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 ص*خل'م
 لوـصولا ةيفيك يف ناقرتفتو ،نيقيلا امهي3رحت يف ة*ينانويلاو ة*يمالسإلا ريكف*تلا ات*يجهنم كرتشت

 نـم هيغبت ا:مuل ًةليسو اهذخ*تتو ،عقاولا نع tةَّلuقتس'م tة*يلقع :فراعم دوجوب ةيناَّثلا ملس'ت نيح يفف ،هيلإ
 ،نيـقيلا نـم هـمورت ام ي3وق'ت ًةليسو اهدحو ةبرج*تلا نم ذخ*تتو ،اذه ِلْثuمِب ىلوُألا مِّلس'ت ال ؛ٍنيقي
 يف ةقرفتلا هذه نم ثحابلا ديفيو ،ٌةض:رتف'م ة*يمالسإلا ة*ينيقيلاو ،اهuط>ر:ش ىلع ٌةقَلط'م ة*ينانويلا ة*ينيقيلاف
 ضارتفالا ة*يلمع دصري �يدقن �يئارقتسا ٍجهنم لالخ نمف ،3يبرعلا وح*نلا يف 3يطسرألا ريثأ*تلا ىوعد *در
 :حuـض:يuل ؛ليلع*تلا ثحبم يف ني3يوح*نلا تناعأو ،*يوح*نلا :سر*دلا تمزالف ،اه'سفن ة*يبرعلا اهتمزلتسا يتَّلا
 ا*مم ،ًةض:رتف'م اهُّلك مهُللع تناكف ،هدارِّطاو مكُحلا ميمعت م'هَل:غ:ش ام ِر>دَقب ةَّلعلا 'ق>دuص مهلغشي مل مه*نأ
 اذـل - عـقاولا نع �الuقتس'م ا�يلقع ا�نوناق ةَّلعلا يف ىري وطسرأف ،قطنملاو وح*نلا ِنيب 'ق>رَف هيلع ب*ترتي
 نو£يوح*نلا ا*مأ ،اهميمعتو اهحيحصت يغبي يتَّلا ماكحألا ة*ينيقي 'تابثإ هنم أدتب'ي - ًةياغو ًةرورض تناك
 - ًةـياغ وأ ًةرورض تسيلو - هب قيلألا هتَّلع نع َثحبلا uدِرَّطُملاو ِم*معُملا 3يوح*نلا مكُحلا نم نوئدتبيف
 رـكفلا يف ةـَّلعلا أدـبمب ا�صاخ ا�م>هَف لِّثم'ي ضارتفالا ناك ؛اذكهو ،اهسفن ةيبرعلا رابتخا لالخ نم
 .ةماعب 3يمالسإلا
 .ة*يبرعلا ،ضارتفالا ،ليلع*تلا ،قطنملا ،وح*نلا :ةسيئرلا تاملكلا
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 ةم3دق'م
 :اـ§ :يuظ:ح ،ة*ن£سلاو نآرقلا يأ ؛ة*يلصألا هرداصم يف ٌةعيفر ٌةناكم 3يمالسإلا ركفلا يف لقعلل

 ،َلاـ*هُجلاو َلـهجلا اـمهعيرقتو ،َءاملعلاو :ملعلا امهريدقتو ،ر£بد*تلاب امههيونتو ،رُّكف*تلا ىلإ ام¨وعدل
 هللا ىلـص لاقو 1،))ُءا:مَل'علا uهuدا:بuع >نuم َهللا ى:ش>خ:ي ا:م*نإ(( :ىلاعت لاق ؛uهuلاحب 'هَق>دuصو َناميإلا امهقيلعتو
 2؛))مِهuل>وـُق:ع ِر>دَق ىَل:ع ؛مِه3ب:ر >نuم ىَفْل£زلا َن>وُلا:ن:يو ،uتا:ج:ر*دلا يف ا�دَغ 'دا:بuعلا 'عَف>ر'ي ا:م*نإ(( :ملسو هيلع
 :هـبف ،ٍمْلuع ِّلُك ليصحت يف ًةادأ نوكي نأ ا�ضيأ 3يهدبلا نمف ،هناحبس هب ناميإلا ةادأ لقعلا ناك اذإو
 هنيع'ت يتَّلا ة*يلقعلا تا*يلمعلا نم كلذ ريغو ،دُقنيو ،نزاو'يو ،ر3سف'يو ،لِّلع'يو ،لِّلح'يو ،ُناسنإلا ب3رج'ي
 نوـكي ال ملعلاـف ،:ر:خآ ٍمْلuع ِجهنم نم ٍز*يم'م ٍمْلuع 'جهنم اهuضعب نم فَّلأتي دقو ،هب عفتنيو هيغبي اميف
 ًةعومجم وأ ا�عوضوم نوكي نأ لبق ²جهنم 'ملعلا" :£يوسيعلا .د لوقي ،همدختسي يذَّلا جهنملاب َّالإ ا�ملع
 ٍجهنـم مادختـسا نودب ة*يملعلا فراعملا ىلإ ل*صوتن نأ عيطتسن ال ان*نأل ؛تا*يرظ*نلا وأ فراعملا نم
 3."�يملع

 هـقئاقح ي3ـصقت ليبس يف عب*ت'ت يتَّلا uتاوطخلا ِيعو لالخ نم ملعلا ِعوضوم 'يعو 'جهنملاو
 ا*مإ ؛ةديدعلا راكفألا نم tةلسلسل حيح*صلا ميظن*تلا £نف" :يودب نمح*رلا دبع .د لوقي امك ه*نإ ؛ا¶ايبتو
 اـ§ نوـكن نيح نيرخآلل اهيلع ةنهربلا وأ ،نيلهاج ا§ نوكن نيح ةقيقحلا نع فشكلا لجأ نم
 4."نيفراع

 ءانثأ يف اهوعب*تا ًة*يجهنم ًالوصُأ تراص ني3يوح*نلا ىدل ةمَّظنُملا راكفألا هذه َّنأ ثحابلا ىريو
 هذـه َّنأو ،اـهبيكارت ةينب ليلحتو ،اهل ديعق*تلاو ،ة*يبرعلا uف>ص:و :نم هيف امب ؛*يوح*نلا ركفلا 'مِهuغ>و:ص
 وأ - )وـح*نلا َلوصُأ( 5/ـه392/ ي3نج نبا ذنم هتيمست ىلع حلُطصا ا*مع فلتخت ة*يجهنملا لوصُألا
 ِّلك 'د>و:ع هب ت:بث'ي ام هتَّلدأ وأ وح*نلا لوصُأب دارملاف - 6/ـه577/ 3يرابنألا نبا هركذ ام قفو )هتَّلدأ(
 عام*ـسلاب اـ*مإو ،7ي3نج نبا دنع سايقلاو عامجإلاو عام*سلاب ا*مإ :برعلا ةغُل حيصف ىلإ �يبرع ٍمالك
 سر*دـلل ةـ*يجهنملا لوـصُألا ا*مأ ،'ه'و>ح:ن ىحن'ي *مَث نمو 3،8يرابنألا نبا دنع باحصتسالاو سايقلاو
 ق3رف'ي انهو ،3يوح*نلا ركفلا ِغ>و:ص ليبس يف ؛هوجتنأ اميف مهريكفت تا*يلآو ني3يوح*نلا 'تاودأف 3يوح*نلا
 ٍماـكحأو tةعماج :دعاوق يف uهuغ>و:صو اهحيصف تابثإل ةغُّللا يف ٌث>ح:ب هتَّلدأ وأ وحنلا لوصُأف" ؛ثحابلا
 :تـ:بْثأ يذَّلا ركفلا يف ٌث>ح:ب 3يوح*نلا سر*دلل ة*يجهنملا لوصُألاو ،اهت*يسدق ةياعر *مَث نمو ،tةكuسامت'م
 ،لـيوأ*تلاو ،لـمعلاو ،لـيلع*تلا :يه ة*يجهنملا لوصُألا هذهو 9،"هتَّلدأ وأ وح*نلا لوصُأ 'ه>ت:ت:بْثأ ام ةغُّلل
 10.عرفلاو لصألاو ،ليثم*تلاو
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 :ضارتفالا uتمزلتسا ُة*يبرعلا
 اـهيف عقي ام*نإ اه*نأل ؛3يوح*نلا فالخلا تابِجو'م نم 3يوح*نلا سر*دلل ة*يجهنملا لوصُألا £دع'ت

