 لدتعم «ئاوتسا خانم .ةعساو تاحاسم

 رزغأ دحأ وغنوكلا اهيوري .تاعفترملا يف
 ةورث ىلع اهداصتقا موقي .ملاعلا رهنأ

 بونجلا ىف امّيس ال ةّمهم ةّيندعم
 يف ينال تلّبوكو ساحن : ّيقرشلا
 بهذ ؛«ياساك يف ساملأ ءاباش ةعطاقم

 ةضفو محفو زينغنمو ؛ّيقرشلا لامشلا يف
 ةيئاذغ تاعارز ءّيعيبط زاغو طفنو
 اطاطبو توهينمو ءارفص ةرذ : ةّيعانصو

 بصقو ديبع قتسفو ليخنو بوبحو ٌزرأو

 ياشو واكاكو نطقو ّنبو غبتو ءركس

 رضخو زومو طاطمو مسمسو بّنقو

 كامسأ ديصو ةيشام ةيبرت .هكاوفو
 لّوألا زكرملا .ةّيجرحلا ةورثلا رامثتساو

 زكرمو «ساملأو تلبوك :ملاعلا يف
 تيزو توهينمو ساحن :مهم َيملاع
 . جيسنو ةيذغأو نيدعتو ةعانص .ليخن

 ظافحلل ةّيعيبط تاّيمحمو ةّيطو قئادح
 يف 'مك 160,6٠٠ .ةّيناويحلا ةورثلا ىلع

 . اغنوريق لابج

 . ايبونز بلطأ :ءاّبَّرلا
 ىدَرَب ىلع ّيروس فيصم :َينادبزلا
 .«.قشمد ةظفاحم يف ءاضق زكرم

 .ل آةر٠ 8

 2عممءازص (نرث نانيدرف) نيليز
 .ٌيناملأ سدنهم :(1917-144)

 وبأ . ايل نم بوقعي ءانبأ سداس :نولوبز
 . ليئارسإ طابسأ دحأ

 .م.ق 0468-1717 ات رسالفتالغت

 يداو ىلع نميلاب ةماهت يف ةئيدم :ديبّز
 ءاضق زكرم ءرمحألا رحبلا برق ديبز
 ةدعاق .ناةر٠٠٠ «ءةديدحلا ةظفاحمب

 طسو ةّيعارز قوس .نيّيدهملاو نيّيديزلا

 :(مل١7/ه5١15ت) رفعج تنب ةلبتَو

 ّمأو هّمع ةنباو ديشرلا نوراه ةجوز
 .اهئناسحإب ترهتشإ .نيمألا ةفيلخلا

 .دادغب ىف اهربق

 مِلاع :(477-444) (ركب وبأ) ٌيديَبْرلا

 نحل: ««نيّيوغللاو نيّيوحنلا تاقبط» هل

 .؟حضاولا» هعةماعلا

 باهش) َيديبّرلا
 :(م١ 188 /ه.517 ت)

 (دمحأ

 دالبلا

 نم .ديبز يف شاع .هرصع يف ةّينميلا
 عماجلا ثيداحأل حيرصلا ديرجتلا» هبتك

 .يراخبلا حيحص رصتخم وهو «حيحصلا

 .«ٌصاوخلا تاقبط»و «دئاوفلا»و

 )1١1/0-١0794٠(: (ىضترُم) يديبرلا

 يف شاع .لصألا ينمي ؛ٌيوغل ماع

 ءايحإ حرش اهّمهأ تافلؤم هل .ةرهاقلا

 ”«سورعلا جاتو ؛َيلازغلل نيدلا مولع

 . يدابازوريفلل سوماقلا رهاوج حرش وهو
 يف ءاضق زكرم .قارعلا يف ةنيدم : ريبّزلا
 طفن لوقح .ن 8٠.٠٠٠ ءةرصبلا ةظفاحم
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 :(م107/ه7ت) ماّوَعلا نب ريَبؤلا

 يف لتاق . يبنلا ةّمع نبإ . يشرق َباحَص

 وهو زومرج نبا هلاتغإ .تاوزغلا عيمج

2 
 ةباّسشت :(855ت) راكب نب ريبزلا

 .ةكفا ءاضق ىلُو ءقباسلا ديقح .ةيوارو

 .«تاّيقْفوملا»و «شيّرُق باسنأ» هل
 )١91١5- (دومحم دمحم) يريبزلا

 .ّينمي لضانمو بيدأو رعاش ©: 6

 ةّيبرعلا ةّيروهمجلا يف فراعملل ريزو لَّوأ
 «؛ميحجلا يف ةالص» :نيواود هل . ةّينميلا

 .«مالظلا ىف ةطقن» ءء«رعشلا ةروث»

 .ةلاضم تاه :تاناومو سسقاو
 مِلاع :(477ت) (قاحسإ وبأ) َجاَجَّرلا

 ىلع ملعت .دادغي لهأ نم .ةغللاو وحنلاب

 تلعف»و «نارّقلا ىناعم» هل .دّربملا

 ش .ةتاليقآو

 نيدلا

 دحيم

 ةظفاحم ةدعاق : ةلح

 مورك ةقطنم نا ة هيد 5 اقيلا

 قرعو رومخ «ةّيعارز قوس ءرضخو
 ٍهاقم . ةّيئاذغ تاعانصو نحاطم ءروهشم
 . ينودربلا ىلع

 اهلعج ةّيرصم ةدوبعم :ةمْخَس وأ ةمْخَز
 .ةؤبل سأر اهل ةأرما ةئيه يف ةتعارفلا

 اهجوزو فلؤت .«ةراّبجلا» اهمسا ىنعم

 ةهلإ يه .فنُم ثولاث موترفن امهتباو حاتب
 . ءامدلا كفس ىلإ اًمئاد ةشطعتملا بعرلا

 :(1-١181ا/658) (ليئاقفور) روُخَر
 يف دلو .لصألا بلح ىصّلخم بهار

 اًنامجرت لمع .امور يف نسردو رصم

 برع .ّيلع دمحمو تريانوب مدخو
 . يلفايكمل «ريمألا»

 . سوال وقين بلطأ : اير
 ىلع ناريإ برغ يف ةنيدم :تشدارز
 .قارعلا دودح دنع ريغصلا بازلا

 .ناورءعو

 ةهما* وحن ت) 22:ة5(2دكاداعق تشدارز

 حلصمو نيمدقألا سرفلا بن :(.م.ق

 نوّينيمخألا هعابتأ نم .ىلوألا مهتنايد

 :ةوياساسلاو
 يف لابج ةلسلس : 2عة؟5انقن ناشفارز

 نم ناتسكرت لسالسو عرفتت :«ناتسكيجات

 اهيف .م 08,544 اهممق ىلعأ .يالآ لابج

 ناتسكيجات يف ناشفارز صضفخنم

 .مك ال١4 ناشفارز هيوري :ناتسكيزوأو
 دنّقرمَس اهزكارم ّمهأ «ةّينغ ةحاو

 هكاوفو رضخو ةروهشم مورك ؛ىراخبو
 .ٌرَّملا دود ةيبرتو نطقو

 يبس نم دئاعلا هبعش داق ّيدوهي :لبابْرَز

 .م.ق 05١ وحن لباب

 سورغُز لابج يف ةّمق ىلعأ :هوك هدرز
 .م 1/ «ناهفقصأ برغ

 تازلا ىلع قارعلا .ىنف فك :قْرَرَر
 راثآ 2.1441 دوراغ هيف فشتكا ءريغصلا

 نب رنا شلرفلاا رقما نما كب
 .م.ق

 ةيدابلا فرط ىف ةيندرأ ةنيدم :ءاقرّزلا

 .نل ال رة نورآلا دقار.ءاقوزلا ىلع



 برض ةّيلهاجلا يف ةأّزمإ :ةماميلا ءاقرّز
 اهمسا يف .رصبلا ةَدَح ىف لقبلا اهب

 رابخأب طلتخت ةريثك | تاياكح اهرابخأو
 . ”ماذَح

 ّيكلف :(4817١1ت) (ميهاربإ) يلاق رّولا

 ئدابم دعاص نبا عم عضو . يسلدنأ

 جيزلاب ةفورعملا ة لوادج
 . اًديدج اًبالرطسأ عرتخإ .َيلطيلطلا
 /ه44١٠ت) (يقابلا دبع) َيناقرُزلا
 حرشا هل .ٌيرصم ّيكلام هيقف (م4

 .«ليلخ قديس رصتخم
 (دّمحِم ةللادبغ وبا) َيناقرزلا

 .قباسلا نبإ :(م١٠1١/ها77١١ت)

 ملع يف رهم .ّيرصم َيكلام هيقف
 يف «ةينوقيبلا حرش» هبتك نم .ثيدحلا
 «ةّيندللا بهاوملا حرشهو ءحلطصملا
 .«كلام مامالا أطوم حرش»و
 /ها44ت) (نيدلا ردب) َيشَكرَرلا
 هراثآ نم .ّيرصم ّيعفاش هيقف :( م51
 يف ؛طيحملا رحبلا»و «نالجّعلا ةطقلا

 .؟جاهنملا حيضوت يف جابيدلا»و لوصألا

 :(1895-1915) (نيدلا ريخ) َيلكرزلا

 رهتشإ .ددجم رعاشو ّيروس بيدأ
 .«مالعألا» همّجعمب

 يف ئحايس زكرم :221201 تامرز

 ردحتم .ن ٠٠" ؛«نفرس حفسب ارسيوس

 .م 1,17١ ىلإ .م١٠1,4ال جلزت

 دلو .ّيرئازج ّيركسع :(نيميلا) لاورز
 لالقتسا برح ىف زرب ١94١ ماعلا

 ٌيسامولبدلا كلسلا يف لمع مث ؛هدالب

 بتتلا مث 19488 ةلودللا اًسيئر نّمعو

 ١9965. ةّيروهمجلل اًسيئر

 /ه644ت) (دمحأ ساتئعلا وبأ) قل

 لهأ نم ّئبرغم ىلذاش ىفوص (م144

 هبتك نم . ايبيل يف ةتارصمب يفوت . ساف

 رصتخم حرش#و «ةّيئاطعلا مكجحلا حرش»
 .2قوُرَز دعاوق»و «ليلخ

 يّيقيسوم ربكأ :(840 وحن ت) بايرز

 قح] نبع ماعلا كغأ -.نلدنألا
 .دادغب يف يلصوملا
 بيدأ :(141١-1917/ا/) (نوطنأ) قيَرَر

 : دقتنإ ةسايسلا . ٌينانبل ٌيفاحصو
 ١898. اكريمأ ىلإ رجاه .ةّيتامثعلا

 يف «ٌيدركلا بارج» ةديرج ردصأ

 مدعأو لقتعاف نطولا ىلإ داع .كرويوين
 .قشمد ةلفاق ءادهش عم

 )1١4:4- .(رصيق نيطنطسق) قيد
 سرردمو ثحاب .قشمد يف دلو 2٠٠

 , خيراتلاب ضصختتم

 ةّيروسلا ةعماجلل سيئر لّوأ .تافلؤم
 تاعماجلل تلودلا داحتالا سيئرو

 ةغللا عمجم 0 وضع .1910/:-6

 ةيموقلا داور نم .دادغبو قشمدب ةّيبرعلا
 .ةيرعلا

 يف نايرسلل ريبك ريد :(ريد) نارفعرلا
 .نيدباع روط لابجب ايكرت قرش بونج
 ةربقهو ةميدقا راثآ . نرقلا ىف سّسأت

 - ةقراطلا
 خّرؤم )١404-١1945(: (مركأ) رتيعز
 يف تافلؤم هل .ننيطسلف تسايسو
 ةيضقلاب ةّصتخم حخيراتلاو ةسايسلا

 ,ةييطسلفلا
 بيدأ :(1961/-14891/) (لداع) رتيعز

 يف قوقحلا ملع .تيطسلف تسايسو
 ركفلا عئاور ةّيبرعلا ىلإ لقن .سدقلا

 ريتلوفو وسورو ويكستنومل تنيملاعلا

 رهتشإ .مهريغو نانئيرو سنارف لوتانأو
 فاتسوغ ئيسنرفلا فوسليفلل هتامجرتب

 . نوبول
 دئاق :(1849-1944) (ينسح) ميعّرلا

 باللقتا لّوأب ماق .بلح يف دلو .ٌيروس

 هسائر ىلوتو ةيروس يف يركسع
 باللقناب لتق ١944. ةّيروهمجلا

 ةعست وحن هل

 ءافاس ىلع ةنيدم : تههعترعام

 زكرم .نا,االه,٠٠٠ «ءايتاورك ةمصاع

 ةيطوق ةيئاردتاك .نتفاقثو نيدو خيرات

 .ّيلود ضرعم . 148 نرقلا نم رصقو

 زكرم يلامشلا نانبل يف ةنيدم :ارغُر

 ىلإ اهناكس لقتتي .ن"٠٠6,6 ءءاضق

 . ةروهشم نوتيز نيتاسب . اًفيص ندهإ
 ٌيقوقح :(1861-1941717/) (دعس) لولغُر

 ليبس يف نيدهاجملا رابك نم ٌيرصم
 سيئر .رعزألا يف ملعت .لالقتسالا
 «ٌىدعسلا» بزحلا سّسأ . ١1474 ءارزولا

 .ةفورعم بطخ هل .«دفولا» وأ

 ةّيبرغلا ةظفاحمب رصم يف ةنيدم :ىتفز
 ءرْمَع تيم ةلابق طايمد عرف ىلع

 ّيراصنألا اًيِرَكَز

 .ٌيرلل رطانقو دس .ن هر.

 دنع ةهلآ دّيس :2عاله شوز وأ سفز

 .بملوألا يف ريهش دبعم هل ناك .نانويلا

 دنع ددأو نامورلا دنع رتيبوج هلباقي

 .ةيماسلا بوعشلا

 سيدق اباب :2ممطو#ةمنك سئيريفز
 . عدبلا مواق 1110/15

 )١484- 2»«ةمهلا (شيرلوأ) يلغنيفز

 حالصالا ءامعز نم :م(١

 ىلع رطيس .ارسيوس يف يتناتستوربلا
 .ةيحيسم ةلود ةماقإ لواحو نربو خيروز
 كيلوثاكلا نيب مادص يف لتف

 :فناتيجو لاو

 اتلدلا قرش رصم ىف ةنيدم :َقيزاقّرلا

 ةظفاحم ةدعاق وسوم رحب ةعرت ىلع

 تاالصاوم ةدقع .نا70,:٠٠ :ةّيقرشلا

 روبو ةروصنملاب ةرهاقلا لصت ةّيديدح

 ةروهشم نطق قوس ءسيوسلاو ديعس
 تويزو جيسن ةعانص ءرومتو بوبحو

 .ةطسب ّلت راثآ اهبرق .نوباصو
 قراط لبج قيضم مسإ :(رحب) ققاقزلا
 . اميدق

 حيسملا فاضأ .احيرأ نم راشع :اكَر

 .هلاومأ فصن ءارقفلا ىطعأو

 .ئطمرق ميعز :هيورهم نب هّيوركَز
 هلتق . طمرق نادمح ةعدبلا سّسؤم فلخ

 .م٠1/ه1944 يفتكملا دنج

 دنع :(.م.ق 15 نرقلا رخاوأ) اًيرْكر

 عم ميدقلا دهعلا ءايبنأ رخآ وه نيّيحيسملا

 . يخالمو ياجح

 ليئارسإ كلم .5 ماعبراي نبإ :اًيركُز
 . مولش هلتق . م. ق /47

 هيلع هللا نينا نيملسملا دنع :اًيرْكَر

 يبن دلاو . ليئارسإ ينب ءايبنأ نم . مالسلا

 .لوتبلا ميرم لفك «مالسلا هيلع ىبحي هللا

 5:04-١"5. سدقلا كريرطب :ايركز

 عم عجرف ىرسك لتُق نأ ىلإ سرفلا هرسأ
 , 157 بيلصلا دوع

 (ىيحي وبأ> قٌيراصنألا اًيركَر
 ٌيرصم ضاق :(م١161 ه1 ت)

 يف ةكراشم وذ ريبك ّيعفاش هيقفو رّسفم
 ةلود يف ةاضقلا يضاق .ةّيناسللا مولعلا

 حتف» :ةريثكلا هبتك نم .يابتياق فرشألا

 يرابلا ةفحتا»و ءريسفتلا يف «نمحرلا
 حرش»و «ُيراخبلا حيحص ىلع



 اال أ
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 قيد - قادم املا 5 - يكنز نيدلا ر رون

 ةياغ»و» «قطنملا ىف «يجوغاسيإ

 ىنسأ»و «لوصألا ّبلهو «لوصألا
 *بلاطلا ضور حرش يف بلاطملا

 «ةيدرولا ةجهبلا حرش ىف ةّيهبلا ررغلا»و

 بيدأ :(14877-19741) (دمحأ) يكَر

 خيرات» هل .ةيردنكسالا يف دلو . يرصم

 . «سيراب ىف ايندلا»و ؟قرشملا

 لثمم )١941494-٠٠١6(: (دمحأ) يكز

 مظعم .قيزاقزلا يف دلو ٌيرصم ٌيئامنيس

 امئيسلا تاجاتنإ يف لمجألا نم همالفأ

 .ةءاشعلا ىلع دعوم' :اهنم .ةيرصملا

 ماَيأ» 452 1 رصان# مانت هيل لويعا

 .؟تاداسلا

 ايسور يف ةنيدم :21310ا5أ تسوتالز

 .كليدح .ن 5 ١٠٠٠ لاو ا

 برق نيلدنألا يف عضوم : ةقالّرلا

 ىلعو فئاوطلا كولم هيف عمتجا ةطانرغ

 نب فسوي ةدايقب داّبع نب دمتعُملا مهسأر

 .م87١٠١ /ه41/4 ةلاتشقو نويل كلم 1

 هعازس 3كرف : 2عاا قد 566 يس مأ لَو

 .لبأؤإرةةف ركز ةريحب ىلع ايمتلا يف

 .مال65 ىلإ .م 15,٠6٠٠ جلزت

 .دالبلا يف يطفن جاتنإ ّمهأ .تارس

 نيب طّسوتملا برق ايبيل يف ةنيدم :نتيلز
 نوتيز «سمخلاو هتارصم

 .ةّينامور راثآ ءتيزو

 ءامباس يوالم ةمصاع :205103 ابمز
 4*ن ةا,ةءء٠

 .ن |ةرء٠٠

 .مزراوخ يف ةيرق :ِرَشْخَمَر
 (دومحم مساقلا وبأ) يىرشخمزلا

 ةغللا يف هرصع مامإ )5/١١44-1١(:

 .رشْحَمَز يف دلو .ريسفتلاو نايبلاو وحنلاو

 نادلب ةّدع ىلإ لحرو ءاّئمز ةكمب رواج

 رْثأت .اهيف يقوتو ةيئاجرجلا ىلإ داعو
 ىلع راكنإلا ديدش ناكو ةلزتعملاب
 ريسفت ىف «فاشكلا» هنك رهشأ .ةفّوصتملا

 :«لّصفُْملا و .*”«ةغالبلا ساسأ»و ءنآرقلا

 قاوطأ»و «ثيدحلا بيرغ يف ؛قئافلا»و
 .ةملكلا خياوتقو ؟«بهذلا

 فيرشلا مرحلا يف ةّكم يف رئب :مّرمَر ٠
 ليعامسإ ىلإ اهرفح بسنُي .ةبعكلا برق
 ةّيلهاجلا يف ةمظعم تناك .رجاه هّمأو

 برشي .مالسالا يف مويلا يه امك
 ونب اهنم ةياقسلا ىلوتيو اهءام عاجلا

 . بلّطُملا دبع

 )١848- 2تان2201162 (اورفدغ) َنِفَومُز

 تاقبطب ملاع يعوسي بهار 24

 . «نانبل ةيجولويج» هل . ضرألا
 يف ةميدقلا رّبرَّبلا لئابق نم :ةتانز
 ةساملجس كولمآَراَردِم وني اهنما . برغملا
 ونبو ساف كولم نيرُم ونبو نودٌحوملاو
 مهنيب تناك .ناسملت كولم داولا دبع

 :تاعازنو بورح ةجاهنص نيبو
 نم لّوأ 606٠(: وحن ت) رِمازلا مانز

 نم . يانلا لامعتساب برعلا ىف رهتشا

 مضتعملاو ديشرلا :ءافلخلا يبرظم
 .رابخأ مهعم هلو ؛قئاولاو
 .نايرغ ةظفاحم ىف ةّيييل ةنيدع :ناتئزلا
 ْ :ةتامور راقأ

 «ناليج ةعطاقمب ناريإ يف ةنيدم :ناجنَز
 زكارم نم .فّرخو داجس .ن 6٠

 186٠. ةّيبايلا ةوعدلا

 :(١؟ةالت) (نيدلا َرع) ّيناجنرلا

 .دادغب يف شاع ٌيوغل

 . ؛يزعلا وأ َيناجنرلا
 يف ةّيئاجرم ةريزج :2ةهتطةع رابجنر
 ءايئازتَت لحاس فرق يدنهلا طيحملا
 كيك 1

 ميدق ّيراجت زكرم .اينازنت ةلود اكيناغنت

 ايقيرفأ هاجّتاب برعلا راّجتلل ةطحمو
 ىف .ةمينقلا قرلا قاوسأ نم .دهلاو

 لاغتربلا اهلخد ةّيمالسإ ةنطلس . ايقيرفأ
 ةيمحم .:نامع ةنطلس“ تعبت ٠6

 فيرصتا هل

 عم فّلؤت .نةءءيروفف

 بصق .14374 كّلقتسا 184٠ ةّيناطيرب
 هكاوفو تاراهبو دّقهلا زوجو نطقو رّكس

 ابمي ةريزجو ىطعت .كت تاباغو

 شبك نم .ٌيملاع جلاتنإ مَهَأ :ةزواجملا
 .ةدعاقلا رابجنز أفرم اهبرغ يف .لفنرقلا

 . لالي 05

 ةدعاق ...نميلا_ بونج ىف ةنيدم :رابجنز

 .نيبأ ةظفاحم

 نيب ايكرت يف عقوم :2عملزأتلأ يلرجنز

 ةمصاع ناك .غاد دركو شونامألا لابج

 ٠؟18٠-٠.4 ةديدجلا ةتثحلا ةكلمملا

 ةاطس روصقو كياعم راثأ .م.ق

 :نوتدح رسأ

 ناريإ يف رهن :2عم0ء-آخن0ل دور هدنز

 يوري ءهوك هدرز لبج يف عبني .مك 0

 ةّدعو ناهفصأو ةّيقرشلا سورغَز حوفس
 يناخواك تاعقنتسم ىف روغيو «تاحول

 1 .ةحلاملا
 ءاسيت ىلع ةّيبرص ةنيدم :56513 ةطنز

 نيجوأ ريمألا اهيف رصتنإ
 15951017 قفطسم نكح نلف

 .نادزار عجار : 28 اغنَز
 ىلع ّيكرت أفرم : 2مهعناةةلع كادلوغنُز

 .محف .ن ١18,0٠٠ ءدوسألا رحبلا

 بّدؤم :(41١١ت) (نيدلا دامع) يكنز
 لصوملا كباتأ .تقوجلسلا نالسرأ بلأ

 اهّرلا عزتنإ . ١1١717 يكنز ةلالس سّسؤمو

 اهومكح نأ دعب ١١54 نيتبيلصلا نم
 ةعلق راصح ىف ليتغإ .ةنس 0٠ وحن

 . رع
 نبإ :(74١١ت) (نيدلا رون) يكنز

 .هيبأ لايتغا دعب بلح كباتأ .قباسلا

 نيتبيلصلا براح .رصمو ماشلا كلم
 مض ١١14. سايئابو اهّرلا مهنم عزتناو

 قاش راصح دعب هتاكلتمم ىلإ لصوملا

 نفك -دحاسملاو ةوضحلا دّيَش اال
 .قشمدب ةّيرونلا ةسردملا ىف

 رمدت ةكلم :بَتيَد وأ ءاَبّرلا وأ ايمونَر



 انقل

 ةنيذأ اهجوز تفلخ .1577-7115 ةّيبرعلا

 تعباتف تاللا بهو اهنبا ىلع ةياصولاب

 تحتفو نامورلا نم ةيريرحتلا هتسايس
 بقل اهنبا تطعأو ىرغصلا ايسآو رصم

 تفرعف اهمساب دوقنلا تبرضو سطسغوأ
 اهيلع لمح .اهّزع جوأ اهدهع يف رمدت
 ةيكاطنأ مامأ اهبلغف ريبك شيجب سنايلروأ
 امور ىلإ ةريسأ اهداتقاو 777 صمحو

 .تتام ثيح

 ءاينسوب يف ةنيدم :2عم1عه استينز

 : كيد .ن [ةر

 )1١4855- (يقدص ليمج) قواهزلا

 ةضهنلا ءارعش نم يقارع رعاش © 7
 هاجتالا هرعش ىلع بلغ .ةئيدحلا

 .؟ناويدا :هرعش | نم .ّيفسلفلا

 .«موظنملا مِلَكلا» .«تاّيعابرلا»

 . ءارهّزلا ةنيدم بلطأ :ءارهرلا

 دلو )١19/61-18091(: (اًتحوي) بارهُز

 نم ّينمرأ بهار .ةّينيطئطسقلا يف

 ةيملع ةعبط رشن .ةّيقدنبلا يتراتيخم
 .ةثيدحلا ةّينمرألا ةغللاب سّدقملا باتكلل

 بصي َيبونجلا نانبل يف رهن :َينارهّزلا
 يطفن أفرم .اديص بونج طّسوتملا يف
 . ةّيدوعسلاب بيبانألا هلصت
 ):*٠١١- «(مساقلا وبأ) ٌيوارهَرلا

 .برعلا نيحاّرجلا رابك نم ©:57
 تالآ طبنتسإ .سلدنألاب ةبطرُق يف شاع
 ديلا لمع يف ةلاقملا» هل .ةريثك ةّيحارج

 زجع نُمل فيرصتلا»و «ةحارجلا ّنف ىلع
 .«فيلأتلا نع

 ٌبحلا ةهلإ ءحابصلا ةمجن :ةّرَهْزلا

 ايلوز

 -1874) 2ماعماءمم (يرنه) غربشتوز |"

 باتك رشن .يسنرف قرشتسم :(1414 5
 يبأل سراف كولم خيرات وهو ءرّيِسلا ررغ» 96

 لامش يف ةريحب : كتانكعأت حيروز

 .م 4٠03 اهعافترا :ء"مك 84 ءارسيوس

 خيروز ةنيدم يوريو تاميل اهنم عبني

 .را يف بصيو

 يف ىّرعلا يه ءبرعلا دنع لامجلاو

 تيدورفأو نيّيقينيفلا تورتشعو ةّيلهاجلا
 .نامورلا سونيقو نانويلا

 ةماهت لحاسب نميلا يف ةنيدم :ةرهّزلا
 .نا؟,٠٠٠ ةديدحلا قرش

 /ه4١١ ت) (دّمحم باهش نبا) ٌيرهُزلا
 نم لّوَأ .ةنيدملا لهأ نم ّيعبات (م/ 7

 . اهب ٌرقتساو ماشلا لزن . ثيدحلا نود

 :( 1-5110 وحن) ىملُس يبأ نب ريهُز

 ىلإ لاّيم ؛قيسنتلا نيته فصولا قيفد
 هل .هرصع ءارعش رعشأ نم ربتعُي . مكحلا

 اهيف ركذ يتلا ةقلعملا يوحي «ناويد»

 حدملا نم ريثك اهيفو ؛«قابسلا برح
 ٍ .رطقلاو
 /هالا ت) يولبلا نفي نب ويه

 براح .نيحتافلا ةداقلا نم ريمأ م0

 .ةقرب مامأ لتق . مورلا

 يف ظطّسوتملا ىلع ةّيييل ةئيدم :هّراوُز
 تيز .نا٠٠٠,8 «ءةيوازلا ةظفاحم

 . كامسأ بيلعت «نوتيز

 ' الوز ليمإ

 .ءخيروز  ةريحب -لامش ١ تاميل
 زكرم .دالبلا ندم ربكأ .ن 86ء,٠٠٠

 :ّيملاع يلامو يعانصو نفو َيفاقث

 ءةّيئف افحاتم .يهذ قوسو فراصم

 تاجوستم ةعاتص .ةّيرثأ روصقو سنك

 تاّيئايميكو ءابرهكو تالآو ةّيريرح
 .ةيذغأو قروو ةيودأو
 .رسوتج عجار :رسوز

 /4١1- سيّدق اباب :205156 سميسوز

 . ةّيجاليبلا ةعدبلا مرح .

 .سفز عجار :سشوز

 نم .نانوي رّوصم :2عانن5 سيسكو

 .م.ق ّه نرقلا يناف مظعأ
 )١814٠0-١1905(: 2ما (ليمإ) الوز

 ةسردملا ميعز .ّيسنرف ّيصصق فّلؤم
 ةّيعامتجا ةعزنب رّيمت .ةّيعقاولا ةيعيبطلا

 :ةلسلسم ةّيخيرات ةياورب رهتشإ .ةّيكارتشا
 .؛راكام نوغور لآ»

 ىلع اهبَس ةظفاحمب ةّيبيل ةدلب :ةليوز
 .دالبلا بونج ةّيوارحصلا قرطلا ىقتلم

 .ةيعارز قوس
 ردب هانب ةرهاقلا يف ميظع باب :ةّليوُز
 .ّيمطافلا رصنتسملا ماّيأ ىلع يلامجلا

 )1١8519- 286216: (ليئومَص) رميوز

 ةلجم رّرحم ّيكريمأ قرشتسم 21
 هبتك نم .ةيزيلكتإلا «مالسالا ملاع»
 .«يلازغلا ءايحإ يف عوسيا

 1١78- ةّيطنزيب ةروطاريمأ : 706 هيوز

 تجّوزت . نيطنطسق ةنبإ .
 سككامونوم نيطنطسقب مث ليئاخيمب
 . شرعلا ىلع امهيلك تسلجأو
 ايقيرفأ ىف ةقطنم :2ناساده0 دنلولوز

 يدنهلا طيحملا ىلع لاتاث ميلقإب ةييوتجلا
 تحبصأ .ةّينطولا لئابقلا نكسل ةصّصخم

 . 191/7 ولوزاوك ةقطنم

 ءاليوزنث يف ةيالو :2دانه ايلوز



 ظ يلووز

 .وبياكارام اهتمصاع .ن ٠٠,4

 . دالبلا يف طفن جاتنإ ّمهأ

 ىلع ةّيدنئلوه ةنيدم :مسما1ع ىلووز

 .ن٠٠٠,48/8 ةعطاقم ةدعاق :لسيإ

 . ةيئابرهك ةزهجأ
 . ترس جيلخ ىلع َيبيل أفرم : ةّيتيوُزلا
 يف قباس جيلخ : ال1626 يزرديوز

 “ة٠*٠ ؛:لامشلا 0 ادئلوه برغ

 هلصفي مك ٠ هلوط:اذس هيلع عيقأ . مك

 ريملسيإ ةريحب ىلإ لّوحتف رحبلا نع
 نم ةعساو عرازم اهلوح عزوتت ةولحلا
 .ردلوي مساب فرعُت ةحلصتسملا يضارألا
 :(19138١-١م4486) (نسح دمحأ) تاّيَّرلا

 راصنأ نم ٌيرصم َيفاحصو بيدأ
 ةلجب .بدألا ىف ديدجتلا

 فا :ةسرفم. تانك 34+ -ةقلاسرلاف
 ْ .ثيدحلا بدألا

 خرؤم )1481/1١-19654(: (بيبح) تايد

 هراثا نم .ةردان تاطوطخم عمج . ىروس

 ةّيئارصنلا تارايدلا» .«دّيقرشلا ةنازخلا#»

 . ؟مالسالا يف

 نميلاب ديبز ىف تمكح ةرسأ :(ونبي) دايز

 هللادبع نب يم اًهشأ 1-1

 ردصأ

 ىلوملا مهرخآو اهئارمأ ّمهأ .دايز نب

 . حاجت

 .هيسن ضومغلا فنتكي .نيحتافلا ةداقلا

 ىلع ةافو دعب ةيواعم هاعدتسإ . ابلغ رصان

 .ةرصبلاو ةفوكلا هالوو هبسنب هقحلأو

 .ةرادالا ل.س و مركلاو ةباطخلاب رهتشا

 ءاجه رعاش :(718ت) مجعألا دايز

 نش ابعت .ةيومألا ةلودلا عءارعبشس نم

 لزج ناك .ناسارخ يف يفوتو ناهفصأ
 ثارمو حئادم هل .ظافلألا حيصف رعشلا

 ةنوتيزلا عماج

 .ةرفُص يبأ نب بّلهملا يف
 ةبيدأ )١84485-١1941(: (نُم) ةدايز

 ةفاقثب تزاتمإ .رصم ىف تشاع ةينائيل

 ةّيبدألا ةضهنلا يف تمهاس .ةّيبرغو ةّيبرع
 اهيف نودقعي ءابدألل ةودن اهراد تناكو

 ةثحاب» :اهراثآ نم .اًيعوبسأ اًسلجم

 تاملك» ء«ةاتف حناوس» (ةةيدابلا

 .؟تاراشإو

 )1١9١10-5١١5(:  (الوقن)  ةدايز

 ذاتسأو يعوسوم خّرؤم . لصألا ئنيطسلف

 طاسوأ ىف رثألا قيمع هل ناك تعماج

 يتلا هبتك نم .ّيبرعلا خيراتلا يف نيلماعلا

 قرشلا داّور» :نيعبرألا اهددع زهان

 113149 ةيطسولا ووصفلا ىف نيزعلا
 -م19 ةلاغالا كولم نه :1 هللا ةدايز

 .ريهشلا ناوريقلا عماج ءانب رشاب 6

 ناتسريط تمكح ةرسأ :(ونب) رايز

 نسكأ م11١1 اه ١1

 دالبو نيوزق يف لقتسإ .رايز نب جيوادرُم
 هداّوق هلاتغإ .لابجلاو ناجرجو ّىرلا

 هوخأ هفلخ .م9176/هالا“ كارتألا

 نب سوباق اهكولم نم .ريكمشو
 اهيلع ىضقو نيّيونزغلا تعبت .ريكمشو

 .ذاولا دبع ونبي بلطأ :(ونب) َناّيْر
 )1١1/84-1877(: (مساقلا وبأ) ىَناَيَرلا

 هتافلؤم نم .ساف لهأ نم َّيبرغم خرؤم

 قرشملا لود نع برعملا نامجرتلا»

 ْ ْ .؟برغملاو

 .ةّيلذاشلا ةقيرطلا نم عرف :ةّينايزلا
 نولمعي .148 نرقلا برغملا يف تسّسأت

 يراحصلا يف نيرفاسملا ةدعاسم ىلع

 انذب

 . ةّيقيرفالا
 ءاضق زكرم ؛قارعلا ىف ةدلب :رابيزلا

 .لاورد* 110 ةاتقادحب

 ىلع ّيكيجلب أفرم :2عءطمدوهع جوربيز

 ماقأ .جورب ةنيدمب ةانق هطبرت لامشلا رحب
 61815 ةعينم ةّيرحب ةدعاق ناملألا اهيف

 . ١18418 زيلكنالا اهمجاه

 ينب .سنوت يف ريهش عماج :ةنوتيّرلا
 وحن بلغألا ونب هءانب دّدجو 7 وحن

 دهع يف ىربك ةعماج حبصأ مث 48٠

 .ةّيكلفلا لوادجلا ىف باتك :جيزلا

 ّينوريبلاو يناّتبلا هيف فلأ نم رهشأ

 .سنوي نباو يتزاخلاو
 :(مكت5 /هغ5 ت) تباث نب دي

 نمو ةباحصلا رباكأ نم َيجرزخ ٌيراصنأ
 ملعتي نأ لوسرلا هرمأ . ضئارفلاب مهملعأ
 بتك نم هدري ام هل أرقيل ةّيربعلاو ةّينايرسلا
 . نيتغللا نيتاهب

 :(م529 ه8 ت) ةثراح نس قف

 يف ةرامالا هل لعجو بنلا هقتعأ ئباحص

 . اهيف دهشتساف ةتؤم ةوزغ
 (ّيلع نب نيسحلا نبا) يلع نب ديز

 ةروثلا ىلإ اعد مامإ :(مال1 ١ /ه594ت)

 داهج ىلإو ؛كلملا دبع نب ماشه دهع ىف
 .نيفّعضتسملا نع مفدلاو نيملاظلا

 تهذملا تبسي هيلإ :لئقو هتووث تلبشن
 . ّيعيشلا يديزلا

 .ءيط نم رعاش 77١(: ت) ليخلا ديز

 ديز ّيبنلا هاّمسو ملسأ .هليخ ةرثكب رهتشإ
 ب
 بيدأ :(1871-1914) (يجرج) ناديز

 توريب ىف ملعتو دلو .ّينانبل خّرؤمو

 .ةضهنلا لاجر نه .ةرهاقلاب ىيفوتو
 ١897 «لالهلا» ةلجم ةرهاقلا يف سّسأ



 اننر

 ةّيوغل تالاقم هل .رشنلل لالهلا رادو

 خيرات» :هبتك نم .ةروهشم ةيخيراتو
 خيرات»ه» «َيمالسالا نّدمتلا

 خيرات نم تاياورو «ةّيبرعلا ةغللا

 : . مالسالا

 :(1811 ت) (نيسح مالغ) يروي يديز

 هل .ةّيقرشلا دنهلا ةكرش يف لمع خّرؤم
 خيرات يف «ةّيسرافلاب ؟نيطالسلا ضاير#
 .لاغنبلا مالسإ

 ةمامإب لوقت ةعيشلا نم ةفئاط :ةّيديّرلا

 ةلود مهل تماق .نيسحلا نب يلع نب ديّز

 نب نسحلا اهسشأ ءاقاريإب ناتسربط يف
 .ةّيديزلا نم مه نميلا ناكس رثكأ -”ديز

 نيذلا نوّيّسرلاو نوّيديزلا ةّمئألا مهنمو

 .نميلا اوكلم

 زكرم «نميلاب ةماهت يف ةنيدم :ةّيديّرلا
 .ةديّدُلا ةظفاحم يف ءاضق
 2,عزل18 (اريدوك وكسيسنرف) نيديز

 رشن .َينابسإ قرشتسم :(1917-1815)

 نباو ّيضرُفلا نباو لاوكشب نبا تافّلؤم
 .يِبَضلاو رابألا

 .لهلَهُملا بلطأ :ريزلا
 ةجاهنص ربرب نم ةلالس :(ونب) يريز
 مكح يف. ّيمطافلا ٌرعْملا مهفلختسا

 .ما1161- 7 /ه614ا/-“١731  ةيقيرفإ

 بادآ

 رصق يوري «ريبكلا سلطألا قرش

 .قوسلا رصق لامش مهم دس «قوسلا

 ناروغيو بونجلا يف سيرغ يداو يقتلي
 .ءارحصلا يف اًعم

 لاغنسلا يف أفرم :21عجادا0#ط0: روشنغيز

 .نا١٠ةر٠٠٠ ءسنامازاك بصم ىلع

 .ديبع قتسف قوس
 جيلخ ىلع لاموصلا يف أفرم :عّليَز
 ةساخنلا قاوسأ نم .ن ٠١,٠٠٠ ندع

 .ؤلؤل ديص .اًميدق
 اياكسكوشتنليز

 .م 1,١7١ ساقوقلاب ايسور يف معقوم

 .مك

 ىلع ادنلوه يف ةعطاقم : 2661370 دنليز

 .لامشلا رحب يف زومو وكسأ ّبصم
 اهتدعاق .ن*ههر0٠٠ .'مك ارالمد

 رجبلا :جطس .نع نففشنع ..عروبلدبع
 ةيبرت «ّيعارز حالصتسإ .دودسلا هيمحت

 ناضيفو .دودسلا رايهنا هنم جتن 47

 ةايحب ىدوأو راتكه ١١١,٠٠٠ رمغ لئاه

 .نارفو#

 يف ةيكرامناد ةريزج :ةزةعااهص0 دئليز

 /,614/ ء:نيف ةريزجو ديوسلا نيب قيطلبلا

 : هةعاعنواأءانماناعئاعقأت

 ةمصاعلا اهيف ..نا, هدهد "مك ,ىلإ نوبستتي .ناوريقلا مهتمصاع تناك

 . نيشلل هنيا ةلالاسلا نيكأ هدام قع قربت
 ٌرعملاو روصنملا نب سيداب : اهئارمأ نس

 نيعبات اوناك .ٌرعملا نب ميمتو سيداب نب
 سيداب نب ّرعُملا ةيالو ىّتح نيّيمطافلل
 اهلعجو مهل ةبطخلا عطق يذلا
 هيلإ هججوف .م48١٠/ه٠44 نيّيساّبعلل

 لاله يب بارعأ ّيمطافلا رصنتسمل تلا

 يف هيلع اوبلغتف روصنم نب ميلّس ينبو
 هسوسو ناوريقلا اولتحاو نارديح ةعقوم

 مامأ اوفعضف دامح ينب مهمع ءانبأ

 امم ةيلقصو ىونُب ليطاسأ تامجه

 يف سلدنألاب ةطانرغ ين مهئارمأ ضعب

 /ه4م47-45؟ فئاوطلا كرلم دهع

 اهنم مهجرخأ ىّتح .م40١٠- ١

 لودج بلطأ .نيفشات نب فسوي

 . برغملا تالالس

 عبني .مك ٠١" .برغملا يف ٍداو :ْريِر

 تاريحبلا اهيف رشتنت .نغاهنبوك
 . تاعقنتسملاو

 2,ععالقتا (رتيب) ناميز

 ريثات سرد -ٌيدئلوه تنايزيفف 244

 .ءوضلا راشتنا يف يسيطانغملا لاجملا

 ١9407. ليون ةزئاج

 ايقيرفأ يف ةلود :2ذ9586 ياوبابميز

 قيبمازوم نيب ةّيبونجلا ايقيرفأ لامش
 ءاقباس ايسيدور يه ءاناوستُيو ايبمازو
 يل لا كل ضل

 نم .اًقباس يروبزلس ؛يرارّه اهتمصاع
 تنلعأ ةّيزيلكنإ ةرمعتسم .وياوالوب اهندم

 ءاضيي ةّلقأ مكحب ١470 اهلالقتسا

 مكح ىلإ تداع .ثلونموكلا تكرتو

 .1941 ّيسائر ماظن .ةم ةيبلغألا

 وحن ردحتت باضه ةعومجم : ضرألا

 -ا818)

 يف وبوبميل ضوح هاجتابو ءابيراك ةريحب
 ةيفرشلا دودحلا ىف .ةيبونجلا دودحلا

 يليألا نونيز

 مظعم يطغت .م 1,240 «يناغناينيإ لابج

 اهتنه تضخ :ةعساش تاباغ :داللا
 ةورثلا ىلع ظافحلل ةعساو تاحاسم

 ةينلطو قئادح ىف ةّيناويحلاو ةيتابنلا
 ةردان اًعاونأ يوأت ةّمهم ةّيعيبط تاّيمحمو

 قوف لدتعم (:ءابطر حخانم .اهنم
 .ةيراجتو ةيئاذغ تاعارز .تاعفترملا

 غبتو ديبع قتسفو بوبحو ءارفص ةرذ

 .«تاّيضمحو ياشو نطقو ركس بصقو

 تنايمأو موركو محف مجانم «ةيشام ةيبرت
 ةطشان ةحايس .بهذو ديدحو ساحنو

 ةريحبو ايروتكف تالالش ءزيبماز ىلع
 تاتايثو تانئاويح قئاذخ  :ابيراك

 .ةروهشم
 يق قرا عقوم : 21520386 ياوبابميز

 ةنيدم لالطأ .دالبلا قرش ياوبابميز
 . ةمّدَقتم ةراضح . 5 نرقلا نم ةّمهم

 ّيسور ليبخرأ :فزوج اوسنرف ايلميز
 : مك هو «يلامشلا دّمجتملا يف

 )1١888-:١195(: (فراع دمحأ) َنيّلا
 يف ةعيشلا ءاملع نم .اديص يف دلو

 خيرات» هل .نافرعلا ةلجم بحاص .نانبل

 .؟ةعيشلا خيرات رصتخم»و «اديص

 .نيَسُحلا نب َيلَع بلطأ :نيدباعلا نير

 )١47١- (ناخ ىهاش) :نيدباعلا نير
 ريمع :ةلاليب كوله نماك 1816+
 ءاملعلا عّججش .مهرهشأو ةملسملا

 . ءايدألاو

 . ايبونّر عجار :بَتِيز
 *” د

 ّيبنلا تنب :(م١107 /هه ت) بنيز

 صاعلا وبأ اهتلاخ نبا اهجّوزت .ىربكلا

 /مه١٠ ت) ةّيدسألا سشحج تنب بنيز

 ديَز ةجوز تناك .نبنلا ةّمع ةنبإ م١

 .ّيبنلا اهجّوزتف اهقلطو ةثراح نب

 :(مكك6 /ه4 ت) ةميزخ تشب بتير

 .ّيبنلا تاجوز ىدحإ
 -1414 َّيطنزيب روطاربمأ :26008 نونئيز

 نيلئاقلا نيب قيفوتلا لواح . 0١
 «يكيلوئاكلا يأرلاو ءةدحاولا ةعيبطلاب

 (نوكيتونيه) ديحوتلا رارق (587؟) ردصأف

 56 ماد امور عم فالخ ىلإ ىَدأ يذلا

 . ةئس

 :(5 نرقلا رخاوأ) يليألا نوني

 .سدينمرب ىلع ملعت ينانوي فوسليف



 ٌيواديصلا نونيز

 دوجو مدع ىلع نيهاربلا بحاص
 .ةكرحلا

 .اديص يف دلو :يواديصلا نونيز
 وحن ّيروقيبألا بهذملا ميعز .فوسليف

 .انيلآ١ نع نؤرقتق .ملعما عاق ١

 تاّيرفح ىف ةّيطخلا هراثآ ترهظ

 . مونالوكره
 51١4 وحن ت) ّينوبسيقلا نونيز

 . لصألا يقينيف ينانوي فوسليف :(.م..ق

 ان

 بهذملا سّسؤم .صربق يف دلو

 :(1441/-1411) (دمحأ) نالحد ينْيَز

 سيردتلاو ءاتفالا ىلوت . خّرؤمو َىَكَم هيقف
 هبتك نم .ةنيدملاب تامو ةّكم ىف
 لوادجلاهو ةةّيمالسالا تاحوتفلا#

 ؛ةّيمالسالا ةلودلا خيرات ىف ةّيضرملا

 .؟ةّيوبنلا ةريسلا»و



 أشنأ كِسان سيّدق :(4759-05177) اياس

 . ةينيجيروألا براح . سدقلا برق اًريد
 لامش يف ةّيزيلام ةيالو :ةطقط حاباس

 ءامك 46,٠96١ 0 هوينروب | ةريزج
 ءولابانيك اتوك اهتمصاع .نإر

 ةيناطيرب ةرمعتسم .ناكادناس اهندم نم

 . 1477" ايزيلام داحتا ىلإ تّمضنا اًقباس

 ولابانيك :ويئروب ةريزجب ةّمق ىلعأ اهيف
 م01

 لامش ةّينابسإ ةنيدم :53030عا1] لداباس

 . جيسن .ن 5١١,٠٠٠ «ةنولشرب برغ

 بتاك :(177ت) (سريواس) تخباس

 .اثورام رصاع تننايرس
 هل .تاّيضايرلاو ةفسلفلا ذاتسأ .نيرسّنق

 : «بالرطسألا باتكا

 سادرم ينب ءارمأ رخآ :دومحُم نب قباس

 همكح ىهنأ ١١95-14 ٠١. بلح ىف

 . َيليَقْعلا شيّرُق نب مِلسُم
 .ةيبرعلاب ّيسرافلا روباش مسإ :روباس

 ءاهب ريزو :(رصن وبأ) ريشّدرأ نب روباس
 اًراد دادغب يف سلا .ّيِهِيَوْبلا ةلودلا

 49١. ؟ملعلا راد» بتكلل

 ةدعاق ةّيناباي ةنيدم :53مم01:0 وروياس

 ركرم .ن 1,247,6٠٠ :ودياكوه ةريزج
 . 181/7 ةّيوتشلا ةّيبملوألا باعلألا

 راذبلا هلإ : 53141011105 سئنروتاس

 سونورك وه ؛.نامورلا دنع ةثارحلاو

 أجلف ءامسلا نم رتييوج هدرط .نانويلا

 مالسلا رشن ثيح مويسال دالب ىلإ

 مد قا

 .ةعارزلا سانلا مّلعو تاريخلا ضافأو
 يف ايلانروتاسلا دايعأ هميركتل ماقت تناك

 وهللا تاسراممه اهيف رثكت فيرخلا
 .داسفلاو ةعالخلاو

 فيرلا نيطايش ريتاس
 مه .ةّينانويلا ايجولوثيملا يف تاباغلاو

 دنع ناب هلالا نوهبشي ءراغص تيرافع

 ماسجأ مهل .نامورلا دنع نوفو «نانويلا

 ةيحل وذ ناسنإ ىلعألا اهفصن ةخوسمم
 .سيت وأ ناصح لفسألاو ءنورقو

 نيخفان نيصقار فيرلا يف نولوجي

 ةرمخلا هلإ ةيشاح نوفّلؤيو ءرامزملاب
 .نيليس مساب اًضيأ نوفرعُي . سوزينويد
 يف ناجيبرذآ تلوت ةرسأ :(ونب) جاس

 اهنم رهتشإ .481/4-9758 نيّيسابعلا دهع

 40١(. ت) نيشفألا وأ جاسلا يبأ نبا

 بلطأ :00ه1ل ©مهق6 بهذلا لحاس

 . اناغ

 ةيروهمج : 0616 101 جاعلا لحاس

 نيب اينيغ جيلخ ىلع ةّيبرغلا ايقيرفأ يف
 .ايريبيلو اينيغو يلامو ايلعلا اتلوقو اناغ
 اوك ا

 ناجديبأ اهندم نم ءوركوسوماي اهتمصاع
 تلقتسا ةرمعتسه .هيكاوبو

 طست ةّيلمر: ءطاوش :ضرألا

 .لخادلا ىّتح دتمي يلحاس لهس ىف

 باشخألاب ةّينغ ةعساش ةفيثك تاباغ

 : 8 ةأتنا0]

 .ن أ! ارش**يف ٠٠

 ةيسنرف

 ' اينيغ دودح ىلع برغلا يف عفترت . ةنيمثلا

 رهنأ اهيورت .. مارال” ابهي لابج ايريبيلو

 ةراقس مّرَه

 .راطمألاب ريزغ ّيئاوتسا خانم .ةديدع

 ّيملاع زكرمو دراوم
 ةنيمث باشخأو َنبو واكاك :اهتارداصب

 بوبحو ٌزرأو ءارفص ةرُّذ ةعارز ءوجاكأو

 نطقو سانانأو زومو توهينُمو اطاطبو

 ةيبرت . طاطمو تيزلا ليخنو دنهلا زوجو
 عمساو رامثتساو كامسأ ديصو ةيشاف

 تيسكوبو ساملأ مجانم . ةّيجرحلا ةورثلل
 جيسنو نيدعت ةعانص .طفثو بهذو

 نع ةّيعارز

 .ةيذغأو قروو

 وكسوم ىف ةحاس َّمهأ :ءارمحلا ةحاسلا

 .نينيل حيرض اهيف «نلمركلا برق
 5ةلعطقمما# (يردنأ)٠ فوراخاس

 دلو .يتايقوس يئايزيف )١984-1471(:

 ةلبتقلا قّقح َيَّرَذ ملاع .وكسوم يف
 نيعفادُملا نم .ةيتايقوسلا ةّينيجورديهلا

 داحتالا ىف ناسنالا قوقح نع

 . 6 مالسلل لبون ةزئاج .ىتايقوسلا

 )١845- 5ةءطقان (دراودإ) واخاس

 نشأ .ّيناملأ قرشتم 1“

 باتك» رشن .نيلرب يف ةّيقرشلا ةسردملا
 راثآلا»و ءدعس نيبال "ريبكلا تاقبطلا

 تاطوطخملا ةحئالو ءتنوريبلل ؛ةيقابلا

 .نيلرب ةبسكم يف ةتايرسلا
 )١8841١- 5ةءا5 (ىللت) سخاس

 . لصألا ةّيناملأ ايوا ةبيدأ 1

 باتكلا نم ةاحوتسملا اهراعشأب ترهتشإ

 اهتمساقت 21١977 لبون ةزئاج .سدقملا

 .ناوينأ فزوجو



 )1١918-1941(: (ررنأ) تاداسلا

 سيئر .قيرصم  ّيسايسو طباض
 داق .. رصانلا دبعل افلخ ١97٠ ةّيروهمجلا

 ةفورعملا ةعبارلا ةّيئيطسلفلا برحلا

 مالسلل لبون ةزئاج . 191 ربوتكأ برحب
 . ليتغإ . 8

 :(م١117 /مالا١6 ت) ريمأ تاداس

 .«حاورألا ةهزّن» هل . يسراف يفوص

 برغ ىف ةعطاقم :5ةه,1380 َراَسلا

 اسنرف 5-55 ىلع ةّيداحتالا ايناملأ

 ء'مك يا «غروبمسكولو
 :نكوربراس اهتمصاع .ل اأراآةءيوقف

 اهضوحب ةروهشم  .راسلا اهيوري
 .ةددعتمو ةلقث تاعاتنص .يىمحفلا

 ايسور ىف ةنيدم :5601 50
 مهم أفرم .نا,٠٠٠,١٠٠ ءاغلوقلا ىلع

 .ٌيعانصو َيفاقث زكرمو

 ءاكايلم ىلع ةنيدم :6]53:23ع00 وقياراس

 اهيف لكك .ن444ي:+* اينسوب ةمضاع
 141١5 اسمتلا قوديشرأ نائيدرف اوسنرف

 .أ ةّيملاعلا برحلا عالدناب هلتقم بّبستف
 . ةّيرثأ دجاسم

 ىف ةئيدم :53ة:طوءنءانعت»# نكوربراس

 زقاق مساع هكانلا نع" اننانلا برق
 ّيمحف زكرم ءراسلا
 . يعانصو

 )1١9:0- 53:15:62 (لوي ناج) رتراس

 .ئسنرف دقانو بتاكو فوسليف ©

 لرسوه ةّيرهاوظب رّْثأت .سيراب يف دلو

 يف اهب فيرعتلا ىلع لمعو ءرغدياهو
 ةمئاشتملا ةيدوجولا داور نه .اسنرف

 ىلع مّدقتم دوجولا نإ لان ءاهيلثمم زربأو
 قلطم ناسناإلا ّنِإو «ةّيهاملا وأ تاذلا

 ضعب ىلإ زاحنا مث .رايتخالا يف ةّيرحلا

 يف هراكفأ ضرع .سكرام نئدابم

 .لن 50: 0

 .ةروهشم تاّيحرسمو صصقو تاالواحم
 .؛ةّيرحلا قرط» ؛؛مدعلاو نثاكلا» :اهنم

 ةزئاج ضفر .؛رادجلا» ؛«ةرذقلا يديألا»

 . 14784 لبون
 .وتراس لد ايردنأ مجار :وتراس
 . يروشأ ٌيروطسأ كلم :لايانادراس
 . يسنرف ّيرثأ :59526ع (تسنرأ) كزراس

 . 1900-141١/ا/ قارعلاب وللت يف بقن

 5ةماعمتوب (الوقن) يزوكراس

 ّيسايس .سيراب يف دلو :( )١455-

 اًسيئر حبصأ .ٌيرجم لصأ نم ّيسنرف
 .١٠1ا/ يف ةّيروهمجلل
 دنهلا يف ّيرثأ عقوم :5ةمهق00 تانراس

 عماوصو دباعم لالطأ .سرانب لامش

 عئار ّيدسأ جات هولعي يرجح دومع + ةيفوب
 .م.ق ٠ نرقلا اكوشا دهع نم تحنلا

 ةيروهمج ةمصاع :531351 كلسسنراس

 :نا الود «ايقودروم
 ةدلاوو ليلخلا ميهاربإ ةأرمإ :ةّراس

 .(ةاروتلا) . قحسإ

 ؛يراش ىلع داشت يف ةنيدم : 5811 هراس

 .ن 6٠,٠٠٠ .اًقباس وبمشرأ روف يه
 :( )15٠0- 5ةمقاناع (ىلاتان) توراس

 تضفر .ايسور ىف تدلُو . ةّيسنرف ةبيدأ

 تلواحو :ةّيديلقتلا سفنلا ملع ئدابم
 لاح ةدّروجملا سيساحألا نع ثحبلا

 .اهيلع ةّيعيبطلا لعفلا تاّدرو ءاهدّلوت

 نم .ةديدجلا ةياورلا يلثمم زربأ نم

 ةروص» .؛ةّيكلفلا ةّقلا د اهتاياور
 .«ءاهلبلا لاوقأ» .«لوهجم

 «نيوزق رحب برق ةّيناريإ ةنيدم :يراس
6 

 نم

 رتراس لوي ناج

 اينوتسإ ىف ةريزج :5383:6:38 اميراس

 "مك "1 ءاغير جيلخ لخدم دنع

 :ةيقاع ةييرث ,ن ؤقرد»و
 ناساس ىلإ بستنت ةعامج :ةّيناساسلا

 فّوصتلاب تفرع . اتيهانآ ةهلالا ةنهك دحأ
 ةقيرط برعلا اهربتعإ

 :ترياساملا ببي اهيلإ :ةذوعتك

 ىلع تماق ةّيسراف ةلالس :نوّيناساسلا

 ىّتنح تمادو نييئرفلا نيّيقاشرألا ضاقنأ

 تناك 1554-381١. هءتنبرعلا حتفلا

 ١ ريشدرأ اهسشأ .نئادملا اهتمضصاع

 ىلع ىضقو نوفسيط ىلع ىلوتسا يذلا
 اهكولم نم .يقاشرأ كلم رخآ ّه نابطرأ
 .؟و 5 ىرسكو ّه مارهبو ؟و 5 روباش
 ءرصمو ةيروسو اينيمرأ اهشويج تزغ
 حتفلا ىضق .نوّيطنزيبلا مورلا اهبراح

 .؟ درجتي اهكولم رخآ ىلع نيرعلا
 .ّيملاعلا خيراتلا لودج لطأ

 يف ةّيدنك ةنيدم :008[58518 نوتاكساس

 .ن ١ال8,:٠٠ :ناوشتكساس

 يف رهن :5ةقامدءدعء»بدص ناوشتكساس

 نيَعرف نم نّوكتي .مك 1,10٠ ءادنك برغ

 . غيبنيو ةريحب يف بصي .َيلامشو يبونج
 ادنك برغ يف ميلقإ :ناوشتكساس

 .ةشوردلاو

 «يراربلاب ةفورعملا لوهسلا ةقطنمب

 .نارأعءيفقف عك ٠٠,21

 نوتاكتاس ”اهناقم نم انجي اهكتصاع

 .ناوشتكساس اهيوري ٠تربلأ سنربو
 . ساطوبو طفنو محف مجانم .حمق ةعارز

 يف َيناباي أفرم :5ة9659 وبيساس
 ْ . نجيبة .نالةءرددت عوشويك

 . كسانو سيّدق :("؟6 وحن ت) نيساس

 .سنايتيلق ويد ماّيأ داهطضالا ىساق

 :(5١١58-١91١ا/) (دنانامار) راغاس

 رهتشإ .لصألا ّيدنه حجتنمو جرخم
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 ّينف عادبإب هحرسم زّيمت .ثيدحلا قرش يف ةعطاقم :53867 سكاس ةمحلملا نع نىنويزفلتلا هلسلسمب

 ةّيبعشب يِظَح يذلا «انايامار" ةّيسودنهلا
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 )١9765- ة5ةهقش (زاوسنرف) ناغاس

 برغ بونجب كرجاك يف تدلو :(4

 يف ريثأتلا غلاب اهل ناك ةبيدأ .اسنرف

 نم .اهتاياور ىلوأ تردصأ امل ةبيبشلا
 «نزحلا اهّيأ ريخلا حابص» اهرهشأ

 يف رصق» (.«ام ةماستبا» )١1464(.
 . «جوسأ

 لامش ةّينابسإ ةنيدم : 5ةهان)10 وتنوغاس

 5١9 لعبينه اهّلتحإ .نة٠٠06,6 ةيسنلب

 برحلا ةيادب يف فينع راصح دعب .م.ق
 .سلدنألا يف ةدنقش يه .؟ ةّينوفلا
 عبني .مك 448 ايناقولس يف رهن :افاس

 يف ٌرميو «ةّيقرشلا بلألا لابج ىف

 اًبونج ردحني مث برغز يوريف ايتاورك

 اينسوبو ايتاورك نيب لصافلا ذحلا حبصيف

 ثيح ايبرص يف دارغلب ىنح اًقرش يرجيو
 . انيردو انسوب هدفاور نم . بونادلا ىقتلي

 بوئج ىف ةّيلبح ةقطنم :53016 اوقاس

 اهعبساع .ءايلاظي] دودح للط انت رف قرش
 نق ةقالافلا .ةرسألا نطوم يرافق
 . 1445 ىّتح ايلاطيإ

 :5310210132 (وميئوريإ) الورانوفاس

 . نيكينمود :(1498١-461١؟)

 .ةسنرولف يف سقرم سيدقلا ريد سيئر
 ماظن رارقإ لواحو حالصالاب بلاط
 .هقرحب 3 ردنكسإ مكح . يطارقويت

 .وبخ مجار :زقاس

 هب فرعُت تناك مسإ :ءارمحلا ةيقاسلا
 ءارحصلا ىف ةّيلامشلا ةعطاقملا اًقباس
 اهتمصاع ا 61,٠٠٠ «ةّيبرغلا

 . مثغو

 وشنوه ىف َيناباي افرم :5ةلكقأ ىاكاس

 زكرم .ن٠٠٠,410 ءاكاسوأ جيلخ ىلع

 اكريمأ ىف رهن : 5ةعرةم 0 وتنماركاس

 جيلخ يف بصي .مك 71١ ءاينروفيلاكب
 دعب هيذاو رهدزإ .وكسيسنرف ناس
 . 184/8 هيف بهذلا فاشتكا

 بهار

 ةّيكريمأ ةنيدم :53013136810 وتنماركاس

 .ن رخال: 55

 .غريغسترأ لبج حفسب ٌدتمت ايناملأ
 ةقطن؛نم .ن رة ا امرا“

 نم (؛ندسرد اهتمصاع .ةّينغ ةيعارز
 « زتينمشص ءغروبدغم «كيسيال :اهندم

 .محفو حلم .واكيفست ءواسد ؛ستيلوغ

 )1١4114-18914(: 5ع (فلودأ) سكاس

 نّسح .لصألا ّيكيجلب ّيسنرف ّيقيسوم
 . ةيسكاسلا عرتخاو خفنلا تاللآ

 لامش يف ةعطاقم :ىلفسلا سكاس

 19,4756 «لامشلا رحب ىلع ايناملأ برغ

 اهتمصاع "مك

 اهيوري .غيقشنورب :اهندم نم ءرقوناه
 تاعارز 6 ةسع مجانم .ةيبلاو زمأ

 .نلالرة ١ءءيف ها

 .ةرهدزم تاعانص :ةّيئاذغ

 رزج ةعومجم :58ا[نكط1213 اميشيكاس

 ء'مك ١,١74 ؛ويكوير ليبخرأ بونج يف
 .ناالشرءءف

 ايمايلا يف رهن :لوس لد ودالاس

 ىف تصب .مك 480٠٠ ؛نيتجرألاب

 ىلإ لّوحتيو اًفيص مشي .ًءاتش ودارولوك
 . ةحلام تاعقتتسم

 برغ لامش يف رهن :هترون لد ودالاس

 .هف اناس يوري .مك ٠٠١" ءنيتجرألا

 لّوحتيو اًفيص ٌحشي ةاتش اناراب يف بصي
 .ةحلام تاعقنتسم ىلإ

 )١889- 5هداةنتقع (رينوطنأ) رازالاس

 ءارزولا سيئر .. نلاغترب نيسايس 1
 ّينيمي اًبلصتم اًمكح ماقأ .1458-5

 . ةئيدحلا لاغتريلا ةلود ىنبو «ةعزنلا

 ىف ةّيسور ةئيدم :198086]58 تاقالاس
 ١ .نا٠٠٠,٠6 ءايريكشت

 )١14944- 5ةاقععمان (نامرأ) وركالاس

 جلاع .يسنرف ّيحرسم بيدأ 8

 انملاع يف ن الار عمتجملا تالكشم

 تو تي
 7 .- 0 للا" .

