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 املقدمة
ٌط اهيبدث  ال تد هٌب يً اهخـرف ؿوٓ سرٖيج خٖبٌج االيبٌج يً خاللفٕ اهتدء 

( يً كبًٌّ اهـلّتبح اهـراكٕ ّاهخٕ ؿرفح خٖبٌج االيبٌج تأٌِب ) نل يً  453) 
خيً ؿوٓ يبل يٌلّل ييوّم هوغٖر اّ ؿِد تَ اهَٖ تأٖج نٖفٖج نبٌح اّ شوى هَ الٔ ؤُأ

غرع نبً فأشخـيوَ تشّء كظد هٌفشَ اّ هفبئدخَ اّ هفبئدث ضخط اخر اّ خظرف 
اهذٔ ؿِد تَ اهَٖ اّ شوى هَ يً اسوَ ضشة يب ُّ تَ تشّء كظد خالفًب هوغرع 

رث هيً شويَ اٖبٍ اّ يلرر كبًٌٌّب اّ ضشة اهخـوٖيبح اهظرٖضج اّ اهغيٌٖج اهظبد
 . ( ؿِد تَ اهَٖ ٖـبكة تبهضتس اّ تبهغرايج

ّهوّكّف ؿوٓ ُذا اهيّغّؽ ّتٖبً اُيٖخَ فلد كشيٌب ُذا اهتضد ؿوٓ ذالذج 
، ّخى خلشٖيَ  االيبٌج خٖبٌج سرٖيج ّأرنبً يفِّىَ خٌبّهٌب فٖ االّل هيتضديتبضد ا

 اهذبٌٕ اهيػوة، ايب  ّاظػالضب هغج االيبٌج خٖبٌج خـرٖف االّلؿوٓ يػوتًٖ 
 اهسرائىفأخذ ؿٌّاً  اهذبٌٕ اهيتضد، ايب  االيبٌج خٖبٌج سرٖيج ارنبًفخٌبّهٌب فَٖ 

 اهخضبٖل االّل وةاهيػ، ّكد خى خلشٖيَ ؿوٓ يػوتًٖ  االيبٌج خٖبٌج تسرٖيج اهيوضلج
 اهـلّتبحيتًٌٖب فَٖ  اهذبهد اهيتضد، ّسبء  اهرضّث  اهذبٌٕ اهيػوة، ّ ّاهغص

 اهيػوة، ّنذهم خى خلشٖيَ ؿوٓ يػوتًٖ  ّكبٌٌّب ضرؿب االيبٌج خٖبٌج ؿوٓ اهيخرختج
، ّتـد ُذٍ  اهلبٌٌّٖج اهـلّتبح اهذبٌٕ اهيػوة، ايب  اهضرؿٖج اهـلّتبح االّل

  .يج يّغضًٖ فِٖب اُى االشخٌخبسبح ّاهخّظٖبحاهيتبضد سبءح اهخبخ
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 االول الهتحد

 االهبىج خٌبىج جرٌهج وأركبو هفهون

اهسرٖيج ؼبُرث اسخيبؿٖج هى خنً ّهٖدث ؿظر يً اهـظّر، ّاٌيب ُٕ يالزيةج   
هالٌشبً ضٖد خبخذ اضنبال ّظّرا يخخوفج ختـب هٌّؿٖج اهٌؼبى االسخيبؿٕ، اال اً ؼبُرث 

رح ّخٌّؿح ّاخخوفح تبخخالف اهيسخيـبح، فبً تـع اهسرائى ختلةٓ  االسراى يِيب خغٖ
 يـرّفج فٕ نل اهيسخيـبح ّيـبظرث هِب فٕ اضلبتِب اهيخخوفج.

