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:ذاتسألاقيقحتورشن

يدوهرمدوعسم

ةنتابةعماجبيمالسإلاخيراتلاذاتسأ

رئازجلا



ا
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كلذوهةيضابألاةقرفلاانتلهتفلخاممهأنملعل

يفةصاخلاتايتكملايفةسدكملاتاطوطخملانممجلاثارتلا

:رئازجلابعبسلاندملا

يفونقسييبءةرارق«ءفطعلاءةكيلمءةرونبءةيادرغ«ناير

يفةسوفنليجيوءسنوتبةبرجةريزجبةصاخلاتابتكملا

نأىلعدكؤتوةرملكانلفشكتيتلاتاطوطخملاهذه.ايبيل

اوسيلوةلاسرةلمحوةفاقثوملعلاجرمهةماقتسالالهأ

تلختاونسذنمتردابدقوءضعيلایعديامكةراجتلاجر

عيمجةسرهفودرجبنييضابإلاةبلطلاوةذتاسألانمةعومجم

ءاهبفيرعتلادصقبازيميداويفةرفوتملاتاطوطخملا

.اهرشنواهقيقحتلنيصتخملانيثحابللاهراهظإو

هعوننمديرفلاثارتلااذهجارخإيفانمةمهاسمو

ءارثإلطوطخملااذهرشنانيأترإبرغملادالبيفافيكوامك

فيرعتلاعمةصاخةيضابألاةبتكملاوقماعةييرعلاةبتكملا

نمدعييذلاهيبحاصبفيرعتلاوءهيفةدراولامالعإلامهأب

يفتناكيتلاةنيدملاهذهءنالجراوةنيدمءاملعرهشأ

.ركفلاوملعللةرانمىلوألاةيمالسإلاروصعلا



فسويوبأ:لاثمأةذفةيملعتايصخشانلتبجنادقف

.يفرطلابفورعملايتاردسلانولهسنبفسوينببوقعي

.لیعامسإنببويأليعامسإوءنايرمينبانونجحلاصوبأء

.مهريغويفوسلاةفيلخنبنامثعءءورمعوب.

انلكرتدقفحلاصلافلسلاريسىلعظافحلالجأنمو

ءةقحاللالايجأللةودقىقبتلمهخيشريسرامعيبأةذمالت

ةمدخميدقتبانمقلمعلااذهب-اننأىنمتنريخألايفو

نأىنمتنوريسىلععالطإلاديرينملكلةعضاوتم

قيفوتلايلوهللاو
1955/06/13:يفةنتاب



:ريسلابحاحبفيوعتلا

:يتوانتلابوقعييبأنبيفاكلادبعرامعوبأوه

برقعقتةدلبيهو««توانت»ةيرقىلإةبسنيتوانتلابيمس

يفازرابارودتبعليتلارضاوحلاىدحإنالجراوةنيدم

.طسوألابرغملايفيضابألابهذملاءارثإ

نطوتستتناكةيربربةليبقلمسإ«توانت»نألاقيو

هذهنمانطبنأودبيوءبرغلاسلبارطبونجةوازقن

رامعروتكدلالاقامكو-كلذلونالجراويفميقيناكةليبقلا

مسإتوانتنأبلوقلاونييأرلانيبعمجلانكمي-ييلاط

يفاهبتلزنيتلاةيرقلاىلعةيمستلاهذهتقلطأمثةليبقل

.نالجراو

رشعيناثلا)يرجهلاسداسلانرقلايفرامعوبأشاع

ايملعزكرمكاذنآتناكوءنالجراوةنيدميف(يداليملا

.خئاشملاوءاملعللةلبقوءاينيدو

ينالجراولابوقعييبأاهخيشنعملعلاذخأ

تافلؤملاوسئافنلانمديدعلابحاص(م1174/ه570ت)

يففاصتإلاولدعلاباتكوءناهربلاوليلدلاباتك:اهنم

ماقيذلاءبيبحنبعيبرلادنسمباتكوهقفلالوصأ



هتنيدمخويشىلعمولعلانمارفاواطسقذخأنأدعيو

مولعلانمةدافتسإلاوءاهئاملعبقحتليلسنوتىلإلحترإ

يبرعلاناسللامولعسردفءهتنيدماهيلإرقتفتيتلاىرخألا

امموءاهنونفواهعورففلتخمبةيمالسإلامولعلاوءهيادآو

ثيحلاحلاةروسيمةيرثتناكهترسأنأكلذىلعهدعاس

جاتحياموهفيراصملةنسلكرانيدفلأهيلإلسرتتناك

سرديناكيذلاهخيشعماهمستقيناكف٠بتكنمهيلإ

اونذأهتذتاسأنأىتحهغوينهتكنحلضفبتبثأدقوءهيلع

ةبلطلاضعبنعالقنينيجردلالاق.سيردتلاوىوتفلابهل

لهانمابلاطنوركذيانخايشاانكردأ»:اولاقمهنأنييطفتلا

مهاتكردأو»:اولاقكاذذإمهخيشىلعمهعمًارقنالجراو

ةلالجوهئاخسوهعرووهتبظاوموهظفحوهمهفنمنوبجعي

نمالوبرعلانمهظمريملو:اولاقهقلخةعسوهسفن

«.ريربلا

ءيلاملاغلبملاعمةلاسرهيتأتتناكهنأرداصملاركذتو

عرشهميلعتىهنأامدنعواهأرقيالواهبظفتحيناكهتكلو

هيدلاودحأةافوربخىلوألاةلاسرلايفدجوفاهتعارقيف

ةرداغمالإهنمناكامفءيناثلاةافوربخةيناثلايفو

نأينيجردلاركذيو.نالجراوبهيوذوهلهأىلإةدوعلاوسنوت

غرفتلايفةديدشلاهتبغروهسنوتىلإهلاحترانمفدملا

- ( -



ةيوقتوهناسلحالصإولهألالغاوشنعداعتبإلابملعلل

العفنكمتوءناسللايربربهرابتعابةيبرعلاةغللايفهتكلم

ةميقلاتافلؤملانمةعومجمانلفلخفةيبرعلاةغللانم

.هتناتموهتلازجوبولسألاةوقبتزاتمأ

دقوءنيملسملانيبيخآتلاوملسللابحمرامعوبأناك

نينمؤملانمنيتنفنيبةنتفلاتعقواذإ»:هلوقبكلذنعربع

النأيلإبحألافاولعفيملنإفاوحلطصينأىلإبحألاف

دقفىرخألاامهادحإبلغتنأبحأنمنإفةفةئفبلغت

هفيسناكوةنتفلاكلتلهأمزلامهمزلوةنتفلايفلخد

.«همدرطقب

اهنأحجريهنكلو.هتافوخيراتةقدلاهجوىلعفرعيالو

يتلاةنسلاسفنيهو(م1174)ھه570ةنسليقتناك

ءىلعألاقيفرلابينالجراولابوقعيويأهذاتسأاهيفقحتلا

دبعنملئاسررامعيبأانتمالعىلإتلصودقهنأكلذ

اميقمناكيذلايراصتألاريمننببلاغنبدمحمنبباهولا

یفوتفءهیلعتلکشألئاسمنعاهيفهرسفتسيءةناغيف

بوقعيويأهخيشكلذىلوتفءهنعهبيجينألبقرامعوبأ

.(م1174)ھه570ةنسهتافولبق



دالبيفبهذملاءاملعمظعأنمرامعويأربتعي

ةبارغالفءلدجلاىلعةيلاعةردقمهلءاميلعتوافيلأتبرغملا

نمرامعوبناك»:هلوقبةيضابإلايخرؤمخيشهفصينأ

لئاوآنماضيأناكهنكلولدجلاوقطنملاومالكلاءاملعرابك

ناكوناسللامولعنمنطابلاملعمهلغشينيذلاءاملعلا

ىلإنكريالولوقلاىلعدمتعياممرثكألمعلاىلعدمتعي

وأةهبشضحدلةجحريرقتفقوملايضتقيامدنعالإلوقلا

ىلإليميالبلاغلايفناكوءةعدبةيراحملةنستابثإ
بولسألاةناصربزاتميامنإوءلوقلانمراثكإلاوباهسإلا

«.ثيدحلايفزاجيإلاوىنعملاةلازجو
:اهنمةماهلاتافلؤملانمةعومجمرامعوبأانلكرت

امأءهيلإنايوسنملاتالاهجلاحرشباتكوةعاطتسإلاباتك

«مالكلاملعيفزجوملاباتك»وهفقالطإلاىلعهتافلؤممهأ

شقانثيحةيمالسإلاقرفلاهيفلوانتءنييُئزجنمنوكملا
.نيرهدلاهيفججاحوءمهتالاقمهيف

ىرزأيذلا(رامعوبأيأ)وه»:ينيجردلاهيفلاق

بترهنإفءنيتآلاونيرضاحلابعتأفنيضاملاىلعهزچومب

قرفلامسقوءميوقتنسحأهلوصفموقوءميدقتبترأهتامدقم

فيناصتهلو.ميقتسمدصقوةبذعظافلأبميسقتنيبأ
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امهفءاخسلاوعرولاامأوءميهلاسوفنلامايهاهيربىفشي