 ا
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 : هتايحح رسم نس . عراشلا ةغل لامعتسابو

 يلايل» ؛ةةّيورك ضرألا» ««سلطأ قدنفا»

 .«بضغلا

 ىلع نيتنجرألا يف ميلقإ :58143 اتلاس

 .ياوغارابو ايقيلوبو يليشت دودح
 هتمصاع .ن هءرو٠وه "مك ١ 6 غ الاله

 .طفن .اتلاس

 نيتتجرألا ىف ةنيدم :53143 اتلاس
 ميلقإ ةيضاع .م 1,187 «٠سدنآلاب
 .ناالث,::٠ ءاتلاس

 :5ةلتطانك# غروبسلاس وأ غروبستلاس

 .خاستلاس ىلع اسمنلا برغ يف ةنيدم
 راثآ .ةّيحايس ةقطنم ةدعاق .نث ٠٠,6

 .َيفاقث زكرمو ةّيعماج ةنيدم .ةّينارمع
 ّيقيسوم ناجرهم .تراستوم نطوم
 ٠ .يونس
 لامش ىف ةنيدم :53128ئ116: رتيغستلاس

 ؛ىلفسلا .نبكاسي ايتاملآأ برغ
 .ديدحو ساطوب مجانم .نث

 :53/16 آهلعع ©0119 يتيس كال تلاس

 ةريحبلا قرش هاتوي ةمصاع ةّيكريمأ ةنيدم

 لابجلا اهب طيحت .ن 2٠,٠6٠٠ «ةحلاملا
 ةفئاط اهتسّسأ .عئار ّيعيبط راطإ ىف

 ١8407 اهل ةمضصاع ةّيئيدلا نومروملا

 نورمعتسملاو نورماغملا اهنم قلطناف

 عئارو مخض دبعم .اينروفيلاك وحن

 . نومروملل
 : 5د16ه لعا فصوعا لجنأ لد وتلاس

 ملاعلا ىفو اليوزتف يف لالش ىلغا
 .م 5/6

 ةريحب :531108 563 يس نوتلاس

 ودارولوك ءارحص ىف ةحلام تاعقنتسم

 تحيا عك ,؟يك 4 -ءايروتلاك
 . رحبلا حطس

 (ليئاخيم) فوكيتلاس
 دقانو يسور َيئاور :( ١ م844-1855)

 بولسأب ّيفيرلا عمتجملا مسر ؛ّيعامتجا

 فصولا ةقدو ةّيعقاولاب زاتماو عذال رخاس

 .«فويلثولوغ ةرسأ»
 لامش ىف ةنيدم :523101110 ويتلاس

 «ةليوهاوك ةيالو ةمصاع تكيسكملا

 .نيدعت .نآ ٠٠٠٠

 ىف ةّيلاطيإ ةنيدم :5816280 ونرلاس

 رحبلاب ونرلاس جيلخغ ىلع اينابماك

 5ةاارباعمجب



 5081 <. دح
 نم ةيئارنتاك .نا٠٠٠,٠78 ءنناريتلا

 ىف ةيبطلا اهتسردمب ترهتشإ 1١. نرقلا

 فينع لازلزل تضّرعت .ىطسولا نورقلا
 .اةرك#

 . غروبستلاس عجار : غروبسلاس

 قرش ىف ةنيدم :611]533 تلفلاس

 ' .هلاض ىلع ايناملأ

 ,عويتازوأ
 ةيحاضب ةّيناطيرب ةنيدم : 5311010 دروفلاس

 يطق تاعابص .نءوه٠» ةرعسقتام
 .ةيديدح تارطاق .ةروهشم

 ودان ليمات يف ةّيدنه ةنيدم : 0 ملاس

 . حجيمسن .نت 0١6,٠٠٠ ؛نكدلاب

 ةمصاع ةّيكريمأ ةنيدمع 0 ملاس

 ءالآأ "و * ها

 .نلوءرددت قرت

 جرخم )١911-٠١١1(: (فطاع) ملاس

 ضيبألا ةنيده يف دلو يرصم ئامنيس

 اًحاجن تفرع اًمليف 65 هل .نادوسلاب

 تا دي همح ىف اةنباز اة
 ,(146017) «نامرحلا» لّوألا
 خّرؤم ١151١4(: ت) (هللادبع) ّيملاسلا

 نايعألا ةفحت» هراثآ نم .َينامُع ىضابإ

 . 'نامُع خيرات يف

 لهس اهسّسأ ةّيقوص ةسردم :ةّيمِلاَسلا

 دمحم هذيملت اهرشنو ةرصبلا يف يرتستلا

 يف نأ ىلإ بهذت .هيلإ :تبسنف“ ملاس نب
 يف لمعت ةدارإو ةقولخم ريغ ةئيشم هللا

 . أطخلا نع اًهّرَنُم المع قئالخلا

 .تيوكلا يف ةثيدح ةئيدم :ةيملاسلا

 . طفنلا لاّمع عّمجت زكرم
 :( )1١919- 5ةاذههع (موريج) رجنلاس

 هل .كرويوين يف دلو .ّيكريمأ بيدأ
 ةبيبشلا سجاوه نع ربعت تاياورو صصق
 ةعدخ#» اهنم ةيكريمألا

 .؟بلقلا

 :اهيلغاؤشو

 * دقار ءايناملأ يف رهن :53816 هلاس

 .هلاهو اناي يوري .. مك 4737 «بلألا
 "ه-م1) ستسولاس

 .نامورلا نيخرؤملا ريهاشم نم :(.م.ق

 .«انيليتاك ةرماؤم»و ةاتروغوي ةايح» هل

 ت0[

 . اسفتقم ضَتَقَم نيتم هؤاشنإ

 ؟ةه٠ لاغتسلا يف رهن : 10ه مولاس

 .ّيسلطألا يف ّبصيو كلواك يوري .مك

 : مامأ تنشق . ايدوريه ةنبإ :ةمولاس

 اًتحوي سأر اهحنمو اهب تفيعأف سدو ريغ
 .نانتمعملا

 . يكينولاست عجار :كينولاس

 النا

 3 ن قرش بونج ىف رهن : 5310067 نيولاس

 «تبتلا لابج يف عبني .مك 1,514 ءايسآ

 طيحملا يف بصيو دنلياتو امروب نيب لصفي
 .ةعساو اتلد اًنّوكم نيملوم دنع ّيدنهلا
 -14845) 5ةلزهق5 (وردب) سانئيلاس

 مظعأ نم ينابسإ دقانو بيدأ ١

 هرعش نم .؟١ نرقلا يف هدالب ءارعش

 تاّيحرسمو صصق هلو ؛ّبحلا ةمكح»
 .دقن تاالاقمو

 (سولراك) يرّتروغ يد سانيلاس
 .ئكيسكم ئسايس : 5311135 0ع 001811

 115 ويعللا سكر .١1ةةمةدلو

 : 5ةاألةك ©1300ع5 سدنارغ سانيلاس

 سدنألا لابج يف معساو ضفخنم

 تاعفقئتتسم 0 [؟ةيفقف :نيتجرألاب

 . ةحلام

 .ةّيماسلا بوعشلا وبأو حون نبإ : ماس
 رخاس بقل :115ا6 533 (معلا) ماس

 ّيكريمألا لجرلا تافص ىلإ زمري
 .ةدحتملا تايالولا ةيطارقميدو

 ؛نيييليقلا رزج ىدحإ :5333: راماس

 نالوا« هرعمم .'يك وعم

 فشيسوك اهمسا ناك : 5311313 اراماس

 ىلع ايسور ىف ةنيدم .(1884١:-9١1ه)

 نا اوو ه٠ :ازاناو اقلزق: ىقفلم
 ظل لوقو
 تناك .ةّيقرشلا ناسارخ ىف ةيرق :ناماس

 دّيس ناك .«عناريإ ريمأ :هادخخ ناماس

 ةيامحب يظحو مالسالا قنتعإ .ناماس
 دهع ىف ناسارخ مكاح هللادبع نب دسأ

 ةلودلا دج .كلملا دبع نب ماشه

 . ةيناماسلا

 ةّيولملا - ءارُماس

 ىف :تمكح ةيئاريإ ةلالس :نويئاماسلا
 /مه19:-١7571 رهنلا ءارو امو ناسارخ

 ”ءادخ ناماس ىلإ بستت .م133-14

 .ةارهو سشاشو ةناغرفو دنقرمس ىلع

 دمحأ نب ليعامسإ ةلودلا ةدايس دطو
 . ةّيرافصلا ةلودلا ىلع ىضقو 4907-7

 رصن مهنيب رهتشإ .ناتسكرتو دنهلا دودح
 يف ةراضحلا ترهدزإ .ّدو ١ حونو 5

 نم دنقرمّسو ىراخب تحبصأو مهدهع
 بناج ىلإ ةّمهملا ةّيمالسإلا ةفاقثلا زكارم

 ةضهن ةيناريالا تادآلا تدهشو .دادغب

 اومدختسإ .انيس نباو نتسودرفلاو
 ءالؤه ةكوش تيوقف كارتألا كيلامملا

 ذأ ىلإ مهديب :يلعفلا مكحلا عيسار
 ىضقو ٌيونزغلا نيكت بلأ مكحلاب لقتسا
 . نيتناماسلا ىلع
 سيئر :(دّمحم هللادبع دمحأ) ىبماس

 مع نيف[ نوش ةلوه

 ةفض ىلع قارعلا .ئفآ ةئيدم :>ءاّوفاس
 ءاضق زكرم ءدادغب لامش ىنميلا ةلجد

 .ن4ةر٠٠٠ :نيدلا حالص ةظفاحمب

 اهذختاو 877 تساّبعلا مصتعملا اهانب

 كارتألا هدوتجل اًنكسمو هل ةنصاع

 جوأ تغلب .«ىأر نّم َّرُس» اهامسأو
 تأدب . لكوتملا دهع ىف اهراهدزا

 ةمصاعلا دمتعملا داعأ نأ 35 طاطحنالاب
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 ةلجد ناضيف نيزختل دس .4897 دادغب ىلإ

 رصق اهراثآ نم .راثرثلا ضفخنم ىف

 احيرضو ةّيولملا ةرانملاو لككوتملا

 نسح هدلوو يداهلا ىلع نيّمامإلا
 .ئركسفلا
 . نيطسلف يف ةميدق ةنيلم :ةرماسلا

 ةمصاع تناك .م.ق 88٠ وحن تسّسأت

 سدوريه اهءانب دّدج .ليئارسإ ةكلمم
 .نويرماسلا اهتاكش .ةيطنسس اهاّمسو

 . ةيرثأ لالطأ
 رزج نم ّيناكرب ليبخرأ :535:208 اوماس

 طيحملا بونج اينايقوأ يف ايزينيلوب

 ةيقرشلا اوماس ىلإ مسقُي .يداهلا
 طاطمو ليخنو زبخلا ةرجش .ةّيبرغلاو

 .زومو سانانأو
 يف ةلود :اقباس ةّيبرغلا اوماس وأ اوماس

 ليبخرأ نم نيبرغلا مسقلا يف اينايقوأ
 .ناالشر٠٠٠ ءاك 1,647 ءاوماس
 ادنليزوينل ةعبات تناك .ايبأ اهتمصاع

 .ثلونموكلا لود نم .1457 تلقتساو
 . ياقاسو دوبل اهمهأ رزج ة نم فلاخ

 .ةديدع نيكارب

 مسقلا :ةّيكريمألا وأ ةّيقرشلا اوماس
 ء'مك 1917 ءاوماس ليبخرأ نم ىقرشلا
 مهأ .وغغاب وغاب هتمصاع .ن",٠٠»

 ةّيرحب ةّيكريمأ ةدعاق .اليوتوت هرزج

 .هيوجو
 ةينانوي ةريزج :5310111ةلعق ايفارتوماس

 ١78 ءايقارت لحاس برق هجيإ رحب لامش
 نرقلا نم لكيه لالطأ .ن 4,٠٠٠ «"مك
 لاثمت ١857 اهيف فشتكإ .م.قف 7

 لقن .ينانويلا تحنلا عئاور نم «رصنلا»

 . سيراب يف رثوللا فحتم ىلإ
 رحب ىف ةّينانوي ةريزج :537105 سوماس

 ء'مك 4177 ءّيكرتلا لحاسلا برق هجيإ

 يب

 ةيرمدتلا  ةّيرمالا

 .م.ق 35 نرقلا نم راثآ .ن ةره٠٠

 .رومخ
 :(1869-19:4) (نيدلا سمش) يماس

 سوماق» هل .ّيكرت يفاحصو تيدأ

 .«مالعألا

 نب ماس ىلإ بسنت بوعش :نويماسلا
 قرشلا يف ةراضحلا دهم اهضرأ . حوب
 نوّيروشألاو نوّيمارألا :اهّمهأ .ملاعلاو

 فرعت' :برعلاو َنوُيناربغلاو. َنوُيقينيفلاو
 . ةيماسلاب مهتاغل

 يف رهن مهأ : 5هدمدم3 اغاناس

 جيلخ يف بصي .مك 57١ .نورماكلا
 . ايدإ يف ةقاط ديلوت ةطسم..ايتيغ
 عقوم 80 معانكأتم ديظسقاوأ ناس

 راثآ .نايابوب بونج ايبمولوك يف ّيرثأ
 نرقلا - .م.ق 5 نرقلا ةيسق  ةراضع

 : فاز ةيفسك لقاك“ ١
 ةنيلم : 531 م00 وينوطنأ ناس

 .ن000٠,١٠٠,1 هءساسكت يف ةيكريمأ
 ّيطفنو ّيعانص زكرم .ةّيؤجو ةّيبرح ةدعاق

 .ّيوتش عجتنم . ةّيعارز قوس ءَيفاقثو
 : 5ةلرا- ن1 عمم غروبسرتب ناس

 . جربس رطب بلطأ
 : 535 5ءلرم 5نادذ الوس وردب ناس

 ٠٠ («سارودنوه يف ةئيدم

 .نبو زوم قوس

 بلألا لابج يف ّرمم :ربكألا رانرب ناس

 .ن أ ةشرف

 .ةيرئازحلا .ةّبنكارملا

 .ةيرولا .ةّيقارعلا .ةّيسنوتلا

 . . .ةينمبلا .ةيرصملا .ةّئانبللا ةّيمارآلا

 اتسوأ يداوو ةّيرسيوسلا هيلاق ةقطنم نيب

 هلوط قفن هقزتخي .م 17,407 ءايلاطيإ يف
 ريد .م 1١,416 عافترا ىلع .م,7

 ىلع هبالك لمعت نيرفاسملا ءاويال ريهش

 .جولثلا يف نيهئاتلا ىلإ نابهرلا داشرإ
 1 فرقلا اثرت ستقلا ةببكأ

 لابج ىف ٌرمم :رغصألا رائرب ناس

 اسنرف يف ريزيإ يتداو نيب ةّيسنرفلا بلألا
 أجلم 1 ءايلاطيإ يف اتسوأو

 رانرب سيّدقلا هسّسأ نيهئاتلا نيرفاسملل

 ٠١. نرقلا

 ّرمم :530 8عممقرلأم0 وئيدران رب ناس

 يّئداو نيب ةّيرسيوسلا بلألا لابج يف
 86 دفار اسيومو ىلعألا نيرلا

 عافترا ىلع قفن هقرتخي .مك,* 7
 .ما

 ةنيدم : 530 86750182101920 ونيدران رب ناس

 اينروفيلاك يف ةّيكريمأ
 .هكازق يلعن

 .لالا ترة 0

 ىف ةنئيدم :5ةز81626-01ع رايب ناس

 .ةريزجلا يف ةنيدم ربكأ تناك كينيتراملا
 11 يلا ناكربلا ناروث اهيلع ىضق

 اهناكس .ن؟٠٠6٠,5 اياحشلا تغلبو

 .ن 2,6٠٠ مويلا

 يف سرطب سيدقلا ةسينك :رايب ناس
 دهع ىف 754 تسّسأت .ناكيتافلاب امور

 اهضالتق 6.١2١5 تددجت . نيطتنطسق



 نولكيمو رايب ناس

 ةينغ .ولجنلاكيمو ليئافارو هتنامارب
 . ةّينفلا عئاورلاب

 5ةنم1-ط1ةممععا- نولكيمو رايب ناس

 ّيسلطألا يف ىسنرف ليبخرأ : 1و

 ١147 «ةيدنكلا دئلدنوفوين ةريزج بونج

 .رايب ناس هتمصاع .ن”,االا/ .'"مك
 . كامسأ ديف

 : قلما 2ءاعروطمانتك عر وبسرتيي ناس

 ءابمات جيلخ ىلع اديرولف يف ًافرم

 . يحايس مجتنم .ن الشرود:

 يف ةنيدم : ةدنما نان عدصع نايتإ تناس

 .راول ةظفاحم ةدعاق ءاسنرف

 رزكرم .ّيمحف صروح ,نآ ا ةرفؤو٠

 تاجاّردو ةحلسأ .روهشم َىفَّرِح ىعانص

 نم :5ةنما-خءاطعنا لوشأ تناس
 راثآلل مقوم .اسنرف يف نايمأ يحاوض

 . خيراتلل ةقباسلا

 أفرم :5دنما ثصلععل5 زو ردنأ تناس

 ءلامشلا رحب ىلع ادنلتكسإ يف
 ادنلتكسإ يف ةعماج مدقأ 0000

17 ,. 

 ىف ةنيدم :53013 مثمق انآ اتناس

 انآ انتاس ناكرب حف روداقلسلا
 .نآاة٠ر٠٠٠ ؛ةعطاقم ةدعاق .م ",؟"

 5ةضاف (يد زيبول وينوطنأ) انأ اتناس
 ّيسايسو دئاق :(اما/1-351١1١5) مل

 .18757 ةيروهمجلا نلعأ .تكيسكم

 هةر . ارا“ ةيروهمجلا سيئر

 ساسكت نع ىلخت .. ١187 نرّيكريمألا

 ناك ١4848. اينروفيلاكو وكيسكم وينو

 1١858-١860 دالبلل ئلعفلا مكاحلا

 نيظفاحملا ىّبزح رحانت نيب طيسولاو
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 .ليفا .روتاتكد .رارحألاو

 .وبالام بلطأ : ليبازيإ اتناس

 لاغتربلا يف ةنيدم : سامة ميراتناس

 «سلدنألا يف نيرّتنَش يه ءوجيت ىلع
 بوقعي وبأ اهراصح يف لتق ٠

 ١١84. نيدٌحوملا ناطلس فسوي

 نيتتجرألا يف ميلق]إ :5318 1*ع هف اتناس

 "يك 1180017 اتاري نينا ترف
 .هف اتناس هتلعاق .ن ",ىهء٠ء,رد٠٠

 ىلع نيتتجرألا ىف ةنيدم :هف اتناس

 ءهف اتئاس ميلقإ ةدعاق هترون لد ودالاس
 .ناثءدرففف

 ةيكريمأ ةنيدم :58818 5ع هف اتناس

 .نةءر٠٠*٠ ؛وكيسكم وين ةيالو ةمصاع

 .م 1,176 يفيص عجّتنُم

 ةيالو :531113 ©31112[21 انيراتاك اتناس

 قرش َيسلطألا ىلع ليزاربلا يف
 مك 0400 «نيتنجرألا

 ونئايرولف اهتمصاع .نا"ىثك*ء*ء,٠٠د

 . ةّينغ تاعارز . سيلوب

 ليبخرأ :5ةضاف مدت زورك اتناس

 ءاينايقوأ يف نومولروس رزج نم ناكرب
 .نويئادب ناكس .نا,0٠0٠0٠ ءامك 4

 ىف نابايلاو اكريهأ نيب ةنحاط كراعم

 ْ . ؟ ةّيملاعلا برحلا

 يف ميلقإ :5015 (مل# زورك اتناس

 ّيسلطألا ىلع نيتنجرألا بونج ىصقأ
 وك 147,974 ءاينوغاتاب ةقطنمب

 .سوغيلاغ وير هتدعاق .ن :١٠,٠٠

 ءامديق ءوتيتتجرأ :اهّمهأ ةديدع تاريحب

 .محفو طفن . سريأ سناوب

 يف ةنيدم :583818 (ن# زورك اتناس

 .نالالال,٠٠٠ «سدنآلاب ايقيلوي قرش

 ةريزج ةدعاق :523018 ل زورك اتناس

 ,.نآ٠٠٠,١٠٠ ءايرانك ليبخرأ يف فيرنت
 طوطخل ةّمهم ةطحم ء.طفن ىفاصم
 :ةساس «ةولاعلا ةسوملا
 5ةأما- (ود ناوطنأ) يربوزكأ تناس

 راّيطو بتاك )194-١1944(: عمانم 6
 تافلؤم هل . هيو ةلحر يف دقف . يسنرف

 ةعاجشلاو فرشلاو ةنامألاب اهيف داشأ

 اهنم .سانلا نيب نماضتلا طباوربو
 . ديو ريمألاةو ؛رشبلا ضرأ»و «يليللا ناريطلا»

 ىف أفرم :5ةهاد ©!ةعذ ارالك اتناس

 ْ .ْن ١الهر٠٠٠ ءايوك لامش

 ةنيدم :5دأضأ ظثااتقنقك زيبا تناس

 ءودنلا لامك ةيئاظَيرب
 . 5١ نرقلا نم ةّيئاردتاك

 ةّيلبج ةلتك :5ة151 51135 سايلإ تناس

 دودح ىلع ةّيرخصلا لابجلا لسالس نم
 اكسالا ىف اهممق ىلعأ .اكسالأو ادنك

 ناغول ادنك يفو .م 0,484 سايلإ تناس
 ةّيديلج رهنأو ةمئاد جولثت .م15

 ملاعلا جلاثم عسوأ ءانيبسالامه اهرهشأ

 . "مك 7,58٠ «لوكوي انتا دعب

 يف أفرم :5دماه الاد,اه اترام اتناس

 .ن٠٠٠,١٠٠ يبيراكلا ىلع ايبمولوك
 .ملاعلا يف زوملا ريدصت ئفارم مهأ

 . م ةرالاله اترام اتناس لابج هيلع فرشت

 ةيلاطيإ ةنيدم : 53213 112113 ايرام اتناس

 لالطأ .ن“٠٠٠,8 ءاترساك ميلقإ ىف

 . 5 نرقلا نم حرسم «ةميدقلا اوباك

 ءالانئتاوغ ىف ناكرب :اًيواه اتئاس
 ْ . ماا
 اينابسإ ىف افرم :5ةداد20ع: ردناتناس

 ةدعاق ا ع ؛اياكسب جيلخ ىلع

 "0 1؟ قر. 000

 :5ةللا طانذاقعاع ضشاتس 5 تناس

 .'مك 5١ «.ةّيدنلوهلا ليتنأ رزج ىدحإ
 .لناأر,شء٠ و

 5ةزما ع 3عانالع (لراش) فوب تناس

 .تئسنرف دقانو بتاك :(1814-14804)
 «ةةطعمورلا ةودنلا» ءاضعأ نم اَلَوأ ناك

 فزوج ةايح» دئاصق ةعومجم رشنف

 ةياورو «ءةهراكفأو هدئاصقو مرولود
 خيراتو دقنلا ىلإ فرصنا مث .«ةذلا

 ةسارد ىلع دقنلا يف هتقيرط موقت .بدألا

 ةّيتايحلا مهتئيب لالخ نم ءابدألا

 روي" هل  .ةّيعامتجالاو ةّيخيراتلاو
 ثيداحأ# ةةّييدأ تاّيصخش» «:«لايور

 . "نينثالا



 وريتسأ لد وغايتناس 1١"

 ةّيكريمأ ةنيدم :5ةلضهأ طةالآ لوب تناس

 ةميحأع يبيسيسملا بسملا ىلع

 ءزنةة ةروق6

 . اتوسينيم

 مهأ :52ل76 120235 ساموت تناس

 امك 87 .ةيكريمألا ءارذعلا رجلا
 .يلامأ تولراش اهتمصاع . ٠

 قيضم : 5ةلنأ 06018ع جروج تناس

 ادنلريإ رحبب ّيسلطألا لصي ايناطيرب يف
 . مك ١1١ هلوط :ءزليو نع ادئلريإ لصفيو
 . مك 191 ىلإ 6١ نم هضرعو
 :5ةلالا 060185 سجروج تناس

 .ن ٠,٠٠٠ ءادانيرغ ةمصاعو ًافرم

 ةنيلم 15831111 101115 سنوج تناس

 دنأ دنوف وين ةريزج ةمصاع ةّيدنك
 طوطخ ةدقعو ّمهم أفرم .ن

 .ديص ةدعاق . ةيح-الم

 ةمصاع :281]58 10125 سنوج تناس

 .نا٠٠٠,٠ ءاوغيتنأ ةريزج

 :150-52106م62 زييورت ناس

 يف زيبورت ناس حجيلخ ىلع ةيسنرف
 تاعجتنم نم «؛ طّسوتملا

 .روزاد توك

 85ةلما- نيدائيرغو تناسنق تناس

 ةئيدم

 .ل الرو" «٠:

 ليتنأ رزج نم : الؤمععما نا 01عمة لأ 06ق

 اهتمصاع .ن0 5, "مك
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 تلقتسا ثلوئموكلا لود نم .نواتسغنك

 رايرفوس ال ناكرب اهممق ىلعأ . 4

 زوجو نطقو ركس بصقو زوم .راح
 .واكاكو دنهلا

 ىدحإ :5هزماع-ما»# اورك تناس

 ءامك 7١1 ةّيكريمألا ءارذعلا رزجلا
 لن ةةرقف#

 نيب ةريحب :58121 ©1312 ريلك تناس

 ويراتتوأ ميلقإو ةّيكريمألا ناغيشم ةيالو
 تناس اهيف بصي "مك ١,٠5٠ ءادنكب

 اهنم جرخيو نروه ةريحب نم عبانلا ريلك

 .ايرإ ةريحب يف بصيل تيورتد

 نم ةلود :51. 1115-1115 ستيك تناس

 قرش لامش يف ىرغصلا ليتنأ رزج
 :نالءرع٠» اىك 1/1 :نييراكلا

 راطإ يف ةلقتسم ةلود .ريت ساب اهتمصاع
 تناس نم فلأتت 1١987. ثلونموكلا

 .ن 2 ترة همك اه هيك

 دنهلا زوجو نطقو ركس بصق .سيفنو
 تام عكامسأ كليييح «تايورشمو

 ناسا و
 :5ة106 آه» 5002 سئرول تناس

 :قوميكسالا سس ل 8 ف ا انك

 ةيمحسم .ناتحلا دصل ةّكهم ةدعاق

 . ةثرو ءابظو لئايأ : ةّيعيبط
 :5ةلتا 1[همظعممع سنرول تناس

 ةريزج :5ةلهاأ آدعأ3 ايسول تناس

 رزج نم َيبيراكلا قرش بونج يف ةيناكرب
 كو 115 «ىرغصلا ليتنأ

 نم .يرتساك اهتمصاع .ن
 تاهوف . ١941/4 تلفتسا ثلونموكلا لود
 .م٠102 ىيميج اهالعأ ةديدع ةّيناكرب

 زوجو زومهو َنِبو واكاكو ركس بصق

 .مور بورشمو تويز ءدنهلا
 ةنيدم :58186 آماللك سيول تناس

 يروسيم ىقتلم ىلع يروسيم يف ةّيكريمأ
 قوس | .ن15,155,5'* | اىيبيسيسهو
 يفاصم .ءارفو ةيشامو لالغ «ةّيعارز

 تايئايميكو تاراّيسو نيدعت .طفن
 ةيملع تاسّسؤمو تاعماج .ةيذغأو

 .ةماع قئادحو تاب قئادح ءافحتمو

 ١90. 8 ةّييملوألا باعلألا زكرم

 ىف ناكرب :5ةأمأ 11ءاع05 زئليه تناس

 ءويقغنول ةنيدم لامش نطنشاو ةيالو
 .1947و٠194 راث . م1,

 ةمصاع :5312[-111165 ريليه تناس

 .ن 5١,٠٠٠ «شناملا ىلع يزرج ةريزج
 . حباسم

 ةريزج :53181 11كاع853 انيليه تناس

 برغ َيسلطألا بونج يف ةّيزيلكنإ
 اهتدعاق .ن را اوك 117 ءالوغتأ

 اهعبتت .م 486٠ اهممت ىلعأ .نوات سميج

 يمن .اهنوكاد ناتسيرتو نويسنسأ اتريزج
 اهيف يفوتو ١18١6 لّوألا نويلويان اهيلإ
 .املا'١

 :53210 1)هرمأ1080 وغنيمود وتناس

 «تبيراكلا ىلع ناكيئيمودلا ةمصاع

 اير .14845 تسّسأت .ن ٠

 ظ نم ويخورت دادويس ىه ١97١. راصعإ

 واكاكو ركس اوكا ىّتح ذو

 .مورو

 يف ةّيفارخ وسم : ©عماقال1 ن5 روتناس

 ناسنإ سأر .مهل «ةّينانويلا ايجولوثيملا

 ةسارشلاو ةلفاهلآ ةوئقلاب اوفو
 اوضقو تيباللا مهبراح .ةّيشحولا

 ةيريربلا نلغ ةيلديلا» ةزاقحلا

 . ةيجمهلاو
 : "15ةهامل, "111613 اريث وأ نيروتناس

 ء'مك اه ءهجيإ رحب يف ةّينانوي ةريزج
 ناكرب .اريث وأ اريف اهتدعاق .ناةرد٠٠

 .ةميدق راثآ .رومخ ءلعتشم

 ليزاربلا ىف أفرم : 05 سوتناس

 مهأ .نال0٠00,0 ءولواب واس بونج
 ةّيحايس حباسم .ّنبلا ريدصتل ىملاع أفرم
 عبق واش ىف
 5ة8105- (وتربلا> تنومود سوتناس

 سدنهم 1011011 )١1975-1١81/9(:

 ١891١- اسنرف يف شاع .قيليزارب رايطو
 ةعانص قاللطنا يف مهسأو ؛ 8 8 ١

 لّجس .تارئاط ةذع عنص .ناريطلا

 . ١457 ناريطلا ىف ةّيملاع ةّيسايق اًماقرأ

 ىليشت ةمصاع :5ةواثةهم» وغايتناس

 .وسفألا حفسب  دالبلا اطسو

 يداهلا ىلع اهذفنم .ن ٠٠,4)
 ٌيراجتو َيفاقث زكرم .وزيارابلاف أفرم

 . ةّيعارز قوس « ىعانصو
 ىلع ابوك ىف أفرم : 5ةماأة 80 وغايتاس

 ابوك ةماعلا ةيققا .ليتنألا

 اهيف رمد ةّيرحب ةكرعم همامأ ترج .اًميدق
 .1898 نابسإلا لوطسألا نوكريمألا
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 5ة:01أة80 لعا وريتسأ لد وغايتناس

 برغ لامش ىف ميلقإ :8560

 يك 1104 «نيتنجرالا

 لد وغايتناس ةريدعاق .ل [ل* ةيقش.#

 ق1 45ه عورسسماأ



 الايتسوبموك يد وغايتناس

 53211280 0ع اليتسوبموك يد وغايتناس

 «ءايسيلاغ يف ةينابسإ ةنيدلم )513

 بوقعي سيدقلل رازم
 ١١ نرقلا نم ةّيئاردتاكو رصق .ريكألا

 نسسفانكو ةريدآ +515 نوقلا نم ىنفشحصو

 مهأ نم . 7 تسشأت ةعماج ةلينغ

 . برغلا يف ةّيحيسملا تارازملا
 يف ةيدنك ةريحب : 37-5211 ناجح ناس

 اهنم جرخي .'مك ١,١1١ .كبيك ميلقإ
 .نارول ناس ىف بصيل يانيغاس

 ةنيدم فيتو نا ومام نامرج ناس

 ىلع فرشُت ةبضه قوف سيراب برغ
 تامرج. هام ةناغ «تونج عيسلا
 اوسترلا دنهع نم نحلم رضق .نٌةقرء٠-

 فحم 158 نرقلا ددحت +51 ترقلا أ

 .ةعئار ةباغ كينغ نينطو

 5ةنما-آهاذم (سيسكلأ) سري نو قاس

 ّيسامولبد :(19105-1841/)

 هل .بولداوغ يف دلو . يسنرف رعاشو
 ىف اًقيمع المات فلؤت ةثثانغ تاعومجم
 575 .ةعيبطلاب هتاقالعو ناسنالا ريصم

 «.«تارارم» .«ىفنم» «ة«زابانأ» ؛«حئادم»

 ١451١. ليون ةزئاج .«رويط»

 ةنيدم : 58328 6100180320 وناينيميج ناس

 ءانايس لامش اناكسوتب ايلاطيإ يف ةّيرثأ

 ففوريء٠اآنل.

 [عروع

 نم ةيئاردتاكو اجرب رشع ةثالث .ن ٠٠٠
 :ةففار اسفي ةناووع ةيبكو . 55 قرقلا

 وتريوب ةمصاع :531 1137 ناوخ ناس

 .نا,٠٠٠,١٠5 ؛تسلطألا ىلع وكير
 سانانأو ركس .ّعانصو ّيراجت زكرم

 . غبتو نبو زومو
 برغ ىف ميلقإ :520 لائ27 ناوخ ناس

 رميلقإ نيب ىليشت دودح ىلع نيصجرالا

 ءامك 45,19 «ءاسودنمو اخويرال
 ءناوخ ناس هتمفصاع .ن ة *ءروو٠

 .لن 150٠٠٠

 5 0 00- : م اا

 وي موك يد وفايشاس

 'ةيحاضب ةئيدم : 5838 لا1500 وتسوخ ناس

 .نال٠٠60,٠6 ءسريأ سناوب
 نم ةنيدم :5398 105م هسوخ ناس

 ءوكسيسنرف ناس يحاوض
 .نارثءءرءثل

 ةمصاع :5873 1056 هسوخ ناس

 ىءوساريإ ناكري حفسب اكيراتسوك
 .واكاكو ني قوس .نههوردا

 :(.م.ق '١؟ فلألا) نتاينوخناس
 لصأ نع اًباتك عمج .ّيقينيف فوسليف

 تاظوفتسم نم ةيلآلا .تالالسو نوقلا
 اهظفح تارذش باتكلا نم ىقب .دباعملا

 فلأ ساجر ئسنكلا خّرؤملا

 . ةيقينيف ندم نع «تاّيلوحلا)

 :(18054-1817/5) 5هه0 (جروج) دناس

 ود روروأ ةّيسنرفلا ةبيدألا هب تفرع ؛مسإ
 تاياور اهل .اهرّرحتب ترهتشإ .نيب

 اهنم ةّيفير وأ ةّيعامتجا وأ ةّيفطاع
 .؛وليوستوكاا .«انايدنإ)

 .؟روحسملا عقنتسملا»

 ىف ٌيزيلام أفرم :5300ةلعق» ناكادناس

 .ن٠٠٠,٠6 ؛ولوس رحب ىلع حاباس
 ةّيسنرف ةئيدم :6015)1-53121 سيند ناس

 .سيند ناس ةائق ىلع سيراب لامش

 غ١ ةرقلا نع ةيك نايم

 : ءاسنرف كولم حيرض

 ء«اوسنرفا

 اكذب

 . ىعانص زكرم . ئخيراتو

 ةريزج ةدعاق :106215-523121 سيند ناس

 ةدعاقو افرع ءناا181/8 يو

 . ديص

 ّيكريمأ أفرم :588 721680 وغييد ناس

 دودح برق اينروفيلاك يف يداهلا ىلع
 يرعب ةقعاق اونا # هم هه فايكملا

 ّيفيص عجتنم .هكاوف قوس .ديصو ةّيّوجو
 . يوتشو

 ىف َيلاطيإ أفرم : 538 16720 ومير ناس

 .ن٠٠٠,5060 «ىونج جيلخ ىلع ايروغيل

 عضو مت ذإ 1417٠١ ءافلحلا رمتؤم هيف دقُع

 نانبلو ةيروس
 . ايناطيرب بادتنا تحت نيطسلفو قارعلاو

 53625-53121 (ليمك) سناس ناس

 نما -ةيضنرف نقيسوم 191-1316(2)

 ءاسنرف بادتنا تحت

 راكتبالاو ةّيوفعلاب ُهّنف رّيمت

 ةيسنرفلا ىقيسوملا ةاعد نم .يقيسوملا
 ؛ ةسادجو تافوزعم هل . ىحولا

 ىقيسومو  وترسنوكو ١ تاينوفميسو
 «ةليلدو نوشمش» هتاعوطقم نم .فرغلا

 . ؟يزئانج صقر»و
 أافرم :5ة8 5ءةقانقص نايتسيس ناس

 دودح برق اياكسب جيلخ ىلع ينابسإ
 ( ّىح ايس عجتنم .لآ٠٠هي٠»٠«٠ :اسئرق

 عارص ةبلح .تازّرطمو جاجز ةعانص
 . ةووهشم فارق
 برق ةّيكرت ةدلب :ونافيتس ناس

 تدقُع .يوكليزي مويلا يه «لوبناتسإ
 ايسورل ايكرت اهبجومب تلخت ةدهاغم اهيف
 . 1417/8 ناقلبلا نع
 ةمصاع :538 5310/2300 روداقلس ناس

 ل انف ناكرب حمسب م اثبت .روداقلسلا



 ضلي

 تسّسأت .نار.٠٠٠,.00٠5 ءروداقلس

 يف ةديدع لزالزل تضّرعتو 4

 .ةيذغأو رياجسو جيسن . اهخيرات
 ةمصاع :يوخوخ يد روداقلس ناس

 «نيتنجرألا يف يوخوخ ميلقإ
 .نا تال,

 برق ةّيسنرف ةنيدم :095-53101 ريس ناس

 ةسرجحح ةسردلم .نل رود ٠ «ياسرف

 .نويلويان اهسّسأ

 5دنما-ةذضم8 (ود قود) نوميس ناس
 ىضق .يسنرف بيدأ )1١1826-171/6(:

 ياسرف طالب يف هتايح نم ربكألا مسقلا

 لاجر اهيف رّوص ةمّيق «تاركذم» كرتف
 .هيرصاعم قالخأو طالبلا

 51172108-53111 (ود دولك) نوميس ناس

 ٌيعامتجا فوسليف )١19/0-14878(:

 عطق .سيراب يف دلو «يسنرف ّيداصتقاو

 هبقل نع لزانتو ةليبنلا هترسأب هتالص
 ىدان .ءاملعلل ىذدتنم ىلع هتورث قفنأو

 قّوفتلا»و ملعلا نيد ءديدج نيدب
 ئدابم هل ءةسردم بحاص .يعانصلا

 . ةّينقت ةّيعانصو «ةّيملع ةّيطيطخت ةّيكارتشا
 كينج يف ميقع لئاسز» :هتافّلؤمي رهتشإ
 ؛؟نييعانصلا ةديقع» (؟هيرصاعم ىلإ

 هئدابم توهتسإ .«ةديدجلا ةّيحيسملا»
  اوأشنأف :يسمحتملا نايشلا نم ةعامج

 ت01 مي ان اهب رات ماعلا اج
 . ثيدحلا يكارتشال

 دنهلا يف ّيرثأ عقوم :53مءط5 يشناس

 لكايه .لابوهب قرش لامش شدارب ايدامب
 «ّينيد زكرم .5 نرقلا نم ةّيذوب عماوصو

 ةيرسيوس ةئيدم :5ةلق[-ةلل لاغ ناس

 .نا؟٠٠٠,86 «سناتسنوك ةريحب بونج

 هزكرمب رهتشا 6 نرقلا نم ّيتكدنب ريد
 تاطوطخم ٠١. نرقلا ذنم ىَنفلاو ّييدألا

 نوميس ناس ود دولك

 .ةروهشم تازرطم .ةردان

 نوّيلاطيإ نوّيرامعم :5ةصههدلام ولاغناس

 ةضهنلا ةذتاسأ نم ءةسنرولف نم
 :مه .يشتيدم ةرسأ اومدخ . ةّيكيسالكلا

 وليك .ىنبا )1١538-5615(.. ونتايلويج
 فلخ ءوتارب ةسيئكو ءوناياك يف ويجوب
 يع اسوم وج
 ةيِقَش )١5466-16975(. وينوطنأ .امور
 ةويتتلاو عالقلا ىنب «هنواعمو قباسلا

 رغصألا وينوطنأ .ونايشلوبيتنوم ةسينكو
 ىبب .نيقباسلا قيقش نبا )١1587-1١484(

 .يئزينراف رصف
 : 8ةمعلأ يلغناس

 .ن1؟٠٠٠,13 ءارتشاراهم

 يف ةلتك :5ةلصا ©هاطقعل راتوغ ناس

 .م1,191 ارسيوس بونج بلألا لابج
 .مك ١9 هلوط ٌيديدح قفن اهقرتخي
 عافترا ىلع ٌرمم .وناليمب لاب لصيو
 سور يداو نيب لصي .ماك57

 ءرآ ءنير ءنور :رهنأ اهنم عبنت .نيسيتو
 . نيسين «سور

 يف ةنيدم : قمم 1ةسقضلم ودنانرف ناس

 .ةنالور-» ءىنجات جيل ىلع اينابنإ
 ا سيكا
 أفرم :5ةم 1:ةمءاتنم وكسيسنرف ناس

 ناس جيلخ ىلع اينروفيلاك يف يكريمأ
 يلام زكرم .نئرال68 ٠0,٠٠٠ ءوكسيسنرف

 ةيملع دهاعمو تاعماج «ىيملاع يراجتو

 خانمو ديرف ّيعيبط عقوم . ةينف تاسّسؤمو

 عّمجم .ةماع قئادحو هتييطب روهشم
 وتلا ولاي :ةعساو عميس ع حي

 رسج لوطأ .دئلكو :يلكرب «دنومشتير

 ئاضعو ةيغارت قربس ..مكاقلا يف قلعت

 يف ةيدنه ةنيدم

 .باشخأو تاّيئايميكو نفس ةعانصو طفن

 لقا قيرحو بفيع لازازلا :تقاعت
 تنلعأ «ةّيلود تارمتؤم زكرم .73
 .1946 ةدحّتملا ممألا ةعرش اهيف

 فيصَم :5هةملكأ ةثهأام» نوتنأ تكناس

 .ةّيوتش تاضاير ءاسمنلاب لوريتلا يف
 .م١181-4

 نم ريئاز يف رهن :5ةمطتص وروكناس

 .مك ١,٠٠١ ءياساك دفاور
 رهنأ ّمهأ :5ةنما-آهدععلا نارول ناس

 .ّيسلطألا يف ّبصت يتلا ةّيلامشلا اكريمأ

 تاريعبلا ناجي ايلغلا ةروعبلا نم حرخي
 اًندمو ادنك قرش بونج يوريو ىربكلا
 اورت «لايرنوم «نوتسغنك :اهنم ةديدع
 عساو تدصم يف يهتنيو «كبيك «رييقير

 هلوط .نارول ناس جيلخ وه ّيسلطألاب
 ةريحب نمو .مك ايلعلا ةريحيلا نم

 يف هارجم عسي .مك ٠ ويراغتوأ

 ناس :تاريحب نّوكيف هماسقأ نضعب

 رهظتو ءرايب ناس .سيول ناس ءاوسنرف
 ةعئار رزج ةعومجم نوتسغنك دعب هيف
 .ةريزج فلأ يأ «ليإ ليم مساب فرعُت
 .يائيغاس ءويلشير ءاواتوأ :هدفاور نم

 ْذَّقنَملا .ةقاطلا ديلوتل ةديدع تاطحم

 حلاص .ىربكلا تاريحبلل ٌيرحبلا
 لضفب ةريبكلا رخاوبلا هزيعتو ةحالملل
 .تاونقلاو دودسلا ءاشنإو هارجم عيسوت

 اينابسإ ىف أفرم :5ةعلسعهم راكولناس
 ١6 ريكا يداولا تصب ناع
 .رومخ .ةّيرحب ةدعاق

 . سيول تناس عجار : سيول ناس

 ىف أفرم :5ةنما-آمادنك سيول ناس
 .لاغتسلا يف لاغنسلا

 ن6

 ةريزجب



 سيول ناس
 .ديص ةدعاق .ن رار: ٠٠

 . حفسب نيتنجرألا يف ةنيدم : نيمولا قاس
 «نييزل كاس ويلقإ ةنساه .«سيولا قاس
 ها للا

 : 53 آدانأ5 201051 يسوتوي سيول ناس

 :كيسكملا لانش ىف ةنيدب
 ساعتنا .ةيآلو .ةيبهاعلا نع ليوم

 , كبشفا فو كنزو

 3 ىدحإ :52101-!1ةمان» نيترام ناس

 عبتي ٌيلامشلا مسقلا .ىرغصلا ليتنأ رزج

 َيبونجلاو .ن 18,674 .'مك 017 .اسنرف

 "مك 78 .ةيدنلوهلا ليتنأ عبي

 ل ع 0

 هذ كدم مادمت (يىد هسوخ) نيترام ناس

 ١ لمع ننيتتجرأ دئاق :(٠186-11/ا/48)

 رامعتسالا نم ةيبونجلا اكريمأ ريرحت ىلع

 ررح .ونارغلب ةدعاسمب قنابسالا
 ا درو 14818 ىليختو 35 نيتنجرألا

 . ارك ا

 ةيروهمج :537 1131120 ونيرام ناس

 ةريزجلا هبش لخاد عقت ةلقتسم ةريغص

 ةسنرولف قرش كيتايردألا برغ ةّيلاطيالا
 ا .نآاأرك٠٠ ؛ "مك 15 ؛«ينيمير بونجو

 بوبحح .ن 2,٠٠٠ .ءوتيرام ناس اهتمصاع

 يف كمتعت . ماخرو ةراجح ملاقم .ةمركو

 .ةحايسلا ىلع اهداصتقا

 ّيسنرف أفرم :5ةأما-الاداد ولام ناس

 ريفقو ١؟ نرقلا نم ناوسأ نة
 6 نرقلا نم

 رهشأ نم : 1111-5211 رتيروم ناس
0 

 دودحلا برق ارسيوس يف جلزتلا زكارم
 ةروذ .مار5 دم ماركد5 ةيلاطيالا

 ١478 ةّيوتشلا ةّييملوألا باعلألا

 و١944.
 ىف ةنيدم :532 811عانعا ليغيم ناس

 «روداقلسلا قرش اهبرق .ن٠ تل,

 نيترام ناس ىد هسوح

 ولواب واس

 .م 5,١٠ ليغيم ناس ناكرب
 يف ةئيدم :5ةأهنا-ظاةنهأ5ع ريزان ناس

 .نتااةر٠٠٠ ءراول تصم ىلع اسئرف

 نفس ءانب ضوح َمهأ .تنان ةئيدم أفرم

 ..اسرفا ىف
 ؛ناتسكايب يف ةنيدم : 5ةانالله] لاويهاس

 .ن ا ا5ترء٠د٠٠

 بونج ىف ةيالو :530 8ةاناد ولواب واس

 ؟ةارمةغ ءنسلطألا ىلع ليئاربلا

 داش اهعهماع“ دن لاق «# امد 0

 «سانيبمك ءسوتناس :اهندم نم ءولواب
 نب .اناكس تايالولا ربكأ .هردنأ وئناس

 تاّيضمحو زومو نطقو ركس بصقو

 .زرأو
 ىف ةنيدم :530 5طهادا» ولواي واس

 ةيسفاع ءاناراب دفار هتيت ىلع ليزاربلا

 عمو .ن 4,444,0٠٠ ءولواب واس ةيالو

 زكرم مهأ .ن1؟,٠٠٠,٠١٠1 يحاوضلا

 .سوتناس اهأفرم ؛ّنبلا قيوستل ّيملاع

 انكلا

 . ّيعانص زكرم
 530 1016 تا هييسنريو هموت واس

 اينيغ جيلخ يف ةّيقيرفأ ةلود : طومعأمع

 «نوباغ لحاوس نم .مك 0٠ وحن دعبت

 واس اهتمصاع .ن ا هر٠6٠٠ ءآكيك 8

 هموت واس يتريزج نم فلأتت .هموت
 ةرمعتسم ..' مك 11[ هي ريو أ كرما

 تاكرب ةيرت .. أوم كلعسا ةلاغترب
 واكاك .م 1,054 هموت واس اهممق ىلعأ

5 - 0 
 .تيزلا ليخنو ركس بصقو َنبو

 ناتسدرك يف ةميدق ةعطاقم : قالب جواس

 جواس اهتدعاق .ناجيبرذآ برغ ةّيناريالا
 .داباهُم مويلا يه .داركأ اهناكس .قالُب

 ايناتيرومو برغملا دودح ىلع ةّيرئازجلا

 .راردأ اهندم نمو راشب اهتمصاع «يلامو

 رهن :530 15201560 وكسيسنرف واس

 ةيالو يوري .مك 5,١5١ :ليزاربلا يف

 نيب اًلصاف يسلطألا يف ٌّبصيو ايهاب
 ةدفاور مهأ . هيب ريسو زاوغالأ ىتيالو

 .مك ١76 ساهليف ساد وير

 يف يليزارب أفرم :530 آددأ5 سيول واس

 .واهئارام ةمصاع : سيول واس ةريزج

 .نآا 5 ترذؤة:

 رْزَج مهأ :530 !اذوهدعا لغيم واس

 اهتدعاق .ن 5٠٠,6٠٠ ء"مك ا/4ا/ ءروزآ

 . اداغلد اتنوي

 .ناريإب ناتسدرك ىف ةميدق ةنيدم :هواس

 اهبّوخ 0 نرقلا ةرهدزه ةرماع تناك

 .177 لوغملا

 تنكح .«ةيئاموو  ةلالس :سريواس

 سميتيس :ةرطابألا اهنم 1165-5

 «اتيغو الكاراكو ؛ سريواس
 تغلب .سريواس ردتكسإو «لاباغاليإو

 جوأ مهرصع يف ةينامورلا عئارشلا

 نايس انو افلا عم اهراهدزا

 5 - - ا

 . 77*17 وحن «لمعلاو ملعلا»
 كريرطب :(58ت) ّيكاطنألا سريواس
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 ةيتوهال تافلؤم هل . 61١7-518 ةيكاطنأ

 . لئاسرو رمايمو
 ايريبيس نيب لابج :5ة388 ناياس

 .م١101 ءايلوغنمو

 :(019 وحن ت) خورف نب بئاسلا



 يكبسلا

 لكيه لالطأ - ايس

 .ةّيمأ ينب راصنأ نم ءاّجه ىمعأ رعاش

 :(587ت) (رفعج وبأ) رثئاخ بئاس

 نباو دبعم هنع ذخأ .ةنيدملا لهأ نم نغم
 .ةّرَحلا موي لتق .ءاليٌّملا ةّزَعو جيَرُس
 ةيبونجلا مانتيف ةمصاع :531808 نوغياس

 . هنيم يشوه ةنيدم مويلا يه اًقباس
 قرش بونج يف ةريحب :52315123 امياس

 .م0/8 اهقمع م غبت ٠٠ ءادنلتف

 ٌبصت .م1/8 رحبلا حطس ىلع اهعافتراو
 . اغودال ةريحب يف

 . رجحلا اص بلطأ : سيئاس

 باونئج يف ترهدزا ةميدق ةكلمم ا

 .م.ق 6ث نرقلا ذنم ةّيبرعلا ةريزجلا برغ

 ترهتشإ .ةشبحلا ىلع اهترطيس تذم

 نم .اهانغو اهنارمعو اهتراضحب
 سيقلب اهتكلم تفرع .برأم اهمصاوع

 ىلع برغملا يف سأر :لترابس

 > . .ةجنط برغ ىسلطألا

 َيناركوأ أفرم :5ع/ةكاموما لويوتسابس

 مرقلا ةريزج هبش يف دوسألا رحبلا ىلع
 اهلتحإ .ةّيبرح ةدعاق

 دعب مرقلا برح يف زيلكتالاو نوّيسنرفلا
 يف ناملألاو .ء8058١ ليوط راصح

 ١447-1444. .؟ ةيملاعلا برحلا

 نسق )/1١48481-١947(: (سلوب) طابس

 تاطوطخم» هل .ةميدقلا تاطوطخملا

 .«طابس بألا

 .لنآلا » "و ان

 يف شاع يطبق بهار :(اتحوي) َعاّبَس
 يف ةسيفنلا ةرهوجلا» هل . 7" نرقلا ةياهن

 .«ةسينكلا مولع
 )١48945- 5مةةلع (يرنه لري) كابس ا

 ةرازولا سيئر . ىكيجلب ئسايس

 ذنم هدالب ةسايس ىف زراب رودب ماق .اًرارم
 دعب ام ةّييوروألا ةسايسلا ىفو ؛ 5

 ماع نيمأ 6ء1461-1444١ نيوروألا

 نم .14617-1451 ئسلطألا فلحلا

 .ةكرتشملا ةّييوروألا قوسلا يسّسؤم
 يف ةنيدم : 5م مز5 100 نوات شنابس

 ةريزجلا ةمصاع .نا٠٠0٠,86١ ءاكياماج

 .امال*٠ اًقباس '

 بابلا ناسرف ىلع قلطأ مسإ :يهايس
 شيجلا قرف مدقأ ؛ةقزترُملا نم يلاعلا

 . 17 نرقلا لئاوأ ةمّظنملا نامثعلا
 رحب يف ةّينانوي ةريزج :5م6153) ياستبس

 .ن” ء مك 7 ؛ هجيإ

 ىلع برغملا يف أفرم :©0ءانإ# ةتبَس

 .ّرح ٌيراجت أفرم .ن ٠٠٠٠

 5عماأ ل05 سوف دواس قسمي تس

 1١97- تقنامور روطاربمأ : 569 ترانك

 .مويلا ةدبل ءانغام سيتبل يف دلو ١.