خبشٖشب ؿوٓ ذهم فلد ّكؾ اخخٖبرٌب ؿوٓ ٌيػ يً اهشوّم اهسبٌص ّخرنز اهتضد فٕ ضدّد 
َ خبظةٖج  تبهرغى يً االشبءث اهٓ نٖبً اهيسخيؾ ّاالغةرار تة   خٖبٌج االيبٌجسرٖيج 

سرٖيج خٌػّٔ ؿوٓ غةرر   خٖبٌج االيبٌجيضخرنج تًٖ نل اهسرائى اٖب نبً ٌّؿِب، الً 
ّاهغضٖج( اهٓ  اهخبئًيبدٔ ّغرر يـٌّٔ، فلد ٖخـدْ اذرُب ػرفٕ اهفـل االسرايٕ )

 .اٌفشِىاهيسخيؾ ّخفغٕ تبهٌخٖسج اهٓ االخالل تبهٌؼبى اهـبى ّكوق االفراد ؿوٓ 

ّف ؿوٓ خفبظٖوِب كشى ُذا اهيتضد ؿوٓ يػوتًٖ ّألُيٖج ُذا اهيّغّؽ ّهوّك
 الرنبًاالّل خـرٖف خٖبٌج االيبٌج هغج ّاظػالضب ، ايب اهيػوة اهذبٌٕ فلد خظظٌبٍ 

 . االيبٌج خٖبٌج سرٖيج
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 االول الهغمة

 واطغالحب لغج االهبىج خٌبىججرٌهج  خعرٌف

 خـرٖف اهسرٖيج هغج :

، ّأظل اهُسِرُى : اهلػؾ ، َّسَرَى  (1)ُّٕ يضخلج يً اهُسِرُى ، ُّّ اهذٌة 
، ّكٖل : تيـٌٓ َّسَة َّضقَّ ، ّاهسِرُى : اهَضرُّ : ضبرث ، (2): تيـٌٓ َنَشَة 

، ّسيؾ اهسرى : أسراْى ُّسرّْى ، ّأيب اهسرٖيج فسيـِب سرائى ( 3)ّكٖل : دفٖئٌج
(4). 

ّتٌبء ؿوٓ يب خلدى ٖختًٖ اً نويج سرٖيج خػوق ؿوٓ نل ذٌة ، أّ فـل ، 
 أّ أير ، خبهف اهضرؽ أّ اهيأهّف ّضبد ؿً اهسبدث ، ّسبٌة اهظّاة .

ُٕ نل فـل ٖخٌبفٓ يؾ اهلٖى اهشبئدث فٕ اهيسخيؾ  خعرٌف الجرٌهج كبىوىب:
، ُّٕ خػٖئج اسخيبؿٖج خـبرع كٖى ّأخالق اهيسخيؾ ، ُّٕ نل فـل أّ 

ؾ ايخٌبؽ ٖظدر ؿً إرادث يدرنج خخرق أيً ّيظبهص ّضلّق االفراد ّاهيسخي
 . (5)ّٖـبكة يرخنتِب تـلّتج أّ تخدتٖر اضخرازٔ

                                                           

 دار، خضلٖق ؿتد اهشالى يضيد ُبرًّ ، يـسى يلبٖٖس اهوغج  ، زنرٖب تً فبرس تً أضيد اهضشًٖ أتّ(1)

 . 446، ط1979،  1، ر لبنان بٌروت الفكر،
،  لبنان ٌروت،ب العصرٌة مكتبة،  3، ػيخخبر اهظضبش ،  القادر عبد بن بكر أبً بن محمد(2)

 . 56، ط1997
 ضنّيج يػتـج اهلبيّس، سّاُر يًاهزتٖدٔ : خبر اهـرّس  اهرزاق ؿتد تً يضيد تً يضيد اهفٖع أبو(3)

 . 392، ط، ) د . ح (  31يبدث سرى ، ر  ، اهـرتٕ اهخراد يسيّؿج غيً اهنّٖح
 دار،  نٖالٌٕ شٖد ضيدي، يراسـج  2، ػاهيفرداح فٕ غرٖة اهلرآً ،االظفِبٌٕ  يضيد تً اهضشًٖ(4)

 . 91ط ، 1999 تٖرّح، اهيـرفج،
،  1998اهـتٖنبً ، اهرٖبع ،  ( يضيد ظتضٕ ٌسى ، اهيدخل اهٓ ؿوى االسراى ّؿوى اهـلبة ، ينختج5)

 .22ط
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ّاهسرٖيج يً اهيٌؼّر اهلبٌٌّٕ ُٕ ارخنبة اّ االيخٌبؽ ؿً اداء ؿيل 
 . (1)خالفًب هلّاؿد اهلبًٌّ اهـبى

 خعرٌف خٌبىج االهبىج

 

 : األَماَنة لغة   تعريف
ج أليبٌج غد اهخٖبٌج، ّأظل اأَلِيً: ػيأٌٌٖج اهٌفس ّزّال اهخّف، ّاأليبٌا