.«هلالختافصلق

نمكشنودبوههرشنانيأترإيذلاطوطخملااذهامأ

ملاننامغروءمهخيشريسهيفاوركذرامعيبأذيمالتعضو

هذهانيلإاولقننيذلاذيمالتلاءالؤهءامسأديدحتنمنكمتن

لهأهنمديفقتسيلطوطخملااذهقيقحتانرثأاننأالإاريسلا

فلسلاريسىلعنوظفاحيوءبرغملاوقرشملايفةماقتسإلا

.حلاصلا

نايحألاضعبيفثيدحلاقايسنأىلإةظحالملاردجتو

ىلعاهيوريءدحاوصخشوهريسلاهذهبتاكنأانليحوي

لاسيذيمالتلانمدحأىتأنإو»:هلوقك.رامعييأناسل

«...خيشلاهللاقةقلحلالهأىنعمنع

:رخآعضوميفو

اتلبعصاممو«هذيملتليفاكلاديعرامعويألاقو»

تسيلاهيلعانلصحيتلاةخسنلانأوهءامسالاديدحتةمهم
7ء



485491ص2جتاقبطلا:ينيجردلا-١

اهدعبامو441صريسلا:يخامشلا2

خيراتلابكوميفةيضابإلا:رمعميحيلع3
.221-215ص.(رئازجلايفةيضابإلا)

!جةيمالكلاجراوخلاءارآ:يبلاطرامع4
.234-229ص
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دمحمانديسىلعهللاىلصوميحرلانمحرلاهللامسب

يفاكلادبعرامعيبأريسهذهاميلستملسوهبحصوهلآو

.هنعيضروهللاهمحرينالجراولا

نأالوليدتهنلانكامواذهلانادهيذلاهللدمحلا

(1)ةيضابإلابهذملانقفويذلاهللدمحلا.(ةيآلا)هللااناده

هللاىلصيبثلانعةباحصلانعبوصألاقيرطلااومكح

نمؤملاماةشئاعوسابعنباورمعوركبوبأمهوملسوهيلع

نباهللادبعومهريغوءةفيذحورساينبرامعوبيهصولاليو

نبصوقرحو(3)يئاطلايصحنبديزو(2)يبسارلابهو

:ينرقلاسيوأويسرافلاناملسوحيرشو(4)يدعسلاريهز

هللاناوضرةباحصلانمةريثكمهرئاظنوناحوننبديزو

وبأو(6)ضايأنبهللادبعو(5)رباجنيعباتلانعومهيلع

راحصو٠«(8)كامسلانيرقعجو(7).ريدحنبسادرملالب

نبفنحأوبابخلاف:ء(10)يلالهلاملاسوفاحزو(19)يديعلا

وبأنيعباتلايعباتنعونيعباتلانمةريثكمهرئاظنوسيق
(12)بياسلانبمامضو٠(11)ةميركييأنيملسمةديبع

نبحلفأو(14)يراشلاةزمحوبأو٠(13)يحينبهللادبعو

ريثكنيعباتلانممهريغو(15)ناهدلاحلاصحونوبأوةبقع
ايةرخآلاوايندلايفمهنمانلعجامهللا.مهنعهللايضر
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وهوراغيفملعلاملعيراصفهللاهمحرةرصبلاىلإةميرك

هلمحمهولاجرةرشعمهوهنماوملعتو)16(نامتكلايف

انخيشاي:اولاقءمايألانممويتاذىلإانباحصأنمملعلا

اذهىلعانيولقاهبنّئمطتةماركلاضعبانيرتنأديرن

ءاعدلايفدهتجاونيتعكرىلصوخيشلاىضوتفءبهذملا

ءامسلامثلوألاءامسلاحتفناوءراغلافقسحتفناىتح

مثسداسلامثسماخلامثعبارلامثثلاثلامثيناثلا

بهذمةماركيوهللاةردقبشرعلامهلنابف.عباسلا

لقتناودجلاقاسنعاورمشوكلذدعباودهتجاوءةيضابإلا

برغملاىلإلاجرةسمخوقرشملاىلإلاجرةسمخمهتم

حضاولاقحلاىلعمهريساوريسوةيضابإلابهذماوحتفف

(17)ينالچراولاميهاربإنبفسويبوقعييبأنامزىلإ

هللاهمحر(18)يمرضحلابوبحمنبدمحمريسهيلإلصو

(19)ایرکزوبأودبعرامعوبأوابيجعاحرشمهحرشو

مهمحر(20)يتازملافلخينبناميلسعيبرلاوبأومهخيشوه
مهخويشىلعوذيمالتلاوةقلحلالهأىلعريسلااوريسوهللا

عمجأونيريغمالونيلدبمالنيعباتمهراثآىلعانلعجامهللا
ةبازعلاىتعمام:هلاولاقفيفاكلادبعرامعيبأذيمالت

ةبازعلالصأ:لاقفةفلابملاةظمأنمةلاعفنزوىلع

ىلعدجهتلاوفوصتلاوةبرغلاوةلزعلاوةبزعلانماهقاقتشا

- 12 -



ريسىلإعجرنكلذنملصاحو.ةبازعلاكلذفءلابجلاسور
الهنأملعأضعبىلعمهضعبريسنممهيلعبجياموةقلحلا

نأىلوألا:لاصخعبرأهيفنوكتىتحةقلحلادحألخدي

ملعلابلطيفارمشمنوكينأ:ةيناثلاءابيدأاسيكنوكي
ءاملابهدسجلسغي:ةعبارلاقاوسألالوخدرثكيال:ةثلاثلا

نمسندلانمهلسغيفدسجلاام.ردسوءامبهبلقلسغيو

كلذهيشأاموريكتلاوشغلانمهلسغيفبلقلاامأوسانلا

قاوسألايفلوخدلانعهسفندعابيوءلمعلاهبحبجويامم

اذإو.سانلانيبفهفتلاوهكهكتلاوتاعامجلايفدوعقلاو

نمعجرينأىسعرصبيوهيلعرتسيةوفهبمهنمدحأيلتبا

ىلإهيلإجاتحينممنوكيوءنآرقللاظفاحنوكيوءهتوفه

.اهمزتليعضاوملاضعب

؛ماسقأةعيرأىلإمسقنتفةقلحلالهأةفصامأو

ىوتحإنيدلانألبدألاوملعلابلطيفدهتجيلوألامسقلاف

نوكينأ؛يناثلاو٠اريثكايندلابالوغشمنوكيالوءبدألاىلع

ءافعضلاقوقحيفادهتجمنوكينأ:ثلاثلاونآرقللاظفاح

.لقوقحبامئاقومولظمللملاظلانمافصتنمونيكاسملاو

فيعضلابونيامبامئاقوءةنيدملاقوقحوريزاجملاوقاوسألا

نأ:عبارلاو,قوقحلانمكلذهبشأاموءهلهأنععطقتملاو

لبدالواهلناکنمالولامهلناکنمدجسملالاماولويال
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.نيبنيبناکنمهنولوي

ةهنيبلابهيلعترهظوةقلحلالهأنمةريبكلعفنمو

نمهنوجرخيوءنيحلايفهنمنوأربيةبازعلانإفةلداعلا

لاوقألانمةحضاوهتريبكتناكاذإمهتقلحنمومهناويد

ةمولهللايفنوفاخيالومهمكحهيفنومكحيفلاعفألاو

ملاظملادروباتوءهبنذبفرتعاورقأاذإكلذدعبف.مئال

يفدعقيةبلطلارئاسنمنوكيفلعفامىلعمدنورصقو

ةقلحلاىلإعوجرلاامأو.اذيملتناكنإةلودلارقيوسلجما

اذإامأو.اليبسهعوجرلاودجوفةقلحلالهأرظناذإالإالف

ناكنإ;كلذكوهودريالفهلعفبسندلاةقلحلاىلعلخدأ

لعفنإوءادبأهودريالفداسقفلاىلإلوؤيمهعمهعوجر

ارسهيفمهمكحنومكحيوهيلعاهنورتسيمهنإفةريغص

بسحىلعنيماعوااماعوانيرهشواارهشهنودعابيو

كايإكايإكايإ:هذيملتليفاكلادبعرامعوبألاقومهرظت

اهنمةلاسمةئامسمخمهمزليهنأفنامزلارخآلهأةقلحو

مهتيبناتئاموسانلانييومهنيبناتئامومهسفنأنيبةئام

همزلتفمهسفنأنييومهنيبيتلاةئئاملاامأءدجسملالامنييو

رومأىلعانعاوانعملخدأ:ةقلحلالهآهللوقينولوقينيح

قوقحلانمهمزلياميفركفتيملنإو.ةرخآلارومأوايندلا

ةقلحكيهيتلاةقلحلايفهقنع:لخدأوةقشملايفلخددقف
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هلهانعادوعيمنوكينأاهنمفءةريثكرومأهمزلتوءديدحلا

لهألتفتليالوءهباحصأعمقاثيملاذخأهنألهتريشعوهدالوأو

يفالإدجويالوءايندلالهأعمعامتجالارثكيالوءايندلا

تافتلالانعهينيعضمغيو.دجسملايفوأهنانجيفوأهراد

.ايندلالهأمالكعامتسانعهينذأقلغيوءهللحيالامىلإ

انامياهللمهسفنأنوعيبيريثكيفليلقةقلحلالهأف

يفنودهتجممهف.ةمايقلامويباوثلانوجريءاباستحاو

هلدزشةرخآلاثرحديريناكنم»:ىلاعتهللالاق.هللاليبس

لاقوءةبيجعلاةسياقملاهذهرامعوبأساقكلذلو(هثرحيف

تركذاذإف.ريغتلاالورذقلااهقحليالةقلحلانأخيشلا

ناكاذإنكلوءكسملاةحئاركاهتحئارتدجوةيفاصلاةقلحلا

نمفئاوطىلعدرلانمضتتاهنافلسعلاكادحاومهمالك

ةثكنلاهذهو.نيدحلملاوةيلاغلاوأبهذملالهأنمنيدحوملا

لمأتلاومدنلاوركفتلاىلإءاعدلاوبيغرتلاباهلوصحم

ةهجولانمةلدألايفنورظنيمهنألىفوتسملاثحبوقداصلا

اذإحيحصلاملعلاالاةهبشلايفاورظنيملوءهنملدتيتلا

قوقحيفهللاهمحرخيشلااهيلعهبنيتلاتافآلانمملس

لهأينعمنعلأسيذيمالتلانمدحأىتأناو.ةيازعلا

دحأناكاذإةقلحلالهأ:هللاهمحرخيشلاهللاقةقلحلا

نموءهلمعهللاطبحأراختفاللوأفرشللةقلحلابلطيمهنم
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انآهبلقيفلخديونارقالاىلعمدقتيونمونمنباانألقي