 تادابع لخدأو ةلودلا ةدايس دّطو

 . برغلا يف نيّبقرشلا
 تاقن تناتستوربلا نم ةفئاط :نوّيتبَسلا

 . 19 نرقلا ىف
 ندم عب رأ :5ميلمم/ن1ل دليفغن د

 .نااله,٠٠٠ ءاونيليإ ةمصاع : ةّيكريمأ

 .ستسوشاسم يف - نلوكنل حيرض
 يف - .ئيلف افحتم ن٠

 ءوياهوأ ىف - .ن االةر٠6٠ ءىروشيم

 ْ .نا#هءروتت

 «ناسارُ يف ةّيناريإ ةنيدم :راوّرْبَس
 ةيرادبرّسلا ةدعاق .داّجس ... ٠٠:0

 . 14 نرقلا
 سيدهو ٌّينامور دئاق : سن ايتسيس

 دلجلاو عاهسلا .يمري..دهشتسا يحيسم
 ." نرقلا

 .ةرماسلا عجار : ةيطسّبِس

 . ساويس بلطأ : ةّيطبس
 يف ةّيروطسأ برح :(برح) ةعبّسلا
 نيّوخألا نيب ةبيط شرع ىلع عارصلا

 امهيبأ توم دعب سيئيلوبو لكويتإ
 ةبيط ةمجاهم يف سيئيلوب ناعتسإ . بيدوأ
 ةيدنلا تايبأ اكد اعساحر كاطأ هك
 ةعجاف نع برحلا ينشأ .ةعبسلا

 دّلخ .امهنيب ةزرابم يف نُيَقيقشلا عرصم
 هيسام ىدحإ ىف سليخسأ ةروطسألا

 2 هةيظ ةنج ةجببلا#

 ةّينانوي ةمجرت مدقأ :(ةمجرتلا) ةّينيعبَسلا
 ةيردنكسالا يف تعضو .ميدقلا دهعلل

 اهيلع دمتعإ .م.ق ١١١٠و 1١55٠ نيب

 ةيحيسملا ةسينكلاو نويتسنلهلا دوهيلا
 اهسأر ىلعو ةّينانويلاب ةقطانلا ىلوألا

 ةّيئيعبسلاب اهتيمست دوعت .سلوب سيدقلا
 سفلد اليف ؟ سميلظب نإ لوقي ديلقت' ىلإ
 طابسأ نم لك نم ةّنس ءاًماخاح 7 عمج

 كلتب مهفلكو ءرشع ينثالا ليئارسإ
 ةريزج يف اًموي ال” اولزتعاف ءةمجرتلا
 ةقيقد :ةمججرت :اهنانثا ىف اوّمتأ ءسوراف

 :(برحلا) ةّينيعبَسلا
 .ةّيناملألا ةّيسنرفلا

 .نيّيليعامساإلا عجار : ةّيعبَسلا

 دئاق :(م9910 /ه140ت) نيكتكُبُس

 لقتسإ .هفلخو نيكت بلأ رهص .يناماس
 .نييونزغلا دج . ةنزغ يف
 /هاله5ت) (نيدلا َىقت) ئكبسلا

 ىلو .عفاش يرصم' هيقف :(م
 يفوتو ةرهاقلا ىلإ داع ءماشلا ءاضق
 ماقسلا ءافش هبتك نم .رثكم فلؤم .اهيف

 ؛ىواتف ةعومجم»و «مانألا ريخ ةرايز يف
 . «جاهنملا حرش يف جاهتبالا»و

 /هالال١ ت) (نيدلا جات) ّيكبسلا
 خرؤمو هيقف .قباسلا نبإ :(ماالال»

 .ماشلا يف ةاضقلا ءاضق هيلإ ىهتنإ . تبث
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 .*«ىربكلا ةّيعفاشلا تاقبط# هباتكب رهتشإ

 برحلا عجار



 عمج#و «مقنلا ديبمو معِنلا ديعم» هلو
 يف تافلؤمو ««عناوملا عنم»و «عماوجلا

 .لوصألاو هقفلا

 «ناريإب ناجيبرذآ يف لبج : ناليَس

 .م ةرثاك

 5ةطاهانلعما»“ فوكولبَس

 مجرت نّم لَّوأ .ّيسور قرشتسم ©:
 . ١817/8 «.ةّيسورلا ىلإ نآرقلا

 نيب بلألا يف ّرمم :5ماانهع» نغوليس

 ءوموك ةريحبو ارسيوس يف راوك
 .م 1117

 ىلع ايتاورك يف أفرم :5مافا تيلبس

 ءسئانتك .نا1784,:٠٠ ه.كيتايرحألا

 .فحاتمو ةّيطوق روصقو
 )1١81١- 5معم665 (تربره) رسنيس

 ّيعامتجا ملاعو فوسليف ©

 بهذم بحاص .يبرد يف دلو .ٌيزيلكنإ

 بهذم يأ ّيعيبطلا رّوطتلا ىلع مئاق

 .ءاقترالاو ءوشتلا

 ةمصاع ناّرف لامش ةّيببل ةنيدم :اهبَس
 .راطم .ن 77,6٠٠ ءةظفاحم

 مسإ )1801١-14818(: 5زماطك رهبس

 َيناريالا بيدألاو خّرؤملا ىلع قلطأ
 نيهارب» هل .ناشاقلا ّيقت دّمحم ازريم
 نم ماع خيرات «خيراوتلا خسانهو ؛مجعلا

 . هنبا هلّمك «فلؤملا دهع ىلإ ةقيلخلا ءدب
 عبني .مك 4 .برغملا يف رهن : ويس

 ساف لهس يوري ءطسوألا سلطألا يف
 دنع ّيسلطألا يف ّبصيو ةرطينقلا ةنيدمو

 :ةيديقلا
 ىلع قلطأ مسإ :5مهاناصناع كينتوبس

-١84٠84( 

 ةثالثلا ةّيتايقوسلا ةّيعانطصالا رامقألا

 يف عوضوملا .«5 كينتوبس ناك .لئاوألا
 رمق لّوأ :1461/ لّوألا نيرشت 4 هرادم

 . ضرألل عبات يعانطصا

 رزج ةعومجم :5م012065 سداروبس
 ةيلامش :نامسق يه ءهجيإ رحب يف ةينانوي

 ءامك 808 ههبوأ ةريزج برق
 ةيبونجو .سوريكس اهّمهأ .ن ٠٠٠

 سدور اهّمهأ ءايكرت برق زيناكيدود وأ

 . سوماسو

 دوهيلا خيرات يف ةروهشم ةبقح : لباب ىبَس
 لباب ىرسأ اهيف اوناك .م.ق 0158-41

 ثالث يف رصنذخوربل مهابس نأ دعب

 مهل حمس .087و 0481و 291 «لحارم

 .ريبكلا شروف ميلشروأ ىلإ ةدوعلاب
 ليبخرأ نم مسق 0218 غعربزتيبس

 . ”درابلاقس

 )١85- 5م63155 (دراودإ) سريبس

 ةابيل نق ريفس .قريلكت] لارج 174
 لالالا ةنركع رمان 1944-7
 . يسنرفلا ذوفتلا دض

 لتلا بوئج ةّيسنوت ةنيدم :ةلطيبس
 ءنيِرَصَقلا ةيالوب ةّيدمتعم زكرم «ىلعألا

 اهلوط ةانق .زولو نوتيز ءن ١٠٠
 لالطأ .سقافص يورت مك 7

 . ةّمهم راثآ «ةّينامورلا الوتيفوس

 نب رماع نم ةيدوعس ةليبق :عيبس
 اهتكاسم «.ةيناندع

 طسو يف ضراعلاو حامرو هينرو «ةمْرْخلا

 رْيَمعو رماعو رَمُع ينب اهعورف نم .دجن
 .تاَشّيْرُقلاو روث ونب مهنمو ءروكزلاو

 ةيدوأ 4 ةهضففعص

 ىك

 :(18571-1855/) 5معانع (نوج) كيبس

 ايقيرفأ طساوأ يف فاط .ّيزيلكنإ دئار

 .ايروتكف ةريحب فشتكاو

 )1١51775- 5مأاص023 (كوراب) ازونيبس

 لصأ نم ٌيدنلوه فوسليف 31

 يف ةّيدوهيلا ةيلاجلاو هلهأ هذبن .ٌيدوهي
 هللا لعجت يتلا هئارآ ببسب مادرتسمأ
 ةفسالف فرع . ةلماكلا ةعيبطلل افدارم

 ردص .تراكيد تافلؤمو دوهيلاو برعلا
 «تراكيد ةفسلف ئدايم» هتايح ءانثأ هل

 «ةسايسلاو توهاللا يف ةلاقمفو « 717

 طخو هقالخأ ةماقتساب زاتمإ .

 ىمسألا ريخلا ّنأ ربتعي اًيفسلف اًجيهن هسفنل
 داحّتا» يف يأ «ةفرعملا حرف» يف نوكي
 هرظن يف هللاو .«ةلماكلا ةعيبطلاب حورلا

 ركفلا اهنم فرعن اهل دح ال تافص ةلمج

 ناسناإلا ءاوهأ نأ ىريو .ةّيناكملاو

 ةلاح يف هئاقب ببس يه ةيسايسلاو ةينيدلا
 ةفرعملا ةدارإ هب تعفد دقو .ةّيدوبعلا

 ةّيرظن سسأ عضو ىلإ ةّيرحلا يف شيعلاو
 يف ةلاقم» هيباتك يف «ةفرعملا يف ةّيلولح
 ماظنلا*'» ٠.١577 ةكاردالا حالصإ

 ربتعي يذلا ء1٠-١7531١1550 «تقالخألا
 :ةتافلؤم زونأ

 كرويوين جيلخ يف ةريزج :518167 نتاتس

 . كرويوين ءايحأ نم دنومشتير يح اهيلع
 ىف ةنيدم : 51353 728012 اروغاز اراتس

  ةيمتعاا ن1 + ةنايواقلب فوتج

 ايسور يف ةنيدم :51370م01 لويورفاتس

 .ن 797,٠٠٠ ءساقوقلا لامش
 ىلع تئجورن أفرم :5187328ع: رغنفاتس

 .ديص ةدعاق .ن 176,٠٠٠ «تيسلطألا

 )1١955- ة5اقهعأ (يد ماسلا لاتس

 تلعج .ةّيسنرف ةّيئاورو ةبيدأ 4811/

 اهل .ءارعشلاو ءابدألل ةودن اهراد نم

 .«نيروك»و ؟نيفلدا)



 اذني

 )١4104- ة5اقلتصع (فسوي) نيلاتس

 لاجر نم ّيسور سايس :( ١46

 ّيعويشلا بزحلا ماع نيمأ .ةروثلا
 بزحلا ةماعز يف نيئيل فلخ .. 7
 :هتاقو ىتح ١474 ةيايقوسلا " ةلوذلاو

 هيثوانم ىلع ىضقو ١4717 يكستورت دعبأ
 .ةطلسلاب دبتساو ةّيروص تامكاحم يف

 ةّيملاعلا برحلا ىف ءافلحلا ةداق ربكأ نم

 علطم يف ةدرابلا برحلا قلطأ .؟
 .ةيلامسأرلا لودلا ىلع تاّييشْخْلا

 رمتؤم هنادو هتوم دعب هطْلست مِجوُش

 ةيصخشلا ةدابع بجشف ١90615 بزحلا

 .هاياحض ضعب ىلإ رابتعالا داعأو

 هتلمح مسإ :5181128:230 دارغنيلاتس

 1١476 نيب ةيتايقوسلا ”دارغوغلوف ةنيدم

 راضحلا اهتمواقمب ترهتشإ .1331و
 مايقو ١947-١447 ءاتش يف ناملألا

 مهألا رودلا بعل سكاعم َيتايقوس موجه

 برحلا ريصم ريرقتو ايناملأ ةميزه يف
 .؟ ةّملاعلا

 برح ناسرف دحأ :5168200: روتئاتس

 .اًريهج هتوص ناك .ةداورط

 5(عمل3) (ليب يىيرنه) لادناتس

 ّبحأ .تسنرف يئاور :(1847-1178)

 يف كرتشإ . اًليوط اًنقو اهيف شاعو ايلاطيإ
 ةياورلا ءابدأ رابك نم .نويلويان بورخ

 دعب اَّلِإ ءابدألا مامتها لئي مل .نيّيملاعلا

 تاركذماا هتاياور نم .ليوط تقوب هتافو

 تايركذ» ء«مراب زورتراش» ««حئاس

 نايسول» هتافو دعب تردصو ٠«ة«ايلاطيإ
 يرنه ةريسا" .1884 «لايمال» «؛«نيول

 ةيصخشلا مسر ىف عرب ١189٠. «رالورب

 بولسأ يف ّيسفنلا ليلحتلاب زاتماو ةقدب
 0 . ةّيفطاع ةقرو َيَنَ
 ساالسناتس

 فقسأ .ئنولوب ديهشو سيّدق <48

 -1-) 5م 11516

 د © ١]

 ساللسيلوب كلملا هلتق ١!١١. فوكارك

 . اينولوب عيفش .؟
 ابالاول ىلع تالالش : 5(ةصلءإل يلناتس

 ريئاز يف ىلعألا وغنوكلا ىرجم وأ
 رادحناب . مك 460 ّدتمت .يناغناسيك بونج

 .ما٠

 5مم (نتروم يرنه) يلناتس

 يف لغوت ٌيزيلكنإ دئار :(1105-1841)
 .وغنوكلا فشتكاو ايقيرفأ لهاجم

 ةكاقممسطمم»ع ( ريتسأ يديل) بوهناتس

 تماقأ ةّيزيلكنإ ةدّيس :(11-1838آ/7)

 اديص برق نوج يف مث رمدت ءارحص يف
 ّيسايس ذوفن اهل ناك . تتام ثيح نانبلب

 . اشاب ميهاربإو ريشب ريمألا دنع

 يف لابج ةلسلس : 532010 ىوفوناتس

 .ماك,1 7 .ةيقرشلا ايريييس

 ةيناطيرب ةئيدم :1050[51:8 دروفتارتس

 .ن؟7:,١٠٠٠ «ماهغنمرب بونج نوفأ ىلع
 فحتم و حيرض :ريسبكش رائاب ةريهش

 . حرسمو ةبتكمو
 يف ةنيدم :511ةقانوانآ 5 عروبسأرتس

 «نيرلاو ليإ ىقتلم ىلع اسنرف قرش
 زكره .ن4#٠*٠٠٠,٠ «سازلالا ةمصاع

 .يبوروألا ناملربلاو َيَّبوروألا سلجملا

 نيرلا نيب طبرت تاونقو ّيرهن أفرم
 زركرم . طفن يفاصم .نورلاو نراملاو

 نم ةيئاردتاك «.يخيراتو ىملعو يعانص
 فحاتم :آ8 نرقلا نم رصقو 5١ نرقلا
 فحتمو «ةليمجلا نونفلا فحيتم ع ةينغ

 .ٌئرثألا فحتملاو « ّينيصلا فزخلا

 (غربنتوغ) ةّيناسنإ مولعو ةفسلف“ زكرم
 نائرقلا :؛(نيقلك) حالصإو ب مولعو

 اهيلع ىلوتسإ ١77١. ةعماج .135و 6

 دعب ناملألا اهّلتحا ء١15/1 ١54 سيول
 تعضخو 1١/41/٠-1١918 ةميتع ةمواقم

 غربدنرتس
 .ريلكول اهرّرح ىّتح ١54٠-١954 مهل

 56530105  (روغيإ) يكسنفارتس

 دْخنِإ . ئسور قيسوم :(1991-1845)

 رابك نم . ةيكريمألا مث ةيسنرفلا ةّيسنجلا

 .ميزوتلاو عاقيالا لاجم يف نيعدبملا
 هلامعأ نم .ةصقارلا ىقيسوملاب رهتشإ
 ديعال .«اكشورتيا «ةرانلا روفصعال

 جلاع .ةءريمازملا ةينوفميس» ««عيبرلا
 ةيكيس'الكلا نم تاعوضوملا فلتخم

 . اًنوص رشع ينثالا ماظن ىلإ ةديدجلا
 511355058 (كيردرف رتيب) نوسوارتس

 ىف دلو .تناطيرب ئقطنم :( )١9419-

 ةّيلالدتسالا تالكشملاب ّمتهإ .ندنل
 يف هتّيرظن ضرعو ءّينسلألا عجرملل
 تاقالعلا سردو «غ464١ دارفألا» هباتك

 ربتعي .ةّيعيبطلا ةغللا دعاوقو قطنملا نيب

 ةّيليلحتلا ةفسلفلا ىلثمم زربأ نم

 .ةّينوسكسولكنألا
 5(عمطعنع (نوك فزوج) عربن رتس

 ٌيئامنيس | جرخم :(1959-1895)

 رحاس .ةحماجلا ءاوهألا فصو . يكريمأ

 نيلرام عم لمع .ةروصلاو ءوضلا يف

 بولق» .«قرزألا كالملا» يف شيرتيد
 ؛ةءارمحلا ةروطاربمألا» ؛ 1ةلعتغيم

 .«سربسكإ ياهغتشا
 5امضملطءعرمرو (تسغوأ) غربدن رتس

 شاع .ّيديوس بيدأ )١1515-14849(:

 ةسردملاو ثيدحلا حرسملا هب رثأت

 هصصق نم  .ةّيناملألا ةّيريبعتلا

 ةعفارم» ةّيتاذ ةريس هلو «نوجؤزتم»

 ؛؟نونجم

 .«توملا ةصقر» ء«ىلوج ةسنآلا»
 ؛؛مجبلا» ؛«حابشألا ةتانوص: ؛«ملحلا»

 ءقسألا» هّنايحح رسم نمو



 ةرشع

 . نيرحبلاب ةرتس ةريزج يف أفرم :ةرتِس
 رزج ىدحإ :5زمصتطمأت يلوبمورتس

 .م 471 لعتشم ناكرب . ةّيلاطيالا ايلويإ
 بلألا لابج يف ّرمم :5161010 ويقلتس

 وتاليم قيرط .م08/,1 ةيلاطيإلا
 . كوربسنإ
 :(م١1؟:/ه5٠١4ت) كلملا َّتِس

 اهمهتِإ .مكاحلا يمطافلا ةفيلخلا تخأ

 تو مكاحنلا .لايتغاب نيعرؤملا ضعب
 ىلع ةياصولا تّلوت .نورخآ اهنع ةمهتلا
 ةلودلا ةرادإب تماقو رهاظلا اهيخخأ نبا

 . تاونس عبرأ ةّدم

 ةيئاطيرب ةنئيدم :51هاغع-م1-0عما6 كوتس

 فزخ .ن٠٠٠,٠٠0 .:؛رتسشنام برق

 .ديمهرقو

 ةّيناطيرب ةنيدم :51061م016 تروبكوتس

 .تاعبق .نا”ةهرذع» ؛يزرم ىلع

 0(5ءالتةانكع# (ستنياهلراك) نزواهكوتس

 ميعز .ّيناملأ ئقيسوم :( )1١974-

 هلامعأ نم .ةئثيدحلا ةّيئنامرجلا ةسردملا

 .«يرونيإ١ ؛«هتنموم .«كوتسريفالك»
 ديوسلا ةمصاع : 7 ملهك ونس

 ىلعو نرالام ةريحب يف رزج ةدع قوف
 ّيملع نكره .ن 1,141,0٠٠ ءقيطلبلا

 فحاتمو لبون تاسّسؤم «ىّنفو فاقثو

 ٌّيراجت أفرمو ةّيلود تاراطم ء.ةّمهم

 طاطمو دلجو جيسنو نفس ءيعانصو
 تارامع .ةعجو ةيذغأو نوفلت تاللآو

 زكرم
 تكئأت 1

 .ةثيدحو ةميدق

 ةييملوألا باعلالا

 ١ فاتسوغ عم ١1577 ترهدزاو
 .ةكنسلا ردم ذاق
 ادنلتكسإ يف ةنيدم 8 غنلريتس

 ةقلم ةعلق ..ن ةءيغ» هةروق ىلع
 .هربندأ ةعلق تسفان

 .ةماع قئادح

 )١1/44- 5160685 (نوج) سنقيتس

 ماقو (1804) اًيراخب اًيكرم ىنب 28

 كرويوين نيب ّيسلطألا ىلع ةلحر لَّوأب
 . ّيراخبلا عفدلا ةطساوب ايفلداليفو

 5اءعماعمكفم0 (جروج) نوسنفيتس

 .ّيزيلكنإ سدنهم :(1848-1181)

 .ةيديدحلا ةرطاقلا عرتخإ

 51تا/ع7508  (تربور) نوسنقيتس

 هل .ّيزيلكنإ بيدأ )1844-1486٠0(:

 ,ءزنكلا ةريزج# اهنم «تارماغم تاياور

 . ؟دياه رتسملاو لكيج روتكدلا»

 بستكي ميحجلا يف رهن :5195 سكيتس
 «حرجلا ّدض ةعانم هايم يف سطغي نم

 كلت اهرمغت مل يتلا هبعك يف هباصأ

 :(8١4-؟٠5 وحن) 5ان]1ع0م» نوكيليتس

 تامجه در . لصألا َيلادناث ئنامور دئاق

 نم اًصلخت سويرونوه هلتق .ةرباربلا
 . هتياصو

 ادنلتكسإ كولم ةرسأ :51ان3:1 تراويتس

 “١597- ارتلكنإ كولمو 1١١ ذنم

12 . 

 ةيناكرب ةريزج :51تال316 تراويتس
 0- ا١رالا"ة .ادنليزوين بونج

 لثمم :(15893ؤ/-) :(سميج) تراويتس

 اله نم رثكأ يف اًراودأ ىّدأ ؛ كر يمأ

 بهذي ثيمس دّيسلا» : اهرهشأ نم ..اًمليف
 ىلع زئاح ««ةّيفلخ ةذفان» ««نطنشاو ىلإ

 .(1984١)و )١94٠(« نيراكسوأ

 ةأرمإ :(م500/هد5 وحن ت) حاجَس

 توه لعب ةوبنلا تعّذا ميمُت ينب نم

 هلتق دعبو «ةمِليسُم اهجّوزت .تنبنلا
 .تيلسأ

 /ها899١ت)  (دمحأ) ّيعاجسلا

 هل ءّيرصم عفاش هيقف :(م1747
 اهزربأ فراعملا نم عاونأ يف ةكراشم

 حرش ىلع ليلجلا حتف» هبتك نم .وحنلا
 ليقع نبا حرش ىلع ةيشاح» وأ ؛ليقع نبا
 نبال رطقلا حرش ىلع ةيشاح»و «ةةّيفلالل

 . ؟ماشه

 ت) (دّمحم نيدلا جارِس) ٌيدنواجَسلا

 رهم .َّيفنح هيقف :(م7١١1/ه١٠7 وحن

 هتافتصم ّمهأ .باسحلاو ثيراوملا يف

 فيرشلا اهحرش «ةيجارسلا ضئارفلا»

 انجل

 : ناتسحس

 .دابارصن اهتدعاق .ناتسناغفأو

 ءرسشفم :(١44ت) (دّمحم) يناتسجيلا

 بيرغ» هل .دادغب يف ماقأ .ّيوغل

 . «نارقلا

 بونج ىف ةميدق ةنيدم :ةساملجس
 دهم .تلاليفات ةدعاق تناك .برغملا

 ميلقإ يف اهلالطأ .ةّيولعلا فارشألا ةلود

 .زيز يداو ىلع قوسلا رصق
 حيصف بيطخ :(774 ت) لئاو نابحَس

 . ةيواعم هب بجعأ .لثملا هب برُ
 /ه٠114 ت) (مالسلا دبع) نونحَس
 يلو .رابكلا نم ّيكلام هيقف م4

 .؟ىربكلا ةنّودملا» هل .ناوريقلا ءاضق

 ةظفاحمب رصم ىف ةميدق ةنيدم :اخس

 ْ ةيقلا

 ناربإ ىف ةميدق ةقطنن

 يف ةيسور ةريزج : 56
5 

 5 مك امك ؛« كستوحخو رجب

 ولجوي اهت داع .لالةةريققق

 أافرم 2 اهندلم نم ٠.كسنيلاخس
 لوطب ةليطتسم كذتمت .كسفوردنسكلأ

 .مك ٠٠١ اهضرع طّسوتمو مك 4

 ءايريبيس نع ايرات اقيضم اهلصفي

 مسقلا .ةّينابايلا ودياكوه نع زوريبالو
 1١9:86-١19480. نابايلل ناك نبونجلا

 محف مجانم .م4١5,١ اهممق ىلعأ

 .قروو باشخأ .ديص ةدعاق . طفنو

 )1١177- (ّيلع نيدلا مَلَع) ٌيواخَسلا
 .وحنلاو ةغللاو تاءارقلاب مِلاع 5

 نكس . ّيبطاشلا ىلع ةرهاكلا يف سرد

 بحاص كلام نبا اهيف هيلع ملعتو قشمد

 لّصفْملا حرش» هبتك نم .ةيفلألا

 لّوأ وهو ؛ةّيبطاشلا حرش»و ؛ّيرشخمزلل
 . اهترهش ببس ناكو اهحرش نم
 نيدلا سمش) ٌيواخَسلا

 مِلاعو ٌيرصم خّرؤم )١49410-1١471(:

 ةرهاقلا يف دلو .بدألاو ثيدحلاب

 .باتك يتئم وحن فّئص .ةنيدملاب يفوتو
 نرقلا نايعأ يف عماللا ءوضلا» اهرهشأ
 ةّيفلأ حرش# هلو ءاًءزج رشع انثا ؟عساتلا

 .ثيدحلا حلطصم يف ةَققارعلا

 خيراتل ليذ»و «ةنسحلا دصاقملا#و

 .«يزيرقملا
 بلطأ : 0130-5: غاهنقا رخس

 . ياهال

 (دمحم



 سيدرس 1

 .ةَمْحَز عجار : ةمُحّس

 يلاعلا ّدسلا

 .ملاعلا يف دس مخضأ .لينلا ىلع رصمب

 .مك 5 هلوط .1950-19101 يشب

 ةدعاقلا ضرع .م7

 ةريحبلا ةحاسم .مالا ةّمقلاو .م

 . م رايلم ١1٠١ اهتعسو 'مك ةرم٠»
 ىلع لمعيو ةعساش تاحاسم يورب
 عقوم رمغ .لينلا يف ةحالملا نيسحت
 عقوم ىلإ اهعفر دعب لبتس يبأ دباعم
 . ىلعأ

 جيلخ ىلع تيل َيطفن افرم :رديتلا
 .نآةر٠2* (ةردس

 .ترس لطأ :ةردس

 ينمرأ نطبق بهار :(سرطب) ََعَمَدَسلآ
 مويفلاب تنمدس ريد يكا اع . لصألا

 . ةينيد تافلؤم هل . 17171١ وحن

 اهب تلح ةميدق ةيناعنك ةنيدم :مودَس
 تبرخف .م.ق ١9 نرقلا يف ةّيضرأ ةثراك

 بونج ةعقاو ىرخأ ندم ةّدعو ةروماع عم
 تقرحأ اهنا ةاروتلا تزكذ :ىتملا زعل
 داسفل اًصاصق تيربكلاو رانلاب ةروماغعو

 طوق مهو .قالخألا مهذوذشو اهلهأ

 : مالسلا هيلع طول

 لامش دجت يف ةّيدوعس ةقطنم :ريدسلا

 .ةعمجملا اهندم نم «ضايرلا برغ
 ةروهشم ء.يفلزلا .طاغلا .ليجالَج

 . منغو لبإ ةيبرت . اهليخنو اهتاحاوب
 .ةريحلا ىف نامعنلل رصق : ريدَسلا

 :(5١١١ت) (رفعج دّمحم وبأ) ٍجاّرَسْلا

 ةغللاب ملاع .دادغب لهأ نم بيدأ

 ةياورلا يف هترهش تراط .وحنلاو

 هبتك ّمهأ .هقفلا يف ةكراشم هلو رابخألاو

 ."قاشعلا عراصم»

 ةريزجلا ٍكبرغ يف لابج لسالس :ةارَسلا

 رمحألا رحبلا لوط ىلع ّدتمت ةّيبرعلا
 «لحاسلا ةماهت لهسو دجُن نيب اًرجاح

 :نيسقو زاجحلاو نيدُم لابج لمشت

 بيَعش لبج نميلا يف اهممق ىلعأ
 ريسع لايج ةّيدوعسلا يفو .ما,ل

 "لل
 اينودقُم ىف ةنيدم :56183 يارس

 . غبت .ن 40,0٠٠ «نانويلاب

 ردب كباتألا رصق لالطأ :(هَّرَث) يارس

 ناوسأ ىف فيدح دس +

 هعافتراو

 . لصوملا يف ةلجد ىلع ؤلؤل نيدلا
 يف تمكح ةيناريإ ةلالس :ةيرادبرَسلا

 اهتدعاق تناك 15-1981 ناسارح

 . راوْرْبَس
 ةيسور ةنئيذه : 56 1مانأ 101 فوخويرس

 011885: ءاقاوأ ىلع زكسوم بونج

 .يرذ زكرم
 يف متسم بلك :166106105 ريبرس

 هل .ميحجلا سراح . ةّينانويلا ايجولوثيملا

 هيلع بلغت .عافأ قانعأو سوؤر ةثالث

 1 .هضورو سيلكاريه

 طّسوتملا يف َيبيل جيلخ :ةردِس وأ ترس

 : هتفارم نم . هتارصم ىلإ يزاغتب نم ٌّدتمي
 ءردسلا ءفونألا سأر «ةليقُعلا ءَةَيِتيوُرلا

 .تاريوبلا «ناطلشلا

 .ةردِس جيلخ ىلع َيبيل أفرم ءةطسنارخو
 ةلودلا سّسؤم :يدكالا ١ نوج رس

 .م.ق 7775-1١81 وحن ةّيدّْكألا

 ةمصاع دُكأ سّسأو روبينو روأ ٌلتحإ

 .ةديدج

 ريدصت 6 تل ريس

 نم :(.م.ق ال0-ا١5) ١ نوجرس

 ٌلتحإ .ةثيدحلا ةّيروُشألا ةلودلا كولم
 ال1 نشييكركو عبق آ03 ةرماشلا
 اهاّمس ةديدج ةمصاع سّسأ ٠١١,. لبابو

 . "داباسرخ مويلا يه نيكورش رود
 ةيقشمد ةرسأ دج :روصنم نب نوجرَس
 نب روصنم اهنم .نيّيومألا اهؤانبأ مدخ
 نحوي سيّدقلا وأ ىيحيو نوجرس

31 

 (.م.ق َّث نرقلا) لعولاو ؟ نوجرس

 ركوللا فحتم

 .ّيقشمدلا

 ليزاربلا يف ةيالو :561هنمع هبيجرس
 ةيالو نع اهلصفي ّيسلطألا ىلع

 ءايك 1334 قكسيست رف واس زازقالا

 .وجاكارأ اهتمصاع

 .واكاكو ركس بصق .طفن لوقح

 .نل أرأ ة*رةووة

 ريبرس دّيقي سيلك اريه

 .نارتاللا رصق ءانب داعأ )3405-41١(.

 ناسيدق : سخابو سيكرس وأ سويجرس
 ةدابع اضفر . سئيميسكم ةداق نم ناديهش

 ةسينك ىنب . 5 نرقلا علطم امدعأف ناثوألا

 ١ سويزاتسنأ روطاربمألا امهيمسا ىلع
 . ةفاصّرلا يف

 نم لقن :ّيمورلا ايلإ نب سويجرَس
 ةحالفلا)» م57 ةّيبرعلا ىلإ ةّيئانويلا

 ؛ءاذغلا»و سوّسب سنايساكل ؛ةّيمورلا

 . سئيلاجل «قايرتلا»و طارقبل

 :(9؟ نرقلا) فوسليفلا سويجرس

 مجرت نم لْوأ .ّيروطسن بيبطو بهار

 نانويلا ةفسالف بتك ةّيئايرسلا ىلإ
 . مهئابطأو
 هلوط .دجتو ندرألا يف ٍداو :ناحرسلا

 .مك ٠١ ىلإ ؟ نم هضرعو .مك

 )١9586-/19810(: :(يركش) ناحرس

 حرسملا» موجن عملأ نم .ٌيرصم لثمم
 : اًمليف ١5١ نم رثكأ يف كراش .«ّموقلا

 قيرطلا» :«ةأرما بابش» ؛«لينلا نبإ»
 نم اًددع نويزقلتلا ىلإ مّدق .«دودسملا

 .تالسلسفلا

 ورم نيب ةميدق ةّيئناريإ ةنيدم : سخرس

 .نا٠0٠0٠,0 ءدهشمو
 نابكوك برق عبني نميلاب ٍداو :ددرَس
 ةديّدحلا نيب رمحألا رحبلا يف ٌبصيو
 .فيلّصلاو
 انكل ةكلرخ  ةطفاغ صوسوت
 سدا



 ىف ةّيلاطيإ ةريزج :56706873 ةينيدرس

 ويسافينوب قيضم اهلصفي .َيناريتلا رحبلا
1 

 . مك ١42,٠84  هء.اكيسروك نع

 نم (؛«ىرايلاك اهتمصاع .ن , :٠٠

 نابج اهحظح وروتو يراساع اهنلم
 ةيبرتو ةعساو عارم .م 4 اهممق ىلعأ

 .هكاوفو ةمركو نوتيزو بوبح .ةيشام
 صاصرو محف مجانم . كامسأ ديص
 .انا٠ تسلا اهازغ .نيلف فنؤو
 لامش تنيقارع فيصُم :كنِسرّس

 .م ١1١٠١ ءلصوملا
 .كبلعب ءاضقب نانبل يف ةدلب :نيعرّس

 .ّينامور دبعم ضاقنأ

 قشمد ةظفاحمب ةيروس يف ةيرق :اياغرَس
 . ميدق لكيه اياقب .م 7
 :5ء1عاننعا/ 205550 داسوي فييغرس

 .(1970-1981) كسروفاز اهمسأ ناك
 ءوكسوم' لامش :

 . 16-58 نرقلا نم ةريدأ .نا الرد:
 (يد ليغيم) ستنافرس

 .نابسالا ىرثان ربكأ نم :(171311-1655)

 . *«هتوخيك نود؛ هباتكب هركذ دلخ

 نروهرتام وأ نئرس
 يف بلألا ممق ىدحإ 60

 .م ءايلاطيإ دودح ىلع ارسيوس

 ةيسسور ١ ةنيدم

 عرابة ك5

 عزك اللب

 . تامرز عجتنم ىلع فرشُت

 ىلع ةّينابسإ ةنيدم : 22538028 ةطسقرَس

 .ن 1١٠,٠٠١ «ةنولشرب برغ وربإ

 مصاوع نم .اا؟ برعلا اهلتحإ
 دوه ىنبو بيجُت ينب ةمصاع .سلدنألا

 ةكلمم ةنصاخ .ففاوطلا كول .نم
 فو َيفاقث زكرم .57؟ نرقلا نوغارأ
 . ةّينغ فحاتم «ةّيرثأ سئانكو روصق

 .ازوكاريس بلطأ :ةسوقرَس

 )١9474-١19886(: (سايلإ) سيكرس

 سيئر .ةينابشلا يف دلو .قنانبل ّيسايس
 1١91/5-1987. ةّيروهمجلا

 )1١845-١1910(: (ليلخ) سيكرَس
 ةديرج سّسؤم .ينانبل يفاحصو بيدأ

 . 181/ا/ «لاحلا ناسل»

 ةديرج ئشنم بيدأ :(ميلس) سيكرس
 .«سيكرس ةلجملا بكاصو ؟ىدصلا معبرا
 يف «ةكلمم ٌرس# :هتافلؤم نم . 19717 يفوت

 .(1891) نامثع ينب رابخأ

 )١4805- (نايلإ سميك رّس
 .ةرهاقلا نطوتسا ٌيروس بيدأ 5

 .«ةبّرعملاو ةّيبرعلا تاعوبطملا مجعم» هل

 كريرطب :(5 نيكيراك) نايسيكرس
 سكذوثرألا نمرألا ىلع نيزايمشتإ
 . 161١ فلو . 4

 ع

 5-0002 ١ | ب اق رف

 .بلدإ ةظفاحمب ةيروس يف ةيرق : نيمرَس

 يف ةّيزيلام ةيالو :5313ةلع كاوُرَس

 "وك ١06 ( وينروب برغ لامش

 ىلعأ .غنيشوك اهتدعاق .ن ٠,٠٠"

 فسوي)

 ءاضق ءةيروس لامش ىف ةيرق

 ٍ ليخنو طف .م 5,47 دوروم اهلابج

 .تاراهبو باشخأو طاطمو

 .ّيريرحلا تاماقم لطب :ّيجورَسلا

 رعاش :(١075ت) (بوقعي) ّيجورَسلا

 . 019 نانطب فقسأ . ينايرس

"٠. 

 خوّرف ىفطصم :هذيمالت نم .َنفلا ميلعت
 ديشرو نيهيودلا ابيلصو سن رَمُْعو

 تاّيصخشلا مسرب رهتشإ .يبهو

 ةيعقاولاب زّيمت . ةينانبللا ةّيعيبطلا دهاشملاو

 .ريبعتلا ةّوقو
 )١161١-181١5(: (نامثُع) يرورس

 . خيراوتلا مظنب رهتشا ّيكرت رعاش
 (ىفطصم نيدلا حلصم) يرورس

 .ّيكرت ٌيوغلو هيقفو رعاش :(1017 ت)

 داجأ .ٌينوناقلا ناميلس نب ىفطصم ملع

 يونثم حرش .ةّيسرافلاو ةّيبرعلاو ةيكرتلا
 .ّيمورلا نيدلا لالج

 ةغللا ءانيأ نوّيحيسملا :نايرسلا

 ةينوراملا ةسينكلا مهنم تعرفت «ةّينايرسلا
 نايرسلا» ءةبقاعيلا»» ءّ نرقلا
 ةةايرسلا ةييضقلاو < نرقلا (ىستكرترالا

 مهنمو ةيكيلوثاكلا .51؟  نرقلا
 .دنهلا يف نوّيراكتلاملا
 رعاش :(9ا95ت) ءافرلا ىِرَسلا

 .ّينادمحلا ةلودلا فيس حدم . ٌيلِصوَم

 ةلودلا فيس ةافو دعب دادغب ىلإ لقتنإ

 هل ىّدصت نأ ىلإ نايعألاو ءارزولا حدمف

 ةاجاهم امهنيبو هنيب تناكف ناّيدلاخلا

 ناك .ءارزولا سلاجم نع هادعبأو هايذآف

 فصولا ىف اًعراب ظافلألا بذع
 ْ .ناويد هل . هيبشتلاو

 نقيس عا 24 ةلهاطه: اكنلا ىرس
 .نا١ةر٠4ء,9٠2 كوك 56,7٠١ ءاّقباس

 - | : ع0 0ع طةمعم وكساي ود ورس

 ىلعأ نم .نال"و5.٠*: ءوريب ىف ةنيدم

 : ةينغ مجانم زكرم .م 0 ملاعلا تدلع

 . كنزو صاصرو ساحنو بهذو ةضف

 ماّسر :(148570-19178) (بيبح) رورُس

 | ةليوط ةرتف ماقأو ءامور يف سرد .ينانبل



 ءانفج اهئدم نم هويمولوك اهتمصاع
 . اورانولوب يلو ءهلاغ «يدناك

 .1448 تّلقتسا «ثلونموكلا لود نم

 .19/17 لوماتلاو نيّيلاهنسلا نيب عارص
 مل 194:-1941 ٌّيدنه ٌيركسع لخدت

 طبترملا عازنلا لح ىلإ لّضوتي
 ةّيئاوتسا ةريزج .لوماتلا نيّيلاصفنالاب

 نع اهلصفي ّيدنهلا طيحملا يف ةّيويسآ
 رزجلا نم طيرش دنهلا قرش بونج

 وه طيحملا نم قّيض عارذو ةّيرخصلا
 ب .مك ١0 مةضرع «كلاب قيضم

 ةيدرأأ ايللخح لح تيانقع : ضوألا

 يطغت .م 14 ؛الاغالتوروديب

 تاباغو ةّيئاوتسا لاغدأ ةعساش تاحاسم

 كتو لدنَصو تيزلا ليخنو دنهلا زوج

 ةريصق رهنأ .نارّريخو رجاكأو سونبأو

 يئاوتسا خانم .ةريثك تالالش زاتجت

 ٌزرأ .ةريزغ راطمأو ةيمسوم حايرل ةضرع

 لباوتو تاراهبو واكاكو بوبحو توهينمو
 طاطمو ياش :َّيملاع جاتنإ «غبتو ةفرقو

 امّيس اال ةيشاه ةيبرت ءدنهلا زوجو

 :ةّيتابن روطعو ةئيمث باشخأ .سيماوج
 قروو جيسن ةعانص ةميرك راجحأ مجانم
 فزخ «:ةّيفرح تاعونصم ؛«تويزو ةيذغأو

 . جاجزو

 ىلع ةّيدنه ةنيدلم :51113885 رغتيرس

 عم ةكرتشم ةمصاع .م . موليج

 ءريمشكو  ومج  ةيالول  ومج
 لكايهو ةّيذوب عماوص .ن
 . ةّيفرح تاعانص . ةّيرثأ عماوجو
 رادلا بوتج ةّيبرغم ةنيده :تاطس

 .ةروهشم نيتاسب .ن 0١.٠٠٠ ءءاضيبلا

 برعلا ناّهك رهشأ نم :نهاكلا حيطَس

 َىِش هليمز عم ةّيلهاجلا يف

 «ةيالو ةمصاع ةّيرئازج ةنيدم :فيطس
 لوما قوس 3110/6
 ةنضخلاو لامشلا يف نابيبلا نيب فيطس

 . بونجلا يف
 دلو )١94:4-١954(: (نوطنأ) َةَداَعَس

 بزحلا سّسؤم .(نائبل) ريوشلا
 .«ممألا ءوشن» هل .ّيروسلا ّيموقلا

 ةيعارز

 . هدّوأ عج -|و يي سم

 ةعلمحو ترعلا نيب 0 عاش مسإ :دْعَس
 . لئابق ةذع

 :(148515-147) (اشاب بيبح) دعّسلا

 ةرادالا سلجم سيئر . ّينانبل ّيسايس

 . 15-5355 يناثلا

 :(٠10/4-11/ا/) (رودنغ خيشلا) دعّشلا

 يف دلو .19 نرقلا يف نانبل نايعأ نم
 فسوي ريم لل ريدمك هدلاو فلخ .اسمشر

 عم راّزجلا هلتق . اال

 /هه5 ت) صاقو يبأ نب دعس

 دحأ ءيباحص .ٌيرهز يشرق م00

 حتف شويج داق .ةئجلاب نيرشبملا ةرشعلا

 . ةفوكلا ىنب
 :(م176 /ها4١ ت) ةدايمم نب دعس

 .هفسوي ريمألا

 ءارمألا نم .ّيجرزخ ّيراصنأ .َّيباحص
 دهش .مالسالاو ةّيلهاجلا يف فارشألا

 ةفالخلاب عمط .قدنخلاو اًدحأو ةبقعلا
 ركب ابأ نيشيشلا عيابي ملف ّيبنلا ةافو دعب

 .يفوت ثيح ناروح ىلإ لحتراو رَّمْعو
 ٌيباحص :(م717 /ه" ت) داعم نب دعس

 .قدنخلا يف دهشتسإ .ّيسوأ ٍيراصنأ
 /ها؟/١ت) (ىلاعملا 51 ةلودلا دعَّس

 ةلونفلا تقيس ننإ .ٌّينادّمح ريمأ م١0

 بلح ىلع ةدايسلا هعزان . 456 هفلخو

 ةا/ا/ رومألا هل تّرقتسإ .هيوغرق هبجاح
 هجو يف دمص . يسابعلا عئاطلا دهع يف

 ةقرلاب يفوت .مهمزهو مورلا
 )/16179-١16914(: (هجاوخ) نيدلا دعّس

 جات# هباتكي رهتشإ
 ميلس ناطلسلا ةافو ىلإ

 .ّينامثع خّرؤم
 هب غلب .«خيراوتلا
16 ., 

 /ه1650ت) َيوّمَحلا نيدلا دعَس
 ىلإ هتبسن .يناسارخ فّوصتم م1

 دوعُس

 ىلإ ٌمضنإ .نيوج يف أشن .هيوُمَح هدج
 مجن اهسّسؤم فلخو ةّيوربكلا ةقيرطلا

 دهع يف ماشلا ىلإ رجاه .ىربُك نيدلا
 اهدعب داع نويساق ىف ةّدم ماقأو لوغملا

 ججل ىف راربألا ةنيفس» هل .هنطو ىلإ

 .«رارسألا

 )1١697- (نمحرلا دبع) يدعّسلا
 يف ياغنُس ةكلمم خّرؤم ©(7

 .«نادوسلا خيرات# هل . نادوسلا

 :(11489-1591) يزاريشلا يدعس

 ءزاريش يف دلو .ريبك َيناريإ رئانو رعاش

 يديرم نم ناك .دادغب ةّيماظن يف ملعت
 «ناتسبلا» هل . ّيناليجلا رداقلا ديع

 ىلإ تلقن دقو ؛«ناويدلا»و ”«ناتسلغ»و

 .تاغل ةّدع

 .يوابّجلا عجار :ةّيدعسلا

 تمكح سوسلا نم ةلالّس :نوُيدعّتلا
 -٠64١/ها١٠ا!١-949 برغملا ىف

 تناكو نيّيساطولا ىلع اوضق .م5
 اهسّسأ .شكاّرم مث ساف مهتمصاع

 رهشأ .166ات ىدهملا خيشلا دمحم

 .ّيبهذلا روصنملا دّمحم نب دمحأ اهكولم

 بلطأ .شُكاَرَم يف ةّمهم روصق اهراثآ نم

 .برغملا تالالس لودج

 ةّيكرت ةنيدم :511:1 درِعْسِإ وأ ترِعس

 ترهتشإ .ن 1٠,٠٠٠ .ناو ةريحب بونج
 .ةحلسألا ةعانصو اهتاجوستمب اًميدق

 سّسؤم :(750١ت) (نب دّمحم) دوعس

 نرقُم ةريشع نم .دجن ىف دوعس لآ ةلالس
 رشن يف دعاس .ةطرفلا ريمأ -ةدتت نم

 مالسالا ةيقنتب تماق يتلا ةيفلسلا ةوعدلا

 دبع نب دّمحم خيشلا دي ىلع كرشلا نم

 .باقولا

 خ1 نسا . : 5 1.