 ام اذو ،هر£وصتو لقعلا ةظ:حال'م اه'ماوق tتا*ي3نظ ىلإ مه'ماكتحا م¨اداهتجا يف ني3يوح*نلا 'ن>يuع'يو ؛'داهتجالا
 اذـه" :لاق ؛اهيلع ٌليلد 12/ـه180/ هيوبيس مالك يفو 11،)ضارتفالا ةيلمع( هيلع قلط'ي نأ نكم'ي
 نـم ،ٍبِراض :ـب ًالجر تي*مس اذإ ك*نأ سنوي :م:ع:ز ؛ًالجر هب تي*مس اذإ لاعفألا نم فرصني ام 'باب
 ُلوق وهو ،ٍب:ر:ض :كلذكو ،ٍب:راض :هتي*مس نإ كلذكو ،²فورصم وهف ،'رمأت تنأو ،>بِراض :كلوق
 ظـحال'ي ذإ 13؛"برـعلا ِلوق 'فالخ وهو ،كلذ فرصي ال ناكف ىسيع ا*مأ ...ليلخلاو وٍرمع يبأ
 >نـ:م امبرو - هيوبيس ةذتاسأ نم ني3يوح*نلا وم3دقت'م اهَف:ر:ع ضارتفالا ة*يلمع َّنأ ةلوقلا هذه يف ثحابلا
 يف ريـخألاو ل*وألا مهد:نتس'م ىلإ ا�سايق ؛ة*يلمعلا جئاتن لوبق يف فالخلا مهنيب ىرج دق ه*نأو - م'هَل>بَق
 اذـف ،اهسفن ة*يلمعلا لالخ نم ا�نايحأ هب ب:عالت'ي دق د:نتسُملا اذه ناك نإو ،برعلا مالك يأ ؛مِهuمْلuع
 هـتركف نايب أدبو 14،"لوصُألا داسف ىلع عورُفلا سايق ة*حصو ليuحتسُملا يف ]ا�باب[" :دَق:ع ي3نج 'نبا
 يف ٌةينامث اذه ىلع نوكي نأ بجي مكف ،َنوعبرأ tةسمخ يف ًةعبس نأ :ت>ض:رَف اذإ" :لاق ؛tة*يباسح tةلأسمب
 تناك ول" :لاقف ،ة*يبرعلا ىلع اذه :ق*بَط مث 15،"ٍعابسأ ُةثالثو َنورشعو ٌةعبس :لوقت نأ ه'باوجف ؟tةثالث
 نو£نلا َّنأ كلذو ؛ٌةفَل:ع :لوقت نأ هباوجف ؟)لعفلا( نم اهُلاثم نوكي ناك ام ؛)ونقلا( uظْفَل نم )ةقا*نلا(
 uظـْفَل نـم ا�قتش'م )ونقلا( ناك ولو ،هؤاف فاقلاو ،)ونقلا( 'مال واولاو ،ٍواو نع ٌةبuلقن'م فلألاو ،²ن>ي:ع
 ؛نذإ 16،"اـمهيلإ نيعرفلاـب ٍوآ امهيلع سايقلاو ،نادساف نالصأ ناذهف ،)عَفَل( هُلاثم ناكل )ةقا*نلا(
 ِلوـق 'حيحـصت نـكمأ اذل ؛'ضارتفالا اه'ماوق tةئطاخ tتام3دق'م نم tةبئاص :جئاتن ىلإ ي3نج نبا َل:ص:و
 È".17ي3نظ اه'رثكأ وح*نلا 'رومُأ" :3يض*رلا

 َل>صأ ال َلكاشم ِقْل:خ ىلع اوبأد" ني3يوح*نلا َّنإ ديعس ثراولا دبع لوق عم ثحابلا قف*تي الو
 ،اـهلوح نولداـجتي اوذـخأ *مـُث ...برعلا نع 'رئاظن اهل >دِر:ت مل :بيكارتو :بيلاسأ ِضارتفاو ،اهل
 ةليح الو ،اهتع:واط'م 'ن>س'حو ،ةغُّللا ُةحامس" اذه ىلإ م¨*رُطضا مه*نأل ؛نولِّثم'يو ،نول*وأتيو 18،"نولِّلع'يو
 19؛"ةزـ*يمُملا اهصئاصخو ليصألا اهuت>م:سِب ةظuفتح'م ،هللا اهَقَل:خ ام ىلع ةغُّللا uت:يuق:ب ام اهuعْف:د يف tدحأل
 ني3يوـح*نلا ىلع م3تح'ي ناك - 3يوح*نلا سر*دلا ةياغ وهو - 3يوغُّللا ءانبلا قاس3تا ىلع ظافحلا َّنأ كلذ
 لالـخ نم اذه مهل نكمأ دقو ،اهريسفتو ة*يوح*نلا :دعاوقلا 'مِهuغ>و:ص ءانثأ يف هيلإ نودنتسي ام راكتبا
 دـقف ،3يوـح*نلا لـمعلا ةركف ام*يس الو ،هنع نوردصي يذَّلا *ماعلا :ركفلاو 'بسانتت tة*يركف tتا*يلمع
 نـكم'ي مل اـم اهنم ناك اَّملو ،ة*يوغُّللا بيكار*تلا تعضخُأ اهيلإو ،3يوح*نلا 'مِهuس>ر:د زَكتر'م تحضأ
 َّالأ :ِلْثuم نم ،لومعملاو ،لماعلاو ،لمعلاب :يأ ؛اهسفن ةركفلا تان3وك'مب قَّلعتت ٍبابسأل ؛ا�مامت ه'عاضخإ
 ناك اَّمل ؛ديعق*تلا يف ةد:متعُملا ةدِرَّطُملا ه:تغيص 'بيكر*تلا فuلاخ'ي نأ وأ ،هتابَّلطت'مو مجسني امب اه'دحأ رَّفوتي
 دارِّطاو ة*يوح*نلا دعاوقلا ِغ>و:ص يف نيع'تل ؛ضارتفالا تدمتعا يتَّلا 3يوح*نلا ليوأ*تلا ةركف ترهظ ؛كلذ
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 ذإ ؛عـيرف*تلا وأ ليصأ*تلاو ليثم*تلاو ليلع*تلا نم ديعق*تلا ءانثأ يف ى*دبتي ام ىلإ ةفاضإلاب ،اهيف بيكار*تلا
 َةَلِّثم'م دعاوقلا تماد امو ،اذه 'ب:ب:س ة*يوح*نلا ةدعاقلا َّنإ ُلوق ثحابلل نكم'يف ،ا�ضيأ 'ضارتفالا اه'ماوق
 'ضارتفالا نوكي نأ ىلإ ا�رuخآو ًال*وأ يعا*دلا يه ة*يبرعلا َّنأ نم *د'ب الف ،اهنم اًءزجو ،اهد3عق'ت يتلا ة*يبرعلا
 .اهيف رظ*نلاو اهuس>ر:د ماوق
 
 3يوح*نلا ليلع*تلا يف ضارتفالا

 كلذ لوزي نأ يغبني الف ،tةَّلعل مكُحلا توبُثب سنأت" سوف£نلا َّنإ 20/ـه1094/ £يوفكلا لاق
 نـع َلـuق'ن دقو ،ٍض>ع:ب نود نم اه'ضعب هب £صتخي الف ،اهُّلك مولعلا هيف كرتشت ام اذهو 21،"سنُألا
 ؛ًة*يروـصو ،رير*سلا نم بشخلا ةلزنمك يه ؛ًة*ي3دام 23:ا�عبرأ للعلا َل:ع:ج هنأ 22/م ق 322/ وطسرأ
 ة*ي3داملا ؛رير*سلا :دِج'و اهلجأ نم يتَّلا يه ؛ة*يئاغو ،رير*سلا تدجوأ يتَّلا يه ؛ًة*يلعافو ،رير*سلا ُلْك:ش يه
 ؛هل نيت*يتاذ ريغ ناتَّلع ة*يئاغلاو ة*يلعافلاو ،ام§ مَل>ع'يو امهنم ن*وكتي ذإ ؛ءي*شلل نات*يتاذ ناتَّلع ة*يرو£صلاو
 24.هداجيإ نم ضرغلا يه ةياغلاو ،هدجوأ >ن:م وه لعافلا َّنأل

 :باوـجلا نوكيف ؟ة*يِّلعلا أدبم يف نيملسملاو نانويلا نيب �يركف tفالخ >نuمأ :لءاست'ي ام*ب'رو
 بب*سلا نع لاؤ£سلا َّنأل ؛ة*يئاغلاو ة*يلعافلا يأ ؛نيت*يتاَّذلا ريغ نيتَّلعلا نم ٍّلُك فقوم يف اذه رهظي ؛معن
 ؛هتياغو اهعناص ةفرعم نود نم ًةرهاظ لبقي َّالأ 3يرش:بلا لقعلا ةداع نمو ،ب3بسُملا نع لاؤ£سلا مزلتسي
 تناك امَّلك ه*نإو ،اهuت:ع>ن:ص ةفرعمل عنا*صلا ىلع ُّلدت ام*نإ تادوجوملا َّنإ" 25:/ـهt /595د>ش'ر نبا لاق
 26."َّمتأ عنا*صلاب ةفرعملا تناك َّمتأ اهuت:ع>ن:صب ةفرعملا

 ٌةلuكش'م وأ ٌأدبم طقف اه*نأ ىلع ال ة*يِّلعلا وطسرأ جلاع" دق ْنأ را*ش*نلا يماس يلع .د ظحال'يو
 قطنملا ثاحبأ هيلع دنتست ،Èيقطنم Èيلقع ٌنوناق اه*نأ رابتعا ىلع ا�ضيأ لب ،)ة*يقيزيفاتيم( ٌة*يبيغ وأ ٌة*يعيبط
 tتام3دق'م ىلع دمتعا اذإ اًقداص ا�ناهرب 'جuت>ن'ي" - ديع د*محم .د ن*يب امك - ا§ لالدتسالا َّنأل 27،"ا�عيمج
 وأ )طيلاغألا(ــب ى*مـس'ي اـ:مuل ي3دؤـ'ي ه*نإف tة*ي3نظ tتام3دق'م ىلع دمتعا اذإ ا*مأ ،ملعلل tةي3دؤ'م tة*ينيقي
 جهنـملا َثـِبَل ام" ْنأ مراكملا وبأ يلع .د ركذي ؛نكلو ،tة*ماعب للعلا نم ²فقوم اذف 28،")ةطسف*سلا(
 *مـهأ ةـ*يئاغلا ةَّلعلا َل:ع:ج ْنأ - 3يمالسإلا ملاعلا يف مهئارظن دنع *مُث - نانويلا هحا*ر'ش دنع £يطسرألا
 *مـَث نمو ،اهرصانع ىلع ضبقلاو ،اهنع ثحبلاب اهردجأو ،ا�عويش اهرثكأو ،ة*يطسرألا للعلا عاونأ
 29."ة*يئاغلاو ،ة*يرور*ضلا :نيت*يرهوج نيتفصب 3يقطنملا جهنملا يف ليلع*تلا فص*تا دقف