يظدر أيً تبهنشر أيبٌج فِّ أيًٖ، ذى اشخـيل اهيظدر فٕ األؿٖبً يسبّزا، 
فلٖل اهّدٖـج أيبٌج ٌّضٍّ، ّاهسيؾ أيبٌبح، فبأليبٌج اشى هيب ُٖؤيًَّ ؿوَٖ 

 .(2)اإلٌشبً

 ، أٔ: يب ائخيٌخى ؿوَٖ، ّكّهَ(3) ( َوَخُخوُىوْا َأَهبَىبِخُكْن : ) كّهَ خـبهٓ ّسبء فٕ
 . (4) ( ب اأَلَهبَىَج َعَمى السََّهبَواِح َواأَلْرِظِإىَّب َعَرْعَى:( 
 

                                                           

 1972( ٌّٖس اهـزأّ ، يضنوج اهيشؤّهٖج اهسٌبئٖج اهضخظٖج فٕ اهلبًٌّ اهدّهٕ ، يػتـج ضفٖق ، تغداد ، 1)
 . 52، ط

 ؿوٕ اهلل ؿتد :ق خضلٕ ،1، ػ، هشبً اهـرة  اهيظرٔ األفرٖلٕ يٌؼّر تً ينرى تً يضيد، تً يٌؼّر( ا2)
 13ط )د . ح (،،21ر اهلبُرث، اهيـبرف، دار،  اهضبذهٕ يضيد ُّبضى اهلل، ضشة أضيد ّيضيد اهنتٖر،

. 
 . 27( شّرث االٌفبل : االٖج 3)
 . 72( شّرث االضزاة : االٖج 4)
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ّكٖل ُٕ: )األيبٌج: ُٕ نلُّ ضقٍّ هزيم أداؤٍ ّضفؼَ:هعىى األَهبَىج اطغالًحب

)اهخَّـفُّف ؿيَّب ٖخظرَّف اإلٌشبً فَٖ ِيً يبل ّغٖرٍ، ّيب ّٖذق تَ ؿوَٖ ِيً 
ّكبل اهنفّٔ:  َاألؿراع ّاهضرى يؾ اهلدرث ؿوَٖ، ّردُّ يب ٖشخّدؽ إهٓ يّدؿ

)نلُّ يب افخرع ؿوٓ اهـتبد فِّ أيبٌج، نظالث ّزنبث ّظٖبى ّأداء دًٖ، 
 .(1)( ّأّندُب اهّدائؾ، ّأّند اهّدائؾ نخى األشرار

 

 
. 

 

 

 

                                                           

 بشار الدكتور ، تحقٌق 1الكمال، ط، تهذٌب المزي  الرحمن عبد الزكً بن سفٌو الحجاج أبو(1)

 . 42، ص1891،  لبنان ، بٌروت الرسالة، ، مؤسسة معروف عواد

(محمود مصطفى القللً ، شرح العقوبات فً جرائم االموال ، مطبعة االعتماد ، مصر ، 4)

 . 113، ص 1821

 . 411، ص 1833مطبعة النهضة ، القاهرة ، (حسن صادق المرصفاوي ، جرائم المال ، 1)

 

(2. ) 

(3. ) 
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 الذبىً الهغمة
 االهبىج خٌبىج جرٌهج اركبو

 الفرع االول : الركو الهبدي لجرٌهج خٌبهج االهبىج

 

 . 276، ص 2003سلٌمان عبد المنعم ، النظرٌة العامة لقانون العقوبات ، منشورات لحلبً الحقوقٌة ، بٌروت ،  (1)

 .55حسنً مصطفى ، جرٌمة خٌانة االمانة فً ضوء القضاء والفقه ، منشأة المعارف ، االسكندرٌة ، )د.ت( ، ص (2)

 .85، ص 8991، دار الفكر الجامعً ، االسكندرٌة ،  عبد الحمٌد المنشاوي ، جرائم خٌانة االمانة والتبدٌد (3)
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 . 277، ص مصدر سابقسلٌمان عبد المنعم ، النظرٌة العامة لقانون العقوبات ،  (1)

  .271المصدر نفسه ، ص (2)

 .86مصدر سابق ، ص عبد الحمٌد المنشاوي ، جرائم خٌانة االمانة والتبدٌد ، (3)