 ها ويف نوجا عن هل : ١

 0 ظ ١ ها
 شكارم - نييدعَسلا نفادم



 زيِزَعلا دبع نب دوعس

 :(19١-05٠1954؟) زيزعلا دبع نب دوعس

 لزانت 194867-١474. ٌئدوعس كلم

 ىف ةلود :(ةّيبرعلا ةكلمملا) ةّيدوعشسلا

 هببشا مظتيم .نطقتا انآ بر بونج
 رمحألا رحبلا ىلع ةّيبرعلا ةريزجلا
 ندرألاو قارعلاو تيوكلا نيب جيلخلاو
 تريلا تاراعآلا داجتاو هامش نميلاو
 ء' مك 1١" ءرطقو

 .ضايرلا اهتمصاع ..
 ةمّركملا ةكم :نامّرَحلا اهندم نم

 «فئاطلا ل .ةرّونملا ةنيدملاو

 سأر .ةديّرب .فوفُهلا ,نارهظلا ؛ماّمدلا

 دوعُس نب زيزعلا دبع اهسّسأ .قيقُب «ةروُنت
 اهنلعأو ١957 زاجحلا كلمو دجن ريمأ

 زاجكلاو دجت اهيبلاقأ 537+ ةكلمم

 ةيفع  :ققرالا .فايعألاو ريو

 دجن يف اهلّلَختت ةعساو ةّيلمر ةّيوارحص

 لبج الامش اهيف عقتريو تاحاولا ضعب
 برغلا ىلإ قرشلا نم اهزاتجيو رّمَش
 اًقرش جيلخلا وحن ردحنتو هَقيّوُط لبج
 طفنلا لوقحب روهشملا ءاسحألا لهس يف

 ىلاوتت ..فوفُهلا اهّمهأ نع تاخاوبو

 يراحص بونجلا ىلإ لامشلا نم اهيف
 . يلاخلا عبرلاو ءانهدلاو ىربكلا دوفنلا

 لهس رمحألا رحبلا ىلع برغلا يفو
 ةبَقَعلا جيلخ دنع نّيض ءىيلحاسلا ةماهت

 دجن نع هلصفت .«بونجلا هاجتاب عسّتيو

 لابج لمشتو ةيلاعلا ةارسلا لابج لس الس

 عقت اهممق ىلعأ .ريسَعو زاجحلاو نّيِدَم
 نم ددع اهزاتجي .م17١,7 اهبأ لامش

 ردحني ءافيص فَي اهمظعم «ةيدوألا
 «ضمحلاك رمحألا رحبلا ىلإ اهضعب
 .نازيجو ثيللاو ةمطافو عبارو عبنيو

 رساودلاك لخادلا ىلإ رخآلا اهضعبو
 نمو «نارجنو «ةشيبو ةينار هّيَّدفارو
 خانم .ناحرسلاو َةّمّرلا ىرخألا ةيدوألا

 ىلع بطر ء«ةزارخلا ديدش فاج ٌّيَراق

 ةّيطفنلا لودلا ربكأ نم .لحاوسلا

 .طايتحاو ريدصت لوألا زكرملا :ةّيملاعلا

 ّيقرشلا لحاسلا يف ةعساو لوقح

 ذيدح ءةّمهم ةّيندعم ةورث .ءاسحألاب

 . حلم علاقم «ةضفو بهذو ساحنو

 يف هكاوف «ليخن بوبحو حمق ةعارز
 زكرملا :رومت .ريسع تاعفترمو فئاطلا

 ةّيدوعّسلا ةيبرعلا ةكلمملا راعش

 قاطن ىلع ةيشام ةيبرت .ملاعلا يف 5

 كامسأ كينيت «مانغأو لبإ .عسأو

 داومو ةيطفن تاعانص . ؤلؤل صواغمو

 ةيذغأو دلجو نوباصو ةدفسأو ءانب

 يف نيردصملا ربكأ نم .داججسو فزخو
 ّنبو رومتو «َيعيبط زاغو طفن ملاعلا
 ( ينيد وكره .ةيشاملا تاجتنمو عومصو

 . ةنّولملا طئارخلا بلطأ

 دلو )١940-٠١١(: (دراودإ) ديعس

 اًثحابو اًحجان اًسّردم ناك .سدقلا يف

 . ةيكريمألا تاعماجلا يف اًرّيمتم اًيميداكأ

 ةّيضقلا ةمدخل هتاباتكو هطاشن مظعم سرك

 ةفاقثلاو خيراتلاو بدألا يف هجاتنإ ريزغ

 يذلا )١919( «قارشتسالا» :ةسايسلاو

 ؛نيطسلف ةّيضف» ءةغل 5١ ىلإ مجرُت
 )5٠٠١(. «ناكملا جراخ» .(19109)

 ةبتاك )١941١4-١4460(: (ةنيمأ) ديعسلا

 نم .ةفاحصلا ملاع يف تعمل . ةيرصم

 .؛دنهلا يف يتادهاشم» :اهتافلؤم ّمهأ

 .؟ةلزعلا يحو نما .«مالظلا يف هوجو»

 )١848-١908(:  (يرون) ديعَسلا

 عم كارتألا ىلع راث قارع سايس

 لتق .اًرارم ءارزولا سلجم سيئر . لصيف
 .زومت ١4 بالقنا يف

 رصم ىلاو :(1871-1871) اشاب ديعَس

 حتف .ّىلع دّمحم نبإ .1875-85

 .ديعس روب ىنبو سيوسلا ةعرت

 اكل

 وه :(١٠44-/م1لا/) قيرطبلا نب ديعَس

 ّيكلملا ةّيردنكسإلا كريرطب سويخيطوأ
 مظن» خيرات هل . اخّرؤمو اًبيبط ناك . 47
 .«رهوجلا

 رعاش :(854 وحن ت) ديمح نب ديعس

 فادغب ىف دلو .نيلشرتملا باّدكلا نم

 تاؤيد نيعتيملا :هدلق .. لصألا تيرا
 ةرعاشلا هتبيبح عم رابخأ هل ...لئاسرلا
 . *ةّيرصبلا لضف
 :(ماالامه ه١ تر قع نب ديعس

 الإ دهاشملا دهش .. َيَوَدَع تشرق يباح

 يف كرتش] :ةرشيملا هرقل دخأ ادق
 . ةنيدملاب يفوت .ماشلا حوتف

 :(م1574/ه54ت) صاعلا نب ديعَس

 .نيحتافلا ةالولا ءارمألا نم تباحص

 دعاس .ةنيدملا مث ةفوكلا نامثع هالو

 .نارقلا عمج ىلع نامثع ةفيلخلا

 :(ما/١١//ه44 ت) بِّيَسملا نب ديعَس
 .ةعبسلا ةئيدملا ءاهقف دحأ

 بيبط :ّيقشمدلا بوقعَي نب ديعَس
 دادغب ناتسراميب ربدمو ١١1١5 ةاَدغب

 ةّيبرعلا ىلإ لقن .ةنيدملاو ةكمو
 ءوطسرأ ءاكيبوط»» «يجروغاسيإ»
 يأر ىلع لكلا يدابم يف لوقلا»و
 . يسيدورفألا ردنكسال ةرطسرأ

 -48475 وحن) ّيمويفلا فسوي نب ديعَس

 ةّيطبقلا ىلإ لقن .ٌيدوهي مِلاع 7

 .ةاروتلا رافسأ

 ّلتلا سلطأ يف ةّيرخص ةلتك :ةديعَس
 ..م 1,18 ةيبرغلا رئازجلاب
 .ةديعس حفسب رئازجلا يف ةنيدم :ةديعّس

 قوس .نآاار,٠٠٠ هءةيالو ةمصاع

 .ةّيفرح تاعونصم «؛ةّيعارز

 ةجافس أفرم ةلابق ةّيرصم ةريزج :ةجافَس
 .رمحألا رحبلا ةظفاحمب

 لّوأ :(هللادبع ساّبعلا وبأ) حافَسلا
 -ا/١65/ها1177١-75؟) نيتسابعلا ءافلخلا

 ةروثلا داق .177 ةارشلاب دلو . 14

 ميهاربإ هيخأ ةافو دعب نيّيومألا ىلع
 دجسم ىف ةفالخلاب هل عيوب .4

 ةكرعم يف 5 ناورم ىلع رصتنإ .ةفوكلا
 رهأ ل هساع. لاكألا كضتإا بينانلا
 .نيتومألا ةدابإب

 (دمحم توعلا وبأ) ينيرافَسلا
 .يلبنح هيقف :(ما١الال4 /ه88١١ت)



 ااالارا
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 ّيكاكَسلا

 يف سرد .سلبان برق نيرامس يف دلو
 .ىتفأو سّردف سلبان ىلإ داعو ءقشمد
 ءاذغ»و ؛ةّيهبلا راونألا حئاول» هبتك نم

 .«بادآلا ةموظنم حرش «بابلألا

 يف ّيجورن ليبخرأ :50810350 درايلاقس

 لمشي دنلنورغ قرش ىلامشلا دّمجتملا

 ء'مك 31,471 «غربزتيبس ليبخرأ
 مجانم .نيبرييغنول هندم مهأ -

 . كامسأ ديص ءمحف

 وه ؛قيبمازوم ىف أفرم :5]5003 ةلافس
 ةيرعلاةلاقك ةرمعتسم ةيضاغو اًقباس اريب

 ةّيديلح تالصاوم .ن ١10,٠٠٠ ءاميدق

 .ريئازو يوالّمو ياوبابميزو ايبماز عم
 . اًميدق بهذ ريدصت . مهم ريدصت ًافرم
 ىلع ةّيدوعسلا يف طفن افرم :ةّينافَسلا

 .نةءر٠٠٠٠ :تيوكلا توئجح جيلخلا

 ارحبي فن لوقح
 كسفولدرفس

 . غروبنيرئاكي
 :5عءدقتق 7عمتلاه ايلميز ايانرشس

 نيب ّيلامشلا دّمجتملا يف ئسور ليبخرأ

 ريغ ء'مك 77,5٠٠ ءافتبالو اراك يّرحب

 .لوهأم

 )١94٠- 5ء[6ة515 (سرويجروج) سيرفس

 عمج .ٌينانوي رعاشو ّيسامولبد (1

 ةميدقلا ريطاسألا نيب هرعش يف

 هرعش نم .ثيدحلا ملاعلا تاالكشمو

 لبون ةزئاج ."ةليهس ةيموي» .«دئاصقا
7 . 

 (حلاص نب >ناضمر) ّيطفَسلا

 .ّيرصم ّيضايرو يكلف ١١46(: ت)

 دصرلا لوصأ بسح دصرلا دعاوق عضو

 ةكرح سردو هءديدجلا ٌيدنقرمسلا

 «بلاطلا ةيافك» هبتك نم .ةراّيسلا كالفألا

 مالكلاةو  .تمسلاو تقولا ملع يف

 «فوسُحخلاو فوسكلا يف «فورعملا

 لامعأ تالكشم نع بهايغلا فشك»و
 برضلا يف رودبلا علاطم»و ؛«بكاوكلا

 .«روذجلاو ةمسقلاو

 /ه1١ت) (هللادبع وبأ) ٌّيروقلا نايفُس

 .نيدهتجملا ةّمئالا نم ثّدحم م4

 هلا :ةرصبلاب .يقرتو: وكلا يف .دل
 2 ؟ريغصلا عماجلا#و «ريبكلا عماجلا»

 تراثأ .«ضئارفلا» يف باتكو .«ثيدحلا

 .هدهعب الَدَج هؤارآ

 عجار 51110 :

 نيب لابج ةلسلس :53110 آكال1 هوك ديفَس

 هرييخخ ٌرمم برغ ناتسكايو ناتناغفأ

 .م, 060

 ةيروس يف ةيرق :ةريِفَس
 .ةيووشاو ةكع راثآ «ناعتس

 ةظفاحمب قارعلا لامش يف لبج :نيفس
 بازلاو ريبكلا بازلا يضوَح نيب ليبرأ
 ةوالَقَش فيصُّم هحفس يف .ريغصلا

 .ريهشلا

 يف ةرهاقلا بونج ةّيرصم ةيرق :ةراَقَس
 فنَم ةربقم نم مسق :ةزيجلا ةظفاحم

 أ رسوج هانب جردم مرهب ةريهش .ىربكلا
 .م.ق 0 وحن هل اًريق

 :(.م.ق 40١٠-99 وحن) طارقس

 اهيف مّلعو انيثأ يف دلُو .ىنانوي فوسليف
 .هركفو هبولسأب ةفسلفلا يف ةروث ثدحأف

 هسفن ناسنالا ةفرعم ةفسلفلا روحم لعج

 اهيلإ عفدت يتلا سيمارنلاو هتافّوصت سردو
 هميلعت ناك .قالخألا ملع سّسأ اذهبو

 دعاسف باوجلاو لاؤسلا قيرط نع اًيهفش
 .مهتاذب ةفرعملا فاشتكا ىلع هذيمالت
 همهتاف مكحلا دقتناو ةطسفسلا براح

 مادعإلاب هيلع اومكحو ةقدنزلاب هماصخأ

 عئارشل اًمارتحا برهلا ىلع توملا لضفف

 .هنجس يف تامف مسلا برش .هتنيدم

 :هيذيملت بتك يف هميلاعت انيلإ تلصو
 .نوفونيسكو نوط الفأ

 بوعي ناقسدرك يف ةيتاربإ ةنيدم :َوقَص
 .نة٠٠٠,٠ «داباهم قرش

 طيحملا يف ةيلبج ةريزج : ىرطقُس

 اهتدعاق .ن٠٠٠,٠5 ء'الك 75

 رومت ريدصت ءؤلؤلو كامسا ديص .ةديرمت

 .ربصو بويطو
 ءالعلا يبأل رعش ناويد :دنّرلا طقس
 يذلا طقسلا ءوضب حرشلا هيلع .ّيّرَعُملا

 . ءالعلا يبأ نع ّيزيربتلا هلقن

 /ه01١) (سلغُملا نب َيِرَس) ٍيطقَسلا
 ذاتسأ .ريبك ّيدادغب ّيفوص :(مه1/

 . هلاخو ديّتِجلا

 اهيف . ةّيقذاللا برق ةّيروس ةيرق :نيبوقس
 . ةّينامور راثآ

 ارمث-؟5) 5كمأم ّيقيرفألا نويبيقس

 يف لعبينه بلغ ّينامور دئاق :(.م.ق

 .م.ق "5١ اماز

 . ايسور بونج يف ةميدق ةقطنم : ةيتيقس

 مهناسرف رهتشإ .نوّيتيقسلا اهنكس
 ؟-َّم نرقلا :لاتقلا يف مهتراهمو مهشطبب

 رحب نيب قيضم :5!ةوءر2316 كارجاكس

 هضرعو مك ١0١ هلوط تاغتاكو لامشلا

 هقمع ىصقأو مك ١46 ىلإ ٠٠١ نم

 .م

 -١ا/055) 5ءقنم3 (وينوطنأ) ايراكس

 مشلا زاهج سرد يلاطيإ حاّرج 5

 :بصلاو
 فره :5ءقرطد,مانعلط هو روبراكس

 :لامتشلا رتخب ىلع ريشكروي يف نئاظيرب
 .روهشم عجتنمو حباسم .ن ل

 . ةيونس ةّيقيسوم تاناجرهم
 ةيدنك ةئيدم :56315010انعأ١ هوروب راكس

 .تاراّيس .لن 4٠٠,٠٠٠ ءوتنروت ةيحاضب

 .ةّيناتسكاب ةئيدم :5!ة:لاد ودراكس

 .نآاةرد٠٠ ؛ناتشُب ةمضاع
 5عهراقلا0  (وردنسلأا) يتالراكس

 نّيقيسوملا راك نم :(1976-195)

 يسّسؤم دحأ .امراب يف دلو .نيّيلاطيإلا
 تاعوطقمو  تاريوأ هل . يلوبان ةسردم

 )١518286- وكينيمود هئبا هدعب رهتشإ .ةعئار

 .ديردم طالب يف ةنس ١6 ماقأ .( ١ا/ تاب

 لوضانألا يف رهن :5ةاءةمب# ايراكَس

 هدنع .دوسألا رحبلا يف ّبصي .مك

 نانويلا ىلع لامك ىفطصم رصتنا

5 . 

 .فرّجلا يف ةّيدوعس ةئيدم :ةكاكَس

 .رومتو ليخن .ةّينغ ةحاو .ن5ء,٠٠٠

 ّيكرت رعاش :(14 نرقلا رخاوأ) يكاكَس

 :دنقرمّس يف نيئروميتلا طالب يف رهتشا
 .؟ناويد» هل

 (فسوي بوقعي ربأ) نكاكَسلا



 ورافلاكس

 . مزراوخ لهأ نم بيدأ :(1719١ت)

 ةغللا يف ”«مولعلا حاتفم» هباتكب رهتشإ

 .نايبلاو
 :5ءقلاقكم (يجيول راكسوأ) ورافلاكس

 ىف كراش ١91١4. دلو .تلاطيإ سايس

 ةيملاعلا برحلا دعب ةّيررهمجلا سيسات
 ّيطارقميدلا بزحلا ىلإ بستنإ .؟
 سيئر .باّونلا سلجم سيئر .ّيحيسملا
 .اهيسركل اًنلخخ 1157 ةيروهمجلا
 5؟ءقانوعتم (رصيق سويلري) ورجيلاكس

 . ّيلاطيإ بيبطو يوغل )١1484-10608(:

 يف باتك هل .ةضهنلا دهع يئاّحب ربكأ نم
 .رعشلا
 قلطُي مسإ : 011311 ايقانيدناكس

 مضيو .كرامئادلاو جورتلاو ديوسلا ىلع

 تاباغلا دالب .ادتلسيإو ادنلتف اًنايحأ

 .ةبصخلا يعارملاو تاريحبلاو

 .ةّيناطيربلا ديربه رزج نم :516 ياكس
 .نارددا امك

 ىف ةّيكريمأ ةنيدم :538108 نوتناركس

 -.نيدعتو محف .ن 000,٠٠٠ ءايناقلسنب
 :(4150-888) (ديعس وبأ) ٌيرْكُسلا
 بدألاب ملاع .ةرصبلا لهأ نم ةيوار

 ميدقلا رعشلا عمجب لغتشإ .ةغللاو
 نم .لئابقلا ضعب رابخأ عمجو ءهحرشو

 راعشأ حرش»و «صوصللا رابخأ» هفيئاصت
 ؛؟ريهز نب بعك ناويد حرش»و '«نيّيلذهلا
 .«قدزرفلا ناويد حرش»و

 ديوسلا يف أفرم :5اعءالءاع3 ايتفلكس

 .ناله,٠٠٠ «.اينتوب جيلخ ىلع
 كاس 10114 تالا قّيرأ نب نامكش

 نيملسملا داّوقلا رابك نمو افيك نصح

 نيودغب رسأ .نيّيبيلصلا اوبراح نيذلا
 .ناّرح مامأ اهرلا ريمأ

 :5اهرردك سايوكس

 شوقن تحن .ئينانوي تاحّحن :(.م.ق

 . سويسانراكيلاه رباقم
 :رادراق ىلع ةنيدم :510مز6 ايبوكس

 اهبرخ ءايئودقم ةمصاع
 نم رايدأ .نداعم رهص .1977 لازلز

 .4١و ١١ نينرقلا

 )١١10/6- 5014 (ليئاخيم) توكس

 هل .ٌيدنلتكسإ قرشتسما (06
 تامجرت#و ؛«انيس نيبال ةفسلفلا ةصالخ#

 . «وطسرأ ىلع دشر نبا حورشل

 )١؟1؟9ودوخ؟

 .ل 2 :”بةةف

 .توكس نود مجار :توكس

 )11/1/1١-1875(: 5عما1 (رتلو) توكس

 هتاياور نم .قيدنلتكسإ رعاشو بتاك
 .«دراورُد نيتنكاو «رهناشيأ» ةروهشملا

 85عمأ 8ءعغمءع (نوج) انيحيرإ توكس

 فولفو غار عويمر

 ةثيدحلا ةّينوطالفألاب رّثأت .ٌيدنلريإ
 يف هلاقمل .ةّيلولحلا نم اهديرجت لواحو
 قولا يف قيمع ريثأت ةعيبطلا ماسقأ

 . ةيبرغلا

 . ردوقش بلطأ : 5تناقمأ يراتوكس

 :(1818-1817/8) 5ءمعطن (رلجنأ) يكس

 رهتشإ .ّيعوسي بهارو َيلاطيإ يكلف

 ٌّيروشنملا فيطلاب رونلا ليلحت هسردب

 . موجنلاو سمشلا بيكرتو
 :(1441-1914) (ونيتسلس) يلريايكس

 ريَبج نبا ةلحر مجرت .يلاطيإ قرشتسم
 . ةيلاطيالا ىلإ
 يف ةينانوي ةريزج -5 سو ريكس

 الا

 :ةيلامشلا سقارويس رزج مهأ «هجيإ رحب

 .ن ف ا

 «ةنيطنسق ةيالوب ّيرئازج أفرم : ةدكيكُس
 هلصت ءزاعو طفن ريلصت .نث ٠٠,6

 . لمرلا ّيساحب بيبانألا

 قارقروب بصم ىلع ّيبرغم قرم : الس

 راوسأ .نا٠٠٠,٠84 ءطابرلا هاجت

 داحس «ءةيفرخح تاعوتنصم «( ةميلق

 .نيلفو تازّرطمو
 اهذج نامكرتلا نم ةلالّس :ةقجالَسلا

 تمكح عورف ةّدع اهنم تعّرفت . قوجلَم

 ةيروسو قارعلاو ىرغصلا ايساو ناريإ يف
 نيسهيوُبلا ىلع تضق 1١-155 نرقلا
 مهأ .هؤافلخو ناخزيكنج اهيلع ىضقو

 61١١ا/-١١1ا9/ رابكلا ةقجالسلا :اهعورف

 رهتشإ .*كب ىرغججو *كب لّرغُط مهاشنا
 *ءاشكلمو ”نالسرأ بلا مهنم

 ةقجالس «”رجنس مهرخآ .”قورايكربو

 نب شتت مهسّسأ 1١١94-21١١9 ةيروس

 ةقجالَسلا

 سرفلا ةقجالس
 ليئاكبم نب كب لرغط

 1١1 قوجلس نبا
 ليف لب نالسرأ بلا

 4١٠؟-١١ا/؟  نالسرأ بلأ نب أ ءهاشكلم
 ا١اءقؤ- ١٠47 ءاشكلم نب دومحم

 ٠١-١٠١6 4 ءاشكلم نب قورايكرب
 اذاهد11و هاشكلم نب دّمحم
 17-١١6 هاشكلم نب رجنس دمحأ

 قارعلا ةقجالس
 لتس انتل دّمحم نب دومحم
 لش دومحم نب دوواد

 دش دّمحم نب ١ لرغط
 11-1١1867 دّمحم نب دوعسم

 ١167 دومحم نب ؟ هاشكلم

 اذ مؤ-١1١ 6 درمحم نب دمحم

 4-١111 دّمحم نب هاش ناميلس

 11-١١1 لرغط نب هاش نالسرأ
 [|1١١-1١١94ا/ال هاش نالسرأ نب ؟ لرغط

 مورلا ةقجالس
 1١ نرقلا قوجلس نب نالسرأ

 ليدل ليتل نالسرأ نب شملتق
 91١14-٠١87 (لوضانألا) شملتف نب ناميلس

 لل ا ناللسرأ جلق

 1117-١115 نالسرأ جلق نب أ هاشكلم

 1115-١١81 نالسرأ جلق نب ا دوعسم
 1-1184 ؟ دالسرأ جلق
 1١44-١191 ؟ ءاشكلم'
 11 ا
 ١١٠١-١5١7 0 نالسرأ جلق نب ؟ ناميلس
 1-4 هاش ناميلس نب مث نالسرأ جلق

 اء (ةيناث ةّرم) ا ورسخيك

 111 ل ا موا

 4-١181 ا ورسخيك نب 5 ذابقيك

 1-1140 أ ذاقيك نب ؟.ورسخيك
 ١548-١760 5 ورصخيك نب 5 سراكيك

 ,15817-15317 5 ورخيك نب ٌه نالسرأ جلق
 1731-١185  نالسرأ جلق نب مث ورسخيك
 1١-١151141 14 ؟ سؤاكيك نب ؟ دوعسم

 11 ظ ؟ ذابقيك

 ٠١4 نالسرأ بلآ نب شت

 ال -1 فق (قشمد) شتت نب قاقد

 18-1111 «(«بلح) شتت نب ناوضر |

 1117-١١١4 (بلح) ناوضر نب نالسرأ بلأ
 ١١1١1ا/-4١١1١1 (بلح) ناوضر نب هاش ناطلس



 يي ب و
 [ _ 1[ (8١1-)ةقجاللاو دنابكينارلا هيما

 ةقِجالّسلا

 تاقلوم هل .ةفلطعقلاوو ةلذلهلاوو ال311 .قارلا ةقبالس ةةالمرزا
 ىرغصلا ايسآ يف مورلا ةقجالس :« 4

 تاللالس  مهتفلخ .١٠٠1١1-1١٠لا/

 .ةكباتألا

 5اة0عزاطم#  (وشتنن) فوكيفالس
 .ّيراغلب يئانغ رعاش :(11175-148753)

 .«ةداعسلا مالحأ» هرعش نم .هشتينب رثأت

 .«يمادلا ديشنلا»

 )١418- (ىيحي هللادبع) لالسلا
 مكحلا ىلع ةّينميلا ةروثلا دئاق 4

 ةّيبرعلا ةّيروهمجلل سيئر لّوأو ّيمامالا
 . 11-194571 ةّينميلا

 كيلامملا نم :(لداعلا كلملا) شِمالَس

 . ١71/4 ناخ ةكرب هاخأ فلخ .نيّيرحبلا

 .هافنو نووالق هعلخ

 ءزمره قيضم يف ةّينامُع ةريزج :ةمالَس
 تانبب فرعُت ةريغص رزج اهب طيحت
 .ةمالَس
 :ةّيخم ةرعاش 0١/48(: وحن ت) ةماُقَس

 رعاش )1١4٠07-1١91/4(: (سلوب) ةمالَس

 يف لمع .ليوط ضرم نم ىساق . َينانبل
 ةمحلم» :اهنم ءهمحالمب رهتشإ .ءاضقلا

 .«ضايرلا ديع ةمحلم» .«ريدغلا ديع

 رعاش ٠ وحن ت) لَدنَج نب ةمالَس

 .؟ناويد» هل . ليخلا

 بيدأ )18417-١468(: ىسوم ةمالَّس
 مولعلا راصنأ نس . يرصم ٌيفاحصو

 ىلإ لامو ةعساو ةفاقثب دع . ةثيدحلا

 9 رت راسل ركل ذي
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 [-] ةيطنزييلا ةيروطا يالا
 توزببإط ةلود

 ال عراوو فاعلا ةقعالاس

 مالحأ» ««رّوطتلا ةّيرظن» :اهنم «ةريثك
 .ء«ىسومه ةمالس ةيبرت»” ««ةفسالفلا

 ةلجملا» أشنأ .«ةايحلاو بدألا»
 .19174 «ةديدجلا

 :(١١٠*ت) (نسحلا وبأ) َيمالَسلا

 .داّبع نب بحاصلا حدم .ّيدادغب رعاش

 . زاريشب ةلودلا دضع ىلإ عطقنإ

 برغ ةّينانوي ةريزج :5ةلاةصداه8 انيمالَس

 نع اهلصفي .ن 10,0٠٠ ."مك 46 ءانيثأ

 ترهتشإ .م ١,8٠٠ هضرع قيضم ٌربلا

 58٠ سرفلا لوطسأ ىلع انيثأ راصتناب

 .م.ق

 )١8٠:١- ة5لقهقع (ود ميلو) نالاس

 عضو | .ّيسنرف قرشتسم م4

 ةدوجوملا ةّيقرشلا تاطوطخملا تسرهف

 ةمدقم مجرت .سيرابب ةّينطولا ةبتكملا يف
 .نودلخ نبا

 ةيلحاس ةيالو : 5؟عامضصعم: روغنالس

 ء'مك 48,8٠٠ ءايزيلام ةريزج هبش برغ
 ةمصاملا. - ليغ ....نالشونرودو
 .طاطمو ريدصق .رويمولالاوك

 طلَلا

 )١4765-1490(: (دمحأ) َىوالَسلا

 اصقتسالا» هل . الس لهأ نم ّيبرغم خّرؤم

 . «ىصقألا برغملا لود رابخأل

 . بلش بلطأ :بلس

 رزج نم :©612565 يسوالوس وأ بلس

 قيضم وينروب "نع اهلصفي ايسينودنإ ©
 "مك الورود « غندناب غنوجوأ

 غنوجوأ اهتمصاع .
 ةديدع ةّيناكرب ممق . اًقباس رَسَكَم «غندناب
 خانم .م1,4008 الوبموكيتنَر اهالعأ

 ٌدوأ ريدضت ابلاغ لزالزلل نضدتح راح
 تاراهبو دنهلا زوجو ءارفص ةرذو َنبو

 لدنص باشخأو غومصو بيطلا ةزوجو
 . لكنو ديدحو .كتو

 نطوتسا ّينامرج ّيدنه بعش :نويتلسلا
 بوعشلاب جمدناو اًميدق ىطسولا اًيوروأ
 ظ .ةينامورلا

 ىلإ .هبستي ينامكرت ميعز :قوججلَس
 ةقجالسلا دج .ّرْغلا لئابق

 وكذا. يرام فا سا ني دق : نيحلَس

 رعشلا يفو ةسبسلا تاباتكلا يف

 . شابحألا هبّرخ . ّيلهاجلا

 ةيناطيرب ةنيدم :5هلذكطانم# يروبزلس
 ةّيطوق ةّيئاردتاك .ن 1٠,٠٠٠ .نوفأ ىلع
 . 37 نرقلا نم
 يه «ءاّقباس ايسيدور ةمصاع :يروبزلس
 .ياوبابميز ةمصاع يراره 0

 مصو هيف باتك : خيراوتلا ةلسلس

 برعلا اهب ماق يتلا ةّيرحبلا تاافسرلا

 هفْلأ .نيصلاو دنهلا دالب ىلإ سرفلاو

 َيفاريسلا ديز وبأ هعمجو رجاتلا ناميلس
 80١.

 .ةّيلبج ةلسلس :ةّيقرشلا نانبل ةلسلس

 ةلسلسلا ةازاومب ٌدتمتو صمح بونج أدبت

 ىلعأ .ىدرب يداوو ينادبزلا ىّتح ةّيبرغلا

 فلؤت .م1,35794 ىسوم تعلط :اهممق

 .ةيروسو نانبل نيب ةّيفارغجلا دودحلا

 يف ةّيلبج ةلسلس :ةّيبرغلا نانبل ةلسلس
 طّسوتملا ةاذاحمب ذتمت .مك ١48٠ نانبل

 اهممق مهأ .يناطيللاو ريبكلا رهنلا نيب
 بازيملا مفو .م7,0417 ءادوسلا ةنرقلا
 .مل

 .ن٠٠٠,10 ندرألا يف ةنيدم :طلَسلا

 دهع نم ةعلق .ءاقليلا ةظفاحم ةدعاق

 177١. َيِبوَيألا مظعملا كلملا



 ئف هب رححص ةلعك : ءاقلبلا وأ طلَتلا

 رهنو بجوملا يداو نيب ٌدتمت ندرألا
 :ءاقرنلا
 «ترس جيلخ ىلع َيبيل فرم :ناطلّسلا

 :-ق ا١ةربدود ٠

 .كارأ مجار :دابآ ناطلس

 يماشر مظعأ :زيربقلا دمحم ناطلُس
 لّوألا فصنلا) .دازهب دعب ةرهش سرفلا

 ةسردملا ذيمالث نم .(57 نرقلا نم
 «ريقفلاو ينغلا» :هتاحول نم .ةّيوفصلا

 .«ٌيوفصلا ريمألا»و

 ركب :(م1717/هالا” ت) دلو ناطلُس

 يف هتفيلخو يمورلا نيدلا لالج دالوأ
 يونثم هل .ةيولوملا ةقيرطلا

 . ةيكرتلاو ةّيسرافلاب «هماندلو»

 ١165(: نرقلا) ئركش دلو ناطلُس

 . يكركلا مسر يف عدبأ . ّيناريإ رّوصم

 اهيف .ناريإ برغ يف ةنيدم :ةّيناطلُسلا

 . ّيلوغملا ءانبلا َنف عئاور

 ' . ءارتّبلا عجار : علَس

 .كب لوط مدخ .-ّيتامكرت عيعز :رغلطش
 ةكباتأ ةلالس دودوم نب رقنُس هديفح سّسأ

 ١1484- ةقجالسلا نع نيّلقتسملا سراف
 . ١ 14ا/

 يف ةّيروهمج :151 531/200: روداقلسلا

 نيب يداهلا ىلع ىطسولا اكريمأ
 ء'مك 7١,847 .سارودنوهو الاميتاوغ

 ناس  اهتمصاع

 ناسو انآ اتئاس اهندم نم ءروداقلس
 . 187١ تلقتسا ةّيئابسإ ةرمعتسم . ليغيم
 هبا طيحت قع نلحاس لهس :ضرألا
 ةبضهب لصتيو تاعقنتسملاو تاريحبلا

 ةسائر

 ء.ن الرش ةءردوق6

 لسالس اهيلع فرفعت هيض ةيلعاق

 رمغت ةديدع تاريحب اهيف رشتنتو ةيناكرب
 ءانآ اتناس :اهنيكارب نم .نيكاربلا تاهوف

 اهممق ىلعأ : ليغيم ناس ءهتتسف ناس

 اهرهنأ ّمهأ .م1,518 وتسيرك هتنوم

 راح .ايميل يداو يف لدتعم خانم . ايميل
 .ةرازغلا ةطّسوتم راطمأ «ءلحاوسلا ىلع

 وجاكأ .ةعساو تاحاسم تاباغلا وسكت

 ريغو ةرفقم لحاوسلا «ةيلخادلا ةبضهلا

 ؛ّيملاع جاتنإ نب : ةيعارزلا تاجتملا

 ايلوصافو زرأو ءارفص ةرذو نطقو ركسو
 ةعانص .نجاودو ةيشام ةيبرت .هكاوفو

 .ةيذغأو جيسن

 َيليزارب أفرم :521/200: ورداقفلس

 ءايهاب .ئسلطألا ىلع

 ؛ّيعانصو يراجت زكرم .هل أريرثف *رؤع ف

 ةعئار ةّيسدنه ةثبأو فحتم . طفن يفاصم

 . كوراب سئانكو

 نيطسلفب ةّزغ نم سيدق :سنافلِس
 يف مجانملا لامع هفافر نم 55و دهشتسا

 ١4"3. وحن سنايتيلقويد داهطضا

 5زار تامع لع 5ده' يساسس يد رتسفلس

 قرشتسم :(14878-١ا/58) (ناوطنأ)

 متهاو ««ةّيويسآلا ةّيعمجلا» أشنأ يسنرف

 . ةّيبرعلا تاساردلاب

 ةثالث مسإ : 511 س رثسفل

 )171١4-71786(. سيدن - ١ مهنم .تاوباب

 كل .لّوألا ايقين عمجم دّقع هدهع ىف

 مجرت .هرصع ءاملع نم )1١١7-444(.

 .ةريثك ةّببرع ابتك ةّينيتاللا ىلإ
 ال 7 ْ 1م لا

 ةيكاطنأ كريرطب : يصربقلا سرتسفلِس لس

 .11777-١ا/174 سكذوثرألا مورلا ىلع

 ةمصاع

 مهكريرطبو كيلوثاكلا مورلا مواق
 . ساناط
 :ةيقيليق يف ةّيكرت ةئيدم :511106 ةكفلس
 ماقم .ةّيتلهلا ايخارت ةيقولس لالطأ

 .نولويأ تاءوبن

 /هةال"ت) (دمحأ رهاط وبأ) َيفليلا

 ظفاح ثذحمو نيعفاش هيقف :(م١

 بلط يف لحر .ناهبصأ لهأ نم ءرثكم
 هبتك نم .ةيردنكسالا يف ٌرقتساو ثيدحلا

 ة«رفسلا مجعماو «ناهبصأ ةخيشم مجعماا

 . ؟دادغب خويش مجعماو
 عوجرلاب تدان ةّيحالصإ ةعزن :ةَيَفلَسلا

 ةئُسلاب كّسمتلاو فّلَّسلا جهانم ىلإ

 يف باّمولا دبع نب دّمحم خيشلا ةوعدك

 ناجيبرذآ يف ةقطنم : شاملش وأ ساملَس

 اهناكس مظعم :ةيمرأ ةريحب برغ لامش
 .نمرألاو نايرسلاو ءداركألا نم

 ءاضق زكرم .قارعلا ىف ةدلب :ناملَسلا

 (نيدلا لامَج ناملَس

 صصق هل .يناريإ رعاش :(77/7١1/ت)

 يقاسا»و «ديشمجو ديشروخ: اهنم ةموظنم
 1 .؟ناويده١و ءاقهماث

 قارعلا يف ٌيرثأ عقوم :كاب ناملَس

 لالطأ «ءةلجد برق

 ةئيدم ةيقولس عم فّلؤت «ةميدقلا نوفيسطق
 .نييناساسلاو نيّيثرفلا ةمصاع «نئادملا»

 .ىرسك قاط راثا

 )١4894- ةفيلخ لآ دمحح نب ناملس
 اًملخ ١947 نيّرحَّبلا مكاح ©: 0

 :(ما1056 /هاظه تز َيسرافلا ناملَس

 قدنخلا رفح ىلع نيملسملا لد . يباحص

 .نئادملا رمع هالو .بازحألا ةوزغ يف
 :(9419١/-945١؟5) (دّمحم) ناملس

 رعاشو جرخمو لثممو ناّتف .ننانبل
 ١6١ وحنو هعيقوتب اًمليف 50 هل .نحلمو

 هجحاوخ)

 ؛ دادغب بونت



 ابجي

 اهتسلا قاب بنقل . ةديدع دئاصقو ةينغأ

 نحللا» :همالفأ زربأ نم .«ةّينانبللا

 ئفطي ْنَم١ ««ّبحلا اهّيأ ابحرم» «؟لّرألا

 . «رانلا

 يف ةّينابسإ ةنيدم م ةقنملس

 212520 ةومووت ىلع ثول ةفطاقم
 اهراثآو اهتارامعب اينابسإ ندم ىنغأ نم
 .ةضهنلا دهعو ىطسولا نورقلا نم ةّيئفلا

 رويام ازالي ةحاسو “١ نرقلا نم ةعماج
 . 18 نرقلا
 يف ءاضق زكرم .ةّيروس ةنيدم :ةِّمْلَسلا
 بستني اهيلإ .ن ١9,٠0٠٠ ؛ةامح ةظفاحم

 نم .ةّيمطافلا ةلالسلا سّسؤم هللاديبع

 .لويخو نطق .ةّيليعامسالا دعاوق

 ١74060- وحن) 5ااناع[ (سوالك) رتولس

 «لصألا ٌيدنلوه ّيسنرف تاخن 6

 ّيعقاولا هبولسأل ناك .نوجيد نطوتسا
 تحنلا يف غلاب ريثأت هباصنأ ةمظعو
 . «ىسوم رثب# هلامعأ نم .اسنرفب

 زاغ لقح :510ءااعرع#» نرتخولس

 . نغنيئورخ قرش ادنلوه يف ّيعيبط
 اًبوروأ يف ةلود : 6510 ايكاقولس

 اينولوي نيب تايراكلا قرش لامش ىطسولا
 ةّيروهمجلاو اسمنلاو رجملاو ايناركوأو
 عك ا .ةّيكيشتلا

 .افالستارب اهتمصاع .ن, ٠,٠٠

 ايكافولسوكيشت يتّيروهمج ىدحإ تناك
 لاصفنالا ىّتحو ١414 ذنم نيتّيداحتالا
 تاباغلاب ةّوسكم اهضرأ .0

 ىلعأ .ةّيلحم تاعانص .يعارملاو
 .هاث اهرهنأ نم .م 5,700 ارتات اهلابج

 ةعماعللا - ةقئملس

 نوّيثرفلا هرسأ .(.م.ق )17155-171١0 يف ةّيروهمج :510هنزد ايناقولس

 ءاسمنلاو ايلاطيإ دودح ىلع اًيوروأ
 كيك 8

 ءاقفاس اهرهنأ نم ..انايلبويل اهتمصاع

 تاّيروهمج ىدحإ تناك .روم ءاقارد

 ىّتحو ١4405 ذنم ةّيداحتالا ايقالسوغوي

 يف اهلالقتسا تنلعأ .داحتالا لالحنا

 اهب تقرتعإ ١441١. ناريزح 606
 اة ةيلردلا ةخرمسملا

 ةيروس كولم نم ةّتس مسإ :سقولَس
 وجن) روتاككن ١ :مهنم ءنيتقولسلا

 نم .ةلالسلا سّسؤم (.م.ىف 06-580١

 ىلع ةيكاطنأ سّسأ .ردنكسالا ةداق

 تارفلا نيب ام دالبلا كلم .يصاعلا

 ىضق .ىرغصلا ايسآو ةيروسو سودنهلاو

 سوسيإ يف سنوغيتنأ ىلع نسخاميسيلو
 سكييلاك - 4 _:ليتقإ ..م.ق ٠1"

 .لنارآ٠ ةيفقف

 7 نضيف اربه ىف ةبئولسلا ةبررطابسو [
  0اسبعك 

 (ميق٠ )ةيقعن' ةيرطاسدم لالا

 نيّبقولسلا دهع يف يتسنلهلا ملاعلا

 .(.م.ىق 1786-118) - ا” .هولتقو
 هلاتغإ .(.م.ق ١ا!/1-41١5/) - 4 .ليتغإ

 7١؟0) روتاكين - 5 - . سرودويله هريزو

 47-40) ساغيبإ - 3 .ليتغإ .(.م.ق
 . اًيح قرحأو رسأ .(.م.ق

 .نوّيقولسلا اهسّسأ ندم ةّدع :ةيقولَس

 نرقلا) ةّيدقن ةعطق رهظ - ١ سقولس

 نيراب - ةّينطولا ةبتكملا - (.م.ق.'*

 اهأشنأ ةلجد ىلع قارعلا يف اهرهشأ

 ةمصاع اهلعجو .م.ق 7١7 .5 سقولس

 .ةيكاطنأ ىلإ لاقتنالا لبق ةيروس ةكلممل

 سّسأ .م.ق ١4٠ نوّيئرفلا اهيلع ىلوتسإ
 نوفيسطُق ضاقنأو اهضاقنأ ىلع برعلا

 ايريب ةيقولّس ايكرت يفو .”«نئادملا# ةنيدم
 وأ ايخارت ةيقولّسو «*ةّيديوُسلا وأ
 . "ةكفلس

 اهسّسأ ةّيتسله ةلالُس :نويِقولَسلا
 .ريبكلا ردنكسالا داّوق نم ١ سقولس
 نم تّدتمإ .م.ىق 715-74 تكلم
 اهتفعضأ ..طّسوتملا ىلإ سودنهلا
 نيّيلاتألاو ةسلاطبلا ّدض ةّيروسلا بورحلا
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 مولَسلا

 ىلإ اهدودح .تصلقفن نيتنوفيتألاو

 مسا اهكولم ذخأ .ةّيلامشلا ةيروس

 كولمب اوفرُعو سخويطنأ وأ سقولَس

 ةيقولس نم ةمصاعلا اهيلإ لقنو .م.ق
 ايفار ةكرعم مهيبورح نم .ةلجد ىلع
 (سايناب) نوينايو .م.ق 17١7 (حفَر)

 رثأ ةّيقولسلا ةلودلل ناك .م.ق ٠
 ةّيقيرغالا نيّتراضحلا لعافت يف قيمع

 . ةيقرشلاو
 رصم يف طّسوتملا ىلع أفرم :مولّسلا

 . ايبيل دودح برق حورطم ةظفاحمب

 نم 1١6(: وحن ت) ةكلسلا نب كيلصلا

 «كتاف . ةيلهاجلا يف كيلاعصلا ءارعشلا

 ضراألاب سانلا لدأ ناك . دوسأ «ءاذع

 .لتق . اهكلاسمب مهملعأو
 نينامثعلا نيطالسلا عسات ١: ميلَس

 ةلود ىلع ىضق 5-١67١.

 ١5 قباد جرم ةعقوم يف كبيلامملا

 .رصمو ةيروس حتفو

 ١057- َينامثع ناطلس :"؟ ميلس

 . ”تنابيل يف مزهنا . 4/١

 - 1/3 ّينامثع ناطلس و سلس

 ترياثوب ةلمح ترج هدهع يف 267

 ةيناندع ةّيبرع ةليبق :روصنم نب ميِلُس
 لاله ينبو مههّجو . رصم يف مهضعب لزن
 نب ّرعملا ةبراحمل ّيمطافلا رصنتسملا

 اولتحاو ةيقيرفإ اوزغف ّيريزلا سيداب
 ةكرعم دعب سنوتو ةسوسو ناوريقلا
 .م8١٠1؟ /ه4147 نارديَخ

 لامش ةطلام يف أفرم :ة5انعمده اميلس

 .نآا؟٠٠٠,8 «تيلاقال

 ناتسكاب لامش يف ةّيلبج ةلتك :ناميَلُس

 76٠ اهلوط ءسودنهلا لوهس ىلع فرشُت
 . م 5,177 ناميلس تخت اهممق ىلعأ .مك

 .نومولوس بلطأ :(رزج) ناميلُس
 بيدأ :(١1161١-7١941١؟) (داؤف) ناميلس

 .ّيعامتجاو ّيسايسو يبدأ دقانو رعاشو

 ىلع فرشأ :(نانبل) ةروكلا عيف يف دلو

 صارو .؟يدانلا ىدصا ةلجم ريرخدت

 يسّسؤم نم .«ةأرملا توص» ريرحت
 مساب هتالاقم عفو .؟ملقلا لهأ» ةّيعمج

 زومبا

 نيطالسلا رشاع
 هبقل 161١-165771. مهّرعأو نيّبنامثعلا

 ١ .ميظعلاب جنرفالاو نوناقلاب كارتألا

 ككتح يف هتاحوتف لصاوو ١ ميلس هابأ فلخ

 مزهو سدورو دارغلب لتحا ءناقلبلا
 براحح .0١؟51 سكاهوم يف رجملا

 تغلب .زيربتو دادغب لتحاو نيّبوفصلا
 ءاهترطيس جوأ هدهع يف ةّيروطاربمألا
 .نارمعلاو نوئفلاو بادآلا ترهدزاو
 عم فلاحت .عئارشلاو نيناوقلا نود
 نم .ةّيبنجألا تازايتمالا هحنمو ١ اوسنرف
 . ةيناميلسلا عماج هراثآ

 1١141- ننامثع ناطلس :7 ناميلس

 يف نتف هله يف تثدح ١.

 . ةناتسآلا

 بتاك :(9/77 وحن ت) دعّس نب ناميلس

 ْنَم لّوأ .ناورم نب كلملا ديعل ناويدلا

 . ةيبرعلا ىلإ ةيمورلا نم نيواودلا لقن
 /ه64-44) كلملا دبع نب ناميلس

 , َّيومألا ةفيلخلا :(م17-4

 يف ةلمرلا ةنيدم سّسأ .(مالا15 /ه47)

 ّوقي ملو ةّيئيطنطسقلا رصاح .نيطسلف
 . قباد يف يفوت . اهحتف ىلع
 : (عيبرلا وبأ يالرم) دّمحم نب ناميلس

 رهتشإ .87١؟-1١آ/47؟ برغملا ناطلس

 . هلدعب

 دواد نبا ءهللا بن : ميكحلا ناميلس

 .ةمكحلاو كلملا هللا هاتأ . مالسلا امهيلع

 ءريطلا قطنم هملع نيملسملا انسحب و

 .نجلاو حيرلا هل رخسو

 قارعلا قرش لامش يف ةنيدم : ةّيِناَميَلّسلا
 .نا؟٠٠6,0 .ةّيبونجلا ناتسدركب
 ناباب ةرسأ نم اشاب ميهاربإ اهسّسأ
 .ركس ةعاتم .«ةيعارؤا قوس  ةالرقلا"

 .ةّناميلسلا :اهتيضقأ .ةظفاحم ةدعاق

 ءردشب هرازابرهش ء.ةجبلخ

 .هزد ةعلق ءناكود «؛ناخيدنبرد « نيوجنُب

 ءاضقب نانبل يف ةيرق :ليّبج رامس
 ١7 نرقلا نم ةسينك . ةّيقينيف راثآ .نورتبلا

 . ةينامور ةعلقو
 ءارحصلاب برغملا ىف ةنيدم :ةرامّسلا
 0 .ةيبرغلا

 ىلع قارعلا بونج ىف ةئيدم :ةوامّسلا

 ءىشكلا ةظفاحم ةنعاق تارفلا
 .رومتو ٌررأ .نت
 اهمسا ناك :5زمطاروط كسربمس

 .(١؟ة١-974١1) كسفونايلوأ

 ءاغلوقلا ىلع ةّيسور

 . نينيل نطوم
 بلألا لابج يف ٌرمَم : 5151 مام2 نوليمس

 هقرتخت .م 15,١٠٠9 ايلاطيإو ارسيوس نيب

 ٠١ ناّيديدح ناقفنو مك 59 اهلوط قيرط

 ؛ةينار

 ةنيدم
 .ن ت42,

 :(ما/١1/ه7١٠١ت) كلام نب حفسلا

 زيزعلا دبع نب رمع هلمعتسإ .نبرع دئاق
 يف رسجلا ءانب داعأ .سلدنألا ىلع

 ةكرعمب ةجنرفلا لاتق يف دهشتسإ .ةبطرق
 . *ءادهشلا طالب

 وه «يسراف ريمأ :5516:لذك سيدرمس

 كلملا بصتغإ .ريبكلا ؟ شروق نب ايدرب
 هكلم ماد .رصم ىف زيبمق هيخأ بايغ يف

 .م.ق 5177 ليتغاو رهشأ ةعبس

 : : 5ةسقتاعممسل دئقرَمَس

 ةحاو يف ناشفارز ىلع ناتسكبزوأ
 ءّيعارز زكرم .ن 056,٠٠٠ «.ناشفارز

 يف  ةئيدم



 ا

 ّيناعمسلا ناعمس فسوي

 ةراضحلا مصاوع نم .ةّيفرح تاعونصم
 .7١1؟١ ناخزيكتج اهبّرخخ .ةّيمالسإلا

 هدهع يف تغلب :كنلروميت ةمصاع

 ربقو ةّيمالسإ راثآ .اهدجه جوأ

 . كنلروميت
 وحن ت) (نيدلا ءالع) َيدنَقرَمَسلا
 . رابكلا نم ئفنح هيقف :(م١8١11 /ههاله

 ةمطاف هتنبا هب تجرخت .ىراخبب يفوت
 نم .يناشاكلا ركب وبأ اهجوزو ةهيقفلا
 .؛ءاهقفلا ةفصتا هتك

 :(1777 ت) (نيدلا بيجن) ٌيدنقرَمَسلا

 يف لت .ّيزارلا نيدلا رخف رصاع بيبط
 هباتكب رهتشإ .رتتلا اهلخد امل ةاره
 صيخشت يف «تامالعلاو بابسألا»

 .اهجالعو ضارمألا

 وحنا ت) (نيدلا سمش) َيدقرَمَسلا
 هل .بيدأو ّيكلفو ّيقطنم ملاع 0١

 بادآ»ب ةفورعم «ثحبلا بادآ يف ةلاسر»

 يف بتكلا رهشأ نم يه ؛؛ٌيدنقرمسلا
 : يكس ىف «نازيملا ساطسق» هلو ؛ّنفلا اذه

 دعب ت) (يئيللا مساقلا وبأ) ٌيدنقرَمَسلا
 نم .بدألاو ةغللاب ملاع هيقف © 7

 برألا غولب»و «ةّيدنقرمسلا ةلاسرلا» هبتك

 «برعلا  تاراعتسا  قيقحت نم

 زنك حرش يف قئاقحلا صلختسم»و
 . ّيفنحلا هقفلا يف «قئاقدلا

 .نالءبءتل .فيرُس ينَب ةظفاحمب

 ىلع ّيكرت أفرم :53105097 نوسمَّس

 غبت قوس .ن 18٠,0٠٠ هدوسألا رحبلا
 .ةروهشم

 .نوعمش بلطأ :ناعمس
 . سرطب عجار :انوي نب ناعمس
 "١١١(: دعب ت) هراَقَم ليلك ناعمس

 باتكلل ريسافت هل . يطبق بهار

 . سدقملا

 نيب عوسي لمح ّراب خيش : خيشلا ناعمس

 . لكيهلا ىلإ هتمدقت موي هيدي

 (سيّدقلا) ربكألا ٌيدومٌعلا ناعمس
 .ناسيس يف دلو :(184-5091 وحن)

 برق ناعمس لبج يف كشنت بهار
 .دومع ىلع اًماع 77 شاعو .بلح

 ةسيئك دومعلا لوح 5 نرقلا يف تدّيش

 عئاور نه ءريبك ربد اهب طيحي ةّيكولم

 فرعي .ةّيروسلا ةّيحيسملا ةسدنهلا
 .«ناعمس ةعلقب» مويلا عضوملا

 (سيّدقلا) رّمصألا ّيدومَّعلا ناعمس
 .«يرحبلا»ب فرعيو :(611-0475/ وحن)

 برق لبج يف كّشنتو ةيكاطنأ يف دلو
 ْ : يصاعلا بضم
 )/1١5481- (ناعمس فسوي) ّيناعميلا

 ٌيتوهال ءّينورام نارطمع 2:4

 يف دلو .نورصح نم هلصأ .خّرؤمو

 فرغ .امور يف شاعو سلبارط
 ىلإ ابابلا دفوم .ريبكلا َيناعمسلاب
 ةبتكم نيمأ .1975 نانبللا عمجملا

 «ةّيقرشلا ةبتكملا» ةّيئيتاللاب هل «ناكيتاقلا

 يف ةيقرشلا تاطوطخملا اهيف فصو
 تافّلؤم ةتيبرعلاب هلو ءناكيتافلا ةبتكم
 -١ا/١١) سيول فسوي - ةينيدو ةّيخيرات

 يف دلو .قباسلا تحخأ نبإ 287

 ةعومجم هل .امور يف يفوتو نكورصح

 )1١117-/١1١71(: (دعس وبأ) َيناعمّسلا

 ةياورلا ريزغ ثّدحمو ةلاحرو خّرؤم

 هبتك رهشأ .دالبلا تاج يصاقأ

 "اضع فقاص دا

 ٠ وبكألا قدرنا داق ةنيضك

 لآوَمَسلا

 لييذت*و «ورُم خيرات» هلو .”«باسنألا»
 طرف»و ٌيدادغبلا بيطخلل «دادغب خيرات
 .«ماشلا ينكاس ىلإ مارغلا

 ءاضقب نانبل يف ةيرق :ةّيناقمسلا
 ؟ ريقي ريمألا اهيف رصفنا ةعقوم .قوشلا
 . 18756 طالبنج ريشب ىلع

 دنهلا لامش ىف ةنيدم :5زمتا3 المس
 ماا ءايالمه حفسب

 عّجبتنُم .نال٠٠٠,5 «شدارب لاشاميه

 . يفيص
 اينملا ةظفاحمب رصم يف ةنيدم : طولمَس
 .ن 46,٠٠٠ «لينلا ىلع
 .ءنارهط قرش ةّيناريإ ةنيدم :نانمس

 . ججيبسن ين

 .ةّيبرغلا ةظفاحمب رصم ىف ةنيدم : دوئمس

 0 قال هيحعم
 ١7617(: دعب ت) (اتحوي) ٌيدوتممسلا

 ْ .يطبق ماع
 ملسلا»و ءةّيطبقلا ةغللا قيطامارغ»
 . ٌينيد مجعم «ئسئانكلا

 )١4140- (ىلع نّسَحلا وبأ) ٌيدوُهمَسلا

 .ّيرصم خّرؤمو َّيعفاش مامإ 7
 رهتشإ .اهب يقوتو ةنيدملا ءاتفإ ىّلوت
 «ىفطصملا راد رابخأب افولا ءاقو# هباتكب

 «افولا ةصالخ» هلو ؛ةنيدملا خيرات ىف

 «رومألا ةالو ةحيصن يف روثنملا ؤلؤللا»و
 ْ .؟طومسلا ردو

 51١(: وحن ت) (ءايداع نبا) لأوُمَسلا

 يف لثملا هب برضُي .قلبألاب فورعملا
 ظافحلا ليبس يف هنباب ىَّحض هنأل ءافولا

 ةمص اع

 هل ..دونمس فقسأ

 : 4ك "و
1 : 

0 



 ىبحَي نب لاْؤَمَسلا

 ةديصق هل .سيّقلا ئرمال ةعيدو ىلع
 : اهعلطم ةريهش

 هضرع مؤللا نم سندي مل ءرملا اذإ
 ليمج هيدتري ءادر لكف

 ١١14(: وحب ت) ىبحي نب لاؤَمَسلا

 ّيدوهي .ةمكحلاو ةضايرلاو بطلاب ملاع
 ةلم دادغب نكس .لصألا نبرغم
 هبتك نم .ملسأو ةغارم ىلإ لقتناو
 زاجعإ9و ءّبطلا ىف «طسوألا ديفملا»
 ثّلثملا»و ؛دوهيلا ىلع ٌدرلاةو ؛نيسدنهملا

 .«ةيوازلا مئاقلا

 يف ةّينابسإ ةلئيدم :72201013 ةرومس

 .ن 69,6٠٠ ءوريود ىلع نويل ةعطاقم

 نورقلا نم ةّيرثأ رودو ةميدق راوسأ
 .للسإلا
 وحن ت) (ىلع نيدلا ءاهب) َيَقوَمَسلا

 ةوعدلا ناكرأ نم :(مآ١1 هش
 ةسمخلا دودحلا ةيررقلا

 دهع يف ةيردنكسالا يضاق .نيموصعملا

 ةلاسر» هل .تمطافلا ةفيلخلا مكاحلا
 ّيلو ةعاطل ةوعدلا ىف ةداسلا ىلإ رفسلا
 طقنلا» باتك هيلإ بسنيو (؛هٌّقحلا

 .؟رئاودلاو
 ايسور يف ةنيدم : 51011151“ كسلومس

 نم راوسأ .ن"ا,:٠٠6 ءربيند ىلع

 ..؟7 كرقلا
 ةنيدم :5عر11م313110516 كسنتال ابيمس

 .ناتسخازاك يف سشيترإ ىلع
 .موينمولأ .نا7

 )1١1414- 5معاده (خيردب) اناتيمس

 رزبأ سمع نكست قيسربا 1
 .ايميهوب يف ةّيقيطئمورلا ىقيسوملا يلثمم
 تاعوطقمو تاّينوفميسو تاريوأ هل

 َّظ
 ):-١841- ةهسناط (جروج) ا يؤيس

 يف فشتكإ .ٌيزيلكنإ ّيرثأ 45

 ةغللاب نافوطلا ةّصقل مّمتملا حوللا ىونين

 (ينديس) ثيمس

 . (يناطيربلا فحتملا) ةيرامسملا

 :( 1١م1 )١17-:

 دض اًكع نع عفاد . يريلكنإ لاريمأ

 .تريانوب نويلويان

 قرشتسم :(8817١1ت) (يلاع) ثيمس

 | توريب ىلإ ةطلام نه لقن :.ةركريمأ

 . 1474 ةّيكريمألا ةعبطملا

 وطنا ةهيرركأ ةكلع + نمارس

 اهقئادحو لباب سيسأت اهيلإ بسنُي
 داتا اهراخأ التت ..ةقلعملا

 ةدلاوو 5 دادأ شمش ةجوز تاماروماس

 نع ةياصولاب تمكح . يرارين دادأ
 .م.ق 8٠١-8١0 اهنبا

 ةّيروس ةئيدم :طاشيمش وأ طاسيَمْس
 يف مويلا اهعقوم .تارفلا ىلع ةميدق

 يف ترهدزإ .ايكرت بوئج طازمس
 "سنايقول اهنم غبت .ينامورلا دهعلا

 ”سلوبو سيدّدقلا سنايقولو بتاكلا
 .فقسألا

 نب راّمع ّمأ يه :(115 وحن ت) ةّيَمْس
 اورهظأ نيذلا لئاوأ نم .يباحصلا رساي

 شيرق وكرشم اهبذع .ةّكمب مالسالا
 يف دهشتسا نم لزأ .لهج وبأ اهلتقو

 قرزألا
 يتلا جنوفلا ةكلمم ةمصاع .