 اوزـ*يمت مه*نأ ثحابلل :ر:هَظ دقف - 330يطسرألا قطنملا موصخ 3دشأ نم >م'هو - نومِّلكتُملا ا*مأ
 اـهنم مهُفقوم َلَّث:مو ،ة*يلعافلا ةَّلعلا اوتبثأ tةهج نمف ؛نيت*يتاَّذلا ريغ نيتَّلعلا نم tةَّلع ِّلُكب �صاخ tفقومب
 وـهو ،هيف ²رuصحن'م قيرَّطلا َّنأ اومعزو ،ايلعلا هتافصو عنا*صلا ةفرعمل" هوعضو مه*نإ ذإ ؛همامتب م'ه:مْلuع
 ىرخُأ tةهج نمو 32،اًثuدح'م tثداح ِّلُكل َّنأ ؛ِّيل*وألا م¶وناق نع مه'دحأ جرخي ملو 31،"قرُّطلا 'برقأ
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 تاـبثإ يف ام*يس الو - اهنع نوردصي يتَّلا ةديقعلا عم اهض'راعتل ،اهومجاهو 33،ة*يئاغلا ةَّلعلا اوركنأ
 :ةياغلاو ةرور*ضلاب مهدنع فص*تت مل اذل ؛هنوعب*تي يذَّلا 3يركفلا جهنملا عمو - 34ة*يني3دلا تازجعملا

 ُّيلازـغلا لاـق ،ة*يمالـسإلا ةـَّلعلا يف ًةـ*ينهذ ًةداـع ريصت ة*يطسرألا ةَّلعلا يف ةرور*ضلاف -
 ا�يرورـض سيل ،ا�ب3بس'م دَقتع'ي ام نيبو ،ا�ببس ةداعلا يف دَقتع'ي ام نيب ُنارتقالا" 35:/ـه505/
 ؛ىرـخُأ :د>ع:ب ًة*ر:م ا§ ةداعلا 'رارمتساو ،عقت َّالأ زوجيو ،عقت نأ زوجي" تانuكمُملاو 36،"اندنع
 37."هنع £كفنت ال ا�خيسرت ةيضاملا ةداعلا ِقْفِو ىلع ا¶ايرج انناهذأ يف خ3سر'ي
 َّنإ" :ا�ـضيأ ُّيلازغلا لاق ،ة*يمالسإلا ةَّلعلا يف عرا*شلا ةمكح ريصت ة*يطسرألا ةَّلعلا يف ةياغلاو -

 رثكألاو ...اهuض>ع:ب يف ةمكحلا ك:رد'ت ام*نإو ...ةمكحلا uه>و'ج'و uك>ر:د نع 'ف'ع>ض:ت ة*يرشبلا ة*وقلا
 ؟:مuل :لاؤ£سلا نع نابيج'ي - ةمكحلاو ةياغلا يأ - امهيلك َّنأ ²حيحص 38؛"اهيف £ر3سلا ك:رد'ي ال
 اهتباجإ ةيناَّثلا َّنأ نيح يف ،ًة*ينيقي نوكت نأ نم اهل *د'ب ال ىلوألا ةباجإ َّنأ يف امهنيب اًق>رَف *نكلو
 .ثحابلا ىري امك ؛ٌة*ي3نظ
 ةـمكح ن£يـبتو ،ةـ*ينهِّذلا ةداعلا خيسرت :يف ٍرَثأ نم ضارتفالل ام ِّيلازغلا مالك نم مهف'يو

 ؛ُّيناـنويلا ركفلا ها*رحتي يذَّلا 3يرظ*نلا نيقيلا لباقم يف tة*ماعب 3يمالسإلا ركفلل ًةزيم هلعجي امم ،عرا*شلا
 قـطنملا اـ§ نuمؤـ'ي يتَّلا - ةفسلفلا اه£رق'ت يتَّلا ة*ماعلا ئدابملا نم £دع'ي يذَّلا ة*يِّلعلا أدبم ىلع ا�دامتعا
 'فراـعم س*سأتت اهيلعو ،ةبرج*تلاو 3سuحلا نع ٌةَّلuقتس'م ٌة*يلقع 'فراعم اه*نأ ىلع فراعتتو - £يطسرألا
 39.'ر:خُأ

 نبا َّنأب ؛3ماعلا 3يمالسإلا 3يركفلا جه*نلا اذه نع اوجرخي مل ني3يوح*نلا َّنأ ىلإ ثحابلا ُّلدتسيو
 وـح*نلا لوصُأ 'ع>ض:و هيلع ب*ترت ا*مم ؛ءاهقفلاو نيمِّلكتُملاو ني3يوح*نلا نيب ةل3صلاب :ح*ر:ص >ن:م َل*وأ - ي3نج
 قـبطنيف 40،ةـ*يهقفلاو ة*يمالكلا نيتَّلعلا نيب tةلزنم يف ة*يوح*نلا ةَّلعلا 'عضي - مالكلاو هقفلا لوصُأ :قْفِو
 ةـمكحو ةـ*ينهِّذلا ةداعلا ىلإ مكتحت ة*يمالسإلا ةَّلعلا َّنأ ؛'د>ع:ب ُّيلازغلا 'ه:رَكَذ امم امهيلع قبطني ام اهيلع
 اـم نوـكي نأ ىلإ اه'رارمتسا ²ض:رتف'م ة*ينهِّذلا ةداعلا َّنأل ؛tة*ماعب ضارتفالا اهانبم *مَث نمو ،عرا*شلا
 £صتـخت ةـ*يمالكلا ةَّلعلا َّنأ ثحابلل :ن>يِب:يل ؛هنم ٍليلدب الإ tةل3صحت'م ريغ عرا*شلا ُةمكح اذكو ،هعطقي
 ٌةـبِجو'م يـه *مَث نمو - اهلاوزب لوزيو ،ا¨وبثب مكُحلا 'ت'بْث:ي ًة*يلقع ًةَّلع نوكتف ؛:رثكأ ة*ينهِّذلا ةداعلاب
 اـم اهيلع قبطني ال ذإ ؛ًة*ي3نظ ًةَّلع نوكتف ،عرا*شلا ةمكحب ة*يهقفلا ةَّلعلا £صتخت نيح يف - ا�م:د:عو ا�تابثإ
 ةـ*يوح*نلا ةـَّلعلاو ،tةَّلع ريغ نم وأ tةَّلعب ؛²زئاج ا*مإو ²تباث ا*مإ *يهقفلا مكُحلا َّنأل ؛اهتقباس ىلع قبطني
 يأ ؛)ًةَّلع( ى*مس'ي ام :اهيف ناك *مَث نمو ،اهت*ي3نظ ة*يهقفلا ةَّلعلا نمو ،اهت*يلقع ة*يمالكلا ةَّلعلا نم ذخأت
 ،3سـuحلا ىـلع ُةـلاحإلاف 41،ءاـهقفلل ا�عبت ا�ز3وج'م يأ ؛)ا�ببس( ى*مس'ي امو ،نيمِّلكت'ملل ا�عبت ا�بِجو'م
 ،ة*ينهِّذلا ةداعلا لِباق'م يف - 42ي3نج نبا 'مالك اذو - سف*نلا ىلع اهuتَّفuخ وأ لاحلا ِلَقuثب هيف 'جاجتحالاو
 َّنإ" 43:/ـه175/ ليلخلا ةلوق يف مهف'ت يذو ،عرا*شلا ةمكح لباقم يف اهمالك يف برعلا ُةمكحو
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 لـقن'ي مل نإو ،'هُلَلuع اهلوقع يف ماقو ،اهمالك عضاوم تفرعو ،اهعابطو اهت*يجس ىلع >تَقَط:ن برعلا
 ...'تـسمتلا يذَّلا وهف ،ةَّلعلا 'تبصأ نكأ نإف ،ه'تلَّلع ا:مuل ٌةَّلع ه*نأ يدنع امب انأ 'تللتعاو ،اهنع كلذ
 44."ا§ uتأيلف ،لولعملل ه'تركذ ا*مم 'ق:يْلأ يه وح*نلا نم ه'تلَّلع امل ٌةَّلع يريغل :ح:ن:س نإف