 .87المصدر نفسه ، ص (4)

 . 271، ص مصدر سابقسلٌمان عبد المنعم ، النظرٌة العامة لقانون العقوبات ،  (5)

 .55، صمصدر سابق حسنً مصطفى ، جرٌمة خٌانة االمانة فً ضوء القضاء والفقه ،  (6)

 .56المصدر نفسه ، ص (7)

2 

3 
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ؿتد اهلبدر ؿّدث ، اهخضرٖؾ اهسٌبئٕ االشاليٕ يلبرًٌب تبهلبًٌّ اهّغـٕ ، يؤششج اهرشبهج ،  (1)
 . 345، ط 2221،  تٖرّح

 . 21شّرث اهػّر : اٖٗج  (2)

 . 38شّرث اهيدذر : اٖٗج  (3)
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 ــــــــــــــــــ

داوي ، دار الكخبة العرتً ، هحهد تو احهد اللرغتً ، الجبهع الحكبن اللرآو ، خحلٌق عتد الرزاق الهه (1)
 . 46، ض 9، ر  2001تٌروح ، 

هحهد عمٌوي ىبطر ، خٌبىج االهبىج وأذرهب فً العلود الهبلٌج فً الصرٌعج االسالهٌج ، الدار العمهٌج  (2)
 . 55، ض 2001الدولٌج لمىصر والخوزٌع ، االردو ، 

 55الصرٌعج االسالهٌج ، هطدر سبتق، ضهحهد عمٌوي ىبطر ، خٌبىج االهبىج وأذرهب فً العلود الهبلٌج فً  (3)
. 
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 العلم -ج

(4). 

(3)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 806، ص 8979ابو عمر بن عبد البر ، الكافً فً فقه أهل المدٌنة ، مطبعة حسان ، القاهرة ،  (1)
 .303، ص 8912متن االقناع ، دار الفكر ، بٌروت ،  منصور بن ٌونس بن ادرٌس البهوتً ، كشاف القناع عن (2)
 .824، ص 8، ج 8996محمد أبو زهرة ، الجرٌمة والعقوبة فً الفقه االسالمً ، دار الفكر العربً ، القاهرة ،  (3)
 .  47محمد علٌوي ناصر ، خٌانة االمانة وأثرها فً العقود المالٌة فً الشرٌعة االسالمٌة ، ص (4)
ر الصنعانً ، سبل السالم شرح بلوغ المرام من جمع أدلة االحكام ، مطبعة المصطفى محمد بن اسماعٌل االمٌ (5)

 . 801، ص 3، ج 8950البابً الحلبً ، القاهرة ، 

(5). 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

أدلة االحكام ، مصدر سابق ،  محمد بن اسماعٌل االمٌر الصنعانً ، سبل السالم شرح بلوغ المرام من جمع (1)
 . 880ص

محمد احمد المقصودي ، النظام الجنائً واالجراءات فً المملكة العربٌة السعودٌة ، مطابع الدار الهندسٌة ،  (2)
 . 284القاهرة ، )د.ت( ، ص

 . 66حسنً مصطفى ، جرٌمة خٌانة االمانة فً ضوء القضاء والفقه ، ص (3)

(8). 

(2). 

(3). 
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 الذبىً الهتحد
 االهبىج خٌبىج تجرٌهج الهمحلج الجرائن

 والغش لخحبٌلا:  االول الهغمة
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 خٌبىج االهبىج عو غرٌق الخحبٌل

 
 

 
 

(8) 
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 الخٌبىج عو غرٌق الغش
ةةةاهغ
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ّاهغةةةةةةةةةةةةةص     صةة
 ظّرث يً ظّر اهخٖبٌج
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 ـــشـــــــالغــ

 ــشــالغو
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 الذبىً الهغمة
 وثــــرصـــال
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 خٌبىج االهبىج عو غرٌق الرصوث
 أواًل :
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 : ثانيا  

 لثا  :ثا

(4). 