 ّيرل ناّريخو دس . 55 نرقلا ىف ترهدزا
 :ةقاظلا كيل رو ةريزجلا

 يف رهن :5مدلع 81: رقير كانس

 ءايبمولوك دفاور ّمهأ ةدحّتملا تايالولا

 يف عبني .وكساي دنع هيقتلي .مك

 نيب يرجيو ةينطولا نوتسولي ةّيمحم
 ردحنت ةقيحس ةيواه يف ةقهاش لابج
 ا
 ربكأ )١444-١10588(: (رامعم) نائس

 ةسردم هيا .ّيكرت يرامعم سدنهم

 تارشع ىتبو ١ ناميلس مدخ . ةيرامعم

 لوبناتسإ يف ةّيناميلسلا اهنم دجاسملا

 . ةنردأ يف ةّيميلَسلاو
 :(447” ت) (ديعس وبأ) تباث نب نائس

 اقن ..قناّرَح لما نم تاض ةبيبظ 0

 تعيب د + دة

 ةريزجلا ير ناّرخ - رانس

 ءردتقملا دهع ىف ءاّبطألا سيئر .دادغبب
 .يضارلاو رهاقلا مدخ

 ناملس نب نانِس

 فورعملا ةّيليعامسالا ميعز :(47١١ت)

 ةيروس يف فايصم ىلإ ءاج . لبجلا خيشب
 ماقأو ١١77 ناريإب تومّلأ ةعلق نم
 دالبب عالق ةّدع يف اًيليعامسإ اًمكح

 . ماشلا

 ماَيأ ىلع طالبلا ماسر :كب ناني
 )1١4861١-١15181(. ؟ دّمحم ناطلسلا

 ّيفوص رعاش ١١١(: وحن ت) ّيئانس

 .نيئونزغلا حدم
 ةظفاحمب رصم يف ةنيدم :نيوالبنسلا
 2 .ن 4٠,٠٠١ :ةّيلهمَدلا
 /ه4194ت) فّسوي نيدلا نانِس لبنُس
 لمعتسإ .ينامثع ّيفوص :(م7

 هيلإ بسنت . ةّيئيدلا تالفحلا ىف صقرلا

 ّيلاغترب فيصم :518158, ارتنس

 يف ةرتلش يه ءارتنس حفسب ةنوبشل برغ
 .ناةر,٠٠٠ ءسلدنألا

 .م ١,5٠١ قارعلا يف لبج : راجحنس

 برق راجنِس حفسب ةّيقارع ةنيدم : راجنِس

 ةظفاحمب ءاضق زكرم «ةيروسلا دودحلا

 دهعلا يف ترهتشإ .ن 159,٠٠٠ «ىونين
 ْ . يسابعلا

 رابكلا ةقجالسلا نيطالس رخآ : تاق

 رهنلا ءارو ام دالب رسخ ١١51-4.

 ةيادب هدهع ةياهن تناكف ّرُعلا لئابق هترسأو
 . طاطحنالا

 )١4-1١9-1551(: 5زمععو (كازيإ) رحنس

 هتاياور نم . لصألا ينولوي يكريمأ يئاور

 ةزئاج .«نيلبول رحاس» .«شبكلا نرق»
 . 1910/8 ليون
 )1١811١- 5اصع# (تيرم كازيإ) رححنس

 لّوأ عنص .تكريمأ عرتخم 46

 . ةطايخلا ةلآل ةّيلمع جذامن



 / ملأ

 41-ا/05 روشأ كلم :بيراحتس

 فرُع .هتفيلخو 5 نوجرس نبا .م.ق
 .م.ق ميلشروأ رصاح .هتواسقب

 ةّيقينيفلا ندملا فلاحت عمقو

 برخف نوّيلبابلا هيلع راث . ةّينيطسلفلاو
 كرتقأ ةروثا يف لتق .عق 143 مهعيدم

 روصقلا دّيش .نودحرسأ هنبا اهيف

 . ىونين يف ّيرلا ةينقأو نئانجلاو
 . اًميدق سودنه رهن مسإ :دنِسلا

 قرش بونج يف ٌيوارحص ميلقإ :دنسلا
 5٠٠٠٠٠٠ ؛.نامع رحب ىلع ناتسكاي

 رديح هتمصاع .نالره٠٠٠,٠٠ ء'مك

 لمشي .روكوسو يشتارك هندم نم «دابأ

 هيوري عساو لهسو راث ءارحص نم اًمسق

 نطقو ٌزرأو بوبحو حمق .سودنه
 . مسمسو

 لامش يف ةّيناباي ةنيدم :565031 يادنس

 دو ا اال وشن وف

 . ةيفرح تاعونصمو
 لطب :ٌيرحبلا دابدنيلا

 .ةليلو ةليل فلأ يف تارماغملاو

 : 520216825 زئبردنس

 ارتيامهربو جناغلا اتلدب دنهلاو شدالغن

 فزخ

 | رافسألا

 | يف ميلقإ

 5٠,٠٠٠ «لاغتبلا جيلخ ىلع يلغوهو
 لاقدأ ..لاييرابو انلخ ةنفم مهأ ء'مك

 اهشوحوب ةروهشم تاعقنتسمو ةفيثك
 سيماوجو حيسامتو وامتأ .-ةيراضلا

 تاناضيفل ابلاغ ضُرعتي .رويطو ٍافأو
 تعقوأ .ّدملا هايم عافتراو ةّيمسوم
 زرأ .اياحضلا فالآ ١91١ تاناضيف

 . ّيرب ديص ؛دنهلا زوجو
 ملاعل كلفلا يف ةلاسر :دنهدنيسلا

 . يرازفلا اهبّرع . ىدنه

 . اًميدق ياواه رزج مسإ : شتيودنس

 ٌيناطيرب ليبخرأ :يبونجلا شتيودنس
 .دنلكوف عبتي ّيبونجلا ّيسلطألا يف
 لا

 ةّيبرغلا ةظفاحمب رصم يف ةنيدم :ةطنَسلا
 قلة ++ ليتل ىلع
 ةيئاوتسالا ايقيرفأ يف رهن :520802 اَعْنَس

 .مك ١,ال٠٠ ءوغنوكلا دفاور نم
 بونج يف ةريزج :51083مان123 هروفاغنس

 نع روهوج قيضم اهلصفي ايسأ قرش
 ثلونموكلا لود نم ء"مك 5١7 ءاَقَلَم
 «ةروفاغنس ةمصاعلا ١4565. تلقتسا

 افرمو ةّيبرح ةدعاق .نالرؤ٠ءرد٠ف
 .ةّيملاع ةحالم طوطخخ ىقتلم ءّدهم
 ريدصقو سانئاتنأو باشخأاو دطاطم
 .ظفتاو
 ايقيرفأ يف رهن :5606838] لاغنسلا

 لاغنسلا

 ءاقتلا نم نّوكتي .مك ١,٠١ «ةّيبرغلا

 زاتجي .يلامب هبالوفاب يف يوخابو غنيفاب
 يرجيو سياك يف ٌرميو تالالش ةعومجم

 هارجم .لاغنسلاو ايناتيروم دودح ىف

 يف ّبصت ةعساو اتلدو تاعقنتسم لفسألا

 هدفاور نم .سيول ناس دنع سلطألا
 لا
 ايقيرفأ ىف ةّيروهمج :5626عها لاغنسلا

 لاغنسلا رهن اهلصفي ّيسلطألا ىلع ةّبرغلا
 يلام اهب طيحتو ايناتيروم نع لامشلا يف
 ىف ايبماغ رصحتو «ءواسيب اينيغو اينيغو

 ةروفاغنس نم رظنم

 «ّيسلطألا ىلع ذفنم ءانثتساب اهبونج
 ؛"مك ١

 ناسو كلواك :اهتدم نم ءراكد اهتمصاع

 تقتسا ةّيسنرف ةرمعتسم .سمييتو سيول
 عساو يلمر لهس :ىفرألا -

 .لاأةيرةةوءوروق ٠



 ياغنُس

 .هميلاف هدفارو لاغتسلا يداو هب طيحي

 .م498 اهيف ةلت ىلعأ

 نطقو واكاكو ّنبو بوبحو توهينُمو
 ديبعلا قتسف يجتنُم ّمهأ نم .تاّيضمحو
 كامسأ ديص ءةيشام ةيبرت .ملاعلا ىف

 عينصت .نوط امّيس ال ؛عساو قاطن ىلع

 جيسن «؛نوباصو تويز ءديبعلا قتسف
 ءةدمسأو تافسوف «ةيذحأو دولجو

 باشخأ ؛كامسأ ظفح .ةيشاملا تاجتنم

 . روطعو ةنيمث
 .يلام لئابق نم : دووم ياغنُس

 اهتمصاغ تناكو رجينلا يتفض ذ ىلع تماقأ

 نرقلا يف وتكبمت تّلتحإ . م نرقلا واغ

 141 نّيح تناذ ةكانم تافنآو
 )١940٠5- (راديس دلويويلا روغنس

 لّوأ .يلاغنس يسايسو رعاش ١

 )1١9575-١14850(. ةلقتسملا لاغتسلل سيئر

 هل ««ءارعشلا ريمأ»ب هدالب يف بقل
 . جونزلا ةراضح نع عافدلا يف تالاقم

 وضع .«تاّيليللا»و «تايبويثألا هرعش نم
 . ١987 ةّيسنرفلا ةّيميداكألا

 ةلالسلا سّسؤم ّيرصم نوعرف :ورفتس

 ذأ ةعاذو

 مره دّيش .م.ق 1507١ وحن ةعبارلا
 . روصهد

 يحاوض نم ةّينائبل ةنيدم :ليفلا ّنِس
 زكرم ءاز تءيرةق# :ةيفرشلا ثنو رب

 ناجيبرذاو رّونيد نيب ةقطنم :رقنس

 ىلع «ةّيئاريالا ناتسدرك يف ٍجَدْنَنَسو

 .هاشنمرك ىلإ زيربت نم جاجحلا قيرط
 . داركأ اهناكس

 ديفح :(0١15١١ت) دودوُم نب رفنُس

 ةقجالسلا نع لقتسإ .َينامكرتلا رغلس
 يف *رْغلَس ينب ةلالس سّسأو 4
 . سراف

 يع ماع ع

 نبا و ةاريرطبلا هعضو «نيتكلملل
 ةنراوملل هنمو 21١778 نبلحلا ميعزلا

 .”فولخم طموض سرطب نارطملا هعضو

 )١41/8- ةزمعاةنك (نوتيوأ) ريلكتس

 . ّيعامتجا دقانو ّيكريمأ يئاور 26

 .«ملاع ةياهن» «5لورتبلا) ؛««ةباغلا» هل

 مجار :5ةمءادمم124800» نوتاين وكدَس

 . نئاينوخناس

 - 1 ةلالسلا - م ترسونس

 قّئْرّوْخلا رصق ىنب سدنهم :راَمِئِس
 «ّيمخللا سيقلا ئرما نب نامعُتلا كلملل
 ىلعأ نم كلملا هاقلأ ءانبلا نم غرف اًملف

 ءازج هازج :لّثَملا هب برضو اًنيم طقسف
 : رامي
 يف فينصتلا عورف نم رف :نئسلا
 ؛ّيئاسنلا هب فرع نم رهشأ .ثيدحلا

 .دواد وبأ ؛ةجام نبا «يذمرتلا

 ةدعاق «ناريإ برغ يف ةنيدم :جَّدْنَتَس
 «ناتسدرك

 ءداشس.- ةيدركلا نالدرأ ةدعاق .ةميدقلا

 . ةيعارز قوس

 مدخ يرسم يراهعم سنهم كيوتل
 ؛(.م.ق ١0 نرقلا) *توسبشتح ةكلملا
 اًعئار اًئزانج اًدبعم دّيش . اهقيشع حبصأو
 . ّيرحبلا ريد يف

 )1١846- (قاّزرلا دبع) ٌيروهنُسلا

 نييرصملا نوناقلا ءاهقف نم (68

 ةيرظن» :اهنم تافلؤم ةّدع هل :نيزرابلا

 نوناقلا حرش يف طيسولا»و ءدقعلا

 يف ّقحلا رداصم»و «(ءازجأ ) «يندملا

 . (ءازجأ 5) «يمالسالا هقفلا

 ةظفاحمب رصم ىف ةنيدم : سرونس

 .نا٠,:٠٠ .موَيَفلا

 : سيرتسو زيس وأ ترسونس
 0 دابا 6 نم

 ع يه ,.ن ل؟تيردد٠

 ا
 . سيرتسوزيس بلطأ .(.م.ق
 وبأ) َيسونّسلا

 هناي : .ّيكلام هايدتقا و مامإ :(م1184١ /ه/8420 ت

 2 © .مرلعلا يف غبت . ةريقع يف نتاسملت ملاع

 ؛ديحوتلا لهأ ةديقع» هبتك نم .ةّيمالسإلا

 وأ ؟نيهاربلا مآ «ىربكلا ةديقعلا وأ

 ل وحت)ل 3 -

 نضنب

 تامدقم حرش: هلو .ىرغصلا .ةديقعلا

 حرش»و «نيمّسايلا نبال ةلباقملاو اأربجلا

 دلو .ّيرئازج ئفوص :(1869-11787)

 سّسؤم .سافب سردو مئاغتسم يف
 ؛ءاضيبلا ةيوازلا» ىئب .ةّيسوئَسلا ةقيرطلا

 ىلإ لقتناو ءايبيلب رضخألا ليجلا يف

 هبتك نم .هربق اهيفو بوبغجلا ا
 ةلالسلا رابخنأ ىف ةةّينّسلا ررثلا»

 ءافش#»و ةءدصاقلا ةيقيقو «ةيسيردالا

 .«ردصلا

 )+-1١86- (نامثع نب ذدمحم) ّيسونَّسلا

 رز :بوضولا كومو: بيفأ 243
 هبتك نم .ةّيمسرلا «ّيسنوتلا دئارلا» ةديرج
 هب عمج «ةيسنوتلا نيواودلا عمجماا

 «نيرخأتملا نييسنوتلا ءارعشلا نيواود

 تاعالطتسالا»و «ةّيزاجحلا ةلحرلا»و

 . «ةيسيرابلا
 )1١61/4- 560615 (سنارف) سردينس

 مسرب رهتشا ّيكنمالف ماسر 17

 .ةتيملا ةعيطلاو ديصلا دهاشم
 . (لبج) خيشلا بلطأ :ريتس
 :(.م.ق 50- .م.ق :) 62 اعينس

 فقوسلق .(سلدنألا) ةبطرق ىف دلو

 نم ةّيفسلفلا هئدابم ىحوتسإ .تنامور

 هراشتسم مث نورين يبرم ناك .نيتقاورلا

 نأ اكينس رمأو اذه دش نأ ىلإ مكحلا يف

 . هسفن لتقي
 ةرطاسنلا ةبتك ريهاشم نم :انودهَس

 عم ىرسك نب هيوريش هلسرأ .(؟ نرقلا)

 لقره ىلإ اًريفس َيلاذُجلا بايعوشي
 . اا

 لطب مّتسُر ناريإ نبإ :بارهس
 هج

 ةمنمنم - بارهس توم فشتكي متسر

 ٠7( نرقلا) ةّيوفصلا ةسردملا - ةّيسراف



 اونو

 ملو برحلا يف ةوبأ هلتق .ّيروطسألا

 .هراضتحا ةظحل الإ هفرعي

 .ناريإ برغ لامش ىف ةنيدم :درورهس

 تضق .ىطسولا نورقلا يف ةرهدزم تناك

 .لوغملا تالمح اهيلع

 /هه/10 ت) (نيدلا باهش) ٌيدرَوَرْهَسلا
 ّيعفاش «ريبك ّيقارشإ فوسليف :(ع١0
 ةغارمب أشنو درَوَرهُس يف دلو .بهذملا

 يف لتقو داحلالاب مهّنإ . بلح ىلإ رفاسو
 «قارشالا ةمكح» هبتك نه .بلح

 داقتعا ىف ةلاسر»و ةهروتلا لكايه»و

 ْ .؟ءامكحلا

 (رَمُع صفح وبأ) ٌيدرَوَرْهَسلا
 نم َّيعفاش هيقف :(م1574 /ه777 ت)

 .دادغيب خويشلا خيش ناك .ةيفوصلا رابك

 بذج»و «فراعملا فراوع» هبتك نم

 .«بوبحملا ةلصاوم ىلإ بولقلا
 دعب ت) (نامثع وبأ) رشب نب لهَس

 مدخو ناسارخ يف شاع نكلف ١

 هبتك نم .نومأملا ريزو لهَّس نب نّمَحلا
 .«تاقوألا»

 غيلب بتاك 87٠(: ت) نوراه نب لهَس

 ةنسلأ ىلع صصقلا يعضاو نم ميكح
 يف رهتشإ .لصألا َيسراف .ناويحلا
 ناك .ديشرلا نوراه مدخو ةرصبلا

 ةنمدو ةليلك لاثم ىلع هصصق نم . اًيبوعش

 نمو ««بلعثلاو رمثلا»ر «ةرفَغو ةلع#»
 ريبدت"او «لئاسملا»و ء«ناوخالا» هبتك

 2 .«ةسايسلاو كلملا

 نم :(م465/ه1787ت) ٌيرَتسُتلا لهَس
 يف دلو .مالكلا ءاملعو نيّفوصلا رابك

 ريسفت» هبتك نم ةرصبلاب اًيفنم يفوتو رّئسُت
 هذيملت اهلقن «ةبوجأ ةعرمجم»و «نآرقلا

 بهذم سّسؤم ملاس نب دمحم
 . جالحلا هذيمالت نم . *ةّيملاسلا

 بيدأو رعاش :(448١6١1١ت) يبلج يهس

 لود 8 :

 «ناويد# هل . هنردأ يف يفوتو فلو . ىنامثع

 . #تشهب تشها نيالعتو

 لالشلا نيب لينلا يف ةريزج :ليهس

 دهع نم شوقنو نيلكيه لالطأ .ناوسأو
 .ةسلاطيلاو 18 ةلالسلا

 (هللادبع نب نمحرلا دبع) َليهْسلا

 ّيسلدنأ ثّدحم :(م1186 /هد١8ت)

 ناك .ةقلام لهأ نم .رّيِسلاو ةغللاب ملاع

 يف «فنالا ضورلا» هبتك نم .اًريرض
 ء ماشه نبال ةيربثلا ةريسلا حرش

 نآرقلا يف مهبأ اميف مالعالاو فيرعتلا»و

 .«مالعألاو ءامسألا نم

 )04-18-/١1861(: 5انع (نيجوأ> وس

 رهتشإ .سيراب يف دلو ءيسنرف بيدأ
 يف ءاسؤبلا ةايح فصت ةلسلسم تاياورب

 رارسأ» اهنم «ةريقفلا سيراب ءايحأ

 .«هثاتلا يدوهيلا» .#«سيراب

 )1١9440-58١١5(: (ليلخ) يرحاوسلا

 داور نم .سدقلا يف دلو ّيبرع بيدأ

 فصتتنم يف ندرألاو نيطسلف يف ثيدحتلا
 ةثالث" :هترادصإ نم .نيرشعلا نرقلا
 ةّصقلا نم ناولأ» ا «تاوصأ

 هياتلا ناملس تالّوحت» 191/17 «ةّيندرألا

 .19935 ؛هتادباكمو

 . قارعلا يف فايرألا مسإ : داوَس

 دئاق :(نمحرلا دبع) بهذلا راوس

 بالقناب ّيريمثلا رفعج حاطأ .ينادوس

 1١9482-1985. ةلودلا سيئر . ّيملس

 )1١548- 5نقمع## (وكسيسنرف) سراوُس

 رابك نم .تابسإ نعوسي بهار ١
 ْ :ةقسلقلاو توهاللا ءاملغ

 ّيسايس :5086ع5 (ويرام) سراوُس

 ءارزولا سيئر ١474. دلو . ّيلاغتري

 سيئر .1١-947١980و ١91/8-5

 . ١9/875 ةّيروهمجلا

 قارعلا لامش يف فيصم :هكوت هراوُس
 ,م

 ايقيرفأ يف ةلود :5«ةنادسل دئليزاوس

 نيب ةروصحم قيبمازوم برغ ةيبونجلا
 . "مك ا١ا/,76 «لاتانو لاقسنارت يَميِلَقِإ 15

 نم . نابايم اهتمصاع .كاآارآأةءرذوقق

 .19538 تّلقتسا كلوتموكلا

 يف لابجو طسولا يف لهس : ضرألا 1 :

 ىلع برغلا يف اهالعأ برغلاو قرشلا
 هيميلمأ ةّمق «غربزنكارد لابج فارطأ

 ناوشتوس

 لود نم . ّيئاوتسا هين خانم .م اراك

 تاّيضمحو ركس بصق .ةّينغلا ايقيرفأ
 مجانم «ةيشام ةيبرت «.نطقو ءارفص ةرذو

 مهأ .محفو ريدصقو بهذو ديدح
 .ركسو تنايمأ اهتارداص

 اسنرف ىف ةئيدم :50155085 نوساوس

 نم ةّيئاردتاك .نال٠٠0٠,6 ءسمر برغ

 ىلع سيفولك راصتناب ةريهش . 357 نرقلا
 .نوساوس ءانإ ةّصقبو 485 نائمورلا

 . 011 ذنم ةكلمم ةمصاع

 . ةيلهاجلا يف برعلا مانصأ نم : عاوَس

 رحبلا ىلع ةينادوس ةنيدم :نكاوَس
 .نآاةر٠٠٠ عنادوس روي بونج رمحألا

 يف َيناطيرب أفرم :5838562 يسناوس

 .ن١٠٠,0٠7 «لوتسيرب ةانق ىلع زليو
 دفاور نم نادوسلا يف رهن :طابوسلا

 لابج نم عبني .مك ضيبألا ليتنلا

 نم .لاكلم بونج لينلاب يقتليو ايبويثإ
 .وبوكأ ءوليج ءوراب :هدفاور

 -1484) 5انمعرالأءااع (لوج) لييقريوس
 يف دلو .ّيسنرف رعاش ©(

 .«ةفصرأ» قيقر رعش هل .ويديفتنوم
 ةليمج» ةعئار تاّيحرسمو «تاباذجنا»

 .«لافطألا فطاخ» هصصق نم ؛«ةباغلا

 . ؟رحبلا نبأ#

 ىلع اينولوي يف ةنيدم :50001 توبوس
 .حباسم .ن 5,6٠٠ «كسنادغ جيلخ

 لامش يف ةنيدم : 50011 استيتويوس

 .نا٠ةر٠ه٠٠ ءامرص

 . اينولوي كلم :(7 اًتحوي) يكسايبوس
 . 17287 انيق نع كارتألا در يف كرتشإ

 -17417 وحن َىْنِج كلم :امويلوليبوس
 جوأ هدهع يف ةلودلا تغلب .م.ق 6

 .اهعاستا

 برغ ىربكلا ةانقلا ىلع وس غنايك
 .نالم٠٠٠,١٠ («ياهغناش

 .ةروهشم قئادح

 .دئقرُي بلطأ : 58نمءلع وشتوس
 يف ميلقإ :52ععط#ةم» ناوشتوس
 ءوك 519,٠٠٠  «نيصلا اطسو
 يطْعُي وت غنشت هتمصاع .ن ل

 وه ضفخنم ّيبوسر لهس يقرشلا مسقلا
 . ةقهاش لابج هب طيحت رمحألا ضوحلا

 هيوري «ةّيعارزلا دالبلا قطانم ىنغأ نم

 -# جب سيصل .ةيرثأ ةنبأ



 ا 1

 يسن وس

 . غنايك يبست غناي
 ىلع ايسور يف أفرم :5011 يشتوس

 .لآاةيففف «دوسألا رحبلا

 يف ةّينامور ةئيدم :5ا06203 اًفايشتوس

 نرقلا نم ةعلق .ن 5٠,٠٠٠ ءايقادلوم
05 
 باجني رهنأ دحأ :5اناآغز جلتوس

 يف عبني .مك ١,5٠١ ءاهلوطأو ةسمخلا

 نم .روكوس برق سودنهلا يقتلي .تيبتلا
 .بائش هدفاور

 .ةّيبونجلا اتوكاد عجار : اتوكاد ثوَس

 ةنيدم :50انأا» ان1-0لان» مد مذ ثوَس
 .ناالش,ر*+٠٠ .اتكلك ةيحاضب ةّيدنه

 مذ مذ صاصرو ةيبرح ةريخذ ةعانص
 .روهشملا

 :انيلوراك ثوَّس
 . ةّيبونجلا
 أفرم :5هاناطهمصصام» 2 نوتيمئوَس

 شناملا ىلع رشبماه يف يناطيرب
 ءل 2 *ءيففقف

 انيلوراك بلطأ

 لامش يف ةنيدم :5انا01037 ياتوخوس

 ةكلمم لّوأ ةمصاع .ن ١86,٠٠٠ «دنليات

 . ةّيرثأ ةينبأ . 57-16 نرقلا «يات
 ايجروج يف أفرم :50اناعل:0731 يموخوس

 ءايزاخبأ ةدعاق ءدوسألا رحبلا ىلع

 .ن

 -١ا/11) (عميفر دمحم ازريم) ىدوَس

 نيلماعلا زربأ نم ٌيدنه رعاش ١

 يف دلو . ّيدرألا رعشلا رشن ىلع

 ءاجهلاب رهتشا ءوانكلب يفوتو يهلد
 رعشلا عئاور نم دئاصق هل .لزغلاو

 .ّيدرألا

 قرش يف ةّيبرع ةّيروهمج :نادوسلا
 رحبلا ىلع ىلعألا لينلا ضوحب ايقيرفأ
 ايقيرفأو داشتو ايبيلو رصم نيب رمحألا

 ءانيوتاو ييكو ةدتضوأو ريتاوو ىظرلا

 0 .لنآ ارث ةيؤعق يك 16١ ةرثا؟'
0 

 «نامرذ ّمأ اهندم نم ؛«موطرخلا اهتمصاع

 «ةربطغ «نادوس ررب «ٌيرحب موطرخلا
 ىلع دّمحم اهّلتحإ .رشافلا ءضيّبألا
 ةروثلا اهيف تماق .ا١875١ رصم يلاو

 1١84١- ليعامسإ ٌيويدخلا ىلع ةّيدهملا

 ٌيرصملا نادوسلا رقت . 46

 .1401 تّلقتسإ .1448 ٌيزيلكنإلا
 ةيداحتا ةلود تنلعأ .. 4 ةّيلهأ برح

 ةيمالسالا ةعيرشلا قيبطتل اًرضح 5

 .برحلا ءاهنال ةليسوو دالبلا لامش ىف
 .1487 بونجلا يف ةيماد ثادحأ
 ةقطنمو لينلا لهس طسولا يف :ضرألا

 شيبألا نيأدلا نيب ةبعخلا ةريزجلا
 «ةبونلا ءارحص قرشلا يفو «قرزألاو

 لهسلا نع اهلصفت ءامك ٠٠

 رحبلا ىلع فرشُت ةيلاع لابج يلحاسلا
 بونجلا يفو ءديدش رادحناب نيعلألا

 ةقهاش لابج مامأ ٌدتمت تاعقنتسمو لهس

 ءادنغوأ دودح برق يتينيك اهممق ىلعأ
 ةعساو باضه برغلا يفو .م",41
 ءرشافلا برغ بونج رم لبج اهولعي
 اهّمهأ ؛هدفاورو لينلا اهيوري . م" 4

 نم ةعبانلا طابوسلاو ةربطَعو قرزألا ليثلا
 ىلع لدتعم ئيئاوتسا خانم . ايبويثأ باضه

 ال .نطق :ةّيعارز اهدراوه .لحاوسلا

 ةرذو بوبحو حمقو .ةريزجلا يف امّيس

 وأ ّينادوس لوفو نخدو ءاضيبو ءارفص

 زومو رومتو مسمسو (ةهديبع قتسف

 زعمو منغو رقب (ءةيشام ةيبرت .غمصو
 ىلإ مسقُت :ةّيرادإلا ماسقألا .لامجو
 .قرزألا لينلا .موطرخلا :تاّيريدم 4

 رحب ء؛روفراد «نافدرك .السك ؛ةّيلامشلا

 بلطأ .لينلا يلاعأ :ةّيئاوتسالا ؛لازغلا

 . ةنّولملا طئارخلا

 يف ةّيدنك ةنيدم : ةانلاتانم يروبد وس

 : ةسغ مجانم .ن ا١الةر٠٠٠ ءويراتنو

 جاتنإ لكين «نيتالبو ةضفو بهذو ساحن
 .ّيملاع

 ٌيديوس أفرم :580ء,1ةازع هيلتردوُس

 .ن 8٠,٠٠١ :؛ملهكوتس بونج
 :(م0714//هده4 ت) ةعمز تنب ةدوَس

 .ةجيدخ ةافو دعب ىبنلا جوز
 لامش ةّيلبج ةقطنم :51008165 تيدوس

 1١918- ايناملأ اهتلتحإ .ايميهوب قرش

 دعب ناملألا اهناكس ىلجأ مث .06

 . برحلا ةياهن
 )1١869- 5ءان[86 (جروج) اروس

 .سيراب يف دلو يسنرف ماسر 20١©

 ةديدجلا ةّيعاطنالا ةسردملا ذاتسأ

 . اهدئارو

 ءهواج ىف أفرم :5ن,30ةز/3 اياباروس

 تدر هم ناسمودل] قاله ىناث

 .يعانصو يراجت زكرم «ةيبرح ةدعاف
 تارجش ىف قدنه أفرم :5اند56 تاروس

 .ن 91,0٠٠ .يابماك جيلخ ىلع
 ءاّقباس ولوس :5نرةلعقنا8 اتركاروس

 .ن٠٠٠,٠٠8 ءهواج يف ةيسيئودنإ ةنيدم
 :ة حراتسم
 هب ترهتشا مسإ :50750886 نوبروسلا

 سيراي ةعماج يف بادالاو مولعلا اتيلك
 ود ريبور ميلعتلل اًراد اهأشنأ .اسنرفب

 زكارم ّمهأ نم تحبصأو ١161 نوبروس
 . 1” نرقلا يف توهاللا ميلعت
 حفسب رئازجلا يف ةنيدم :نالزُعلا روس
 :ةيدملا ةرئاد زكرم ءنابيبلا
 . فير قوبس لا 167

 )1١1/1/7- 5ان5عمانآ (ربور) فوكروس

 ناس يف دلو .يسنرف راخب 81

 ةيراجت ةسفانم برح هتدايقب رهتشإ .ولام
 يف ٌيزيلكنالا لوطسألا ٌدض ةسرش

 ١1801-١ا/88  .ّيدنهلا طيحملا

 ولام ناس ىف ٌرقتسإ مث .141-1804/و
 .نفسلا ءانب نم ةلئاط ةورث ققحو

 )1١8117-١153:5(: 5هعغا (ربلأ) لروس

 هباتكي رهتشإ .يسنرف يسامولبدو خّرؤم
 .«ةّيسنرفلا ةروثلاو اًيوروأ»
 :(18141-19177/) 501ا (جروج) لروس

 هباتكب رهتشإ .ّيسنرف ئعامتجا فوسليف
 تاكرح هب ترّئأت «فنعلا نع رطاوخا

 ةيالوب



 .ةيروثلا تاباقثلا

 :(ةّيروسلا ةّيبرعلا ةّيروهمجلا) ةيروُس

 ىلع طسوألا قرشلا يف ةّيويسأ ةلود

 ندرألاو قارعلاو ايكرت نيب طشسوتملا
 ءامك ١4886,18٠ «نانبلو نيطسلفو
 نم .قشمد اهتمصاع .ن ةرءءء,٠٠٠

 ريد «ةّيقذاللا ءصمح .بلح :اهندم

 اهرهشأ ةيمارآ تاليود :خيراتلا .روزلا

 اهلتحإ .م.ى 9 نرقلا ةامحو قشمد

 777 ردنكسالا مث .م.ى 0784 سرفلا

 ٠86- نيّيقولسلا ةلود اهيف تماق .م.ق

 سويبعؤي ةهلقخا نكت عدا 8

 برعلا اهحتف .اًيئامور اًميلقإ تحبصأو
 .ةّيومألا ةلودلا زكره .34:-77 4

 تعبت ١6١5. نوّيتامثعلا اهّلتحإ
 ءلقفتساو ١9١4 حسنرفلا بادتنالا
 يرفلا ةةروهسنلا رسبو تلكم 8
 ماسقألا .18551١-4١ة5رل  ةدحّتملا

 «بلح ؛« قشمد * ةظفاحم ١7 :ةيرادإلا

 .بلدإ «ةّيقذاللا ءصمح «ةامح
 .ءاديوُسلا ؛اعرد ءروزلا ريد ؛ةكسحلا

 :ضرألا .ةرطيّتقلا ءةثرلا .«سوطرط

 لابج هيلع فرشت قّيض يلحاس لهس
 بونجلا نم هتازاوم يف يرجيو ةّيريصنلا
 يوري يذلا يصاعلا رهن لامشلا ىلإ
 ةلسلس ّيبرغلا بوئجلا يف .باغلا ةقطنم

 نومرَح اهممق ىلعأ «ةّيقرشلا نانبل لابج
 بونجلا يفو .م4١1,8 .خيشلا وأ

 وأ برعلا لبجو ةّيئاكربلا ناروح ةبضه
 لخادلا يفو .نالوجلاو زوردلا لبج
 دودحلا هاجتاب ضفخنت ةعساو ةبضه

 ءارحص يف تارفلا ىرجمو ةّيقارعلا
 ةحاسم نم اًريبك اًمسق ىطغت ةعساش
 اهلّلختتو «ةريزجلا اهقطانم مهأ «دالبلا
 هدفاورو تارفلا اهيوري :ةقّرغتم تاحاو
 ىلع لدتعم خانم . خيلَبلاو روباخلا اهنمو
 دراوم .لخادلا يف ٌيّراق لحاوسلا
 ٌيركس ردنمشو زرأو نطق :ةّينغ ةّيعارز

 رضخو نوتيزو ةمركو بوبحو حمقو

 نأض «ةيشام ةيبرتو ةبصخ عارم ءهكاوفو

 تافسوف مجانم «نجاودو لويخو زعمو

 تتسإو دولجو حيسن ةعانص ءاطقبو

 .ةففجم هكاوفو رضخ بيلعت ءركسو
 ةينف تاراهمو ةّيفَرِح تاعونصم «تايولح
 . ىلحو ساحنو بشخو جاجز ءةروهشم
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 ةيروسلا ةّيبرعلا ةيروهمجلا راعش

 .ةنّولملا طئارخلا بلطأ
 اكريمأ يف ةلود :5نتهد»» مانيروُس

 ليزاربلا نيب ّيسلطألا ىلع ةيبونجلا
 انايوغ يه ء«ةّيسنرفلا انايوغو انايوغو
 ء'مك ه6 اقام ةيكللويلا

 .وبيراهاراب اهتمصاع .نةءءرد٠٠

 . 19/41 ديدج روتسد .1598 تلقتسإ
 يطغت .ةريزغ راطمأر ةرارحلا ديدش خانم
 ىلعأ .ةفيثك تاباغ اهتحاسم مظعُم

 لاوس مال: نوع انايلوي اهنمق
 شيعيو تاعقتسملا اهنف رشحت ةشفشتم

 ركس بصق ةعارز .ناكسلا رثكأ اهيف

 تاّيضمحو زومو دنهلا زوجو زرأو
 .كامسأ ديصو ةيشام ةيبرت .واكاكو

 دعب ملاع حجاتنإ هتيسكوب مجانم
 ركس ةعانص .زينغنمو ديدحو ءاكياماج

 :تارداصلا ّمهأ .موينمولأو مورو

 تاجتئمو باشخأو موينمولأو تيسكوب

 . ةيعارز

 .مك 18١ برغملا بونج يف ٍداو : سوس
 :ىلعألا .سلطألاب لاقيوط حفس يف عبني
 ٌبصيو تنادورات بونج سوس لهس يوري
 . ريداغأ باونج ّيسلطألا يف

 . شوش بلطأ : سوس
 .اهتراهطب ترهتشا ةّيدوهي :ناسوس

 انهناتهب رهظف ىنرلاب ناغيك اهمهتإ
 .(ةاروتلا) . التفو ئبنلا لايئاد لضفب

 ىلع ةئيدم :5ةانا؛ يرام تناس وُس

 ءويراتتوأ يف قيدنك

 .ن 10,٠٠٠ ؛ناغيشم يف ّيكريمأو
 ارسيوس ىف ّرمم :5105067 نتسوس

 « سورو رآ ينداو نيب لصي «بلألاب

 م00

 .لنركقشرةة

 ب رْغ لامعش ةساريإ ةئيدم : درغئسوس

 .ن؟6:,٠٠5 .زاوهألا

 ةّينولوي ةنيدم : 5058090166 ستيف ونس وس

 .محف .ن ءايلعلا ايزيليس ىف

 جيلخت ىلع ىسنوت أفرم :ةسوُس

 .نا6ة٠ءر٠٠٠ ؛ةيالو زكرم .تامامحلا

 ترهدزإ .م.ق 5 نرقلا نوّيقينيفلا اهسّسأ

 ةّيئامور راثآ .3 نرقلا ةبلاغألا دهع ىف

 .ّيعارزو
 5ةانككان[كخ (ود نانيدرف) روسوس

 «يرسيوس ّيوغل ملاع :(1915-1861/)

 يف سرد .ةّينسلألا ءاملع رابك نم
 لامعتسا# نع هتحورطأ تناكو غيسييال

 .«ةّيتيركسنَسلا يف قّلطُملا هيلإ فاضملا

 سوردو ةنَّراَقُملا ةغللا دعاوق مّلع

 .فينجو سيراب يف «ةّماعلا ةّينسلألا
 هتارضاحم تعمج دقو 43581 1-وب

 ةّينسلألا سرد# يف هتافو دعب ترشنو
 سّسْؤوه هتاساردب ربتعي ١9١1. «ةماعلا

 ٌئويتيلا دقتلاو :ةثيدحلا ةّيوّينبلا ةيدسلألا

 7 ام اًريئات ثدحأ 323 .ثيدحلا

 . ةّيناسنالا مولعلا عومجم

 ىلع قارعلا يف ميدق ريد :ّيسوسلا

 .هنولزني ءارمألاو ءافلخلا ناك . ةلجد

 رزج ىف ليبخرأ ّمهأ : 501016 هتيسوس

 ١,51417 ءاينايقوأ يف ةّيسنرفلا ايزينيلوب
 يف تيباب هتمضاع .ن ١47114 ه'مك

 .زومو ايليئاقو دنهلا زوج .يتيهات
 .ةحايس . كامسأ

 يف أفرمو يجيف ةمصاع : 3 افوس

 .ن 80,٠٠٠ ءوفيل يتيث ةريزج
 )1١1/85- 5دانانةعع (كيردرف) جاقوس

 عرتخإ .يسنرف يكيناكيم (661/

 .نفسلا ةحورم
 )١9:1- 5هةاناةريعا (ناج) هجافوس

 خيراتب ينُع .ئسنرف قرشتسم 6
 هل .بلح خيراتو مالسالا قرشلا
 ىف ةيخيراتلا راثآلا» ؛شبرعلا وخرؤماا



 اموف اناقوس

 راثألا» ءه«رمنت تاباتك» ءفقشمد

 ةّيمالسالا ةرامعلا» ء«6بلح ىف ةّيمالسإلا

 , ؟ةيروس يف
 5مهانالهم22 طاطمانصق اموق اناقوس

 ريمأ )1١9844-1941١(:

 ذنم تاّرم ةذع ءارزولا سيئر . ّيسوال

 فلأ .دياحم ّيسايس رودب ماق . ١

 راشتسم 1١9104. تنطو داحتا ةموكح

 ريمألا ةسائرب 1978 ةمروكحلا

 . غنوقونافوس
 يف لبج :5نمالقص 8 غاد ناقوس

 .م 5,474 «ناو ةريحب لامش ايكرت

 ريمأ : 5هانما قم مانا 00 غنوقونافوس

 سيئر ١954. دلو .تسوال يسايسو

 ةّيكلملا ءاغلإ ذنم ةّيبعشلا سوال ةيروهمج
 . 19481 ىّتح (19105)

 1غ:495-05) 5همطما 25 سيلكوفوس

 نم .ينانوي يحرسمو رعاش :(.م.ق

 ««كلملا بيدوأ» «.«هنوغيتنأ» :هيسآم

 .«ارتكيلأ»

 ةكلم :50م10مذ55ع بسينوفوس

 ةريسأ عقت الثل ّمسلا تبرش .ايديمون
 .م.ق 7١7 نامورلا

 :(183-18540) 5دسبإل (درفلأ) يفوس

 ةدع هل .تيسنرف ئداصتقاو َيفارغوميد

 :تاقشلاو ٌيداصتقالا ّرمنلا 9 تاَقلؤم

 . تيسليت عجار :50716ا5ا كستايفوُس

 . فراضقلا بلطأ : نس يبأ قوس

 ءرئازجلا يف ةنيدم :سارهأ قوس

 يه .ةباَنَع ةيالوب ةرئاد زكرم .ن * ٠٠
 سيدقلا نطوم  .اميدق هتساغات

 . سئيطسغوأ
 ىلع قارعلا يف ةنيدم :خويشلا قوس

 ءاضق زكرم ءرامحلا روشه برغ تارفلا
 .ن 19,6٠٠ ءراق يذ ةظفاحمب

 ءاضق يف َينانبل فيصم :برغلا قوس
 000 هيلع
 . ظاكُم بلطأ : ظاكع قوش
 )١401- 5نطقتم0 (دمحأ) ونراكوس
 نلعأ .يسينودنإ سايس (

 سيئر ١94546« ادنتلوه نع هدالب لالقتسا

 ١9465-/1971. ةّيروهمجلا

 ايقيللوب ةمصاع | :5اعت2© هركوشس

 .م 5,42  ءةّيعيرشتلا

 نم ةيئاردتاك .زايال ةيموكحلا ةمصاعلا

 ّيسايسو

 .نداكشرة* ٠

 امور - نارتال فحتم - سيلكو فوس

 . آ/ نرقلا

 نم تنليوزنف دئاق )١9/46-180(:

 يف نابسالا ىلع رصتنإ .راقيلوب ينواعم

 ايقيلوب ةّيروهمج سيئر 1١875. وشوكايأ
 سيئر بختناو ١14758 لاقتسإ .-2 5

 . لبتغإ . 181٠ ايبمولوك
 ىلع ايرجين ىف ةنيدم : 501010 وتوكوس

 315 سلا لقا «وتركوس
 14 نقلا وتوكوس ةيروظا ربما ةعضاع
 ءوغوت ىف ةنيدم :501006 هدوكوُس
 ْ .نطق .نةءرء٠٠

 ىف ةّيناتسكاي ةئيدم :5اناءاننا روكوشس

 دس .ن 179,0٠٠ :ءسودنهلا ىلع دنيلا

 . مهم
 يل . ّينمرأ بهار :لاموس سايك

 أشنأ ١4755-١847.  نييراتيخملا
0-7 

 .نيمدقألا نمرألا ءابدألا

 ٌينادلك كريرطب لّوأ :(نوعمش) اقالوس

 . كارتألا هلتق . 168١-1009 قارعلا يف

 .بلس عجار :51013851 يسوال وس

 5هازعمتاقإل» 6 (ردنسكلأ) نيستينحلوس

 دقتنإ .تتايقوس بيدأ :( )1١914-

 داحتالا ْ نم درطف نيلاتس دهع

 ماّيأ نم موي» هتاياور نم .تايقوسلا
 ىضرم حانج» («شتيقوسيند نافيإ
 ةزئاج .«غالوغ ليبخرأ» «ء«ناطرسلا

 . ١81/٠ ليون

 :( )1١9175- 501165 (بيليف) سرلوس

 ةلجم ريرحت ىلع فرشأ .ّيسنرف بيدأ
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 بدألا يف ةّيرظن هل .ةّيفاقثلا لك لت»

 بدألا ةقالعو ةباتكلا ّنف ىلع موقت

 .ةدادعأ» ب.ءةقيدحلا» هتاياور نم

 . «سودرفا

 برغ يف ةنيدم :5هانههع» نغنلوُس

 .ناالةهر٠٠٠ ءرهورلا ضوحب ايناملأ

 ذنه ةروهشم ّنصاقمو نيكاكس ةعانص

 . ىطسولا نورقلا
 ىلع ةّيرجم ةنيدم :52ماههاع« كونلوس

 .ةعطاقم ةدعاق .نال",:٠٠  ءاسيت

 .ةعفاتح

 ؛نيبيليفلا ىف ليبخرأ :5انلان ولوُس

 ميسا ناو ها "مك 1 14

 .ولوس وأ ولوج
 . اتركاروس عجار :5010 ولوس
 ٌيداصتقإ :50108 (نوترم تربور) ولوس

 ١941 لبون ةزئاج . ١94784 دلو .كريمأ

 ةذعفأا رقت ياخ: .يف: تسهاسمل
 .ٌئداصتقالا

 ىلع ةّيرسيوس ةنيدم :501ءان[ع رولوس

 .نة٠٠٠,١  .ةعطاقم ةدعاق ءرآ

 . تاعاس

 50هأهانتعا (ريميدالث) فيقولوس
 قنتعإ .ئسور ركفم )١860-١110(:

 .ةسيئكلا ةدنحو نإ اهدو ةكلستلا

 (سويسينويد) سومولوس
 بتك .نينانوي رعاش :(1861-11/94)

 ءدب دعب ةّينانويلاب مث ءاَلَّوُأ ةّيلاطيالاب
 ءارعشلا لّوأ .187١؟١ لالقتسالا برح

 ديشن هل .ةثيدحلا نائويلا يف ماظعلا

 نانويلا ديشن حبصأ يذلا ةّيّرحلا

 .ّينطولا

 :ناميلس رزج وأ 50105802 نومولوس

 اوياب قرش اينايقوأ يف ّيناكرب ليبخرأ

 ءايزيناليم رزج نم ءةديدجلا اينيغ
 هتمصاع .نال0 ٠,٠٠٠ ء'اويك 6

 .لاناكلداوغ هرزج ّمهأ ءاراينوه

 تلقتسا «ثلونموكلا لوخ نم . اتيالامو
 نيب ةيراض كراعم . حيسامت ديص . 1 1//

 ١84147-14845. اكريمأو نابايلا

 يف رزج ةعومجم :ةّيلامشلا نومولوُس
 اينيغ اوباب عبتت نومولوس ليبخرأ
 .نالل,٠٠٠ ءمك ٠١,5١8 «ةديدجلا

 يبلاب ناكرب .ليفتغوب اهرزج ّمهأ

500105 
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 مودورب يلوس هني

 .م 3,77

 54٠-568 وحن) 50160 نولوس

 ءامكح دحأ . ينيثأ عرتشم :(.م.ق

 ةيحالصإ نيناوق نس .ةعبسلا نانويلا

 روهظل قيرطلا تذهم ةّيسايسو ةّيعامتجا

 . سنتسيلك ةّيطارقميد
 ةناازن طم مودورب يلوس

 ّيسنرف رعاش )1١8715-١9017(: (هنير)

 .«رئاصملا»و «تاولخلا» هل .تىسانرب

 . 149١ لبون ةزئاج
 برغ لامش يف رهن :5081136 موُس

 نايمأو نيتتك ناس يوري .مك 540 اسنرف

 . شناملاب عساو بصم يف يهتنيو
 ةريزج :5ا1763 ايموس

 اهندم مهأ .ن 6 ء'مك ا١ارءما

 .وباغَتيَو
 يف ةنيدم : 52036 أز/ يلتابموس

 سيزيإ لكيه .ن 41١٠٠١ ءرجملا برغ
 ةّيطوق ةينبأ .ةّينامور راثآ .؟ نرقلا نم

 . كورابو

 ةّيسينودنإ ةريزج :5ال01039/2 اوابموُس
 اهتدعاق .ناالهر٠٠ نك ١46

 «ةيسيئودنإ

 .اوابموس

 .نيرهنلا نيب ام بونج يف ةقطنم :رموس
 .نوّيرموسلا اهنطوتسإ
 لصالا َيناريإ بعش :نويرَموُسلا
 لئاوأ نيّرهنلا نيب ام بونج نطوتسا
 ةروهشم اندم ارششا .م.ق ؟ فلألا
 اونبو ءشّكل كذأ .: شيك 56 : اهنم

 روهظ مهتدايس ىهنأ .ةعساو ةّينغ ةراضح
 العلا
 اينامور يف رهن :5072065 شموس

 ملِكلا نساحمو مّكِحلا راتخم باتك - ذيمالتلاو نولوس

 ١١ نرقلا - رّشبملل

 يوري .مك 4١١ «اسيت دفاور نم رجملاو

 .هراموتاسو جولك
 رزج  ىدحإ :5ا0713112 هرطموش

 يت ديس .انمتوفت]

 ءنادم :اهندم نم ٠

 اهضرعو .مك ١,10١ اهلوط . غنابملاب

 يجئيرك «ةيناكرب لابجج ةلسلس .مك
 ايوت ةريحب لامشلا يف . م65

 «بطرو راح نيئاوتسا خانم .ةحلاملا

 تاباغ لخادلا يطغت ءراطمألا ريزغ

 ّنبو واكاكو طاطمو ّزرأ ريدصت . ةفيثك

 هيلع مجانم .ليخن تيزو ياشو غبتو
 . طقنو محف
 دفاور نم اسنرف ىف رهن :53686 نوس

 0 هكا“ ةقورلا
 ورح هي“ فرحت مسإ 50 دوس

 لمشتو ىربكلا :نامسق يهو ايسينودنإ

 .بلسو وينئروبو هرطموسو هواج

 اوابموسو ابموسو ىلاب :اهنمو ىرغصلاو

 . كوبمولو سرولفو
 نيب ايسينودنإ يف قيضم :50070ع دنوسس

 ةراثيقلا نم مزج - روثلا :نويرموسلا

 دادغب فحتم - ( .م.ق ث فلألا) ةّيكلملا

 هضرعو .مك ١7١ هلوط هواجو هرطموس
 .ما٠٠1,6 هقمعو .مك ١١١ ىلإ ؟5 نم

 ٌيديوس أفرم :5نردلكبةلا لاقسدنوس

 .بشخ .ن ٠١١,٠٠٠ ءاينتوب جيلخ ىلع
 .ةينئيصلا ١9 ةلالسلا مسإ 8 غنوس

 . ١7099 ىلإ 43* نم تكلم

 ءايروشنم يف رهن :5اسمققتا يراغنوس

 يوري .مك ٠,٠٠١ ءرومأ دقاور نم

 . نيبره
 رهنلا وأ 5ةدع 11ةدع غنوه ْغَنوُس

 عبني .مك 1١,1٠١ «مانتيف يف رهن :رمحألا
 لوهس يوري «ءنيصلاب نانوي لابج نم

 دوسألا رهنلا هدفار عم لكشي «نيكنوت

 جيلخ ىلع يوناه برق ةعساو انلد
 يف ّزرألا عرازم ىنغأ نم هضوح .نيكنوت
 .ملاعلا

 )1١877- 5انن اله[-5ع7 نستاي نوس

 نواعت .ّينيص سايس (606

 ١947١. ةّيروهمجلا سيئر . نييعويشلاو

 اهتمصاع ءانقو طويسأ يّتظفاحم

 قوط دالوأ ءميمخأ :اهزكارم ءجاهوس

 :ةيرغ ةئيهج ءاجرج ايلا :قرش
 اهيوري .ةاشنملا «ةغارّملا ءاطهط ءامط

 ةّيقورافلاو ةّيداؤفلا يتعرت نم لينلا
 بصق . يدامَح عجن رطانق دنع ةعّرفتملا

 . ردو رضخو لصبو رّكس
 ةفض ىلع رصم ديعص ىف ةنيدم : جاهوس
 ةلتفاحما ةييصاخ «:ةيرثلا رنتلا
 عناصم .ةّينطق تاجوسنم .ن 0
 راثآ .كامسأ ديص .لصيبلا فيفجتل

 . ةيطبقو ةيمالسإ



 وتراهوس

 )١97١- (دّمحم) 51053560 وتراهوس

 سيئر .ّيسينودنإ دئاقو ئسايس
 مهّنِإ .(1958-1948) ةّيروهمجلا
 . ةطلسلا هيلوت ءانثأ يف داسفلاب

 ةّيبونجلا ايروك يف ةنيدم :5انا»08 نووَس
 .لن ٠٠*5٠ «لويس بونج

 ناتسكاي يف عيبط زاغ لقح :5انذ يوس

 .ناتلُم برغ بونج
 ايقيرفأ يف ةنيدم :506160 وتيوس

 .عروبسهوج ١ ةيحاضب ١ ةيبونجلا
 . جونزلل ٌينكس ذكرهم ..ق 37 ةاعاق قنا

 .9/85١و ١91/5 ةيماد ةيرصنع تابارطضإ

 -1594 وحن) 5ا01105[16 سوينوتيوس

 ةرصايقلا ةايح» هل ينامور خّرؤم 06

 .«رشع ينثاآلا

 يف ةكلمم :3186 جوسأ وأ ديّوَسلا

 جورن نيب ايقانيدناكسب ةّيلامشلا اًيوروأ

 قيطلبلا رحبو اينتوب جيلخ ىلع ادنلنفو
 كاّرجاكس :لامشلا رحب قياضمو

 :"ى 4+ ةرانف# .كنوسروأو تاقتاكز
 نم .ملهكوتس اهتمصاع . 0٠

 .غنيوكرون ءوملام .غروبتوغ :اهندم
 دنلوأ اهّمهأ ةريثك اهر زج . الاسبأ

 يف ءيلبج حطس :ضرألا .دنلتوغو

 دودح ىلع ايقانيدناكس بلأ لابج برغلا

 ؛«لامشلا يف زيكونبيك اهممق ىلعأ .جورن
 يف .ةّيديلجلا اهرهنأب ةروهشم .م1 ١7

 باضهو لوهس بونجلاو طسولا
 :اهنم تاريحبلا اهيف رشتنت تاضفخنمو
 ةديدع رهنأ .نرالام ءنرتاث «نرئاق

 ام تاباغلا وسكت .ةريزغو ىدملا ةريصق

 اهللغصو: داليلا ةحاسف تقلَضت ىلع ديزي

 .دراب ٌيديلج خانم .ةبصخ عارمو جورم
 ةعارز .جلثلا اهيلع بلغي ةليلق راطمأ
 اطاطبو بوبحو حمقو ّيركس ردنمش

 رقب ةيبرت .رضخو هكاوفو ةيتيز روربو

 ديص (؛نجاودو ةنر ءابظو ريزانخو

 ؛ةّيجرحلا ةورثلل عساو رامثتسا ؛كامسأ

 كنزو ةّضفو ءديدحلا اهّمهأ ةّينغ مجانم

 ةيعانصلا لودلا نم .مويئاروأو صاصرو
 بلصو ديدح ؛ملاعلا يف ةمدقتملا

 باقثو باشخأو نوفلت تالآو تاراّيسو

 موحلو ةعجو ركس «ةيذغأو جيسنو قروو

 رئاوج اًيونس حنمت .نفس ءانب ءنابلأو
 . ةنّولملا طئارخلا بلطأ .لبون

 ةدعاق ةيروس بونج يف ةنيدم : ءاديّوسلا

 ءزوردلا لبج وأ ءاديّوُسلا ةظفاحم

 دخلَص :ناءاضف اهل

 (ةيفرح تاعانص ؛ةيعارز قوس .ابهشو

 سفانطو نّولم شق قابطأو ريرح
 .تازّرطمو
 -17917) (هللادبع تاكرّبلا وبأ) ٌيديّوُسلا

 لهأ نم نتقارع بيدأو هيقف 7١

 .زاجحلاو ماشلا دالب ىلإ لحر .دادغب

 ةحفنلا»و «ردب لهأ ءامسأ» هبتك نم

 لاثمألا»و ؛ةّيكملا ةلحرلا ىف ةّيكسملا
 ْ . ؟ةرئاسلا

 (يلع يلاعملا وبأ> َيديوُسلا

 ذادغبب دلو .كقارع ثّدحم :(1877١؟تر)

 .ل ,١ ها

 .بيدأو ةباّسنو خرؤم . قشمد يف يفوتو

 لئاسم نايب ىف نيمثلا دقعلا» هبتك نم

 نيمأ دق عب[ - ةداققي خيرات»و «نيدلا

 . نيثحابلا ءاملعلا نم بيدأ 1877١0(: ت)

 يف بهذلا كئابس» هبتك نم .دادغبب دلو
 1 .«برعلا باسنأ ةفرعم

 ّبصم برق ايكرت يف ةدلب :ةيديوسلا
 ايريب ةيقولس لالطأ اهلامش يف .يصاعلا

 . ىصوم لبج خفسب
 جيلخ ىلع َيرصم ًأفرم :سيَوّسلا
 رحبلا يف ةانقلا لخدم دنع سيّرُسلا

 ةظفاحم ةدعاق .ن"””٠:٠60,6 ءرمحألا

 لوقح .ميهاربإ روبو قيفوت روب اهعبتي
 .ةيرخو طف
 رمحألا رحبلا لصت :(ةانق) :سيّوُسلا

 ديعس روب .نيب هطّسوتملاب
 سيسيل يد نانيدرف اهرفح .سيوسلا
 تحتف .اشاب ديعس رمأب 1854-4

 ١1465. رضم اهتمّمأ 2.1815 ةحالملل

 .م١16١ اهضرع ىصقأ ءمك ١74 اهلوط

 ةنيدمو

 تاريحب ةدع زاتجت .ما7 اهقمعو

 ةريخسب ةلزنملا : اهّمهأ ؛ ةّمعيبط

 5 ةّرملا تاريحبلا ءحاسمتلا

 ىف ةّيداحتا ةّيروهمج :5101556 ارسيوس

 اسمنلاو ايناملأ نيب ىطسولا اًيوروأ
 4١,58 ءاسنرفو ايلاطيإو نياتشنتشيلو
 «نرب اهتمصاع .نالر"٠ء٠ءرد٠٠ 2.

