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213**(ميبرلاوبأ)*ينيغلزلارمعنبىسومنبناميلس8

ينورابلانوراهنبیسومنوراهيبآنب(يناثلا)ناميلسنبنوراهنب(لوآلا)ناميلس469

213”(عيبرلاوبأ)

214یحینبناميلس0

214«دقرفلا»بريهشلاحانجوب«ىيحينبناميلس1

215(عيبرلاوبأ)يسباقلايطفنلايتازملايتالسولافلخينبناميلس2

217يثرفلايمتسرلاباهولادبعنبحلفأنببوقعينبناميلسوبأ473

217رموينبناميلس4

217.eينسارهيلانيجوينباجسيروسميبانبليصفءايركزيبانبسنوينبناميلس475

218يرفاعملاحمسلانبباطخلايبأىلعألادبعنبحمسلا476

218يراوهلارابجلادبعنبحمسلا7

218(مالسلادبعوبأ)يوارغملافلخينبنسادمس8

219يتريمدنتلالهسوبأ9

219يسوفنلايسرافلالهسوبأ0

220(لضفلاوبآأ)يسوفنلالهس1

220ينالدبألاوافيس2

نيشلافرح
221يشونقلادمحأنبنابعش3

221*ينوتنسلايسورشلاةيروطغبلانبءاثعشلاوبأ484

221(فورعملاوبأ)فورعملانببيعش485

222نامدمنببيعش6

222يماتكلاحلاصنبركشا7

222دوهنبرماعنبخامش488

223يسوفنلايجدلاةبيش9

223ينورابلاءايركزىيحييبأنبميهاربإنبخيشلا0

داضلاوداصلاافرح

224(ليلخوبأ)يلكردلالامس1

224(خيشلا)حلاصس2

 



ةحفصلاملعلامقرلا

225ينمومسلاحلاص493

40 225يوادرغلايبشاشنلاحلاص

225يدوادلادمحأنبحلاص495

225ةكبوأءدمحأنبحلاص6
226يوامسادمحأنبحلاص7
8

3

226نوبدح«ییحينبميهاربإنبحلاص

9

3

226(حونوبأ)يممجتلاينيرمزلافسوينبميهاربإنبحلاص

227نونفم«ميهاربإنبحلاص0
227وسيردانبا«نامیلسنبدّمحمانبحلاص1
227يلعنوهب«يوافطعلاديعسنبحلاص2
3

0

227نمحرلادبعنبحلاص
228يلعابيلعنبحلاص4
5

3

228يديلبا؛ديعسنببويأنبرمعنبحلاص
6

0

229يلْعَل«دوادنبرمعنبحلاص

7

3

230«حلاصهباب"بريهشلايريخلاديعسنبقازرلادبعنبةديمحنبيلعنبديعسيًّمعنبحلاص
231يوداجلایسیعنبحلاص508

9

3

231رکباب«یسیعنبمساقنبحلاص
232يساکنبحلاص0
232يلعاب«حلاصنبدمحمنبحلاصنبدمحمنبحلاص511
2

3

233لقعموبأ«يوادرغلادّمحمنبحلاص
233یسومنبحلاس03
233(ربلاوبأ)يوارغملامجننبحلاص4
234يوازفنلاريصننبحلاص05
234(حونوبأ)ينهجلاناهدلاحوننبحلاص516

7

3

234(فيفعوبأ)يسوفنلايتريمدنتلاءايركزنبحوننبحلاص
8

3

235خيشلالآ«یسیعنبنامیلسنبییحینبحلاص
236يِلعَوحلاص9
0

0

236..(سابعلاوبأ)يدبعلاساّبعلانبراحُصط
1

0

236(رذوبأ)يئاطسرفلاقودص
236يراوهلاريغصلانبا522



ةحفصلاملعلامقرلا

237(ةمحروبأ)يتاردسلادمحمنب”يدانص3

237بئاسلانبمامض4

نيعلافرح
238نیدوُمح«یسیعبابتنبةشئاع525

238حونءناميلسنبرمعتنبةشئاع6

238يلعيبنبذاعمتنبةشئاع7

239يتاردسلامصاع8

240(نکاسوبآ)يخاًّمشلا“وافّسِينبرماعنبيلعنبرماع529

241ينيعرلايفاحجلاةقنفنبدابع0

241سابعلانببويأنبسابعلا531

241نوحتفنبسابعلاوبأ532

241يتازملاسيمالتنبدحألادبع3

242.e(باطْخلاوبأ)ينميلايريمحلايرفاعملاديبعنبحمسلانبىلعألادبع4

243راَبجلادبعنبا535

243يدارملاسيقنبرابجلادبع6

244يناّرفلاديمحلادبع7

244ةديبعوبأ«ينوانجلا*"سمحفنبديمحلادبع538

245ينارفلاقلاخلادبع9

245"”«نمحرلادبعاب»بريهشلايبعصملا”يتركلانمحرلادبع540

246ناکربنمحرلادبع541

246(ديزوبأ)يتاليحلادمحأنبنمحرلادبع542

246(ديزوبأ)ىلعملانبنمحرلادبع543

246یرسکنبمارهبنبمتسرنبنمحرلادبع544

249(تدیزوبآ)يراوزلاناميلسنبنمحرلادبع545

249يسوفنلاباّوصنبنمحرلادبع6

249حون؛ناميلسنبرمعنبنمحرلادبع7

249«يركبلابريهشلايلكب«یسیعنبرمعنبنمحرلادبع8

253يواطسفلاويللامنمحرلادبع549

253(مساقلاوبأ)رمعنب“ميحرلادبع550

253مالسيبأنبمالّسلادبع1

 



مقرلا
552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

ملعلا

TWEE“(باطخلاوبأ)يتازملانوجزويبأنبروصتمنبمالسلادبع

SEيرفاعملازيزعلادبع

TWىراقلايوحنلاتسكشبزيزعلادبع

TF«نيدلاءايضاببّقلملاينيمثلاءزيزعلادبعنبهللادبعنبميهاربإنبزيزعلادبع

WSزوألانبزيزعلادبع

WESدوادنبزیزعلادبع

WSمحنبحلاصنبزيزعلادبع

WESنوجزمنبزيزعلادبع

WS*يبعصملالضفانبىسومنبفسوينبزيزعلادبع

WSينارفلافلخنبراّهقلادبع

ينالجراولايتوانتلادمحمنبفسوينبليعامسإنبفسويبوقعييبأنبيفاكلادبع

WES(رامعوبآ)

WSSاکوم«فسوينبميركلادبع

WEEيراوهلايطمللاهللادبع

WEE(دمحموبأ)*يلودجملاهللادبع

WN(دمحموبأ)يبعصملاهللادبع

WEEيريصتنلاروصنملاهللادبع

WSEريغصلايوغيولاهللادبعوبأ

WEيداربلاميهاربإنبمساقلايبألضفلايبأنبهللادبع
WSsيلومرلا"مالسيبنبهللادبع

WEينساريلامساقنبركبحلاصيبأنبهللادبع
WEE(دمحموبأ)يبرجلاينايغدصلا*“زيعسنامثعيبأنب"هللادبع
WS*يتريمدنتلاسايلإروصنميبأنبورمعيبأنبهللادبعويأ
WES(دوادوبآ)يفردلاىيحييبأنبهللادبع

تTFدمحأنبهللادبع

يسوفنلانابأأنبهللادبع
WEE

ىميمتلايّرملاضايإنبهللادبع
WEES



WIEالعلاوبأ«ميهاربإنبهللادبع
نسحلانبهللادبع

WEE
S

(دمحموبآ)يفيرزنولاريخلانبهللادبع
WEEE



ةحفصلا

254

254

254

255

256

257

257

257

257

257

258

259

259

260

260

260

261

261

261

261

262

262

263

263

263

263

264

265

265

 



مقرلا
581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

ملعلا

e«ريغصلاهدىعیبآبىكملا‹روباسنب"مساقلانبهللادبع

eنيشرت؛ومحنبهللادبع

TSىضابإلانايحنبهللادبع

WEEE(دّمحموبآ)ينايسولا*رتسروزنبهللادبع

CAAىمرضحلاديعسنبهللادبع

WS(دّمحموبأ)يشكيودسلاكلملادبعنبدمحأنبديعسنبهللادبع

WESلماكوبيديلبلا‹حلاصنبهللادبع

TWNيرصملاداًبعنبهللادبع

TW(دّمحموبأ)يخامشلادحاولادبعنبهللادبع

oبيقعنبهللادبع

SESSينايسولاىسيعنبهللادبع

WESينجسيلاىسيعنبهللادبع

WS(دمحموبأ)يراوهلايئامللاجونامنبهللادبع

WS*(دمحموبأ)يتاردسلادمحمنبهللادبع

ا(دّمحموبأ)“يثنللادمحمنبهللادبع

ت(دمحموبأ)يمصاعلايتاوللادمحمنبهللادبع

WSخيشلايبأنبهللادبعنبدمحمنبهللادبع

WEESيلْباطنكءهللادبعنبدمحمنبهللادبع

ا«يلماكلا»بريهشلاساروبدمحمنبهللادبع

RORيبيجتلادوعسمنبهللادبع

ت(دمحموبأ)ينتسلانيدوناونبهللادبع

اينامعلايدزألارصننبكلامنب“ناعديمنببسارنببهونبهللادبع

WSیحینبهللادبع

WEيسوفنلاينورابلاىيحينبهللادبع

‹يدنكلاثراحلانبةيواعمنبثراحلانبهللادبعنبدوسألانبرمعنبىيحينبهللادبع

WE«قحلابلاط»بريهشلا(ىيحيوبأ)

WSيرازفلاديزينب“هللادبع

WE(دّمحموبأ)ينالغولانوراهنببوقعينبهللادبع

WSبلهملانبكلملادبع

WEمتسرنبنمحرلادبعنبباُهولادبع

ةحفصلا

266

267

267

267

268

268

269

269

269

270

270

270

271

271

272

272

273

273

276

277

277

277

279

280

281

282

282

283
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ةحفصلاملعلامقرلا

285“*يتازملاينيزكلادوبع610

285يتازملارانمنبدوبع611

23 285جرعألاةديبعوبأ
3

3

286(حلفأوبأ)ينالجبلاحلفأنيةديبع

286(دمحموبأ)ينيمرغتلاةراوزنبةديبع4

286(رکبوبأ)نيدسأنبقيتع5

286"يتارزلانامثعع6
287«نامثاب»بريهشلايجيدلايتازملانامثعوبأ617

287جايحينبدمحأنبنامثع8
287ي.رافصلانبنامثعع9
287(ورمعوبأ)ينغراملايفوسلاةفيلخنبنامثع620

288ميهاربإنبنودع1
288دیعساب«ریکبنبنودع2
289نالهج«يساکنبرصاننبمساقنبرصاننبنودع3
4

3

289يميمتلاريدحنبةورع
5

0

290يبيرع
290ترايغاتنبزعلا626

290(يلاغوبأ)ينورابلاءايرکزییحييبأنبميهاربإنبزيزعوبآ627
291«زيزُغاَبابفورعملاةجاوخنبزيزعوبأ8
291يراوهلايريسعلا9
291يناجلايلعوبأ630
291ينارجايلايلعيبأنبيلع1
292WS*(حلاوبأ)يربنعلانيصحلانبيلع632
3

3

292(نسحلاوبأ)يبرجلايسيديلاْناَيِبنبملاسنبيلع
293(نسحلاويأ)حلاصنبيلع634
294«رمعاويلعاب"بريهشلا«يرصانلاءرمعنبيلع635
6

3

294يبرجلايريخلاردينبىيحينبيلع
295(نسحلاوبأ)ينيجردلافلخينبفلخينبيلع637
295(نسحلاوبأ)يبعصملافسوينبيلع638
295ضافضفلا«سنوينبيلع639

 



ةحفصلاملعلامقرلا

296رًّمعمیحیيلع0

298نوهبدالوا.نوهُبنبيساکنبميهاربإنبةرامع1

299نايحنبةرامع2

299ةراَمْعَأ«لاملاىسومحلاصنبةرامع643

299ينورابلارمع4

300(صفحوبأ)يروطغبلادمحأنبرمع645

300ويکویکءدمحأنبرمع646

300قوزرمنبا«ميهاربإنبرمع7

301”قنعلا«ميهاربإنبرمع648

302ديعس«ميهاربإنبرمع9

302ةنابصعوبناميلس«ميهاربإنبرمع0

302يّلکبنبیسیعنبدمحابنبوُمحنبرمع1

304دوادنبرمع652

304لقعموبدمحأنبدوادنبرمع3

305لالمّربوادنبرمع4

305قاَود.دوادنبرمع655

306هللادعسنبرمع656

306“يرصَمبويانبديعسنبرمع657

307سيسُبآ«يساکنبديعسنبرمع8

307ينجسيلاناميلسنبرمع659

307يدوبءناميلسنبرمع660

308حوت«ناميلسنبرمع1

308دَواَدَأ«حلاصنيرمع2

308ديعسيّمع«حلاصنبرمع663

309(صفحوبأ)يغاوزلاهللادبعنبرمع664

309(صفحويآ)يشکيودسلاناريونبيلعنبرمع665

309(نامثعوبأ)يسوفنلايتريمدنتلاىسيعنبرمع666

310دّمحماجاحلا«ميهاربانبیسیعنبرمع667

311يلکټ٤یسیعنبرمع668

311دیعلب«یسیعنبرمع669



مقرا
670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

ملعلا

,a(صفحوبأ)ةتسوبأيشكيودسلايبصقلامساقلايبأنبدمحأنبدمحمنبرمع

امساقنبدمحمنبرمع

WSيّمعاباب؛دّكحمنبرمع

WSرمعنبدوعسمنبرمع

WSدولجنبیسومنبرمع

WSينجسيلابوقعينبرمعنبىسومنبرمع

TEE«بلقلارون»بريهشلاوريو«يرارقلايكيلماىحينبرمع

WEنتکمینبرمع

WSنودعنبفسوينبرمع

WSيلعوُمح«فسوينبرمع

WSEنتئيو«فسوينبرمع

,e(كامسوبأ)يراشلايدزألاينابيشلايسودسلانايبظنبناطحنبنارمع
WSيسلدنآلاناورمنبنارمع

WEيتريمدنتلاورمعوبأ

WEيغاوزلايليمنلاورمعوبأ

TEااا...يفوكلايضابإلانيصحلانبورمع

WEE(صفحوبا)عيمجنبورمع

WS(صفحوبأ)يتالتلايبرجلاناضمرنبورمع

WNيمانلاةفيلخورمع

WSSحتفنبسورمعتخ

(صفحوبآ)يسوفنلاينكاسملاحتفنبسورمع
WWWWWW

يربنعلا
WEES

WE(تاكربلاوبأ)«ىنايغدصلاطاريقنبرمعنبدايع
يتاوللاضايعيبآنبا

WSWR

(یسوموبأ)یسیع
WEES

يتازملايفردلاىسيعوبأ
WSS

WES(ىسوموبأ)ينورابلامساقلايبأنبىسيع
WSSناظقيلاوبأيدمحءیسیعنبمیهاربإنبیسیع

ةحفصلا

311

312

312

312

313

313

313

314

315

315

315

315

316

317

317

317

318

319

321

321

322

323

323

323

323

324

324

324

324



ةحفصلاملعلامقرلا

325(يدهموبأ)یسومنبلیعامسإنبىسيع0

326قديوحلاءجاحلانبىسيع1

327(ىسوموبأ)يغاوزلا*ينايرلاحمسلانبىسيع702

327(«ىسىعاب»بریهشلانوهوبنبیسيع703

327نايفخنبیسیيع4

328(ورمعوبأ)يسوفنلاناميمجسنبىسيع705

328يرصمءديعسنبیسیع706

328...(یسوموبآ)يخامشلافسويبوقعييبأنبناميلسنبفسوينبناميلسنبىسيع7

329حون؛نامیلسنبیسیع8

329الحلاوبأءهللادبعنبىسيع9

329يرصملاةمقلعنبىسيع0

330*ناولعنبیسیع711

330“راعْمُف؛يلعنبیسيع2

331يزېخ«ةرامعنبىسيع3

331ماتحوب؛رمعنبیسیع4

332(یسوموبأ)يسيمرطلایسیعنبیسیع5

332كتافنبىسیيع6

332يسوفنلاسانرفنبىسيع7

333يبازملامساقنبىسيع8

333دیعسابءهبابنبمساقنبیسیع719

333دمحمنبیسیع0

333حوننبیسیع1

333“ينورابلایيحينبیسیع722

334ينورابلاییحينبیسیيع3

334توُمُعَت«ییحينبیسیيع4

335ناظقيلاوبأيدمح.«ییحينبیسيع5

335(ىسوموبأ)يبرعلايمشاهلا*نسكوصرينبىسيع6

335يتازملاتفوطينبىسيع7

336تيّرلا«ىسيع8

—333*2ممالعأمجعم



ةحفصلاملعلاو مقرلا

ءافلافرح

337خيشلانبلضاف9

337(رصنوبأ)يئاشولملاحوننبحتف0

338“«ثافن»بريهشلا«يسوفنلارصننبجرف1

338رازق2

338(ییحيوبأ)ينسارهيلادوعسميبأنبليصف3

4

3

339(ءايركزوبأ)ينسارهيلانيجوينباجسيروسميبانبليصف

340يرّمدلايداربلاميهاربإنبمساقلاوبألضفلاوبأ5

341ريخلانبدمحمهللادبعيبأنبىحينبلوفلف6

فاقلافرح

7

3

342يبرجلايغاوزلامساقلا

8

3

342e(لضفلاوبأ)يخاّمشلارمعنبدّمحمنبناميلسعيبرلايبأنبمساق
9

3

342ةنورجات«ليعامسإنبمساق
0

3

343.Aيسيدبلايضاقلانبمساقلاوبأ
1

0

343سیدَعْلَب«ریکبنبمساق
2

3

343يساکنبجاحلبنبمساق
344ةغابغبءوُمحنبمساق743
344*لابطوُمحنبمساق744
344ينورابلاءايركزنبمساقلاوب745
345(لضفلاوبآ)ينايغدصلايسنويلاديعسنبمساق746

345.nينرفيلايبرغملايرماعلايخامشلادّمحمنبناميلسنبمساقنبديعسنبمساق747
345رکبابمساقنبحلاصنبمساق748

346جاحلبخيشلانبیسیعنبمساق749

0

3

346نوهُبنبیحینبمساقنبیسیعنبمساق
347ةباحسوبدمحمنبمساق751
347يناريولایحینبمساق752

3

3

347ىبعصملايوادرغلادّمحمنبمساقلايبأنبىحينب*مساقلاويأ
348Oيبرجلايشكيودسلاسنوينبمساقلاوب754
5

30

348(نايفسوبأ)يرصبلاربنق

 



ةحفصلاملعلامقرلا

ماللاوفاكلاافرح

349يرارقلادّمحمانبيساک756

349(دًّمحموبآ)يغاوزلاسوماك7

349يتازملاحلصمنببابك758

350راوسنببعك759

350يتازملايرزوتلامالسنب“باول0

ميملافرح

351ةنانكنبنزام761

351سوطاممآ2

351(فورعموبآ)““نوراهنب“سوطام763

352”ينرفيلاينايسولايمارجلادمحمنبريخلانبنسكام764

353متيجزيلاملا765

353يراوهلانارحسنبكلام766

353جاحلبتنبةمام767

353“زاباَب«ميهاربإنبناميلستنبةمام768

354هللادبعءزيزعلادبعتنبةمام769

354دوعسمجاحلا«رمعتنبةمام770

355(نايفسوبأ)يتاردسلاهللادبعيبأنببوبحم771

355يراَوهلا“مكحم2

356دوعسمجاحلاوخأدمحم773

356(هللادبعوبأ)يتاردسلادمحم774

356ينمومسلادمحم775

356“يوابكلادمحموبأ6

357ينواسرملادمحم777

357يدهنلادمحموبأ778

357حوننبدمحأيبأنبدمحم9

357(هللادبعوبأ)يداّربلاميهاربإنبمساقلايبألضفلايبأنبدمحم0

358دلاخيبأنبدمحم1

358(هللادبعوبأ)يفردلاىيحييبأنبدمحم782

358(هللادبعوبأ)ينايغدصلادمحأنبدمحم783

 



ةحفصلاململامقرلا

359.e(ناظقيلاوبأ)متسرنبنمحرلادبعنبباهولادبعنبحلفأنبدمحم784

5 360يلاطيجلابويأنبدمحم30

360“رقرق«يسلبارطلاميهاربإنبدمحم6

361ةرافوب«ناميلسنبميهاربإنبدمحم7

362یسومنبمیهاربإنبدمحم8

362ةريجافت«ميهاربإنبدمحم9

362يرزخلاقاحسإنبدمحم0

362 .«جاحلاوومحبريهشلايبعصملايوادرغلامساقلايبأنبىحينبمساقلايبأجاحلانيدمحم1

364نوقرزءجاحلانبدمحم2

364(هللادبعوبأ)“*دمحأنبريخلانبدمحم3

365.e(هللادبعوبأ)ينورابلاءايركزىبحييبأنبميهاربإنبخيشلانبدمحم4

365ناشوشءةرامعارهاطلانبدمحم5

365دواددالوأ«ينايربلادمحمانبدمحم6

7

30

366وجاحدالوأ«وفابنبدمحابنبدمحم

8

3

366یسومواباب«يوادلادمحأنبحلاصنب**دمحابنب"دمحم
367وسیسبا؛دمحابنبدمحم799

0

3

367يماملجءدمحابنبدمحم

367فیرش*دمحابنبدمحم801

2

3

368يتولأللاريصبنبدمحم
368et(هللادبعوبأ)يسوفنلايئاطسرفلافسوينبركبيبأنبركبنبدمحم803

371...«لداعشاب»بریهشلاجاحلبخيشلا«يساكنبجاحلبخيشلانبومحنبريكبنبدمحم804
372*۰ےالا«يركزنباءناميلسنبريکبنبدمحم805
6

3

373*يفيرش؛رمعنبنودعنبجاحلبنبدمحم
374زيزعلادبعءجاحلبنبدمحم807

374يوازفنلايتوانتلا*ماتنبدمحم808
374يڈبلاستيتنبدمحم809
374ينرجنبدمحم810

375(هللادبعوبأ)يسوفنلايتولأللانسادلجنبدمحم811
375يندملابيبحنبدمحم812

3

3

375eرصانلانبا؛يساکنبدمحابنبفسوينبحلاصنبومحنبدمحم



مقرلا
814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

ملعلا

SERS(هللادعوبآ)دوادنبذلمحم

RRRسوبدنبدمحم

.a(هللادبعوبأ)يبرجلايواعلقلاينورابلاىسومنبنمحرلادبعنب*ءايركزنبدمحم

TEمتسرنبنمحرلادبعنبدمحمنبدیعسنبدمحم

TSيندملا*ةمالسنبدمحم

WES(هللادبعوبأ)ينالدبألايسوفنلاناميلسنبدمحم

Te«مساقلبنبدّمحماجاحلا»بريهشلا«مساقلبنبناميلسنبدمحم

eوسيردانباءيبازيملاينجسيلاحلاصنبنامیلسنبدمحم

م“زايتم«یسیعنبنامیلسنبدمحم

TSةربدوب«ناميلسنبدمحم

WS«تْراَّسَوات»بفورعملا«نالهجءناميلسنبدمحم

ا.............(هللادبعوبأ)يمونكلاينايسولا”نيردوسنبدمحم

اخيشنبدمحموب

EESينانسملايسوفنلا*حلاصنبدمحم

WNNوشع«ناميلسنبیسیعنبحلاصنبدمحم

EESينيمثلا٤یسیعنبییحینبحلاصنبدمحم

اينيمآ«حلاصنبدمحم

WEيركز؛حلاصنبدمحم

e*حی؛حلاصنبدمحم

WWWيندملا*دابعنبدمحم

ooرابجلادبعنبدمحم

eينوانجلايسوفنلاريطغمنبديمحلادبعنبدمحم

WEEE(هللادبعوبأ)خيشلايبأنبهللادبعنبدمحم

ee*ینشکیلاسیدابنبتخبأسیدابیبانبهللادبعنبدمحم

WWWNNEةهفرعنبدمحم

ويشکيودسلاشوطعنبدمحم

ooeروبدءيلعنبدمحم

WS«ىشحملا»بريهشلا

o*حّرشلاءرکبوبرمعنبدمحم

ةحفصلا

376

376

376

377

378

378

379

379

380

380

381

381

382

382

382

383

384

384

385

385

385

385

386

387

387

387

387

389

390



مقرلا

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

ملعلا

راف«رمعنبدمحم
o.

TENE*زايتم؛رمعنبدمحم

TEE«يبعصملاراغمأ»بريهشلاورمعنبدمحم

TEEيراوهلاميهاربإنبیسیعنبدمحم

TEE“رابزآءهللادبعنبیسیعنبدمحم

TREيساکنبجاحلبنبمساقنبدمحم

ا“بوقعي«ريکبنبدمحمنبدمحم

CRSراَبرَا«یسیعنبدمحمنبدمحم

EERيراوهلاةلاسمنبدمحم

TSهللاعرشءدوعسمنبدمحم

oنيمألا٤«یسومنبدمحم

WWW(هللادبعوبآ)ينورابلاءايركزيبنوراهنبدمحم

WE(بينملاوبأ)يسوفنلايلكردلا**سناينب"دمحم

WEEEیحینبدمحم

WSرماعاب«مساقنبیحینبدمحم

WEESااايركزیحینبدمحم

WWWNNN(بوقعيوبُآ)يفزنزلايفردلاردينبدمحم

PPEينورابلاتفسوينبدمحم

WSينايسولا*فسوينبدمحم

WOOOتیراعتنباءدیعسنبفسوینب"دمحم

WOESنالهج؛رمعنبفسوينبدمحم

TNS“*«ةميألابطق»بريهشلا«"شّيفطا«ىسيعنبفسوينبدمحما
WEEN(هللادبعوبأ)يبرجلايكيلملايبعصملادمحمنبفسوينبدمحم

وشیفطا٤«فسوينبدمحم

(ةزمحوبأ)ىراشلاىنامعلايدزألا"يميلسلانزامنبىيحينبهللادبعنبفوعنبراتخملا
WEESلوساونبوکمسمساقلايبنبعسيلانبراردم

WYSEىلطرهلانامدم

ةحفصلا

391

391

392

392

392

393

393

394

394

394

395

395

395

396

396

397

397

397

398

398

398

399

406

407

407

409

409

409

410

411



ةحفصلاملعلامقرلا

411يتسربتلاسادرموبأ3

411(لالبوبأ)يميمتلا“ةينبسادرمبفرعی«*رْيَدُْحنبسادرم874

413ينيواصلانسكوصرم5

413زيزعلادبعءزيزعلادبعتنبمیرم876

413فوعنبراتخملاجوزميرم7

413يراوهلانارمعنبروزم8

414(هللادبعوبأ)ينايسولاهللادبعنبنيزم879

414يسلبارطألادوعسم0

414يسلدنآلادوعسم881

415(رفعجوبآ)يتانزلادوعسم882

415يكيلملادوعسموب883

415ينسارهيلاءايركزيبأنبدوعسموب884

416«ضاَبق»بريهشلاديعس‹حلاصنبمیهاربإنبدوعسم885

416يريصتنلايروصتنملانبدوعسم886

417*يبرجلايميجألايريخلاديدحنبدوعسم887

417ينمومسلاحلاصنبدوعسم8

417يلکب«ميهاربإنبدوعسمنبدمحمنبدوعسم9

417رکبابدمحمنبدوعسم890

418(ةديبعوبأ)فاَمَقلايميمتلاةميركيبأنبملسم1

420يتانزلاىناهنبروسملا892

420ةنصخنبليترجنبفداصم893

420ىحينبةلاصم4

420يرصملاليعامسإنبىفطصم895

421نامدسنببعصم896

421.e(ميهاربإوبأ)ينامرغلايتازملايمجدلاكلامنبفلخينبرامثوأ*نسادوكصم7

421**(لوديموبأ)يراوهلايفزنزلا*نسادوكصم898

421يلعيبأنبذاعم9

422ينوانجلادبعموبأ0

422(حلفأوبأ)حلفأنبدبعم1

422وانجنبزيعملا902

 



مقرلا
903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

o-احلانبةزيعما

WS لضفملا

WEEEWEFيسوفنلايروطغبلادمحمنبنيرقم

ES*ليقمنبا

WS(دمحموبأ)يفرديإلايلم

WSةكيلم

PPPOE دانم

WSيتازملايمجدلا*نامثعيبأتنبوزنم

WSينورابلاءايركزيبانبروصنموب

WEEدمحمنبمیهاربإنبروصنم

EEEيتازملايتالسولاينْغلادبعنبروصتملا

WSبوقعينبىسومنبروصنملا

WEE(متاحوبأ)يتاوللادوكنم

WS*«راَمْعَهّيمابةريهشلاةرامعاتنبهنم

WS(سادرموبأ)يتسربتلايتاردسلارصاهم

WOESيوغيولايسوفنلايدهم

WESيتازملاءايركزيبأنبىسوم

WSهمجلاواٻابنبدًّمحماةباحسيبآنبیسوم

WEEE(نارمعوبآ)بويانبیسوم

WNN«ىسوميّمعبريهشلاءدوادنبیسوميًّمعنبهسابنبیسوم
WSS(نارمعوبأ)**ينيرمزلايتازملا*ءايركزنبىسوم
WEEE(نارمعوبأ)يخاًمشلاوافسينبرماعنبيلعنبرماعنبیسوم
WSSيسوفنلاءايركزنبیحینبرماعنبیسوم

Wsينورابلاناميلسنبدمحمنبيلعنبیسوم
WEESدولجلايبأنبنارمعنبیسوم

WEEE*هيقف؛جاحلانبدمحمنبیسوم

WE(نوراهوبأ)يئاشولمتلاينورابلالولابنبنوراهنبیسوم

WEىنجسيلايبعصملالضفلايبآنبحلاصنبىيحينبىسوم
0WEES...1....يرادنز٤«یسیعنبیحینبیسوم

WES(نوراهوبأ)يسوفنلايملالجلاسنوينبیسوم

ةحفصلا

422

423

423

423

424

424

424

424

425

425

425

425

426

426

426

427

428

428

428

428

429

429

430

430

430

431

431

432

432

432

 



ةحفصلاململامقرلا

433«یسوميمعبریهشلا«یسوم933

433يتاوللافسوينبلايم934

433يلطربلانافديم935

434يلاطيجلادمحأنبنوميموبأ936

434(سابعلاوبأ)يتازملادمحأنب“نوميم7

434*سنيتنبنوميم938

435متسرنبنمحرلادبعنبباّهولادبعنبنوميم939

435(ورمعوبآ)يسورشلادمحمنبنوميم940

435(ورمعوبأ)يمونکلاينايسولانتسروزنبيدومحنومیم941

436«ْنالْعَوْنأسامحابريهشلا«نوميمأ2

نونلافرح
437میهاربإنبرصان943

437اروغادلا«ميهاربإنبرصانلا944

438يلألملا؛حلاصنبرصانلا5

438(بوقعيوبأ)دمحأنبفولان36

438نرامانان947

439اجنلاوبأ948

439يصمصمتلارصنوبأ949

439يضابإلاحلاصنبريصن950

439يتانزلامصاعنبيدهن951

440ينواسرملاديعسمزاحيبأنبحون952

440رکبنبدمحمنب“فسوينبحونوب953

ءاهلافرح

441.e(ءايرکزوبأ)يسوفنلاينورابلانوراهنبیسومنوراهيبانبناميلسنبنوراه954

441(یسوموبأ)ينايسولايًّماحلانيردّسنبنارمعيبأیسومنبنوراه955

441سنوينبنوراهوبا956

442ربنعلانبليحرلانببوبحمنايفسيبأدج«يشرقلاةريبه7

442يتانزلاةريرهوبأ8

442ردينبةريره959

442يناسارخلاةيطعنبلاله960



مقرلا
961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

97

9

97

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

ملعلا

ايراوهلامكحمنبدوه

واولافرح
WEE(فسويوبأ)يللمألاشيلدجو

WS(فسويوبأ)ينالجبلايفنبشيلدجو

WE(دّمحموبأ)يدهمنب“سالفسرو
ا(فسويوبأ)نسحلانب“نويرو

WE(باّطْخلاوبأ)يغاوزلانيتنيسنبليسو

ا(سنويوبأ)“ينيزمطلايسوفنلاسنوينبميسو

NPPPPPOE(ةديبعوبأ)قشو

WEيسوفنلاجاردنبلیکو

WE(دّمحموبأ)يرويرولانيتنو

WSيراوهلا*نمجيو

WEيتازملايسانطفلانرديويبأنبا

WWWNEES(فورعموبآ)داوجنب“نرديو

WWWWWW(نامحدوبآ)ناملسنبوريو

WW(دّمحموبأ)*“ينساريلامساقنبحلاصيباركبنب“نالسْيَو
TW(دّمحموبأ)يتازملا***يمجدلا**بوقعينب”نالسيو

ءايلافرح

WSSوُمحنب“نسايتاي

WERرفعجنبرجاي

نيغلزنببيبي
WOES

(ءايركزوبآ)يوداجلایحی
WEES

يراوهلاىبحيوبأ
WESEN



WSS(ءايركزوبأ)يخامشلا*ّرعلايبأنبىيحي
WEESيئاطسرفلامساقلايبانبییحيوب

WR(ءايركزوبأ)ينالجراولاينسارهيلاديعسنبركبيبآنبییحی
WEES(ءايركزوبأ)فسوي*حونيبأنبىحي
WEES(ءايركزوبأ)یحیيبأنبیحی
ينورابلابويأنبىيحي

WSS

O«تیتخبنبادبریهشلا(ءايركزوبأ)«بويأنبىحي

ةحفصلا

443

444

444

444

445

445

446

446

446

447

447

447

447

448

448

449

450

450

450

450

451
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ضابا

001

(ورمعوبآأ)يميمتلايٌرملاورمعنبضابا

(م7/ه1:فلوألافصنلا)

ميمتنمءدیبعنبةّرمينبنمورمعنبضابٳوه
دلاووهو‹(م687/ه67:ت)سيقنبفنحألاطهر

‹بهذملامامإةيضابإإلاريغدنعربتعييذلاهللادبع

.ضابانبهللادبعىلإةبسنةيضابالا:لاقيف

ةيمستىلعءةّصاخمهنمةباّسنلاوبرعلاجرددقلو

ةَّيَمأىلإةبسنءةئيومألاةلودلا:ليقكلذلوءةرشابم

دلاوىلإةبسن‹ةًّيمتسرلاةلودلا:ليفو؛ةيواعملح

ةبسنئلبنحلابهذملا:ليقو؛متسرنبنمحرلادبع

مويلاةبسنلاهيلإف»:ينيجردلالوقيضابإنبيفو
ءكلاولامساىلإدلولامسانعاهبًالودعمءدئاقعلايف

ةْغّللايفكلذوءرهشألاصاصتخاوفيفختللاًبلط

.(ركنثيالفورعم

قطنيففلتخاامكءةيضابالاقطنيففلتخاو

ضابإوهمأء-ةزمهلاحتفب-ضابأوهأ«ضابا
.؟ةيضابإلامأةيضابألايهأ؟اهرسكب

ىلعبلغيو؛ناحيحصنيقطنلانأحجارلاو

ةبراغملاىلعوءةحتفلاباهقطن-ةيضابالانم-ةقراشملا

4©2م-مالعأمجعم

نبدمحمخيشلاةميألابطقركذيو؛ةرسكلاباهقطن
دبعىلإةبسنةزمهلارسكبةيضابإلاٌنأبشيفطافسوي
ةداميفةيمالسإلافراعملاةرئادنأالإ؛ضابإنبهللا

ةزمهلاحتفبةيضابأةداعىمستو»:لوقت"ةيضابألا"

ضايإنبهللادبععابتأمهوءايقيرفإلامشيف
:لاقوةرسكلاراتخادقفبرعلاناسلاَتمأو.«[اذك]

.؟لجرمساضابإ»

نأدّكؤيهنأمغرلاقملابحاصنأظحالناذكهو

ةيضابإلاارارمركذيهنأالإٌحصألاوهحتفلابقطتلا
.ةرسكلاب

نوقطنيامةداعايقيرفإلامشيفهنأفورعملاو

عابتأمهنمةّصاخوءةحتفلابسيلوةرسكلابةيضابالا

.بهذملااذه

ةزمهلاعضونيثدحملاوىمادقلاضعبىدافتدقلو

ناقطنلامادامقطنىلعاقطنحجريالىتحءاقالطإ

وأةزمهلاحتفب-"ضابا"مسانأرمألايفبيرغلاو

هتنأكوءمالعألاءامسأيفاقالطإهدجنال-اهرسكب

ءةفاكبرعلانمهريغنودهللادبعدلاوهبصتخا

اللب‹ةرسكلابمأيهةحتفلابأهتزمهحضتنتملاذهلو

هنبانعالوءاذه"ضابا*نعةيفاوةمجرتدجنداكن
بتكيفالوءتاقبطلاومجارتلابتكيفهللادبع
.لحتلاوللملا



يلابأ

ضابانبنوربتعيالفبهذملااذهباحصأاأ

مهخياشمومهئاملعنمناكنإولوألامهمامإ

ديزنبرباجروهشملايعباتلاوهمامأإلاامّنِإءنيزرابلا

.هريغنود‹(م711/ه93:ت)يدزآلا

مامإلايأرنعالإهيأريفردصيالضابانبناكو

هفرعيملكلذلءنامتكلايفذئنآرباجناكو«رباج

باحصأعلطيملامكءتالاقملاولحتلاوللملابا

هردقاوفرعنإو-يبهذملاهئامتناىلعتاقبطلا

.هيلإبهذملااوبسنيملو«-هملعو

صخشبطبترتالةيمستمهسفنألةيضابالاراتخادقو
ةعامج"وء"ةماقتسالاوةوعدلالهأ":يهوءنيعم

ةيضابالامسابمهوفرعمهيفلاخمنأريغ؛"نيملسملا

رخأاهباوضربُمهبةيمستلاتقصتلافءهبمهوفّرعو
مسالااذهرهتشاف‹باعياماهيفنكيملذإءرمألا

حلطصملافدارماًحلطصمحبصأوءةفاكسانلادنع

.ةماقتسالاوةوعدلالهأ

رداصميفدريملةيضابالاحلطصمنأظحالملاو

مدَقألعلوءثلاثلانرقلانمريخألاعبرلالبقبهذملا

ےسہ۔——

622ءفراعملا:ةبيتقنب“126/2؛170/1ءنيمالسإلا

:يدادغبلا“134/1ءلحتلاوللملا:يناتسرهشلا“

ةَام«برعلاناسلروظنمنب“82ءقرفلانيبقرفلا

:هتسرنب“214/2ءتاقبط:ينيجردلا“ض-بد-ا

22جءبرألاةياهن:يريونلا“217ءةسيفنلاقالعألا

ناكوأنوكينأزاجاميفناكمإلا:بطقلاشيفطا“

ىلع“"ةيضابأ"ةدامءةيمالسإلافراعملاةرئاد“3

ةيضابإلا:رّمعميلع“1ج«بكوميفةيضابإلا:رّمعم
‹67-1/70كيحوتلاحاضيإ:يثيغلا“قرفلانيب

امو75ءةكرحلاةأشن:تافيلخضوع“...894

دبعنافرع“ةيعامتجالامظنلا:تافيلخضوع“اهدعب

دومحم“65شماه96ءقرفلايفتاسارد:ديمحلا

زاحب*يمالسإلابرغملايفجراوخلا:ليعامسإ
*اهدعبامو73ءةيمتسرلاةلودلا:ميهاربإ

*Ennami: The Ibadi Studies; pp3-31
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يواطسفلايسوفنلا*يلابأ

)م10/ه4:قطساوأ)

لاقءةسوفنلبجب«وطاسفاةنيدمءاًرقوخويشنم

 

امل«رايخأللىّوأموراربأللافهكناك»:يخاّمشلاهنع
ءديلايفءاخسلاوءفزرلايفةعسلانمهبرهتشا

ءاملعلاوخايشألاةرايزدنع-مويلکحبذيناكف
.ةاش-فويضلاو

اهضرفيتلاةمارغلاعفدهدحوللمحتدقو
مكح)سيدابنبٌرعملاىلوم-تلوصمت
ءةسوفنلبجىلع-(م1014-1062/ه454-6
.رانيدةئامبترّدقيتلاو

ةنونيدلا"يهحلطصملااذهاهيفدروبرغملابةقيثو
.(م896/ه3:ت)حتفنبسورمعل"ةيفاصلا

اومزلأنأدعبنيرخأتملادنعةيمستلاهذهتعاشو

-ةيضابالايأ-اهّننأمزجنداكنو«مهيلعتضرفواهب
نماهریغنود‹«بهذملاىلعنالاةقلطملاةيمستلايه

.تابمستلا

حلطصممجعملااذهفيلأتةنجلتراتخادقو

مالعأمجعم“:كلذبناكف‹ةرسكلاب"ةيضابإلا"

.همسابفرعيناكملحاسلايفو."ةيضابإلا

:رداصملا:رداصملا

:هيردبعنب“105ءةغللايفلماكلا:دّربملا“
117(خم)ةسوفنلهأةريس:يروظطفبلا“7

تالاشقم:يرمعشاألا391/2؛ديرشلادشقعلا



:يخامشلا“"160/2-161(خم)ريس:ينايسولا"

.335-336(طم)ريسلا

*Lewicki: Tasmiya, 107, 108--122 “Lewicki: Les
Noms, 16--17.

:ةظحالم

مسالااذهبوءةيبرعلاب"يلعابأ*وه:يلابأ"
.هريسيفيخامشلاهرکذ

003

سنوييبآميسونبنابأ
(رذوبأ)يسوفنلايوغيولارصننبا

)85-864/ه200-5:250ط)

هربكيفملعلاىَملتءةيمتسرلاةمامإلاءاملعنم

‹يلكرَدلالاصليلخيبأخيشلاهنامزةمّالعىلع
دبعنبحلفأمامإلاهالومث؛ةعارزلابلغتشاو

ىلع(م823-837/ھ208-258مكخ)باهولا

.سابعلانبحلفأةافودعبءةسوفنلبج

ريذننامزلكل»:هلًالئاقىوتفلابهخيشهزاجأ

ىكصخرلابسانللتفأءنابأايكنامزريذنتنأو
اعيتفماًهيقفناكو؛(مهالومدنعاًرذعمهلكلذنوكي

الداكي؛«ماكحأمامإ»هَأبينايسولاهفصوءَةقث

ةيضابإلاريسلاوخيراتلاوهقفلابتكنمباتكولخي
.هاواتفوهئارآنم

يفهّمفَتللاهندصقيةسردمءاسنللهلزنمحتف
.ريخلايفهلةنيرقتولاَيهجوزتناكوءنيدلا

نسحلانبتاردسمساقلاوبآ:هتذمالتنمو

وبأوءريخلانبهللادبعدمحموبأوءيروطَبلا

ةلسلسيفهدعبناكيذلاداوجنبنردْيَوفورعم
غروزةملاعلاوءيئاطسرفلانيدْبأوءنيدلابسن

لهأملعثلثاهعم»:اهنعليقيتلاةيناجرألا

.ىيحيٌمأتيلسكتةيسوفنلاةملاعلااذكوء«لبجلا

و

نمربتعيوءهمسابفرعيدجسموغيوهنيدميفو
.ةسوفنلبجدهاشم

:رداصملا

10/11-12ء‹(خم)ريس:ينايسولا*

لهأةريس:يروطفبلا“.157/2266-158؛

؛تاقبط:ينيجردلا*27-30(خم)ةسوفن

اهدعبامو185/1ريس:ىخامشلا*2305-301

باتك:لوهجم“2ءلبجلادهاشم:دمحمىنورابلا*
ةيفاشلاةلاسرلا:شيفطا*.23قء(خم)تاقلعملا

ءةيضايرلاراهزألا:ناميلسينورابلا“5
‹خيراتلابكوميفةيضابالا:رمعميلع*220-9

0107ةيمتسرلاةلودلا:زاّخب*اهدعبامو2

(رم)يمالسأإلاحتفلاذنمةسوفنلبج:يدوهزم*168

25286.

Motylinski: Bibliographic, 41
Lewicki: Tasmiya, 42, 47, 130

Lewicki: Les noms, 17.

004

نادیزنبسیدابنب*تخبأ
(سيدابوبأ)*“ينشكيلا
)م4-912/ه250-6:300ط)

مهشقانيوءاملعلابعمتجيناكوءسيردتلابلغتشإ
هلوءابتكداشرإلاوظعولايففلا؛ملعلالئاسميف

.(ءاڻروظعاوم»باتك

ءةيسورفلاةلوازمبًمتهاامك؛ةورثلارفاوناكو

.اهتيمنتوهلويخةيبرتىلعهسفنبفرشأو

ًالاثماهيفىأروءةيمتسرلاةلودلاطوقسرصاع
ءروهظلاةمامإءايحإلهتورثًدعأفءةلداعلاةمامإلل

كرتو؛ةيمتسرلاةمامإلافلختنأوجريناكيتلا

.لايجأةئالثهتدفحدواريلمألا

زهانينسنعتاموهرمعرخآيفهرصبدَقف

.سنوتب"تاماّمحلا"بهربقوءةئاملا



نيدبأ

:رداصملا

:يخامشلا*188/2ء(خم)ريس:ينايسولا"

بكوميفةيضابإلا:رمعميلع“60/1-16ءريسلا

ساروبثحابلاعمةلباقم“164.ء153/4ءخيراتلا

.یسیعنبیحی

:تاظحالم

'بحفأ"دروو؛'تحيأ°:ءاحلابدرو“

ءفاكلاىلعنيشلاميدقتب'ينكشيلا٠درو“

يربربظفلوهوءشُكيىلإةبسنينشكيلاحجارلاو
.هللاةلالحلاظفلهانعم

005

(سنويوبأ)يئاطسرفلانيدبأ

)85-864/ه200-5:250ط)

سادرميبأنعوءقودّصٌرْذيبأنعملعلاذأ

‹نانبلابهيلإراشمءايبيلبلبجلاةسوفننمملاع
.ةيمتسرلاةلودللةيبهذلاروصعلادحأيفشاع

ربتعتىتلا‹نيدلاةبسنةلسلستاقلحنمةقلحوهو

برغملابةَيضابإلاءاملعىدلةزاجإلانماًصاخاعون

.لالمنبناریخناّسحوباهتذمالتنمو

:رداصملا

.6231‹ريسلا:يخامشلا“

“Motylinski: Bibliographic “58 Lewicki: Les

noms, 17 -

006

(سابحألاوبأ)ميهاربإ
(م1918/ه1336:يفيح-م19قرخاوأ/ه14قلئاوآ:و)

.اهبًاشنودلوءايبيلبةسوفنلبجمالعأنمملع

رامعتساإلاًدضةيبيللاةروثلايفكراشلطبوهو

 

ةيروهمجللىروشلاسلجميفنشيعدقوءيلاطيألا

م1918ربمفون6/ه1337:خيراتبةيسلبارطلا

ةفالخلارايهناةيادبوءىلوألاةيملاعلابرحلاةياهنعم

.ةينامثعلا

:رداصملا*

.226ءلاطبألاداهج:يوازلا“

007

يوافطعلاميهاربإنبركبيبأنبميهاربإ

)م1806/ه1:يفيح)

هقفلاىلإعمج؛بازيمبفطعلاةنيدمخويشنم

يفةطولطخمةديصقهلو‹؛بدألابمامتهألا

.«حورجلاسيییاقم»

ةنستبشنىتلاتافالخلايفنيبلاتاذحالصأل

.ةيادرغىلإرجاهقفخأاًملوم1806/ه1

:رداصملا“

جاحلا“ءتاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج“
.75بازمينبخيرات:ديعس

008

راتفح؛يرارقلا“ركبيبأنبميهاربإ
17:تم0/ه1308:و)

(م1954ةيليوج8/ه1373ةدعقلاوذ

؛هيبأناضحأيفىّبرتو«بازيمبةرارقلايفدلو
جاحلادهعملخدم1896/ه1314ماعيو

ظفحف‹(م1921/ه9:ت)ییحیينبرمع

.م1905/ه1324يفهرهظتساوميركلانارقلا

هلسرأةيلاوملاةنسلانملاوشرهشيفو
فسوينبدّمحماخيشلابطقلادهعمىلإهخيش



ةقفر‹(م1914/ه1332:ت)نجسيينببشّيفطا

ةسمخهيفثكمفءميهاريإناظقيلايبأخيشلا

يفسردب-هغوبنل-بطقلاهّصخدقو«ماوعأ
.ةبلطللماعلاتقولاريغ

ميهاريإنبليعامسإ:اضيأبازيمبهخياشمنمو
نبنمحرلادعو‹(م1922/ه1:ت)نوقرز

.(م1914/ه2:ت)حونرمع

ماعيفهرصبةاوادملسنوتىلإلقتناامدنع

ملعذخأوةصرفلامنتغإم1912/ه0

‹ةنوتيزلاعماجيفيقرونلادمحمخيشلانعتاءارقلا

.عبسلاتآارقلاىلعهدنعميركلانآرقلامتخو

طقسمىلإ-اكفيفك-سنوتنمهعوجردنعو

ةسردمًاشنأم1915/ه1334ةنسةرارقلاهسأر

عيمجنمةبلطلااهدصقفءهمولعونارقلاميلعتل

.تقلغأمثماوعأةسمختماد«بازيمىرق

ةسردملاةرادإىّلوتم1920/ه1339ةنسيفو

اهقلغأاًملو؛ةيادرغةنيدمبتئشنأيتلاةينآرقلا

دصقاهدعبوءةرارقلاىلإعجريسنرفلارامعتساإلا

يفميلعتللم1925/ه1343يفنجسيينب

.لماكوبهللادبعاهأشنأةسردم

ءاشنإيفمهاسم1943/ه1361ةنسيفو

نأىلإهبخويشلازريأنمناكوءيرباجلادهعملا

.يفوت

هنأ-نودعخيشلا-ديعسيفيرشخيشلاركذيو

نوكينأالإتاينيثالثلايفالإةرارقلارداغيمل

.ايتفمواملعموارئازةعطقتمتارتفيفاهرداغ

ةغللامولعوتاارقلاوديوجتلاملعسيردتبماق
ةماعلاوةبلطلانمعومجهنعتذخأفءةيبرعلا

.«انيسحتتاارقلاوءاميوقتنسلألاتدادزافا

ناميلسو«زايتمحونبنبميهاربإ:ەذىمالتنم

نیدبا

دبعو«وناببفسوينبدمحمو«فسوينبدوادنب

دبعفسوينبرمعوءراشقنودعنبجاحلبو

نممهلكو...يالطدمحمنبميهاربإو‹نمحرلا

تذحخأليزّهَلجاحلبتنبةشئاعهجوزنأركذُي
نآرقلاتظفحفءملعلانمنّيهلابسيلاطسقهنع

.تاحلاصلاتاملاعلانمتناكو؛ميركلا

راكبعماجبداشرإلاوظعولايفاسوردىقلأ
-ةمصاعلارئازجلابىقرتلايدانبوءةركسبةنيدمب

ًالضف؛-يبقعلابّيطلاخيشلاهقيدصنمزاعيإب

اهنم.بازیميداوونالجراودجاسمسوردنع

رصحءةرارقلادجسمبميركلانآرقلاریسفتيفسورد

ةروسريسفتيفسردنمرثكأنودعخيشلااهنم

.ةءارب

.ةلاوطمءرّسفملاطورشةلاسر».1

ىف«ةيْيَفَطلالئامىشلابةيبهذلالسالسلا»باتك.2
اذهیفاريثكدمّعادقوءةميألابطقهخيشةمجرت

|.هيرصاعموبطقلاةمجرتيفةّصاخءمجعملا

رصنيبأل«ةبلطلاضيرحتوةسّمخملاحرش3

.يئاشولملاحوننبحتف
ةموظنم»وء«سافنلاوضيحلاةموظنم».4

.«مايصلا

-شاوحةَذعميهاربإناظقيلايبعمعضودقو

:اهنیبنمبتکىلع-ةطوطخم

.«تانايدلاباتكىلعةيشاح».1

دبعراّمعيبأل«زجوملاباتكىلعةيشاح2

.ىفاكلا

.ديوجتلايف«عماوللارردلاىلعةيشاح».3



ميهاربإ

«لينلاباتكهبلأاملليمكتلاىلعةيشاح»4

.ينيمثلازيزعلادبعل
:رداصملا*

بطقلا“هلك(خم)ةيبهذلالسالسلا:رافح“

:ناظقيلاوبأ“هلك(خم)ىواتفةعومجم:رافحو

ةمجرت:رمعنبنمحرلادبع“هلك(خم)رافحمامإلا

وبأ“20-26ءةينيدنوتمةمّدقمءرافحخيشلا

23ءةايحلادهعم:يفيرش“22(خم)يتأشن:ناظقيلا

:ماجحوب*147-2/145«رئازجلاةضهن:زوبد“

موحرملا:ديعسيمعةيعمج“29ء.نيخيشلاةايح

ةمجرت:ليعامسإنبحلاص“35ءشاوحدوادجاحلا

؛بازمينبخيرات:ديعسجاحلا“(خم)رافحخيشلا

.(خم).م.ت.ن.م:نودعخيشلا“183.184

الإراحریکبنبميهاربإ:ابلاغهمسادری"

.هانتبثأامبسحهمسابتکیناکهاواتفوهلئاسريفهنأ

009

)م16/ه10:ق)

ةبرجىلإلقتنِإ؛ايبيلبةسوفنلبجءاملعنم
.ىتيراعتلاسنويةاجنلايبنعملعلاذأثح

بحاص-ىتالتلاميهاربإنبدوادناميلسوبا

ةطنملاهنعذخأيذلاديحوتلاةديقعحرش

.نايبلاو

.نيدلاةبسنةلسلسهيلعتزاجنمموهو

:رداصملا

ءاملعمجارتيفةلاسر:تيراعتنبديعس“
‹؛يراضحلادعبلا:يريبعجلا*19(خم)ةبرج

.٤4«بازمیتبخیرات:دیعسجاحلا“1/136

10

010

حاجحلا؛هبابنبدمحأنبميهاربإ
نابعش1:ت-م1912/ه1330:و)

)م1984يام2/ه4

.نيرصاعملاةيادرغةنيدممالعأنم

ىفو؛هرمعنمةسداسلايفةّرحلاةسردملالخد

ديىلعميركلانآرقلارهظتسام1926/ه1345ةنس

ةايحلادهعمىلإلقتناءةئيئادتبالاةلحرملادعب

عبسهيفثكموم1932/ه1354ةنسةرارقلاب

ضویبخيشلا:مهنمةذتاسأديىلعذملتتو«تاونس

.ديعسيفيرشخيشلاو«ميهاربإ

ىلعافرشمواذاتسأضويبخيشلاهنّيعهجرخَتدعب

:اهيفهذيمالتزربأنمو.ةركسببةّرحلاقافولاةسردم

دمحأوقراطخدّمحمو‹رمعاوابابیحیةذتاسألا

.ةراطخ

ءداشرإللاوظعولاةّمهمبعلطضاميلعتلابناجىلإ

ةئيعامتجالاماهملاوءتاموصخلاضفوءءاتفإلاو
.ىرخألا

عبريلاوحدعبيأ-م1956/ه1375ةنسيفو

لصاووءبازیمىلإداع-ةركسبيفاهاضقنرق

ملعمك‹ةيادرغبحالصإلاةسردمبئحالصإلاهداهج
.ةنسنيرشعوعبرأةّدملءنارقلل

؛سنويلآةريشعةرادإيفاوضعكلذكناكو

دقوءقيتعلادجسملابةعمجللابيطخوادشرمواظعاوو
.م1962/ه1382ةنسةباّرعلاةئيهبقحتلا

‹ةركسببةراجتلايفلثميفهقزرردصمنعام
.ةيادرغبةحالفلايفو



‹يركسلاضرمهكهنأم1980/ھ1400ةنسيف

يفهلحأهافاونینسعبرأدعبو«هطاشننعهدعقأو

.ةلخننمهطوقسرثإىفشتسملا

:ةبوتكملاراثآلانمفلخاًجمو

هطاشنلوحةديدعسيراركيفةنودمريراقت.1

يفٌرحلاميلعتلاةريسملالفاحٌالجسربتعتءةركسبيف

.نرقعبر

ىلعاهاقلأهديطخبةعمجةبطخ300ىلاوح.2
.م1-1980:لماکدقعیدم

يفاهخسنميهاربإضويبخيشللةنيمثسورد3
.تابسانملاضعب

:رداصملا*

ينجاّجحلاميهاربإخيشلا:سنألاماغنأباش”

.ص9؛روطس

011

یسيعجاحلا‹ميهاربإنبميهاربإ

)م1960يفناج/ه0:ت-م1922/ه1:و)

یفةراجتلابلغتشإا٤«تازیمبفطعلاديلاومنم

ءةنطوتاکرحةدعیفكراش‹ةقداصةنطوود

ناکم1954/ه4یفةيرئازجلاةروثلاهيادبدنعو

.نييئادفلالئاوانم

٤"بتاک'بصنملغشوءريرحتلاشيجىلإضنا

ءضبقلاهيلعيقلأىتح؛ةيبرحلاتايلمعلاضاخمث

.شيجلاىلإدوعيلنجسلانمبرهو

دودحلايفنایزوبماَمحبرقةكرعمىفدهشتسا

.ةيسنوتلا

11

ميهاربإ

:رداصملا“

جاحلا“287/3ءنييبازيملارود:يرونلا“

.٤1بازمينبخيرات:دیعس

012

اجرنبمیهاربإنبقاحسإنبميهاربإ

(قاحسإوبأ)

)م1155-1203/ه550-12:600ط)

.رئازجلابونجءنالجراوةنيدمنم

.داگبعلانم«ايتفمالضافاخيشناك

-عيبرلاابأينايسولامالسلادبعنبناميلسرصاع
.هتقلحيفملعتهلعلو«-ريسلابحاص

نيسيیسینبةيحانبدجسمنالجراويفناکو

.يخيراتلارثألااذهملاعمترثدنادقو؛همسابیّمسی

:رداصملا

:مازعأ“2/146150ريسلا:يخامشلا“

.231(خم)نابلانصغ

013

رمعاويداد؛حلاصنبریکبنبميهاربإ

(م1982ةيليوج24/ه1402:ت-م1906/ھ1324:و)

«بیتاتكلادحأىفهمّلعتلوازوءةيادرغبدلو

ىلعهمسرطبضوءاديجاظفحميركلانآرقلاظفحو
هتباتکيفالوهتوالتيفهتوفتال«شرومامالاةياور

.ًاركبمهرهظتسادقو.ةدراوالوةدراش

اهيفناكاهباوبأةيادرغبحالصإلاةسردمتحتفامل

.نوريثكلاهديىلعجّرختو«ميركلانآرقللملعملّوأ
نمريبكبناجىلإءطابضنالاديدشاطبضتنمناك

بناجىلإةحالفلاةنهملوازوءحرملاوةيويحلا
.ميلعتلا



ميهاربإ

اببسوالخدمتناكءدورابلاعنصىفةياوههل

ةيليوجرهشيفةيريرحتلاةروثلافوفصيفطرخنا

هيلعيقلمث؛'صلخم"':يروثلاهمساوم6

؛ةمصاعلابسوربربنجسعدوأوةيادرغيفضبقلا

ليرفأ04ىلإم1959ربمسيد12موينمهيفثبلو
.م12

لاجمىفهحافكىلإداعنجسلانمهجورخدعبو

.هلجأهافاونأىلإءميلعتلا

:رداصملا*

ةلباقمو“(خم)م.ت.ن.م::دمحأةكبوأ"

.هئانبأدحأعمةكبوأخيشلااهارجأ

014

**زايتَم"حونبنبميهاربإ

03ةعمجلا:ت-م1885/ه1302:و)

(م1981يفناج9/ه1401لوألاعيبر

.بازیمبنجسيينبةنيدمديلاومنم

دحأيرومفسويجاحلانعالَوأملعلاىقلت
نبنعذخأبثدجسملاةرضحميفةقلحلاءاضعأ

دنعميركلانآرقلامتخو«ريكبنبىسيعجاحلاهع
نعسردمثءاماعرشعةّنسهرمعولالمزبدوادجاحلا

‹ةعيرشلاوةيبرعلامولعنوقرزليعامسإجاحلاخيشلا

كلذكرضحيناكو؛اماعرشعةعبسيلاوحلهمزالو

يفشيفطاخيشلاةّميأالابطقاهيقلييتلاةماعلاسورد

.ءاتفتساللهدهعمداتريو٠حبصلاةالصدعبدجسملا

دییقتىلعدیدشصرحو«خيراتلابربكمامتهاهل
.عئاقولاوثادحألا

ىلإلقتنامثم1924ماعةرونبيفسيردتلاىلوت

ىلوتءةيرصعةسردماهيفًأشنأوءةمصاعلارئازجلا

12

نمريثكلاتجّرخف؛اهيفميلعتلابلغتشاواهترادإ

هللادبعفوسليفلا:مهنمنيزرابلامالعألاوءاملعلا

.راشقجاحلابخيشلاو«يلباطنك

ناكوءيفحصلاهداهجيفناظقيلايبأخيشلادضاع

يفنجسيينببةقلعتملاتامولعملايفهردصمكلذك

.(ريسلاقحلم»

ذنمنيملسملاءاملعلاةيعمجيفالماعاوضعناك

.ةمصاعلايفيّقرتلايدانراصنأنموءاهسيسأت

تلصحيتلاقيفوتلاةيعمجنجسيينببسأرتدقو
.م1947يفناج25موياهتصخرىلع

اينولوببنونفلارادبقاحتلالاايمسرهنمبلُط
حمسيملهدلاونأالإءاهبةّيبرعلاةغللاذاتسألغتشيل
.بلطلااذهلوبقبهل

:مّيَقلا

.ةرئانتمةيرعشدئاصق.1

۵ -

هارتنم

ريخلايفلاثم»:اهناونعحدملايفةديصق.2

.(خم)‹«ىذتحي

‹اةيضاملامايألايفةَيضابإلالاجرخيرات».3

.(خم)

.«بازیميداوخیرات»يفناطوطخم.4

.(خم)ءةبازعلاةقلحماظن».5

:رداصملا*

هللادبعنبدّمحملداعلامامإلاةيثرم:زايتم“

هديطخب؛ه1373ناضمر3يفىوتملايليلخلا
دمحابنبومحخيشلاءاثريفةديصق:زایتم*اتیب7

:يکسفيجروغومسا“اتیب17دیطخب؛یسومواباب

قاحتلالاهنمبلطي؛زايتمميهاربإخيشلاىلإةلاسر

ءاهبةّيبرعلاةغللاذاتسألغتشيلاينولوببنونفلارادب

ةلاسر:حلاصنبيلع“ص2خيراتنودهديطخب

ء(اتيب24)هحدميفةديصقو؛زايتمميهاربإخيشلل



م26يام8/ه1344لاوش5خیراتب(حخم)

خيراتبهديطخب؛ظاوخسبريکبخيشلاوزايتمميهاربإ
ملاس“صآم10ربمفون22/ه1359لاوش3

عبطعوضوميفزايتمميهاربإخيشللناتلاسر:يحاورلا
خيراتب.رابجنزنمءهدیطخب«شيفطابطقلابتك
ينبخيرات:ديعسجاحلا*ص2؛ه1355وه4

.196بازم

:تاظحالم

.زاَيطَم:ءاتلاضوعءاطلاببتكيو**حوناب:دري"

015

طوجح؛جاحلبنبميهاربإ

مرحم22:ت۔م1897/ه1314:و)

)م1962ناوج24/ه2

.نجسيينبءاهجونم

رئازجلابنييبازيملاةعامجلاًّسيئرناك

ةسردملاةرادإىفلامللانيمأنّيعوءةمصاعلا

حالصأإلايفماهرودهلو؛نجسييتنببةيرباجلا

.اهبماعلا

تسَسأتيتلاماعلانواعتلاةعمجا_ةسائریلوت

وهيساسألااهفدهو؛م1937ةنسةمصاعلارئازجلاب

.يرئازجلالامشلايفنببازيملاحلاصمنععافدلا

اوأشنأنيذلاةينطولاتايصخشلازربأنموهو

ماعريديإتاسيععمنييرئازجلالامعللماعلاداحتتالا

.م1956/ه4

ةليلجلامعأبماقةيريرحتلاةروثلاعالدنإدنع

عشبألضّرعتف.رضبقلاهيلعيقلأو‹ةيضقلاةمدحخيف

.دهشتساىّنح«بيذعتلاعاونأ

تاركذلاًديلختهمسابیّمسجهنةمصاعلایفو

13

ميهاربإ

:رداصملا*

ماعلانواعتلاةيعمجليساسألانوناقلا*

ةلاسر:ناظقيلاوبأ*ص12م1936خيراتب«رئازجلاب

ءطوجحنيبوهنيبفالخناشيف؛ديعساويركزىلإ

ص2م7ناوج8خیراتب‹ةمصاعلارئازحلانم

:ديعسجاحلا“.3/339‹نييبازيملارود:يرونلا*

يالط*160207211225بازمينبخيرات

016

هللادبعنبدمحميبأنب“نامحيبنبميهاربإ
**ينجسيلاينيمثلازيزعلادبعنبا

)م187/ھ1232:ت)

نعملعلاذخأ‹نيزرابلانجسيينبءاملعنم

/ه1223:ت)ينيمثلازيزعلادبعخيشلاهلاخ

حلاصنبیحیءايركزيبأخيشلانعو«((ع8

.(م1787/ه1202:ت)يلضفألا

ءةثيدحلاةيمالسإلاةضهنلاراصنأنموهو

ناكفءداشرإلاوظعولاوبطخلاباهلةاعدلاو

ملعلاىلإوعديبازيميداوندمنيبلّقنتي
.عدبلاولهجلابراحيو

ءاملعبةقيثوتالصهلتناكوءنوريثكذيمالتهل

مامإلالساريناكفءنامَعوبرغملاورئازجلا
؛نامعةنطلسمامإيليعامسإلاهللادبعنبناميلس

-كارتألاتايادلاوتايابلاىلإتالسارمهلنأامك

-هریراقتبتاکناکيذلاءديعسيّمعسلجممساب

يادىلإاهلسرأم1791/ه1206خيراتبةلاسراهنم

هنمابلاطءاهيفهفطعتسيءىيتالودلانسحلارئازجلا

يابهبمُدَقَتيذلابلطلالوبقنودةلوليحلاولحدا

اياعرلاىلعهذوفنطسبل-حلاصيابلا-ةنيطنسق

ىفتالسارملاهذهلكانلتظفُحدقو.نييبازيملا

'.هديٌطخبتاطوطخم

 



ميهارب]

نإوءةيخيراتلااهتميقبهدئاصقزاتمترعاشوهو

.ةيبدألاةيحانلانمديجلارعشلاىوتسمىلإقرتمل

:اهنيبنمركذنءةديدعتافلؤمهل

ةروسريسفتوءرونلاةروسنمرونلاتايآريسفت.1

ردلافادصأا»:هامسرصعلاهروسريسمنو‹ةحتافلا

.(خم)(رصعلاةروسىلعةعوضوملارهزلامامكأو

«ليوأتلابابسأوليزنتلاراونأريسفتىلعةيشاح».2

.ةماقتسالاةبتكمبةخسناهنمء(خم)

نبىسيعيدهميبأل«طسقلانيزاومحرش»3
.(خم)ليعامسإ

.(خم)اتمظنواًرثن«ةيزاجحلاةلحرلا».4

.(خم)ثيداحألانمةعومجمحرش.5

قلاخديحوتةتكنيفةيبهولادئاقعصيخلت».6
.(خم)«ةيربلا

حدميفةدربلاةديصق:اهنمةديدعدئاصق.7

يفةديصقو.م1967/م1387ةنستعبطأَييبنلا
مكاحىلإىرخأوءينيمثلازيزعلادبعهخيشءاثر
.(خم)يلتالودلااشابنسحلارئازجلا

‹؛تاطوطخملاسيفنبةيرثةبتكمكلميناكو

نبدمحمنبهللادبعهديفحىلإهتافودعبتلقتنإ
.ميهاربإ

:رداصملا*

‹(خم)تافلۇمعومجم:نامحيبنبميهاربإ

يركزوأميهاربإجاحلاةبتكمبةروصمةخسناهنم

عومجم:يلعلحلاصجاحلاونامحيبنبميهاربإ
1/79ء(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“دئاصق

:رمعمىلع“280/1281.رثازجلاةضهن:زوبد*

نبديعسجاحلا"4/354.خيراتلابكوميفةيضابإلا

ينيدلارعشلا:يبيكر“5ءشيفطامامإلا:ىسيع

84بازمينبخیرات:دیعسجاحلا“58‹يرئازحجلا

14

29-31(خم)ییحييمعةرضحمليلد:يحيساروب“
؛بطقلاسرهف:تاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج“

32و/254:مقرءرديلآسرهف-9ج4ج:مقر

؛18مقرمحمدیعسجاحلاسرهف-37ك/438

قئاثو“ةماقتسالاةبتكمسرهف“402ءلضفالآسرهف

(اسنرف)ايليسرمبAن×-enprovenceراحبلاءاروام

دمحمديعسجاحلاعمجلصألاقبطةروصاهنم

(خم).م.ت.ن.م:يحيساروب“

*“Zmogorzewski: Mercier Etude, 9 *“L.David: Les

Mechaikhs, 23

:تاظحالم

نامحبدريو«نمحرلادبعلةيربربةغيص:ناَمُحيب"
.كلذك

مسالاسفنبرخآاصخشديفاديولركذ"*

اھلاخیشنوكيلنالجراونمنجسيينبهتدفوتسإ
نممهوهنأحجارلاو؛م1534/ه922خيراتب

«عجارملاالورداصملانمهريغيفركذيملهنأوةصاخ

.قيفلتلاوطلخلاةرثكديفاديولنعفورعملاو

017

ةبيرجنبميهاربإ

(م1881ربوتكأ10/ه1298ةدعقلاوذ7:ت)

ةنيدمبًرقَتسإءبازيمبةرونبةنيدمنمهلصأ

نّيعوءنيزرابلااهتالاجرواهنايعأنمناكونايرب
.يعامتجألاحالصإلایفریبکنأشهلناكفاهلاًدئاق

حضويفو‹نينامثلازهانيرمعيفلتقف

يتلايهيسنرفلارامعتسالاةرادإنوكتدقو.راهنلا

نممريثكعماهنأشءةرشابمريغةقيرطبهلتقتربد

:رداصملا"

105106بازمينبخيرات:ديعسجاحلا"
.32(خم)ةنتفنمتعقوامديبقت:لوهجم“

Robin: Le M'zab, 47.



018

ةغابغبءهللادبعنبوُمحنبميهاربإ
(م1903ريمفون3/ه1321نابعش13:و)

يفةراجتلابلغتشإءبازيمبةيادرغنمهلصأ

هبهاومهتلُهَأمثء(اميدقنادوطاش)ديعلاموغلشةنيدم

وأ‹«باونلاهدحويفنيلماعلازربأنمنوكيل

ةنستئشنأىتلارئازجلاىملسمةيلاريديف

.م1927/ھ6

امكم1929/ه1348ةنسايدلباًراشتسمبختناو

.دمحأهوخأةّمهملاهذهىلوت

:رداصملا*

جاحلا“.403/1ءنييبازيملارود:يرونلا“

.٤175بازمينبخيرات:دعس

“Brochicer: Livre dor, 28.

019

رمعنبينَحيدادنبميهاربإ

)م19/ه13:ق)

ردمناك«بازيمب(تنينجات)فطعلاخیاشمنم

ىلإةيملعةثعبمنيذلاوهو.قيتعلااهدجسمب

ةعبلاهذهتلقنتوبازمنجسيينيب5

لاا

ادیعسنبةريخوأ»ةربقمىفنفدوالاتغملتف

.هسأرطقسمب

نم«ةبيهلآابهتيرذبّقلتبسنلصأوهو
.ماملجدالوأةريشع

15

ميهاربإ

:رداصملا*

/1(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ*

.٤18بازمينبخيرات:دلیعسجاحلا*5

020

هللادبعنبديعسنبميهاربإ
*يبلاتلادمحمجاحلانبةعمجنبا

)م1816/ه1232:دعبت)

غلاونماهلصأملعلابةريهشةرسأءاملعنم

نيبةريبكةعمسهلاهيقفناك؛رصمباهتماقإوءةبرجب
.رهزألاعماجخويش

اهنيبنموءرصمبةيضابإلافاقوأةرادإىلوت
سوماجلاةلاكو

:رداصملا*

:بوقعينبملاس”
.12(خم)

:ةظحالم

ةبرجخيراتيفسورد

لعلوءةمجعمريغطوطخملايفتدرو“

.انتبثأامكيبلاتلاباوصلا

021

يخاَمشلاناميلسنبميهاربإ

)م5/ه2:يفيح)

.يبيللارطقلابةسوفنءاملعنم

م1885/ه1302ماعيفةيربربلاباباتكلأ

ليلدوهو؛«ةسوفنلابجروصقىلإقيرطلا»:ناونعب

دحأ-تولانىلإيهتنيوسلبارطنمءىدتبينيلاحرلل

.-ةسوفنلبجروصق

ءعبطوةيسنرفلاةغللاىلإباتكلامجدقو
ينولوبلاقرشتسملانمبلطبفَلَاهّأودبيو

.Mtyاinskiيكسنليتوم



ميهاربإ

ةريسلااهنمبتكلارداونلهخسناضيأهلامعأنمو

ةنسيفكلذوءينالجراولاءايركزيبألةميألارابخأو

.م5/ه2

:رداصملا*

ءنييبيللانيفلؤملاليلد:ةفاقثلاومالعإلاةنامأ“

نمحرلادبعققحملاةمدقم)ةريسلا:ءايركزوبأ*5
ليلد:ثارتلاةيعمج“19ء1/18.(بويأ

.1/50مقر؛دیعسجاحلاسرهف:تاطوطخملا

“Motylinski: Djebel, 92 *“Lewicki: Tasmiya,
116-117 “Lewicki: Quelques extraits, 4

022

نمجيونبميهاربإنبناميلسنبميهاربإ
(لهسوبآ)

(م12/ه6:ققلئاوآ)

ناكيِإاهئاملعنعملعلاذخأ«نالجراومالعأنم

ىفاكلادبعرامعوب:هخياشمنموءاهراهدزا

‹(م1174/ه570لبق:ت)-زجوملابحاص-۔

.ليعامسإ

َرثكأو؛ريسلابتكيفةريثكتاياورهل

هقفلاوةديقعلاعيضاوميفهنعةياورلاينايسولا

اذكوءةيهقفىواتفتاقلعملاباتكيفهلو؛رابخألاو

.ةسوفنلزاونبيترتيف
يبأريس»بىًّمسيءريسلايفاباتكهلنأركذو

یحیهنباىلإهريغوينايسولاهبسندقو.«لهس

.«ضئارفلاوديحوتلاةفرعميفةديقع»باتكبحاص

:رداصملا

‹2/0147148(خم)ريس:ينايسولا“

باتك:لوهجم*اهريغو.9184194

بيترت:شيفطابطقلا*.80قء(خم)تاقلعملا

16

ميدقت)تاقبط:ينيجردلا“4(خم)ةسوفنلئاسم
يص/1ء(نمحرلادبعيلكب

*Motylinski: Bibliographic, 71 “Lewicki: Etudes,
‘“Lewicki: Les Historiens, 1279--78

023

اشابينورابلاهللادبعنبناميلسنبميهاربإ

(م1911/ه1329:و)

سردوء-ايبيل-ةسوفنلبجبوداجيفدلو

ةداهشلاىلعلصحمت؛ةيئادتبالاهتساردايكرتب

رصم-ةيردنكسإلابةيريمألانيتلاسأرنمةيوناثلا

‹-قارعلا-دادغببقوقحلاةيلكبقحتلاف؛-

مامتإبهلحمستملةيسايسلافورظلانأريغ

.هتسارد

ثروءاشابينورابلاناميلسميعزللنباوهو

يفهرافظأةموعنذنمهعمبلقتوءهلالخوهبهاوم

املسءةّدشوءاخر:ةيسايسلاهتايحراودأرئاس

سلبارطبىلوألابرحلارخاوأذنمكلذو...ًابرحو

.م4/ه1332

:ناكف؛ةيسايسوةيملعبصاتمةذعلغش

َصتخامثءنامُعبةيناطلسلاةسردمباًذاتسأ.1

.ةمكاحلاةلئاعلادارفأميلعتب

.نامعبةيبرتلاةرازوباراشتسم.2

نمنييعتب«قارعلابىكلملاطالبلاباًفْظوم.3
.م1932/ه1351ةنسلصيفكلملا

ىلإةرجهلارمداعم1947/ه1367ةنسىفو نممِ

.(طم)«همُّدَقتومالسإلارئاشب»باتکلأ

يفاهرشنرجهملايفتالاقمةّدعبتكامك

 



"ةفحصاهنم؛«فحصلا

يداو"ةديرجيفهلو؛يزعاملادمحماهردصي

نودوهواهمظنةديصقميهاربإناظقيلايبأل"بازيم

لكييحيملعلا»:اهناونعءهرمعنمنيرشعلا
:اهعلطموتيمبعش

اماقأفيتحاسبملأفيط

اًمارحلبقناكدقامًلحأو

ىتلا"ةيلحملارابخأل

:رداصملا*

/2؛7/1ءىنورابلاناميلس:ناظقيلاوبأ"

:ةفاقثلاومالعإلاةنامأ“5116239-234

‹ةسيمتسرلاةلودلا:زاحب*٠6نيبسيللانيفلؤملاليلد

بعشلکييحيملعلا:ميهاربإ]ينورابلا“45

وذ4)44‹ةيناظقيلابازيمیداوةديرج٠"تيم

.3ص)م1928يام1346/5ةححلا

024

رونملا‹ناميلسنبميهاربإ

(م1957توأ18/ه1377مرحم22:ت)

ىفنيلماعلانموءبازيمبنايربةنيدمنايعأنم

|.يعامتجالاحالصأإلالقح

اهمايقدعبةكرابملاةيريرحتلاةروثلابىحتلإ
/ه1377مرحم19يفضبقلاهيلعيقلأفءةرشابم

نجسيفاًيجمهابيذعتبذعو؛م1957توأ5
ةئالثدعباًديهشتامىتحءرئازجلابونجطاوغألا

.مايأ

.هارکذلاذيلختهمسالمحيعراشنايربيفو

:رداصملا*

.224ء2/66رئازحلاةضهن:زوبد“

17

ميهاربإ

025

ةشوبرب«ناميلسنبميهاربإ

(م1931ريمفون/ه1350بجر:يفيح)

.اھبهتریشعخيشناك.بازيمبةرارقلامالعأنم

ءاخإإلاةيعمجلنيسُسؤملاءاضعألازربأنيبنمناك

تناكىتلا««ءاخإللاةسردم١ةينآرقلااهتسردموةركسبب

نمذيملتةئاميلاوحم1/ه1350ةنسيفمضت

فلتخمنموءةيكلاملاوةّيضابإلانمكانهنينكاستملا
ةركسببنيحلصملانمٌدعيو.ةيعامتجالاتائفلا

.رصاندمحمروتكدلامعوهو.رئازجلاقرشبونج

:رداصملا*

ةسردمبميظعلالافتحالا:ءايركزيدفم“

/ه1350)11عءناظقيلايبألرونلاةديرجءةركسب

.2ء1ص(ع1

026

ميهاربإنبحلاصنبميهاربإ

)2(

تعرفت؛«ةرارقلابةيحلوبلآدجوهوءبسنلصأ
:هئانبأنم*ميهاربإدالوأ"هيلإةبوسنملاتالئاعلاهنع

.ومحودمحأورصانلاوىسيع

:رداصملا*

.0.3637ةيفاشلاةلاسرلا:سشيفطابطقلا“

027

مازعأومحاباب‹حلاصنبميهاريإ

/ه1384لاوش22:ت-م1893/ه1311:و)

(م1965يرفيف2

.نالجراونمڂّرؤموملاع

اهيفهخياشمنموءنالجراوبذملتتو«سنوتبدلو



ميهاربإ

.يتوكسلادمحمخيشلا

جاحلاخيشلانعملعلاذخأو«بازيمىلإلقتنامث

نبرمعجاحلانعوءنجسيينببيلعلرمعنبحلاص
.ةرارقلايىبحي

نبفسويبوقعييبآةرضحميفسيردتلابلغتشإ

ىّتح؛ةعلاطملابامرغمناکو‹(اًتحابابهسردم»نولهس

.ةءارقلاةيربربلابينعيُواَرْعَأ"بببق

‹(نالجراوخيراتيفنابلانصغ»:باتكفل

خيراتلوحةميدقلارداصملايفقّرفَتامعمجهيفو

هفيلأتنمغرفدقو؛اهنارمعواهلهأبسننالجراو

نأريغهعبطىلعمدقأوم1932/ه1350ةنس

.اطوطخملازيالو«كلذنودتلاحفورظلا

نصخياميفءمجعملااذهيفاًريٿكهاندمتعادقو

.نالجراووةتاردسمالعأ

ةيضابإلانيبقرفلا»:اهنملئاسرةّدعهلو
ةعمجةتكمیفةطوطخمةخسناهنم‹جراوخلا

ناظقيلاىبأدئارجىفةيفحصتالاقموءثارتلا

.اهريغوميهاربإ

ةموكحلاىدلنالجراوةيضابإمسابقطانلاناك
.ةيسنرفلا

:رداصملا*

ةضهن:زوبد“(خم)نابلانصغ:مازعأ“

:رمعمیلع*178/2‹رئازحلا

ىنالجراولابوقعيوبأ:وجاب*4/238.خيراتلا

ةديرج:ناظقيلاوب*14ء(نوقرم)يلوصألاهرکفو

ةيعمج“3ص(م1932/ه1351)29ددعءرونلا
؛‹لیعسجاحلاسرهف؛تاطوطخملاليلد:ثارتلا

هديفحعمةيصخشةلباقم::لقعموبناميلس“52دّلحم

:لقعموبنامیلس“*م1هنسيزوزدمحمذاتسألا

عمةلباقم:دمحميمعاباب*مازعأخيشللةزجومةمجرت

.نالجراوبهلمجرتملاءانبأ

بكوميفةيضابإلا

18

028
رقرق‹حلاصنبميهاربإ

(م20/ه14:قلئاوأ)

خيشلابطقلادهعمىلإلقتنا«بازيمبنايربنم
.هذیمالتزربآنمناکو«شیفطا

اًنذؤمناكوءنايرببةبازعلاةقلحةسائرىلوت
.نایربةمكحميفلداعشاببصنملغشوءاهدجسمب

:رداصملا“

:يرونلا“378/1ءرئازجلاةضهن:زوبد“

.1/101«نييبازيملارود

029

"هوك«حلاصنبميهاربإ
)م1871/ه8:يفيح)

ءاعاجشالطبناكءبازيمبةيادرغةنيدمنم

ةنس"يدوهيلااغآحني"لايتغابماقيذلاوهو

يداوىلعاغآاسنرفهتبّصنيذلام1871/ه8

.ه1277/م1860ةيليوج21موييفبازيم

اليكنتناكايدوهياغاللاسنرفرايتخاو
بصنملااذهاوضفرمهكنأل؛مهلاعيدحتونييبازيملاب

الضفءةثوروملاةيبازيملاتاسّسؤملاعمضقانتييذلا
ةنسنيبازيملاعماسنرفةيقافتاعمهضراعتنع

.تاسّسؤملاهذهمارتحابيضقتيتلام3

لتقملةيدكنرففلأنيعبرأبازيميداومرغدقو
.يدوهيلااذه

:رداصملا*

1

2172173ء155ء(خم)بازمخيرات:زایتم

:ديعسجاحلا“1/278نييبازيملارود:يرونلا“
100.بازمينبخيرات

:ةظحالم

.ًالوك:اضيأبتكيو*



030

نيشريت‹هللادبعنبميهاربإ

)م1961/ه1380:تم1926/ھ1345:و)

ىلإًمضناوم1942/161هنسسنوتبقحتلا

ثيح-يابقداصلاىلإةبسن-ةيقداصلاةسردملا

يفسردو؛!معم6/ه1365ةنساهيفجرخت

بطلاةيلكلخدمثءاهبّبطللةيريضحتلاماسقألا

اسطم1953/ه1372ةنساهيجرختفرئازجلاب

.عامدلاصاصتخايفاحاَّرج

ةديلبلابةيلقعلاضارمألاىفشتسمىفائبيبطلغتشا

فوفصبقحتلاوء"نونافسنارفىفشتسم"ىًّمسملا

/ه1374ةنسلهتسمىفىنطولاريرحتلاةهبج

داحتالاةمّظنمءاشنإىلعاولمعنيذلانموهو
/ه1368ةنسنييرئازجلانيملسملاةبلطللماعلا

ةبلطلارمأمثركفنممهَكنأامكم9

يفينطولاري.لاةهبجفوفصبقاحتلالابنييرئازجلا
.م1956يام19/ھ1375لاوش9

شورب+ديقعلاديهشللمزالملابيبطلاناكو

.م1606

رسکبهلجرتبيصأراكزلبجبةكرعميفو

يتلااتيازوُمةكرعميفدهشتساو؛اهعطقىلإًرطضا
.م1961/ه1380ةنسةلماكمايأةعبرأتماد

ىفطصمىفشتسميفةحارجلافرغضعبلمحتو
:ديهشلابيبطلامساةمصاعلارئازجلابيزكرملااشاب

اذكو.هرئألءافتقاوءهركذلًاديلختءنيشريتميهاربإ

.هیادرغبةرونبةرئادىفشتسمهمسابيمس

19

ميهاربإ

:رداصملا*

‹خيراتلابكوميفةيضابإلا:رمعميلع“
“3/0.274280‹نييبازيملارود:يرونلا“"4

:ديعسجاحلا*202ءيدارقلاخيشلا:رصاندمحم

ةلباقم:دمحميمعاباب“224225بازمينبخيرات

يناثلاعيبرءلالمزبحلاصجاحلاعمةيصخش

:ميهاربإيالط“*1994ربمتبس/ه5

.(خم).م.ت.ن.م

031

‹یسومنبرمعنبمیهاربإ

«ىضاقلا»بريهشلاىماينبا

(م1886يام/ھه1303نابعش:يفيح)

.بازیمبنایربءاملعنم

.هتدلببنمزلانمةرتفءاضقلاىلوت
اعومجمهلدجنذإ«بتكلاخسنبمامتهاهلناكو

ينبرديلآةبتكمبةخسنهنمءاهخسنبتكةّذعهب

:رداصملا*

لآسرهف:تاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج“

116.140صردي

032

يرومرملا«رمعنبميهاربإ
(م20قلئاوآ/ھ14قتاينيثالثلا:يفيح)

.بازيمبةرارقلانايعأنم

.رئازجلاقرشءةسبتةنيدمبارجاتناك

ىیحالصإلاهداهجىفةنامحنبسابعدضاعدقو

یسیعهاوخأووهعّربتفءهلاومأوهفقاومبءيملعلاو

اهيفًاشنتل«"كرامجلاةحاس“يفةنئاكلامهرادبريكبو

ةسردملايهوءرئازجلايفةئيدحةيمالسإةسردملّوأ
.ةيقيّذصلاةيعمجللاًرقمذختتتناكو؛ةيقيدصلا



ميهاربإ

:رداصملا“

:رصاندمحم“2/264ءرئازجلاةضهن:زوبد“

.ةيضابإلاةناكم

033

ضويب؛رمعنبمیهاربا

:ت-م1899ليرفأ21/ه1313ةجحلاوذ11:و)

(م1981يفناج14/ھه1لوألاعيبر8ءاعبرالا

ةنيدمبضويبرمعنبميهاربإخيشلاةمالعلادلو

.دلبلايفحالصألانايعأنمهادلاوناكوءةرارقلا

لبقميركلانآرقلارهظتسافءةينارقلاةسردملالخد

:نآرقلاظاّفحةقلحىلإكلذبًمضناوءغولبلانس
.ناَورإ

جاحلا:هخياشمنعةيبرعلاوهقفلاءىدابمذخأ

جاحلاخيشلاوءهللادبعالعلاوبأوءيكيربلاميهاربإ

.یحینبرمع

ناکوهمزالف؛ییحينبرمعجاحلاهخيشةوظحلان

كلذناكفءهدنعدلبلانايعأتاسلجرضحيو؛همدخي

.اهيفنركتىتلاةيسايسلاوةيعامتجالاةسردملاةباثمب
‹حيصفلاىبرعلاهناسلةقالذوهتظفاحوهئاکذبغن

ةغالبلاسيردتيفهبايغدنعهخيشبونيلهلُهَأامم
.قطنملاو

ةمدخلاىلإابصغذخأىلوألاةيملاعلابرحلادعب

عاسمباسنرفنثاربنملشتنافءةيرابجألاةيركسعلا

هتعراصمادبةرشابمهعوجرروفوءةفاشةينضم

ىلعسانلاماغرإنعجاجتحالئاسرةباتكيرامعتسالل
دينجتلااذهةمواقميفمهاسف‹يرابجأإالادينجتلا

دينجتلامكحيغلياديدجانوناقاسنرفتردصأىح

.بازیميداوىلعيركسعلا

نايعأمظعمببهذريبكءابودعبم1921ةنسيفو

20

يفهخيیشفلخءرمعجاحلاهخيشوهدلاومهنمءكلبلا

.ةيحالصإلاةضهنلاوةيملعلاةكرحلاىّنبتوةسائر

وهوءةباّرعلاةقلحيفاوضعلخدةدحاوةنسدعبو

اخيشنّيعنأءىتفاموءةئيهلاهذهلخديوضعرغصأ

م1940يلاوحبختنامث«دجسملابظعولاوسيردتلل

.ةبازعلاسلجملاسيئر

م1925يام21/ه1343لاوش18موييفو

‹يوناثلاميلعتلل«بابشلادهعمهاًمسادهعمسس

مولعلاوةيبرعلاوةيمالسإلاةفاقثلاىلعازُكرم

اذهانمويىلإةايحلادهعمبفورعملاوهوءةرصاعملا
ةحلصموءةفاقثلالبققلخلاونيدلا»:هراعشذخكتا
.«درفلاةحلصملبقةعامجلا

نمفيرشلاثيدحلاسردحتتفام1931ةنسيف

رجحنبال«يراخبلاحيحصحرشءيرابلاحتف»
‹م1945ةنسجيهبيملعلفحبهمتتخاوء‹ينالقسعلا
لبقو؛دجسملابعمتجملاتائفلکهرضحتتناکو

رونمامإلل«بیبحنبعيبرلامامالادنسمحرش»كلذ

.ةيضابإلادنعثيدحلادمتعمءيملاسلانيدلا

سمشلاةعلطباتك:اهحرشيتلابتكلاةلمجنم
ينغمو«ينيمثلللينلاباتكوءيملاسللهقفلالوصأيف
يفزاجعإلالئالدوءماشهنبالةغللايفبيبللا
يبأليلامألاباتكوءيناجرجلارهاقلادبعلةغالبلا
قطنملايفملسلاباتكوءبدألايفيلاقلايلع
.يرضخألل

دعب-م1953يام/ه1353ةنسمّرحمرغيفو

نآرقلاريسفتسردحتتفا-معءزجريسفتمتنُأ
يناثلاميبر25مويهمتتخاوءهتحتافنمميركلا
ناجرهمهلميقأو؛م1980يرفيف2/ه0
نمةيسايسلاوةيرادألاتاطلسلافلتخمهتدهشءميظع

ةميألانمريبكدشحرضحامكءتايوتسملاىتش
.رطقلاءاحنأةفاكنمءاملعلاو

 



ءاملعلاةيعمجسيسأتيفكراشم1931ةنسيفو

اهنوناقةغايصيفمهاسوءنييرئازجلانيملسملا
تدنسأفءىلوألااهترادإيفاوضعبختناو«يساسألا

.اهلامنيمأةباينهيلإ
‹ةرارقلابةايحلاةيعمجسسم1937ةنسيفو

.يرئازجلابونجلابةيحالصإلاةيملعلاةضهنلاةدئار
ةفاحصلاىفةيرانتالاقمبةلاّعفةكراشمهلتناكو

ءةينطولاةدحولاىلإةوعد:هراكفأةصالخوءةينطولا

لجأنمٌماعرافنتساوءةيصخشلاتاموقملابكّسمتو

نععافدوءيمالسإلانيدلاراطإيفلضفألبقتسم

.ميركلانآرقلاةغلةيبرعلاةغللا

ثادحألةثثحتاعباتموتامامتهاهلتناكامك

.يمالسإلاملاعلا

مكحةيناثلاةيملاعلابرحلالالخم1940ةنسيف

ةّذملاهرداغيالءةرارقلالخادةيربجلاةماقإلابهيلع

ةَمأالاتالاجرنمالايجأاهلالخنوك«تاونسعبرأ

.نييلاحلا

اوضمأنيذلاةعبرألانيبنمناكم1948ةنسيفو

ةيرئازجلاةنجللامسابءدييأتلالئاسروٍتايقربىلع
ناكوءةيبرعلاةعماجلاىفنيطسلفةيضقلةينيطسلفلا

.نيطسلفةئاغإةنجليفاوضع

هجورخدعبةمساحلاةيسايسلاةايحلاكرتعملخد

‹ةيناثلاةيملاعلابرحلاةياهندعبو«ةيربجلاةماقإلانم
عورشملاضهانمءرئازجلابءارحصلاقاحلإببلاطف

ةيسنرفلاتاطلسلاهتعضويذلاموعزملاروتسدلا

.م1947ةنسرئازجلل

نوكينألبقبازيمبيبعشلاحاحلإلاريثأتتحتو

ةيبلغألاببختناف«يرئازجلاسلجملايفهلثمم
ةنسيفهباختناديعأوم1948ليرفأ20مويةقحاسلا

نععفاداملاطيذلايّودملاتوصلاناكوم1

521©2م-مالعامجعم

ميهاربإ

ىفاميسالءرئازجلاىفةيمالسإلاةيبرعلاتاسّسؤملا

.بونجلا

ناکم1962سرام19ىلإم1954ربمفونحتافنم

‹ةصاخبةرارقلاوةماعببازیمبيروثلاطاشنلاروحم

نمبابشلاهئانبآهطساوبوءهسفنبةرشابمهريدي

.ەذيمالت

لاصتاىلعةكرابملاةيرئازجلاةروثلالالخناكو

ريرحتلاةهبجنيبوهنيبةيرسلاتالسارملابقيثو
ىفةيرئازجلاةيروهمجللةتّقؤملاةموكحلاوءىنطولا

.رجهملا

حالسلاعفرىلعرصتقيالحافكلانأبنمؤيناكو

لّمحتلاهدادعإوسوفنلاءانببلماکتیامنإو؛«هدحو

لصفةرماؤملهتضراعم:هبفرعفقومربكلعلو

ةيذيفنتلاةنجللاىفاوضعنّيعءنايفيإتاضوافم

همهمهيلإتدنسأو‹هتفیظووهتءامكلاريدقت‹ةتقؤملا

ةموكحلولةطلسلاميلستمويىلإةيفاقثلانوؤشلا

.م1962ربمتبسيفةيرئازج

ديعسيمعسلجمطاشنىيحأم1963ةنسيف

(نالجراووبازيميداوةبارعسلاجملايلعلاةئيهلا)

.هتافومويىلإهلاسيئربختناف

ىفةينيدلانوؤشلاةرازوهتدمتعاتاينيعبسلاىف

اتاقيمةَذجرابتعايفءهاوتفوءةينيدلامساوملاتابثإ

.ةرئاطلاببرغملانمنيمداقلاجاجحلل

:يبدألاويركفلاهثارتنم

ةرّرحمءةعاس1500ىلاوحىفلجسمريسفت.1

ةسمخلاءازجألاتعبطدقوءةحفص12497ىف



ميهاربإ

ذاتسألاريرحتءنارقلاباحريف:ناونعباهنمىلوألا

‹سوردلاهذهلرصتخمردصامك.جاحلبخيشلايس

.يومرملارصانخيشلازاجنإ

تابسانملايفءةميقسوردلةطرشألاتائم.2

ضعباهنمتعبطدقو.ةيسايسلاوةيعامتجالاوةينيدلا

:اهنموءاهقيقحتواهريرحتدعب«سوردلا

رصاندمحمروتكدلاريرحت؛يدجسملاعمتجملا*

خيشلاريرحتءنيأزجيفء؛مامإلاخيشلاثيدح“

بلاطلاريرحتءاهطورشواهعاونأواهموهفمةعدبلا“

ةايحلادهعمبجّرحَتلاثوحبراطإيفءميهاريإحاورلوب
.(فْفصم)

نںوھببلاطلاریرحت‹مهنعاضرلاوةيباحصلالضف*

ةايحلادهعمبجّرختلاثوحبراطإيف‹ةناجوأديمح

ةيملعةلئسأىلعىواتفضويبخيشلاكرتدقو.3

‹(لداعشاب)جاحلابخيشلاريكبذاتسألااهعمجءةيهقفو

ىوتفليعامسإرمعذاتسألارّرحو.نيأزجيفاهعبطو
دصارملاباسحوةيرصبلاةيؤرلانيبلالهلاتوب

.نامعةنطلسبتعبطفءةيكلفلا

ةصاخ؛تالجملاودئارجلافلتخمىفتالاقم.4

دئارجو‹ةايحلادهعمنعةرداصلابابشلاهلحماهنم

رونلاو«بازيميداو:لثم«ميهاربإناظقيلايبأخيشلا

.ةمالاو

ىلعاصيرحخيشلاناكدقف:ةصاخلاهتارکذم.5

ةَّماهلاتاركذملاهذهلازتالوءةّصاخلاهتاركذمنيودت

يفيلامعأ:ناونعبردصاماهنيبنملعلوءةطوطخم

هترشنو‹رصاندمحمروتكدلاعبطللهّذعأءةروثلا

.ثارتلاةيعمج
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‹؛لاجرلانملايجأ:يحالصإلاهداهجرامثنمو

فيلأتببتكلافيلأتنعتلفش»:امودلوقيناكدقف
.«لاجرلا

ةيحالصإلاةضهنلاةدايريفهَّمَلَحءالؤهسأرىلعو
هبارضأوء(نودعخيشلا)ديعسيفيرشخيشلا:ايلاح

رابكوءةرتاكدلاوءخياشملاوءةذتاسألاتائمنم

رئازجلالخادءتايوتسملافلتخميفنيفظوملا

.اهجراخو

ءةفيرشلاةنسلاوءميركلانآرقلا:هحالصإعبانم

.مهدعبنمحلاصلافلسلاو«نيدشارلاءافلخلاةريسو

ميلعتلامثءالوأدجسملا:يهفهتلاسرربانماَتمأو

.اثلائماعلايجراخلاعمتجملامثءايناثدهعملاب

ءةبيطلاهسافنأتمتخءةنس83زهانيرمعىفو

.داهجلابةلفاحلاهتايحو

هخنهرضحءعشاخدشاحبکوميفهنامثجعيشو

ةعمجلامويميظعلفحبنبأامكءةلودلايلوؤسمنم

.م1981سرام1/27ىلوألاىدامج1

:رداصملا*

ةمدقمءةروثلايفيلامعأ:ميهاربإضويب
یواتف:میهاربإضويب“13-18ءرصاندّمحمروتكدلا
عمتجملا:ميهاربإضويب*هلك«ضويبخيشلامامإلا
راخف“هلك.ةايحلادهعم:يفيرش*هلك‹:يدجسملا

ةعبارلاهاركذيفضويبخيشلااياجسضرع:ومح
لمعلاوضويبخيشلا:ماجحوب“ص9(خم)ءهتافول
ضويبميهاربإمامإلا:ريكبتشوعأ*هلكءيسايسلا
باحريف:ميهاربإضويب*هلك.يمالسإلاهداهجو
يمعسلجم“3-1/34جةصاخ.1-5ج‹نآرقلا
ءلالهلاةيؤربقّلعتيديعسيّمعسلجمبقافثتا:ديعس
يفريسفت:رصانيرومرملا*ص7م1963/ه2
دهعم:(نودعخيشلا)ديعسيفيرش“نآرقلاباحر
خيشلا:نيدلارونلحكوس"هلك؛هرُوطتوهتأشنةايحلا
ىسیع“ریتسجامةلاسر.حالصإلايفهجهنموضويب



رئازجلايفةيحالصإلاةكرحلادئاقضويبمامإلا:بقرق

:ةايحلادهعم“ضويبميهاربإمامإلا:دّمحميمعاباب"
17-69ء«ضويبخيشلا:ددعلاةيصخشءةايحلاةيرود

دمحمخيشلاريرحتءنيأزجيفءمامإلاخيشلاثيدح“

اهعاونأواهموهفمةعدبلا“(.طم)شابعكديعس

راطإيفءميهاربإحاورلوببلاطلاريرحتءاهطورشو
ةباحصلالضف“(ففصم)ةايحلادهعمبجُرختلاثوحب

يفءةناجوأديمحنوهببلاطلاريرحت.؛مهنعاضرلاو
.(فّفصم)ةايحلادهعمبجرختلاثوحبراطإ

034

)م16/ھه10:قلبق)

ٌةرلايفاباتكفَلَأ؛ايبيليفةيضابإلاءاملعنم
.نآرقلاقلخبلوقيالنمىلع

هتمئاقيفيداربلامساقلايبادنعهرکددرو

ىنولوبلاقرشتسملاركذو؛ةيضابإلاتافلؤمل

سارکهَهفمصووم15هنسهآرهاىکسنلیتہنوم

رداصملا

زجوملا:رامعوبأ"ءةاقتنملارهاوجلا:يداربلا"

.2/288‹(ىبلاطلارامعقيقحت)

“Motylinski: les livres, 8.