(4) 
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 الذبلد الهتحد

 وكبىوىب صرعب االهبىج خٌبىج عمى الهخرختج العلوتبح

 

 

 
 

 شرعا  

 مصدر 
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 الذبىً الهغمة

 اللبىوىٌج العلوتبح

 ؿلّتج سرٖيج خٖبٌج االيبٌج

يً كبًٌّ اهـلّتبح اهـراكٕ يرخنة سرٖيج خٖبٌةج االيبٌةج    (453ؿبكتح اهيبدث )
تـلّتج اهضتس اّ اهغرايج ّتذهم فبً اهيضرؽ اهـراكٕ كد ٌط ؿوٓ ؿلّتج خخٖٖرٖج 

رٖيج خٖبٌج االيبٌج سٌضةج تةبهٌؼر   فسـوِب اهضتس اّ اهغرايج ّتِذا خنًّ ؿلّتج س
اهٓ اهضد االكظٓ هوـلّتج ُّّ اهضتس ُذا اذا نبٌح اهسرٖيج خبهٖج يً اهؼةرّف  
اهيضددث فٕ ضًٖ خضدد اهـلّتج اذا اكخرٌح تؼرّف يضددث تبهٌؼر اهٓ خّافر ظةفج  
يـٌٖج فٕ اهسبٌٕ ُّٕ شخج ؼرّف ذالذج ؼرّف يضددث ختلٕ ّظةف اهسرٖيةج   

 ددث خغٖر يً ّظف اهسرٖيج ّخسـوِب سٌبٖج .سٌضج ّذالذج ؼرّف يض

سٌضج ُّٕ اهضةتس فلةػ خنةًّ     فتبهٌشتج هوؼرّف اهيضددث اهخٕ خنًّ ؿلّتخِب
 :نبالخٕ

اضةد   اّ ًااّ تضر ًايً يضخرفٕ ٌلل االضٖبء ترا اّ سّاذا نبً يرخنة اهسرٖيج -1
تغبئؾ خبتـِٖى ّٖلظد تيضخرف اهٌلل ُّ اهضخط اهذٔ ٖلّى تـيوٖج ٌلل االضٖبء ّاه

اهخضدٖد خنيةً فةٕ اً    ٖٓـخبص يٌِب ّؿو ٕتظّرث يـخبدث تضٖد خنًّ يٌِخَ اهخ
يضخرفٕ اهٌلل ٖنًٌّّ يّغؾ ذلج تضنى ػتٖـج ؿيوِى فبً اخوّا تِذٍ اهذلج ضةددث  

 اهـلّتج.

ضٖد خضدد اهـلّتج ؿٌد كٖبى  ًباّ ظٖرفٖ اّ دالاًل ًبٖنبً يرخنة اهسرٖيج يضبياذا-2
تبهخظرف تباليّال اهخٕ شويح اهَٖ تيلخغٓ يٌِخَ يخبهفب اضد ُؤالء تبشخـيبل اّ 

 تذهم ٌط اهلبًٌّ اّ االخفبق .
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اذا نبً يرخنة اهسرٖيج نبختب اّ يشخخديب اّخبديب فخضدد اهـلّتج ّذهم ألٌِةى  -3
 ٖشخويًّ تضنى ػتٖـج ؿيوِى ايّٗ خـّد اهٓ يشخخدٖيِى فٖخوّا تبهذلج ّااليبٌج .

ايب اهؼرّف اهيضددث اهخٕ خسـل ؿلّتج سرٖيج خٖبٌج االيبٌج سٌبٖج ُّٕ اهشةسً  
 يدث الخزٖد ؿوٓ شتؾ شٌّاح اّ اهضتس فِٕ نبٗخٕ :  

اذا نبً يرخنة اهسرٖيج ضخط يـًٖ تبير اهيضنيج نبهضةبرس اهلغةبئٕ    -1
ّاهيظفٕ اهلغبئٕ ّؿوج اهخضدٖد خنيً فٕ اٌِةى هةى ٖضخريةّا كةراراح     

 اهيضنيج .
يرخنة اهسرٖيج ّظٖب اّ كٖيب ؿوٓ كبظر اّ فبكد االُوٖةج ّؿوةج    اذا نبً -2

 اهخضدٖد خنيً فٕ اٌِى ايٌبء ؿوٓ ايّال اهلبظر اّفبكد االُوٖج .
اذا نبً يرخنة اهسرٖيج يشؤّال ؿً ادارث يؤششج خٖرٖج ّخنيةً ؿوةج    -3