 .خيروز ءنازول ,فينج «لزاب اهندم نم
 ةّيلاطيإ ةّيلقأو ءةّيسنرفلاو ةّيناملألا اهتغل

 لسالس «ةّيلبج :ضرألا .ةّيشنمورو
 ةقيمع ةيدوأ اهلّلختت «بونجلا يف بلألا
 ءرآ ءنير ءنور :رهنأ اهيف يرجت
 ناس ةقطنم نم اهلك عبنت «٠ سور ؛نيسيت
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 زور نوم يف اهممق ىلعأ .راتوغ

 زاتجت «نقرسو نروهسيفو .م

 لّهست ةديدع قافنأو تاّرمم اهتاعفترم

 ايلاطيإ عمو دالبلا لخاد تالصاوملا
 اهّمهأ ءةّيبرغلاو ىطسولا اًيوروأو
 ةديدع تاريحب .راتوغ ناسو نوليمس

 جلثمو ديبي حاتم .ناميل وأ فينج اهنم
 كاتغو. اقص .كضاغو لامع 4

 «ةعّونتمو ةلدتعم تاخانمب معنت قطانم
 ًءادتبا ةمئاد جولث .جولثو ةريزغ راطمأ

 حمو .دييويع ةيئارز 28039895 نو
 ءرضخو هكاوفو ّيركس ردنمشو اطاطبو

 . لحنو نجاودو منغو ريزانخنو رقب ةيبرت
 ةمدقتم تاعانص ىلع اهداصتقا موقي

 ةليقث تاعانص «ةّيتفو َةّيفّرِح تاراهمو
 تاعاسو تازّرطمو حيسنو تالآو

 نابلأو نابجأو ةيذغأو ةيودأو غابصأو

 اق

 بشخو ءرومخو ركسو ةعجو الوكوشو
 ةّمهملا اهدراوم نم .رياجسو قروو
 تاقايرو ةلئاغ تانيشح كاملا

 عجشي يفرصم ماظن «لابج لست جلزت
 ّيسايس دايح لضفب ةيملاعلا عئادولا

 دهم .نيتّيملاعلا نيّبرحلا يف هيلع تظفاح

 زكرم .ةّيناسنالا رمحألا بيلصلا ةسّسؤم
 داحتإ :اهنم ةّيلود تاملظنمو تاسّمؤم

 .ّيلودلا لمعلا بتكمو ّيملاعلا ديربلا

 )/١73717- ة5رزإ[ (ناثانوج) تفيوس

 .نلبد يف دلو ءّيدنلريإ بيدأ 6

 اهيلإ بتكف اهب مرغأو تايتفلا ىدحإ مّلع
 ىلإ مضنا مث ««اليتس ىلإ تاركذم»

 يف كراشو تناكيلغنألا سوريلكالا
 ةّيبدألاو ةّيسايسلاو ةّينيدلا تافالخلا

 ىلإ لئاسر» :«ليمرب ةياكح» :هبتكب
 ةكرعما (:ةخوجلا رجات .م دّيسلا

 ءاجه ىلإ هتاحومط لشف هب ىّذأ ."بتكلا
 هباتك يف عذال افينع دقنب هعمتجُم

 يف ةّيلايخ رافسأ يه ؛؛رقيلوغ تالحر»
 اهيف ىلجتت ءةقلامعلاو مازقألا دالب

 .رشبلا ةهافتو ناسنإلا ةّيشحو
 :(1451-1414) (ركاش ردب) باّيَسلا

 زاتمإ .ٌرحلا رعشلا داور نم يقارع رعاش

 ىوكشلا ىلإ عزنو ةقيقر ةّيساسحب
 «رطملا ةدوشنأ» هنيواود نم .ملألاو

 . ؟ّيبلجلا ةنبا ليشاتش#و

 ٌيسايسو دئاق :(دمحم) ىرب دايس

 ةيروهمجلا سيئر .1414 دلُؤ .َيلاموس
 154١. لَرَع .. 48

 ليزاربلا لامش يف ةيالو : 0عدنق ارايس

 ءامك 160,59١ :ىسلطألا ىلع

 .اريلاتروف اهتمصاع .ن ترل٠ء*ء,٠٠٠

 برطم :(10/14-0780) َىكَملا طايِس

 .ٌّيلِصوَملا ميهاربإ مّلعمو ريهش ّيدادغب
 ةرا آش -71 ايديه كلم :راسك ايس

 ص 3 ص

 17 قونين رّمدو روشأ ىلع رضتنإ .م.ف

 .م.ق

 ىلع ةّئاتسكاي ةنيدم : 515104 توكلايس
 . يعانص زكرم .لآةةيرفقف ؛«بانش

 . (جيلخ) دئليات عجار : (جيلخ) مايس

 نش ةمصاع ةينيص ةنيدم :5133 نايس

 ( ةيف رجح تاعانسص .ن ا ٠ يس
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 ءاناكسوت يف ةّيلاطيإ ةنيدم 8 انايس

 ةيشتاردتاكو روصقو راوسأ .نالشروو٠

 ةيئيص ةنيلم :5132م-' 88 نات غنايس

 .نانوه يف غنايك غنايس ىلع
 .نآ ةءردد ٠

 يف أفرم :16805[010 سوغيوفنايس

 ىلع ابوك  تونج
 .ن ل5 6,ء.6

 . يسودرفلا همانهاش لاطبأ نم : شوايس

 هتءارب رهظت ملو هقالخأ داسفب اًروز مهنإ

 لثملا ب ريشم همد حبصأف .هلتق دعب الإ

 .رودهملا ءيربلا مدلل

 ءيبيراكلا

 ل ا ا 6

 لابأ وين ىلإ بوسنم عوتان تحن :راييس

 .م.ق يب ىلاوح نيديإ

 )1١1810- 5زطعءاذانك (ناي) سويلبيس

 رابك نم ٌيدنلنف قيسوم 617

 تاّيتوفمس هل .نيرصاعملا نيّيقيسوملا

 اهنم «نامكلا ىلع تافوزعمو ةروهشم

 .«نيزحلا سلاقلا»و «ايدنلتف»

 يف ةّيناكرب ةريزج :(06ا0ا وبيس
 .ن ارأ* هيفعف 0 0 «نيييليفلا

 .نآ ٠١٠.٠٠٠ ؛وبيس اهتمصاع

 سلطأ نم عبني رئازجلا يف رهن : سوبيس
 .ةباَتَع برق طّسوتملا يف ّبصيو ّلتلا

 بتك ةّدع رشن .يناملأ قرشتسم 01١

 ؛ئطويسلا خيرات" اهلم تاطوطخمو

 بتك دحأ وهو «رئاودلاو طقنلا»و

 .روردلا

 ءاضيبلا يف دلو .ّيوحن :(47 وحن

 ىلع مع .ةرسلا نا انتو زاريك برق
 يف هباتكو نيّيرصبلا بهذم مامإ .ليلخلا

 جاَرَسلا نبا هيح رش «بساتكلا» ره وحنلا

 . َيناَمّرلاو ّيفاريسلاو نامّرْبَملاو

 يف ةعساو ةقطنم :51661513 ايريسس

 نيب ايسور ةّيروهمج نم ّيويسآلا مسقلا

 لوطب اًقرتش غنريب رحبو, اًيرغ لاروألا
 نم .مك 7,5٠٠ ضرعو ءمك اليود

 يراحص ىّتح يىلامشلا دمجتملا

 «بونجلا يف ايلوغنمو ناتسخازاك

 ناطر ةءرءفف يك ١

 :اهندم نم .ةّيبرغلا ايريبيس :اهماسقأ

 :ةاسرت فلسا «نسوت «هفافيرق
 ايريبيسو .لوائراب «كسريبيس وقون

 «كسرايونسارك :اهندم نم :ةّيقرشلا
 قرشلاو .دوأ نالوأ .كستوكريإ
 «كسقوراباخ :هندم نم «ىصقألا

 ونجوي  ء:نادغامه ءكوتسوفيدالف

 تاجرد ىندأ ء ساق خانم .كستيلاخس

 ًءاتش يطسولا لذعملا ؛ملاعلا يف ةرارحلا

 .رفصلا تحت ةجرد - "١٠و - ١80 نيب

 محف ةّينغ مجانم .ةّمهم ةّيعبيبط تاورث
 كنزو ىصصاصرو ساحنو ديدحو
 تاباغ .ةضفو بهذو موينمولأو ريدصقو

 . ةعس امش

 دنع بصخلا ةهلإ :1انطءا8 اليبيس
 هلإ "سيتأ تقشع .ايجيرف ناّكس



 اارح

 نيملاعلا يف امهتدابع ترشتنإ .ةعارزلا
 .م.ق ١ نرقلا ينامورلاو ننانويلا

 ةبخاص ةيفوص تاللافتحاب تزّيمتو

 . كّتهت دهاشمو ةّيّرِس رئاعشو

 يف بصي امروب يف رهن :5101308 غناتيس
 .مك 055 «نابطرم جيلخ

 ةيالو يف كريمأ أفرم :116[563 لتيس

 ءدنوس تجوب جيلخ ىلع نطنشاو
 .تارئاطو نفس ةعانص .ن, 0٠٠٠٠

 . فحاتم

 ءوشنوه يف ةتناباي ةنيدم :5610 وتيس
 ذنم روهشم ينيص فزخ .ن

 جاتنإ زكارم مهأ اتيرأ عم ربتعت . 17 نرقلا
 .نّولملا فزخلا
 ”١١-١598 رصم نوعرف : يتيس

 سيسمعر قوبآو ١ نسسعر نيإ مق

 بلغت .سوديبأ يف اًريبك الكيه دّيش .؟

 وحن - 5 .شداق يف نيتّتحلا ىلع
 نم كلملا عزتنإ .م.ق ٠-١١١5

 سيسمعر هئبا هقلخش . حاتفنم بصتغملا
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 رحب ىف ةّينانوي ةريزج : !كاناطة13 اريثيس

 تناك .ن ٠١,٠٠٠١ ء"مك 308 ءهجيإ

 . تيدورفأ ةدابعل اًركرم

 قرش بونج يف رهن :(:تلطدس ناحيس
 لاب حت عبني .مك 2978 .:ايكرت

 يف بصيو ناحيس ةئيده يوري ء«سوروط

 .ةنوردنكسالا جيلخ

 قرش ناحيس ىلع ةّيكرت ةنيدم : ناحيس
 .نةءرنت٠ قندأ

 رحب ىلع نميلا يف أنرم :توحيَس
 .ؤلؤل صواغم ءنامُع
 . ايرّكريس بلطأ : نوحيس

 ىف اهسّسأ ةيسودنه ةّيتيد ةفئاط :خيسلا

 ظفلو .(14794-10518) كناندرك باجنب
 قراوفلا اوبراح .ذيملتلا ينعي خييلا
 رهشأ . مهب اًضاخ اًعمتجم ونبو ةّيقبطلا

 روهال ناطلس معئس تيجنر مهتداق

 ١846- زيلكتالا ىلع اوراث ١1879(. ت)

 ترّوطت .مهتروث تدمخافن 6

 فتنعلا ةسرامم ىلإ ةّيملسلا مهتسايس

 لاصفنالاب اوبلاط .فّرطتملا بّصعتلاو

 ةكرحب اوماق .اهلالقتسا دعب دنهلا نع

 ّينيدلا مهزكرم يف نايصعو ماصتعا

 راستيرمأ يف َيبهذلا دّبعَملاب روهشملا

 مهنايصع ةموكحلا تعمقق ©« 14

 فنعلا نم ةجوم راجفنا يف اهلتقم بّبستف

 يف خيسلا ءايحأ تحاتجا ليتقتلاو مدهلاو

 : . مهنم اياحضلا

 يف لتق .ةلاتشق ناسرف نم :ديّسلا

 ةاسأم لطب ٠١44. برعلا ةبراحم

 يلهد ةنطلس يف ةعبارلا ةلالسلا :دّيسلا

 قلعت :هرسأ :تفلخ 1-1
 .يدول ةلالس اهفلخ

 :(141/5-1977) (يفطل دمحأ) دّيسلا

 , يك از ويم مئرإ بد““

 دبعم - موتآ هلالاو يتيس
 ١9 ةلالسلا - سوديبأ

 ةديرج ردصأ . يرصم ٌيفاحصو بيدأ

 بزح ناسل تناكف 4١*ا!/ ةةديرجلا»

 .ةيبرعلا ةغللا عمجم سيئرو ريزو .ةهألا

 نم .ةروهشم تاالاقمو ةضسلف : تانلؤم هل

 . ؟ىتايح ةّصق» هراثآ

 نقسم نب ليعامإل يريمسلا بسلا
 أشن .ريهش يعيش رعاش :(07884-177)

 راشب ةقبط نم .طساوب يفوتو ةرصبلاب
 .يدهملاو روصنمل | حدم .ةيهاتعلا يبأو

 نحلم )1447-١977(: شيورد دّيَس

 ميعز ..ةيزدنكسالاا يف فلو. ..ّيرضَم

 قيطاقطلا عنم . ةّيبرعلا ىقيسوملا يدّدجم
 .تاياور ةذع نحّحلو حيشاوتلاو

 نيدرألا يف ةّيسنرف ةنيدم :5عالده ناديس
 ءَيبرح عقوم .ن 19,٠٠٠ ءزوم ىلع
 . ١81١ .؛؟7 نويلويان ةميزه

 ىلع يلارتسوأ أفرم :5الكم©)» ينديس
 وين ةمصاع ءزنتتوم ولب حفسب يداهلا

 زكرم .ن٠٠,0٠1,4* ءزليو ثوَس
 يف فاوصأ قوس ّمهأ .ّيعانصو ّيراجت
 .ملاعلا

 ةريزج يف ٌيدنك أفرم : 50 ينديس

 محف .ن١١٠ر0٠٠٠ :نوتورب باك
 . نيدعتو

 دودح ىلع ّيرصم أفرم :يِناَرَب يديس
 هعزتناف ١94٠ نويلاطيالا هّلتحإ .ايبيل

 ةيالوب رئازجلا يف ةنيدم : سابعلب يديس
 «ةيعارز قوس ,ل الة هيد. «نارهو

 . ةيفقرح تاعوتصم

 ةظفاحمب رصم يف ةنيدم :ملاس يديس
 .ن١٠٠,١٠ .خيشلا رْفَك
 قرش ةّيبرغم ةنيدم :ناميلس يديس
 .ةّيعارز قوس .نا٠٠٠,6 «ةرطييتقلا
 .ةيركسع ةدعاق

 ةّيدلب زكرم رئازجلا يف ةدلب : ةّبقُع يديس
 دجبسم .ن ٠١,٠٠٠ ءساروألا ةيالوب

 . ةيقيرفإ حتاف عفان نب ةبقُع
 ةرثئاد زكرم رئازجلا يف ةدلب : يلع يىديس

 .ن ٠١,٠٠٠ ءمناغتسم ةيالوب

 طابرلا ميلقإ يف ةّيبرغم ةئيدم : مساق يديس
 ةدّقع .ن؟٠٠٠,586 «.مودر يداو ىلع

 . طفن تافصم .تاّيفمح :«تاللصاوم

 -١ا/الا/) 56لأ11016 (كاج ناج) ويديس

 سرد .ّيسنرف ّيكلفو قرشتسم :( 177

 سيول هنبإ - .برعلا دنع ةيكلفلا مولعلا
 .سيراب يف دلو )148106-1١48:8(:

 هباتكب رهتشإ .خّرؤمو ّيكلفو قرشتسم
 لداع ةّيبرعلا ىلإ هلقن .«برعلا خيرات»
 . رتيعز
 لامش يف فيصم :ةّينضلا ريس وأ ريس
 .م 5٠٠ سلبارط ءاضقب نانبل
 . ةينانويلا دالكيس رزج نم :5إ58 اريس

 اهتدعاق .نا*هر500٠ ءامك 44

 . سيلويوم ره
 لخدأ .َينانوي ّيرصم دوبعُم : سيباريس
 هدباعم تناك ١. سميلطب رصم هتدابع

 فنم يف اهمدقأ .ةّمهم ةّيفاقث زكارم
 . ةيردنكسالا يف اهربكأو

 ىلع ناريإ يف ةميدق ةدلب :فاريس

 . 91/7 لزالزلا اهتبّرخ .جيلخلا

 باتك عمج خّرؤم :(ديز وبأ) َيفاريسلا
 ففصو ىف 801١ وحن ”«خيراوتلا ةلسلساا



 ايم

 . ةيرحب تلح

 -4417) (نَسَحلا ديعس وبأ) َيفاريسلا
 يف دلو .بدألاب ملاع ءّيوحن 26

 دادغب نكسو ءنامُع ىف هّقفت «فاريس

 ذخأ .اًيلزتعم ناك .ءاضقلا ةباين' ىّلوتو

 نباو ديَرُد نباو نامربّملا نع ةّيبرعلا ملع

 .مالسإلا مولع عيمج يف عرب .جارشلا
 رابخأ»و ةهيّوّبيس باتك حرش» هبتك نم

 هدعب هلمكأ «عانقالاو ؟نيّيرصبلا نيّيوحنلا
 .«ديّرُد نبا ةروصقم حرشاو «كةسوي ةئبا

 ىف ةّيكريمأ ةنيدم :5):ةءادكع زوكاريس

 00-5 « كرويوين ةيالو

 . كينورتكلإ
 يف َيلاطيإ أفرم :51:30د55 ازوكاريس

 اهفرع «ينويالا رحبلا ىلع ةيلقِص قرش
 .نا11ال, ٠٠٠ «ءةسوقرس مساب برعلا

 تدهش ءاّميدق ةَيْلَعِص ندم ّمهأ تناك
 ىلإ تّمضنإ .م.ق 414 انيثأ ةميره

 ةيوعصب انور اهيلع :تاوتعاو ةجالر#
 نم .4178 برعلا اهّلتحإ .م.ق 7١

 راثآ «ءةميدقلا ةّيئنانويلا ةراضحلا زكارم

 .ةينانويو ةينامور
 ىف ةلود :5163 1عمو6 نويلاريس

 ةروصحم َيسلطألا ىلع ةّيبرغلا ايقيرفأ
 :"ىك 070 ءايريبلو اينيغ نيب

 نم .نواتيرف اهتمصاع .ننرإءء,٠٠»

 31 تلعب ' :ةقودركلا لوط

 نم تاونس رشع دعب ةيروهمج تنلع

 ةّيدلعتلا تّرقأ ١840١. تابارطضالا

 اهفوسكت ةيضه اهحطس ١19481١. ةّيبزحلا

 ٌيبرع زارط نم باب - ازوكاريس

 -حمم# 1 هك

 ةّيلامشلا دودحلا ىلع عفترت «تاباغلا

 ناحاس لهس عارك## ىلإ لصت لابج
 ّيئاوتسا خانم .تاعقنتسمو ضمفخنم
 ّنبو الوكو توهينُمو ٌررأ .بطر
 :ةّمهم مجانم .ةيشام ةيبرت ءواكاكو

 بهذو ساملأو موركو تيسكوبو ديدح

 . نيت البو
 كولم رزج نم :5ءءوص ماريس

 "مك 1١07 .ةيسينودنالا

 .ما,1٠/ ىلإ لصت لابج .ن ه٠

 (ود ناينيفاس) كارجرب ود وناريس
 :(1 6 ه-1519) ةردقهمم لع 8عرععرشع

 نم .سيراب يف دلو .تسنرف بيدأ
 ةاسأمو ةعودخملا قلذحتملا» هتاحح رسم

 ةّيداملا هتفسلف نع رّبع .«انيبيرغأ توما

 ةياكحا :ةعماو ةرهش تلان «بكاوكلا

 .هتاّيروطاربمأو رمقلا لود نع ةّيلزه
 سمشلا لود نع ةّيلزه ةياكح»

 .«اهتاّيروطاربمأو
 يف ةينانوي ةنيدم :56581 ياريس

 . رياجس از تةيرقفا# ؛اينودقم

 دفاور نم اينامور يف رهن : 511 تن ارسم

 .تايراكلا يف عبني . مك 7717 «بوئنادلا
 ءاّميدق ايديموت ةمضاع :©18 اتريس

 بونج ىف رهن :10883-1)5 ايردريس

 5,4٠٠ .ءاقباس تايقوسلا داحتالا برغ

 نوحيسو نانويلا ترسكي وه .مك

 بونجو ةناغرف يداو يوري ءايزيغرقب
 ادروأ ليزيكو دايانييا شيدمو ةانسعاراك

 بصيو موك ليزيك ءارحص برق يرجيو
 .لارآ ةريحيب ةعساو اتلد ىف

 ىف ةّيعيبط ةيمحم : 5901618 أ1 يتيغن ريس

 .وروغن وروغن ناكرب ةهوف لامش اينازنت

 دنع داصحلا ةهلإ :(06525 سيريس

 .نائويلا رتيميد ىه نامورلا

 )١8894- م2قق76 (لوي) ناريس

 ةسردملا نم تسنرف ماسر 2:57

 ءاوهلا ىف ريوصتلا سراه .ةّيعابطنالا

 ..ءايشألا رّيغي ريكفلا نأب اًعتتقم قلطلا

 . ّنفلا ىف ةديدجلا تاعازنلا

 ىلع ايسور يف ةنيدم :21537/)5 نارزيس
 لآ ةةيةق# .اغلوملا

 )1499-١149494(: 5زواعب (درغلا) يلزيس

 دلو . ةّيسنرفلا ةسردملا نم ّيزيلكنإ ماّسر

 هل .ةّيعابطنالا ةذتاسأ نم .سيراب 9

 .ةعئار ةّيعيبط رظانم
 ةئ ذاث مسإ تويسوتس وأ سي رعس وو ريس

 وحن) 7 مهرهشأ . 57 ةلالسلا ةئعارف نم
 ةبونلا عضخأ .(.م.ق 1١847-414

 . اًيروطسأ الطب هنم اولعجو
 :( )١91١8- 6غوقأ:6 (هميإ) ردزيس

 ؛«كينيتراملا نم ّيسنرف يسايسو رعاش

 نع رّبعو :ةّلايرسلاب رّثأت . لصألا جنز
 ةقير نم جونزلا ريرحت ىلإ هقوت
 ةفاقثلا نم قاتعنالا ىلإ اعد .رامعتسالا

 ثارتلا عيباني ىلإ ةدوعلاو ةبرغلا
 ىلإ ةدوعلا رتفد» هرعش نم .جنزلا
 .#«فوتسيرك كلملا ةاماغلا .«نطولا

 يف َنيفارخ كلم :515انم]705 فيزيس

 ةنيدلم سّسؤم .ةّيئانويلا ريطاسألا
 مكخ .ءاهدلاو ركملاب رهتشإ .ستنروك

 ىلع مئاق ّيدبأ باذعب ميحجلا يف هيلع

 ىلإ ةرخصلا تجرحدت ةّمقلا غلب اذإ ىتح

 . اذدجم لمعلا ةدواعم هيلع ناكو لفسأ
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 امدنع ناسنالا زجع ىلإ ةروطسألا زمرت
 .ةضماغلا اهرارسأو ةهلآلا ةدارإب مدطصي

 ةروطسأ» يف وماك ربلأ عوضوملا جلاع

 .؟فيزيس
 زكرم .ايقيلي . ايقيليق يف ةميدق ةنيدم : سيس

 سيّدقلا اهفتسأ دهع ذنم نمرألل َينيد
 ةمصاع .5717 وحن رّونملا سروغيرغ
 اهبّرخخ ١١87. ىرغصلا اينيمرأ ةكلمم

 . ١179/4 كيلامملا
 بونج يف ءارحص :- 1871 ناتسيس

 ٠,٠٠٠" .ناريإ قرشو ناتسناغفأ برغ
 تاعقنتسم اهيف رشتنت .نث قره٠٠ را

 اهيف روغتو «نوماه ةريحب اهّمهأ ةحلام
 .حّرَقو دنملهو دور يره :ناتسناغفأ رهنأ

 دهع ذنم ّيعارزو ّينارمع راهدزاب تمعن

 اهتبّرخخ .ةعساو ّير تاونق لضفب نانويلا

 . كنلروميت شويج
 جونز تايالو ىدحإ : ©1586 ياكسيس

 ىلع ةّيبونجلا ايقيرفأ بونج يف وتاب
 "مك مر٠٠5  .ّيدنهلا طيحملا

 لامع 78٠,٠٠٠ مهنم .ن نويلم ١"

 .ةّيبونجلا ايقيرفأ ندم ىف نوميقم

 ةيبونجلا ايقيرفأ اهتحنم .وشيب اهتمصاع
 ةمظنم ةضراعم مغر ١948١ لالقتسالا

 اًناعمإ رمألا تربتعا يتلا ةّيفيرفألا ةدحّولا

 زييمتلا ةسايسل اًحيسرتو جونزلا ميسقت يف
 .ةيئاذغ تاغعارز .ةيشام ةيبرت  يرصنعلا

 506205 (ىد سئيميخ) سوريئسيس

 ةلود لجرو لانيدرك :(1811-145)

 ليبازيإ ةكلملا فّرعم ناك .َينابسإ
 ةكلممل اًرّيدم راص اهتوم دعبو ةّيكيلوثاكلا
 تراح .نشعطلا ةفكحم .سئرو ةلاَعَقَف
 ١6١8. نارهو ّلتحإ .ةواسقب عدبلا

 يف يناكرب ليبخرأ :5هلعا»ءاات5 لشيس

 قرش لامش ٌيدنهلا طيحملاب ايقيرفأ
 .ن نود ا 5١71١ ءرقشغدم

 نم .يهام هرزج مهأ .ايروتكف هتمصاع

 بصق ١919/5. تلقتسا ثلوئموكلا لود

 مخضلا دنهلا زوج نم عونو ليخنو ركس
 ءةفرقو ايليئاقو .غلك ٠١ ةزوجلا ةنز غلبت

 خانم .وناوغ رويط ةدمسأ ,ءكامسأ ديص

 . ةيحايس ئطاوشو لدتعم
 هتماقأ عافد طخ : 516815120 ديرفغيس

 . 1957ا/ ةّيبرغلا اهدودح ىلع ايناملأ

 72511161 )د راشي ر) يدن ومغيس

 لان .ٌيوسمن ئئايميك )١519-1856(:

 رهجملا :هفافتكأل 1486 ليرن ةزئاج
 .ّيقوقلا

 ىلع يلام يف ةنيدم :5ءقمال وغيس
 اا .نالور٠٠٠ ءرجيلا

 يف ةّينابسإ ةنيدم :5680012 ايبوغيس
 «سلدنألا يف ةيبوقش يه ةميدقلا ةلاتشق

 نم رصقو ةّينامور رطانق .ن ٠٠٠
 1١ نرقلا
 :(185:-١ا/84) 5/65 (يد) فيس

 مدخو مالسالا قئتعا يسنرف لينولوك
 .اشاب ناميلس يعدو رصم يف ىلع دّمحم

 يف اشاب ميهاربإ قفار . شيجلا ميظنت داعأ

 .ةيروس ةلمح
 )1١845- (دمحأ) مالسالا فيس
 بحاص ىيحي مامالا نبإ 5

 . 194/8 هابأ فلخ .نميلا

 نب َيلع) َينادمّحلا ةلودلا فيس
 :(م41-١4519ه لها" 07-5) (ادبع

 يف دلو .نيينادمحلا كولم ربكأ

 نم بلح عزتناو قشمد كلم .نيقرافايم
 لامَش ىلع هذوفت ٌدَمَو 845 نييديفحالا
 ءارعشلا ىمح . نيتطتزيبلا براح .ةيروس

 سارف وبأو يّبنتملا هطالب يف غبتف ءابدألاو
 َيبارافلاو ءاوأولاو ءاغبْبلاو ءافرلا ٍيرسلاو

 :يهازسو كوبلللا
 كلم :(517/4ت) نزُي يذ نب فيس

 نميلا نم شابحألا درط .ّيريمح
 ةروهشم ةّيبعش ةريس هل .ىرسك ةدعاسمب

 هتارماغمب ىنغتت ةلوطبلا صصق نم
 نيب ةرهاقلا يف ترشتنا :ةيروطسألا

 . ةّيبرعلا ةّيموقلا تيحأو . 16و 15 نيّئرقلا

 َيبرع خّرؤم 8١5(: ت) رَّمُع نب فيَس
 حوتفلا» .«لمجلا» هل .دادغب يف شاع

 ديربطلا هيلع لّوع .؟ةدرلا» ؛؟ريبكلا

 ينسو ةّدِرلا رابخأ يف ليصأ عجرمك

 . ىلوألا حوتفلا
 كيلامملا نامكرتلا نم ءارمأ :(ونب) افيص

 داركألا نصحو اًكَعو سلبارط ماّكح
 فسوي ريمألا مهرهشأ .157-37 نرقلا

 .ّىتعملا نيدلا رخف فيلح

 ةيروهمج يف ةريحب :560247 ناقيس
 يداو ىلع فرشُت ءزغالأ حفسب اينيمرأ

 اهعافترا ء'"مك 1١,4٠0٠ هء.سكارأ

 اغنز وأ نادزار اهنم جرخي .م 5

 .ناقيري يوريو سكارأ دفاور ّمهأ
 نيسلا ىلع ةّيسنرف ةنيدم :5807165 رقيس

 ةروهشم .نلةر*٠

 فحتم .فزخلا ةعانصب 18 نرقلا ذنم

 .ّينطولا فزخلا
 -11:01) 8ها/ع؛ (فالسوراي) ترفيس
 .غارب يف دلو «ىكيشت رعاش 17

 نم .رّرحتلاو ةّيئاغلاب هرعش زاتمإ
 ةحافت# ««ريثألا تاجوم ىلع» هتاعومجم
 . «عيبرلل اعادو» ««سونيق ادي) .4كردص

 . 19485 لبون ةزئاج
 «18 نرقلا رخاوأ «يسراف رعاش : يفيَس
 هل .نيئتروميتلا طالبب ةاره يف شاع

 . ضورعلا ملع يف «يغيَس ضورع»
 طشسوتملا يف بصي رئازجلا يف ٍداو : قيس
 .مك ٠ «مناغتسُم برغ

 نارهو ةيالو يف ةيرئازج ةنيدم :قيس

 « سيراب ةيحاضب



 اقاانا

 تاعقت# .لآ ترك *
 ؛«قيس يداوب
 . تايضمح. (ةغسار

 ةّيسور ةنيدم :5الاكازتطه:ن راكفيتكيس

 .ناالكفة:

 : 5ع - ستسكيس
 هل ىنب .(1484١-4١ا/1) - 5 مهرهشأ
 دبعملاو ةمخفلا تايانبلا ولجنلاكيم

 .(٠.154١-١ه468) - 5 .تنيتسكيسلا

 ةسينك بق ينابو تاّئايهرلا ' حْلبصُم
 . ىربكلا سرطب سيّدقلا

 .ناكيتاقلا دعم : 5118 نيتسكيس

 مسرو هليز 2 نسكيس ايابلا -هدانق
 :مهنم نوروهشم نورّوصم هتاّيرادج
 رثيجح و رس و ويادنل ريغو يلشيتوب

 .ولجنلاكيمو
 يف َينانوي ليبخرأ :00012065 دالكيس
 ء'مك ؟,الال"  ءهجيإ رجب بونج

 ناويومرم ليم. عما ن1 يروم
 سوردئأ هرزج نم .اريس ةدعاق

 .تايضمحو غبتو رومخ .سوسكانو
 ةراضح نطوم .ماخر .كمسو جنفسإ

 .م.ق " فلألا ةرهدزم

 :!«نااممم5 بولقص وأ بولكيس

 طسو ةدحاو نيع مهل ةربابج خوسم

 ةينانويلا ايجولوثيملا يف مه (ةهبجلا
 ةحلسأو قعاوصلا نوعنصي نوقذاح لاّمع

 ةريبكلا لامعألا نوققحيو ءةهلآلا

 . ةمخضلا

 5تاعمان "هانا (دمحأ) ىروت وكيس

 قمح .ّينيغ يسايس :(19444-191)

 ١1428. هدالب لالقتسا

 /١58-١981. ةّيروهمجلل

 بونج يف رهن مهأ 58 ةنايكيس

 نائوي يف عبني .مك ١,٠١١ :نيصلا

 ءيس غناوك ءوشت يوك ميلاقأ يوريو
 غناوك ةمصاع غنين تاثر ؛غلنوت غناوك

 سيئر  :لوأ

 ؤلؤللا رهن اتلد يف نوتتاك دنع بصي . يس
 ةرازغب روهشم .واكامو غنوكنوه برف
 .ةنزكملا ةةنسرملا ةتاناتقفو ا ةارجب
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 5زةاذهصه5 (سرلجنأ> سنايليكيس

 .ريبك ينانوي رعاش )١1961-1884(:

 بولسأو َيَنف عادبإو ةّيوق ةلّيخمب زّيمت
 ذيهمتا ؛«ملاحلا» هرعش نه . تانغ

 «امارد تايحرسم هلو ىشا ّمأ» ؛؟ًةايحلل

 .«امور يف حيسملا» اهنم
 قرش لامش يف ةيالو :5111177 ميكيس

 تبتو لابين نيب ابالمه لابجي دنهلا
 .لنآ ارث ٠» مك نكات نا «ناثوبو

 :( ١ 1-75 1) 0 (جروج) ليس

 ةيزيلكنإ ةمجرت هل .تناطيرب قرشتسم

 . نآرقلل ةريهش
 بتاك :©13]6 (هسوخن وليماك) الايس

 لاكساي ةلئاع» :هل .1917 دلو .تنابسإ

 لبون ةزئاج .«لحنلا ريفق»و «هتراود

 . 19484 بادآلل

 . اكنل يرس عجار : ©ولادم نالايس

 (ليمإ سنارف) ابناليس
 رهتشإ .ّىدنلتف بيدأ )١1934-1884(:

 ةزاادحمقق

 ةايح» هتاياور نم .فايرألا ةايح فصوب

 ةزئاج .«فيصلا هليل يف سان» ؛«سمشو

 ١9774 لبون

 برغ لامش يف ةريزج :5ا01 تليس
 ء'امك 97#  لامشلا رحبب ايناملأ
 نال قره

 .نيقرافايم بلطأ : 511735 ناشليس

 ١,١74 ايلوغنُم ىف ربن : 5ءاع2عه اغنليس
 ةيس و سلا

 ةريحب قرش ٌبصيو دوأ نالوأ يوري .مك
 ١,١55 نوخروأ هدفاور مهأ .لاكياب

 مك
 ىلع ةّيزيلام ةيالو :5613280: روغنليس

 ءمك م١٠86  ءاَقَلَع قيضم هل
 .مالأ ةاش اهتمصاع .ل اآرةةةيفقف

 . محفو طاطم

 برغ بونج يف ةقطنم :51351 ايزيليس 0299777

0 
 تيك -
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 ّيبرغلا مسقلا .ايفارومو ايميهوب ىّتح
 اهندم نم ءىلفسلا ايزيليسب فرعُي

 ارو انزليز .ءاريغانيلب .«فالمتورت |
 نم ءايلعلا ايزيليسب فرعُي يقرشلا مسقلاو

 «ستيفوتاك ءموتيب اهندم

 .اكسالش ادور «ستيقيلغ ءفوزروخ

 ىلع ةّيراغلب ةنيدم :511150532 ارتسيليس
 .لآ قرة ف ءاينامور دودحو بونادلا

 ىف ةّيفارخ ةّيصخش :5113805 نيليس

 سوزينويد يّبرُم وه . ةّينانويلا ايجولوثيملا
 نيفورعملا راغصلا هتيرافعو ةرمخلا هلإ

 . ريتاس وأ نيليس مساب
 ٌيسينودنِإ افرفم 8 غنراميس

 .ل اأرةالالإؤوفف «ةواح لاعش

 71٠- وحن) 1118[ نومك اهي

 ظفاحم .ينامور يسايسو بيطخ 57

 ةينثولا نع عقاد 15 .مصنقو اركما امور

 . ةيحيسملا مجاهو
 ؟61؟ انا يف رهن :56111317 ناميس

 . كيتايردألا ىف بصي .مك

 ىف ةنيدم :50[511م0] لويورفميس

 نا رو ةعرقلاب ايناركوأ

 )١8848- 515007 (لاشيم) نوميس

 ٌيرسيوس ٠هَيسنرف لثمم ©(©05
 ةرهش لان .فينج ىف دلو .ءلصألا

 : همالفأ نم :اميسلا ىف انهن ةطساو

 ءفاطنلطأ» «ءةبلكلا» ءءةرمقلا ناجنا

 .«ناطيشلا لامج#
 .ئسنرف بيدأ :5121208 (دولك) نوميس

 يلثمم زريأ نم . 1917 رقشغدم ىف دلو

 «حيرلا» هتاياور نم .«ةديدجلا ةياورلا»

 قيرط» ١94658. ةبسشعلا)» ع« 61/

 «لاسراف ةكرعم7 1١915١ ةء«ردنالفلا

 م1010 ليون ةزئاج . 6468



 نوميس
 وف

 ملاع :ة5زضم» (تريره) نوميس

 يكووليم. يف دلو .تكريمأ ّيداصتقا

 ذاختا ةيلا نع هتاساردب رهتشإ . 7

 . 191/8 لبون ةزئاج .تارارقلا

 نأ لواح ّيرماس :رحاسلا نوميس

 ىلع ةردقلا لوسرلا سرطب نم يرتشي
 هيلإ بسنُت .لذخف تازجعُملا عنص
 .تاسدقملاب ةرجاتملا وأ ةينوميسلا

 نيبرموسلا ىدل رمقلا هلالا :نيس

 روأ يف هتدابع ترهدزا نييروشألاو

 .نارحو
 ءاسنرف لامش يف رهن :5ءامع نيسلا

 ب٠٠" سيراب نضوح يوري .مك الا
 دنع شناملاب ةعساو اتلد يف َبصيو 'مك

 ةديدع اندم يوريو اينابماش زاتجي .رفاهلا

 مهأ .عساو نارخ هيلع .ناورو اورت اهنم

 ةحالم .روأ ءزاو «؛نرام .بوأ :هدفاور
 . شناملاو سيراب نيب ةطشان

 رصم يف ةّيوارحص ةريزج هبش : ءانيس
 ةانقو سيّوْسلا جيلخو طّسوتملا نيب

 ةبَقَعلا جيلخو رمحألا رحبلاو سيّوُسلا

 ءامك 7١,١48 ءايسآب ايقيرفأ طبرت
 مسقت .شيرّعلا اهتدعاق .ن ٠

 طسولا يف هيتلاو لامشلا يف شيرغعلا ىلإ

 ةيلاعلا لابجلا ثيح بونجلا يف روطلاو
 لبجو .م1,586 ىسوم لبج اهّمهأ

 لابج ىلعأ .م 15,7719 انيرتاك ةسيدقلا

 راثالاب ةّينغ ةسيئكو ريد هيفو ءرصم
 .891 سنايتيتسوي اهانب تاطوطخملاو
 تافسوفو زيئغنمو طقن .ةديدع تاحاو

 ةريزج هبشب رصم يف ةظفاحم :ءانيس
 وبأ :اهزكارم . شيرعلا اهتمصاع «ءانيس

 هيفا ءليعلا ليلا هتيعلا د ةطنتو
 دوري ووو بج +
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 .لْخِن «قرش ةرطنقلا ءروُطلا ءديوُز
 ّيكريمأ أفرم :©معامدقان يتانيسنيس

 هنا نت ناو ءوياهوأ ىلع وياهوأ يف

 . يعانص زكرم
 5زءمان عت أت  (كيرنه) شتيقايكنيس
 رهتشإ ..نولوب تئاور :(19115-1843)

 ةايحلا رّوصت يتلا «سيدافوك» هتّصقب

 نرقلا يف ينامورلا عمتجملاو ةّيحيسملا

 ١94.82. لبون ةزئاج ١.

 برغ يف ميلقإ : 58-515 غنايك نيس

 تبت نيب ناتسخازاك دودح ىلع نيصلا

 ءاّمباس ةّينيصلا ناتسكرت وه ءايلوغنُمو
 .نال,ءفالرددع كوك اركقترخعو

 لفاوقلا قيرط .يشموروأ هتمصاع

 قرشلاو ايسأ برغ نيب اًميدق ةّيراجتلا

 لابج اهب طيحت ةعساو يراحص .ىصقألا
 .غاط نيتلأو نول نيوكو ريمابو ياتلا
 صضفخنم نيب ناش نايت لابج لصفت

 ءميرات ضوحو لامشلا يف يراغنوزد

 ةيوارحصلا ناكامالكات ةبضه هيفو
 .ٌفاج ّيّراق خانم .نافرط ضفخنمو
 ةّينغ تاحاو .نداعمو طفنو محف مجانم

 . دنقرُي ءنّمُخ هرَّغشُن ءيشموروأ : اهّمهأ
 يف ةنيدم :21-510-!162 نيل ياه نيس

 .ن٠٠٠,٠16 ءوس غنايكب نيصلا

 نانوه يف ةنيدم : 510-طأةنا غنايه نيس

 .محف .ن 56٠,٠٠٠ «نيصلا لامش

 ٌّنْعُم :(19417-1148) (كنرف) ارئانيس

 :ةعرما لكيفو
 رحبلا ىلع ّيكرت أفرم :510080 بونيس

 ةيرحب ةكرعم .نل ٠٠

 ١8601 كارتألا ىلع سورلا اهيف رصتنا
 . مرقلا برح بوشنب تبيستف
 , عّمِجَم بلطأ : سدونيس

 بلأالا لابج يف ةلتك :00015 ينيس

 هع ىلع فرشت . راثمأ 531٠١" ةيلامشلا

 ءونيروتب نويل لصي .م 75,٠87 ينيس نوم
 زاجم تحت ٌرمي ئديدح قفن هقرتخي
 ىلع دس .م17,578 هلوط .«سوجيرف

 . "م نويلم 771 هتعس .م 1,914 عافترا

 )1877-1١9176(: 5اعمقع (لرب) كاينيس

 ءاول عفرو ةّيعابطنالا سرام يسنرف ماّسر
 . اهنع عافدلا

 :(117 وحن ت) 165)5أا5 سويسينيس

 ؛(ايبيل) انيريق يف دلو «ينانوي فوسليف

 ؛دوسألا

 سيراب يف نيسلا

 ةيردنكسالا يف ةديدجلا ةّينوطالفألا سرد
 هل . ٠ .سياشيا وي فقسأ ..انيثأو

 .ديشانأو تالاقمو لئاسر

 ةمصاع ةشص ةئيدم : 8-51 غني يس

 ةبصخ ةجحاو .نال٠٠٠,٠6 نياه غنيست

 .. رونوكوك وأ ياه غنيست ةريحب قرش
 )١1971١- 5180016 (نوميس) هروينيس

 يف تدلو .ةّيسنرف ةلثمم 0

 ةذوخ٠ :اهمالفأ عملأ نم .ندابزيف

 .؟تاّيناطيشلا» ؛«نيكار زيرت» («ة«ةيبهذ

 .«همامأ ةايحلا» ءةريدوك ةلمرألا»

 قرش ةّيكرت ةلئيله :51035 ساويس

 .م ١,7 407 قامرأ ليزيك حفسب لوضانألا

 .ن 191,0٠٠ ءاّميدق ةيطبس يه

 ىف ةئيص ةنيدم :11)5-[0160اذ وشتويس

 ْ .ن 1,٠١١,٠٠٠ ءوس غنايك
 وغنيمود وتناس مسإ :ويخورت دادويس

 ىتح ١475 نم ناكيئيمودلا ةمصاع
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 ةنيدم : 01030 لانئ3:67 زراوخ دادويس

 .هدئارغ وير ىلع كيسكملا يف
 ةنيدمب روسجلا اهطبرت

 . ةّيكريمألا وسابلا
 ةنيدم : 600030 1عمل لاير دادويس

 ل 8 * يفق

 .نقةة,٠٠٠ .انايداوغ ضوحب ةينابسإ



 انضر

 : ©نل30 1130ءأئم وريدام دادويس

 . ةينغ طفن لوقح .. ٠٠,0

 (نمحرلا دبع نيدلا لالَج) َيطوُيُسلا
 عاونأ يف كراشم ملاع )١15١0-1١546(:

 . اًميتي أشن .ةرهاقلاب يفوتو دلو .مولعلا

 ةالبلا عيتج ىلإ .ملعلا يبلظب. لخر
 عطقنإ .سيردتلاب لمع .دنهلاو ةّيبرعلا

 هرمع نم نيعبرألا يف سانلا نع
 يف باتك 7٠١ وحن هل .فيلأتلل غّرفتو
 ,خيراتلاو ةغللاو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا

 ريسفتلا يف روثتملا َرّدلا» :اهنم
 ءةغللا ةفسلف يف «رهزملا» ««روثأملاب

 نييوغللا تاقبط ىف ةاعّولا

 رابخأ ىف ةرضاحملا نسخ» ««ةاحنلاو

 ةيغُبا

 ْ .«ةرهاقلاو رصم

 ةيبونجلا ايروك ةمصاع :56هانا لويس

 .نيصضلا رحب برق ناه ىلع

 ةعساولا يحاوضلا عمو .

 ّيعانصو َيفاقث زكرم .ن ٠

 . يراجتو
 يىداو ىف ةيرسيوس ةنيده :51017 نويس

 نا هرم٠« لاق ةعطاقم ةدعاق «نورلا

 . رومخ

 ءارحصلاب رصم شق تاحاو :هويس

 ةظفاحم يف ايبيل دودح برق ةبرغلا
 حطس تحت .م ١9 ضفخنت .حورطم

 تاريحبلاو عيبانيلا اهيف رثكت .رحبلا
 هويس | اهزكرم .ةريغصلا
 فقو يذلا نوما لكيه راثآ .نارء٠

 ةهلآلا يحوتسي ردنكسإلا

 يف .هكاوفو ليخنو نوتيز .م.قا ١

 .- م ١74 ةراطقلا ضفخنم اهقرش

 ناتلسلاس :516:13 1130156 هردام |ارييس

 ىلع فرشُ' ةّيقرش . كيسكملا يف نانّيلبج
 ويوب نيكارب اهنم عّرفتت «كيسكملا جيلخ
 ىلع فرشت ةّيبرغو :انازيروأو لتبتاك

 . اينروفيلاك جيلخ

 ةنيدذم

 ةدتع

 ةللس :51623 1540:2033 انيروم ارييس

 .م17 ؛ايئايسإ طسو يف لابج

 ةلسلس :516ع23 510303 اداقث | ويمص

 نلظ» قيزفتا ةنلاتلا توك نا ةياطنع
 « طّسوتملا

 . ةجاطرقو

 ما

 ةلسلس :5161:53 510303 اداقي ارييس

 لصفت ةدحتملا تاياللولا برغ ىف ةيلبج

 ضوحلا نع ريبكلا اينروفيلاك يداو
 .م8١4,11 ىينتيو اهممق ىلعأ .ميظعلا

 .تيميزوي اهّمهأ ةّيعيبط تاّيمحم
 ميلقإ يف ةيئابسإ ةنيدم :51650 ورييس

 .فزخو محف .ن 50,٠٠٠ ءويديبو

 «توَُمَّرْضَحِب نميلا يف ةنئيدم :نوئيس
 .ةّيرثأ دجاسم .ن ل ءىو٠

 قراط لبج نيب ٌدتمت

 نساهلوم اهممق ىلعأ



 | ماع رظنم - ةيبوقَش

 )١157- طقهصم# ً(دولك) تاش

 . ١17944 يكلساللا فارغلتلا فشتكإ

 قرش بونج ىف ةعطاقم :51363 اياش

 كوك ار ءامباس اغنتاك يه ريئاز

 نمو يشابموبول اهتدعاق .. نارا 4,«
 اهتجاتمب ةروهشم“ >يزيولوك اهنام
 .مريئارو «تلابوك ؛« ساحن : ةينغلا

 .ريدصق كنز
 (ناميلس نب دّمحم) فيرظلا تباشلا

 ىف دلو )١1584-1578(:

 دعم يف ةنازخلا يف لمع .ةرهاقلا

 فيفع ّيفوصلا رعاشلا نبإ .اهب يفوتو
 .لزغلاو وهللاب رهتشإ .تناسملتلا نيدلا
 .«ناويد# هل . ةلوهسلاو ةقرلاب هرعش رّيمت

 )1841١- 0361165 (ليونامإ) هييرباش

 ١14(:

 رعاش

 رابك نم ؛ّيسنرف َيقبسوم

 ةّوقلاو عادبالاب هّلف رّيمت .هرصع يّيقيسوم
 ونايبلا ىلع تافوزعم هل .قسانتلاو

 .؟ةمجنلا)" :اهنم «ةّيئانغ تاعوطقمو

 هب رثأت .6هنع اًمغر كلملا» .«اينابسإ»

 بيدأ :(ةةرى ات) (ّيلع)

 ةنازخن تمطافلا زيزعلا هالو .ّيرصم

 رايدأ هيف ركذ «تارايدلا» هبتك نه . هبتك

 .رصمو ماشلاو ةريزجلاو قارعلا

 )1١848484- همان# (يلراش) نلياش

 جتنمو جرخمو فلؤمو لثمم 2: (41١/ا/

 لمع .لصألا يزيلكنإ «ّيكريمأ َيئامنيس
 ليثمتلا يف عربو ندنل يهالم يف هابص ذنم

 ةدحّتملا تايالولا ىلإ لقتنا مث .تماصلا
 هولراش» ةيصخش ركتبا ثيح ١14

 ةرهش اًعيرس لانف :ةّيوسأملا ةّيلزهلا
 .فدّرشتملا» :اهنم ءمالفأ ةذع يف ةعساو

 ةلقتسم ةكرش اعنأ .'رجاهملا) «#نمراكا

 اهجتنيو همالفأ جرخُي حبصأو ١1

 .كمالغلا" ء«بلك ةايح#» :اهنم .هسفنب

 موجهلا» يف رهظف ةّيملاع هترهش تراصو

 ءاوضأ» .«كريسلا «ء.ةبهذلا ىلع

 .؛ةرصاعملا ةنمزألا) .؛ةئيدملا

 ؛«تيالمال١ .«ودرف دّيسلا) :«ررتاتكدلا»

 تايالولا كرت .6غنوك غنوه ةسيتنوك»
 1١987. ذنم ارسيوس ىف رقتساو ةدحتملا

 -13187) ©12ممعاها# (درانويل) ولياش

 ةيماالاا مجرت . يزيلكنإ قرشتسم :( ١1/4

 .*قىريرحلا تاماقماو ؟مجعلا

 )1١85١- تطدوطمأ (تسيتاب ناج) وباش

 خيراتب ينع .ىسنرف قرشتسم 4

 . ةينايرسلا بادالاو يحيسملا قرشلا
 كولس هي كان :روباس وأ روبهاش وأ روياش

 نبإ :(1541-10/5)- 5 .نييئاساس سرف
 روطاربمألا هيلع رصتنإ "3 ريشدرأ

 نيايزيلاو نوطا حالا رعأ .© سنايمووغ

 17 . نئادملا يف ىرسك قال ىئب 0

 يذب بقل 5" دزمره نِبإ :(؟١0/4-5)

 .اتقألا رشنو ةّيدزملا ىمح .فاكألا

 عم اًحلص دقع :(7588-787) - 8

 فرتعاو سويسودويث روطاربمألا
 . اينيمرأ لالقتساب
 )١9057-19414(: (مساقلا وبأ) ىباشلا

 نم ةيباشلا ىف دلو .رعشلا ىف ةّيديدجتلا

 . «ةايحلا ىناغأ» هل . هئاطع



 انفي

 ةّيكريمأ ةنيدم :(011310188100ع8 اًعوناتاش

 راصتنإ ٠ يسينت يف

 . 18577 نيّيبونجلا ىلع نيّيداحتالا

 ©ةاعدنطءادمل (رد اوسنرف) نايربوتاش

 .لنآ ةءب٠ 000

 نم تسنرف بيدأ :(14848-1١ا14)

 هتلّيخم ىتغب رهتشإ ..ةّيقيطتمورلا ءامعؤ
 : هتافلؤم نم .هئاشنإ ةوالطو هريواصتو

 ام تاركذم» ءةهنير» ءةجارس ىنب رخآا

 راز .«ةّيحيسملا ةّيرقبع» ؛«ةربقلا ءارو

 ىلإ ةلحر» يف هتايركذ نودو قرشلا
 .«ميلشروأ

 يف ةّيسور ةنيدم :ةلعطاز' يتخاش

 .محف .ن 0,٠٠ ؛ سابنود ضوح

 )1١4951- 013011 (سميج) كيوداش

 فشتكإ .ئيزيلكنإ تئايزيف (4

 . ١ ة لبون ةزئاج .هدرفأو نورتتلا

 /ه1603ت) (نسحلا وبأ) قلذاشلا

 بستنت هيلإ َيبرغم ٍيفوص م4
 يفوتو سنوت يف شاع ..ةّيلذاشلا ةقيرطلا

 انعم يف
 -14106) (دّمحم) راد هنزَخ يلذاشلا

 نم سنؤت ئسايسو رعاش 4

 رهتشإ .هدالب يف ةثيدحلا ةضهنلا ءارعش
 حالصالا ىلإ ةوعدلاو نموقلا هطاشنب
 . ةّيبعش ناغأو «ناويد» هل .ّيعامتجالا

 َيئايزيف :(طهمقلع (جروج) كايراش

 ةزئاج ١9715. اينولوب يف دلو .سنرف

 مهف يف مهاس فاشتكال ١447 لبون

 .ةّداملل قمعألا ءازجألا
 ىلع ةّيسنرف ةنيدم :60131:1565 رتراش

 نازلو زوأ فام ةيعاق ' هزدأ
 نم ١؟ نرّقلا نم ةياردتاك .نالةره*٠٠

 .هجوأ يف يطوقلا ّنفلا عئاور

 )1١875- تكدةنلمضقعأ (رذايه) هنودراش

 كاح نَم لّوأ ّيسنرف ّيعانص 14

 . يعانطصالا ريرحلا

 ةطقملام ناَح)

 يف دلو ئسنرف ماّسر )١175949-1797/4(:

 نرقلا يف ةّيعقاولا يماّسر مظعأ .سيراب

16 . 