:ةظحالم

.ميهاربإوبأ:يكسنليتومدنعدرو*

035

يىبعصملاميهاربإ

(م1780/ه1195ةدعقلايذ:يفيح)

‹؛قالخألاوهقفلابًمَتهِإ«بازيميداوءاملعنم

-انيلإلصواميف-ديحولاهفلؤماهيفبتكو
دجوتء(كلاسملابذهموكسانملارصتخما):ناونعب
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جاحلاةبتكمبةخسنو«فطعلابناورإةبتكمبناتخسن

.هیادرغبتاروبخلدمحمدیعس

:رداصملا

سرهفءتاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج“

ليلد:ثارتلاةيعمج“028.116ءناورإةبتكم

.12ءديعسجاحلاسرهف:تاطوطخملا

036

(زیزعوبآ)يلاغوبأ«ییحييبأنبميهاربإ
)م135/ه746:ت)

«نورابلآةرسأنمءايبيلبةسوفنلبجءاملعنم
.اهبملعتويسيمرطلاىسيعيبأةسردمبقحتلا

لبجيفسرادملانمددعيفسيردتلایلوت

.ىسيعيبأهذاتسأةسردمىلعفرشأمثءةسوفن

دمحمهللادبعوبأخيشلاهيديىلعذملتتنُممو

.-طقللاباتكهنعلقنيذلا-ىنورابلا

باتكهلوءيضابإلاهقفلاومجارتلايفتافّلؤمهل

ريسلانمعومجموهوءازيزعيبطقل»برهتشا

يفتعقويتلالزاونلاىواتفوهقفلاورابخألاو

.هرصع

وُّمحنبفسويخيشلللوألا:نابيترتطقّللو

.شیيفطا

:رداصملا

ريسلا:يخامشلا“زیزعيبطقل:ريزعوب“

16ءنييبيللانيفلؤملاليلد:ةفاقثلاومالعإلاةنامأ“

ليلدبةقحلم.ءنايسنلاةركذت:يلاطيجلا“

ةيعمج“*316-324صناورإسرهفءتاطوطخملا

سرهفرديلآسرهف:تاطوطخملاليلد:ثارتلا



ميهاربإ

037

«فسوینبميهاربإنبدمحمانبميهاربإ

(قاحسإوبأ)شّيفطا

:تم1886/ھ1305:و)

)م1965ربمسيد26/ه1385نابعش0

.بازیمبنجسيينبنمملاع

بطقهّمعنعهسأرطقسمبملعلاءىدابمذخأ

ىلإهجوتمثءنوقرزميهاربإجاحلانعوءةَّميألا
رداقلادبعخيشلاديىلعذملتتوءةمصاعلارئازجلا

.يواجملا

ىلإرفاسءةيلاعلاهتّمهلرئازجلاعسنتملاًملو

خيشلانعذخأفءةيلقعلامولعلانمديزتسيلسنوت
نبرهاطلاخيشلاةمالعلاو‹يفنحلافسوينبدمحم

.-ريونتلاوريرحتلابحاص-روشاع

لمحتسنوتىلإلصواًمل»:ناظقيلاوبألاق

...ةيملعلاانتثعبىلعفارشأإلاةيلوؤسمانعم
روتسدلابزحسيسأتناوأةسايسلاناديممحتقاو

ةملعللًادنسءىيحينبحلاصخيشلاعمءيسنوتلا
/ه1338-1339:ةليطءيبلاعثلازيزعلادبع

.(م9-1920

يفسنوتنعداعبإلامكحهّذضاسنرفتردصأ

ىلإهُّجوتلاراتخافم1923/ه1342يرفيف

ءهطاشنوهتلاسرءادأيفعرشوءاهبًرقتسافءةرهاقلا

:هتازجنمنموءىوتفلاوعبطلاوقيقحتلاوفيلأتلايف

:ةفاحصلاىف-الوأ

ةنسنيب«حاهنملا»ةّلجملرصميفهرادصإ

.م1930/ه1349وم1925/ه4

:قيقحتلاىف-ايناث

ءاهعبطوبتكلاتاهّمَأمديدعلاقيقحتبهمايق

:اهنمرکذن
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يفءيملاسلل«نامعلهأةريسبنايعألاةفحت».1

.(طم).نيازج

٠بطقلل«لينلاحرش»باتکنمءازجأهنالث.2

.(طم)

.(طم)ء؛يصورخلل«مالسإلاناكرأعماج».3

.(طم)«شيفطابطقلل«عرفلاولصألالماش».4

.طم)‹ثيدحلايف(بیبحنعيبرلادنسمالا.5

.(تاًرمةّذع

.(طم)«دیردنبالهللايف«ةروصقملا».6

ةرازوهيلإتدنسأم1940/ه1359ناوجيفو

رادبحيحصتلامسقىلعفارشإلاةّمهمةيلخادلا

ماکحألعماجلا»باتکنمءازجأقيفحتوحيحصتىلع

باتکحيحصتاذكوءىبطرقللريسفتلايف«نآرقلا

ظافلألسرهفملامجعملا»يقابلادبعداؤفدمحم

تالاقمصضعبیلعدودروتاشيمهتهلو

ةعبطلاءةيمالسإلافراعملاةرئاديفنيقرشتسملا

ول»:ناظقيلاوبأاهنعلاقةيملعتالسارموءةيبرعلا

.اةمخضتادلجمتناولتعمج

:فيلأتلاىف-اثلاث

:اهنمبتكلانمريثكلهعضو

ةوعدلایف‹«نينمؤملالیبسىلإةياعدلا».1

.(طم)‹ركفلاو

.(خم)‹ةيضابإلاخیراتزجوم»2

.(خم)‹اهياشتملاومكحملا».3

.(خم)‹«ءايبنألاةمصع]ةلاسر.4

اهركذةدوقفم؛(خم)«شيفطابطقلا»ةلاسر.5
.ناظقيلاوب



.طم)‹«جراوخلاوةيضابإلانيبقّرفلا»ةلاسرو.6

.(تاًرمةَذع

اهنيوانععلاطن-ةديدعفيلاتلعیراشمهلتناکو

رتمل-ميهاربإناظقيلايبأخيشلاىلإهلئاسريف

.هبتملأىتلاةيلاملاةقئاضلاببسبءرونلا

:ىوتفلايف-اعبار

ةعيرشلامولعوىوتفلايفاماهًاعجرمناك

عّلضتو‹ةيهقفلابهاذملابلماشماملإهلو‹ةيمالسألا

.ىضابإلابهذملاىفرثكأ

ىمالسإلالمعلاوةسايسلاىف-اسماخ

ةيمالسإلاتاكرحلابقاحسإىبأتالصتناك

وأًارزاؤموأاسّسؤماهضعبفوفصيفلمعءةنيتم

:یفهتکراشماهنمرکذنءًاكراشم

اهسأرتيىتلاءةيمالسإلاةيادهلاةيعمجسسأ

هنيبناكذإءنيملسملاناَّبشلاةيعمجيفطشن

.ةديطوتاقالعانبلانسحديهشلانيبو

لامشتايلاجنواعتةعمجبالافًاوضعناکه

.ةيفيرفإ

ىلعفارشإلاةّمهمفاقوألاةرازوهيلإتدنسأ

.رصمبةيضابإلافاقوألا

:ىربكلاتايصخشلاعمهتاقالع-اسداس

ًبحمةيعادلاعمةديطوتاقالعقاحسإابأطبرت

ةمالعلاوءبطقديسديهشلااذكوءبيطخلانيالا

ریٹثکمهریغوءانبلانسحديهشلاوءاضرديشردمحم

.رصاعملاىمالسإلاركفلاباطقأنم

ةمهاسمقاحسإيبالتناكرصمىلإةفاضإلابو

يفاطشناوضعناكدقفءةينامعلاةروثلايفةلاّعف

نببلاغمامالاهراتخاو.ةرهاقلابنامعةمامإبتکم
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ةئيهيفنامَعةيضقضرعلًايمسرًالثممءينامعلايلع
روضحلاكيرمأىلإكلذلجألرفاسوءةدحتملاممألا

.ةينامعلاةيضقلانععافدلاوءنمألاسلجمتاعامتجا

ىلإناتلحر:اهنمءةديفموةريثكتالحرهلتناكو

ىلإو؛ايبيلبةسوفنىلإىرخأوء(اينازنت)رابجنز
رمتؤملايفقرشملاةيضابإلالثممناكثيحسدقلا
هسأرطقسمىلإىرخأتالحرو؛اهبيمالسإلا

.(رئازجلا)بازيم

رمق:اهناونعةديصقبهتيثر»:ناظقيلاوبألاق
دعبء«ءاملعلانمريفغمجهتزانجرضحدقوءبلقلا

ةربقمبنفدوءىلكلايفةيلمعرثإهلجأءهافاونأ

نبمساقخيشلاهرهصوذحةرهاقلابريبكلابرغملا

:رداصملا*

.(طم)دلجم.جاهنملاةّلجم:قاحسإوبأ“
:قاحسإوبأ“نينمؤملاليبسىلإةياعدلا:قاحسإوبأ“

نامع:قاحسإوبأ“ليمجلابتعللليلحلادقنلا

343/2(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“ةيمامإلا

سشّيفطاقاحسإوبأ:ناظقيلاوبآ“هدئارج:ناظقيلاوبأ“

43ء30(خم)يتأشن:ناظقيلاوبأ“ق12ء(خم)

3.1(خم)هنرعأامكينيمثلا:ناظقيلاوب“

ةزوحيفءناظقيلايبأوقاحسإيبآنيبتالسارم*

وبأدولخلاليبسيف:يلماكلا*(خم)رصاندمحم/د

ء؛شيفطاميهارباخيشلا:رصاندمحم/د*قاحسإ

:ومحراخف:ومحراخف“*اهلكباتكلارداصمرظناو

يبأخيشلا:نيريبكلانيدهاجملاببيحرتةملك
ةضهن:زوبد“هلک(خم).قاحسإيبأخيشلاوناظقيلا

رصاندمحم*10/211؛289/1380رئازحلا

0.15016ءةملكلاداهجوناظقيلاوبأ:(روتكدلا)

يرئازجلابدألا:رصاندمحم/د*...0

اخيراتةيضابإلا:رصاندمحم/د“116(ففصم)

ةايح:قيفوتدمحأيندملا“150/3(خم)اركفو

‹خيراتلابكوميفةيضابإلا:رّمعميلع“1ج.حافك



ميهاربإ

دمحمابلآخيراتنمةتكن:رمعقاود“4

ءةديقعلليراضحلادعبلا:يريبعجلا*47(خم)

198ءاذحمبيبحنيعيبرلا:يوابكلا“1

:بطقدیس"520/5ء:ةيمالسأإلافراعملاةرئاد“

ةناكم:رصان/د:يفهرظنأء(م1948/ه1367)

:يرباجلا*137/1.ةيمالسإلاةراضحلايفةيضابإلا

حلصمدمحأ“اهدعبامو222ء38ءيملعلاطاشتنلا

:ثارتلاةيعمج“اهريغو54.انئدابمهذه:نورخآو

‹60706071:قئاثولاءةيفحصلاتاشلملا

تیساک'لحسمثيدح*اهريغو46549

ءايركزيدفم*م1986‹شیفطادمحمجاحلل'ويدي

نعةيسنوتلاةعاذإللاىفتارضاحم:

:فسويديعسجاحلا“.م1961ةيرئازجلاةفاحصلا

038

نامیلسنبدمحمانبمیهاربِ

وسيردانب؛حلاصنبا

/ه1349:ت-م1868/ھ1285:و)

(م1930ريمسيد0

هدلاونعملعلاذخأ«بازيمبنجسيينبءاملعنم

:ت)شيفطاخيشلابطقلانعمثءوسيردانبدمحما

)م1914/132

لغتشيناكفءنايبصملعمةيملعلاهتايحًأدتباو

امىلإرهظلانموءهفصتنمىلإراهنلالّوأنمميلعتلاب
.هريغوريسفتلايفةماعلاسوردلابرصعلادعب

‹ينيمثلاحلاصنبدمحمجاحلا:هذيمالتنمو

.ونابابفسوينبدمحمجاحلاو

بتكاهنمءبتكلاسئافنخاسنتسابًافوغشناك

لازيالوءبطقلاهخيشبتكاهنموءريصبلاهيب

هدافحأتابتکميفةدوجوملاتاطوطخملانمديدعلا

.ليمجيبرغمطخبهديهتّطخامةرثكىلعةدهاش

26

:رداصملا*

وبأ“247/2ء(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوب"

ةضهن:زوبد“1(خم)هفرعأامكينيمثلا:ناظقيلا

ةايحىلإلخدم:نورخآويمعاباب“278/1«رئازجلا
:ديعسجاحلا“(نوقرم)وسیردانبدمحماراڻآو

ةديرج“232ء1153ء1122ء1109بازمينبخيرات

6/ه1349نابعش16)31عءناظقيلاوبأ:برغملا

ليلد:ثارتلاةيعمج“3ص(م1930يفناج

نبحلاصجاحلاورمعجاحلاسرهف:تاطوطخملا

عموءهدافحأعمةيصخشةلباقم:يمعاباب“وسيردا
جاحلا“ياكبناميلسجاحلاوءلالمزبحلاصجاحلا

.(خم).م.ت.ن.م:فسويديعس

039

“يکيربالا«یسیعنبميهاربإ

15:تم7/ه1273:و)

)م11ربمفون6/ه1329ةدعقلاوذ

باحصأدحأوءمالعألاةرارقلاءاملعنم

.ةثيدحلااهتضهن

ليتدالوأنممّلعمدنعةفلجلاةنيدمبمّلعت

مث؛ميركلانآرقلاهدنعرهظتساو«مدآیّمسی

خيشلامساقجاحلانبدمحمجاحلادهعمبقحتلا
دهعميفةساردللىقتراهدعبو؛ةرارقلايفجاحلب
.نجسيينببشيفطاخيشلاةميألابطق

رثأىفتقإءةرارقلاهتدلبىلإهتدوعدنعو

‹ةيوناثلاوةيئادتبإلاتاساردللاًذهعمحتفو؛هخيش

مهنمءةرارقلايفحالصإلللوألاليجلاهيفجّرختف

جاحلانبمساقو«ضويبرمعنبميهاربإ:خياشملا

دمحمجاحلانبرمعجاحلاوءجاحلبخيشلاىسيع
.ناظقيلاوبأميهاربإوءماجحوب

لبقيالناكءميلعتلاوةيبرتلاىلعهصرحةّدشلو

نععنتمالبءسارعألاومئالولاىلإتاوعدلا



امدعبنكلوءرمألاةيادبيفةباّرعلاةقلحيفلوخدلا

عدبلاوداسفلابراحوءاتظعاودجسملاربنميفهفلخ

.فصاوعللىّدصتوءلهجلاوةيلبقلاةيبصعلاو

اياصولاتانامأوماتيألاتايلوؤسملمحهتنِإمث

.صالخإباهلّمحتفءةرارقلاب«تالّبلا»ةريشعءانبأنم

رحسيفهيلعريساوبلاضرمدادتشاببسبيفوت
.م1ربمفون/ه1329ةنسنمةدعقلايذفصتنم

هناويدىفترشنةديصقبناظقيلاوبأخيشلاهاثرو

:اهنموء«نيدلاوملعلاىلعةنيخسةعمدا:ناونعتحت

یصموهماتوطنایسیعنباذه

لذجهرونرشبرهزلاهبدهع

لبخلاويقيضلاعفمومهلاليل

:رداصملا*

وبأ“261/2(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

دهعم:يفيرش”189/1.190.ناويد:ناظقيلا

0159/2ءرئازحلاةضهن:زوبد“17-18قايحلا

122.ء121/2.حالصإلامالعأ:زوبد“1

:دیعسجاحلا“17ء3ءنيخيشلاةايح:ماجحوب“

:دمحمماجحوبرصان“٤144«بازمینخيرات

.(خم).م.ت.ن.م

:ةظحالم

.ءارلاميخفتب:يكيربالا*

040

شبكلا«یسيعنبميهاربإ

)ع1960/ه1379:ت)

ناکونارهوبةراجتلالوازءبازيمبةيادرغنم

يفنييبازيملاةيلخسيئرةتيريرحتلاةروثلاناَيِإ
ىلإم1957/ھ6ةنسنمءاهبةديدجلاةنيدملا

ميهاربإ

.م1960/ھ139هنس

ريرحتلاةهبجلةيندملاةمّظنملانمضلمعيناك

زكارمىلإرئاخذلاوةحلسألافلتخملقنيوءىنطولا

.يرئازجلالامشلاندميفشيجلا

دعبوءنارهوبماعشيتفترثإ«ضبقلاهيلعيقلأ
ءءيشيأىلعهتماولّصحتيملقاطنتسالاوبيذعتلا

.دهشتسانأىلإ

:رداصملا*

317/3-318‹نيبازيملارود:يرونلا“

222بازمينبخيرات:۔ایعسجاحلا“

041

زاخب‹«یسیعنبمیهاربإ

(م1909/ه1327:ت)

.بازیمبةيادرغةنيدمنايعأنم

اهالوتةرتفلوطأيهو-ةليوطةرتفلاهتدايقىلوت
نمءادتبا اماعرشعةعبرأبرّدقتوةيادرغبدئاق

.م1895ربمفون5/3

يفهفلخوم1909/ه1327ةنسادئاقيفوتو

‹ةبارعللةراشتسالاریثکناکوةليلجلامعأبماق

.ةدلبلابةسارحلارضاحملو

:رداصملا*

1/280‹نييبازيملاةايحنمةذبن:يروتنلا“

.٤6«بازمينبخځيرات:دیعسجاحلا“

042

ناظميلاوبيدمح‹یسیعنبمیهاربإ

:ت۔م1888ربمفونلئاوآ/ھه1306رفص29:و)

(م1973سرام30/ھه1393رفص6

تّدعَت٠«تازیمبةرارقلايفمالعألاءاملعلانم



ميهاربإ

باّنكلابيملعلاهراوشمأدب؛ةينطولادودحلاهترهش

ءنارقلاظفحثيحءةرارقلابهسأرطقسميف

يفسردمث«يساکنبميهاربإجاحلادنعهرهظتساو

جاحلاخيشلاوءيحينبرمعجاحلاخيشلاٌيدهعم
.يكيربالاميهاربإ

رفسللرطضأءةيداملاوةيلئاعلاهفورظلاًرظنو
ةقاّوتلاهّسفنّنكلوءةراجتلاىفلمعللةنتابةنيدمىلإ

هتلعجءءاملعلاةبحاصمتحيفةينافتملاوملعلل

ىلإلقتناثيحءءاملعلاوملعلاسلاجمىلإدوعي
ء؛شيفطافسوينبدمحماخيشلاةميألابطقدهعم

م1907/ھه1325ةنسبازيمبنجسيينبيف

اذهبةساردلايفهقفارو؛هتذمالتزربأنمناكو

«؛شيفطاميهاربإقاحسإوبأخيشلا:نملكدهعملا

خيشلاوءيبيللايسوفنلاينورابلاناميلسخيشلاو

.ریثکمهریغو...رافحریکبنبمیهاریإ

ىلإهسفنتقاتءةفرعمواملعهباطوالماًتملو

ةنوتيزلاعماجثيحء؛سنوترطشمّميفءلوقنملاملع
بستنافم1912/ه1330ةنسكلذوءرماعلا

ةيبازيمةيرئازجةيملعةثعبلَّوأَسأروةنوتيزلل
ةيملاعلابرحلاةيادبيفرئازجلاىلإداعمث؟سنوتب

ةنسنمىرخأةّرمةشعبلاَسأراهدعبو؛ىلوألا
.م1925ةياغىلإم7

داعمّلعتلاويقلليفليوطلاراوشملااذهدعبو
جاحلاهخشدهعمهنرصعىلإیعسوءةرارقلاىلإ

دصفميلعتللارادم5ةنسًاشنأو٠يحينبرمع

.رصاعملاوٌيديلقتلا:نيجهنمل|نيبعمجل۱

ضويبرمعنبميهاربإخيشلابناجىلإفقومث
ریوطتىلعلمعوءةيحالصأإلاهتكرحلحارمةيادبيف
.ةايحلادهعم

نييرادإللاءاضعألانماذهىلإةفاضإلابوهو
.نييرئازجلانيملسملاءاملعلاةيعمجلنيسّشؤملا
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ةباينىلوتذإءةيعمجلاهذهةرادإيفاًرارمبختنأ
.لاملاةنامأ

ردصأءةدهاجملاةيرئازجلاةفاحصلاخيشربتعيو

نيباميفءةيبرعلاةغللابةيمالسإةينطودئارجينامث
رامعتسالااهطقسأ1926-1938/ه1357-5

:يلاوتلاىلعيهوءىرخألاولتةدحاويسنرفلا

ءناتسبلاءرونلا«برغملا«بازيمءبازيميداو
.ناقرفلاءةمألا«ساربنلا

‹نيملسملاءاملعلاةيعمجنأركذلابريدجلاو

نأم1933/ه1351ةنساهلعامتجايفترق

فحصعبرأىلعاهعزوتوةّلقتسماهريشانمعبطت

اهبلصّمتل«ةيناظقيلا"رونلا"ةديرجاهنمءةينطو
ةديرجلاىه"ةمألا"ةديرجنأامك.اهلالخنمَةَّمَألا

لاقتعادشجاجتحالاىلعتأًرجتيتلاةديحولا

؛م1937ةنسلالقتسالابةبلاطملاىلوألاةعومجملا

‹رامعةفيلخءجاحلايلاصم:نمنوكتتةعومجملاو

.نيسحلوحألاىۍايركزيدفم«ميهاربإةفاّرغ

اتناونع(60)نيتسيلاوحلهفيلأتةيركفلاهراثأنم

:اهنمءةلاسروثحبوباتكنيبء؛نونفلافلتخميف

ءةعبسلاهئازجأبهقفلايفء«ةماقتساألامُلسا.1

.(طم)

.(طم)«نيأزجيفء«ينورابلااشابناميلس».2

«نيتّرمعبط‹نيأزجيفء«ناظقيلايباناويد».3

.ثارتلاةيعمجرشنورصاندمحم/دقيقحتبةيناثلا

.(خم)‹«ةيبرعلارئازجلافحصخيرات».4

.ءازجأةثالثيف(خم)‹«يخامشلاريسقحلم».5

.ثارتلاةيعمجرشن(طم)‹«نآرقلاذفاونحتف».6

راصقلاروسلاوةحتافلالوألاءزرحلاريسفتا».7



.(خم)«نآرقلايفءانفلاونيوكتلاراوطأ».8

.(طم)«نآرقلالاثمأضعبىلعءاوضأ».9

.(خم)«هنحميفیلجتیفسويربص».0

نيبتانراقمیفدحمل١باتكلانمروس».1

(خم)نيرفاكللهرذنونينمؤمللهرئاشب

.(م)«رونلاةروسنمرونلاةَعشأ»).2

.(خم)«حتفلاةروسنمحتفلارصانع».3

.(خم)«رمقلاةروسنمرامقأ»

.(خم)‹ةيضابإلاذاذفأ».5

. 4

.(خم)‹«تايضابأإلاتاذف».6

وبأ»:اهنمةيضابإمالعأوتايصخشلمجارت.7

ميهاربإنبفسويبوقعيوبأ»ركبنبدمحمهللادبع
ىنيمثلادّمحم»‹«ىفاكلادبعراّمعوبآ»ء«ىنالجراولا

..«هفرعأامك

.(خم)ء«ايقيرفإلامشيفةيضابإلا».8

.(خم)‹«ةيضابإلاخيراتةصالخ».9

‹«ةرارقلالاوحأبقّلعتياميفةياردلاناونع».0
.ةرارقلاخيراتيفوهو«ه1334ةنسهلأ(خم)

ضعبىلعٌدرلاىفء«نيرئاحلاداشرإ».1

ةيبازيملاةتيملعلاةثعبلايفتليقيتلامهتلاوليواقألا

.اهسأريناكيتلاو«سنوتىلإ

.(خم)«ةايحلاهذهيفلمعلابايلعلايفادهأ».2

.)خم(6«بازيميداويفدجاسملاماظنومالسإلا».23

.(خم)‹«ناسنإلاوةلخنلانيبهبشلاهجو».

.(خم)‹رئازجلاخيراتصخلم».5

.(خم)«بازيميداويفةيبازيملاةأرملاميعن».

.(طم)ء«هللاىلإريصبلانمؤملاليبس».

29

ميهاربإ

ناكىتلاءةّصاخلا«هتاركذم»ىلإةفاضاإلاب.8
ءةماعلاةايحلانمةدراووةدراشلكاهيفلُجسي

.بيجعليصفتىفةيتاذلاهتريسمو

ةيضابإلاءاملعلمجرت«ريسلاقحلم»هباتكيفو
َءادتباءةدايزونورقةسمخةَّدمىمالسإلابرغملاب

:ت)يخامشلادمحأسابعلاوبأخيشلاهيلإىهتناامم

اًريثكهيلعدمتعادقو.هریسيف‹(م1521/ه8

رئازجلاةضهن»هيباتكيفزوبديلعدمحمخيشلا

ثارتلاةيعمجهتدمتعاامك.«حالصإللامالعأ»و«ةثيدحلا

.ىرخألاهمجارتتدمتعاو؛مجعملااذهدادعإيف

٠م1957/ھه1376ةنسيفصتنلاللشلاببيصأ

يعامتجالاويفاقثلاهطاشنوءلشتملهلامعأنكلو

ةينملاهتفاونأىلإءارمتسمامئادّلظيوبرتلاو

.ةرارقلاب

:رداصملا*

هتافلؤموءاهلكةروكذملاهدئارجناظقيلاوبأ"

يفادهأ:ناظقيلاوبأ*هلك(خم)يتأشن:ناظقيلاوب”

(خم)هفرعأامكيّمعاباب:ناظقيلاوبأ“هلك(خم)ايلعلا

وبأ”ق7(خم)ريبنبميهاربإ:ناظقيلاوبأ“ق6

:ناظقيلاوبآ*س0(خم)ينورابلاناميلس:ناظقيلا

قاحسإوبأ:ناظقيلاوبأ“ص20(خم)ينيمثلادّمحم

سرهف“(خم)ناظقيلايبألئاسرفلم“ق10(خم)
‹رئازجلاةضهن:زوبد“(خم)ناظقيلايبأةبتكم

17310/3022£20/2161.67؛‹289/1

بيحرتةملك:رمعنبومحراخف:ومحراخف3

يبأخيشلاوناظقيلايبأخيشلا:نيريبكلانيدهاحجملاب

بكوميفةيضابإلا:رمعميلع“هلك(خم)ءقاحسإ

ةلاقملا:رصاندمحم“304/4599ءخيراتلا

داهجوناظقيلاوبأ:رصاندمحم“.2/219ءةيفحصلا

ةهجاوميفةّيرئازجلاةفاحصلا:رصاندمحم“ةملكلا

يرئازجلابدألا:رصاندمحم“(نوقرم)رامعتسالا

اخيراتةيضابإلا:رصاندمحم“143.116(ففت)

هتفرعامكناظقيلاوبأ:صوصرف“156(خم)اركفو



ميهاريإ

رئازجلايفةفاحصلاخيرات:مالسإلافيسريبز*

:يرهازلا*(روصم)ناظقيلايآخيشلاةايح:ماجحوب“

بدألا:ناملسرون“123ء109/1ءرئازجلاءارعش

نمناظقيلاوبأ:ومحراخف“170ء154ءىرئازحلا

:يرباجلا*اهلكء(خم)ةرضاحمءهتالسارملالخ

:دمحأةديلجوب“اهدعبامو50ء38.ىملعلاطاشتلا

ةلحمرئازحلايفيفحصلالاضتلاديمعناظقيلاوبأ

(م1997ليرفأ/ه1418ةّجحلاوذ)405ع«شيجلا»

160«بازمينبخیرات:دعسجاحلا“39-41ص

:توقعينبملاس“84ةميألابطق:ريکبتشوعآ*

:حلاصيفرخ*10ء(خم)ةبرجخيراتيفسورد
نم:حلاصيفرخ“27.26ء(نوقرم)ةايحلادهعم

ةسينأرارد“اهدعبامو.76ء49ىارحصلاقامعأ

يبيكرلا*72ء53ءرئازجلايفلاضتلابدأ:تاكرب

اهريغو98٠-6‹يرئازجلاىنيالارعشلا:هللادع

:ةكيلميمالس“85ءيراضحلادعبلا:يريبعجلا“

دقنلا:دمحمفياصم“*161‹ةيرئازحلاةفاحصلا

ةيعمجبدأ:رداقلادبعشرق“31-7444ءيبدألا

وبأحخيشلا:رصاندمحم“(ريتسجامةلاسر)ءاملعلا

ص1عء‹ةفاقثلاةلحمءةملكلالاضنوناظقيلا

1نوحلصم:ديحملادعةدعنبا70.55

(ه1389توأ4)1513عءيعوبسألادهاجملا

:مقرقئاثولاءةيفحصلاتافلملا:ثارتلاةيعمج“

ىنطولادهعملا.اهريغو...6262706377

‹؛سماخلاددعلاءتاقفاوملا:نيدلالوصأليلاعلا

.(خم).م.ت.ن.م:ماجحوب“.م6ناوج

043

ةقفارغ‹«ىسيعنبميهاربإ

م1944/ھ1364:ت)

ةيبرعلابًافقثمناكءبازيمبةيادرغلاجرنم
يفةمصاعلارئازجلابةراجتلاسرامءةيسنرفلاو
نيتينطوللايدانهُناَكدناكو.هرمعنمتاينيرشعلا

نيئيفحصللادصقمورامعتسالاىلعنيرئاثلا

يزاخمىلعمهعلطي؛نيئيراسيلانييبوروألا

نموءرامعتسإلاًّدضنيرئاثلاونيحلصملانموهو
ءةينطولاةفاحصلاويبرعلاميلعتلاىلإرابكلاةاعدلا

.ةيمالسإللاةوخألاوةدحولابكّسمتلاو

يقلأءاسنرفىلعضيرحتلايفريشانمةّدعلهتباتكلو
‹لالقتسإلابتبلاطةعومجملّوأنمضضبقلاهيلع
‹م1937رمتبس17/ه1356بجر12مويكلذو

يدفموءراّجعةفيلخوءجاحلايلاصم:مهنورخآلاو

.نيسحلوحالاو«ءايركز

تدذنيتلاةديحولايهناظقيلايبألةَّمألاةديرجو

.لاقتعالاب

يلاصمبعشلابزحسيئرعيابنملواوهو

.رئازجلاىلإًاعجارةرخابلانملزناملءجاحلا

تعيشف«ةيرامعتساةرماؤمبلتقفم1944ةنسيفو

ءاضعأاهرضحامكءنيملسملانمةديدعفالآهتزانج

باطخبهنأيذلاجاحلايلاصمُسيئرلاو«بزحلا

:رداصملا*

يلع“258/3261‹رئازحلاةضهن:زويد

4304597‹خيراتلابكومىفةيضابإلا:رَمعم

:يدارقلا*1/180‹نييبازيملارود:يرونلا*599

داهجوناظقيلاوبأ:رصان/د*192ءيدارقلاخيشلا

٤174«بازمیبخیرات:دعسجاحلا“270ءةملكلا

ديعسجاحلا“.136.عءةيناظقيلاةمألاةديرج“

.(خم).م.ت.ن.م:فسوي

044

يرهملانطقنبميهاربإ

(م9/ه3:ق)

هملعىَملتءةيبلغألاةيقيرفإءاملعنميضابإملاع
.ةقتساكانهوءودبيامىلعءناوريقلايف

؛ليلقلاالإهنمعمسيملهنأريغءزرابًايوحنناك



‹نطقنبيرهملاكلملادبعوبأهوخأ:هذيمالتنمو

مهسيئروءةياورلاووحتنلاوةيبرعلاةغللاخيش

.هنامزوهدهعيفمّدَقملاو«مهديمعو

نکيملوكلذريغهوخأناكوايضابإميهاريإناك
فكتعامث«هرمأةيادبيفًاروكذمًائيشكلملادبعوبأ

.عيمجلازبفءهريغوميهاربإهيخأدنعليصحتلاىلع

:رداصملا

ء‹نييوفغللاونيييوحتنلاتاقبط:يديبزلا“

.2-353‹ةيمتسرلاةلودلا:زاحب“250-9

045

ةناجوأديمح‹«يساكنبميهاربإ

)ع1921/ه1339:ت)

خيشلابطقلاةذمالتنم«بازيمبةرارقلانم

ىلإةرارقلابسلجامكءنجسيينببهدهعمبشيفطا

‹نسلاريبكوهوىيحينبرمعجاحلابلقلارونسورد

ليعامسإخيشلل«دعاوقلا»باتكهتقلحيفًارقف

.هريغوهقفلاوةديقعلايفيلاطيجلا

نعههلتملءةفلجلاوةرارقلانيبةراجتهلتناك

دجسمبسانلاًمأدقف«يحالصإلاويعامتجإللالمعلا

.ًاماعنيرشعنعلقتالةّذملةرارقلا

اًمتهمناكو؛هسفنباهيلعفرشيميلعتللارادحتف

.بتكلاخسنب

يفدمحأجاحلاهنباهفلخفءنوعاطلاءابوبيفوت

.فلسلامعنلفلخلامعنناكف.هّماهم

٠:رداصملا“

275/2.357ءريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

ةضهن:زوبد“18-19قةايحلادهعم:ىفيرش“

وبأ:صوصرف*377/11177/2ئازجلا

ينبخيرات:ديعسجاحلا“*17.ءهتفرعامكناظقيلا

‹تاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج“189بازم

.12/4جم؛دیعسجاحلاسرهف

ميهاربإ

046

“ينالغولاميهاربإنبدمحمنبميهاربإ
)م1114/ھه508:ت)

‹ةغللاءاملعنمًاملاعو‹نيدلاناکرأنمًانکرناک

نيدلامولعهنعنولقنيرایخأللیومهرادتناك

انيديأنيبيتلاريسلابتكانفعستملوءةيبرعلامولعو

.هذيمالترکذب
.رارذنأيفةينملاهتفاو

:رداصملا

:يخامشلا*256/2ء(خم)ريس:ينايسولا“

.177/2ريسلا

:ةظحالم

.ةنالغوىلإةبسن“

047

(م1904/ھه1321:ت)

‹ةبارعلاةقلحيفوضعء«بازيمبفطعلاخياشمنم

يفظعولاوسيردتلایلوتامکءاهتخیشمسیئرو

.دجسملا

:رداصملا*

.2/200ء‹(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

048

نیکسمنبمیهاربإ

)م9/ه3:ق)

مامإلاهيلإدنسأءةيمتسرلاترهيتةنيدمنايعأنم

/ه286-294مكح)ناظقيلايبأنبفسويمتاحوبأ



ميهاربإ

نسحأاهاّدأفءاهتطخوةطرشلاةيالو(م906-9
.ءادأ

دق-اهيحاوضونييمتسرلاةمصاع-دلبلاناكو

نايكترهيتلاةنتفلاببسب؛ىضوفلاهتّمعوءكسف

ةسفانملااهبابسأنمناكيتلاوءيسايسلانييمتسرلا
.حلفأنببوقعيهّمعوروكذملامامإلانيبةطلسلاىلع

؛نيكسمنبميهاربإةطرشلاةسائریلوتاًّملو

لمحوءىرشتسايذلاداسفلاعطقينأعاطتسإ

‹يباوخلارّسكوءديقلاونجسلاوبرضلابنيدسفملا
صوصللاقحالامكءاةحضاولاىلعساتلالمحو»

ىلإمهضعبسانلاىشموءلْبسلاتنمأف؛قرطلاعاطقو
.ضعب

.هقلخوهلمع

:رداصملا

0101102ءةمئألارابخأ:ريغصلانبا"
‹رئازجلاخيرات:يلاليجلا*1/224ءريسلا:يخامشلا
.69‹تاقالعلا:ميركلادبعتدوج“1/78

049

فلخیينبميهاربإيبأ*نسادوكطمنبميهاربإ
***نامرغلايتازملا**يمجدلاكلامنب

)م1110/ه4لبق۔م1078/ه471دعبيح)

برق'نسوُطامابنيت*نكس*غيرأ“نم
.نالجراو

فلخينبناميلسعيبرلايبأنعملعلاىقلت
.هدعبيفوتو)م178/ھ471:ت)

وبهنعىورء.ريسلاةاًورنمالضافاخبشناک

.ركبيبنبیحیءايركز

32

..ةينامثةباّرعلابتكاولانيذلاو»:ينايسولالاق
لعلو؛«يمجدلاميهاربإيبأنبميهاربإ...غيرأنمو

ضعبتركذامكخايشألاناويديهبتكلاهذه

.رداصملا

ةميظعةبتكمكرتهتافودعبوءرصحلاضرمببيصأ

حلستالخملكدولجنمبتکةالخمنيعبرأ»:يف
نبدمحأسابعلايبأخيشلاىلإاهبىصوأوماتسيت

.((م1110/ه504ت)ركبنبدمحم

:رداصملا

289/2؛210/1قةريسلا:ءايركزوبأ“"

‹198/2؛110‹91/1(خم)ريس:ينايسولا“

‹1352/429£/1‹تاقبط:ىنيجردلا*8279

(ع.ط)431(ح.ط)ريسلا:يخامشلا*956
56كيرحلابةَّيضابإلا:ةيجاب“12154

293(رم)يمالسإلاحتفلاذنمةسوفنلبج:يدوهزم“*

“Masqueray: chronique d'Abou zakaria , p309.
“Motylinski: bibliographie , p42. “Lewicki:

notice , p169 , 171. Lewicki: les historiens ,

p107-108.

:تاظحالم

ْرماتوأسادوکصم'و0نسادوکصمْدرو”

.يوجدلاو‹'يميجالا.درو“'سدوکصم.و

.*ْنيِمْرَعَيىلإةبسن*ينامرفتلا'درو“
050

يتازملا*“يدوكطملا*لالمنبميهارباإ

(ليعامسإوبأ)ءريصبلا»بريهشلا
)م92-300/961-7:350ط)

ناك»-ةروهشملاةيربربلاةليبقلا-ةتازمءاملعنم
رزوتيفنيسوينبنم.لوديمينببرديفهملعت

ءاليصفهنباوءاجسيروسمابأخيشلايقلو؟سنوتب
.(ةيملعلئاسميفامهدحأعمرواحتف

.يمارجلاریخلانبنسکامدمحموبأهذیمالتنمو

 



ءةزوحةئامعبسايندلاىفنإ»:لاقهنأهنعركذ

هنأىلعلدياذهو«اةزوح"'ريعبساهنمتملعدقو

ندمنيبهلقنتةرثكهدّيؤيوءايفارغجلاملعباًمتهمناك

.ىمالسإلابرغملا

نعمنتءريسلاوهقفلابتكيفةديدعىواتفهل

.هقفلاىفهعلضتوءهملعةعس

لاتقنعسانلاءىطبيناكهنأهنعفرُغاًممو

.راكلا

وبأاهداز«ناسنإلاةلأسم»نأرامعوبأركذ

ءهفيلأتنمىهو؛تالاهجلاباتكىفليعامسإ

رفكلانيبةقرفتلالئاسمةفاضإبىنايسولاهقفاوو

.لئالدلالئاسموءكرشلاو

:رداصملا

229/1354ةريسلا:ءايركزوبأ"

59120.64-1/60‹(خم)ريس:ينايسولا“

:ىخامشلا“412/2-413ءتاقبط:ىنيجرالا“

حرش:رامعوبأ“1‹404-405‹ريسلا

ثارتلا:ىفطصميفيرش“ظ21.ء(خم)تالاهجلا

باتك:لوهحم“26ء(نوقرم)6نرقلاىفيدقمعلا

.11ق(خم)تاقلعملا

“Lewicki: etudes , p81.

.يدوكصملا:درو“*لالهنب:درو"

051

يوافطعلا"دانمنبميهاربإ
(م12/ه6:قلّوألافصنلا)

خيشلاوءيوادلادعسلاهبابخيشلاوءيثركلانمحرلا

.دوعسمرفعجابا

بهذملارشنيفمالعألاءاملعلاءالؤهعمدهتجا

33

ميهاربإ

نافورعملانمو-بازيمينبةيلصاونيبيضابألا

ىلعمهضعبلظو‹ةلزتعمةلصاواوناکنيببازيملا

.يرجهلاسداسلانرقلاةياغىلإبهذملاكلذ

ةتانزةليبقىلإهلصأيفدانمنبميهاربإدوعي

.ةيربربلا

:رداصملا

:رافح“ةيفاشلاةلاسرلا:سشيفطابطقلا“

ءرثازجلاةضهن:زوبد“24ء(خم)ةيبهذلالسالسلا

:زايتم*ګ2ء(خم)بازمخیرات:زايتم“1

دهاشمةرايزلوحةلاسر:لوهحم“55«بازم

نويبازيملا:زاحب*87ء16ء415ء(خم)بازيم
ناضمر)1ددعءةايحلاةيرودءةلزتعملا

.124-133ص)م1998/ه18

نأريغ«دانمنببوئيأنبميهاربإ:دروو*

.انركذامرهشألا

052

ظوفحم.جاحلبنبیسومنبمیهاربإ
(م1948ةيليوج22:ت-م1867:و)

افوغشايماصعناکءيلکبوُمحنبرمعجاحلاو

ملعوهّقفلایفةملعلاثاحيبألاباغولو‹ةفرعملاب

.مالكلا

ميركلانآرقلاظفحاهبوءةفلجلابةراجتلاسرام

.يوافلجلامدآخيشلاباکیف

يشاوحلانمريثكلاهلوءةيهقفةبوجأفلا

ةعلاطمللةعمجلاةليلهرادىلإيوأناًنك»:ناظقيلا

.«بطقلادنعةبلطانكامدنع



ميهاربإ

:هتافلؤمنم

نبورمعصفحيبال«ديحوتلاةديقعحرش».1

.(خم)عيمج

ٌةرلايفحضاولاليلدللديؤملاحلاصلالمعلا.2
موصلايفنوفليتلاوكلسلابلمعلازاجأنمىلع
.(طم)«راطفأإالاو

.(خم)ء'حورجلاسيیاقميفةلاسر».3

‹«نآرقلاىلعةرجألايفنايبلاحاضيإةلاسر»4

.(طم)

(خم)‹«حصتلايفةلاسر».5

لآةبتكمب(خم)‹اهابأاهبیٹرةيرعشةيثرم6
.ةنس18نباوهواهغاص؛لضفا

تلآ‹تاطوطخملاسيفنبةيرثةبتكمكرتدقو
ىنببدلاخلآ:هتريشعلةماعلاةبتكملاىلإًارخؤم

.بازیميداوتاطوطخمليلد:راطإ

:رداصملا*

388/2ء(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوب”
عوضوميففالخلانأشيفةلاسر:ميهاربإظوفحم“

رفص20خيراتيهديطخب.نوفليتلابموصلا
:تاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج*ص1ه5
؛ظوفحمميهاربإخيشلاةنازختلاخلآسرهف-
247.ناورإسرهف؛55-56صءرذيلآسرهف
حلاصجاحلامةيصخشةلباقم:دمحميمعاباب*

:ميهاربإيالط“ياكبناميلسجاحلاولالمزب
.(خم).م.ت.ن.م:يحيساروب*(خم).م.ت.ن.م

053

يتازملا"ومنونبميهاربإ
(م10/ه4:قطساوأ)

34

كتفوءاهبهنوةبرجذحخأء‹ةربابجلانماراًڳج

ىنسارهيلالیصفءايرکزيبأءانئتساب‹اهئاملعب

.هتريشعو

ارئاجالجرومنونباناكو»:ىنايسولاهنعلاق

.«ةوعدلالهأنمايتاعايتازم

نمبهذملالهأنموه»:ىينيجردلاهنعلاقو

.«ارئاجناكهنأالإ«ناوريقلاةتازم

.لوطسأيفاقرغيفوت

:رداصملا

؛36-1/37‹(حخم)ريس:ينايسولا

362/2-363.ءتاقبط:ىنيجردلا*178-72

.298-99ةبازعلاماظن:يريبعجلا“

:ةظحالم

.«يومنو“:كلذكدرو“

054

:بويأجاحلا«يحينبميهاربإ
*«يدارهقلا»بميهشل4

/ه1409ةّححلاوذ1ءاثالثلا:ت-م1923سرام31:و)

(م1989ةيليوج4

ةركبمنسيفلقتنا؛فطعلاديلاومنمملعملاع

هراوشمًادبفءهلاخةقفرةمصاعلارئازجلاىلإ
تاونسثالثدعبهسأرطقسمىلإعجرث؛َئساردلا
.ميركلانآرقلاظفحبوهمّلعتلصاويل

ماعةاوادمللسنونىلإهلاسرإالهدلاوَطضا

رداغيملتاونساثالثاهبٹگکمفم131

هيمثتوةيبتجألاةغللامّلعتلةصرفلالغتساو.یفشتسما

zsمنءةرارقلابةابيحلاةسردمبقحتلام1937ةنسيفو

ليىلعبدألاوةعيرشلامولعيفعّلضتف‹ةايحلالهعم



خيشلاو«ضويبميهاربإخيشلا:مهنممالعأخياشم
.دیعسيفيرش

ةيبدألاوةيفاقثلاتاطاشنلايفازراباوضعناكو

لَوأسيسأتيفىعسفءدهعملابةطيحملاةيعامتجالاو
كراشوم193ةنسةيرئازجلاةيمالسإلاةفاشكللجوف
.ءامصعلاهدئاصقوةريزغلاهتاباتكب«بابشلا»ةلجميف

تاونسثالثسردمّلعتلاةلحرمىهنأنأدعبو
كراشيلم1947ةنسهسأرطقسمبقحتلامث«دهعملاب

.عمتجملاةريسميف

نيعمثءةضهنلاةسردمباملعميوبرتلاهلمعًأدب
ثالثمادعاطقناعمم1978ةياغىلإاهلاريدم

ةرادإلبدتناذإم1966وم1963نيبتاونس

ركفلا»ةلجمريرحتيفةمهاسمللوءةيبرعلاةعبطملا

|.«يمالسأإلا

ةيمالسإلاميقلاةيعمجب-ةبسانملاب-قحتلادقو

.ةمصاعلارئازجلايف«يّقرتلايدانب

ةيعمجيفالاّعفاوضع-ميلعتلابناجىلإ-ناكو

ةنساهيلإضنايتلاةبازعلاةقلحيفوءةضهنلا

درفأفءداشرإلارظعولاةّمهمهيلإتدنسأوم1

زكرمءاشنإنمنكمتىحءءاسنللةّصاخاسورد

ربتعيو*نيصلخملاهناوخإةقفرتانبللينهملانيوكتلل
.فطعلايفتنبلاميلعتدئار

يفةريشعلاةرادأالهتسائرىعامتجالاهطاشننمو

ةنازرنمهبزاتمیاملكلذو‹نيرشعلاوةسماخلانس
.صالخإويأرةفاصحو

ذإءةربتعمةمهاسميروثلالمعلايفمهاسدقو

شيجوينطولاريرحتلاةهبجايالخفوفصبقحتلا
نمناكو؛م1956ةنسذنم«بونجلابينطولاريرحتلا
.م1961ةنسفطعلابيروثلايدلبلاسلجملايسّسؤم

اهداورنمناكفءةيحالصأإلاةكرحلايفخيشلازرب

35

ميهاربإ

يبأميهاربإخيشلاو«ضويبميهاربإخيشلل
.ناظقيلا

خيشلااهتمةزرابتايصخشبتالصخيشللتناكو
مزالدقلوءيبننبكلامركفملاو؛يميهاربإلاريشبلا
نيبةّصاخبوءهراديفاهمّظنيناكيتلاةيركفلاهتاقلح
|.م1966وم1963ةنس

ءيمالسإلاركفلاتايقتلملجيفخيشلاكراشدقو

.ةينيدلانوؤشلاةرازواهمظنتيتلا

هعالطاوءةقيمعلاهفراعمخيشلاهبرهتشااّممو
يرامعملاءانبلاوفارعألاوخيراتلالاجميفعساولا

مامتهالااذهو.نيثحابللةلبقهلعجاًمم«بازيميداوب

ناكفءثارتلاةيعمجءاشنإيفريكفتلاىلإهعفد

اهلامعألنيعُجشملاونيسّسؤملازربأنميحب

.اهتاطاشنو

ادنس

ةّدعلديعسىّمعسلجمىفةباتكلاةّمهمهيلإتدنسأ

.تاونس

ءةديدعلاهتالاقماهنمءةميقةيملعراثآخيشللو

خيشلا»:باتكيفاهنمضعبرشندقوءةميقلاهراعشأو

رظتنياطوطخمىقابلاىقبيو.«هراثاوهتايحءىيدارقلا

.رشنلاوقيقحتللاةصرف

ءادألبُهأتيوهوءةرّونملاةنيدملابهللاهمحريفوت

لوسردجسمبكلذوءةعساتلاةَّرمللجحلاةضيرف

:رداصملا*

دبعةمّدقمةّضاخبءهراثآوهتايحيدارقلاخيشلا“

ةمجرت:ديعسدمحمشابعك“13-16ءيلكبباهولا

لیلد٠ثارتلاةيعمج“ص13(رم)‹يدارقلاخيشلا

.ثارتلاةيعمج

:ةظحالم“

.ةثلثمفاق:يدارقلا“



ميهاربإ

055

ةنابصعوبناميلس‹ىيحينبميهاربإ
«نارقلادیقفبريهشلا

4دحألاءاسم:ت-م1847/ه1265:و)

(م1937يفناج/ه1355ةدعقلاوذ

وهوميركلانآرقلاظفحء«بازيمبةرارقلاءاملعنم

جاحلانبرمعجاحلاخيشلادنعسردمثسلاريغص

جاحلانبدّمحمجاحلاخيشلاةقلحيفمثتوعسم

رونیحینبرمعخيشلادنعهربکيفسردو؛مساق
.بلقلا

ريغ«ضفرفةبازعلاةقلحيفةيوضعلاهيلعتضرع
خيشلاةميألابطقلهتراشتسادعبوءاهيلعمغرأهنأ

.ضضمىلعةيلوؤسملالبق«شيفطا
ةنسدجسملاىفةمامإلاةّمهمىَّلوت
يعم6/1906هنسيفوم1889/ه7

معنناكفءةيحالصإلاهتكرحيفضويبخيشلادناس
.هلنوعلا

«تیمظعات»نجسيفابيذعتنْيرهشهللايفيذوأ

.م1906/ه1324ةنسةفلجلاب

‹نيدلاوهقفلاوملعلاسوردٌنهئرقيهرادءاسنللحتف

ملاعلايفةأرملاميلعتهيفناكيذلاتقولايف

.شامنولدجراثٹميمالسأإلا

:رداصملا“

271/2‹(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ"
:دعسجاحلا“193/2194:رئازحلاةهضهن:زويد”

ةيناظقيلاةَمألاةديرج“132ءبازمينبخيرات

(م1937يريفيف2/ه1355ةدعقلايذ21)8ع

لجس)یحینبميهاربإخيشلارثام:فسويرصان“

ىيحينبميهاربإخيشلاةمجرت:رمعرصان“(خم
.(خم)
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056

نببوقعييبأفسوينبميهاربإ
(قاحسإوبأ)ينالجراولايتاردسلاميهاربإ

)م1203/ھ600:ت)

لدعلا»و«ناهربلاوليلدلا»ةديدعلافيناصتلا

.اهریغو‹فاصتالاو

عورفلاملعوبدألايفاملاعناكوهيبأىلعذملتت

يوذنمناكوءادهازاعروشاع؛لوصألاو

.داهتجالا

ًركاذنإو«بدألاملعيفمامإ»:ينيجردلاهنعلاق

.«ببسىوقأببسبلوصألاو

:رداصملا

.413/2438تاقبط:ىنيجردلا“

106/2ريسلا:ىخامشلا“493-1495

بوقعيوبأ:وجاب*224ء(خم)نابلانصغ:مازعأ“
.103.(نوقرم)ينالجراولا

057

حلاصنبیسیعنبفسوینبميهاربإ

شیفطا‹«یسیعنبنمحرلادبعنبا

)م1886/ھه1303:ت)

شيفطافسوينبدمحمابطقلاوخأو«شيفطاميهاربإ
.ارمعهنمربكأوهو(ع4/ھ1332:ت)

اهيفماقأف«نامُعِبطحوقرشملاىلإلحرمث«بازيمب



ىلعةيبرعلاةغللاوةعيرشلامولعيفقّمعتيةد

يفملعلاذخأيتاونسمعبرأرصمبًرقتسا.اهئاملع

.ءايميكلاوةفسلفلاملعسردي‹دّنيؤملاعماج

.ملعتلل-كلذك-سنوتوزاجحلاراز

ةافودنعوءتاونسلاهسرادمىدحإبًاسردملغتشا

.تازيمدصقهدلاو

فلتخمىفهبتكهعموهذهةيملعلاهتلحرنمهتدوعب

.نجسيينبدجسميفظعووسردءمولعلاو

شیفطافسوينبدمحماهوخأهتذمالتزربآنم

نوريڻکووُمحنبفسويجاحلاو‹ةميألابطق

.امهریغ

لهجلابراحنتمموةضهنلاءاملعنمربتعُي‹ةسيفنلا

.بازيمىفداسفلاو

:رداصملا*

53-54ءةيفاشلاةلاسرلا:شيفطابطقلا“

:رافح“شماه2‹صلاخلابهذلا:شيفطابطقلا“

:ناظقيلاوبأ“28‹18ء17ء(خم)ةيبهذلالسالسلا

قاحسإوبأ:ناظقيلاوبأ“(خم)ريسلاقحلم

ء؛رئازجلاةضهن:زوبد“6:5(خم)شّفطا

65ةميآلابطق:تشوعأ“1285-4

:ديعسجاحلا“83‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا“

(خم)ةّميألابطق:يوابكلا“108بازمينبخيرات

جاحلاعمةيصخشةلباقم:دمحميمعاباب“.12-1

لوألاعيبر3:يفياكبناميلسجاحلاولالمزبحلاص

:تاطوطخملاليلد“م1994توأ10/5

يقفاز5وء2/4ومقر«بطقلاةبتكمسرهف
.ةبتكملا

637#2م مالعأمجمعم

ميهاربإ

058

**ةمجلاوهباب*«فسوينبميهاربإ

)م1711/ه567:ت)

دعسلاابابخيشلادعب«بازيمبةيادرغخياشمنم
.(م1050/ه442:ت)يوادلا

رئازجلابونجبازيميداوبةّرملّوُأمايخلابرض
ةقفرء-ةنيدملا-ةيادرغلىلوألاةاونلاكلذبعضوو

نبومحخيشلاو«يناولعلاىسيعيبخيشلا:هيرصاعم

.ریرح

نىح)يسوفنلارموّنينبفسويخيشلارصاعدقو

.نايفخينبذج(م1084/ھ477:يف

ىبحأءةيادرغةحاوبايلعلاةّنجألابحاصوهو

َنأل«ناتسبلاىبأ»بىمسكلذلوءبازيمبةعارزلا
.يبازيملاناسللابناتسبلايه«ةمجدات»

مسومءعيبرلايفتارازملانیبنمهحیرضرازي

ملاعمللاًراکذتسا٤«تازیميداویرمبةروهشملاةرايزلا

.داصحلامساومباراشبتساو‹ةخيراتلا

ءيلصألاهتطومنأشبتاياورلاتبراضتدقو

رصق-ىصقألابرغملافارشأنمهلعجيمهضعبف

ةنسبازيميداوىلإهنمدفوء-ارمح

ةسوفنلبجىلإهبسنيمهضعبوم1148/ه3

.ايبيلب

مهضعبفءهمسالوحتاياورلاسفنتضراعتامك

مسابرخالاضعبلاوءىيحينبدمحممسابهركذي
وحنبهخیراتيفتبراضتكلذكو؛فسوينبميهاربإ

ركذيرخالاوءانتبثأامتبثيمهضعبفءنامزلانمنرق
.م1067/ه460يلاوحةايحلاديقىلعهنأ

:رداصملا

63-64ةيفاشلاةلاسرلا:شيفطابطقلا"



بازمخیرات:زايتم*9)م(ةرصتخملاةلاسرلاو

رود:يرونللا“7992»65ء62ء1(خم)

انلئاوأنمرکذياملریکذت:لوهحم“٠67نييبازيملا

76ء(خم)بازم:لوهجم“(خم)

Masqueray: Chronique; pp152-153 “Armagnac:

Le M'zab, 67-68 “Amat: Le M'zab, 18 “Moriaz:
Origine,18-20 Aucapitaine: Les Beni M’zab, 7,53

Guillmot: A Ghardaia, 9 “Gers: Au M`zab,

78-79 “Louis david: Les mechaikhs , p6

“Lewicki: Notes historiques, 5-7 “Fekhar: Les

communautés, 121 Anonyme: Legendes, 93-96.

:تاظحالم

:همسأدرو“*ییيحينبدمحم:درو*

وبأ'و"ةمدقوبو'و*ةمجديتو'ةميدجوب“

.'ةعامحلاوبأ'و'ةمادق

059

يرّيضحلاحابصلانبةهربأ
(م747/ه130:ت)

ىبحينبهللادبعٌيحلابلاطشيجيفلطبدئاق

ةزمحيبأفوعنبراتخملاعمهثعبيذلا«يدنكلا

ةنسةمّركملاةكمىلإءةبقعنبجلبوءيراشلا

اهبتماقىتلاىربكلاةروثلايفم747/ه0

نايكترهىتلاوءةيبرعلاةريزجلايفةيضابإلا

اهریهطتىلعلمعوءهشيجبةكمدئاقلااذهلخد

.قوسفلاوداسفلاوملظلانم

نيصحلانبورمعهاڻرو٤م7/ه0هنسكلذو

.هدیصمب

ملهتكلوءاًرعاشهتالوطببناجىلإةهريأناك

:رداصملا

‹يناغألا:يناهفصألا“91ريسلا:يخامشلا“

38

ةرهمجلا:مزحنبا“3113114123143

:يبايسلا“97.‹زاجملاوةقيقحلا:يبايسلا“8

‹نايعألافاحتإ:يشاطبلا“71.ىضايرلادهعملاتاقلط

.56قوعدلالهأةكرح:تشوعأ“158-5

060

ییحیيبانبميهاربإنبانا

(م1322/ھ722:ت)

ءاملعنعو«ايبيلبةسوفنلبجبْنَواَنَجِإخياشمنم
ىفوتىساسألاهخيشنإليقوءهملعذخألبجلااذه

.خيشلااذهمساركذتملريسلاَنكلو«ةنسلاسفنيفهعم

.ةرَوجللاعماقالداعامكاحناك

:رداصملا

.2/195‹ريسلا:يخامشلا

061

ينورابلادمحأ

م20/ه4:قلوألاعبرلا)

ةلئاعخياشمدحأوءايبيلبةسوفنلبجءاملعنم

.ملعلابنيروهشملانيينورابلا

سوردءاقلإبماقو‹«سيردتلابتقولاضعبلغتشإ

نوكلًالابقإقليملفءدجسملايفداشرإلاوظعولا

يلاوح:ت)ينورابلاىيحينبهللادبعخيشلاسورد
.سانلابولقىلإّبحأ‹(م1913/ه1

ءةيهقفاًنوتمواًرعشهلىأرهنأناظقيلاوبأركذي

يفرثكأدقلو...ةيوبنحئادموةيوداجلارارغىلع
.هزربيملفهنعضريملهّكلوءرعشلا

/ه1326ماعبطقلابلصٌتاو«بازيمةقطنمراز
.ةيسانملاباًرعشلاقوم1908

:رداصملا*

.2/295‹(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوب”



062

هيتلادمحأ

)م9/ه3:ق)

متاحايأمامإلارصاعءةيمتسرلاترهيتءاملعنم

خياشمىلعهملعىقلتوءناظقيلايبأنبفسوي

.ةيمتسرلاةمصاعلا

هرکذف٠ريغصل|نباهمسرلاةلودلاخرۇمهراتخا

ةباطخلااولوتنيذلاءابطخلانمريثكلانيبنممسالاب

هتناکمىلعلدياذهوءترهيتبعماجلادجسملاىف

ةلحرمشياعءاًهيقفةباطخلاىلإةفاضإلابناك

عيمجلنويمتسرلااهبابحتفيتلاةيهقفلاتارظانملا

.مهتمصاعبةدوجوملاةيمالسإلابهاذملا

:رداصملا

:ىخامشلا“105.ةميألارابخأ:ريغصلانبا“

0266‹ةيمتسرلاةلودلا:زاحب“1‹رىيسلا

34.

063

ىلقصلايشكيودسلادمحأ

(م1153/ھ584:يفيح)

نيبنموهوءةيمالسإلاليطاسألاةدايقيفنأشهل

ماعاهيلعمهموجهدعبةبرجنمنامرونلامهابسنيذلا
روصنملانببوقعيبقحتلامن؛م1153/ھ584

.مهنمهرارفدعبيدُحوملا

:رداصملا

2جء‹خيراتلابكوميفةيضابإلا:رّمعميلع“
ماظن:يريبعجلا“هبرجةدام:ةيمالسأإلافراعملاةرئاد“

.0-301ءةبازعلا

39

064

يخامشلاراغونلادمحأ

)م19/ه13:ق)

تدنسأ؛هعورفونيدلالوصآأبملاعءايبيلمالعأنم

نرُفيلبجىلعىوتفلاةفيظوةيلحملاةموكحلاهيلإ
.مايقنسحأاهبماقف«ةسوفنلبجب

:رداصملا*

.2/223‹(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوب“

065

*يليليولادمحأ

(سابعلاوبأ).دّيَمْغوُببريهشلا
)ع1111/ه4:لبقتم1079/ه2:يفيح)

نكس؛نيكّسنتملاداهّرلاو«نيعطقنملانيدباعلانم

زکرمهيفناکدهعيفءغيريداوب«ناملسينيت»رصق
.نيدلاوملعلايفعاعشإ

رکذدقءغيرأيداونعنيعفادملادحأناك

يداوسارىلعاوراغأاملنيجويينبنأينايسولا

هعمنموسابعلاوبأمهبحلءهمنغاوذخأوءغيرأ

هللادبعو«نسكوصرينبىسيع:لثم-خياشملانم
.اهوُدرتساف-ريخلانبنسكاموءيرمدلا

روهشنمرهشيفعلطهنأريسلابتكيورتو
ءاهيفدّبعتيةوبرمزالو«بعصمينبلابجىلإناضمر

اهيفهلتئدحفءنيرشعلاوعباسلاةليلهتكردأنأىلإ

سانلاةّماعةنسلأىلعركذتلازتالةروهشمةمارك
م
ی

.مهتصاخو

يفنورئازلاهيلإدفيىلصمةروكذملاةوبرلاىلعو
ةلبقعقيوهوءرابتعالاوةركذتللةفلتخملاتابسانملا

س

.دیمعوب



دمحأ

لبجىلعنييمتسرلالماع؛(م9/ه3قرخاوأ:رداصملا

.ةسوفن‹157/2؛83/1(خم)ريس:ينايسولا“
1NF‹433-2/434‹تاقبط:ىنيجردلا“200-8

لبجب«سورشنمةبيرقلاةنيدملاةلاقبنموهو/ي
:رافح“91-2/92ءريسلا:يخامشلا*448-6

امدييقت:لوهجم“24ء14(خم)ةيبهذلالسالسلا

وبأخيشلاهفصيامكنيملسملاباطقأنمبطقدهاشمةرايزةلاسر:لوهجم“13ء(خم)ةنتفنمتعقو
.ىخامشلاريسلی۱یفناظقلابکوميفةيضابإلا:رمعم“9-20(خم)بازیم

126٠١بازمينبخیرات:دیعسجاحلا*4/342حخيراتلا

دفاأولاةلطلاومجهيديىلعتححک
“Smogorzewski: AbdelAzziz ses écrits, 8 “Gers:نمنولسی
AuM`zab, 109. Daddi addoun: Les institutions,ثوانونرفي:ةسوفنلبجتاهج-ہمج

Anonyme: Legendes, 42110-111
«ةراوزنمنيدفاولاىلإةفاضالاب؛واککووداجو“هلالم

..ةبرجو
.كلذكيليلولا:درو*

ٍ

ىلإةلاقَبنملحرعاضوألارارقتسامدعببسبو
066

لوقحىنمٹملالاهلمعاوداج
يشيوبرتللصاوووهنسيبانب مساقلايبآندمحأ

اًمعلقتاليتلاةضهنلاوةريسلاةسوفنلبجبىحأ

.نييمتسرلاةالوولبجلاءارمأنمزيفهيلعتناك

مسابتفرعءءاملعلانمR1هترسآنمتنوکت

.«ةلاَقِبةباًرع»

(م16/ه10:ق)

تفرعةلئاعلدجوهو«بسنلصأوءليلجملاع
مهنمءسنوتيفةيملعلاةدايرلاوفيلأتلاوملعلاب
نبدمحأهديفحو‹يشحملابفورعملارمعنبدمحم
:رداصملا ةلّالقوشكيودسةموحباسردمناكيذلادمحم

.ةتيسنوتلادالبلاب

ثارتلاىفةيلجرهاطلاقرعلااذهراثآلازتالو
۱.فيلأتلالاجميفةّصاخبءيضابأإلا

.325/2‹(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

068

يرونلاء؛دمحأجاحلانبدمحأ
:رداصملا

.
)م19/ه3:ق)

ةبرجخيراتيفسورد:بوقعينبملاس ثکموءنامُغىلإرفاس«بازيمبةرونبنايعأنم٩خم
اع ءهسأرطقسمىلإداعمثانس07

ِ.
اع۱هخشموو

.اماعنيعبرااهتبازعيلّقبلاميهاربإنبدمحأ

تالسارمیفاطیسو؛نامعىلعدّدرتلاریثکناک
|'

ىح«نامُعءاملععمشيفطاخيشلاةميألابطق .انامعبحاصابفرعيفيح)يتريمدنتلاسايلإروصتنميبةيرذنم

)16/ه10:قدعب)

40



.هقفلاومالكلاملعنمفالخلالئاسميفعّلضتم

لیزن»ببّقلفةبرجبفاطملاهبىهتناهنأودبيو

.هبرج

:رداصملا“

0134/1ء‹(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوب

نيبىفاقثلالصاوتلا:دمحمماجحوبرصان“.137

ماجحوبرصان*.829(ةنوقرم)رئازحلاونامع

.(خم).م.ت.ن.م:دمحم

069

ميهاربإجاحلانبدمحأ

)م1964ربمفون28/ه1384بجر24:ت)

ءمولعلاءیدابمذأبازیمبةرارقلاهنيدمنم

بلقلاروننعوهيبأنعهسأرطقسمبنارقلاظفحو

مث‹(م1921/ه1339:ت)ىيحينبرمعجاحلا
/ه1332:ت)شيفطاخيشلابطقلادهعمبقحتلا

ىلإهجوتهجوختدعبونجسيينبيف(ع4

عماجيفابلاطةيبازيملاةثعبلاىلإ مضناوسنو

.ةنوتيزلا

مامإلاهدلاويفوتم1921/ه1339ةنسيف

ًاوضعةباّرعلاةنجلهتنّيعف(ْسيِفّنلا)نوعاطلاضرمب
فارشإلاىلوتمثءدجسمللًامامإهتبّصنواهئاضعأنم

.هوبأاهسّسأيتلانارقلاةسردمىلع

ًادحاوهتمامإتمادكلذلءًاصلخماَءفكناكدقو

رامعتسإلاىلعًاران»ناكوءاماعنيعبرأو
ةثيدحلاةضهنلاوحالصإإلاناكرأنموء«نيدسفملاو

‹يحالصإلاهداهجيفضويبخيشلارزآءةرارقلايف
ةيمسرةفصباوطرخنيلنآرقلاظاّمُحجّرختيهيديىلعو
.(نآرقلاةظفح)ناورإةقلحيف

41

:رداصملا“

مالعأ:زويد“381/1ءرئازجلاةضهن:زوبد“

امكناظقيلاوبأ:صوصرف“239/3ءحالصإلا

.17؛هتفرع

070

*رديءومحجاحلانبدمحأ

/ھ14قتاينيعبرألا:تم1857/ه1274:و)

(م20قتاينيرشعلا

اهبءاضقلاىّلوت«بازيمبنجسينبنايعأانم

.ركسعميبصنملاسفنلغشامدعب«نمزلانمًاحدر

هيفًاباتكلالمزبدوادنبریکبجاحلاةقفرعضو

يفةيرجحةعبطعبطءٌّجحلاىلإامهتلحرليصافت
يفةيهبلاةفحتلا»:ناونعبم1914/ه1332بجر

.«ةيقرشلاةلحرلا

ىرتشا«بتكلاسيفنلوتاطوطخمللةعامجوهو

يفةيرثةبتكمنوكىَّتحءرخألاخسنتساواهضعب
دقوءةغللاوةعيرشلابمامتهاهلوءنونفلافلتخم

رديلآةبتكمبةيقباهنموهللاليبسيفهتبتكمسبح
اهلالماشًاسرهفثارتلاةيعمجتزجنأ«نجسيينبب

.بازیميداوتاطوطخملیلدعورشمراطإيف

:رداصملا*

جاحلا“ةيهبلاةفحتلا:لالمزبريكبورديدمحأ“

ليلد:ثارتلاةيعمج“163بازمينبخيرات:ديعس

247253صرديلآسرهف:تاطوطخملا

جاحلاعمةيصخشةلباقم:دمحميمعاباب“سرهفلا

جاحلافسوي*ياكبناميلسجاحلاولالمزبحلاص

(م)م٤تانم:دیعس

:ةظحالم

وبأوومحنبدمحاب:كلذكهمسادریو"



دمحأ

071

“مساقجاحلانبدمحأ

)ع1708/ه1120:ت)

ةرارقلانطوتسإ‹نالجراونموهو٩٤«تستلصأ

.ةلابدالوأنميدمحلآدجوهوءهدلاوعم

ىلعاصیرحءعرولانمريبكبناجىلعناک
وبأامهدلاوناككلذكوءهيخألثمدجسملاةرامع

.«دجسملاءانبأ»باعيمجاورهتشاىتحءمساقلا

ةربقملابوءنوهببخيشلاةربقميفنفديفوتامل

.هيلإنابسنيدجسموىلصم

:رداصملا*

.42/1‹(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوب”

.مساقلي:درو*

072

نمجيوخيشلانبدمحا

e11)/ه5:ق)

‹نيرخآلاةيازعلانمةسمخةقفروافيينبدعسخيشلا
.«هدنعًادوعقسانلالَّوأمهو»

مهبيجيناكاماونّودنيذلاةينامثلاةبارعلادحأناك
اوعمجف.حلاصيبأنبنالسيودمحموبآمهخيشهب

.«عويبلاواياصولا»:باتك

:رداصملا

.1/2.45/174(خم)ريس:ينايسولا“

42

073

يبغعزلا؛يدادنبدّمحمانبدمحأ

(م1889/ه1306:يفيح)

يفوءةيادرغبةيضابأإلاةيعرشلاةمكحملابضاق

نمةيضقأوةيمسرقئاثوديعسىّمعخيشلاةبتكم

.م1889ناوج

:رداصملا“

ةبتكم3جتاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج“

074

ریشبنبدمحأ

(م9/ه3:قرخاوأ)

ىلإهبًرقمهترستناك‹ةيمتسرلاترهينهوجودحأ

.(م894/ه281:ت)حلفأنبناظقيلايبمامإلا

ةميألارابخأىفريغصلانباةيوفشلاهتتياوردمتعإ

نوكلءةئميألانعهتايورميفقثيناكوءنييمتسرلا
.ةيمتسرلاةلودلابرارقلاعنصرداصمنمةاقتسمهتامولعم

:رداصملا

‹4445قميألارابخأ:ريغصلانبا“
دادو“39ةيمتسرلاةلودلا:زاحيب“*...8

لاقمءةيمتسرلاةلودلاخرۇمريغصلانبا:يضاقلا

.5عةلاصألاةلحم

“Lewicki: les historiens , .101

075

ةغابغبهللادبعنبومحنبدمحأ
(م1926يفئاج/ھ1347بجر:يفيح)

.ةدامحادالوأةريشعسيئرءةيادرغنم

 



Conseiller"یدلبراشتسم municipalةيادرغب6.

اهسيسأتنيححالصإلاةيعمجسيئربئانناكو
ةّمهملاسفنلهياختنادّذجوم1928/ه1347ماع

.م6هنس

.ةيئادتبالاحالصإلاةسردميفنمزلانمةّدمسرد

يفالوطمالاقمرشنءبدألاوركفلابمامتهاهلو

.ناظقيلايبأل.«بازيميداو»ةديرج

:رداصملا“

بتكمديدجتةقيثو:ةيادرغبيركسعلاقحلملا“
لوحةيصخشتامولعمعمءةيادرغبحالصأإلاةيعمج

م1936سرام15خيراتب؛ديدجلابتكملاءاضعأ

29)116عبازيميداوءةيندملا:ومحنبدمحأ“

ةكبوأ“3ص‹(م1926يفناج11/ه1347بجر

.(خم).م.ت.ن.م:دمحأ

“Brochier: Livre d`or d`Algeric , p 28

076

زیعضفا؛دوادنبدمحأ

(م1907/ه1322:يفيح)

روُمعبخيشلادافحأنموءبازيمبةكيلمءاملعنم

.دمحأجاحلانبا

ةلوزمعنصنمنكمتءميجنتلاوكلفلايفملاع
.ايلاحبطقلاةبتكميفدجوت

.شيفطافسوينبدمحمابطقلاّنفلااذهيهذيمالتنم

.نمزلانمةرتفةكيلمبءاضقلاىلوت
ماعلديعسيّمعسلجمتاقافتاضعبلقن

.م1904/ه2

:رداصملا*

يالط“133ءبازمينبخيرات:ديعسجاحلا“

.(خم).م.ت.ن.م:ميهاربإ

“Milliot: Recewil, .194
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077

سولبدنبدمحأ

)م9/ه3:قرخاوأ)

مّدقمناکوءاهنايعأوةيمتسرلاترهيتءاملعنم

.ريغصلانباهرصاعمريبعتٌدحىلعءدلبلا

«ةريشعمهرثكأوءاهاجسانلاعسوأنمنڻاک

ناظقيلايبأنبفسويمتاحيبأ:نيئيمتسرلانيمامإلا

.م9/ه286ةنسحلفأنببوقعيهّمعو

هيلعالخدو‹ترهجراخةنيمرهنبهرصقيفمتاح

‹ةعاسلابكرافمق»:هلاولاقفسانلانمةعامجو

داعتساو.ترهیتهنیدملخدو؛مهعمجرخلعفلابو

.نيحىلإةطلسلالوحعازتلایھتناو‹هتمامإبصنم

:رداصملا

:زاحب“100ةميألارابخأ:ريغصلانبا"

.127ءةيمتسرلاةلودلا

078

(سابعلاوبأ)يكيلملاناضمرنبدمحأ

)م188/ه1234:ت)

\

ةبرجىلإلقت«بازيميداوبةكيلمةنيدمنم
هللادبعيبأخيشلاديىلعذملتتو؛اھبشاعوسنوتب

.)م7931/ھ17

سيردتلایلوت٠هرصعيفىوتفللعجرموءملاع

.ةبرجب«دلبلادياق»عماجب

:رداصملا“

(خم)ةبرجءاملعمجارتةلاسر:تیراعتنبا”

15.

 



دمحأ

079

يوداجلايصقملاديعسنبدمحأ

(م19/ھ13:ققرخاوأ)

يفهملعذخأءايبيلبةسوفنءاملعنمهيقفملاع

.اهئاملعىلعةسوفنلبج

هنيدميفیوتفلابصنمينامثعلادهعلايفيتلو

.ايبيلبوطاف

:رداصملا*

.2/175‹(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

080

ءدحاولادبعنبنامثعیبأ*دیعسنبدمحأ

(سابعلاوبأ)يخامشلانيدلاردب
:ت-م15ىقتاينيئالثلا/ه9ىقتاينيعبرألا:و)

)م5221/ه8

لامعأنمةسوفنلبجبنَرْفَيةدلبنمملاع

نيواطتىلإهتساردروطيفلوحتء«برغلاسلبا.

نمو؛ملعللابلاط«سنوتيفرمدلَبَجِبءتلالَتو
‹يتريمدنتلاحوننبحلاصفيفعويأ:هخياشم

لقنو؛رماعنبیحیءايركزوبأو«يرومديبلاخيشلاو

هللادبعنبدمحموهينامعيضابٳهيقفنعكلذك
.ىلئامسلا

ىوسذيمالتلانمهلفرعيالو«فيلأتلابرهتشا
الوءيراوهلاميهاربإنبءايركزىحييبأخيشلا

كرتيتلابتكلااهيفسرديةقلحهلنوكتنأدعبتسي
جرم»و‹«فاصنأإلاولدعلا»:لثمءاهحورشانل

ورمعصفحيبأةديقعةّصاخوءامهريغو«نيرحبلا
مالكلاملعوةديقعلايفرّرقملاتناكيتلا٤عيمجنبا

.ةيضابإإلادنع

:هبتكرهشأنمو؛مولعةّذعيففص

44

يبأريسهيفعمجينأعاطتسا:(خياشملاريس».1

تاقبطوءيروطغبلاوءينايسولاوءيتازملاوءايركز

اعماجاذههباتکناکف‹يداربلارهاوجوءىنيجردلا

ملوءهمايأىلإةيدّمحملاةثعبلانمهأدبالماش

دمتعاامّنِإوءطقفةيضابإلارداصملاىلعرصتقي

ريغصلانباوءقيقرلا:لثمةيضابإريغنيفّلؤم

.امهريغو

ءايميداكأاقيقحتنسحدمحمذاتسألاهقّمحدقو

.برغملاءزجهنمعبطوءريتسجاملاةداهشهبلان

نودنامعيفىرخأوءةيرجحةعبطلبقعبطدقو

ادامتعامجعملااذهيفيخامشلاريسدمّنعادقو

اهنعينغتسياليتلاةيساسألارداصملانموهف؛اريبك

.ةيضابإلانعبتكيّرْؤم
‹يخاّمشلاريسلقحلمميهاربإناظقيلايبأخيشللو

عبارلانرقلاىلإرشاعلانرقلاتالاجرلهيفمجرت

.«ميركلانآرقلابارعإ».2

.(طم)عيمجنبورمعل(«ديحوتلاةدفعحرش»

‹مالكلاملعيف«تانايدلانتمىلعحرش»4

دلجملاء«هاروتكدللهتحورطأباقحلميلربوکهققح

.ثلاثلا

لوصأيفهحرشو«فاصتإلاولدعلارصتخم».5

فسويبوقعييبألفاصنإلاولدعلاو.هقفلا

ةنطلسبةماقتسالاةبتكمهتعبطدقو؛ينالجراولا

ىيحييلعخيشللفلؤملاةمجرتيفةمدقمعم

.(دوقفم)بوقعييبأينالجراولل



‹ينامعلارضنلانبال«مئاعدلابارعإلكشم».7

.(خم)

ةلأسميفباوجاهنمءةريثك«ةيهقفةيوجأ».8
حلاصنبمساقلاوبأخيشلااهنعهلأسسبحلا

.(خم)يتريمدنتلا

.خم)«يسمادغلاةلوصىلعدرلاةلاسر».9

.(ةينورابلاةبتكملاب

نونفلافلتخمىفةيمهألقتالىرخأتافلؤمهلو
.بطلابةياردكلذىلإهلتناكدقومولعلاو

ريمأاللهترواحميسايسلالمعلاهراثانمو

يف(م1487/ه893)نامثعورمعيبأيصفحلا

.ةيهقفلئاسم

.«نيجاويټ»ةموحبهربقوءةبرجبيفوت

:رداصملا

ةلأسميفباوج:يخاّمشلا“ريسلا:يخاّمشلا"

لدصعلارصتخم:يخامشلا"ق3(خم)سبحلا

:يملاسلا“3-7هرّمعمیحیيلعةمّدقم؛فاصنأإالاو

(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ"28ءةيضرملاةعمللا

نبا“51ءةيضابإلاخيراترصتخم:ناميلسينورابلا“

22-23ء(خم)ةبرجءاملعمجارتيفةلاسر:تيراعت

1-2(خم)ةبرجخيراتيفسورد:بوقعينبملاس"

‹3/125‹خيراتلابكوميفةيضابإلا:رّمعميلع"
1/126؛يراضحلادعبلا:يريبعجلا“0

4849ةيضابإلاةسردملارود:يريبعجلا“
12ء11ءةيضابإلاةكرحلانعحمالم:يريبعجلا“

14ةيقيرفإلامشبنامعةقالع:يريبعجلا“
:زاحب“ح-ج/1ءيخامشلاريسةمدقم:يبايسلا“

ءةيمالسإلافراعملاةرئاد“32ءةيمتسرلاةلودلا
جاحلا“66‹؛يسايسلاركفلا:نالهج“3

:تاطوطخملاليلد*95بازمينبخيرات:ديعس

سرهف“55ه/86ء106/٠14رديلآسرهف

.3ز/43ءزايتم
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دمحا

“Motylinski: Bibliographic, 47-70. “Motylinski: le
Djcbel Nefoussa, 90. “Motylinski: les livres, 37 ,

55. “Mercier: Etude, 24-25 “Dembski: catalogue,

88-89. “Lewicki: notice “Lewicki: revue des
etudes Islamiques , Vol 8 , 1934 , p59-78.

“Lewicki: Kitab as-sijar  d'Abul abbas
as-Shammahi: revue des etudes Islamiques , Vol 8

, 1934 , p59-78."Lewicki: quelques extraits,17

“Lewicki: Quclques textes, 276-279 ‘Lewicki:
Melanges, 268 ‘Fekhar: Les communautes
ibaditces ,p14,19,475 Index

.كلذكدعس:درو“

081

يلعنبناميلسنبديعسنبدمحأ

(سابعلاوبآ)**ىنيجردلا*فلخينبا

)ع11/ه670:-ت)

«سوتبونجكديرجلادالسنیجردءاملعرهشأ

مهلكءهبسنةلسلسيفةسمخلاءاملعلانمدحاو

.ريراحتنءاملع

نالجراوىلإلحرمثءنيجردبلوألاهملعتقلت

يبأخيشلانعملعلاذخأوم1219/ه616ةنس

ىلإداعبثءماوعألناميلسنبميهاربإنبییحیلهس

.نیجردهنطوم

.ةودقامامإناكوءرعاشوخرؤموهيقف

‹رعشلابةبوجأهلوءقئافرعشوةريثكدئاصقهل
هنأهدئاصقضعبىفركذدقو.ضئارفلاىفزاغلأو

رهاطوباهدئاصقضعبعمجو؛غولبلالبقاهدشنأ

.باسحلاوضئارفلاباتكيفىسومنبليعامسإ

وهفءهرعشوهتغالبوهتغلةوقوءههقفىلإةفاضأللاب
هريغهيلإهقبساملقنبفتكيمل؛نيققحملانمخروم
يفاديدجاًجهنمعدبأامكنِإوءةيضابإلاريسباكنم
عضوذإءتاقبطلاجهنموهوءةيضابإلاةريسلاةباتك
خياشملاتاقبط»:روهشملاهفلَومكلذيف

.ةنسنيسمخةقبطلكلعجوءنيأزجيف.«برغملاب



دمحأ

‹(م670-718/ه100 ه50)ةيناثلاةقبطلابادب

يفاهتنألءىلوألاةقبطلايفةباتكلافّلكتيملو
ءاجكلذلوءائيشاهيلإفيضينأنمرهشأهداقتعا

ه810يح)اًبيرقتنينرقبهدعبيداربلامساقلاوبأ

هبلخأاميفةاقتنملارهاوجلا#:بتكيل(م107/

.«تاقبطلاباتک

اذهنأنييبتىلإفدهياذههباتکءارونموهو

نعةقبطوءليجنعاليجءرتاوتلابانيلإدرونيدلا

ريسلانمةعومجمينيجردلاتاقبطنأةقيقحلاو
ةيضابإلاخيراتيفديفموهوءهقفلاوخيراتلاو

نالجراوتاحاونعةمّيفتامولعمهيف«برغملاب

لبجوءةبرجوءفوسيداووترفغيرأو

.اهريغو...ةسوفن

اذهلةَّمهملارداصملادحأىنيجردلاتاقبطربتعت

قلعتيامیفتباوجلاهدنعانيغلأاماريثکو٠مجعملا

.ةصاخخيراوتلاب

:رداصملا

يالطققحملاةمدقمءتاقبط:ينيجردلا“

ںيسلا:ىخامشلا“11ءرهاوجلا:يداربلا*ك1

4(خم)لّومملاعوجملا:ةّتسوبأ*2
فراعملاةرئاد*30ءةيضرملاةعمللا:يملاسلا“

بكوميفةيضابإلا:رّمعميلع“191/9.ةيمالسألا
دعبلا:يريبعجلا*132/2226/4-133.خيراتلا

ةكرحلانعحمالم:يريبعجلا“104ءيراضحلا

28-29ءةيمتسرلاةلودلا:زاحب“7ةيضابإلا

(نوقرم)نالجراوبةراضحلاملاعم:ةنابصعوب“

36بازمينبخيرات:ديعسجاحلا*131-6

ديعسجاحلاسرهف:تاطوطخملاليلدثارتلاةيعمج“

لامعأايفارغويلبب:دمحمىسومویسیع*23دمحم

7٠ددعلا5دلجملا*بتكلاملاعةلجمءيكيفيل

.87-88ص
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Motylinski: Les livres, 30-33 “Lewicki: Notes
sur la chronique Ibadhite d'Addardjini
“Lewicki: Melanges , 268 “Canard: Travaux, Vol

103 /356-371 vol 105/186-192 “Fekhar:Les
communautêès, 22,26,409 Index

. ' يتازملا":درو**'فلخإ':درو*

082

ناميلسنبدمحأ

)ع1378/ه0:یفیح)

نمهلصأوءةيادرغلنيتنوكملانيتليبقلاىدحإدج

.نالجراو

ةرمحةيرقنمحوننبىسيعةيادرغلةيناثلاةليبقلادج
. (Hamra)

رکذوهرکذب (Duveyrier ) ییریمیدقرشتسملادرفناو

9و8نينرقلايفةتاردسبتعقويتلاثادحألا

. هلع

:رداصملا

“Duveyrier: Isadraten et le chisme ibadhite, .208

083

هللانوع‹*ىتولاتلاناميلسنبدمحأ

)م20/ه14قفصتنم:ت)

رهتشاوءاضقلالوازِتْفُمهقفءاببيلءاملعنم
e

.ةيموكحلافئاظولايفبّلقتو«لدعلاب

:رداصملا*

‹323/2‹(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ*
7.



084

ينورابلاىيحينبهللادبعنبدمحأ
)م1954/ه133:يفيح)

رغصألاقيقشلاوهوءنيزرابلاايبيلءاملعنم

ءىدابملاذخأ.اشابينورابلاناميلسيبيللاميعزلل
:نملكيفسردمثءةسوفنيفمولعللىلوألا
قحلميفناظقيلاوبألوقي؛بازيمو؛رصمو«سنوت
ىلعوأبطقلاىلعرضحلهفرعأمل...»:هريس

.(هتذمالتضعب

تابيحرلاوةراوزیفلمعو‹ءاضقلاهلإدنسأفءايبيلل

ملهّنكلوبرغلاسلبارطيففانئتسإلاةمكحم

.م1954/ه1373ةنسدعاقتلاىلع

سلبارطةاضقٌدشأنمناكفءلدعوةهازنبلمع

نمعقر»هَنإىتحءاضقلاماكحأبةياردوةربخوايّرحت
ةمكحمىلإامكح(85)نونامثوةسمخهماكحأ

.«ادبأٌدحاومكحهلضَقْيملففانئتسالا

هدلبىنطاومنيبديحوتلایفهعسهلامعأمظعأنم

وزغلاةهجاوملءربربوبرعءةيضابإوةيكلامنم
.م1911/ه1329ةنسيلاطيإلا

:رداصملا*

وبأ“232/2-233؛35/1ءاشابناميلس:ناظقيلا

.43-44ءاشابناميلسةايح:ينورابلامساقلا

085

دمحاخيشلا؛رصانلانبرمعنبدمحأ

)م1942/ه1360:ت)

دهعمبرمعنبميهاريإضويبخيشلاذيمالتنم

دمحأ۶

.اغوبنواقيفوتدهعملاذيمالترثكأنمناكءةرارقلابةايحلا

ةلجمىفةريثكدئاصقوتالاقمهل«بيدأورعاش

وبدروأو؛ةايحلادهعممسابردصتيتلا«بابشلا

:اهعلطمءهلةديصقنماعطقمناظقيلا

بسنلاودجملاقيرعارحثدلو

برألاغلاباميظعارحتومأ

:رداصملا*

493/3‹(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ*

:ةايحلادهعم“140/3142رئازجلاةضهن:زوبد"
.(خم)بابشلاةلحم

086

(م1933/ھ1352:تم1887/ھ1305:و)

هسأرطقسمبملعلاذأ«ةيادرغهةنيدمنايعأنم

ناکامًاريثكوءىسوموابابدمحابنبومحخيشلانع
بطقسوردروضحل.نجسيينبةنيدمىلإهقفاري

.شيفطاخيشلاةميألا

سوردرضحوءسنوتبةيبازيملاةثعبلابقحتلا
ويأهنعلوقي.جرختاهيفو‹ةنوتيزلايفءاملعلا

لمحتيفاندعاسمناك»:هقحلميفناظقيلا

.(ةثعبلاتايلوؤسم

عم‹ثيراوملاوضئارفلاملعيفلیوطعابهل

.ةيبرعلامولعلاوءهقفلايفعالطاةعس

ءةيادرغدجسميفاخيشنيغسنوتنمهتدوعدعب

نموهوءبازيمبعمتجملاحالصإوملعللايعادناكو
.م8/ه146هنس«حالصأإلاةيعمجاسۇم

سیدابنباخيشلابةديطوتاقالعهلتناك

سيردتيفهدعاسينأخيشلاهيلعضرعفءةنيطنسقب
‹وحنلاةدامسیردتیلوتفرضخألاعماجلابهتبلط



دمحأ

.«رئازجلاهيوبيس"بهبقليسيدابنباخيشلاناكو

ةيضابإلاةمكحملاىفلداعشاببصتمىلوت
.ةَمهملاسفنلةيادرغىلإلقتنامن٨ةنيطنسقب

دنعءرومألافیرصتيفهؤاهدوهتقابل:هایازمنم

ريسملاربتعيوء؛لولحلایصولكاشملاءاصعتسأ

.هرصعىفةيادرغلميكحلا

:رداصملا“*

381/2ء(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوب“

رود:يرونلا*247/2-248رئازجلاةضهن:زوبد

؛بازيميداوةديرج:ناظقيلاوبأ“70ءنييبازيملا

(م1928رياربف3/ه1346نابعش11)68ع

هللادبعخيشلاعمةلباقم:ناميلسطيرزق“.3(ص)

.(خم)

.ضيرزف:درو*

087

ىبأنبمساقلانبدمحأنبدمحمنبدمحأ

ىبرجلاىشكيودسلايبصقلاةّتس

م1651/ھ1061:ت)

مث‹ةريزجلابملعلاءیدابمىقلتبرجءاملعنم

.رهزألاءاملعىلعذملتتورصمىلإرفاس

هلتناکو‹هملعبرهتشاهنطوىلإداعاًملو

معوهو.ةرطنقلابرقيذلاةراحلاعماجيفسرورد

.(يّشحُملا)رمعنبدمحم

هيلعامللّوعملاعومجملا»:باتكهيلإبسندقو
.«لوألافلسلا

:رداصملا

.4ةقرو(خم)سورد:بوقعينبملاس”

.(خم).م.ت.ن.م:ميهاربإيالط*
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088

رکاّسغل؛دمحابنبدمحمنبدمحأ
/ھ1391:ت-م1889/ھ1306:و)

(م1971سرام5

٤ترهيتةنيدميفرجات«بازيمبنايربنايعأنم
.اهبةعامجلاسيئرو

:تاغلثالثنقتأدقوءهنيوکتيفايماَصعناک

طباضكلذىلإوهو.ةينابسإلاوةيسنرفلاوةيبرعلا
.اهيفعجرموخيراتلاتايئزجل

برغلايفةدودعملاةزرابلاتايصخشلانم
‹ميلعتلاوةيعوتلاوحالصإلانيدايميفءيرئازجلا
.ركفلاوةضهنلاوةسايسلاتالاجرنمو

لاجرليونعملاويداملامعدملاونيعملاناك

ةباثمهلزنمذختتاوءةينطولاةكرحلاوحالصإلا

:لثمءرطقلالماكيفنييسايسلاوءاملعلاباطقأل

؛ضويبميهاربإ؛ناظقيلاوبأ«يميهاربإلا«سيدابنبا

.سابعتاحرف

ءةباقرلاهيلعتدّدشفريطخلالجرلااسنرفهتربتعإ

.ركسلاضرمباباصميفوت

:رداصملا*

تاداهش“.180/1.نييبازيملارود:يروتنلا“

.م8/10/1994مويرکاسعلدّمحمانبسنویهدیفح

089

فسوينبرکبيبأنبركبنبدمحمنبدمحا
(سابعلاوبأ)يسوفنلايئاطسرفلا

)ع1111ناوج8/ه045ةححلاوذ0:ت)

ءاطسرفنمهلصأ؛نالجراوءاملعنمذفملاع

 



ركبنبدمحمهللادبعيبأخيشلانباوهوءةسوفنب

ةيرقيفميقيناك.ةبازعلاةقلحماظنسّسؤميسوفنلا

نبناميلسمعيبرلايبأنعوهيبأنعملعلاذخأ

هنسةثادحذنم(م1078/ه471:ت)يتازملافلخي

نبنالسيودمحميبأوء(م1048/ه440)يلاوح

ءةسوفنلبجبنانسمأيفوافيينبدعسو‹حلاصيب

بتكنمءزجفلأنيئالثوةئالثاهتابتكمبدجوو

ةدئافاهنسحأاهنمراتخاواهيلعفكعفةقراشملا

.اهارقف

ناميلسميبرلايبأهخيشنمةّصاخةيانعلاندقو

سّرفتأولقعأتنكنإ»:ًالئاقةباجنلاهيفمَّسوتيذلا
.«هللانيدييحيىتفلااذهَنِإف

ءىفوسلاةفيلخنبنامثعورمعوبأ:هتذمالتنم

ءيسوفنلادمحمهللادبعوبأوءحلفأنبحلاصو
هنباو«ميركلادبعنبمالسلادبعوءءايركزنبىيحيو
.ريثكمهريغو...ساّبعلايبأنبقاحسإ

:يتالاكيهفءنيدلاةبسنةلسلسيفةقلحوهو

يبأنعءيفوسلاةفيلخنبنامثعورمعوبأ...

عيبرلايبأنعءركبنبدمحمنبدمحأسابعلا
دمحمهللادبعيبأنعءيتازملافلخينبناميلس

...رکبنبا

نانعتاراغلنيتّرمیّدصتهنأينايسولاركذدقو

ةَرملكيفوءغيرأىلعيفنطللايفرطملاميلذنب
ْنيِيءاروهمزهيفةوارغمينبسابعلاوبأهلعمجي ۳9:

((سpءriy(يلربوكرايبقرشتسملاجتنتساانهنمو

.عافدمامإربتعيساّبعلاابنأ

ةسمخفّنصهرمعنمةريخألانينسلايفو

...حاولألايفهكرترخآًاباتكوءاباتك(25)نيرشعو

49

دمحأ

ةيمالسإلاةعيرشلايفتاهمألانماهلكهبتكربتعتو

:رکذنةريثكلاهفيلآتنم

ةينامثيفء«نيضرألالوصأوةمسقلا»باتك.1

يفهعبطديعأمثءلداعشابريكبجاحلبخيشلاو

.ثارتلاةيعمجرشنءرئازجلا

ناتخسنهنمء(خم)ديحوتلالئاسمنمكلذريغو

.يمانلاامهركذةبرجب

.(خم)‹(تاحارحلاوءامدلایفةريسلا».3

.(خم)‹(«تايدلاباتك».4

١فّلؤملااذهناونعفرعنالقنتفلاىفباب.5
.(خم)

.(طم)«ةلآسميبأ»بفورعملاعماجلا6

يفهكرتيذلاباتكلاوهوء«حاولألاباتك8

.(خم)ةرشابمهتافولبقحاولألا

ء«تاومألاباتك»وهاميرء«ةزانجلاباتك».9

.(خم)

نمةينامثعم«ةباّرعلاناويد»فيلأتيفكرتشا0

.(حخم)ءهریعوضيحلاباتکهلإدنسأوءاملعلا

ضعبلالازيالهریثکعاضامماهريغوبتكلاهذه

وفحتةذتاسألايدييفاهضعبوءادوجوماهنم

لصيملوهركذويداربلاهاراهضعبوءةساردلاو

...انيلإ

فسويبوقعييبأهيخأدعبغيرأبتناوُصَمبيفوت
رهشنمهفرعةوحضيفسيمخلامويكلذودهازلا

.م1111/ه4ماعنمةجحلايد



٠

دمحا

يهوءيِلْسَينيټاهلعلوءةيبرغلاولجايفهربقو
.رئازجاقرشبونجترقتيحاونبمويلارَمُعَةدلببرق
:رداصملا

ةمدقمءنيضرألالوصأوةمسقلا:سابعلاوبأ“

ء(خم)ريس:ينايسولا*5-65.ءنيققحملا

:ينيجردلا*...اهريغو75-12311157/2

:يداربلا*442-418/2426446.تاقبط

دييقتيفةلاسر:يداربلا*220:ةاقتنملارهاوجلا

رامعيبأل'زجوملا*بقحلمءانباحصأبتك
138ء14251(خم)تالاۋسلا:يفوسلا"2

:شّيفطابطقلا*89-2/91ءريسلا:ىخامشلا“

ءةيضرملاةعمللا:ىملاسلا3۹.ةيفاشلاةلاسرلا

035(خخم)ركبنبدّمحممامإلا:ناظقيلاوبأ*5
ءيمانلاورمعقيقحتءةبوجأ:نوفلخنبا"67-2

:زايتم*180.215(خم)ءنابلانصغ:مازعأ*17

(خم)بازمخیرات:زايتم“1(خم)ءةبازعلاماظن

.بكوميفةيضابإلا:رّمعميلع“1

‹75ةبازعلاماظن:يريبجلا*222-4/223ح

115/1‹يراضحلادعبلا:يريبجلا"1

(نوقرم)نالجراوبةراضحلاملاعم:ةنابصعوب“
يدقعلاثارتلا:يفيرش“69-191112-111

:تاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج“2-14(خم)

3ج-ديعسيمُغسرهف2ج-رديلآسرهف1ج-
جاحلادمحمةبتكمءزج-رظناو...يركبلاسرهف

‹تاقلعملاباتك:لوهحجم“اهريغو...ديعس

.(خم).م.ت.ن.م:تاحرفيريبعجلا“...7ڦق

“Motylinski: ۰ Les Livres,  ‘Smogorzewski:

Bibliographi Ennami: New Ibadi manuscripts,

73-18. “Cuperly: Un Document, 305-320.

*Cuperly: La cite Ibadite, Revue Awal n 3, 91-93
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لقعموب‹؛دمحمنبدمحأ

/ھ1354لاوش7:تم1851/ھ1267:و)

(م1936يفناج1

ينبىلإهجوتمثءاهبذملتتوءنالجراوبدلو

50

يفسردهنأحجارلاوفراعملانمديزتسيلنجسي

:ت)شيفطافسوينبدّمحماخيشلابطقلاةقلح

.(م1914/ه2

نيعبرأةّدملاهدجسمةمامإونالجراوةخيشمىلوت

.ةنس

ةئيرجفقاومهلوءةيصخشلاةّوقوةماقتسالابفرع

.يسنرفلارامعتسالاهاجت

لئاوأيفنالجراوبةيملعلاةكرحلاثعبيذلاوهو

نمخياشملادفوتسيناكهنأكلذنمءنرقلااذه

اذهيفو؛ةماعلاداشرإوةبلطلاممهكيرحتلبازيم

بلقلارونىيحينبرمعجاحلاخيشللتناكراطألا

ىلإةرارقلانمةيونستالحر(م1921/ه1339)

.نالجراو

:رداصملا“

:ناميلسلقعموب“38ددعةمألاةديرج"
نبرمعجاحلاعموهدافحأوهدالوأعمةيصخشةلباقم

.لقعموبدواد

091

:ت-م3رېمسيد6/ه1362:و)

)م1992يرفيف15/ھ1412نابعش2

ءىدابمذخأ«بازيمبايلعلاةكيلمةنيدمديلاومنم
ينببيرباجلادهعملاىلإلقتنامثءهتدلبيفمولعلا
رهظتساوةرارقلاىلإرفاسم1962ةنسيفو؛نجسي
نيبعمجف‹ةايحلادهعمبقحتلامث«ميركلانآارقلااهب
نيحىلإميهاربإناظقيلايبأخيشلاةمزالموةساردلا
هبتاكناكو‹(ع3/ھه1393:ت)هتافو
.صاخلا

صويبخيشلا:ةايحلادهعميفهتذتاسأنيبنمو

رصانخيشلاوء‹(نوُدعخيشلا)ديعسيفيرشو؛ميهاربإ

 



«روبديلعدمحمبيدألاخرؤملاو‹يرومرملا

.ريثکمهریغو

ينيدلاويوبرتلالاجملايفطشنهدلبىلإعجرامل

ةَرحلاةسردملايفميلعتلابلغتشاف‹ىعامتجالاو

‹م1981ةنسةبازعلاةقلحيفاوضعنّيعوءةيمسرلاو

عرف‹رصنلاةسردمودحسمنعالوؤسمناكو

.«زبرغيإ»

ناكفءلاثملاردانءاكذوءةضراعلايفةَّوقيتوأ

ةّدعراز؛عالطتسالاوةرماغمللاًبحمءرافسألاريثك

‹مارحلاهللاتيب:اهنم‹ئاقدصأوهخياشمةقفرنادلب

...سنوتءاسنرفءايناطیربءايناملأ؛نامعةنطلس

مجارتوتارضاحمنمءةيملعلامعأةّدعهل

:اهنمثاحيبأو

وهو.(طم)ءهتفرعامكناظقيلاوباخيشلا».1

‹ةينطولاةفاحصلاخيشلةيفاووةقداصةمجرتنعةرابع

نمباتكلااذهىیطدجوياملك":لوقيكلذيفو

هاکحاممتناكامن‹ةخيراتعئاقوو‹قئاقمح

ةطوطخملاهتلاسرنمهتسبتقاوأءةرشابميلموحرملا

.«هت'یحلحارماهيفضرعتسايتلا(يتأشن)

.(خم)‹«بازيمبةبازعلاةقلحماظن».2

.ةم)اركبنبدّمحمهللادبعوبأخيشلا»3

‹«شيدافسوينبدّمحماخيشلاةميألابطق»".4

.(خم)

.(خم)‹«سيدابنبديمحلادبعخيشلا».5

حابصةيادرغيفةيرانلاةجاردلابرورمثداحينيوت

.م1992يرفيف15/ه1412نابعش12تبسلاموي

:رداصملا*

هتفرعامكناظقيلاوبخيشلا:دمحأصوصرف”

ذاتسألاهلمجرتملاقيدصعمةلباقم:دّمحميمعاباب“

.ميهاربإيناولع

51

092

روصنمنبدمحأ

(م9/ه3:قرخاوأ)

َرلاترهينءاملعنم هلت«ةيمتس

.اهئاملع

يبأمامإلامايأترهيتعماجيفابيطخاهيقفناک

ىلعاهبملعلا

:رداصملا

:زاحب*105110.106ءرابخأ:ريغصلانبا“

.3146:ةيمتسرلاةلودلا

093

(م1759/ھ1172:يفيح)

/ه1172ةنسيفوءةبرجبمكحلاةخيشمىلوت

رخآكلذبناكفيابنيسحنباهلزعء9

.مكحلاةخيشماولوتنيذلانيئينمومسلا

:رداصملا*

.310ةبازعلاماظن:يريبعجلا“

094

ءرغيملاخيشلابريهشلا

(م1562/ھ970:يفيح)

ملعلاءايحإبمتهإ.بازيمبفطعلاءاملعنم

جّرختفلهجلاذبنوممهلابضوهنلايفبّيطلارثألا
.ءالجأءاملعاهنم

ةبارعاهروزيءناينبلاةخماشةسردملاكلتلازتالو



دمحأ

یرکذلءايحإ؛ةرشابمديعلاةالصدعب١٠فلطعلا

.دومحملاهرثأالءامتقاوءاهئشنُم

:رداصملا

27/1‹(خم)ريسلايحلم:ناظقيلاوب“

.252/1رئازحلاةضهن:زوبد“

095

يمعاباب«یسومنبدمحأ

(م1971ناوج18/ه1391يناثلاعيبر25ةعمجلا:ت)

ملعلاذخأ«بازيمب؟تنينجات»فطعلاءاملعنم

ةدازتساللسنوتىلإلقتنامثءهتدلببهرصعخياشمنع

ةيناثلاةيبازيملاةثعبلانمضكلذوةفرعملاوملعلانم

.م1917/ه1336ذنم

یّلوتاهبةباّرعلاءاضعأدحأوهتدلبخياشمنم

.داشرإلاو

ةفلتخملاناطوألاىلإرفسلاىلعةأرجهلتناك

ةيضابإلاءارآوءىدابمحرشومالسإلاءاملعبعامتجالل

ةنيدمبظعولاوسيردتلاىّلوتءةضهنلاراصنأنم
تاونسلالخكلذويرئازجلابرخغلابنازيلغ

ريدملّوُأناكو؛م1929-1934/ه1352-7
نازيلغبحالصإلاوريخلالهأةعامجلةينارقلاةسردملل
.م1931/ه1349ةنسذنم

ىلوتيلةنيطنسقىلإلقتنام1935/ه1353ةنسيف
یفداشرإلاوظعولاو‹ىدهلاهسردمبسيردتلا

م1942/ه1361ةنسيفو.اهبيضابإلادجسملا

ةضهنلاةسردميفميلعتللىّدصتوفطعلاىلإعجر
حالصإلالقحيفلمعوءاهسيسأتيفمهاسيتلا
/ه1388ماعةياغىلإداشرإلاوظعولاوةيعوتلاو

.م68

52

ةماقإلاحالصإلاءامعزنمهلاثمأىلعوهيلعتضرف
ةنسةيناثلاةيملاعلابرحلاءانئأةيربجلا

.م1940/ه9

ةمصاعلارئازجلابهتمدصةيرانةجاردثداحبيفوت

.فطعلابهسارطقسمبنفدو.اماع61زهانيرمعنع

:رداصملا“

وبأ“2/525(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

ةضهن:زوبد“6هلک(خم)يمعابابدمحأ:ناظقيلا

يدارقلاخيشلا:يدارقلا“244-2/247رئازجلا

183-2

096

ينورابلادمحأنبيحينبدمحأ

)م20/ھ14:قلئاوآ)

ملعلابةروهشملاةّيسنوتلانيينورابلاةرسأنم
نامیلسخيشلاىبيللالطبلامعوهو‹ةدايرلاوةماعزلاو

.اشابينورابلا

هلبیداملاعو.ءليلجخيشهَأبناظقيلاوبأهفصو

.قیررعش

:رداصملا*

.92-1/43اشابناميلس:ناظقيلاوبأ“

097

*راحن‹دمحأ

)م1780/ه1195:ت)

.هتدلبجراخملعلاىقلت٤«بازیمبنجسيينبنم

لبقنجسيينبدجسميفةخيشملاةيلوؤسملمحت

‹(م1808/ه1223:ت)ينيمثلازيزعلادبعخيشلا

/ه1202:ت)يلضفألاحلاصنبىحيخيشلاو

نمنالهنيوءهسلجمنارضحياناكنْيذللا«(عم7

يعامتجالاويملعلاهطاشنبربتعيكلذبو؛هملعنيعم

 



.ةقطنملابةثيدحلاةضهنلاريكاوبنم

:رداصملا*

86/1‹(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوب”

:دمحميمعاباب*.251/1ءرئازجلاةضهن:زوبد“

‹ياكبناميلسجاحلاولالمزبحلاصجاحلاعمةلباقم

8/10/94.