هبلقيفهللالخديوءهنأشهللارغصيوهللاهتقميفيبازع

يفناكادو.هنمهللابذوعنصاصرلاوديدحلاخسوكخسولا

يفثحبلاوملعلابلطيفدهتجادحأهللاقاذإةعيبطدحأ

نوأربيوهنورجهيفقحلاليقيملوءهرمأامىلعهضغبيقملعلا

تقوناكاذإبجعلالكبجعلاو:هللاهمحرخيشلالاقءهنم

مهضعبزماغتياصوصخمناكاموأدجسملافلعهيففرعي

نمءيشهيفنينالفلاتقوقحلانالفاي:نويعلاباضعب
.ةبازعلاةعيبطبتسيلةعيبطلاهذهنمهللابذوعنوءتاقدصلا

لاق.انامياواباستحاةرخآللهسفنعيبةبازعلاةعيبطف

نامزلااذهلهأنممولعموهاميبسح:هللاهمحرخيشلا

كنييوينيبةرامالانالفايءتارامالاباضعبمهضعبيصوي

المكباحصأاوملعااضعبمهضعبىصويوءينالفناكملا

الةقدصلاباحصالنولوقيكلذنمربكأومهيلعاولفغت

هذهلهأنمهللابذوعتانعمرضحيملنالفنعاولفغت
اوشاعلبءبهذملالهأريسنمةريسلاهذهتسيلوءةعيبطلا

ريساوفلاخبهذملايفقيرطمهلسيلفباودلافلعيف

يفدهتجينأيبازعلليغبني:هللاهمحرخيشلالاق.خياشملا

ناسنالاحبقأام:خيشلالاق.نآرقلاةءارقيفءمولعلابلط

غرفاذإوءاميقتسماكلاسهيفنكيملوءالضفلاقيرطمكحي
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وهوهسفتبملعيملوءناركسوهولضأولضهوجولاهذهنم

.رورغمهنأملعيملوءهللايدينيباهنعلوؤسمهنأملعيال

ةلزنمكةيفاصلاةقلحلالهأةلزنم:هللاهمحرخيشلالاق

نامزلارخآلهأنكلوءءاوسهمكحيفلداعلاناطلسلا

نمالاهنمجنيالوقيمعرحبايندلانألمهتوهشمهتيلغ
هبشأاموةيمحلاودسحلاوربكلاوابرلاكتافآلانمهللاهمصع

.نامزلاتافآنمكلذ

هنيبوةبازعلانييوهنيبةريثكقوقحهمزلتفخيشلاامآو

ءهسقنلهسفننمقحلافصنيخيشلانوكيو.هذيمالتنيبو

ءنافجالانيعبالنانجلانيعبرظنيوءاسيكابيدأالقاعنوكيو

مسقووهمسق:ماسقأةثالثىلعةقحلالهأبتريو

:هللاهمحرخيشلالاقو.ةبازعلانميقباممسقولاجرةعبرأ

دقعلاولحلاةرجهلايفنيقوبسملانملاجرةعبرأةقلحلانم

مهلغشيالةرخآلاوايندلارومألاظفاحناكنمنكلوءمهيلع

یتحمهعضومنمنوكرحتيالبطقلاكمهونأشنعنأش

يفاوتاماوتاماذإوءةلاحلاكلتىلعمهوءهللامهضبقي

.ةنجلاقيرط

ةبازعلانمنوقابلاوخيشلاىلاةعجاراهلكةروشملاو

مهةعبرألاكلتلوقتامنوظفحيومهنيعأبنورظنينوتكاس

خيشلا.الدبلاةلزنمبةقلحلا:هللاهمحرخيشلالاق.مهخيشو
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.ةرخآلارومأوايندلارومأىلعةقلحلامهةعبرألاوثوغلاوه

ىلاةبازعلاةلمجنمدحألوحتةعبرألاكلتنمدحأتاماذإو

نوقحليوءهللامهضبقيىتحلاحلااذهىلعمهوهناكم

اهؤوبتوءلداعلاناطلسلاةلزنمبمهوريسلالهأخئاشملا

.ءاوسلدعلايفلداعلاناطلسلاةلزنمةقلحلااولزنو

مزليامىلإعجرنوهللامهمحربهذملالهأريسهذهف

لهأىلعركذاممءيشهمزليالدجسملاقوقحنمخيشلا

الةريغصوأةريبكهيلاةعجاراهلكاهنافةروشملاالاةقلحلا

اذهنكيملاذإو.ريبكلاثوغلاوهوهرواشيىتحدحأكرحتي

ىلعناكنمف.ةريصبريغىلعمهفةقلحلالهأنيبطرشلا

هلوقهيلعقدصجردتسمنوتفمرورغموهفةريصبريغ

بتريو.(ةيآلا)"نوملعيالثيحنممهجردتسنس»:؟ىلاعت

ملعلايفمهتملضفأوهنمنورظنيدقعلاولحلالهأخيشلا

نذؤيالجروءمهنيدىلعهنونمؤيوعرولاوبدألاوةنسلاو

لاجرةسمخوءرضاحملايفراغصلانوؤرقيلاجرةئالثو

دالوأالوريثكلامهلالنممنيلجرنولعجيوءىتوملانولسغي

لکألاجرخينمنورمأيوءدجسملالامىلعنيليكونيريثك

دجسملانسحينمنورمأيونايبصلاوذيمالتلاوةيازعلل

يقلوخدلانمباودلاوراغصلاعنميورئاصحلاب

ىلاةعجاراهلكةروشملاوءاهريغوةساجنلاةيشخدجسللا
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نوكيهذيمالتعمخيشلاىلعبجيامم:يناثلاطرشلاوخيشلا

هيلاعفراذإو.دحأىلعادحأحجريالابيدأاسيكاقذاح

هذيملتعميقلتيىتحدحأمالكلبقيالفذيمالتلاضعبمالك

تلعقتنأوءاذكوأاذكتلقتنألوقيو.مالكلاهنععوفرلملا

الئلهنیپوهنیبهاهنيفهيلعليقامهيلعححصاذإواذكواذك

لاوقأىلعهلابعسويوهذيمالتنيبوهنيبضعبلالخدي
لوأ:ثلاثلاطرشلاو.ةدحاوةلزنمبهبلقيفمهلعجيوءذيمالتلا

لكلبقبدألاميلعتبمهلادبينأهذيمالتىلعخيشلامزليام

ملاذإوءهعقتملعملانمهملعتاملكفبدألااوملعتاذإوءءيش

لكنملهجلاهءاجوءعروالوملعهعفنيالفبدألاملعتي

ىلعاهوتبثااذإةقلحلا:هللاهمحرخيشلالاق.ناكموبتاج

ةحئاركمهتحئاراهلهأوءةنجلاقيرطيفيهفطرشلااذه

اهريسريسلاهذهىلعىوتحاةيضابالابهذمنألكسلا

خياشملاريسعبتينممانلعجامهللا.هللامهمحرخياشللا

نوكينأهذيمالتلخيشلاىلعو.ةرخآلاوايندلايفهللامهمحر

عماذيملتنوكييتحةبازعلاعمدحألخديالفءةريصبىلع

وهوةبازعلاعملخديلريسلاوبدألاملعتينمزذنمذيمالتلا

ءهلاعفايفوهناسللاظفاحنوكيوءريسلاوبدألايفسراقف

وهليهسقنالإموليالفهيفطورشلاهذهنكتملنمو.ابيدأ
الفةبازعلاةجرديفانأهسفنيفلوقيذإربكتلاةلزنميف



دقفركفتنموةرخآلاوايندلايفنحملانمهمزليامركفتي

.ليبسلاءاوسنعلضوهسفنشغدقفلمهاولفغنموءاجن

ضقغباوهللبحاوهللعنموءهللىطعاوهللحصناذإخيشلاو

اهباوبأنمتويبلااوتوأنيذلانيلماكلاةلزنمهللاهلزنيهلل

هللاهعلطيوءصالخالاولمعلاوملعلابةقيقحوةقيرطوةعيرش

تادابعلاعيمجيفسوقفنلاسئاسدنمسيبلملاةفرعمىلع

لمعيملوطورشلاهذهعيضنموقحلاهلنيبتيىتحتاداعلاو

ءوضنيعلاركنتدق:ميكحلالاقامكسمطناوءيمعدقفاهب

.مسقنمءاملامعطمفلاركنيوءدمرنمسمشلا
نممانلعجامهللا.بهذملالهأريسعيضنمةياكحهذه

اضوعكنودامعيمجبيضرينممانلعجاوءكدوجوبىضري

نموءلمعريغبملعنمهللابذوعنوءنيمحارلامحراايكنع

.صالختساریغبصالخانمو«صالخاريغبلمع

عضاوتلايبازعللبحتسيو:هللاهمحرخيشلالاقو

ابيجمملسوهيلعهللاىلصيبنلالاقامكةلفغلاوريصقتلاو

دبعلاسلجيامكسلاهللاديبعنمدبعانأ:ةحوقولاةأرملل

ملعيملاذإخيشلاامأو(ثيدحلا)دبعلالكأيامكلكأو

ماعليلدبةريصبريغىلعهنإفءبدألاهذيمالتوهباحصال

خيشلاناكاذإو.كلذنعلوؤسمهنأملعيوهومهلةحيصتنلا

ناکهريغقحيفالوهسفنقحيفهيلعبجيامملعيال
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.یمعأدوقيىمعا