اهخضدٖد فٕ اً ٌضبػ اهيؤّششج يخظط هوخٖر ّاهتر ّاهٌفؾ اهـبى ّالخشـٓ 
 هرتص اغبفج اهٓ نًّ ايّاهِب خبهٖج يً االضراف ّاهيختبتـج .اهٓ خضلٖق ا
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 الخبخهج

اُى االشخٌخبسبح فلد خّظوٌب اهٓ خبتج اهتضد تـًّ اهلل خـبهٓ نيً  تـد اً اٌخٌِٖب
 . خٖبٌج االيبٌج ّيً ُذٍ االشخٌخبسبح ُٕسرٖيج ّاُى اهٌلبػ اهخٕ الضؼٌبُب ؿوٓ 

 االسخىخبجبح

ج فٕ اهضرؽ االشاليٕ هيب فِٖب يً آذبر شوتٖج ؿوٓ خٖبٌج االيبٌج يضري -1
اهيسخيـبح ّاالفراد ّنذهم يضريج تبهٌِٕ ؿً اخٖبً اهيضريبح 

 ّيضريج تٌط اهلّاؿد اهفلِٖج .

ال ّٖسد ٌؼبى يّضد ٖسيؾ سرائى خٖبٌج االيبٌج ، ّاهسرائى اهخٕ خٌدرر  -2
فِٕ  خضخِب ٌؼرًا ألً سرٖيج خٖبٌج االيبٌج سرٖيج ذاح ػتٖـج يختبٌٖج

 خٌدرر خضح نل ؿيل غٖر اخالكٕ.

 خٖبٌج االيبٌج سرٖيج يشخلوج تبرنبٌِب فٕ اهضرٖـج االشاليٖج ّاهلبًٌّ . -3

 

  فلد ٌّظٕ تبُى اهخّظٖبح:يً خالل اهٌخبئز اهخٕ خّظوٌب اهِٖب فٕ تضذٌب ُذا 

 الخوطٌبح :

ّغؾ ٌؼبى يشخلل ٖسيؾ تًٖ ػٖبخَ خٖبٌج االيبٌج تسيٖؾ اضنبهِب ّظّرُب  -1
 ائى اهيوضلج تِب .ّاهسر

اهخّؿٖج اهدٌٖٖج ّاالؿاليٖج تخػّرث خٖبٌج االيبٌج ّآذبرُب اهشوتٖج ؿوٓ  -2
 اهّػً ّاهيّاػً.
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ختظٖر افراد اهيسخيؾ يً خالل اهولبءاح اهفنرٖج ّاهترٌبيز اهضّارٖج  -3
ّاهيضبغراح ّاهيٌبكضبح يؾ اهخسبر ّاظضبة اهضرنبح ّاهغرف 

 ـبيالح .اهخسبرٖج تخػّرث خٖبٌج االيبٌج فٕ اهي

 

 ّخخبيًب اشأل اهلل خـبهٓ اهشداد ّاهخّفٖق ، ّيب خّفٖلٕ اال تبهلل اهـوٕ اهـؼٖى .
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 الهطبدر

 اللرآو الكرٌن
اهيظرٔ ، هشبً اهـرة ،  األفرٖلٕ يٌؼّر تً ينرى تً اتً يٌؼّر، يضيد -1

 يضيد ُّبضى اهلل، ضشة أضيد ّيضيد اهنتٖر، ؿوٕ اهلل ؿتد :ق خضلٕ ،1ػ
 ،)د . ح ( .21اهلبُرث، ر اهيـبرف، ، دار اهضبذهٕ

،  1اهيزٔ ، خِذٖة اهنيبل، ػ اهرضيً ؿتد اهزنٕ تً ّٖشف اهضسبر أتّ -2
،  هتٌبً ، تٖرّح اهرشبهج، يؤششج،  يـرّف ؿّاد تضبر اهدنخّر خضلٖق
1982. 