:ةظحالم

يفراجنةلئاعدجوتوءميجلاقيقرتبقطنت"

.ميجلاميخفتبقطنتاهنكلوةكيلموةيادرغ

098

(رحبوبأ)يدعسلايميمتلاسيقنبفنحألا

)م686/ه67:ت)

نبسيقنبرخصليقوسيقنبُكاَحخضلاوه

نبديبعنبةّرمنبلازنلانبةدابعنبنيصحنبةيواعم
نبةانمنبدیزنبدعسنببعکنبورمعنبثراحلا

ءراشتنالاةعساولاةيقارعلاميمتينبةليبقميعزناك

ءامیلح«هنامزةيهاد«انيزرالقاعءاميكحناكهابفصو

:مامتوبأرعاشلالاقهملحيفو«نايبلاوةمكحلايتوأ

سايِٳءاکذيففنحأملحيف

يءيبنلاكردأءنيعباتلاةقبطيفيخاَّمشلاهفّص

رفغاًمهللا»:لاقفهلاعدأَيءيبنلاَنأبلوقيوهريملو

.اهنعهللايضرنينمؤملامَأةشئاعنعذخأ.«فنحألل

هقفأوءةعساولاهفراعمنعمنتارحبوبأ»هتينكو

‹لاجرلارودصاهبرَمعمكحولاوقأورثآمهل«بحرلا

.رتافدلاروطسو

تنأ»:هللاقفءدیزيهنباةيلوتيفةيواعمهراشتسا

ملعتتنكنإ؛هتنالعورسيو«هراهنوهلىلبانملعأ

7#2م مالعأمجعم
53

سیردإيبانبا

تنأوايندلاهدّوزتالفءهفلختساوهلوفكلريخهنأ

.«ةرخألاىلإرئاص

:هتزانجيفىشموم686/ه67ةنسيفيفوت

دبعهيخأةروثيفقارعلاىلعريمألا-ريبزلانببعصم

ةليبقنأفورعملانمذإريثكٌقلخو-ريبزلانبهللا

نبهللادبعناکوءاهمومعيفةيضابإتناكميمتيتب

:رداصملا

:ةبيتقنبا“124ءةسايسلاوةمامإلا:ةبيتقنبا"

لماكلا:دربملا“ديرفلادقعلا:هبردبعنبا“فراعملا

:ينيجردلا“*190/2(خم)ريس:ينايسولا“ةغللايف

:يلاطيجلا*235416-2/236ءخياشملاتاقبط

199/239355/358‹؛تاريخلارطاتق

169-170قاقتنملارهاوجلا:يداربلا*63-2

؛243/1-291ءىابدألاتارضاحم:ىناهفصألا“

خيرات:زۈُيد*100/1.فشاكلا:يبهذلا“2

.2/357‹ريبكلابرغملا

099

*سيردإيبأنبا

)م9/ه3:ق)

متاحابمامإلارصاع‹ةّيمتسرلاترهيتءاملعنم

خياشمىلعهملعىقلتوناظقيلايبأنبفسوي

.ترهيتةمصاعلا

نأ-ةيمتسرلاةلودلاخّبرؤم-ريغصلانباركذ

نمدروأوءءابطخلانمريثكلاترهيتيفةيضابإلل

دجسملابةباطخلاهيلوتىلإةفاضإلاب-ناك
ةيهقفلاتارظانملاةلحرمشاعءاهيقف-عماجلا

فلتخملاهلاجمنوُيمتسرلاةّميألاحتفيتلاةيمالكلاو

.مهتمصاعبةدوجوملاةّيمالسإلابهاذملا



سيردإ

:رداصملا

105ءنييمتسرلاَةَّمئألارابخأ:ريغصلانبا“

‹ةيمتسرلاةلودلا:زاكب“224/1ريسلا:ىخاّمشلا“

.314ء6

:ةظحالم

.سيرديبانبا:درو"

100

ينازفلاسيردإ

)م9/ه3:ق)

دبعمامإلارصاعءايبيلبنارفءاملعنمملاع

.متسرنبنمحرلادبعنبباهولا

هل؛تالسارموفيلاتوبکبحاص١٤تمعمهقف

اذهلنأامكءينويدملاىتفنبواجهرصاعمىلإباتك

يمانلاروتكدلاقيقحتبعبط.هباتكىلعادرريخألا
.«ناَرَفءاملعةبوجأ»:ناونعب

:رداصملا

10نارءاملعةبوجأ:ناَرفءاملع“

ىفةيضابإلا:رَّمعميلع“165/1.ريسلا:يخاًمشلا“

101

حاتفلادبعزا
)م15/ه9:ق)

‹نيدتجملابازیمدونجنمضصناک؛نتيلصيينبنم

سنوتلحاوسىلعنابسألاتاراغدريفاوكراشنيذلا

يبأخيشلاةقفرمهنجسيفعقوفءنارهوورئازجلاو
مهنمعجريملو؛يوَمَحلاحابصُموءيكيلتملادوعسم

.دوعسموبأالإبازيمىلإ

:رداصملا

.106(خم)بازمخیراتنايتم*

102

نبلیعامسإرهاطيبأنبميهاربإنبقاحسإ
(ةزمحوبأ)يتازملايتامزيلاءايركزىبأ

)م12/ه6:ق)

.ةماقتسالاوحالصلايفهدادجأقيرطذخأءهيقفوملاع

.ةريسلابحاصرکبيبانبیحیءايركزيبألاخوهو

ءییحیءايركزوبخيشلاهتخأنبانملكهنعىور

-تالاؤسلايف-يفوسلاةفيلخنبنامثعورمعوبأو

هنعىورامكءةعيشتملاتاءاعذادينفتاهيفلئاسم

.هقفلاىفلئاسمىنايسولا

:رداصملا

:ينايسولا“422(خم)تالاؤسلا:يفوسلا"
2/143‹ريسلا:يخاًمشلا“249‹2/194(خم)ريس

.228(خم)نابلانصغ:مازعأ“

103

اجرنبميهاربإنبقاحسإ
)1155-1203/ه550-12:600ط)

نملماعاًملاعاخشناک.نالجراوءاملعنم

.اًيضاقاًيتفمناكوءةديدعلاتاماركلاله

:رداصملا

:يخاًمشلا*11-1/112(خم)ريس:ينايسولا“

.231(خم)نابلانصغ:مازعأ“150/2ءريسلا

104

نوقرز؛نوهبنبميهاربإنبليعامسإ
/ھ1341:ت-م3/ه1290:و)

(م1922يفناج0

نيدلاوملعلاذخأ«بازيمبنجسيينبخياشمنم
همزالو.شّيفطافسوينبدّمحماةَّميألابطقنع
.هتايحةّذم

54



ناظقيلاوبأو؛شّيفطادمحمنبميهاربإقاحسإ

مهریغو«رافحركبيبآنبمیهاربإو«یسیعنبمیهاربإ

تأرقوءملعلاهنعتذخأدقو»:ناظقيلاوبألوقي

رطشلاوءهقفلاىفلينلاباتكنملوألاءزجلاهنع

.«وحنلاىفليقعنباباتكنمربكألا

دجويملليقو٠بطقلاهخيشةايحيفاّيتفمناك

.ةذمالتهنمرثكأنجسيينببخيش

لآةبتكميفوءاًعمجواًخاسنتسابتكلابمامتهاهل

.ةسيفنلاهتبتكمنمةنازخردي

:رداصملا“

253/2(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

وبأ:صوصرف“370/1-378ءرئازحلاةضهن:زوُيد“

ليلد:ثارتلاةيعمج“31ءهتفرعامكناظقيلا

...133ء64‹60صرديلآسرهف«تاطوطخملا

37253.

105

(رهاطوبآ)ءايركزيبأنبليعامسإ
)م11/ه5:فيناثلافصنلا)

نأريغ-نالجراوهنکسم«ةوارغمخويشنم

ذخأ.-فوسءاملعنمضهفّنصتاقلعملابحاص

اذهءىدابماوقلتنيذلالئاوألانمهنأحجارلاوںکب

یفهسسآو؛دعاوقءاسرإوءرشنىلعاولمعوءماظنلا

هخیشةيصو-ريسلابحاص-ءايركزوبأهنعركذ

ءهدنعنمتیضمنيحهللادبعوبآيناصوأ»:لاق»هل

یفهمّدقتنمتدجونإف«كلزنمىلإبهذا:لاقف

هعمنواعتتنمتدجوودجتملنافءهعبتافرومألا

55

ليعامسإ

نمتدجووءدجتملنإف«ىوقتلاوٌربلاىلعاونواعتف

ءالؤهنمًادحأدجتملنإفءهمامأنكفريخلايفىعس

«.كدحوةقيرطلاىلعمقتساف

لماعو.ىیواتفتاقلعملاباتكيفهلهيقفو«ملاع

.مئالةمولهللايفیشخیاللطب

:رداصملا

ريس:ىنايسولا“363/2ءةريسلا:ءايركزوبأ“

:يخامشلا*تاقبط:ينيجردلا*116/1ء(خم)
‹رئازحلايفةيضابإلا:رمعميلع*142/2‹ريسلا

تاقلط:يبايسلا“189ءنابلانصغ:مازعأ“*4

‹ةبازعلاماظن:يربعجلا“9-60‹ىضايرلادهعملا

:لوهجم“137ءةكرحلاةأشن:ةفيلخضوع“5

.8ق‹(خم)تاقّلعملاباتك

“Lewicki: Les Historiens ,0

106

وانجنبازيعملانبليعامسإ

)م12/ه6:ق(

نبیحیءايركزيبأخيشلانعىورءهيقفوملاع

يفيفوسلاهعاهاورو‹ةديشعلايفلئاسمحلاص

.تالاؤسلا

باتکهلعضرع«ملاعوانجنبزيعملاهدلاوو

نعهملعذخأليعامسإلعلو‹هححصفتالاؤسلا

.ءايركزيبنعوهدلاو

:رداصملا

.7-9(خم)تالاؤسلا:يفوسلا“

107

“(بينملاوبُأ)يىسمادغلارازدنبليعامسإ

)م826/ه1:يفيح)

ةثعبلايفةرصبلاىلإرفاسءبرغلاسلبارطنم



|ليعامسإ
يفةيمحختسمتناكيتلا«ۀةميرکيبآنبملسمةديبع

ملعلابلطيفماوعأةسمخهعمىضقف«بادرس

.ماكحألاوتالماعملاهقفةّصاخوء«يعرشلا

يبأهخيشعادوبمهءلجألاليعامسإىضقامف

هذاتسألأسفءهقافرعمبرغملاىلإةدوعلاوءةديبع

هللاقىّنحءماكحألالئاسمنمةلأسمةئامثالثنع

:لاقف«؟راردنباایاًیضاقنوکتنأديرتأ»:هخیش

.0!؟خيشايكلذبتيلتبانإتيآرأ»

بتيّمسيتلاةكرابملاةبكوكلاهذهعوجربو

يفروهظلاةمامإتماق«برغملاىلإملعلاةلَّمح»
ىلعألادبعباطلايبأةدايفتحتبرغلاسلبارط

نتيْعف؛ه145و140نيبءيرفاعملاحمسلانب

خيشةسارفهيفتقدصوءةمامإللاًيضاَقليعامسإ
.ةمكحلاولدعلابرهتشاو

يدؤيءاضقلابهلاغتشانعالضفليعامسإناكو

وبأ:هتذمالترهشأنموءلايجألاميلعتيفهتلاسر

یبحييلعلوقي.يلكردلاسناينبدمحمبينم
راردنبالزتعايتاردسلامصاعلتفاًمل»:رّمع
‹مصاعبالطهبقحتلاوسيردتلابلغتشاوءءاضقلا

.«مصاعنعاوذخأاًممرثكأهنماوذخأو

.رداصملا

570120-1/60قةريسلا:ءاّيركزوبأ"
19/121.68.تاقبط:ينيجردلا“117132

ىنورابلا*127/1.ريسلا:يخاًّمشلا*290/2+

:رّمعميلع“35؛ءةيضابإلاخيراترصتخم:ناميلس
16ء2/14ق2ح.خيراتلابكوميفةيضايإلا
دهعملاتاقلط:يبايسلا*4/127ح؛4
ضوع*25ماظن:يريبعجلا“960ءيضايرلا
65:ةيمتسرلاةلودلا:زاحب*137قأشن:تافيلخ
لبج:يدوهزم“81ءيمتسرلاةلودلا:يريرحلا“
:نالهج*38-44(رم)يمالسإلاحتفلاذنمةسوفن
يفتالاقم:نمحرلادبعيلكب*44.يسايسلاركفلا

56

28(6ع«بازیميداوةديرج٠نييمتسرلاخیرات

.(ع6ربمفون5/ه5ىناثلاعيبر

“Lewicki: Etudes, 27-28

:تاظحالم

(ءافلاب)فينموبأوء(ريكنتلاب)بينموبأدرو“

.راًردوبآ:دروو

108

(رجازلاوبأ)يسوفنلادايزنبليعامسإ

(م757/ھ140:يفلتق)

عافدلاةمامإبعيوب«برغملابةيضابإلاةميأنممامإ
.م749وأ748/هه2وأ131ةنسسلبارطب

سيقنبرابجلادبعوءديلتنبثراحلالتقمدعب
.يدارملا

ةنيدملوخديفحجنفءهعابتأرثكوهنأشمظع

یرجمرییغتيفهفدهققحيناداکو«سنوتبسباق

دبعةديكمنأالولءةيسايسلاوةيخيراتلاثادحألا

تعاشأءرابجلادبعوثراحلاىلعيرهفلانمحرلا

.هعابتأنمسانلانيبةقرفلا

‹يرهفلانمحرلادبععملاتقلانمتالوجدعبو

ةكرعميفدايزنبليعامسإلتقنمريخألااذهنكمت
.م757/ه140ةنسكلذو«سياقبرق

نبىلعألادبعباطخلاابأهدعبةيضابإلاعيابو
‹(م761/ه144:ت)يرفاعملاحمسلا

.م757/ه140ةنسةرصبلانمملعلاةلمح

:رداصملا

هدوعدعب

302ءبرغملاورصمحوتف:مكحلادبعنبا"
62؛61؛49ءةبرجخيرات:بوقعينبملاس“

:زويداتيكسيول“26ءةيجراخلاتاقالعلا:تدوج*
:يريرحلا“ةيضاباةدام.ةيمالسألافراعملاةرئاد
لامشبنامعةقالع:يريبعجلا*.65ءةيمتسرلاةلودلا

:زوبد“44‹يسايسلاركفلا:نالهج“19ءايقيرفإ



ةالو:يوازلا“414/2ءريبكلابرغملاخيرات
ةرصبلابنيملسملاةعامج:زويداتيكسيول“سلبارط

.8(ةنوقرمةرضاحم)ةيضابإلاتامامإللاةاشنو

“Lewicki: Tasmiya, 23, 127-128
Ibadite Studies, 88-96.

“Lewicki: The

109

(رهاطوبأ)يتوانتلايوازفنلايلعنبليعامسإ
(م12/ه6:قلبق)

ناويدهلءًاعروًاملاعناکء«يتوانتروابميت»نم

جحلاىلإرفاسو»:هريسيفينايسولاهنعلاق«؛ميظع
اهنمبتكوءةعبسلامايألاجحىتحءاهيفرواجو
.«يرضحلاباتكبتكيذلاوهوءاريبكاناويد

.اًرجاتومالسإلاىلإاًيعادةناغىلإرفاس

يفهنعتيوروءسايلإهنعاهاورةليلجرابخأهلو

.ينايسولاريس
|:رداصملا

249:248/2‹(خم)ريس:ينايسولا#

.2/135136‹ريسلا:يخامشلا“

“Lewicki: Quelques Extraits, .21,26

110

(رهاطوبأ)يلاطيجلاىسومنبليعامسإ
)م139/ه750:ت)

ةنيدمبًاشنوءةسوفنلبجبدلوءليلجملاع
ذخأءاهبمّلعتلانمىلوألالحارملادعبو.لاطيج

ىسیعنبىسيعىسوميبأهنامزةمّالعنعملعلا
بحاص-یخامشلارماعنكاسيبُأةقفرءيسيمرطلا

يفناهريسرفكاناكف٠-هقفلايفحاضيإلاباتك

.فيلأتلاوسيردتلايفمثءامهخيشنميقلتلاوءاكذلا

ناكفءةبيجعلاةيوقلاهتظفاحبيلاطيجلارهتشا

يفًاديدشءًاظفاحملماعملاعءاظفاحًاخيش

.ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألا

57

ليعامسإ

ىرقلانيبلقنتيناكوءانمززيزعابأبَحاص

.ركتملانعًايهانوفورعملابًارمآ«ندملاو

ءهتلاسرءادأنعهولغشوءهدادضأوهداّثحرثك

؛مهدئاکمعفدومهتمواقميفهتايحنمابناجفرصف

اومنتغافبرامل(برغلا)سلبارطىلإرفاسةّرمتاذو

لماعهبنورغياولازيملفمهطيحميفهدوجوةصرف

‹ترظانملءاملعلانماسلجمهلدقعىّنحسلبارط

ءاقنحواظيغهيلعاودادزافمهمحفأفمهيلعرهظنکل

.هبديكللهّدضنوعسياوّلظف

ريمأتعفديتلايهءّيحلايفءتأرجنأودبيو

مثءةّدمهيفثكمفءنجسلاهعاديإلبرغلاسلبارط
ناکو.سباقیلاویکمنباةطساوبهحارسقلطأ

اهركنأةديصقبيلاولااذهحدمدقيلاطيجلاخيشلا

ءايركزيبأخيشلاءانبأنإيخامشلالوقيو.دعباميف

قالطإىلعاولمعنيذلامهءروسميبأنبليصف
.هللاليبسيفالامهعماولٌمحتو«نجسلانمهحارس

‹سلبارطةنيدمونجسلاهترداغمدنعهنأركذيو

ناکاميرليقىحرشلابمهيلعاعدواهتملظنعل
ةباجتسام1392/ه795ةنساهيلعةجنرفلاءاليتسا

.ةوعدلاهذهل

لزنوةبرجةريزجدصقءنجسلانمهجورخدعبو

ةبلطلاهلوحعمتجاوءةوافحباهؤاملعهلبقتسافءاهب
.دحاولاسلجمايففّنصيوسرديناكو.ملعللتاقلحيف

.ةبرجبةروغزميفرعشلاوبادالاوهقفلاسرددقو

دماحيبابهلاهيبشت«"مالسإلافوسليف"ببل
:هتافنصمنمو.يلازغلا

يهوءءازجأةئالثيفء«تاريخلارطانق».1

-لوألاءزجلااتمأ.(طم)ةيقالخأوةيهقفةعوسوم

دقف-ناميإلاوملعلايترطنقيوحييذلا

.نيترمعبطوءيمانلاةفيلخورمعروتكدلا

آ
۸



ليعامسإ

.(خم)«ضئارفلامستوباسحلاباتك».2

ةثالثء«نيدلالوصأيفرصنيبأةينونحرش»3

.(طم)‹(«كسانملاوحجحلا»4

سلایمحتبلعبط‹مالسألادعاوق».5 دعخيشل

.(طم)‹«ليعامسإخيشلاةديقع»6

يهوء«نامزلاثداوحنامأونايسنلاةركذت».7

لمحتاهَتنأريغءةيبدألاوةيداملاهتيصونعةرابع

اهنم.ةيفارغجلاوةيخيراتلاتامولعملانمريثكلا
دقوءفطعلابناورإةبتكمبةديحوةطوطخمةخسن

.ناورإةبتكمليلدقحلميفتعبط

فيلاتخيشللوءانتلصوىلافيلآتلايههذه

«ةَميألاىواتف»هيفعمجباتكاهنمءانلصتملىرخأ
.ءازجأةئالثيف

جهنمبوءعيفربولسأبهتاباتكيفيلاطيجلازاتمي
.عنتمملالهسلابهبدأفصويو«نيس

؛نونفةّذعىفبتكلاتاهّمأظفحيناكهنأركذ

تاماقموءرضنلانبامئاعد:اهنمًاخسارًاظفح

..جاجزلالمجو

دعبهتافرتوآءايحخيشلابتفتحايتلاةبرجو

.ريبكلاعماجللةرواجملاةربقملاىفءهتافو

:رداصملا

227/1253ءتاريخلارطانق:يلاطيجلا“
دبعىلكبققحملاةمّدقمءمالسإلادعاوق:يلاطيجلا“
:ىخامشلا*219.ةاقتنملارهاوجلا:يداربلا“نمحرلا
:ناميیلسينورابلا*195-0118/2198ريىلا

ىفةيضابإلا:رّمعميلع“89/2ءةيضايرلاراهزألا
برغملاخیرات:زويد*10769-2/111ح٤بکوم

خيرات:بوقعينبملاس“390ء389/3ءريكلا

تاريخلارطانقةمّدقم:يمانلا*113-114قبرج

ةدام:ةيمالسإلافراعملاةرئاد“1ج(ملعلاةرطنق)

ةّبحألاسنؤم:يبرجلاساروبأ“يلاطيجلا
...22421.272287فبازعلاماظن:يريبعجلا*

123/1.ةديقعلليراضحلادصعبلا:يريبعجلا“

144ءةيضابإلاةسردملارود:يريبعجلا“

10ءةيملعلاةكرحلانعحمالم:يريبعجلا“

ةيعمج“218ء51ءيسايسلاركفلا:نالهج“

:تابتكملاسراهفلک‹تاطوطخملاليلد:ثارتلا

‹زايتمو؛حالصأإلاو؛بطقلا؛180ةَئصاخءناورإ

:یسومویسیع“*5.رديلآوكيعسجاحلاو
5حجمءبتكلاملاعةلجمءيكيفيللامعأايفارغويلبيب

.86ص“ع

“Motylinski: Les livres de la Secte Ibadhite, 13

“smogorzewsky: Abdel] Azizi ses ecrits, 17-18
“Motylinsky: Le djebel Nafoussa, 94-96 “Basset.

R: Les sanctuaires de Djbel Nefoussa, 93-94

“Lewicki: Tasmiya, 33 “Ennami: New Ibadi

Manuscripts, 65.
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يبأنبیسيعخيشلانب"رديينبليعامسإ
“*(ميهاربإوبأ)يراوهلاميهاربإ

)1058-1106/ه450-10:500ط)

مامإوهوءغيرأىرقیدحإتیدجیتنميبازع
.دهتجمظفاح

‹بهذملايفباتكفيلأتىلعةبازعلاعمتجاامل

ءزجبليعامسإخيشلالقتساءةقّمعملافيلآتلاءانع
ءاجفاا:ينيجردلالاق؛فيلأتنسحأهْفَلاف‹ةالصلا

.«ةدئافرثكأوابيترتوافيلأتمهنسحأ

بءاًءزج25ىلعيوتحييذلازاجنإلااذهيمسو

.ىضابإلاهقفلاتاهّمأنموهو«ةباّرعلاناويد»

دجسمنمبرقلابنالجراوبماقمليعامسإخيشللو



‹هملعوهتريسبريكذتللماعلايفةّرمرازيءةَّرَعةّلال

راثاوءهرثأءافتقاىلعةبلطلاوبابشلاضيرحتلو
.هلاثمأنمنيحلاصلا

:رداصملا

5458/2-1/55(خم)ريس:ينايسولا“"

:يخامشلا*455-2/456؛تاقبط:ينيجردلا“

.217ءنابلانصغ:مازعأ“2/96ءريسلا

“Motylinski: Bibliographie, 198 “Lewicki: Notice,
140,172 “Lewcki: Les historicns, 84

:تاظحالم

ءردیبدرومسالااذهىفریٹکفحصتعقو”

دري"هانتبثأامبلاغلاو.رّديونريديوءردييوءردببو

112

(ةزمحوبأ)ثعشألا

e8)/ه2:ق)

هّنص«عرولاولمعلاملعلاىلإعمجءهيقفوملاع

يفديزنبرباجبهذملامامإنعملعلاذحخأ
ةكرحيفهيرصانموهباحصأرابكنموهوءةرصبلا
.ةماقتسالاوةوعدلالهأ

:رداصملا

.1/84ريسلا:ىخاَمشلا“

113

(نسحلاوبأ)”ينساغداملاحلفأ

)م19-1058/ه400-9:450ط)

نيت"بؤلؤللانبومحخيشلانعملعلاىقلت

امزالمناکو-نالجراویرقنم-"سوطاماب
/ه440:ت)ركبنبدمحمخيشلاةبازعلاماظنعضاول
هنمیوتراامكءماكحألالئاسمهنعذخأي(ع(8

59

حلقأ
.اهسسأوةقلحلاماظنءیدابم

ينبوأ-"نلزيتروينب"ىلعءاضقلايلو

ةذعلهللادبعىبأخيشلانمنيیعتب-نریدراو

.هلدعوهملعبرهتشاو٤«تاونس

اوعفرفءهماكحأضعبمهنمةعامجتركنأدقو

نمهعنمومهدرطءنسحلايبأيضاقلاعمٌقحلادجو

اریثکركبنبدمحممامإلاهعمقمح٩ههففةرازغلو

.هلکاشموملعلالئاسمنم

:رداصملا

265-1/267قةريسلا:ءايركزوبأ“

ءريسلا:يخاّمشلا*381-382.تاقبط:ينيجردلا“

(خم)ركبنبدمحممامإلا:ناظقيلاوبأ“2

‹خيراتلابكوميفةيضابإلا:رّمعميلع“30-5

.182-180 /4

114

بويأنبسابعلانبحلفأ
)م4-912/ه300-ه6:250ط)

ىلعهملعىقلتءةسوفنلبجخياشمنمخيش
ءةيمتسرلاترهيتيفًافورعمناكءلبجلاءاملع

حلفأنبدمحمناظقيلايبأمامإلاىدلًابوبحم

هلرکذاذإفدنعًاظوظحمء(م894/ه281:ت)

ءريغصلانبالوقيامك«هينيعنيبامطسبنا»همسا

لدعوهببسلاوءريدقتلاوةوظحلاوةقثلاىلعةلالد

.هعرووهملعوحلفأ

ربكأ-ةسوفنلبجىلعناظقيلاوبأمامإلاهالو

ءسايلإروصنميبأاهيلاوةافودعب-ةيمتسرةيالو

ةطساوبء؛لدعلابسانلامكحوءةسايسنسحأاهساسف

.حتفنبسورمعهيضاق



حلفأ

(م896/ه283)ةنسونامىلإخياشملاهجرخأ
ناکوءهشویجويبلغألادمحأنبميهاربإةبراحمل

نأالإءهنأشوهكرتويبلغألااذهلضّوعتلامدعهيأر

.جورخلاىلعهوربجأخياشملا

شيجوهو-يبلغألاناشيجلاىقتلاامل
تايالونمةيالوشيجوهو-يسوفنلاو-ةلودلا

‹نييسوفنلاشيجةبلاغألاقحسء-ةيمتسرلاةلودلا
؛مهتضبقنمبرهينأسابعلانبحلفأعاطتساو

.مازهنأإلارداوبهلتحالامدعب

خيراتلايففرعتيتلاةكرعملاهذهتذحخأو

اسايساجرعتموءاريبكايفطاعًاقمعونامةكرعمب
ءاهاياحضفصويفنوخرؤملاغلابذإءاريطخ

مهنيبنمءليتقفلأرشعيئٿامهددعاولعجف
يضاقحتفنبسورمعمهنموءملاعةئامعبرأ
يفنييسوفنللةميزهلّوَأةكرعملاهذهربتعتو.ةسوفن
.نييمتسرلادهع

حلفأةسوفنلهألزعءةعجافلاةكرعملاهذهدعب

متاحيبأمامإلانذإنودءهبصنمنمسابعلان
الوو.(م906/ه294لتق)ناظقيلايبأنبفسوي
ريبدتلانسحيملفرهشأةثالثةدملهلمعنباهناكم
.هناكمحلفأاوداعأوهورخأفةسايسلاو

يفةالابمالنمءريسلاباَتکهبهمهتتااممغر

اليكنتلتقللسانلاحاورألضيرعتنموءونامةكرعم
مهتلاكلتٌنِإف«جورخلاىلعهوربجأنيذلاخياشملاب

ةثالثدعبءهبصنمىلإهوداعأاملًالإوءةلطابودبت
.هئاصقإنمطقفرهشأ

هریبدتنسحبكردأدق«سابعلانبحلفأنأحلاو

نييسوفنلاحلاصيفتسيلونامنأ«هتسايسوهئاكذو

ًادبموءهوبلغخياشملانكلوءنييمتسرلاالو
ناكارمأهللايضقيلناكامناكفءهعنقأىروشلا
.الوعفم
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:رداصملا

وبأ“86-87ءةميألارابخأ:ريغصلانبا“

:ينايسولا*152154ء149/1ءةريسلا:ءايركز

:ينيجردلا“14/1-15(خم)ريس

223-1/228‹ريسلا:يخامشلا*87-1/88تاقبط

245-2/246ءةيضايرلاراهزألا:ناميلسىنورابلا“

.48.ةيضابالاخيراترصتخم:ناميلسينورابلا*
:ميراتلابكوميفةيضابالا:رمعميلع"
593/3ءريبكلابرغملاخيرات:زويد“2/131-29

.80ءةيجراخلاتاقالعلا:ميركلادبعتدوج“*

115

باهولادبعنبحلفأتخأ

(م9/ه3:ققلئاوأ)

ةملاعتناك«ترهيتماکحنييمتسرلاةرسأنم

اهترظانمبترهتشاوءميجنتلاوكلفلاوباسحلاب
(م823-208/871-258:مكح)حلفأاهيخأل

رابغلاباسحيفغلبو»:ءايركزوبأهنعلاقيذلا

.ريسلابتكاهتورصصقكلذيفاهلو.«اميظعاغلبم

:رداصملا

:يخاّمشلا“89/1قةريسلا:ءايركزوب“

راهزألا:ناميلسينورابلا*89ءح.طءريسلا

238ءةيمتسرلاةلودلا:يريرحلا*68/2ءةيضايرلا
.42؛تاملسم:موركوتشوعأ“
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متسرنبنمحرلادبعنبباُهولادبعنبحلفأ
/ه208-258:نيبمكح)(م871/ھ258:ت)

)م871-3

.نيّيمتسرلاةّجيألاثلاث«باّهولادبعنبحلفأ

نعو(م787-823/ه171-208:مكح)باُهولا

 



/ه160-171:مكح)نمحرلادبعهّذج

.ترهيتخياشمنمامهريغنعو‹(م787-6

أرعاشواًهيقفءهنامزءاملعربكأنماملاعناك

ىلعمولعلاءاقلإو«سيردتللاريغصرّدصتدقو

ء؛هقفلايف:قلحعبرأهيدينيبدعقفءاهنونففالتخا

هتسردميفجّرختو؛مالكلاملعوءةغللاو«لوصألاو

:مكح)ناظقيلاويأهانبا:مهنمءاملعلانمعمج

:مكح)ركبويأو‹(م874-894/ه281-1

رصننبثافنو؛(م286-3/899-896

نبميسونبسنوينبديعسوءيسوفنلا
...يسوفنلايوغيولا

درفنإ‹نيدودعملاونيروهشملاءاملعلانمناك
كرتوءاًمامإكلذلربتعاوءمالكلاملعيفءارآب

.ةيملعلالئاسرلانمديدعلا

اًمامتهاهلنأامك؛لزاونلايفیواتفوتاباوجهل

.هتیاوروثيدحلاب

.طوطخملاريحيفريثكلاوعبطامهتافلؤمنم

تيوریواتفوةيهقفتاياوريفوسلاتالاؤسيفو

اغلبمةماجنلاورابغلاباسحيفغلبدقو؛هنع

ةديصقهلءاديجُماًرعاشهلككلذىلإناكو؛اميظع

:اهعلطمملعلابلطىلعضيرحتلايفةعئارةيئار

اراثآملعلالهألىقبأململا

اراكيإواحْوَرمهصاخشأكيري

اغلېبمځيقرلانمهدهعيفةيمتسرلاةلودلاتغلب
ريغصلانبالوقيءاهراهدزاجوأىلإتلصووءاريبك

هرُمعيملامهترامإيفرّمع»:ئنورابلااذكو«مامإلانع
هلاشنىّتحاماعنيسمخماقأولبقناکنممدحأ

ءروصقلاىنتباوكلميفخمشوءنينبلاونبونونبلا
قافرلاهتتأوءلاومألاترثكوءايندلاهعمترمعو
.«تاراجتلاعاونأبقافآلاوراصمألالكنمدوفولاو
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حلفأ

ءاهدولدعوءةراهموةسايكبةمامإلاحلفأرادأدقل

رصاعدقلوءاماعنيسةياوريفو؛لماكنرقفصن

ءديشرلا:مهنيّيسابعلاءافلخلانمةّنسكلذب

.لكوتملاو«قئاولاو؛مصتعملاو«نومأملاونيمألاو

نممظعأربتعيحلفأمامإلاٌلعلو»:لوقلاىلإرّمعم
قلطأنيحانأوءىمالسإلابرغملاىفةمامإلاىلوت

ماكحألقيبطتلاةاعارمرابتعإلايفعضأمكحلااذه

ءايندلالابقإو‹ةدملالوطعماهذيمنتوءمالسإلا

دعواذإناك...تاقبطلاعيمجنيبةورثلاناضفو

ميقي«رمتئاناسحالابرمآاذإو٤«لمعلاقاذإو‹یفو

هللايفهذخأتالوءنيدلليهاونلادنعفقيودودحلا

.«مئالةمول

يفتماقيتلاةروثلاىلعءاضقلا7هدهعيفو

نبفلخةروثءباّهولادبعهدلاوماَتيأءةسوفن

نبثامنهذيملتىلإةبسنةيثافنلاترهظامكءحمسلا

يفخذڈبلابهمهتاوءهتريسىفهدقتنايذلاءرصن

.هلاوقأنععجروباتاثمنأالإ...همكح

ءةلودوةدايقوةسايسوملعلجرحلفأمامإلاناك

شويجلاداقوءهلتنادفةئيعرلاساسوءملعفملع

اًدجمهلتّردفءةلودلابيلاودرادأوءلطبلاناكف

.ةراضحواقْتلأتو

هفلخو«ريدقتربكأىلعم871/ه258ةنسيفوت

نجسيفناظقيلاوباربكألاهنباناكوركبوبأهنبا

.جحلامسوميفهيلعاوضبقءذئنآنييساّبعلا

:رداصملا

‹47ء21ء15ملارابخأ:ريغصلانبا

ءدب:مالسنبا“627386ء55961

ءةريسلا:ءايركزوبأ“38140ء34ء8ءمالسإلا

1372.142129.135ء1112ء3101

157/2؛01136-51(خم)ریس:ينايسولا“



:ينيجرادلا“77(خم)ةسوفنلهأةريس:يروطفبلا“

نايبلا:يراذعنبا“291/2؛82/1-83ءتاقبط

(خم)تالاؤسلا:يفوسلا“278/1ءبرفملا

ء؛ريسلا:ىيخامشلا*42392432

ةلاسرلا:شفطبلطقلا*1/166184167

29ء7ءةيضرملاةعمللا:يملاسلا“108ءةيفاشلا

قحلم.؛نوفلخنباةبوجأ:نوفلخنبا“
ءةيمالسإلافراعملاةرئاد“110-111.ققحملا
ينورابلا*64ءتارسألامجعم:روابمازگ0

‹2/181.166187فيضايرلاراهزألا:ناميلس

مامإلاةايح:ناظقيلاوبأ*4195210221

‹ريبكلابرغملاخيرات:زوبد*47(خم)بوقعييب

ةلود:تيواتنبا“368-7...3650

ىفةيضابإلا:رَمعمىلع“118-124ءنييمتسرلا

رصتخم:ناميلسينورابلا*68-4/71حءبكوم
(خم)نابلانصغ:مازعأ*41-44ءةيضابإلاخيرات

119-124‹نييمتسرلاةلود:يركبلا“1

دبعققحملاةمذقممالسإلادعاوق:يلاطيجلا“

ءةيضابإلارود:رصاندمحم“65/1.يلكبنمحرلا

ملاس*147.3ط؛مجعم:ضهيونلداع*627

ةيضابإلا:دّمحمبجر“64ءةبرجخيرات:بوقعينيا
‹ةيمتسرلاةلودلا:زاخب*110-111ءرصميف

‹تاقالعلا:ميركلادبعتدوج“اهدعبامو1
قةيمتسرلاةلودلا:يريرحلا*66-65107
‹يبرعلابرغملا:حباررانوب*55138
30‹يرئازجلابدألاخيرات:رامط*146-7
ةيعمج“29ءارحصلاقامعأنم:حلاصيفرخ“
2ج-رديلآسرهف1ج:تاطوطخملاليلد:ثارتلا
ةفاضإلاب....يركبلاسرهف3ج-ديعسيّمعسرهف

:ثارتلاةيعمج“ديعسجاحلاو.حالصإلاسرهفىلإ
‹60936175:قئاثولاءةيفحصلاتاقلملا
خيراتلاقم:نمحرلادبعيلکب*....0
‹ناظقيلايبألبازيميداوةديرجءنييمتسرلا
.3ص20ع

*Masqueray: Chronique d' Abou Zakaria,

155,185,170,171 ` Marcais G. : Art Rostemiden,

2/1283 "Motylinski: Bibliographic, 23

“Motylinski: Chronique, 6 “Lewicki: La

repartition, 309-316 “Lewicki: Les historiens,

62

100-101 “Lewicki: The Ibadites, 120, 121
“Gouvion: Monographie du M' Zab, 69-34

*Fekhar: Les communautes Ibadites, 107, 152...

“Bourouba: La vie intellectuelle a Tahert, 6...16

“LEwicki: L' etat Nord Africain, 520-521...
Lewicki: “Document inedit, 8,9 “Negre: La fin

de ]' ctat Rustomide, 17 “Ennami: New Ibadit

manuscripts, 70-71 “Bekri: Le kharijisme, 75, §7,
99 “Zerouki: L' imamat de Tahert, 151.

®

.ديعسيبابیراذعنباهاك"

117

ينايغدصلايبرجلايراوهلادوادنبسايلإ
(حالفلاوبأ)

(م1533/ه940:يفيح)

.ئقتلماعملاع«ةبرجبةبارعلاخويشلارابكنم
سلاجموءةيريخلاعيراشملارييستةّمهمهيلإعجرت

.قوسلاةموحب

.ةبرجلهأةريخنمةلثهديىلعجّرختو

:رداصملا

ةبرجءاملعمجارتيفةلاسر:تيراعتنبا”

٤بکوميفةيضابأإلا:رمعميلع“66-67(خم)

‹0222223ءةباّرمعلاماظن:يريبعجلا“*3

9330.
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(ءايركزوبأ)هللادبعنبسايلإ
(م968/ھ358:يفيح)

نرقلالئاوأيفمكحلاَئلوتءةسوفنلبجخياشمنم

الغيرزحوباخيشلاهدنعىمتحادفو‹يرجهلاعبارلا

امزهناامدعب«نيجويدمحميبأهقيفرعمءفاتلزنب
/ه358ةنسنييمطافلانييديبعلاٌدضامهتروتيف

.رئازجلاقرشةريهشلاياغابةكرعميفم8

 



:رداصملا

:ىنيجردلا“201/1ءقةريسلا:ءايركزوب“

ىلعٌدرلا:الغيرزخوبأ“130/1-131.تاقبط

ءريسلا:يخاّمشلا“5ء(نوقرم)نيفلاخملاعيمج

.346(ح.ط)

119

(روصنموبأ)يسوفنلاروصنمنبسايلإ
)4-894/ه1-281:يفيح)

نيروهشملا"ترمدنيتبةسوفنلبجخياشمنم

ناكءهدلبخياشمىلعهملعىقلتءلمعلاوملعلاب
هدعبنمهتلالساهثروأءةريثكةيشامبحاصواحألف

.مهنععطقنتملو
حلفأنبدمحمناظقيلاوبأيمتسرلامامإلاهنّيع

ةيالوىلع(م874-894/_ه281-ه261:مكح)

يورتوءهدهعىفةلودلالاجرءامظعنمناكفءةسوفن

.هتایحلوطشيجهلمزهيملافًادئاقناكهنأرداصملا

نعقشنملاحمسلانبفلخدلوروصنمويأبراح
ىلإبراهلامثءةسوفنميلقإيفدّرمتملاو«نييمتسرلا
لبجلانمشيجبروصنموبأهيلإراسفءةيرجةريزج
.هنجسمث؛همزهفهبراحف

نبالا«نولوطنبدمحأنبَساَّبعلابراحكلذكو
دصقيذلاوءرصميفمكاحلاهيبأىلعدّرمتملا
يذلاهلاموهليخوهشيجبهيلعءاليتسإلاديريبرغملا

هلوصودنعوءهيبأنذِإنودءرصملامتيبنمهذخأ
:يراذعنبالوقي؛تامرحلاحابتساسلبارطزاوحأ
ءةسوفنبحاصءروصنمنبابسلبارطلهأثاغتساف»

يففحزوءنيملسملانمهناريجارصانوابستحمماقف
يفةسوفنلهأحلأوةسوفنلاجرنمافلأرشعيئثا
دعبةقربىلإجرخوءمزهنافءنولوطنباةبراحم
سّبلتيملوءهركسععيمجلسلبارطلهأباهتنا
.«هنعاوعروتلبءيشبهنمنويسوفنلا
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:رداصملا

86-87‹نيّيمتسرلاةَّمئألارابخأ:ريغصلانبا“

ءةريسلا:ءايركزوبأ*99.نادلبلا:ىبوقعيلا“

؛3/1-4(خم)ريس:ينايسولا“1/149-145

.84-1/87.تاقبط:ىنيجردلا“2

نايبلا:يراذعنبا“2322-1331-329

192/1ءريسلا:ىخامشلا“157/1برملا

251/2ةيضايرلاراهزألا:ناميلسىنورابلا“

46ءةيضابإلاخيراترصتخم:ناميلسينورابلا"
:رُمعميلع“591/3592ءبرغملاخيرات:زوُيد*

وبأ**117/1-124ء.خيراتلابكوميفةيضابإلا

:زاخب“18-20(خم)لطابلاهبشعفد:ناظقيلا

ءاضقلا:زاحب“196.ء103.125ءقيمتسرلاةلودلا

دعبلا:يريبعجلا“571ءيمالسإلابرغملايف

ايفارغويلبيب:دمحمىسوموىسيع109/1.ءيراضحلا

89ص1.ع5جمءبتكلاملاعةلجمءيكيفيللامعأ

“Lewicki: Tasmiya, 21, 48-49 “Lewicki T. :

Article dans Encyclopedie de 1' Islam, 2em ed,

1/143.
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ينايغدصلارباصنب*راغمأ

(م17/ه11:قلوألافصنلا)

نمءليمجطخبحاصوءرعاش«مّلكتم«ملاع
.ةيرجءاملع

خيراتهيفرکذامظنهلتیار”:تیراعتنبالاق

.(ملعلالاجرضعبتايفو

وهوييلوسرلاىلإ-ةياورلاودنسلايف-يضابألا

ساّبعلايبأل«داصعلالاعفأنييبتباتکبدرادققلو

ناویدنم«اياصولاباتک»وركبنبدمحمنبدمحأ

.خايشألا



سیو

:رداصملا

ةيرجءاملعمجارتيفةلاسر:تيراعتنبا“

.138‹(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ*1ء(خم)

:ةظحالم

.راغمآدرو“

121

يليلملايراوهلاورمعنبسيوأ
)م759/ه2:يفيح)

.يمالسإلابرغملايفلئاوألاةّيضابإلامالعأنم

هنسسادمغمهکرعميفربربلاةداقرایخنمناک

دبعباطخلايبأُدنجاهيفمزهيتلام759/ه2

.ئساكبعلاصوحألايبأةدايقبئسابعلاشيجلاىلعألا

:رداصملا

.118-119.مالسإلاءدب:مالسنبا"

122

ينودملاةيواعمنبسايإ
)م670-718/ه50-2:100ط)

ةلداعلاةفالخلانمزةرصبلاىلعايضاقناك

/ه99-101:مكح)زيزعلادبعنبرمعمامإلل

ء؛لاجرلارودصاهبرَّمعرثآمهلو‹(م719-7

.ءاغلبلاوءاهقفلالاوقأ

نسحو‹ءاكذلاو‹لقعلاةحاجريفهياغناکو

.مكحلاوءاضقلا

:رعاشلامامتوبأهيفلاق

متاحةحامسيفورمعمادقإ

ساڀِٳءاکذيففنحأملحيف

64

:رداصملا

نايبلا:ظحاجلا“108ءمالسإلاءدب:مالسنبا"

:ينيجردلا“*157/2؛1/17273‹نييبتلاو

رطاتنق:يلاطيجلا“*236-205/2237تاقط

ءءابدألاتارضاحم:يناهفصألا*366/2ءتاريخلا

.76ريسلا:يخاّمشلا*13

123

يلاطيجلابويأ
)م14/ه8:ق)

سوُرشنكسءمالكلاوةعيرشلايفملاعلضافخيش

ليعامسإخيشلانعءادتباملعلاذخأوءةسوفنلبجب

ىلإرفاساًملوء(م1349/ه750:ت)يلاطيجلا

:ت)يخاّمشلارماعنكاسيبأةقلحبقحتلاةبرج

.(م19/ه72

ءرابكلاءاملعلانمريسيريغددعملعلاهنعذخأ

.يئاطسرفلاءايركزوبأمهنيبنمركذي

:رداصملا

:رّمعميلع“201/2ءريسلا:يخاّمشلا"

.2/118‹خيراتلابكوميفةيضابإلا

124

ءايركزيبأنبنارمعيبأنببوّأ

ىتازملاىتامزيلا

)م12/ه6:قرخاوأ)

نادودعمهجوهدلاوف«هتازمبملعراديفًاشن

.ةعيرشلاوملعلاذخأامهنعوءنيروهشملاءاملعلانمض

نعلاقيذلا«بويأنبةفيلخهنباهديىلعجّرختو
«مويلاىلإمالسإلااتمعطقنيملا:كرابملابسنلااذه

.باهولادبعيمتسرلامامإلالماعنارييهٌدجىلإيأ

دجسملارمعوءلزاونلاوىوتفللاعجرمناك

.هظعووهسوردب

 



:رداصملا

:مازعأ“*184-2/185(خم)ريس:ينايسولا"

بکكوميفةيضابإلا:رّمعميلع“228ءنابلانصغ

4/374‹خيراتلا

125

(ناميلسوبأ)يتازملايتامزيلاليعامسإنببوي

)1-1061155/ه500-11:550ط)

يفلصوةزمهناكءنالجراوءاملعرهشآنم

ةرهدزمةيملعةكرحثعبمو‹ةنيدملاهذهءاملعةلسلس

.اهب

‹نفسلاهبراوغيففذاقتترحب»:ينيجردلاهنعلاق

يفلئسنِٳءنيفتقملانمىدتقانمهبيفتقيردبو

قوفاسمهرثكأخويشخيش...عنقأفباجأملعلا

.(دافتساالإهتذمالتنمیورنم

هلامرّخسءاميركريزغلاهملعبناجىلإناكو
رادبةلصّتمهتذمالتلارادصّصخدقفءملعلاةمدخل

اهيفمهعفني‹«نيدفاولاوفويضللىوأماهلعجوهانكس

.هادیتبسکامبیاطأب

؛ريسلابتكاهتدروأةريثكتاماركبرهتشاامك

يملعلامهجاتنإباورثأنوريثكءاملعهيديىلعجّرختو
يرجهلاسداسلانرقلايفنالجراوبةيملعلاةكرحلا
يفةيضابإللةدمعمهتافلؤمتحبصأومالتامو
نبفلخيخيشلا:ءالؤهنيبنمو؛ةقحاللانورقلا
‹"تاقبطلا"بحاصينيجردلادجيراجميتلافلخي
بحاصيفوسلاةفيلخنبنامثعورمعوبأخيشلاو
يفاكلادبعرامعوباخيشلاو٠"تالاؤسلا"باتك

فسويبوقعيوبأخيشلاو«"زجوملا*باتكبحاص
ليلدلا"باتكبحاصينالجراولاميهاريإنب
نممهريغو..."فاصنإلاولدعلا"و'ناهربلاو

.ريثكءاملعلا

65

بويآ

لاقءةيربربلاباًراعشأهتقلحيفيوريناكو
هيفتركذيذلادييقتلابحاصوهوا:يخامشلا

ضعبنأةمهومةرابعلاو؛«ةيربربلابخايشألاراعشأ
هبسنورمألايفيكستفلمسحدقوءهمظننمرعشلااذه

.هيلإ

باب»:ناونعتحتبابتاقّلعملاباتكيفو

یواتفنعةرابعوهوء«ليعامسإنببويألئاسم
.مكحو

هدعقأيذلاماذجلاضرمببويأخيشلابيصأ

‹ةئاملازهانيرمعنعتامو«نينسلانماعبسشارفلا
.ةيئابةديصقببوقعيوبأهذيملتهاثرف

:رداصملا

2710212/2(خم)ريس:ينايسولا“*

:يخاَمشلا“2/459‹خياشملاتاقبط:ينيجردلا“

.9ق(خم)تاقلعملا:لوهجم“98-2/100ءريسلا

يبأةايح:ناظقيلاوبأ“228(خم)نابلانصغ:مازعأ“

يفةيضابإلا:رَّمعميلع“14ء13(خم)بوقعي

ةكرحلانعحمالم:يمانلا“224/4ءخيراتلابكوم

ءبوقعيوبأ:وجاي“ةلاصألاةلجمءنالجراوبةئيملعلا
76-5.

126

(نسحلاوبأ)ساّبعلانببوثيأ

(م819/ھ204:دعبيح)
ر

هبملعلاىقلتءةسوفنلبجبغيزودنيتخياشمنم
ملعلاةلمحدحأءيتاردسلامصاعةمالعلاديىلع

.برغملاىلإةرصبلابةديبعيبأنعةسمخلا

يفازّربمملعلايفهماقمىلإةفاضأإلابناك

ةيلصاولاتدّرمتاًّملف«برحلانونفوةعاجشلا

نمحرلادبعنبباُّهولادبعمامإلاىلعةلزتعملا



بويا

اذهثاغتسإ‹(م787-823/ه171-208:مكح)

يفنوواسيلاجرةعبرأبهوثاغأفةسوفنلهأبمامإلا
بوثيأمهنيبنمناكوءلجرةئامعبرأمهملعومهتوف
ىلعءاضقلايفربكألارودلابماقيذلاساّبعلانب

ةّجحللناعذإلانعمهفاكنتسادعباًيركسعنيدرمتملا

.ةسايسلاوةمكحلاقطنموةيملعلا

ةافودعبةسوفنلبجىلعبامولادبعمامإلاهالو
حمسلانبفلخةنتفرثإو«باطخلايبأنبحمسلا

‹همامإنْذِإنودبةسوفنةيالوبصنمىلإزفقيذلا

ةنتفلاهذهىلعءاضقلانمساَبعلانببوُثيأنكمت
هلدعوهعضاوتبهتیعرنمسانلابحبسكوهوب

.هنریسنسحو

ةعاجشوًاملعهيبأةقيرطىلعاشننبابوثيألو

دهعىلعةسوفنةيالورخآلاوهىلوتءةماقتساو
/ه208-258:مكح)باّهولادبعنبحلفأمامإلا

.ساّبعلانببويأنبساّبعلاوهو‹(م871-3

.ةرامألاينواَنجلاديمحلادبعىّكوتهتافودعبو

:رداصب

‹105109-2106قريسلا:ءايركزوبأ“

‹34(خم)ةسوفنلهأةريس:يروطغبلا*3120

60/1.76-63ءتاقبط:ىنيجردلا*3107

دعاوق:ىلاطيجلا*157ء1/1145ريسلا:يخامشلا*
رامزألا:ناميلسينورابلا*.55/1مالسألا

رصتخم:ناميلسىنورابلا*152.ء119ءةيضايرلا

ريبكلابرغملاخيرات:زوبد*40ءةيضابإلاخيرات
‹خيراتلابكوميفةيضابإلا:رّمعميلع*366-5
284336.ةيمتسرلاةلودلا:زاخب“4
570‹:ىمالسإلابرفملايفءاضقلا:زاحب*

137۱ةيمتسرلاةلودلا:يريرحلا“

“Lewicki: Tasmiya, 21, 62
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ليعامسإجاحلا«يرونلاىسيعهبابنببويأ

)؟(

يفًالوطمادييقتكرتهنأىوسءائيشهنعفرعنال

هنمء(خم)«بازمدالبلئاسمدييقت»:هناونعءهقْفلا

.ناورإةيتكمبةخسن

:رداصملا“

سرهفءتاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج“

.149ء«ناورإ

128

ينورابلاناميلسنببويأ

م1948/ھ1368:ت)

دع:نيخيشلانعملعلاذخأءايبيلمالعأنمملع

يفزربو؛يتريمدنتلاىسيعنبرمعوءينورابلاهللا
.ايلجتمةركاذلايوقناكفءابدأواًملعليصحتلاةلحرم

.هعورفوهّقغلالوصأوهللامولعيف

دعبءةيسلبارطلاةموكحلادهعىفءاضقلاىو

.يلاطيإلامكاحلاو

.داشرإالاوسيردتلاوظعولابلغتشاوءاضقلالزتعا

:رداصملا*

.2/329(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“*

129

یسیعنببويا

)م20/ھ14:قلئاوآ)

نيدلاوملعلاذخأ«بازيمبةرونبخياشمنمخيش



خيشلانعهرمأيفردصيناكوءشيفطافسوي

هلناکذِإ‹(م1914/ه1332:ت)بطقلاشيفطا

دفو‹نحملایفهرزاوهاسآء‹ءاصلخماميمحاقيدص

:اهعلطمةديصقهيفبطقلامظن

اوعَمجتنيحيڻركلادجسملااولس

اوعزعزوهيفيرونلاملاعلاىلع

یسیعنبنامیلسجاحلاوءةرونبيفوهناکو

ناکرحتي.نجسيىنبىف(ه1348:ت)خيشلالآ

یفنالسارتيو‹ىعامتجالاحالصإلانادميفاعم

ناظقيلاوبأدروأدقو؛ةوعدلاوىوتفلارومأ

لهآىلإةلاسر»ناونعتحت«هلئاسرنماجذومن

.(ةرارقلا

:رداصملا“

وبأ“53-54ءةيفاشلاةلاسرلا:سشّيفطابطقلا“

:ثارتلاةيعمج“25(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلا

سرهف-رديلآسرهف1ج:تاطوطخملالیلد

...رابزاخيشلا

130

مساقنببوي

نّيعءهيقفوملاعوهو‹(ه1492/ھ898:ت)

.فطعلاىلعاًيمسراخيش

67

بويأ

تاذحلصيو«نيملسملالزانمنيبلقنَتيناك
٠سغيرآيفليق-نالجراويفلتقدقوءنيبلا

مكحينأدارأفءاهيلاهأنيبةنتفتعقوهنأكلذو

فورعمهربقو؛هولتقوهوضفرف‹لقعلاونيدلابمهنيب
ةربعذخَتَتيتلاتاماقملانمضوهوءفطعلايف

.ةرايزلاةبسانميفىركذو

:رداصملا

:زوبد“13/1(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوب“

ةرايزيفةلاسر:لوهجم“252/1.ءرئازجلاةضهن

.3(م)بازیمدهاشم

131

ينورابلافسوينببويأ

(م19/ه13:قلئاوأت)

ملعلابءايبيليفةريهشلاةينورابلاةلئاعلانم

ةلودلامسويذلادادبتسالامواقيناک.ةداقلاو

داوقًدضةئيرجفقاومهلوءاهتخوخيشىفةينامثعلا

.كرتلا

ءيمالسإلاهقفلاودئاقعلايملعيفتافّلؤمهل

.نمزلادياهتفلتأ

:رداصملا*

.1/89(خم)ءريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“



ءايلافرح

132

نبدمحمنبدمحأنبشباب

يشبابلارکیيب

)م1057/ه9:-يح)

نمابورهةسوفننمبازيمدفوبسنلصأ
يتلام1057/ه449ةرايزلاةنسدعبكلذوءةرّوجلا

يفمهدادبتساولالهينبملظنمنويسوفنلااهيفرف

.نالجراووغيرأيداوىلإ؛ةسوفن

نالجراوبمويلانيفورعملاءةشبابلاهتلالسنمو

.ومحابابلآ»:مسا

:رداصملا

ةلاسرلا:شيفطابطقلا"(خم)ريس:ينايسولا“

.40-41ةيناشلا
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دمحابنبدوعسمجاحلانبرکباب

(م1907/ھ1325:ت)

بطقلاىلعذملتتءةيادرغبةيضابإلاةمكحملابضاق

دوقعةيادرغبيبرجلاديعسيّمعخيشلاةبتكميفو

بةحخرؤمهمتخوهعيفوتلمحتقىئاثوو

.م1896/ه4

68

جاحلانبهبابخيشلايضاقلاملعلاهنعذخأنمم

.خاّبطمیهاربإنبدواد

:رداصملا*

394/2ء‹(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوب”

ء‹نيبازيملارود:يرونلا“284/2ءةضهن:زوُبد*

سرهف2ج؛تاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج“1

134

”يوادلادعسلاهباب

*“(م442/1050:ت)

ملعلاذخأءةتانزنمهلصألئاوألابازيمءاملعنم

نبدمحمهللادبعىيبأةباّرعلاماظنسسؤمنعغيرأب

اذهءیدابمهدنعسردو‹(م1048/ه440:ت)ركب

.ماظنلا

اًرصقًاشنأفم1046/ه438ةنسبازيمىلإلصو

لبجبرق-ايلاح-ةيادرغةنيدمبوتجبساسيش

هَلاماظنمّمص عوضومهتقدلازتالوءهايملابقا

يفهراثآوهتایحنعةطوبضمتامولعمدجنداكنال
هنأىلعاهعامجإعمءاهبانلصتايتلارداصملاعيمج
.بازیمخيراتيفمالعألازربأنمملع

تقصي



:رداصملا

:زوبد“60-62ءةيفاشلاةلاسرلا:بطقلا“

ريسلاقحلم:ناظقيلاوأ“251/1رئازحلاةضهن

ةرايزلوح:لوهجم“16ء(خم)بازم:زايتم"(خم)

‹نييبازيملارود:يرونلا“

.(خم).م.ت.ن.م:دمحأةكبوأ“7

.4قء(خم)بازیمدهاشم

“Atfycech: Notes historique, 1, 2, 3 “Louis D.: Les
Machaikhs -Ghardala,1

:تاظحالم

دروو‹يوادرغللراصتخاوهوةيادرغىلإةبسن"

.يدوادلا

دجنفاريبکافالتخاهتافوخيراتيففلتخا”*

.م1147/ه542دجنو؛م1050/ه2

:هنألكلذ‹إطخلانمباوصلادیدحتبعصيو

ركبنبدمحمهللادبعيبأنعملعلاذخأ:ًالوأ
)م1048/ه0ت)

438هنسبازیمىلإهدوفورداصملاترکدذ:ايناٹ-

دبعاب:مهنمسداسلانرقلامالعأرصاع:اثلاث-

.دوعسمرفعجابآو‹يثركلانمحرلا

135

(رماتاباب)ةورعوب‹ميهاربإنبهباب

/ھ1408يناثلاعيبر14:ت-م1908/ه1326:و)

)م1988رېبمسيد7

دحأيفميركلانآرقلامتخءةيادرغمالعأنمخيش

.طوانرغلابوقعينبدمحأخيشلاديىلعءاهبيتاتک

ءمالسلاهسردميفسردو‹«سوتىلإلحرن

.كانهةينارقلاةسردملابو

اهتسردمیفمُلعهُتةيادرغبحالصإلاةيعمجسيسأت

ايئاٽبختنا1972ربمسیديفوءنمزلانمةرتف

8٭2م مالعأمجعم
69

هباب

هتافوتعََهُث«ركبابحلاصخيشلاةيعمجلاسيئرل

.م1976سراميفةسائرلايفهفلخ

.ةنيطنسقبةيضابإلا
.اماع18نمبرقيامهيف

مث«يتانزلاداوبةراجتلابلفتشااملوو
ىدهلاةيعمجسيسأتيفكراشثيح؛ةنيطنسقب

4

هدوجوةرتفاهسأرتومويلاىلإةهمئاقلازتاليتلا-

.ةنطنةر

ىضقنأدعبفيظولالزتعامث

هدیرجلسارمناکوةعتالاقمبةفاحصلاسرام

.اهسيسأتدعب«ةيروهمجلارئازجلا»

فينوجيفدقعنملاابوروأيملسمرمتؤميفكراش

تحتم15ربمتېس15ىلإ2موينم‹ارسیوسب

كلسيفاوضعهتفصبءنالسرأبيكشريمألافارشإ
.يمالسإلاءاضقلا

اباطخىقلأدقوءىقتلملاىفنيزرابلانمناك

نويرئازجلااهُتيأمتنأ»:اقيلعتهلليقفءةيسنرفلاب

‹اةيبرعلايفمكبمصمكنكلوءةيسنرفلايفدوسأ

مويباطخءاقلإبنذإالابلطفةورعوبخيشلاماقانهو

بيكشريمألامهسأرىلعوءنيرضاحلارهب‹؛ىحصفلا

هلیدهأو«ءادعةيدأملةورعوبخيشلااعدفء‹نالسرأ

.انیمٹامتاخ

مُدءهتريشعلاسيئربختنا1950ةنسيلاوحيف

.اهلجأنمنجسللضّرعتوءةروثلايفكراش

يلعيرصاندّيسلاةيدلبلاسيئرللَّوأابئانبختنا
.ةربتعملامعأبماقو٤«رمعنب



هباب

:رداصملا“

هصيخلتبماقوءةورعوبميهاربإنبهبابخيشلاةزانج

جاحراجن“ةيعمجلاةزوحبةقيثويفءةكبوأخيشلا

لاقمءاهسيئردّقفَتةيادرغبحالصألاةعمج:دواد

.13ص)م9891يفناج03).بعشلاةديرحب

136

دمحمانبكباب

(م1897/ھ1315:-يح)

ملءحورجلاسییاقميفةريصفةدصفمظن٩هقف

جاحلانبميهاربإخيشلااهًمَتأفءاهعوضوملمكي
.ىرخأةديصقبيوافطعلاميهاريإنبريكب

:رداصملا*

لآسرهفتاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج"
.1مقر٤«ردي

137

نوهبنبةدومحنبهباب

/ھ1395:ت-م1898/ھ1316:و)

(م1976ربمتبس1

تامدخمّدَقءبازيمبةرارقلاةنيدمنايعأنم

بصتنملغشيناكهنأكلذوءةيريرحتلاةروثللةليلج
ةيادرغىفةيسنرفلاةيركسعلاةرادإلايفماسفظوم
ةروثللاعناکو‹تاينيسمخلاىلإتاينيثالثلانم

.هبانذأورامعتسالاىلع

بختنأم1959سرام8/ھ1379خيراتيفو
وهو«ةرارقلابيسنرفلايبعشلايدلبلاسلجمللًاسيئر
ريرحتلاةهبجليدلبلاسلجمللسيئرتقولاسفنيف
.اًرسينطولا

‹لالقتسالادعبةرارقلايفةيدلبسيئرلّوَأوهو

70

.م163ىلإم12نم

.ةرارقلابمهالعالآةريشعسيئركلذكناكو

:رداصملا*

:يرونلا“134/1ءحالصإلامالعأ:زوبد“

خيرات:ديعسجاحلا“398-2/399ءنييبازيملارود

عمةلباقم:حلاصليعامسانبا“213بازمينب

.ةدومحنبهبابنبةدومح
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دوادنبهباب

)م189/ه1276:ت)

ةبارعلاةقلحيفازراباوضعناكءهيقفو؛ملاع

فطعلابقيتعلادجسملاةلاكووةمامإىلوت؛اًيضاقو

ليرفأ21/ه1209:خيراتباهعفوةقيثودجوت
نيمصاختمنيبءاضقلاىفاًمكحيوحتم5
ةغللاىلإتمجرتدقوءةيضابإلاةيعرشلاةمكحملاب

.م1903يام30خيراتبةنيطنسقيفةيسنرفلا

:رداصملا*

ديعسجاحلا“رصانلا.حراتخمةبتكم:ةقيثولا"
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ڂابط‹ميهاربإنبدوادنبهباب

(م1939يفناج/ه8:ت)

رکبابخيشلانعالوهملعذخأءةيادرغءاملعنم

شيفطاخيشلانعكلذدعبمثءدوعسمجاحلانب

.بطقلا

حالصإلاةاعدنمناكوءةبازعلاةقلحةساثریلوت
يفةكراشملاباًمهَتمنجسلابنحتما‹يعامتجالا

 



.م1919ةنسدواديضاقلالايتغاةرماؤم

ةرادإلانمبلطمث...هلبقحاحلإلادعبوءىبأف

.هرادیفهسمنبیوزنافتباف«ءامعإةيسنرفلا

هلباتكيفشيفطاخيشلاةميألابطقهلدهش

.ةريسلانسحب

ىنيجردلاتاقبطنمةخسنكلميناكهنأركذيو

ينولوبلاقرشتسملااهدمتعادقوه1180بةخرؤم

ةخسنحيحصتيفSnoعorzewskiيکسفزروجومسا
ه۶

)۷O0۷[(.فوفلةعماج

:رداصملا

:زوبد“2/394(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ"

‹نييبازيملارود:يرونلا“2/248©رئازحلاهضهن

.(خم).م.ت.ن.م:دعسجاحلا“73/1

*“Lewicki: Notice, 153.

140

جحاحلانبدمحمنبهباب

”ىبعصملايوادرغلامسافلایب

ءاعبرإلاةوحض:ت-م1716/ه1129لبق:و)

*(م1792/ھ1207رفص

ليلسءسنويدالوأةلئاعنمةيادرغءاملعنم

‹ملاعهدلاوف:نيدلاوملعلايفمدقلاةخسارةلئاع

/ه1129:ت)جاحلاوومحخيشلابريهشلاوهو

:ت)يحينبمساقلاوبأخيشلاهُّدجو‹(6

.اضيأملاع(م1690/ھ12

ىلإلقتناءنآرقلاظفحورضاحملاةلحرمدعب
يلضفألاحلاصنبىيحيءايركزيبأخيشلادهعم

نوكيدقو.اهلبقوأه1744/ه1157ةنسكلذو

.جاحلاوومحخيشلاهدلاونعملعلاذخأكلذك

71

هباب

ءاهتخيشمهيلإتدنسأمثءةبازعلاةقلحبقحتلا

.بازیميداويفهئيه

رضاحمبتاطوطخملانئازخانلتظفحدقو

ديعسیمعو«ةيادرغبةباّرعلا:نيسلجملاتاسلج

ءاهيلعفرشملاوردصتملاوهناكو.ه2

.هديطخبرضاحملاهذهضعبو

:اهنمراثآلاضعبكرت

ناضمرنبورمعخيشلاحدميف«ةيمالةديصق».1

هخيشنمرمأباهدشنأءاتب0یفء‹ىتالتلاىبرجلا

:اهعلطمءىلضفألاءايركزىبأ

لئاسلىتنإفبطخىنبّوأت

لباقلؤسللوهوانوعهللانم

اهمظنءتاحارجلاشرأىف«ةيئاهةموظنم».2

:اهعلطمءهخيشنمرمأبكلذك

ةيفاقكنودحورجلابلاطالأ

هلهاجتتنكاإاهشرأكديفت

‹زجوملاباتكاهنمءهخسننمتاطوطخم3

ةديصقبنامحيبنبميهاربإخيشلاهاثرهتافودعبو

.ةليوط
:رداصملا*

حدميفةديصق:يوادرغلادمحمنبهباب*

شرأيفةديصق“(خم)يتالتلاورمعخيشلا

تالاهجلاحرشوزجوملا:رامعوب“(خم)تاحارجلا



هپاب

مجرتملاحسن‹كمحابنبومحخيشلاةبتكمب.(خم)

ةبتكم؛(خم)بازيميداووةيادرغنايعأ:لوهحم“هل

نبميهاربإ"نمحرلادبعفسوينبرمعخيشلا
قحلم:ناظقيلاوبأ“*(م)هفيلأتنمقئاٹو:نامحيب

0251/1‹رئازجلاةضهن:زوبد“131ء(خم)ريسلا

فسوي*“4ءةنتفنمتعقوامدييقت:لوهحم“.6

نمخسانلااهلقن؛هخیراتيفنايب:نودعنبومحنب

:ریشبیسومجاحلا“ص2(خم)‹ةميدقفرو

یسومجاحلا“*6-37(صم)جاحلانسدمحم

جاحلا*ص5(خم)دمحمنياهبابةمجرت:ريشب

“Fable: Histoire du M'Zab 2,

:تاظحالم

نسلألايففرعيوء؛لضافلاخيشلابیکی"

ىحيوهىلصألاهمسانأكلذكركذو“هبابخيشلاب

.دّمحمنبميهاربإمسابكلذكفرعيو#دمحمنب

ءانتبثأامركذدقفءهتافوخيراتيففلتخا#

.م1800/ه1214يفيفوتهنأركذو

141

يوادرغلاجاحلانبدمحمنبهباب

(م19/ھ13:ق)

نبيحيءايركزيبآنعنجسيينببملعلاذخأ

.(م1788/ھ1202:ت)لضفألاحلاص

اهخیشحلمیفةديصف9اهنم‹دئاصفةدعهل

ينبءاملعركذ»يفىرخأوء«هئاثر»يفىرخأو
.امهذيمالتوبعصم

:رداصملا“

يبآهخيشحدميفةديصق:دمحمنبهباي”

هباب*.اتيب40(خم)يلضفألاحلاصنييحيءايركز

خيشلاةسردمسامطناركذيفةديصق:دمحمنب

.اتب1(خم)حلاصنبيحي

72
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يوادرغلاسنوينبهباب

)م1863/ه0ةّجحلايذ:طساوأت)

ءهنامزيفحالصإلانيطاسانموءةيادرغنم

لبجراغيفهتاقلحرضحو٠«شیفطابطقلارصاع

.ساَبعلايبأ

یسیعنبنامیلس:هئالمزنعهئارآیفردصیناکو

نبومحوءةرونبيفىسيعنببويأو٤«نجسيينبيف

ءزیرحنبحلاصخيشلادعبةيادرغةخيشميفركذ
نودباماعرشعةسمخةدمةيادرغتيقبهتافودعبو

مولعونارقلاسردمودجسملايتفمناكو

.ةعيرشلا

«ةماهتالسارموقئاٹونيروكذملاهئالمزعمهل

لازتالءتاطوطخملاسيفنبةيرثةبتكمكرت

.ةيادرغب

:رداصملا“

02742(خم)ةيبهذلالسالسلا:رافح"
ةضهن:زوبد“131/1(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“
اهيفةلاسر:ومحراخف“226/1.305ءرئازجلا

:يرونلا"1(خم)ءديعسيًّمعسلجمخيراتةذبن
:فسويديعسجاحلا“68.نيبازيملاةايحنمةذبن

نبدمحم:ريشبىسومجاحلا*(خم).م.ت.ن.م
.35(صم)جاحلا
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رارنبلیعامسإنبيلعنبرماتهباب

)ع1211/ه608:ت)

م1164/560ةنسةبرجنمةيادرغىلإدفو

لَوأهنأحجاَّرلاو.يناولعلاىسيعابخيشلافلخو

ةدلبلاترمعاّملوءةيادرغبةبارعلاةقلحلخيش

عيمجومهنيدبومهبموقينمميدقتىلإسانلاجاتحاو

كلذىلإهفاضإناكواخيشمهيلعهومّدقءمهحلاصم

ةيلوؤسملاهيهلتنأةيشخةجوزذخَتيملهكنِإليق
.عمتجملاةمدخلغرفتلانعةيجوزلا

:رداصملا

ةذبن:يرونلا“251/1ءرئازجلاةضهن:زوبد"

لوحةلاسر:لوهحجم“.67.نييبازيملاةايحنم

.(خم)بازمدهاشمةرايز

“Atfyach: Notes historique 7,8 “Louis David: Les

machaikhs du Mzab,4/1,2.
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دمحمنبيٽعَبنبدمحمهباب
)م183/ه1239:ت)

ةدلبللًاخيشيمس.ةيادرغبسنويدالوأةلئاعنم

ةئيهةسائرىڵلوتامك.م1813/ه1229ةتنس

ةمدخلاوةدلبلاةسارحبموقتةئيهيهو)نادروُصَمِإ

نمناکوسنوينبهبابخيشلادهعيف(ةيعامتجالا

نمدكأتيوءناكسلاةلاحدّقفتيىتحمانيالنأهتداع

باطخلانيرمعةفيلخلابًايسأتةسارحلالاجرةظقي
.هنعهللايضر

:رداصملا“

.68ءنييبازيملاةايحنمةذبن:يرونلا“

73
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نوهباب

(م1591-1640/ھ1050-1000:نيبيح)

دالوأهقرفواقزدالوأنملیقوحودالوأنم

.بازیمبنایربنموهوءرصانلاب

ماقليلجملاعوهوءدهزلاوءحالصلاهنعرثأ

ةقفرةرارقلاةقطنمىلإلقتنامث«نايربيفملعلارشنب

ةدلبءاشنإدصقةيادرغنماوحزننيذلارصاّنلابدالوأ

قالحخألاوحالصلارشنوءاهيفملعلاءايحإو‹ةديدحج

.ةلضافلا

.نفداهيفوءةرارقلاب«نوهبابةربقم»بسنتهيلإ

:رداصملا

28/1ء(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

.1/101.نييبازيملاةايحنمةذبن:يروتنلا*

146

نوهباب

(م1853/ھ1270:يفيح)

سلجمهراتخا.بازیمبنایربةنيدمنايعأنم
مربأيذلادفولانمضءاهلًالثممنوكيلبازيميداو

يتلاوءاسنرفعمطاوغألابم1853/ه1270ةدهاعم
لُخدتلامدعبوءةيبازيملاةمألاتباوثةيامحبىضقت
.ةيلخادلااهنؤوشىف

:رداصملا*

.٤99«بازمينبخيرات:دیعسجاحلا“

147
*بويأوأدمحاب

)م1669/ه0:يفيح)

دإءاسيردتوًاقيقحتملعلارش٠فطعلاءاملعنم



ىلع(م1973/ه1393)ناظقيلاوبأخيشلارثع

دقوءهديطخبءيرشخمزلل«فاشكلا»ةخسن
رعىلومللقاطمل|هيزنتلا»اهنَمضةلاسرباهلئيذ
امكءةيؤرلاىفنهزىلعةيعطقلاججحلابلّلدو‹؟لجو

ًطخبيراوهلامُكحمنبدوهريسفتنمةخسنهلنأ

.هذب

دقهَنِإفءاهقيقحتوبتكلاهخسنىلإةفاضألابو

ببسلااذهلوءةلاَعفةمهاسمرابآلارفحيفمهاس

هَنِإليقءهمسابفطعلاىفةَّنجأةرشعوحنتيمس

.اهاشنأيذلاوه

:رداصملا*

جاحلا“49/1‹(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“*

.9بازمينبخيرات:ديعس

:ةظحالم

نبدمحاب*ةيبرعلابينعتبويأوأدمحاب“
"بوي
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حلفأنب”دمحاب

(م1736/ھ1149:يفيح)

ةلالسنمءهنامزيفنالجراوةيضابإخيش
رعأالعماجلادجسملاليكوناك.نييمتسرلا

تناكءلدعوةمكحبةدلبلانوؤشوهنوؤشريس

ةيضابإنيبعقوقاقشمسحيفءاضيبلاديلاهل

.عماجلا

دمحأيبأخيشلا»ةبتكمبىمستةرماعةبتكمكرت

لعل«محلفأنب يتلابتكلايهىلوألااهترذبواهلصألعل

برهاًمل؛نالجراوىلإهعمحلفأنببوقعياهبلج

.م909/ه296ةنسنييديبعلانم

74

هفلؤمنأ«نابلانصغ»ةمدقمنمدافتسيايمو

.هفيلأتيفةخيراتلاقاروألاهذهدمتعامازعأخيشلا

.حلفأدالوأةربقمنيفدوهو

:رداصملا*

64ء63ء56ء(خم)نابلانصغ:مازعأ“

51/1(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“*143-2

‹خيراتلابکوميفةيضابأإلا:رّمعميلع“

.291ءةيمتسرلاةلودلا:زاخب“4239-8

:ةظحالم

دمحأو؛دمحأوب:دریو"
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مورک.دیعسابنبومحنبدمحاب

نابعشنينٿالا:ت-م1909/ه1327:و)

)م1963يفناج07/ه2

بقلو.ةرارقلاةنيدمیفرونلایار؛دهاجمملاع

.«مورک»"برهتشاهنألإ«يموركأ»وههتلئاع

ةديسلاهُمَأهتيصخشنيوكتيفغلابلارثألاهلنمم

.(م1973/ه1393:ت)وزيرکةشئاع

دیعسابخيشلاهجنملالخلاولاصخلاٹرودقو

‹ةرارقلابةباّرعلاةقلحيفاوضعناكيذلاومحنب

دودسلاوهايملاميساقتنيمأوءةينارقلااهترضحمهيقفو

.دلبلاىف

ةرضحملاهدلاوهلخدأم1914/ه1332ةنسيف

.ةعيرشلاءىدابموةباتكلاوةءارقلاملعتفءةينآرقلا
ميلعتللارادرافحريكبنبميهاربإخيشلاحتفامدنعو

ءرادلاتقلغأنأىلإامهحربيملف)م1942:ت)

.نجسيينبىلإرافحخيشلارفاسو



ناورإةقلحىلإضناوء؛ميركلانآرقلاظفح

نوتملاظفحممتهاو؛م1928/ه9ةنسةرارقلاب

.ةينيدلا

یسوموابابدمحابنبومحخيشلالساريو.«فطعلاب

.هيتفتسيوهسلاجیو«ةيادرغب

هرصحميفهرونبيفسيردتلابهلاغتشاهتاطاشننم

هسأرطقسمىلإعجرم1940/ه1360ةنسيفو

ليوُرزلاعراشيفةَّرحةينآرقةسردماهبحتفوءةرارقلا
.هلزنمبناجب

هنسيرئازجلابرغلابركسعمةنيدمىلإرفاسمث
ةعامجلاراديفاملعماهيفلغتشاوم1951/ه1

ةسردمبنارقللاملعمفطعلابرقتسامث.ةّيضابإلا

قئاثووءنوتفلافلتخميفبتكةنازخكرت
‹ءاملعلامهيفناکءءابيجنذيمالتفلخو؛ةطوطخم

یسیعخيشلا«راشقنودعنبجاحلابخيشلا.مهنم

دمحأبيبطلاءةقرزلافسويذاتسألاءديعسجاحلا

.مورکومحهلجنودود

ميمرتةنهمفرتحي-سيردتلاىلإةفاضأإالاب-ناكو
.ليختلاةمدخوةحالفلاوءةميدقلاتايانبلا

ءةريصقةدملهباتناسفنتلاىفضرمدعبةينملاهتفاو

.(ومحيمعاةربقميففطعلابنفدو

:رداصملا“

نبدمحابةمجرتيفثحب:موركدمحأجاحلا“
يفةطوطخملئاسروقئاثوعومجم“(خم)موركومح

مجرتملالجنعمررحملاءارجأءاقل"هلمجرتملاةبتكم
دمحأحلاصنباعمرخآءاقل“دمحابنبومحمورکهل
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*يرارقلاهللادبعنبناميلسنبدمحاب

)م1848/ھ1265:ت)

ىلإرفاسمثءةميوقةيملعةأشنةرارقلايفاشن

/ه1227-1229ماعنيبامملعلابلطلسنوت

.م1813-2

نملهنللنجسيينبىلكلذلبقهّجوتدقناک
ينيمثلازيزعلادبعخيشلاديىلعاهبملعلاضايح
.(م1808/ه1223:ت)

كلسيفطرخناءةرارقلاهسأرطقسمىلإهعوجرب

دعبةرارقلاةخيشمىلوتمثءاظعاوبّصْنوءةباّرعلا

.بازيميداوتاقلحعيمجقافَتاب«جاحلابخيشلا

ء«مهلكاشملحلساتلانیبيضاقلابصنملغش

اياضقلاضعبلهلحبرهتشاامك.مهنيبقيثوتلاو

.ةرارقلاجراخنمهيلإتعفريتلاةيصعتسملا

َبطقلانأيوروءلدعلايفلثملابرضمناك

عاضتتإلايفاونوك»:احصانهلةلاسريفبتكشيفطا

.دمحأيبأخيشلايرارقلاملاعلاكحفصلاو

ىنجءةّماهلاقئاٹولابةءولممهتريوديفةيباخكرت
.هئادعألبقنماهقارحإبلهجلااهيلع

ءهماكحأرتافدىلعانرثع»:ناظقيلاوبألاق

.«هطاشنىلعدهشتهتاقیئوتو

.نوهبابخيشلاةربقميفنفدوءةرارقلابيفوت

:رداصملا“

:راقح“.1(ځخم)قحلم:ناظقيلاوبأ“

(خم)بازمخيرات:زايتم“17(خم)ةيبهذلاالسالسلا

39-38

:ةظحالم

.يرارقلاناميلسجاحلاخيشلانبدمحأوبأمسابدرو
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نوهبنبیسيعنبدمحاب

(م1832/ھ1248:يفيح)

ءاهدجسممامإو‹ةرارقلابةباّرعلاةقلحيفوضع

يساكدمحابنبفسويخيشللًافلخهفاقوألليكوو

.(م1826/ھ1242:ت)

رخاىلعناظقيلاوبأخيشلافقومزاحًاقثومناك

.م1832/ه1248بةخرؤمهلةقيثو

نبمحنبفسويةملعلااهبلأسةيملعةلئسأهل
.(م1810/ه1225:ت)ينجسيللانودع

:رداصملا“*

.102/1(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ"

152

وفاعنبا‹؛“بلاطلايحينبدمحاب

ناکوءاهتباّرعةئيهةسائرىلوتءنايربنايعأنم
.سانلادوقعقيثوتيفريبكطاشنهل‹ةدلىللًاماعًابتاك

ىفةكراشمهلنأالإملعلايفاعيلضنكيملامبر
.فارعألاوباسنألاةفرعم

.ةماعلاةباتكلاوةباّرعلاةسائريفىسومهنباهفلخدقو

:رداصملا*

127/1(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“*

1/101ءنييبازيملارود:يرونلا*

:ةظحالم

هذهتلوحتمثكمحاببلاطلا:مسابرهتشا*

.هلسنلابقلةرهشلا

76
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*شاعنلوب‹دمحاي

(م1871/ھ1288:ت)

ةيبعشلاةمواقملاىفًادهاجمناكءةيادرغنمرجات

ةروثيفم1871ةنسينارقملااهداقيتلاةيرئازجلا

ةنيدمبرق(«ةناجمابدهشتساوءرامعتسالاًذضةمراع

.هتاکلتممعیمج

دمحابعيقوتنمةيسنرفلابقئاثوىلعانرثعدقو
انحجروءةمصاعلارئازجلاىفنييبازيملاىضاق[اذك]

.هيلإةبوسنماهنوك

:رداصملا“

ةخًرؤم:ةقيثو“180ءيدارقلاخيشلا:يدارقلا"

بكومىفةيضابألا:رَمعميلع“م1840ربمفون7ب

.95-4/596‹خيراتلا

:ةظحالم

.شاعنلوبحلاصنبدمحأ:درو“
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دابعنبدمحأنبدمحمنببويأنب"ةخاب

(م1631/ھ1040:لبقيح)

نونكسياوناكةخابدالوأنأفورعملاو«بسنلصأ
.ةرارقلاةنيدماونّشدنيذلامهوءةكيلموةيادرغ

.مهريغوحلاصنبميهاربإدالوأةحابدالوأنمو

:رداصملا*

.36-37ءةيفاشلاةلاسرلا:بطقلا“

“Motylinski: Guerara, 373
M'zab, 111.

“Darmagnac: Le

: ةظحالم

.تُحب:ةيفاشلاةلاسرلايفدرو"
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“لضفاوةشساب

)م144/ه828:ت)

ء(رئازجلاقرشةركسبةقطنم)نابيزلانمهلصأ

قرشملاىلإرفاست.م1400/ه2هنسفسوي

عماجبماقأهقيرطيفو‹ةرصبلاونامعبخياشملاروزيل

ء‹ملعللاًبلاطءايبيلبةسوفنلبجبوءرصمبرهزألا

.ملعللةقلحسَسأ

تآةريشع"هيلإبسنتةريشعنجسيينبيفو
یحیخيشلاهدافحأنمو؛تسلصوهف٩"لضفا

.یسیعنبنامیلسدئاقلاو‹يلضفألاحلاصنب

:رداصملا

128‹77-78بازمينبخيرات:ديعسجاحلا“"

“Louis David: Les Mechaikhs, 2.

نبیسوماذكولضفلانبىسومابابدرو"
.لضفألا

156

نودعنببويانب*”يرشتساب
)ع1301/ه700:ت)

ىلإدفو؛تلاليفتنمليقوءنالجراونمهلصأ

ديزيابخيشللاًفلخاهتخيشمبصنمىّلوتونجسيينب
.م1248/ه646ةنسيف

؛يكرومةيرقًاشنأم1257/ه655ةنسيفو

(ةثلثمفاقب)ياَنوُنُفأوايكونمناكسلااهيلإلّوحو
.نيشرټو

.نيبلاتاذحالصإلهیعسبرهتشاوءاًّملاعناک

دیعساب

ينبةخيشميفدمحمابخيشلاهفلخهتافودعبو

:رداصملا*

3-4(خم)ديعسويركزةايحنمةذبن:زيزعلادبع"

“Louis David: Les Mechaikhs, .21

:ةظحالم

.ةيبرعلابيركزلفيحصتوهيرشتساب"
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يديعسءدوادجاحلانبدیعساب

)ع1921/ه0:ت-م1/ه1268:و)

راصنأوء‹ةرارقلابنييسايسلاءامعزلانم

تسسأتىتلاةيرسلاةيعمجلاىفًاوضعناك.ةيادبلا

اهماهمنمناكيتلاوم1906/ه1324ماعةرارقلاب

ءاضعأدحأناکو‹مهيلاهأونينوجسملاةناعإ

.اهترادإ

تاباختناضوخلحشرم1911/ه1330ةنسيف

اذهمكاحبئانناکف.حجنو‹ةيدلبلاسلاجملا

لاجميفحالصإلاةكرحلحاجنلَوَأوهوء؛سلجملا

.تاباختنالا

رامعتسالاهلعضف‹هتگيروثوهتاطاشنلًارظنو

نمرهشآهتسدعبوءْتيمْظَعءانجسيفهبجزو

ةنسنجسلابىفوتلسلاضرمبهتباصإ

.م1921/ه0

:رداصملا“

.202/2219رئازجلاةضهن:زوبد“



كاب
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حلاصنبةكاب

(م1688-1640/ھ1100-1050:نيبيح)

ذملتتفطعلابرق(تيضزلت)فوصلاةيرقنم
(م1717/ه1129:ت)جاحلاوومحخيشلاىلع

فطعلانمتارتموليكةعستوحنعطقيناكو.ةيادرغب

.ملعلايقلتلةيادرغىلإ

ناکيذلاىسيعابوخأوهوةرونبةخيشمىلوت

.ةدلبلاسفنبًانذؤم

:رداصملا*

:زوبد*47/1(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

.1252رئازحجلاةضهن

159

ميهاربإنبجاحلاب

)م1904ربمسید/ه1326ةيناثلاىدامج8:يفيح)

ةنيدمبةيضابإلاةمكحملابًايضاقناكءهيقفوملاع

رَدَيلآةبتكميفوءبتكلابريبكمامتهاهلو

ىلاتاطوطخملانمريكو‹هتاخسنتسمنمضع

.هفراعمةعسوءهملعةرازغىلعٌلدتكلمتناك

:رداصملا“

لآةيتكم:تاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج“
.اهريغو4238/263-د/271ردي

160

(جاحلاوبآ)دوادنبجاحلاب

(م1297/ھ697:دعبئیح)

.هيادرغهخشمیلوتفم7/ه697ةنس٤«بازیم

78

الوءةيادرغبًادجسمسّسأهنأعجارملاتركذ

ةعسوتوهماەه630ةنسىلإهسيسأتخیراتضعبلا

رئاشعربكأنمءجاحلابلاةريشعبسنلصأوهو

.اهيفنفدىتلاةربقملاهيلإبسنتو.ةيادرع

:رداصملا*

46.ءبازیمدهاشمةرايزةلاسر:لوهجم“

.م.ت.ن.۾م.يحيساروب*1/67ةذىن:يرونلا“

.م.ت.ن.م:ميهاربإزاحب“(خم)

“Liwicki: Notes historique (Ghardala), 8,9

161

ريكينبهللادبعنبجاحلاب

)ع1728/ھ1141:ت)

.ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألابمامتهالاريثك
ينببقديوحللآدجربتعيبسنلصأوهو

.بازیمبنجسي

:رداصملا“

.66ء1/59(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“
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راشق؛رمعنبنودعنبجاحلاب

24نينثإلا:ت-م1924/ه1345:و)

(.م1996ربرتکأ7/ه7ىلوألایدامج

ةرسأناضحأىفاشنءةيادرغةنيدمديلاومنم
.لاحلاةطّسوتمءةظفاحم

ريبكلادجسملايفهرهظتساوميركلانآرقلاظفحف



رومعبنبفسويجاحلا:مهنمخياشمديىلع«ةروتبب

دمحأجاحلاءةبيهىسيعنبميهاربإجاحلا«ولولوفاب

.مورکومحنبا

لصاووءةمصاعلاىلإرفاسم1931ةنسيفو

ةسردملايفءزایتمحونبنبمیهاربإخيشلادنعهتسارد

.ًايلاح(ةنيرزوب).(ريلال)عراشةيحانبةئيضابإلا

هدلاوناکديفةراجتلابلغتشام1937ةنسيفو
ةدازتسالاىلإةقاّوتلاهتدارإنأريغءةمصاعلارئازجلاب

‹م1946ماعةساردلاىلإهتداعأمولعلاوفراعملانم

هتاساردلمکيلنجسيينببيرباجلادهعملابقحتلاف

خيشلاوراّفحريكبنبميهاربإخيشلاديىلعايلعلا

.امهریغو«وناببفسوينبدمحم

دجسمبةباّرعلايفاوضعريتخام1947ةنسيف

ماعيفو.داشرإلاوظعولاةّمهمهيلإتدنسأوءةرونب

مثء‹هتافونيحىلإةالصلاةمامإةّمهملحشرم3

نمنيتنسلبقو؛دجسملافاقوأةيلوؤسمهيلإتدنسأ
.ةقلحللاسيئريعهتافو

يفهتكراشميعامتجالالاجملايفهتاطاشننمو

هتمهاسموم1950ةنسةيريخلابابشلاةيعمجءاشنإ

سلجملهتسائرمثء«يدابلآ»هتريشعةرادإيف

.ةريشعلا

‹يوبرتلالاجملاوههطاشنتالاجمزربأٌلعلو
:يفكلذلثمتیو

ىنعتيتلاءفراعملاديحوتةنجللهتسائر.1

‹بازيميداوبةَّرحلاسرادمللةيوبرتلاجماربلافيلأتب

.م1951ةنسكلذو

دجسملاوتابثلاةسردمعيسوتىلعهفارشإ.2

.م1962ةنسريبكلا

.م1970ةنستابثلاةسردملهترادإ.3

يمعدهعمسيسأتيفم1973ةنسهتكراشم4

79

جاحلاب

دقو«بازيمیرقنايعأنمةَلثعم؛ةيادرغبديعس

.يضابإلاخيراتلاوةيمالسإلاةعيرشلاسيردتبلفكت
رصّصختلامسقءاشنإيفمهاسم1988ةنسيف

هقفلاىفهبارضاحماذاتسألمعوءديعسىّمعدهعمب

.يمالسأإلا

:رکذنةريثكلاهتافلۇؤمنمو

تاقلحعبسيف«ليلدلاوهقفلا»ةلسلس.1

.(طم)ءةيوناثلالحارملل«هقفلالوصأ».2

.(طم)‹«ةيضابإلاخيراتيفةئيضملاةعمللا».3

.(طم)‹«ملسمللةحيحصلاةديقعلا».4

.(طم)‹«مالعإلالئاسونممالظلاورونلا».5

.(طم)‹«ديلاقتالننسبازيمدئاوع»6

.ةعيرشلاةبلطجارخإ«سيةروسريسفت».7
نمض«تايبنجألابجوزتلاوباتكلالهأماعط»8

.ةرصاعماياضقوثوحبةلسلس

قیسننوعمج‹«حافكلابوردنمتاحفص»9

.(طم)؛مورکدمحأجاحلا

‹اةايحلاونيدلایفتارضاحموثوحب».0

.هتافودعبتعبط

هریسفتيفلّتمتي«هبمهاسئملعلمعزربأٌلعلو
ىلإم1956ةنسنمءدجسملايفميركلانارقلل

مويهمتخةبسانمبميركتلفحهلميفدقوم6

.م1996ناوج0

«نيفكرتوب»ةثداحىفىمعألاباهرإإلاديهتلان

ىدامج24نينئإلاءاسماديهشتامفءطاوغألابرق

.م1996ربوتكأ7/ه1417ىلوألا



جاحلاب
:رداصملا“

بوردنمتاحفص:جاحلبراشق#موركدمحأ

.موركدمحأقيسنتوعمج؛ةايحلا
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**دمحمانبيساکنب*جاحلاب

جاحلابخيشلابفورعملا؛يرارقلا
(م1827/ھ1243:ت-م1718/ھ1130:و)

یلوتيرارقخيشثلاثربتعيءةرارقلاءاملعنم

عيمجتاقلحقافُتابيداوللةماعلاةخيشملا

.روصقلا

ءةرارقلايفدمحمنبيساكهيبأنعملعلاذخأ

؛نودعنبومحنبفسويبوقعييبأنيخيشلانعو

.ىتيمثلازيزعلادبعخيشللاذيملت

رشنوسيردتللىّدصتءاهييحموةرارقلاخيشناك
ءىنجسيلاناميلسنبرمع:هتذمالترهشأنموءملعلا

نبدوادنبميهاربإو‹يوافطعلایسیعنبجاحلبو

.ينايربلايماب

خيشلاهذاتسأهلبق«نيدلاةبسنةلسلسيفةقلحدعي

.يوامطعلاجاحلابهذيملتهدعبوءينيمثلا

لمهأىلإةلرطمتاباوجهلءرعاشوبيدأ

ةئارةديصقدجنطوطخملايفو‹ارعشوارشن؛نامع

.ايٻنيسمخوةئاميفيهو؛همظننم

ةبتكمكرتدقو.اةمالعلاابهفصويذلاينيمثلا

نمريثكلايوحتءةسيفنلاتاطوطخملابةرخاز

.هتاحخوسنم

هتمكحلناكو؛نيرطضمللًاجلمهئاخسلناك

هتدلبیفتعقواملانمآیوأمهتسایسوهریبدتنسحو

80

الاجرءايربألانماريثكهيلإىوآدقف؛ىلوألاةنتفلا

دجسملابلاجرلاوءهروديفءاسنلالعجفىاسنو

.بارشلاوماعطلانمهيلإنوجاتحيامٌلكبلفکتو

لتقلانماجنهنأالإ«تارماؤملاهَّدضتكيح

ءاهوبهتناوهبتكاوقرحأنيمرجملاًنكلوءةبوجعأب
تاطوطخملاسئافنبةرماعةنازخاهنمتيقبدقو

يفتاطوطخملابةبتكمىنغأربتعتويدافحأىدل
.ةرارقلا

يفةثيدحلاةضهنلاوحالصإلاةيارعفرنملّوُأٌدعي
تاقياضملاضعبلكلذلةجيتنضّرعتفءةرارقلا

مثةيادرغىلإبورهللهعفديذلارمألا«تاديدهتلاو
يفم1827/ه1243ةنسيفوتثيحفطعلاىلإ

ةنسيفوتهنأرافحخيشللىرخأةياوريفوءةياور
.م1819/ه5

:رداصملا*

)خم(تافلۇمعومجم:نامحيبنبميهاربإ*

29-32(خم)ةيبهذلالسالسلا:راّفح“.ظ5
وبأ*83-1/84(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“
:لوهحم“0)م(هفرعأامكينيمثلا:ناظقيلا

دهعم:يفيرش*24(خم)بازمدهاشمةرايزةلاسر

157/2؛282/1رئازحلاةضهن:زوبد“15قايحلا

جاحلبخيشلاةبتكمسرهف“.97/1ءةذبن:يروتنلا"

جاحلا“(خم).م.ت.ن.م:ميهاربإيالط“ةرارقلا

ليیعامسإنبا“(ڂم).م.ت.ن.م:فسويديعس

مساقجاحلانبدمحمجاحلاعمةلباقم:حلاص

نبمساقجاحلاعمةلياقم:حلاصليعامسإنبا”

.جاحلب

.*

ضوعجاحلا:همسابتكهخسنباتکرخآيف

:دروو**جاحلاب:وههنعرهشألاألإ.جاحلب
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دمحمنبجاحلاب

)م1964/ھ1384:ت)

طرخنافءهرهظتساونآرقلاظفحاهبوءةرارقلابدلو

رمعجاحلاهتذتاسأنموء«ناوريإ»ذيمالتلاةقلحيف

.ناظقيلاوبأىسيعنبميهاربإو«يحينب

ذيمالتلارادتاقلحىدحإىفسيردتلاةّمهمىلوت

.قيتعلادجسملاب

يفسَسأت)ةايحلادهعمجمانربيعضاونموهو

ًايرادإًاوضعهيفناكوء(م1925ويام/ه1343لاوش
ٌ

ضعبذخأوءًانمزمارحلاتيبلارواجهربكيفو
ملعاميسالءالجألامرحلاءاملعنمملعلانونف

:رداصملا*

:زوبد“367/2(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

:نودعخشلا*23/354؛277/2رئازجلاةضهن

165

“ينجسيلاديعسنبدمحمنبجاحلاب

(م1494-900/1543-950:نيبيح)

ةيدملانمليقوءةسوفننمليقوءةبرجنممدف
یتبةدلبًادصاقبازیميداوبملعلانمرثدناامءايحاال

.نامحدخيشلاوديعسيعنيخيشلاعمنجسي

:اهنمبازيميداوبةَّماهافارعأوةييراتتائيهًأشنأ

.ركنملانعىهنلاوفورعملابرمألاةئيهءاشنإ:ًالَوأ

نأدعبةباّرعللةيذيفنتلاةئيهلازيزعتودييأت:ًايناث

جاحلاب

ملعلالهآنمءافكأءاضعألهرايتخابكلذو١٠تمفمعض

.ميركلاقلخلاو

ناکامدعبءنجسيينبيلالمشعمج:ًاثلاث

رضاحملاىفتامتخلاونآرقلاةءارقءاشنإ:ًاعبار

.لمعلااذهبسانلامايقرثِإءاعدلابهللاىلإًاجلفرمتلا

‹ةيخيراتلانكامأللةرايزلالفحءاشنإ:ًاسماخ

ءةنسلكنمسرامرهشنملوألانينثإلامويبنّيعملا
تحتةرايزلاءانثأةبلطلاراغصلناحتماماظنعضوو

.مهفيرعفارشإ

ةمتاخيهيتلاجاحلابخيشلاةربقمبسنتهيلإو

ماقتيتلاو؛نجسيينېبءاتشلالصفيفرباقملاةرايز

.ارابتعاوًاراكذتسا

هذهيفاهاتومربقتيتلايهدلاخلآةريشعو

.ةربقملا

ةَّمقيفءتلاليفاتةيرقنمةيبرغلاةهجلايفهربقو

.لبجلا

بعشیدحإءوُموُمةبعشهايممّظنيذلاوهلاقيو

:رداصملا*

٤2021«بازیمدهاشمةرايزةلاسر:لوهحم“

:رّمعميلع“18/1(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

ماظن:يريبعجلا*4/333‹خيراتلابکوميفةيضابإلا

.34بازمينبخيرات:ديعسجاحلا“.291ءةبازعلا

ةبتكمسرهفءتاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج“

:ةظحالم

نبجاحلابو‹دلیعسنبدمحمجاحلا:دری



دمحماب

166

هللادبعنبزيزعلادبعنب”دّمحماب

ينجسيلايصفحلایسومنبيحينبا

)م16/ھ10:قلوألافصنلا)

نالجراوبًرقتسا«برغملابءارمحلاةيقاسلانمهلصأ

/ه971:ت)ليعامسإنبیسیعيدهمايأرصاع

.ةيبرعلامولعيفهتذمالتةلمجنمناكوم14

نموءدجسملاخيشوهوءيعامتجاحلصموملاع

هّحخيشسردوهللادبعهنباهديىلعجّرخت.ةباّرعلا
يضابإلابهذملالوصأىسيعيدهمابأةغللامولعيف
.هنماهيفهققفأناكهَل

ینبیرقنیبدُحونملّوأهنأرداصملاتركذ
‹نيشرتو؛يكروُمووايکوب:ةعزانتملانجسي

دحاونکسو‹؛ةدحاوةملكىلعمهعمجذإ؛تلاليفاتو

نأريغ؛ةيلاحلانجسيينبيهيتلا«تلالفاتب
مسرءافعوراثدنادكؤتةيرثألاوةيخيراتلاتايطعملا
تاياورلامظعمنأنعًالضفءةرتفلاهذهيفىرقلاهذ

.تلاليفاتسيسأتلاخيراتم14/ه8نرقلانملعج

بازيميداوليعيرشتلاسلجملاسيسأتهيلإبسنيو
.دّمحمايبأماقميايلاحفرعييذلاناكملايف

بسنةلسلسهيلعتزاجهنأشيفطابطقلاركذيو
.نيدلا

هيلإبسنتةريشعنجسيينبيفو٤بسنلصآوه

.شيفطاخيشلاةميألابطقو

:رداصملا*

121-122ةيفاشلاةلاسرلا:شيفطابطقلا“

:زايتم“16ء14(خم)ةيبهذلالسالسلا:رافح“

82

ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“110(خم)بازمخیرات

‹خيراتلابکوميفةيضابأإلا:رمعمیلع*16(خخم)

قاود“290-291ءرئازجلاةضهن:زوبد“237/4ح

جاحلا“3-4)خم(دمحمابلآخیراتنمةذين٠رمع

ةلاسر:لوهحم“79126‹«بازمیتبخیرات:دیعس

فورعمجاحلبوساروبیحینيثحابلاعمةلباقم
..ياکبنامیلسجاحلاعمةلباقم:یمعاباب*

“Smogorzewski: Abd-al Aziz ses ccrits cet ses

sourses, 9. Lewicki: Les mechaikhs, 22..

:تاظحالم

.دمحمو‹دمحموب:درو"

اذهوه7قلهانميکسفزوجومسهلعج”

.رهاظًاطخ

167

رصاننبدمحماب

(م1435/ھ839:ت)

ةثالثلاهدالوأعمةيادرغىلإمدقءةتاردسنمهلصأ

خيشلافلخو.م8/1376هنسغيريداونم

.ةيادرغةخيشمىفدوادجاحلاب

:رداصملا

1/67.نييبازيملاةايحنمةذبن:يروتلا"

168

ةباحسوبدمحماب

)م17/ه1:ق)

ملعلابرهتشاوءةسوفنلبجنمةيادرغىلإمدق
.ةمامإلاةباثمبربتعتىتلاةيادرغةخيشمىلوتءعرولاو

خيشلابىنكملاىسيعيتمعخيشلادافحأنموهو

.(ةمجلاواباب»

نبدمحمهللادبعىبأبةئيملعلاطاسوألايففرع



يشكيودسلايبرجلاةّسيبأنبورمعنبدّمحمهللا

لئاسمىفء(ه1088:ت)ىشحملابفورعملا
.ةطوطخملازتال؛ةيعرشیواتفو‹ةيلمع

يفيندتلانمةلحرمبرميذلابازيمنمرفن
ههجومّميفءيعامتجألاعضولاوىملعلاىوتسملا

مولعلاىقلتينينسهيفثكموءىصقألابرغملارطش

اممالاحًاوسأعضولادحوهنطوىلإعجراًملو

فورعملابرمألاهيارلمحوءىوتفللسلجف«هکرت

نمكلذبناكف‹عمتجملاحالصإوركنملانعيهنلاو

ينبءاهقفمساباههُجوةطوطخمةلاسرفلخدقو

.نالجراوةبازعىلإبعصم

نودبتاونسرشعةّدمةيادرغتيقبهلتقمدعبو

.اهتبازعةئيهسأريخيش

:رداصملا*

ومح“(خم)ةعسوملاةلاسرلا:بطقلا

(خم)ةرايزلامويدهاشميفةلاسر:ىسومواباب

تاباوج*(خم)نالجراوةبازعىلإةباحسيبأةلاسر“
(خم)یسومنارمعيبألئاسمىلعةنسيأ

ىسومم>لا“67نييبازيملاةايحنمةذبن:يرونلا"
سرامف1ء(خم)ةباحسيبأخيشلاةمجرت:ريشب

.(ثارتلاةيعمجةزوحبةخسن)م7

169

«هيمأميدخ»بريهشلا؛دمحماب

)ع1255/ه653:ت)

ىلإمدق«رئازجلاب"يراخبلارصق"ةنيدمنمهلصأ
خيشيناثوهو.م1168/ه564ةنسهَّمَأعمةيادرغ

؛بصتنملااذهيفرماتهبابخيشلافلخذإءةيادرغل

.ةَّمأللةمامإلاةباثمبربتعيناكيذلاو

83

دمحياب

سانلادنعفرعىتحهّمألةقلطملاهتعاطبرهتشا

.فورعمماقموءةظوفحمتاماركهلو٠"هّمأميدخ"ب

:رداصملا*

67صء.نييبازيملاةايحنمةذبن:يرونلا“

ةيعمجةبتكمةيادرغبملاعملاةرايزنعيعمسطیرش“

.ثارتلا

170

دَّمحأجاحلانبحوناب

(م1853/ھ1270:يفيح)

يذلادفولانمضاهليممناكءةكيلمنايعأنم

طاوغألاةدهاعمماريإبازيميداوسلجمهيلإلكوأ

يتلاو.يسنرفلارمعتسملاعمم1853/ه1270ةتس

يفلخدتلامدعوءةيبازيملاةَّمَأالاتباوثمارتحابيضقت

.ةيلخادلااهنوؤش

:رداصملا*

.٤99بازميتبخيرات:دیعسجاحلا“

171

یسیعبابنب“دمحیاب

(م19قتاينيعبرألا/ه13قتاينيسمخلا:يفيح)

ريمألاهذختتا.بازيمبةكيلمةنيدمتالاجرنم

.هرسنيمأوء‹هىتاکو‹صاخلاهبط)م1883

:رداصملا“

:يدارقلا“1/255ءنيبازيملارود:يرونلا“

65؛«بازم

:ةظحالم

.دمحأياب:كلذكبتکیو“



دمحياب

172

حوننبنامیلسنب“دمحیاب

)ع1039/ه431:ت)

لبجب«تسوُبرکاَن»نمهلصأءةسوفنتالاجرنم

.ةتاردسبتاونسشاعءةسوفن

هملعلعمتجمل۱يفربتعمريثآتوذوفنهلناک

ءطسوألابرغملاىلإةسوفنهنطومنملقتنا.هعروو

ةيدملاةقطنممثءَساَدْنَمِببازيمىلإهقيرطيفًرمف
هتقفارمقطانملاهذهنمالجرنوعبرأرّرَقوءةنايلمو

ةعانصتذختاىتلاءراخفدالوأةلئاعمهبتأشتف

هرورمدنعوكعباميفاهلةفرحسبجلاوفزخلا
مهوءالجررشعةسمخاهنمهعمجرخيراخبلارصقب

.«ةرخانزلا»

ةكيلمةدلبل(يبونجلارصقلا)«ْياَدَوُنأمرغ»سَسأ

ماعبازیميداولصوامدنعكلذو‹يئاطسرفلا

.)ع1004/ه395)

.ةيلاحلاةكيلمبرغنآلاىلإفورعمسلجمهل

-ةيبرغلاةهجلانم-دجسمةكيلملفسأيفو
دبعابخيشلاةربقميفمولعمهربفو‹همسابفرعي

.يثركلانمحرلا

:رداصملا*

؛بازیمدهاشمةرايزلوحةلاسر:لوهحجم“
جاحلا“(خم)دیعسيئةبيتكمنمقئاثو“15-3

.33بازمينبخيرات:دیعس

*.David: Les mechaikhs, 1.