يناعملادئارقمهفيفيكو:هللاهمحرخيشلالاقو

:موتلاوءالابرشوماعطلالكأهبأدناكنممالكلابيلاساو

يذلكدؤيملونيمدقتملاريسيفنكيملنمف.عمطلاهتميشو

ء؛ملاظلانممولظمللالوهسفننمفصنتيملوءهقحقح

اذهىلعهاهننملهباوجنوكيوءلهجلابرومالايفضوخيو

قسافلاضاذهفهلهألالوملعللتصنيملو.لئاوالااندجو

يفمتعزانتناف»هياتکمکحميفلاقيلاعتهللانافرفاك

سانلانمو»:ىلاعتلاقو.«لوسرلاوهللاىلاهودرفءيش

باذعىلا»هلوقىلإ«...ملعريغبهللايفلداجينم

مكحيلهلوسروهللاىلااوعداذإو»ىلاعتلاقو«ريعسلا

اذهىلعباوجلايفهلوقو.«نوضرعممهنمقيرفاذإمهنيب

اناهربالوةجحالواليلدهيلعبصنيملاذإلئاوألاتدجو

یوسلیلدنماهلدبالیوعدلکنإفءروزوءارتفاوكفاوهف

اليلداهيلعبلطيالفلوصألايفاهيلطيلفاهدارأنمفةعيرأ

امملكنموءدحاوصنهلككلذنأل(...)ملاهيفلاقيالو

ةمومذملالئاصخلايفوهفنيمدقتملانيحلاصلاريسنمركذ

دقحلاوهاجلاولالابحوءايرلاوةسايرلاوريكلاوبجعلالثم

ةنايخلاوعمطلاولخيلاوحشلاوراقتحالاوةيرخسلاودسحلاو

ةرئاكملاولادجلاوءارملاوةحيصنلامدعوشغلاوةعيدخلاو



بحوةنهادملاوزمللاوزمغلاوءاليخلاوةاهابملاورخافتلاو

:ىلاعتلاقباوصلاوقحلالعفريغىلعةدمحملاوءانثلا

نمةزافمبمهنبسحتالفاولعفيملامباودمحينأنوبحيو»

يغينيالو:هللاهمحرخيشلالاقو.«ميلأباذعمهلوباذعلا

سنديوهضرعسنديفةرخآلااهضوعوايندلارثأينأخيشلل

اعمطهدلبنمجرخيفمساوملاهرفسوهترايزبرظتنيفهنيد

نميطعيوءايندلاخاسوأنملصحتياميفةجاحريغنم

ريغوعرزلاداصحوفيرخلاتقويفمهروشعومهتاقدص

ينالقلادلبلاىلالوصولاتدراهباحصاللوقيو.كلذ

دجسميتأيوءابحاصدلبلاكلذيفلعجيوبهذيوهونذأتسيف

خيشلانعاولفغفتالدلبلالهالهبحاصلوقيودلبلاكلذ

وهوهدلبىلاحارناةكربلاانللصحتنأىسعيتالفلا

هعمانوحضفتالوءةدحاوةرمهنسيفانيتآيهنافانعضار

نكيملىتحةارادملابهيلاةرمنوموقيفهنممكهوجواورتساف

هللابذوعتفءةقشموافلكتهنوعفديفهدالوأءاشعالالجرلل

.هایتدبهنیدعیبینمموءهذههتفصناکنمم

ىلصونيملاعلابرهللدمحلانأاناوعدرخآودجواممت

نيلسرملاىلعمالسونييبنلامتاخدمحمانديسىلعهللا
.نيملاعلابرهللدمحلاو

ك
(
پ
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قىلاعتلا
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يرملامناسسيأنبهللادبعىلايضابألابهذملابستي
ءنيزرابلاهلاجردحأوهف(م705-00)(ه86-00)يميمتلا

ةفيلخلاعمةيسايسلاوةيلادجلاوةيمالكلاهفقاومبفرع

اذإو.(م705-685)(ه86-65)ناورمنيكلملاديعيومألا

مدطصتاتنافبهذملااذهلىلوألالوصألايفثحبنانحر

.كلذيفنيخرؤملافالتخاوءتاياورلابارطضاب

جرخيذلاضابأنبهللادبعىلاهعجريالثميناتسرهشلاف

ترهظةقرفلانأركذيفريثألانياامأ.دمحمنبناورممايأ

يفقرزألانبعفانضابانبافلاخامدنعدوجولاىلا

ناكفداهجلانعفلختلاودوعقلاةلاسمةصاخلئاسملاضعب

ةدجنورافصلانباوضابأنباهنعلصفنانأكلذةجيتننم

ءارآاهلةقرفمعزتيمهنمدحاولكحيصأورماعنب

.تادقتعمو

نبرياجةمالعلاىلااهبهذمدرتفةيضابألارداصملاامأ

نبرباجق.هماظنهيلعماقيذلاهسأوبهذملالصأوهف.ديز

نأوءهلوصأوةيهقفلابهذملادعاوقىسرأيذلاوهديز

اذهحجرتو.هئافلخديىلعتلمتكابهذمللةيئاهنلاةروصلا

ًاطخأدقو.رباجيارنعملكتيناكضايأنبانأليأرلا

دبعوهدمحمنبناورمدهعيفجرخيڌلانأليناتسرهشلا

۔25.



هللادبعسيلوقحلابلاط"بفورعملايدنكلايحينبهللا

.ضابانب

-بهاذملاوةيمالسالاقرفلانماهريغك ةيضاياللتناكو

نبكرشممهيفلاخمنودعيالةيضابالاف.اهزيمتدئاقعوءارآ

ليخلاىوسنوذخأيالمهنافاومنغاذإوءمعنرافكامناو

مهنافةضقلاوبهذلاكةنيمثنداعمنمكلذادعاموحالسلاو

ءىدابممهأنمو.مهسفنألاهنولحتسيالواهباحصألاهنودري

ةبحملاينعتةيالولاو.ةيالولاًادبم-يف-ةيضابالا

اذإيضابالاهيخأهاجتايضابالاتابجاونميهوةاخاؤملاو

ردقبركنملانعايهانءةينيدلاهتابجاوىلعاظفاحمناك
عابتالتحمساهدجناملقيتلاةيصاخلاهذهنا.عاطتسلملا

.ةبحملاوةوخالااهدوستةيعامتجاةايحيفشيعلابهذملا

ىلااهئاقيواهراشتناواهعابتاةرثكىلاىدأامماذهو

مئئاقلادرقلانومرتحيةيضابالاناكاذإو.اذهانموي

ىلعجرخييذلانإفخألاةلزنمبهنولعجيوةينيدلاهتايچاوب

ةلماعمهنولماعيوءهناوخإةيالونمهنومرحينيدلاعئارش

.ةءاريلابًادبملااذهفرعيوءبوتيوهللارفغتسينأىلاودعلا

رفاكللةنعللاومتشلابوجووضقغبلاوةذبانملاوةوادعلاينعيو

.هلرافغتسالاوأهيلعمحرتلامودعو
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بقاريناينبلاكسامتميضابالاعمتجملادجنانهنمو
كلذيفنوعسيخويشلالبقنمةديدشةبقارمدارفالاهيف
رئازجلايفةيضاباللو.هللاعرشىلعوبهذملاىلعظافحلل

موقتهقتاعىلعف.ةيازعلاسلجممسابفرعيخويشسلجم

.ةليبنلاةيلوؤسملاهذه

يناثلافصتلايفةرصبلايفةيضابإلاةوعدلاتزكرت

تناكثيح(يداليملاعباسلا)يرجمهلالوألانرقلانم

كلذيفببسلاعجريوءةماتةيرسيفدقعتةيملعلاتاقلحلا

ينبةالوضعبنمداهطضإنمبهذملاهاناعامىلإ

نبجاجحلاوهللادبعهنبإوهيبأنبدايزلاثمأنمةيمأ

.ىفقثلافسوي

مامااولعجوءبيدارسيفاهوماقأمهرذحةدشنمو

رماملكف.ةسارحلاهتمهمفافقلاعنصيالجربادرسلا

يفاهعضوةلسلسلهكيرحتبمههيبنيبادرسلابرقبناسنإ

كلذكاهوماقأدقو.رمينأىلإثيدحلانعنوعطقنيفهمف

ىتحمهسابلاوسيلفءاستلابنيهيشتمزئاجعلاتويبيفىتح

.مهرمأفشكيال

لكنماوذخأدقمهذيمالتنأةيضابإلاةمّئأسحأالو

يفمهعيزوتباوماقةوعدللدادعتسإلامتأىلعمهنأوملع

ىلإدعسنبةملساولسرأفءةيمالسإلاراصمألافلتخم
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ءةيبرعلاةريزجلابونجىلإيدنكلايحينبهللادبعوبرغملا