 للعلا عاونأ َثحبم ة*يوح*نلا ةَّلعلا يف ضارتفالا ةَّلدأ نم َّنأ ىلإ ثحابلا بهذي ؛اذه نع ًالضف
 م¨اليـلعتو ،tةـ*ماعب مِهuـس>ر:د يف ني3يوـح*نلا ةياغ 'زِر>ب'ت tةثالث :رهاظمب ا�ساسأ ٌةقِّلعت'م اه*نإف 45؛ة*يوح*نلا
 ،لـعافلا ِعْف:ر :ِلْثuم نم ،ة*يوح*نلا ماكحألا ليلعت تزربأ ة*يوح*نلا دعاوقلا ريسيت يف ةبغ*رلاف ؛t46ة*صاخب
 سايق ِلْثuم نم ،ا§ ةطِبترُملا ةسيقألا ليلعت تزربأ ة*يوح*نلا ماكحألا uد>رَط يف ةبغ*رلاو ،عِراضُملا 3ر:ج ِم:د:عو
 نأ يـغبني اـ:مuل ا�ير£وصت ًاليلعت تزربأ ة*يوح*نلا رهاوَّظلا ةنلقع يف ةبغ*رلاو ،لعافلا ىلع لعافلا بئان
 ،هـنم ءزجلاك نكت ملو ،هب اهصاصتخال ؛مسالا 'ضْف:خ اهُّقح لعفلاب ةه*بشُملا فورحلاف ،هيلع نوكت
 ىـلع - ُللعلا هذه تمزال دقو ؛ُل*وألا همزلي ُل*وألاو ،ُل*وأ امهيلك َّنأل ؛عف*رلاب *ص'تخا لعافلا اذكو
 ىدل م*دقُملا :ضرغلا ُةَّلعلا تراص ى*تح - 'ه'ع>و:ن ناك ا�يأ - ني3يوح*نلا ماكحأ نم ٍمْك'ح َّلُك - اهفالتخا
 نايبو اهريسفت َّالإ ني3يوح*نلل :قبي ملو ،ت*رقتساو تيرق'تسا ة*يوح*نلا ماكحألا َّنأل َّالإ ٍءيشل ال ،مهفافلأ
 راـص لـب ،دوجوملل ًةسارد £يوح*نلا ثحبلا uد'ع:ي مل مهفلا اذ§و" :مراكملا وبأ يلع .د لوقي ،اهuلَلuع
 47."دوجولا ةَّلع ىلع tة*يساسأ tةجردب £ب:ص>ن:ي

 م'هَلَلuع مِهuغ>و:ص يف ني3يوح*نلا ىدل ة*يئاغلا ةَّلعلا نم فقوملا :ساكعنا ناك اذه َّنأ ثحابلا ىريو
 ب*عـشتي نأ لبق 3ماعلا هموهفم يف )وح*نلا( حَلطص'م ىلع قبطني ²فقوم وهو - ي3نج نبا ام*يس الو -
 'رـَثأ قَّلعتيف ،رثكأ صيصخ*تلا ىلإ نوليمي ة*يلعافلا ةَّلعلا نم مهفقوم يف مه*نأ نيح يف ،tةفuلتخ'م ٍمولع ىلإ
 ا�ـضْف:خو ا�ب>ص:نو ا�عْف:ر ؛بارعإلاب يأ ،3صاخلا هموهفم يت*يئز'ج ىدحإ يف )وح*نلا( حَلطص'مب ةَّلعلا هذه
 نـم ةـ*يبارعإلا عاضوألا هذه نو£يوح*نلا لبقي مل ذإ ؛3يوح*نلا لماعلاب رثألا اذه نع ر*بع'يو 48،ا�م>ز:جو
 لـعافلا *ص'تخا :مuلو ؟ا�بوصنم لوعفملاو ،ا�عوفرم لعافلا نوكي نأ مكحي يذَّلا امف ،اهغ3وس'ي ام نود
 اوباجأو ،اهوغاص ام*نإو ،اهنع اولفغي مل - ²ريثك اه'ريغو - ةلئسألا هذه ؟ًالثم بص*نلا نود نم عف*رلاب
 ؛تاـملكلا ىـلع أرـطت ²راثآ يه ام*نإ بارعإلا ةرهاظ َّنأ اوأر ذإ ؛3يوح*نلا مِهuس>ر:د ءانثأ يف اهنع
 ،ةـ*يبارعإلا راثآلا هذه تثدحأ يتلا بابسألا نع اوثحب *مَث نمو ،بيكار*تلا ءانثأ يف اهريغب اهطابترال
 ِّلُكل نأ نم مالكلا ِمْلuع تال:داج'مو ة*يني3دلا دئاقعلا يف ر*رقت ام ِل>ضَفِب ؛ا§ اوك£سمتو ،)لماوع( اهو*مسو
 لماعلا موهفم مه'ر£وصت :ُثيح نم 349يمالكلا جهنملا عم نوقاسن'م اذه مِهuل:م:ع يف >م'هف ،اًثuدح'م tثداح
 مَلاـعلا َّنأ ؛tة*ماعب 3يمالسإلا ركفلا يف tة*راق tةقيقح ىلع ا�ي>ن:ب ؛3يوح*نلا لماعلا ماكحأ م'هُغ>و:صو ،هتياغو
 ال ذإ ؛ةـ*يوغُّللا ةرهاَّظلا اهنمو ،ة*يعيبَّطلا رهاوَّظلا uهuكْل:س يف مظتنت ٍمَك>ح'م tنوناقو tدِرَّط'م ٍماظنب ²موكحم
 َّنأ كـلذ ؛'ضارتفالا ناك انهو ،tنوناق ماكحإو ٍماظن دارِّطا ام ريغ نم ا�ر>ش:ن نوكت نأ ظافلألل نكم'ي
 ؛ٍضـعب يف اه'ض>ع:ب لمعي ة*يوغُّللا رصانعلا َّنأ امه'دحأ :نيرمأ نع نوردصي اذه مهر£وصت يف ني3يوح*نلا
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 Èيم'زالت رخآلا اهuض>ع:ب يف اهuض>ع:ب َل:م:ع نأ 'رخآلاو 50،ة*يمالكلا ثuدحُملا وأ عنا*صلا ةركف ىلع ا�سيسأت
 ىـلع ىفـض'ي ام ناك اذل ؛م*دقت دقو ،3يمالسإلا ركفلا يف ةَّلعلا موهفم ىلع ليح'ي امم È،51يقيقح ال
 مالكلا ءانثأ يف دارُملا 3يبارعإلا رثألا ىلإ ل£صو*تلاف ،ز£وج*تلا ليبق وه ام*نإ tة*ي3دام tةفص نم 3يوح*نلا لماعلا
 ة*ي3دامو ،ا�ب:رع'م 'ه:مالك uهuل>ع:ج ىلإ هب يضف'ت ؛'ه'سْف:ن مِّلكتُملا اهزجن'ي tة*يركف tة*يلمع لالخ نم نوكي ب:رعُملا
 ىلإ ٍض:تـْق'م ى�نعم نم هلاقتنا َلا:ح ؛ة*يركفلا ة*يلمعلا هذه لحارم ىدحإ 'جا:تِن يه ام*نإ 3يوح*نلا لماعلا
 يف هريثأـت ريـصي *مَث نمو ،�سح ىلإ ر£وصت نم يأ ؛ا�عم tنآ يف :ر:خآ اًظْفَل ٍض:تْق'مو هنع ى�ض:تْق'م tظْفَل
 ُلوـق اذـه دـِّكؤ'ي 52،قيقح*تلا ليبق نم ال مزال*تلا ليبق نم - *يبارعإلا :رثألا هُثادحإ وأ - لومعملا
 :بِـس'ن نكل ،اهuتامالع ثuدح'م اذكو ،مِّلكتُملا وه ٍمسا ِّلُك يف يناعملا هذه ثuدح'م َّنأ ملعا" :3يض*رلا
 هـنوكل ؛)ًالماع( ي3م'سف ،مسالاب يناعملا هذه تماق هتطساوب يذَّلا ظفَّللا ىلإ تامالعلا هذه ُثادحإ
 راـص هب ه*نأل ؛لعفلا وه لعافلا يف لماعلا :ليقف ،مَلعُملا ىنعملل بب*سلاك ه*نأ امك ،ةمالعلل بب*سلاك
 53."مالكلا يأز'ج :د:حأ

 ىلإ 3يوـح*نلا لمعلا ةبسن يأ ؛ضارتفالا اذه ني3يوح*نلل تغ*وس ام يه ة*يميلع*تلا ةياغلا َّلعلو
 ىلإ مهراـكفأ حاـضيإ يف نوـليمي رمألا بلاغ يف" يدلاخلا ميرك .د يأر يف اوناك دقف ،ظافلألا
 دودـح ىلإ اهلاصيإو نيمِّلعتُملا كرادم ىلإ يناعملا ِل:م:ع ةركف بيرقتل tةليسو :ر>ي:خ تناكو ،تاسوسحملا
 نـبا لاـق اذـل ؛ظافلألا يأ 54؛"تاسوسحملا هذه ىلإ ُلمعلا :يِز'عف ،ظافلألاب اهُط>ب:ر يه ؛مِهuم>هَف
 عـطقلاو ،ءاملل قارغإلاو ،را*نلل قارحإلاك ،ًة*ي3سuح ًةرِّثؤ'م تسيل ةعانصلا هذه يف لماوعلا" :3يرابنألا
 هـ'بارعإ اـهيلإ بسن'يو ،مِّلكتُملا اهيلإ دصقي يتلا يناعملا ىلع 55"²تالالدو ²تارامأ يه امنإو ،في*سلل
 .ه:مالك