.حوننبنامیلسنبيابدمحأ:اضيأدرو"

84
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يضاقلا“ديزياب

)م17/ه645:ت)

طسقلاولدعلابرهتشاءهلبقٌدحأبصنملااذهلوتي

يتلانيشرِيىلإيانونفأةيرقناكسضعبلقت

نبيرشتسابخيشلاةخيشملايفهفلخو.اهنشد

ةلئسألمحتنامَعءاملعىلإاههّجوةلاسرهل

.ةيهقف

ةربعميهءهيلإبسنتةربقمنجسيينبيفوءرابزا

.ديزيابةربقمبةاًمسملاءدلاخلآةريشع

:رداصملا“

:زوبد“29(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ"
ينبخيرات:ديعسجاحلا“*253/1ءرئازحلاةضهن

.(خم).م.ت.ن.م:ميهاربإيالط*.33بازم

“Lewicki: Les Mechaikhs, 21

.دیزیدروو«؛دیزیوبدرو"

174

)1631/ه0:يفيح)

وهوءنيسيسينبنطبنمءنالجراوءامعزنم
دمحمنبرافغلادبعيالوممادقتساىلعلمعيذلا

/ه1040ةنس-سافةنيدمفارشأدحأوهو-
.نالجراورومأَيليل.م1



.نالجراوةرامإىفراّمْغلا

:رداصملا*

لقعموب“65(خم)نابلانصغ:مازعأ“

175

)م1510/ه6:يفيح)

ةحاصفوةّوقىتوأءنايبلاوبرحلالهأنمناك

.قحلانعامهبمفاد

دعب«هرصقىلإسوربربنيدلاربحهاعدتسادقو

هلتناكفءةمصاعلاىلعقدحملارطخلاهساسحإ

نييئادفلانمهعومجمنيوکتيفةيسيئرلاةمهملا

24/ھ925خيراتبةليحبنابسإلااومزهوءنييبازيملا

.اهليصافتركذيفرداصملاتبنطأم8توأ

ءارحصلانمًاشيجنّوكهنأناظقيلاوبأركذو

نابسإلاًدضبرحلاىفةكراشمللهداقوءةيرئازجلا

.م1520/ه7ماعهبرجهریزجىلعاولوتساامل

دروأبرحلاهذهعئاقويف-ةدوجوم-ةديصقمظن

.ًاتيبنيرشعوةعستهقحلميفناظقيلاوبأاهنم

.ىرکذلاوةربعللرازيهمسالمحيدحسمفطعلاب

.ىفلخلادالوانم٤«ىسوم

:رداصملا*

:يرونلا.1/8(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ"

ينبخيرات:دیعسجاحلا“206-1/209ةذين

.م.ت.ن.م:فسويديعسجاحلا“63بازم

.(خم)

985©2م مالعأمجعم

176

*تخبلاْمأ

(م1078/ھ471:يفةايحلاديق)

فلخينبناميلسعيبرلايبألاختنب

نمًابيرق«نيکويم»نميهوء(م1078/ه471:ت)

.(ايلاحشادحينب)يسنوتلابونجلاب«تْسلوُمَت»

يفهلآأستةوسنعممويتاذتدعقاهنااهنعيورو

.رجفلاعلطىحظعاوملاولئاسملا

:رداصملا

وبأ“1/288/2257ءقةريسلا:ءايركزوبأ“

يريبعجلا“*.52)حم(ركبنبدمحممامإلا:ناظقلا

:ةظحالم

.نيتيتحتب«تخيلادرو“

177

هيقفءدوادجاحلانبیسومنب*ّنسْب

م1761/ه1175:ت)

طقسميفمولعلاءىدابمذخأءنالجراونم
خيشلاديىلعبازیميداوبهتساردلصاومث«هسأر
نبحلاصخيشلاو‹يبعصملامساقلايبنبدمحم

.امهريغوءميهاربإ

نمهعوجردعبءنالجراوبةقلحلاةسائرىلوت
كرتفءةّماهلابتكلاخسنبلغتشاو«بازيميداو
دقو»:مازعألاق.تادلجملابةءولممةريبكةنازخ
اءزجوءخياشملاناويدنمءازجأضعباهنمتكردأ
.0...يوغبلاريسفتنم



ماطسب

ةبوجأوءةريثكًابتكتيأردقو»:رمعمىلعلاقو

.اهديطخةّمج

خيشلاهذاتسأءاثريفةديصقهلنأناظقيلاوبأركذو
دقو»:لوقيفهلئاسرنعاأوءميهاربإنبحلاص

ينبنمهناوخإىلإاههُجوهلةلاسرىلعترثع

ةلاسرهلو...مهسوردنولوازيةبرجبمهوبعصم

.«ةبرجبهناوخإىلإىرخأ

ميظنتونمألالئاسمبٌمَتهَتءنالجراوناطلسبتاك

.دلبلا

.«ةيهقفةلئسأنعةديدسةبوجأ»:كلذكهراثانمو

هذافحأوءنالجراوبةّسابخيشلالآدجوهو

.یسوميمعوهيقفلآبایلاحنوفّرعي

:رداصملا“

قحلم:ناظقيلاوبأ*6(خم)نابلانصغ:مازعأ

بكوميفةيضابإلا:رّمعميلع“70/1(خم)ريسلا
وبأءناميلسلقعموب“240/4-242.خيراتلا

‹قيقحتوةساردءدمحأنبرهاطلاةلاسر:عيبرلا

نبةسابخيشلاوهنم:لقعموبناميلس“(خڂم)
سرهف‹تاطوطخملاليلد*هلک‹(خم)؛یسوم

ةقينويو‹همسأمسریحخيشلاناکاذكه*

مويلاهيلعفروعتاماًتمأ.َنساب:همسرطقفةدحاو

.هًّئاب:وهفهدافحأيف

178

ریهزنببيسملانب”رمعنبماطسب
(رضنلاوبأ)ةلقصموعدملا«يبضلا

)م7-8767/ه100-3:150ط)

نمًايرفصهرمألّوُأناك«قرشملاةيضابإمالعأنم

وهوءيضابإلابهذملاقنتعامث«بيبشباحصأ
.هتأشنيفبهذملانعنيحفانملاو‹نيملكتملانم

نملَّوَأوهوسلاجملارضحيناك»:يخامشلالاق
ی

.«ملكتي

:رداصملا

دعاوق:يلاطيجلا“103/1ءريسلا:يخامشلا“

نيملسملاةعامح:يكستفيل“1/53ةمدقمءمالسأإلا

:ةظحالم

.ورمع:كلذكدرو“

179

(لهسوبأ)يتولاللايتريمدنتلادمحمنبرشبلا

)م10/ه4:ق)

جرحت.يتسفتلافسوينبرازرصنيبنعوءةسوفن

.نوراهيأنبناميلسعيبرلاوبأةملعلاهديىلع

:رداصملا

193/2«بكومىفةيضابإلا:رّمعميلع

شماه159/1ءمالسأإلادعاوق:يلاطيجلا“
.(يلكابنمحرلادبعقيقحت)

180

ينازفلادمحمنبراكب

)م67-815/ه0-4:200ط)

:ت)متسرنبباُهولادبعمامإلاةقبطنم
.(م823/ه28

.اهركذيملهئنكلو«تافّلۇمهل»:يخاّمشلالاق



ىنېبرديلآةريشعةبتكمبةخسنهنمو‹ىناّرفلا

ءةبرجبةينورابلاةبتكملابةئيدرىرخأةخسنو«نجسي
.لضفالاةبتكمىفاهنمءزجو

:رداصملا

:ناَرفءاملع“170/1ءريسلا:ىخاّمشلا"

لیلد:ثارتلاةيعمج“هلكناَرفءاملعةبوجأ

؛212مقرةقاطبرديلآسرهف:1ج‹تاطوطخملا

ةروص:ثارتلاةيعمجةبتكم“080ءلضفالآسرهف

.ةينورابلاةخسنلللصألاقبط

181

ينئاطسرفلايسوفنلاركبيبأنبركب

)م10/ه4:ق)

سوطامنبانعملعلاذخأءغيرأنمهيقفملاع

.)م896/ه283دعبيح)ةسومنلبجبنامیلس

ريسيتاهيفءةيهقفلئاسمةّدعينايسولاهلركذ
.ىواتفومكحتاقلعملاباتكيفهلو؛سانلل

‹كمحمهللادبعیبدلاووهاذهاركبنأودبيو

.ةباّزعلاماظنعضاو

:رداصملا

:ينيجردلا“35/1(خم)ريس:ينايسولا“

ىلع“2/61ءريسلا:ىخامشلا“350-351.تاقبط

.4/285‹خيراتلابكوميفةيضابإلا:رّمعم

.6-7ق‹(خم)تاقلعملاباتك:لوهجم“

182

يمتسرلا“باهولادبعنبحلفأنبركبوبأ
(م871-258/874-261:نيبمكح)

ىلعترهيتبملعلاىقلت‹نييمتسرلاةميألاعبار
.هدجوهدلاوىلعواهئاملع

ء‹ءاملعللًاعّيشمناكو‹خيراتلاورعشلابعولوهل

87

رکبوبآ

نكيملهئنكلوءةراضحلاوةفرخزلارهاظملًابحمو
ةسايسلاوةرادإللانوؤشلًانسحمالوءهنيديفًاخسار

ءةفرعنبدمحمهرهصلتقيفرمآتلابمهُتتاوهئابآك

نتفلاةعقرهيلعتعستاواهتبيههتلودتدقفكلذلو

كرتفتراصنأتّلقوءلاحلاهيلعتقاضو«فعضلاو

داعيذلاناظقيلاىبأهيخألةمامإلانعلزانتوترهيت

ةمامإيفهفلخفم261/874ةنسقرشملانم

.ةيمتسرلاةلودلا

.رهشأةعضبونيتنسىوسهتمامإمدتملو

:رداصملا

ء21ء16قميألارابخأ:ريغصلانيا“

142/1قريسلا:ءايركزوبأ“359546174

:يراذعنبا“291/2؛83/1ءتاقبط:ىنيجردلا“

راهزألا:ناميلسىنورابلا“1«برغملانايبلا

:نامیلسینورابلا*222223.236ءةيضايرلا

خيراتلادجوم:كاعكلا“44ءةيضابإلاخيراترصتخم

يلع“41ءنابلانصغ:مازعأ“196ءرئازجللماعلا

72-4/74.خيراتلابكوميفةيضابإلا:رّمعم

اهدعبامو562/3ءريبكلابرغملاخيرات:زوبد“

نبملاس“560/3650-574رئازجلاةضهن:زوبد“

ةلود:يركبلا“64-65ءةيرجخيرات:بوقعي

ءةيمتسرلاةلودلا:زاحب“...124-125.نييمتسرلا

:تدوج“70/1ءرئازحلاخیرات:يلاليجلا“سراهفلا

ةلودلا:يريرحلا“...66/67ةيجراخلاتاقالعلا

يفةيضابإلا:دمحمبجر“...155ء18ءةيمتسرلا

93/10ةيمالسإلافراعملاةرئاد“111ءرصم

‹يسايسلاركفلا:نالهج“32/2ءمالعألا:يلكرزلا“

يلكب“37ءييرصعلابرفغملا:رانوب“8

ناونعتحتبازيیميداوةديرجبلاقم:نمحرلادبع
/ه1345نابعش15)20.ع*نييمتسرلاخيرات"

(1926يرفيف8

*Motylinski: Chronique, 7 “Negre: La fin de

L'ètat, 17 “Zerouki: L'imamat, 151.



183

دحاولانبركب

(م9/ه3:ققرخاوأ)

وهناکءةيمتسرلاترهيتةامحودلبلاهوجونم

دهعيفيمالسإلابرغملايسرافيديبينبرکبو
.(م894-906/ه281-294)فسويمتاحيبأمامإلا

(باطخلايبأنبحمسلاراصنأ)نييحمسلانمناك

فلخعابتأ)نييفلخلاءادعأةيمتسرلاةمامإللنيلاوملا
يف«ةيمتسرلاةمامإلاىلعاودّرمتنيذلا(حمسلانب

متسرنبنمحرلادبعنبباهولادبعمامإلادهع
.(م787-823/ه208-171)

:رداصملا

.94ءرابخأ:ريغصلانبا"

184

فسوینبدوادنبرکبوبآ

)م1792/ه6:يفيح)

ديىلعهملعىت‹بازيمبفطعل|ةنيدمخيش

.دجسملاىفًاظعاووًاسردمناكيذلاهدلا_

.هلًافلخبازيمخیاشمنمعامجإبنّيعهدلاوةافودعبو

ىلعألاسلجملايفاهلًالثممفطعلاهتمدقو
بتاکناکفء-دیعسمعسلجم-بازیميداول

ذاخّيالسلجملااهفلكيتلاةنجللانمضنّيعو
لمعيذلا‹ةنيطنسقيابحلاصهيضقنممزاحفقوم

ماع(قرشلاكلياب)هتيالوىلإبازيمفاحلإىلع

ضرفوهذومنعيسوتلكلذو.م1792/ھه6

.ةقطنملالهأىلعةظهابلابئارضلا

انرثعدقوءةسوفنونامعءاملععمتابتاكمركبيبالو
.(خم)ينامعلارصاننبناميلسخيشلاعمهتالسارمىلع

88

:رداصملا*

(خخم)هتاغلۇمعومجم:نامجيبنبميهاربإ"
جاحلا“1/123(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“و5

81‹«بازمينبخیرات:ذہعس

185

ورمعنبهللادبعنبرکبوبأ
(م8/ه2:قلئاوأ)

ىلعناک»:ىناهفصألاهنعلاق؛يدعينبنممع

.«يراشلافوعنبراتخملاةطرش

/ه130:ت)ٌقحلابلاطبريهشلا«يدنكلاىيحينب

.تومرضحيفةمامإلاماقأيذلا((م7

:رداصملا

.23/125‹ىناغألا:ىناهفصألا“

186

(حلاصوبأ)“”ينسارهيلامساقنبركب
)م1039/ھ431:ت)

ةمالعلاةسردمبقحتلإءنرزإينبيفهدلومناك

ىحاهنمفرتغاف«سوطامنباناميلسعيبرلايبأ
نبناميلسنعملعلاذخأامكءلوحفلانمحبصأ

.هماتيأرخاوأيفنوقرز

جّرختوءهسيسأتدعبةبرجبريبكلاعماجلايفسرد
هللادبعوبأ:مهنمةبلطلانمةعومجمهيديىلع
وبآوءةبازعلاماظنسّسؤميسوفنلاركبنبدمحم
وبأهنباو«يراوهلايئامللاجونامنبهللادبعدمحم
.ينسارهيلارکبنبنالسیودمحم

اميفهيلإعجرب«مالعألاءاملعلانممساقنبركبناكو

ةماقإوىوتفلايفعزفملاهيلإوءرومألانملجوفد
.ركتملانعيهنلاوفورعملابرمألاىلعًاصيرح«ماكحألا



سيدابنباٌرعملاشيجهلتقءًاديهشتام
‹(م1016-1062/ه406-454:مكح)يجاهنصلا

ءاهّنشيتلاةلمحلايفةبرجةريزجىلعهموجهرثإ
درمتلاو«يكلاملابهذملاقانتعاىلعسانلالمحيل

بهاذملاوءةّصاخبيليعامسإلايعيشلابهذملانع

نعلاصفتالارثإكلذو؛ةّماعبىرخألاةيمالساإلا

.رصمبةيمطافلاةفالخلا

.ةبرجبم1039/ه431ةنسخيشلالتقمناكو

:رداصملا

.ط)352/2-353ءةريسلا:ءايركزوبأ“

تالاؤسلا:ىفوسلا“(رئازجلا.ط)61-62(سنوت

353-2/360؛تاقبط:ينيجردلا“43ء(خم)

‹(خم)ركبنبدمحممامإلا:ناظقيلاوبأ“367-6

093/3.بكومىفةيضابإلا:رّمعمىلع“.4

ءةبرجخيرات:بوقمينبملاس“102122

067هةبازعلاماظن:يريبعجلا“80-7100-99

0172242267299.

.ينساريلا:دریو"

187

نبهللادبعنبدمحمنبرکبوبآ
دبعنبميمتنببيبحنبلّمؤملانبورمع

طرقنبهللا

(م747/ه130:يفيح)

ءةيضابإلايأرىريهنأمزحنباركذ«يدعينبنم

موي(م747/ه130:ت)يراشلاةزمحيبأعمناكو

.ةيمأىنبىلعارئاثةنيدملاوةكمىلإهمودق

:رداصملا

.150«برعلاباسنأةرهمج:مزحنبا"

89

ركبوب

188

)م9/ه3:فرخاوأ)

.اهتامحوةيمتسرلاترهيتهوجونم

فسويمتاحيبدهعيفبرغملاسرافناك

-نييحمسلانمناكو؛(م894-906/ه294-281)

اوبراحنيذلا-باطخلايبأنبحمسلاباحصأ

ىلعاودّرمتنيح-حمسلانيافلخعابتأ-نييفلخلا

.متسرنبباهولادبعمامادهعيفةمامألا

:رداصملا

.94رابخأ:ريغصلانبا“

189

*يليَمْتلايغاوزلايحينبركبوبأ
(م1039/ھ431:-لتق)

هللادبعوبأمهمدقتسانيذلاولجآةباّرعنم«ملاع

بونجغيرأىلإ-ةباّرعلاماظنعضاو-رکبنبدمحم
.رئازجلا

تاقلحلايفديعسهيخأعمركبويأذملتتدقو

دعاوقءاسرإيفمهاسنممنوكييلاتلابوءىلوألا

.ةبازعلاماظن

ءارآاوءیواتفوةيدقعءارآهلءملاعكلذىلإوهو

ءهنامزةبازععمتارظانموءةيعرشلاةسايسلايف

اهنمًاضعبدروأءةينارقلاتايآلاضعبلريسفتو

يفانسل»:ةروهشملاةلوقملابسنتهيلإوءينايسولا

اننامزَنكلوءءارشالوعافدالونامتكالوروهظ

.«قحلاسانلاعييضتلةبئاس

راغبخايشألاناويدلةعبسلانيفلؤملانيبنموهو



ركبوب

.نالسیو

هَلًاينسارهينوكيدقفءهتبسنطبضلابفرعتالو

واةافويفرداصملاضعبفالتخالًايغاوزنوكيدقو

دنعءيغاوزلايحينبركبوبهمسأملعةافومدع

.م1039/ه1

:رداصملا

(خم)ينايسولا“247ءةريسلا:ءايركزوبأ“

:ىخامشلا*162/2183-163؛40-149

ء1‹ةبازعلاماظن:يريبعجلا“٠52/2«ريسلا

بكومىفةيضابإلا:رمعمیلع*4297299

.مات.ن.م:تاحرفيريبعجلا*2/149‹خيراتلا

.(ځم)

.يلمنلا:دروو

190

يبعصملاركبيبأنبفسوينبركبوبا

(م1791/ھ1206:يفيح)

؛ةيادرغةباّرعةقلحيفوضعوءبازيمنايعأدحأ

.يداربللةاقتنملارهاوجلااهنم«هتاخوسنمنمريثك

سلجمرضحيذلابازمدفونمضناكو

.م1785/ه1200ةرارقلاةنتفةيضقيفلصفلا
ىنيمثلازيزعلادبعخيشلاكلذكدفولانمضناكو
حلاصنبرمعخيشلاو«(م8/ه1223:ت)
.امهريغويوادرغلا

90

:رداصملا“

ةيعمج“1/131(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“*

؛فليعس.حسرهفتاطوطخملالیلد:ثارتلا

.م.ت.ن.م:فسويديعسجاحلا“...13.21.حم

.(خم)

191

يینسیوزغتلاديعسدلاوركب

)م1815/ه1:لبقيح)

ةطوطخمةيهقفةبوجأنجسيينببرديلآةبتكميف
.م1815/ه1231خيراتبتخسن.هفيلأتنم

.هنعىرخأتامولعميأاندنعتسيلو

:رداصملا*

سرهف1ج:تاطوطخملالیلد:ثارتلاةيعمج“

.156مقرةقاطبءردبلآ

192

میهاربإنبيلکب

(م1228/ه626:يفيح)

نميهو««یسوُموأتالتا»ةيرقهوخأووهسَسَأ
ينبةنجأنميبرغلابونجلاىلعءةميدقلاىرقلا

.ةدهاشاهلالطألازتالو«بازیمبنجسي

نوُدع.مهویلکابدالوأباورهتشاةوخإهل

ينبيفمهدافحألازيالبسنلصأنوربتعي.نوهبو

ًدضعافدةمامإاونوكدقفءةعاجشلابةثالثلازاتما

بازیمىلعمجهيذلا‹يقرويملایحینبقاحسإ

.عاقرلايداوىلإهولجأفم1228/ه626ةنس

:رداصملا*

.31ء51718(خم)بازمخیرات:زايتم“



193

ولولوفاب«دمحأنبريكي

(م20قتاينيعبرألا/ه14ىقتاينيسمخلا:يفيح)

ناکوءةيادرغىفناورإةقلحءاضعأنمضناك

`.ةبازعلاةقلحءاضعأنمانذؤمهوبأ

طوطخمةيادرغبدمحمديعسجاحلاةبتكميف

هبیترتوهعمجنمتاليلهتوةيعدأةعومجميوحي

.هفيلأتو

:رداصملا*

سرهفتاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج“
.م.ت.ن.م:دمحأةكيوأ“12-10ديعسجاحلا

.(خم)

194

”قنعلا؛ومحنبرمعنبميهاربإنبريکب
نيئثإلارصع:ت-م1868/ه1285:و)

)م1934رېمسيد3/ه1353ناضمر3

ملعلاناديميفنيزرابلاةرارقلاتالاجرنم
ملعلاءىدابمذخأء«ةرارقلادسأ»برهتشا‹حالصألاو

جاحلانعمثمساقجاحلانبريكبجاحلاخيشلانع

يفو.مساقجاحلانبدمحمجاحلانعوءىيحينبرمع

لقتناوءميركلانآرقلارهظتسإم1902/ه1320ةنس

.هذیمالتزربأنمناکفءشيفطاخيشلابطقلادهعمىلإ

ةسبتةنيدميفةراجتلابمّلعتلاةلحرمدعبلغتشا

.يرئازجلاقرشلاب

ميهاربإجاحلاةافودعبو؛ةباّرعلاكلسبقحتلامث

.ةباًرعللاسيئرنّيعىيحينبا
خيشلامهبناعتسانيذلاةرارقلانايعأنمربتعيو

:لوقيخيشلاناكوءةيحالصأإلاهتكرحيفضويب

نبرمعجاحلاوهملعلايفذاتسأ:ناذاتسأيدنع»

91

ریکب

.«قنعلاريكبجاحلاوهةسايسلايفذاتسأو«ىبحي

تناكيتلاةرارقلابةيرسلاتاعّمجتلاضعبسرت

.نيينطولانممهتنجسنميساوتوءاسنرفضهانت

بازيمجراخةضهنلاءامعزبةديطوتاقالعهلو

نايبلاريمأوءدلاخريمألاويبلاعثلازيزعلادبعخيشلاك

.نالسرأبیکش

ةيرصعةيبرعةسردملّوأةنامحنبسابعةقفرسس

تحتءم1913/ه1332ةنس-ةّبتب-رئازجلايف

ةروطخبرامعتسإلانقيتاًملو.ةبقيدصلاةيعمحلاةياعر

ةيادبنمرهشأةّنسدعبةسردملاقلغأةردابملاهذه

ءسنوتىلإمهذيمالتاهيلعنومئاقلالسرأف؛اهطاشن

.سنوتىلإةمظنمةيرئازجةيملعةثعبلّوأيههذهو

يتلامعيفبازيمنايعأدفوسأريذلاوهو

-ةيسنرفلاةموكحلاىدل-عافدللةنيطنسقورئازجلا

مهحارسقلطأف«نجسلابمهيلعموكحملاةباّرعلانع
.ةّدملامامتلبق

عبسنجسلاهلخدأفءهقياضيرمعتسملاناكو

‹ناوتيملهنأالإءةمخضتامارغبهقهرأو«تاّرم

.هربصميظعوهناميإةوقلعزعزتيملو

.ًاماعنوتسوةينامثهرمعوهباصأضرمرثإهلجأهافاو

:رداصملا*

:زوبد“*(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

38/1.34.18.12/3؛1208/2218ةضهت

ددع:ةمألاةديرج“170/2.حالصإلامالعأ:زوبد“

ةملك“(م1935رياني29/ه1353لاوش23)8

:يدارقلا“قنعلاريكيجاحلانيبأتيفضويبخيشلا

نبا“نيخيشلاةايح:ماجحوب“182:يدارقلاخيشلا

عموقنعلارمعنبميهاربإعمةلباقم:حلاصليعامسا

.یفطصمهنبا

.ةثلثمفاقبقنملا“



195

يلعو‹جاحلابنبريكب
يناثلاعيبر22:ت-م1953ربوتكأ14/ه1373:و)

(م1996ربمتېس5/ه7

يفًاشنوم1953ربوتكأ14مويةرارقلابدلو

ركذلاوهوءنيميركنيوبأنمءلاحلاةقيقرةرسأ
.هتاوخأنيبديحولا

رهظتساو‹ةرارقلابةايحلاهةهسردمیفهتساردادب

.م1969ةنسنآرقلا

ةنسَىلِإهيفجردتوءةايحلادهعميفهتساردلصاو

.ةئيلهألاةداهشىلَعالّصحتمم3

‹ةئيوناثلاهتساردلمكتسيلةمصاعلاَىلِإلقتنا

.م1975ةنسايرولكابلاةداهشىلَعلّصحتف

ةئيسايسلامولعلادهعمءرئازجلاةعماجبقحتلا

عرفءسناسيللاةداهشىلعلصحوءةئيمالعإلاو

.م1979ةنسءةئيلودلاتاقالعلا

دعبامهتساردفنأتسام1989ىلإ1987ةنسنم

ةرهاقلاىفةئيمالسإلاتاساردلاةَئيكلكبجردن

مولبدبرئازجلايفهتداهشتلدوعو«ةلسارمد
1.ةقتمعملاتاساردلا

هجردبم14ناوجيفرىتسجاملاةداهشلان

.اڏجفّرشم

.ةيعرشلاةسايسلا

ىوتسملاىفةمصاعلاب"تيبازيلإتناس"يميلعتلا

.يئادتبالا

ةايحلادهعمبسردم193ىلإ1982ةنسنم

92

ةئيسنرفلاةغللاوءةكيمالسإلاةيبرتلاوءميركلانآرقلا

.ةكيزيلجنأإلاو

لغتشام1996ةنسهتافومويَىلِإ1994ةنسنم

ةبلطلجّرختلاتاركذمةّدعىلعفرشأو.ةئيسايسلاو

ةبلطثوحبةشقانمةنجلنمضناكو.ةعبارلاةنسلا

.ةايحلادهعمبةعيرشلا

:ىفاقثلاوىعامتجالاهطاشن

ةيفاقثلاوةتيعامتجالاتامّظنملانمريثكىفطشن

ءةلاسرلاوءةايحلاماغنأوقفاّشكلاك:ةئيريخلاو

.ةظقملاو

ةبلطللةَيلمعلاناجللا|يفةَتيلاعمبماس

جماربلا:ىرامعملاتارا:لٹم.ةكماهلاةَعامتجالا

ميظنتءتنبلاميلعت‹رحلاميلعتللةيجوغاديبلا

‹ةميدقلاتابتكملا

..ةكيبازيملاةيمالسإلاةَيصخّشلاتاموقم

ةبلطللةَتفاقثلاعيباسألاميظنتيفازرابارصنعناک

.ةرارقلابنييعماجلا

ميلعتلابةناضحلامسقحتفيفلضفلادوعيهيل

.ةعنايارامثرمثأفهسفنبهألوتذإشيل

هكراشملاَىلِإهتتمأىَلَعهتريغويسايسلاهحهَعفَ

ريرحتلاةهبجبزحةمّظنميفهتاعوطتوهئاراوهرکفب

.ينطولا

سوردءاطعإبءةيحرسملاةكرحلاثعبيفمهاس

يتلاةَيفاَقَكلاعيباسألايفتارضاحمبكراش

.يرئازجلاقرشلاندمضعَبيفتمّظن

 



ریکب

يامنماثلا/ه1365ةرزجمثادحأدهش:ةَيركفلاهراثا

يفةزرابلاتايصخشلاىدحإناكوءةملاقبم5:هئم«اربتعمايفوايملعاثارتفّلخ

اودصقنيذلاةداسلاعمجرخ.يرئازجلاقرشلاربعةمامإلا»:ناونعبريتسجاملاةلاسر.1
‹يرئازجلاقرشلايفيسنرفلامكاحلا"يرايشألا"ةمبلالهأعمةنراقم«قيبطتلاوةئيرظنلانيبءةيضابإلا

بئانللريكبلالمزباهمّدقىتلاتانامضلادعبكلذو
۱و4يتU.:ناونعبةلودلاهاروتکدلینلثحبعورشم2

امهماهلّمحتىلعدهاعويرايشالايسنرفلاماعلا9ِااِ

اهتواسقتناك‹ةيمتسرلاةمامألايفةَيبرحلاوةَينمأالاةسايسلا»

5‹اانادهأوةًيحيتارتسا‹رداقلادبعريمألاةلودو

هقفاردقوءرّديدمحأجاحلايضاقللاقيدصناك

ةيزاجحلاةلحرلاباتكفيلأتيفهركاذو‹ّجحلايف

.«ةيقرشلاةلحرلاىفةيهبلاةفحتلا»:ناونعب

:رداصملا*

.(رم)

طيرشدادعإلماخةّدامكءويديفةطرشأةرشع.3

.ةايحلادهعمخيراتلوحيقئاثو

عيضاوممضتةئيرصبةئيعمسةطرشأةعومجم.4
.147-2/148‹نىييبازيملارود:يرونلا“ ةفلتحم

خيرات:ديعسجاحلا*ةيهبلاةفحتلا:نورخآولالمزب“

جاحلاعمةلباقم:دمحميمعاباب*173صبازم
:ياكبناميلسجاحلاولالمزبحلاص:هداهشتسا

م10/08/1994عيبر22ىربكلاةعجافلامويهراوجَىلِإهللاهراتخا

يفدهشتساثيحءم1996ربمتبس5/ه1417يناثلا

ةريخنمةلثةقفراهتيحضبهذءةعيرملايتغاةثداح
197.اهنايعأوةرارقلابابش

نامیلسنبریکب

.يهاکفيئامنيسطيرش.5

“Brochier: Livre d'or de l'Algerice,34

:رداصملا*

)م1853/ه1270:ف(
ٌيٿيکريكب:رصانلانبيساكلآةريشعةبلطلاةنجل“

اهلثممناكءةزرابلاهتايصخشوفطعلانايعأنم.ةئيضابإلادنعةمامإلا:ريكبيلعو"روطسيفيلعو

بازيميداوسلجمهيلإلكوأيذلادفولانمض

عمطاوغألابم1853/ه1270ةدهاعمماربإةّمهم196

ءةيبازيملاةَّمالاتباوثمارتحابيضقتيتلاو.نييسنرفلالالمزب.دوادنبریکب

.ةيلخادلامهنوؤشيفلحخدتلامدعبو)م1873/ھ1290:و)

٤99بازمينبخيرات:ديعسجاحلا“ةرتمفل7ةيبازيملاةعامجللاةسائریلوت.رئازجلا

.ةليوط

93



198

سانلاریخاب‹نامیلسنبریکب

(م1918-م1914/ه1332-1337:نيبيح)

ريمألاهراتخاءبازيمبفطعلاةنيدمنايعأنم

دنعءهدالوأوهتلئاعىلعالىکونوكيليرئازجلادلاحخ

ةليمةنيدمبكلذوءىلوألاةيملاعلابرحلايفهبايغ
.(م1914-1918/ه1337-1332)

:رداصملا*

.182.181:يدارقلاخيشلا:يدارقلا“

199

رصان‹نامیلسنبریکب

:ت-م1904/ھ1323يناثلاعيبر19:و)

)م197ليرفأ1/ه6

باتكلالخدءاکداہجنناکءمالعألاءابدألانم

ديىلعمولعلاءىدابمىقلتمثءميركلانآرقلاظفحو

ةسردمىلإلقتنااهدعبوءالعلاوبأهللادبعخيشلا

.م5لوألاةيلاعلابرحلانائبِإناظقيلايبأخيش

هرداغهنأالإ««يسنرفلابتكملا»:مسابةفورعملا
ء؛سنوتىلإةيناثلاةيبازيملاةثعبلابقحتلاوءةنسدعب
ةينارقلاةسردملايفوءمالسلاةسردميفسردف

.ةينودلخلاةسردملاىفوءةيلهألا

ءةرشابممهنعذخأيخياشمللامزالمسنوتيفناكو
قاحسإيبأخيشلاو؛ميهاربإناظقيلايبأخيشلا:لاثمأ

.ينيمثلاحلاصنبدمحمخيشلاو٤شیفطاميهاربإ

‹ةيبازيملاةثعبلابةطخةلحمریرحتسیترناکو

مهنمىابدألاعملأاهيفكراشء«قربلا»:مسابتفرع

.دومحناضمروءءایرکزيدفم

ءاضمإببازيميداوةديرجىفةروشنمراعشأهل

94

«برغملا»ةديرجيفةلوطمتالاقموء«ىمتسرلا»

نمو‹ةّداجلاهراکفأبونيصرلاهبولسأبزاتمیو

نمالأ»وء«دئارجلانماهظحوةّماعلا»:ركذنهتالاقم

..(ءامعزلااهتيأیدیبذخآ

.ةركسبيفهلحأهافاووء؛لسلاصضرمهكهنأ

:رداصملا*

503/3(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

:زوبد”.12-20ددعبرغملاةديرج:ناظقيلاوبأ“

(خم)تاركذم:ةشوبربناميلس“3جءحالصإلامالعأ

:رمعرصان*)خم)يمتسرلاةمجرت:رمعرصان*

200

)م1853/ه0:يفيح)

نمضنوكيلريتخادقو«نيزرابلاةرونبنايعأنم
ماربإةّمهمبازيمسلجمهيلإلكوأيذلادفولا
.نييسنرفلاعمطاوغألاب‹م1853/ه1270ةدهاعم
مدعبوءةيبازيملاةّمألاتباوثمارتحابيضقتيتلاو

.ةيلخادلامهنوؤشيفلُخدتلا

:رداصملا*

.99بازمينبخيرات:ديعسجاحلا“

201

يرومرملا‹رمعنبریکب
)ع13/ه2:يفيح)

نييبازيملاراجتلانموهو‹بتازیمبةرارقلانم

مهتادوهجمبةنامحنبسابعاودناسنيذلاةّسبتةنيدمب
ةنسءةسبتبةيقيدصلاةسردملاسيسأتيفمهلاومأو

ميهاربإهاوخأووهعّربتذإم1913/ه1332)

 



ةسردملَوَأيهو؛ةسردمتذخُتتارادبىسيعو

.رئازجلابةيرصعةيمالسإ

ميعزتلاتغاوءاسنرفاهتقلغأرهشأةعضبدعبو
ىف«سنوتبءابجنلاذيمالتلاقحتلاف؛ةيقيّدصلاةيعمجلا

اوؤاج»مهكنأناظقيلاوبأركذيو؛ةمّظنمةيبازيمةثعبلّوأ
.«يرومرملارمعنبريكبجاحلاٌديسلافارشإتحتسنوتل
:رداصملا“

:زوبد*22-23(خم)يتأشن:ناظقيلاوب“

:يدارقلاخيشلا:يدارقلا“2/264رئازجلاةضهن

:ةراضحلاىفةيضابإلاةناكم:رصاندمحم/د“2

۱.ًامجرتميبننبكلاملاقم

202

يضقدمحمنبیسیعنبریکب

)م1960/ه1380:ت-م19/ه1348:و)

ةيئادتبايفهمّلعتلواز«نجسيىنبةنيدمنمبيبط

ةبانعةيوناثىلإلقتنامث«رئازجلاقرشبسارهأقوس

قحتلافءايرولاكابلاىلعلّصحتف«ناتسيقوأتناس»

ةيرئازجلاءارحصلانموءةّصاخببازيمنمبطلايف

.م1954/ه1374ةنسهتساردىهنأ.ةّماعب

'ناتسولسيروم"ىیفشتسمبرمألاةيادبيفلغتشا

ريرحتلاةهبجفوفصبقحتلامثءىصقألابرغملاب

.ادهاجمىنطولا

ةكرعميفدهشتسام1960/ه1380ةنسيفو

.سيرشنولالابجبةيراض

.همسابةيادرغبريبكلاىفشتسملاىّمسدقو

:رداصملا"

بكومیفةيضابألا:رّمعمىلع“

3/281‹نييبازيملارود:يرونلا“4/609خيراتلا

95

ریکب

203

”دمحمانبيساکنبجاحلابنبمساقنبريکب

)ع1941/ھه1360:ت)

نعمثءةرارقلايفهيبأنعملعلاءىدابمذخأ

بطقلادهعمىلإلقتنامثءناميلسنبرمعخيشلا
مولعيفصصختف؛نجسيينببشيفطاخيشلا
.ةيبرعلاوةعيرشلا

ةنيطنسقبةيضابإلاةمكحملايفءاضقلابصنمىلوت
ةمكحملاىلإلقتنابث.م0/1902ةنسيلاوح

هخيشنأحجارلاو.ةمصاعلارئازجلايفةيضابإلا

ةلمجنمبصتنملااذهلهحشريذلاوهةميألابطق

.هذیمالتنمحشرنم

-ءاضقلابهلاغتشابناجىلإ-ةنيطنسقيفناك

هتسردميفجرحتنممو.بابشلافقثيوملعلارشنی

/ه1353:ت)قنعلاميهاربإجاحلانبريكبةرارقلاٌدسُأ

.قنعلاميهاريإجاحلانبرمعهوخأو«((ع4

لئاسرلاضعب-ةمصاعلارئازجلايف-مبط

بطقلااهفلأيتلاةلاسرلااهنمركذن؛تافلؤملاو

.يكسنليتومينولوبلاقرشتسمللًاباوجشّيفطا
ماقوةرارقلاىلإعجرم1905/ه1323ةنسيف

.اهدجسميفسيردتلاب

هنعتذخأو»:ميهاربإناظقيلاوبأخيشلالاق

لآراديفظعولابكلذكماقو.«ضئارفلايفاسورد

.ةّصاخلاوةّماعللخيشلا

:رداصملا*

293/2ء(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

ةضهن:زوبد“*31ءةيبهذلالسالسلا:رافح“

.1/377«رئازحلا

:ةظحالم

يبنبمساقنبركبوأ:مسابرافحهرکذ*

يرارقلاجاحلا

 



198

سانلاریخاب‹نامیلسنبریکب

(م1918-م1914/ه1332-1337:نيبيح)

ريمألاهراتخاءبازيمبفطعلاةنيدمنايعأنم

دنعءهدالوأوهتلئاعىلعليكونوكيليرئازجلادلاخ

ةليمةنيدمبكلذوءىلوألاةيملاعلابرحلايفهبايغ
.(م1914-1918/ه1337-1332)

:رداصملا*

.1820181:يدارقلاخيشلا:يدارقلا"

199

رصان‹؛نامیلسنبریکب
:ت-م1904/ھ1323يناثلاعيبر9:و)

(م1937ليرفأ1/ه6

باّتكلالخدءايكذابيجنناكءمالعألاءابدألانم

ديىلعمولعلاءىدابمىقلتمث«ميركلانآرقلاظفحو
ةسردمىلإلقتنااهدعبوءالعلاوبأهللادبعخيشلا
.م5ىلوألاةيلاعلابرحلاناَبِإناظقيلايبأخيشلا

ةيمسرلاةسردملابقحتلام1917ةنسيفو
هرداغهنأالإ««يسنرفلابتكملا»:مسابةفورعملا
ء«سنوتىلإةيناثلاةيبازيملاةثعبلابقحتلاوءةنسدعب
ةينآرقلاةسردملايفوءمالسلاةسردميفسردف
.ةينودلخلاةسردملايفوءةيلهألا

؛ةرشابممهنعذخأيخياشمللامزالمسنوتيفناكو
قاحسإيآخيشلاوءميهاربإناظقيلايأخيشلا:لاثمآ

.ينيمثلاحلاصنبدمحمخيشلاو«شيفطاميهاربإ

‹ةيبازيملاةثعبلابةيطخةلجمريرحتسيئرناكو
مهنمىابدألاعملأاهيفكراشء«قربلا»:مسابتفرع

.دومحناضمروءءایرکزيدفم

ءاضمإببازيميداوةديرجيفةروشتنمراعشأهل

94

«برغملا» ةديرجيفةلوطمتالاقموء«يمتسرلا»

.امهريغو؛ناظقيلاىبأل

نموءةَداجلاهراكفأبونيصرلاهبولسأبزاتميو
نمالأ»وء«دئارجلانماهظحوةّماعلا»:ركذنهتالاقم

..(ءامعزلااهتيأيديبذآ

.ةركسبيفهلحأهافاووءلسلاصضرمهكهن

:رداصملا*

503/3(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

:زوبد“.12-20ددعبرغملاةديرج:ناظقيلاوبأ“

(خم)تاركذم:ةشوبربناميلس“3ج.حالصإلامالعأ

:رمعرصان”)ځم)يمتسرلاةمجرت:رمعرصان“
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(م1853/ه1270:يفيح)

نمضنوكيلريتخادقوءنيزرابلاةرونبنايعأنم
ماربإةّمهمبازيمسلجمهيلإلكوأيذلادفولا
.نييسنرفلاعمطاوغألابم1853/ه1270ةدهاعم
مدعبوءةيبازيملاةَّمَألاتباوثمارتحابيضقتيتلاو
.ةيلخادلامهنوؤشيفلخدتلا

:رداصملا*

.99بازمينبخیرات:دعسجاحلا“
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يرومرملا؛رمعنبریکب
(م1913/ه1332:يفيح)

نييبازيملاراجتلانموهوءبازيمبةرارقلانم

ةنسءةسيتبةيقيدصلاةسردملاسيسأتيفمهلاومأو
ميهاربإهاوخأووهعربدذم1913/ه1332)

 



ةسردملَّوأيهو؛ةسردمتذخْتتارادبىسيعو

.رئازجلابةيرصعةيمالسإ

ميعزتلاتغاوءاسنرفاهتقلغأرهشأةعضبدعبو

ىفءسنوتبءابجنلاذيمالتلاقحتلاف؛ةيقيدصلاةيعمجلا

اوؤاج»مهتنأناظقيلاوبأركذيو؛ةمّظنمةيبازيمةثعبلّوأ
.«يرومرملارمعنبريكبجاحلاديسلافارشإتحتسنوتل

:رداصملا*

:زوبد*22-23(خم)يتأشن:ناظقيلاوب“

:يدارقلاخيشلا:يدارقلا“2/264رئازجلاةضهن

:ةراضحلاىفةيضابإلاةناكم:رصاندمحم/د“2

'.ًامجرتميبننبكلاملاقم
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م1960/ھ1380:ت-م1929/ھ1348:و)

ةيئادتبايفهمّلعتلواز«نجسيينبةنيدمنمبيبط

ةبانعةيوناثىلإلقتنامث«رئازجلاقرشبسارهأقوس
قحتلافءايرولاكابلاىلعلّصحتفء«ناتسيقوأتناسا

اوصّصختنيذلالئاوألانموهو.اسٺرفببطلاةَيلكب

.م1954/ه1374ةنسهتساردىهنأ.ةّماعب

'ناتسولسيروم"یفشتسمبرمألاةيادبيفلغتشا
ريرحتلاةهبجفوفصبقحتلامثءىصقألابرغملاب

.ًادهاجمىنطولا

هکرعمیفدهشتسام1960/ھ1380هنسيو

.همسابةيادرغبريبكلاىفشتسملايمسدقو

:رداصملا“

بكوميفةيضابإلا:رّمعميلع“

3/281‹نييبازيملارود:ىرونلا*4/609‹خيراتلا

95

ریکب
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“دمحمانبيساکنبجاحلابنبمساقنبريکب
)ع1941/ه1360:ت)

نعمثءةرارقلايفهيبأنعملعلاءىدابمذخأ

بطقلادهعمىلإلقتنامثءناميلسنبرمعخيشلا
مولعيفصّصختف؛نجسيينببشيفطاخيشلا
.ةيبرعلاوةعيرشلا

ةنيطنسقبةيضابإلاةمكحملايفءاضقلابصنمىلوت
ةمكحملاىلإلقتنابث.م0/1902ةنسيلاوح

هخيشنأحجارلاو.ةمصاعلارئازجلايفةيضابإلا

ةلمجنمبصتملااذهلهحشريذلاوهةميألابطق

.هذیمالتنمحشرنم

-ءاضقلابهلاغتشابناجىلإ-ةنيطنسقيفناك

هتسردميفجّرخَتنممو.بابشلافقثيوملعلارشني
/ه1353:ت)قنعلاميهاريإجاحلانبريكبةرارقلاٌدسأ

.قنعلاميهاربإجاحلانبرمعهوخأو«(ع4

لئاسرلاضعب-ةمصاعلارئازجلايف-عبط

بطقلااهفْلأيتلاةلاسرلااهنمركذن؛تافّلؤملاو

.يكسنليتومينولوبلاقرشتسمللًاباوجسشّيفطا
ماقوةرارقلاىلإعجرم1905/ه1323ةنسيف

.اهدجسميفسيردتلاب

هنعتذخأو»:ميهاربإناظقيلاوبأخيشلالاق

لآراديفظعولابكلذكماقو.«ضئارفلايفاسورد

.ةّصاخلاوةّماعللخيشلا

:رداصملا*

293/2ء(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

ةضهن:زوبد“31ءةيبهذلالسالسلا:رافح“*

.1/377رئازحلا

:ةظحالم

يبنبمساقنبرکيوب:مسابرافحهرکذ"
يرارقلاجاحلا
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يساکنبریکب

(ه1853/ھ1270:ىفىح)

دفولانمضاهلثممناكءةرارقلانايعأنم

عمطاوخغألابم1853/ه1270ةدهاعم

لخدتلامدعبيضقتةدهاعميهو.نييسنرفلا

مدعبو‹بازيملةيلخادلانوؤشلاىفيرامعتسالا

.هتباوثبنسملا

:رداصملا“*

.99بازمينبخيرات:ديعسجاحلا“
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)158توا24/ھه925:يفيح)

نييبازيملانيمناکءبازیمبةكيلمنموه

هاعدتسادقو.مهتعامجسیٹرو‹ةمصاعلارئازجلاب

موجهدنعكلذو؛ةيسايسهمهميفهرصقىلإ

هفرفنیوکتبهدعاسف‹ةمصاعلابمهتطاحإونابسألا

بةلىحلاب-مهلرصنلامفءنييبازيملانييئادفلانم

م158توأ24/ه925خيراتبمهّودعىلع

هذهليصافتركذيفرداصملاتبنطأدقو

.ةكرعملا

:رداصملا“

8/1(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ*

خیرات:ذيعجاحلا“206-1/209«ةذين:يرونلا*

.63«بازمينب
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موشرأ‹حلاصنبدمحمنبریکب

:تم7سرام/ه1345لاوش:و)

)م17يفناج29/ه1417ناضمر0

٤«بازیميفنايرببدلوءزرابملاعو«لضافخيش

يركاَسَْلهُهَأتّلوتفءنيتنسنباوهوهوبأيفوتو

.هتیاعروهتیبرتحلاصتنب

لخدوءنآرقلانماطسقًارقوةرضحملالخد

.مولعللةيساسألاءىدابملامّلعتفةيمسرلاةسردملا

ىلإعجرفءهرصبَدَقَفهرمعنمةرشعةيداحلايفو
م1943ةنسيفو.ميركلانآرقلاظفحلةرضحملا

ءفدحاوماعدعبنآرقلارهظتسافةرارقلاىلإلقتنا

ةذتاسأديىلعةيعرشلامولعلاوةيبرعلاةغللاملعتو

.رابک

نآرقلاهراهظتسادعبةرارقلابةايحلادهعمبقحتلا
امكءرعشلاظفحوبدألابامرغمناكو«ميركلا

بيبحنبعيبرللحيحصلاعماجلاظفحينأعاطتسا

.الماک

15يفسنوتىلإلقتنادهعملابةساردلاءاهنإدعبو
‹ةَّرحةفصبةنوتيزلاعماجبقحتلاوم9ربوتکأ

ملعيفجّرخَتنأىلإءخياشملاوتاقلحلامزالف

‹كيوجتلاوءهقفلاو«ثيدحلاوءلوصألاوءريسفتلا
.ةيبرعلاةغللاو

نبلضافلاخيشلا:ةنوتيزلاعماجيفهتذتاسأنمو
ميهاربإناخيشلا«يرجحلايبرعلاخيشلاءروشاع

نمديوجتلايفةزاجإىلعًلصحتو.رفينلادمحأو
خيشلانمريسفتلايفةزاجإوءيكرتيلعخبشلا
نبلضافلاخيشلانمتازاجإلايقابوءيناوغزلا
.روشاع

نعاهذخأفىضابإلابهذملاىلعتازاجإلااأ



.ميهاربإناظقيلايبأخيشلاو«ميهاربإضويبخيشلا

ءميركلانآرقلاىلإةفاضإلابفءةيوقةظفاحيتوأ

هذهيفظفحمنأعاطتسا‹حيحصلاعماجلاو

ظفحامةلمجو.ناخيشلاهيلعقفتااميفناجرملاو

.ثيدحفالآةئالثثيدحلانم

نيعفءهسأرطقسمىلإعجرم1956ةنسيفو

يفعرشوءحتفلاةسردمبقالخألاونآرقللامّلعم

.متاملاوسارعألاتابسانميفسوردلاءاقلإ

ءاسنلاميلعتلةصاخرادهلتحتفم1957ةنسيفو

.نهنيدرومأ

‹م1961يفةبازعلاةئيهيفةيوضعلليعدتسامث

ناكفءدجسملابداشرإلاوظعولاةيلوؤسمىلوتو

.یلکبنمحرلادبعخيشللادضع

تاثعبللهمعد:ةيعامتجالاوةيملعلاهتاطاشننمو

ةمهاسملاوءةرارقلابةايحلادهعمىلإةّصاخلاةيملعلا

ةعلاطمللتابتكمءاشنإعم«دجاسملاءانبيفةلاعفلا

‹ةيعامجلاسارعألاميظنتليعسلاوءاهنملكراوجب

مامتهالاو‹نيدشرملاوظاعولانيوكتلتاودندفعو

حالصساسأاهرابتعاباهتيبرتوةأرملاهيقفتب

ةبتكملاىرثأفءفيلأتلانعماهملاهذههنثتملو

ءىراقلاىلإاهلكتهُجو«نیوانعةّلعبةمالسإلا

ءعيدبجهنموءقوشمونيصربولسأبءءىدتبملا

:هتافلۇؤمنمو

.«سافنلاوضيحلاماكحأيفساربنلا».1

.«ةالصلاىفدشرملا»2

.«مالسإلايفةلدابتملاقوقحلا»3

.«زئانجلاىفزجوملا.5

.«ةرمعلاوٌجحلاكسانميفدشرملا»6

مجرتامك«ةًرمنمرثكأعبطنيوانعلاهذهلجو

.رايجتزبعبطو‹ةيلحاوسلاةغللاىلإاهضعب

زهانيرمعنعءةمركملاةّكمىفوهوةينملاهتفاو
29/1417ناضمر20ءاعبرإلامويءنيعبسلا

دعبمارحلادجسملايفهيلعيلصوم1997يفناج

لكنمنيملسملانمريفغعمجيفءرجفلاةالص

.ةكمبةالعملاةربقمبنفدوءقافألا

حلاصخيشلابيدألامهنمء‹ءارعشلانملحهاٹر

اهناونعةايحلاةيروديفترشنةديصقبوجاب
:اهعلطمو(تیبسدقأبهحورتدعص)

الالدوارتخيتتهاېتو

:رداصملا*

خيشللةرصتخمةمجرت:موشرأريكبنبدمحم“
ةيعمجةزوحيفةخسناهنم‹(ةففصم)؛موشرأریکب

ةلباقم:يمعابابیسومنبدمحم“.ص2‹ثارتلا

‹ةمصاعلارئازجلا؛موشرأريكبخيشلاعمةيصخش

دهعم“ص3ءثارتلاةيعمجةزوحبةخسن‹(خم)

‹ثارتلاةيعمجرشن؛ةايحلاةيرود:ةرارقلابةايحلا

يفناج/ه1418ناضمر:لّوألاددعلاءةرارقلا

.190صم8
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نوهبابدالوأ«دّمحمنبریکب
)م1992/ه2ت-م6/ه1354:و)

.ةنرصعلاوةلاصألانيبةعماجةيصخشءزرابملع

ةرسأناضحأيفعرعرتوشوءةرارقلابدلو

ميقلاوةلضافلاقالخألااهنممضرةظفاحموةعضاوتم

.ةعيفرلاةيمالسإلا

97



ریکب

نآرقلاظفحفءةايحلاةسردمبةينيدلاهتساردلواز

ةعيرشلامولعوةيبرعلامولععيبانينملهنوء؛ميركلا
هذهيفهتذتاسأةلمجنمو.م1949ةنسةياغىلإ

دیعسو؛سيسبادیعسجاحلانبمساق:ةلحرملا

.نامحدخيشلا

نمةسداسلاغلبنيحةيسنرفلاةسردملالخد

.م1948ةنساهيفجّرختو«هرمع

ثيحءةايحلادهعمبتناكفةيوناثلاهتسارداأ

ةلجنعذخأو؛م1956ةنسارعاشوابيدأجوخت
خيشلا)ديعسيفيرشخيشلا:لاثمأدهعملايفءاملعلا

رصانخيشلاءزوبديلعدمحمخيشلا‹(نودع

.مهريغو‹يرومرملا

لصحوءسنوتبةيبازيملاةثعبلاىلإكلذدعبلقتنا

فرشنبادهعمنم«مولع»ةبعشةيلهألاةداهشىلع
.م1957ماع

دودحلابةيركسعلاةمدخلايفنيتنسهئاضقدعبو

ةيساردةحنمىلعلصحءةيسنوتلاةيرئازجلا
لّصحتو«مولعةبعشةيوناثلاةلحرملاداعأف«تيوكلاب

خيوشلاةيوناثنمم1962ةنسايرولاكابلاةداهشىلع

.ةمصاعلاتيوكلاب

نمةعامجةقفر-قاحتلالليملعلاهقوفتهلُهأف

سولباينروفيلاكبونجةعماجب-نييرئازجلاةبلطلا
دعبكلذوءةيكيرمألاةدحّمملاتايالولايفسلجتأ

يفسناسيلةداهشىلعلصحف.ةرشابملالقتسالا

.م1968ةنسايزيفلا

تاساردلالقحيفاسدنهمكارطنوسةكرشبقحتلا
.م1968ةنسذنم

يفرمّصختمولبدىلعلصحم172ماعيفو

ةنمكمل۱تاساردلاىلعهتاقيبطتدوىلالامالعأإلا

يفسالدةنيدمبكلذوءتانوبراكوردياهلابةقلعتملا
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تايالولابةينقتماهمبماقم1978ةنسيفو

.تاساردلالقحيفلمعلاراطإيفادنكوةدحتملا

دقفءينطولالاجملايفربتعمطاشنكلذكهلو

ينطولاريرحتلاةهبجلةيفشكةقرفِلَوَأدئاقناك

يفتايقتلمةّدعيفةبلطلالْثمو؛م1957سنوتب

امك؛نييرئازجلانيملسملاةبلطللماعلاداحتالاراطإ

ةيعيرشتلاتاباختنالاىفةقحاسلاةيبلغألاىلعزاح

رېمسيد26يفءةرارقلاةرئادبرارحأللالٹمم

.م11

:ىفلثمتفىعامتجالاهطاشناًّمأ

‹ةمصاعلارئازجلابنييرارقلابتكمىفهتيوضع.1

.هتافوةياغىلإهلاسيئرنّيعمن

ذنمرئازجلاةيالوبةماقتسالاةيعمجلهتسائر.2

.م8ناوج10يفاهسيسأت

.م1992ربمفونيفةبازعلاةقلحبهقاحتلا.3

يسيسأتلاءاقللايفسيئرللابئانبختنادقو.4

اًماعانيمأريتخا؛م1988ياميفثارتلاةيعمجل Se

۳

:اهنمةيبدأاراثآفلخدقو

يتلابابشلاهدیرجیفتالاقمو‹ةيرعشدئاصت.1

.تاونسةّدعلاهسأرتدقوءةايحلادهعمةبلطاهردصي

نم«ةيضابأإلا»ناونعتحتلاقمةمجرت.2

رشنء«رانيشحاسيب»هفلؤملءةيبرعلاىلإةيزيلجنأإلا

Jerusalemةفيحصيف Poste(رٍوصم).

نسنكلول«ةيضابإلادنعثيدحلا»ثحبةمجرت.3

.(ففصم)ةيبرعلاىلإةتيزيلجنإلانم



ءهبملأهقلحيفاضرمنأريغ؛يملعلاويعامتجالا

ىلإ«ةيادرغىفشتسمنملّفنتمث«شارفلاهدعقأف
هراتخاف‹ةيحارجةيلمعهلتيرجأثيحةّبَقلاىفشتسم
/ه1412كرابلاىحضألاديعةحيبصيفهراوجلهللا

.ةمصاعلارئازجلابةيلاعلاةربقمبنفدو.1992ناوج1

:رداصملا“

ا

دالوأدمحمنبریکبذاتسألاموحرملاةمجرت"

ءرئازجلاءناولألاةينقتعبط؛(هتروصبةقفرم)نوهباب

.خيراتنود
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*یدسألامصيهلانبةبقعنبجلب

(م748/ه130ىلوألایدامج:يفيح)

شاعءلصألاعينامعءكلامينبديهارفنم

.نيعباتلايعباتةقبطيفيخامشلاهفنصءةرصبلاب

يفةغلابم-ليقىتحةلوطبلاوةعاجشلابرهتشأ
ملسمةديبعوبآهثعب«لجرفلهلباقيهكنِإ-هتعاجش

كراشيلقحلابلاطىيحينبهللادبعىلإةميركيبأنب

نميلايفةيمأينبةالوضعبروجًدضهبورحيفهعم
‹ةرهابجئاتنةيضابإلاةروثلاكلتتققحدقو.زاجحلاو

برضمنيفصنملانيخرؤملاضعبدنعمهتروثلازتالو
.نيدلاليبسيفمهتيحضتومهفقوملادتعايفلثملا

/ه12ءةنسىرقلايداوبةبقعنبجلبدهشتسا

.م8

:رداصملا

۰ًح1

372-113ء؛مالسأإلاءدىن:مالسنبا

:يناهفصألا“257/3.؛بهذلاجورم:يدوعسملا“

0126‹123125£‹118‹2112/23115.‹يناغألا

:ىنيجردلا“91ءرسلا:ىخامشلا“01.142

:دادمنبا“249/2260.265.تاقبط

1/14.نايعألاةفحت:ىملاسلا“420197ء6ةريس

:يبايسلا“138-144‹ةعيشلاوجراوخلا:نزوهلف“

ءاحلبلا

ةوعدلالهأ:ريكبتشوعأ“97.42زاجملاوةقيقحلا

.ةنيدملاوةكميفةماقتسالاو

“Lewicki: Les Ibadites, .8

:تاظحالم

هركذو.يدزألاًاضيأدجنيدسألالدب“

."يقارعلا*و"يدوعسملابيناهفصألا

209

كةيمازخلا*ءاجلبلا

(م680/ه61:لبقت)

كلامنبةلظنحنبعوبرينبمزاخينبنمةآرما
ةيواعمنبديزيدهعيفتشاع.میمتنبةانمدیزنبا

دايزنبهللاديبعقارعلاىلعهلماعو(م679/ه60)

.ةيدأنبسادرملالبابأترصاعوءهيبأنب

لهأنمداُهزلاوكاّسنلانمضظحاجلااهركذ

.نايبلا

ترهتشاءةعاجشءةئيرجءقحلاىفةيوقتناك

دايزنبهللاديبعاهيلإلسرأقاغطلايڈدحتودهزلاب

.قوسلايفاهبىمرواهيلجرواهيديعطقفاهبيف
هذّهل»:لاقةئيهلاكلتىلعلالبوبأاهآراًملو

هتيمنمام«سادرمايكنمايندلاةيقبنعًاسفنبيطأ

.«ءاجلبلاةتيمنمَيلِإٌبحأ

:رداصملا

يفلماكلا:دّربملا“8/2ءنايبلا:ظحاجلا“

448/1ءةغالبلاجهنحرش:ديدحلايبأنبا“ةغللا

:يلاطيجلا*216-2/217.تاقبط:ينيجردلا“

ءريسلا:ىخامشلا*188/2تاريخلارطاتق

.28-33«تاملسم:موركوتشوعأ*162-1

“Pellat: Djahiz et Les Kharidjites, 203.

.ءاحشبلاكلذكدرو“



210

”وسمحنبمساقلب

)1-1640/ه1050--0:نيبيح)

هئانيأعمةرارقلاىلإحزنءنالجراونمهلصأ

ةرارقلاططختناوأيفكلذوناميلسودمحأورصاتلا

.(تالبلاةريشع)«هلاب»دالوأدجوهو؛اهسيسأتو

مامإلوأهلعلوهيفًامامإنيعةرارقلادجسمءانببو

‹ماعرمتؤميفةرارقلالثميذلاوهوءةدلبلايف

.ةرتفلاكلتيفبازیمبعفو

:رداصملا*

رصان“29/1(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ"

:ةظحالم

جاحلانبمساقلبدروو.مساقلبجاحلا:دروو

211

(م1916/ھ1334:يفيح)

هنامیإبًايوقشاعءايبيلبةسوفنءاملعنموه

ةيعطقلانيهاربلا»:باتكهلءاهخياشموةئيقرطللًاذبان

قرطلاخياشمةنايدومالسإلاةنايدنيبةقرافلا

ملاعلاةتكمبدوجومطوطخملااذهو.«ةيفوصلا

.باهولادبعينسحنسح:يسنوتلا

:رداصملا*

نيفلؤملاليلد:ةفاقثلاومالعإلاةنامأ“*

97.نييبيللا

100

212

ةيسوفنلاةلولهب

)م9/ه3:ق(

ملعلاتذحخأءايبیلبهسوقفنلبجنمهلضافةأرمأ

هذهتناکو‹يوغيولاميسونبنابٌرْذيبأةقلحيف

حالصلا,تفصويتلاةأرملاهذهتيبيفدقعتةقلحلا

.نيدلايفهقفتلاو

‹هرشنوملعلابلطيفاهتادوهجملواهلًاريدقتو
يئاللاءاسنلانعًاموياهلأسوءرذوبأخيشلااهجّوزت

اهنمبلطنهترٹكبهتربخأاًملوءامهسلجمندصقي

.ةليتفلاوتيزلايفةدايزلا

:رداصملا

:رَمعميلع“217(ح.ط)ريسلا:يخامشلا“

.378‹ةيمتسرلاةلودلا:زاحب“2/232ةيضابإلا

213

میهاربإنبنوهب

(م1228/ھ626:يفيح)

نوُدَعهاوخأووهنوکدقوءةعاجشلابفرعملع

نبا)قاحسإنبىيحياوُلُجأفعافدللةمامإيلكبو

دعبءعاقرلايداوىلإبازيمنميقرويملا(ةيناغ
/ه626ةنسءةقطنملاىلعسرشلاهموجه

.م8

نجسييتببمهدافحألازيالبسنلصأمهو

ينببعراشهمسابيمسدقو«مهمسابنوبقلي

.هركذلًاديلخت"نوهببعراش"نجسي

:رداصملا*

.18,.30-31(خم)بازمخيرات:زايتم”



214

راخف«ميهاربإنبنوهب

(م20/ه14:قلوألافصنلا)

جاحلانعهملعءىدابمذخأءةيادرغءاملعنم

لقتنامثءةيادرغبناكماَتيَأ«يرارقلاىيحينبرمع
خيشلاةمميألابطقنمهمولعفرتغيلنجسيينبىلإ
ءةليوطةّدمهرشاعو؛(م1914/ه1332:ت)شيفطا

يلعدمحمخّرؤملانإىحصمرابخأنمريثكلاظفحف
‹«ةثيدحلارئازجلاةضهن»هباتكيفهيلعدمتعازوُبد

.بطقلاةمجرتيف

:هفلؤمدادعإيفناظقيلاوبأخيشلاهدمتعاكلذكو

ومحخيشلاوهامهنيبةطساولاناكو.«ريسلاقحلم»

.تالسارملاقيرطنعكلذوءراخف

طوطخمباتكىلععلطاهَنأ»نوهبخيشلاركذي

خیراتنمضتيب«یساکنبدعسجاحلاخيشلادنع

نمضلازيالباتكلااذهنأريغ.«ةيادرغدجسم

.تادوقفملا

.«ملعلايفةرانم»:هنيناظقيلاوبأخيشلاهفصوو

.ةيادرغيفايتفلاىلوتو

:رداصملا*

:زوبد“361/2(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

رود:يرونلا*170/2؛380/1.رئازحلاةضهن

نيبوهنيبةلسارم:راخفومح“32/1.نييبازيملا

.ميهاربإناظقيلايبأخيشلا

215

يساکنب“رکابوب

)م1873/ه1290:ت)

دنعءكلبلليبرغلافصللًادئاقنّيعءةرارقلانم

ديعأمث«لزعمث«بازيميداولالتحالاسنرفمودق

`

۰
10#2ممالعأمجعم

.هللاهافوتنأىلإةيناثهنييعت

:رداصملا*

104بازمينبخيرات:ديعسجاحلا“

18(خم)ةنتفنمتعقوامدييقت:لوهجم“

:ةظحالم

.ركوبكلذكهمسادروو*

216

قوزرم.حونبنبركوبتنبهيب

)م1970/ه01:ت)

تشاعءةرارقلانمءىاسنلالككتسيلةأرما

مهنمملعتتءاملعلاسلاجمنيبةلقنتماهرمعلوط

خيشلاةصاخبوء؛هقفلالئاسميفمهرواحتو

وبأميهاربإخيشلاو«ضويبرمعنبميهاربإ
.ناظقبلا

؛سوردلالكىلإعامتسالاوةعامجلاعمتاولصلا

ثيداحأنمًاريثكوهلكنآرقلاكلذةجيتنتظفحف
ةضصاخلاةيهقفلاماكحألاوءمالسلاهيلعلوسرلا

.تادابعلاب

اهنعلاقفءةنسنيسمخنمرثكأدجسملاتمزال

.«...ناسللاةحيصفةملاع»:ناظقيلاوبأخيشلا

نعيهنلاوفورعملابرمألابمايقلايفةطشنتناك

يفالافاوضعوءةئيوسنلاتاعمتجملايفركتملا

.(ةدلبلايفءاسنللةئينيدلاةئيهلا)نيِديرسُمَيةئيه

نآرقلااهراديفتانبلاميلعتيفنرقعبرتضمأ

اوناكفماتيألاضعبتبرامك.ةعيرشلامولعوميركلا



يرومديبلا

:رداصملا“

475‹(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

‹تاملسمءاسن:تشوعأ“ةيبازيملاةأرملا:جهاولا“

.(ځڂم).م.ت.ن.م:یفطصموجاب124

217

يرومديبلا

(م1446/ھ850:-يح)
م

ىقلت«برغلاسلبارطنمءةسوفنلبجنمملاع

102

دمحأسابعلاوبةمالعلاهديیلعملعلا

باتكبحاص-(م1521/ه928:ت)يخامشلا
ةعيرشلامولعيفميلعتللةقلحبحاصناک؛-ريسلا

.ريسلاو

:رداصملا

‹خيراتلابكوميفةيضابإلا:رّمعميلع“

2/127.

 



تکربت

ءاثلاوءاتلاافرح

218

ةنانکنب"حربت

)م7/ه1:یر

ناک‹ةوعدلالهارايخنم٤«تسارینبنمڻعبات

.ةدابعلانعرتفيالًادباع

لالبيبيريظنةنانکنبنزامهوخأووهناک

.امهنامزيفةَّيدأنبةورعوسادرم

:رداصملا

‹تاقبط:ينيجردلا“77/1ءريسلا:يخاَمشلا

7/12/256-255.

:ةظحالم

.حربيوحوروب:دریو”

219

كناردسلا“تناكربت

)م10/ه4:ق(

اأمامإلاتجّوزت؛ةسوعننمهتاردسةملاع

ناکفالوةسمخاهنمقزرف‹ىنورابلایسومنوراه

ةذجارتناکربتتفرعتحىالجأءاملعمهنم

.«خويشلا

:اهاياصونمءةمكحلاويأرلاةفاصحبتفرع

المقمادقألاُةشوهيفةفأرالردصرودصلارشا

103

ءنوملسملاهلخديالتيبتويبلاشوءهللاىفروزت

.«هنمقفنياللاملاملاشو

:رداصملا

14-19(ڂم)ةسوفنلهآةريس:يروطفبلا“

بيترت:شيفطابطقلا“249/1ءريسلا:ىخاّمشلا“

ءىنورابلاناميلس:ناظقيلاوبأ“9(خم)تاقلعملا

2ح٩؟؛بکومیفةيضابإلا:رّمعمیلع*1/10

.60-63ءتاملسم:موركوتشوعأ*252/2ح

:ةظحالم

.تناکربتانان:دریو*

220

(حلاصوبأ)ينارجايلا*تکربت

)61-1009/ه350-8:400ط)

هللادبعيبأسلجمرضحيناکفدباعدهتجم

نمتمدقيتلانيرجاَيةليبقنموهوركبنبدمحم

تنطوتساو٤سنوتبونج-ديرجلادالببنیجرد
.نالجراو

دهزأوءداَيبعلادبعأخيشلااذه»:ينيجردلاهنعلاق

طرفلوءهلبكلذنأبسحيهدهزةرثكلناكوءداّهَزلا

ًالإثرتكيالءهلوهبيذلانأٌنظيةرخآلاىلعهنزح

.«هّبحريغءيشللمعيالوءهئبرةمدخب



نيروغبت

.اهم

يتببافورعمهيفدّنعتيناکيذلاراغلالازيالو

:رداصملا

310/2-319ةريسلا:ءايركزوبأ“

:ينيجردلا“203.ء198(خم)ريس:ينايسولا“

463(ح.ط)ريسلا:يخاّمشلا“372-375.تاقبط

‹خيراتلابكوميفةَّيضابإلا:رّمعميلع“
(خم)نابلانصغ:مازعأ*2/252ق/2ح

203-1.

:تاظحالم

ينرجيلادرو”تکرباتوتیکربتدرو

.ينارجيلاو

221

يطوشلملادوادنبیسیعنبنیروغبت

)م12/ه6:قلوألافصنلا)

هملعذخأوولجانكسءْغيرأبةطوشلمنمملاع

هللادبعدمحميبأنعوء(م1078/ه471:ت)

.ىتنللا

-الةقلحهذختَتاراغهل نّمموءىلشسيْنيِتيفميلعتلل

امكناكو.ذاعمتنبةشئاعةملاعلاهديىلعتجّرخت

مهّذشأوءاردقساتلامظعأ»:يخاّمشلاهنعلاق

.المع

‹(نیروغبتةديقعابروهشمل١نيدلالوصأباتک.1

هتحورطأباقحلميمانلاةفيلخورمعروتكدلاهققحدقو

:اهنم:شاوحوحورشةّدعهيلعو؛ءاروتكدلل

104

(ڂم)‹يشحُململارمعنبدمحمةتسيباةنشاح“

.يرهطمدمحمخيشلاةبتكمبةخسنهنم

نبورمعلءنيروغبتلوصأيفنيرظانلاةآرم*
ةبتكمبةخسنهنمء(خم)يبرجلايتالتلاناضمر

.ةبرجبروطغبلاةبتكمةخسنوءشيفطابطقلا

ءاضيأيتالتلل«نيروغبتلوصأنمنيتملاةبخن“
.عومجمنمض(طم)

هنم(خم)شيفطابطقللنيروغبتلوصأحرش“

.ونابابدمحمةبتكمبىرخأو«هتبتكمبةخسن
هنمو(حخم)ءهقفلالوصأىف:«نايبلاوةلدألا».2

.وجابىفطصمذاتسألاةبتكمبةراوصمةخسن

لآةبتكمب(خم)«تالاهجلاباتك»هيلإبسنيو.3

عضودقو...ةبرجبةينورابلاوءزايتمةبتكموءردي

(خم)احرشيتوانتلايفاكلادبعرامعوبأخيشلاهيلع

ةلاسردادعإلسينورمعهققحدقوءةماقتسإلاةبتكمب

لوصأوةعيرشللةينوتيزلاةيلكلابةثلاثةجردهاروتكد

.م1986/ه1406ياميفتشقون«نيدلا

يأروهتالاهجلاةبسنقيقحتيفباوصلاٌلعلو

ددعهفيلأتىفكرتشا»هنأىلإلصوتيذلايريبعجلا

:رداصملا

:ينايسولا“430(خم)تالاؤسلا:يفوسلا“

:يخاّمشلا“191/2264؛114/1(خم)ريس

ء‹مالسإلادعاوق:ىلاطيحلا“89/2.96ءريسلا

221ةاقتنملارهاوجلا:يداربلا"1عت1

لسالسلا:رافح“29ةيضرملاةعمللا:يملاسلا“

بكوميفةيضابإلا:رّمعميلع*21(خم)ةيبهذلا



‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا“123/4.خيراتلا

يبعصملاةيشاحقيقحت:ومحيناهيش"...16

ركفلا:نالهج“(نوقرم)نيروغبتلوصأىلع
ءارآ:رامعوبأ“135ء7127ء51.ءىسايسلا

وبأ:وجاب“290/2‹(يبلاطلارامعقيقحت)جراوخلا

:يدوهزم*82ء81(نوٹڻرم)ينالجراولابوقعي

ةيعمج“292(رم)يمالسإلاحتفلاذنمةسوفنلبج

لآةبتكمسرهف1ج-ءتاطوطخملاليلد:ثارتلا

745جم؛زایتمةبتكمسرهف-2324صردي

.5ڑه4/هجم٠بطقلاةبيتكمسرهف-

“Cuperly: Introduction, 115,116.

222

(دمحموبأ)فسوينب“”سارورت

(م1049/ھ441:يفيح)

ولجادجسمىنب»يذلاوهءيخسيکزخيش
لمعلامّسقو‹نيعبرأوىدحإةنسهديبهطخوريبكلا

ةبونوهذخأوءاليلةبوانملابهئانبلنلزيِترَوينبىلع
.ولجانمىلوألاةقلحلا

-رمّتلاهيفرعتقويف-هنعفرعدقو
:يهوءسورغةتسهعملمحزاجحلانمعجر
بيضقوءنادرجمأو«يناحبصلاوءةوجعلاوءينربلا
نمعاونأءامسأيهو-ةمرجنمسرغوءبيبحلا

.ترمثأوتحلصفاهلكاهسرغ-رومتلا

ص۴

املهنا

:رداصملا

ماظن:يريبعجلا*71/1(خم)ريس:ينايسولا“

.46قبازعلا

:ةظحالم

حخسنلايففحصت.ساروزن:هلعلو"

يلمتوبا

223

(یيحيٌمأ)تيلسكت

(م896/ھ283:ةايحلاديق)

؛ةسوفنلبجبةميلجلهأنمةملاعةحلاصةأرما

نعوءنيزکلهانمنويلغيبآنعاهملعتذحخأ
.يوغيولاميسونبنابأنعبُت؛لوذنج

ةبلطءنيسمألهأنمةباّرعلااهدنععمتجيناك

مهتليلنويحيونوركاذتيةعمجةليللكيفءخياشمو
.ةدابعلايف

50ءاسنلضفأااهنأبيروطغبلااهفصو

:تلاق««مّلعتتواهيلإيىشمتةيراوعزلاترکُش

.«ةنسىلإاهيلإفلتخأ

نيحاهَتنِإاهنعليقف‹ةظفاحلاوقيترهتشادقو

ءرعشلانماتيبنينامثيسلدنآلادشنأفءسلدنألا

حلاصلاليلخلاباتكنأيورو.ةدحاوةّرماهتظفحف

ءنيسمألهأنملجردنعدالبلاهذهيفعقواملّوأ

-تيلسكت-زوجعلاتلّيحتفءىبأفهخسنىلإهوبلطف

هارق٠َئلعهارقا:تلاقفءهيلإتلسرأوةًرمتاذ

خسنيندارنم»:مهلتلاقف.ةدحاوةًّرماهيلع

.اهتظفاحنمهتلمأف٢بتکیلف

:رداصملا

.2755-30(خم)ةسوفنلهأةريس:يروطفبلا“
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ينايسولا“يلمتوبآ

(م990/ھ380:-يح)

يفروصقلالهآنمنيسيويئبنم٤يخسملاع

ليغنزنبديعسحونابآرصاع«سنوتبدیرجلادالب



مم

/ه380:ت)فاتلزنبالغيرزخيأنعملعلاذخأو

.)م990

هيلعهللاطسبمثءهرمعلّوُأيفالقماًريقفناک

ءةيقيرفإبرغبونجبتكمداتىلإرفاسوءفزرلا
ةرشعةنسلكاهنمثعبيلعجوءةراجتاهبسَسأف

دولجنم«رانیدةئامسمخهيفسيكلكءسايكأ

ثعبي؛هللالاماذه:سیکلکیلعبوتکم‹رقبلا

نوراهدلاو-نيرذُسنبىسومنارمعيباىلإاهب
.نيملسملاةيالولهأىلعاهقّرفيف-ينايسولايّماحلا

:رداصملا

164-1/165(خم)ريس:ىسنايسولا"

رود:رصاندمحم/د“81/2.ريسلا:ىخاّمشلا“

.40-41مالسإلارشنيفةيضابأإلا

:ةظحالم

.یلمتدرو"
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(رذنملاوبأ)يزاوهألايدزألا”صيوحنبميمت

)م7/ها:قيناثلافصنلا)

نعىوروءحالصلاوملعلابفرعءنيعباتلانم

.جرعألانايحو«يدزألاديزنبرباجو«يراصتألا

؛سيیقنبحونو‹؛ةبعشو؛رمعمهنعیورو

.مزاحو

:رداصملا

:يبهذلا“)خم(مامضتایاور:ةرفصوب”

.113-114ءةبوجأ:نوفلخنبا“مالسإلاخيرات

:ةظحالم

.صيوخدرو*

106
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“(ربجموبأ)يغاوزلايتازملاهيلومنبنيزوت
)1058-1106/ه450-10:500ط)

غوفتيلةيدهملالحاسبلزنيقف‹ملكتم«ملاع
نيفلؤملانيبنموهو؛ةبرجىلإلقتنامثءةدابعلل
اوفلأوءةبرجبجامجمأراغيفاوفكتعانيذلاةعبسلا

.اًباتكرشعينثايفء«ةبازعلاناويد»

تفلَأيتلاةيهقفلاتاعوسوملامدقأنمناويدلاو

يقابلاو«تاراهطلاءزجهنمعبطدقو«ةيعامجةقيرطب

اهریغوةسوفنلبجوةبرجوبازيميداوتابتكميفطوطحم

‹ءايركزنبىسومنارمعوبأ:مهةعبسلاةبازعلاو

ربجموبآوءحلصمنببابكو«ماَمرُذسنبرباجو

دبعدمحموبأوءيليمتلاورمعوبأو؛ةتازمنمنیزوت

نبىيحيءايركزويأوءيئامللايراوهلاجونامنبهللا
.يسوفنلازانرج

ءايركزيأنملكهنعیکحف؛ملعسلجمدقعيناك
ءيفوسلاةفيلخنبنامثعورمعيبأوءايركزنبىحي
.تالاؤسلاباتكيفءهقفلاوةديقعلايفلئاسم

:رداصملا

:يفوسلا“284/2ءقريسلا:ءايركزوبآ*

:ينايسولا“100135ء70ء55(خم)تالاۋسلا

(خم)ةسوفنلهأةريس:يروطغبلا“1/58(خم)ريس

409/2رظناو482/2‹تاقبط:ينيجردلا*8

220ءرهاوجلا:يداربلا“75/2ءريسلا:يخاَمشلا“

262/2‹خيراتلابكوميفةيضابإلا:رّمعميلع"
:يريبعجلا“101ءةبرجخيرات:بوقعينبملاس“
ذنمةسوفنلبج:يدوهزم“167-168ءةبازعلاماظن

.5‹حمالم:يريبعجلا*293(رم)يمالسإلاحتفلا

“Lewicki: Un documment inedite11

› شیعوبدمحمةمجرت

: ةظحالم

. ريخلاوبأدرو“
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(ییحيوبأ)ينوانجلایيحينبقيفوت

)م135/ه746:-یح)

يبأىيحييبأنبميهاربإهيلعذملتتءهيقفوملاع
.زيزع

هيلعرصتخمهذيمالتدحألو««تاراهطلاباتك»هل

امفيلأتىلعىحيابأخيشلاترواش»:هيفلوقي
هيلعهتضرعوكلذيفيلنذأف«تخسنوتيور

رصتخملااذهنموا.افرحافرحءةلأسمةلأسم

خيشلاةبتكمبىرخأوءرّذيلآةبتكمبةطوطخمةخسن
.نجسيينببءزايتم

/ه746:ت)زيزعيبأهذيملتطقليفىواتفهلو

بوقعيوبأخيشلااهبتريتلاطقللاهذه.(ع5

.نوُدعنبومحنبفسوي

107

:رداصلملا

3ق(خم)زیزعيآطقلبیترت:ينيمثلا*

لآةبتكمسرهف؛تاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج“

سرهف48جمءزایتمةيتكمسرهف70٤صردي

.134؛لضفالآسرهف۰074ءناورإ

228

ينورابلاحلاصنبتباث

)؟(

ايبيلبنيدلاوملعلايفةقيرعلاةينورابلاةلئاعلانم
ىفبلاطلاةيافك»:هناونعطوطخمفلؤمهلةبرجو

ةبتكمبةخسنهنمدجوتوء«براغلاوعلاطلاملع

.برغلاسلبارطبفاقوألا

:رداصملا*

.101ءنييبللانيفلؤملاليلد:ةفاقثلاومالعإلاةنامأ“



ميجلافرح
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يقزنزلاوُمحنبرباج

)1058-1106/ه450-10:500ط)

/ه504:ت)دمحأسابعلاابأرصاعءْغيرأنمملاع

.نالجراویرقنمطاوامتيفهاقتلاو)م1110

نورشعوةسمخىهو‹ةبارعلابتکىغفلؤمدحأ

ريغيهو.«خايشألاناويداباضيأفرعتءًاباتك

.«ةباّرعلاناويدبروهشملافلؤملا

:رداصملا

147/2258(خم)ریس:ينايسولا“

(طم)ريسلا:ىخامشلا*2/456.تاقبط:ينيجردلا*
‹يرسكبلاقيقحتءلينلاباتك:ينيمثلا“*1
يمالسإلاحتفلاذنمةسوفنلبج:يدوهزم*1082/3

.293(رم)

230

**يفوَجلا“يدزألايدمحيلاديزنبرباج
***(ءاثعشلاوبأ)يرصبلاينامعلا

م71/م93:ت-م9/ه18:و)

يفًاشنو؛نامعب"یوزن"ةيالو"قرف"ةيرقبدلو
هنعیوريذلا-هوبآناکوءةياوروملعةلئاعناضحأ

ناكهلعلوءاملاع-صاّصجلاماكحأيفةياوررباج

108

اهموييهوءةرصبلادصقىوتساوهدأغلبالو

بدألاوملعلايفةيمالسإلادالبلامصاوعنيبنم
.ملعةسردمو«ماقمراداهذختاو؛ةسايسلاو

وأءةفرعمةدازتسالزاجحلانيبواهنيبلقنتيناك

.خيشةاقالملوأءةلأسمقيقحتل

:مهنمءةباحصلاةريخنمةّلُثنعثيدحلاىورو

نبهللادبعو«سابعنبهللادبعوءنينمؤملاٌمَأةشئاع
ةيواعموكلامنبسنأوءدوعسمنبهللادبعوءرمع

دبعنبرباجو«ريبزلانبهللادبعو«نايفسيبأنب
.مهريغو...يردخلاديعسوبأوءةريرهوبأوهللا

ًايردبنیعبستكردأ»٠لاقهنأرباجنعیوریو

نبهللادبع-رخازلارحبلاالإمهدنعامتیوحف

.(-سابع

يفميعنوبآهفصوامكناكوءعرولاودهزلابفرع
همهءعونق««مهردلاورانيدلادنعًاملسم»:ةيلحلا

الواًراَيجهللايففاخيالهللاليبسىلإةوعدلا
.هليبسيفرافسألاةرثكو٠ملعلابلطهتّمه؛ًامئال

ميلعتلايفاهضعب«ةليلجةيملعًاراثآرباجكرتدقو
.ةياورلاوفيلأتلايفىرخألاو«ءاتفأإلاو

ذاتسألالاق.ةرصبلايتفمناكفءميلعتلايفاأ

نمريبکددعدیزنبرباجنعیور»:شوکبیحی

مهتناظمتعينتدقلوراطقألافلتخمنمةّنسلالاجر



مهددعغلبفءةرّهطملاةّسلاومجارتلابتكنوطبيف

؛مهمجارتتفرعومهؤامسأتظفح«نیعبسنمًاوحن

ريغملعلالاجرنمرخااريبكاددعتدجوامك

.«نيفورعم

ءةميركيبأنبملسمةديبعوبأ:هتذمالتنمو

نبورمعوءيراخبلاخيشةداتقوءبئاسلانبمامضو

صيوحنبميمتوناسيكةميمتيبانببوياوءرانید
؛ةرفصيبتنبةكتاعو٠جرعألانايحو‹يدزألا

...كاَمسلارفعجوء؛يمرجلاديزنبهللادبعو

.مهريغو

ثيدحلاوريسفتلايفًامامإديزنبرباجناكو
«رباجناويد»بفرعتةسيفنةيملعةعوسومكرت؛هقفلاو

يفثيدحلاعمجنملواوهوءلامحأةعبسيف

ًالإ.مالسإلايفنيفلؤملالئاوأنمو«ناويد

.هاواتفضعبتیقبوعاض

Ge

‹ةعيرشلارداصملجيفهرشتنمهۋاراوهتایاورو

انيديأنيبتيقبدقلو؛ةَيضاَبْإلارداصملايفةصاخبو

نمءزجهلعلوءةبرجب(خم)ء«ةالصلاباتك».1

هخسندهنموءايلوأاققحت:هققحوءهتحورطأيفةّماه

.ةينورابلاب(خم)

نمءزجهلعلوةبرجبء(خم)«حاكنلاباتك»2

.هتحورطأىفىمانلاروتكدلاهسرهفدقوءهناويد

هذيمالتلةبوجأو«تابتاكموتالسارم».3

ةيضابإلاىلإةهّجومةلاسرةرشععبساهنمفباحصأو

.نطاومةَدعيف

ذاتسألاقيقحتوٌمُمَجءاديزنبرباجمامإلاهقف»4

خيشلابيترت««ديزنبرباجمامإلاتاباوجنم».5
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رباج

.نامعبعبط.يصورخلافلخنبديعس

يفةدوجومتناكديزنبرباجلًابتكنأدّكؤملانمو

يمصاعلادمحمنبهللادبعدمحميبأدهع

اًمل»:لاقهنأينايسولادروأدقف.(م11/ه5ق)
نُمجيونبیحیخيشلاترواشبتكلاخسنتدر

نمهذخ:لاق‹(م1009-1058/ه400-450:ط)

.«لّوالافلوألاهبءىدتباوهللاهمحررباجبتك

يسوفنلابويأنبنَْفلْحَيخيشلاامأو
نمناكيذلا)1058-1106/ه450-500:ط)

:لوقيفءةباّرعلاناويدلنيفّلؤملاجامجمأراغباحصأ

دنعهدعبنمو«ةديبعيبأدييفديزنبرباجناويدنإ”
نبهللادبعهدلودنعهدعبنموءنايفسىبأ

.«ةكمبمهنعذأ٠..بوبحم

يذلايسوفنلارصننبثامنةّصقرداصملايورت

نمةخسنكلميناكوءةيمتسرلاةماماللائوانمناك

.اًيرورضةلأسملايفقيقحتلايقبو.اهفلتأفءناويدلا

ةلاسر«ةيضابإلاتافلؤمةمئاق»يفيداربلاركذدقو

اهتنأريغءةعيشلانملجرىلإاهلسرأديزنبرباجل

.رباجثارتنمانيلإلصيملاممربتعت

يفًافّظومءلامعألاهذهلكعمءديزنبرباجناكو

بتاكبةلصلاديدشناكوءةرتفلةرصبلابةلماعملاناويد

‹جاّجحلاىلعًائيرجناكهنأريغ«فسوينبجاّجحلا

هضفرفءاضقلابصنمهيلعضرعدقوءهروجلًاركنمو

.ةليحلاب

عضاووءةماقتسالاوةوعدلالهأمامإوهرباجو

ردصيناكهنعوءيضابإلابهذمللداهتجالادعاوق

ةديطولاامهتقالعوءهفقاوميفضابإنبهللادبع
.ةَيضاَبلاريسلارداصميفةطوسبم

ىلعنمملعأتام»:كلامنبسنألاقهتومدعبو

.«ضرألاملاعتاممويلا»:ةداتقلاقو.«ضرألارهظ



رباج

:رداصملا

هقف:یبحیشوکب*هلکءةبوجأ:ديزنبرباج*
دمحأ“هسراهفرظناوهلکءدیزنبرباجمامإلا

هلك«ملعلالجأنمةايحءديزنبرباجمامإلا:شیورد

يفهراٹآودیزنبرباجمامإلا:يفاوصلا“هسراهفرظناو

مالسإلاءدب:مالسنبا"هسراهفرظناوهلكءةوعدلا

108-099110‹60ء55ء26.‹نيدلاعئارشو

:عيكو*3ءءايلوألاةيلح:ميعنوبأيناهفصألا

:ةبيتقنبا“20/2؛22/1-23قاضتقلارابخأ

‹رابخألانويع:ةبيتقنبا“453587.فراعملا

735مقرةمجرت176/1:فشاكلا:يبهذلا“*1

:يناتسرهشلا“...3/176:لادتعإلانازيم:يبهذلا“

نبا“140ءةريسلا:ءايركزوبأ“137/1ءللملا

ريسلاباتك:راّمعوبأ“179/7.تاقبطلا:دعس

:ينايسولا"62(خم)تالاۋسلا:يفوسلاظ1(خم)

246251/2£157£2109ء85ء1/68(خخم)ريس

205-2/214؛81/1‹خياشملاتاقبط:ينيجردلا*

204869ء519قريس:دادمنبا“

؛163/؛2/38«بيذهتلابيذهت:ينالقسعلا“

تاقبط:ىطويسلا“127/12؛45297/7

67-1/72ريسلا:يخاَّمشلا“35-36ءظافحلا

:يومحلا*481/1ءنآرقلاماكحأ:صاصجلا“2

نباةبوجأ:نوفلخنبا“187/2.نادلبلامجعم

ء؛تاريخلارطانق:ىلاطيحلا*9-10؛نوفلخ

0242 0223 029/3 333 327 226 192

نمةعومجم“74/1ءمالسإلادعاوق:يلاطيجلا4

جاحلا“31/1ءتاباوجلاوريسلا:نامُعةّميأوءاملع

ةّميألاركذيفةفيطلةلاسر:يتازملامساقنبىسيع

‹نامُغلهأةريسبنايعألاةفحت:يملاسلا“(خم)
1/6(طم)حيحصلاعماجلاحرش:يملاسلا؟*1

7٠-8ةيضرملاةصعمللا:يملاسلا“

ءةيناشلاةلاسرلا:بطقلاشيفطا*...18-7

4ةيبهذلالسالسلا:رافح*...68-7122

:ناميلسينورابلا۹*2ءمالعألا:يلكرزلا“

دبع:ناظقيلاوبأ*28-29ءةيضابإلاخيراترصتخم

يبأمامإلاةايح:ناظقيلاوبأ“هلك(خم)ضابإنبهللا
ريبكلابرغملاخيرات:زوّبد*45(خم)بوقعي
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ىلع*138650-3/151؛2/398-383408

1/0143151‹خيراتلابكوميفةيضابإلا:رّمعم

ثيدحلاظافلأمجعم:كنسنيو*317/4

نعتاسارد:يمانلا“رباجةدامسراهفلا/8ءيوبنلا

:يبايسلاا8:*34-55¢66-96‹(خم)يضابإلا

016ء214-5ءىءاثعشلايبأعابتأنعءاثعولاةلازإ

زييمتيفجهانملاقدصأ:يبايسلا“92024

دهعملاتاقلط:يبايسلا“21ءجراوخلانمةيضابإلا

2‹نيملسملاةعامج:ىكستفيل“29ء7ءىضايرلا

:يريبعجلا“776ءةيمتسرلااةلودلا:زاب"

رود:يريبعجلا“50/1ءةديقعلليراضحلادعبلا

نامعةقالع:يريبعجلا“26ء25ءةيضابإلاةسردملا

ةكرحلانعحمالم:يريبعجلا“12ءايقيرف|لامشب

‹35-42ءةوعدلاجهنم:رصاندمحم“3فيملعلا

93-105ءةيضفلادوقعلا:ىئثراحلا“108-6

38ءةيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نودعنالهج

(نوقرم)نالجراوبةراضحلاملاعم:ةنابصعوب“

هتأشنيضابإلابهذملا:دّمحميّمعاباب*75-4

اركفواخيراتةيضابإلا:دمحمرصان“(نوقرم)هروطتو
مامإلادنسم:رصانيرومرملا“21/125(خم)

ءةكرحلاةأشن:ضوعتافيلخ“5-6ءيديهارفلا

ء‹يمالسإلاسوماقلا:دمحأةيطع“...102-6

دبع:دمحأعدجلا“ةأشن:مشاهبلاطيدهم“8

:دمحمبجر“12.نامُعرعاشيليلخلايلعنبهللا

نوينامعلا:بجر“...6صميفةيضابأإلا

بهذملالوحتارظن:ميرمةيبتقلا“31ءةحالملاو

بيبحنبعيبرلادنسم:لوهجم“18-20ءيضابإلا

هقفلاةودنتارضاحم“15(خم)ةيثيدحلاهتميفو

ٰيترضاحم:ةصاخرظنا.نامعةنطلسبيمالسإلا

هقفلايفاهرٹآوديزنبرباجةسردم:ىيحيشوکب

ةسردملارود:يريبعجلاو255-295ءيمالسألا
ةيعمج“.489-549قراضحلاوهقفلايفةيضابأإلا

.6014ةقيثولاءةيفحصلاتافلملا:ثارتلا

#
Ennami: studics in

“Ennami:Ibadism, 54-93 description

“Cuperley: Professions “Muammar Ali Yahia:

IBADHISM A MODERATE SECT OF ISLAM, 5,

37 Gouja: Kitab As-syar... Encyclopédia
Universalis (CD ROM), 1995. thèmes: (OMAN)



ةبسن““*ةينامعلاةيدزألادمحيلاةليبقىلإةبسن“

ةقطنمب"ىوزن"ةيالو"قرف"ةدلبيفهتأشنرقمىلإ
ةرصبلاب"ةليمخلافوجىلإةبسنوأ"فوحلا"
ًافورعملازياماهربقو.اهبىئكيوهتنبا:ءاثعشلا“**

"قرف"ةدلبيف

هتافووهدالیمخیراتديدحتیئرداصملاتفلتخا”*

م639-641-642/ھه2وأ21وأ18:و):دروف

-714-711/ه104وأ103وأ96وآ93:ت-

.انرکدامحجارلاو)م722-1

‹ةيصخشلاهذهلوحعجارملاورداصملاةرثكل“

ءافتكاءىرخألانعىنغتسنوةمئاقركذننأانيأترا

صوصخلابةيميداكألاتاساردلاوثوحبلاسراهفب

.مجعمللرداصملاوعجارملاسرهفبو

231

يبرجلايتازملا“مامردسنبرباج

)158-1106/ه450-10:500ط)

ةعبسلاءاملعلانموهو.خيشو«يباع‹هيقف
ناويد»فيلأتلةبرجبجامجمأراغيفاوفكتعانيذلا
.اءزجرشعينئايف«ةسارعلا

تفليتلاءةيهقفلاتاعوسوملامدقأنمناويدلاو

يداوتابتکميفاطوطخملازيالوءايعامجًافيلأت
'.ةبرجوبازيم

نبرباجوءنارمعوبأ»:مهةعبسلاةباّرعلاو
ءالؤهونيزوتربجموبأو«حلصمنببابكو؛مامردس
هللادبعدمحموبأوءىليمنلاورمعوبأو«‹ةتازمنم

نبيحيءايركزوبأوءيئامللايراوهلاجونامنب

:رداصملا

:ينيجردلا“284/2ءةريسلا:ءايركزوبأ“

1/58(خم)ريس:ينايسولا“409/2-411.تاقبط

111

رباج

:بوقعينبملاس“401(طم)ريسلا:يخاّمشلا“

بکكوميفةيضابإلا:رّمعميلع“101ءةيرجخيرات
ءةبازمعلاماظن:يريبعجلا*282/2.خيراتلا

حتفلاذنمةسوفنلبج:يدوهزم“168-7

.293(رم)يمالسإلا

.ماردس:ءایرکزيباريسنم(آ)ةخسنيف

232

يغاوزلا*رامعنبرباج

(م11/ه5:ق)

ملاعوهوديعسوخأرباجو»:ينايسولالاق
.(ریبک

يفةوعدلالهأخويشنم»هّنِإينالجراولالاقو
.«ةرصبلاضرأ

.هریسيفءايركزوياهنعیورو

نمفةرامعنبرباجاًمأو»:يخامشلاريسيفدرو

نمبوقعيوبأهّدعنإوءٌيرصبءةوعدلالهأخويش
كانهنأودبيٌّصنلااذهلالخنمف؛«ليهاجملا

ةغاوزنموهويغاوزلارامعنبراج:نيرباج

ةرصبلانموهويرصبلاةرامعنبرباجوءيربرب

.يبرع

:رداصملا

ريس:ينايسولا*259/1ءةريسلا:ءايركزوبآ“

7(خم)ءامسألاباتك:ينالجراولا*290/2(خم) .121ء(طم)ريسلا:يخامشلا*

:ةظحالم

.ةرامعكلذكدرو”



نوراج

233

يتانزلايرمقلانبنوراج
(م9/ه3:قلوألافصتلا)

.ةيمتسرلاةلودلامالعأنم

نبنمحرلادبعنبباهولادبعمامإلللماعناك
وه‹(م787-823/ه171-208:مكح)متسر

ءيتازملايتمزيلاماریيوءيتانزلامصاعنبيدهنو

.سنوتبرزوتوةليوزوسمادغىلع

:رداصملا

:ناميلسينورابلا“1/176ريىلا:يخاّمشلا“

خيرات:زوبد*164-2/165ءةيضايرلاراهزألا

‹ةيمتسرلاةلودلا:يريرحلا*٠513/3ريبكلابرغملا

133.