 داَحتا يف تارامالا ىدحإ :ةقراشلا

 ؛يَبُدو نيويقلا َمَأ نيب ةّيبرعلا ثارامإلا
 اهتمصاع .ن 86,٠٠ "عك "0

 .ؤلؤل ديص ؛ليخلو بوبح (؛ةقراشلا

 ىربكلا بنّطو ىسوم وبأ :رزج اهعبتت
 . 191/1١ ناريإ اهتلتحا ىتلا ىرغصلاو

 -1410) ©ة/ءم1 (ناترّم ناج) وكراش
 هثاحبأب رهتشا ئيسنرف بيبط 17

 . ةّيصعلا ضارمألا ىلع

 ةذع مسإ :لراك وأ سلراشت وأ لراش

 : مهنم .اًبوروأ لود يف كولم

 ارتلكنإ
 كلم ١ »)15.60-١548(: لراش

 ريثأت تحت همكح ىف دبتسإ . 6

 نيدراش (تسيتاب

 :ةتارزو نقعبر ةيسنرفلا تييرنه هتجوز
 .مدعأ . ليومورك ةدايقب ةروثلا تعلدناف

 .قباسلا نبإ )1١1-1186(: َ لراش

 راثأ ١17٠. ةروثلا ةياهن دعب مكح

 نع هعافدو اسنرف نه هبّرقتب ءايتسالا

 . كيلوثاكلا
 ديوسلا

 كلم :(١ا8١9-585١) ”١  لراش

 .خيراتلا داّوق رابك نم .1791/ ديوسلا

 نيتنولوبلاو سورلاو نيّيكرمئادلا بلغ
 . جورتلا عم ةكرعم يف لتقو
 ١1945. دلو :فاتسوغ ١١5 لراش

 . 1917 سداسلا فاتسوغ هدج فلخ

 اسنرف
 .ناملراش عجار : 5 لراش

 ناكلراش

 3 يا م ع

 ةليعُملا - نيدراش تسيتاب ناج

 ىلوت :(١؟مء-اغ) 85 لراش

 ءانثأ هدلاو زيلكناإلا رسأ دعب ةياصولا

 كلب 355-119 ةنم ةتاملا نرخ

 رقوللا ديس .هدالب تاّيونعم مفرف . 4

 تاطوطخملا عمجب متهإ . ليتسابلاو

 . ةّيئطولا ةبتكملا سسأ كلذب عضوف

 كلم ١4٠7. سيراب ىف دلو : لراش

 ناج ةسيدقلا هتدعاس 1451-7

 ىلع ١4784 نايلروأ ريرحت دعب كراد
 ىف زيلكتالا رصحف هتاكلتمم ةداعتسا

 ْ .هيلاك
 اسنرف كلم :(5*187- 1١/ها/) لراش

 فلخ . 17 سيولا قيقش . 1850-14

 ىلع ةلمحلا حاجن مغر . 358 سيول هاخأ
 زومت ةروث تعلدنا ١847٠. رئازجلا

 ةديفحل لزانتف «ىلختلا ىلع هتربجأو

 .بيليف سيول
 :(8١؟7-١ا/15) (ردنكسإ) لراش

 زاغ لمعتسا نم لّوأ .ىسنرف نئايزيف
 . داطنملا خفنل نيجورديهلا

 80م:0:7266 (سيّدقلا) هموروب لراش

 .وناليم ةفقاسأ سيئر )16584-1١6178(:

 عمجملا دعب نيحلصملا ربكأ نم
 . ّينيتنديرتلا
 ةّيكيجلب ةنيدم :(0:3:14:01 اورلراش

 زكرم ءربماس ىلع

 اسنرف يف ةنيدم :0ة:16/1116 ليقلراش

 ل «نيدرأ ةدعاق .زوم ىلع

 .نل كةةرقؤق#



 لّيرام لراش

 وحن) (0ةع1غ5 ةلكقماعا لّيرام لراش

 ايزارتسوأ يف مكحلا ىلوت 6-711١(:
 فحزلا فقوأ .نوسكاسلا براحو 4

 يف يقفاغلا نمحرلا دبع ةدايقب ّيبرعلا

 ./77 (ءادهشلا طالب ةكرعم) هييتاوي

 ريبكلا 5١ لراش وأ ناملراش
 كلم :(4١81-ا/1:5) قت اتق

 سشسؤم .برغلا روطاربمأو جنرفإلا
 لياشال سكأ لعج .ةّيلوراكلا ةلالسلا

 ىلع ءاليتسالا لواح .هل ةمصاع (نخآ)

 رشن .الا/8 ةطسقرس يف لشفف اينابسإ
 مهنم ؛ءايدألاو ءاملعلا ىمح .ةّيحيسملا

 ىف ةّيكريمأ ةنيدم :0123:10116 تولراش

 22 نا #ا0/هرد6» ةلامشلا انلوراك
 : كطقما مانع ةسقلأع يلامأ تولراش

 يف ةّيكريمألا ءارذعلا رزجلا ةمصاع

 .ناةر,٠٠٠ :ليتنألا ىلع ساموت تناس

 ةنيدم :1311014ءاما» نوات تولراش

 .دراودإ سنري ةريزج ةمصاع ةيدنك

 .ناةرءلل

 .ّيدنه سايس :(لاياد راكتش) امراش

 داحتالا م بْجشنإ ١418. دلو

 .هل عساتلا سيئرلا وهو :11 ّيدنهلا

 (قاحسإ بوقعي وبأ) قشاشلا
 يف ةّيفنحلا هيقف : (مو137/ /هكك 6 ت)

 لوصأ: باتك هل .رصم يف شاع .هئامز

 . هّقفلا

 ةعطاقم ىف ةّينابسإ ةنيدم : 131103 ةبطاش

 ىف  ترهتشإ .ن 08,٠٠٠  (:ةيسنلب

 .ميدق رصق .قرولا ةعانصب سلدنألا

 (ميهاربإ .ىجسإ وبأ) نيظاشلا

 12:نرقلا نع اشم قانلزاش

 هبتك نم .رّسفم ىاوصأ .ةطانرغ لهأ

 «هقفلا لوصأ ىف  تاقفاوملا»

 .ةوحتلا لوصأ»و «ماصتعالا»و

 /مهد40ت)  (مساقلا) َيبطاّشلا
 ةبطاشب دلو .هرصع ءاّرق مامإ :( م14

 هراثآ نم .اًريرض ناك .ةرهاقلاب يفوتو

 تاءارقلا يف ةديصق يهو «ينامألا زرح»

 . ةّبطاشلاب فرعت

 :0ناع ق'هحن# يدرَوّزاَللا ئطاشلا

 ىلع َيسنرفلا ئطاشلا نم ٍيقرشلا مسقلا
 لكشي «نوتنامو سيساك نيب طّسوتملا

 حباسم «ةّيلاطيالا ارييقيرلل اًدادتما

 .«لودناب :اهنم ةّيوتشو ةيفيص تاعجتنمو
 «بيتنأ ءناك «ليافار ناس ءزيبورت ناس

 .ولراك هتونمو « سين
 )١481- 6طقهقهلا (كرام) لاغاش

 .لصألا يسور يسنرف ماسر © 6

 هذالب تاياكح لايخب هتاحول ألم
 يف اريوألا فقس مسر دّدج .اهناؤلأو

 .1414 سيراب

 رزج نم ليبخرأ :022805 سوغاش

 ء'مك ٠٠١ ؛ّيزيلكنالا ّيدنهلا طيحملا
 ءايسراغ وغييد هرزج َمهأ .ن ٠

 . ةّيك ريمأ ةّيزيلكنإ ةّيبرح ةدعاق
 ةنيدم :5131/مانكع#» نزواهفاش

 «ةعطاقم ةدعاق «ءنيرلا ىلع ةيرسيوس

 .ظافاسر اتكلم نو يدان

 )1١60- (سيردإ نب دّمحم) َيعفاَشلا
 دحأ سّسؤم مامإ :(م7710-810/ه4

 ةّدغ ىف دلو .ةعبرألا ةّينْسلا بهاذملا

 يف كلام مامالا مزالو كَم يف أشنو

 هربقو رصمب ىفوت .هيلع سردو ةنيدملا

 .مطقملا لبج حفسب ةرهاقلا يف فورعم
 «ًمألا» باتك اهرهشأ ءةريثك فيناصت هل

 عيبرلا هبّويو ءَّيطيَوَبلا هعمج ؛عورفلا يف
 .؛ثيدحلا يف «دنسملا» هلو ءَناميلُّس نب

 . لوصألا يف «ةلاسرلا»و ؛نَّئُسلا#و

 بيدأ )1١855-19984(: (دمحم) ركاش

 ىف ةاضقلا يضاق .ّيرضم ضاقو

 ةيردتكسالا ءاملع خيش مث .نادوسلا

 نتمل حاضيالا» هبتك نم .رهزألل ليكوف
 ىلإ ةيامحلا نمو قطنملا يف «يجوغاسيإ
 .*ةدايسلا

 ركفم )١94:4-/١194941(: (دومحم) ركاش

 1 2 ىف : 1 7

 ١١ نرقلا نم ةمنمنم - لترام لراش

 قيقحت يف هدوهجب فرع ّيرصم ملاعو

 لئالد» :هتافلؤم نم .ثارتلا بتك

 «يناجرجلا رهاقلا دبعل زاجعإلا
 ءارعشلا لوحف تاقبط#و :(قيفحت)

 .(قيقحت) «ئحمجلا مالس نب دّمحمل

 همساقتت لهس :(0:388 0طقعم وكاش

 ع انااا :نيتنجرألاو ياوغاراي

 ةليلق بوهس نم فلأتي .وكاش نارغ وه
 .ةيشام ةيبرت .ايهالاب ةلضتم ناكسلا

 .طفنو كنزو صاصرو ةضفو ديدح
 اما ة ع "١,8 برج ىف نادلبلا هع زانت

 :ياوغاراب ىف ةّيناسنإ ةئراك ىلإ تّذدأ

 ,نل تةةرقق ف لصأ نم دوقفم ٠٠٠

 ياوغاراب تعجرتسإ .وكاش ةراسخو

 ايقيلوب دض برح يف وكاش نم اًمسق
1375-1 ., 

 .وكاش لهسب نيتنجرألا يف ميلقإ :وكاش
 هتدعاق .ناله٠ءر٠٠٠ أوك 43ر5

 . ايسنتسيزر
 .ظايرلا محار :ةلاشلا

 5 زل تدب 2

 اميدق ةيروس هن ترهتشا ميسا : ماشلا

 ةنراوملا كريرطب :«لايئاد) ّيتاماشلا

 . يحرفك يف ّمث نافيفك يف ماقأ 0“

 ّينيد بهذم :طةصقدستك26 ةّيناماشلا

 اكريمأو ايسآ لامش ىف رشتتي قئادب

 يأ ناماشلا ةطلس ىلع دمتعي .ةّيلامشلا

 . ةعيبطلا حاورأب نيلصتتملا ةرحسلا ةنهكلا

 ىف ةعطاقم :003:0م38272 اينايماش

 .يسيرابلا ضوحلاب اسنرف قرش لامش

 ةفورعملا اهرومخب ةروهشم ؛اورت اهتدعاق

 . ايئايماش مساب
 طقم مدعصقا (نالسرام) اينايماش
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 نويلويماش اوسنرف ناج

 ٌيوابوط نهاك )1١1/84-١184٠(:

 نييميرملا ةوخالا ةّيعمج سّسأ .يسنرف

 6©طقسصمةدتومع (بيليث) 0

 ٌيكنم الف ئسنرف ماّسر :(1710-17104؟)

 زربأ نم .لسكورب يف دلو .لصألا

 . مسرلا يف ةّيكيسالكلا يلثمم
 ,ةّيسنرف ةئيدم :0ةمد65/ يربماش

 ن 9٠١,٠٠٠ ءاوفاس ةظفاحم ةدعاق

 يف ريهش رصق :600732001:0 روبماش

 ١ اوسئرف هائب .ريشو راول ةظفاحمب اسنرف

 نمو ىلوألا ةضهنلا عئاور نم .(1519)

 .يناعلا يا روصتلا ليصل

 ااننتزت ناَج) نويلوبماش
 :(١م1-85ا/84-) تدقسممأ اذ هد

 ةباتكلا زومر كف :يسنرفأ قرشتسم
 ةّيفيلغوريهلا وأ ةميدقلا ةّيرصملا

 . ناتسغاد ءامعز نم :(ا١41١ تر لماش

 سورلا ىلع ةروثلا دئاقو ةّيدنبشقتلا خيش
 ردنكسإ رصيقلل ملستسإ . 1804-4
1 

 يف ةّيسنرف ةدلب :0730016 ينوماش

 ءتاليإ نوم حفسي ايلئلا اوقاس

 ريهشلاو مئارلا فرأ يداو .ناأ*يةد.

 قلستو جلزت زكرم .ةّيديلجلا هرهنأب
 قفن .م1,715١ ىلإ :م1,847 .َّيملاع

 ةّيبملوألا باعلألا ةرود .نالي نوم

 .1947 ةّيوتشلا
 ءاضق زكرم .قارعلا ىف ةدلب :ةّيماشلا

 .ن5ةرءءد :ةيسداقلا ةظفاحبمب

 0طقماعممعدكع  (هردنأ) سيمتناش

 فشكإ . عيسنرق بيبط 18439-1483(2)
 . 1884 ديئوفيتلل اًذاضم اًحاقل لاديف عم
 بونج يف ًأفرم :5طةضادان وت ناش

 .ن 000,٠0٠ ءغنوت غناوكب نيصلا
 قرش يف ميلقإ : 8-0130 غنوت ناش

 ١87,5٠٠ ءرفصألا رحبلا ىلع نيصلا

 "مك
 انستا
 لامش ةّيسنرف ةدلب :(ةهاناا» يبتناش

 8 ءاع .نالةرثؤ "هو

 ةباغو ٌيرثأ رصق .ن ١١,576 .سيراب

 . ةيح ايس
 .قارعلاب هرقَع ةقطنم يف فهك :رّدئاش

 اهم فريملا سعلا نم نكم نإ
 .م.ق

 دحأ :©35م5-ارق6عك هيزيليزئاش

 سوقو دروكنوكلا نيب سيراب عراوش

 : نيسلا
 لامش يف ميلقإ : (ةطقص-فأ يس ناش

 ءوه غناوه رهن فطعنم قرش نيصلا
 .نارؤبددءروتل "مك ١ تالبإ ٠٠

 .ناوي ىات هتمصاع

 تكلم ةيئيص ةلالس :8 غناش

 اهتمصاع تناك 5--١77!

 . غناينأ

 قرش يف ةنيدم : (0ة88ع-اقن ياهغناش

 ؛غنايك يست غناي ٌّبصم برق نيصلا

 .م.ق

 زكرمو ّيراجت أفرع .نللىك٠٠ء٠٠

 .ٌةانقلا رزج عجار : زدنليأ لئاش

 ءادنلريإ رهنأ لوطأ
 ءير ؛نلأ :تاريحب زاتجي .مك ٠"

 . ادنلريإ رحب يف بصيو «غرد
 روطاربمأ :(165947-171771) ناهجَج هاش

 1١777- ريكناهج هيبأل اًفلخ لوغُملا
 هدهع ىف ةّيروطاربمألا تغلب .

 ّنمل ّيبهذلا رصعلا تشاعو اهدجم ةورذ

 يلهد ىلإ هرغأ نم هتمصاع لقن .ةرامعلا

 : 53207 نوناش

 يفوتو بيز كنروأ هدلو هعلخت . 8

 :ةعئارلا ينابملاب هرغأ ىنغأ .اًريسأ

 ناويدلا ءرمخألا ندضحلا .دجام

 جات اهرهشأو ءًٌماعلا ناويدلا .ّصاخلا

 . "لحم

 :(440١-0١الال) ازريم خرهاش

 هفلخش ءروميت نبإ .َيلوعُم روطاربمأ
 ايسآو ةيروسو سراف دالب حاتجإ . 6

 يف ةبتكم سس نأ . بلح رصاخحو ىرغصلا

 .ءارعشلاو ءاملعلا هلوح عمجو ةاره
 2 نيدلا لالج) عاجش هاش

 فق رفظم لآ كولم رخآ ١784(: ت)

 نجسلا يف نيدلا زرابم هيبأب ىقلأ .ناريإ

 ةقوفو

 هه هه كيل
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 ؟ ملاع انك

 نامركو سراف ةرامإ يف هفلخو
 لتحإ .دومحم هاش هاخأ لئاق .ناتسدركو

 سيّوَأ عم فلاحت .ناهفصأو زيربت
 . روميت هيلع ىضق .ّيرئالجلا
 روطاربمأ :(1118-18035) ؟ ملاع هاش

 هيبأل اًفلخ ١1704 يلهد يف لوغُملا
 ةّيزيلكنالا ةياصولل عضخ .؟ ريكملاع

 دنهلا ةكرش تاّوق هيلع ترصتنا نأ دعب

 ىلع ةباقرلا ٌقح نع اهل ىلختو .ةيقرشلا
 . 7 ,//8/ هانيع تئقفو ملخ . دالبلا ةراجت

 . اًرعاش ناك . 18٠17 زيلكنإلا هداعأ

 ةيحاضب ةّيناريإ ةدلب :مبظَعلا دبع هاش
 رازم .ةميدقلا ّيرلا ضاقنأ .نارهط
 . ينيد

 لغتشا َّيناريإ روصم :يزيربت يلوق هاش
 نم .ينوناقلا ناميلس ناطلسلا طالب يف

 . 11 نرقلا .4حّنجملا َيَنجلا» : هتاحول

 يف لمع . يناريإ رّوصم :دمحم هاش

 . 15 نرقلا علطم يف دادغب

 :(1714١ت) (نيدلا سمش) :اًرريم هاش

 ريمشك يف نيملسملا ةلالس سّسؤم
 ىدنهلا ريمشك كلملا اًريزو ناك .

 ؛ديشمج هنبا هفلخت .هتوم دعب هفلخو

 اهمض مث ١641٠ ىتح ةلالسلا تلكمو

 . هتّيروطاربمأ ىلإ ربكأ
 نم تيسوّدرفلل ةمحلم :همانهاشلا

 سراف كولم رابخأ يف تيب ٠6,09
 يه .ممَّتسُر اهلاطبأ رهشأ .مهريطاسأو

 ةمحلم لوطأو ةّيقرشلا محالملا زربأ
 ةنس نيثالث اهفلؤم ىضق .ةّيملاع ةّيرعش
 دومحم ناطلسلا ىلإ اهمدقو اهمظن يف

 يف نوريثك ءارعش ىرابت .قيونزغلا

 .ةيكرتلاو ةّيدركلاو ةّيسرافلاب اهديلقت
 ةمجرتلا اهرهشأ تاغل ةذع ىلإ تمجرتو

 .يرادنبلل ةّيبرعلا
 ةّيرعش محالم ةذع مسإ :همان هاشنهاش

 اهزربأ نم .ئيسودرفلا همهاتهاش ديلقت ىف

 . يزاريشلا نيدلا ءالع ةديام

 (ةلودلا ماصمص) ناخ زاون هاش
 خرؤمو سايس )١9768-1١١٠٠١(:

 . مجارتلا يف ؛ءارمألا رثآم» هل . ّيدنه

 )١940-58١1(: (رمع دمحأ) نيهاش

 نيتئاورلا رزغأ نم «يجرتمو بتاك
 ةيرقلا لزن» :هفلأ اًمم .نيتنيطسلفلا

 هل ...«رفسلا لاط نإو» ؛«بيرغلا

 نرقلا يف نيطسلف باّتك ةعوسوم»
 .«نيرشعلا

 ٌينانيل ١18480(: ت) (سويناط) نيهاش

 يف نيحالفلا ةروث مَعزت .ةّماعلا نم
 ١868- عاطقأإلا لاجر ىلع ناورسك

48 . 

 لّثمم :(1911-1144/) (ىيحي) نيهاش

 ةلوطبب علطضإ .ٌيرصم امئيسو حرسم
 اهرهشأ نع :اّئامتيم اطيرش افاد وحن
 .١بيرغلا#و «ضرألا»

 ٌيئامنيس جرخم :(فسوي) نيهاش

 .1977 ةّيردنكسالا يف دلو .ٌيرصم

 «ةراثالا يف عادبإو .فهرم نسحب زيمت

 : همالفأ نم .ةليمجلا روصلا زاربإ ّنفو
 .؟ديدحلا باب# .«ضرألا: .ةلينلا نبإ»

 . ؟سداسلا مويلا» ««تريانوب اي عادولا»

 وحن ليئارسإ ينب كولم لّوأ :لواش
 . ليئثومص ّيبنلا هجوم .م.ق لاير

 يف تامو ةقلامعلاو نييئيطسلفلا براح
 . عوبلجلا ةكرعم

 -61١ا/6) 5ءطعامعع (فوطسرخ) رئياش

 يف مّلعم .ٌىناملأ ّيعوسي مِلاع :(86

 سمشلا فلك فشكإ .تداتشلغنأ ةّيلك

 ( اب 2 : 3

 . : اع اي ا
 5 قا -- وب 5

 نيثتلا لتاقي روغ مارهب : هماتهاشلا

 .ءتوَمَّرضَح يف ةّيرثأ ةنيدم :مابِش
 اهعافتراب زّيمتت ةيبارن لزانم .نث ١٠٠

 عّباط تاذ ةّيرامعم ةسدنهبو تاقبط ةّدع
 . عئار ّيلحم

 ايناملأ برغ يف ةنيدم :5م61 ريابش

 نم ةيقاردتاك .ن#هي*:*» .«نيرلا ىلع
 ةّرحح ةّيروطاربمأ ةئيده 15١. نرقلا

 ا 1 خخ

 ٌيروطاربمألا سلجملا زكرم .ه:«14

 سلاجم ةّدع اهيف تدقع ء1784-17

 ناكلراش هدقع سلجم اهنم :ةّيعيرشت

 كيلوثاكلل ةّينيدلا ةّيّرحلا حنم ؛«5

 تاكرح ىلع دويقلا ضرفو ءمهدحو

 ريتول عابتأ هيلع ضرتعاف ءحالصإلا
 تناتستوربلاب مث نم اوفرعف «يلغنيفزو

 ةظفاحبمب رضم ف ةنيدم :تينغاربش
 .ن٠٠6٠,10 .ديشر عرف ىلع ةريحبلا
 كيلامملا ىلع نوّيسنرفلا رصتنا اهدنع
4 . 

 ةظفاحمب رصم يف ةنيدم :ةميخلا اربش
 يحاوض نم ء«لينلا ىلع ةيبويلقلا
 .ن٠٠٠,٠٠4 .ةرهاقلا

 /ه١11١1ت) (نيدلا لامج) ّيواربشلا
 رهزألا خيش .تعفاش هيقف (م17

 حرش» هراثآ نم .هتافو ىّتح 4

 .رعش ناويدو ؛ردّب لهأ ةوزَغ يف ردصلا
 ىف ةنئيدم :5طلطةىعطهم ناغربش

 .ءفيرش  رازه برغ  ناتسناغفأ

 .نالورءدت

 )١817- 5م:عدربع# (سيول) رغنربش

 تانكأ ربقنا . ومشت قرف 017

 «ٌيوناهتلل «نوئفلا تاحالطصا فاّشك»
 . يطويسلل «نآرقلا مولع يف ناقتالا»و

 ؛017 ايناملأ قرش يف رهن :5م:66 يربش

 نيلربو سوبتوكو نستواب يوري .مك
 . لفاه يف ٌبصيو
 (ميركلا دبع نب دومحم) يرّتسبش

 .ٌّيناريإ يفوض رعاش )١115520-15067(:

 ناسنالا» هل .زيربت برق رتسبش يف دلو
 هيف طسب «زار نشلغ» يونثمو «لماكلا
 ْ .دوجولا ةلحو ةديقع

 ةيرموسلا «روأ رباقم» ةكلم : داعيش

 ةينآو ىربك ةيشاح عم تنفد .ةريهشلا

 يف نآلا يه ةّيقيسوم تاودأو ةردان زونكو
 . ةاذغب فحتم

 ابيويثإ يف رهن :06061 يلبش
 ةازاومب يرجي .مك ”,588 «لاموصلاو

 روغيو وشيدقم برق يلاموصلا لحاسلا
 .ابوج بصم برق ةعساو تاعقئتسم يف
 :(م147//ه174 ت) (ركي وبأ) َيلبشلا
 دنوابتد ىف ابلاو ناك .راكلا نم ٌيفوص

 هلصأ .. حالسلاب رهتشاو كنتو دهز مك



 سوارتش دراشتير

 .دادغبب يفوتو ءاّرماسب دلو .ناسارخ نم

 .ريبك فالتعا همسا ىو: فيكي ريعش]

 /ها/14ت) (دّمحم هللادبع وبأ) ىلبُشلا
 ءاضق يلو .ّيقشمد يفلح هيقف م1

 بادآ) هبتك نه .اهيف يفوتو سليارط

 ماكحأ يف ناجرملا ماكآ»و ؛ماّمحلا
 . ؟ناجلا

 فقسأ :(1911/-14171) (سرطب) يلبش

 اقل ١94٠١7 توريب نارطم .ننورام

 ١417 هندأ ىلإ يفن .سبدلا نارطملل

 نافطسإ كريرطبلا خيرات» هل .اهيف يفوتو

 .'يهيودلا

 )188٠- 5معمهلع# (تلفزوأ) رلغتيش

 90 .ٌيناملأ خرؤمو فوسليف 75

 .197١؟-918١ ؟برغلا طاطحنا#

 يف ةيدم :ةوبخ .نميلا ةدش
 ةّوِِيش ةظفاحمو

 ةمصضاع

 .اميدق توُمّرضَح

 . َىَنَع اهتدعاق

 :(م197 /هالال ت) ديزي نب 550

 نيرئاثلا رابك نم ينابيش يجراخ ميعز
 ءاليوط جاّجحلا مواق .نيئومألا ىلع
 . ليجد ف اًقيرغ تام

 )1١485-١191382(: (اضر 0-0 َيبيِبَشلا

 . فجنلا يف دلو ّيفارع ياسو بيدأ

 نايعألا يّسلجم سيئر .رعشلا يف غبن
 ناويد» هل .ّملعلا عمجملاو باّنلاو

 ةلودلا خيرات يف «يطّونلا نباهو «رعش

 . ةيسابعلا

 )١845- 5م1216[1 (لراك) رلتيبش

 عيبراو 1 هتيهو ريآل ةمحلم هل .ةّيناملألاب

 . 1919 لبون :زئاج .«يبملوأ

 ةظفاحمب رصم يف ةئيدم : رطانقلا نيبش
 037906 :ةيبويلقلا
 اتلدلا طسو ةّيرصم ةئيدم :موكلا نيش

 .نا؟٠٠٠,8 قّيفونملا ةظفاحم ةمصاع

 . ةينطق تاعانص

 )١4814- ة5اقماغ (سناهوي) كراتش

 جاودزا فشتكإ .َيناملأ يئايزيف : 401

 .ّيئابرهكلا لقحلا يف ةّيحبشلا طوطخلا
 . ١416 لبون ةزئاج

 ىف ةعطاقم :5161655281:1 كرامرياتش

 ا ١5,1437 ءستارغ اهتمصاع اسمتلا
 .تسنلو ديدحح .ن ا, د

 (دورترج) نياتش

 «ةّيكريمأ ةّيئفو ةّيبدأ :دقانو ةبيدأ 65

 ناك . سيراب يف تشاع .لصألا ةّيناملأ

 ةيكريمألا ةياورلا يف قيمع ريثأت اهل

 سيلأ ةريس#» اهتاياور نه .ةرصاعملا

 .1سالكوت
 )١4:75- ة5اعامطةءع (نوج) كبنياتش

 فصوب رهتشإ .كريمأ ئئاور ( 4

 .اينروفيلاك هنطوم يف ةّيبعشلا تاقبطلا

 نارثف» «.ةاليتروت هتاياور نم

 ٌىفرشا ؛؟سضغلا ديقانع :.ة؟لاجرو

 ْ . 195717 لبون ةزئاج .«ندع

 -ارمملال1) 51عأنت

َ 
 ةضيآل

 أفرم :5دتععام نيسشحش وأ نيتتش

 :نب هر« ةاوهرأ تنعم ىلع نتولوب

 5[ةككصت 65  (ناج) ريامسارتش

 .ّيعوسي بهارو قرشتسم ١195١(: ت)
 ْ . ةيرامسملا راثآلاب ينم

 2:[5ا55 (شيردرف ديقاد) سوارتش

 رّسفم يناملأ ىتوهال :(18174-1804)

 . غروبسغيقدول يف دلو . سدقملا باتكلا

 . اماه '"عوسي ةايح# هل

 -1874) 5([ةانكك (دراشير) سوارتش

 تاريوأ ةّدع هل يناملأ نقيسوم ©6

 دئاصقو ء«ةدرولاو سرافلا» :اهنم

 نم هّنف ىف لفتنإ . ؟ناوج نود» : ةّينوفميس

  .ةّيكيسالكلا ىلإ ةّيقيطنمورلا
 -1165) 51ةانكذ (؟ ناهوي) سوارتش

 ةدع هل .يوسمن نقيسوم (8

 :تاسلاقو .ةطاوطولا» :اهنم تاربوأ

 ءّبح» «:«ليمجلا قرزألا برئادلا»
 .؟ءانغو برش
 لامش ئناطيرب ليبخرأ : 5111380 دئنلتش

 نا "ني 12753 اينما

 ةيبرت .دنلتيم هرزج مهأ .كيورل هتمصاع

 .لويخو ةيشام
 يف يناطيرب ليبخرأ :ّيبونجلا دنلتش
 ريغ .امك 4,51١ «نيوتجلا نسلطألا

 . دنلكوف عبتي .لوهأم

 بونج ىف ةنيدم : 5110118811 تراغتوتش

 ةداب ةعفضاع هناك لع اينانلأ' برق
 ٌيراجت أفرم .نال٠٠,.٠٠٠ ءغروبمتروف
 تالصاوم ةدقع ءَينفو يفاقث زكرمو

 اسمنلاو ايلاطيإو ايقانيدناكس نيب ةّيديدح
 تاراّيس :اهتاعاص ّمهأ .اسنرفو

 . فحاتم ؛ةّيرثأ ةينبأ .ويدارو

 :هروتش

 .نابجأو نابلأ .تالصاوم

 )1١8:6- 5111 (تربلادأ) رتفيتش

 ةدقع . هلحز برق ىنانبل فيصم

 ةذتاسأ نه يروسمن تئاورو 2:48

 رق تفشلا# هتاياوز وم: . ةنرعشلا ةيفقاولا
 1 .؟نيتراه ناس

 كتبنا ةجور: 0599 ك) ٌردلا ةركش
 «دمححم نب توّيأ َيِبوَيألا حلاصلا

 ةافو دعب رصم ةكلم .ليلخ هنبا ةدلاوو

 . 15 :ءاش كارزت هببا:لايعاو- يحوز

 سّسؤم كيبيأ نيدلا رع اهريزوب تجّوزت
 ةنطللا نع هل تلزنو «كيلامملا ةلود

 ىلع ترمآت مث ؛هيلع ةرطيسلاب تظفتحاو

 اهملسو يلع هنبا اهيلع صضبقف ءهلايتغا
 اهنلتقي نأ اهيراوج ترمأ يتلا هّمأ ىلإ

 . تتام ىتح لاعنلاو بيقابقلاب تبرضف
 لبجلا ةظفاحم يف ةّيبيل ةنيدم :تاححش

 .مهم ٌيرثأ زكرم .ن ٠١,٠٠١ ءرضخألا

 اهنم حّرْخت نانويلا دهعلا يف ةعماج



 هداحش

 ةسكم .ستيتسوتاربإ َيفارغجلا ملاعلا

 ظولبو ريوتص تاياغ .فحانم .ةرثأ

 .زرأو

 :( ١ ةام4-81١) (جروج) هداحش

 فّلأ ٌينانبل يح رسم بيدأو رعاش

 : هيتك نم . ةّيردنكسالا يف دلو . ةّيسنرفلاب

 «وكساف ةّصق» ١5465. (لاثمألا ةرهس»

 , 1418 «نابسيرب رجاهما) 7 ١

 بيدأ :(1941/- 18440 (ميلس) ةداحش

 ةعوسوم هتافلؤم نم .تينانبل
 . يروخلا ميلس ةدعاسمب «راهدألا

 1 |يف

 : رحشلا ةنيدم

 راثآا

 ؛«فوشلا يف !

 لكيه .نيدلا رخف نطوه .ن'ةرء.٠٠

 .ّينامور
 ناّرأ تمكح ةّيدرك ةلالس :(ونب) دادش

 داّدش نب دّمحم اهسّسأ ٠١0-0١.

 مكاح حبصأو ليبدرأ لثحا نأ دعب

 ناطلس رصحنإ 46١-466. ناجيبرذآ

 .ناّرأب هئافلخ

 (َيِجرَرَخلا ىلعَي وبأ) سوأ نب داَدَش
 .ّيراصنأ ئيباحص :(ماالا/ /هه8ت)

 .نضمح ةرامإ رمغ هالو

 ):169-١1119(: (قحسإ) يواردّشلا

 .راكعي اردش يف دلو .ئينورام فقسأ

 ىلإ كريرطبلا هدفوأ .سلبارط فقسأ

 لفون يبأ خيشلل ةيلصنقلا لائف اسنرف

 : ةئيد تانلؤم هلا . . نزاخلا

 يف ةّيرصم ةريزج :ناودش
 .سيوسلا جيلخ لدم دنع

 -18:4) «(سشراف دمحأ) قايفشلا

 ةفاحصلا داّور نم . ىنانبل بيدأ

 يفوتو توقشع يف دلو .لئاوألا ةّيبرعلا
 .ةقرو نيع ةسردم يف مّلعت .لوبناتسإ يف
 .ملسأو «سنوتو ةطلامو رصم ىلإ رفاس

 رمحألا رحبلا

 ةديرج ردصأ ثيح ةناتسآلا دصق ّمث

 زاتمإ .اًيوروأ يف لاج .ه«بئاوجلا»

 .هبولسأ ةلوهسو ةّيوغللا هتردقمب
 .«سرماقلا ىلع سرساجلا#

 ىلع قاسلا»و ؛«يدابزوريفلا طيحم دقن
 .«قايرافلا وه اميف قاسلا

 :(١1871ت) (فسوي سوتط) قايدشلا

 رابخأ» هل .قباسلا قيقش . ّينانبل خرؤم

 . «نانبل لبج يف نايعألا
 )١861١- (نيمأ نب ىسوم خيشلا) راو

 تنب يف أشنأ . تزانبلا يعيش هيقف : ١(: كحال

 .ةروهشم ةسردم ليبج
 ةظفاحمب قارعلا يف :فيصم :نكِئارُش
 .داركأ هناكس . كوهد

 : هتافلؤم

 يف دتمت ةّيرخص لابج ةلتك :ةارشلا
 نم :ٌندرألاو نيطسلفو زاجحلا لامش

 ّمَر اهممق ىلعأ ء«ةليفطلا اهلابج
 .م 4

 هيف لّدع .نوطالفأ بتك رخآ :عئارشلا

 لبقف «ةيروهمجلا» يف ةفرطتملا هتاّيرظن
 ةيطارقميدلا نيب عمجي ماظنب
 ةّيكارتشا نع ىّلختو «ةّيطارقتسرألاو
 .دالرألاو ءاسنلاو ةّيكلملا
 )1١9418-:١198(: (دمحأ) يصايرشلا
 تالجبلا يف دلو .هبتاكو ءئرهزأ مِلاع
 يف ءادفلا» : هتافّلؤم دعأآ نم .(ةيلهقذلا)

 ؛«مالسالا خيرات يف نوّيئادف» ؛«مالسإلا
 . «ةايحلاو نيدلا»

 يف ةّيدنك ةنيدم :16!5:ط:هماعع كوربرش
 . يعانص زكرم .ن ٠٠١٠٠١ :كبيك
 بهار :(1879-18454 فولخُم لبرَش
 يّرشب ءارفكعاقب يف دلو . سيّدق نانبل
 يوابوط .اياثع نورام رام يف كتنت
 . 1ا/ا/ سيدقو 65
 .نريفر ٠٠٠ شاملا ىلع اسنرف يف ٌيبرح فرم :016:طمانت8 روبرش
 61ج عراطو 111 عقان 000
 هلا . ئسنرف قرشتسم :(1847-141)
 (بيطخلا نيدلا سمش) َينيِبرُشلا . نييك ييصر# ييرع مجعم

 ّيعفاش هيقف :(م154 //هكالال ت)
 كِسانم»و «جاتحُملا ينْغُمهو ءريسفتلا يف ؛رينملا جارسلا# هراثآ نم رد
 .؟جسلا

 ينيبرشلا

 (تسغوأ)

 اسرضب

 هباتكب رهتشإ .ٌيرصم بيدأ 41

 ؛فوداش يبأ ةديصق حرشب فوحقلا ّره»

 فيرلا تاداع دقن يف «ةّيماعلاب ىهاكف

 ..ةرصخ يف يرضملا
 )١854-١19٠05(: (ديشر) َينونرشلا

 فرصناو نوترش يف دلو .قنانبل بيدأ

 يف ةّيبرعلا ئدابم» هل .سيردتلا ىلإ
 بتكلا تاهّمأ نم وهو ؟وحنلاو فرصلا

 ةيسسلا
 :(1845-1915) (ديعس) َينوترشلا
 ةّمئأ نمو يناثبل بيدأ .قباسلا وخأ

 برقأ» مجعم هل .هرصع يف ةبرعلا
 . ”ةدراوملا

 (يروخلا 2بوبحم) نوترشلا
 هل .رجهملا ءابدأ نم :(١97١1ت)

 .؟ناويدا

 :(م17ة6 مها ت) ةنسح- نب ليسو

 ةّيمالسالا شويجلا داّوق دحأ .ىباحص

 ءاقلبلا حتف .ىلوألا تاحوتفلا دهع يف

 .م574 /ه١١ نيطسلف يف

 ةيالو يف ٌيرئازج أفرم :لاشرش
 ةّيرثأ لالطأ .ناه,٠٠٠ ءففيلشلا

 لوي ةرمعتسم يه .ديص ةدعاق . فحاتم

 ةمصاع ةّينامورلا ةّيرصيق مث ةّيقينيفلا

 . ايئاتيروم
 يف دلو )19177-5٠١١(: (قيفر) فرش

 ةكرح يسّسؤم نم .ةّيئانبللا كبلعب ةنيدم
 يف تاسارد هل .رصاعملا نانبللا ْنفلا

 .ةّيرعش ةعومجمو تاّيلامجلاو َّنفلا

 . «فرش قيفر باتك» ناونعب باتكو
 ةدلاو )١408-١9845(: (نيز) فرشلا

 .ندرألا لهاع لالط نب نيسح كلملا
 ماعلا اهدالب يف ةّيئاسن ةّيعمج لّوأ تسأر

414 . 

 يداو ىلع رئازجلا يف ليش : افّرشلا

 نويلم ١١ عسي ء«نارهو ةيالوب لوطيملا

 . راتكه 8,٠٠٠ يوريو بغعكم رتم
 .ناورسك ءاضقب نانبل يف ريد :ةفرشلا

 ذنم كيلوثاكلا نايرسلا كريرطب ماقم
 ةبتكم 2.1884 عمجم هيف دقُع . 64

 .ةمهم تاطوطخمو

 ضعب ىلع قلطُي مسإ :ىندألا قرشلا
 ؛ةيروس ءايكرت : ّيفرشلا طّسوتملا -

 .رصم ؛نيطسلف ءن
 نب هللادبع اقبثأ ةرامإ : ٌددرألا قرش



 انازفو

 أ ّ ةّيقرشلا ندرألا قع ىلع ١947١ نيّسخلا

 ةيندرألا ةكلمملا مساب ةكلمم اهنلعأو
 . ١19445 ةّيمشاهلا

 دالب ىلع قلطُي مسإ :ىصقألا قرّشلا
 ءنيصلا ءايروك «نابايلا :ةّيقرشلا ايسآ
 ةييصلا دنهلا .ءنييليقلا , عدنيلا

 .ّيقرشلا ايسور فرطو ءايسيئودلاو

 رصم ىلع قلطُي مسإ :طسوألا قرشلا
 «ناريإ ءايكرت :ايسآ برغ لود ضعبو
 قرشلا لود «قارعلاو ةّيبرعلا ةريزجلا هبش
 نادوسلاو ايبيل انايحأ ّمضيو ءىندألا
 ضاوحأ .ناتسناغفأو ناتسكايو دنهلاو

 . ةيملاع طفن

 ءاضق زكرم ةّيقارع ةدلب :طاقرششلا
 رو راثآ .ن 16,٠0٠٠ «ىونين ةظفاحمب

 ورش ألا ةيضاط
 عابتأ 'نيطبارملا نم ةعامج :ةواقرّشلا

 ةيواز مهل .برغملا يف ةّيلذاشلا ةقيرطلا

 . 221 يف ةريهش

 :(11/77-1817/) (هللادبع) ٌّيوافرّشلا

 نيرظانلا ةفحت١ هل . 14 رهزألا خيش

 .«نيطالسلاو ةالولا نم رصم يلو نم يف
 هاش _- ايها ةلدوم ةاولم : يقرش

 اهنم رهتشإ ١١914. دنهلاب روبنوج يف
 لعج 0 ١497-١4731 هاش ميهاربإ
 اهانغأو ةّيمالسالا ةفاقثلل اًركرم ةمصاعلا

 ةئس اهمكح .دجاسملاو نارمعلاب

 ١408- هاش نيسح مهرخآ ؛نيطالس
 فلسا قرا للزب اهتسا عم 1"

 ,اتلدلا فرش رصم يف ةظفاحم : هيف تلا

 بونجلا يفو ةلزنملا ةريحب اهلامش يف
 .قيزاقزلا اهتمصاع .ةّيقرشلا ءارحصلا
 ١ سيبلب نيب وبأ ءداَّمَح وبأ :اهزكارم

 رفك «سوقاف ءمجن بريد .ةّينيَسْحلا

 اهعرت نم .ايهه ءحمقلا اينِم ءرَمَص
 جاتنإ . سيوم رحبو ةّيليعامسالا ىربكلا
 ٌينادوس لوفو بوبحو رومتو ةهكاف
 «زيلغنم ؛ديدح :ةينلعم ةورث .ءانحو

 . لورتب «تافسوف

 ا ا
 ءاضق زكرم .نميلا يف ةيرق :نيقرشلا

 يف: ئشنأ سايس بزح : مالسإ ةكرش
 يعولا ثعب ١9١١. هواجب اتركاروس

 . يدنلرهلا رامعتسالا ذدض ّيموقلا

 : ةيقرشلا دنهلا ةكرش

 ذيج قرد يف طفنلا

 ةتاظريو ةيديلوف ةيراستما :تاقرش

 راكتحال تعس .7-14 ترقلا سارق

 تّدتشاو ّيقرشلا ةركلا فصن فصن عم ةراجتلا

 تازايتماب .ةسفانملا اهنيب

 يم ايس
 بونج ىصقأ يف ةنيدم :خيشلا مرش
 ىلع فرشت .رمحألا رحبلا ىلع ءائيس
 .ناريت قيضم يف ةحالملا
 نيب قارعلا يف لابج ةلسلس :خانرش

 3 9٠.٠ لزيهلاو ةلجو

 املا يبون

 ٌيفنحح  هيقف :(م116ة ه1 04 ت)

 يف سرد .فينصتلا نم رثكم .ٌيرصم
 .ىوتفلا يف هيلع لّوعملا حبصأو رهزألا
 يفارم» هحرشو «حاضيالا رون» هبتك نم
 يوذ ةينغ»و «تاداعسلا يقارم#و «حالفلا

 .؟ماكحألا

 8ءبةلذهمرمع# (نيورأ) رغنيدورش

 لان .ٌيوسمن ئيئايزيف )/١1951-181(:

 ةّيلالا هثحبل 1١9477  لبون ةزئاج

 .ةجومشملا

 يف ةّيحايس ةباغ :51650000 دوورش

 . اراتكه 5,08594 «.ماغنتنون لامش ارتلكنإ

 . سيرخ عجار : شيرش

 )١١51- (دمحأ مساقلا وبأ) يشيرشلا

 .رابخألاب ملاع يسلدنأ بيدأ 77

 تاماقملا حرش» اهرهشأ حورشو بتك هل

 .؟ةيريرحلا
 يه :ةرشع يتنثالا تاحوللا ةعيرش

 وح عضو .بوتكم َينامور عيرشت لَّوأ
 نم ةحول ةرشع يتنثا ىلع .م.ق ١

 .زنوربلا
 :(19ا/ال-9759١) (يلع) يتعيرش

 . ةيعيشلا ددج . ّيناريإ فوسليف

 دئاق ١7/4١(: ت) (اشاب نَسَح) فيرش

 .11/14-37104 سورلا :بزاتع .كرت

 مِهّنإ ١984٠. ىلعأ دئاقو مظعأ ردص

 . مدعأو رمآتلاب
 دلو )1477-١1144(: (يربص) فيرشلا

 جارخإب ماق .ّينف ريدمو جرخم .افاي يف
 اهترادإو ينابحر نيوخألا لامعأ مظعم

 ىتح ١409 ذنم ةّيحرسمو ةّيعاذإ نم
 . ١1/7



 فلا فيرشلا

 .ليقأ . 484 .رهش مرح برق نوراك .-18188) (ليغامسإ ةدومحم) فكيرشلا
 نبال ريهش باك :ءارعشلاو رعشلا .قارعلا يف ةدلب :برعلا طق نشأ + نيرغلا ةنيدم ىف دلو :40-#

 ينع .اًرعاش 18٠ وحنل هيف مجرت .ةبيّتف سل ةظفاحمب ءاضق اًضعب ريرحت سأرو تاّيرودو فحص ةّدع

 برعلا ءاملع نم ريبك ددع هب يف ترشتنا شيوارد ةقيرط :ةيراطش ندرألا يف مالعالا ريزو ناك .رخآ
 .ةيقافسلاو .فتهلاب نويتوج .ةعوشوم بك هلو .(00458-1565)

 . ةمجرتمو
 (نيسحلا نب دّمحم) ّيضرلا فيرشلا
 دلو .ءارعشلا رابك نم (7١1١١-ة1)

 .نيتبلاطلا فارشألا بيقن . دادغبب يفوتو

 ةبوذعلاو ةّوقلا هيف بلغت «ناويد» هل
 هرعش رهشأ «ةلازجلاو ّيودبلا سفنلاو
 ممج .«تايناوخالاو ؟تاّيزاجحلا»

 . ةيوبنلا تازاجملا» هلو ”«ةغالبلا جهن»
 (نيسحلا نب ىلع) ىضترملا فيرشلا

 لهأ نم ملكتم بيدأ )٠١44-433(:
 .نييبلاطلا بيقن .قباسلا قيقش .دادغب

 ةراثآ عما ءرككم ةقلؤمو ديت عانق
 .؟يلامألا» وأ« ارّرَدْلاَو ررْغلا»

 ةّيكريمأ ةنيدم :511760م011 ترويفيرش

 .ناآلا 5+ قير. در. نلغ انايزيول ف
 -١الالا") ©عمإ» (ود ناوطنأ) يزش

 بادالاب يِنَع . ىسنرف قرشتسم 77

 ىليل» مجرت .ةيتيركسنسلاو ةّبسرافلا

 بتك  ةذدعو  (.يماجل ةنونجمو

 : تكتعقا عع تربور) رتسش

 .اينابسإ يف ملعت ّيزيلكنإ قرشتسم
 ةّنيتاللا ىلإ نآرقلا ةمجرتب لغتشإ
 «ةلباقملاو ربجلا» باكو :11

 . 7 ّيمزراوخلل

 ©طهقاعانلا (يد اوسنرن) ليوطسش

 كتشنت .يسنرف حئاس )١1144-15484(:

 عاشيلأ رام ريد ىف يفوت .نانبل يف

 .(يّرشب)

 /هه1318ت) (للادبع نب ىلع) ىرعشتلا

 رهتشإ .ّيسلدنأ فّوصتم (مم68

 يفوتو رصم دصق .هحيشاوتو هرعشب

 . طايمدب
 .مك ١80 قارعلا يف رهن :برعلا ّطَش

 يف تارفلاو ةلجد ءاقتلا نم نّؤكتي

 جيلخلا ىلع ةعساو اتلد لكشي .ةنرقلا

 هضرع ىصقأ ءناريإو قارعلا نيب
 أفرم هيلعو ةحالملل حلاص .م ٠

 ربكأ نم ليخن عرازم هب طيحت .ةرصبلا
 هيف ٌبصي .ملاعلا يف ليخنلا تاباغ

 (فوأ

 ءاضق زكرم .قارعلا يف ةدلب :ةّرْطصلا
 .ن 18,٠٠١ ؛راق يذ ةظفاحمب

 (َيلع نسحلا وبأ) نفونطّشلا
 ّيعفاش هيقف :(م1147/ها/17 ت)

 نم هلصأ .تاءارقلاب ملاع .ٌيرصم

 ؛ةّيبطاشلا حرش» هبتك نم .ماشلاب ءاقلبلا
 , ؟يليجلا رداقلا دبع رابخأ»و

 )١887- (ليمج دّمحم) يطْشلا

 هيقف .تقشمد خّرؤمو بيدأ 8

 صضور» هيتك نم .ضاقو ّيضرف يلبنح

 "١ نرقلا يف قشمد نايعأ يف رشبلا

 ؛ةلباثحلا هلم رصتخماو ١ٌيرجه

 «ضئارفلا يف ؛ةّيجارسلا حيقنت»و

 14 نرقلا فصن يف قشمد نايعأ مجارت»و

 ناطلس :(لماكلا كلملا) ١ نابعش

 نبإ ١748-17847. نيّيرحبلا كيلامملا

 حلاصلا هاخأ فلخ .دّمحم رصانلا

 باعلأو وهللا ىلإ فرصنإ .ليعامسإ

 ملظلاو ريذبتلاب هدهع رهتشاو ؛ةّيسورفلا
 قنخو علخ . ةسايسلا ىلع ءاسنلا ةرطيسو

 . يجاح هوخأ هفلخ . نجسلا يف

 ناطلس :(فرشالا كلملا) ؟ نابعش

 ىلو 1907-1793 :يرحبلا كيلامعلا

 نب دمحم هّمع نبا علخ دعب ةنطلسلا

 ةلودلا رومأب ماقف اًلفط ناكو .يّججاح

 هدهع يف . اغبلي ريمألا ركسعلا كباتأ

 .ةّيردنكسالا ىلع جنرفلا لوطسأ راغأ

 لق . ضربق كلم نايبزول يد يغ ةدايقب

 يف اًقونخم لتُقو شيجلا هيلع راث . اغباي

 .هلدعب رهتشإ .قونرّب اهيف كراش ةرماؤم

ها7١١ ت) (ليحارش نب رماع) يبعّشلا
 /

 ثدحم ء.نيعباتلا نم ةيوار 0١

 دبعب لصتإ .ةفوكلا يف شاع .ةقث ظفاح

 هميدن هلعجو هبّرقف ناورم نب ثكلملا

 . مورلا كلم ىلإ هلوسرو هريمسو

 نم .ينمي ّيسايس :(ناطحق) يِبعشلا
 نيلضانملا دحأو ةّيموقلا ةهبجلا يسّسؤم

 سيئر لّوأ .لالقتسالا ليبس ىف

 -1951/ ةّيبعشلا نميلا بونج ةّيروهمجل

 /ها0ا/ل”ت) (باهولا دبع) ّينارعشلا

 قرصم كوصتبو ٌّيعفاش هيقف :(ما 65

 هل ردكم كلك .ةرهاقلا يف شاع :قيسك

 نم .ّيمالسألا ملاعلا يف ةغلاب ةناكم

 قيئاوملا دوروملا رحبلا» :هبتك
 رهاوجلا»و ء«ريثملا ردبلا»و ءهدوهعلاو

 حقاولاو «ننملا فئاطل»و «ىربكلا رردلاو
 .«رايخألا ةداسلا تاقبط يف راونألا

 )19411١- (يلوتم دّمحم) قوارعشلا

 ةاعدلا رثكأ دحأ .ّيرصم ©:

 يف لدجلل ةراثإو ةّيبعش نيّيمالسالا

 .ةريخألا دوقعلا

 .تافّلؤملا

 ةبيدأ )141/9-١19417(: (ىدُم) ّيوارعش

 ّيعامتجالا اهطاشنب ترهتشإ .ةّيرصم

 .ةأرملا ىوتسم عفر يف اهيعسو
 أطت يبرعو نانبل لّوأ :(ميسكم) ايعش

 يف ىلعألا (م8,848) تسرفأ ةّمق همدق
 ميد اوم ينال

 نم ريثكلا هل ملاع

 ا. .ةآرقلا يف فرك ةرو .نيدت

 ةافصم ميول يف ةنيدم عشا

 .هايملا ريركت يفاسمو لورتب
 وه .انيس نبا بتك لجأ نم : ءافشلا

 يبلاط نم ةماعلل اهفْلأ ةيفسلف ةعوسوم

 هبيوبت نسحب باتكلا زاتمي .ةفسلفلا
 .قطنملا : ماسقأ ةعبرأ نم فلأتيو

 .تاّيهلالا .تاّيعيبطلا .تاّيضايرلا

 -9؟١1171) 5ءارالةن# (دلوترب) سترافش

 بص نم لّوأ .تناملأ بهار 84

 . .ةّيقدنبلا لهأل عفادملا
 5كسوصعمطعرع (لراك) غربنستراقش

 ّيسايسو دئاق :( ]مكة -١ا/ا/ا)

 شويجلا داق . انيك يل دلو . يوسمن

 يف نويلوبان ىلع ترصتنا يتلا ةفيلحلا
 اسنرف تحاتجاو 1١481١7  كيسييال

 )١8٠0٠- سكيلف هيخأ نبإ - . 4

 داعأ ١848: اسمتنلا راشتسم 6



 اننزا

 شوملوأ ةدهاعم ءايسورب ةئميه ىلع
 ,.اركثش»

 ىلعألا ليلجلا يف ةدلب :ورمَع افش

 -18416) 5ءطضعأاتتع# (ربلأ) رزتيافش

 ّيتنتستورب يتوهالو بيبط (06

 ىفشتسم نوباغلا ىف أشنأ .تسنرف

 مالسلل لبون ةزئاج 2191 هنيرابمال
1846 ., 

 ىف ةنيدم :509ءاماانآا تروفنياقش

 1 .ن ١١8,٠٠٠ نيام ىلع ايراقابب ايناملأ

 5ك عام لانا (حروج) تروفنياقش

 تاّيعيبط ملاعو ةلاحر :(1515-1655)

 . اغير يف دلو .يناملأ فشكتسمو تابنو

 نادوسلا يف هارجمو لينلا يداو فشكتسإ

 ةيئاوتسالاو ةّيقرشلا ايقيرفأو ءاييويثإو
 فرصنا مث . 1857-188 برعلا دالبو

 لّوأ .اهتاتابنو رصم ةيجولويج ةسارد ىلإ

 ةّيويدخلا ةيفارغجلا ةيعمجلل سيئر

 فحتملا ريدهمو 1١4102  ةرهاقلاب

 تافلؤم هل 188٠-1884. ّيرصملا

 .ءايقيرفأ بلق» اهنم .ةّمهم ةّيملع
 (طفباءطعمأعم  (سارات“ وكنشتفش

 رشن .ئيناركوأ رعاش :(1851-1414)

 أشنأو هدالب ىف ةّيطارقميدلا ئدابملا

 . ةيناركوألا ةيطولا بادآلا

 بونج فيرلا يف ةّيبرغم ةنبدم :نواشفش
 .ةيعارز قوس .ن؟ 80,٠٠٠ «ناوطت

 لامش ىف ةئيدم :5000617 نيريفش

 ةمصاع ؛نيريفش ةريحب ىلع ايناملأ قرش
 .ةّيبرغلا اينئارمويو غوبملكم

 .ل لل ةرؤقف

 خّرؤم )1870-١940(: (دمحأ) قيفش

 سابع ده ىف ناويدلا سيل ةّيرضم

 «ةّيسايسلا رصم تاّيلوح» هل .؟

 رزتيافش ريل

 ؛نرق فصن يف يتاركذم»و «(ءازجأ 4)

 .«مالسالا ين ٌقرلا»و ء(ءازجأ *)

 خزؤم ١7١5(: وحن ت) دمحم قيفش

 ةنس عئاقو يف ؟همانقيفشا هل . ّيكرت

 .7 دارم رمأب هبتك . *٠١

 يف ةيناطيرب هني ِ ١ ةيناطيرب ةنيدم :61[[5116] دلغش
 لص ةعاتي .نرلوءءرؤف» « ريشك روي