 
 ةمتاخ

 ُط>ب:ضو ،3يوغُّللا ماظ3نلا قاس3تا ىلع ُظافحلا :ة*يوح*نلا ةَّلعلا نم ةياغلا َّنأ :ق:ب:س ا*مم ثحابلل 'حuض:ي
 هلجأل أدب ام وهو ،هب ُّلuخ'ي دق ام ِّلُك نع 'ه'ؤ>ر:د *مَث نمو ،ًةياغو ًالماع اهن£يبت لالخ نم ةعماجلا هتا*يِّلُك
 مـكُحلا َّالإ نوم3دـق'ي اوناك ام ني3يوح*نلا َّنأ اذه نم مهف'يو ،هنم َّينآرقلا ام*يس الو ،£يوح*نلا سر*دلا
 يتـَّلا ءارقتسالا ة*يلمعل ا�عبت ؛اهنع جورخلا ىلإ ليبس ال ًة*يوحن ًةدعاق هميمعتل ؛هت*حuصب نونع'ي ،*يوح*نلا
 مل اذه يف >م'هو - 56هتالاح ِض>ع:ب يف ا�صقان ءارقتسالا اذه ناك نإو - �يبرع ٍمالك ِّلُك ىلع اه>و:رجأ
 اـهنم راـتخي ٌةـض:رتف'م اهُّلكف 'هُلَلuع ا*مأ ،هدارِّطاو مكُحلا ميمعت م'هَل:غ:ش ام ِر>دَقب ةَّلعلا 'ق>دuص مهلغشي
 اـ�يلقع ا�نوناق ةَّلعلا يف ىري وطسرأف ؛3يطسرألا قطنملاو 3يوح*نلا سر*دلا ِنيب 'ق>رَف انهو ،:قيلألا 'سرا*دلا
 اهحيحصت يغبي يتَّلا ماكحألا ة*ينيقي 'تابثإ هنم أدتب'ي - ًةياغو ًةرورض تناك اذل - عقاولا نع �الuقتس'م
 - هـب قـيلألا هتَّلع نع َثحبلا uدِرَّطُملاو ِم*معُملا 3يوح*نلا مكُحلا نم نوئدتبيف نو£يوح*نلا ا*مأ ،اهميمعتو
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 دبع يبأ عم ي3نج نبا 'ر:ب:خ ًالثم اذه نمو ،اهسفن ةيبرعلا رابتخا لالخ نم - ًةياغ وأ ًةرورض تسيلو
 :'تـلق ،)نيكاـكد( :لاـقف ؟)اـ�ناَّك'د( عمجت فيك :هل 'تلقف ،ا�موي ه'تلأسو" :لاق ؛3يرج*شلا هللا
 :لاـق ؟)نامثع(ــف :'تـلق ،)نيطارق( :لاق ؟)ا�ناط>رق(ـف :'تلق ،)نيحارس( :لاق ؟)ا�ناح>رس(ـف
 سيل امب مَّلكتي ا�ناسنإ تيأرأ !؟)نيماثع( ٍشيأ :لاق ؟)نيماثع( :ا�ضيأ :تلق َّاله :هل 'تلقف ،)نونامثع(
 ة*يمالـسإلا ريـكف*تلا يتـ*يجهنم ِن>يـ:ب 'ق>رَف هعم ثحابلل رهظي امم 57،"ا�دبأ اهلوقأ ال هللاو !؟uهuت:غُل نم
 هيغبت ا:مuل ًةليسو اهذخ*تتو ،عقاولا نع tةَّلuقتس'م tة*يلقع :فراعم دوجوب ةيناَّثلا ملس'ت نيح يفف ،ة*ينانويلاو
 ،نيـقيلا نم همورت ام ي3وق'ت ًةليسو اهدحو ةبرج*تلا نم ذخ*تتو ،اذه ِلْثuمِب ىلوُألا مِّلس'ت ال ،ٍنيقي نم
 نو£يوح*نلا غاص اذكهو ،ٌةض:رتف'م ة*يمالسإلا ة*ينيقيلاو ،اهuط>ر:ش ىلع ٌةقَلط'م )ة*يطسرألا( ة*ينانويلا ة*ينيقيلاف
 أدـبمب ا�صاخ ا�م>هَف لِّثم'ي يذَّلا ضارتفالا لالخ نم ةيوغُّللا ةرهاَّظلا ةنلقع هماوق 3يبرعلا وح*نلل ا�يِّلُك ًءانب
 مل ه*نأ 3يبرعلا وح*نلل ز3يمُملا عباَّطلا حبصأ" - نا*سح ماَّمت .د لوقي امك - هبو ،3يمالسإلا ركفلا يف ةَّلعلا
 58."ل*وألا زارِّطلا نم �يركف tدوهجم ىلإ ل*وحت ام ِر>دَقب ا�يوغل ا�يسارد ا�دوهجم >د'ع:ي
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 عجارملاو رداصملا
 .ميركلا نآرقلا
 .)2006 ،بيرغ راد :ةرهاقلا( 1ط ،يوحنلا ريكفتلا لوصأ ،يلع .د ،مراكملا وبأ
 .)2005 ،بيرغ راد :ةرهاقلا( ط.د ،يوحنلا ركفلا ميوقت ،يلع .د ،مراكملا وبأ
 .)ت.د ،بتكلا ملاع :توريب( ط.د ،مالكلا ملع يف فقاوملا ،يجيإلا
 ةـبتكم راد :توريـب( اضر رازن .د قيقحت ،ط.د ،ءابطألا تاقبط يف ءابنألا نويع ،ةعبيصأ يبأ نبا
 .)ت.د ،ةايحلا
 ؛كوربـم ةدوج .د قيقحت ،1ط ،نييفوكلاو نييرصبلا نيب فالخلا لئاسم يف فاصنإلا ،يرابنألا نبا
 .)2002 ،يجناخلا ةبتكم :ةرهاقلا( باوتلا دبع ناضمر .د
 .)1957 ،ةيروسلا ةعماجلا ةعبطم :قشمد( يناغفألا ديعس قيقحت ،ط.د ،ةلدألا عمل ،يرابنألا نبا
 ةـبتكم :ءاـقرزلا( يئارماسلا ميهاربإ .د قيقحت ،ط.د ،ءابدألا تاقبط يف ءابلألا ةهزن ،يرابنألا نبا
 .)ت.د ،رانملا
 .)1996 ،ةلاسرلا ةسسؤم :توريب( يلتفلا نيسحلا دبع .د قيقحت ،2ط ،لوصألا ،جارسلا نبا
 .)ـه1391 ،ن.د :نارهط( ددجت - اضر قيقحت ،ط.د ،تسرهفلا ،ميدنلا نبا
 ،ةيميت نبا ةبتكم :ةرهاقلا( دمحم هنباو يدجنلا نمحرلا دبع اهعمج ،2ط ،ىواتفلا عومجم ،ةيميت نبا

 .)ـه1399
 .)ت.د ،ةيرصملا بتكلا راد :ةرهاقلا( راجنلا يلع دمحم قيقحت ،ط.د ،صئاصخلا ،ينج نبا
 ،رداـص راد :توريب( سابع ناسحإ .د قيقحت ،ط.د ،نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو ،ناكلخ نبا
 .)ت.د
 ردان ريبلأ .د قيقحت ،2ط ،لاصتالا نم ةمكحلاو ةعيرشلا نيب ام ريرقتو لاقملا لصف باتك ،دشر نبا
 .)1968 ،قرشملا راد :توريب(
 .)ت.د ،فراعملا راد :ةرهاقلا( نيققحملا نم ²عمج ،ط.د ،برعلا ناسل ،روظنم نبا
 .)1977 ،تاعوبطملا ةلاكو :تيوكلا( 3ط ،يملعلا ثحبلا جهانم ،نمحرلا دبع .د ،يودب
 ثارتلا ءايحإ راد :توريب( لوبنتسإ يف فراعملا ةلاكو ةعبط ،نيفراعلا ةيده ،اشاب ليعامسإ ،يدادغبلا
 .)ت.د ،يبرعلا
 ناـنبل ةـبتكم :توريـب( نيققحملا نم ²عمج ،1ط ،مولعلاو نونفلا تاحالطصا فاشك ،يوناهتلا
 .)1996 ،نورشان
 .)2009 ،جاهنملا راد :ةدج ؛توريب( 1ط ،ةيوحنلا ةئملا لماوعلا ،يناجرجلا
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 ةـنيدملا( يركاـبلا نيسح .د قيقحت ،1ط ،ثراحلا دنسم دئاوز نع ثحابلا ةيغب ،يمثيهلا ظفاحلا
 .)ـه1413 ،ةيوبنلا ةريسلاو ةنسلا ةمدخ زكرم ،ةرونملا
 .)2001 ،بتكلا ملاع :ةرهاقلا( ط.د ،ةيفصولاو ةيرايعملا نيب ةغللا ،مامت .د ،ناسح
 ،ةيبرعلا ةغللا مسق( هاروتكد ةلاسر ،يبرعلا يوحنلا سردلا يف ةيلقعلا ةعزنلا ،يلع دمحم مهدأ ،ةيومح
 .)2016 ،ايروس ،صمح ،ثعبلا ةعماج ،ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلك
 ،عـيزوتلاو رـشنلل ءافص راد :نامع( 1ط ،ةيوحنلا تاساردلا يف ىنعملا ةيرظن ،ميرك .د ،يدلاخلا

2006(. 
 .)2006 ،رئاصبلا راد :ةرهاقلا( ط.د ،يوحنلا ركفلا طباوض ،دمحم .د ،بيطخلا
 مامإلا ةعماج تاعوبطم :ضايرلا( لضافلا دمحم قيقحت ،ط.د ،ةيبرعلا ملع يف ةعانصلا رامث ،يرونيدلا
 .)1990 ،دمحم
 ،ةـيماظنلا فراـعملا ةرـئاد سـلجم ةعبطم :نكدلا ؛دابأ رديح( ط.د ،ةيقرشملا ثحابملا ،يزارلا