234

*يديلبلادالوأدج
)م15/ه9:ق)

‹يديلبلالآبسنلصأوهوءيخسملاعخيش
.بازيميداويفةلئاعلاهذهلازتالو

عساتلانرقلايفةكيلمراصحدعبهنأركذيو

ناکسميمجنميداليملارشعسماخلا/يرجهلا

.نینسعستةَذملفطعلاوهرونبونجسيبوهیادرغ

کسیایوقًاخیشاذهناكو...اهيلعقانخلاقاض

ميمجبعّربتف؛حلصلايفلحدتينأهيلإبلطفءةكيلم

.ةنتفلاتأدهوراصحلاكفانامضوًانهرهکلمیام

:رداصملا*

.839)خم)بازمخیرات:زايتم“”

:ةظحالم“

.يديلب:بتکتو"

112

235
۰ى

سنويدالوادج
)م1171/ھ567:-٤)

ةقفرءةيادرغنكسنملّوَأءةسوفنلبجنمهلصأ

هبابتنباجّوزتدقو.اهئاشنإىلعلمعوءةَّمجلاوهباب

.ةّيجلاو

.ايلاحنایربوةيادرغبسنويدالوأبسنلصأوهو

:رداصملا*

ةضهن:زوبد.63ءةيفاشلاةلاسرلا:بطقلا“

.1/163رئازحلا

236

*”يدبعلا*كامسلانبرفعج
(م717-719/ه99-101:نيبيح)

نبرباجنعملعلاذخأ.هيبنخيشوءملاعخيبات
ةعومجمنعذخأنوكينأديعبريغوءةرصبلابديز

لاقءهنعهللايضركلامنبسنأةّصاخةباحصلانم

هنعظفحامناکوءةديبعيبأخيشوه»:ينيجردلا
.ارباجنعهظفحاممرثكأةديبعوبأ

‹نييومألاروجلنيركنملاةمكحملازربأنموهو

ةفيلخلاىلعدفويذلاىضابإلادفولانمضناكو

/ه99-101:مكح)زيزعلادبعنبرمعلداعلا

ءةيمالسإلاةّمالانوؤشيفهعمرظنلل(م719-7

لضفلامهلناكو.هلءالولاميدقتوهتمامإبفارتعاللو

.ربانملاىلعولعمامإللنييومألابسعنميف

:رداصملا

وبأ“232/2-233.تاقبط:ينيجردلا“

ء8قريس:دادمنبا"ظ1(ڂم)ريسلاباتك:رامع

:يخامشلا*118.رهاوجلا:يداربلا*826

نيبقرفلا:قاحسإوبأشيفطا“74-1/75ءريسلا

؛برفملاخيرات:زوبد*جراوخلاوةيضابألا



23‹رصمىفةيضابإلا:دمحمبجر*20175382

:ينيجاوتلاينهم40‹يسايسلاركفلا:نالهج“

.14(خم)ةيثيدحلاهتميقوعيبرلادنسم

:تاظحالم

يفيدعسلادرو““دادمنبادنعنامسلادرو”

.رهاوحلا

237

يتازملايتالسولاىيحينب”رفعج
)ع1048/ه0:-يح)

هللادعيبذمالتنم«ةودفملاعو٤لضافخيش

)م1048/ه440:ت)ىئاطسرفلاركببدمحم

.ةبازعلاماظنءىدابملنيرشانلالئاوآنمناكو

.الضفواًملعركبنبدمحمنبدمحأ

:رداصملا

262/2؛70/1(خم)ريس:ينايسولا"

ىفةيضابإللا:رّمعمىلع“67/2ءريسلا:ىخاّمشلا“

4/293؛3/354‹خيراتلابكوم

“Lewicki: Les communautès, .67

:ةظحالم

.رفعجوبكلذكدرو”

238

رصاننببالج

)م128/ه6:يفيح)

ءاسؤرلادحأناكوء«فطعلانمقارخمينبنموه

بازيمبيرختليقرويملا-ةيناغنبا-قاحسإنب
.م626/1228ةنس

:رداصملا*

.125(خم)بازمخیرات:زایتم"

113

يدنلجلا

239

(ةديبعوبأ)يروطغبلا“نيدلج

)م1-1009/ه350-8:400ط)

نعملعلاذخأءةسوفنلبجبةروطغبلهأنمملاع
/ه300-350:ط)يتاوللانسادلجنبهللادبعيبأ

.(م961-2

:يخامشلاهنعلاق«تولاللهأىلعًامكاحناك

.«هنامزلهاملعأناك»

.ریثکقلخملعلاهنعذخأدقو

نيدلجمأ»ىلصمةسوفنلبجدهاشمنمضو
.هًّمأنوكتدقو.«ٹزیروت

:رداصملا

.18-82ء(خم)ةسوفنلهأةريس:يروطفبلا“

:دمحمىنورابلا“20-2/21ءريسلا:ىخاَّمشلا*9

.3(خم)لبجلادهاشم

:ةظحالم

.يروطفبلانبدلجهّلعل“

240

یدنلجنبرفیجنبدوعسمنبیدنلجلا

)م751/ه134:ت)

‹ةميركيبأنبملسمةديبعيبأمامإلانعملعلاذخأ

ىلإةرصبلانمءفرشملاىلإملعلاةلمحنموهو

.نامع

ةنسناميروهظللةمامإلّوأهلتدقع

.ارهشونيتنسةّدملدعلابمكحوم749/ه2

‹ةميزخنبمزاخةدايقباشيجنويسابعلاهيلإلسرأ

.م751/ه4



لولج

:رداصملا

:يوكزألا*27ء20ء9ءةريس:دادمنبا"

ةنسثداوحخيرات:يربطلا“44ء42ءةمغلافشك

72-1/79.نايعألاةفحت:ىملاسلا“ه4

:ىلاطيجلا*3-256‹خيراتلاربعنامع:ىبايسلا*

مامإلا:كرابميدشارلا*شماه1/25ءمالسأإلادعاوق

:يثراحلا“ةيضفلادوقعلا:يثراحلا“327.ةديبعوب

186‹رباجمامإلا:يفاوصلا“24ءنامعيفناهبنونب

.46‹تائالعلا:ميركلادبعتدوج“

241

۰.¥ نامحبنبلولج

(م1870/ھ1287:ت)

.نالجراوبلئابقلابهاىدحإ«نيسيسينبدئاق

دابأىتلاةروهشملاهتنتفیفاًردعغ"ةشوشوبهلت

ضرألايفثاعونالجراويلاهأنمًاريثكاهي

.اداسف

:رداصملا*

:رّمعمىلع“81-82(خم)نابلانصغ:مازعأ“

:ديعسجاحلا“420/2ءخيراتلابكوميفةيضابإلا

.103بازمينبخيرات

:ةظحالم

.نامحكلذكدرو

242

(دّمحموبأ)يتازملاينودملالامج

(م967/ھ354:دعبيح)

.ميركةورثلارفاو٩هبقفملاع

مساقلااأزعملاميمتوبأيمطافلاةفيلخلالتقامل

الامجذختتاوءعافدمامإعيوبفءمساقلايبأهليمز

لهأرافنتسابهفلكو«نالجراوىلعهلالماعينودملا
.غيرأوبازلاونالجراو

رزخوبأمزهم967/ه354ةنسياغابةكرعميفو

.نالجراولهآددمهلصينألبق

ةّصاخفّصتلانسحناكًالامجنأرداصملاركذتو

عقيٌرشلاداكنيتليبقنيبحلصأهتنأوءةّدشلاتاقوأيف

ةرايزلةيقيرفإنماوقلطنانيذلاخياشملانمناكو

دهشفءروسميبأخيشلاباوقتلاوسلبارطبةوعدلالهأ
.هقفلاوملعلابروسموبهل

بحاصوءفالسألاهيقف»:هَأبىنيجردلاهفصي

ممقنمةخماشَةَمَق»:هَنأبرّمعميلعو‹«تاداهتجاإلا

.«مركلاوملعلا

يفیواتفهلءملاعخيشدمحمنبجاناسهدیفحو

.يفوسلاتالاؤس

:رداصملا

359/2؛203/1205ءةريسلا:ءايركزوبأ“

(خم)ريس:ينايسولا“136(خم)تالاؤسلا:يفوسلا“

؛تاقبط:ىنيجردلا“112857-6187

:يخامشلا*1811302/349-345366

(خم)نابلانصغ:مازعأ“245-1/246ءريسلا

.0107320ءةيمتسرلاةلودلا:زاحب*3-75

243

*همجلانبا

)م10/ه4:ق)

ءهسأرطقسمقرشملابهملعىقلت«ملعلاريزغناك
ثیحةساملجسفءرزوتنکسمٹرصمىلإلحترامث

.سيردتلابلغتشا

.رامحلابحاصداديكنبدلخمديزيوبأو«يسوفنلا

 



بسنءرظنلاوليحلامولعىلععلطمريرحنملاع
نباترضحايملو»:ينيجردلاهنعلوقيء«ناويد»هيلإ

.«هبهلىصوأف«هناويدبعيبرلاابأرثآةافولايعمجلا

امّنإوءتاويدلاحلطصمركذيالفءايركزوبأام
هبتكبىصوأءعمجلانباةافولاترضحاًملو»:لوقي

.هفيلأتنمبتكلاهذهنأيحوياممء«ميبرلايبأل

:رداصملا

182/1-183قةريسلا:ءايركزوبأ

ريسلا:ىخاّمشلا“109/1.تاقبط:ىنيجردلا“

۱:رمعمىلع“1/237

بجر“285ءةيمتسرلاةلودلا:زاحب“2/163-162

:تاحرفيريبعجلا"151ءرصميفةيضابإلا:دمحم

.(خم)م.ت.ن.م

‹خيراتلابكوميفةيضابأإلا

.يعمجلانباكلذكدرو“

244

(نسحلاوبأ)ينويدملاىتفنبوانج

)م9/ه3:قلئاوآ)

ناَرفخويشنمخيشوهيقفوملاع.قيقحتلالهانم
.ةيربربلا«ةنويدما»ةليبقنموهو‹ايىيلب

نعوأدرغملاىلإملعلاةلمحنعملعلاذخأهّلعل
.ةرشابمملسمةديبعيبأ

ءهلةبوجأهلو«فلخنبراّهقلادبعهيلعذملتت

ةبوجألاهذهيمانلاةفيلخورمعروتكدلاققح
ناونعتحتتعبطو٤«يالطميهاربإخيشلااهّمَتَأو

.«نازفءاملعةبوجأ»

:رداصملا

:يخاَمشلا“(خم)ةسوفنلهأةريس:يروطفبلا“

115

نونج

‹خيراتلابكوميفةيضابإلا:رّمعميلع*1/165ريسلا

:زاحب*26-32ءناَرفءاملعةبوجأ:يمانلا2

ليلد:ثارتلاةيعمج*.321ءةيمتسرلاةلودلا

.53صرديلآسرهف«تاطوطخملا

245

**ينسارهيلانايِرْمينب*نوُٿَج
(حلاصوبأ)ينالجراولا

(م10/ه4:قلئاوأ)

.نالجراوبةيضابإلاخيشناكمارويةتاردسنم
ذخأيذلا-يفرطلابوقعيفسوييبأىلعذملتت

.-ترهيتبنييمتسرلاةميآلاضعبنعملعلا

رمأمزحدقناكوءايكذءةداملاريزغًاملاعناك

اهلعشأىتلاةنتفلاءافطإىلعلمعواهنيبدُحوونالجراو

.ةيثرفلاةقرفلابحاصيثرفلابوقعينبناميلسوبأ
ءةعساولاهعرازميفلغتشيكلذىلإةفاضإلابناكو

.هلهأوملعلاىلعءاخسبقفنيو

اهنميقبءنتفلااهيلعتضقفيلآتةيملعلاهراثانم

:اهعلطم:ظعولايفةروهشمةديصق

رشبلاىلعىضمأيذلاهلإلامساب
ردقلابقلخلايفترجفهماكحأ

اههُجوءةعستاهنمىنايسولادروأيتلاهاياصواذكو

لیعامسإنبميهاربإهذيملتهنعاهاورتاياورو؛هنبال
يبألتالاؤسلاباتكيفو؛هريسيفيخاّمشلااهلقن

ةديقعلاىفهنعتاياورىفوسلاةفيلخنبنامئعورمع

لهُتاياکحيف-تاقّلعملاباتكيفهلو؛هقفلاو

نبميهاربإخيشلاهنعهاوراماهنمىواتف-ةوعالا

.ركبنبییحيخيشلاهنعهاوراماهنمو٠یحی

ًابارحمنالجراوبهللهيفدجسعضوملوايفىتب
يفنويديبعلاهقرحأدقو-ناجنإةنيدمماَدَق-ًادجسمو

.ةقطنملاىلعمهتاراغ



نونج

نبالغيرزخابأنيليلجلانيملاعلاىوايذلاوهو

ىلعامهتروٹلشفدعب«لیغنزنبدیعسحونابأوفاتلز
...امهلمهتدراطمو«نييمطافلا

لضفلانايرمينبنونجحلاصيبأةيصخشلدوعي
ءةينيدلاةايحلاماظتناوءةيملعلاةكرحلاراهدزايف

ذوفننمهلاملكلذو؛نالجراويفةيقلخلاةماقتسالاو

يفءلئاطلالاملانملذبياملوءرشابمريثأتو«عساو
؛ةبلطلاوخويشلاىلعةقفنلاوءةيملعلاةكرحلاكلتمعد

ةيمتسرلاترهيتنيبلصوةزمهكلذبهدوهجتناكف
اذهبو؛ةيملعلاةكرحلارارمتسانامضيفنالجراوو

.يراضحلاويملعلااهدجميفترهيتةئيرونالجراوتدغ

راغهدبعمو«هيلإةبوسنملاةربقملايفةتاردسبهربق
.هلاحىلعنآلاىلإلازيالءةميركلبجلفسأ

:رداصملا

0165/102220223ءقريسلا:ءايركزوبأ“

ريس:ينايسولا*18(خم)تالاؤسلا:يفوسلا“"2

:تاقبط:ينيجردلا“*24/1104106(خم)

ريسلا:ىخاّمشلا*1144-3345-341/2

‹ةيفاشلاةلاسرلا:شيفطابطقلا*247-5143

200-196208£(خم)نابلانصغ:مازعأ*84-3

4/145.خيراتلابكوميفةيضابإلا:رّمعميلع”

:رصاندمحم“382/3-607«برغملاخيرات:زوبد"

ةلودلا:زاخب“21مالسإلارشنيفةيضابإلاورد

بوقعيوبأ:ىفطصموجاب*320ةيمتسرللا

116

‹تاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج“67ءىنالجراولا

361.لضفالآسرهف؛5141رڌيلآسرهف

ةلجمءنالجراوبةيملعلاةكرحلانعحمالم:يمانلا“

:لوهحم“اهدعبامو14ص42-43ددعةلاصألا

.4-5ق‹(خم)تاقلعملاباتك

“Masqucray: Chronique d'Abou Zakaria.basset:

Les sanctuairces de Djcebal Nefoussa.

:تاظحالم

w4 ۰
.ينساريلادرونونکادرو

246

رایونبداوج

(م9/ه3:قرخاوأ)

ءةسوفنلبجیرقنماهعبتياموسورشةيرقمكح
ىلعفارشإلاوءملعلارشنيفبّيطلارثألاهلناكو

.هتاقلح

نيجوينباجسيروسموبأةمآلعلاهديىلعذملتت

.(م10/ه4:قلوألافصنلا)ينسارهيلا

:رداصملا

‹خيراتلابکوميفةيضابإلا:رمعميلع”

183/2321/4.



بجاح

247

(روصنموبأ)يناسارخلاروصنمنبمتاح

e8)/ه2:قر

وهوءةميركيبأنبملسمةديبعيبأنعملعلاذخأ

يفيناسارخلامناغوبامهنعیورنممءملاعهيقف

.ىربكلاهتنودم

:رداصملا

مناغوبأ“114‹مالسإلاءلب:مالسنبا”

أص(رشانلاةملك)ءىربكلاةنودملا:يناسارخلا

ء‹نوفلخنباةبوجأ:نوفلخنبا"ريسلا:يخاَّمشلا“

11.

248

“ياوزلاىيحينبجاحلا

)م20/ه14:ق)

ءايرثألانموءبازيمبنجسيينبنايعأنم
.ءايفوألانيدهاجملاو‹ءايخسألا

.يقيرفإلالامشلالماكيفةرهشلانءةيرئازجلا

ةسايسلاناديمىفةزرابلاتايصخشلانمربتعي

ناکو؛حالصأالاوملعلالقحيفو‹ةيريرحتلاةكرحلاو

.ةلئاطلالاومألابةيملعلاميراشملادمي

11117@2م-مالعأمجعم

ةئالثيلاوحبهعّربتءةيريخلاهيعاسمنيبنمركذيو
‹م1936/ه1355ةنسكنرففلآةئامسمخونييالم

مرحلاةرانإيففرصيلكلذءادجريبكغلبموهو
الوؤسمناکامدنع.ةرّونملاةنيدملابفيرشلايوبنلا

.نيمرحلابرئازجلافاقوأنع

:رداصملا*

:ديعسجاحلا*399/1نييبازيملارود:يرونلا"

م.ت.ن.م:ميهاربإيالط“180بازمينبخيرات

.(خم)

:ةظحالم

.جاحلبدرو*

249

*(دودوموبأ)يئاطلابجاح

)78-767/ه100-3:150ط)

يلاومنموهو‹ةرصبلابهدلوموءنامعنمهلصأ

.لالهيتب

هدعاسناکو٤ملسمهدسعيبُنعملعلاىقلت

ىلعفارشإلاةّمهمهيلإلكوأ.هتاطاشنيفنميألا

ةوعدلاريسلةعباتملاو‹ةيركسعلاوةلاملانوؤشلا

.ميلعتلاوءاتفإلاو

آ
۱



ةجاح

خياشملاهرضحيءركذللًاسلجمبجاحلزنمناكو

.نييومألاةالونمًارّتستوةيفخهنودصقيوءنايتفلاو

.برغملاونميلاوتومرضحىلإةرصبلاهرثأزواج

ةنيدملاوةكملوخدلهشجيراشلاهزمحوباهب

.نييومألاروجنمامهذاقنإو

روصنملارفعجوبأيسابعلاةفيلخلالاقتاماَمَلَو

.(ةَيضاَبْإلاتبهذ»:(م775/ه158:ت)

:رداصملا

:ءايركزوبأ*115ءمالسإلاءدب:مالسنبا"

/2تاقط:ينيجردلا“*64/1ةريسلا

ريسلا:ىخاّمشلا“252-2.276.262481

8691920ءةريس:دادمنبا“86-1

:يكستيفيل*174-3/176ءبرغملاخيرات:زوبد*

ةقيقحلا:ىبايسلا“6ء5(ةنوقرم)نيملسملاةعامج

دعبلا:يرسيبعجلا*7075ء69ناحملاو

ءرصمىفةيضابإلا:دّمحمبجر/د*418.يراضحلا

:نالهج0ءةكرحلاةأشن:تافيلخضوع/د*0

.39‹يسايسلاركفلا

*Ennami : Studics in Ibadism 3-77.

.دودومنببجاحدرو"

250

ىنيمثلازيزعلادبعخيشلاتنبةجاح

)م1808/ه1223:لبف.و)

يف‹نجسييببلثملابرصميهو‹ةلضافةأرما

.حالصلاوناسحاإلاوعرولاوملعلا

رمألايلوألًاعجرمتناکفءاهدلاوىلعتذملتت

اميفاميسالوءمهلكاشمومهاياضقيفاهنوريشتسي
:ةيجوزلارومألاو«ةيلئاعلاتاقالعلابقلعت

118

:رداصملا*

:موركوتشوعأ“9(خم)تايضابإلاتاذف:ناظقيلا

بازمینبخيرات:دعسجاحلا“76-78.تاملسم

10.

251

)م1975ةيليوج22/ه1396:ت)

نبميهاربإخيشلانعمث‹(م1928/ه1347:ت)
.(م1954/ه1373:ت)راحریکب

2 مث؛نجسيينببةبازعلاةقلحيفًاوضعناك

.ةرضحملابنايبصلاميلعتةّمهمَىلَوَتو.اهقراف

.ادّيجًارعشوةريثكتاموظنمكرت

.ةمصاعلارئازجلابيفوت

:رداصملا*

ةيعمج“383(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

هَّلكرديلآسرهف«تاطوطخملاليلد:ثارتل
.(خم)م.ت.ن.م:فسويديعسجاحلا“

252

“روداح
(م1325/ھ726:يفيح)

دعبياةرشابمةتاردسبارخدعبهانبدقو«اروداح

.م8/ه6

ص

نأ(Lethielleux.J)ويتيلنوجقرشتسملاركذيو

بونج-نالجراوةقطنممِدَق‹رابجنزنمهلصأ
يفةنيدملاسَسأفم726/ه108ةنس-رئازجلا

ناميلسرمعثحابلالاميأرلااذهىلإو.ةنسلاسفن

.ةنابصعوب

 



ةنيدمةأشنخيراتوهخيراتيفاوققحيلراثآلا

.نالجراو

:رداصملا*

ملاعم:ةنابصعوب“139ءنابلانصغ:مازعأ“

:ناميلسلقعموب“59ءنالجراوبةراضحلا

“Lethiclleux: Ouargla, .20

:ةظحالم

.روضحوبدرو"

253

ىمرضحلاديلتنبثراحلا

(م748-757/ه140و131:نيبت)

.ةميركيبأنبملسمةديبعيبأنعملعلاذأ

نمءيدارملاسيقنبرابجلادبعوثراحلاناكو

ءيراشلاةزمحىبأةروثىفاوكرتشانيذلاةيضابإلا

ىيحينبهللادبعقحلابلاطمامإلاهلسرأيذلا

نييومألادينمةنيدملاوةكمكاكتفاليدنكلا

رابجلادبعةقفرثراحلاهجتتاكلذدعبوءمهروجو

مامإلانمةراشإبناككلذٌلعلو؛ىندألابرغملاىلإ

ءةسوفنوءةراوه:لئابقهتعيابو.ملسمةديبعيبا
دوعسمنبهللادبعلتقمدعب-ةياملوءةتانزو

ًمعف‹نيدلاولدعلاباهساسواهنوؤشمّظنف-يببيجتلا
.حالصلاوريخلا

‹ماكحأمامإثراحلاناكلهرداصملاتفلتخاو

مأ؟مكحلايفاكرتشاامهتأمأ؟هيضاقراّبجلادبعو
؛رابِجلادبعلتناكةمامإلاوىضاقلاوهثراحلانأ

ريحىلعامهنيبتناكةمامألانأىلعتقفئتاو

.برغلاسلبارط

119

ثراحلا

‹ةمئاقتناكروهظلاةمامإنإفرمألاناكائيأو

مهشيجامهيلإراسفءنييومألاتقلقأاهتنأيهدبلاو

دمحمةدايقبوءيرهفلابيبحنبنمحرلادبعنمرمأب
ءاقلًمتف؛ناوفصنبديزيةكراشمبوءقورفمنب

تّنشتوءنويومألامزهنافءةراّوهضرأبنيشيجلا

.مهتاوق

هَنكلوقّركلاولتةّركلايرهفلانمحرلادبعداعأو

.امهيلعءاضقلايفحلفيمل

راَبجلادبعوثراحلالتقوءةليحلالمعتسااًريخأو

ءرخاآلادسجيفامهنملكفيسدمغأوةعدخ

ءاليوطانمزتّلظءامهعابتأنيبةنتفكلذبقعأو
.مهحيرتبهذو٤«مهتکوشتفعضف

يسوفنلادايزنبليعامسإامهدعبةيضابإلاعيابمث
باطخلايبأةمامإلبقءاّمامإ(م757/ه140:ت)

.يرفاعملاىلعألادبع

اًمتهادقوءنيلداعرابجلادبعوثراحلاناكو

ةمامإىلإكلذباعمجفءدجسملابملعلاسوردءاقلإب
.نيدلاوملعلاةمامإماكحألا

.رداصملا

ريس:ينايسولا“61/1ءةريسلا:ءايركزوب"

279/4‹لماكلا:ريئألانبا*133/1(خم)

391/2؛22/1.153-24ءتاقبط:ىنيجردلا“

301-302.برغملاورصمحوتف:مكحلادبعنبا“

1/66«برغملانايبلا:ىراذعنبا“زوبدهيلإلاحأ

123/6ءربعلاناويد:نودلخنبا*زوبدهيلإلاحأ

يىنورابلا*125-126(طم)ريسلا:يخاّمشلا“

:رَمعميلع“32ءةيضابإلاخيراترصتخم:نامیلس

بوقعينبا“34/2ءخيراتلابكوميفةيضابإلا
‹برغملاخيرات:زوبد*60-61ءةبرجخيرات:ملاس

(نوقرم)ةرصبلابنيملسملاةعامج:ىكستفيل*24

ءايقيرفإلامشبنامعةقالع:يريبجلا“8

ناسحإ“2646ءةيجراخلاتاقالعلا:تدوج*6



ءةيمتسرلاةلودلا:يريرحلا“34ءايبيلخيرات:سابع

بابلا‹يمالسإلابرغملايفءاضقلا:زاحب*65-4

يمالسإلاحتفلاذنمةسوفنلبج:يدوهزم“لوألا

تافيلخ*3:يسايسلاركفلا:نالهج“44-46(رم)

ء؛سلبارطةالو:يوازلا*142ءةكرحلاةأشن:ضوع

46-4.

254

(دودومويآ)بجاحنبصفحنببیبح

(م717-719/ه101ھ99:نيبيح)

لهأةكرحللئاوألاةاعدلانموءقارعلاءاملعنم

مامإلاىلعذملتتهَنَأحجارلاوءةماقتسالاوةوعدلا

.دیزنبرباج

ةفيلخلاىلإاومدقنيذلاةيضابإلادفونمضناك

ه9-101:مكح)زيزعلادبعنبرمعلداعلا

‹؛نيصحلانبٌرحلايلعيبأةسائرب‹(م719-7/

ناكو.ةيمالسإلاَةَمَألااياضقضعبيفضوافتلاورظنلل
مامإلابسنمنويومألاهئسامفاقيإيفلضفلامهل

.ربانملاىلععولع

:رداصملا

ةريس:دادمنبا“123ء98ريسلا:يخامشلا"

خيراتنمةذبن:قاحسإوبأشيفطا*82041

برغملاخيرات:زوبد“زوبدهيلإلاحأ(خم)ءجراوخلا
لامشبنامعةقالع:يريبعجلا*12382
.23رصميفةيضابإلا:دمحمبجر*4ءايقيرفإ

255

(هللادبعوبأ)*بتاكنبتاتحلا

(م717-719/ه101-9:نيبيح)

اهمساوْمِئاوتوأماوتنکس.ميمتينبنميقارع
ةنطلسلةعبات‹تارامإلاةلودبهحاو)يميربلامويلا

.نامعنمیوزنٌدسبلزنیناکهنلیقو؛(نامع

120

اوعسنيذلالئاوألانموهو«ملعلاوهقفلابرهتشا

.ةماقتسالاوةوعدلالهأةكرحءىدابمرشنل

نبيلعحلاوبأهداقيذلادفولانمضناكو

نبرمعلداعلاةفيلخلاعمرظنلاوضوافتلل«نيصحلا

/ه99-101:مكح)هنعهللايضرزيزعلادبع

ناكو؛ةيمالسإلاةَّمَألااياضقيف(م719-7

ىلعلعمامإللنييومألابسعنميفلضفلامهل
.ربانملا

لداعلاةفيلخلاعمةقادصوءَةيطتاقالعهلتناك

.زيزعلادبعنبرمع

:رداصملا

098123(ه1301ح.ط)ريسلا:يخامشلا“

:قاحسإوبأشيفطا“41ء20ء8؛ةريس:دادمنبا"

:زوبد“زوبدهيلإلاحأ(خم).جراوخلاخيراتنمةذبن
نامعةقالع:يريبعجلا“2/175382برغملاخيرات

ءرصميفةيضابإلا:دّمحمبجر“14ءايقيرفإلامشب
3.

:ةظحالم

.كلذكبيلكنببابحلادرو“

256

یسومنبزیرح

)م1736/ه1149:ت)

ةخيشمهيلإاودنسأوءةيادرغنايعأهدفوتسامساق

.م1712/ه1124ةنسدلبلا

:رداصملا*

1/68ءنييبازیملارود:يروتنلا“

“Louis.David: Les mechaikhs, 29



257

يتاردسلامصاعنبرماعيبنبناسحوب

)م9/ه3:ق)

ذأ‹هقفوملاعوهوء‹ىتاردسلامصاعةيرذنم

ةنيدميفيملالجلانوراهيبأسلجميفهملع

اضعبدروأ‹ىخامشلااهركذىواتفولئاسمهلو

.ةسوفنلئاسملهبيترتىفبطقلااهنم

>مدقعيناکو يفمههَقْيءافعضللًاسلجم:نيسلجم

.ءاسنلاماكحأًرهملعيءاسنللرخاو«مهنید

:رداصملا

بظطقلا*249-1/250ءريسلا:يىخامشلا*8

نصغ:مازعأ“6(خم)ةسوفنلئاسمبيترت:شيفطا

196(حخم)نابلا

258

هللادبعنبناسح

e11)/ه5:قيناثلافصنللا(

هلعل؛نالجراووأغيريحاوضنمرعاشوملاع

وأركبنبدمحمهللادبعيبأةقلحيفملعلاذخأ

َنألكلذ؛فلخينبناميلسعيبرلايبأ.ةقلحيف

ركذنوءنيتقلحلانيتاهةبلطمهمهرصاعنيذلا

دبعوءكمحأسابعلاابأوءنَّمجيونبىيحي:مهنم

...ںوجزويبانبمالسلا

.نّمجيونبییحیلاهدشنأتایبآهرعشنم
.ينايسولااهدروأو

:رداصملا

.121-111/1122(خم)ريس:ىنايسولا"

121

259

ينالدبألانسحلاوبأ

)م9/ه3:ق)

ر
-

ملعلاىقلتءةسوفنلبجبناليدبأنمهيقفوملاع
.-برغملالإملعلاةلمحدحأ-يتاردسلامصاعنع

‹ةرظانملاومالكلاملعو‹ريسمتلاملعبةياردهل

دبعمامإلانمبلطبءترهيتىلإةسوفنهتدفوأ

نمةيلصاولاةرظانمل)م7-823/ه208-1

.هلةبلغلاتناكفءةلزتعملا

يذلاءبويأنبساَبعلاشيجلاطبأنمناكو
ةيفلخلاةقرفلاَبحاص-حمسلانبفلخبراح
.-ةيمتسرلاةمامإلانعةّقشنملا

نسحلايبا'یلصم‹ةسومنلبجدهاشمنمضو

."ينالدبألا

:رداصملا

:يخامشلا*161/2(خم)ريس:ينايسولا*

‹خياشملاتاقبط:ينيجردلا*145/1-150ريسلا

(خم)لبجلادهاشم:دمحمينورابلا*7160

ينورابلا“336.284ءةيمتسرلاةلودلا:زاحب*2

:رّمعميلع“175ءةيضايرلاراهزألا:ناميلس

؛33/2-35‹خيراتلابكوميقفةيضابإلا

392.برغملاخيرات:زوب4±

260

يسوفنلا*جوجمرونبنسح

(م1078/ه471:لبقيح)

ءايركزوبهنعیورءةرارطنقةسوفننمملاع

ريسيفلئاسم(م1078/ه471)ركبيبأنبیحی



نسحلا

:رداصملا

.207/1ءةريسلا:ءايركزوبأ

*Masqucera : Chronique, 301 “Lewicki: Etudes,

45-46, 138 Lewicki: Les historiens, 104-105.

:ةظحالم

يفهتيمستلصألعلوءكوكيمروكلذكدرو"

ىلعفاكلاوميجلاببّرعتفءةثلثملافاقلابةيربربلا
.ءاوسلا

261

يتازملايدهمنبفسوينبنسحلا

)؟(

.نالجراوتابتکمیدحإيفطوطخموهو

:رداصملا*

“Basset: Les manuscrits, 213.

262

(رمعوبأ)نوصفح

)م9/ه3:ق)

يقفلجر»:مالسنباهنعلاقءةسوفنءاملعنم
خیاشمنعملعلاىقلتهَحجرنودقان«ضراف

نبامالكوءجرملانطاببنكسوءناوريقلابهنامز
ةلابقناوريقلانمةبيرقةقطنماهناديفيمالس
ءاملعنمريبكددعونوصمحاهنکس؛لحاسلا

.ةيضابإلا
:رداصملا

:يخاّمشلا*159ءمالسإلاءدب:مالسنبا”
.383‹ةيمتسرلاةلودلا:زاخب*222/1ريسلا

122

263

سنخألانبةنامح

(م749/ه132:يفيح)

ملظنمامهرّهطوءةنيدملاوةكمكلذدعبلخدف

.نييومألا

بلغألتُفو«شيجلااذهمزهنا«نييومألاركدعبو
دبعلانیمکعضوف؛ةنامحمهيلعنوقابلایلوف؛هدنج

نباديىلعهعرصميقلمث؛هلتقفةيطعنبكلملا

.ديزينبنمحرلادبع«كلملادبعيخأ

:رداصملا

:يناهفصألا“2/8ءنييبتلاونايبلا:ظحاحلا“

.147/23157ءيناغألا

264

وسمحنبا

ديعسحونوبآوهلهكشلاوحونيبأةذمالتنم

.(م11/ه5قرخاوأ)ينيرمزلا

.(وُمحنباباتکابفرعيباتكهل

:رداصملا

.124(خم)تالاۋسلا:يفوسلا"

265

يتازملايدوكطملاحلفأنبوُمح

e11)/ه5:ق)

دّيجرهامءقذاحيقفء؛ملاعءنالجراونم
9

.ينايسولاهبهفصواماذه.ءطخلا



يبنبنالسيودمحميبخيشلانعملعلاذأ

ةقفروافيينبدعسخيشلاىلإهّجوتمثءحلاص
دمحأوءهللادبعيبأنبومح»:مهوةسمخلاةباّرعلا

‹نّمجيونبىيحيخيشلاهوخأوءنّمجيوخيشلانب

مهو...رمعنبميحرلادعو٤«ترايغاتنبزعلاو

.«هدنعاًدوعقسانلالّوأ

باجأف٤«بتاوجنودبةعطقمتدجواتكنأرکذو

عضوميفكلذدعبةبوجألااودجوفءاهلكومحاهنع

.ومحاهباجأامكىهاذإفرخآ

ناكاماونّؤدنيذلاةينامثلاةباّرعلانمضناكو

اياصولا»:هباتكاوعمجففءنالسيوخيشلاهببيجي

.«عويبلاو

ىحيوءحلفأنبوُمح»:مهفةينامثلاخويشلااَمأو

نبدمحأوءريديينبىيحيوءىسيعنبهللادبعو

.«ترایغاتنمزعلاوءرمعنبميحرلادبعو‹نّمجيو

ء؛كولملاضعبىلإاهلسرأبتكةرشعخسنتسا

تءاجف.رمدينبمدقمنيملکنبايريزنمبلطب

.ةنسحضرغللةيفاو

:رداصملا

174؛137ء45/1(خم)ريس:ينايسولا"

.151-2/151ءريسلا:ىخامشلا“

266

رمعاميهاريإنبوُمح

(م1916/ھ1335:و)

ًارجاتلغتشاو٠«بازیميداوبةرونبةنيدمبدلو

.4ُ[0ن

1

ءةروثلالبقةيلالقتسالاةينطولاةكرحلايفكراش

e

ومح

ءةيناثلاةيالولاةدايقتاعامتجالًازكرمهناكدناكو

.ةحلسأللًازكرمو

ىدحإيفدهشتسافءةيريرحتلاةروثلايفكراشو
.كراعملا

.هرونببهسأر

:رداصملا*

3/289ءنييبازيملارود:يرونلا“

267

ۇلۉللانبوّمح
)م10091-058/ه400-9:450ط)

نىيي»نكسيءملعلاوحالصلالهأنمناك

وبأخيشلاهيلعذملتتدقو؛نالجراوبرق«سوطاَماب
ينبيفءاضقلاىلوتيذلاينساغداملاحلفأنسحلا

.نلزيترو

.باهولادبعنبحلفأنببوقعيتنبجّوزت

:رداصملا

334-2/335؛179/1ءةريسلا:ءايركزوبأ“

381/2؛154-0105/1155ءتاقبط:ىنيجردلا*

مامإلا:ناظقيلاوبأ*514(طم)ريسلا:يخامشلا*

(خم)نابلانصغ:مازعأ“26(خم)ركبنبدمحم

‹خيراتلابکوميفةيضابإلا:رمعميلع“237-6

4/180.

268

)م1110/ھ504:دمعبيح)

.نيزرابلانالجراوءاملعنم



ومح

ليعامسإنببوُيأناميلسابأخيشلارصاع

يبخيشلاتافلۇممهيلعصضرعتتناکوءهریغو

.اهحيحصتواهيفيأرلاءادبإالحاولألا

يفوسلااهنماضعبدروأءارآو؛«ةيهقفىواتف»هل
.تالاؤسلاباتکیف

:رداصملا

:ينايسولا“443(2خم)تالاؤسلا:يفوسلا“

:ىنيجردلا*271/2274؛58/1(خم)ريس

ءريسلا:يخامشلا“444/2.خياشملاتاقبط

2/153.

.رغيملادرو

269

(يشوُرک)روغادلارصانلانبوُمح

)ع14/ھه1332:ت-مم2/ه1310:و)

ىلإرجاهمثءهدلاوديىلعفقشت؛نايربنم
نموهوءنيرشعلانرقلللوألادقعلالئاوأيفسنوت
‹ملعللًابلطسنوتاودصقنيذلانييبازيملالئاوأ

ةعيرشلامولعيفزربوءةنوتيزلاوةينودلخلابقَّحَتلاو
.تايضايرلاوءةيبرعلاو

نبدمحماخيشلابطقلادنعًاسوردرضحمث

ينيب(م1914/ه1332:ت)شىيفطافسوي

ةيئرمهلتيأردقو»:ناظقيلاوبأهنعلاقرعشهل

.«ةّقرلايفةياغيهوم1914/ه1332ماعيف

بطقهخيشهيفيفوتيذلاعوبسألايفًاباشيفوت
.ةَميألا

124

:رداصملا“

391/2(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

153.20/2-154؛1/378.رئازجلاةضهن:زوبد“

:دعسجاحلا“1/101‹نييبازيملارود:يرونلا“

.144بازمينبخيرات

270

یسومواباب؛دمحابنبوُمح

29ءاعبرإلا:ت-م1863/ه1280:و)

(م1957يفناج02/ھ1376ىلوألاىدامج

ءدهعيفبازيميداووةيادرغخويشرابكنم
نعوحنلاءىدابمذخأوءملحلالبقنآرقلاظفح

دنعهسوردلوازوءيرارقلاىيحينبرمعجاحلا

بجنأنمناكوءدوعسمجاحلانبركبابجاحلا

:ناظقيلاوبألاق.ءشيفطاخيشلابطقلاةذمالت

ةياهنيفشيفطاخيشلاهخيشسلجميفهتكردأ»

/ه1325ةنس...نايبلاىفىنازتفتلادعسلاباتك

.م1907

ةبازعهحشرءةعيرشلايففراعملاعساوناك

اولَّسوتفءىبأفءدجسملاةخيشمبصنملةيادرغ

وهواهلبقفءةّكهملالبقينأهمزلاف«شيفطاخيشلاب
ماعكلذو.ةيلوؤسملاتاعبتنمًافوخيكبي
.م1909/ه7

ًاسردموًاظعاووًامامإةيادرغةخيشميفيقبو

بطقلاةافودعب-بّقليناكو.اماعنيسمخيلاوح

.بازیميداوخيشب-

.م1938/ه1357ماعدجسملابسيردتلايفعرش

هيفجّرخَت؛ةيادرغب«يساحلاعراش»بًادهعمًاشنأ
دمحمخيشلاهوخأ:مهنمنيزرابلاءاملعلانمةلث

.بقبقشلاومحءةغابغب

 



:اهنیبنمتافّڵلۇؤمهلو

يف(خم)ء«بغارلابيهرتوبهارلابيغرت».1
.ص0

«‹(بازیميداوبنيحلاصلادهاشما)یفةلاسر.2

.(خم)

ةينارقلاماكحأللةيفتقملاةينَّسلاةلحرلا3

.(خم)‹«ةينشلاو

.(خم)«‹«ةباّرعلاةريس».4

هخيشةبوجألبيترتوهوء«دئارفلابيترت».5
.(خم).ةميألابطق

(خم)ء«كلفلاملعيففلؤم».6

.(خم)‹«اهملاعموةرايزلا»باتكهيلإبسنيو.7

نمريثكلاعم««ةيناوخإلئاسروةئيملعةبوجأ».8

يبادئارجيفةَتصاخءةديدع«(ةيفحصتالاقم».9

.ناظقيلا

.هبملأفيفخضرمرثإءاعبرإلاةحيبصيفوت
.ةيئارةديصقبميهاربإزايتمخيشلاهاثرو

ةرخازلاهتيتکماهنم‹عمتجملایفهتامصبكرت

ىفثارتلاةيعمجتعرشدقوءةسيفنلاتاطوطخملاب

ليلد:عورشمراطإيفاهللماشسرهفدادعإ
.بازیميداوتاطوطخم

:رداصملا“

251/2(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

:لوهجم170/2؛380/1رئازجلاةضهن:زوبد"

رضاحملانأشبةيادرغةقحلممكاحناطبقللريرقت
ةرضحم(ومحخيشلارادةصاخ)ةيادرغبملعلارودو

عومجمص6م1925ربمتبس20خيراتب.؛خيشلا

:زايتم.80صفلمءبطقلاورافحميهاربإيواتف

125

ومح

؛یسوموابابدمحابنبومحخيشلاءاريفةديصق
دمحملداعلامامإلاةيثرم:زايتم“ءاتيب17مديطخب

ء1373ناضمر3ىفىفوتملاىليلخلاهللادبعنب

70/1‹نييبازيملارود:يرونلا"اتيب77هديٌطخب
15.شاوحدوادموحرملا:ديعسيمعدهعم“"

دمحابنبومحخيشلا:ىسومنبريشبىسومجاحلا
خيرات:ديعسجاحلا (خم).روطسيفیسومواباب
ليلد:ثارتلاةيعمج”224ءبازمينب

هلک«یسوموايابومحةبتكمسرهف:تاطوطخملا
دمحمةبتكمسرهف؛6رأ.حجمءبطقلاةبتكمسرهف؛
ةكبوأ*.51/51.جمءديعسجاحلابوينب

:فسويديعسجاحلا*(خم)م.ت.ن.م:دمحأ

.(خم)م.ت.ن.م

“Louis: Les Mechaikhs du M'Zab, 5, 30.

271

**یلکبءدمحابنب“وح
(م1884/ھ1301:يفيح)

زربآنموهوءاهتبازعسيئروبازيمبفطعلاخيش
/ه1223:ت)يبنيمثلازيزعلادبعخيشلاةذمالت

خيشلاوءحونناميلسنبرمعخيشلاو)م1808

يدادنبميهاربإخيشلاو‹نتنيووفابنبديعسجاحلا
س

.ةيصخشلايوقناك

كلذوءعافدللًامامإبازيميداوعامجإببص
ةنيطنسقبونجنم-ةشوشوبدمحمتاموجهعدرل
عافدللمامإرخآكلذبوهو.م1871/ه1288ةنس-
.بازيميف

نموءفطعلابناورإراديسّسؤمنمربتعي
نموءملاسيبأدجسمبكلذكسردوءاهبنيسرّدملا نمحرلادبعخيشلادلاورمعجاحلاهنبإهذيمالتزربأ



ومح

273/ه1300ةنسدجسملابةخيشملاةّمهملزتعا

زیرحنبوُمحءانثأوءاجاحةسّدقملاعاقبلاىلإرفاسوم2

(م1055/ھ477:يفيح).قيرطلايفةينملاهتفاوهتدوع

ةنسةيادرغبةَّرملَّوأمايخلااوبرضنيذلانم.يعامتجالاحالصإلاةريسميفةزراباراثآكرت

ةَّمجلاوهبابةقفراهيسّسؤمنموهوم1055/ه7

.يناولعلاىسیعابابو-فسوينبميهاربإ-

ةَرمللسيسأتلااذهنأزايتمخيشلاخّرؤملاركذي0120/1138(چم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“ 836/222ةنسناكلوألاريسأتلاٌيألةي5226/117/26شازجلاةضهت:زوبد١
.ةلزتعملالبقنم:يرونلا"139-/13.يدارقلاخيشلا:يدارقلا"

:رداصملا*:ديعسجاحلا`83-78/184ءنييبازيملارود

.108146ء103«بازمينبخيرات

:رداصملا“

77:تاظحالم

زودء*هللادبعنبدوادنبوُمح.يلکابكلذكدرو"دمحمدرو“

30ةعمجلاةليل:ت-م1898/ه1316:و)272

(1968سرام29/ھ1387ةححلاوذلالغَم.جاحلبنبوُمح

ءةنيطنسقبًارجاتناك«هلاموءهحالسبنيدهاجملانم(م1960/ھ1380:ت-م1912/ھ1331:و)

ةهبجيفنيلوؤسملاودونجللهناكدجراخازكرمذختاةهفوفصيفنيزرابلانيلضانملانمناك

رهسلاوهىلوتيو«؛مهتاعامتجاهيفنودقعي«ريرحتلايفةبانعوةدكيكسةنيدمبرجاتوهوءينطولاريرحتلا
.سبلمو«لکامنممهتايرورضىلع.يرئازجلاقرشلا

لقنیي«سنوتبةتقؤملاةموكحللًاطيسوناکدوغیزنمبلطبلکشم1955/ه1375ةنسيف

ءضبقلاهيلعيقلافءتايالوللتاميلعتلاوتافلملاناكوءةدكيكسبةيضابإراجتنمةيلخفسوي

.رهشاةينامثنجسمث‹؛بدعو.يرسلابتكملاسيئروءاهسىئر

ةيحالصإلاتاكرحلاىفًاكراشمكلذىلإناكو

ةعباتلاةبلطلاراديسّسؤمنموهوءةنيطنسقبةيملعلاو
.سيدابنبديمحلادبعخيشلادهعمل

۰َِو

.م1960/ه0هنسربمسيديف‹ءارمحلاديلانم

؛هداهجوهلاضنبًافارتعاءهمسابجهنةبانعيفو
f

: رداصملا 0 . ِ

. .فرشلانادميفهطوقسو

رود:يرونلا“254/2.رئازجلاةضهن:زوبد

.68-67 /3 ‹نيبازيملا:رداصملا*

: ةظحالم309/3-310.نييبازيملارود:يرونلا*

.فورعميس:يبرحلاهمس".٤22بازمينبخيرات:دیعسجاحلا

126



275

يلعنبوُمح
)م1756/ه0:يفيح)

بناجىلعناكءبازيمبفطعلاةنيدمنايعأنم

دجسمةَّميألئاوأنموهوءحالصلاوملعلانمريبك
.فطعلابملاسيأ

ومحلآ"فمسابهتيرذبّقلتبسنلصأوهو
.يفلخلالاةريشعنم"يلع

:رداصملا*

71/1(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوب”

.1/81.نييبازيملارود:يروتنلا"

276

«نامقل»بريهشلا

)م1965يام/ه5مرحم15:ت)

يجيّرخلئاوانم؛ةرارقلابدلوءدهاجموبيدأ

'.نيزرابلاةايحلادهعم

ةديرجسّسؤموهوءةمصاعلابوبازيمبةراجتهل

دهعملةعباتلابابشلاةيعمجاهردصتيتلابابشلا

‹ةديرجللًابتاكناكفء«ةيرارقلا»اهاًمسوءقايحلا
يبأدئارجيفتالاقمهلو؛ةديدعتالاقمبحاصو

‹هفراعمةعسىلعلدتسیدابنبادئارجوءناظقيلا

.فيلأتلاوةباتكلايفهتردقمو

هدومعءعيفربدأبةكوبسملاءةَّداجلاهتالاقمنم

.«حناوسورطاوخ»:ةيناظقيلارونلاةديرجيفتباثلا

ءةروثلايفكراشءزرابئيسايسكلذىلإوهو

ضفرةيضقيفضويبميهاربإخيشلادناسنممناكو

تازجنملاىيفوءلامشلانعءارحصلالصف

.ىرخألاةيحالصألا

127

ومح

ةرارقلاةيدلبةسائرىلوتنملّوأ

.تالبلاةريشعلاسيئركلذىلإناكو

هتصخشوءةحرملاهحور»لميكحلانامقلببقل

.«بقاثلاهركفوءةباذجلا

‹لالقتسالالعب

:رداصملا*

0120/30135رئازحلاةضهن:زوبد“

‹؛نسييبازيملارود:يرونلا*7138147

داهجوناظقيلاوبأ:رصاندمحم/د*113-1

:دّمحمماجحوبرصان*.215242ءةملكلا

:دمحمماجحوبرصان“يرئازجلابدألايفةيرخسلا

رونلاةديرج“م1926-1951بابشلاةديرج

15/ھ1350ىلوألاىدامج20)1.عءةّيناظقيلا

23.عءةيناظقيلارونلاةديرج“(م1931ربمتبس

ةديرج“(م1932سرام1/ه1350لاوش23)

15/ھه1351بجر15)57.عءةّيناظقيلارونلا

57.عءةيناظقيلارونلاةديرج“(م1933ربمفون

رصان“.(م1933ريمفون22/ه1351بجر22)

.(خم)م.ت.ن.م:دّمحمماجحوب

“Sureté Départementale D Alger: A.S du nommé

Bayyoud H.
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*لیعامساوابابمساقنبوُمح

(م1957ربوتكأ22/ه1377:ت-م1905/ھ1323:و)

ةملاقةيالويتانزداوبًارجاتناكءةيادرغنمديهش

.رئازجلاقرش

‹مهئاسؤرلاًرقمهنوذخكتي«راوثللهرجتملبس
‹هلامبةروثلاىفكراش.ةريخذلاوءةحلسأللازكرمو

ىسنرفلارمعتسملاصاصربًامادعإدهشتساوءهحالسو

|.مشاغلا



ومح

:رداصملا“*

300/3-302‹نييبازيملارود:ىروتنلا“

.1«بازمیبخيرات:دعسجاحلا“

:ةظحالم

.زيزعلادبع:يبرحلاهمسا“

278

یسومنبوُمح

(م16/ه10:قيناثلافصتلا)

يناثلافصنلايفاهتخيشمىلوت«ةرونبمالعأنم
.يرجهلارشاعلانرقلانم

.دعبامیفهمسابتیمسةربقمىفنفدهتافودعب

:رداصملا

:زوبد*1/25(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

‹نييبازيملارود:يرونلا“1/252‹رئازحلاةضهن

1/89.

279

ردي؛دوادنب**فسوینبییحينب*وُّمح

)م189/ه7:-ت-ع2/ه1217:-و)

.رکسعمةنيدمنكس؛نجسيينبمالعأنم

طخبرجألاباهخاسنتساوبتكلاعمجيفةياوههل
وهوءقينألکشباهدیلجتوءليمجشکرزميبرغم
ةيساقلافورظللارظنقرتفلاكلتيفردنيرمأ

ةورثهلنأىلعلدياذهوءاهشياعيتلاةيرامعتسالا
ثارتلابهمامتهایدمیلعوءملعلاةمدخلاهلّبسةريبك

.هيلعةظفاحملاويركفلا

اهتمءزجلقتنا«تاطوطخملابةيرثةبتكمانلكرت
تّعأدقو؛نجسيىنببرديلآةريشعةبتكمىلإ

راطإيفاهتاطوطخملالماشًاسرهفثارتلاةيعمج

128

.بازیميداوتاطوطخملیلدعورشم

ىعامتجاطاشنهلناكيملعلاهطاشنبناجىلإ
نمو؛ركسعمةنيدمنايعأدحأناكذِإ«ىسايسو

ًدضهداهجيفرداقلادبعريمألااوفتاكنيذلا

.ةنس97زهانيرمعنعيفوت

:رداصملا*

ةيعمج“65بازمينبخيرات:ديعسجاحلا"

لآةبتكمسرهف1جءتاطوطخملاليلد:ثارتلا

ديعسجاحلا“(كالملافاّشك)252254صءرّدي

.(خم)م.ت.ن.م:فسوي

:تاظحالم

Ht ۶ ۰.#
فسويينعيوهووفابدرودمحادرو

.ةيبازيملاب

280

)ع12/ه5:يفيح)

-غيرأيداونماهيلدفو«نجسيينبءاملعنم

یلوتو.م1383/ه784ماع-ايلاحترّقتيحاون

خيشلاةافودعبنجسيينببتلالفاتةخيشمونوؤش

.م1395/ه798ةنسجاحلب

يثركلانمحرلادبعابخيشلاسلجملًابتاكناك
:ناظقيلاوبألاقءاماوعوةبلطءبازيميداوب

يفةسمخلاروصقلالهأتاقافّاضعبتدجو»

يثركلانمحرلادبعخيشلاةضوريفدقعنملامهسلجم
‹م1404/ه807خيراتىلإاهضعبعجريءهطخب

.«لَمأتيلفم1408/ه811خيراتىلإاهضعبو

.هدعبةخيشملافسويهنباَىلوت

.همسابیّمستةربقمنجسيينببو



:رداصملا*

:زوبد“17/1(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ"

تايقافتا:ىسيعةرامعب“253/1رئازجلاةضهن

خيرات:ديعسجاحلا“هلكءبازيملةماعلاسلاجملا

نمتعقوامدییقت:لوهجم“.12ء77بازمیتب

لوحةلاسر:لوهجم“30ء16ء15(خم)ةنتف

.20بازمدهاشمةرايز

“Louis: Les Mcechaikhs du M' Zab, 2, 22.

: تاظحالم

ةيبازيملاب"وأ"و.فسويوأوئمحمسابفرعي"
.نباينعت

281

(نودع)*ينقزيلاجاحلاووُمح

)م1808/ه231:يفيح)

يباخيشلاديىلعذملتت‹نيلماعلاءاملعلانم

ناكوء(م1808/ه1223:ت)ينيمثلازيزعلا

؛بازیمبىعامتجالاحالصإلاهکرحیفهیرصانمنمض

.تاململايفهتروشمبينيمثلاهخيشهّصتخادقو

«ريسفتىلعةيشاح»اهنمفيلاتهنعتركذ

.راحميهاربإخيشلاةبتكمب(خم)

:رداصملا*

14(خم)هفرعأامكينيمثلا:ناظقيلاوبأ“

:ديعسجاحلا“282/1296ءرئازجلاةضهن:زويد“

68.82بازمينبخيرات

:ةظحالم

ينبوأ.ةثلثمفاقفيازبنقزيينبىلإةبسن“

129

دومح

282

ناضمرمساقنبنامیلسنبدوُمح

)م199/ه1348:ت-م106/ه1324:و)

ةيئادتبإلاهسوردىت«ةيادرغنمبيدأو«رعاش
ةنيدمبءةَّرحلاةيبرعلاوءةيمسرلاةيسنرفلانيتسردملاب
.نازیلیغ

سنوتىلإهدلاوهثعبءهرمعنمةرشعةسداسلاىفو

اهيلعفرشييتلاةيبازيملاةيملعلاةثعبلاىلإَعضنيل
‹ينيمثلادمحمخيشلاوءميهاربإناظقيلاويأخيشلا

‹ةعلاطملاهتنوكف.شّيفطاميهاربإقاحسإوبأخيشلاو

.ةثعبلايفهخياشمهاّبروءةيدنألاو

ةسردم:ةّيسنوتسرادمةّدعنيبلقنتدقو

ةسردملاوءةّئيلهألاةكينآرقلاةسردملاوءمالسلا

.مالعألاةذتاسألاثيحةنوتيزلاعماجمث‹ةينودلخلا

بدألاداورنمحبصينأءهئنسرغصعمعاطتساو

«ءاراوهراكفأمستةكيروثلاتناكف«ثيدحلايرئازجلا

تعبطيتلاةزيملاهذهنعءايركزيدفمربعدقو
.»:هلوقبًاكولسوًاداقتعاهتيصخش

دوعامْتيأفءنيدلاىلعالإهئارآوهراكفأعيمجيف

.«ةريغوًاراندقنيهتدجوالإهنمهتمجع

ًايروثناكهَنإ..

:اهنمءةيقارةيبدأًاراثآكرت

.ةديصقنيرشعوسمخيلاوح.1

ةَكيِتاَذلاهتريسيورتةَيصصقةلواحمء«ىتفلا».2

.(طم)

نعةمكحوةفسلفرطاوخءاةايحلاروذي».3

.(طم).ةايحلا
4

ی
ال

ةعامتجاوءةَّيبدأتاساردو٠تالاقمعومجم.4

روذبهباتکوهدئاصقرصاندّمحمروتكدلاعمجدقو



دومح

283

يلعنوهب؛هدومحنبريکبجاحلانبهدومح
(م1986يقناج0/يناثلاعیبر26:ت1/ه1339:و)

ناضمر»:ناونعبءنيتّرمتعبطةساردىفةايحلا

.«رئاثلارعاشلادوُمح

ءهرمعنمنيرشعلاوةثلاغلايفوهوةينملاهتفاو

.لسلاضرمببيصأامدعب

ةايحلاهتحنمنئلو»:رصاندمحمروتكدلاهنعلاق

جاحلاهدلاو«بازيمبفطعلابدلو«لضافملاع

دجسميفانذؤمناك(م1920/ه1338:ت)ريكب

:ت)ميعاربإتنبةفافنيدومحهتدلاوو؛ملاسيبأ

ناکفهّمألهُدجاًمأو؛ةحلاصتناك)م1954/ه4

.دلبلانايعأنموهنامزءالضفنم

‹ةَتخسلاانضرأيفهروذجدميناهلاضتوهبهاومب

ءضرألايفتباثاهلصأيتلاةبيطلاةرجشلاهذهنوكيل

دهعميفملعلاتاقلحروضحلهرغصنمهدلاوقفار.«ءامسلايفاهعرفو

/ه1347:ت).اصحاحلاغشلا
يلعلرمعنبحل3خيشل:رداصملا*

:دومحناضمر“ةايحلاروذب:دوُمحناضمر"

499/3(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“ىتفلا

:رصاندمحم“169-176«رئازجلاءارعش:يرهازلا“

ةلاقملا:رصاندمحم“رئاثلارعاشلادوُمحناضمر

يرئازجلابدألا:رصاندمحم“227/2ءةيفحصلا

ءةملكلاداهجوناظقيلاوبأ:رصاندمحم“6(نوقرم)

:يلكرزلا“ناضمردوُمح:حلاصيفرخ*0188

يبيکر*رئازجلاءارعش:حلاصيفرخ“3‹مالعألا

:رونناملس“عضاومةدعءينيدلارعشلا:هللادبع

ةّدعيفءريرحتلاوضفرلاباحريفيرئازجلابدألا
يكفلايفرئازجلاتوص:رمعةنيقنبا”عضاوم

83-91.ةيرئازجتايصخش:ةنيقنبا145-7۰
297-315(نوقرم)ةلحرلابدأ:ةنيقنبا“

‹نيرجاهملليركفلاويملعلاطاشنلا:يرباجلا“*

ةّدعءىبدألادقنلا:دمحمفياصم“738.50ص
179بازمينبخيرات:ديعسجاحلا“تاحفص
وبأ“رئازجلا(1925-1930)سيدانبا:باهشلا"
رئازجلا(1926-1929)بازيميداوةديرج:ناظقيلا

ةَلجمءدوُمحيباشلانيبديدجتلاوةروثلا:لاقم*
:رصاندمحم“67-98صم241975.عءةفاقثلا
63-78صم1976.‹32.ع.ةفاقثلاةلجمبلاقم

:مقرقئاثولاءةيفحصلاتافلملاءثارتلاةيعمج“*

...اهريغو6040-760637085

130

ظفحيلةرارقلاىلإهوبأهلسرأمث.نجسيينبب(ع8

خيشلادهعميفمولعلاءىدابمىقلتيوميركلانآرقلا
م1938/ه7:ت)دوعسمجالانبرمعجاحلا

دنعيليمكتلاهمّلعتلصاورمعجاحلاخيشلاةافودعبو

.دهعملاسفنيفىسومجاحلارمعنباخيشلا

م1945/ه1365ةنسةرارقلانمهعوجردعبو

ناکف؛هتافونیحىلإهحربيملو‹ميلعتلاكلسبقحتلا

مولعللاسردمو«ميركلانآرقلاظيفحتىلعافرشم
لغشو.فطعلابملاسيبأدجسمةسردمبةيعرشلا

.تاونسةّدعلةسردملاريدمبئانبصنم

مثةباَرعلاةقلحبقاحتلاللهدلاوةافودعبحشر
ىلوتو؛م1966/ه1386ةنسنمدجسمللامامإنبع

ريكبجاحلانبافسويخيشللافلخهيفداشرإلاوظعولا
.م1981/ه1401ةنسيلعومح

':ةيعامتجالاوةينيدلاهّماهمنمو

كالمألاميظنتبىنعتيتلا:ءانمألاةمّظنموضع.1
.نيتاسبلاوةّصاخلاوةماعلايضارألاو

ىلإیعستيتلا:ةديمحلايعاسملاةنجلوضع.2

ثادحأدعبكلذوءةيادرغيفنيكساتملانيبديحوتلا
.م1985/ه5



ايلعلاةينيدلاةئيهلا:ديعسىّمعسلجموضع.3

ثاعبناذنمةباتكلاةّمهمبفلكدقو«بازيميداوب

.هتافومويىلإ

ىلعرهستةنجليهو:جحلاةنجلوضع4

ةيضابإلافاقوألابلفكتتوءحجحللةيبازيملاةثعبلاميظنت

.ةّرمنيرشعواسمخخيشلاححدقو.ةسدقملاعاقبلايف

ةنجلىفوضعو؛ىفلخلالآةريشعةرادإوضع.5

ةّنسلانمخيشلاربتعي:ديعسيّمعدهعمسّسؤم.6

الوؤسموهبايرادإاوضعناكو؛م1973/ه3

ماعتنشديتلا:ةعامجلارادلسّسؤموضع.7

‹ةيعامجلاسارعألامئالواهيفماقتراديهوم3

لبقتستو«تاضايرلافلتخمبابشلااهيفسراميو

.ةيفاقتلاتايقتلملا

ةنستئشنأىتلا:فراعملاديحوتةيعمجوضع.8

جماربلاىلعفارشإلاىلوتتةيعمجيهوم9

.بازيمىفةظفاحملاةَرحلاسرادمللةيوبرتلا

-ةينيوةيعامتجالاًماهملابناجىلإ-ناكدقو
.فطعلايفةريبكةزبخمًاشنأامك«ةعارزلاوةراجتلاسرامي

نمبرغملاةالصدعبهلجأهافاوهبملأضرمدعبو

.م1986يفناج

:رداصملا“

انخيشةايحنمةذبن:دمحأجاحلامورك“

؛يلعنوهبریکبجاحلانبهدومحجاحلاموحرملا

11/ه1416ناضمر22يفتزحنأهديطخب(خم)

.ص6.م1996ریاربف

284

دایعنبمساقنبةديمح
)م1808/ه231:يفيح)

/ه1172)ماعةبرجبمكحلاةخيشمىَلوت
ةرسأنمبصنملااذهىڵلوتنملّوُأوهو.(ع8
ةنسىلإاذههبصنمىلعىقبوءدايعنبا

.م1808/ھ123

ةنس(ةبرج)نايغدصبدئاقلاعماجىنبيذلاوه

مهراٹاوءانتمزدایعنباةرمإيفةدايقلاترهتشادقو

.نايغدصبنآلاىلإتلازام

:رداصملا*

9ةبرجخيرات:بوقعينبملاس“

.233307310ةيارعلاماظن:يريبعجلا“

285

(ةمحروبأ)مسالانبينينح

)م12/ه6:ق)

ابارصاعءاهتضهنروصعيفنالجراوءاملعنم

ابأو‹(م1174/ه570:لبقت)يفاكلادبعرامع

.نوفلخنبفسويبوقعي

يبأنعو«فسويخيشلانبدمحأخيشلانعىور

ينايسولااهضعبرکذلئاسمءءایرکزنبیحیءایرکز

دحأناكامّبرفءتالاؤسلاىفعفوسلاوءهريسىف

.امهتذمالت

ناميلسنبميهاربإلهسوبأڂيشلاهنعیورامك
.هيلعذملتتهلعلوءريسلاوةيهقفلالئاسملاضعب

ترثامك.یواتفومکحتاقّلعملاباتکیفهلو

.تايدلايفىواتفهنع

نموهو...ريبكةمالعملاع»:يخامشلاهنعلاق



نايح

.اامهملعوءمالكلاوملعلاملعت‹قيقحتلاله

:رداصملا

(2خم)؛441(1خم)تالاۋىىلا:يفوسلا"

0184/2225(خم)ريس:ينايسولا۰“6

ةيضابإلا:رّمعميلع“150/2ءريسلا:يخامشلا“

نصغ:مازعأ“219/4-220ءخيراتلابکوميف

(خم)تاقلعملاباتك:لوهحم“.2(خم)نابلا

.67ی

286

يفوجلاجرعألانايح
e7)/ه1:ق)

فوجلابردىلإبسنيءنيخسارلاءاملعلانم

:ت)ديزنبرباجمامأإلابحصءةرصبلاب

نعوءهنعىوروءملعلاهنعذخأوء(م711/ه3

.يمرضحلاءالعلانعو‹يدزألاصیوحنبمیمت

نعًايهان«فورعملابًارمآءهللاىلإًايعادناك

.ركنمل
نياوءةبورعيبأنبديعسوءةداتقهنعىور

.دیزینبدمحمو«؛نادازنبروصنموءحجیرج

.يناسارخلامناغيأ

:رداصملا

مجعم:يومحلا“بيذهتلابيذهت:رجحنبا”

113-114ءةبوجأ:نوفلخنبا“فوجةدامنادلبلا
:ىخاّمشلا*185/1مالسإلادعاوق:يلاطيجلا“

ةمجرت1/263ءفشاكلا:يبهذلا“83/1ءريسلا

:يبايسلا*ريبكلابرغملاخيرات:زوبد”1299مقر

مامإلاهقف:شوكب“35ءيضايرلادهعملاتاقلط

.48-1/49.رباج

132

287

ریدحنبنايح

)م7/ه1:قلوألافصنلا)

نمناک.سادرملالبيباوخريدحنبنايح

.لئاوألاةمكحملا

:رداصملا

.118‹رهاوجلا:يداربلا“

288

ودودنبويح
)م16/ه10:ق)

هتبوتهللابتكف«برطلاووهللابًاعلومائباشناك

:ت)ليعامسإنبىسيعيدهميبأخيشلاديىلع

لالخيفنآرقلاظفحوهتمملعت.(م1563/ه1

.ةركاذلاو‹ءاكذلانمةياغىلعناكو٤طقفدحاورهش

رييستوةخيشمىفيدهمابأهذاتسأفلخ

؛«بسنلصأناکفء.ةَيَرذكرتو‹ةكيلمةدلبنوؤش

هَنأشيفطابطقلاركذيذلاعحهَباَب:هدافحأنمو

نمهريغهخسنيملامةيضابإلابتكنمخسن

دبعيباةربقمبنفدوءاهبتاموءةكيلمبشاع

تذخّتاوةرونبىلإهتكيرذتلقتنامث«يثركلانمحرلا
.همساأبةربقماهل

:رداصملا

52-53قةيناشلاةلاسرلا:بطقلا“

:لوهجم“15/1(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

:زوبد*5(حخم)لبجلادهاشمةرايزلوحةلاسر

ءنييبازيملارود:يرونلا“152/1ءرئازجلاةضهن

1/95.

“Louis D: Les Mechaikhs du M' Zab, 3.

 



ءاخلافرح

289

“لوفلفنبنورزخ
)م968/ه8:يفيح)

رئازجلاقرشءایلاحترقتيحاون-غيرأدالبنم

هفصوءنيدلاَةَميأوءماركلاخياشملانموهو-

يفىواتفهنعتیرر.؛هيقفوملاعوهو

خيشلالئاسم»:ناونعتحت؛تاقلعملاباتك

.(نورزخ

يذلاءىنودملالامجدمحمىبأءاولتحتناك

الغيرزخيأدنجلًاددمنالحجراووغيرأنمجرخأ

ًالإ.م968/ه358ةنسياغابةكرعميف«فاتلزنبا ۱

:رداصملا

خيرات:زايتم“130/1.تاقبط:ينيجردلا“

باتك:لوهجم“.131132(خم)بازم

.14ق(خم)تاقلعملا

:ةظحالم

ءلوفلفنبرزخوبأ:مسابزايتمهرکذ"
.ىنيجردلاةياورانرتخاو

12ت2ممالعأمجعم

290

(م10/ه4:قيناثلافصتنلا)

.يتولاللانوراهنب

ىتلا-صمصمتةدلبىفةريهشةسردمسَسأ

ءءاملعلالحاطفاهيفجّرْخَتدقوءساهيلإبسني
وبأوءيتولاللانايفسنبىيحيءايركزوبأ:مهنم
.نوراهنبیسومنوراه

.نيدلابسنةلسلسهيلعتزاجنمموهو

ىلعثانإلاوروكذللتناكهتسردمنأودبي

سوطاممأةلطبلاةملاعلانأرداصملاركذتفىاوسلا

.يوابكلادمحميأةافودعبىوتفلاعجرمناكدقو

-قريمدنتلاهللادبعيبأنبءايركزابأمامإلانأكلذنمف

.هنوؤشضعييفءهاتفتسا-ةيملعلاهتناكمىلع

هسومندهاشمنمصوءلبجلابنفدو٤يفوت

.آابصخدمحمىبدحسماا

:رداصملا

1/65.تاريخلارطاتق:يلاطيجلا“



باطخلامأ

08/20910؛251/1-252.ريسلا:ىخامشلا“*

بطقلا*2(خم)لبجلادهاشم:دمحمينورابلا*

ةيضابإلا:رَمعمىلع“125ءةيفاشلاةلاسرلا:شيفطا

176/1183189.خيراتلابكوميف

(رم)يمالسإلاحتفلاذنمةسوفنلبج:يدوهزم

7.

291

باطخلاهَ

)م9/ه3:ق)

لبجب«نيمرغت»ةيحاننمناَميمْرْغَأةدلبنم
.ةسوفن

ءىلاذرألاىيحيوبأاهجّوزتفءةينارصنتناك

تّذجوءميركلانآرقلاتظمحوء؛مالسإلاتقنتعاف

ءاسنللًاعجرمتحبصأىَنحءةعيرشلامولعةسارديف

.‹«ىوتفلاوةراشتسالايف

1

ىنورابلا“218/1-219ءريسلا:يخاَّمشلا“

رمعمىلع“178ءةيضايرلاراهزأآلا:ناميلس

.2/245.خيراتلابكوميفةيضابإلا

292
باطخلايبأنبحمسلانبفلخ

يرفاعملاحمسلانبىلعألادبع

(م826/ھ221:يفيح)

حمسلانبىلعألادبعباطخلايبأمامإلاديفح
ةبوسنملا-ةيفلخلاةقرفلامامإربتعيءيرفاعملا

لبجبملعلاةلمحنعوءهيبأنعملعلاىقلتء-هيلإ
.هسوفن

‹ةيفلخلاةقرفلاسَسأو‹نييمتسرلاٌدضدرمتببماق

.سباقوسلبارطةزوحنمءزجبلقتساو

.ةسوفنلبجقرشءاهرواجامونرفييفطشن

134

:مكح)باهولادبعمامإلاهرّذحهرمأمقافتاًكلو
مامايلاوههجاوف)م823--787/ه208-1

-نيللابينوانجلاديمحلادبعةديبعوبأةسوفنلبجب

تحتشيجبهلتاقوعريملاملمث-مامإلانمرمأب
بجر13سيمخلاةيشعكلذو؛هسفنىلاولاةدايق

ء«يتميټ»ىلإزاحناو«فلخمزهنافم835/ه1

ىلإهتکرحتنکسف؛ةديبعیبباحصأاهنمجرخأو

.دعبامیفهنباهتریسیفهفلخو«تامنأ

يفمهمجنًادبوءةبرجةريزجيفنايكمهلناک

.عابتأمهلقبيملوءاوضرقنا

:رداصملا

7117ء7114ء84يالسإلاءدب:مالسنبا"
ءةريسلا:ءايركزوبأ“5130139141

‹68-1/77‹تاقبط:ىنيجردلا*135ء1

:يلاطيجلا“88(طم)ريسلا:يخاّمشلا*159-8

12/1.رطاتق:يلاطيجلا*54/1ءمالسإلادعاوق

ينورابلا“82-83.ةيفاشلاةلاسرلا:شيفطابطقلا“

150.152ء149ةيضايرلاراهزألا:ناميلس

40ةيضابإلاخيراترصتخم:ناميلسينورابلا“

271-272ءقرفلانيبةَّيضاَبإلا:رّمعميلع"

نعتاسارد:ىمانلا“48-49‹«تاسارد:يكستيفل"

:.160Eng-159*176-178‹(خم)ةّيضابإلا

:يريبعجلا“120-121ءةيمتسرلاةلودلا:زاحب

يراضحلادعبلا:يريبعحلا“157-158فةبازعلاماظن
136ءةيمتسرلاةلودلا:يريرحلا“57/1ءةديقعلل

لبج:يدوهزم“206ءىيسايسلاركفلا:نالهج“

296‹87-102£(رم)يمالسإلاحتفلاذنمةسوفن

.(خم)م.ت.ن.م:تاحرفيريبعجلا“

*Massignon: Annuaire,132

*Lewicki:Les subdivisions de |' Ibadiyya, 79-80

* . ۰ 2? ۳

Lewicki: Document inedit, 9 . شعوبدمحمهمجرت

Muammar Ali Yahia: IBADHISM A

MODERATE SECT OF ISLAM, 34-35



293

ىلعألادبعنبحمسلانبفلخنبا

يرشاعملاحمسلانب

(م9/ه3:ققرخاوأ)

ىلعناكوءةسوفنلبجخويشىلعملعلاىقلت

ىلإبرهو.ةيمتسرلاةمامإلاىلعدّرمتفهيبأيأر
يبأنيبوهنيبتعقومث.اهبهراكفأرشنيلةغاَوز
ءةعقو-ةسوفنىلعيمتسرلايلاولا-سايلإروصنم

.ةسوفنيفنجسفءفلخنباةميزهبتهتنا

هيلإاوبهذفهملعىلإجيتحاهنأرداصملاركذتو

لاق؛«ەنولأسيوهنونجسی»مهنمبُجعتف؛هنوتفتسي

لهأبهذمىلإعجروباتىتفلانإ...»:ينيجردلا
.«هلاحتنسحو؛قحلا

:رداصملا

146-1/149قريسلا:ءايركزوبأ"

ةلودلا:زاحب“84-1/87؛تاقط:ىنيجردلا“

.0150328ةيمتسرلا

294

ينارحبلادايزنبفلخ

(م8/ه2:قلئاوآ)

سمتلياهنملحرمثءاهباشن«نيرحبلانمهلص
:ت)ةميركيبأنبملسمةديبعابأيقلىّنح‹ىحلا

.همزلف‹(762/ه5

يفءدوعسمنبیدنلجلاعمراسامدنعضرمدقو

.نامعبيکزِٳيفتامفءةميزخنبمزاحبرح

:رداصملا

.9-10قریس:دادمنبا"

135

295

ىوضصلاةفيلخ

(م17/ھ11:ق)

نآرقلاظفحءايبيلبتولانبرقتوكتةيرقنم
.ملعتللعطقناورصمىلإرجاهمث«

ًادجسملضافخيشلاىنبثيحتولانىلإعجرمث

هنعىقلتيهخيشلًاريهظوءائرقموًامامإنّيعهيفو«اريبك
ءلوصألاو«ةيبرعلاسوردءاقلِإىفهدعاسيو‹مولعلا

.قطنملاو

هدنعسردتنيئدتبمللتاقلحتناك

.لضافخيشلا

ءىوتفللًاعجرمىوصلاحبصأ‹لضافخيشلاةافوبو

.ظعولاوسيردتلايفدلبلالهأدمتعمو

ىلإلقتنتمث

:رداصملا

.1/61(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

296

)م1012/ه2:يفيح)

مدقأيهوءبازيمبفطعلاءتْينُجاَتةنيدمسَسأ

.ةأشنةيلاحلابازیمندم

یرقةّمُثوم1012/ه402ةنساهسيسأتناك

.ترئدنااهّنكلواهلبقتئشنأىرخأ

:رداصملا

‹خيراتلابكوميفةيضابإلا:رّمعميلع"
453‹رئازحللماعلاخيراتلازجوم:كاعكلا“449

.1«بازمينبخيرات:لعسجاحلا“
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یسومنارمعيبأنببويأنبةفيلخ

ءايركزيبنب

)م11551-203/ه600--ه12:550ط)

شیاع.نالجراونمعروءتفملماعءملاع

.اهراهدزارصع

ةرسأنموهوءريسلابتكاهتدروأىواتفهل

انمعطقنيمل»:هفالسأنعلوقيكلذيفوءةحلاص

نب)م823/ه208:ت)باهولادبعذنم]مالسإلا

.«مويلاىلإ[مامإلالماعنارييهّذجىلإنمحرلادبع

هذخأَتال‹ىهنلاورمألایفًاديدشهللاهمحرناکو

.مئالةمولهللايف

:رداصملا

:يخاَمشلا*185/1(خم)ريس:ينايسولا“

.288(خم)نابلانصغ:مازعأ“142/2ريسلا

298

يتولانلاىلعنبرکسعنبةفيلخ

)8-1922/ه1341-1295:نيبيح)

تيبيفدلوءايبيلنميسايسميعزو«يركسعدئاق

ةدلبلئابقربكأىدحإءةركاسعلاتاتويبرهشأنم
.ىبرغلاةسوفنلبجبةنئاكلاتولان

اربتعماطسقظفحفتولانبيتاتكدحأتاشلاداترا

.ةباتكلاقذحو‹ميركلانارقلانم

الايمناكدقوءهبارتأىلعطرفملاقافنإللاىلإديدشلا

ةعراصملايفةراهمهسكأاًممءنادولاديصووهلل

بوكربافوغشكلذكىتفلاناكوءىمرملاةباصإو

.ةيسورفلا

136

رمضناكركسعنبةفيلخنأرداصملاضعبركذت

ٌدضهتمواقميفاشابينورابلاناميلسميعزلاشويج

.ايبيلليلاطيإلارامعتسالا

نمىلاطيإطباضبلطم13فیيرخیفو

نباةرئاثتراثفءةيتولانةاتفهجيوزتتولانيلوؤسم

لكًدضيلاهألاةراثإبديدهتلانععّروتيملو«ركسع
.ةناهإلالبقنم

هديدهتةفيلخعضوءةيلاوملاةنسلافيرخيفو

تاموجهلارّبدتةحلسمةعومجمنوكفءذيفنتلاعضوم
ةرتفدعبو‹مهبانذأونيرمعتسملاىلعقرطلاعطقتو

‹تولانوواباكنيبةحوارتملاةقطنملادسراصهزيجو

.لماكلابهلتنادىتلا

م1914ربمفون28يفدينعلادهاجملاذمدقو
شيجلافوفصىفديدشلاقلقلاتثدحأءةريبكةيلمع

۔تولانيداونیمکبتفرعو‹يلاطيألا

ملوءنيلماكنيعوبسأةّدملتولانراصحبماقمث

مهُجوتو«ركسعنباتاوقةرداغمبًالإراصحلاكفي

يفدهشتسافRovءrsiلينولوكلاةدايقبشيجةاقالمل

يلاطيإللاشيجلارئاسخاأوءادهاجم16ةكرعملا

نبادنجراصتنابةكرعملاتهتناذِإ.ًادجةربتعمتناكف

.رکسع
ءندملاضعبنويلاطيإللارمدتاراصتنالاهذهدعبو

تالئاعلاعومجتبرهفء؛تولانىلعقانخلااودًدشو

نمنمضةفيلخناكو؛يسنوتلابونجلابدشتحمىلإ
ةلثعمرارفلانمنكمتهنأالإيبقلقتعميفرصوح
يداوبم1915ميبريفرارقتسالاهلتف‹هئاقدصأنم

ةطيشنتاباصعبورحداقفجردوسمادغنيبلاوأ

:اهنمءةيلاطيألاةيرامعتسالاشويجلاًدض

.م1915لیرفآ11يف«بوقعيةينيوسةيلمع.1

.م5ناوج11و5نيب‹نوانيسراصح.2



.1915ناوجرخاوأيف«شوحلاوواباكلالتحا.3

ةيليوجةياهنيفاهلوخدو«تولانىلعءاليتسالا.4
.م15

امك-«ةفيلخيبلا»نلعأم1915ربمتبسرهشيفو

دودحلايفنييسنرفلاىلعبرحلا-هعابتأهيمسيناك

:مهّدضهكراعمٌمهأتناكوءةيبيللاةيسنوتلا

.م1915فيرخمئاقو.1

.م1915ربمتېس20و16نيب؛ةبيهذىلعموجهلا.2

.م1916ناوج20-25«ةبيهذراصح.3

.م1916ناوج06-27«ةدامرراصح.4

.م1916ناوج30«يرغمرثبةعقو.5

دقعىلإرکسعنبالصوتم1919ماععلطميفو

.ةديدعبابسألكلذو‹نييسنرفلاعمةندهللیامتا

ةداقمربأىلوألاةيملاعلابرحلاةياهندّرجمبو
ىنورابلانامیلسميعزلامهسأریلعو©ةسيللاةمواقملا

لوقىلعاومغرأنيذلانييلاطيإلاعماحلصءاشاب

ةموكحلا.یھ؛ةينطوةموكحعمدالبلامكح

.ةيسلبارطلا

افّرصتمرکسعنبةفيلخنّيعم1920توأرهشيفو

برحبوشنيفبّبستامم«يبرغلالبجلاةقطنمىلع
دقلو.ضفارولباقنيبامءىلاهألانيبةيراضةيلبق

یفتہًبستو‹سبايلاورضخألاىلعبرحلاهذهتتأ

بّصعتىفكلذكببسلاتناكوءةلئاهةيعامجتادابإ

نيينطوءامعزٌدضةيبيللاةمواقمللنيخرؤملاضعب

.امهريعو

لينولوكلاةماعزبيلاطيإلاشيجلانأمهملاو
يفركسعنباىلعضبقلاىقلأوروكناطبقلاوياسارغ
يام11ةليلهتمكاحمتّمَتوم2يام8

137

ةفيلخ

ةعاسلایف«اقنشمادعأإلامکحهفذمفنوم12

دشحمامام2ربمتبس20موينمعبرلاوةعساتلا

.ةيوازلاقوسةحاسيفنينطاوملانم

:رداصملا*

؛يتولانلاركسعنبةفيلخ:ريسيليحتف/د*

ةنس79-80ددع؛ةيبراغملاةيخيراتلاةلحملا

:ديعسلادمحمطاشقلا“567-615صم15

يقوزرملا“مالستسالاوةروثلا«ركسعنبةفيلخ

:دمحمةفيلخىسيلتلا*دودحلاىلعءامد:دمحم

1-1931ايبيلىفداهحلاكراعممجعم

Archives nationales dOutre Mer,

Aix-en-Provence, Séric H, Sous Série 26H.

*P.Granchamp: Kalifa ben Said ben Asker. In
chronique de Libye (Cher le voisin). arti paru

dans la Tunisie Française, 3eme année (1923);

Tunis, 1924, p51.
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(ةرامعوبأ)يغاوزلارامعنبةفيلخ

)م1057/ه9:يفيح)

ییحیءايركزيبأدجوهوءةبرجبةغاّوزنموه
.يغاّوزلاءايركزيبأنب

ناميلسعيبرلاابأاوقفارنيذلاخياشملادحأناك

«نيساَميِت»بامهلبقتساو-ةيازعلاةقلحماظنعضاو

.رئازجلاقرشايلاح«ْتْرَفّسابرق

عمتجملاحالصإٌّنصختءةيملعةرايزلاتناكو

ءىدابمرشنيفغلابرثأاهلوءةيقيرفإيفيضابإلا
.اهسسأوةقلحلا

:رداصملا

ريس:ينايسولا*272ءةريسلا:ءايركزوبأ“

.283-2/284(م)



رایخ

300

ملاسنب“رايخ

)م762/ه5:يفیح)

نعملعلاىقلتءنامعلهانمءيطنموه

نبماّمضنعو«همیرکيبنبملسمةديبعيبأ

.بئاسلا

اذإ»:ةديبعيبأللوقيناك.ملعلايفخسارءهيقف

.«كنمهَقفأانأفةرصبلارهنتزواج

ليقهتوملبقهنأكلذو«لٹمبرضمناکدقو

«مهردَئلعام٠ىصوأاذامي»:لاق.٤«صوأ»:هل

هتوماهلاي»:نولوقياوناکف.امهرددحأىلعيلالو

.«رایخةتومك

:رداصملا

:ناميلسىنورابلا“87/1.ريسلا:يخاَّمشلا“

.رايخلا:ينورابلادنعدرو"

301

)م11/ه5:ق)

لهامّدقمناکء«ننتنيسروُمزينب"لاطبأنم

ینایسولارکذی؛مهسيئرناکامّبروءةوارغمةيدك»

138

/ه9:ت)نيغلبنبداگتمحمجاهايلهتأ

مويتاذمهيلإريخلازرب«ةوارغمةيدكىلع(ع8
.ةونعمهذخأو

:رداصملا

.64-1/65(خم)ريس:ينايسولا“

302

(ناسحوبأ)يئاطسرفلالالمنب“ناريخ

)م9/ه3:قلوألافصنلا)

ملعلاذأ«ةسومنلبجنمةعادءكدهاز‹ملاع

/ه200-250:ط)ىئاطسرفلانيدبأنع

.(م864-85

؛زئاجعلاوءاسنلاهرصحتملعسلاجمهلتناك

ةيوقتوءنيدلاءايحإللزانملايفلكقنَتيناكو

.نيلفاغلاهنو‹؛لايهجلاميلعتو‹ءافعضلا

ةملاعلاءةئيروتيرَولاعيبرلاٌمأدنعهتماقإرثكأو

.رايخأللىوأماهلزنمناكيتلاءةيحّسلا

:رداصملا

لهأةريس:يروطفبلا“(خم)ريس:ينايسولا“

.2/0631‹ريسلا:يخاَّمشلا“(خم)ةسوفن

:ةظحالم

.لالخ:يروطفبلادنعدرو#٭*



دواد

لادلافرح

303

يوازفنلايلبقلادوادوب

(م757/ھ140:يفيح)

ذأ؛سنوتبةوازمننمهلصأءرابكلامالعألادحأ

دبععمقلطنامثدعسنبةملسنعىلوألاهمولع

ىقلتيلءقارعلاىلإبرغملانممتسرنبنمحرلا
امءةميركيبأنبملسمةديبعيبأدنعمولعلافلتخم

دحأناكفء‹م752-757/ه135-140يتنسنيب

.برغملاىلإةسمخلاملعلاةلمح

متهاو‹ةسايسلالزتعا‹هتدلبىلإهعوجردنعو

.مهنيدرومأمهميلعتوءلايجألانيوکتوسيردتلاب

مامايبصلاكرهظهيدينيبسلجاذهملعةرازغعم

.ملعملا

:رداصملا

:ينيجردلا*59ء1/58ءةريسلا:ءايركزوبأ“

‹098120(طم)ريسلا:ىخاّمشلا“19/1.تاقبط

ينورابلا*88ءةيناشلاةلاسرلا٠شّيفطابطقلا“4

خیرات:زويد“35ءةيضابإلاخيراترصتخم:نامیلس

:رَمعميلع“199ء198ء188/3ءريبكلابرغملا

ةلودلا:زاخب“127/4ءخيراتلابكوميفةيضابأإلا

ةلودلا:يريرحلا*076305316ء65ءةيمتسرلا

106.يبهذملاعارصلا:بودجملا“81ءةيمتسرلا

61ء‹يضايرلادهعملاتاقلط:ملاسيبايسلا“

(رم)يمالسإلاحتفلاذنمةسوفنلبج:يدوهزم“

139

:يريبعجلا“44‹ىسايسلاركفلا:نالهج*44-8

:نمحرلادبعيلكب*15ءايقيرفإلامشبنامعةقالع
يناثلاعيبر6.عءبازيميداوءنييمتسرلاخيرات
.مم6رېمفوت5/ه5

304

لهھسيبانبدواد
)م1-9/0571096-490:نيبيح)

خويشىدلردقلاميظعناکو«سلبارطخیاشمنم

ديدشءركنملانعايهانفورعملابارمآءةوعدلالهأ

.نيمرجملاوةاصعلاىلعةميكشلا

ىلعحايروةبغزوءلالهينبلئابقتمجهامل

-يرجهلاسماخلانرقلافصتنميف-ءبرغملادالب

ماعسلبارطلهألةبسنلابةرايزلاةنستناك

نمضةرايزلاهذهيفلهسيبنبدوادخيشلاناکو

غيرأخويشىلعبتع»غيرأىلإلصواّملونيجراخلا

اولبقواوباتفدمحمنبهللادبعخيشلاالخاممهلك

ركذيامىلع«...ةنالغولهأةعامجالإهنم
.لمعلاوملعلايفهنأشولعىلعليلداذهوءينايسولا

:رداصملا

ريس:ينايسولا“504/2ءةريسلا:ءايركزوبأ“

2/155‹ريسلا:يخاّمشلا“266/2283(خم)

ةيضابإلا:رّمعميلع“232(خم)نابلانصغ:مازعأ“

.4/226؛خيراتلابكوميف



دواد

305

رصانلانبومحجاحلانبدواد

(م1926/ه1345:يح)

.بازیمبةرونبةدلبنايعأنم

الخءادئاقاهبيع‹عمتجمل۱یفلاعفرودهلناک

ةنسبصنملااذهىلوتيذلادمحمنبدمحابدئاقلل

.م1926/ه5

:رداصملا

٤118«بازمينبخيرات:ديعسجاحلا“

306

(ناميلسوبأ)يبرجلايتالتلاميهاريإنبدواد

م1560/ھ967:ت)

ىیدحإنعثّدحت«سنوتبةبرجمالعأنمملع
ةديقعلاتأرقاملّوأ»:لاقفةيملعلاهتايحلحارم

نبءايركزيبأانُّمعىلعاهريغوديحوتلاةديقع

ءةبرجىلإةسوفننمتمقمث«ينورابلاىسيع

.«ىشكيودسلا

میهاربإنبءايركزیحیوبأ:اضيأةبرجبهخويشنم
.يراوهلا

فسويابأخيشلامزلفةسوفنلبجىلإةيناثةّرملحر

ةريزجىلإهخيشلحترااًملوءهريغنمرثكأهنعذخأ

ىلعنايبلاوقطنملاسردفءةلاقِبىلإوهلقتناةبرج

.يسوفنلاسايلإروصنم

ىلإلحتراهنأنيّيسنوتلانيفلؤملامجارتيفركذو
يقلوم1507/ه3هنس7ادوجومناکو٨«رصم

اراديرصملاًاشنموادلبيتاليكلاميهاربإنبعولعاهب

140

يرهبألانيدلاريثأليجوغاسيإنتمهيلعًارقوءانكسمو

.قطنملايف

يبخيشلاسوردىدصهغلبفةبرجىلإعجرمث

نبديعسيّمعخيشلاذيملتليعامسإنبىسيعيدهم
‹بازيمبةكيلمةدلببهتسردمبقحتلافءيبرجلايلع
.م1554/_ه961ةنس

يفسيردتللردصتىحةبرجىلإعجرنإامو
ةرهشزرحأوتالتبرقةلالقةموحبنييبصقلادجسم

.اتيصو

.نيدلاةبسنهنعلقنيذلاينورابلاءايركز

نبورمعصفحيبأل«ديحوتلاةديقعحرش».1

بازیميداوبذسمالتلل-ناكء(طم)ىبرجلاعیمج

.ةديقعلايفارّرقم-ةّماعببرغملاةيضابإلوةّصاخب
ةدمعناكء(طم)ةغللايف«ةيمورجآلانتمحرش".2

.هدعبنموهرصعىفةيضابإلانمنيئدتبملا

ء(طم)قطنملايف«يجوغاسيإنتمىلعحرش".3

نمكانهنأالإ«سنوتبةنوتيزلابمظعألاعماجلابرّرقم
يبرجلاناميلسمعيبرلايبأىلإحرشلااذهبسني
.ىندملا

مهنمةتصاخءvهخايشأصضعبءاثرىفرفسا.4

.(خم)غوللادئازهخيش

اماهنم٤یسیعيدهميبأ(هخشىلإلئاسر».5

ةباّرعلاةسائرىلوتفءملعلاةخيشمهيلإتلآ
يفادهتجمادهاجمناکف«ةيرجبمكحلاسلجمو

يكرتلااشابثوغردبراحوراكللیدصتو‹ةوعدلا

ءاهتبازعيفنَّعطوءةبرجةريزجىلعىلوتساامدنع



ةبرجةريزجعاجرإلسنوتةموكحعمضوافتنأدعب

.اهباحرىلإ

یدامجرهشلئاوآيفهلتقبثءارهشثوغردهنجس

تناكوءاديهشتامفم1560/ه967ةنسىلوألا

ةبرجةخيشمسأرىلعاهاضقيتلاسمخلاتاونسلا

ودبيوءءابعألالمحتىلعرداقليجنيوكتلةيفاكريغ

.ةريزجلابةباّرعلاسلجمةسائرىلوتنمرخآهنأ

كوكبةموحىفنآلاىلإافورعمهربقلازيال

:رداصملا

قحلم؛نيدلاةبسن:ءايركزنبدّمحمينورابلا"
ةلاسر:ديعستيراعتنبا"579(طم)يخاّمشلاريسب

ساروب”43-2344(خم)ةبرجءاملعيف

93-094ءةبرجرابخأيفهيحألاسنؤم:يبرجلا

ءةديقعلائحرشلةمّدقم:قاحسإوبأشيفطا“4

يلع“1/25(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوب“10-8

157/3-161.خيراتلابكوميفةيضابإلا:رّمعم

237/1-241‹نيقلؤملامجارت:دّمحمظوفحم“
‹2170271293-220ءةباّرعلاماظن:يريبعجلا“

‹ةديقعلليراضحلادعبلا:يريبعجلا“6329

ةكرحلانعحمالم:يريبعجلا“138-1

94٤٠بازمينبخيرات:ديعسجاحلا12ءةيملعلا

ةبتكمسرهف؛تاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج“0

زایطمسرهف95-3097-2732-28نديلآ

...ريثكاهريغو35ء39ء68:تادّلجملاماقرأ

رفسلا(خم)جاهنملاىلعجاتلا:زيزعلادبعينيمثلا“

.يناثلا

:تاظحالم

رثكأنإىحءدوادىبأبةماعلادنعرهتشا“

نأاطخوهودوادىبأبالإهتامصمنوفرعيالذيمالتلا

ةموحىلإةبسن““ناميلسوبأهتينكفمسابىتكي
:مالةدايزباهيلإبسنوءقوفلانمنيتانثمنيءاتبتالت
.سايقريغىلع*يلتالتلا"

141

دواد
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قاود؛دوادنبمیهاربانبدواد

/ه1354نابعش15:ت-م1845/ه1261:-و)

(م1935ربمفون3

1 .

ىلإًمضناونارقلاظفحاهب«بازيمبنجسيينبنم
دنعبطقلاعمسردوء(ِنآرقلاةظفح)ناوريإةعامج

.هسفنبطقلادنعبث«شّيفطاميهاربإجاحلاهيخأ

هيلوتلبقهدلاوعمةحالفلابلغتشاهنأودبي

.ءاضقلا

ةنسيرئازجلالامشلابىضابإلاءاضقلاسيسأتدنعو

ضاقلواناكم1يرفيف26موي/ه8

.اسنرفهتلبقوشّيفطابطقلاهحرتقالامشلابعضابإ

ءاضقلابصنمىّلوت»:هفلؤمىفرمعهنباهنعلاق

رکسعمةدلبيفنينستساهنمماعرشعةينامثةَدم
رئازجلابایضاقنینسٌتسوءنارهوةلامعىلعايضاق

نمكلذوءبازيميداوبنايرببنينسٌثسو«اهتلامعو
.(م1918ىلإم1900ةنس

اًرجحاعبط‹بطقلاهخيشلةليلجتافّلؤمةَّدععبط

.اقينأ

:رداصملا*

دٌمحمابلآخیراتنمةتكن:دوادنبرمعقاود*

يداوبةاضقلاوءاضقلانعةنوقرمةقيثو“9)خم(

وب“ءايركزيركزنبیحیديسلاةزوحببازيم
:ىفطصميفيرش“291(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلا

ةليلهرادبءءايركزيركزنبیحیهطبسعمءاقل
ةقفربم1992/11/14لقفاوملاه953

ناميلسجاحلاوءايركزيركزنبديعسجاحلاهيخأ

.ياکب

“Cuperly: Intervew du Cheich Bayud, 47.



دواد
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حاط.ميهاربإنبدواد

e171)/ه131:يفيح)

فرعءاهدیدانصنمو.بازیمبةيادرغخیاشمنم

نالجراولهأدجنتسااملذإءهتعاجشوهتماهشب

بالجنباتاموجهدصلرڪرازيملامهناوخإب

ينبنمةئامعبسسأرىلععافدمامإنّيُغ؛مهيلع

ذهعافدلاةمامإتلحنا«نالجراوبنمألابابتتساو

.ةيادرغةنيدمنمعافدللمامإرخآربتعيو

:رداصملا*

«خيراتلابكوميفةيضابإلا:رّمعميلع“

خيرات:ديعسجاحلا*2(خم)ءديعسيمعسلجم
م.ت.ن.م:فسويديعسجاحلا“.68بازمينب

.(خم)

309

*ينجاتريلافسوييبأسايلإنبدواد
(ناميلسوبأ)ينالجراولا

)م1069/ھ462:ت)

ناکوءدافأودافتساءروهشمخيشوروكذمهيقف
ةقلحتناكهتناكموهملعلارظنو.ةرارطنقبةقلحخيش

.ءاتشلالصفيفهيلعأرقتركبنبدمحمهللادبعيبأ

.هيلإهتقلحبلقتنيريخلانبنسكامناكو

اوعمتجاةباّرعلانإ:لاقفاضّرعينايسولاهركذ
؛صخرلانمةئامثالثمهنيباوَرجأف«تيدجيتماتيأ

‹نولهسنبفسويبوقعيوبأ:رابكلاباّرعلامهو
‹ينجاتريلاسايلإفسوييبنبدوادناميلسوبآو

.؟ينودملافلخينيديعسحونوبأو

رفسيف«عورفلايفباتك»وءةروكذمىواتفهل

لب:ليَقَودعبنمهتذمالتهكاامّنِإليقدحاو

باتکاوههلعلو؛هدعبنمهوخسنواضمهکرت

.بازیميداوتابتکمضعب

دمحمنبهللادبعدمحموب:هذيیمالتنم

يفوسلاةفيلخنبنامثعورمعوبآو‹ىمصاعلا

ميهاربإنبحلاصحونوبأوءتالاؤسلابحاص

:رداصملا

1320/2342.367قريسلا:ءايركزوبأ"

ريس:ينايسولا“101(خم)تالاؤسلا:يفوسلا“

43/11100940812/169.148(خىم)

؛تاقبط:ىنيجردلا“728927928

:يداربلا*2/384-383440-437451456

ةليبقرظنأءربعلا:نودلخنبا“219ءرهاوحلا

نصغ:مازعأ“86/2ءريسلا:يخامشلا“ةطامطم

‹جراوخلاءارآ:رامعيبلاط“213(خم)نابلا

‹تاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج*“290-2

؛166.ناورإسرهف.وسيردانبالآةبتكمءزج

.534ءدلاخلآسرهن

Motylinski: Les livres de la secte Abadhite, 14

Lewicki: Les historiens, 82-83

هَنَأركذوءىنايسولاهبسناذكهءىنجاتريلا"

نمعرفءنجاتريينبىلإةبسنهلعلو؛نالجراونم
.ةطامطمةليبق

310

دمحابنبدواد

(م1853/ھ1270:يفيح)

اريبخ«ریبدتلانسحناک«بازیمبةيادرغنايعأنم



نمضةيادرغلالثممنّيَعذإءايسامولبدةسايسلاب
ماريإبازيميداوسلجمهيلإلكوأيذلادفولا
‹ةيرامعتسالااسنرفعمم1853/ه1270ةنسةدهاعم

كلتتناكف؛بازيملامشطاوغألاةنيدمتلصوايل

اسنرفاهفشتكتمليتلاةيسايسلاةليحلاةباثمبةدهاعملا

مكحلاببازيمقحلأاملم1882/ه1300ةنسالإ

نوبلاطينويبازيملاًلظوءةرشابميسنرفلايركسعلا
ةروثلامايقىلإم1853/ه1270ةدهاعمقيبطتب

.م1954/ه1374ةنسةيريرحتلا

:رداصملا“

‹خيراتلابکوميفةيضابأإلا:رمعميلع”

4348.

311

ریکبنبدواد

(م1903/ھ1321:يفيح)

یلوتيبازعخيشو«رئازجلاببازيمءاملعنم

:رداصملا*

خيراتبةنيطنسقيفةيسنرفلاىلإةمجرتمةقيثو"
.م3يام30

312

میهاربابلاطلا‹ميهاربإنبريكبنبدواد

*ءدوادىضاقلا١بريهشلا

(م1919ةيليوج31/ه1338:يفلتق)

.(م1914/ه1332:ت)نجسيينببشيفطاخيشلا

ةّمهملاسفنللقتنامثءةرتفلركسعمبءاضقلایڵلوت

تاطلسلاىدلعساوذوفناذناكوءةيادرغىلإ
.بازيموطاوغألابةيسنرفلاةيركسعلا

دوادوب

نبریکبفسوينياهکیرشعمةفلجلابةراجتسّسأ
.فسوي

هيلإاعدفءيرابجإلادينجتلاةمواقمةركفًدضناك

تسحوهداقتعایفهال«هيلعمهضّرحوبابشلا

يفلمعلانألمظعأهررضتأرةّصاخلاوةماعلاّنكلو

.نيملسملاىلعرامكللةدعاسميسنرفلاشيجلا

اًملوحرجفصاصرلانيمقانلادحأهيلعقلطأ

ةيسنرفلاتاطلسلانإ-ليق-ىفشتسملاىلإلقتنا

.م1919/ه1338ةنستامفبسلاهتقس

‹ةيمسرقئاٹوةيادرغبديعسيّمعخيشلاةبتكميفو

نمءةيادرغبةيضابإلاةمكحملاىلإعجرتةيضقأو

.م1912/ه1330و

.ةرافوبيضاقلاهفلخهتافودعبو

:رداصملا*

‹134ء133بازمينبخيرات:ديعسجاحلا*

2ح‹تاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج“6165

حلاصحجاحلاعمةلباقم“ديعسيّمعةبتكمسرهف

.لالمزب

*Goichon: La vie feminine, 233 234 “Lewicki: Un

document inedit,٤4«شیعوبدمحأ:ةمجرت

*Brochier: Livre d' or d'Algerie.

: ةظحالم

همسادریو.ةكوبجاحلانبدواد:كلذكدرو”

. بلاطلاميهاربإ:ةغيصبكلذك

313

دوادیبنبءايركزنبدوادوب

)م1228/ه6:يفیح)



دواد

نأكشالوءبازيملنييسايسلاءامعزلادحأناك
ةينامثلاءاسؤرلادحأناكذإ«برحلانوؤشبةكنحهل

يقرويملا-۔ةيناغنباقاحسإنبیحیاومزهنيذلا

م1228/ه626ةنسبازيمىلعهموجهدنع

دنعهبلومعموهامىلعءعافدللةمامإمهنيوكتب

.يركسعموجهثودحدنعبرغملاةيضابإ

:رداصملا

زايتماهيلعدمتعا(خم)اًدجةميدقةلاسر“

.125(خم)بازمخیرات:زایتم”

314

شاوح؛دوادنبریکبنبمساقنبدواد

:ت-م4سرام/ه9مرحم:و)

(م1990ليرفأ22/ه1410ناضمر7

ملوةرضحملالخدءةيادرغةنيدمديلاومنم
لبقميركلانآرقلارهظتساوءةسماخلانسزواجتي

ميهاربإنبىسيعجاحلاخيشلاديىلعةرشعةيناثلا

خيشلاديىلعةيناثهرهظتسامث؛م1917ةنسيوازلا

كلذبًمضناو‹م1927ةنسديعسيمعديعبمجاحلا
.-نآرقلاةظفح-ناورإةقلحىلإ

‹ىسوموابابدمحابنبومحخيشلادهعمبقحتلا
ءزجلااهنمءنوتملاظفحوءةعيرشلامولعسردف
.ينيمثلللينلاباتكنملوألا

ةمالعلانعسوردلاضعبذخأفيطسةنيدميفو

.يميهاربإلاريشبلا

فاقوأةلاكوةيلوؤسممستم1945ةنسيفو
دمحابنبحلاصخيشللافلخءةيادرغبقيتعلادجسملا

.ويکويک

نمديدعلاءانبيفةبازعلاهناوخإةقفرمهاس
ابابدجسم:اهنمءةفلتخملاةيادرغءايحأيفدجاسملا

144

.ناولعویسیعابدجسمءدعسلا

لمعدقففءيروشلالمعلايفروضحخيشللو

تحت«“تتفطسيحاونببلاطوبلبجيفادهاجم

.ةفيعلادئارلاطباضلافارشإ

توملانماجنفم1945يام8ثادحأشاعو

.تاًّرمةّدعهتيبشيتفتمتو«ةبوجعإب

:كلذنمءزرابرودميلعتلاوةيبرتلالاجميفهلو

.اهميظنتو‹؛دجسمللةعباتسرادمءاشنإ.2

ءديعسيّمعدهعمءاشنإيفلضفلاهلناك.3

.م1976ةنسةيوناثلاوم1973ةنسةطّسوتملاةلحرللا

ايلعلاتاساردلاهلفاضأم1988ةنسيفو.4

يملعلاويفاقثلايدانلابناجىلإءةيمالسإلاةعيرشلل

.يضايرلاو

‹بازيمبةماعلاسلاجملاىفزرابروضحهلناكو

ديعسيمعسلجمءايحإلةسلجلّوَأتعقوهراديفف
ءديعسيّمعسلجم:يفاوضعناكف.لالقتسالادعب

م1985ةنسحلصلاةنجلوءفراعملاديحوتةأيهو

ةنجلوءزاجحلابنييبازيملاجيجحلاةدعاسمةنجلو
ةتفؤملاسلاجملاوءاسنرفبنييضابإللارادرييست

.حلصلل
نفدوءةنسنينامثواتسزهانيرمعنعةينملاهتفاو

.ناولعویسیعابةربقمب

:رداصملا*

مساقنبدوادموحرملا:دیعسمعةيعمج“

تیادرغتبابشةيعمج*ص95«روطسيفشاوح
مساقنبدوادجاحلاخيشلاةايحنعةذبن:ةمصاعلاب

.ص3؛شاوح



315

‹ینیمأ؛دمحأنبیسومنبدمحمنبدواد

«هكيابيدادبريهشلا

(م1814-1847/ه1229-1264:نيبيح)

.ةلئاطةورثيتوأ«بازيمبنجسيينبنايعأنم

ةيراجتةكرحهلتناكوءةلّالشلارصقةنيدمبنكس

.ةفلجلاوترايتويراخبلارصقةنيدمىف

هذهتباصأيتلاةعاجملاعفريفهلاومأقفنأ

.رداقلادبعريمألاةروثلالخقطانملا

دوقنلاكسىَلوتفءةنيزخللانيمأريمألاهذحَنا
بقلبمويلاىلإهتلئاعتبّقلتوءريمألاةلودلةيبهذلا

.رداقلادبعريمألاةلودلاومأرییستیفهتنامأل«ينيمأ»

مجرتملاناك٤«بازیميداوىلعاسنرفءالیتسالبقو

؛ةّصاخلاهتقفنىلعحالسلاريمألاةمواقملعنصيهل

(هبابيڏدادابةماعلاىدلبقلهتعاجشوهترهشلارظنو

:رداصملا“

جاحلا“255/1ءنييبازيملارود:يرونلا"

يدارقلا:يدارقلا“65٠85بازمينبخيرات:ديعس

.180ءهلامعأوهتمجرت

316

(نامیلسوبأ)يتازملاییحينبةلاصمنبدواد

(م12/ه6قلوألافصنلا:يفيح)

.نالجراوخایشآانمخيش

صورعوبأهنباووهناكوريسلاضعبلتاياورهل
يفلثملاامهببرضيوءدئادشلايفامهيلعلّوعينمم

.مركلاوءاخسلا

145

دواد

:رداصملا

:يخاّمشلا*266/2(خم)ريس:ينايسولا“

.230‹(خم)نابلانصغ:مازعأ*2/149ريسلا

“Lewicki: Les historiens, 83.