دوقولاتءاجكلذلباقميفو٠ناسارخىلإةيطعنبلالهو
الوءبذعلاهلهتمنمملعلاذخأيفةبغارتاهجلافلتخمنم

ةعامجدوفولاهذهنيبنموءمهنادلبىلإاوداعمهميلعتاوهنأ

.«ةبراغملاملعلاةلمح»مسابتفرعةيبرغم

كلىلعاهدعاسارهاباحاجتةطخلاهذهتحجندقل

تلايتلاوةيومألاةلودلااهبرمتتناكيتلاةريسعلاةرتفلا

ءقارعلاندميفةيضابألاترشتنافدعبءاميفاهطوقسىلإ

نرقلالاوطاهباولظوءعابتألانمارييكادعتمضةفوكلاف

وبأملاعلامهئامعزنمفء(يداليملانماثلا)يرجهلايناثلا

نيبطبارلاطيرشلالوطىلعترشتناامك.يفوكلارجاهملا

ةاعدلالضفبزاجحلايفترشتناامك.لصوملاوةرصبلا

:بيبحنبدمحم٠يربتعلانيسحلانبايلعرحلاوبأ:لاثمأ

ىلإةوعدلاتلصوامكءيندملاضابأنياوةملسنيدمحم

نبهللادبعةديبعيبألاثمآراجتلاقيرطنعدنهلادالب
تحجنيتلاقطانملاامأنوميمنبرازنوءريغصلامساقلا

يفف.نامعونميلايهرظنللتفلملكشبةيضابإلااهيف

ةمامإسسؤينأيدنكلايحينبهللادبععاطتسإنميلا

زكرمنمهبرقنأريغ(م747)ه129ةنسةيضابا
ةفيلخلاهللسرأدقف.بعاتملانمريثكلاهلراثأةفالخلا

O
f
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ةزمحيبأهبحاصيوةميزهلاهبقحلآاشيجدمحمنبناورم

ىلإرفنممهنمقءناوخإلاقرفتفءيدزألافوعنبراتخملا

يلعدمحمخرؤملافءبرغملادالبىلإمدقنممهنمونامع
نبرابجلادبعويمرضحلاديلتنبثراحلانأركذيزوبد

يفسليارطةقطنميفةمامإاسسأناذللاىدارلاسيق

.ةزمحيبأشيجنمضاناكبوغما

طوقسدعبةيلجةروصببهذملااهيفرهظدقفنامعام

ةيحانلاهذهيفتناكهلىلوألاةنبللانأمغرنميلاةماما

نميلاناكسنمةماقتسإلالهأةرجهىلإكلذعجريامبرف

شطبنمىرخألايهجنتملةريخألاهذهنأالإ.نامعىلإ

وبألسرأ(م753)ه136ةنسيفق.ةيسابعلاةفالخلاشويج

نكمتوءيميمتلاةميزخنبمزاخهدوقياشيجحافسلاسابعلا

نأالإةطلسلاذوفنةدوعوةمامالاطاقسإنم

ةطلسلاتلظدققءعطقنتملنييسابعلاةالوللةيضابإلاةمواقم

ممتنأىلإةفالخلاةالولةراتوةماقتسالالهألةرات

يلثممةطساوب(م943)ه332ةنسايئاهنةقطنملاعاضخإ

.نيهيويلاوأةطمارقلاءاوسنييسايعلا

ةبصخاضرأنكتملقرشملادالبنأظحالنانهنمو

:مهتوعديومهبقاضدققرشملانأاوأرفبهذملارامثال

دالبتناکفةنمآنوكتىرخأقطانمىلإمهراظنأاوهجوف

۔29.



.قطانملاهذهىدحإبرغملا

ىلإةاعدلالوخدخيراتديدحتلاهجوىلعفرعيالو

»:ةسوفنلبجنعهثيدحيفلوقيلقوحنبافءةقطنملاهذه
رشعمهبوءمهلمايألاميدقىلعمهترجهرادهعمجأبلبجلاو

نبهللادبعوضابأنبهللادبعدعباووثةيبهولاوةيضابإلا

اذهلهألخديملو٠هباتاموهامدقامهنأليبسارلابهو

جراوخلاريغهنكسالوناطلسىلإمالسإلادهعيفلبجلا
تقومالسلاهيلعيلعدهعذنملبمالسإلالوأذنم

هذهنکل«ناورهنلهانممهعمملسنميهنعمهفارصتا

يفلتقيبسارلابهونبهللادبعنألاهيفكوكشمةياورلا

دقةكرعملادعباورفنمضعبنوكينأدعبتسيالوناورهنلا
كلذ.احضاوارثأاوكرتيملمهنكلوةسوفنلبجىلإاوأجتلا

لوألانرقلارخاوأىلإدوعيةيضابألليقيقحلاراشتنإلانأ

مودقنوكينأدعبتسيالوءيرجهلايناثلانرقلالئاوأو

.ريثكبخيراتلااذهلبقثدحدقبرغملادالبىلإةاعدلا

هذهيفمهنأكلذ.(م697)ه78ةنسدعبمهلوخدناكلعلف

.يفقثلافسوينبجاجحلاشطبلاوضرعتةنسلا

وهبهذمللوعديءاجنملوانافرمآنمنکيامهمو*

يبأنيملسمةديبعوبأمامإلاهلسرأيذلادعسنبةملس
عباسلا)يرجهلالوألانرقلاةيادبعمةرصبلانمةميرك
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نمهبهذملنُكمينأهتكنحلضفبةملسعاطتسإوء(يداليملا

ءةالولارقمنعادعتبملابجلايفلقتنيناكفءراشتنإلا

يهو«تاعفترملانماهرواجاموةوازفنوءرمدوةسوفنلزنف

ءاريبكايضابأاعمجتمضتدعباميفتحبصأيتلاقطانملا

اهيفنكياهبلحيةقطنملكيفهنأهتمهمهللهساممو

.اهلهتحرايمدنعهنوفلخياعابتأ

»:هلوقلعلوضايفسامحبهبهذلوعديةملسناك

نأاهدعبيلايأالوادحاوامويرمألااذهرهظيولتددو

عابتالانمريبكددعبسكيفةملسحجنف«يقنعبرضت

نأامك.برغملادالبيفبهذملاتاياراوعفرنيذلانيصلخملا

مهيدلنيذلانغبانلانوراتخياوناكةاعدلانمهريغوةملس

اذهةملسمهلسرأنيذلانيبنمناكفءداجلالمعلاىلإليم

دبعملسمةديبعيبأمامإلانم.ملعلاذخألةرصبلاىلإ

.ينوانجلاريطغمنبديمحلا

ذملتتيةرصبلايفنمزلانمةدمريخألااذهلظدقف

سلبارطىلإداعمثةميركيبأنبملسمةديبعيبأدنع

بهذملارشتنافءةسوفنلبجيفىوتفلاوميلعتلاىلعفكعف

:يرجهلايناثلانرقلالهتسميفةقطنملاهذهريربنيب
يفةيضاباللةرجهرادلبجلااذهحيبصأخيراتلااذهذنمو

رسنيفاماهارودنتكمينبرمعبعلامكءبرغملادالب
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لوألىنبفملعتلاوةفاقثلاةيمهأزربأيذلاوهف.بهذملا

ةسردمنامطافيإةيرقيفةسوفنلبجةقطنميفةرم
دقو.بهذملالوصأوميركلانآرقلاةقطنملاءانبأميلعتل

نمنورفاسملاهبرميناكثيحسادمغمقيرطيفهملعت

مثنآارقلانمةحولمهنعبتكيفسكعلاوبرغملاىلإقرشملا

.اهريغبتكوقيرطلاىلإعجراهظفحنإفهلزنمىلإدوعي

ىلعلدياذهوءهلكنآرقلاظفحنأىلإكلذكلظو

يفنيملعملاةلقىلعوءةهجنمنآرقلاليصحتيفهتبغر

نمرصحعلاكلذيفةيوتكملافحاصملاةردنمثةيحانلاكلت

.یرخأةهج

ىلإدعسنبةملساهلسرأيتلاةيملعلاةثعبلاامأ*
يهبهذملارشنيفلاعفلالودلااهلناكيتلاوةرصبلا

ةلمحوأةبراغملاملعلاةلمحياهباحصأ.فرعييتلاةثعبلا

ءمتسرنبنمحرلادبع:نمنوكتتتناك.ةسمخلاملعلا

يسمادغلاراردنبليعامسإءيتاردسلاليمجنبمصاع

دووادوبأو.يرقاعملاحمسلانبىلعألادبعباطخلاوي

.يوازفنلايلبقلا

ةقارفةملسةيعادلابنمحرلادبعىقتلانأثدحدقف

ملعدیرتتنکنِیتفای:الئاقةملسهلدفهنسحتساوءهمالک

ةرصيلاضرأكنودفكلاببهتقلعوهبتفلكيذلارمألااذه



ةميركيبأنبملسمهمسإوةديبعابأىنكياملاعاهبنإف
.هبلطتامهدنعدجتكنإفيميمتلا

دنعوهئئاقفرعمةرصبلاىلإنمحرلادبعهجتإو*

هوربخأفمهدالبنعمهلاسوةديبعوبأمهببحرمهلوصو

نوملعتياولظفءملعلاذخألاوؤاجمهنأوبرغملانممهنأب

.تاوٽسدعهدنع

مهخيشاوملكةرصبلاةرداغمىلعاومزعالو*

نماوسنأامذإمهدالبيفمهلةمامإةماقإيفهوراشتساو

دقانخیشاي»:هلولاقمهنأبايركزوبأركذيوةوقمهسفنأ
يلونفأةقاطانسفنأنماندجووءةوقبرغملايفانلتناك