 .)ـه1343
 :يزاـغنب( رـمع نـسح فسوي .د قيقحت ،2ط ،ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش ،يذابارتسألا يضرلا
 .)1996 ،سنوي راق ةعماج تاروشنم
 .)1984 ،ركفلا راد :نامع( يئارماسلا ميهاربإ قيقحت ،ط.د ،دودحلا ،ينامرلا
 ،فراـعملا راد :ةرهاقلا( ميهاربإ لضفلا يبأ دمحم قيقحت ،2ط ،نييوغللاو نييوحنلا تاقبط ،يديبزلا
 .)ت.د
 .)1979 ،سئافنلا راد :توريب( كرابملا نزام .د قيقحت ،3ط ،وحنلا للع يف حاضيإلا ،يجاجزلا
 .)2002 ،نييالملل ملعلا راد :توريب( 15ط ،مالعألا ،نيدلا ريخ ،يلكرزلا
 راد :ةرهاـقلا( وـلحلا حاتفلا دبع ؛يحانطلا دومحم قيقحت ،ط.د ،ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ،يكبسلا
 .)ت.د ،ةيبرعلا بتكلا ءايحإ
 .)1985 ،ملقلا راد :تيوكلا( 1ط ،يبرعلا وحنلا حالصإ يف ،ثراولا دبع ،ديعس
 .)1988 ،يجناخلا ةبتكم :ةرهاقلا( نوراه مالسلا دبع قيقحت ،3ط ،باتكلا ،هيوبيس
 ةـبتكمو ةعبطم :ةرهاقلا( يجافخ دمحم ؛ينيزلا هط قيقحت ،1ط ،نييرصبلا نييوحنلا رابخأ ،يفاريسلا
 .)1955 ،يبلحلا يبابلا ىفطصم
 راد :قشمد( ميهاربإ لضفلا يبأ دمحم قيقحت ،2ط ،ةاحنلاو نييوغللا تاقبط يف ةاعولا ةيغب ،يطويسلا
 .)1979 ،ركفلا
 .)1993 ،ةفرعملا راد :توريب( روعاف يلع ؛انهم ريمأ قيقحت ،3ط ،لحنلاو للملا ،يناتسرهشلا
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 ،دروفسكأ ةعماج ةعبطم :ندنل( مويج درفلآ قيقحت ،ط.د ،مالكلا ملع يف مادقإلا ةيا¶ ،يناتسرهشلا
1934(. 

 ةعبطم :مق( يئاجرلا يدهم قيقحت ،1ط ،)ةلادعلاو داصتقالا يتلاسر عم( ناميإلا قئاقح ،يناثلا ديهشلا
 .)ـه1409 ،ءادهشلا ديس
 ،تاـعوبطملل فراـعتلا راد :توريـب( 5ط ،ءارقتـسالل ةيقطنملا سسألا ،رقاب دمحم .د ،ردصلا

1986(. 
 ثارتلا ءايحإ راد :توريب( ىفطصم يكرت ؛طوؤانرألا دمحأ قيقحت ،1ط ،تايفولاب يفاولا ،يدفصلا
 .)2000 ،يبرعلا
 .)1982 ،ينانبللا باتكلا رد :توريب( ط.د ،يفسلفلا مجعملا ،ليمج.د ،ابيلص
 .)1974 ،بتكلا ملاع :ةرهاقلا( ط.د ،وحنلاو ةغللا اياضق نم ،راتخم دمحأ .د ،رمع
 .)1989 ،بتكلا ملاع :ةرهاقلا( 4ط ،يبرعلا وحنلا لوصأ ،دمحم .د ،ديع
 رـكفلاو يمالـسإلا رـكفلا يف يملعلا ثحبلا جهانم ،نمحرلا دبع .د ؛حاتفلا دبع .د ،يوسيعلا
 .)1997 ،ةيعماجلا بتارلا راد :توريب( ط.د ،ثيدحلا
 .)ت.د ،فراعملا راد :ةرهاقلا( ايند ناميلس .د قيقحت ،4ط ،ةفسالفلا تفا¨ ،يلازغلا
 :توريـب( يعوسيلا نيج بألا قيقحت ،ط.د ،فيلكتلاب طيحملا يف عومîا باتك ،رابجلا دبع يضاقلا
 .)ت.د ،ةيكيلوثاكلا ةعبطملا
 .)2003 ،ركفلا راد :قشمد( ط.د ،ءاضتقالا ةيرظنو يوحنلا لماعلا ةلكشم ،نيدلا رخف .د ،ةوابق
  .)1998 ،ةلاسرلا ةسسؤم :توريب( يرصملا دمحم ؛شيورد ناندع قيقحت ،2ط ،تايلكلا ،يوفكلا
 .)ـه1348 ،ةيرينملا ةعابطلا :ةرهاقلا( ط.د ،ةعزاولا ةلاسرلا ،ةينميلا لئاسرلا عومجم
 .)2002 ،قورشلا راد :نامع( 1ط ،يبرعلا وحنلا يف يملعلا ريكفتلا ،نسح .د ،خلملا
 ،قورـشلا راد :ناـمع( 1ط ،نيثدحملاو ءامدقلا نيب يبرعلا وحنلا يف ليلعتلا ةيرظن ،نسح .د ،خلملا

2000(. 
 ةسسؤملا :توريب( ط.د ،ثيدحلا يوغللا رظنلا جهانم ءوض يف يبرعلا وحنلا ةيرظن ،دا¶ .د ،ىسوملا
 .)1980 ،رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا
 .)1997 ،برعلا باتكلا داحتا تاروشنم :قشمد( ط.د ،يوحنلا شيعي نبا ،هلإلا دبع .د .أ ،ناهبن
 ،ةـيبرعلا ةـضهنلا راد :توريب( 3ط ،مالسإلا يركفم دنع ثحبلا جهانم ،يماس يلع .د ،راشنلا

1984(. 
 كلملا زكرم :ضايرلا( بايد ديîا دبع قيقحت ،1ط ،نييوغللاو ةاحنلا مجارت يف نييعتلا ةراشإ ،يناميلا
 .)1986 ،ةيمالسإلا تاساردلاو ثوحبلل لصيف



 

 11 

 شماوهلا
                                                             

 .28 ةيآلا ،رطاف ةروس 1
 ةريـسلاو ةنسلا ةمدخ زكرم ،ةرونملا ةنيدملا( يركابلا نيسح .د قيقحت ،1ط ،ثراحلا دنسم دئاوز نع ثحابلا ةيغب ،يمثيهلا ظفاحلا 2
 .814 ثيدحلا ،802ص :2ج )ـه1413 ،ةيوبنلا

 بـتارلا راد :توريب( ط.د ،ثيدحلا ركفلاو يمالسإلا ركفلا يف يملعلا ثحبلا جهانم ،نمحرلا دبع .د ؛حاتفلا دبع .د ،يوسيعلا 3
 .73ص )1997 ،ةيعماجلا

 .4ص )1977 ،تاعوبطملا ةلاكو :تيوكلا( 3ط ،يملعلا ثحبلا جهانم ،نمحرلا دبع .د ،يودب 4
 فرـعأ ينج نبا" :هنع لوقي يبنتملا ناكو ،ا�ماع نيعبرأ يسرافلا يلع ابأ بحص ،هنامز يف ةيبرعلا مامإ ،حتفلا وبأ ،ينج نب نامثع 5
 .تاءارقلا يف )بستحملا(و ،فيرصتلا يف )فصنملا( :هتافنصم نم ،"ينم يرعشب
 ثوـحبلل لـصيف كـلملا زـكرم :ضايرلا( بايد ديîا دبع قيقحت ،1ط ،نييوغللاو ةاحنلا مجارت يف نييعتلا ةراشإ ،يناميلا :رظن'ي
 ميهارـبإ لضفلا يبأ دمحم قيقحت ،2ط ،ةاحنلاو نييوغللا تاقبط يف ةاعولا ةيغب ،يطويسلا ؛200ص )1986 ،ةيمالسإلا تاساردلاو
 .132ص :2ج )1979 ،ركفلا راد :قشمد(
 ظعوـلاو خيراتلاو هلوصأو هقفلا يف فيناصتلا ريثك ملعلا ريزغ قودص ةقث مامإ ،نيدلا لامك ،تاكربلا وبأ ،دمحم نب نمحرلا دبع 6
 .)نييفوكلاو نييرصبلا نييوحنلا نيب فالخلا لئاسم يف فاصنإلا( هباتك اهرهشأو ،ةغللاو
 .86ص :2ج ،ةاعولا ةيغب ،يطويسلا ؛185ص ،نييعتلا ةراشإ ،يناميلا :رظن'ي

 .189ص :1ج )ت.د ،ةيرصملا بتكلا راد :ةرهاقلا( راجنلا يلع دمحم قيقحت ،ط.د ،صئاصخلا ،ينج نبا :رظن'ي 7
 .81ص )1957 ،ةيروسلا ةعماجلا ةعبطم :قشمد( يناغفألا ديعس قيقحت ،ط.د ،ةلدألا عمل ،يرابنألا نبا :رظن'ي 8
 ،ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلك ،ةيبرعلا ةغللا مسق( هاروتكد ةلاسر ،يبرعلا يوحنلا سردلا يف ةيلقعلا ةعزنلا ،يلع دمحم مهدأ ،ةيومح 9
 .125ص )2016 ،ايروس ،صمح ،ثعبلا ةعماج

 لالدتـسا *يأو - يوحنلا لالدتسالا نامستقي امه امنإو ،انهه ةيجهنملا لوصألا عومجم يف )طابنتسالا( سايقلاو ءارقتسالا £دع'ي ال 10
 يرـشبلا ركفلا هسرام'ي يذلا لالدتسالا مسق'ي" :ردصلا رقاب دمحم .د لاق ؛ةيركفلا هتاودأ ةلمج يف لوصألا هذه فِّظ'وي يذلا - هريغ
 صاـخلا هـجهنم يئارقتـسالا ليلدلاو يطابنتسالا ليلدلا نم لكلو ،ءارقتسالا رخآلاو ،طابنتسالا امهدحأ :نييسيئر نيمسق ىلإ ةداع
 .5ص )1986 ،تاعوبطملل فراعتلا راد :توريب( 5ط ،ءارقتسالل ةيقطنملا سسألا ."زيمملا هقيرطو