317

ينورابلاءايركزيبأنوراهنبدواد
(ناميلسوبآ)

)م11/ه5:ق(

لمعلاوملعلابةروهشملاةسبيللاىنورابلاةلئاعنم

ٌبأوءاملعلنباوهفءةرامإلاوةسائرلاوةخيشملاو

.ءاملعل

نعوءريخلانبىحيءايركزيبأنعملعلاذخأ
.دوکصمنبهللادبع

.مالكلاملعيفرهمو‹ملحلاوعرولابفرع

ء‹ءاملعلانمعمجاهيفجّرختءملعةقلحهلتناك

دبعدمحمابآو«شیلدجوفسويابآ:مهنيبنمركذن

هيلإتدنسأدقوءلزاونلانمهيلعلكشياميفءايركز

يبأريمأللمالسإلاخيشناكفءىربكلاةخيشملا

.لزاونلاوىواتفللًاجلمكلذب

ىتلاةلسلسلاىفنيدلاةبسنهيلعتزاجنمموه

.ينورابلاءايركزنبدمحماهعضو

ملفابرغواقرشدالبلاترس»:يروطغبلاهنعلاق
.ادوادلشمرا

نعسالفسراودمحموبُهلقن«لئاسملاباتك1

 



دواد

.ییحیيبأنعيدهمهيبأ

هيخأوينورابلا«روصنميبأريمألاىلإةبوجأ».2

.هللادبعيبأ

:رداصملا

ينورابلا*179/1-184ءريسلا:يخاَمشلا“

بطقلا*53ءةيضابإلاخيراترصتخم:ناميلس

ناميلس:ناظقيلاوبأ“126.ةيفاشلاةلاسرلاءضشيفطا

17/1.30-18ءهتايحراوطأيفينورابلااشاب

.21ق(خم)تاقلعملاباتك:لوهجم“

318

(ناميلسوبأ)يغاوزلانالسيونبدواد

(م1110/ه504:دعبت)

ينايسولاهنعیور«ةيرجبءاملعلاءاهقملادحأ

نيذلاةعبرألاخويشلادحأهنأامك.ريسلاضعب
نبدمحأساّبعلايبألحاولألاباتكمهيلعضرع

.(م1110/ه504:ت)ركبنبدمحم

:رداصملا

؛102/1122(خم)ريس:يىنايسولا"

:ىريبعجلا*177/2ريسلا:يخاّمشلا“"2

ةكرحلانعحمالم:يريبعجلا“8باّرعلاماظن
.7ءةيملعلا

:ةظحالم

.نالسومسابدرو”

319

فسوينبدواد

)م128/ه6:يفيح)

‹ةوارغمعورفنم(نتلصيوأ)نتلزيينبنم

؛بازیميداوبيسايسلالاجملايفریبہکرودهلناک

عافدةمامإ|وماقأنيذلاةينامثلاءاسؤرلادحأناكذإ

146

ةنسنالجراووبازيميداویلعمجه

.م1228/ه6

:رداصملا

ةلاسر“.125(خڂم)بازمخيرات:زايتم"

.زايتماهيلعلاحأاًدجةميدق

320

یبعصملابويأنبدمحابنبفسوينبدواد

)م1778/ه2:يفيح)

دبعنبدمحمهللادبعيبأخيشلاةلالسنمبويأنب

.هللا

امةياغىفاماكحأهلتأرق»:ناظقيلاوبأهنعلاق

ىلإه1144ةنسنمةخرؤمةظحالملاةّفدنمنوكي
نيذلاةبلطلااهانبةسردمهلتناك...ه1192ةنس

.«ةيادراغنممهرثكأوهدنعنوأرقياوناک

.«رصنيبةيئابىلعحرشهل

نمخسنيامةرثكلبتاكلابهنوبقليخياشملاناك
نمةعومجملضفالآةبتكمبو؛تاطوطخملاوقئاثولا

ةلاكوىفه1139بةخرؤمفهخسننمتاطوطخملا

.ةرهاقلابسوماجلا

اريثكسبحذإماعلاحلاصللعُربتلاريثكناكدقو

ءنيعرازملاءارقفلودجسملافويضللوصألانم

فورظلاكلتيفةّصاخةحالفلاىلعمهلاعيجشت

.ةيساقلاةيوارحصلا

:رداصملا*

:زوبد“73(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوب”



يفةيضابإلا:رّمعميلع“252/1ءرئازجلاةضهن
ةايحنمةذبن:يرونلا*174/4ءخيراتلابكوم

ينبخيرات:ديعسجاحلا“.81/1.نيئيبازيملا

‹؛تاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج“81بازم

.لضفالآسرهف

.انرکذامباوصلاوءدمحابنبفسويدرو”

321

جحاحلانبنامحد

)م16/ه0:ق)

خيشلاعماهدفويفجرخءةبرجةريزجءاملعنم

نرقلارخاوأيفبازيميداوبملعلانمرثدناام

خيشلاوءةيادرغبيصننمديعسيّمعخيشلاناكف

وهوءنجسيينببيصننمديعسنبدمحمجاحلب
.ةرونببيصننم

ارادوانانجديرأ»:لاقوةدلبلاقرشاعضومراتخإ

اظعاوناکو«هرونببةخشمل۱یلوتف«امهلراجل

.امامإواسردمو

وهو؛.صالخإوهداهجبهدهعيفةنيدملاتشعتنإ
.ىلاحلاةرونبدجسمسيسأتبماقيذلا

ثیيحنيبلاتاذحالصإىفهحاجن:هلامعأنم

ةيلخادلالكاشملاوتاعازنلالكيفهيلإعجرب
.اهيفلصميفةدلىللةجراخلاو

لاقيبرغملانمودعبازيمىلعمجههنمزيفو
ذئدنعءةيرقنيرشعواسمخبرخومودنباهل

ُمامإجاحلانبنامحدناكفءعافدلاةمامإتنلعأ

لاتقلاشیجزهجف-بازیملهاةداعككلذو-عافد

147

ةرسود

رصتناودارأامهلناكفءهنمراثلابذخألاوٌودعلااذه

.هممقتنافمودنباىلع

:رداصملا*

وبأ“51-52فقيناشلاةلاسرلا:سشّيفطا“

بازمخرات:زايتم“22(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلا

‹خيراتلابكوميفةيضابإلا:رّمعميلع“92(خم)

:يرونلا*252/1.رئازجلاةضهن:زوبد*34

‹ةبارعلاماظن:يريبعجلا“90/1.نييبازيملارود

:لوهجم*70بازمينبخيرات:ديعسجاحلا“291

.21(خخم)بازیمدهاشمةرايزلوح

322

نبدمحمنبفسويمتاحيبأتنبةرسود

باهولادبعنبحلفأ

(م909/ھ296:دعبةايحلاديق)

رخاوأيفتشاعءةيمتسرلاةرسألاتيبنمةأرما

طوقسيفيبلسروداهلناکوءنييمتسرلاماي

ةنسيصعيشلاهللادبعيبأديىلعةلودلا

ذخأنإهنمجاوزلابهتدعوذإ(م909/ه296)

ىلعةسفانماهُمعءانيأهلتقيذلااهيبأرأثب

.ةطلسلا

ةلئاعلانمضتناكوءتفتخإاهبلطذّفناًكلف

.نالجراوىلإتّرفيتلاةيمتسرلا

:رداصملا

162/1-163ةريسلا:ءايركزوبأ“

:زاخب*22-293‹خياشملاتاقبط:ينيجردلا“*

.404ء9‹ةيمتسرلاةلودلا



سانود

:رييضابإللانالجراوجاّجُحلعفشذإكاذنآنييرزخلا323

‹مهنعتاراغلافكوءّجحلاىلإمهقيرطنيمأتلجأليتازملاريخلانبسانود

.هاغتىمهدصقملانف
مغلبول(م10/ه4:ق)

:رداصملاةطلسدهعيفسلبارطبةوعدلالهأسيئر
نيا“102.ء100/1(خم)ريس:ينايسولا"رشاعلا/يرجهلاعبارلانرقلايفاهيلعنييرزخلا

.63رزخونب:ةريمعريمیدلعومسمتوصوةبيهاذناك.يداليملا
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ناضمر

ءارلافرح

324

ةيرويرولاعيبرلام
.(م4-912/ه250-6:300ط)

هللاضافأ«مركلاوملعلابترهتشاءةلضافةأرمإ
يفوملعلاليبسيفاهلجتقفنأءةلئاطةورثاهيلع

عامتجألاواهدنعةماقإالانوبيطتسيخياشملاناکو

ةساردلاوءةيملعلاةشقانملاوةرواشمللاهيدل

.اصوصخءاسنلااياضقوامومعةيعامتجألا

لالمنبناريخناّسحيبأخيشلاعماهلو

.ةعفانةفيرطتاياورىئاطسرفلا

:رداصملا

:رمعميلع“310(طم)ريس:يخاّمشلا“

لبج:يدوهزم“249/2ءخيراتلابكوميفةيضابألا

.306(رم)يمالسإلاحتفلاذنمةسوفن

325

يبرجلاينيللاىيحينبناضمر

)م1947/ه1366:ت-م8/ه1285:و)

نآرقلاظفحودلواهبيتلاةبرجةريزجءاملعنم

نعاهبملعلاذخأوءرصبلافيفكناكهال.نيقلتلاب

.ىدعملاحلاصخيشلا

13&2م-مالعأمجعم

ةنوتيزلاعماجلخدوسنوتةنيدمىلإرفاسمث4
اهبسردوءرصمىلإلحرمثءنيماعهبٹثکمو

بطقلادهعمىلإهجّتاةدازتسالادارأالفءاضيأ

ىفهلادعاسمومدنعامّلعتمءبازيمبشّيفطا
سردبهذاتسأهّصخدقو.ضئارفلاوباسحلاسيردت

.ةبلطللماعلاتقولاريغيفرخآ

تيقالتفورظلاهذهىفو»:ناظقيلاوبأهنعلوقي

...م1908/ه1326ماعخيشلاسلجميفهب

.«لاعفألاةيمالحرشنمفرصلاسوردهنمتيقلتو

لالخوءاهدجاسمضعبيفميلعتللةبرجىلإداع

لهأءهاعدتسارشععبارلانرقلانمةعبارلاةيرشعلا

ثبلومهبلطىّبلفيضابإلاهقفلاسيردتلايبيلبتولان

يلعخيشلا:هتذمالتنمضناكو.نيماعوحنكانه

عماجبةفورعملاةّيضابإلاةسردملابسردامك

۹

-ةمصاعلاسنوتبةفللاقوسيفةنئاكلا-يتاتنهلا

ىرخأةّرمهبىقتلاكلانهو؛م1927/ه1346ةنس

كلذويمالسإلاثارتلارشنيفماهرودهلناك

‹ةيئاحلاحرش:اهنمركذنءتافلؤملانمريثكلاعبطب

ناويدنمءتاراهطلاباتك.ةبلطلاضيرحتبةريهشلا

ةبوجأوءتاراهطلامظنةعومجمو.خايشألا

...ىرخأ



نايرنبا

يذلاوهو4حالصلاوريخلاٌتحوملعلابرهتشانأىلإءاملعلاوملعلاهمدحخیفهبأدناکاذكه

نماوجرخامدعبةرفافعلاوحودالوألبقتساماعنمىلوألایدامجيفهلجأهافاو

.هیادرغ.م7/ه6

ةلئاعنمعرفنايربيفةريشعبوقعيدالوأو
.رصانلاب

:رداصملا“*

وبأ“46(خم)ةيبهذلالسالسلا:راّشفح
:رداصملا“ماظن:يريبعجلا*311(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلا

.فرعامكناظقبلاوأ:ذ“285ياعلا صوصرثةبازعل

.٠

هتفرعںناطمیلاويا
*Amat: Le M' Zab, 19 Aucapitaine, Les

1/86ةديقعللىراضحلادعبلا:ىريبعجلا“1 ِورع
.50Beni-M' Zab,

٠؛بازمینبخیرات:احلا“ ةلباقم“يريبعجلا19ءبازمينبخيرات:ديعسج

مم

.م4/26/1994مويدمحمموشر 1مويموسرعم.ِ .(خم)م.ت.ن.م:تاحرف

326

ناٽيرنبا

)م1690/ه1سيح)

سَسُأيذلاوهو‹مهمدقمناک٩؛بتوقفعيدالوأنم

.هيلإتبسنىتلانایربهنیدم
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فاحز

يازلافرح

327

(امنلاوبأ)ينايغدصلاغوللارمعنبدئاز

)1-1640/ه1000-1050:نيبيح)

دعبسيردتلاىلوتمثءينترمزيلابوقعينبىيحي

.نجارذمدجسمبسردامك؛«دئازيمع

۰۰1

عماجملاسارت«ىروشلاوىوتفلايفعجرملاهيلإ
ةبقارمولحاوسلاةسارحىفكراشيناكامكءةيملعلا

.ىطاشلادجاسمبةسارحللنيطبارملا

وبأخيشلاهنعلاق؛طخلاليمجاخاّسنناك
رهاوجلاوءةبراغملاريسوتاقبطلاهلتيأر»:ناظقيلا

.«هطخب

:رداصملا

(خم)ةبرجءاملعخيرات:ديعستیراعتنبا"
:رمعميلع“1/35(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوب

424-2/426‹خيراتلابكوميفةيضابإلا

0319‹2172271305فباّرعلاماظن:يريبعجلا“

335329.

328

(رصنوبأ)يسوفنلايتسفتلاسنوينبراز

ءراربألادئاقورايخألامامإءايبيلبةسوفنءاملعنم

دمحمنبريشبلالهسوبأ:مهنمذيمالتلانمريثكلا

ةلسلسيفتاقلحمهلكوءيفنبشيلدجوفسوي

.انلصتملیواتفهلترکُذ

:رداصملا

252/1-253ء‹(ع.ط)ريسلا:يخاّمشلا“

:رَمعميلع“125ءةيفاشلاةلاسرلا:سيفطابطقلا“

دعاوق:يلاطيجلا“2/54.خيراتلابكوميفةيضابإلا

.1/159‹ققحملاقيلعتءمالسإلا

329

ىلالهلايئاطلافاحز

(م7/ه1:قيناثلافصنلا)

يفاديدشناكءةوعدلالهأنمونيعباتلادحأ

نبسادرملالبوبآناکوءافينعونييومأللهتضراعم

.كلذىلعهنيريدح



ناقرز

.رداصملا

باتک:راًمعوب”ديرفلادقعلا:هبردبعنبا”

:دّمحمبجر“ريسلا:يخامشلا*ظ1(خم)ريسلا

.86ء81ءةيضابإلاةكرحلاونامُع

330

ناقرز

(م10/ه6:ققلبق)

وبأهنمىكحءديحوتلايففلؤمهلءهيقفوملاع

ديحوتلايفلئاسميفوسلاةفيلخنبنامثعورمع

.دئاقعلاو

:رداصملا

.234(خم)تالاۋسلا:يفوسلا“

331

انانرورعزم

)م10/ه4:قلئاوأةايحلاديق)

نيديفةديدشءلاطجيإلهانمةعروةملاعةأرما

.ىيحيٌمأةسردميفملعلاتقلتءهللا

.ةيتفمتناكاهَتنأيروطغبلاركذ

يباةجوز:ملاعمأوملاعةجوزرورعزماتناك

.هللادبعيبأٌمُأو«ينيمرغتلادورازنبةديبعدمحم

هتتافنم»:اهایاصونموءةمكحلاوءاكذلابتفرع
ء؛ثرحلاهتافنم:ةرخألاواينداريخهتافدفهنالن

.اراخألاةعامجو‹ملعلاسلاجمروضحو

:رداصملا

125-127(خخم)ةسوفنلهآةريس:يروطفبلا“
:رّمعميلع“212/1(ع.ط)ءريسلا:يخامشلا"

تشوعأ“*243/2؛خيراتلابكوميفةيضابألا
.69-73.تاملسم:موركو

152

332

ينورابلاهللادبعنباشابناميلستنبةميعز

11نينثإلا:ت-م1910/ھ1328:و)

)ع1976يام0/ه1396ةيناثلاىدامج

ءايبيلبةسوفنلبجىرقیدحإوداجيفتدلو
تلمكأبثءايكرتبلوبنتسإيفةيئادتبإلااهتساردتّقلتو
ايبيلىلإايكرتنمةدوعلادعب«ةيبرعلاةغللاباهتسارد
.ةيبرعلاراطقألانيباهدلاوعماهتالّقنتءانثأو

.اهدلاوةافودعب«سلبارطبماقملااهبَرَقَتسِإ

يفةسردمم1950/ه1370ةنسيفتع

ءةيوبرتلافئاظولايفتبلقتمثءةيئادتبإلاةلحرملا

ةسيئرف«تاملعملاةيلكةريدملةبئانفءةشّيفمتلغتشاف
نيسّسؤملاءاضعألانمتناکو؛ةمألاوحمبتکم

ةنسسلبارطىفةيئاسنلاةضهنلاةيعمجل

.م1958/ه8

:اهنمتارمتؤمةّدعيفتكرتشإ

ةنسءةرهاقلابةيويساورفألاةأرملارمتؤم.1

.م1960/ه0

دقعنملا‹نييبيللاءابدألاوباّكلارمتۇم.2

.م1973/ھ1393ریاربفيفيزاغنبب

:اهتافلؤمنم

يبيللادهاجملا:داهجلانم«ةدلاختاحفص».1

.(طم)ءينورابلاناميلس

.«ىموقلاصصقلا».2

دئارجلايفةروشنمتالاقمةّدعىلإةفاضإلاب

راكفألاوءيبرملاتوص:ئتلجملمتأالجملاو

عمةمّيَقلاتالسارملانمريثكنعالضف؛نيتيسلبارطلا

دمتعايذلاميهاربإناظقيلايبأخيشلاوميهاربإاهيخأ
.«ينورابلاناميلس»هباتکيفةّصاخاهيلع



:رداصملا*

ناميلس:ناظقيلاوبأ“ةدلاختاحفص:ةميعز“

ليلد:ةفاقثلاومالعإلاةنامأ“9-1244‹ينورابلا

.137-138‹نييبيللانيفّلؤملا

333

راکز

)م9/ھهؤ3ق)

دنسأءنييمتسرلاةلوديفءافكألانييرادإللادحأ

:مكح)ناظقيلايبأنبفسويمتاحوبأمامإلاهيلإ

‹ترهيتيفةطرشلاةّمهم(م284-1/897-894

نتفلايلاوتببسبدسفدقدلبلاهيفناكتقويف

قالخألاتّندتوتابارطضالاترثكوءتاعازتلاو

.ةماعلا

‹نيكسمنبميهاربإةيعمببصنملااذهراکزیلوت
ٌدحىلعنيعةفرطنمعرسأيفداسفلاكلذاعطقف

برضلابسانلاىلعالّمحو»ءريغصلانياريبعت
اهردقمظعرادٌلكبيباوخلاترسكوءديقلاونجسلاو

تدّرشو...ةحضاولاىلعسانلالمحو...رغصوأ

سائلاىشمولبسلاتنمأوءقيرطلاعاطقوقاّرسلا

.«ضعبىلإمهضعب

103ء‹نييمتسرلاةّميألارابخأ:ريغصلانبا"

‹خيرات:يلاليجلا*1/224(ع.ط)ريسلا:يخامشلا"

ةيجراخلاتاقالعلا:ميركلادبعتدوج“1

.69ء.ةيمتسرلاةلودلل

334

يديلب«ينجسيلابوئيأنبيركز
)م20قتاينيئالثلا/ه14قتاينيسمخلا:ت)

يفاًيلمرُكف«بازيمبنجسيينبةدلبديدانصنم

رفحىلإهيأرهدشرأفءةيوارحصلاةقطنملابهايملاةردن

153

يركز

ةقبطلانمءاملاحزنلواحنملَّوأناكفءةيزاوترأرثب

ةقطنميفكلذوءجردملايراقلاةقبطيأءةيبلألا

لئاسولابرفحيلظوءنجسيينبيفةيعارزلاديِغِْ
ملوراتمأةنامثوهئامهربقمعغلبتحةيديلقتلا

م1875نيبامرفحلاةيلمعتّرمتسادقو...حلفي

.م1878و

النميفلثملابرضمهدعبنمرئبلاهذهتحبصأو

هانعمو«يركَرَناتسرينو»ةيبازيملابلاقيفءعنقي

.يركزرئبككاذةيعلاب

:رداصملا*

عمةلباقم129بازمينبخيرات:ديعسجاحلا"

.ياكبناميلسجاحلاولالمزبحلاصجاحلا

م.ت.ن.م:فسويديعسجاحلا“م2/8/1994

.(خم)

335

ءايركز«نوُدعنبلیعامسإنبديعسنبيركز
)م198سرام26/ه1367:ت-م2/ه1269:و)

يفنجسيينببليعامسإهجناضحأيفاميتياشن

ملعتمثقرملاومعلامیدابمقلتهنعوباز

نسلاریبکناکو‹م6-1902/ه1320-4

.كاذنأ

هيأردادسلناكوءةملاقةنيدميفةراجتلابلغتشإ

قوسوةملاقبةيبازيملاةعامجلاسيئرهتيصخشو
نيبةيفالخلااياضقلايفلصفلاىَلوتيناكو«سارها
«مهنيكاكدميوقتودرجىلوتيامكءنييبازيملاراُجتلا

.يعرشلاهجولاىلعمهتاوكزجارختساو

سّرمتو«بازيميفوءلامشلايفبراجتلاهتكنح

ءامعزلادحأناکفءراوحلانسحوةسايسلاىلع

اياضقلايفعجرُيهيلإ«نييبازيملانييسايسلا



يركز

ءةيلئاعلاوأةيدرفلاءةميظعلاوأةطيسبلالكاشملاو

...ةينطولاوأةيلحملاءةيسايسلاوأةيعامتجالا

يفو‹نييبازيملاقوقحنععافدلايفةوقبزرب

لسرأيذلادفولانمضناكوءيرابجإلادينجتلاةيضق

ةطلسلاعمضوافتللسيرابىلإةلحرللتاعّربتلاعمجل
دحأناكبُت؛ةَيضقلاهذهلوحةرشابمةيسنرفلاايلعلا

ةموكحلاءاقللسيرابىلإاوهُّجوتنيذلاءاضعألازربأ

ربمسيد05ىلإربمفون26نمكلذوءةيسنرفلا
م2

عمةيبازيموةينطواياضقيفةريثكتالسارمهل

نامیلسخيشلاورابجنزناطلسکةزرابتايصخش

يدفموءناظقيلايبأخيشلاوءاشابينورابلا

..ءایرکز

ءىنطولاهطاشنبةيسنرفلاتاطلسلاقلقأدقو

وههلزنمشيتفتىلإم1920ربمسيد06مويتأجتلاف
ناکهتنألءائيشدجتملاهناالإفئاقدصأنمةعبرأو
قيرطنعهلقيدصةطساوبةيسايسلاهقئاثولكلقندق

.هيفاهتفدفناتسبىلإحطسل

اسنرفاضّرحموهلاحدامناظقيلاوبأخيشلاهنعلاق
؛«بازیميداوميعز»وه:تاضوافملايفهدامتعاىلع

‹ممأاللةدقعملالکاشملالحيفرهام٠كّنحميسايس

لحيفةيبازيملاةَّمألانعاسنرفهدمتعتنأبجي

.«يبازيملالكشملا

26/ه7يفماعةئاملابراقيرمعنعتام

.م1948سرام

:رداصملا*

‹ةملاقنمءءاملعلاىلإةلاسر:ديعساويركز”

:دیعساويركز*ص2هديطخبم1325خيراتب
اشابيئورابلاناميلسميعزلاةرايزةبسانمبةملك
13/ه1332ىلوألاىدامج18خيراتب.بازيمل
نيبوهنيبلئاسر:ناظقيلاوبآ*ص2م4لیرفآ

154

1324لاوش:خيراتبهبمجرتملا

يركزص10...م1940م1935/ه4

بازيمعضويفءضويبخيشلاىلإةلاسر:ديعساو

يام22خيراتبهديطخب.يرابجإلادينجتلاةيضقو
يركزىلإةيزعتةلاسر:ةرارقلالهأ“ص2م0

حونبنبناميلس“ص2م1936خيراتبءديعساو

ءةيادرغنمءديعساويركزىلإةلاسر:ةورعوبو
:ديعساويركز“ص1م1928/ه1347خيراتب

نأشيفسيرابىلإنييبازيملانيثوعبملافورصمةروتاف

نبرمعهّلعل)لوهجم“ص1ءيرابجإلادينجتلا
يف(خم)ديعسويركزةايحنمةذبن:(قاودميهاربإ
(خم)دّمحمابلآخیراتنمةنكن:رمعقاود*ص2

2ص16.عءبازيميداوةديرج:ناظقيلاوبأ*2

:ىفطصميفيرش"

‹م1992/11/14خيراتبهلمجرتملايباعمةلباقم

.دیعسویحیامهو

ثارتلاةيعمجىدلناترّؤصمناتقيثو

336

(ىيحيوبأ)يناجرألاءايركز

(م936/ھ325:ليبقت)

لمعلاوملعلابيمتةسوفنلبجنمميظعخيش

امامإقافتابهوحشرومهتقثلبجلالهأهالوأف.عرولاو

.لبجلايفعافدللمامإرخآناكف(م909/ه296)

-دحاونایف-ءاضقلاوةمامإلاٰيتّمهمبماق

؛اماعرشعةسمخةّدملةيضرملاهتريسوهمكح

.ةسوفنلبجقطانملكهتطلستلمشو

هلتق«رکبنیت»ةيرقنمايدنجألإ‹لدعمغر

لاتقلهجورخدنعكلذناكو‹ملظلابهاتيامهّنم

.«تقريت»ىفنييمطافلا

:رداصملا

207/1-208(ع.ط)ريسلا:يخاششلا“



يلع“52ءةيضابإلاخيراترصتخم:ناميلسينورابلا“

151/2-155.خيراتلابكوميفةيضابإلا:رّمعم
:زاحب“11ءةرصبلابنيملسملاةعامج:ىكستفل“

لبج:يدوهزم“572ءيمالسإلابرغملايفءاضقلا
یسیع*6-139:يمالسإلاحتفلاذنمةسوشن

ملاعةلجمءيكستفيلةيفارغويلبيب:دّمحمىسومو
.85ص1.ع؛5جم؛بتكلا

Encyclopedic de ]' Islam, 2cd, vol 4, p 82.

“Lewicki: The ibadites in Arabia and Africa, 110

“Lewicki: Les Hakims du Jabal Nafusa, 97-123.
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ينمومسلاءايركزوبآ

)م15/ه9:ق)

نموهوءسنوتيفةبرجبةيضابإلاءاملعنم

ناكءةريزجلابمكحلاةخيشماولوتنيذلانيتينمومسلا
.ةبازعلاماكحأذيفنتهرود

سنويخيشلاعمةبرجشيجيفادئاقنّيَعوحشر

ةبرجىلعنابسإلاىراصتنلاةلمحٌدصلتيراعتنب

ىلععيوبوعافدمامإناكف؛م1510/ه916ةنس
مهنملتقذإءءالذأمهدرطوةازغلابراحفءكلذ
نمديزامهلرّمدو«قيرغوليتقنيب«یصحيالاددع

.ةريغصوةريبكنيبةنيفسةرشعينامث

ىلعىلوتسادقناكیراصنلاشيجنأركذيو
هئکلوءايبيلبسلبارطیلعو«رئازجلابةياجبونارهو
لكيفهفقومعضعضتفءةبرجبةكرعملاهذهيفمزهنا
يفتناكوكلتهتميزهببسبءايبيلورئازجلانم
.م1510/ه916ىلوألاىدامج

يبأداهجنمةعئارلاةحفصلاهذهبناجىلإ
ةيضابإلاةيملعلاةكرحلايفةمهاسمهلتناكءءايركز

.هبرجةريزجب

155

ءايركز
:رداصملا

وبآ*(حخم)ریس:ءايركزنبدمحمينورابلا“

‹خيراتلابکوميفةيضابإلا:رمعميلع*106ص

211310ةبارعلاماظن:يريبعجلا“4

.10ءةيملعلاةكرحلانعحمالم:يريبعجلا“
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يتولاللاءايركزوبأ
)م7-815/ه150-4:200ط)

ةرازغبرهتشاءايبيلبةسوفنلبجب.تولالءاملعنم

ءةسوفنلزاونلسيئرلاعجرملاناكدقففملع

ديمحلادبعةديبعيبأاهيلاولنميألادعاسملاو

نمحرلادبعنبباّهولادبعمامإلادهعيفينوانجلا
‹(م787-823/ه171-208:مكح)متسرنب

.ةيملعلااياضقلانمةديبعيبأىلعضرعياميفكلذو

لسرأاململعلابباُهولادبعمامإلاهلدهشدقو
ملعلافيعضتنكنإو...»:الئاقلبجلابهيلاوىلإ

لبقتسياميفهبنعتسافءيتولاللاءايركزيبأبكيلعف
.«كرومأنم

:رداصملا

.ريسلا:يخامشلا*.71/1.تاقبط:ينيجردلا“*
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*ينساريلاديعسنبرکبيبأنبءايركز
(ییحيوبأ)

)1106-1155/ه500-11:550ط)

ءينالجراولاركبيبأنبییحيءايركزيبأوخأوه
ءرظنلاملعيفعابهل.َةَّميألارابخأوةريسلابحاص

.ريسلاورتافدلانوطبيفةرئانتمةدلاخلاوقأوتاروثأمو

دحأناكهلعلفءليعامسإىيحيوبأهنعىور



ءايرکزوب

هنعيکحييفوسلانامثعورمعابناامك«ەذىمالت

.تالاؤسلاباتكيفهئاراوهلاوقأبدهشتسيولئاسم

هنأينايسولایوردقو.ىوتفللسانلاهدصمبناک

يمصاعلادمحمنبهللادبعدمحموبأخيشلافلتخا

ةلاسميف...نسکوصرينبسیعنبيحيخيشلاو

يبآلوقبوصفىحيابأامهلوقغلبف»ةيئزجةيدقع
.(هنسحتساودمحم

ہشسملابفرع ءملعهقلحهلوحتناکو‹ىوقتلاوةهخشمل

ىلإعراستلاومكاَيِإ»:اهنمهتذمالتلراعشأواياصوهلو

هللاذبعنک:ليقهْنِإف‹مهايادهوسانلامئانصلوبق

:كلذیفدشنأو‹سانللاًذبعنكتالو

عئاببامويتبرقنإوتسلو
برقتل|ءاجريقالخأوينيدل

ةراجتموقلموقهداتعيو
.؟يبصنموينيدكاذنمينعنميو

:رداصملا

‹112-113ء1/94(خم)ريس:ينايسولا"

(1خم)تالاؤسلا:يفوسلا“4132232/2

:ينيجردلا“402511(2خم)778135

‹ريسلا:يخامشلا*448-2/449.خياشملاتاقبط

2/93.

:تاظحالملا

.يتسارهيلادرو"
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نبورمعيبأنبهللادبعيبانبءايركزوبآ
يسوفنلايتريمدنتلاسايلإروصنميبأ

(ییحیوبا)

(م912-961/ه300-7:350ط)

دعبةسوفنلبجماکحزربأنموءءاملعلاذاذفأنم

ملعلابرهتشاتہبلیلسوهو‹نييمتسرلاطوقس

156

يفةسومنيلاوسايلإروصنميبتیبء؛مكخلاو

.ترهيتبنييمتسرلاةَّميأدهع

دبعيبهيبدعبمهرومأةسومنبنوملسملاهالو

ةلقتسمايبيلنمربكألابناجلامكحفءيتريمدنتلاهللا

نيعبسلاونيّتسلانيبحوارتتةّدمىرخأةلوديأنع
.اماع

يفهمازهنادعبفاتلزنبالغيرزخوبأهيلإًاجتلإ
‹نييمطافلاًّدضم968/ه358ةنسياغابةكرعم

.نانئمطالاونامألاهدنعدجوف

ناكامنيبهميلقإىفنمألاوةنيكسلاتداسو
.نييمطافلاملظنمبرطضيبرغملا

دمحماباكلذلعبےتفتسانءيوابكلادمحم

امّنِإو؛طقفمكحلاًلوتيملهنأيخاّمشلاركذيو

.كلذكالداعايضاناك

:رداصملا

ريس:ىنايسولا“213/1ءةريسلا:ءايركزوبأ"

136-1/137‹تاقبط:ينيجردلا*159/2(خم)

12/2-14(ع.ط)؛318(طم)ريسلا:يخامشلا“

50-52ءةيضابإلاخيراترصتخم:ناميلسينورابلا*

‹خيراتلابكوميفةيضابإلا:رّمعميلع“
حتفلاذنمةسوفنلبج:يدوهزم“181-2

140-142(رم)يمالسألا

“Lewicki: Etudes, 50
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فسوينبحونيبأنبءايركزوب

)م16/ه0:ٌىلبق)

ءحلاصلماعملاع؛ْغيرأمالعأنم



يهنلاوفورعملابرمألابامتهمءذوفنوةبيهاذناك

ءامناميفةعينشةلعفبعمساذإفءركنملانع

ىضتقانإوءدسفامحلصيلهيلإهتبلطوهتقلحبلوحت

الواحم؛ركتملارييغتلهبراسوهزّهجاشيجرمألا

عاونأفلتخمبدودحلاقيبطتبروهظةمامإةماقإكلذب

:ىخاّمشلالوقيامكهراٹآنم

.«بهذملاىففيلات».1

.«ةيزاححةديصق».2

.«داقتعإالاىفةديصق».3

:رداصملا

.112/2.ريسلا:يخاَّمشلا“

342

يناجرألاىيحييبأنبءايركزوبأ

(م951/ھ340:-يح)

هدلاوناکءةسوفنلبجب«ناجرأ»نمملاعخيش

ةءافكلابفرعو‹هلالخهنمٹروفءامكاحواملاع

.ثادحألاةهجاومىلعةردقلاو

دبعوبأمامإلالزامدعبلبجلاىلعامكاحنبع

هلاتغادقوءهيبألئمليتغاذإاليوطهمکحمديملو

.ةعيشلالاتقنمهتدوعدنع«ةسيمرط»نملجر

:رداصملا

44(خم)ةسوفنلهأةريس:يروطفبلا“

ةسوفنلبج:يدوهزم“244(ح.ط)ريس:يخامشلا“

139ءىمالسأإلاحتفلاذنم

“Lewicki: Les Hakims du Jabal Nafusa, 101-103.
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ءايركز

343

(یيحيوبأ)يبرجلاينايغدصلاحلفأنبءايركز

(م1498/ه903:لبقت)

‹يرجهلاعساتلانرقلايفسنوتيةبرجءاملعنم
يداوعماجيفيداربلادمحميبديىلعذملتت

.بويآنبیسوميبآىلعوءةبرجببيبزلا

اهبملعلاذخأهَىوريو«بازيمىلإلقتنامث
.يكيلملاليعامسإنبىسيعيدهميبأخيشلانع

طقسمىلإاعجارلفقءاملعهباطوالمنأدعبو

‹بيبزلايداوعماجبفيلأتلاوسيردتلاىلوتفءهسأر

ويأ:هتذمالتنمناكوءاهبةيملعلاةكرحلاشعنأو

هنعذخأيذلاتيراعتنبديعسنبسنويةاجنلا

ارظنو.نيدلابسنةلسلسنمضاراصفءنيدلالوصأ

.ةقلحلاةخيشمهيلإتدنيسأيملعلاهقول

:هتافڵۇمنم
لآةبتكمب(خم)ء«ةيوغللادعاوقلايفةزوجرأ».1

حرشيسوفنلارماعنبىسوملو«نجسيينببردي

.اهيلع

(خم)ًاتيب84مضتء«ضئارفلايفةموظنم».2

ةخسناهنموءةبرجببوقعينباملاسخيشلاةبتكمب

.فطعلابناورإةبتكميف

لآةبتكمب(خم)ء«مايصلايفةيرعشةعوطقم».3

.ردي

لمعلانعًءاطعواذخأملعللهغّرفَتههلُيمل

.سوفنلايفةيمالسإلاةيعوتلارشنوءيعامتجألا

:رداصملا

.نيدلاةبسن:ينورابلاءايركزنبدّمحم“
:تیراعتنبا“581(ح.ط)؛يخامشلا*ريسبقحام

ةلاسرلا:شيفطابطقلا“ةبرجةباّرع:يتاليحلاةلاسر



ءايركز

بكومىفةيضابإلا:رّمعمىلع“122ءةيفاشلا

110(خم)بازمخيرات:زايتم“423/3ءخيراتلا

210212213269328ماظن:يريبعجلا“

1/136ةديقعلليراضحلادعبلا:يريبعجلا“

ةيعمج“10ءفملعلاهكرحلانعحمالم:يريبعجلا“

رديلآسرهف؛تاطوطخملاليلد:ثارتلا

.27ء؛ناورإسره۽9716-98ص
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نبءايركزییحييبآنبميهاربإنبءايركز
(ییحيوبأ)ينورابلانوراهيبأ

(م13/ه7:ق)

يفةروهشملاةلئاعلا:نورابلآمالعأنمملع

.سنوتبةبرجيفوايبيلبةسوفنلبج

نعءيللمألاشيلدجوفسوييبأنعملعلاذخأ

دمحميبنعو؛ينورابلانوراهنبدوادنامیلسيب

.دمحمنب

فورعملابرمألاوءلمعلاوملعلايفةياغلاناك

يفهتيويحَئضابإلابهذمللدّدجءركنملانعيهنلاو
لکهلتنادو.سردنيداکنأدعبءىندألابرغملا

.سلبارطبونج

لهأقافّابهيلياموةسوفنلبجىلعمكحلاىلوت

ةمامإلابعيوبهََأركذوءةخيشملاوملعلاويأرلا

.مايقنسحأاهبماقو«ىربكلا

ماسقألاىلعاهنمقفنيناكةلئاطةورثقزر
سيردتلاهسفنبىلوتوءةرماعلاهتسردميفةيلخادلا

.ىوتفلاومكحلاماهمبهمايقبناجىلإاهب

هرعاشلايئاشولملاحوننباحتفرصنوبأهتخأ
..امهريغو

لابکاتولبابوةلككونرفيونبتعجرهماكيأيف

158

ىلعكلذلبقتناكوءةيبهولاةيضابإلابهذمىلإ
...ةيفلخلابهذم

دعبنيدلابسنةلسلسهيلعتزاجنمموهو

هذيملتىلإتلقتناوءشيلدجوفسوييبأهخيش

.شیلدجونبیحی

وبأكلذىلإراشأدقوءهتذمالتهاثريفوتامل

ماق»:لاقذإهتيثرميفيئاشولملاحوننبحتفرصن
.«سانلايكبيبيطخلا

:رداصملا

ينورابلا“188/2(ع.ط)ريسلا:يخاّمشلا“

بطقلا“54-55ءةيضابإلاخيراترصتخم:ناميلس
ناميلس:ناظقيلاوبأ“126ءةيفاشلاةلاسرلا:سيفطا

ةايح:ينورابلامساقلاوبأ“26ء1‹ينورابلا

بکكوميفةيضابإلا:رّمعميلع“144ءناميلس
يراضحلادعبلا:يريبعجلا“*٠197/1202خيراتلا

خيشلاةبتنكمتاطوطخم“.122/1ءةديقعلل

.26ح؛ظوفحم

345

يميجألايوداجلاىيحينبديعسنبءايركز
(ییحيوبأ)

(م1688-1737/ه1100-1150:نيبيح)

ظعولاىلوت.اهمالعأوسنوتبةبرجءاملعنم
.رعشلالوقيناکوءاهدجاسميفداشرالاو

يفايبيلبتولالةباّرعنيبقافتتإلامتهديىلعو
يهوءمهنيبفالخلااهيفعفواملاط.ةهقْفةلأسم

.ةداهشلاىفتّبثتلاةلأسم

‹يوداجلادعسخيشلاهدلاوعمتريثأةلأسميهو

ةنستولالدجاسمدحأبدعقنملايملعلاسلجملايف
.م1692/ه3



:رداصملا

ةبرجءاملعمجارتيفةلاسر:تيراعتنبا”

‹1/66(خخم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ*0(خم)

5.29230‹ةبازملاماظن:يريبعجلا“68

.(خم)م.ت.ن.م:تاحرفيريبعجلا“

346

نامیلسخیشلانبییحينبنامیلسنبءايركز
ءءايركزيدفم»بريهشلاخيشلالا

2:ت-م1908ةيليوج/ه1326ىلوألاىدامج:و)

)ع17توأ17/ه1397ناضمر

بدألاباطقأعملأنمو.ةئيرئازجلاةروثلارعاش

.ثيدحلارصعلايفيبرعلاويرئازجلا

ىملعلاهراوشمًادتبا«بازيمبنجسيىنبىفدلو

غلباًملوسرطقسميفىلوألاءىدابملاذب

ثيحءَةباَنعةنيدمبهتساردلصاوءهرمعنمةعباسلا

.ميركلانآرقلاظفحًمتأ

نمضسنوتىلإلقتنام1924/ه1343ةنسيفو

مالسلاةسردميفملعتوءةيبازيمةيبالطةيملعةثعب

؛ةنوتيزلاعماجوءةينودلخلاةسردملاوءةينآرقلا
هكاكتحالءةيسايسلاوةيبدألاهبهاومتقّنفتثيح

يبأخيشلا:لثمءكاذنآةينطولاةكرحلاداورومالعأب

يروتسدلابزحلاميعزوءىيحينبحلاصخيشلا
...مهريغويبلاعثلازيزعلادبعيسنوتلا

يمسرلاهديشنهلمظنيذلاءايميرفإلامشمجنبزح

نمناكفبعشلابزحيفمثم1936/ه1355ماع

159

ءايركز

ءةروثلاهيادبيفةمصاعلابةراجتللهتسرامممغرو

ايدامءاهقالطناذنمةروثلايفةكراشملانعناوتيمل

.جراخلامألخادلايفءاوسءايونعمو

ةنسنيبنجسو-هئاقفرنأشهنأش-رمعتسملا

ةنسنيبو1935-1937/ه1356-4

ىلإهنمًرفو‹م56-1959/ه1379-6

دعبرئازجلاىلإعجرمث.سنوتىلإمثبرغملا
اظنهدلبيفماقملاهبرمتسيملنكلو؛لالقتسالا

سنوتوبرغملاراتخافءاهلضّرعتيتلاتاقياضملل
.هتاطاشنلاحرسم

ركذنكعبرونلاريملامهنمامخضايبدأاثارتكرت

:ىليامهجاتنإنم

ديشنلالازيالوهوء«يرئازجلاينطولاديشنلا».1

:هعلطم.هئاغلاالةديدعلاتالواحملامغر‹ىمسرلا

تاقحاملاتالزانلابامسق

تاقفادلاتايكازلاءامدلاو

تاقفاخلاتاعماللادونبلاو

تاقهاشلاتاخماشلالابجلاىف

تاممواةايحفانرثنحن

یهھاضتیبفلىفء(طم)«رئازحلاةذايلإ».2

خيراتضرعيفعرباهيف.سوريموهةذايلإاهب

تانئاكلاىفهللاةّجحايو

.تاّرمةَدع(طم)ء«سّدقملابهللا»ناويد.3

.(طم)ءنوتيزلالالظتحت»ناويد.4



ءايركز

.(طم)‹سلطألايحونم”لاوید.5

هنمدعبرشنيملاهبلغأةريثكلامعأىلإةفاضإلاب
:یلیام

.«بّذعملاقفاخلا6

.«ةقالطنالا».7

.«خيراتلاربعرئازجلابيبرعلابدألا.8

.(تاريبوأ)ءاىربكلاةروثلا».9

ةكرعميفريبكلايبرعلابرغملاراوح0
.اريرحتلا

.«نورقلاربعيبرعلابدألاخيرات».1

عمتجموحنء«بازيميداوىلعءاوضأ».2

.لضفأ

.«ةيرئازجلاةيبرعلاةفاحصلاخيرات».13

.«يرئازجلارولكلفلا»

.«ةلوفطلاةلواحمناويد».

تاجهللايفء«ريبكلايبرعلابرغملاسوماق».

.ةيبرعلا

.4

15

ىبرعلابرغملايفديلاقتلاوتاداعلا#.7
.ادُحوملا

.«سدقملافحزلا#.8

.«ىبرعلابرغملاةدايلإ».9

«ةيبرغملاةدحولاىف:ديحوتلاةديقع0

ىتلاتارضاحملاوتالاقملاىسنننأنوداذه
ىتلاتايقتلملاو‹ةريثكلاهرافسأيفاهيقليواهرشنی

.اهرضحيناك

‹ةمكحملاةغاتيصلاوةَوقلابهرثىوهرعشيمتدقو

رامعتسإلاًدضةروثلل«سوفنلاكيرحتىلإافداه

160

.ةينطولاوةيبرغملاوةيبرعلاوةيمالسإلاةدحولاىلإو

رئازجلابيمالسإللاركفلاتايقتلملجيفكراش

ىصقألابرغملابيناثلانسحلادهعمةرادإىلوتامك

ماسوبرغملالهاعنملانف؛م1969/ه1389ماع

ةمسوأنعالضفءىلوألاةجردلانمةيركفلاةءافكلا

.نيرخآءامعزلیرخآأ
2س2۱.

ةنسمظعملاناضُمررهشيفسنوتبيفوت

ينببهسأرطقسمىلإهنامثجلقنوم1977/ه7

.رئازجلا-بازيمبنجسي

‹ةبميداكأٹثوحبوتاساردةذعهلوحتيرجأدفو

‹رصاندمحمروتكدلا:نملكهزجنأاماهنمةّصاخ

ساوحروتكدلاوءىيحيحلاصخيشلاروتكدلاو

:رداصملا*

يدفم“سّدقملابهللاناويد:ءايركزيدفم"

هبتكرظناو؛سلطألايحونمناويد:ءايركز
رعاشءايركزيدفم:رصاندمخم“ىرخألاةعوبطملا

رعشلا:رصاندمحم“هرداصمرظناوءةروثلاولاضنلا

رعش:ىحيحلاصخيشلا“هاروتكدةلاسرءيرئازجلا

رظناو.ريتسجامةلاسرءءايركزيدفمدنعةروثلا

ةساردءءايركزيدفمرعش:ساوحيرب*هرداصم

:يبيکر”هرداصمرظناوءريتسجامةلاسر«ميوقتو

...659705‹655‹يرئازجلاينيدلارعشلا

يلع“...416ءيرئازجلابدألا:ناملسرون"

597/4608.خيراتلابكوميفةيضابإلا:رّمعم

‹116ء3850.ىملعلاطاشنلا:دمحميرباجلا“

ء‹لاضتنلابدأ:ةسينأرارد*...7326331

:رصاندمحم“...3101105112114

قامعأنم:حلاصيفرخ“192ءيدارقلاخيشلا
١برغملاةديرج:ناظقيلاوبأ“55-58ءءارحصلا

171صء22.عةعبارلاةنسلاءةفاقثلاةلجم37.ع

ةلجمءرئازجلاةذايلإ:مساقدولوم“(قحالملامسق)
:رصاندمحم“11-20صء91.عء16ةنسلا.ةفاقثلا



اهدعبامو97ص.93.عء16ةنسلاةفاقثلاةلجم
ءايركزيدفمرعشيفنينحلاوقوشلا:دمحمةنيغز“

يفءايركزيدفم:ثارتلاةيعمج“ص13(فُفصم)

دلجمم1993ىلإم1985نمةينطولاةفاحصلا
..لماک

347

(ییحیوبأ)ينسارهيلاحلاصنبءايركز
)م55-1203/ه550-12:600ط)

خيشوهوءةبرجةبازعدحأو«بهذملامالعأنم

.ةريسلاموزلوءاخسلاوءىقتلاوعرولا

ةريزجونالجراووةساملجسنيبةراجتلابلغتشإ

ةكرباهلكتناكوءةريثكاحابرأهيلعتّردف«ةبرج
.ةريزجلاىلعوهيلع

هاجلاىقترميقترينأهتورثوهملعهلأ

برغملاةألوعمتالاصتاهلتناكفءناطلسلاو

هتنامأنمرهتشااملءنيدُحخوملانمىصقألا

.هنیدتمسىلعهتظفاحموهحالصو

.ةريزجلالهأهتيانعبعفتناو«هدلاولاريزوناك

ىحيابأادناسمفقوتامهاسملاهذهبناجىلإ

سردوءهحالصإيفينسارهيلادوعسميبأنبليصف
.ةيرجبريبكلاعماجلاةسردمب

:رداصملا

502/2-504ءخياشملاتاقبط:ينيجردلا“

(ع.ط)449-450(طم)ريسلا:يخامشلا“"

113ءةبرجخيرات:بوقعينبملاس“110-9

.242‹201-202ةباّرعلاماظن:يريبعجلا“

.ينساريلاكلذكدرو“

161

ءايركزوب

348

(ییحیوبأ)ينالدبألایسيعنبءايركز

)م4/ه8:ق)

اخيشناک.ايبيلبةسوفنلبجبناليدبأخويشنم

.هنامزخویشىلعملعتءاملاعاهيقفوالضاف

‹باوبأةينامثىلعهلعجو«كسانملايفاباتكفل
تيبلاعادوبايبهلمكأوءةَّنجلاباوبأددعىلع

راصفجحلابةيصولاباببوٍوْيَيلوسرلاربقةرايزو

.باوبأةرشع

وه»:هفلؤموباتكلانعهريسىفىخاّيشلالاق

ةلمجلابو«كسانملاوجحلاىفبرغملالهأدامتعا

.اةودفمامإناک

:رداصملا

(ع.ط)؛561(طم)ريسلا:يخاَّمشلا“

200/2

349

ينورابلایسیعنبءايركزوب
)م16/ه10:ق)

ملعلايفةقيرعلاةينورابلاةرسألاذاذفأنم

رشاعلا/يرجهلاعبارلانرقلاذنمةسايسلاو

.ايبيلبةسوفنلبجيفيداليملا

دحأنعملعلاذخأفءهترسأناضحأيفًاشن

ءينورابلایحیيبأنبیحیءايركزوبأوهواهئاملع

نيدلابسنةلسلسيفةديدجةقلحكلذبافيضم

.برغملاةيضابإل

ميهاربإنبدوادناميلسوبأديهشلاهتذمالتنم

:هنعلاقيذلاء(م1560/ه967:ت)يتالتلا

ىلعاهريغوديحوتلاةديقعةديقعلاتأرقاملَّوأ»

.«ينورابلایسیعنبءايركزيبانُّمع



ءايركز

:رداصملا

‹نيالاةبسن:ءايركزسدمحمينورابلا“

:ناميلسينورابلا*579(طم)يخامشلا“ریسبقحلم

قحلم:ناظقيلاوبأ*“56ءةيضابإلاخيراترصتخم

30/1ءناميلس:ناظقيلاوبأ“17(خم)ريسلا

جاحلا“134‹ةديقعلليراضحلادعبلا:يريبعجلا“

.52.عت94‹«بازمينبخیرات:دعس

350

نباجسيروسميبأنبليصفنبءايركز

(ییحیوبأ)*ينساريلانيجوي

e114)/ه508:ت)

ءءاملعنباوهو.ءسنوتبةبرجءاملعذاذفأنم

.روهظتاذملعلايفهترسأوءروهشمملاعهوبآف

يفملعلاىقلتءالامواملععيخسءييكذملاع
ءريبكلاعماجلايفليصفءايركزيباهدلاونعةبرج

يفنيدوجوملاخياشملاوءاملعلاسوردرضح

هللادبعيبخيشلادنعملعتيلهدلاوهلسرأمثنام

نوكفءغغيرأيفيئاطسرفلايسوفنلاركبنبدّمحم
لضفبوهلضفيوءةبازعلاةقلحلىلوألاةاونلاكلذب

ماظنسَسأت-هللادبعيبخيشلاةذمالت-هنارقأ

.اهيفيباعلّوأهلعلوءةبرجبةبازعلا

يلوتىلعةبرجلهأهلمحمث؛سيردتلابلغتشإ
ىلوأفءةيعامتجاوةيملعةسائريهوةقلحلاةسائر
مغرءمهداعمومهشاعميفنيملسملارمأبامامتها

.اهتروطخلةيلوؤسملاهذهلمحتنمبرهتلاهتلواحم

نميناثلافصنلاةليطملعلالعشمًاعفارلظ
ء‹يداليملارشعيداحلا/يرجهلاسماخلانرقلا

يفًاديحويقبوءةبرجخياشمرثكأيفوتذإءةبرجب
لکهرامحبلوجیناکسلايفهمدقتعمو‹عمتجملا

ركنملانعىهنيوفورعملابرمأينايتفلاعمةعمج

162

ةيضابإلاءىدابمزّكرف...عدبللاتيممورّيسللالعم
.ةتازمةليبقيف

ريبكلاعماجلايفنالسيودمحميپأسوردرضح

هعمسردىحالیوطرّمعوءايبصناکاًملءةبرجب

لَّوأةماقإاليبرجلادفولاعمدهتجافءعماجلاسفنيف

ناسردياناکفءنالسیودمحمیبخيشلاىلعهقلح

.ةبارعلاماظنقيبطتىلعنانواعتيوءاعم

خيشلاهطبضلب‹هتافوخیراترداصملاطبضتمل

/ه508ةنسبءهنماداهتجابوقعينبملاس

.هذدمتعمىلإةراشإنودم1114

:رداصملا

ريس:فلخينبناميلسعيبرلاوبأيتازملا"

0244/1قةريسلا:ءايركزوبأ*37.عت7

:ينايسولا*248-5254-2522/344-343

266-2/267؛125/1183(خىم)ريس

187-1/188‹خياشملاتاقبط:ينيجردلا“

68/2‹ريسلا:ىخامشلا*2394-33434

2969192ءةبرجخيرات:بوقعينبملاس“

‹190ء4348ء29فبارعلاماظن:يريبعجلا“

ةكرحلانعحمالم:يريبعجلا*196-4242

.416.ةيملعلا

Mottylinski: Bibliographie, 42 ‘“Lewicki: Les
historiens, 86-87 “Lewicki: Notice, 169-171
Masqueray: Chronique, 189-190, 299, 311-312.

:ةظحالم

.ينسارهيلادرو“

351

ينورابلانوراهنبیسومنبءايركزوبأ

(م11/ه5:ق)

لاصخعمجءىوقتلاوعرولاودهزلالاجرنم

.هترخأرمأىلعلبقأوءريخلا

ةينورابلاةلئاعللبسنلصأوهوء«هيبأركبوه

 



.ايبيلبهاجلاوملعلايفةقيرعلا

.ةنسنورشعوعبرأهرمعوتامهَِإليق

:رداصملا

ءةيضابإلاخيراترصتخم:ناميلسينورابلا*

11/1ءاشابناميلس:ناظقيلاوب“56-2

يبىلإاهٹعبهدادجألوحينورابلاناميلسلةلاسر“

.ناظقيلا

352

يراوهلانيمكونبءايركزوبأ

e11)/ه5:ق(

برغملامالعأنمملع‹يراوهلاءايركزوب

كسم٠نيتمقّقحم‹عالطالاعساوءطسوألا

.هنامزىفةفورعملاةيملعلابيلاسألاب

اًيوَق‹ءاملعللاًعجرموءملعلابآالطلادصقمناكو

نعىيهنلاوفورعملابرمألايفاديدشءهللانيديف

.احيرصاعاجشءركتنملا

.مهتاموصخومهاياضقيفهيلإنوعجري

:رداصملا

‹خيراتلابكوميفةيضابإلا:رّمعميلع"
4/198-194.

353

(ییحيوبأ)

)م72-961/ه300-8:350ط)

ذخأم896/ه283ةنسونامةكرعمىماتينم

ريثكٌقلخهنعذخأوءيملالجلانوراهيبأنعملعلا

تزاجنمممهلکو.میهاربإنببيصخدمحموبامهنم

163

غرور

:رداصملا

:شيفطابطقلا*6-2/8ءريسلا:يخاّمشلا"

.125ءةيفاشلاةلاسرلا

354

ناكدإنمةيناجرألاغروز

)م85-864/ه200-5:250ط)

ةحلاصةدباعءناجرألهأنمةيسوفنةأرماىه

حالصلاوملعلايفاميظعاغلبمتغلبءةملاع

.ىوقتلاو

تذملتتاهلعلو؛يوغيولاميسونبنابأترصاع

.هيلع

لاقو«تاحلاصلاءاسنلاةمئاقيفينايسولااهركذ

ملعثلثاهعم:اولاق.ةحلاصزوجعيهو»:اهنع

لاطجيإلهأءاسنناكو.ايبيلبةسوفنلبجيأ؟لبجلا

.اهملعواهعروواهتناكملءاهنرزيناليدبأو

يفامئاقناكءاهيلِإةبسن«غروزىلصم»لبجلايفو
.لبجلاملاعمنمضرازي‹م16/ه10نرقلا

:رداصملا

‹161/2-162(خم)ريس:يىنايسولا“

98-99(خم)ةريس:يروظطفبلا*219-8

لبج:يدوهزم“240-241(طم)ريسلا:يخامشلا“

.306(رم)يمالسإلاحتفلاذنمةسوفن

“Lewicki: Tasmiya Shuyuh Gabal Nafussa, 23,

130-131.

:تاظحالم

عروزدروو**ىارلافذحبغوركلذكدرو“
اأوىنايسولااهركذةبسنلاهذهةلمهملانيملاب

.نواسرمنماهتأرکذدفيکستفیل



نايزوب

355

زيزعلادبعنبنايزوبأ

(م1736/ه1149:يفيح)

خيشناک«رئازجلابونجنالجراومالعأنمملع
مئاقلاةعةلالاىكسملاقيتعلادجسملابةباّرعلا
.مويلاىلإ

.هراثاوهتريسنعلیصامترداصملارکذتمل

:رداصملا

:رمعميلع“120(خم)نابلانصغ:مازعأ“

.4/238‹خيراتلابكوميفةيضابإلا

356

"يروغصملاديزوبأ
(م7/ه2:قرخاوأ)

باجتسمناک.نيحلاصلاةسوفنلبجخياشمنم
.هميمعتوملعلارشنلةقلحًاشنأءءاعدل

هيلإبسنوءلبجلاخويشنمضينايسولاهركذ

.رداصملا

:يخاَمشلا“161/2(خم)ريس:ينايسولا"

«ءایرکزنبدمحمينورابلا*205-1/206ريسلا

بكومىفةيضابإلا:رّمعمىلع“2ءلبجلادهاشم

2/115۱۱‹خيراتلا

Lewicki: Tasmiya Suyuh, 22, 116

: تاظحالم

‹يروغزملا‹يتروفغصبلاكلذكدرو“

ينبةليبقنكسم:روغصمنيتو‹؛يتروغصملاو

.نودلخنبارکذامكةسوفننمعرفمهو؛روكسم

164

357

“ةنسيبأنبدمحأنبديزوبأ

)م1688/ھ1100:ت)

يبايشحملابراقأدحأو‹ملعلالوحفنملحف

.ذملتتهيلعو«يبرجلاةّنسيبأنبرمعنبدمحمةّس

«رىمىلإلقتنامثسرطقسمةبرجيفمّلعت

ىلإعجرمث‹رهزالابواهبةيضابإلاةسردملابسردو

.اهيلعداسوةبرج

ءةبرجءاملعنمهنودوهنملٌنصاخسردهلناک

‹ةبئاصلاتاباوجلاىّرحتيفتالاؤسلاهيلعنوقلي

ةريزجلافارطأنمهيلعنوعمتجيءاملعلاءالؤهناكف

.عوبسألكنمءاثالثلاودحألاموي

يّشحملاةافورثإءةبرجبةقلحلاسرتهنأودبي
.يبعصملافسويخيشلااهالوتنأىلإروكذملا

ةيشاح»عضوباونتعانيذلاةثالثلاءاملعلادحأوهو

ءمالكلاملعوةديقعلايف«تالاهحلاحرشباتکىلع

ءةدحىلعلكءينالجراولايفاكلادبعراكعيبأل

.دحاورفسيفيبرجلانايبنبملاسنبيلعاهعمج

نبرمعنبدمحمهللادبعوبأ:امهنارخأآلانانثإلاو

وبأدمحأنبناميلسعيبرلاوبأو«يّشحملاةّسيبأ

.م1688/ه1100ةنسٌجحلاقيرطيفيفوت

:رداصملا

دمحأنبديزيبأىلإبازيميداونمةلاسر“

بوقعينبملاسخيشلاةبتكمب(خم)ةّنسيبأنب
ءاملعمجارتيفةلاسر:تيراعتنبا“16صآرتفد

وبآ“4ق(خم)سورد:بوقعينبملاس“79ءةبرج
ماظن:يريبعجلا“4(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلا

يراضحلادعبلا:يريبعجلا“239292قياّرعلا

ليلد:ثارتلاةيعمج“157/1ةديقعلل

 



رديلآةبتكمسرهad‹؛تاطولطخملا

.26-27ص

:تاظحالم

نبليزوبأوسيبانبدمحأكلذكدرو"

.يبرجلايشكيودسلاىبصقلادمحمنبدمحأ

358

(دمحموبُأ)*ىقردلاتيصقأنبدیز

)م9612/ه300-7:350ط)

ملعلالهأهراتخاةسوفنلبجبفرديإمالعأنم

ارظنءهيليامولبجلاىلعامكاحنوكيلقافَتابيأرلاو

.«ايندلاىفادهازاملاعناك»دقفهتءافكل

-ةسوفنلبجب-وداجبءاضقلاومكحلاىلوت
لكىلعةيعرشلاماكحألانمعاطتساامقيبطتلواحف

.مئالةمولهللايففاخيال«سانلا

ءاهتلبقيفنفدوءوداجبهللادبعيباراديفيفوت

'.هدعبنممكحلاىلوتىبحيهمسااباكرتو

:رداصملا

120-121(خم)ةريس:يروظطفبلا“

232/2-234.خياشملاتاقبط:ينيجردلا“

:رَمعميلع“284-288(ح.ط)ريسلا:يخاّمشلا“

.171/2‹خيراتلابکومیفةيضابأالا

Lewicki: Les Hakims, 102-103 “Lewicki: Les
noms, 34-35

14165ت2م-مالعأمجعم

وبألاق»:الئاقهمساىلعيخامشلاقلعي"
ريسلاباتكيفو٠يلمهمسا[ينيجرالا]سالا

ابقليلمنوکينأاإ.تيصفنبديزهمسا[اذك]

مقوتىلإريشنويلمهمسارخآخيشاَنإو

يلمنأيفةحيرصريغينيجرالاةرابعنإفءيخامشلا
.دیزروه

359

ةيناشولملاهللادبعتنبتيديز
(م9/ه3:ققرخاوأ)

حالصلابترهتشا«تاعرولاةسوفنءاسننمةأرمإ

.ىوقتلاو

الإ«كلذىفةديجُم«يربربلاناسللابةرعاشتناك

ظعولاضارغأيفيهوءانلصتملاهراعشأنأ

.داشرالاو

تنبتیديزتناک»:لاقوعخاَمشلااهنعثّدحت

نعمتجادقوءءاستلاعمةدعاقةيئاشولملاهللادبع

.َنهترجزوٌنهتظعوفنيتينذخأوفوصلالمعل
مالکبتوملاوربقلاوباسحلاوداعيملارمأَنهتركذو

.«ةوالحونزوهلةيربربلا

:رداصملا

(ع.ط)؛317(طم)ريسلا:يخاَمشلا“

.6‹ةيمتسرلاةلودلا:زاب11/2

“Lewicki: Melanges, 274.



ةراس

نيسلافرح

360

ةيتاوللا*ةراس

)م11/ه5:قيناثلافصتلا)

اهنكسمءةيتاولةأرمإةراسو»:ىخاّمشلااهنعلاق

.(ةدباعةحلاص٤؛«فوس

نامیلسخيشلاو‹ليوطلانبسيردإخيشلاترصاع

.حلفأءايرکزايأو«یسیعنب

اههّبنيًاهبنمنإ:ليقءةيربربلابًاراعشأيورتتناك
راعشألاهذهباهيلعفتهيو«فورعملاباهرمأيف

.اهحالصل

الاؤسوملعللًابلطمهروزتوءخويشلايوأتتناك

:رداصملا

.519-507520(طم)ريسلا:يخاّمشلا“

*Motylinski: Bibliographie, 42
“Lewicki: Quelque textes, 395 .

:ةظحالم

.يربربهلعلوتراسكلذكدرو“

361

(م20/ھ14:ق)

.ايبیلبةسوفنلبجنايعأنم

166

تاكرحداقو.يلاطيإلارامعتسإلاشياع«يبازع

.رامعتساالاةقبرنمرّرحتلليبيللاداهجلا

رکسعمةرادإسلجميفسيئرلاليکوبصنمیڵلوت

.مايقنسحأهرودبماقفم1912ماعنّوكملالبجلا

:رداصملا

.45ءناميلسةايح:مساقلاوبينورابلا“

362

ملاسسوبأ

(م8/ه2:قلوألافصنلا)

ةديبعيبمامإلاداضعأنمناكءنيعباتلاعابتأنم

ةحاسلايفزربءةرصبلايفةميركيبأنبملسم
نبماضعمنجُسفنييومالامكحلةيركفلاهتضراعمل

ةناهإالاوبيذعتلاةرارمقاذو؛ةديبعيبأوءبئاسلا

.نييسابعلاونييومألاموصخاهلضّرعتيتلا

سفنلابةيضابإلاةكرحلاةدعاسمنعكلذهنثيملو

.اهرشنلیبسيفهتورثرخسف‹سيفنلاو

وبآهنباووهناکوءدهزلاوحالصلابرهتشاامك
.فلسريخلفلخريخءةملسهديفحو«نانس

:رداصملا

.1/89ريسلا:ىخامشلا“



363

ينرفيلالوهلايبأنبملاس

(م19/ه13:قلئاوأ)

حالصإلايفلمعءايبيلبنرميمالعأنم

ملاعمنمسردناامءايحإو‹يملعلاوىعامتجالا

ةسردملااشابناميلسميعزلاسّسأاهضاقنأىلعو

.ةينورابلا

:رداصملا

.82/1ءينورابلاناميلس:ناظقيلاوبأ“

364

*ىلالهلاةئنيطحلانبملاس

(م8/ه2:قلئاوأ)

لئاوأنموءةأشنلارصعيفةيضابإلاءاملعنم

دئاقعلا»يفًاباتکفْلَأدإ‹دئاقعلايفنيفلؤملا

يتلاةلاسرلاوههلعلوء«جاجتحإلاوضقنلاو

لهابيوصتيفءناورمنبكلملادبعىلإاهشعب

.ةوعدلا

:رداصملا

:يداربلا“*20/1(خم)ريس:ينايسولا"

ديتاهنةلاسر:يداربلا“219‹رهاوحلا

ءةيمالكلاجراوخلاءارآبقحلمانباحصأبتك

2/283.

“Motylinski: Les livres de la secte Abadhite, 7.

: ةظحالم

هركذيذلايلالهلاةيطعنبملاسهلعل“

.ًاضرعينايسولا

167

ملاس

365

يلالهلاناوكذنبملاس

(م717-719/ه99-101:نيبيح)

نموء‹نيعباتلادحأ«نامغعب«ماوت»دیلاومنم

فتاكدقفءاهتأشندهعىفةيضابإلاةكرحلاناكرأ

.ملسمةديبعابأهتفيلخوءديزنبرباجمامإلا

هدعوباهراتخا‹ةسايسلاوةملعلاهتءافكلو

نمهيفاوآرامل-هنعهللاىضر-زيزعلادبعنبرمع

عدبلاةتامإنمءعاضوألاحالصإيفٍةيننسح

ننسلاءايحإوءعمتجملايفىّشفتيذلاملظلاو

.ةيباجيإجئاتنىلإاولّصوتف.ةروجهملا

اهیفضرعي«ناوكذنبملاسةريسابفرعتةريسهل
ةوعدلالهآبهذماهيلعموقييتلاةيساسألاءىدابملا

ىوردقوءملعلابمهلدوهشملاءاًرَقلادحأوهو

:رداصملا

؛ناوکذنبملاسةريس:ناوكذنبملاس”

ءرصاندمحمروتكدللةوعدلاجهنمبةقحلم

وبأ“ءاًرَقلاتاقبط:يرزجلانبا“340-385ص

109/1ءريسلا:يخاّمشلا*ظا(خم)ريسلا:رامع

)ځم)جراوخلاخيراتنمةذبن:قاحسإوبافط٣

:نالهج“0175/2382ءبرغملاخيرات:زوبد*

14.نامعةقالع:يريبعجلا“40‹يسايسلاركفلا

366

بوقعينبملاس
(م1408-1988:ت-م1903/ه1321:و)

ةنسيسابلاعماجبقحتلابُتةراجتلابهتايحأدب

نبرمعخيشلاىلعمولعلاءىدابمذخأوم3

.فوزرم

 



ملاس

بيطيامبلصتافءةنوتيزلاعماجبهملعتلصاوت
ءعماجلارتافديفالٌجسمنكيملذإ‹تاقلحلانمهل

ء«ىنوغزلادمحمخيشلا:كاذناهتذتاسأزربأنمو

ةيضابإلاخيشىلعةّصاخاسوردىَقلتيناكو
.ينيمثلاحلاصنبدمحمةملعلاسنوتب

‹م1929-1933تاونسثالثسنوتيفيقب

يقبوءرهزألاىلإلقتنامث؛عيوطتلاةجردىلإلصوف

لقنتيءم1933-1938تاونسسمجخاهناضحأيف

ميهاربإقاحسإيبأخيشلاقلحوعماجلاقلحنيب
7

يضقيوءنولوطبسوماجلاةلاكونكسيناكو

ةبتكملانمصوصنةعخسنامكءارفاوابيصن

اهللقةيرثةبتكمكلذدعبعمجفءةرهاقلابةئينطولا

ىلعفكعف؛ةحالفلابلغتشاهبرجىلإهعوجربو

عماج:اهنمدجاسمةدعبداشرإالاوظعولاوسيردتل

.نزيغبنیکالتعماجو«نایغدصبدوادينب

‹ركنملانعيهنلاوفورعلملابرمألايفةّدشلابفرع

.ركنملاباحصأنملتقلابتاّرمةّدعددهىتح

ەهنوريشتسيةلبقنوشحابلاهدخَتافء؛ةَتضاباأإلا

تاحرف:ەذىمالتزربأنمو.هتامولعمنمنودىمتسيو

.ينورابلافسويو

روتكدلاهذيملتهفصوامك«حلاصلافلسلاهيقب»لوهف

168

:هلامعأنم

ءزجلاعبط.ءازجأ3«ةبرجةريزجخيرات».1

.طوطخمثلاثلاوءعبطلاتحتيناثلاولوألا

نبالنيدلاعئارشومالسإلاءدب»باتكقيقحت.2
زترافشيناملآلاقرشتسملاعمكارتشالاب«مالس

:فّرحمناونعبةّيعرشريغةعبطعبطامكء(طم)

.«ةيضابإرظنةهجونمهخيراتومالسأإلا»

يفردصءةيفاقثلاةايحلابرشنلاقمىلعڌر3
.م1985ةنس38ددعةّلجملاسفن

ةنستيقلأ«ةبرجخيراتنعسورد».4

.(خم)؛م14/ھ14

ىلعليلدلاوءةَيضابألاةأشننعتادييقت.5

‹ةَيضابأإالاءاملعضعبمجارتنعتادييقت.6

.(خم)

.هرمعرخاوأيفهرصبفك

:رداصملا“

339/2(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“
18-19(خم)سورد:بوقعينبملاس"

ةمجرت:يريبعجلا“163ءةباّرعلاماظن:يريبعجلا“

ناوج8خیراتبهلسرأسکاف.بوقعينبملاس

جاحلالالمزبخيشلاةلباقم:يمعاباب*م8

.مم8ناوج2خیراتب.حلاص

367

ةيتولاللانونحسأ
)م10/ه4:ق(

.ايبيلبةسوفنلبجيفتولالةدلببءاسنلاتادفىدحإ

ةدافتساللخياشملااهروزيامًاريثكةحصانةملاع



.«لبجلابزوجعلضفأ»:ىخاّمشلا

بايكاهضعبركذةمكحلاىفةروثأمًالاوقأتكرت

.ريسلا

:رداصملا

ىلع“252/1؛298(طم)ريسلا:ىحخاّمشلا“

.3/178.خيراتلابكوميفةيضابإلا:رّمعم

368

“بويانبنونحس
)م912-961/ه300-7:350ط)

‹هناکمةدمعوءهناوأهقف«عرابملکتمملاع

لهانمٌدعُيناکوءتاياورمولعلايفهنعتيور

نبديزيمساقلاوبأ:مهنمريثكعمجهنعذأ

هراثاوءلزاونلايفةريثكلئاسموىواتفهلو

.كاذنأسلبارطةهجىفةيسنمريغةظوفحم

رودصيفمهؤامسأةّضبنملاةاقثلاةتميألانمدعي

هرکذدٍإنيدلابسةلسلسهيلعتزاج‹تاقبطلا

ءبويأانبنونحسنعرزخيبأنع»:ًالئاقينايسولا

.ارصننبميسوسنوييبانع

:رداصملا

:ينيجردلا*157/2(خم)ريس:ينايسولا“

247/1ءريسلا:يخاَّمشلا*2/339.خياشملاتاقبط

:يريبعجلا“123ءةيفاشلاةلاسرلا:شيفطابطقلا“

.112/1‹يراضحلادعبلا

:ةظحالم

“4۰۰

.تويانبنونسح:كلذكدرو

169

تاردس

369

(مساقلاوبأ)يروطغبلانسحلانبتاردس

)م925/ه313:-ت)

ربتعيءةسوفنلبجب«يريت»وأ«يريم»لهانم
دعبءاملعلانمايقبءريخلانبهللادبععمنينثايناث

ذإ.م896/ه283ةنسةبلاغألاًذضونامةعقوم

-ةحبذملا-ةعقولاكلتيفدهشتساهنأريسلايورت

نعًالضفةسوفننمملاعهيقفخيشةئامعبرأيلاوح
.ةماعلا

ناكفءيوغيولاميسونبنابأنعملعلاذخأ

ًاباهذوغيوىلإةروطغبنمةفاسملاةليللكمطقي

.نابأهخيشعمرجفلايلصيفءًابايإو
ملفونامةعقوممويةئاملازواجتدفهرمعناك

١بهذملادذجمنوكيلهللاهاّجنفءاهيفكراشي

.ىوتفلاعجرمناكفءلبجلابنيدلاييحمو

ةئامنعلقيالامشاعفهرمعيفهللاكراب

ءةفرعملاثبوملعلارشنيفاهاضقةنسنيئالثو

.ءشنلابيذهتو

نبنابأنعءنيدلابسنةلسلسيفةقلحوهو

.يملالجلانوراهيبأهذيملتىلإهنموميسو

لهأدامتعاونيظفاحلاةيقب»:ينيجردلاهنعلاق

.«نيخسارلانمناكلبنيدلاوايندلا

ةخسنهنمءرصننبثامنهبباجأباوجهل
.دلاخلآةبتكمبةطوطخم

:رداصملا

115ء38مالسإلاءدب:مالسنيا"
(خم)ريس:ينايسولا“154ءةريسلا:ءايركزوبأ“

112ء1/89.خياشملاتاقبط:ينيجردلا۹“2

(ع.ط)؛235-238(طم)ريسلا:يخامشلا“

قحلمنيدلابسنةلسلس:ينورابلا“201-1



نیغرس

ملاس“125ءةيفاشلاةلاسرلا:سيفطابطقلا“ريسب

ةيضابإلا:رّمعميلع“94ءةبرجخيرات:بوقعينب
:نمحرلادبعيلكب*77/3-79ءخيراتلابكوميف
:زاحب“.1/88‹يلاطيجللمالسإلادعاوتشماوه

سرهفءثارتلاةيعمج“305328ءةيمتسرلاةلودلا

.558ءدلاخلآ

Lewicki T: Etudes, 68

370

ينوانجلانيغرس

)؟(

ملعلاذخأءةسوفنلبجبنوانجيإةدلبمالعأنم

ديزنبفسويیحیوبأوهوءاهخويشدحأنع
.يفردلا

ضفيفهيلإًاجتليامكاحراصربكاّملو
.نيبلاتاذحالصإو«تاموصخلا

:رداصملا

`.2/28‹ريسلا:يخاَّمشلا“

371'

ةيرويرولا*تنيغرس

e11)/ه5:ق)

.ةسوفنلبجبيرويروةدلبنمءةملاعةحلاصةأرمإ

اهتنأو«تاحلاصلاءاسنلاةمئاقيفينايسولااهركذ

‹مهفراعمرابتخاللبءاتفتساللالةباّرعلالستتناك
.هلهأوهقفلاباهمامتهاوةيملعلااهتناكمىلعلدياًّمم

:رداصملا

.0162/2254(خم)ريس:ينايسولا*

.ءايلاىلعنونلاميدقتبتينغرسدرو"

170

372

(جاحلا)هللادعس

(م1229/ھ626:يفيح)

ةينامثلاةداقلادحأوهوءرئازجلاببازيملاطبأنم

نبا-قاحسإنبىيحيمزهيذلابازيمينبشيجل

.اروحدمًاموزهمهوّدرفم1229/ه626ةنسبازيم

:رداصملا

.122-123(خم)بازمخیرات:زایتم*

373

*ونمحهبابكللادعس

)ع1800/ه5:يفيح)

رئازجلايفةراجتلاباولغتشانيذلانييبازيملانم
دقف‹«ىسايسلاوىعامتجاإلاهطاشنلًارظنوءةمصاعلا

ماقوھ1210ةنساهبنييبازيملاةعامجلًانيمأيع

ءامعزنيبوةيكرتلاتاطلسلانيبةطساولارودب

ةيراجتلامهنوؤشيفءتايادلابمهتاقالعيفبازيم
.ةيسايسلامهقوقحو‹ةعامتجالاو

:رداصملا

بازیميدواوونامعوةيادرغدالب:لوهحم“ِ

.(خم)م.ت.ن.م:فسويديعسجاحلا“)خم(

:ةظحالم

.ومحهبابنبهللادعس:درو*

374

يوغیولارصننب“"سنویيبأميسونب"دعس
***(دمحموبأ)ينيزمطلايسوفنلا

)م896/ه283:دعبت)

.ميسونبنابأ:رغصألاهيخأ

 



ناكثيحءةرارطنقبوأءوغيوبمولعلاءىدابمىىقلت

208-ه171)باَمَولادبعمامإللاَهْيلَعايلاوهدلاو

.(م787-823/ه

نيمامإلاديىلعذملتتيلترهيتىلإهدلاوهلسرأ

/ه258-ه208)حلفأهنتباوبامَولادبع

ملعلانماميظعاغلبمغلبوترهيتب)م871-83

.لضفلاو

.رصننبثانةساردلاىفهليمزناك

لُجحتلةءافكوملعلايفاغوبنمامإلاهنمىأراتم

هيبأةافودعبةرارطنقىلعايلاوهنّيعءةيلوؤسملا

ٌدحىلع«اهيفهللايحبماقأوةريسلانسحأف»ميسو

.ءايركزيباريبعت

ىفنيملسملاءامدكفسبّنجَتىلعلمعيناك

وئامةعقوميفهتكراشممدعاهزربأنم«تابسانمةدع

اوُنظوءكلذلسانلاسمحتمغر‹(م896/ه283)

ناككلذنأتبثأخيراتلانأالإالذاختهفقوم

حبذت»نأىشخيناكذإ؛هتسارفنسحوهتمكحل

دلولابوةسوفنةرقبلابدصقيوء«دلولااهعبتيوةرقبلا
ةيضاقةبرض-سّرفتامك-ةكرعملاتناكو؛ةرارطنق

.ةماعلانعالضفءاملعلل

نمديدعلااهيفجرحتءملعةقلحهلوحعمج
ذحخأوهمزاليذلابويأنبنونحس:مهنمةذمالتلا

.نيدلابسنةلسلسنمضناكف‹عرشلامولعهنع

دبعمامإلادهعكردأذإءاليوطديعسوبأرّمع
ه283ةنسونامةكرعمىتحشاعوءباهولا

.م896/

:رداصملا

؛137/1.151قريسلا:ءايركزوبأ"

؛110/1(خم)ريس:ينايسولا“156ء1

77-1/080.خياشملاتاقبط:ينيجردلا“2

171

دعس

؛214-215(طم)ريسلا:ىخامشلا*8334/2

نيدلاةيسن:دمحمينورابلا*184-1/185)ع.ط)

:دمحمينورابلا*582(يخامشلا“ريسبقحلم)

‹ةيفاشلاةلاسرلا:شيفطابطقلا*1ءلبحلادهاشم

42ءةيضابإلاخيراترصتخم:ناميلسينورابلا“"3

يثراحلا*195ءةيضايرلاراهزألا:ناميلسينورابلا“
يفةيضابإلا:رّمعميلع“304ءدوقعلا:ملاس

زجوم:كاعكلا*“265180‹خيراتلابکوم

:قيفوتدمحأيندملا*205ءرئازجللماعلاخيراتلا

107ء.ةمتسرلاةلودلا:زاحي“79رئازحلاباتک

رانوب*1‹ىمالسإلابرغملاىفءاضقلا:زاحب*

91.۱ءيبرعلابرغملاخیرات:حبار

Motylinski: Bibliographie, 41 “Lewicki: Melange
berber Ibadith, revue des ectudes islamiqucs,
cahier 14 (1936), p 270 *Lewicki: Etudes, 79-80
*Lewicki: Un document inédit, 3

فسوييبانبادرو**يعشكلذكدرو“

.نامثعيبأبهتينکتدرو***

375

يسوفنلا*“وافيينب*دعس

)م11/ه5:ق)

.هریسوهرکذنمءيشبينايسولاانلظفتحا

نمءةسوفنبنانسمأيفملعةقلحهلتناك

نبدمحأوهللادعیبانبوُمحخيشلا»:هتذمالت

زعلاوءنّمجيونبىيحيخيشلاهوخأوءنَّمجيوخيشلا

حلفأنبومحوء.رمعنبميحرلادبعو«ترایغاتنب

نماوهجوتنيذلاءةتسلاباّرعلامهوءيدوكطملا

.«هدنعًادوعقسانلالَومهو٠مهيلعهللاهمحر

هللادبعيبأنبدمحأسابعلاوبأمهبقحتلامث

ةرازغًافصاوهخیشنعلاقيذلارکبنبدمحم



سودعس

يفهريغووافيينبدعسخويشلاخيشتكردأ»:هملع
.«نانسمأ

رشلاةتامإىلعلمعيرومألايفرظنلانسحناك

يوحيهيلإًابوسنمًاباتكنأرکذو.هوركملامسحو

نبومحاهبتکفءنالسیودمحموبآاهيففقولئاسم

اهنعباجأف«فزخيفهخيشىلإيدوكطملاحلفأ

وبأخيشلااهيففقويتلالئاسملاىلعهتباجإو

ةيمهأىلعلدتءهردقةلالجعمنالسيودمحم

لئاسملاضعبيفنانسمأخويشعمتارظانمهل

يلعخيشلااهركذةفيرطةّصقهلنأامكءةيهقفلا

يفةّيِضاتبإلاباتكنمةعبارلاةقلحلايفرّمعمىحي
.خيراتلابكوم

:رداصملا

؛45/14950(ڂخم)ریس:ينايسولا

:ىخامشلا*444/2.تاقبط:ينيجردلا*2/268

بكوميفةيضابإلا:رّمعميلع“55/2ريسلا

حتفلاذنمةسوفنلبج:يدوهزم“321/4.خيراتلا

289(رم)يمالسأإلا

:تاظحالم

وافي:كلذكدرو.ءايلابدعس:كلذكدرو

ىنعملوحرودتةملكلاةدامو.وافيسوءءاينودب
.ءايضلا

376

(قفوملاوبأ)*ةيطعنبسودعس

)م8/ه2:ق)

ىقلتلعلءاهنايعأوةيمتسرلاةلودلامالعأدحأ
مامإمهنموءةسمخلاملعلاةلمحضعبنعهملع

.)776-787/ه171-60

نمضنمحرلادعمامإلاهحشرهتازيمملًارظنو

دعبدعبنمةمامإلامهدحأىلوتيلةعبسلاةعومجم

.ةيعرلاةيكزت
:اذهةيطعنبسودعسدعبمهو

‹ىسلدنألادوعسم٠نمحرلادبعنبباّهَولادبع

ناورمنبنارمعءةمادقوبآءىنرفیلانيدنفنبديزي

.نامدس

فرعنملءةمامإلايفباهولادبعنيعنأدعبو
نيدتفنبديزيالإمهلا.نيرخآلانيحّشرملانعاًنيش

ًاشنأوءباّهولادبعلةضراعملافقومفقويذلا

.ةيبهولاةيضابإلانعٌقشنملاراكنلابهذم

:رداصملا

(ج.ط)؛89/1(ت.ط)ةريسلا:ءايركزوبأ“

1/46‹خياشملاتاقبط:ىنيجردلا*255-4

‹ةيمتسرلاةلودلا:يريرحلا“145ءريسلا:ىخاّمشلا“

.0115314ءةيمتسرلاةلودلا:زاحب“8

.ةديطعنبا:كلذكدرو"

377

(جاحلا)ديعس

(م1592/ه1001:ت)

اوكرتنيذلا«بازيمبنجسيينبخويشدحأ
‹ةيرامعملااهراثاو‹اهخيراتیفةحضاومهتامصب

.ةيركفلاو

قرشبونجترقببرقرَمُعاةدلبنمهلصأ

ةخيشمىلوتف.مويلّوأنمٌدِجلادعاسنعرمشف :مكح)متسرنبنمحرلادبعلوألانييمتسرلا
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ةبعشهايمميسقترفاامك«نجسيدةحاوبرغةسيتنأ

.دّمحمنبجاحلبخيشلاهلبقهعضويذلاءوُموُم

ءابجنةذمالتاهيفجرحتميلعتللةقلحهلتناك

.هدعبنمةدلبلارومأاورشاب

:رداصملا*

خیرات:دیعسجاحلا“1/75؛ةذىن:يروتلا*

.٤41بازميتب

“Louis David: Les Machaickh du mzab, 3, 23

378

ىنادحلاديعس

(م888/ھ275:يفيح)

هتارظانمبرهتشاسنونناوريقبتممهيقفملاع

‹؛ةسايسلاوء؛مالكلاملعیفهرصعءاملععم

تالوقمهجاودقف‹مهريغونييضابإلانمءءاضقلاو

.مهعدبضقنوناوريقلابشبكلاةدبعنمةقرف

ملظلاةهجاوميفوءقحلالوقيفًاديدشناك

.فيحلاو

:رداصملا

:يخاَّمشلا“133مالسإلاءدب:مالسنبا"

221/1-222(ع.ط)؛260-261(ح.ط)ريسلا

.يخامشلاهيلعلاحأ:يناوريقلاقيقرلا“

379

(نامثعوبأ),يسوفنلايتولاللاديعس

ءتولالحارم»بريهشلا

(م17/ه11:قلوألافصنلا)

تالكشمل۱لحيفةراهمهل.يسنوتيبرجملاع

ركذيءتيقاوملاوكلفلاملعيفةفرعموءةصيوعلا

173

.اهريغهلو««ةيمجعلاوةيبرعلاةنسلامايأو

:رداصملا

ءاملعمجارتيفةلاسر:تیراعتنبدیعس“

.38(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ*85(خم)ةبرج

380

رکبيبانبديعسوبا

(م11/ه5:ق)

نمهلصأ٤«بازیمىلإنيدفاولاخياشملانم

يکرومددجنملَوأهنأركذءنالجراوبنتاردسإ

ىلوتو؛ةأشتلايفنجسيينبتقبسيتلاىلوألاةدلبلا

وهقاحسإنبىحيخيشلاهلبقناكوءاهتخيشم

.يكرومنوؤشبمئاقلا

:رداصملا*

:زايتم*40.ةنتفنمتعقوامدييقت:لوهحم“

«بازمينبخيرات:دیعسجاحلا“9‹بازمخیرات

22.

381

*رکبيبأنبديعسوب

)م1325/ه726:ت)

نيذلاءاملعلانم٠كّنحمدشرموةمالعخيش

ةدلبهترجهبتلوحتو؛بازیمبةكىلمىلإاورجاه

امدعببازيمةَّماعاهداتريءملعللةسردمىلإةكيلم

.ماقملااذهةبحاصيه(فطعلا)تنينجاتتناك

ةخيشملاتلآمثخيشنودبًاماعرشعةسمخ

.هتافودعبهذصمالتل

ناکسلالهينببارعأنمةفئاطةكيلميفنكسأ

بازيمينبنمةفئاطةريخألاهذهيفنكسأو«یلیلتم



دعس

.قافولايفهنمةلواحم...ةكيلمناُكس

نالجراونمليعامسإيبأدالوأةرجهلليبسلادهم

نيب«ترازُمت»اشنأيذلاوه:ليقَوءبازيمىلإ

.ةرونبوةكيلم

تيأر»:بازمخيراتيفزايتمميهاربإخيشلالوقي
نبديعسخيشلاةمآلعلانباةيادراغدجسمرتافديف

.«بازمبداشرإلاوظعولاٌثبلةيفخيتأيركبيبأ

نالجراونمةلزتعملاىلعدّدرتيناكهَئنِإليقو

.قحلاىلإمهدشريومهرظانيل

:رداصملا*

يداودهاشمةرايزلوحةلاسر:لوهجم“

15٠(خم)بازمخیرات:زایتم*14(خم)بازیم
ينبخيرات:ديعسجاحلا“2258589143

.18بازم

“Louis David: Les Machaiekh du Mzab, 1-3

: ةظحالم

.رکبوأديعساب:درو*

382

ينسيوزفتلادمحمهللادبعيبأنبديعس
(نامثعوبآ)

)م1625/ھه1034:ت)

ءةبرجبملعلاسلاجماوسرتنيذلاخياشملانم

.اهتسائرىلوتذإةبازعلاةقلحيفازرابًاوضعناك

اًمتهمناکو؛ةبرجببيبزلايداوعماجبسرد
:هتافلۇمنم.اهخاسنتساوبتكلاعمجب

.(خم)اهنمضعبلاانلصوء«ةيهقفىواتف».1

.(خم)«ةبلطلاضيرحتةديصقىلعحرش».2

.(خم)«ةيمورجألاىلعحرش».3

نمةالصلاباتكةسيفنلاهتاخسنتسمنمركذنو

174

.م1590/ه999ةنسةسوفنخياشمفيلأت

:رداصملا

يفةيضابأإلا:رمعميلع”ةلاسر:تیراعتنبا”

.ةباّرعلاماظن:يريبعجلا“24/3ءخيراتلابكوم

دعبلا:يريبعجلا“224-2249330

ةيعمج“12.حمالم:يريبعجلا“151/1ءيراضحلا

رديلآسرهنف‹؛تاطوطخملالیلد:ثارتلا

:ميهاربإيالط“237‹لضفالآسرهف؛38-39ص

383

بوقعييبأنبديعس

)م129/ه6:يفيح)

ْواَيكُبنمميهاربإينبنموهو«بازيملاطبأدحأ

قاحسإابأاومزهنيذلاةينامثلاءاسؤرلانمٌدعيو

بازيممجاهامليقرويملاةيناغنبىيحي
يتلاعافدلاةمامإةيارتحت)م1229/_ه626)

ر

.اهئاهتنابتلحناوءةبسانملاباهونلعأ

:رداصملا“

.125(خم)بازمخیرات:زايتم"

384

يشكيودسلاهللادبعنبدمحأنبديعس

خيشلانعهملعىقلت«نيروكذملاةبرجءاملعنم

‹ةخيشملابفصو«يبرجلايغاوزلاىسومنبشيعي
.ًارعشهلنأركذو

:رداصملا

.11-12(خم)سورد:بوقعينبملاس“



385

ينورابلاییحينبدمحأنبديعس

(م20/ه14:ققلئاوأ)

نمءينورابلااشابناميلسميعزلامعنباوه
يتلا-ةسايسلاوملعلايفةقيرعلا-ةينورابلاةرسألا

سماخلانرقلاذنمايبيلبةسوفنلبجبترقتسا

دیعس

وبأهنعلاقءًاهوْفمابيطخوءًابتاكوًافلَومناك
هلکيضابإلاهقفلايفًاباتكهلتأرق»:ناظقيلا

يففلآامك.(...ةغالبلايفةياغوزجر

عمةيملعوةيهقفتالسارمهلوءًامخضًاباتكخيراتلا

تتأرانلانكلوءةماهةبتكمكرتوءشيفطابطقلا

.اهيلع

:رداصملا*

.ةقطنملاسفنب«وداجمُثنرفي

امظنوةءارفرعشلاوبدألانعهًّماهمهلغشتمل

؛117/1(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

سرهفءتاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج“2

.49رديلا.رعشلاىفًاناويدكرتءاعدبمًابيدأناكدقف

7اصملا“ .رد
ء

يسوفنلاينورابلابويأنبديعس
(نامثعوبأ).42/1-43«ينورابلاناميلس:ناظقيلاوبآ“

386
)م17/ھ11:ق)

ينورابلابويأنبديعس

نبورمعصفحويامهنم‹ةريزجلادجاسمنمًادجسم

.ىشحملادلاوىبصقلاةَّيسىبأ

اهيفضّرعت«ليوطلارحبلانمةسكخمةديصقمظن

ةبرجلاوحأًايثارءهنطوميفميلعتلاوملعلاةلاحل

.ةدوجومةديصقلالازتالو.ةيضاملااهمايأو

)م19/ه13:ق)

نبديیعسخيشلانعوبويهدلاونعملعلاذأ

.ةيرجبريبكلاعماجلايفينورابلاىسيع

ًامّلعتمءراطقألاىفلاوجتلاوثحبلاريثكناك

يفةديصقمظنرعاشمهنمةذمالتكرتواسردمناكو
.هحالمءميلعتلاوىوتفللردصتهبهاومتقَّتفتاًملو

ًالاومأاهلفقووءةيملعةسردموبكةدلببسّسَأف
:رداصملا*

اهتنأالإءاهتذتاسأواهبالطةنوؤميفكتةلئاط

طرت اهضاقنأىلعةموكحلاتسّأف‹هتافودعبتلطعت

.امصوتسم

يف(خم)هلمجرتملاحدميفةديصف:لوهجم“

نبملاس“18-19قء‹يركبلاةبتكمبدئاصقعومجم

ماظن:يريبعجلا“102-103ءةبرجخيرات:بوقعي

ةكرحلانعحمالم:يريبعجلا“331-338ءَةيارعلا

.16-17ءةيملعلا

تدنسأوءهمرتحتوهباهتةينامثعلاةطلسلاتناك

سلبارطةيالويفيراشتسالاسلجملاةيوضعهيلإ

.يبرغلالبجلايفرييستلاةفيظوو
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388

میهاربإنبدیعس

e11)/ه5:ق)

هللادبعابأرصاعءديرجلادالببةرارطنقءاملعنم

)م1048/_ه440)ىسوفنلارکبنبدمحم

‹نيملسملاوهنيدىلعًارويغاحلاصًاخبشناک

.لئاوألاةباّرعلانموهوءةرارطنقةخيشمىڵوت

‹ناسحإلابءيسملالباقيناكفءملحلابرهتشإ

.ركنملاىلعًاديدشناكهنكلو

:رداصملا

320/21.338358ءقةريسلا:ءايركزوبأ“

ریس:ينايسولا“383-2/384تاقىط:ينيجردلا“

120/2-121ءريسلا:يخاّمشلا*112/1(خم)

.4/174.خيراتلابكوميفةيضابإلا:رّمعميلع“

389

نالسیودمحميبآنب”انيٿنبديعس
يتازملايمجدلابوقعينبا

)م11/ه5:ق)

.ىقتوملعتيبنمءءاملعلانيبروكذمخيش

:ت)ىسوفنلاركبنيدمحمهللادبعيبأىلعذملتت

ةرابعنمهەديفتسنامكلذو)م1048/ه0

يبأةقلحيفلاقيذلايبازعلاوه»:لاقءيفوسلا

رابجلادبعنمىيلابأالويتلأسمتذخأ:هللادبع

.«ثراحلاو

وبأتالاؤسلابحاصهنعاهاورةيدقعلئاسمهل

:رداصملا

تالاؤسلا:يفوسلا“171/2ريسلا:ىخاّمشلا“

.135)خم)
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.اتنييفوسلادنعكلذكدرو“

390

(حونوبآ)ليغنزنبدیعس

(م10/ه4:قلئاوآ)

ملعلاباطقأدحأءليغنزنبديعسخويشلاخيش

مد«سنوتبديرجلابنكسوًأشن«برغملاةيضابإدنع
.رئازجلابنالجراونطوتسا

ديزيمساقلايبأ:نْيريبكلانيمامإلانعهملعذحخأ

.فاتلزنبالغيرزخيبأوءدلخمنب

خيشوهفءنيدلابسنةلسلسيفةزرابةقلحدعي
ذِإ«يسوفتلاركبنبدمحمهللادبعيبأمامإلاةمّالعلا

نيدلاةبسنيفءاج.ةيسنوتلاةّماحلابهيديىلعملعت
نعركبنبدمحمهللادبعوبأ...ذخأ»:يليام

نبیلغيرزخيبأنعليغنزنباديعسحونيبأخيشلا
وبأكلذكهذيمالتنمو.«...همأفاتلزوبويأ

.روظنمنبمالسلادبعباطخلا

لدجلانونفونايبلاوةحاصفلامولعيفعرب
تارظانمهلتناك...نيفلاخملاىلعًدرلاو

ىلعءراكّتلاوةلزتعملاءاملعاهبَّنصخءةروهشم

بهذمىلإوعديلّقنتلاريشكناكفءءاوسٌدح

.ةيبهولاةيضابأإلا

نآيفهبحاصوءهخيشعمياغابةكرعميفكراش

‹م969/ه358ةنسفاتلزنبالغيرزخوبأدحاو

دالببنييمطافلاءافلخلاعبارهللانيدلٌدعملاًذض

نبديزيمساقلايبأيناثلاهخيشلًاماقتنا«برغملا

.نويمطافلانويديبعلاهلتقنأدعبهلًارأثودلخم

اهقحسذإءةوجرملااهفادهأةروثلاققحتملف.

ُرفيليغنزنبديعسلعجيذلارمألاءنويمطافلا

 



ٌرعملانويعنأالإقاعرلاسابليفًارُكنتمًايفتخم

يفثبلفءنجسلاهعدوأوءهيلعضبقفءهتفشتكإ

نيقلبنبروصتملاهيفعفشنأىلإءاددعنينسهنجس

دويقلانإ»:ٌرعملاهللاقفءيجاهنصلايريزنب

عمهلباقف.«ملعلابالإجرختالوملعلابكلجرتلخد
ءهنعافعفءاعيمجمهمحفأف‹هطالببقرفلاءاملع

:هيفلوقيناكفءهيلإهبّرقوءلاومألاهيلعقدغأو
یرخآتارظانمهلو.«لداجمیتفلیغنزنبدیعس»

.ةليوزلماعباطخلايبأيدينيب

ةنسرصمىلإليحرلائمطافلاٌرعملارّرَقاًملو

ٌرعملاةّينبليغنزنبديعسرعشم972/ه2

برهو؛ةيناثةّرمىفتخافءهعمهذخأىلعهميمصتو

نبانوُئنجحلاصوبأاهخيشهلبقتساف‹نالجراوىلإ

نالجراولهأناكوءهليزنناكف؛دجسملايفنايرمي

نطوتساهنأودبيو:مهرکذیومهظعيهيلإنوعمتجي

.هرمعةياهنىلإنالجراو

علطإرتافدلايفًاباتكمساقلاوبأيداربلاهلركذ
اذهنأالإهلَوُأ(لكات)شرتمإدقهنأظحالوهيلع

.ةديقعلاملعيفباتكلاوءانلصيملباتكلا

.رداصملا

عيمجىلعدرلاباتک:فاتلزنبالغيرزخوبأ"
:ءايركزوبأ“ج:صءيمانلاورمعقيقحتنيفلاخملا
؛197/12206224228234-198ةريسلا

؛54/1.106-55(خم)ريس:ينايسولا“2

بوقعيوبأ“*1572166264265

:ينيجردلا*5/3ءناهربلاوليلدلا:ىنالجراولا

؛01270132145ء1261.خياشملاتاقبط

ةلاسر:يداربلا32.353369397-396

جراوخلاءارآباتکنمضانباحصأبتكدييقتاهيف

‹357.362(طم).‹ىخامشلا“289/2.ةيمالكلا

وبأ*123ةيفاشلاةلاسرلا:سشيفطابطقلا“2

وبأ“(خم)ايقيرفإلامشيفةيضابإلا:ناظقيلا
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لديعس

834(خم)ركبنبدمحممامألا:ناظقلا

تاسارد:ىمانلاگ7)خم)بازمخیرات:زايتم“

دمحمE86G:."°168؛192(خم)ةَّيضابإلانع

662-3/663‹يخامشلا“*ريسقیقحت:نسح

:رَمعميلع“196-198(خم)نابلانصغ:مازعأ“*

168/4؛٠85/391خيراتلابكومىفةيضابألا

ركفلا:نالهج*340ءةيمتسرلاةلودلا:زاحب*

‹؛ىراضحلادمعبلا:يريبعجلا“174‹؛ىسايىلا

بجر٤34«بازمينبخيرات:ديعسجاحلا“*112/1

:ةنايصعوب“*35‹برغملاورصمیفةيضابإلا:دمحم

087(نوقرم)نالجراوبةيمالسإلاةراضحلاملاعم

89.

“Motylinski: Les livres , 14.

391

ينورابلااشابنامیلسنبدیعس

(م20/ھ14:قلئاوأ)

ىفرابكلانييركسعلادحأءايبيلبةسوفنلبجنم

.نيرشعلانرقلالئاوأ

ةسردملابقحتلإءمولعلاءىدابمىقلتنأدعب

.(م1908-1911/ه1326-1330)ينامثغلانالربلايف

.شويجلاةداقزربأنمناکف٩طباضهنرلاندقو

:رداصملا*

.2/233‹ينورابلاناميلس:ناظقيلاوبأ“

392

يتازملافلخينبىلعنبناميلسنبديعس

(نامتعوبأ)ينيجردلا

(م12/ه6:ق)

دمحأخيشلادلاو‹رعاشلابيدألاءملاعلاوه

ناک‹تبرغملابخياشملاتاقبطبحاصينيجردلا



يفديرجلادالببسويقتلامعأنمةموُنكنكسي

ىلإلقتنامُت«ىلوألاهمولعاهبىّقلتيتلاو«هبابش
خيشلاسوردعباتثيحءةديدجلاىلفسلانيجرد

.يتازملادمحأنبنوميم

ةصاخءخياشملاريسنمًاريثكدمحأهنباهنعىور

.سنوتبونجىلإنومتنينيذلا

ناكذإءرعشلاضرقوءبدألاهدلاونعثرو

نوحلملارعشلاهيلعبلغيًارعاشناميلسهدلاو

مظنيناكفهلمجرتملاديعساَمأ«يربربلاناسللاب

تنأ»:دمحأهنباللاقدقوءحيصفلايبرعلارعشلا

نمانلصواتممو.«يدلاونمرعشأانأوينمرعشأ

ءةصلخملاةقداصلاهتيرعاشب-اهيفتحيةديصقهبدأ

نمعارتكإلاوملعلابلطىلعهنبا-ةنيمثلاهحئاصنو

:اهعلطمةفاصلاةيذعلاهلهاتم

یرخأاهدعبتلبقتساوةنستضم

یرشہلاهبءيجتاميرعشتيلايف

:رداصم

/1.تاقبطلاباتكةمدقم:نمحرلادبعيلكب“

عضاومةدحعیف‹خياشملاتاقط:ىنيجردلا*مك

(ع.ط),453.458460(طم)ريسلا:يخاًمشلا#

سرهف؛تاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج“"2

.230ءناورإسرهف؛140صرڌيلآ

*Lewicki: Les historiens, 84-85
Notices, 149-150, 164

“Lewicki:

393

)؟(

لصأوهوءديعسابخيشلابنالجراويففرعي

178

:رداصملا*

:شيفطابطقلا“

.143(خم)نابلانصغ:ميهاربإمازعأ“

580ةيفاشلاةلاسرلا

394

یدنلجلانیدبعنبدابعنبدیعس

)670-718/ه50-2:100ط)

‹يرجهلالوألانرقلارخاوأيفنامُعمالعأنم

.نامعلهةماعزيفامهابأناميلسهوخأووهفلخ

‹نييومألامكحىلإنامعًبضء«قارعلاىلعناورمنب
ينباةماعزبنيينامعلاةمواقملًارظنءارارملشفهنأالإ
.ىدنلجلا

ءاريبكًاشيجزّهجفءنامعٌمضىلعجاّجحلاَرصأو

دلبباقحلوءامهموقنمامهعمجرخنمو«امهداوسو

.امهتافوىلإاهيفايقبو(رابجنزامبر)جنزلانادلبنم

:رداصملا

40-42.ةَتمغلافشك:يوكزألا“

395

يوداجلاهللادبعنبديعس

اماعنیئالٹیضقءایبیلبوداجنمهلصيلعملاع

ةلثنعذخأفءيبرعلاقرشملابسردو«ملعلابلطيف

يطويسلانيدلالالجمامإلامهنمريهاشملاءاملعلانم

.(م1505/ه911)

ءةبرجبةماقإلالّضفءبرغملاىلإهعوجردعب

.انکسماهذختاف



ملعلاباورهتشا‹ءامظعلاجرهديىلعجرخت

ةئيملعاططختايادلادهعىفاودلقتوءةسايسلاو

.ةيماس

:رداصملا

ةملكءةمجلادئاوفلا:ناميلسيوداجلا“

396

يمرضحلاهللادبعنبديعس

)م745/ه8:يفيح)

‹ةيضابأإلاةداقنم«نمیلابتومرضحنمهلصأ

ىلع-ٌقحلابلاط-ىيحينبهللادبعهفلختسا

دعسماقو«ءاعنصىلإوهصخشنح٩«تومرصح

.ه8

بورحيفناكدقفءعاضوألاهلرقتستملنكلو

.كانهةَيمأينبدئاقةَيطعنباعمةّدع

:رداصملا

111-23/115ءيناغألاباتك:يناهفصألا“

117ءنوفلخنباةبوجأبقحلم:ورمعيمانلا“

397

ىیخامشلادحاولادبعنب”ديعس

)ع1460/ھ865لوألاعيبر:ت)

هملعذخأ.نيزرابلاىندألابرغملاءاملعنم

ىلإلحترامثءدحاولادبعنبهللادبعهيخأنع

دعبوءنرفيبًرقتسامثءنواتنجإىلإاهدعبلقتنإ

كلفلاملعبةفرعمهل؛بطلاوريسفتلايفعرب

179

.نيفلاخملاعمتارظانمهلو«موجنلاو

هنبالعلو.خيشلانبدمحمنبزیزعيبآنبمیهاربإنبا
.مهتمناكريسلابحاصدمحأسابعلاابأ

:رداصملا

.208-2/209‹ريسلا:ىخاَمشلا“

“Lewicki: Une chronique Ibadite, 60, 64, 65.