:ةديبعويأمهللاقف؟ىرتامو؟انمالجرانسفنأىلع

هببچتاممكتوعدلهأيفناکنافمكدالبىلإاوهجوت»

الجرمكسقنأىلعاولوفلاجرلانمةدعلاوددعلايفمكيلع

.«باطخلايبأىلإراشأوهولتقافيبانافمكنم

لئابقنيبةوقببهذملارشتنإملعلاةلمحلضفيو*

ةمامإلوأسيسأتنماونكمتىتحتاونسرمتملوءريبربلا

يبيجتلادوعسمنبهللادبعاهسسأعوبرلاهذهيف

باطخلايبأةمامإاهتلتمثيمرضحلاديلتنبثراحلاو

تغلبيتلاةمامإلاامأ.ءيزوزللامتاحيبأوىلعألادبع

(ه296160 )ةيمتسرلاةمامإلايهايرغمواقرشماهرابخأ
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.ترهيتةنيدميفمتسرنبنمحرلادبعاهسسأيتلا
مهتعاجشواهتمئأةلادعبةمامإلاهذهتزاتمإدقف

نماونكمتنييمطافلانأمغرو.ملعللمهعيجشتومهبحو

الاناوهلاوفعضلااهيفبدنأدعيةمامالاهذهطاقسإ

خويشلاهيلعظفاحنأدعبارمتسملظيضابألابهذملانأ

.حلاصلافلسللمهبحوقيمعلامهناميإب

:رظنأديزملل

134ص!جلحتلاوللملا:يناتسرهشلا1

.169ص3جخيراتلايفلماكلا:ريثألانيا2

.اهدعبامو238ص2جخئاشمتاقبط:ينيبحردلا3

185ص4جممالعألا:يلكرزلانيدلاريخ4

.62صقرفلانيبقرفلا:يدادغيلا-5

.239يومألارصعلايفجراوخلا:فورعمفيان6

دئاقعلاومظنلايفتاسارد:تافيلخضوع7

-206ص1981ةنس17عيبرعلاخرۇؤملاءةيضايإلا

. 7

8§ -Cheikh Bekri: le kharrejisme berbere , extrait des annales

de l'institut d'études orientales T 15, P59.
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9

10)

18

19

جراوخلاخيراتنمحمالم:يزوفرمعقوراف-

173ص1975ةنس2ددعيبرعلاخرؤملا.ةيضابألا

.396ص2جريبكلابرغملاخيرات:زوبديلعدمحم-

صمالسإلايفةضراعملابازحا:نزواهلفسويلوي-

3-145.

.93ضرألاةروص:لقوحنيا-

يمالسإلابرغملايفجراوخلا:ليعامسإدومحم-

.36ص

يفجراوخلاوةفالخلا:بلطملادبعيزوفتعفر-

.32-30صييرعلابرغملا

26صخيراتلابكوميفةيضابإلا:رمعميحييلع-

ىلإةيقيرفإبيبهذملاعارصلا:بودجملازيزعلادبع-

.105صةيريزلاةلودلامايق

2وةسوفتريس:يروطغيلا-

.166صيمالسإلابرغملا:لابقلىسوم-

.120صءريسلا:ىخامشلا-0



كلامنبناعديمنببسارنببهونبهللادبعوه(2

رصاعءةرصبلاةنيدمبتنكسةليبقيهودزألانبرصننب

يفةيمالسإلاتاحوتفلايفكراشءهكرداف(ص)يبنلا

نبيلعراصتانمناکءصاقوييأنبدعسةدايقبقارعلا

دهزلابفرعءميكحتلاركنأمثههجوهللامركبلاط

ناورهنلالهأهالوو.تاتفثلايذببقلهنأىتحةدابعلاو

:هتاقبطيفينيجردلاهنعلاقمهرمأ

ملوهريغاوديريملفهابآوكلذهركتفهتيلوتاودارأ»

اوتيبتساموقاي:لاقمهنمكلذىراملفهاوساوضري

ناكوءهبقاوعربدتفةليلهيلعيتأتوبيغيهوعديأيأرلا

ياراذناكوءهوعيابفءيريدلايأرلانمهللابذوعنلوقي

فالتخإلاهمايأيفعفتراوفالتئالاهبعقوملعونيدومزحو

مسقيوةيعرلايفطليولدعلابمكحيوقحلابموقيلزيملف

«.هيلعهللاةمحرضبقىتحةيوسلاب
202-201ص2جتاقبطلا:ينيجردلارظنأ

دهعملاتاقلط:يبايسلاسمشنبدومحنبملاس

.22-21صءيضابألابهذملاتاقلحيفيضايرلا

.92-91صءاجةيمالكلاجراوخلاءارآ:يبلاطرامع

امو352ص2جريبكلابرغملاخيرات:زويديلعدمحم

.اهدعب
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عارصلايفاوكراشنيذلانيزرابلاةداقلادحأوه(3

نمناکونايفسيبانبةيواعموبلاطيينبيلعنيب

عفرنأدعبنارقلامكحلةباجتسإلابيلعاوبلاطنيذلا
اوضرفنيذلاةعامجلانمضناكامكءفحاصملانويماشلا

.هللثممکيرعشألاىسومايأيلعىلع

. 76 6

ييأنبيلعىلعاوقشنانيذلاةداقلادحأوه(4

ميكحتلالوبقةرورضبنيدانلانمناكنأدعبفءبلاط
جربلانبةعرزةقفرلخددقوءهجئاتنلنيضفارلانمىحضأ

.ةبوتلاهنمنوبلطينينمؤملاريمىلعيئاطلا

.17صعجرملاسفن:فورعمفيان:رظنأ

ينامعلايفوجلايدزألاىدمحيلاديزنبرباجوه(5

ةيالوب«قرف»ةيرقبدلوءاثعشلايبأبفورعملايرصبلا

ملعةرسأيفعرعرت(م639)ه18ةنسنامعب«ىوزن»

ةرصبلاةنيدمىلإلحترإملعلانماطسقذخأاملو٠ةفرعمو
نمديفتسيل-ةيملعلارضاوحلانمةرضاحكاذنآتناكو-
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لقتنيناكهنكلواهيفرقتسإوءةيبدألاوةيملعلااهسرادم

اهيفواهئاهقفوءاهخويشنعملعلاذخألزاجحلانييواهنيب

دبعوسابعنبهللادبعونينمؤملاماةشئاعنعملعلاذخأ

ةريرهوبأوسابعنبهللادبعوكلامنبسنأورمعنبهللا

نسحلالثمءاهقفلاوءاملعلانمديدعلارصاعامكءمهريغو

هقمعتلضفبعاطتسإورانيدنبرمعويرصبلا

حبصيوقوفتينأةعيرشلامولعوثيدحلاونآرقلاةسارديف

نمونيعياتلارابكنمحيصأامكءةرصبيلاةنيدمبايتفم
هام ةقثىحضأو٠نتسلاوثيداحألانيودتباومتهانيذلالئاوألا

حيحصيفهثيداحأدجنثيحءاهقفلاونيثدحملاعامجإب

مولعلارحبوه»:هلوقبينيجردلاهفصو.ملسمويراخبلا

هسأوبهذملالهأجارسنمكيهانىوقتلاجارسوجاجعلا

همالعأهبتيصتنانمونيدلارانموءهماظنهيلعماقيذلا

نبرباجاولاسإ»:سابعنبالاق...سابعنبابحاص
سايانعو»هملعهعسولبرغملاوقرشملالهآهلأسولفديز

رباجريغتفماهباموةرصبلاتيأردقل»:لاقةيواعمنب

رهظىلعنمملعأتام»:كلامنبسنألاقهنعو«ديزنب

.«ضرألا

ةديبعويأ:مهنمةبلطلانمةريبكةعومجمهيلعتجرخت
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ةعوسومانلكرتو««ريثكمهريغوكامسلارفعجوىدزألا

هنامغرو٠ارخٌؤمعبط«رياجناويد»مسابتفرعةميقةيملع

لظهنأالإىفقثلافسوينبجاجحلاةيالوةرتفرصاع

فينحلايمالسإلانيدلانمةاحوتسملاهئدابمباكسمتم

دقوءهتايحاهلسركيتلاةيملعلاوةينيدلاهتلاسربامزتلمو

ةرصبلاىلإداعامناعرسهتكلونامعىلإجاجحلاهاقن

لوألامامإلاوهرباجربتعيو.ةليبنلاهتلاسرلصاويل

ه96ةنس-هللاهمحر-ىفوتو؛يضابألابهذمللسسؤملاو

.ه21ةنسليقفهتدالوخيراتيففلتخإامكو٠(م711)

خيراتيففلتخإهناف.ه18ةنسليقو.ه22ةنسليقو

.ه103ةنسليقفهتافو

.78-70صريسلا:يخامشلا١

.214-205ص2جتاقبطلا:ينيجردلا2

.اهدعبامو86صةيضابإلاةكرحلاةأشن:تافيلخضوع-3

218-215صء3جةيضابالامالعأمجعم:نورخآورصاندمحم4

يبأعابتانعءاثعولاةلازإ:دومحنبملاس-5

13صءاثعشلا

ةيضقفلادوقعلا:ينراحلاناميیلسدمحنبنبملاس۔6

.105-93صةيضابالالوصأىف
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ينبنمةيلعتثنبتاللاميتنبضابأنبهللادبعوه(6