 .انهه ²دار'م اه'رخآو ،زيوجتلاو ،ريدقتلاو ،بوجولاو ،عطقلا :يناعم )ض ر ف( ةدام عمجت 11
 تاحالطصا فاشك ،يوناهتلا ؛]ضرف[ ةدام )ت.د ،فراعملا راد :ةرهاقلا( نيققحملا نم ²عمج ،ط.د ،برعلا ناسل ،روظنم نبا :رظن'ي
 .1267ص :2ج )1996 ،نورشان نانبل ةبتكم :توريب( نيققحملا نم ²عمج ،1ط ،مولعلاو نونفلا

 ىسيعو ،دمحأ نب ليلخلا :نع وحنلا ذخأ ،هباتك لثم هيف عضوي ملو ،وحنلاب نيرخأتملاو نيمدقتملا ملعأ ،نامثع نب ورمع ،رشب وبأ 12
 .ربكألا شفخألا نع ةغللاو ،بيبح نب سنويو ،رمع نبا
 ،يبـلحلا يباـبلا ىفطـصم ةبتكمو ةعبطم :ةرهاقلا( يجافخ دمحم ؛ينيزلا هط قيقحت ،1ط ،نييرصبلا نييوحنلا رابخأ ،يفاريسلا :رظن'ي

 .73ص )ت.د ،فراعملا راد :ةرهاقلا( ميهاربإ لضفلا يبأ دمحم قيقحت ،2ط ،نييوغللاو نييوحنلا تاقبط ،يديبزلا ؛37ص )1955
 .206ص :3ج )1988 ،يجناخلا ةبتكم :ةرهاقلا( نوراه مالسلا دبع قيقحت ،3ط ،باتكلا ،هيوبيس 13
 .328ص :3ج ،صئاصخلا ،ينج نبا 14
 .329ص :3ج ،قباسلا ردصملا 15
 .339ص :3ج ،قباسلا ردصملا 16
 ،سنوـي راـق ةـعماج تاروشنم :يزاغنب( رمع نسح فسوي .د قيقحت ،2ط ،ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش ،يذابارتسألا يضرلا 17

 .211ص :3ج )1996
 .32ص )1985 ،ملقلا راد :تيوكلا( 1ط ،يبرعلا وحنلا حالصإ يف ،ثراولا دبع ،ديعس 18
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 .88ص )1974 ،بتكلا ملاع :ةرهاقلا( ط.د ،وحنلاو ةغللا اياضق نم ،راتخم دمحأ .د ،رمع 19
 مالـكلا ملعو هلوصأو هقفلا يف عربو ،لوبنتسإو دادغبو سدقلا يف ءاضقلا يلو ،فانحألا ءاضق نم ،ءاقبلا وبأ ،ىسوم نب بويأ 20
 .)تايلكلا( هباتك هب ره'تشا امم ،ةيبرعلا مولعو
 :1ج )ت.د ،يبرـعلا ثارـتلا ءاـيحإ راد :توريب( لوبنتسإ يف فراعملا ةلاكو ةعبط ،نيفراعلا ةيده ،اشاب ليعامسإ ،يدادغبلا :رظن'ي

 .38ص :2ج )2002 ،نييالملل ملعلا راد :توريب( 15ط ،مالعألا ،نيدلا ريخ ،يلكرزلا ؛229ص
  .1069ص )1998 ،ةلاسرلا ةسسؤم :توريب( يرصملا دمحم ؛شيورد ناندع قيقحت ،2ط ،تايلكلا ،يوفكلا 21
 نوـيع ،ةعبيصأ يبأ نبا ؛307ص )ـه1391 ،ن.د :نارهط( ددجت - اضر قيقحت ،ط.د ،تسرهفلا ،ميدنلا نبا :يف هرابخأ رظن'ت 22
 .86ص )ت.د ،ةايحلا ةبتكم راد :توريب( اضر رازن .د قيقحت ،ط.د ،ءابطألا تاقبط يف ءابنألا

 ،يزارـلا ؛514ص :1ج )1993 ،ةـفرعملا راد :توريب( روعاف يلع ؛انهم ريمأ قيقحت ،3ط ،لحنلاو للملا ،يناتسرهشلا :رظن'ي 23
 ،لـيمج.د ،ابيلـص ؛458ص :1ج )ـه1343 ،ةيماظنلا فراعملا ةرئاد سلجم ةعبطم :نكدلا ؛دابأ رديح( ط.د ،ةيقرشملا ثحابملا
 .96ص :2ج )1982 ،ينانبللا باتكلا رد :توريب( ط.د ،يفسلفلا مجعملا

 تايلآل ا�نينقت نوكي نأ 'دعي مل قطنملا اذه نأل ؛يبرعلا وحنلا يف يطسرألا قطنملل ريثأت تابثإ ليبق نم سيل انهه ةلعلا عاونأ 'رْكuذ 24
 نـم اهنيب لضاف'ي مث ،تايلآلا هذه عمجي امنإو ،نيرخآ ريكفت نم هزيمي ام موق ريكفت ىلع يفضي ال هنإ يأ ،رشبلا نيب ةكرتشملا ريكفتلا
 اـم تايلآلا نم مïدق'تس ىرخُأ ريكفت ةعيبط نأ نيح يف ،ةينانويلا ريكفتلا ةعيبط بسان'ي امب ؛هريغ ىلع اهنم نيقيلا ديفي ام هميدقت ثيح
 .ينانويلا الإ ريكفت ïيأ نم صuقتن'م ِّلك ىلإ لïيخ'ي امك ؛هعبïتي ال ،هفصي قطنملا اذه يف ا�نوناق هل دجي يناسنإ ريكفت ّلكف ؛اذكهو ،اهبسان'ي

 ،هيتينكب ي3نُكو همساب ي3مس ذإ ؛هيقفلا ه3دج نم هل ا�زييمت )ديفحلا(ـب فرع'يو سلدنألا لهأ نم ،فوسليفلا ،ديلولا وبأ ،دمحأ نب دمحم 25
 .ةيبرعلاو مالكلاو قطنملاو ةفسلفلاو بطلاو هلوصأو هقفلا يف تافينصتلا ريثك زربم ملاع
 يـكرت ؛طوؤاـنرألا دمحأ قيقحت ،1ط ،تايفولاب يفاولا ،يدفصلا ؛530ص ،ءابطألا تاقبط يف ءابنألا نويع ،ةعبيصأ يبأ نبا :رظن'ي
 .81ص :2ج )2000 ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد :توريب( ىفطصم

 ،قرـشملا راد :توريـب( ردان ريبلأ .د قيقحت ،2ط ،لاصتالا نم ةمكحلاو ةعيرشلا نيب ام ريرقتو لاقملا لصف باتك ،دشر نبا 26
 .27ص )1968

 .155ص )1984 ،ةيبرعلا ةضهنلا راد :توريب( 3ط ،مالسإلا يركفم دنع ثحبلا جهانم ،يماس يلع .د ،راشنلا 27
 .113ص )1989 ،بتكلا ملاع :ةرهاقلا( 4ط ،يبرعلا وحنلا لوصأ ،دمحم .د ،ديع 28
 .136ص )2005 ،بيرغ راد :ةرهاقلا( ط.د ،يوحنلا ركفلا ميوقت ،يلع .د ،مراكملا وبأ 29
 رئاسو ةعيشلاو ةيماركلاو ةلزتعملاو ةيرعشألا لب ،]ةقطانملا يأ[ مهقيرط ىلإ نوتفتلي نيملسملا راَّظ'ن نم دحأ نكي مل" :ةيميت نبا لاق 30
 ،ةـيميت نبا ةبتكم :ةرهاقلا( دمحم هنباو يدجنلا نمحرلا دبع اهعمج ،2ط ،ىواتفلا عومجم ."اهداسف نوتبث'يو ا¶وبيعي اوناك فئاوطلا

 .231ص :9ج )ـه1399
 )ـه1409 ،ءادهشلا ديس ةعبطم :مق( يئاجرلا يدهم قيقحت ،1ط ،)ةلادعلاو داصتقالا يتلاسر عم( ناميإلا قئاقح ،يناثلا ديهشلا 31
 .176ص
 ،ةـيكيلوثاكلا ةعبطملا :توريب( يعوسيلا نيج بألا قيقحت ،ط.د ،فيلكتلاب طيحملا يف عومîا باتك ،رابجلا دبع يضاقلا :رظن'ي 32
 .266ص )ت.د ،بتكلا ملاع :توريب( ط.د ،مالكلا ملع يف فقاوملا ،يجيإلا ؛68ص :1ج )ت.د

 يأر وـهو ،ا¨ابثإ رخآلاو ،ةرعاشألا يأر وهو ،اهراكنإ امهدحأ :نييأر ىلع ةيئاغلا ةلعلا نم فقوملا يف اوقرتفا نيملكتملا َّنأ £قحلا 33
 Èيـلقع جاتن يه امنإ ًةت:بث'مو ًةرَكن'م ةمكحلا نأ ىلع مهقاف3تال ؛َلالتخا الو ،ةمكحل الإ ثدحي ءيش ال نأ ىلع اوقفتا ذإ ةيديزلاو ةلزتعملا
 .سف*نلا ىلع اهتَّفخ وأ لاحلا لقثب هيف ²جاجتحاو ،3سحلا ىلع ٌةلاحإ - ينج نبا لاق امك - ا¶إ ؛اهيف نيقي الو ،م¨اضارتفال
 ةـعماج ةعبطم :ندنل( مويج درفلآ قيقحت ،ط.د ،مالكلا ملع يف مادقإلا ةيا¶ ،يناتسرهشلا ؛48ص :1ج ،صئاصخلا ،ينج نبا :رظن'ي
 .29 ،28ص )ـه1348 ،ةيرينملا ةعابطلا :ةرهاقلا( ط.د ،ةعزاولا ةلاسرلا ،ةينميلا لئاسرلا عومجم ؛397ص )1934 ،دروفسكأ