: ةظحالم

.ذعسدرو*

338

‹*ىبرجلاىنايغدصلاىلعنبديعس

تیراعتنبا

)م1936/ه1355:ت-م2/ه1289:و)

ظفحوءةغللاءىدابماهبيتاتكيفمّلعتوءنايغدص
.ميركلانآرقلا

ه1307ةنسةنوتيزلاعماجهدلاوهلخدأ

ةداهشبجّرختو«تاونستساهبىضقفم1889/

.م1894/ه1312ةنسعيوطتلا

دعبةنسدوقعلاةباتكلداهشأإلايفةبرجبلغتشإ

ليصحتلاىلإعطقنام‹ةنوتيزلاعماجنمهجرخت

امك

/ه4ماعهسوفنلبجبنرميىلإلحرمث

ةحْباَخبلابينورابلاهللادبعهخيشنعذخأفم6

.ايندلاونيدلاملعهلتف

ةنسبازيميداوىلإلحرنرفينمداعاملو
خيشلاةميألابطقسوردرضحوم1898/ه6

عجرمث؛سيردتلايفروهشةينامثهدعاسو«شيفطا
ًرقتساثيحم1899/ه1317ةنسةبرجىلإ

پ
ا

هب



دعس

.داشرإلاوظعولاوفيلأتللماقملا

تحتةسوفنلبجبنرفيبناكاملًاباتكفل

(طم).«دودرلاةفرعمىفدومحملاكلسملا»ناوتنع

.ايبىلب

ةديرجلةديصقاهنمءرعشلاضرقيفتالواحمهل

:اهعلطمةيناظقيلابازيميداو

ميركلابعشلااهيأاونوكف

اوميهومكيداولوحاعیمج

هنطومىلإرئازجلاببازيميداونمهعوجربو
تاشرإلاوظعولاوسيردتللماقملاهبًرقتسِإءةبرج
نيحنمةمصاعلارئازجلاىلإدّدرتيٌلظو؛داهشإلاو
.رخال

‹رداونكلذيفهلوء؛لدجلايفةردقهلتناك

ةّدحوةميدبلاةعرسبهيرصاعمنيبرهتشاامك

.ءاكذلا

:رداصملا“

هيلعلاحأ(خم)تادييقت:بوقعينبملاس”

نيفلؤملامجارت:دمحمظوفحم“يريبعجلا
بازيميداوةديرج:ناظقيلاوبأ*235/1ءنييسنوتلا
83/1‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا*م62/927ع

شماه103ءابهذموةديقعةيضابإلا:رباصةميعط“
.148-149بازمينبخيرات:دیعسجاحلا“86

مسالايفقفتييناثلاتيراعتنبدیعسكانه“

اذهفنامزلايفنافلتخيامهنكلوانههلمجرتملاعم
ةنسيففرخآلاامأ.م1936/ه1355ةنسيفوت
.امهنيبطلخلاعقواماريثكوم1872/ه9
.لئأتيلف
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يلعنوهب؛ديعسابنبيلعنبديعس

07/ه5:ت-م3/ه1321:و)

(م1966يفناج

ةيانعلاىقلوءةقيرعةلئاعفنكىففطعلابدلو

ةرضحمهدلاوهلخدأةساردلارسغلبامدنعفءةقئافلا

ءيركزحلاصخيشلادنعنآرقلاظفحًادبيل«ملاسيبأ

:ت)يكيلملاىيحينبرمعجاحلاىلإهلسرأمث

كردياملوهوم1914ةنسهدنعهرهظتسيل(ع1

‹ةرارقلابناورإةقلحىلإضنامثءغولبلانس

رخاوأىلإةيبرعلاوةعيرشلامولعةساردلصاوو

.دوعسمجاحلارمعجاحلاخيشلادنعتاينيرشعلا

ريغم1935ىلإم1931ةنسنمةراجتلابلغتشا

.هرمعةيقبلسيردتلامزالفءاهيفحجنيملهنأ

يفميلعتلاةنهمةسراممًادبم1934ةنسيفف

يفو؛زايتمميهاربإخيشلاةسردمبءةمصاعلارئازجلا
سيردتلابلغتشاوءهسأرطقسمبًرقتسام1938ةنس

يعدتسانيحم1940ةياغىلإ«ينحاباب»راديف

.ةرونببتابثلاةسردميفنآرقلاميلعتل

رادبسردوترهيتىلإلقتنام1942ةنسيفو

ةديلبلاىلإرفاسم1948يفوءةّيضابإلاةعامجلا

.ةّمهملاسفنل

لصاويلم1951ةنسهسأرطقسمىلإعجرمث

.ملاسيبأةسردمبسيردتلايفهراوشم

رخاوأيفةباّرعلاةقلحيفاوضعريتخادقو

ىوتفلاوداشرإلاوظعولايفهبجاوبماقفءتاينيئالثلا

.مايقنسحأ

ءهللاليبسىلإةوعدللرفسلاولاحرتلاةرثكبزاتما

نيبفرعىحءنيملسملالاوحأىلععالطالاو
.«اوریسلقال:بقلبماعلاوصاخلا



ندمبلغأ:اهيلإرفاسيتلادالبلانيبنمو
لبجءنامعةنطلسءتاّرمةّدعزاجحلارئازجلا

...سنوتءرصمءايبيلبةسوفن

«بازیميداویرقفلتخميفنيثبنمذيمالتكرت

تاءاقلوتالسارمهلو٤«هديطخةطوطخمةبتكمو

خيشلارئازجلانم:اهنمةَّماهتايصخشعمةديدع

؛يميهاربإلاريشبلاخيشلاو«سيدابنبديمحلادبع

ءيليلخلامامالاوءيبايسلادومحخيشلانامعنمو

يلعخيشلاوءينورابلاناميلسعيبرلاوبأخيشلاايبيل

خيشلاو«بوقعينبملاسخيشلاسنوتنمو؛رمعم
يحلادبعخيشلابرغملانمو؛يبازعلارمع

...ىناتكلا

.همزاليذلاركسلاضرمرثإةينملاهتفاو

:رداصملا*

‹فلۇؤملاةلوهحمص7يفةلماكةمجرت

.(ثارتلاةيعمجةزوحبةروصاهنم).ةطوطخم

400

تيراعتنبا‹,"يبرجلاينايغدصلا
)م182/ه1289:ت)

بیتاتکبهملعىقلت«نيزرابلاةبرجخويشنم

نعذخأوءريبكلاعماجلاةسردملخدمثءةريزجلا
هنأركذيو«ينورابلاىسيعنبديعسنامثعيبأخيشلا
.ينورابلامساقلايبأنبىسيعنعاضيأذخأ

ًاعلوميقبوءهوبأاهكرتيتلاهكالمأةيمنتبلغتشإ

مجارتيفةلاسر»فَكأفءةيخيراتلاقئاقحلانيودتب

ماعىلإاهخيراتعجري‹ةريزحلاءاملع

ناظقيلاويأخيشلادمتعااهيلعو.م1856/ه3

15»2م-مالعامجعم

دیعس

نبملاسخيشلاوءريسلاقحلمهباتكيفميهاربإ

.ةيرجخيراتهباتکيفبوقعي

ةمجرتنعهتلفغيفسابعلاابأعئخاّمشلادقتنإ

يرصاعملمجرتوصقنلااذهكرادتف‹خياشملاضعب

باتكلااذهنممويلاسانلايديأنيبلوادتملاو

بوقعينبملاسخيشلاةبتكميفدجويوبدافحأ
.باتكلللماكلاصنلاوههلعلنيساّركيفعقيطوطخم

خسنيذلاينورابلاهللادبعنبديعسهتذمالتنم

.تاطوطخمةعهل

.م1872/ه1289ماعةيردنكسإلابيفوت

:رداصملا*

(خم)ةبرجءاملعيفةلاسر:تيراعتدعس“

309/2(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“2.27

ظوفحم*13142بيرجخیرات:توقعيسملاس*

11/1‹؛نيسنوتلانيفلؤملامجارت:دمحم

343ءةبارصعلاماظن:يريبعجلا*335-4

19ء16فيملعلاةكرحلانعحمالم:يريبعجلا“*

.212/4.خيراتلابكوميفةيضابإلا:رّمعميلع“

401

(دیعسوبآ)نوماينبيلعنبديعس

)ع17/ه800:ت)

هدهعيفاهتبارعنساناکءةبرجمالعأنم

.مهتسائریلوتف

رهاوجلابحاصيداربلامساقلاابأخرؤملارصاع

ديعسمتنهاامنيب«فيلأتلاباًمَتهمناكيذلاءةاقتنملا

ةيرجبوَةَماعبةيضابإللةيعامتجأإلانوؤشلابيلعنبا



دعس

:رداصملا

(خم)ةبرجخويشلوحةلاسر:تيراعتنبا”

(خم)ةيرجةبازعلوحةلسارم:يتاليحلا“

.0209324ءةباّرعلاماظن:يريبعجلا“

402

نامیلسنبردينبییحینبيلعنبديعس
*(حلاصوبا)يريخلايبرجلانامثعنبا

”*.ديعسيّمعبريهشلا

(م1492يفناج/ھ898مًّرحم:ت)

معمسابرهتشادقو‹قافألاهترهشتقنط2ملع

.ذىعس

اشناهبو«سنوتبةبرجةريزجب«ميجأةيرقيفدلو

ىبحينبديعسنبسنويةاجنلايبأنعملعلاذخأو
یسیعنبرکبيبأوءيبرجلاينايغدصلاتيراعتنبا

١.ينورابلا

ىلإهلهأثعب؛بازيميداوبلهجلایٌشفتاتمل

هنمنوبلطيًادفوةديمحنبيلعخيشلاةعامجمده
‹يداولابنيدلاوملعلاييحُيلهتذمالتدحألاسر
‹ەتذمالتوةينامثلاءءانبأربتخاوكلذىلإمهباج
هرمعناکو.ةرادجبرابتخالايفديعسهنباحجنف

ةنسبازيمىلإمدقفءةنسةرشعينامثكاذنأ
خيشلا:امهنيرخآنيملاععمم0/ه4
ینببیصننمناکيذلاديعسنيادمحمجاحلب

ةرونببيصننمناكيذلانامحدخيشلاو«نجسي
.ةيادرغظحنمناكفوهامأو

يعامتجالاحالصألاىلإمويلَّوَأنمردابف

ةضهننوكوبازيميداوىبحأفءينيدلاويملعلاو
.ةَنيد؛ةَتملع

:يليامهتازجنمنم

م1450/ھ855ةنسىوتفللسلجمسيسأت-
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دقو«بازيميداوروصقلكءاملعوخياشمعمجي
هرودبًامئاقسلجملالازيالولعبامیفهمسابیمس

لئاوأيفنالجراوخياشمهيلإفيضأدقو.مويلاىلإ
.م20/ه14نرقلا

ةدلبلارئاشعنيبءاوسءنيبلاتاذحالصإ9

يضاقلارودبماقو«بازيميداوىرقنيبوأءةدحاولا
.ماعلا

فلتخماهيفسردءةيادرغيفذيمالتلارادءاشنإ-
نمةبخنهيديىلعجّرختوءةيوغللاوةيعرشلانونفلا
نبحلاصمهرغصأمهنموهئانبألاثمأرابكلاءاملعلا
نمبلطبءةخيشملاىفهلةفيلخهنّيعيذلاديعس

نبىسيعيدهميبأخيشلالاثمأو.ةيادرغيلاهأ
بسنةلسلسىفهفيدرناكيذلايكيلملاليعامسإ
نبسنويةاجنلايبأنعديعسيّمعخيشلانع:نيالا
.دعس

اهسبحوةسيفنلابتكلانمريثكخاسنتساوعمج-
ذنماهنمىقبتامفشتكادقوءةيادرغبذيمالتلارادل

ليلدلثارتلاةيعمجدادعإراطإيفوءروهشةعضب

نآلاةدوجوملاديعسيّمعخيشلاةبتكمتاطوطخمل

بةحترؤمهتاخوسنمنمريثكاهبو؛هتدفحدحأةزوحب
لشمءةسوفنلبجنمنججْرجِإبم1479/ه4

ينغموءىيتازملافلخينبناميلسلةنوزخملافحتلا

.ناونعةئاملاىلعاهددع

اهنمركذن«یواتفودئاصقولئاسرةّدعفيلأت-

:ليثمتلاليبسىلع

لکشىلعلاؤس‹(خم)‹(هّقفلايفةموظنم».1
34اهنمانلصوءةيضابإلاريغءاهقفضعبلةديصق
.ًاتس

 



.(طم)ء«نيديعلااتطخ».2

.حبصلاةالصدعبةعامجىلتييذلاءاعدلا3
.(طم)‹«مالسلا»بىَمسملاو

‹ةَيهقفلاىواتفلا»نمريئكلاىلإةفاضالاب.4

.(خم)

يفمويلاىلإهدعبنمةعبئتمةداعناكفءةباّرعلل

.ةيلبقلاةهجلا
؟همسابةفورعملاةربقملایفنفدوهیادرغبیفوت٠

نالجراووةعبسلاروصقلاةباّرعممتجياهتضوريفو
رومأنمسانللٌدجياميفتارارقلاذاختتاوةشقانمل

.ةيسايسو‹ةيداصتقاو«‹ةضاقثوةعامتجاوةىنيد

دهعمةيادرغبءىشنأم1973/ه1393ةنسيفو

.ةيمالسإلاةعيرشلامولعيفةئيملعلاتاءافكلا

:رداصملا

(خم)ةنوزخملافحتلا:فلخينبناميلس“

:ماشهنبا“128قھ884خيراتبديعسيماخسن

ةسوفنلبجبديعسيتمحخسن(خم)بيبللاينغم

73ق‹ه884خڂخيراتب.نجيرجإدلبيفايبیلب

45122ء39قيفاشلاةلاسرلا:شيفطابطقلا“

5/113-7(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

:رمعميلع“110ء92(خڂم)بازمخيرات:زايتم*

234-4/236؛3/423.خيراتلابكوميفةيضابإلا

ءةذبن:يرونلا“251/1ءرئازجلاةضهن:زوُتبد"

نيبسنوتلانيفّلؤملامجارت:دّمحمظوفحم“1

‹215219269ءةباّرعلاماظن:يريبعجلا“
يراضحلادعبلا:يريبعجلا“1291-290
48ءةيضابإلاةسردملارود:يريبعجلا“1

183

دیعس

جاحلا“11ءةيملعلاةكرحلانعحمالم:يريبعجلا“

ليلد:ثارتلاةيعمج“78بازمينبخيرات:ديعس

اهلكءديعسيمعخيشلاةبتكمسرهفءتاطوطخملا
ةبتكمسرهف؛اهريغو152صرديلآ.سرهفو-

.13-27.بازیمدئاوع:جاحلبراشق*36حجمزايتم

84-85(خم)ةنتفنمتعقوامدييقت:لوهحم“

1٠(خم)بازیمدهاشمةرايزلوحةلاسر:لوهجم“

.(خم)م.ت.ن.م:يحيساروب*623

“Louis: Les mechaikhs, 28, 31

Interview du Cheikh Bayyud, 44.
“Cuperly:

نبةديمحنبىلعنبدیعس:رياغمبسنبدرو"

يمعبريهشلاءيبرجلايريخلاديعسنبقازرلادبع

‹لازغدلجىلعءهاندجويذلابسنلاانتبثأدقو

.بتكلانمخيشلاتاكلتممةمئاقلمحي

403

يعاوزلاراكعنبديعس

)م11/ه5:قيناثلافصنلا)

.ةقلحخيشوءايتفماملاعناك

خيشلانعودبياميفملعلاذخأوءغيرأنكس

.ريسلاضعبهنعىورذإركبنبدمحمهللادبعيبأ

ويآءيغاَوزلارامعنبديعسنعىیورنتممو

.هباتکيفةريسلابحاصركبيبأنبىيحيءايركز

:رداصملا

ريس:ينايسولا*361/2ءةريسلا:ءايركزوبأ“

2/144‹ريسلا:يخاَمشلا*209/2(خم)

“Lewicki: Les historicns, 119.
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(نامثعوبأ)ينورابلایسيعنبديعس

“م1868/ه1284:ت)

ىلعذملتتو«ةريزجلابريبكلاعماجلاةسردمبسرد
.يوداجلایحینبدیعسخيشلا

ء؛نولوطبةيضابأإلاةسردمبسّردفرصمىلإلقتنا
.الیوطرصمبثکمورهزألاعماجلاو

ملعيفةّصاخبوءلوقعملاولوقنملايفًاعرابناك

ةنسةبرجبريبكلاعماجلابسيردتلایڵلوت

دمحمنبناميلسعيبرلايبأناكمم1805/ه0

ملعلاةسائرهيلإتدنسأخيشلايفوتاًملوءيخاّمشلا

.روكذملاعماجلاب

ناميلسنبدمحأسابعلاوبأ:هتذمالتنم

ءايركزوبأوءينورابلابوينبديعسوءينورابلا

تیراعتنبدیعسوءينورابلارمعنبىيحب

ةبارعلاةيلوؤسمرييستيفةّمجتابوعصىقلت
هدنعاموهيأربلکدادتعاو٠مهتملكفالتخاتيسب

[هرصعيف]ةبازعلاماظنٌنأ»ىلعليلداذهوملعنم

.يريبعجلالوقيامك

:رداصملا*

31قبرجءاملعيفةلاسر:تيراعتنبا”
نبملاس“16ةقرو«سورد:بوقعينبملاس*
:ناظقيلاوبأ*141-142ءةبرجخيرات:بوقعي

ناميلس:ناظقيلاوبأ“*67/1(خم)ريسلاقحلم
0232ةباّرعلاماظن:يريبعجلا*1/34ءاشاب

16ءةيملعلاةكرحلانعحمالم:يريبعجلا*3

‹خيراتلابكوميفةيضابإلا:رمعمىحييلع*
هللادبعخيشلا:دوعسمدّمحمناربج“2

ةيخيراتلاةلجملا(1)هراثآوهرابخأيفةساردينورابلا

339.340ص)م9931(71-72ع؛ةيرافملا

.94بازمينبخیرات:دیعسجاحلا“

:ةظحالم

:ةنسيفيفوتهنأناربجركذ“

.م1882/ه10

405

يرصم‹یسیعنبديعس

(م20قتاينيرشعلا/ه14قتاينيعبرألا:يفيح)

ا
و

هنیدمیفهسرامترئازجلابةنيطنسقىفءاضقلاب

.يرئازجلابرغلابركسعم

ىلإءايملابلجعورشمليومتبماقنملّوأوهو
هيفًدتشإتقويفءنيتاسبلايفةعقاولارابآلانمالبلا
.م1947ةنسكلذوءفافجلا

يفلاثم»اهناونعةديصقبميهاربإزايتمخيشلاهاثر
.«ىدتقيريخلا

كرتدقوءتالبطلابجبرورمثداحيفيفوت
فرشيءميظعلاعورشملااذهمدختركسعميفاسابحأ
.ةيادرغبقيتعلادجسملااهيلع

:رداصملا*

"یدتقيريخلايفلاشم'ةديصق:زايتم۰

يالط“ثارتلاةيعمجةبتكمءتاحفص5يفةنوقرم

.(خم)م.ت.نم



406

(م20/ھ14:قلئاوأ)

ةقفر-ملعلاذخأءمالعألانييسايسلاوخياشملانم

ديىلعءرهزألاعماجب-ينورابلاهللادبعخيشلا
خيشلاو«ينومشألادمحمخيشلاوءاقسلادمحأخيشلا

‹عماجلاباطقأنممهريغوءيواطهطلاميحرلادبع
.م13/ه1259ةنسيلاوح

ءرصميفةرهاقلاباهليكووءةيسنوتلاةلودلابئان
یّنح.ةسايسلاونيدلانيبنيعماجلارباكألانمناك

.اشابقيفوتيويدخللةراشتسالاعجرمراص

‹ةيسايسلااهنوؤشبكتحاواهنطوتساورصملزن
.ةيبارغلاةروثلاضراعو

(خم)راّفحريكبنبميهاربإخيشلاىلإةلاسرهل
صْصخي‹ةرهاقلابةعبطمءاشنإةّطخاهيفعضو

‹؛نييضابأإلاملعلاةبلطىلعىقامنإللاهعيرعبر

يضابإلابهذملاقفوايلعتاساردلاجمانربحرتقاو

ريملعورشمدّرجمتیقبهذههتطخنكلو.رصميف

.رولا

ملو«سنوتىلعاسنرفءالیتسابفرتعيملوتام

ديدشءروغلاديعبرظنلايوقناك؛ةباينلاباهلملسي
.ةدارإلايوقةضراعلا

:رداصملا“

راتخمرصانلاجاحلاةبتكمب(خم)ةلاسر“

.3ء2فقرو(خم)سورد:بوقعينبملاس”

ةساردينورابلاهللادبعخيشلا:دوعسمدمحمناربج

‹ةيبراغملاةيخيراتلاةلجملا(1)هراثآوهرابخأيف

.343ص(م1993)71-72ع

407

ءايركزنبمساقنبدیعس
)م1790/ه251:يفيح)

خيشلارصاعءةبازعلادحأ«نجسيينبنايعأنم

.نامحيبنبميهاربإ

.ينامعلارصاننبناميلس

:رداصملا*

(خم)نامحيبنبميهاربإخيشلاتامّلؤمعومجم“

.ق5

408

ىنتازملادياقنبدیعس

)م759/ه2:يفيح)

نمناک‹برغملايفلئاوألاةّيضابإلامالعأنم

دبعباطخلاىبأدنجاهيفمزَهيتلام759/ه2

.يساَكبعلاصوحألايبأةدايقبئسابعلاشيجلاىلعألا

:رداصملا

.118-119مالسإلاءدب:مالسنبا“

409

ينمومسلاءايركزيبأىيحينبديعس

(م16/ه10:قلوألافصنلا)

هريزجبمكحلااوُلوتنيذلانيينمومسلاءارمألادحأ

نرقلانملوألافصتنلايفمكحهنأودبيوءةبرج

.يداليملارشعسداسلا/يرجهلارشاعلا

:رداصملا

ةبرجءاملعمجارتيفةلاسر:تیراعتنبا“

.310ءةباّرعلاماظن:تاحرفيريبعجلا“



410

(مساقلاوبأ)ينورابلاىيحينبديعس
)1952/ھه1372 ت)

HF|نم نآرقللًاظفاحناكءايبيلبنييسوفتلايفق

؛ملعلابالطنمليلقريغددعهيلعجّرخت
هل«بيدألاةثاًكبلابتاكلاهتأبناظقيلاوبأهفصو

ناميلسينورابلاراثاولئاسررشنوعبطيفلضفلا

.اشاب

ناونعتحتباتکهلو٠رصمبسيردتلاباغَتشا

نيدهاجملاميعزينورابلااشابناميلسةايح»
.«نييسلبارطلا

كلذلو‹يروهمجلاماظنلابهتادانموءاييیلبكلملا

.م1952/ه2

:رداصملا*

وبأ“229/2(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوب”

ةنامأ“46,141ءاشابناميلسةايح:ناظقيلا

:ثارتلاةيعمج“19ءنييبيللانيفلؤملاليلد:مالعإلا

49رديلآسرهف؛تاطوطخملاليلد

411

(نامثعوبأ)يميجألايوداجلاىيحينبديعس
(م1692-1734/ه1103-1147:نيبيح)

هذيملتهنعلاق‹سنوتبهيرجةريزجخياشمنم

.«ةلوقنملاوةلوقعملامولعلايفقئافلا»:ينورابلا

صضعبنعاطمًذضعافدلاوء‹هبشلادروفيلأتلاو

186

.مهبهذموهرصعخياشمىلعنيدقاحلا

‹يبعصملافسويبوقعيوبأخيشلا:هذيمالتنم

.ينورابلاىسيعنبدیعسو

قحلميفناظقيلاوبألوقيامكةيرعشلاهراثآنمو

ضعبدجوتو.«ًاناويدتناكلتعمجولهللاهمحر

.فطعلابناورإةبتكمبةطوطخمهدئاصق

رکذندودروءةيهقفةبوجأوىواتفةعومجمهلو

:اهنم

.(خم)«سبحلالوحًايهقفًاباوج».1

.(خم)«ماكحألايفىواتف».2

ليعامسإيالومشكارمناطلسىلإةلاس3

عماجملافلتخميفهتاطاشنىلإةفاضإلاباذه

:لثمةيملعلا

يملعلاعامتجالايفيبرجلادفولاعمةكراشملا"

تّبثتلالوحم1692/ه1103ةنستولالبدقعنملا

.ةداهشلاىف

دجاسمدحأبدقعنملاىملعلاسلجملايفةكراشملا“
.م1734/ه1147ماعةبرجةريزج

:رداصملا

ةبرجءاملعمجارتيفةلاسر:تيراعتنبا”

ملاس“68(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ*90(خم)

ماظن:يريبعجلا“4-15(خم)سورد:بوقعينب

يراضحلادعبلا:يريبعجلا“229-230ءةباّرملا
‹بازمينبخيرات:ديعسجاحلا“171/1.ةديقعلل
لآسرهفءتاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج“4

؛176178ء179.ناورإسرهف؛136صردي

.6حجم؛دیعسجاحلاسرهف

Smogorzewski: Etude sur le Waqf, 12.



412

*(حونوبأ)ينودملايتازملافلخينبديعس

)961-1009/ه350-8:400ط)

وهوءاهئامظعنمميظعوءةتازممالعأنمملع
ةورثنمهيلعهللامعنأامعمعرولاوملعلاخيش

نمرجضيالءلاملاوملعلايفةعساذناكفءةلئاط

ردصلابيحرءلئاسملاةبوجأنمىيعيالوءلئاسلا

.اهيف

ءايحإىلعظفاحوءرايخألاكلاسمكلسنمموه

هربكطرفلناكىحءاليوطرّمعءراثآلاوريسلا

ىلإدوعيوأدجسملايتأيلهتلغبىلععفريهفعضو
.هس

اوعمتجانيذلارابكلاةبارعلانمينايسولاهلعج
نمةلأسمةئامئالثمهنيباورجأف«غيرأبتیدجَب

نبفسويبوقعيوبأ:ةبازعلاءالؤهنمو«صخرلا

وبأوءيناينريلانولهسنبفسويبوقعيوبأوتاق
.ينجاتريلاسايلإفسوييبأنبدوادناميلس

ءةوعدلالهأزكارمنيبلقنتيرافسألاريثكناك
ىَدأوءيبرغلانادوسلايفتكمداتلصوهنأركذو

ةوسنعبرأهلتناكوءقيتعلاهسرفىلعجحلاةضيرف
.ةوعدلالهأروزيناكلبنهعمثبلياملق

همايخترظناذإكَتنَأءيمتاحلاهمركراثآنمو

حبذيامةرثكلةروشنمءايشلادولجاهيلعتيأر
اهراثكإىلعلمعيوهلاومأرمثتسيناكوءفويضلل

ةيمالسإةلوديفءةلادعلاسمشهيفقرشتمويلًاراظتنا
اهًذميفهاجشتالاةّيوقدصقملاةميلسءمكحلاةهيزن

.ةوقلالئاسووءحالسلاوداتعلااهلعمجيولاملاب

يتلاةلودلاريملوءيتازملافلخينبديعستام

وبأةمالعلااهريملامكءهلاومأاهلرمشتسيناك

.حومطلاسفنهرطاشيناكيذلاسيداب

187

:رداصملا

‹300/2-301قريسلا:ءايركزوبأ“

‹165-2/167(خم)ريس:ينايسولا“23-2

‹؛خياشملاتاقبط:ينيجردلا*9198

53/2ريسلا:يخاّمشلا*369-72410

ءخيراتلابکكکوميفةيضابألا:رمعميلع“

39-42فةيضابأإلارود:رصاندمحم“4/168-65

:لوهحم*7‹ةيضابإلاءاهقفرود:دمحأسايلإ“

.9ق(خم)تاقلعملاباتك

“Lewicki: Notices, 171 “Motylinski:
Bibliographie, 42 “Masquray: Chronique d'Abou
Zakaria, 295-310 “Lewicki: Les historiens, in

folia oriental. 3/62-63 “Lewhcki: Quelques
extraits inedits , 19, 24-25

كلذلعلو‹ريغصلاحونيبأبفرعي“

413

ردينبدیعس
(م11/ه5:ق)

ةلئاعبسنلصأربتعيءحلصملضافءملاع
نممهنموءرئازجلاينالجراواوتكسنيذلا«ديعَّسوأ»
ءيکروُمةيرقاونکسوءبازيمبنجسيينبىلإلقتنا

ءبازيمبنجسيينبيفنآلاىلإهتيرذلازتالو
.رديلآبفرعت

:رداصملا*

.135(خم)بازمخیرات:زایتم*

414

‹نتنیو‹«ينجسيلانودعنبفسوينبديعس
".وفابنأديعسجاحلا»بفورعملا

(م1947/ھ1367:يفيح)



ديیعس

نبفسويبوقعييبأخيشلانعهتدلببملعلاذخأ
ىلإلقتنانملئاوأنمناکمثنودعنبوُح
لهنيلةبرجىلإوءةيلقعلامولعلاذخأيلسنوتةنيدم
.ةيلقنلامولعلانم

ماوعأةثالثنمرثكأدعب-بازيمىلإعجر
‹م1870/ه1287ةنسيلاوح-ملعتلايفاهاضق

شعنأنممناكوءداشرإلاوظعولاوسيردتلاىڵلوتف
هرادبحتفذإ‹؛ةقطنملابةثيدحلاةيملعلاةضهلنلا

هتخأنبا:مهنمرکذن«رابکذیمالتهيفجرحتًادهعم

دبع؛يلكبومحنبرمعءيلعلرمعنبحلاصخيشلا
.لماكوبيديلبهللا

تامولعملانمريثكلاىلإةفاضأإلاباذه
اهذخأويحيهنباهنعاهاوريتلاةتماهلاةيخيراتلا

هباتکيفاهنّوديلزايتمميهاربإخيشلاهنع
.بازمخیرات

ًادحأباهيالاعاجشءقحلالوقيفائيرجناك

ةيهقفلئاسميفبطقللًادئيؤمناكدقوءهللاالإ
ىسيعنببويأامهعموءعرشلاةماعلااهيففلاخ
وهوءمهاوتفنعاعفادمءيثركلاسلجميفيرونلا
ةدلبىلإهيفناوررَقينأمهريغوهيوذبىَدأام
عبسةّدملهتلئاعرئاسوهئانبأعمءبازیمبةروتب

نيذلانموءهتقويفنيكتحملانييسايسلانمناك

ذاختاليسنرفلارامعتسإلادهعيفمهيلإعج
.تارارقلاوفقوملا

ةغللابم1947يام19بخّرؤمباطخدجوي
اهيفالثممءةيسنرفلاتاطلسلامامأهاقلأءةيسنرفلا
.نييبازيملا

لاثمألایرجمترجةميكحالاوقأهمالكنمكرت
.سانلاةتسلأىلعاهنمريثكلايقبدقوءةيبعشلا

188

:رداصملا“

53-54ةيفاشلاةلاسرلا:سشيفطابطقلا“

وبأ*17-27(خم)ةيبهذلالسالسلا:راّقح*

:نودعديعسب“100(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلا

خّرؤمءةنقارلاةلالابءةيسنرفلاتاطلسلامامأباطخ

بازمخیرات:زايتم“.ص1م1947يام19ب

‹148.ء134/2‹رئازجلاةضهن:زوبد“43(خم)

:ديعسجاحلا“324/1ءةذبن:يرونلا“"7200

.٤85.106«بازمینبخيرات

:ةظحالم

ىلإفسويمسانويبازيملالوحياماريثک

.وُئاٻ

415

ةيبلهملاةديعس

)م8/ه2:قلوألافصنلا)

.يدهملالاخعيبرلانبهللادبعةجوز

رودَنهلناكيئاللاتايضابإلاءاسنلانميهو

مغرءاهتأشندهعيفةيضابإلاةكرحلاةريسميفريبك
اتبرسمهلتذخّتا«بهذملاعابتأىلعةأطولادادتشا

اهجوزأل(م775/ه158:ت)روصنملارفعجوبأ
.هتیشاحنمناک

:رداصملا

برغملاخيرات:زوبد“*2:ينيجردلا“
.3/163‹ريبكلا

416

يتاوللاورمعنبمالس

)م9/ه3:ق)

مهم؛هرصعخويشىلعهملعىقلت‹نيزرابلاىندألا

 



:مكح)متسرنبنمحرلادبعنبباهولادبعمامإلا
ترسةقطنمىلعًايلاوهبّصنيذلا(ه208-1

.ةسايسلانسحأواهساسف

عئارشومالسإلاءدراابتاتکبحاصتاودلاووه

.فو.ءبوقعينبملاسخيشلاهقَقحيذلا«نيدلا

۔زترامش

:رداصملا

54-3656-41ءمالسإلاءدب:مالسنبا“

ىنورابلا*203(طم)1/175©ريسلا:ىخاّمشلا“

:زوبد“164/2-165ءةيضايرلاراهزألا:ناميلس

:ميركلادبعتدوج“513/3برغملاخيرات

ةلودلا:ميهاربإزاحب“59ءةيجراخلاتاقالعلا

برغملاىفءاضقلا:زاحب“393.ء107ءةيمتسرلا

.133‹ةيمتسرلاةلودلا:يريرحلا“570‹ىمالسألا

“Lewicki T: Unc chronique ibadith,73 “Lewicki
T: Culte du Belicn, 196-197 “Lewicki T: Etudes,

28 “Lewicki T: Les historicns, 3/106-107.

417

(م16/ھ10:یقلبق)

ءاملعنمضدعيهنأالإءةسوفنبنوانجإنموه
.تیراعتنبسنويخيشلانمملعلاىقلت«ةيرج

ركبخيشلااهیتفتسا(خم)«ةيهَقْفلئاسم»هلو

هيلعذملتتهلعلوءينسيوزغتلاديعسدلاوينسيوزغتلا
يفةبوجأو؛تالماعملاهقفيفىرخألئاسمو.ًاضيأ
سنويهخیشيواتفضعبعمجامكء(خم)ةَّماعبهَقْفْلا

بوقعيفسوييبأخيشللاههُجوةيهقفةلئسأكرت
ءاهنعباجأف(م1510/ه916يح)يتريمدتتلا
.(خم)

189

:رداصملا

‹204215216فبازعلاماظن:يريبعجلا“

‹ةديقعلليراضحلادعبلا:يريبعجلا*7269

ليلد:ثارتلاةيعمج“11.حمالم:يريبعجلا“1

.38.47-39صرديلآسرهف؛تاطوطخملا

123٤.؛لضفالآسرهف؛071ءناورإسرهف1

18.

418

نبيلعنب““دعسنب“ةملس
ينميلايمرضحلادسأ

)م752/هه135:يح)

يعياتةقبطيفينيجردلاهفّنصءةيعادولماعملاع

نبماَمضنعوءةميركيبآنبملسمةديبعيبأنعو

ءةيضابإلابهذمبةرصبلانمءاجنملواوه

.يمالسإلابرغملادالبيفهيلإوعديل
نماثلا/يرجهلايناثلانرقلاةيادبيفءاجهَنإليق

يبأنبملسمةديبعوبأمامإلاهلسرأءيداليملا

نابقاعتي«سابعنباىلومةمركعووهءاجفءةميرك
ءةيضابإالابهذملوعديةملسناك.ادحاوالمج

.ةيرفصلابهذملوعديةمركعو

ريطغمنبديمحلادبعنبدّمحمهُجوتٌلَعلو
رخآجوفهالتمن؛هتوعدراٹآنمةرصبلاىلإيسوفنلا

:مهوءةبراغمةعبرأنمنّوكتيريطغمنباةدوعدعب

يلبقلادوادوبأوءايبيلنميسمادغلاراردنبلیعامسإ

‹ناوريقلانممتسرنبنمحرلادبعوءيوازفنلا
.يتاردسلامصاعو

اوُرَقتساوم752/ه135ةنسةرصبلاىلإاوهُجوت

هعبنمنمملعلايّقلتلم757/ه140ةنسىلإاهب



ةملس

ىلإاوداعمث؛ةميركيبأنبملسمةديبعيبأديىلع

نبىلعألادبعباطخلاوبأمهعموبرغملادالب
بتكورداصملايفاوفرعءينميلايرفاعملاحمسلا

.برغملاىلإملعلاةلّمَحبخيراتلا

ةوعدلايفدعسنبةملسدوهجتحجندقو

نأتددو»:كلذلبقهسفنعملوقيناكوءةيضابإلا

نإيلابأالفهرخآىلإراهنلالَوَأنمرمألااذهرهظول

ًاناميإوءةوعدلايفًاصرحكلذٌلكو.«كلذدعبثم

دالبيفةيضابإلاترشتناف؛هجهنباوصوبهذملاب
.مويلاكلذذنميمالسإلابرغملا

:رداصملا

:ءايركزوبأ*358-359ءةرهمج:مزحنبا"

11/11-12تاقط:ينيجردلا“42/1قةريسلا

برغملاخيرات:زوبد“91/1ءريسلا:يخاَّمشلا*

ىنورابلا*183/3.185188؛410/2ءريجكلاا

يلع“30-35ءةيضابإلاخيراترصتخم:ناميلس
17/4٠؛21/2.بكوميفةيضابإلا:رّمعم

410/2‹ريبكلابرفملاخيرات:زوبد“26-1

:زويداتيكستيفيل°“#2ءمالعألا:يلكرزلا*

ةيضابإلاتامامإلاةأشنوءةرصبلابنيملسملاةعامج

عارصلا:زيزمعلادبعبودحملا“*8(ةرضاحم)

نامعةقالع:يريبعجلا"15-106ءيبهذملا

ملسمةديبعوبأمامإلا:يدشارلا*15ءةيقرفإلامشب

نابلاصغ:مازعأ*190ءرباجمامإلا:يفاوصلا“

‹ةيجراخلاتاقالعلا:ميركلادبعتدوج“27(خم)

‹ةّيمتسرلاةلودلا:ميهاربإزاحب*546

نالهج“77ةيمتسرلاةلودلا:يريرحلا*62-1

ملاعم:ةنابصعوب“42ءيسايسلاركفلا:نودع

لبج:يدوهزم“.77(نوقرم)نالجراوبةراضحلا

.31-37‹يمالسإلاحتفلاذنمةسوفن

*Bekri: Le kharidjisme Berber, 57

The ibadites in Arabia and Africa, 86.

“Lewicki:

.دیعسدرو**ةمالسكلذكدرو“

190

419

يغاوزلا“*ةفطقنبةملس

)7-823/ه1-208:نيبيح)

ةسوفنلبجيف‹«هرصعءاملعديىلعذملتتءىندألا

.هيحاوضو

نمحرلادبعنبباهولادبعيمتسرلامامإلاهنّيع
يفهلسرأاملكلذوءاهيحاونوسباقىلعًايلاو

ءةطامطملثمندملانماهيلياموسباقحتففركسع

ادعامءةيسلبارطلادالبلاعيمجوةبرجىلعىلوتساو

.ةبلاغألاةالوتحتناكام

:رداصملا

بطقلا“203ء7195(طم)ريسلا:ىخاَمشلا“

ينورابلا“91-92.يبقعلاىلعةرلا:شسیفطا

:رمعمىبحييلع“165.ةيضايرلاراهزألا:ناميلس
نبملاس“46ص/4ح؛خيراتلابكوميفةيضايإلا
‹برغملاخيرات:زوبد“64ءةبرجخيرات:بوقعي

ءاضقلا:زاحب“107ةيمتسرلاةلودلا:زاحب3

:ميركلادبعتدوج“571ءيمالسإلابرغملايف

ءةيمتسرلاةلودلا:يريرحلا“60ءةيجراخلاتاقالعلا

133.

“Lewicki: Un document inedit, 1/178;

.(8صءشيعوبةمجرت)

.ًاطخوهوةعيطقدروونافطقدرو“

420

(م823-871/ه208-258:نيبيح)

مامإلاهنّيع«نييمتسرلااورصاعنيذلامالعألانم
دعسعم(م823-871/ه208-258:مكح)حلفأ



.ةاكزلاةيابجبفلكرخآلاوةرادالاب

:رداصملا

.42ةيضابإلاخيراترصتخم:ناميلسينورابلا“

421

(عيبرلاوبأ)‹«ينورابلاناميلس

)م1962/ه2:ت-م2/ه1310:و)

ابكيفدلوءايبيلبنيينورابلاةمورأءانبأدحأ

ةينارقلاسرادملايفلوألاهملعتىقلتو؛ةسوفنلبجب

ةنوتيزلاعماجىلإلقتنامثءلبجلابةيضابأإلا
.رصمبفيرشلارهزألاف«سنوتب

هتالحرنمهتدوعدعبم1924/ه1343ماعيف

ةَدمهبلظوءءاضقلاكلسبقحتلإءةيليصحتلاةيملعلا

وههلغشبصنمرخآناكوءابيرقتةنسنيعبرأ

سلبارطبةيعرشلاةيفانئتسالاةمكحملاراشتسم

.برغلا

بزحلابًاوضعناكوءيلاطيإلارامعتسإلابراح
.ينطولارمتؤملابزحبوضعمث«سلبارطبينطولا
ةنجلباوضعريتخأم1952/ه2ةنسيفو

اهبتطينأامدنعاهنملاقتسامثنيرشعلاودحاولا

نوكينأهيلعضرعيتلانيكسلاةنجلليكشتةكهم

ضفرفاهيفاوضع

عمجةَمهمبموقيوهوم1948ةنسبازیمراز

دقو«سلبارطةنيدمبدجسموةسردمءاشنإلللاومألا

.(حتفلادجسم»مسابدجسملايمسوءامهلمكأ

:رداصملا“

0.145ءنييبللانيفلؤملاليلد:مالعإلاةنامأ“

.(خم)م.ت.ن.م:ميهاربإيالط“
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422

يتريمدنتلاناميلسوبأ

(م16/ھ10:ققلبق)

مُثءةرتفللبجلابمكحلاىڵلوتءةسوفنءامعزدحأ

.يسورشلاورمعوبأهدعبنمهالوتيلهکرت

:رداصملا

.2/16‹ريسلا:يخاّمشلا“

423

يوداحجلانامیلس

م1950/ه1370:ت-م1881/ھ1299:و)

لبجبوداجنمهلصأ٠يفحصوملاع‹خياشملانم

نعذخأفءمظعألاعماجلابذملتتءايبيل-ةسوفن

راجنلادمحميدئيسخيشلا:مهنملوحفةذتاسأ

يحئافصلاليعامسإيدئيسخيشلاو‹يكلاملايتفملا

.يفنحلايضاقلا

دبعخيشلاسوردمزالفءيبرغلالبجلاىلإلقتنامث

.ةينورابلاةسردملابماوعأةعضبيسوفنلاينورابلاهللا

هتلدشرملادةديرجاشناو؛ةراجتلفرتحا

ةكوحمف»فریړکووداهلنانوألادشرم»هدیرج

ةفاحصلاخيش»ببقلىَّنحءسنوتبةينطولاةفاحصلا

.(ةيسنوتلا

:هناونع«هدئارجنمتابختنمهيفعمجایاتکلأ

ةَتمألادشرمتابختنمىفةّمحلادئاوفلا»

ءةردانلاهتحارصلةّماعلاوةتصاخلاةقثزرحأدقو

.نيملاظلاونيرمعتسملاهتعراقملو

:رداصملا“

777-781ءةمحلادئاوفلا:ناميلسىوداحلا“
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وبأاهيلإلاحأءهدادجألوحةلاسر:ينورابلانامیلس“

ىلع“31/135ء.ناميلس:ناظقيلاوبأ“.ناظقيلا

ناربج*132/3‹خيراتلابکوميفةيضابألا:رَمعم

ىفةساردىنورابلاهللادبعخيشلا:دوعسمدمحم

ءةيبرافملاةيخيراتلاةّلحملا(1)هراثآوهرابخأ

دمحميرباجلا“349-351/ص(م1993)71-72ع

لوصفلاةلجم؛يوداجلاناميلسوهنم:حلاص
هيلعلاحأ)6عءةيناثلاةنسلا.ةيريهامحلاءةعبرألا

.(ناربج

424

(م19/ه13:ق)

؛تمموهقف‹اهئاملعنمولرميلهآلضافآنم

.تالكشملالحيفهيلإعجري

يفهيلإعجريامًاريثكينورابلاهللادبعخيشلاناك
.ىوتفلا

:رداصملا*

2/137(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبآ

425

(عيبرلاوبأ)يوداجلامساقلايبأنبناميلس

)م1788/ه231:يفيح)

ناميلسخيشلانعملعلاذخأ؛ليلجمل
.يخ-امشلا

ماملإعمءديحوتلاوضئارفلاوماكحألايقهيقف
.ءايميكلاوخيراتلاوكلفلاب

نكلردقلاةليلج«تالاؤسلاباتكىلعةيشاح»هل

.اهلمکيمل
:رداصملا“

.2/305(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوب*
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(عيبرلاوبأ)يئاطسرفلا*ءايركزيبأنبناميلس

)ع1510/ه6:يفيح)

ةبرجةريزجيفنييركسعلاةداقلاوخياشملانم

.سنوتب

لوقيءةسوفنلبجبرغبءاطسرفةنيدمنمهلصأ
معيأ]هللادبعانّمعىلعًارقأتنك»:هملعتنع

‹وطاسفب[دحاولادبعنبهللادبعوهويخاّمشلا

نمرایخنمناکو.ليدنمنبوافسيانّمعاهبترشاعو

.(تکردآ

لضفلايبأءانبأدحأعمرّمدلبجبًاضيأسردامّبرو
‹يكستفيلركذامك.يداّربلاميهاربإنبمساقلايبأ

.هدلاونعاهذخأنوكيدقفبرحلانونفاًّمأو

.ريسلاضعبهنعیورويخاّمشلاهرصاع

دنعىراصتنلاٌدضهدلاواهداقيتلابرحلايفكراش

دقفءًاتسحءالبیلبأو«ةبرجىلعمهئاليتسإةلواحم
-ىراصتنلانيباوعطقوءنيملسملاركاسعنمةقرفداق

ءمهنفسيوأيناكيذلارحبلانيبو-مهبورهدنع

نماونکمتيملف.مهومزهومهولّنقو«مهودّرشف
نادلبلانمريثكلمهرامعتسادعباهيلعءاليتسألا
ليصافتينورابلادروأدقوءايقيرفإلامشيفةيمالسأإلا

'.اهتايئزجوبرحلاهذه

.رداصملا

573-574م.ت.ن.مريسلا:يخاّمشلا"

.(خم)ىراصنلاءاليتساخيرات:ينورابلا“

Lewicki: Les historiens, 3/69-70

Lewicki: Etudes, 71-72

.رخآًاصخشنوکیدقءءايركزنبادرو"



427

(دوادوبأ)يفردلاییحييبأنبناميلس

)م11/ه5:قدعب)

.ايبيلبةسوفنلبجبءفرديإةدلبىلإبسني

.لبجلابهنامزخياشمدیىلعذملتت

ةقفرءةسوفنلبجبروُمزلهأىلعمكحلایلوت

نسحأنمهکرابمامهمايأتناكوهللادبعهيأ

هريبدتنسحلةقطنملااهيلعترمىتلاتارتفلا

.هتسایسو

اناككلذكامهّدجوامهابأنِإفءىفردلاتيصفأ

:رداصملا

يلع“30/2؛243/1ريس:يخاّمشلا"

.71/2.خيراتلابكوميفةيضابإلا:رّمعم

428

نبدمحمنب(يناثلا)دمحأنبناميلس
ةتسيبأنبمساقلايبأنب(لوألا)دمحأ

(عيبرلاوبأ)يبرجلايشكيودسلايبصقلا

)م167/ه81:يفيح)

‹ءاملعلاوملعلابةريهشلاةَّنسيبأةلئاعنم

ةبرجةريزجنمرمعنبدمحميشحملامعنباو

.سنوتب

نبسنويةاجنلايبأخيشلاديىلعهدلببذملتت

امناعرسوءيبرجلاتيراعتنبیحینبديعس
ناكذإءيبدألاويعرشلاملعلايفةيلاعةبترمغلب

.ناظقيلا
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نامیلس

ءامسأىفةلاسروءةيهقفلاىواتفلانمةعومجمهل

ةبتكمب(خم)اهتيادبىلعالإرثعيملءىنسحلاهللا

‹تاقيلعتكرتو.ةبرجببوقعينبملاسخيشلا
:اھنمبتکةدعىلعيشاوحو

دبعرامعیبأال:«تالاهحلاحرشباتک».1

ملاسنبيلعخيشلااهعمجدقوءةديقعلايفيفاكلا

امهوءدحاوباتکیفنییرخأنيتيشاحعمنايبنب

ديعسخيشلاامهنيبنراقدقوءةتسيبأنبدمحأنب

غلبأهلمجرتملاةيشاحنأدجوف«ينورابلاىسيعنب
.فدأو

يف«ةيضابإلاخياشمتاقبطيفةزوجرألا»هلو.2
:اهعلطمءًاتيب0

ريدقلاهللدمحلادعبلوقأ

ريغصلاوريبكلابفيطللاوه

يفًاضيأهكرتدقفءروطسلايفملعلاكرتامكو

.يوداجلا

ةنسىف(Bassعt)هيسابقرشتسملاعلّطادقو

يبأفيلأتنمةينيدراعشأىلعم1885/ه3

.هفيلأتنماهلعلو«ناميلسميبرلا

:رداصملا

(خم)مجارتيفةلاسر:تيراعتنبديعس*

4ةقرو(خم)سورد:بوقعينبملاس“83-2

:يريبعجلا“34(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ*

ينبخڂيرات:ديعسجاحلا“157/1ءيراضحلادعبلا

‹تاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج“94بازم

126ء26صرديلآسرهف

“Basset: Les mis arabes des bib... de Ouar

gla,4
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429

(عيبرلاوبأ)يتاليحلادمحأنبناميلس
)م1688/ه1099:ت)

ةقيرعةرسأنمو«سنوتبةبرجيفنيخرؤملانم
ةسردميفنوكتوءةريبعجةموحبدلوءملعلايف

.ةريزجلاب«بيبزلايداو

امرثكأوءهرصعءاملعنمةعامجنعملعلاذخأ

ينايغدصلاديعسنبمساقلضفلايبأةمالعلانعذخأ

.يسنويلا

نيدلاملاعماويحأنيذلاءاملعلادحأوهو

:اهنيبنمركذنءهقفلاوخيراتلايفةفلتخملامهتافلؤمب

ةبارعلاءامسأاهيفركذ:«ةبرجةبارعةقيثو.1
(طم).هرصعىلإم13/ه7نرقلانمخياشملاو

ماظن»هباتكباقحلم‹يريبعجلاتاحرفذاتسألاقيقحتب

.«ةبازعلا

تزاجنيذلاءاملعلااهيفركذ:«نيدلاةبسن2

يفيييبنلاىلإهدهعنمنيدلابسنةلسلسمهيلع
.يبعصمللةيئاحلاحرش

اهيفديف(خم):«ةبرجءاملعدهاشمةلاسر3

عضاومو؛مهروبقو؛مهبقانموءةبرجخياشم
.مهسلاجم

(خم):«ةريزجلاثداوحضعبركذيفةلاسر»4

تالمحلاوءمعئاقولاىتشخيراوتطبضتةزجوميهو
..ةيبيلصلا

رکذتءةلفاحيهفاهزاجيإمغرتاملؤملاهذهو

تناكءءاملعلانمريثكلاتايفوخيراوتوثداوحلا

ةباثمبو«تيراعتنبديعسخيشلاةلاسرلايساسأاقلطنم
يأاهنعينغتسينأنكميالءيخاّمشلاريسلقحلملا

.ةرخأتملاةرتفلايفةّصاخبويضابإلاخيراتلايفثحاب

ةدوجوم(خم):«ماكحألاوهقفلايفةيوجأ».5

194

.بازیميداووةبرجتابتکمضعبىف

«مالعأةّذعلهجيرختوهسيردتىلإةفاضأالاباذه

ةبسنةلسلسمهيلعتزاجنممهنأركذلابريدجلاو

.مهدعبنمىلإةنامأباههوخَلبو«نيدلا
:رداصملا

ءاملعمج٬ارتيفةلاسر:تيراعتنبدیعس“

ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“72-73(خم)ةريزجلا

بكوميفةيضابإلا:رّمعميلع“31/1(خم)
خيرات:بوقعينبملاس“193-3/197‹خيراتلا

‹205ءةبازعلاماظن:يريبعجلا“13ءةبرج

دعبلا:يريبعجلا“330-0333343

‹حمالم:يريبعجلا“143/1ءةديقعلليراضحلا

يفلئاسرةعومجم:قيفشدّمحمةجوق“15-4

ليلد:ثارتلاةيعمج“(خم)ةبرجخيرات

جاحلاسرهف؛39صرديلآسرهفء؛تاطوطخملا

3/53ء30دلحم؛دیعس

430

يبنبدمحمنببويأنبنامیلس

يتوانتلاورمع

(م1078/ھ471:لبقيح)

باتکيفتاياورهل؛نالجراوبتوانتمالعأنم

«فسوينبناميلسبوقعيوباهنعاهاورءتاالاؤسلا

.هتذمالتدحأناكهلعلو

:رداصملا

.22‹910£(خم)تالاۋسلا:يفوسلا“

431

مساقلايبأنبميهاربإنبناميلس
یداربلاميهاربإنبا

(م15/ه9:قيناثلافصنلا)

يبدافحأدحأوهو‹ةباّرعلانمتفمهيقفملاع

دنعمّلعتء«ةاقتنملارهاوجلا»بحاصيداربلامساقلا



يداودجسمبهلنيرصاعملاِءاملعلاىلعوىذج

.ةبرجببيبزلا

‹ملعلاهيفذخأيذلادجسملابكلذدعبسرد

ينايغدصلاءايركزدنعىروشلاسلجمرضحيناكو

.هيفزرابوضعك

:رداصملا

ماظن:يريبعجلا“)م(هبرجبارع:ىتاليحلا*

.212248325328-213ةباّرعلا

432

يتاردسلاحونابنبميهاربإنبناميلس

)5-1021/ه3-412:نيبيح)

ىرقىدحإةتاردسبنيرومغملامالعألانم

.اليوطرّمعءرئازجلابنالجراو

|Sويتيلىرشتسملاهنعلاق (J.Lethielleux)فتلأ

تادّلجمةسمخيفيضابألابهذملاخیراتيفایاتک

.«يضابإلابهذملاكولسيفيميهاربلا»:ناونعتحت

روكذملااهباتكلالوةيصخشلاهذهلاركذدجنملو
يفوء«ةيوارحصةنيدمةلقرو»هباتكيفويتيلدنعالإ

ذاتسألاينربخأامنيح»:ةنابصعوبثحابلالوقياذه

ماهلاطوطخملااذهىلإينهبنويدوهزمدوعسم
ةافوببويأدمحمديعسجاحلاينربخأوءاروكشم

دجأينلعاسنرفيفهناونعتدصقءويتيلقرشتسملا

هنكلوءقزرياًيحهسفنقرشتسملاتدجوفهتکرت
ءيشبرْفظأملفءهتیؤرنودتلاحللعبلّلعتویراوت

.«م31/03/1989يفكلذناكو

:رداصملا

(نوقرم)نالجراوبةراضحلاملاعم:ةنابصعوب“
134-3.

“Lethiclleux: Ouargla, 24.
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ریهشلا*حوتبنبميهاربإنبناميلس
ءحوتبنأنامیلسا»ب

(م1928/ه1346:يفيح)

ةضهنلاوحالصإلاىلإةيعاد«رعاشءبيدأ«ملاع

دنعمُلعتءةيادرغنمهلصأءبونجلاولامشلايف

ةماالعدنعو«ةرارقلابىيحينبرمعجاحلابلقلارون

ينورابلاناميلسميعزلاةقفر«شيفطابطقلاهنامز

.نجسيينبباشاب

ةسردملَّوأسّسأو؛ةريصقةّدملةراجتلاب.لغتشاو

یلوتم1920/ه9ةنسةيدارغبةمّظنمةيرصع

رّمعتملاهتنأالإفيمالتلاضعبجرخوءاهيفميلعتلا

ةنسيسنرفلارامعتسإلااهيلعىضقامناعرسفءاليوط
۱املم1922/ه1
.عمتجملا

يذلاءديعسيعسلجميفًاماعابتاکنّيعدقو

.نالجراووبازیميداوروصقخیاشمعمجي

سيسأتيفمهاسم1928/ه1346ةنسيفو

ةدلبنوؤشىلعفرشتيتلاةيريخلاحالصإلاةعمج

.صوصخلاىلعةيعامتجإلاوةيملعلاةيادرغ

ىربكةمهاسممهاسدقفيسايسلالاجملايفاًمأو

ةيملاعلابرحلاليبقيرابجأإلادينجتلاةيضقيف
.ىلوألا

اهنمءةيرعشدئاصقةدعكرتيبدألالاجملايفو

ءينورابلااشابناميلسنيبوهنيبتالجاسموهام
يبأخيشلالاثمأءاملعلاضعبلتالسارموهاماهنمو

.ناظقيلا

ةيحانلابريدغلاهايمميسقتلءانمألالوؤسمناكو

.ةيادرغةنيدمب(زوُزوُن)ةيبرغلا
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عمهيعحساهنمءيسايسلالاجملايفةّماهتاطاشن

ليبآ:ماعلايلاولارارقلاطبإلرماعابمساقنبىيحي

))0N BAPTISTE ABEL)بازيملالتحابيضاقلا

:رداصملا“

:زوبد“259(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبآ“

247/2170-248؛379/1‹رئازجلاةضهن

.م1919ةنسحالسلاةوقبعمةلباقم:مجعملاةنجل73/1قذبن:يروتنلا*

ءاعبرإلاموي«ءىسومجاحلاناميلسنبىسيعذاتسألا

.ه1419رفص1

:ةظحالم

:رداصملا“

.0162183بازمينبخيرات:ديعسجاحلا“

435

راخف‹لیعامسإنبناميلس
(م1943ةيليوج/ه1362ةيناثلاىدامج:ت)

بطقلادهعمىلإلقتناءميظعلانآرقلاةظفحنم
.همولعنملهتنف«نجسيينيب

ةنيطنسقوءنايرببحالصأإلاىلإةاعدلانم

‹سيدابنبديمحلادبعخيشلاراصنأنمو«رئازجلاب

.رئازجلابةثيدحلاةيحالصأإلاةضهنلادئار

.ءابنودب.حون:كلذكدرو“

434

رماعاب‹ميهاربإنبنامیلس

(م1919/ه1338:يفيح-م1870/ه1287:و)

ةكيلمنمهلصأرعشلاوبدألالاجرنم

يفملعتونئازجلابةداعسوبيفدلو«بازيم
ةعساوةفاقثهلوءةيمالسإلاوةيسنرفلاسرادملا

لالخنمًاحضاواذهودبيءةيسنرفلاوةيبرعلانيتغللاب
دقفءنايرببحتفلاةيعمجءاشنإيفًاطيشنناك¬«هينيدنايتیإ»هقیدصعماهفَلأيتلاهتاغلؤمنيوانع
ةينيدلااهتاطاشنلامعدةيعمجلاهذهلهلرادبعربترصناببقلتوءمالسإلاقنتعايذلايسنرفلاماّسرلا
.ةيعامتجالاةيملعلاءةيوبرتلاوتاماهبوءاليوطانمزةداعسوببماقاوء«هينيدنيدلا

:يلياماهنم«نفدو

.«مارحلاهللاتيبىلإٌيحلا».1

.«ءارحصلا».2

.«لياندالوأةصقارءارضخ»3

:رداصملا“

251/2-254‹رئازحلاةضهن:زوبد"

436

ةرامعاب‹رمعخيشلانبنامیلس
.ارتنعا.4

)م1883/ه1:يفيح)
.«برغلارظنيفقرشلا».5
نعملعلاذخأ«بازيميداوبةكيلمنمهلصا.«بولقلاعيبر».6

.شیفطادَّمحمابلطقلالاثمأهرصعءاملع
.«بارساا.7

:

م1300/م1882ربمفون7يفردصرارقبجومبو.اأَِجدمحمىلاةايح».8
ثادحإنّمضتملارئازجلابىسنرفلاماعلاىلاولانم

رئازجلابيسنرفلءاي.«ةيبرعلاةايحلا«تاحاولا».9

.ةكيلمةمكحملاسيئرم1883يفناج8/ه1هلتناكءةيسنرفلاةغللابهذههفيلاتىلإةفاضإلاب
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سّرمتامل‹ةَمهملاهذهلبطقلاهحشروهاکزدقو

.ءاضقلاةيلوؤسملمحتىلعةردقفنمهبف

:رداصملا“

.118-119بازمينبخيرات:ديعسجاحلا“

437

ينسح‹رصاتلانبناميلس

(م1967توأ29/ه1387ىلوألاىدامج23ءائالثلا:ت)

راصنأنمو٩‹تازیمبنایربةدلبتالاجرنم

.بونجلاولامشلاىفةيحالصإلاةضهنلا

تسّمأتيتلانايرببحتفلاةيعمجةسائرلّوُأىلوت
.ه1346رفص2ىف

ةيحالصأإلاةكرحلاخيرات»:ناونعباباتككرت

:رداصملا*

ةكرحلاخيرات:ينسحرصاتلانبنامیلس”

-252/2«رئازجلاةضهن:زويد(خم)نايرببةيحالصاألا

438

وسيردانبا

)م1964/ه133:ت-م7/ه1273:و)

نعملعلاذخانجسيينبنمملعةرسأليلس

ءاعلاطمهلامزالمناکدإ«هتایحذمريرضلاهدلاو

ىلعاضيأذملتتامك«بتكنمهفلؤياملًانودمو

نمناكوءشيفطادّمحماةميألابطقهنامزةمالع

.نيزرابلاهتذمالتلئاوأ

نامیلس

:هاذاتسأاهفلأىتلاةلوطملابتكلانعالضفءهديب

رداونوسئافنبةثيلمةنازخكرتدقوءبطقلاوهدلاو

نآلايهوءهتثروىلإهدعبنمتلقتنا«تاطوطخملا

ىلعوسيردانباحلاصجاحلاورمعجاحلايتنازخب

.صوصخلا

ءاقلإب«يعامتجإلاحالصإلايفلاّعفرودهلناك

سوفنيفرثألاغلاباهلءداشرإلاوظعولايفسورد
فلتخمىفةصّصختملاسوردلاىلإةفاضإلابةماعلا

/124ةنسهدلاواهأشنأىتلاةرضحملابنونفلا

/ه1313ةنسهتافودعباهيفهفلخبثم7

.م6

خيشلا:لثمرابكنوحلصمومالعأهديىلعجّرخت

يمعسلجمسيئروناببفسويجاحلانبدمحمجاحلا
ناميلسنبدّمحماتنبمیرمهتخأنأامك.ديعس

.ميركلانارقلاريسفتلهسورديفهتمزالوهيلعتذملتت

:رداصملا*

2/245(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوب“

نمةتكن:رمعقاود“278/1رئازحجلاةضهن:زوبد“

لخدم:نورخآويمعاباب*47(خم)دًّمحمابلآخیرات

بازمينبخيرات:ديعسجاحلا*...راثآوةايحىلإ

هدافحأعمةلباقم:يمعاباب*9123153232

.(خم)م.ت.ن.م:فسويديعسجاحلا“هتلئاعو

:ةظحالم

.دمحمدرو"

439

رکبنبدوادنبرکبنبنامیلس

يكيلملايرهطلما

)م1948ربمسيد6/م1368:ت-م2/ه1279:و)

 

ءهقزرردصمناكامّبرفبتكللهخسنةرثكبيمت

اهخسنبتکنمنجسيينببةبتكمولختداكتالذِإ
ةرضحملايفملعلاىقلت«بازيمبةكيلمخياشمنم

قحتلامثءديعسابنبدمحابخيشلامهنمخياشمنع

16197*2ممالعأمجعم



نامیلس

ینببوسیردانبانامیلسنبدمحمجاحلاةسردمب

ةدملاهيفسردو«نجسي

ةميألابطقدهعمبكلذ

۔شیفطا

لجىطعأو...ةراجتلابو.هنیميدکبلغتشیناک

هداهجبةنسحًاراثأكرتثح‹ةكيلمبملعلارشنلهتقو

.ىعامتجالاهحالصإو‹لصاوتملا

باتكنملوألاءزجلالَّوَأنمًاسوردميهاريإناظقيلا
يفءًابئاغريخألااذهناكامل«بطقلادهعميفليثلا

هذيمالتنمو.م1907/ه5هنسلاوشرهش

:ت)يتوكسلاحلاصنبدمحأجاحلا:كلذك

.يرهطملانامیلسنبدمحمجاحلاهتباو)م17

ىلعموادوم1942ةنسةبارعلاكلسىلإًمضنا

.هتاف
2 ۰

ىبأىلعبطقلاةيشاحوءصلاخلابهذلاكءبطقلا

.لاثملاةردانخسنلايفةردقمرهظأف6ىنيمشلا

:رداصملا*

191/2(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

(خم)ءهمحردلاولاةمجرت:دّمحمجاحلايرهطم*

نباملاسخيشلاىلإةلاسر:[يرهطملا]ناميلس“

تاکارتشالاعمجعوضوميف«يحاورلاملاسنبدمحم

ءةكيلمنمهديطخب«شيفطابطقلللينلاحرشعبطل
:يرونلا*ص2ه1ىلوألایدامج11خیراتب

رئازجلاةضهن:زوبد“96/1‹نيبازيملاةايح

سرهف؛تاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج“*1

٠جم؛بطقلاةبتكمسرهف؛4حمحالصألاةبتكم
.34جمءدیعس.حسره؛6/و.آ
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ةرامعابءدمحأنبريكبنبناميلس

)م194/ه41:يفيح-ع5/ه1313:و)

ر

هتساردىقلتءرئازجلابازيمبةكيلمةدلبنايعأنم

.ةيسنرفلاوءةيبرعلانيتغللاب

ةعامجللاسيئرنّيعهتادادعتساوهحومطلًارظنو

هتنّيعمثم1922/ه1341ةنسلبقرئازجلابةيبازيملا

یضربم1922يام17مويءةكيلمىلعادئاقاسنرف

.هتءافكوهتاراهملءيلاهألا

.م1944سرام25موياغاشاببصنمىلإيّقرو

ماسواهلَوَأءةمسوأةثالثةيسنرفلاةطلسلاهتد
ماسواهيناثوء(يلافوش)ىلوألاةجردلانممارتحالا

ماسولااهثلاثوء(يسيفوأ)ةيناثلاةجردلانمةحالفلا

ىلعةمسوألاهذهىلعناظقيلاوباقلعيو؛يميداكألا

يهةمسوألاو»:ًالئاقاغاشابريکبنبناميلسردص
بحاصناميلسديسلاسيلوءفّرشتتورختفتيتلا

:رداصملا*

ةديرج؛ةضهنلابقحأوهيأ:ناظقيلاوبأ*

.(خم)م.ت.ن.م:فسويديعسجاحلا*8

Brochier: Livre d'or de l'Algerie, 25

441

ينارجايلاحلاصيبأتيکربتنبنامیلس
(عيبرلاوبأ)

)6-1155/ه500-11:550ط)

ذخأ«‹ينالجراولاتيكربتحلاصيبأخيشلادالوأنم

.هنامزذاذفأنماًذفراصو«هيفرحبتساف‹هيبأنعملعلا

عرولاخيشهنأبفصوءاحلاصًالماعًاملاعناك



ىلإانباوريس»:هنعنولوقياوناكمهتنِإىَّنحءدهزلاو

.«رايخألاةرايز

:رداصملا

‹ريسلا:يخاّمشلا“375ءتاقبط:ينيجردلا“

.226(خم)نابلانصغ:مازعأ“120-2

442

يلکب‹وُجاَحنبناميلس
“م136/ه1355:ت-1848/ه1265:و)

4ذأ١٠فطعلابنيزرابلاحالصأإلامالعأنم

ةئميألابطقدييلعذملتتمنرءىلوألامولعلاءیدابم

مدقأنمناکفهمزالو٤«نجسيينبشّیمطاخيشلا

.ةنطفلاوءاكذلانمهبزاتمااملءهتذمالتزربأو

‹فطعلابًايضاقهنّيعهملعوهغوبنهخيشىأراًملو

.هتافودعبقيتعلادجسملابظعولاسورديف

وظعولاو«نایریپكلذدعبءاضقلاىلوتمث

سرطقسمب

مغروءةخوخيشلاهتزجعأنأىلإ‹«يعامتجاألا

‹نايربىلإلقتتلاريثكناك.ءفطعلايفهرارقتسا

.اهلهأنمبلطب

:رداصملا*

ًرفَتسااريخأوا‹اهدجسمبءاشرال

187/2(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

377/1150/2-378رئازحجلاةضهن:زوبد“

®“84/1قذبن:يرونلا“

.119بازم

ينبخيرات:دیعسجاحلا

“Cuperly: Interview du Cheikh Bayyud, 47.

: ةظحالم

.م1933:وهرئازجلاةضهنيفهتافوخيرات“
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نامیلس

443

*(صفحوبآ)ءارفلاصفحنبناميلس
(م827/ھ212:يفيح)

ءةيضابإلاىلإهتبسنيففلتخاناوريقلامالعأدحأ

يسلبارطلانيسحلانبدمحأناكو»:ينايسولاهيفلاق

هتعبتلمهنمدحاوالإنكيملولصفحوبأو
ملام...حلفألهللاىطعأدقو؛بهاذملا

لهأنمفلاخمملاعلجرفءاّرفلاامأو...مهطعي

انهنمو.«قحلالهأىلإعجرهنأاوعداوناوريقلا
ىلإعجرءاَّرفلاناميلسنوكىلإنئمطيملهنأرهظي

.رکبيبأنبییحيءايركزيبألوقوهوءةيضابإلا

هَنأالإءائيضابإهنوكحجردقفيخاّمشلاامأو

نبدمساركذاكلهجنذِ‹لئاسملاضعبيففلاخ

الإةيضابإميلو:لاقحلفأوءاًرفلاونيسحلا

..ةرامعنباونيسحلانب

باكقسمرفامكةوىلإاضيأبسندقو
.برعلايبأتاقبط
:رداصملا

:يكلاملا*164-165ءتاقبط:برعلاوبأ“

برعلايبأتاقبطىققحمنعالقن182/1ءضاير

تاقبطیققحمنعالقن219.تاقط:ىنشنحلا*

:يخاَّمشلا*51/1(خم)ريس:ينايسولا“برعلايبأ

.1/223؛262‹ريسلا

:ةظحالم

اميروروفصعنبابفورعمهنأدرو

.رخآصخشوه

444

العلاوبأءوُمحنبناميلس
)م17/ھه1377:ت-م7/ه1325:و)

‹ةمصاعلارئازجلابلمعيناكءبازيمبةرارقلانم

.ةعاجشوءةينطودقَّميناكو



نامیلس

ةنسىربكلاةيرئازجلاةيريرحتلاةروثلاراجفناعم

لمعيناكفءراّوثلافوفصبقحتلإم1954/ه4

هطاشنةيسنرفلاةيرامعتساإللاتاطلسلاتفشتكا

ءيرئازجلاقرشلاىلإةمصاعلارداغهّنكلوءهتقحالف

.ماعةَدمهرابخأتعطقناف

موقيلّبسمكم1956/ه1376ةنسيفرهظ

ةيبرغملادودحلاوةسداسلاةيالولانيبةطاسولاب

م1957/ه1377ةنسةكرعميفدهشتساوءءارحصلاب

.يرئازجلابرغلابةموردنةنيدمب

:رداصملا*

353/3-354‹نيبازيملارود:يروتلا“

.٤22«بازمینبخیرات:دیعسجاحلا“

445

(عيبرلاوبأ)دوادنبنامیلس

)5-1203/ه550-12:600ط)

ىرقىدحإءنينوتنكسءنيحلاصلاخياشملانم
‹حامسلاو«ملعلارحب»:ينيجردلاهنعلاق.نالجراو

ناكنإوءنانجلاحيسفءحالصلاوىوقتلالهآدامعو
ردقلاميظعًاليلجًاخيشناكءحاصفإرذعتناسللايف
.«حالصلايفًايهانتم

ثحابلالوقيتوقفمخيراتلايفباتكهل
لعلو»:نالجراوبةراضحلاملاعميفةنابصعوب

نبناميلسخيشلاو«بوقعييبأخيراتىلعروشعلا
خيراتنعريثكلاحضويس...نييتاردسلادواد
.(ةقطنملا

:رداصملا

505-2/507ءخياشملاتاقبط:ينيجردلا“

ملاعم:ةنابصعوب"110/2-111ءريسلا:يخاّمشلا*

.0‹نالجراوبةراضحلا
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فسوینبا؛دیعسابنبدوادنبنامیلس

26:ت-م15/ه3:و)

)1992يام28/ه1412ةدعقلاوذ

ٹثوحبلابمامتهاهل٤«تازیمبفطعلاءاملعنم

.ةيخيراتلا

ملعلاىقلتيذلاهدلاوناضحأيفمالاميتياشن

.شيفطاخيشلاةميألابطقنع

ملعتوءميركلانآرقلاظفحلةرارقلاىلإهّجوت

باتكرهظتساو؛تيمالسإلاهقفلاوةيبرعلاةغللاءىدابم

.ةرشعةثلاثلانسىفهللا

ىلإةركبمرسيفلاقتناللةيداملاهفورظهتعفد

.هملعتلصاوو‹ةراجتلابلغتشاف‹ةنيطنسق

نيملسملاءاملعلاةيعمجفوفصىفًاركبمطرخنا

يبأخيشلاوءميهاربإضويبخيشلاةقفر«نييرئازجلا

ةناكملانو.يلكبنمحرلادبعخيشلاوءناظقيلا

هبَّرقيذلا«سيدابنبديمحلادبعخيشلایدلةربتعم

.هلٌصاخبتاككهيلإ

رشنلىدهلاةيعمجسيسأتيفكراشةنيطنسقيفو

ةلاصألابعّبشتمليجنيوكتوءةيمالسإلاةفاقثلا
.ةفاقثلاوةينطولاو

‹يحالصألاهداهجلصاوبازیمىلإهعوجربو

بونجلابةيحالصإلاةكرحلاةاونلازراباوضعناكف

.م1945ةنسفطعلاب

ءميقلاةيعمجنمضصهطاشنلصاولالقتسالالعبو

ءاملعلاةيعمجلادادتمام1963ةنستسُسأيتلا

.نيملسملا

«يرانبطخبةكرابملاةيريرحتلاةروثلايفكراش

 



يفو؛ةروثلابيهليكذتوةينطولارعاشملادقوت

بازيمينبايالخلنيمظنملانيبنمناكشارحلا

؛ضويبخيشلاةقفرم1955ناوجحتافيفةيروثلا

.ليعامسايوامساديسلاوءيدارقلاخيشلاو

‹م1957وم1956ةنسنجسلايقلأوهيلعضبق

ةعبارلاةيالولايفيروثلاهلمعلصاوهجورخدعبو

ةرمإتحتوءدّمحمايسةّرقوبديهشلاةدايقتحت

مويىرخأةَّرمضبقلاهيلعيقلأنأىلإ«راخفدمحأ

.م1958ربمسيد6

فلتخمىفنيدهاجملابةمتكمتالاصتاهلتناك

|.م1960ةنسلقتعانأىلإ«نطولاقطانم

بارتلاديحوتةيضقيفنيلضانملانمناك
اسنرفعورشمضاهجإيفنيمهاسملاوءينطولا
.يرئازجلالامشلانعءارحصلالصفل

-ينطولاويحالصإلاهلمعبناجىلإ-ًمتها
دقوءرئازجلايفةيبرعلاةيمالسإللاةراضحلاراثآزاربإب

بيقنتلاةّمهمبنيدموبيراوهةيروهمجلاسيئرهلك

هثحبيفصلخفءجراخلابةيرئازجلاتاطوطخملانع
نمةعساشتاورثىلإكاذناةسائرلاىلعهضرعيذلا

ءاهيفلؤمواهاوتحمنييعتبةيرئازجلاتاطوطخملا

.اهيفدجوتيتلاةيبوروألاتابتكملاو

ركفلاتايقتلميفءافوورارمتسابطشنيناكو

ء؛بابشلاخيش»:ببّقليناکثیح‹ىمالسإلا

.«خويشلاباشو

:لاثمأنمءقرشملاءاملعبةقيثوتالاصتاهل

ناسحإخرؤملاوءيريمألانيدلاءاهبدمحأرعاشلا

.كاّعكلانامثعخرؤملاوسابع

امكءةكميفةيمالسإلاةطبارلاتاودنرضحيناك

يفوءةيلقصيفنيملسملاةيعمجرمتؤميفرضاح

.سنوتبةبرجخيراترمتؤم
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‹؛ةرضاحموثٹثحبوفلمنیبهدیدعاراثآكرت

:اهم
:طم«هللاةملكءالعإلداهجديزيىبأةروث».1

.م10

ءهنعهللايضرلعمامإلاراصنأمهجراوخلا».2

.م1983:طم

هقفلاوملعلایفةيضابألاءاملعةمهاسما.3

.م12:طم«ثيدحلاو

:طم«يمالسإلابرغملاخيراترمتاقلح»4
192.

تايقتلمنمديدعلاىفتالخادموتارضاحم.5

ةرازوتاعوبطمنمضترشءيمالسألاركفلا

.ةينيدلانوؤشلا

ةرخازةبتكموءملعلابتفرعةلئاعفّلخ

.فطعلابزيرحلآةريشعرادبملعلاةبلطلاهسبح

قئاٹولانمریثکىلعیتالوهمقیرحلتضّرعتاهَتنكل

.ةَمهملا

:رداصملا*

خيشلاةايحنعةذبن:ميهاربإفسوينبا"

يملعلاويحالصأإلاهداهجوءدوادجاحلانبنامیلس

ةخساهنمهديطخ)خم؛يروثلاويوبرتلاو

ةروث:ناميلسخيشلا“ص5ءثارتلاةيعمجةبتكمب

راصنأمهجراوخلا“هللاةملكءالعإلداهجديزييب

يفةيضابإلاءاملعةمهاسم“هنعهللايضرلعمامإلا

برغملاخيراتنمتاقلح“ثيدحلاوهقفلاوملعلا

:يحالصإلاداهجلاوينطولاداهجلاقئاثو“يمالسإلا

خيشلاموحرملاملقبةينطولاةكرحلاخيراتنعةذبن
ةلاسر(3ناميلسلازغدهاحملاةداهش(2ناميلس

ءارحصلابونجلوؤسم(8مقر)حاتفمدهاجملانم

ىلإناميلسخيشلانمةلاسر(3.5ةقطنمءةسداسلا
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يراممعتسالاططخملالوحةَدخنبفسوينباديسلا

(6لامشلانعءارحصلالصفونطولاميسقتيف

ديقعلاءاضمإءةسداسلاةيالولاماهمبفيلكتلاةداهش

م1959(شارحلا)ةيربجلاةماقإلابراذنإ(7ينابعش

(9نيملسملاءاملعلاةيعمجيفةيوضعلاةقاطب(8

خيشللروص(10م1945ةضهنلاةيعمجسيسأتةقيثو

يلکب*ةيلودوةينطوتابسانموتايقتلميفناميلس
ةثاحبلاوةمالعلابفيرعتلاةقرو:رمعجاحلانبدمحأ

.ص2هديطخب)خم(؛داودنبناميلسخيشلا

447

(عيبرلاوبأ)يسوفنلانوقرزنبناميلس

)(م72-961/ه300-7:350ط)

دحأءايبيلب(تويدات)تويدباتةسوفننم

عمجلانباخيشلامزالءنيزرابلاءاملعلاو«نيفراعلا

مث«سنوتبرزوتيفًرقتساوءقرشملانمءاجامل
ناكوءهيديىلعذملتتيلةساملجسىلإهعملقتنا
دالببىرېكلاةروثلاٌبحاصةلحرلاهذهيفهعم

لبقءداديكنبدلخمديزيوبأنييمطافلاًدضبرغملا
.ايراكُننوكينأ

ةافوىحةساملجسيفنوقرزنبناميلسثكم

اهبنتيعفءرزوتبايلاطصقىلإداعفعمجلانياهخيش
ُ -

ريثكهغلبيملامملعلانمغلبدقعيبرلاوبأناك
هلیصوأف؛هخشباجعإلانو٤«هرصعيفنمم

دعبهبلاصتتايفةساملجستّرمتساوءهبتكعيمجب

.هنوتفتسيواهلهأهريشتسيءاهلهترداغم

ةيضابإلابهذمىلإاهوعديةيقيرفإبةتازميففكع
.ةيبهولاىلإاهًدرف«راكنلابهذمتقنتعانأدعب

4

نونفو‹ةغللاوبارعألاوهقفلا‹فاتلزنبیلغیرزخ

.ملعلا

نبباول:نملكملعلاسلاجميفءاقتلإدقو
وبأو«نیتنسنبليسوباطخلاوبأوءورمعنبمالس

.ةبالكنببوُتيأ

نممتاحيبأةيالونمثيدحلااذهتيور»:لوقي

.«نوقرزنبنامیلسنعهرخآىلإهلّوأ

ءيشوهلکقابوهافرعيالوءعيبرلايبناوید»ب

.ءانملاوىلبلايدياهبتثبعما«هنم

:رداصملا*

وبأ*130-132يمالسإلاءدب:مالسنبا"

194193/1205£ء182/1قريسلا:ءايركز

0227/2259؛55/1(خم)ريس:ينايسولا“

؛119‹109/1خياشملاتاقبط:ينيجردلا“

؛135ريسلا:ىخاّشمشلا*350-2

بكوميفةيضابإلا:رّمعميلع“238-1
ةلودلا:زاحب“251/3-164‹خيراتلا

يفةيضابإلا:دّمحمبجر“368385ءةيمتسرلا

ءمالسإلادعاوق:ىيلاطيجلا*151«برغملاورصم

ةسوفنلبج:يدوهزم“12/1ءيلكبققحملاةمدقم
171274280288(رم)يمالسإلاحتفلاذنم

“Lewicki: Les historiens, 3/121-122.
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دیعسنبنامیلس

)م1748/ه2:يفيح)

ميساقتيفةربخهل٤«بازیمبنجسيينبڂياشمنم

.هايملا

يداو»یرجمهايمميسغقتعضوهيلإبسی

ءتیبرغات:ةيلاتلادفاورلانمنوكتيو«اًسيِتْنَن

.ُناَجُمّشوبةيقاسوءىطسولاةيقاسلاوءةقزألاةيقاسو



نرقلايفدمحمنبجاحلابنأمجارملاركذتو
يذلاوهءيداليملارشعسداسلا/يرجهلارشاعلا

سّسألوألالعلف«ىرجملاكلذهايمميساقتعضو

:رداصملا“

378/2ءىركبلايواتف:نمحرلادبعىلکب"

.٤41بازمينبخيرات:دیعسجاحلا“

449

*(لّؤألا)ىنمومسلاحلاصنبناميلس

(م1299/ه699:ت)

ةبرجبمكحلاةخيشماولوتنيذلانيينمومسلانم
.سنوتيف

داقف؛ةبرجىلعىراصنلامجههدهعيفو

ةنسًاديهشطقسو؛مےهداهجيفنييبرجلا

:رداصملا

5(خم)ةبرجثداوحيفةلاسر:يتاليحلا“

.301-302ءةباّرعلاماظن:تاحرفيريبعجلا“

:ةظحالم

يفقفتي(لوألا)ينمومسلاحلاصنبناميلس“
لوألا‹(يناثلا)ينمومسلاحلاصنبناميلسعممسالا

حلطصمو.ه10:قيفيناڻلاوه7:قيفشاع

.امهنيبزييمتللانعضونم(يناثلا)و(لوألا)

450

”(يناثلا)ينمومسلاحلاصنبناميلس

)م16/ه0:ق(

.ةبرجبمكحلاةخيشماولوتنيذلانيينمومسلانم

غوللاورمعنبدئازامنلايبخيشللًارصاعمناک
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.ىتاليحلانمحرلادبعخيشلاو‹ىنايغدصلا

:رداصملا

نبا”(ځخم)ةيرجحثداوحةلاسر:يتاليحلا“

70(خم)ةبرجءاملعمجارتةلاسر:تيراعت

329ءةبارعلاماظن:تاحرفيريبعجلا“

:ةظحالم

يفقفتي(لوألا)ينمومسلاحلاصنبنامیلس*

ء‹(يناثلا»)ينمومسلاحلاصنبناميلسعممسالا

و.ه10:قيفيناثلاوه۷:يفشاعلوألا

فرعتلالهسيلانعضونم(يناثلا)و(لوألا)حلطصم

.امهيلع

451

یدنلجلانیدبعنبدابعنبنامیلس

)م7/ه1:قيناثلافصنلا)

‹يرجهلالَّوألانرقلايفنامُغماكحوءامعزنم

لهاةماعزيفداّبعامهابأديعسهوخأووهفلخ
قارعلاىلعجاّجحلاةيالودهعيفكلذوءنامع

ءةميظعشويجبامهوزغيناكو«(م714/ه95:ت)

ةدعيفنييومألاركاسعناددبيواهنامزهياناكامهتنأالإ

.نطاوم

ًاشيجزّهجفءهيلإنامعمضضىلعجاجحلارصف
المحءبامهللبقالنأاملعاًملوءكلذلامرمرع

ءامهموقنمامهعمجرخنموءامهداوسوءامهيرارذ

هيفايقبوء-رابجنزاهلعل-جنزلانادلبنمدلبباقحلو
ضرأجاّجحلاشويجتلخدكلذبوءاتامىّنح

.نامع

:رداصملا

.40-42ءةمغلافشك:يوكزألا“
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ناسحنبمالسلادبعنبناميلس

(حيبرلاوبأ)ينايسولاهللادبعنبا
)م1161/ه7:يفيح)

ركفلايفةقيمعاراثآكرتءةيضابإلامالعأزربأنم
نماهذاقنإو«بهذملامالعأريسنيودتبيضابإلا
.راثدنالا

ينبنمءسنوتبديرجلادالبنمةيليطصقبدلو

غيرأيداونمولجأبأشنوءةتانزةليبقنمعرف«نيساو

يمصاعلادمحمنبهللادبعدّمحميباهذاتسأراوجب

نمزلانمةرتفىضقوء(م1133/ه528:ت)

ةلودلاضارقنادعبةيضابإلالقاعممهأءنالجراوب

.ةيمتسرلا

ةرشعةيناثلاةقبطلاىفىنيجردلاهفّنص

ظفاحلا»:هنعلاقو‹(م1155-1203/ه600-550)

هتفتمل«رابخألاوخيراوتلاهنعيورملاراثآلاوريسلل

.؟راصعألالكنمةوعدلالهألةريس

:لاقامدنعباتكللهفيلأتببسهّسفنعنايسولاركذو
لهأرابخأىلإوءتحمادقراثآلاىلإترظنينإ»
اهنممكلفّلَوَأنأتيبحأف«تسمطنادقانتوعد

هيفينجلاختملوءيدنعحصويتخلبامماباتك
.«كوكشلا

ينايسولاةرظن-هريغو-ٌنصنلااذهنمحضني
امك-وهفةياورلايفهزارتحاىدمو‹خيراتللةديعبلا

تخصيتلاتاياورلاالإهباتكيفتبثيمل-لوقي

.كوكشلااهيفهجلاختمليتلاودنع

هللادبعدمحموبأخيشلا:رايخألايفهرداصمنم

دمحموبأخيشلاوءيتاوللامثيمصاعلادمحمنبا

دبعمخيشلاوءينايسولامثيمارجلاريخلانبنسكام
وبآخيشلاوءينيرمزلاحلاصحونوبأخيشلاوءحلفأنبا

204

...ريثكلاهنعذخأيذلا

‹ينالجراولاءايركزوبأهبماقاممتينألواحدقو
فلتختةقيرطهباتكيفعبتاوءةديدجرابخأبءاجدقف
دروأذٳءهوجولاضعبيفءايركزيبأةقيرطنع
اكلسمكلسمت.هلمجرتخيشلكلةبوسنملاتاياورلا

برغملاىفةيضابإةقطنملكلصّصخامدنعرخآ

لثمءاهخياشمتاياورهتحتركذياناونعيمالسأإلا

.اذکهوةبرجتاياوروءةسوفنلبجلهأتاياور

.اهعضومريغيفةيخيراتلارابخألادرويدقو

دقوءامومعةحاصفلاوءةسالسلابهبولسأزاتمي

ةيبرعلانماطيلخابولسأوأةيربربتارابعمحقي

-باتكلايفةروكذملاتاياورلالالخنم-رهظيو
امنونّودياوناكفهتبلطلهسّردوأهالمأىنايسولانأ

.مهئامسأىلعفّرعتننأعطتسنملاناالإ«ماهلا

وهفیتشمولعيفينايسولاعلضتباتكلافشكيیو

..هيقفو«ملكتمو‹ةباسنوخرؤم

ربعاهتيّمهأينايسولاريسلتناكدقلءلوقلالمجم

هريسیفىحخاّمشلادمحأساّبعلاوبأو‹؛هتاقبط

تدمتعااهيلعوءريسلاباكونيخرؤملانمامهریغو

ةيخيراتلاةداملارداصممهاىدحإيهف«ثارتلاةيعمج

ةعاسلاٌدحىلإىقبينأاقحفسؤملاو؛مجعملااذهل
.طوطخملادادعيف

:رداصملا

ء52ء2/143-3(خم)ريس:ينايسولا“

‹تاقبط:ىنيجردلا*...9231/2232269
ءريسلا:ىخاّمشلا*2295514-513

 



ءربربلاخيراتءربعلاناويد:نودلخنبا“1132

6/94.يبرعلابدألاخيرات:ناملكورب*3

يريبعجلا“26-29ءةيمتسرلاةلودلا::ميهاربإزاحب“

عجارملاورداصملاةمئاقرظنأ حمالم

.حسرهف؛تاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج“

84رديلآسرهف؛366جمتیعس

:تاحرف
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دالوأنمىنايغدصلاهللادبعنبناميلس

(عيبرلاوبأ)ينايغدصلاديزىبأ

)1666/ه1077بجر3:ت)

نمملعلاذخأ«سنوتبةبرجةريزجمالعأنم
يفملعلازكارممهأنمربتعييذلاهدلبيهنامزخياشم
.رصعلاكلذ

ىلإلْهأتيالوءةبرجبةباّرعلاةقلحةخيشملوت
عمتجملامرهسرىلعناکنمالإبصنملاكلذ

ءافكأمالعأدوجوعمةّصاخبوءايعامتجاوًايملع

نبورمعنبدمحمهللادبعىبخيشلالاثمأهورصاع

.ةتسىبأ

سرتنمموء؛نجاردمدجسمباسردمناک

ءهيلإعجرتىروشلاتناكفءةيملعلاعماجملا

ينبدجسمبٍدحأمويلكيفهيلعنوعمتجيءاهقفلاو
.نيکال

يفريبكرودهلناكءةيملعلاهتامامتهانعالضفو

ضعبحالصإلثمءةيريخلاعيراشملاىلعفارشإلا

.نيرهشلكيفروغشلادّقْفتو«دجاسملا
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:رداصملا

9(خم)ةيرجءاملعيفةلاسر:تيراعتنبا"

هذيملتاهعمجلئاسمتاديیقتةلاسر:تيراعتنبا

يفةيضابإلا:رّمعميلع“61(خم)ينوانجلاةمالس

ماظن:يريبعجلا“424/3-425ءخيراتلابكوم

.222-223ةباّرعلا

®
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يميزابلاينادملاهللادبعنبناميلس
ء«يبرجلاناميلس»بريهشلا(عيبرلاوبأ)

(م16/ه10:قلوألافصتنلا)

ةملعلاهتايحًادتبا‹؛سوتبهبرجءاملعنم

ىلإلقتنامندةنوتيزلاعماجبت«دلبیفةساردلاب

ةسردملانيعمنملهنيلم1510/916هنسرصم

خيشلاديىلع ءقالوببةيناعيجلاةسردموءةيضابألا

ميهاريإنبيلعنسحلايبأ

.ةيلقعلامولعلاذأ

'اقّتحم)»املاعراصدقو-ءةيرجىلإعجرامو

عماجلاةسردمبسرد.-ناظقيلايبُريبعتلحىلع

:اهنمهدیدعفيلآتو‹ةذمالتكرتوريبكلا

نيدلاريثأخيشلل««يجوغاسيإباتكحرش»
ناميلسحرشبرهتشادقوءقطتملايفيرهبألا

هتميقلءةنوتيزلاعماجيفادمتعمناكوءيبرجلا

ةبرجتابتكمضعبيفخسنهنمدجوتوءةيملعلا
شّیفطاميهاربإقاحسإوبأهبسندقو؛بازيميداوو

نأالإءاًَمُهوتيتالتلاميهاربإنبردوادنامیلسيباىلإ

ةلدأبهلمجرتمللهنأحجريريبعجلاتاحرفخيشلا

يراضحلادعبلاهباتكيفاهركذةيملع

-

عمجةيشاح»نمةخسندلاخلاةبتكميفو

‹يبرجلاناميلسفيلأتنم(.ق238.خم)«عماوجلا

.هلاهَنَأحجارلاو
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:رداصملا

ءاملعمجارتيفةلاسر:تيراعتنبدعس“

(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ*84-85(خخم)ةيرج

115ءةبرجخيرات:بوقعينبملاس“1

ةيعمج“138.ةديقعلليراضحلادعبلا:يريبعجلا“

حمدعسجسره‹تاطوطخملالیلد:ثارتلا

.451493فدلاخلآسرهف5
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يقوزرملاهللادبعنبناميلس
)م1522/ه929:ت)

رفاسءبازيمبفطعلابنينكاسلاقوزرمينبنم

ءاملاسأرةنيدمبنايمحابةيوازىلإملعلابلطل

.يرئازجلابرغلابراشبوةيرشمنيبةعقاولا

يداوىلإداعملعلانمردقىلعلّصحتاًّملو

؛ىضابإلابهذملابتكةساردىلعفكتعاوبازيم

ءایكلامناكنأدعبٌنحلاهنأدقتعاواهببجعأف

ةديدشلئاسرةّدعبكلذىلعهؤاقدصأوهخياشمهبتاعف

اهلثملئاسربمهبيجيةّرملكيفهنأالإءةجمهللا
رظنةهجونّيبيلوءهدقتعااّمععفاديلاهنمًدشأوأ
لئاسرلاهذهو».ةحورطملااياضقلايفةيضابإلا
.ناظقيلاوبألوقيامك«اهّلكةدوجوم

‹ةيملعلاهتءافكوهترادجفطعلاةباّرعىأراّملو
ىفاهئاضعأزربأناكفءةقلحلايفاوضعهونّيع

ةربقميفنفدوءفسأرطقسمبيفوتنأىلإهرصع

امكءةرايزلاديعيفايونسرازيهربقوءجاحلابخيشلا
.بازیميداوروصقلماکيفةداعلاترج

:رداصملا

:زوبد*9/1(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبآ*
يفةيضابإلا:رَمعميلع9252/1رثئازحلاةضهن
.80/1ءةذىن:يرونلا*4/234‹خيراتلابکوم
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دمحأنبهللادبعنبناميلس

م1818/ھ1234:ت)

لالخنمرهظيءبازيمبءةرارقلاخويشنم

امكدمحمنبهبابخيشلاىلعذيملتهنأهتالسارم

حلاصنبییحیءايركزيبأخيشلاعمتالسارمهلتناك

.هتذمالتنمهلعلو«نجسيينببيلضفألا

خويشعيمجقافتاب‹ةرارقلابةبازعلاةقلحخيشنّيع
‹ةيملعلاوءةينيدلاةدلبلانوؤشبعلطضاف«بازیم

نأدعبتسيالو؛ةيسايسلاوءةيداصتقالاو.ةيعامتجإلاو

ءحلاصنبیحیءایرکزيباخيشلانييعتبكلذنوكي

يفوحلالوقيفهكتأرجوهتعاجشنوكتدق

.ناظقيلاوبأاهيلععلّطاةَّدعتالسارمكرتدق

:رداصملا*

:رافح“.88(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوب“

.01731(خم)ةيبهذلالسالسلا

457

(اشاب)ينورابلاییحينبهللادبعنبناميلس

:ت-م0/ه1287:و)

)م1940/ه9لوألاعيبر3

نمميعزوءيمالسإلاملاعلايفءاملعلاذاذفأنمدف
.ةثيدحلاةّيمالسإلاةيبرعلاةضهنلاءامعز

نيينورابلاةلئاعنمايبيلبةسوفنلبجيفوداجبدلو
يفمكحلاوةسايسلاوملعلاىفةزرابلاوةديجملا

.سنوتبةبرجو...ايبيلبسلبارط

ينورابلاهللادبعخيشلاهیبأنعمولعلاءىدابمذخأ

م1887/ه1305ةنسيفو‹(م1914/ه1332:ت)

 



ماعيفٌمُث«سنوتبةنوتيزلاعماجىلإلقتنا
رهزآلابسردثیحرصمىلإلقتنام1892/ه0

هلسرأفهنطومىلإداعف«تاونسثالثةَذمفيرشلا

رئازجلاببازيمىلإم1895/ه1313ةنسهوبأ

ةميألابطقدهعميفةّيِعرّشلامولعلايفصّصختيل
يفةصاخاسوردهلذختاف‹نجسيةدلببشيفطاخيشلا

نْيملاعلابكانهىقتلاو«نونفةّدعنمىربكباوبأ

ىلععئاذتيصكلذدعبامهلناكنْيذللانْيزرابلا

ميهاربإقاحسإوبأناخيشلا:امهوءيملاعلاىوتسملا

دئارميهاربإناظقيلاوبأخيشلاوءرصمليزنشيفطا
دهعميفاوذملتتمهتئنالثوءةيرئازجلاةفاحصلا

امناكفءشّيفطافسوينبدّمحماخيشلابطقلا

اهتابلقتيفمهتايحتهباشتوءةكربهلكهنعهوذخأ

.اهراوطأوءاهلحارمو

نميضخينورابلاناميلسميعزلاخيشلاةايحنإ
ءاضعباهضعبعبتيةليلجلالامعألادفاوروثادحألا

نعالضفءهلامعألئالجيصحيالثحابلاداكيو

:ىربكلاهلامعأنمفتعونتوتدّذعتيتلاهراثالئالج

ةداوهالةبراحميلاطيإلارامعتساللهتبراحم

.مئازهلاولتمئازهلاهقاذأفءاهيف

ةيضايإايبيليلاهأةدحوىلعبوؤدلاهلمع

دحوميمالسإشيجنيوكتلءاًبرعواًربرب«ةيكلامو
.م1911/ه1329ةنسايلاطيإوزغهجاوي

رخاوأيفمالستسإلاىلعايكرتتمزعامل

نيدهاجملاضعبووهًاشنأءىلوألاةيملاعلابرحلا

ماعيروشلااهسلجموةيسلبارطلاةيروهمجلا
مهنميعرشسلجمةسائربم1918/ه7

.ةيروهمجلاهذهلاسيئرنيعهنأركذوءينورابلا

.ًايونعموايداميسنوتلايروتسدلابزحلاةدعاسم#

ءاسؤرىلإةيمالسإلاوءةيسايسلاهتالسارم
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ءاههجويوءاهحصتيةيملاعلاتائيهلاوءملاعلاكولمو
.ةديدسلاهئارآبممألاةبصعهلتفرتعاو

مامإلانيبةمكحتسملاةوادعلاىلعهؤۋاضقف®0

.نامغيفروميتناطلسلاوءيليلخلا

ةرتفلاهذهلالخاهألوتىتلابصانملااكَأ

ركذنهردصاهبحشويتلانيشاينلاوتاراعشلاو

:یلیام

.ايكرتلوبمطسابناثوعبملاسلجموضع

يكرتلابالقنالاىلإنايعألاسلجموضع

.كروتاتأل

‹م1918/ه1313ةنسةيبيللاةيروهمجلاسيئر

.يعرشلااهسلجموضعوأ

ليلخلامامإلاهنّيعذإ«نامُعةلودءارزوسيئر*

.ةنطلسلاهذهلمظعألاسيئرلا

.يمشاهلالالقتسإلاناشينزاجحلاكلمهدّلَقه

.يدعسلافرشلاناشيننامُعناطلسهدّلَقه

ةيدايقلاهبصانموءةيسايسلاهلامعأضعبهذه

ةايحىيحيال«ىوتسملااذهبالجرنأىهدبو«ةيدايرلا

نجسلالخدأودهطضأینورابلاف.ةًرقَتسمةئداه

ةيرامعتسالودتضفروءتارماؤملاهدتكيحو

...اهيضارأىفهلابقتسا

ديمحلادبعناطلسلالبقنمهنعوفعلارادصإدعب

نمةطساوب‹(م1842-1918/ه1337-1258)

دصقفم1908/ه5هنسبظطقلاشیمطاهخش

تارمتؤملاقيرطنعهداهجلصاوثيحرصممثسنوت
.رشنلاو
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اهدحورّبعتىتلاءةيقابلاهراثآوةيفاقثلاهلامعأنمف

:ةايحلانيدايمفلتخمىفلجرلااذهةيرقبعنع

:يليام‹ةضاقثلاو‹ةيعامتجالاوء‹ةيسايسلا

يف٤«رصميف«ىمالسأإلادسألا»ةديرجلهسيسأت0

ةعبطملايفاهعبطيناكوم1906/ه1324ةنس

نمةّرحلاةينطولادئارجلالانيام»اهلانيفةينورابلا

ةثالثالإاهنمردصيملوءليطعتلاوقييضتلاوقاهرإلا

«طقفدادعأ

ةصصخملوبمطساب«ينورابلا»ةديرجهؤاشنإ*
.م1913/ه1331ماعةيبيللاةيضقلل

ةصاخوءةيرئازجوةيرصمىربكدئارجيفهرشن
تالاقماهيفهلفءةينطولاناظقيلاىبأدئارجيف

.ةيران

ةنسةرهاقلابةينورابلاراهزألاةعبطملهسيسأت

ثارتلانماماهاءزجمبطاهيفوم1906/ه4

.ةيضايرلاراهزألاباتكاهنيبنميضابإلا

‹«نيئدنبملاوةماعلامّلسىلعتاقيلعت»باتكهله
.هدلاوفيلأتنم«...ةماعلاملسفو

رصتخم»:هناونع«هترسآخیراتيففلؤمهل«

.(خم)‹اةينورابلاةلئاعلاخيرات

:هناونعباتكلةئيملعلاةَداملارّضحيناكدقو*

.همنيملهنأريغ«برغلاسلبارطيفبرحلاخيرات»

كولموةميأىفءةيضايرلاراهزألا»باتكفأه
الإقبيملوءلّوألاءزجلاقرتحإءناءزج«ةيضابإلا

ةلودلاخیراتيفباتکوهوءعبطيذلايناثلاءزجلا

م1908/ه1326ةنسعوبطمرعشناويدهل«
.ةرثانتمراعشأنعالضف

.نامغبلئامسبةينورابلاةسردمللهؤاشنإ
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تالاقملاريرحتىلعاموادمابوتكناكًامومعو

...فيلآتلاو‹دئاصقلاو

بيكشنايبلاريمأعمةنخاستاراوحهلتناكو

.كاذنأةّيبَرَعلافحصلاىفترشن

ءيمالسإلايبرعلاملاعلاعاقبفلتخمراز

فيرشوء‹نيينامثعلاناطلسك:هكولمضعبهلبقتساو
كلموءنامعناطلسوءرصميويدخوكم

...قارعلا

مندمهبًرقتساوايرالملاىّمححجلاعقارعلايفو

نيتنئالانباوهوءدنهلاب(8omطدرل)يابُمَبىلإهجوت

23موييفهتفاوةشملانكلو‹ةاوادمللةنسنيعبسلاو

.اهيفنفدفم1940يام01/ه1359لوألاعيبر

رعاشلاوءلماعلاملاعلاوينطولايسايسلااذه

هرهبتملءلطبلاميعزلاوءعقصملابيطخلاوءبيدألا

فصودقفءءاوهألاهتديقععزعزتملو‹بصانملا

همالسإباًدتعمءاًنيدتمءةيلاعقالخأبًاقلختمناكهَنأب

.ةيمالسإلاةدحولابافوغشءهتينامثعو«هتبورعو

هدلبريرحتدعبالإهسأررعشقلحيالأهللابمسقأ
.هقلحيملو؛تامف

:رداصملا*

وبأ*هلك«ينورابلااشابناميلس:ناظقيلاوبأ*
تنبةميعز“هلكءاشابناميلسةايح:ينورابلامساقلا

لسالسلا:رافح“هلكةدلاختاحفص:اشابناميلس
(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“46(خم)ةيبهذلا

27-528-7(خم)يتأشن:ناظقيلاوبأ“2

يلع*2123ء17(خم)ايلعلايفادهأ:ناظقيلاوبأ*

؛132/2‹خيراتلابكوميفةيضابإلا:رّمعم

ينورابلاناميلس:دوعسمدمحمناربج“334-4

م1982حتافلاةعماجبريتسجامةلاسرءةيبدألاهراثآو

ناظقيلاوبأ:رصاندمحم*(هلاقميفاهيلعراشأ)



‹رئازجلاةضهن:زوبد“186255ةملكلاداهجو

ليعامسإنيدلازع3137411/234

نوينيسام“*لتاقملامّلعملاينورابلاناميلس:نورخآو
:يريبعجلا*اهدعبامو64ءمالسإلاةهجو:نورخآو

:هللادبعىبيكر“57/1ءةديقعلليراضحلادعبلا

قامعأنم:حلاصيفرخ“097705ءينيدلارعشلا

ءةيمتسرلاةلودلا:ميهاربإزاحب“51-52ءءارحصلا

:يرونلا“*85.ةميألابطق:ريكبتشوعأ“40-7

بطق:دوعسمورمعيوابكلا“327/1-330ءةذبن

ءبرغملاةديرج:ناظقيلاوبأ“13-15(خم)ةميألا

‹21-1932ددع.رونلاةديرج؛12-1930ددع

4-1926ددع؛بازیميداوةديرج1933-2

٠بطقلاةافولوحناباطخ:ديعساويركز“19267

ديطخبءبازيملينورابلاناميلسميعزلاةرايزو
ةخسناهنمء[م1914ليرفأ/ه1332ةيناثلاىدامج]

ةيعمج“ص4.نجسيينببيركزوأميهاربإةبتكمب
؛142رديلآسرهف.تاطوطخملاليلد:ثارتلا

:دوعسمدمحمناربج“.2ج.جم«بطقلاةبتكمسرهف

ةيخيراتلاةلجملاءةيخيراتلاينورابلاناميلستاباتك

ناربج*321-336ص(م1992)67-68عءةيبراغملا

يفةساردينورابلاهللادبعخيشلا:دوعسمدمحم

ءةيبراغملاةيخيراتلاةّلجملا(1)هراثآوهرابخأ

خيشلا)ديعسيفيرش“349ص(م1993)71-72ع

.(خم)م.ت.ن.م:(نودع
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يراجمتلافلخينبيلعنبناميلس

(عيبرلاوبأ)ينيجردلايطفنلا
)م12/ه6:قيناثلافصتنلا)

ءايبیلبةسوفنلبجطسويفراجميتنمهترسألصأ
‹رئازجلابغيرأيداوبسویقتیرقنمةمونكبتّرقتسا

.ةطفنبوهلزنو

يبأنعملعلاذخأفنالجراوىلإناميلسرفاس
ىقتلاوءيتازملايتامزيلاليعامسإنببويأناميلس

ميهاربإنبفسويبوقعييبأ:لثمذاذفأءاملعب

209

نامیلس

ورمعيبآوءيفاكلادبعرامعيبأوءينالجراولا

.مهتبحصومهملعنمذخأو؛يفوسلاةفيلخنبنامثع

عطقناهنأالإءةيبرعلاةغللامولعلهتساردلطتمل

هيلعدشتالتناكفءاهيفصصختوءةيعرشلامولعلل
ناكوءهبهذميفعورفلاولوصألالئاسمنمةلأسم

رعشلاوأ«لجزلاديجيًاعوبطمًارعاشوءانقتمايضرف
ىقريالىحصفلابهرعشنأالإ«ةيربربلابوءةجرادلاب
دمحأسابعلايبأهديفحوأديعسهدلورعشةجردىلإ
.تاقبطلابحاصينيجرادلا

ءنالجراووفوسيداونمةذمالتهيلعجّرختدقو

.سنوتب(ديرجلابرزوت)ةيليطسقورئازجلاببازلاو

باتك»:اهنمتافّلؤمراعشأىلإةفاضإكرتامك

يف«هقفلايفباتك»ءنيدلجميف«مالكلاملعيف
.نيرتفد

یفوءاعرووءاخسةلضافقالخأاذهملعىلإناك

|.لاصخلاهذهنمجذامنمجارتلابتك

:رداصملا

515/2-522.خياشملاتاقبط:ينيجردلا“

:رّمعمىلع“116-2/117‹ريسلا:ىخامشلا“

:وجاي131-3132‹خيراتلابکومیفةيضابأإلا

نيفلؤملامجارت:دّمحمظوفحم“81ءبوقعيوبأ
.1/244«نييسنوتلا

“Lewicki: Melanges, 274-275 “Lewicki: Notices, .149
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زیزباب‹ينالجراولارمعنبناميلس

)م1979/ه10ت-م0/ه1318:و)

مولعلاءىدابمذخأ«رئازجلابنالجراونمهلصأ

‹ةينالجراولاةثعبلانمضةرارقلاىلإلقتنامثدلبب

نبرمعجاحلاخيشلابلقلارونديىلعذملتتيل
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هتدلبىلإداعةءامكوةردفهسهننمسنآاًملو٠یحی

هسوردبنيملسملاعفنيلوءحالصلاوملعلارشنيل

ةقلحىفاوضعنّيعفء«ةّرعةلال»دجسمىفةينيدلا

فلتخمىلعفارشإلاىلعًابظاومامامإناكوءَةباّرعلا

.اهتاطاشنرييستوءةدلبلانوؤش

:رداصملا*

.270/3(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

460

خيشلالا«ينجسيلاىسيعنبناميلس

)4-1848/ھه10-1265:نيبيح)

ذملتت.ءبازیمبنجسيتبلاطبأو‹ءاملعنم

.ينيمثلازيزعلادبعخيشلاديىلع

مهتاقافتالًابتاكناكوءةباّرعلاةقلحيفاوضعنيع

ءةّصاخنجسيينبةخيشمیلوتمنءمهتارارقو

نبفسويبوقعييبأخيشلادعبةّماعةفصببازيمو

ةسايسلاوملعلايفةخسارمدقاذناكنمالإهالوتيال

رمع:لاغمأرابکءاملعتجًرخ‹ةيملعهسردمهل

.شيفطافسوينبدّمحماةميألابطقو

موجهيالًاسحتعافدلانوؤشبًاًمتهمناکامك

ةبيجعةيركسعنيرامتوتابيردتماقأف.تيجراخ

.بابشلل

ىملعلاهقوفتوءةيركسعلاهتربخلًارظنو

ةكرعمىفعافدلاةمامإهلتدقعدف‹يسايسلاو

بازیمىلعودبلاصضعبموجهدنعءةريهشلاردعملا

.م5/ه1230ةيناثلاىدامجيف

دحأءيبازيملاىبحينبحلاصخيشلاهدافحأنم

210

يدفمو؛سنوتيفميدقلاروتسدلابزحيسسؤم

.ةيريرحتلاةروثلارعاشءايركز

.نجسيينببخيشلالآبسنيهتنيهيلإو

:رداصملا“

:زوبد*1/94(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ*

يفةيضابإلا:رّمعميلع“283/1.رئازجلاةضهن

.(خم)م.ت.ن.م:ميهاربإيالط“75106بازم

“Bousquet: Recueuil de deliberation
mosquée de Beni-Isgucen, 41.

de la

461

يلضفقء؛نامیلسنبیسیعنبنامیلس

«دنئاهقلا»بريهشلا

:ت-م1876/ھ1293:و)

(م1934ناوج26/ه1353لوألاعيبر4

ءبازيمبنجسيينبنمنييسايسلاءامعزلادحأ
هّساب)لضفلانبىسومابابخيشلاةرسأةدفحدحأو
نيعدقف«فّتكملاىسايسلاهطاشنبفرعء(لضفوأ

يام21/13موينجسيينبىلعًادئاق

ةدلبلاناكسعامجإبءهدلاولةفيلخم3

.ةفعوةهازننمهلاودهشاملءاهئاهجوو

دهعيفيسايسلالاجملايفلماعٌلككو
تشّتفنيذلاًدحأناك«نيملسملاحلاصلرامعتسالا

.م1920ربمسید6موي/ه1339مهراید

ًاسيئرنعم1922/ه1341ةنسنمًءادتباو
ةدناسمللصوةزمهنوكتلةيبازيملاةيسايسلاةنجلل
.ًايداموًايونعم«يسنوتلاروتسدلابزح

دايقللًادئاقنّيعفءهتريسنسحلعيمجلاةقثبسك
لصاوفم1930يام28/ه1348ةجحلايذرخا

.هتافومويىلإهداهج



:رداصملا*

خيراتبةمعّقومةيسنرفلاوةيبرعلابةقيثو"
لهألةياكشيفةدحاوةحفصءم1914يفناج0

4.عبرغملاةديرجءاهلحمتفداصةيقرت:ناظقيلا

8117«بازمينبخیرات:دیعسجاحلا“3ص

512173.