زنرٖب ، يـسى يلبٖٖس اهوغج ، خضلٖق ؿتد  تً فبرس تً أضيد اهضشًٖ أتّ -3
 .1979،  1، ر هتٌبً تٖرّح اهفنر، دار اهشالى يضيد ُبرًّ ،

 اهزتٖدٔ : خبر اهـرّس يً اهرزاق ؿتد تً يضيد تً يضيد اهفٖع أتّ -4
يبدث  اهخراد اهـرتٕ،  يسيّؿج غيً اهنّٖح ضنّيج يػتـج اهلبيّس، سّاُر

 ، ) د . ح ( . 31سرى ، ر 
ُرث اتّ ؿير تً ؿتد اهتر ، اهنبفٕ فٕ فلَ أُل اهيدٌٖج ، يػتـج ضشبً ، اهلب -5

 ،1979 . 
 1957ضشً ظبدق اهيرظفبّٔ ، سرائى اهيبل ، يػتـج اهٌِغج ، اهلبُرث ،  -6

. 
ضشٌٕ يظػفٓ ، سرٖيج خٖبٌج االيبٌج فٕ غّء اهلغبء ّاهفلَ ، يٌضأث  -7

 اهيـبرف ، االشنٌدرٖج ، )د.ح( 
، يراسـج  2يضيد االظفِبٌٕ ، اهيفرداح فٕ غرٖة اهلرآً، ػ تً اهضشًٖ -8

 . 1999تٖرّح،  اهيـرفج، رنٖالٌٕ ، دا شٖد يضيد
ضيد ؿؤّٖ ٌبظر ، خٖبٌج االيبٌج ّأذرُب فٕ اهـلّد اهيبهٖج فٕ اهضرٖـج  -9

 . 2221االشاليٖج ، اهدار اهـويٖج اهدّهٖج هوٌضر ّاهخّزٖؾ ، االردً ، 
شوٖيبً ؿتد اهيٌـى ، اهٌؼرٖج اهـبيج هلبًٌّ اهـلّتبح ، يٌضّراح هضوتٕ  -12

 . 2223اهضلّكٖج ، تٖرّح ، 
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اهضيٖد اهيٌضبّٔ ، سرائى خٖبٌج االيبٌج ّاهختدٖد ، دار اهفنر اهسبيـٕ ، ؿتد  -11
  1998االشنٌدرٖج ، 

ؿتد اهلبدر ؿّدث ، اهخضرٖؾ اهسٌبئٕ االشاليٕ يلبرًٌب تبهلبًٌّ اهّغـٕ ،  -12
 . 2221يؤششج اهرشبهج ، تٖرّح ، 

ٕ ، يضيد أتّ زُرث ، اهسرٖيج ّاهـلّتج فٕ اهفلَ االشاليٕ ، دار اهفنر اهـرت -13
 . 1996اهلبُرث ، 

يضيد اضيد اهيلظّدٔ ، اهٌؼبى اهسٌبئٕ ّاالسراءاح فٕ اهييونج اهـرتٖج  -14
 اهشـّدٖج ، يػبتؾ اهدار اهٌِدشٖج ، اهلبُرث ، )د.ح( .

 اهـظرٖج ينختج،  3، يخخبر اهظضبش ، ػ اهلبدر ؿتد تً تنر أتٕ تً يضيد -15
 .1997،  هتٌبً تٖرّح،

الضنبى اهلرآً ، خضلٖق ؿتد اهرزاق يضيد تً اضيد اهلرػتٕ ، اهسبيؾ  -16
 . 2221اهيِدأّ ، دار اهنخبة اهـرتٕ ، تٖرّح ، 

يضيد تً اشيبؿٖل االيٖر اهظٌـبٌٕ ، شتل اهشالى ضرش توّف اهيراى يً سيؾ  -17
 . 1952أدهج االضنبى ، يػتـج اهيظػفٓ اهتبتٕ اهضوتٕ ، اهلبُرث ، 

ـلبة ، ينختج اهـتٖنبً يضيد ظتضٕ ٌسى ، اهيدخل اهٓ ؿوى االسراى ّؿوى اه  -18
 . 1998، اهرٖبع ، 

يضيّد يظػفٓ اهلووٕ ، ضرش اهـلّتبح فٕ سرائى االيّال ، يػتـج االؿخيبد  -19
 . 1943، يظر ، 

يٌظّر تً ٌّٖس تً ادرٖس اهتِّخٕ ، نضبف اهلٌبؽ ؿً يخً االكٌبؽ ، دار  -22
 . 1982اهفنر ، تٖرّح ، 

خظٖج فٕ اهلبًٌّ اهدّهٕ ، ٌّٖس اهـزأّ ، يضنوج اهيشؤّهٖج اهسٌبئٖج اهض  -21
 . 1972يػتـج ضفٖق ، تغداد ، 

 
 