 . ةّبضف «ةروهشم نيكاكس .ةروطتم

 رهشأ نم : ( قاب وكن ت) نهاكلا قش

 هليمز عم نيّيروطسألا ةّيلهاجلا ناّهك
 ةدحاو لجرو ةدحاو ديب ناك . حيطش

 . نيرمعملا نم ناكو «ةدمحاو نيعو

 حفسب قارعلا يف فيصم :ةوالقش

 . ليبرأ ةظفاحمب ءاضق زكرم . نيفس

 . وتوغاس عجار :ةدنقش

 يه .سلدنألا يف ةميدق ةنيدم : ةيبوقش

 نم رصقو ةينامور رطانق .مويلا ايبوغيس

 1١ّ. نرقلا

 اينابلأ اهمساقتت ةريحب :51008: ردوقش

 . "مك ا ورعيب هتنوهو

 ةنيدم :511008, يراتوكس وأ رّدوقش

 .ن لل ,ةةو «ردوقش ةريخحب ىلع ةيئالأ

 18 نرقلا نم نصح

 رعاش :(146-1847:) (ركاش) ريقش

 مهسأ .تافيوشلا ين دلو .ينانبل ّيوغلو
 سرطب ملعملل «فراعملا ةرئاد# ريرحت يف

 . نونرأ مجار :(ةعلق) فيقشلا

 :(مل١٠ /ها194 ت) ّيخلبلا قيقش

 يف خياشملا ريهاشم نم تىفوص دهاز

 نيدهاجملا رابك نم ناك .ناسارخ

 . رهثلا ءارو امب نالوك ةورغ يف دهشتساو
 ءاضقب نانبل لامش ىف ةنيدم :اكش

 تنمسإ لماعم ؛نورتبلا

 وأ اَكَش سأر اهبرق .ءانب ٌداومو تينرتإو
 .تاراطقلاو تاراّيسلل ناقفن هقرتخي عقلا

 دودحلا ىلع عيش ةيدرك ةليبق :كاكش

 . ةّيناريالا ةّيقارعلا ةّيكرتلا

 :(1845-1108) (نمحرلا دبع) يركش

 نم .ةضهنلا ءارعش نم .ُيرصم رعاش
 «ايصلا ديشانأ»و «راكفألا ىلآل١ هنيواود

 . «عيبرلا رهز»و
 ركفم :(195-1998) (يلاغ) يركش

 ةديدع تافلؤم بحاص .ئرصم دقانو

 ةفاقثلاو ةسايسلاو ركفلا يف ("0 ىلاوح)

 .بدألاو

 -1074) 5118/65معةكع (ميلو) ريبسكش

 ىفا قزيلكإ] نحرس رعاش 05
 زاتمإ .تملاعلا بدألا لاجر فاصم

 ّبح نم ّيرشبلا بلقلا فطاوع هليلحتب
 .«تلمه» :هتاححرسم نه .ضغبو

 ؛««تايلوجو ويمور» :«ثبكم' ؛؟ليطُعا

 سويلوي»" .«ةفصاعلا» .ةةيقدنبلا رجات»
 اهنم اًضعب نارطم ليلخ مجرت .ءرصيق
 ريع ةييزملا ىلإ
 غناوشتابكش

 .نآا كربذف

 : ( طاقة عا ءاطماسلارمب

 ةمصاع ٠ نيكي برغ بونج ةّينيص ةئيدم
 . جيسن .ن 1,910,0٠٠ ؛يبوه

 بونج ىف ةئيدم :51165 بلس وأ بلش

 0 اي يحج
 راثآ .سلدنالا يف فئاوطلا كولم نم
 .ةيطوق ةيئاردتاك . ةيبرع

 7 رك

 للا
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 توتلش

 )1١48847-١19177(: (دومحم) توتلش

 دبع لامج سيئرلا مكح ماَيَأ رهزألا خيش
 نيب تاقالخلا ليلذت ىلإ نعنع ..رسانلا
 ةَّدع هل .ةفلتخملا ةّيمالسإلا بهاذملا
 .ةيهاذعلا نب ةنزاقملاا اهزربأ تالؤت
 )1١418-1441(: (سجرج) تُيلُش

 نايرسلا كريرطب .بلح يف دلو
 عمجم هدهع ىف مأتلا . 181/4 كيلوثاكلا

 . 1847 ةفرشلا

 :(1840-1846) (فسري) نوفلشلا
 ةعابطلاو ةفاحصلا داّور نم تنانبل بيدأ

 يف ةّيمومعلا ةعبطملا أشنأ .نانبل ىف

 وأ فضه ست ةدع نست . ارثكأ ةيسل رف رمل

 اهنم ءاهريرحتو اهسيسأت يف كراش

 . ما «مّدقتلا»
 )١885-١1971(: (ردنكسإ) نوفلشلا

 .رصم يف دلو .ينانبل يقيسومو بيدأ
 رشنف ١414 ؛لبالبلا ةضور» ةلجم سّسأ

 تامالعو ةّيقيسوملا تاساردلا اهيف

 ىهقم رايهناب توريب يف يفوت .ناحلألا
 . قرشلا بكوك
 ننانبل بيدأ :(1770 ت) (للارصن) قَّلَش
 يف دلو :-قرشلا يف ف ةضهنلا ءايدأ نم

 سّشأ ءامور 55 مّلعو مّلعَت مهي

 . اهور يف ةنراوملل ةسردم

 :©ءامككم2ل  دروفسملش

 .نالةيغفف «سكيسأ ةدغاق .ةيناطيرب

 .نيتروشأ كولم ةسمخ مسإ :رصانَملَش
 .(.م.ق 1١117/1-١147 وحن) - أ مهنم

 روُسأ نبإ .(.م.ق 4814-48648) - *

 ةيروس يكلم ىلع رصتنإ 1 لابرصان

 رصق ىئب .807 رفرف يف ليئارسإو
 نبإ .(.م. ق !10/71-77) - 5 .تاوالب

 .لبابو روُشأ كلم . 7 رٌسالفتالغت

 -١الاله) 5ءطعااذصع (كيردرف) غنلش

 بحاض .ّيناملأ فوسليف (4

 نم راكفأ» هل :ةّيعوضوملا ةّيلاثملا بهذم
 .«ةعيبطلا ةفسلف لجأ

 لاتغإ .م.ق 747 ليئارسإ كلم :موّلش
 .هناكم كلمو اًيركز

 5ءادلدستانعممع» (فاتسوغ) هجريمولش

 قرشتنمو خّرؤم :(19474-1844)

 هل «ةّيطنزيبلا تاساردلاب ينع .تىسنرف

 نورقلا يف قرشلاب ةّيجنرفالا تارامالا»
 . «ىطسولا

 ةنيدم

 يلش يسرب
 أد

 :( ارك[ - ١/35 ذدعاا وب (يسرب) يلش

 زاتمإ .ريبك قيطنمور ٌيزيلكنإ رعاش

 تاالواحم هل . ةباكلاو ىقيسوملاب ةرعش

 ؛ 1١ هتيهو ريا ؛4بام ةكلملا#» اهتم ؛ رعشو

 تفاركنوتسلو يرام هتجوز - هرئاط ىلإ»
 بعرلا ةياورب ت رهتشإ :(ا١ مقا - )419 ١

 ؟نياتشنكنارفا

 :نساوؤأ ةلسلسب رئازجلا يف لبج :ايلش

 .م 4

 ٠٠١ «ءرئازجلا رهنأ لوطأ :فيلشلا

 يوري ءرومعلا لابج نه عبني .مك
 قرش لامش طّسوتملا يف بصيو فيلشلا

 . بيرغلا ّدس هيلع . مناغتسُم

 يىداو ىف ةّيرئازج ةنيدم :فيلشلا

 ةمسي أدغ ءاقياس مانصألا يه فيلشلا

 .فيلشلا ىلع دس .نا86١١رء٠*٠ «ةيالو

 سرق

 لزالزلا اهتمده .تاّيضمحو فبوبح

 ةيلشلا اهمسا حبصأ .ا١ةمثهو 5 6 ١3

 ؛ةنايلم :ةيالولا ندم نم ١98١. ذنم

 . هلفد نيع + سنت «لاشرش

 (دمحأ ساّبعلا وبأ) َيْخاّمَشلا

 ّىضايإ خرؤم :(م151؟١/ه958ت)

 خيزات يف هرّيشلا» ةباتكب رهتش] .نيرغم
 .ةيضابألا

 . ماشلا ةيداب يف لبج : ةّيرامشلا

 اهتدعاق «نادوسلا يف ةّيريدم :ةلامّشلا

 يدنشو ربربو ةربطع اهندم ّمهأ ءرمادلا
 ءارحصلاو ةبونلا ءارحص ىف ذدتمت .ةّمتملاو

 . ةيشام ةيبرت «نطقو رومت .. ةيبيللا
 ؛ةيدوعسلاب دجمت يف لبج :رْمَش

 اهتدعاق .دجن تاعطاقم نم .مارددف

 : لئاح

 .ةّيبرعلا لئابقلا نم ةعومجم :رَّمَش
 دالب لامشو ةيروسو قارعلا يف مهنطاوم

 . ديشر نبا ةرسأ بستنت مهيلإ . برعلا
 -5) (قييم دقحت) نيقلا نسمش
 .سردمو بيطخو هيقفو مامإإ 5

 يف مهاس .قارعلاب فجنلا يف دلو

 أشنأ .فجنلاب هقفلا ةّيلك سيسأت

 سحئاز .؟ةيفاقثلا ةيريخلا ةيعمجلا١

 يف ىلعألا يعيشلا ئمالساإلا سلجملا

 ١9891. نائيل

 يصايعلا ىلع ةيعانطصا ةريخسب :ةي

 .. نكمتس برقا ةيروص يف

 لثمتي ..نيتلبابلا دنع لدعلا هلإ : شَمَش

 وهو يبارومح ةلسم ىلع رهظي . سمشلاب

 1 نرقلا نيت

 ىلع هيلغتو ةراّبجلا هتّوقب رهتشإ .م.ق
 تضقو ةليلذ هيلع تلاتحإ .نيينيطسلفلا

 هتملسو هتّوق رس نم هتمرحف هرعش

 ٌدجو بوقعي نبإ :ناعمس وأ نوعمش
 . رشع ينثالا ليئارسإ طابسأ دحأ

 وحن ةنراوملا كريرطب :” نوعمش
 كلم ة سيولب لصتإ ١7/0-6.

 . قرشلاب هدوم كلع اسنرف
 - 1178ا1/ ةئراوملا كريرطب :7 نوعمش

 يف كيلامملا مواق .أ1 8 وحن

 .ناورسك



 | مرعب

 نادلكلا كريرطب :(احند) ة [نوعمَش
 مور ىف تت ا
 :(1900-14410) (رمل ليمك) نوُعِمش

 سيئر .رمقلا ريد يف دلو . ينانبل يسايس
 !1١961-19858. ةّيروهمجلا

 /هرلال" ت) (دمحأ نيدلا ّيقن) ّينْمَشلا

 ءثحم .ّيرصم َّىفنح هيقفف م4

 نبال ينغملا حرش» هل .وحنلا يف رهم
 . ؛ماشه

 لراك اهمسا ناك :(0:16211212 زتينمش

 ةنيدهم ”1١94867-:١99. تاتش سكرام

 ءنسكاس  ةعطاقه ىف  ةّيناملأ

 تاراّيس .محف مجانم نوال

 . ةيديدح تابرعو
 : 5طانوتال/3)' (دراودإ نامرون) ياومش

 ةحارج دئار . ١19477 دلو .كريمأ حاّرج

 .بلقلا عرزر حوتفملا بلقلا
 ْمأ ديلقتلا بسحب يه :ينومش

 اذوهي دهع ىف ةعبسلا اهدالوأو تدهشتسا

 .(ميدقلا دهعلا) .باكملا

 ّيسايس :561850101 (تومله) تيمش

 دلو . ّيطارقميد ٌيكارتشا ؛َيناملأ

 ةيداحتالا ايناملأ راشتم 4

 ,.أةرق5-١ 4

 .طاسيمس عجار /طاشيمش

 بيدأ :(1854-1891) (نيمأ) لّيَمشلا

 ىطاعت ءاميشرفك يف دلو .قنانبل
 قوقحلا ةديرج ردصأ .رصم ىف ةاماحملا
 هركتبملا» اهنم تافّلؤم دعا ول اا

 . ماكحألاو لاثمألاو ماهوألا يف

 )1١86-1911(: (يلبش>) لّيَمَشلا

 خفاشسم ..قزانلا قيفشا نان بيز

 يف سرد .رّرحتم يعامتجا فوسليفو

 ةلجم ردصأ .رصم يف شاعو توريب
 ةيرظن دئار 1١885-١8951١. ةءافشلا»

 بهذمب فّرع ؛نيبرعلا ملاعلا يف رّوطتلا

 ءوشنلا ةفسلفا هيبتك نه .هحرشو نيوراد

 حرش»و «تاالاقم ةعومجم»و «ءاقترالاو

 ةلاسرو «نيوراد بهذم ىلع رئخب

 ةميدق ةّيبط اًبتك حرشو ٠«ةقيقحلا»

 نبا ةزوجرأو ءطارقبأ لوصفك اهرشنو
 رهتشإ .«ةرطفلا ىلع بحلا# هلو ءانيس
 . يعامتجالا ملظلا هدقنب

 ريمشك يف رهن :عمقات بانش

 .ةسمخلا باجتي رهنأ نم ناتسكايو

 .يقارو موليج هدفاور نم «.سودنهلا
 . ةقاطلا ديلوتو ّىرلل دودس

 )1١875-18171(: (ميهاربإ) يسانِش

 ريوصت# ةديرج أشنأ .تكرت بيدأ

 .ناويدامل . «راكفأ

 (نمحأ بغاوملا وبأ)» َيواَتْشلا
 فّرصتم :(م6١151/ه١٠1 784 تر)

 ديلقالا» هبتك نم .ةنيدملاب يفوت .ّيرصم
 دوجلا ةضافإ"و ةديسوتلا ىيرتجت ىف ديرفلا

 .«دوجولا ةدحو يف

 (يمورب ةفورعملا يرام زور) رديانش
 ةلثمم )1978-١19485(: 5ءطمعألع؟

 .ةّيملاعلا تامجنلا ربكأ ىدحإ . ةّيوسمن

 ةئسيساو «ةايحلا ءايشأ» يف تلّثم

 . ارتتس عجار : ةرتنس

 . ميراتئاس عجار :نيرّتتش
 يف رشتني ّيئادب نيد بهذم :ةيوتنشلا

 روطاربمألا ةدابع ىلع موقي .نابايلا

 .دادجألا حاورأو ةعيبطلا ىوقو
 ةئيدم :6قم0لع,788ع016 روغانردنش

 ؛يلغوه ىلع َنيبرغلا لاغنبلا يف ةيدنه
 ىّبَح ةّينرف ةرمعتم ا .ناءدرلا

 . 86١

 ءامروب يف رهن :©طام15»0 نيودنش
 .مك 82٠ ؛يداواريإ دفاور ّمهأ
 يف لينلا ىلع ةّينادوس ةئيدم :يدنس
 تاعانص .ن 6٠,٠٠٠ .ةّيلامشلا ةّيريدملا

 ةّيدنه ةنيدم :©طدملنعقنط راغيدنش
 انايراه يتبالو ةمصاع «ايالمه حفسب
 باجني ةمصاع .ن٠٠٠,٠16 «باجنيو

 . 1447 دعب
 لامش يف ميلقإ :533-0767 يس نش
 ناش نع وه غناوه ىرجم هلصفي نيصلا
 ء'مك ١ةترؤد يس

 .محف .نايس هتمصاع .نر٠* ٠ر٠٠

 تدهش غروبمسكول يف ةدلب :نغنش
 يبوروألا داحتالا لود نيب ٌقافتا عيقوت

 نادلبلا هله ينطاوم روبع هبجومب حمسي

 ةبقارم يأ نود نم ةعقوملا لودلا دودح

 . ةيكرمج وأ ةّينمأ

 نب تباث وه :(5 نرقلا لئاوأ) ىرَقَنّشلا
 ةيلهاجلا ءارعش نم .ّيدزألا سوأ

 ةّيمال» هل .لصألا نمي .كيلاعصلا

 : اهعلطمو «برعلا
 مكيطم رودص يَمأ 6 اوميقأ

 ليمأل مكاوس موق ىلإ ينإف
 ىلع ايكرت يف نصجو ةنيدم :ةعلق قش
 هجو يف تدمص .ن ؛ليندردلا

 . ١416 ءافلحلا لوطسأ

 يول ل ع وك

 . ايناتيروم يف ةنيدم : طيقنش
 :(141/1-1117) (دمحأ) تطيقنش

 يف شاع نيناتيروم .ٌيوغلو بيدأ
 مجارت يف طيسولا" هراثآ نم .ةرهاقلا

 عمه ىلع عماوللا رّرذلا»' و «طيقتش ءابدأ

 تاقلعملا»و «عماوجلا عمج حرش عماوهلا

 .«اهيلئاق رابخأو رشعلا

 (نينيعلا ءام) تيطيقنشلا
 هل . يبرغم ثدحمو ٌيفوص ١1٠(:

 ؟حالطصالا ضعبل حاضيألا» اهنم :ةريثك

 . «ثيدحلا زومار حرشاو

-18( 

 -181) (دومحم دهحم) < قنشلا

 .باسنألاو ةغللاب ملاع (4

 ناطلسلا هلسرأ .لصألا تناتيروم

 بتكلا نع ثحبلل ديمحلا دبع ّينامثعلا
 ميلست ىبأ داع اًملو .اينابسإ يف ةّبرعلا
 ؛ةهياعتأ دخخأ دعب الإ بتكلا كلت ةحئال
 ناطلسلا هيلع بضغف

 .؟يناغألا باتك حيحصت»

 هل .هدعبأو



 َيتاونَشلا

 /ه8١1ت) (دّمحم) تنتاونّشلا
 يلو .ّيرصم عفاش هيقف :(م417
 ىلع ةيشاح# هبتك نم .رهزألا ةخيشم

 .«ةرمج يبأ نبال ٌيراخبلا رصتخم
 «ضيبألا ريدلا» سيئر 17١(: ت) هدونش

 قفار .ةّيطبقلا ةّيكسنلا ةايحلا 2

 دلو . ١ طابقألا ا م هدونش

 ١96214. نايرسلا ريد يف بهرت , 101*

 , اوالا كريرطب

 ندكوم يه : 38-0160 غناي نش

 ؛غنين وايل ةمصاع ةّيئيص ةئيدم .اًقباس

 َيفاقثو يراجت زكرم

 سورلا ىلع نيّيئابايلا راصتنا ءىعانصو

8 . 

 سلدنألاب اينابسإ يف رهن : عمنا لينش

 .لن ٌةرقة ةيروقف

 .مك 11 ءريبكلا يداولا دفاور نم

 (ىسوم رديت ريمألا) باهش
 يف نيتباهشلا ءارمألا يناث :(10757 ت)

 .نيتنعملا رخآ دمحأ ريمألا ديفح .نانبل

 ريمألا ةياصولا ىلوت 1781 هّدج ةافو دعب
 كعامل 21155: .نكلع ١ ريقن

 نم هيثوانه ىلع ىضق ٠5 75-1!1١.

 ١7١١ ةرادنيع ةكرعم يف ينميلا بزحلا

 .نيّيسيقلا حلاصل ّيعاطقالا ميسقتلا داعأو

 نبإ :(رديَخ مدعم ريمألا) باهش
 ١77١ مكحلا يف هدلاو كراش .قباسلا

 ذم .11/77-19/27 هدعب نانئبل مكح م مث

 .لاقتسإ . عاقبلا ىلع هتطلس

 عم نائيل مكح :(رديَح دمحأ ريمألا) باهش

 بزحلا مّعْزَت .1187-119717 روصنم هيخأ

 .رمقلا ريد يف يفوت .لزتعإ . نكبزيلا

 روصنم ريمألا) باهش
 عم كارتشالاب نائبل مكح :( 11114 ت)

 هدحو مث 177١1-١ا/87 دمحأ هيخأ

 فسوي هيخأ نبال لزانت . 17-777١

 مَعزت .ايروسل بهذلا يبأ دّمحم ةوزغ دعب
 . توريب يف يفوت .ّيطالبنجلا بزحلا
 نبإ ١9/4٠(: ت) (فسوي ريمألا) باهِش

 ١1/77- ليبج دالب مكح .محلم ريمألا

 رمتؤم يف لبجلا ريمأ هب يدون من . لالا

 .روضنم هّمع لزاتت دعب ١7٠١ كورابلا

 مواق .لامشلاو ليبج دورج ىف نمآلاٌرفأ

 راّرجلا ىلع هفلاح مث رّمُعلا رهاظ

 (رديَخ

 ّيسورلا لوطسألاب اذه ىلع دجنتساو
 يف رازجلا هلتق . */١7 توريب عاجرتسال

 .؟ ريشب ةيلوت دعب اًكع

 -1151) (دمحأ نب رديح ريمألا) باهِش
 ؟ ريشب ريمألا هبدتنإ . ينانبل خّرؤم :( امام

 ناسجلا رّرْعْلا# هل .ةيسايسو ةّيرادإ لامعأل

 هنم اًمسق صّصخ ؛«نامزلا ءانبأ رابخأ ىف

 .؟نييباهشلا ءارمألا دهع يف نانبل# خيراتل

 )1١907-191(: (داؤف ريمألا) باهش

 ّينانبللا شيجلا دئاق .ريزغ يف دلو

 . 1904-1454 ةّيررهمجلا سيئر 060.١

 (ليعانسإ نبا دقحت) نيفلا تاهنق
 دلو ءّيرصم بيدأ :(14617-14805)

 يف سرد .ةرهاقلا يف أشنو ةكمب
 لمع .اهناحلأو يناغألاب علوأ .رهزألا

 هل .«ةّيرصملا عئاقولا» ةديرج ريرحت يف

 يف «كلفلا ةسيفنو كلملا

 .«رعش ناويد»و ؛يناغألاو ىقيسوملا

 -14881) (ىفطصم ريمألا) َيباهشلا
 ٌيروس ملاعو «يسايس «بيدأ 4

 .ّيبرعلا يملعلا عمجملا سيئر .عارز
 .؛ةّيعارزلا ظافلألا مجعم» ةئاقلؤم زريأ

 .«ةّيبرعلا ةغللا يف ةّيملعلا تاحلطصملا»

 ىلع فرشأ :«ةّيجارحلا ظافلألا مجعم
 .«يركسعلا ليست مق عضو

 اومكح شيّرُق ينب نم ءارمأ :نوّيباهشلا
 ىلإ اولقتنا ّمث .57 نرقلا يف ناروح
 يف نيّينعملا اوفلخ .نانبل يف ميتلا يداو

 ريشب مهلَّوأ /1١5391-1841. نانبل 0

 .7 ريشب مهرخآو ١"

 . مونهألا عجار : ةراهش

 ةظفاحمب ءاضق زكرم . ةّيروس ةيرق :ابهش

 - ان 1

 سأر طقسم اهنأ حجري .ءاديوُشلا

 راثآ .نبرعلا سييليف روطاربمألا

 . ةميدقلا سيلوبويليف
 . بلح ىلع قلطأ مسإ :ءابهشلا

 وش درانرب جروج

 ممم

 -1885) (نمحرلا دبع) رَدنَبْهس
 ءامعز لم .ّيروس َيسايس 4٠

 سيئر .19470 نيّيسنرفلا ىلع ةروثلا

 ا .ليتغإ .بعشلا بزح
 ةظفاحمب )صم ىف ةنيدم :ءادهشلا
 .نا 8,٠٠٠ ةّيفونملا

 نوتامور دؤنج :نوعيرألا ءادهشلا
 ديلج ةريحب ىف اودهشتسا نوّيحيسم

 . سوينيقيل داهطضا يف ةيطسّبيب
 ةظتفاسمب قارغإلا نق: .ءابفك :راوابرهش
 . اتر د هتدعاق «ةناميلسلا

 حتف .زيوربأ ىرسك داّوق ريبك : زاربرهش

 سراف ىلإ بيلصلا دوع ذخأو سدقلا
 .كليلاةضغاو#7 ريشدرأ لك 8
 شاع .ناريإ يتامنمنم :نّسحُم ةرهش

 زونكلا باتك نفر .5” نرقلا ىراخب يف
 . يماظنل ةسمخلا

 ةلطبو رايرهش ناطلسلا ةجوز :دازرهش

 اهّصقت تناك ؛«ةليلو ةليل فلأ» صصق

 نأ ىلإ اهيلع ربصف .«ناطلسلا اهجوز ىلع
 ىلع اهلتقي ملو اهنع افع ّمث اَنبا هل تدلو
 .تاقباسلا هتاجوزب لعفي ناك ام رارغ

 دقتعي ناتسدرك يف عضوم :روزرهش
 ناكم هنأ ؛يهلإ ٌىلع» عابتأ ؛ٌقحلا لهأ»

 . ةريخألا ةنونيدلا

 ؛ناريإ يف ندم ةّدع مسإ :ناتسرهش
 .روباش ةئيدمب فرعُتو سراف يف اهمهأ
 (دّمحم حتفلا وبأ) يناتسرهّشلا

 ةفسالف نم ملكتم :(م67١١1 /هدؤ4ت)

 هباتكب رهتشإ .نايدألا يخّرؤمو مالسإلا
 بهاذملا هيف ضرعتسا ؛لَحّنلاو للملا»

 ةسردملا نم اهفرع يتلا ةيفسلفلاو ةّينيدلا

 .ةّيرعشألا
 (يكُم نب دّمحم) لّوألا ديهشلا
 ٌىعيش | هيقف 1 (م117584 /هال45ت)

 لبج يف سرد ءَنيرَج يف دلو .ننانبل
 يف اًنيجس تام .قارعلا يف مث لماع

 هتافلؤم رهشأ .هعيشت ا هسبسن - قشمد

 .هقفلا ىف «ةّيقشمدلا ةعمللا»
 (َنلَع نب نيدلا نيز) نناثلا: ديهشلا
 ثيدحلاب ملاع :(م1604/ه43+ت)

 ببسي لتق .عبج يف دلُو .َّينانبل يعيش
 يف ةيهبلا ةضورلا» ب رهشأ .هعيشت

 ةّيقشمدلا ةعمللا حرش
 )1١86575- 5م دو جروج) وش



 يح رسمو ّيئاور بتناك | (٠٠

 يليشب رئت . نلبد يف دلو ا . يدنلريإ

 مكهتلاب رهتشإ . سكرامإ لراكو
 ذيملتهو «ردقلا لجر# هل / .مؤاشتلاو

 تافلؤمو «لجرلاو حالسلا#و ؟ناطيشلا

 ةزئاج .«ىضوفلا ةلاحتسا» | اهنم ةّيسايس
 ليم 0

 58 57 " ةلاسر# فلا /«نامكلا ب

 .18/17" «اهعاقيإو مغنلا فيلأتو ناحلألا

 ايبويثإ بوئنج يف ةعطاقم' : 003 ءاوشلا

 . ابابأ سيدأ اهندم ّمهأ

 )1١448- كتمان 8م-1ه1 ىال نإ وش

 يسّسؤم نم .ّينيص ٌيسايس :(ا والك

 , هتافو ىَّتح 4
 ايالمه يف ةّمق :م 0رد ويوأ وُش

 .م4ي187 «تسرفأ برغ ةيقرشلا
 )1١81٠١- ©مهماه (كيردرف) نايوش

 يف عزن .ينولوب يقيسوم فلؤم 489

 هفيلآت رهشأ نم .ةّيقيطنمورلا ىلإ هّنف

 . ونايبلا ىقيسوم ددج .«ةينولوبلا»
 )1١1/1- 5ءطاياطعما (رئارف) تريوش

 ريهش يوسع سو مفاؤو :( ١4

 يف 0 نيودعب اهائب , ةعلق ؛ ِكَتوُشْلا

 . لاعسش ةظفاحمب ندرألا بونج ةارشلا لبح

 .ةّيبيلصلا عالقلا مهأ نم كركلاو تناك

 5ءممعمطقانع# (روثر) رواهنيوش

 .غيرتناد يف دلو )١1/84-180(:

 مؤاشتلا بهذم بحاص .ّيناملأ فوسليف

 ةدارالا ملاع نيب ضقانتلا دوجو هليلعتو
 ةدارإ ملاعلا» هبتك ّمهأ .لقعلا ملاعو

 .«ةركفو
 بونج ىف ميلقإ :©1الالنا توبوش
 114,787 «ءيسلطألا ىلع نيتنجرألا

 يال نإ وش

 .مك 8 ' توبوش تصم ىلع

 )١686- 8ءطانات (شيرنياه) ستوش
 مظعأ نم ٌيناملأ ٌّيقيسوم : ( 11 ١

 ةينيد لامعأ هل . ةيناملالا ةسردملا ةذتاسأ

 , ؟ةمابقلا» «ءدواد ريمازمل :اهنم ةروهشم

 :(9١الك- ا مكرمذل5) طمهان-1عءعط> هتوش

 درط . غنوت هستوام قيفر .ّينيص لاشرام

 - 5 «بمبكل | 0س كشت ياك غناشت

8 . 

 نطومه ةءةّيرموس ةنيدم :كابوروش
 اهعقوم . نافوطلا ةمحلم لطب ميتشب ةاثاتوأ

 . ةيناويدلا برق ةراف يف

 ©705/83- (يرتميد) سشتيفوك اتسوش

 يقيس وم :151/- اعمل عاد

 ١٠6 اهنم ةرثك تافلؤم هل .ّيسور

 تافوزعمو ةفيفخ تاعوطقمو ةّينوفميس
 . ونايب

 ناريإ يف ّيرثأ عقوم :سوس وأ شوش
 .لوفزيد بونج ناتسزوخب
 .م.ق 14٠ لايينابروشأ اهرّمد نيّيماليعلا

 ١. سويراد دهع يف نيّينيمخألا ةمصاع

 ةيبق أع

 . ةّيغ روصق لالطأ

 ناتسزوخ يف ةّيئاربإ ةنيدم :رتشوُش
 .ةّيبرعلا رتست يه ءزاوهألا لامش
 .نلةرددف
 5ءاسكءاطمنعيب (نوك تروك) غينش وش

 .ّيوسمن سايس :(19117-1841)

 فوقولا نع زجغ . ١975 اسمتلا راشتسم

 رلته هنجس .ةيناملألا عماطملا هجوب

 . ١91546 ءافلحلا هنع جرفأ . 8

 لبج ةظفاحمب نانبل يف ءاضق :فوشلا

 . نيدلا تيب هزكرم «نانبل
 )1١1475-١6١7(: 5ءطقأ[ع5 (رتبي) رفوش

 غربنتوغو تسوف عم كرتشإ .َّيناملأ عباط

 نم :(14874-1975) (دمحأ) يقوش

 دلو . ّيبرعلا ملاعلاو رصصم ءارعش رهشأ

 هيلبنوم يف قوقحلا سرد .ةرهاقلا يف
 رئازجلاو ارتلكنإ ىلإ لحرو (اسنرف)

 تايد هلا .مارشكلا ريغأب بقل .ءانتابإف

 :اهرهشأ تاّيحرسم ةّدعو «تاّيقوشلا»

 .«ارتبويلك عرصم»
 ّيرصم لثمم :(19418- ) (ديرف) يقوش

 اًمليف 5١0 تلمح ةليوط ةّيتف ةايح .ريدق
 ةّينويزفلتلا لامعألا نم ريثكلاو اًيئامنيس

 . ةيحرسملاو
 )١97:0- (َيلع نب دّمحم) ّيناكوشلا
 يف شاع . نميلا ءاملع نم هيقف 4

 ميرحت ىري ناك .اهءاضق يلوو ءاعنص

 اهنم هتارع6 ةئم 2 فيني ام هل .ديلقتلا

 ع

 ةميدقلا ةّيئيصلا قئاثولا عومجم : غنيكوش

 يف ةّيدنه ةنيدم :510|ةمان" رويالوش

 جاتنإ .نة٠٠٠4,8١  .ارتشاراهم
 . ّيئامنيس
 5ءانانلا عك (سوتربلا) تلو

 .يدنتلوه قرشتسم )1545-:١906(:
 داذش نب ال ؟نيدلا الص ةريساا رشن

 ,(١ا/ا/ل1-1١84ا/15) ناي هنبإ - .ةةيفسويلا

 .نديلو مادرتسمأ يف ةّيقرشلا تاغللا مّلع



 ةاتف ةروص - رواغنوش نيترام

 مِلَكلا غباون» اهنم ةّيبرع اّيتك رشن
 . ؛ّيرشخمزلل
 -1819) 50165 (ماتال رفوتسيرك) زلوش

 ةلآ لّوأ عنص .تكريمأ عرتخم (

 .1851/ نديلغو هلوس عم ةبتاك

 (©طماهاعطما/ (ليئاخيم) فوخولوش

 .يتايفوس تنئاور :(1184-1400)

 ةايح فصو يف عربو هنطو ضرأ ّبحأ

 رهتشإ .نانحو ةّقرو ةّبحمب لاّمعلا

 لبون ةزئاج .«ئداهلا نودلا» هتياورب
2620 . 

 )1837١- 5ءطانق713111 (تربور) ناموش

 دّدجم .يناملأ يقيسوم فلؤم 7

 هل .ونايبلا ىلع عبقوتلا بولسأ
 . ةريهش تاّينوفمس
 )1١885- 5ءاتان/138 (ربور) ناموش

 يف دلو .ّيسنرف ّيسايس 5

 سيئر مث ١945 ةّيلاملا ريزو .روبمسكول
 ١944/8- ةّيجراخلا ريزوف ١4141 ءارزولا

 براقتلا ةسايس يف زراب رودب ماق . 7

 ةرسألا داصتقا ديحوت يفو .ايناملأ عم

 .ةّييوروألا
 برغ ةّيراغلب ةنيدم +-38 نموش

 .تاراّيس .نا٠٠٠,١١٠ ءانراث

 اسنرف يف ةنيدم : 1310101 نوموش

 نراملا ةظفاحم ةدعاق ء.نراملا ىلع

 .ن ١,٠٠٠ ءايلعلا

 -141/4) 5ءطقمطعمع (تلونرأ) غربنوش

 يف دلو ءّيوسمن قيسوم 0١(

 .نيرصاعُملا نيّيقيسوملا رابك نم . اني
 ىقيسوم ىف اًقيمعو اًعساو اًريثأت ثدحأ

 هعباطب ةئيدحلا ةضهنلا عبطو 7١ نرقلا
 ةفيفخ تاعوطقم هل .َىتفلاو قنقتلا

 يف هتّيرظنب رهتشإ .ةروهشم تاريوأو
 .ّيرشع ينثالا لسلستلا ماظن ةّيمَعَنال

 انيق برق رصق :5056مطءن# نوربنوش
 ّنف عئاور نم ءاسمنلا ةرطابأ فيصم
 .ا١ا/٠65 «كورابلا

 : مد "نءاطتبمهص ناوه وت نوش

 1917١. دلو .ةّيبونجلا ايروك نم يسايس

 ١98٠-١1988. ةّيررهمجلا سيئر

 ايروك يف ةئيدم :(010زان وو

 .نل 86,٠٠٠ «لويس بونج ةئبونجلا
 وحن) 502عقانع# (نيترام) رواغنوش

 .ّيسازلأ رافحو ماسر -١591(:

 تاشوقنمو موسر هل .راملوك يف دلو
 ؛ءارذعلا توم#»# اهنم ءةروهشم ةعئار

 بجعأ يتلا «سوينوطنأ سيّدقلا ةبرجت»و
 . ”ريرود اهب

 ايروك يف أفرم :©00ههزاه نيجغنوش
 .نا٠*,٠٠٠ «نابايلا رحب ىلع ةيلامشلا

 هبرق .نتملا يف ينانبل فيصم :ريّوُشلا
 انحوي رام ريدو ريّوُشلا روهض فيصم
 غباصلا

1 
 ةيدلبلا ةّيليسابلا ةّينابهرلا) ةّيريوشلا

 تمسقنإ .14 نرقلا ةيادب .غباصلا اًنحوي

 ةيريوشلا ةيدلبلاو ةّيبلحلا :نينينابهر ىلإ
 قوز يف سّسأت ءاسنلل عرف اهل . 86

 . 7”١77 ليئاكيم

 بونج ةيئانيل ةيلحاس ةنيدم :تافيّوشلا
 .نآ؟ةر٠د٠٠٠ ءءهيلاع ءاضق يف توريب

 يف تسشأت

 .تيزو نوتيز « عساو لهس
 . روميت ناغت عجار : يت نيوش

 -1451) 5ع ةقعزق (ودرانويل) ايشايش

 ّيلاطيإ بيدأو ّيئاور ((8

 ةساارد عضوو ؛ّيعامتجالا دقنلا

 يتلا ةّيسأبسلاو ةّيعامتجالا ملاظملل

 خيراتلا ذنمأةّيبعشلا تاقبطلا اهل ضّرعتت

 مامعأ» :ةّيلقِص
 هتاياور نمو .؟نرنجلا

 بئان» ««فقسألا»

 .ةنسمحلا
 يف ةنيدم :(طاقصو 1131 يام غنايش

 لكايه .ن٠٠٠,١١٠ ءدتليات لامش
 . ةيرثأ

 ©3800 (وستيلاغ) ونايش

 رهض .نيلاطيإ . يسايس 4

 بزحلا همدعأ . هتّيجراخ ريزوو ينيلوسوم

 .برحلا ةلصاوم هتضراعمل يشافلا
 ءويكوط لامش َنناباي أفرم : ©نط3 ابيش

- 

-147( 

 .قرو .لنالةةرؤقف

 :(ما/48/ه١7١ ت) ةملّس نب قاب

 بسنت هيلإ ,.ةيرورحلا نم ّيجراخ

 .ّيناسارخلا مِلسُم وبأ هلتق . ةّينابيشلا

 وحن ت) (قحسإ ورمع وبأ) ينابيشلا

 هل .دادغب يف يفوت ءيفوك ٌيوغل 0١

 نم اًريثك مضي مجعم «ميجلا باتك»
 . برعلا تاجهل

 رعاش :(1848 ت) (رصن وبأ) ينابيش

 هاش دّمحم طالب ىف شاع تىناريإ

 (نسحلا نب دّقمحم) نناييشلا
 يبأ يّبحاص دحأ :(م04١6/ه184ت)

 .بهذملا رشن لضف عجري هيلإ ؛ةفينح
 ديشرلا نوراه دهع ىف ةقرلا ءاضق يلو

 (ريبكلا عماجلا» هل .يرلاب تامو
 .؟ريغصلا عماجلا#و

 )١42١- (ذدعحم حتفلا وبأ) ناخ ّينابيش

 ءارو اه حتافو كيزوألا ناخ ٠
 رهنلا ءارو امو ورم هتلالس تمكح .رهنلا
 ١ ليعامسإ هيلع ىضق .مزراوخو
 .ّيوفصلا
 ءاضف دئار لّوأ : 5 عمقةقل (نلأ) درييش

 . ١197 دلو . 14571 راّيأ :نكريمأ

 نم شيرق نم يَصق نم نطي : (ونب) ةبيش
 .ةبعكلا ةَنَدَس مه . ةّيناندعلا

 . ءاّوحو مدآ ءاتبأ ثلا : تيش



 يف فرم : 11158008 غن وغاتيش

 «لاغتبلا جيلخ ىلع / شدالغنب

 .ّيعانص زكرم .ن 0,

 ةيبونجلا ايروك يف ةريزج :(]!1لاد وجيش
 ءمك 1١,8680 ءنيضلا رحب يف

 ءوجيش  اهتمصاع نار 6

 يف ةّمق ىلعأ .ديص ةدعاق .ن ٠٠

 .م ناسالاه :داليلا

 بيدأ )1891١-١19601(: (لاشيم) احيش

 . ّينانبل يداصتقاو ّيىفاحصو ّئسايسو

 ةيرثنو ةيرعش تافلؤم هل . توريب يف دلُو

 ناثبل» .«نيطسلف» هبتك نم .ةّيسنرفلاب

 ةّيسنرفلاب ردصأ .«تالواحم» «؛«مويلا

 . ١974 ؛روجولا ةديرج

 مسإ :(لبج) ريس وأ نومرح وأ خيّشلا
 ةلسلس نم يبونجلا مسقلا ىلع قلطُي
 ةّينانيللا دودحلا ىلع ةّيقرشلا نائبل لابج

 يداو ىلع فرشُي .م4١181 ةّيروسلا

 .ميتلا يداوو ناروحو نيطسلفو نرقلا
 .ةيروسو نانبل همساقتي
 جرخم )١419-5٠١4(: (لامك) خيشلا

 ّصصللا» :همالفأ .ٌيرصم تئامنيس

 .ءهّلظ دّقَف يذلا لجرلا» :«بالكلاو
 .«مارغلا ئطاش»و ««ةيواهلا ىلإ دوعصلا»
 كيلامملا ناطلس :(دّيؤملا كلملا) خيش
 .١47١-١411١*؟ نيتجربلا

 .همدقو هقتعأ يذلا قوقرُب رهاظلا كيلامم

 سلبارط ىلع اًمكاح قوقرّب نب جرف هنّيع
 مث ءبلح يف كنلروميت هرسأ . ٠

 نم ناك

 بئان زورون عم راث .هقلطأو جرف هنجس
 ةنطلسلا ىلوتو هلتقو جرف ىلع ماشلا

 . زورون نم صلختو
 ءاضق زكرم .ةيروس يف ةدلب : ردي خيشلا

 وخيش سيول

 اديينا دل كحسيف - غنوغاتيش

 يف كراشم يفوص ا

 ةخيشُم يلوو قسد دلو . مولعلا ضعب

 يف رهدلا ةبحنل هتاغّل وم سس . ةوبرلا

 .؟رحبلاو ّريلا تثاجع

 .دازهب ذيملت ىيسراف ناتف : هّقاز خيش

 قيضم ىلع نميلا يف ١ أفرم : : ليعس حيص

 .ل لكرة ة: ؛«بذدنملا باب

 نش مقل
 م مك١ 1 .:.يلقلا

 لكايه لالطأ 0-5 هاجت هيب

 .؟ سيسمعرو نوتانخأ دهع نم
3 

 نميلا يف ةّيلحاس ةنيدم :نامثع خيشلا

 قوس «:ةفيفخ تاعانص .ندَع قرش

 . ةيعارز
000 1 3000 
 يف شاع .ّيناريإ يتامنمنم : دمحم حيس

 . 55 نرقلا دهشُم

 بهار )١864-1471(: (سيول) وخيش

 يف يفوتو نيدرام يف دلو .ّيعوسي
 ةبتكملاو قرشملا ةلجم سّسؤم .توريب
 .افسوي سيدقلا ةعماج ىف ةّيقرشلا

 رشنو ةّيبرعلا بادآلا ءايحإ ىلإ فرصنإ
 يناجم» هتاقّلؤم رهشأ .ةّيوطّملا اهزونك
 ملع» «.«ةّيئارصنلا ءارعش» ««بدألا

 بناريع نس اهبادآو ةاريلا» ؛؛بدألا

 ةلجم ريرحت نع الضف ؛«ةّيلهاجلا

 :قرشملا

 )14:5-١1984(: (سلوب) وخيش

 ١9486/8- كيلوثاكلا نادلكلا كريرطب

 . ١548

 ىلإ بستُت .ةعيشلا نم ةفئاط : ةّيخِيشلا

 . يئاسحألا خيشلا

 :(15354 وحن ت) (يدهم الم) اديش

 ريكناهج مدخ .ءاّجه قناريإ رعاش

 ذاتسأ .قناملأ قرشتسم (61/

 طالتخا» هبتك نم .نيلرب يف ةيئاريالا
 تانريلاو ةّيناريإلا ةميدقلا تانايدلا
 .«يمالسالا فّوصتلا»و «ةّيناريإ ثاحيبأ»و

 فقسأ :(14851١1-1116ا) (يَدأ) ريش
 هلتق 1١94٠05. ترعس يف نادلكلا

 .«روثآاو ودلك خيرات» هل .نوّينامثعلا
 . «ةريهشلا نيبيصن ةسردم#و

 ناريإ برغ بونج يف ةنيدم :زراريِش
 ميلقإ ةدعاق .م ١,5٠١ ءسورغاز لابجب

 راثاو دجاسم .ن4ا!/٠٠5,6 ءسراف

 لالطأ اهبرق «ةّيئف عئاور :ةّيمالسإ

 تاعانص: ةيغارز قوس. .سيلويسرب
 ترهتشإ .ةضفو جيسنو داّجس «ةَيفَرِح
 اهب ىَّنغت .اهدوروو اهقئادحو اهموركب
 . ظفاحو يدعس امّيس ال ءارعشلا

 (يعازبإ  نسنإ وبل قتاريشلا
 نم َّيعفاش هيقف :(م87١1 /ه4105ت)

 يف دلو .بهذملا يف داهتجا وذ .رابكلا

 لقتناو «زاريش ءاملعب جّرختو دابازوريف
 ماظْي ريزولا هل ىنب .دادغبف ةرصبلا ىلإ
 ؛ةريثك بتك هل . ةيماظنلا ةسردملا كلملا

 .عورفلا يف «بذهملا»و «هيبنتلا» :اهنم
 تاقبط»و .لوصألا يف ءعمللا»و
 :«ءاهقنلا

 شاع يضاير :(كلملا دبع) ٌيزاريشلا

 نانويلا تافّلؤم سرد 1 نرقلا ىف

 تاذ تافّئصم «تاّيطورخملا» يف 9

 نادقفل باسحلا ملع خيرات يف ةميق

 . ةينانويلاب اهلصأ
 (نيدلا )١555- يزاريشلا

 كلفلاو ةفسلفلاو ٌبطلاب مِلاع 22١

 هل .زيربتب يفوتو زاريشب دلو .ريسفتلاو



 ّيزاريشلا

 ريسفت يف ناّئملا حتف» اهنم ةّمهم تافّلؤم
 ّبطلا يف نوناقلا تاّيلك حرش»و «نآرقلا

 ةسارد ىف كاردالا ةياهن»و «انيس نبال
 .«قارشاإلا ةمكحا»و «ةئيهلا يف ؟كالفألا

 مجرم :(ئينيسحلا دّمحم) ٌيزاريشلا

 ٠6 وحن نع 7٠٠١١ يفوت .ريبك يعيش
 هل .«نيئزاريشلا»ب هوديرم فرعُي .اًماع

 يف تاعوسومو باتك ١١١١ نم رثكأ

 .نآرقلا ريسفت

 (ءهيدلا رفض ةّلملا) ٌيزاريشلا
 يعيش فوسليف :(م١154/مها١مه٠ تر

 يف دلو .دوجولا ةدحوب نيلئاقلا نم

 :هبتك نم .ناهبصأ يف ملعتو زاريش
 ةّيبوبرلا لئاسملا يف ةيلاعتملا ةمكحلا»

 جلاع «ةمكحلا يف ةعبرألا رافسألا» وأ

 نوكلا لكاشم ةركتبم ةّيفسلف ةقيرطب هيف
 حرش»و «تايآلا رارسأ» هلو ءىمظعلا

 .؟تكاكسلا لوصأ

 . ّيسنرف ّيسايس : عدم (كاج) كاريش

 ءارزولا سيئر .1977 سيراب يف دلو

 سيئر .1987+1988و .1910/5- 14

 )1١9946-/5١١19(, نيّتبالول ةيروهمجلا

 )١141/7-١1616(: (نيدلا ديرف) هاشريش

 لاغني حتف .راهب يف أشن .ناغفأ دئاق

 حبصأو لباك ىلإ نويامه مزهو 5

 نسحأ ١674-١646. ىلهد روطازبمأ

 ططخ نم اًديثك ربكأ هنع سيتقاف ةرادإلا

 . حالصالا

 يذاش نب هوكريش
 .َيِبرّيألا نيدلا حالص مع :(مم8

 دضاعلا ريزو . يكنز نيدلا رون مدخ

 ّلت يف نيّيبيلصلا ىلع رصتنإ .ّيمطافلا
 . 1157 هطسب

 خوسُم دحأ :1«ءأرث0 نوريخ وأ نوريش

 نبا «ةّينانويلا ايجولوثيرملا يف روتناس

 نيروهشملا هلاثمأ نع فلتخإ . سونورك
 ةبيطلاب فصتاو ء؛ةّيشحولاو ةّيجمهلاب
 نولوبأ همّلع .ةمكحلاو حالصلاو

 هرودب وهو .«ديصلاو بطلا ّنف سيمطرأو

 ؛مهملعو نيريثك لاطبأ ةيبرت ىلع رهس
 «سيلكاريهو ؛ليخآو .سريييلكسأ مهنم

 .نوزاج ّصخألابو
 كلم :زيوربأ ىرسك نب هيوريش
 .هناكم شرعلا ىلتعاو هابأ سبح . ئيناساس

 . رهشأ دعب نوعاطلاب يفوت :«

 /هضش14 ت)

 :©طتممو ىهملع هدئارغ وبيريش

 .م 1,8٠١ ؛اكيراتسوك يف ناكر

 (زيوربأ ورصغالا 2 .ئرسك ةنجوز :نيريش

 قرسك اهّبحأ .؛همانهاشلا» اهتّسق تور

 ةديدع تاموظنم امهبح يف تمظنو

 :اهنم «ةّيدركلاو ةّيكرتلاو ةّيسرافلاب
 . ؟نيريشو داهرف#و ”«نيريشو ورسخ
 يصاعلا ىلع ةّيروس ةنيدم ضاقنأ :رّزيش
 اهمكحب تلقتسا ةميدق ةعلق . ةامح لامش

 . ذقنم نب ةماسأ ةرسأ

 يف ةيناباي ةنيدم :5طامانهاه اكوزيش

 .ناله٠٠٠,٠ ءوشنوه

 مهرهشأ .ةئعارف ةسمخ مسإ : قناشيش

 ةلودلا دّحو (.م.ق 4594-460) ١:
 .م.ق 47١ ميلشروأ ازغو
 )1١١5-45 0010 نورقيق وأ نورشيش

 ركفمو :بتاكو بيطع ربكأ :(.عاق
 لصنق .ةسايسلا ىطاعت .امور هتفرع

 انيروم نع هعافد : هتافّلؤم ره ةوه 5

 «سيرفو انيليتاك دض هتاعفارمو وليمو
 يف»و «ةخوخيشلا يفاو ؛ةلودلا يف» هبتكو

 ةفورعملا سوينوطنأ ّدض هبطخو «عئارشلا

 )1١941١-١1954(: (بيدأ) يلكشيش

 1١4867. ةّيروهمجلا سيئر .قئروس دئاق

 يف ليتغإ . 1134 ٌيركسع باالقنا هلزع
 . ليزاربلا

 فنيشيك يه 2 :0115أ5ةال ونيشيش

 .ن٠٠٠,1174 .ايقادلوم ةمصاع . اًقباس
 . نداعم

 .ّيدنهلا ثآثملا ةهلآ دحأ :5105 : ايش

 ظ :تاركلاو رامثلا هلإ

 (شتيقييسورفمأ دراودإ) هزدانرافيش
 دلو . يتايقوس ّيسايس : 11

 ١946-:144. ةّيجراخلا ريزو . 8

 ايجروج يف مكاحلا ةلودلا سلجم سيئر

117 . 

 يب“ فرم نيعنيشتيس ؛ أفرم :5ءطةهعمنمعع» نغنينفيش

 ءغاه نيد يحاوض نم ادنلوه

 . يونس ّيقيسوم ناجرهم .نل ةةرؤ

 ةيناتسكاي ةنيدم :511!ةرمانغ رويراكيش

 ٌيئراجت زكرم .ناله,ر٠:٠٠ دنسلا لامش

 .نالوب ّرمم يف

 )1١65917- 5ءاتنءاعقتل (ملهلت) تراكيش

 ةبساح ةلآ عرتخإ .تناملأ ملاع : 6

 177 . ١

 يف هع ةنيدم : 011380 وغاكيش

 .ناغيشم | ةريحب ىلع اونيليإ
 ةّيملاع قولس ربكأ .نلرآءءرو٠٠

 تاالصاوم أزكرم .ةيشاملاو فبوبحلل

 ّيملعو ٌيعانصو يراجت أفرم ؛ّيملاع

 .نفسو تويزو باشخأ . فو َيفاقثو
 1©6!ةمهدقثكاد نوميازنوم وستاماكيش

 بيدأ 70 )“1١10742-1١71067(:

 وحن ىّمُدلا حرسفل بتك . يناباي ّيحرسم
 اهنم ؛ةّيعامتجا وأ ةّيخيرات ةّيحرسم

 .«يكازينوسب اًّبح جودزم راحتنا»
 نابايلا رزج ىدحإ :5طناكهاءن وكوكيش

 ء'امك 14رال86 *ءوشنوه | بونج
 ءامايوستام :اهلدم نم .نالرو٠٠رد٠»و

 ةبرت .وسئاماكات ءاميشوكوت :؛يشوك

 .م ١,58٠ ىلإ لصت لابجو ةّيناكرب
 )1١468-194٠(: ة5ءطعأا (ناسنق) ليش

 ماق .يكينمود بهارو ىيسنرف قرشتسم

 وبأ) رابيسو شوش يف ةّيرثأ تابيقنتب
 مجرتو ةّيماليعلا ةباتكلا زومر كاف .(ةّبح
 .يبارومح ةعيرش صن
 )1١911-58١0(: (ينديس) نودليش

 عملأ نم ناك . ّيكر يمأ جتنمو يئاور

 هتافلؤم تمجرُت ذإ ءمهرهشأو نيتئاورلا
 نم .نادلب ٠١8 يف تعيبو ةغل 0١ ىلإ

 رخآلا بئناجلا» ؛؟ةكئالملا بضغ# : هبتك

 .؟ليللا فصتنم نم

 -11759) 5ءطنللع# (نوق شيردرف) رليش
 قيدص .ّيناملأ يحرسمو رعاش :(غ 6

 .ةروهشم امارد تاّيحرسم فلؤم .هتوغ

 ةرماؤم» ء«قرطلا وعاطق» :اهنم
 نوذا ةاتف» ه٠.«سولراك ؛؟يكسييف



 مويلغ» :«تراويتس يرام / ««نايلروأ

 .ةةنس نيثالثلا برح خيزافأ هلو ءةّلت

 نيب 57 هحح رسم ريتعي . ةّيئانغ دئاصقو

 اماردلاو ةيكيسالكلا / ةاسأملا

 :ةيريسكتفلا
 )١147- 5ءاتععاع (ملهلق لراك) هليش

 ففشتكإ .ٌيديوس نئايميك (7

 .نيرسيلغلاو رولكلاو 1177 ديجيعألا

 يف ةّيدنه ةنيدم 8 غنولش

 ءايالغم ةيالو ةمصاع .م 1,6٠٠ ماس
 .ل ل ؟ترةقف

 . يليشت عجار : يليش
 رخاوأ) تمدةطانع (يناقرويج) هيوباميش

 نم .َيسنرولف رّوصم :(آ7 نرقلا
 تاّيناردج هل .نيّيلاطيالا ةعيلطلا يرّوصم

 . ازيبو يزيّسأ يف ءاسفيسفو
0 

 لامش يف أفرم :(©طاذمص016 هتوبميش

 رهص ؛ديص ةدعاق .ن 5١1,٠٠٠ ءوري

 .تلص
 ٌيناكرب لبج : 0155015320 وزاروبميش

 ْ .م 1/7 .روداوكالا يف

 أفرم 15415002092 يكسونوميش

 قيضم ىلع وشنوه يف ناباي
 وشنوه نيب لصفي يذلا يكسونوميش
 . يرحب قفث .نآ٠٠٠,٠٠5 ءوشويكو

 يف ّيفارخ شحو :161113153 ريميش

 :سوؤر ةثالث“ هل ..ةيتاتويلا اتجولوفيملا

 يف ثلاث سأرو ؛رعم سأرو ءدسأ سأر

 يف اًداسف ثاع .نيثت سأر وه هبنذ فرط

 ةدعاسمب "نوفوريلس هلتقف ايقيل ةكلمم

 ةناكم هل .”ساغبب حّنجملا ناصحلا

 .ّينانويلا ّنفلا يف ةروهشم

 "الأ د

 ىف 'يناباي أفرم :5طلطسصتتتن وزريميش

 ١ .نآا8ءردد9 وشنوه

 :(05-19-1910/4) ©طقتم (تسنرأ) نيش

 يرولفو غنيميلف دعاس .يزيلكنإ بيبط
 ةزئاج اعم اومستقاو نيلسنبلا فاشتكا يف

 . ١1945 ليون

 يف ةنيدم :(1هة00682 اغدنانيش

 ةميدق ةمصاعغ .ن144,0+٠ اوغاراكين

48 . 

 يف نابايلا رهنأ لوطأ : 512250 ونانيش

 .مك 511 ءوشنوه

 يف ةئيدم : 5طاصاءما10ا6 هوبول وكنيش

 مجانم .ن ٠١,٠٠١٠ ءاباش ةعطاقمب ريئاز

 .مويدارو مويناروأ
 ةمصاع ةّيك ريمأ ةنيدم : 01/176 نييش

 .ن [كرةو ٠ مثمويو
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