 .155ص ،مالسإلا يركفم دنع ثحبلا جهانم ،راشنلا :رظن'ي 34
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 تـفا¨( :اـهنم ،نيـتئم ىـلع وبرت هتافنصم ،فوصتم فوسليف ،مالسإلا ةجح ،يسوطلا دماح وبأ ،دمحم نب دمحم ،يلازغلا 35
 .)ةقدنزلاو مالسإلا نيب ةقرفتلا لصيف(و ،)رظنلا ïكحم(و ،)ةفسالفلا
 ؛216ص :4ج )ت.د ،رداـص راد :توريـب( سابع ناسحإ .د قيقحت ،ط.د ،نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو ،ناكلخ نبا :رظن'ي
 :6ج )ت.د ،ةـيبرعلا بتكلا ءايحإ راد :ةرهاقلا( ولحلا حاتفلا دبع ؛يحانطلا دومحم قيقحت ،ط.د ،ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ،يكبسلا

 .191ص
 .239ص )ت.د ،فراعملا راد :ةرهاقلا( ايند ناميلس .د قيقحت ،4ط ،ةفسالفلا تفا¨ ،يلازغلا 36
 .245ص ،قباسلا ردصملا 37
 .104ص ،قباسلا ردصملا 38
 .27ص ،ءارقتسالل ةيقطنملا سسألا ،ردصلا :رظن'ي 39
 .48ص :1ج ،صئاصخلا ،ينج نبا 40
 .164ص :1ج قباسلا ردصملا :رظن'ي 41
 .48ص :1ج قباسلا ردصملا :رظن'ي 42
 نب ورمع وبأ هتذتاسأ رهشأ ،ضورعلا ملع عدب'مو ،ةرصبلا يف بدألاو ةغللا ةمئأ نم ،نمحرلا دبع وبأ ،يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا 43
 .هيوبيس هتذمالت رهشأو ،ءالعلا
 .47ص ،نييوغللاو نييوحنلا تاقبط ،يديبزلا ؛30ص ،نييرصبلا نييوحنلا رابخأ ،يفاريسلا :رظن'ي

 .66ص )1979 ،سئافنلا راد :توريب( كرابملا نزام .د قيقحت ،3ط ،وحنلا للع يف حاضيإلا ،يجاجزلا 44
 :اناقلت ذإ ؛اهددعو عاونألا هذه تايمست يف نويوحنلا فلتخا 45

 اـمأ ،يناـثلا رهظملا لِّثم'ت ،يناوثلا للعلا وأ ةلعلا ةلعو ،لوألا رهظملا لِّثم'ت ،ل:وُألا للعلا وأ ةدرطملا للعلا :جاïرسلا نبا دنع -
 .هلوانتي ملف ثلاثلا رهظملا

 .ثلاثلا رهظملا لِّثم'ت ،ةيلدجلا للعلاو ،يناثلا رهظملا لِّثم'ت ،ةيسايقلا للعلاو ،لوألا رهظملا لِّثم'ت ،ةيميلعتلا للعلا :يجاجزلا دنع -
 .ثلاثلا رهظملا لِّثم'ت ،ةيمْكuحلا للعلاو ،يناثلاو لوألا نيرهظملا لِّثم'ت ،ةيسايقلا للعلا :ينامرلا دنع -
 .طقف يناثلاو لوألا نيرهظملا نالّثم'ت ،ةزوîا للعلاو ،ةبجوملا للعلا :ينج نبا دنع -
 .ثلاثلا لوانتي ملو ،يناثلا رهظملا لِّثم'ت ،ةيمْكuحلا للعلاو ،لوألا رهظملا لِّثم'ت ،ةدرطملا للعلا :يرونيدلا دنع -

 ،يجاـجزلا ؛54 ،35ص :1ج )1996 ،ةلاسرلا ةسسؤم :توريب( يلتفلا نيسحلا دبع .د قيقحت ،2ط ،لوصألا ،جارسلا نبا :رظن'ي
 نـبا ؛85 ،84ص )1984 ،رـكفلا راد :نامع( يئارماسلا ميهاربإ قيقحت ،ط.د ،دودحلا ،ينامرلا ؛64ص ،وحنلا للع يف حاضيإلا
 ةـعماج تاـعوبطم :ضايرلا( لضافلا دمحم قيقحت ،ط.د ،ةيبرعلا ملع يف ةعانصلا رامث ،يرونيدلا ؛164ص :1ج ،صئاصخلا ،ينج
 .43ص )1990 ،دمحم مامإلا

 ةـيرظن ،نـسح .د ،خلملا ؛193ص )2006 ،بيرغ راد :ةرهاقلا( 1ط ،يوحنلا ريكفتلا لوصأ ،يلع .د ،مراكملا وبأ :رظن'ي 46
 رـكفلا طباوـض ،دـمحم .د ،بيطخلا ؛116ص )2000 ،قورشلا راد :نامع( 1ط ،نيثدحملاو ءامدقلا نيب يبرعلا وحنلا يف ليلعتلا
 .523ص :1ج )2006 ،رئاصبلا راد :ةرهاقلا( ط.د ،يوحنلا

 .142 ،141ص ،يوحنلا ركفلا ميوقت ،مراكملا وبأ 47
 .73ص )2009 ،جاهنملا راد :ةدج ؛توريب( 1ط ،ةيوحنلا ةئملا لماوعلا ،يناجرجلا :رظن'ي 48
 ،ةـعبرأ الإ ،ءاوهأ باحصأ مهلك ةيبرعلا لهأ ناك" :هلوق مهضعب نع يو'ر دقف ،نوملكتم نييوحنلا رثكأ نأب ريكذتلا انه نسحي 49
 ءابلألا ةهزن ،يرابنألا نبا ."يعمصألاو ،يرصبلا بيبح نب سنويو ،دمحأ نب ليلخلاو ،ءالعلا نب ورمع وبأ :ة*ن'س باحصأ اوناك م¶إف
 .33ص )ت.د ،رانملا ةبتكم :ءاقرزلا( يئارماسلا ميهاربإ .د قيقحت ،ط.د ،ءابدألا تاقبط يف

 .552ص )1997 ،برعلا باتكلا داحتا تاروشنم :قشمد( ط.د ،يوحنلا شيعي نبا ،هلإلا دبع .د .أ ،ناهبن :رظن'ي 50
 ،رـشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا :توريب( ط.د ،ثيدحلا يوغللا رظنلا جهانم ءوض يف يبرعلا وحنلا ةيرظن ،دا¶ .د ،ىسوملا 51

 .40 ،39ص )1980
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 ةـيرظنو ،ةـيونعملا ةيرظنلاو ،ةيظفللا ةيرظنلا :هيدل تناكف ،يوحنلا لمعلا ريسفت تايرظنل ا�يفاو ا�ضرع ةوابق نيدلا رخف .د م*دق 52
 جرخت ال اهلمجم يف ا¶أ ةقيقحلاو ،ةيعامتجالا ةيرظنلاو ،ةيهلإلا ةيرظنلاو ،ةيناسنإلا ةيرظنلاو ،ةيفالخلا ةيرظنلاو ،ةيتوصلا ةيرظنلاو ،قيلعتلا
 عـم ا�يïـشمت ؛ةيناسنإلا ةيرظنلا يه اهنم ةدحاو ىلإ اهلك اه£در نكم'ي اذل ؛ه:مالك بِرعُملا ملكتملا دصاقمب اهطابترا نع اهريسفت ءانثأ يف
 .هالعأ ه£تبثأ ام عمو اهتقيقح
 .112 - 68ص )2003 ،ركفلا راد :قشمد( ط.د ،ءاضتقالا ةيرظنو يوحنلا لماعلا ةلكشم ،نيدلا رخف .د ،ةوابق :رظن'ي

 .63ص :1ج ،ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش ،يضرلا 53
 .94ص )2006 ،عيزوتلاو رشنلل ءافص راد :نامع( 1ط ،ةيوحنلا تاساردلا يف ىنعملا ةيرظن ،ميرك .د ،يدلاخلا 54
 باوـتلا دـبع ناـضمر .د ؛كوربم ةدوج .د قيقحت ،1ط ،نييفوكلاو نييرصبلا نيب فالخلا لئاسم يف فاصنإلا ،يرابنألا نبا 55

 .42ص )2002 ،يجناخلا ةبتكم :ةرهاقلا(
 لَّثم اذه *ما*تلا َّيل*وألا هءارقتسا نألو ،ةهج نم ينآرقلا 3ص*نلا ةيدودحمل ؛ا�مات ناك ميركلا نآرقلا ةلاح يف ءارقتسالا نأل ضيعبتلا اذه 56
 .ىرخُأ ةهج نم 'دعب اميف صقانلا ع*سوُملا ءارقتسالا ساسأ
 .71 - 69ص )2002 ،قورشلا راد :نامع( 1ط ،يبرعلا وحنلا يف يملعلا ريكفتلا ،نسح .د ،خلملا :رظن'ي

 .242ص :1ج ،صئاصخلا ،ينج نبا 57
 .164ص )2001 ،بتكلا ملاع :ةرهاقلا( ط.د ،ةيفصولاو ةيرايعملا نيب ةغللا ،مامت .د ،ناسح 58