.يميمتلاسعاقملآسيقنبفنحألاطهرديبعنبةرم

عباسلا)يرجمهلالوألانرقلانملوألافصنلايفشاع

ىلإشاعونايفسيبأنبةيواعمةفالخيفاشنء(يداليملا

مغريضابالابهذملابسنيهيلإو٠ناورمنبكلملادبعنامز
ماماللعباتوهامنإولوألامهمامإهنوربتعيالةيضابألانأ

مامإلايارنعالإهيأريفردصيالناکهنألدیزنبرباج

كلملادبعةفيلخلاعمةيمالكلاهتارظانمبهللادبعرهتشارباج

ءامهنيبةلدابتملالئاسرلارداصملاانلتظفحدقوءناورمنب

جراوخنمةلاضلاقرفلارظانيناكهنأرداصملافيضتو

يفضايانبِٳةرهشنمكتوءةعيشوةئجرموةلزتعموةيردقو

نعلوؤسملاناكهنوكهيلإبسنبهذملانأىتحهتارظانم

برداصملاهتمسكلذلوراصمألافلتخميفةاعدلاوةوعدلا

.«راصمألانماهريغوةرصبلايفةدعقلاسيئر»

ءهتافووأهتدالوخيراتديدحتلاهجوىلعفرعيالو

.ناورمنبكلملادبعةفالخيفايحناكنأهيلعقفتملاو

.77صريسلاىخامشلا:رظنأ

.226-214ص2جتاقبطلا:ينيجردلا2

امو75صةيضابألاةكرحلاةأشن:تافيلخضوع-3

اهدعب
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.138-12!صةيضقفلادوقعلا:يثراحلا4

2جةيضابألامالعأمجعم:نورخأورصاندمحم5

.۱3ص

دهعملاتاقلط:يبايسلاسماشنبدومحنبملاس۔6

.78ء77صءىضابالابهذملاتاقلحىفىضايرلا

معزتيذلايميمتلاريدحنبسادرملالبوبآوه(7

مدعوملسلاترثآوناورهتلادعبتقشنأيتلاةعامجلا

ةعامجلاتذختإدقواهئارآضرفلفنعلاوةوقلاىلإءوجللا

يلععمنيفصةكرعملالبوبآدهشءاهلارقمةرصبلاةنيدم

يفكرتشإو.ميكحتلاركنأوءههجوهللامركبلاطيبأنب

.بلاطيبأنبيلعدضةمكحملاعمناورهنلاةكرعم

اركنمةجحلابعانقالاالضفمهءارآرشنيلالبوبألظو

هعابتأرثكفتارظانمللسلاجملادقعيناكف.نيفلاخملالاتق

دقو.ةرصبلايفاصاخادجسممهسقنألاونبمهنأىتح

هنكلو٠.دايزنبهللاديبعةيالويفه55ةنسنجسللضرعت

لظدايزنبهللاديبعنأاميو.ريخألايفهحارسقلطأ

فورعملاينزاملاةمقلعنبدابعهيلإذفنأفهطاشننمباتري

سادرمىلعرصتنافةوقسأرىلع«رضخألانبدايع»ب

.ھه61ةنسكلذو.اعيمجمهدابأوهعابتأو
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:رظنأ

.96-6ةيضابألاةكرحلاةأشن:تافيلخضوع

.226-214ص2جتاقيطلا:شيجردلا

لهأءاملعدحأيدبعلاكامسلانبرقعجوه(8

بهذملامامإديزنبرباجنعملعلاذخأةقراشملاةماقتسإلا

ىلعدفويذلايضابالادفولاءاضعأدحأناك.ةرصبلاب

(ه719-717)(ه101-99)زيزعلادبعنيرمعلداعلاةفيلخلا

.مهدقتعمةحصبهعانقإومهبناجىلإهتلامتسإةلواحمل

دفولانأالإةجيتنىلعمهلوصحمدعنممغرلاىلعو

.رمعةفيلخلاةسايسنعايضارعجر

:رظنأ

.78صريسلا:يخامشلا١

.233-232ص2جتاقبطلا:ينيجردلا2

104صةيضابألاةكرحلاةأشن:تافيلخضوع3

لجأنميدبعلاسابعلانبراحصسابعلاويأوه٥

ءايلاعاماقمملعلاوةنايدلاوعرولايفغلبءبهذملالاجر

نملواوهوءةميركيبأنبملسمةريبعوبأذملتتهيديىلعو

ييأةصاخنمناكامك.برعلالاثمأوبدألايففلأ
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دلوىتمفرعنالو.ملعلادخهنعوءديزنبرباجءاثعشلا

نرقلايفمالسإلامالعأنمهدعترداصملانكلءيفوتىتمو

.(يداليملاعباسلا)يرجهلالوألا

:رظنأ

اهدعبامو233ص2جتاقبطلا:ينيجردلا

81!صريسلا:يخامشلا

.24ء23صءيضايرلادهعملاتاقلط:يبايسلا

يناثلافصتلايفشاعيلالهلايئاطلافاحزوه(0

ابأنأىتحنييومأللهتضراعمىفهتدشبفرع٠.نيعباتلا

يلالهلاملاساما.كلذىلعهبنؤيناكريدحنبسادرملالب

ةئالثانلركذتةيضابالارداصملانأذإهديدحتنمنكمتنملف

(يداليملانماثلا)يرجهلايناثلانرقلايفشاع)يلالهلا

ملاسو(م717)ه99ةنسايحناك)ىلالهلاناوكذنبملاسو

.يلالهلاةيطعنب

.338ص3جمةيضايألامالعأمجعم

-43-



دحأيميمتلاةميركيبأنبملسمةدييعوبأوه(1

بهذمللةمامالاوملعلاءاوللماحءهناكرأثلاثوبهذملاةدمعأ

ةيدأنبةورعلىلومناك.نامعوتومرضحوبوغملليضابالا

ذخأوةرصبلايفشاعءريدحنبسادرميخيميمتلا

كامسلانبرفعجويدبعلاراحصوديزنبرباجنعمولعلا

رهشأةديبعويأربتعيوءينامعلايديعلابئاسلانبمامضو

ةباحصلاضعبرصاعءنامتكلاةلحرميفبهذملاءاملع

مولعلامهنعىقلتوءديزنبرباجهخيشمهنعذخأنيآلا

سابعنبهللادبعو٠ةريرهوبأوكلامنبسنألثمةيعرشلا

يفةديبعيبأللضفلاعجريو.مهريغويردخلاديعسوبأو

يفعابتألاملعبناكثيحىلوألااهتايادبيفةوعدلاميظنت

مامأاسراحلعجهنأىتحةماتةيرسيفةرصبلاهتنيدم

ةلسلسكرحبيرغصخشرماملكفءفافقلاعضيهتيب

يضابالابهذملارشتناهلضفيو.ثيدحلانعمامألاعطقنيف

رهشأجرختهيديىلعو٠ةيمالسإلادالبلاعاقصأفلتخميف

ةزمحوبأءقحلابلاطيحينبهللادبعلاثمأةاعدلا

دبعءيرفاعملاحمسلانبىلعالادبعباطخلاوبأ.يراشلا

دعبةماقتسإلالهأةماعزىلوت.مهريغومتسرنبنمحرلا

ةيادبيفيأنجسلانمهجورخوه95ةنسجاجحلاتوم

(ه99)96 كلملادبعنبناميلسةفيلخلامكح
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.اهدعي

ناك.نامعلهأنمىدزألابئاسلانبمامضوه(2

رثكأعيبرلاذخأدقوهنعذخأءديزنبرباجةاوردحأ

ةرفصوبأاهالوتمامضنعهتياورنكلونعذخأام

دقوءةديبعييأماماللارصاعمناكءةرفصنبكلملادبع

.ىفقثلافسوينبجاجحلاامهنجس«ضعبعمانڃس

قيقحتلاوملعلالهأنم»:هلوقبيخامشلاهفصو

.هنعتالضعملارمأفشاكلاو

:رظنأ

2جتاقبطلا:ينيجردلا؛87صريسلا:يخامشلا

.248-246ص

.30صىضايرلادهعملاتاقلط:ىيايسلا

لحترإءنميلالهانميدنكلايحينبهللاديعوه(3

هخيشسحأأالو.ملسمةدييعىبأةقلحبقحتلاوةرصبلاىلإ
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نبناورميومألاةفيلخلاىلعةروثلانلعأو ه129ةنتس

.زاجحلاونميلاىلعهترطيسطسبنمنكمتوءدمحم

:رظنأ
.70ء63صءيضايرلادهعملاتاقلط:ىبايسلا

.253-187صةيضقفلادوقعلا:ىثراحلا

دحأيراشلايميلسلافوعنبراتخملاةزمحويأوه(4

.ىدنكلا

لوألانرقلاءاملعدحأناهدلاحلاصحونوبأوه(5

نعملعلاذخأءهملعةرازغبفرع(يداليملاعباسلا)يرجمهلا

ةماقتسإلالهأنمديدعلاذملتتهيديىلعوءديزنبرباج

.ملسمةديبعيبأمهنم

.36صيضايرلادهعملاتاقلط:يبايسلا:رظنأ

ةلحرم:ىهةدعتملحارمبةيضابالادنعةمامإلارمت(6

امأف.ءارشلاةلحرموروهظلاةلحرموعافدلاةلحرمءنامتكلا

نكريثيحفعضلاةلحرمنعربعتيهفنامتكلاةلحرم
امامإنوبختنيوةيقتلالامعتسإوةيرسلاىلإةيضابألا

- 46 -



ارسمهتوعدرشنبةلحرملاهذهيفةيضابإلاموقيو.مهيلع

رييغتنعنيزجاعاوماداممهريغمكحتحتءاقبلامهلنكميو

روهظلانيبةلحرميهفعافدلاةلحرمامأ.مهحلاصلعضولا

ةيضابإلاضرعتيامدنعةمامإلاهذهموقتو.نامتكلاو

ةمامإامأءرطخلالاوزبةمامإلاهذهلوزتوءودعلاةمهادمل

نيدتةلودسيسأتلطورشلارفوتتامدنعموقتفروهظلا

مهريغنمىوقأةيضابألانوكينأيهو.يضابإلابهذملاب
ءارشلاةمامإامأ.انلعمهمكحيمامإرايتخإنوعيطتسيثيحب

ىلعهنوعيابيقوفامفالجرنيعبرأبمامإجرخينأيهف

ةنجلااورتشامهنألةارشنومسيوهللاليبسيفداهجلا

ىلإعوجرلاداهجللاوجرخينأدعبمهلزوجيالو؛مهحاورأب

مهلزوجيالامك.لاجرةثالثنعمهددعصقتيىتحمهلزانم

.ةيقتلالامعتسإ

80-79صءةيمتسرلاةلودلا:ريكبميهاربإزاحب:رظنأ

يتاردسلاميهاربإنبفسويبوقعيوبأوه(7
ىلإلحرمثةتاردسبملعتءرابكلاباطقألادحأينالجراولا

.اهئاملعىلعذملتتلاوملعلابلطلسلدنألا

.(م1160)ه00(5ةنسطسوألابرغملابنالجراوىفدلو

اهلالخلمكتسإةليوطةينمزةدملةبطرقةنيدميفرقتسإ
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ناكو.ميجنتلاوثيدحلاوريسفتلاوناسللانونفيفهمولع

ىلإداعمولعلايفرحبتالو.ظحاجلابهنوهبشينويسلدنألا

ةيملعلااهرضاوحةرايزلقرشملاىلإلحترإمثةيناثهدالب

داعمثايقيرفإطساوأيفلغوتامك.اهئاملعنمةدافتسإلاو

ىتحفيلأتلاوسردلاىلعفكعثيحهتدلبىلإريخألايف

تافلؤمانلكرت٠.تاونسعبسةدمهرادنمجرخيملهنأ

باتك»:يداربلاهنعلاق.ميركلانآرقلاريسفتاهنمةديدع

تیارالوراملاریبکارفسغیردالبيفهنمتیاربيجع

ةئامعبسزواجينأترزحوهنمربكأالوهنممخضأارفسطق

نارمعلآوةرقبلاوةحتافلاريسفتهيفرثكأوألقأوأةقرو

الورأملفهلثمرافسأةينامثيفنآرقلارسفهنأترزحو

مكحوأبارعإوأةغليفرودصللىفشأالوهنمغلبأتيأر

عيمجيفواخوستمواخسانوأةذاشوأةرهاظةءارقوأنييم

.«مولعلا

يفهقفلالوصأيففاصنإلاولدعلاباتكفلأامك

بتروءةفسلفلاملعيفنيرحبلاجرمباتكوءءازجأةثالث

تایاورضعیودیزنبرباجنعمامضنععيبرلادنسم

ضعيوديزنبرباجليسارمهيلامضدقو«بيبحنبعيبرلا

یبتایاورودیزنبرباجنعمامضنععيبرلاتاياور
نعباهولادبعنبحلفأماماللتاياوروعيبرلانعنايفس
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ءاتيبنيتسوةئامثالثيفةيزاجحلااهنمدئاصقهلو.مناغيبأ

نبملاسخيشلاهققحنيئزجيفناهربلاوليلدلاباتكهلو

.1983ةنسيڻراحلادمح

حوتف»ىمسيخيراتلايفاريبكاباتكهلنألاقيو

.(م1174)ه570ةنسىفوت

:رظنأ
.221-220صةاقتنملارهاوجلا:يداربلا

قيقحت:ناهربلاوليلدلا:ينالجراولابوقعيوبأ
ةيضابألا:رمعميحيىلع3-4صءيثراحلادمحنبملاس

.اهدعبامو237صءرئازجلايف

يفشاعةيضابألاءاملعدحأليحرلانببوبحموه(8

وبأوههوبأفملعةلئاعنمردحنييرجهلايناثلانرقلا

بحاصدمحمنبريشبوههنباوليحرلانببويحمنايفس

باتككلذكهلوءارفسنيعبسنمنوكملاةنازخلاباتك
امأءةيراحملاباتكوديحوتلايففضرلاباتكوناتسبلا

.ءزجنيعستنمنوكتيباتكهلفدمحم

.276صةيضفلادوقعلا:ىثراحلا:رظنأ
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ريسلاباتكبحاصركبنبيحيايركزوبأهلعل(9

:ينيجردلا.هخيشناکايرکزابآنايرکذرامعوبأف

يتازملايتالسولافلخينبناميلسعيبرلاوبأوه(0

نطاومنيبهرافسأةرثكلهبسنتددعتيسباقلايطقنلا

يبأنينالسيودمحميبأخيشلانعملعلاذخأءةيضابألا

ثيحةفرعملاوملعلارشتنيفهتايیحسرک.ينساريلاحلاص

ءلابجلاولوهسلايفةيضابألانطاومىلإجرخيناك

ليصفايركزيبأخيشلادالوألاثمأهتذمالتهعمجرخيو

ركبنبدمحمنبدمحأاسابعلاوبآوءيحينبركبييو

عيبرلاوبآكرتءمهريغوميهاربإنبميهاربإويسوفنلا

يفةنوزخملافحتلاباتك»اهنمةميقلاتافلؤلانمةعومجم

:ملعتلابادآوملعلابلطيفباتكوةيعرشلالوصألاعامجأ
ء1991ةنسهعيطديعأو1903٠ةنسريسلاباتكناونعبعبط

باتكونيدلجميفهقفلالوصأيفومالكلاملعيفباتكو

(هه471ةنسيفوت.لئاضفلايف
51

.433-3432جمةيضابألامالعأمجعمرظنأ
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عجارلاورداصلا
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.1965توريبرداصرادءخيراتلايفلماكلا:ريثألانيا١

ةعبطءتاقبطلاباتكهلمهأاميفةاقتنملارهاوجلا:يداربلا2

.م1884ةرهاقلاءةيرجح

دمحمةرشن1948ةرهاقلا٠قرفلانيبقرفلا:يدادغبلا-3

.يرثوكلانسحلانبرهاز

.(طوطخم)ةسوفنريس:يروطغبلا4
عاضوألايفةسارد)ةيمتسرلاةلودلا:ريكبميهاربإزاحب5

(م909-777)ه296-160(ةيركفلاةايحلاوةيداصتقالا

.1985رئئازجلاء!طكيموفالةعبطم

لوصأيفةيضفلادوقعلا:(دمحنبملاس):يثراحلا6

ةنطلسءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازورشنءةيضابألا

.1983نامع

(ت.د)توريبةايحلاةيتكمرادةروص:لقوحنيا7

ندرألاةعماج٠ةيضابألاةكرحلاةأشن؛ضوعتافيلخ8

.1987نامع

قيقحتءبرغملابخئاشملاتاقبط(سابعلاوبأ)ينيجردلا9
.1974ةنيطنسقءثعبلاةعبطميالطميهاربإ

ىسيعةعبطمءريبكلابرغملاخيرات:(يلعدمحم)زوبد-0
.1963ةرهاقلاىلبحلايبابلا



1434.

.ةمئألاريسباتك:(ركبيبأنبيحي)ايركزوبأ-2

ةيتكملاتارادصإءىبرعلاليعامساإويفدمهرايخأو

.1979رئازجلاةينطولا

نعءاثعولاةلازإ:(سماشنبدومحنبملاس)يبايسلا-3

.فشاكليعامسإةديسقيقحتءءاثعشلايبأعابتا

.1979.ةرهاقلابرعلالجسعباطم

بهذملاتاقلحيفىضايرلادهعملاتاقلط:يبايسلا-4

.1980ةرهاقلاءبرعلالجسعباطميضايألا

.ه1301ةنيطنسقءةيرجحةعبطءريسلا:يخامشلا-5

:لحتلاوللملا:(ميركلادبعنبدمحم)يناتسرهشلا-6

.1961ةرهاقلاءيلبابلاىفطصمةعبطم

ثيدحلايرصملابتكملاءجراوخلاءارآ:(رامع)يبلاط-7

.1971ةرهاقلاءرشنلاوةعايطلل

برغملايفجراوخلا:(ليعامسأدومحم)قازرلادبع-8

.1976توريبةدوعلارادءيمالسإلا

برغملايفجراوخلاوةفالخلا‹(يزوفتعفر)بلطملادبع-9

ةعبطلا(ةيلاغألاةلودمايقىتحامهنيبعارصلا)يبرعلا

.1973.ىلوألا



.81ةيرصللاةضهنلاةيتكم(ةعيشلاوجراوخلا)

رشنللةينطولاةكرشلاءيمالسإلابرغملا:(ىسوم)لابقل1

مايقىلإةيقيرفإبيبهذملاعارصلا(زيزعلادبع)بودجملا2
.1975سنوتءرشنللةيسنوتلارادلاءةيريزلاةلودلا

رادءيومألارصعلايفجراوخلا:(فيان)فورعم-23

,1981توردةعيلطلا

.(رئازجاىفةيضابألا)1964ةرهاقلاىبرعلاباتكلا

.عيطلاتحت(برغملاءزج)

.1983نامعةفاقثلاوىموقلاثارتلا

55.
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