462

*(عيبرلاوبأ)يسورشلاسوطامنبناميلس

(م896/ھ283:دعبيح)

ىلعهسمشتفرشأنأدعبيضابإلابهذملاشعنأ

نماوجننيذلالئالقلاءاملعلانموهوءلوفألا

خياشملاهبقثوم896/ه283ةنسونامةحبذم

.ايبيلبةسوفنلبجمكحهيلإاودنسأف

رکذيفتبنطأنكلوهخياشمريسلابتكركذتمل
‹مساقنبركبحلاصوبأملعلاهنعذخأذإهتذمالت

.امهريغو«نْيينساريلاىسوموبأو

مالس»هللاقيعضومىلإهدنعنماولقتنامث

سوطامنباىلإاوعجرمثءانامزهيفنوسردي«كل
.ةرتفلاكلتيفبتكنماوأرقامهيلعاوضرعيل

نباىوتفهلخدتملةيضابإلانادلبنمدلبقبيمل

نماڪيلاخمهبتکتاهُمأنمباتکقبيملو«سوطام
.هلاوقأ

يفةرثانتمىواتفوءنيدلالوصأيففيلاتهل

.عجارملاورداصملا

:رداصملا

73ريس:فلخينبناميلسىتازملا“

8/1343547(خم)ريس:ينايسولا*

82‹59(غخم)ةسوفنلهأةريس:يروطفبلا“
‹327/2349350351‹تاقبط:ىنيجردلا“

نامیلس

:شيفطابطقلا*1/235ءريسلا:يخاّمشلا*8

ةيضابإلارّمعميلع“531(خم)ةسوفنلزاونبيترت
باتک:لوهجم*0157/2164.خيراتلابكوميف

ذنمةسوفنلبج:يدوهزم“.22ق(خم)تاقّلعملا
.286(رم)يمالسألاحتفلا

.یحیوبأ:دروو*

463

يغلاولاينورابلادمحمنبناميلس

)م18/ه12:ق)

غلاوةموحبينورابلاةلئاعءاملعنمفرعنملَّوُأ

.سنوتيفهبرجب

يبعصملافسوينبدّمحمخيشلانعملعلاىَملت

.رصمبكلذكوةبرجيف

سلجمةسائریلوت‹نيزرابلاخياشملانمناك

.ةبرجبذئمويءاتفإلاومكحلاسلجموهوةبازعلا

.ىلعهدفحودمحمهنياهتذمالتنم

:رداصملا*

14-15(خم)سورد:بوقعينبملاس“

.80‹بازمينبخيرات:دیعسجاحلا“

464

(عيبرلاوبأ)قاحسإنبدمحمنبناميلس

)م12/ه6:ق(

يفاكلادبعراّمعابأرصاعءنيمّلكتملاخويشلانم

ميهاربإنبفسويبوقعيابأوءزجوملابحاص
.ناهربلاوليلدلابحاصىنالجراولا

هنعیوروءةيدقعلئاسمراّمعيبأنعىور

.هيلعذملتتهلعلورموينبناميلس



نامیلس

:رداصملا

:يخاَمشلا“71(خم)تالاؤسلا:يفوسلا“

.173-2/174.ريسلا

465

م1958/ه1378:-ت-م1938/ھ1357:و)

برغلابترايتةنيدمبدلوءبازيمبنايربنم

َ

نمهيلعبلطلاٌدتشا«ترايتيفارماغمايئادفناك

ىقتراوم1958يفناج15/ه1378ذنمكراعمدع

.ةروثلاءانثأدهشتساوءطاَبضلافصىلإ

ادیلختهمسانایربيفرخاوترايتيفعراشلمحي

.هداهجل

:رداصملا*

جاحلا“283/3ءنييبازيملارود:يروتلا“

.1؛بازمينبخيرات:دیعس

466

يخامشلارمعنبدمحمنبنامیلس

(عيبرلاوبا)

)189/ھ1234:ت)

نعملعلاذخأ«سنوتبةبرجيفداّهَزلاءاملعلادحأ

ةسردمبكلذو‹يبعصملاتفسوينبدمحمخيشلا

.ةريزجلابريبكلاعماجلا

روكذملاعماجلابسيردتلاسلجمةسائریلوت

داًيع:مهنمذیمالتهيديیلعجرختوهخیشنمةيصوب
‹يوداجلامساقنبٺاميلسوءطاريقنبرمعنب

.ينورابلایحیيژ

212

لينلاباتكنمةخسنلَوةبرجىلإتدروهدهعيف

.قافآلايفخسنلاترشتنافمساقهنبااهخسنفءينيمثلل

.م1819/ه1234ةنسٌجحلامسوميفةكمبيفوت

:رداصملا“

ةبرجءاملعمجارتيفةلاسر:تيراعتنبا"

ءةبرجخيرات:بوقعينبملاس“116(خم)

.0.232243ءةباّرعلاماظن:يريبعجلا*141-0

467

نوراهنبنوراهيبآیسومنبنامیلس
“(عيبرلاوبأ)يئاشولملا

)م10/ه4:ق)

ةسوفنلبجبْنَياَنَيِإنكسءتياشولمتنمهلصأ

.ايبيلب

نمهریغو‹نايفسنبىيحيخيشلانعملعلاذخأ
سردءايقتاخيشوءايتفماملاعناكوءهرصعءاملع
ةمالعلاهديىلعجرحتءةسوفنلبجبنّياَنبِإدجسمب

يفهفيدرناكيذلاينوانجلاريخلانبىحيءايركزوبأ

ءاملعلافلتخمىلإىواتفوةيهقفتالسارمكرت

.ةسوفنىلعريمألاميهاربإنبا

نبییحيءايركزوبأهذيملتهنودامىلإةفاضألاب
.هنعهتایاورٌلجف'حاكنلا"هباتکيفءريخلا

ةبسحلافئاظونمةديدجةفيظوتئشنأهرصعيفّو
مارحلااهيفعابيالىتَحءقاوسألالخديامةبقارمل
<4۰

نمكلذهعنميملو؛هرمعرخآيفهرصبفعض



نارقنمبتكلاهتءاحاَتملَو‹«بتوؤدلاةريثكلاةعلاطملا

هتبلطدحأهيلعًارقيف««ىتبيبشيفاهتكردأىنتيلاي»:لاق

.ليللارخآىلإكلذكسرديفرخآلاعجريمثءرتفيىح

:رداصملا

‹9-11(حخم)ةسوفنلهأةريس:يروطفبلا“

؛252/1ءريسلا:يخاّمشلا“يمانلاورمعهيلإلاحأ

ةيسن:دّمحمىنورابلا*4-2180-178182

ةلاسرلا:بطقلا580ء‹ىخاّمشلاريسبقحلمءنيالا

خيراترصتخم:عيبرلاوبينورابلا“125ءةيفاشلا

يبأىلإةلاسر:اشابناميلسينورابلا“53ءةَيضاَبلا

وبأ*ناظقيلاوبأهيلإلاحأدادجألوحناظقيلا
30ء17ء16ء12/1ءىنورابلاناميلس:ناظقيلا

.خيراتلابكوميفةيضابإلا:رّمعميلع“
رظنأةبوجأ:ناَرفءاملع“196-21264/2

ينبخيرات:ديعسجاحلا“22صققحملاةمدقم
‹؛تاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج“95بازم

.73صرديلآسرهف

“Lewicki: Tasmiya Chuyukh Gabal Nafousa,
74-75, 4 “Cuperly: Une profession de foic

Hibadhit, 22-23

:تاظحالملا

نيرخآنيملعنيبوهنيبمجارتلاباتكطلخ“
اذهفءمهنيباحضاوقرفلاودبيومسالاسفنمهل
يناثلاو.نسلاريبكيفوتونيدلاةبسنهيلعتزاج
ينورابٹلاٹلاو.ةنس27هرمعويفوتةسوفنبمكاح

ينوانجلاريخلانبىحيءايركزيبأنعملعلاذخأ
١.رخأتموهف

468

*ينيغلزلارمعنبیسومنبنامیلس

**(عيبرلاوبأ)
)م11/ه5:ق(

نالجراوىرقیدحإ«سوطامابنيتابدلو

.هرصعخياشمىلعملعلاذخأونکساهبورئازجلاب

17#2م مالعأمجعم

نامیلس

ًالِإ«غغيرأيداوبولجأيفميلعتلاةقلحخيشناك
انتدافأدقفكلذعمو؛هتذمالتركذتملرداصملانأ

ىلعةوالعءاهكرتيتلامكحلاواياصولاضعبب

ينايسولاوءايركزوبأهنعاهاوريتلاةييراتلاتاياورلا
.مكحتاقلعملاباتكيفهلو.هنعامهريغو

ةيعارزلاةكرحلاشاعنإىفرودهلناكهنأودبيو

رفحيذلاوههَنإىنايسولاهنعلوقيذإءهتقطنمب

.هعرووهصالخأإل؛نالجراوب

:رداصملا

؛272/1317.274قةريسلا:ءايركزوبأ“

‹791124142(خم)ريس:ينايسولا*286

تاقبط:ينيجردلا*180/2193263279

‹ريسلا:يخاشمشلا“440-2/442‹؛خياشملا

87-2/88¢؛2205-4420513514

باتک:لوهجم*4(خم)نابلانصغ:مازعأ*

.5ق(خم)تاقلعملا

“Lewicki: Les historiens, 3/70-71

:تاظحالملا

ىلإيكستفيلراشأدقو(ءافلاب)ينيفلزلادرو“

نبیسومنبنامیلسوليغنزنبناميلسووههن

وبآدروو**.ادحاواصخشنونوكيدقلیغنز

.مساقلا

469

(يناثلا)ناميلسنبنوراهنب(لوألا)ناميلس

ينورابلانوراهنبیسومنوراهيبنبا

*(عيبرلاويأ)

)م11/ه5:ق)

ةسوفنلبجتنكسىتلاةديلتلاةينورابلاةلئاعلانم

.ايبيليف



نامیلس

ريخلانبىيحيءايركزيبأخيشلانعملعلاذخأ

دمحميبنعو«سوينوراهيبنعو‹ينوانجلا

.سالفسراو

راصف‹؛صوصخلاىلعةيعرشلامولعلايفعلضت

ةخيشملاهيلإتدنسأءايقتاخيشوءايتفماملاع

ريمألادهعيفمالسإلاخيشواًيضاقناكفءىربكلا

اميفهيتفتسيءينورابلاميهاربإنبىيحيءايركزيأ
ىفاشلاباوجلابهيلعضيفيف«لزاوننمهيلعضرعي

.ىفاكلا

لئاسمبيترتباتکيفةيهقفلئاسموىواتفهلو
.سيمطابطقللةسوفن

:رداصملا

بطقلا*180/2(ع.ط)ءريسلا:يخامشلا

بطقلا“125-126:ةيناشلاةلاسرلا:شيفطا

ينورابلا*4(خم)ةسوفنلئاسمبيترت:شيفطا
‹«هدادجألوحناطقيلايبآىلإةلاسر:اشابناميلس

؛ناميلس:ناظقيلاوبأ*.ناظقيلاوبأاهيلإلاحأ

117-630

*Lewicki: Tasmiya chuyukh Gabal Nafusa, 56, 125

:تاظحالملا

نيرخآنيصخشنيبوهنيبمجارتلاباتكطلخي"
رخأتماذهنأرهظينكلوءةثالثلاءامسأهياشتل

يآنٻیسومنبناميلسيفقيقحتلارظناو.مهنع
.يئاشولملانوراه

مسابةسوفنلبجخويشةيمستبحاصهركذ"
.نوراهنبالةيربربةظفلوهوءنورابنبناميلس

214

يكستيفلمهودقو‹قيقحتىلإجاتحتةلأسملانأريغ

نبیسوملمجرتوءةدحاوةيصخشهقباسوهَ
.نيناميلسلادجعيبرلايبأنوراه

470

ییحینبنامیلس

)م11/ه5:ق(

ناكسنملّوألافصنللدجوهفبسنلصأ
فصتنللدجوهيذلاىسيعيّمعخيشلاعم‹ةيادرغ

.يناثلا

ىلإاهبسنيهتنيةريثكرئاشعايلاحةيادرغيفو
.ییحینبنامیلس

:رداصملا*

.33ءةيفاشلاةلاسرلا:شيفطابطقلا“

471

(دقرفلا)حانجوبءیيحينبناميلس
)م1988/ه1408:تم15/ه1323:و)

ن‹ەتدلبسرادموبیتاتکیفهتساردًادب‹بازیمب

ةيوناثلاهتساردمتلرئازجلاىلإداعو«سنوتىلإرفاس

.ةمصاعلارئازجلاب"وجوب"ةيوناثب
.رغصلاذنميرانلاهملقوءىنطولاهسامحبفرع

رامعتسالانابإايرولكابلاناحتمالوخدنممرح

.ىنارصنلاريشبتلاًدضهتاباتكببسي

ليلحتوءةيبنجألافحصلاىلععالطإلاىلعهدعاس
.اقيقداليلحتةيسايسلااياضقلا

نموهو.سيدابنباخيشلاةفاحصيفكراش

ءناظقيلايبأخيشلاةفاحصيفنيزرابلاباّتكلا

.ىحاتتفإلالاقملابتكيانايحأو



ىَبحءةيسنرفلاوةيبرعلانيتغللابةلّوطمتالاقمهل
.(ريدقلاىفحصلا»بفص

‹ةمصاعلارئازجلابقافولاةيعمجيسّسؤمنمربتعي
.ماعلااهبتاكناكو

ةيبرعلابتالاقمهعومجموهو‹(دقرغفلا»باتکهل

.ةلاصأوةينطودقت

هنجسةبهتلملاهتالاقموىنطولاهطاشنلارظن

.كلذكءارحصلاىلإیفنو

.ةليوطتاونسقيثوتلابلغتشا

:رداصملا*

نملئاسرء(هفيشرأ)ناظقيلايبألئاسر“

‹برغملاةديرجناظقيلاوبا“9مقرقئاٹوء‹يركبلا

داهجوناظقيلاوبأ:رصاندمحم“م251930.ع

جاحلا“217-202221-20206ةملكلا

.136-137بازمينبخيرات:ديعس

472

ىتازملايتالسولافلخينبناميلس

(عيبرلاوبأ)يسباقلايطفنلا

)ع1079/ه471:ت)

:هتبسنتدّدعتءهيبنلاهيقفلاوعرابلايلوصألاوه
هرافسأةرثكل؛يسباقلاءيطفنلا«يتازملاءيتالسولا

هلاحرتةرثكو«برغملاعوبريفةيضابإلانطاومنيب
.هلارشنوملعللابلط

يبأخيشلانع:غيرأبيفاصلاهندعمنمملعلاذخأ

هيديىلعأرقءىسوفنلاركبنبدمحمهللادبع
نبنالسيودمحميبأخيشلانعذخأامكءلوصألا
ناكوءةبرجبعورفلاهريغنعوينساريلاحلاصيب

ريخلانبنسكامخيشلاهتساردبردٌقيفرذئتقو

215

نامیلس

عيبرلاوبأارقينأامهتداعنموءمّلعتلاىلعابحاصتو

نماهجوارقاذإف؛نسكامدمحميبأىلعباتكلا

ةيقبوءةءارقلايفهبابشىنفأءمولعلايفةياغوه
تزاجنمموةباّرعلارباكأنمراصفءءارقإلايفهرمع

نيبةلقنتمةقلحهذاختالريثكقلخملعلاهنعذخأ

ةيدوألاولابجلاولوهسلايفءةَئيضاَبْإلانطاوم

دالوألاغمأءايجنهتذمالتنمهعمجرحيو‹رزجلاو

يفیحینبركبيبوليصفءايركزيبأخيشلا

لبجىلإهتقلحبجرخيمثءةبرجبريبكلادجسملا
«فوسامنيلعينبةعلقمث؛تسلومتم‹؛ةسومن

ةرايزلاماعيفنالجراومن‹نیسامتمن‹ةنالغون

هةهيادبىف‹؛تاركبلامثم1057/ه9

هلزنمثیحلبجلامنءهفزنزمنم450/1058

‹انينوت»بنم1069/ه62هنس«تسلومتا»ب

ميلعتلاومّلعتللةَدمهتذمالتوىقبيةدلبلكيفو

.ملعلابآالطنمريثكواهلهأمهيلععمتجي

نبدمحأساَبعلاوبخيشلا:ًاضيأەذيمالتنمو

...ريثكمهريغو«يفوسلاةفيلخنب

ةفاضإوةياورنمو-هلمجرتملا-فلخينبناميلس

يبُيفوسلاذيملتبيترتوعمجنموءيفوسلاهذىملت

وهوتالاؤسلاٌنصننمهديفتسناماذهو‹مهحيحصتو

:يتالاک



نامیلس

ضرعدقوهللاهمحرورمعيبخيشلاتالاۋس»

مهمحرخويشلابتكىلعوءهذيمالتنمددعىلع
-هللاءاشنإمالاوهفحُحصف-ةغللاوءهللا

نبهللادبعدمحميبأخيشلاىلعضورعم«نيتضرع
ةضرعلاوءحوتفلايبأوءوانجنبزيعملاو«ناميمجس

ميهاربإخيشلانبحلاصحونيبأخيشلاىلعةريخألا

نبفسويبوقعيوبأهالمأءمهيلعهللاةمحر

هيفدازو؛يسوفنلاىسيعنبىسيعهفلأوءدّمحم

ورمعيبأخيشلانعكلذٌلكورجألابالطضعب

نعفلخينبناميلسعيبرلايبأذيمالتنعوءنامثع

.«مهيلعهللاةمحرعيبرلايبأ

:اهنمفىرخألاهفيناصتاّمّأ

لوصألاعامجإيفةنوزخملافَحَنلاباتك.1
فرشأنمهَلِإ»:لاقويداربلاهركذ(خم)ةيعرشلا

دومحمثحابلاهققحءvةوعدلالهأفيناصت

نكلوءةيعماجةلاسرلهريضحتراطإيفءيسلدنألا
ةطوطخمةخسنهنمو.شقانينألبقةينملاهتلجاع

يعخيشلاٌطخبءةيادرغبديعسيّمعخيشلاةبتكمب
.م1479/ه4يفةحخرؤمديعس

عبط«مّلعتلابادآوملعلابلطيفباتك.2
.(ريسلاباتك»ناونعب

يف«هقفلالوصأيفومالكلاملعيفبات3

ُلعَلَوءطقفيناثلاءزجلاامهنميداربلایارنيدلجم

.فحتلابانکهسفن

«تاقلعملابيترتنملئاسمراصتخايفلصف.4
۱.(خم)

هتایاورنمولتامّلقةيضابإلابتكنأىلإةفاضإلاب

تاقّلعملاباتکيف؛ةيرابخأوأتناكةيهقفةريثكلا

ءایرکزيبةةريسو«هيلإةبوسنممكحویواتف-الثم-

.عيبرلايبأتاياوربةئيلمهلرصاعملاينالجراولا

216

ملنمم«نيفلاخملابتكارقينمىلعاديدشناك

.فالتخالاوةنتفلاةفاخمءملعلايفهمدقخسرت

دمحمىبأهخيشديىلعةقلحلابنريذلاوه

.ةريثكلاةيملعلاهتالقنتبسبكلذلعلوهدالبم

:رداصملا

ريس:ينايسولا*هلكريسلا:يتازملاعيبرلاوبأ“

77/1111131142157/2-78(خم)

ءةريسلا:ءايركزوبأ“7210235268

322/2؛2812521262275-270

‹191-195.‹ي/1تاقبط:ينيجردلا*7374

ءةاقتنملارهاوجلا:يداربلا*1842/449-5

قحلمءانباحصأبتكدييقت:يداربلا220-9۹

ءيفاكلادبعراّمعيبألةيمالكلاجراوخلاءارأب

؛412(طم)ريسلا:يخاّمشلا“22.294

تاقلعملاباتك:لوهجم“2-83)ع.ط)

123ءةيناشلاةلاسرلا:بطقلا“.2ڦق(خم)

نابلانصغ:مازعأ“29ءةيضرملاةعمللا:يملاسلا“

ةيضابإلا:ناظقيلاوبأ*212-144213-145(خم)

هسفنناظقيلاوبأهيلعلاحأ(خم)ايقيرفإلامشيف

48ء15(خخم)ركبنبدمحممامإلا:ناظقيلاوبأ“

ءخيراتلابكوميفةيضابإلا:رّمعميلع“
:بوقعينبملاس*186/4-187؛3142-5

:يريبعجلا“112ء1091111ء75ءةيرجخيرات

‹ةبارعلاماظن:يريبعجلا*“114.يراضحلادعبلا

حمالم:يريبعجلا*187شماه2190255

ءةيمتسرلاةلودلا:زاخب“6.ءةيملعلاةكرحلانع

173-174‹ىسايسلاركفلا:نالهج“26-5

14.قّقحملاةمّدقمءمالسإلادعاوق:يلاطيجلا“

نالجراوبةيمالسإلاةراضحلاملاعم:ةنابصعوب“

تاحمل:يلدبعوبلايدهملا*108-109(نوقرم)
201صء41.عءةلاصألاةلجمءةيمتسرلاةلودلانم

لآسرهف1جءتاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج“



؛ذليعسمعسرهف2ح154-9155ندب

“Motylinski: Les livres de 1a secte Abadbhitc, 19
“Motylinski: Bibliographic, 24 NS4, 29 N82
“Shachte: Bibliotheques, 397 Lewicki: Les

Ibadhites en tunisie, 8 “Lewicki: Les historiens,

*“Lewicki: Melange Berber-Ibadites, 72-75271
“Ennami: New Ibadi manuscripts, 72-73

“Fekhar: Les communautées, 10, 14, 23, 155, 406.
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حلفأنببوقعينبناميلسوبأ
ىثرفلايمتسرلاباهولادبعنبا

)م923/ه311:دعبيح)

ىلإهيبأءوجلدعبدلوءةيمتسرلاةلئاعلادافحأدحأ

لاثماهرصعءاملعىلعسردواشناهبو«نالجراو

ىتفألئاسملحتناهنأالإءةيعرشلامولعلايفغبن

ةساجنبهلوقاهنيبنمءةيضابأإلاروهمجفلاخوءاهب
وبأ»:لاقيفبسنيةلأسملاهذهىلإوءماعنألاثرف

هيلإةبوسنملاةقرفلاميعزكلذبناكف«يثرفلاناميلس
..«ةيئرفلا»

ةساجنبءاتفإلادّرجمنأةظحالملاةرورضعم

.ةقرف:هعابتأيّمسن

قبيملوءيأرلااذهبنولئاقلارثدناامناعرسو

ةجحلابمهورظانخياشملانأكلذءدحأمهتم

.ناهربلاو

:رداصملا

180/1-181قةريسلا:ءايركزوب“

ءتاقبط:ينيجردلا*140/1(خم)ريس:ينايسولا“

(خم)بازمخيرات:زايتم*1/108-1062

‹ققحملاشماهءمالسإلادعاوق:يلاطيجلا“"7

نامیلس

ءةيفاشلاةلاسرلا:شيفطابطقلا*143-1

.276ءقرفلانيبةيضابإلا:رّمعمىلع“84-3

Muammar Ali Yahia: Ibadhism a moderate

Sect of Islam, 34 " Ennami: Studies, 165-166

:تاظحالملا

۔“بوقعينبناميلس'كلذكدرو“

474

رموینبنامیلس

(م12/ه6:ق)

هلصألعل«سداسلانرقلامالعأنمملكتمملاع

راًمعيبأديىلعذملتتدقف«رئازجلابنالجراونم

ءةيدقعلاهئارآضعبهنعىوروءهريغوىفاكلادبع

باتکبحاصاهدروأةيمالكلئاسمبَّلصتخاامك

:رداصملا

:يخاَّمشلا“71(خم)تالاؤسلا:يفوسلا“

.173-2/174(ع.ط)ريسلا

475

يبأنبليصفءايركزيبأنبسنوينبناميلس

ينسارهيلانيجوينباجسيروسم

)م12/ه6:ق)

عماجلابسيردتلاىلوتءةبرجخياشمنمءيباّزع

ءمايقنسحأةيميلعتلاوةينيدلاهنوؤشبماقوريبكلا

.هدلاووهّمعلافلخكلذو

:رداصملا

97.ةبرجخيرات:بوقعينبملاس"

.242ةباّرعلاماظن:يريبعجلا“



_حمسلا
)ع.ط)؛0163ء161(طم)ريسلا:يخال 476

براترصتخم:ناميلسىنورابلا*145-ٍِ
خيراترصتخم:ناميينوراب1/144باطخلاىبأىلعألادبعنبحمسلا ‹ةيضايرلاراهزالا:نامیلسينورابلا*40‹ةيضابألا۰٠:

.خيراتلابكوميفةيضابإلا:رّمعميلع“7165يرشاعملاحمسلانبا
شماهءمالسإلادعاوف:يلاطيجلا“77/242/4 (م819/ه204:دعبت)
0120357فيمتسرلاةلودلا:زاخب“1/54ققحملا

570ءيمالسإلابرغملايفءاضقلا:زاحب“ِلاووريزووهوءةينميلارفاعمةليبقنميبرعهلصأ
.165ءةيمتسرلاةلودلا:يريرحلا“نبملسمةديبعيبأنعملعلاةلمحدحأنباوملاعو

:Lewicki“115-114.فلخلامعنناكف«برغملاىلإةرصبلانمةميركيبأ Etudes,
.فلسلاريخل
477ل7.
.نيرح|ملعلاةلمحنعوهدلاونعملعلاذخا

يراوهلارابجلادبعنب يراوهلنبحمسللبجبملعلاتاقلحدقعوسيردتلابموقيناك
(م9/ه3:ق).اهبلزنيتلايتُميِيفديدحتلابوءةسوفن

تنكسيتلاءةريهشلاةراوهةليبقمالعأدحأةقثبسكينأهتريسنسحوهملعبعاطتسإ

.رئازجلاقرشبساروألايذلا«يمتسرلاباهولادبعمامإلاةّصاخوءهيرصاعم

نباهلمجرتيقفملاعهكنإ:يخاكشلاهنعلاقهبماقآوةسوفنلبجبلزناملايضاقوهلاريزوهنكيع

.مالس.ماوعأهعبس

عئارشومالسإلاءدب»هباتكنمانيديأنيبامنألإنييعتهنمبلط؛ترهيتىلإةدوعلامامإلادارأاًّملو
.۳Cilحمسلا

نا
.الماكانلصيملاَمَكُرباتكلارشعماي»:مهللاقومهبلطباجاف؛ةيلاغألاةرطيس
بحأو.يريزوحمسلانامتملعدقمكنإ‹نيملسملا
:رداصملامتدرأنإف؛هتقراممدرأملويلمهحصتنأوءَيلِإسانلا

ءريسلا:يخاَمشلا“مالسإلاءدب:مالسنبا"يسفنىلعمكترثادقينإف؛مكيلعهلمعتسانأ
1/223‹؛سباقوةسوفنوسلبارطىلعايلاوهکرتف.«هتلمعتساو

478غلبدقو...همكحمهيفلدعوءةريسلامهيفنسحأف»

مويىلإجهنلاكلذىلعًرمتساو«هتجردتمظعو

.هتافو

(مالسلادبعوبأ)يوارغملافلخينبنسادمس

)م11/ه5:ق)

هتملکهلءایهانارمآءايقتاملاعءالضافاخیشناک
.مهرومأىفخايشألاعمتجااذإةعومسملاِ

مهريفCCعموبا”8-139؛مالسأإلاءذدب:مالسنبا”

ةطخلاىلإاوجرخأةوارغمخياشمنأينايسولاركذ(خخم)ريس:ينايسولا*119/1-120ءةريسلا:ءايركز
رابکمهبلابيملفءهوفرتقاطخببسب(ةءاربلا)6774-1/69.تاقبط:ينيجردلا“161/2

:رداصملا
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اعیفشاذهنسادمسةوارغمخياشممُدَقذئدنع‹ةباّرعلا

یحیوركبنبدمحمنبدمحآساّبعلايبآىدلمهل

نبسنويو؛نوجزويبأنبمالسلادبعو.نمجيونبا

‹مهنامزيفةباّزعلاوخياشملارباكأمهوءنسحلايبأ

ةناكمىلعليلداذهوءاهخياشموةوارغمنعاوفعف

خويشلاءالؤهىدلوءةوارغمينبىدلنسادمس

.مالعألا

یفةديدعةميكحلاوقأفلخينبنسادمسلو

.ةيطلاةلماعملاوملعلابلط

:رداصملا

252/2؛116/1(خم)ريس:ينايسولا"

.2/151ءريسلا:يخاّمشلا“

479

يتريمدنتلالهسوبا

.یسومنبنامیلس

.نيدلابسنةلسلسيفةقلحربتعانمموهو

:رداصملا

.125ءةيفاشلاةلاسرلا:شيفطابطقلا“

480

)م9/ه3:ق)

سيلوةيمستلاهذههيلعتبلغءيسرافلالهسوبُ

نمءةيمتسرهعلَعلَو‹ڻىسوفنوهامّنِإو«يسرافب

وهلب:ليقَو؛رهتشاوهيلعاهتبسنتبلغفةمامإلاتيب
باُهولادبعنبنوميملدلوءابأَنِإواًمُأوابأيمتسر

219

لهسوبآ

.متسرنبنمحرلادبعنبا

نيناسللانقتيءاحيصفابيدأواغيلبارعاشناك
وبأمثانامجرتحلفأمامإلاهذخَّتِإ؛يربربلاويبرعلا

ناكفنالجراوبءاضقلاىڵلوتهّنِإليقو.فسويمتاح

.الداعافّفعتمادهاز

لهأحصفأناكوءيربربلاناسللابةريثكفيلأتهل

اظعواياتكرشعينثاةوعدلالهألنّودفءهبهنامز

يفاهلجوأاهلكتقرتحاةيربربلابامظنءاخيراتو
عبارلانرقلايفيراكنلاداديكنبدلخمديزييبأةروث

ًالإقبيملوءنيجردةعلقىلعمجهاملءيرجهلا
[يبرعلا]رعشلاةءارقدارأنم»:لاقيناكو.اهركذ

ةيربربلارعشدارأنموءناطحنبنارمعرعشبهيلعف

.«يسرافلالهسيبأرعشبهيلعف

:رداصملا

:ينايسولا*114(خم)تالاؤسلا:يفوسلا"

‹خياشملاتاقبط:ينيجردلا“1(حڂم)ريس

باتكحرش:فسويييعصملا*352-2

ءريس:يخاّمشلا*يريبعجلاهيلعلاحأ17.تانايدلا

ةيضايراراهزألا:ناميلسىنورابلا*1/245-4

0.382416ءريبكلابرغملاخيرات:زوبد*69-8

:مازعأ“219«رئازجللماعلاخيراتلازجوم:كاعكلا“

يفةيضابإلا:رّمعم“194-195(خم)نابلانصغ

ةلودلا:زاحخب“154/4-156ءخيراتلابكوم

‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا“344-374ءةيمتسرلا

.30.يرئازجلابدألاخيرات:دّمحمراّمطلا“8

‹ناورإسرهف‹تاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج“
02.

“Motylinski: Le Djebel Nafousa, 2 Basset:

Essai bio-bibliographique, 71 Lewicki:

Melange Berber-Ibadites, 273 “Lewicki: Les
historicens, 77.



دحأءسيتكَتنبانوميمخيشلانعهملعىقلت481
مهوءيتارازلانامثعهنعذخأوءمالعألاءاملعلا(لضفلاوبا)يسوفنلالهس

.نيدلابسنةلسلسمهيلعتزاجنمماعيمج(م10/ه4:ق)

:ردا۱اهبمكحلاونءايىيلبةسومنلبجنمهلصا

ريسبقحلمءنيدلاةبسن:دّمحمينورابلا“وجلاةرارماوقاذنأدعبقنئأمطلاو.مألاالح دں.:0
دهاشم:ناميلس:ىتاليحلا“581(طم)ءيخاّمشلاروجهررموٿ2دنسو

مجارتيفةلاسر:تيراعتنبا“(خم)ةيرجبءاملعلا.رارقتسالامدعو
.46)خم(هبرجءاملع:ردا

“Despois: Djebel Nefousa, 268 “Lewicki: . .
119Tasmiya.يىنورابلا233/1ءريسلا:يخامشلا Suyuh Gabal Nafusa,

:رمعمىلع“52ءةيضابإلاخيراترصتخم:ناميلس

:تاظحالملا:يدوهزم*169-2/170.خيراتلابكوميفةيضابإلا

..142(رم)يمالسإلاحتفلاذنمةسوفنلبج
.وافیيدروامبر

482

۰4۰
ينالدبالاوامس

)م13/ه7:ق(

.ایبیلبةسوفنلبجیرقنمنالدبأءاملعنم

220



نيشلافرح

483

یشونقلادمحأنبنابعش

(م18/ه12:ق)

هلنلاقو«ةبرجءاملعیفتیراعتنباهرکذ

.ةيملعلئاسميفةبوجأ

رعشناویدتیراعتنباهلیارءارعاشواهيقفناك

ءظعولاوموصلاوةالصلاوديحوتلايفّيربربلاناسللاب

.يسوفنلايسرافلالهسيبأهيبشوهو

اهبباجأةلاسرىبعصملافسويخيشللو

تارافكلااهمهأءةفلتخملئاسميفيهوءيشونقلا٠

.ةبوتلادنعملسملامزلتيتلا

:رداصملا

ءاملعمجارتيفةلاسر:ديعستيراعتنبا”

.24ءةبازعلاماظن:يريبعجلا“.9)م(ةبرج

484

”ينوتنسلاىسورشلاةيروطغبلانبءاثعشلاوبا

)؟(

تانبلاميلعتبهتيانعبزاتماوءسيردتلاىلعبد
.ءاسنلاو

انيلعتخشدقرداصملانأركذلابريدجلاو

221

اندافأىخاَمشلانأالإمرصعوهتايحليیصامتب

.وغيولهاىلعامكاحناكهنأيهوءةّمهمةمولعمب

:رداصملا

18/2؛209/1-210‹ريسلا:ىخامشلا“*

:رمعميلع“3(خم)'لبجلادهاشم:ينورابلا*

.2/209.خيراتلابكوميفةيضابإلا

:تاظحالملا

.يوتستلا:كلذكدرو“

485

(فورعملاوبأ)فورعملانببيعش

)م787/ه1:يفيح)

ءةرصبلابيميمتلاةميركيبأنبملسمةديبعيبأ

ةديبعوبأهباتتسافاياضقلاضعبىفهمامإفلاخو

اًملفةرصبلابهتوعدرشنلواحوءاضيأهنعنيقشنملا

.رصمىلإًاجتلاقفخأ

/ه171ةنسترهيتبعقاولافالخلابعمسامدنعو

سأرنيدنفنبديزيوباُّهولادبعمامإلانيبم7
ةرامإلايفاعمطترهيتىلإهجّناءةيراكُبلاةكرحلا

٠مهيلإءولامتسافهباحصأوديزيبمثمامالابلصّتاو

همازهنادعبوءةّفشنملاةقرفلاسوؤرنمراصىّتح



۵
اما

هترکفثبیوكانههتضراعملصاويلسلبارطىلإهجّئا

.نورقةَدعةيبهولاةيضابإللاهتضراعمةقرفلا

:رداصملا

89/109399قريسلا:ءايركزوبأ

274/2؛54-4955-51‹تاقبط:ىنيجردلا“

57/4ء.خيراتلابكوميفةيضابإلا:رَمعميلع"

1/103‹ققحملاشماهءمالسإلادعاوق:يلاطيجلا“
:يبايسلا“113.قحلمءةبوجأ:نوفلخنبا*

ةلودلا:زاخب“37ءىضايرلادهعملاتاقلط

106.‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا*393ءةيمتسرلا

بجر“24ءايقيرفإلامشبنامعةقالع:يريبعجلا*

دمحم“129149رصمىفةيضايإلا:دّمحم

.٠26ةوعدلاجهنم:رصان

486

نامدمنببیعش

)م9/ه3:ی)

نبادّرفتيتلاةئيصخشلاهذهنعريثكلاملعنال

.اهركذبنيمّدقتملانمريغصلا

ةيمتسرلاةلودلاةمصاعلمتترهيتنأامبو
ذملتتدقنوكينأدعبتسيالفءيملعلاعاعشإلازكرمو

.اهخياشمديىلعاهب

ىفهعلضتلهتقثبسكوناظقيلاابأمامإلارصاع
نبدّمحمةلاقتسادعبءايضاقهنّيعفءةيعرشلاماكحألا
ةاشولاببسبهبصنمنعخيشلايبأنبهللادبع
.ةيعرلاويعارلليضاقلامعنناكفءداَّسُحلاو

:رداصملا

:ناميلسينورابلا*8رںابخأ:ريغصلانبا"
رئازجلاخيرات:يلاليجلا*248ءةيضايرلاراهزألا
ءاضقلا:زاحب“326ءةيمتسرلاةلودلا:زاخب“8
.565.يمالسإلابرغملايف

222

487
يماتکلاحلاصنبرکش

)م67-815/ه150-4:200ط)

ةنسرضتحيمتسرنبنمحرلادبعناكال

اسلجمحشرءليلقبكلذليبقوام787/ه1

هیکزتمهنمدحاورایتخابمهفلكءاملعةعبسنمنوكتي

لعمبءادتقا؛«ةعساوةراشتسالعبهيلإلیمتوةيعرلا

.نعطاكل هنعهللاىضر باطخلانبارمع

دّرجمنأالإ؛ملَعلااذهنعريثكلافرعنال

نمناکهلعلو‹هتسايسوهريبدتنسحوهتوفوءملعلا

يتلاةديتعلاةيربربلاةليبقلا«ترهيتيفةماتكهوجو

فصتلايفيمالسإإلابرغملايفثادحألاكّرحت

.يداليملاعساتلا/يرجهلاثلاثلانرقلانميناثلا

ا

:رداصملا

:ينيجردلا*89/1قريسلا:ءايركزوبأ“

154(طم)ريس:يخاّمشلا“46/1.خياشملاتاقبط

:زاخب“107ءةيفاشلاةلاسرلا:شيفطابطقلا“

.534ءةيمتسرلاةلودلا

488

دوهنبرماعنبخامش

)م14/ه8قلبق)

.نييخامشلابنومسينيذلاليعامسإنبباهولادبعدالوأ

/ه4:ق)فسويبوقعييبأىلإمهبسنيهتنيو
.ةسوفنلبجبنيمرغتىلإهتيرذتلقتنايذلا)م10

:رداصملا*

.46ءةيفاشلاةلاسرلا:شيفطابطقلا“



489

)م896/ه283:ت)

ءاولبحاصوهناکءمادقملطبوليلجملاع

ىلعيلونأذنمءاهئادعأًدضاهبورحيفءةسوفن

مكحلالآنأىلإساَّبعلانببويأنسحلاويألبجلا

.امويةيارهلسكتنتملف«ساّبعلانبحلفأىلإ

ةبلاغألاًدضم896/ه283ةنسونامةعقويف

نيبوةسوفنيلاونيبعقويذلافالخلاببسبو-

ميهاربإاهيفلمعأف«تفعضوةسوفنتنهو-هتيعر

ةبيشاهئادهشنيبنمناكوءفيسلابلغألانبا

.اهيفهتیارتطقسفءيجالا

:رداصملا

‹يبرعلاليعامسإقيقحتريس:ءايركزوبأ“
85ق(خم)ةسوفنلهأةريس:يروطفبلا“"4

88-1/89‹خياشملاتاقبط:ينيجردلا“

ةيضابإلا:رّمعميلع“227/1ءريسلا:يخاّمشلا“

ةسوفنلبج:يدوهزم“2‹خيراتلابكوميف

.80(رم)يمالسإلاحتفلاذنم

223

خيشلا

490

ىيحييبأنبميهاربإنبخيشلا
ينورابلاءايركز

)م132/ه2:يفيح)

ةرامإيلوةسوفنلبجبنيينورابلاةرسأنم

.لبجلا

هللاىففاخيالةروجللاعماقءافيفعالداعناك

.مئالةمول

:رداصملا

.1/26ءاشابناميلس:ناظقيلاوبأ*



لاص

داضلاوداصلاافرح

491

(ليلخوبأ)*يلكردلالاص

)م9/ه3:ق)

ملعلاذخأءةسوفنلبجب«لكرّديإ»مالعأنمملع
ء؛برغملاىلإةرصبلانمةسمخلاملعلاهلمحنع

:اًضيأهتذتاسأنمو؛مهيلعذملتتنملّوَأوه:ليقو

نبناردیوفورعموبأو‹يوغيولاميسونبناب

.ةسنؤمنباو؛داوج

.ةيسلبارطإلانيدلابسنةلسلسيفةقلحدعي

هاوقتوهعروىلعةَكادهدیدعتامارکهلتناکو

ءارآوىواتفهلو؛تاقبطلاوريسلاباكتكاهركذ
مل

ی .هتهفف

نيرشعلاوةئاملازهانينسنعيفوتذإًاليوطرّمع
لبجدهاشمنمضو.ماعهئامشاع:ليفوماع

.هيلإنابسنيراغوىلصمةسوفن

:رداصملا

‹140‹10/1(خم)ريس:ينايسولا"

(خم)ةسوفنلهأةريس:يروطفبلا*159-6
‹299/2325-304؛تاقبط:ينيجردلا*67-65

:دمحمينورابلا*121/1.رطاتق:يلاطيجلا*7

‹1/181‹ريسلا:يخاتمشلا*2(خم)لبجلادهاشم

224

73-2/75ح.بكوميفةيضابإلا:رُّمعميلع“6

ةلودلا:ميهاربإزاحب“18ءةيوجأ:ناَرفءاملع“

.0.281319ةّيمتسرلا

“Lewicki T. : document inedit, .10

:ةظحالم

وألکردلهآنم‹يلشردلاءيلكرالادرو“

.لکردیإنم.لشرد

492

(خيشلا)حلاص

)م1637/ه1046:ت)

:عماجلااهدجسممامإوءنالجراوخويشدحأ

ركبيبأةفيلخلاةيرذنمهنأركذيو.«ةزعةكلال»
.هنعهللايضر-قيدصلا

نبدمحمنبرافغلادبعيالومناطلسلاروقامل
/ه1040ةنسنالجراوىلعيلوتسملا-مهلَعأ

رتشاءةيكلاملادجسمىلعامامإهنّيعينأ-ع1

تلاحةافولانأالإ؛ناطلسلااهلبقفاطورشخيشلاهيلع

.خيشلاءانبأدحأُناطلسلاىلوف«هتمهميوتنودوهنود

:نالجراوخيراتلظفاحلالقعموبرمعجاحلالوقي

.«مويلاخيراتىلإلوعفملايراساهبلغأ»هطورشنإ

مهتيالوةذموء‹ةمامإلافهدعبنمهتكيرذهتفلخدقو

.م1848وم1664نيباميهمازعأخيشلابسح

 



ءنیسیسینبشرعبرمعاابابدالوأبهتیّرذفرعت

.زایتمدالوأبفورعمبازیمبنجسيينبيفمهقرعو

.ةباّزعلاعماجبءةَرَعةلالةفيقسبحلاصخيشلاربق

:رداصملا

لقعموب*.75-76(خم)نابلانصغ:مازعأ“

493

ينمومسلاحلاص

)م16/ه10:ق)

نبدوادخيشلارصاع«ةبرجخياشمنمخيش

.(ه967:ت)ىتالتلاميهاربإ

عماجىنبيذلاوهوءةبرجبمكحلاةخيشمىڵوت
وهوءةريزجلاب«قوُسلاةّموح١ةدلبيفءةبرغ
.ءابرغلاعماجبنآلافورعملا

:رداصملا

(ةديصق)هتسمخم:ينورابلا“بوئيأنبدعس

103ةبرجةريزجخيرات:بوقعينبملاس“
.2202305329:ةبارعلاماظن:يريبعجلا“

494

يوادرغلاىبشاشنلاحلاص

(م17/ھ11:ققرخاوأ)

نمظحهلناكفيادرغبةبشاشنلاةريشعذج

نولمعياوناكاملءةرارقلالهأهيفبغرءملعلا

ًمضناواهدصقفءاهدهعةيادبيفةدلبلاةرامعىلع

.ىوتفلاوظعوللهومّدقوءاهلهأىلإ

:رداصملا*

.62‹بازمینبخیرات:دیعسجاحلا“

225

حلاص

495

يدوادلادمحأنبحلاص

)ع1926/ه1345:ت-م2/ه1279:و)

بطقنعملعلاذحخأ‹بازیمبهرونبخیاشمنم

نموهوءشّيفطافسوينبدّمحماخيشلاةَميألا

اًماَمِإراصفءهيبأدعبةرونببةباّرعلاةقلحلخد

‹ةلطللاًملعمواظعاوناکو«اماعنيعبرأهدماخبشو

.بطقلادعبهتدلببةضهنلاداق

هتلبقوءةرونبهتدلبةمكحمباًبضاَفبطقلاهنيع

.اسنرف

:رداصملا*

135-1/137(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ*

نبومحراخف*4/3؛6/2رئازحلاةضهن:زوُبد“

خيرات:ديعسجاحلا*92/1ءةذبن:يرونلا"2(خم)

:فسويدعسجاحلا“134ء19بازمیتب

“Cuperly P. : Interview du cheikh Beyud, 47

496

ةكبوأدمحأنبحلاص
/ه5:ت-م5/ه1272:و)

(م1952يفناج7

ٌبحيوءماظنلاوةّكقدلابزاتميالاًمعالجرناک
ذخَتانملَّوأوهوءةحالفلابىنتعيناكو؛ديدجتلا

ربعبذعلاءاملااهبثعبيءابرهكلابرودتةّحضم
«تاعودبل»ىَّمسملاىحلانمءضرألاتحتتاونق

سلا-ءديدجأَساَحأ»ىّمسملاعضوملاىلإ

هتحالفيقسيلءنارتموليكاهلوطٍةَقاسميفءديدجلا



حلاص

ءاملاسانلاهنميقتسياجيرهصالميوءةعساولا

‹؛كانهوانهعورفطلااذهنععرعتتو‹برشلل

يفعورشملااذهًاشنأدقو.نيتاسبلانمةلمجىقست

ماعنمناوجرهشيفهلالغتساًادبو‹تاونسةذع

.م1

:رداصملا*

نبدمحأةكبوأخيشلاهدیفحاهزحتنأةمجرت“

.رمع

497

يوامسا؛دمحأنبحلاص

(م1971/ھ1391:لبقت)

‹بازیمب(تنینجات)فلطعلاةدلبيحلصمنم

ةضهنلاةكرحيفاطشنناكوءاليوطةراجتلاسرام

.داليمللنيرشعلانرقلاعمتأدبيتلاةماعلا

نموهو‹حالصإللاناكرأاوناكنيذلاخياشملانم

ةَرحةئيرصعةيبرعسرادمءاشنإىلإنيقباسلا

ستسأ.بونجلايفميلعتلاوةئيمالسإلاةئيبرتلل
.م1932/ه1351:ماعفطعلابهتسردم

:رداصملا*

.243/2ةضهن:زوُئبد“

498

نوبدح.ییحينبميهاربإنبحلاص

)ع1946/ه1366:ت)

يتلاوم8/ه1346ةنس«ركبابمساقنبحلاص

.يعامتجالاحالصإلاوميلعتلاةكرحىلعفارشأإلاتلوت

ةئمهُمهيلإتدنسأوءةيعمجلاةرادإىفاوضعناك

.هتافوىلإم1931ةنسنملاملانيمأ

226

غّرْفتيل«ةيادرغبتّرقتساهُتةركسببهتراجتتناك

.ةيعامتجالاهماهمل

حالصأإلاةيعمجمعدلسامحوءةدقتمةريغهل

یومهرادتناکو؛هلاومأوهدوهجبءاهلاجرةزاؤمو

ءانثأءةيحالصإلاةكرحلاميعزميهاربإضويبخيشلا

.ةيادرغبهتماقإ

:رداصملا*

بتكمديدجتةقيثو:ةيادرغبيركسعلاقحلملا“

لوحةيصخشتامولعمعم؛ةيادرغبحالصأإلاةيعمج

ناوج4خيراتبخيراتب؛ديدجلابتكملاءاضعأ

26ءهعمةلباقم:دمحأنبحلاصنوبدح“.م5

.م1998يام29و

499

ينيرمزلافسوينبميهاربإنبحلاص
(حونوبأ)يممجتلا

)م1161/ه7:يفيح)

.مهنم«ریثکنعیور‹غيرأيداوءاملعنم

‹يفاكلادبعراتمعيبأو«نسكوصرينبىسيعخيشلا
.يحينبةلاصموءبويأناميلسيبأو

تاياورينايسولاناميلسعيبرلاوبأهنعیورو
.هریسيفةريثك

خويشةيمستبحاصهيلععلطاريسلايفباتكهل
ريس]اهيلعفقينأدارأنمف»:هنعلاقوةسوفن

عيبرلايبأباتكبوءءايركزيبأباتكبهيلعف[خايشألا
ءهبحاصوناميلسنبميهاربإباتكو[ينايسولا]
.«ميهاریإنبحلاصحونيبأباتكو

:رداصملا

0173.ء147-2/148(خخم)ريس:ينايسولا"

قحلملاريس:ىخامشلا“5224249

.2/236)ع.ط)



500

نوتفم.ميهارب!نبحلاص

)م19/ه13:ق)

شّيفطافسوينبدّمحماخيشلاةّميألابطق

.(م1914/ھ132:ت)

هنامزلهاملعأنمهَنِإ:لاقيوءداوفلاعكذناك

.ضئارفلاب
ناکوءةنسنيرشعةّدماًرجاتةباتنعةنيدمىفثبل

.ةباهمويأراذ

:رداصملا*

223/2(خم)ربسلاقحلم:ناظقيلاوي"

.(خم)م.ت.ن.م:فسويديعسجاحلا“

501

وسيردانبا‹ناميلسنبدمحمانبحلاص

)م19/ه13:ق)

نعهملعىقلت«بازيمبنجسيينبءاملعدحأ
نعوءوسيردانباناميلسنبدّيحماخيشلاهدلاو

لئاوألاهذيمالتنموهو«شّتيفطاخيشلاةّميألابطق

.نيزرابلا

ىلإوءةحالفلابلغتشيناكوءملعتيبيفًأشن
.هتيبيفةَتيموياًسورديقليناکهعرووههقفبناج

ناميلسهيخأىلإوهيلإو«هدلاوتافّلؤممظعمخسن
ناكيذلاامهدلاوثارتنيودتيفلضفلاعجري

هخيشلوهاماهنمیرخأبتكةّدعخسنامك؛اًريرض
نمريثكلادجويو؛ديرفوهاماهنموءبطقلا

حلاصجاحلالآ:هتدفحلةقصاخةبتكميفهتاخوسنم

.وسيردانبارمعجاحلاو«وسيردانبا

يفهسفنلوطبو؛حضاولاهّطخبهخسنزاتما

227

حلاص

باتكىلعبطقلاةيشاح:هتاخوسنمنمف‹ةياتكلا

:رداصملا*

247/2(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ*

يّمعايايدمحم“278/1.رئازجلاةضهن:زوُئيد“

نبادّمحماجاحلاراثآوةايحىلإلخدم:نورخآو

‹تاطوطخملالیلد:ثارتلاةيعمج“(نوقرم)وسيردا

بلغأ.حلاصجاحلاةنازخ؛...8626668

.هريغو60جمرديلآةبتكمسرهف؛تاطوطخملا

502

لعنوهب‹يوافطعلادیعسنبحلاص

(م1867/ھ1283ةدعقلاوذ12:يفيح)

یرو٤«بازیمب(تنینجات)فطعلاةدلبمالعأدحأ

.ريبدتلانسحورظنلادعبيتوأءاهئايرثأنم

م1667/ه1283ةدعقلايذنم2موييف

يفضاقنأنماهيلعامواضرأصاخلاهلامبىرتشا
اهفقوو-هللااهفّرش-ةمّركملاةكمب"دايجأ"بعش
ةيضابإيأءةيبازيملاىرقلانمجاجحلاىنكسل

.اًيلاحرئازجلا

ءمويلاىلإلوعفملايراسفقولااذهلازيالو

.نويبازيملاجاّجحلاهبعفتني

:رداصملا*

.10«بازميتبخیرات:دیعسجاحلا“

503

نمحرلادبعنبحلاص
(م1867/ھ1284:يفيح)

ةورثكلميناكوءبازيمبةكيلمةدلبءايرثأنم
رئازجلابيراجتلاهطاشنناكءةريثكتاراقعوءةعساو

.ةمصاعلا



حلاص

يفبصنملااذهىلوتنملّوَأوهوءاًدئاقيع

رارقةئيرامعتسالااسنرفتذحخأنأدعبءةكيلم

.م2

:رداصملا“

ه1357خيراتب2.عءناقرفلاةديرج:ناظقيلاوب"

.116.بازمينبخيرات:ديعسجاحلا*م1938/

504

يلعابيلعنبحلاص
:ت-م1879/ھ1297:-و)

)ع1967توأ11/ه6

نمذفملاعوءبازيمبنجسيينبتالاجرنم
رظنلادعبيتوأ؛اهئايرثأنمعيخسٌيرثوءاهئاملع

.شيفطاخيشلاةميألا

ةئيبازيملاةكيملعلاةثعبلاىلعنيرهاسلانمناكو

نيبنمءايركزيدفمةروثلاٌرعاشفءهدهعيفسنوتب

-

‹ىوتفلابفرعءةقلحلايفكيازع

نأالإبتكلافيلأتهنعرثأ
4

دیشوهو
د

3تجچسحلاپظعولاو

يف
ىفاًراَقعنيتسحملاضعيلامولحأخلاهلامبىرتشا

هتحاسمءةئيدوعسلاةثيبرعلاةكلمملابةّدجةنيدم

.نالجرارووبازیمبعبسلاىرقلانمةَمضابأإلا

ةيبازيملاةيزاجحلاتاثعبلاةّسائرىلوتدقو

م1951/ه1370ةّجحلايتقنم22موي

.تاونس

228

:رداصملا*

عيبارمعيبدقع:ةَدحبةيدوعسلاةكلمملاةرادإ"

ةّجحلايذ22خيراتبءيلعابحلاصجاحللشوحو

157٤بازمينبخيرات:ديعس“جاحلا؟ه0

:يمعابابدمحم“ةيدلبلانمهتافوةداهش“4

:نودعخيشلا“هلمجرتملادافحأعمةلباقم

م.ت.ن.م:فسويديعسجاحلا“(خم)م.ت.ن.م

.(خم)

505

يديلبا؛ديعسنببوشيأنبرمعنبحلاص
)م1970/ه1390:ت-م1348/8:و)

قحتلاوءاهبدلو«بازيمبنجسيينبنايعأنم

ةيئادتبالاةداهشلااهنملانفةيمسرلاةسردملاب

.ةيسنرفلا

لماكوبةسردميفهلوازيناكفحلاميلعتلاامأو

نآرقلامسقىلإيضافءةرارقلاىلإهدلاوهلسرأ

يفلخدفءدجسملامامإىلعهرهظتساوءميركلا

.ناورإةقلح

‹ةايحلادهعمیفيوناثلاوطّسوتملاهميلعتلصاو

.امهريغو«يفيرش

ةفّرشمةداهشبم1950ةنسدهعملايفهتساردلمکأ

ةيملعلاةثعبللاسيئرضويبخيشلاهتيعفءاًدج

.اماع20ةبارقنافتوصالخإبهاهممزالفءةيضويبلا

دهعميفسرديةثعبلاىلعهفارشإراوجىلإناكو
.ةنسةرشعىتنثاةّدملةيسنرفلاةغللاةّدامةايحلا

سرام19موينجسيينبيفةبازعلاةقلحلخد

.ةدلبلايفحالصإللاحورلثميناكفم2

رئازجلابمداخلاريبيفةرايسثداحرثإهلجأهافاو

 



هنَبأوءةديلبلابةَيضابإلاةربقملابنفدوءةمصاعلا
تو1مويةرارقلادجسميفميفسردبضويبخيشلا

ماياةعبسةّدمهباوبأنجسيينبدجسمحتفوم0

.عاقبلافلتخمنمنيدفاولانيزعملالبقتسي

:رداصملا*

(خم)ءهدلاوهمجرت:حلاصنببیجنيديلب*

:زوبد*577(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“ص2
.3جرئازجلاةضهن
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يلغل؛دوادنبرمعنبحلاص
:ت-م1870/ھ1287ناضمر20ءاعبرإلا:و)

(م1928ربوتكأ13/ه1347يناثلاعيبر27تبسلاةوحض

اًبحماشن«بازيمبنجسيينبءاملعةَلجأنم

ةسماخلايفيردجلاضرمبهللاهالتباءهلهأوملعلل

.یمعلاببیصأفهرمعنم

خيشلايناثلادجنعىقلتذِإهترسأهبتّمتها
ظفحوءمولعلاءىدابميلغلميهاربإنبحلاصجاحلا
:هْيلاخدنعسردمث«تاونسعستنباوهونآرقلا

مولعلانتنيونودعنبفسويينبارمعوديعس
خيشلانعكلذكذخأوءقطنملاوةعيرشلاوةتيوغللا
ىلإاًبلاطهدنعٹثکموءوسيردانبنامیلسنبدّمحما

ةَميألابطقدهعمبهمّلعتراوشممتخمثءخيشلاةافو

ىسيعنبدمحمجاحلاخيشلابارورمشّيفطاخيشلا

.رابزا

ثيدحلاوريسفتلاىفةيلاعابنكبطقلادنعسرد

رفاسءملعلانمةدازتسالامئادناكوءاهريغوهقفلاو

اهئاملعبعمتجافنيتّرم-هلعىلع-سنوتىلإ
يفاًسوردرضحامكءةنوتيزلايفمهسوردرضحو
ىلإهقيرطيفاهبهرورمدنعةرهاقلابرهزألاعماج

ءاملعبعمتجيةّرمٌلكيفناكوءنيتّرمًجحوحلا
18»2م-مالعامجعم
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حلاص

يفءاضمأالماكاًّماعةيناثلاةّجحلايفماقأزاجحلا

.ءاملعلاةسلاجموةءارقلا

ناکوءةركبمنسيفوهوهيجوتلاوميلعتللسلج

.م1890/ه1308ماع«تاَعوُدْبل»يحبرادبكلذ

ىلإهباهذلبقهدهعميفهفلخرابزاهخیشيفوتاًملو
ءهليحردعبناديملاىفبطقلافلخو.بطقلادهعم

ةضهنلايفاورَثأنيذلانيزرابلاءاملعلانموهف

.ةثيدحلاةَبملعلا

ىڵوتامكم1889/ه1307ماعهلاًدهعمًأشنأ

‹نجسيينبدجسمب«ناوريِإ»ذيمالتلاراديفسيردتلا

نمٌءادتبااهألوتيتلاداشرإللاوظعولاةّمهمنعًالضف

.م1916/ه1335ةنس

ماعنجسيينببةبارعلاةخيشمهيلإتدنسأ

نمعمتجملاريهطتىلعلمعوم6/1917
ر

مظنو‹تافارخلاوعدبلاٹثاثتجاوءةئيسلاتاداعلا

ةئيماظنةسردملَوَأًاشنأم1927/ه1346ماعيفو

.ةئيرباجلاةسردملاسيسأتلبق«دجسمللةعبات

ءاملعضعبهلدهشو.اوفلتخااذإءاَرَقلاعجريهيلإو

.غوبنلابقرشملا
هتبتكمبدجويذإءاهفيلأتوبتكلاعمجباًمتهمناك

نيبباتكيفلأوحن-مويلاىلإةمئاقلازتاليتلا-

:ركذنةريثكلاهتافلؤمنيبنم

‹ريسفتلايف«زيزمعلاهللامالكيفزيجولالوقلا.1

.(خم)هلمکيمل

«مالسإلاءیدابمةفرعمىلإماوملايقارم2

.(خم)



حلاص

.«قالخلاةعاطءىدابمىلإىقارملاةصالخ»3

تادابعلاهقفوةديقعلاىفنيئدتبملاةبلطللهعضو

.(طم)

.(خم)«ةباًرعلاوةبلطلاةريسيفءافطعلاةلاسر»4

.(خم)«راطفأالاوموصلاةلاسر5٠

.(خم)«ةباّرعللينامثلااياصولاةلاسر».6

«عازتلااهيفعقولئاسمنععانقلافشك»7

.(خم)

«ةفسالفلاىعبتمتاهيومتلةفصاقلانيهاربلا.8

.(طم)

.(خم)«نيرشعلاوةئالثلاتاداقتنألاةلاسر».9

.(خم)ریبکرفسيف‹«یواتفوةبوجأعومجم0

.رصاتلارصانبديسلااهعبط

«ىسنرفلاشيحلاىفدينجتلاةمرحيفةلاسر».2

ةنسةوقلاببازيمبابشضعباسنرفتدّنجاملاهبتك
دينجتلااذهةمرحاهيفنيبم1919/ه7

.(خم)هراضمو

نعةرابعيهو«نامعةَيضابِإىلإةلاسر».3
.(خم)ةئيحالصإلاةكرحلاىلعتاظحالم

ضعباهيفرّسف«ايندلانعديهزتلايفةلاسر».4

.(خم)عوضوملايفتايآ

ةَكهقفلابتكلاضعبلشاوحوحورشهلو

:اهنمءةيضابأإلا

‹ثيدحلايفءاعيبرلادنسمىلعةيشاح».1

.(خم)

نامثعورمعيبالء«تالاؤسلاىلعةيشاح2
.(خم)ء‹ةديقعلايفءيفوسلا
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يفءرماعخيشللء«حاضيإلاباتكىلعةيشاح3

.(خم)٠هقفلا

ماًمحلانمهجورخدعباجّلثمءامهبرشليفوت
.بازیميداويفريبكرثأهتافولناكو.افرعبّبصتي

:رداصملا*

حلاصجاحلاةمجرت:رمعنبنمحرلادبع"
قحلم:ناظقيلاوبأ*5-19ءةينيدنوتمةمّدقمءىلعل

يداوةديرج:ناظقيلاوبأ*233/2(خم)ريسلا

ميهاربإ*م1928ربمفون2خيراتب107.ع؛بازيم

دئاصقعومجم:يلعلحلاصجاحلاونامحيبنب

0129/2143؛378/1ءرئازحلاةضهن:زوُكبد“

58‹يرئازجلاينيدلارعشلا:هللادبعيبيكر“

:ریيکبتشوع“202‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا*

١بازمينبخيات:ديعسجاحلا“82ءةَّميألابطق

دمحمخيشلا:ريشبىسومجاحلا“7179181

ليلد:ثارتلاةيعمج“29-31(صم)جاحلا*نب

‹181154مقرجمرديلآسرهف؛تاطوطخملا

.260ءناورإسرهف0

“Louis: Les mechaikh du M' zab, 25.
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ءةديمحنبيلعنبديعسمعنبحلاص

يريخلاديعسنبقاررلادبعنبا

‹حلاصهباب»بريهشلا

)م152/ه949:ت)

نمملعنياو«بازيمبةيادرغةنيدممالعأنمملع
.يبرجلايلعنبديعسيّمعخيشلا:اهمالعأربكأ

ةافولعبةدلبلاهخبشمسرىلعةئيبلغألابنئيع

حلاصخيشلانأودبيوءاًريبكاًغارفكرتيذلاهدلاو
امتنإوءهدلاوةافودعبةرشابمةخيشملاًلوتيمل

كلذوءةدحاوةنسمساقلبجاحلاخيشلاهلبقاهلوت
.م4/ه910ةنسمّرحمحتافيف



ناحتمالايفحجنهنأناظقيلاوبأخيشلاركذيو

نمهتفالخلهحشرفءهتوخإعمهوبأهلهارجأيذلا

.مهنمنسحاناكدإهدعب

ةَّمهملايهوءلمعلاونيدلاوملعلارشنىلعلمع

ةفورعملارابآلارفحامك.هلبقنمهوبأاهلّمحتيئلا
.ةيادرغب«ىّسيعوأٌہلاَس»يحيف

يففوزرمينبرارقتساوحوزنلبقهنأهلامعأنمو

مهمسالمحتلازتاليتلاةقطنملايفمهلزنأ«ةيادرغ

بونجلايفةطفننماومدقءالؤهوءمويلاىلإ
ضعبركذتوم7/ه933ةنسيسنوتلا

يهامكةيادرغرئاشعضعبىلعمهقَّرفهنأرداصملا

.ذئناةداعلا

'حلاصهبای"همسالمحتراثآةيادرغيفلازتالو

.ةربقملاوئحلاوبابلاك

:رداصملا

32/1(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

‹ةذبن:يرونلا“251/1.رئازجلاةضهن:زوُئبد“

.60«بازمينبخيراتدعسجاحلا“1/67

“Louis: Les mechaikh de Ghardaia, 1\34 “Louis:
Les machaikh du M' Zab, 28.
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يوداجلایسیعنبحلاص

(م18/ه12:قلوألافصنلا)

:اهنمءهقفلاوةديقعلاىفدئاصقكرتففبلأتلا

...(طم)«ةالصلاوديحوتلاىفةّيوداحلاةديصقلا»

نبليعامسإخيشلاجهنمهيفعبتتااهيلعحرشهلو
هلوءنايبلاهدوجوريبعتلاةدیفيلاطيجلایسوم

.ةديفمةئيهقفةبوجأ

231

حلاص

:رداصملا*

ةنامأ*1/68(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ*

ةيعمج“158ءنييبيللانيفلؤملاليلد:مالعإلا

مقر:رّديلآسرهفءتاطوطخملاليلد:ثارتلا

.136ء1100؛ناورإسرهف0

509

رکباب«یسیعنبمساقنبحلاص
:ت-م1904/ھ1322:و)

(م1976سرام21/ه5

ةثيدحلاةئيحالصإللاةكرحلاءامعزنم

.نيصلخملااهتالاجروبازيم

يفوءاهبهتساردًادبو«بازيمبةيادرغةنيدمبدلو
ةيملعلاةثعبلانمضءسنوتىلإلقتنام1917ةنس

ةئيرئازجلاةفاحصلاديمعاهسأريناكىتلاةيبازيملا

.ةثعبلاهذهدارفأمدقأنمناكف«ميهاربإناظقيلاوبأ

ءحالصإلاوملعلارشنلهسأرطقسمىلإداعبث

نماوردصتساىحهقافرةريخعماًدهاجىعسف

حالصإلاةئيعمجءاشنإلةصخرةئيرامعتسالاتاطلسلا

هذهلسيئرلَوَأركبابحلاصخيشلاناكوءةئيريخلا

ةنسةيئادتبالاحالصإلاةسردمتأشنأيتلاةيعمجلا

ةنسنيسمخةبارقاهلاًريدملظفم1928/ه6

.هتافومويىلإ

-هتسائرتحتةيعمجلا-تنكمتريبكدهجدعبو

-يداوب

عيبريفكلذوءةيادرغبتانبللةسردملَّوأءاشنإنم

.م1950رېمسيد/ه1370لوألا

ءيعامتجإلاحالصإلاليبسيفِنافتبمهسأدقو

يفىيلاثملالجرلابةقصاخلاوةماعلاىدلفرعو

.ةيحضتلاوصالخإلا

اهرخسءةياجبوةضيبلانيعىفةراجتهلتناك

.حالصأإلاةرصنو‹عمتجملاةمدخل



حلاص

.ناظقيلايبأةفاحصيفكراشنمموهو

‹هلايذأىلعاران«يسنرفلارامعتساللاضغبمناك

.م1938ةنسنجسلايفهبجزىح

اهلحارمربعةئينطولاةكرحلايفلافرودهلو
يداوبةيروثلاةنجللاءاضعأنمضناكذإءةفلتخملا

ةئيندملاسلاجملانيوكتلبقم1956ةنسبازيم

ثالثلاتادحولاديحوتلبقوءينطولاريرحتلاةهبجل
دعبو؛ةويهفنبا‹ساَوحلاءناَكيزلا:شويجل

.ةيادرغبةكيندملاةمظنملايفاًوضعراصاهديحوت

عمضبقلارامعتسالاهيلعىقلأم1957ةنسيفو

دقعهَنألرموعنبيلعيرصان:حافكلايفهليمز

ةيادرغبناجمشوبةيحانيفهناتسببراوثللاعامتجا

ةئتسطاوغألانجسيفنجّسوءةروثلانوؤشميظنتل

یوعدبءامهبةياكنهليمزعمهتيحلتقلحوءرهشأ
داهجلاالصاوامهجورخدعبو.ةلودلانمأبساسملا

.لالقتسالاىحةروثلاةرصانمو

:رداصملا*

وبأ“*489/3(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوب“

ةضهن:زوُبد“29-30(خم)يتأاشن:ناظقيلا

عادوباطخ:ومحراخف“247/2-249.رئازجلا

ةنسٌجحلاىلإهرفسلبقءركبابحلاصجاحلاخيشلل

یرکذلا:رمعنبومحراخف*هلک؛(خم)م1

(خم)؛ةرضاحم.حالصإلاةيعمجسيسأتلنيسمخلا
اهلك(خم)دامعلاتاذمرإةعاذإ:ومحراخف*اهلك

بتكمديدجتةقيثو:ةيادرغبيركسعلاقحلملا“
لوحةيصخشتامولعمعم.ةيادرغبحالصأإلاةيعمج

م1935ناوج4خيراتب؛ديدحلابتكملاءاضعأ

جاحلا“98-2/99:نيّيبازيملارود:يرونلا“
لاجر:ریکبتشوعأ*155بازمينبخيرات:ديعس

:خيراتيع؛بازيميداوةديرجنودلاخ
لهانمةلجم:حالصأإلادهعمةيلط*م512/1926

لیرفأ16/ه1417ةحخحلاوذ8)ءةفرعملا

.8-9ص(ع7

232

510

)م1882/ه0:يفيح)

عاسمودوهجهل‹لضافلجروءةيادرغةنيدمخيش

ىفهذخأتال‹نتفلاءافطإوءتاعازنلاضفىفةديمح

.مئالةمولٌيحلا

وهوم1823/ھ1239ةنسةيادرغةخيشمىلوت

اًفلخةيادرغيفمهيلعةئيضابإلاهنئيعيخيشرخآ

نيدسفملاةيحضبهذءّقحلايفخيشلاةأرجلو

مويةضماغفورظيفىفتخانأدعبءهولاتغانيذلا

.م1882سرام1

.خيشنودبةنسنيعبرأةّدمهدعبةيادرغتيقبو

نبميهاربإناظقيلايبأخيشلادلاوعمتالسارمهل

.ةيادرغةدلبجراخةبادبدلاةحاسبةركسعملاةكيسنرفلا

:رداصملا*

132/1(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“
ينبخيرات:ديعسجاحلا“68-1/69ءةذبن:يرونلا*

نمتعقوامدييقت:لوهجم*106-109بازم
.37(خم)ةنتف

“Louis: Les mechaikhs du M' zab, 30 “Louis: Les
mechaikhs de Ghardaia, V.S , 5 “Robin : Le M'
zab et son annexion a la France.

511

يلعاب‹حلاصنبا

(م1922/ھ1341:يفيح-م1885/ھ1303:و)

عرازمورجات«بازیمبنجسيينبنايعأنم



.ةديدعبهاوموديدسياربحاصناک‹ةملاقب

ةسردمم1917/ه1336ةنسسنوتيفسّسأ

.يابناضمرءاحطبوذحراجحارئبرادیفةلقتسم

ديسلاعمم2/ه1330ةنسسیرابىلإرفاس

ًتبازيملا ايلعلاةَيسنرفلاتائيهلاعمرواحتلاو٤«نيب

شيجلافوفصيفيرابجأإلادينجتلامهضفرلوح
.يسنرفلا

:رداصملا“

ةايحنمةذبن:لوهجم“30(خم)يتأشن:ناظقيلا

.1)خم(دعسويركز

Brochier: Livre d' or d' Algerie, 25

512

لقعموبأ؛يوادرغلادّمحمنبحلاص

(م20/ه14:ققلئاوآ)

ةفاقثعمجءنيلماعلااهتالاجروةيادرغنايعأنم
ذيمالتءامدقنم.هَكرمفلاوةّكبرعلا.تغللاب

شيفطافسوينبدّمحماخيشلاةّمميألابطق
.(م1914/ه1332ت)

سيرابىلإرفاسبطقلادهعمنمهجّرخَتدعب
.ةاماحملاةجردغلبىح«قوقحلاةساردل

ىعسذإ‹رئازجلابةقماعلاةيالولابفّرشمفقومهل
يف-بطقلاهخيشباتكوهو-ليلاحرشدامتعال
ىلإاياصولابابهنممجرتف.ةئيعرشلامكاحملا
خيشلاةمجرتلاىلعقلعوءاوروهذاتسألاةئيسنرفلا
.حلاص

ءاشنإباسنرففارتعايفلضفلاهيلإعجريامك .ةنيطنسقو«رئازجلا:نملكيفةئيضايإمكاحم
233

حلاص

.بازیميداومكاحمىلإةفاضإلاي«ركسعمو

:رداصملا*

1/208(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

سلجمخيراتةذبناهيفةلاسر:رمعنبومحراخف“
ينبخیرات:دعسجاحلا1(خم)؛دیعسمع

:فسويديعسجاحلا“*143ء1119ء83ءتبازم

.(خم)م.ت.ن.م

513
یسومنبحلاص

(م1227/ھ624:لبقيح)

هللانيدباوماقنيذلا«ماركلانالجراوخياشمنم

هيديىلعو.ميجنتلاملعيفعلضتهلءمايقنسحأ
.نالجراوبذئدهعتناكيتلانتفلاتهتنا

:مويلاةاًمسملاءةصوقناةدلبسَتسأيذلاوه

ملك8يلاوحبدعبتيتلاو-ةثلثمفاقب-اةسوقنا»

.اهرمأيليناكو.نالجراوةنيدمنع

هربقوءاذهانمويىلإكانهروهشمدجسمهلو

.رازيدجسملابناجبةوبرلاب

:رداصملا

127128ء50(خم)نابلانصغ:مازعأ“

.132ء1131(خم)بازمخيرات:زایتم*

“Duveyrier H. : Isedraten et le shisme Ibadite, 207-208.

514

(ربلاوبأ)يوارغملا*مجننبحلاص
(م13/ه7:قلوألافصتنلا)

نعملعلاذخأءنيزرابلااهخياشموةبرجءاملعنم

عماجلايفسيردتللسلجمثءيتارزلانامثعخيشلا

ءاملعهيلعجّرختو«هنسنيعبرأةّدملةريزجلابديدجلا

ىسومنبشيعيخيشلا:مهزربأنمءءالجأ



حلاص

‹يداربلاميهاربإنبمساقلاوبألضفلاوبأوءيغاوزلا

.ةاقتنملارهاوجلابحاص

.نيدلابسنةلسلسهيلعتزاجنمموهو

.نيفلاخملاىلعٌدرلايفنالجراولهأىلإةلاسرهراثآنم

:رداصملا

نبملاس*تاقبط:ينورابلا“ريسلا:يخاَمشلا“

بلطقلا*(يريبعجلاهيلعلاحأ)رتفد:بوقعي

ةلاسر:تيراعتنبا“123ءةيفاشلاةلاسرلا:شّيفطا

02030204قبارعلاماظن:يريبعجلا*46(خم)

ءارآ:يبلاطلاراتمع“7ءحمالم:يريبعجلا“*4

.1/191ءجراوخلا

.ًاطخهّلعلويجانلاحلاص:مسابركذ"

515
يوازفنلاريصننبحلاص

(م773/ھ157:يفيح)

اهتدايقىلوتءةّيقيرفإبةئيضابإلاةوازفنةليبقريمأ
تعفوفمتاحنبديزينببّلهملاىلعتراثامدنع نبحلاصراصتناوبلهملامازهنابتهتناةمحلمامهنيب
.ريصن

:رداصملا

:يليملا*98/3ءبرفملاخيرات:زوبد*

تاقالعلا:ميركلادبعتدوج*59/2ءرئازجلاخيرات

.77‹ةَحراخلا

516

(حونوبأ)ينهجلاناهدلاحوننبحلاص
)78-767/ه100-3:150ط)

ذأ‹نيعباتلايعباتنمو‹ةرصبلاءاملعنمملاع

فّنصوءهتقبطويدزألاديزنبرباجمامإلانعملعلا
.نيعباتلانمىرغصلاةقبطلايف

ةميركيبأنبملسمةديبعوبأمامإلا:هتذمالتنم كراشوءديزنبرباجنعذخأاممرثكأهنعذخأيذلا
نبعيبرلامامإلاذخأهنعوءسيردتلايفةديبعأ

.امس

نبرباجنعحوتوبهاورٹیدحبيمرادلادرمنا

.(ةقث»:نابحنباو«نيعمنبیمنملکهنعلاق

ذاتسأوءقيقحتلاخيشوه»:ينيجردلاهنعلاقو

یواعدضقانو‹نيحلاصلاقرطجهانوءقيرطلاله

ناكو.عورفلاوثيدحلاهنعذخأ‹نيحناجلانيغئازلا

.(عوضخوهللةيشخاذ

:رداصملا

:دادمنبا*114ءمالسإلاءلب:مالسنبا”

:نيعمنبیحی“ننس:ىمرادلا*920؛ةريس

(خم)ريسلا:راّمعوبأ“تاقثلا:نابحنبا“خيراتلا

211/2239ءتاقبط:ىنيجردلا“*ظ1

نيا“82/1-83ريسلا:ىخاَّمشلا“255-4

تاقلط:يبايسلاملاس“9ءةبوجأ:نوفلخ

1/175ءمالسإلادعاوق:ىلاطيحلا“36.دهعملا

22-23‹رصمىفةئيضابإلا:دّمحمبجر“

يفسماخلارادصإلاثيدحلاجمانرب:ةيملاعلا“

حونوبأ:ثحبلاةَّدام/(حD)ROMجمدملاصرقلا

.ناهدلاحلاص

517

يتريمدنتلاءايركزنبحوننبحلاص
(فيفعوبأ)يسوفنلا

(م1469/ه874:ت)

يبأنعملعلاذخأءايبيلبةسوفنلبجءاملعنم

.يخامشلادحاولادبعنبهللادبعدمحم

يخامشلاديعسنبدمحأسابعلاوبأ:هتذمالتنمو

.تیراعتنبسنويةاجنلاوبأوءريسلاباتكبحاص



ةقلحهلوءاملاعاخيشناك:يخامشلاهنعلاق

ءريسلاونيدلاىلعاظفاحمءاعروناكويلع

كرتوءنوضارهنعةسوفنءاملعوتامادهتجم

.هدعبنمملعلاوةريسلااويحأءابجنًادالوأ

.رداصلملا

:رمعمىلع“204/2.ءريسلا:ىخامشلا“*

:يريبعجلا“127/2ق/2ح:بكوميفةيضابإلا

خيرات:ديعسجاحلا“136.126:يراضحلادعبلا

.٤5بازميتب

518

؛یسیعنبنامیلسنبییحينبحلاص

خيشلالا

(م1948يفناج5/ھ1367:ت)

هيويحدقيناک«بازیمبنجسیبتالاجرنم

.ةينطووةتيروثو

‹رابزاىسيعنبدمحمجاحلاخيشلانعملعلاذخأ

.شّيفطافسوينبدّمحماخيشلاةميألابطقنعو

ةثعبيناثنمضسنوتىلإلحرم1917ةنسيفو
ءةنوتيزلانملوقعملاملعذخأثيحءةيبازيمةكيملع

ءيبلاعثلازيزعلادبعخيشلانعلودلاةسايسمولعو

.نودلخنباةمّدقمىفاًسوردهيلعارق

باطسنوتیفوءاًداحُءاکذوءةگيوقةركاديتوأ

لود‹ةهگيراجتهکرحاهيفهلذدختتاو‹ماقملاهل

.ةسايسلاوةفاقثلايناديمنععاطقنالا

يفيبلاعثلازيزعلادبعخيشللنميألادضعلاربتعي
نيسّسؤملانمو‹يسنرفلارامعتسالاالضهداهج

عمبنجىلإاًبنجيسنوتلايروتسدلابزحلل
ناكفءهتارمتؤمرئاسيفبزحلااذهمّعدوءيبلاعثلا

رهشلکرخآيفلبءهيلإجاتحااملكلاملابهمي

هتنامأىلوتو«بزحلابةئيذيفتتلاةنجللاوضعناكو

235

حلاص

سوتنملاومألاعمجيناكفءاهيلعرهسوءةَلاملا

يفلوجتيلءةئيراجتلاهتفرحلغتساورئازجلاو

كنرففلأ130غلبمعمجيوبازيمينبقطانم

هریدموسنوتلهآيتروتسدمسابم1920ةنسيسنرف

.يبلاعثلاخيشلا

ةمهتبضبقلاهيلعيقلأم1920ربوتكأ28يفو

عدوأو«سنوتنمدرطفءةّيسنوتلاةلودلاًدضرمآتلا

دمحمهليمزةقفراموینيئالٹوةََتسةّذمنجسلا

اديعنجسلانمامهجورخمويناكوءيحايرلا
:اهناونعةديصقناظقيلاوبأخيشلاامهيفمظن.سنوتب

.«لاجرلاةرمجمنجسلا»

اًمتهمناكسنوتبيبزحلاهطاشنىلإةفاضاإلاب
ذإءىلاطيإلارامعتسالاًدضءةكيسلبارطلابرحلاب

.اهمعدلسنوتورئازجلانمًالاومأاهلعمج
:ةيحضتلاوةكيروثلاوةينطولايفهتذمالتزربأنمو

.هيخأنباوهوءءايركزيدعمرعاشلا

لوحىوزنافةئيلامةسكنبةئيراجتلاهتكرحتبيصأ
ریاني5مويحابصيفءسنوتبتامنأىلإءهسفن

.م8

:رداصملا“

وبأ*277/2(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ*

:ناظقيلاوبأ“3(خم)هفرعأامكينيمثلا:ناظقيلا

ةضهن:زوُئبد*39-3340-34(خم)ينأشن

يندملا*38186-2/40؛380/1رئازجلا

مالعأمجعم:ضهيون“194/1ءحافكةايح:قيفوت

ء‹ءارحصلاقامعأنم:حلاصيفرخ*194«رئازجلا

يروتسدلابزحلا:ةَّييرصانمفسوي“51-8

يملعلاطاشنلا:حلاصدمحميرباجلا“يسنوتلا

:رصاندمحم“274318-278ء38ءيركفلاو

بطق:ريكبتشوعأ*184.191ءيدارقلاخيشلا

0135ءبازمينبخيرات:ديعسجاحلا“82ءَةَميألا

7173-171.



حلاص

519

يلعوحلاص

)م11/ه5:قدعب)

رهتشاءداولادبعينبىلايمتني.نيدبيتبنم

.«ىلعو

:رداصملا*

.28-29(خم)بازمخیرات:زايتم“

520

(سابعلاوبأ)يدبعلاساّبعلانبراحص

)670-718/ه50-2:100ط)

نمهلصأءةيضابإلاةّميألئاوأنمليلجيعبات

:لاقيفبستيمهيلإوءسيقلادبعينبنمنامع

ىحءديزنبرباجبهذملامامإنعملعلاذخأ

نيملسملاءاهقفنمناكفءنونفلافلتخميفعرب

هيلإبسنيامك«برعلالاغمأيففيلأتلاىلإنيقباسلا

يبنبملسمهدعوبمامإلاهذدىمالترهشأنم

.ةميرك
دهزلالئاضفملعلايفهخوسرىلإراحصعمجو

.هلمعوهملعيفنيملسمللةودفناکف‹عرولاو

الوءربلادبعنباوةبيتقنباهركذءيدبعلاساتبعلا

.امهنيبةقالعلافرعن

236

:رداصملا

نبا“69-1/70ءنييبتلاونايبلا:ظحاجلا“*

نبا“339ءفراعملا:ةبيتقنبا“«تسرهفلا:ميدنلا

735صءداصلافرحدارفأ«باعيتسالا:ربلادبع

ظ1(خم)ريسلاباتك:راّمعوبأ“1235مقر.رت

‹ريسلا:ىخاتمشلا*233/2ءتاقبط:ىنيجردلا“

:رجحنبا”20ء19ء9قريس:دادمنبا*1/76

:يلاطيجلا“1/11ءنايعألاةفحت:يملاسلا“ةباصإلا

دهعملاتاقلط:يبايسلا“244/1ءمالسإلادعاوق

414‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا*23-24؛«يضايرلا

:ديعس“جاحلا“118ءبيبحنبعيبرلا:يوابكلا*

35«بازمينبخيرات

“Cuperly: Introduction
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(رذوبأ)يئاطسرفلاقودص

(م9/ه3:ق)

ملعلاذخأ«باهولادبعنبحلفأمامإلاةقبطنم

رشنيفنسحرثأهلناکو؛رصاهمسادرميبنع

ةلسلسهيلعتزاجنمموهوءةسوفنلبجبملعلا

سنويوبأيئاطسرفلانيدبأملاعلاهيلعذملتتنك

:رداصملا

؛183/1184(ع.ط)ءريسلا:يخامشلا“

.ءبكوميفةيضابإلا:رمعميلع“231
.2/67ق/2ح

522

يراوهلاريغصلانبا

)م9/ه3:ىيناثلافصنلا)

.اهئاملعنعهملعذخأةّيمتسرلاترهيتءاهقفنم

حلفأنبدمحمناظقيلايبأمامإلاةّصاخنمناك

 



هسلاجمىفهمامأهسلجي(ه1-281مکح)

.هدنعهتناكملهَملعل۱

.هقفلاىفنأشهلوءابيطخناك

نباوهاذهيضابأإلايراوهلاريغصلانباسيلو

باتكبحاصءفوررعملاَئمتسرلاخرؤملاريغصلا

:رداصملا

:ميهاربإزاكي“1رابخأ:ريغصلانبا“

.313ءةلودلا

523

(ةمحروب)يتاردسلادمحمنب*يدانص

ء‹مالكلاملعبمهاءرئازجلابنالجراوءاملعنم

بتكاومَكأنيذلاةينامثلانيبنمينايسولاهركذ

:رداصملا

244/2258(خم)ريس:ينايسولا"

نابلانصغ:مازعأ“432(طم)ريسلا:يخاًّمشلا“

.217(خم)

:تاظحالملا

.فيرحتوهو.دانمدرو"

524

بنئاسلانبمامض

)78-767/ه100-3:150ط)

ةقبطنموهفءلئاوألاةيضابإلاةميأزربأنم

ءأشناهبوةرصبلابدلو«نامعدزأنمهلصأءنيعباتلا
ءديزنبرباجءاثعشلايببهذملامامإىلعذملتتو

237

مامض

لئسواءآرباجتلأس»:لئساملكهباوجناکاذلو

.هريغىلعذملتتامك؛٤...ًارباجتعمسوأ«رباج

.تالضعملا

ناکو«همیرکيبآنبملسمةديبعابأمامإلارصاع

.هدهعيفىوتفللردصتنمم

تایاور»:باتکیفدیزنبرباجنعهتایاورتنّود

نبكلملادبعةرفصوبأاهعمج«بئاسلانبمامض

نعمامضنعبيبحنبعيبرلانعمثيهلانعءةرفص
.رباج

ةجحلا»:ناونعبنارقلاقلخعوضوميفباتكهلو

.«قحلاةفرعميفقلخلاىلع

ءيفقثلافسوينبجاّجحلانمءالبماًمضيقلو

ءاملعلانمهریغوهدعیبعمهيذعوهنحسيذلا

.نيملسملا

:رداصملا

:رامعوبأ*114يالسإلاءدب:مّالسنيا"
ء؛تاقبط:ينيجردلا“ظ1(خم)ريسلاباتك

6٠قريس:دادمنبا“211-282248-246

نبا“71-1/82ءريسلا:ىخامىشلا*92069

ءمالسإلادعاوق:يلاطيجلا*112ءةبوجأ:نوفلخ

30-31ءيضايرلادهعملاتاقلط:يبايسلا1۹#

‹جراوخلاءارآ:يبلاطلارامع“برغملاخيرات:زوبد*

يديهارفلامامإلادنسم:رصانيرومرملا“2#

27.ةَيضابإلاةسردملارود:يريبعجلا“5(نوقرم)

.15(ڂم)بيبحنبعيبرلادنسم:لوهجم“

. “A.K. Ennami: New Ibadi Manuscripts, 68
Motylinsky: Les livres de la secte Ibadite, 7.



نيعلافرح

525

)م9451/ھ1365:ت-م1858/ه2751:و)

تدلو.ءنيدومحنبیسیعبابتنبةشئاعنیدومح

.بازيميداوبفطعلاب

ءاسنلاناك«تاعرولاتاحلاصلاءاسنلاىدحإىهو

ملاسيبأدجسمراوجبةدوجوملااهراديفنعمتجي

يفو.نآرقلاةءارقوداشرإلاوظعولاعامسلفطعلاب

ثيح(لاَولَْأب)ةحاولاىلإلقتنتفيصلالصف
لغب»ةباغيفعضاوتملااهنكسميفاهلمعلصاوت
نمربتعتيهوءللملاالوللكلافرعتالوء؟تيزلا
.تاطيشنلا«نيدريسمت»تالاّسْلا

ىداوىوتسمىلعةيوسنلاتارمتؤملاتناكدقو

يفدقعت«هللالإهلإال»رمتؤمبةفورعملابازيم

.اهراد

نينامثوةئالثزهانيرمعنعم15هنستیفوت

.اماع

:رداصملا“*

ةروصم؛رمعنبدمحأيلكابديطخبةمجرت“
نمتادلاخءاسن:لمألاةيعمج“ثارتلاةيعمج.كم

رتويبمكلابنوقرم.٠(1)فطعلاةيبازيملاىرقلا0

.ةنماثلاتسلاتاذيملتزاجنإص5

526

)ع1938/ه1357:ت)

نعنيدلاوملعلاتذحخأء‹تاملاعلانمةأرما

فسوينبدّمحماخيشلاةَّميألابطقنعوءاهدلاو

اهتٹرويتلاةنازخلاهلتہهووءاهجوزتيذلاشيمطا

‹مهتالئاعوةكيلملهألملعةرانمتناكف.اهيبأنع

اميسءءاسنللداشرإلاوظعولاىفسوردةبحاصوةيتفم

.ةاكزلاوةالصلاوضيحلالئاسميف

خيشلللينلاباتك:ءاسنللاهتسرديتلابتكلانم

.ينيمثلازيزعلادبع

ذنم.اهلثمةأرمادجوتمل»:ناظقيلاوبآاهنعلاق

ىلعتفّينفءاليوطترّمع.«اذهانمويىلإاهنامز

:رداصملا“

‹1/108136)حم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوب”

.٤4182بازمينبخيرات:دعسجاحلا“9

527

ىلعيبأنبذاعمتنبةشئاع

نرقلاطساوأىفتدلوولجأءاسنرهشأىدحإ

.يداليملارشعيداحلا/يرجهلاسماخلا



نسيفنآرقلاتمتخفءاهتدلبيفمولعلاتذخأ

نبدمحأساكبعلايبأةقلحىلإتلوحتمثقركبم

تلاقيذلا(م1110/ه504:ت)ركبنبدمحم

‹مهتسلاجوءريخلاوملعلالهآنماًريئکتيًار»:هف

.«ةلاهجلابتملهللادبعىبأنبادمحأالولف

ىسيعنبنيروغبتخيشلانعملعلاتقلتامك

نيبملعلايقلتيفةديرفةقيرطاهلتناكو؛يطوشلمل۱

ىفريصحبتءاجسلجملادعقاذإ»تناكفءلاجرلا

سلجملاىلإسلجتوءاهسفنىلعهترودفاهدي

.«عمتستولأستو

ءاملعلالحاطفيديأىلعمّلعتلايفاهبأدناكاذكه

ٌذحىلع«ولجأءاسنريخ»تراصىحاهرصعيف

ءاملعرابشقانتتناکو.يفاكلادبعراًّمعيبأريبعت

نبهللادبعدمحموبأمهنم؛لئاسملاٌقدأيفمالكلا

كلتنماًنناجىنايسولادرودفو‹ةريسلاباتک

.ةَتملعلاتاشقانملا

:رداصملا

190/2-192(خم)ريس:يىنايسولا"

ىفةَيضابإلا:رمعمىلع“89/2ريسلا:ىخاّمشلا“

ءمالسإلادعاوق:يلاطيجلا*368-4/369«بكوم

.1/90.‹ققحملاشماه

528

ىتاردسلامصاع

)م758/ه141:ت)

هلصأنإليقءهئاملعريهاشموبرغملاةّميأنم

رئازجلالامشبساروألالابجيفةتاردسةليبقنم

دحأوهو«رئازجلابونجنالجراوبرقنملبليقو
مّلعتللبرغملانماورفاسنيذلاةسمخلاملعلاةلمح

‹ةرصبلابةميركيبأنبملسمهدبعیبمامإلاديىلع

239

مصاع

.ه140ىلإه135نمنينسسمخهدنعاوٹکمو

ءميلعتلاوةوعدلاءاولمصاعلمحةدوعلادعب

‹مهلكاشمٌلحيو‹مهنيدرومأبسانلارّصبيلعجو

ىلإةسوفنلبجنميداوبلاوىرقلانيبلّقنتيلظو
ةّدعهقيرطىفذخَّناو«ساروألالابجوسمادغ

هيديىلعذملتتو‹«هملعتاقلحدقعمتناك؛تایلصم

:ملعلاةلمحةقبطتلتيتلاةقبطلامهنمءالجأءاملع

نببويآوءمتسرنبنمحرلادبعنبباهولادبعك
ءينالدبألانسحلايبأو«سادرميبأوء«سابعلا

.مهریغوسنانبدمحمو

رهتشاامكءءاعدلاباجتسمناكهعرووهدهزل

يبأةمامإةماقإيفمهسأوءةيسورفلاوةعاجشلاب
ةنسسلبارطبيرفاعملاحمسلانبىلعألادبعباطخلا

ةموجفروةليبقراصحيفهعمكراشو.م757/ه0

ءانثأضرملاهباصأوءتاوريقلابًاداسفتتاعيتلا

يهتشيناكوءةمومسمءَكَقهؤادعأهلَسدفراصحلا

.م758/ه141ةنساهببسبتامفءءَثقلا

الةسوفنلبجبتولانةنيدمةلبقيفىلصمهلناك

.مويلاىلإافورعملازي

:رداصملا

(خم)ريس:ينايسولا“68ءةريسلا:ءايركزوبأ"

019/10.2829‹تاقبط:ىنيجردلا*160-2

:ينورابلا*126/1ءريسلا:ىخامشلا*¢290/2

ةلاسرلا:شيفطابطقلا*1(خم)لبجلادهاشم

خيراترصتخم:عيبرلاوبينورابلا*88-90.ةيفاشلا

193‹160(خم)نابلانصغ:مازعأ*35ءةيضابإلا

‹79-56/380ء‹ريبكلابرغملاخيرات:زويد“

‹خيراتلابكوميفةيضابإلا:رمعميلع“8387

دهعملاتاقلط:يبايسلا*4/26123128ح

285ء65ءةيمتسرلاةلودلا:زاحب“57ءيضايرلا

:يريبعجلا“2/209ءمالسإلاخیرات:ميهاربإنسح*

:يريرحلا*22ء15ءايقيرفإلامشبنامُعةقالع



رماع

حتفلاذنمةسوفنلبج:يدوهزم*81ءةيمتسرلاةلودلا

44‹يسايسلاركفلا:نالهج“38-44(رم)يمالسإلا

يداوةديرج‹نييمتسرلاخيرات:نمحرلادعيلکی*

ربمفون5/ه15ىناكثلاعيبر28(4‹«بازیم

.3ص)م1926

529

“وافّسينبارماعنبيلعنبرماع
(نکاسوبأ)يخاّمشلا

)م1389/ه792:ت)

ءايبيلبةسوفنلبجيفةئيضابإلاخياشمربكأدحأ

ةرادجببقلءةّمألادُحخومو«بهذملادّذجم

.نيدلاءايض:ةيبرعلاباهانعمو«ُواَفُّسَياب
ىسيعنبىسيعىسوميبأخيشلانعهملعذخأ

ميهاربإنبزيزعيبألاًبحاصماًمزالمناكو«يسيمرطلا
.خايشألانمهريغىلعهلاريْوُم«ىبحييبأنب

دعبةساردلابلغتشامثءهيبأرقبلايعارهتايحادب

ةئنسلانماًريثكوءئيبصوهوميركلانآرقلاظفحنأ

هخيشةسردميفجّرختنأدعبءةرّهطملاةتيوبنلا

لبجيفذئنيحةسردممظعأتناكيتلا«يسيمرطلا

هتبلطغبنأناكودنعتاجردلاىقرأغلبوءةسوفن

هدلبىلإعجرو«هذاتسألاًملخسيردتللبصتناف

؛هدهعيفترهتشاءةَيصاخةسردماهبًاشنأفءنرفي

ةسردمىلإلقتنامث؛مويلاىلإةمئاقاهينابملازتالو
‹يروغزملاديزوبأخيشلااهسَّسأيتلاءةروغزم

ةسردملاميطنتيفزيزعيبأهقيدصعمنواعتو
نم«نوثيتَم»ىلإلقتنااهبَتراًملفءةئيلخادلااهماسقأو

اهيفلظوءةسردماهيفسّسأفءةسوفنبتابيحرلاىرق
ءاملعاهيفجّرختوءترمعىحاًماعرشعةثالث

.لحاطف
ريبكلاهدجسميفًرقتساوءنرفيهدلبىلإداعمث

.يفوتىٌحم1355/ھ756ةنسنمءادتباهتسردمو
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؛ىسومهدلو:مهنمءاملعلاغباونهيديىلعجّرخت
٤حابصمنبفسويبوقفعيوبأو«نامیلسهديمحو

ءایرکزنبیحیءايركزوبأوءخيشلانبدّمحمو

دمحمهللادبعوبأو‹ينواسرملامزاحنبحونو

.يسيمرطلاءايضلاوبأو«يناجفتلا

:هتافلۇمنم

.مزاحنبحونلهفَكلَأ«ةديقعلايفباتك١.1

.«ةنمزألاىفةديصق».2

ةدععبطىازجأةعبرأيف‹«حاضيإلاباتك3

العبارلاءزجلالمكيملءهبتكرهشأوهوءتاّرم

هاريامحجريوءاهتادنتسموءارأآلاحضويءءاملعلا

اھاًمسهيلعةيشاحبطقللو؛ليلدلاوةّجحلاباباوص

ةئيضابٍإللةسوفنلبجيفىوتفلاعجرمناك
مجءعالطالاعساوناكهَنأبفصوو.مهريغو

ءاقداصءركفلارّرحتمءةسرادملامئادءةفرعملا

ءارقالايفداهتجالاىفهلءاًميلحءاًميکحءاروقو

.ريبكرمأريسلاءايحإو‹مزحلاوةدابعلاو

فرعيفخيشلاقلطأاذإ»:يخاتمشلاهنعلاق

.«غينعملاوهف[رشاعلاوعساتلانرقلا]اننامز

.نرفيةحاوبيفوتوءالیوطرّمع

:رداصملا

ريسلا:يخاَجشلا*219ءرهاوجلا:يداربلا“
ةمدقمءحاضيإلا:رماعيخاّمشلا*200-82

ةمّدقمء‹مالسإلادعاوق:يلاطيجلا“زهه.نيققحملا

ءةيفاشلاةلاسرلا:شيفطابطقلا*“ه٠1ققحتملا

١بكوميفةكيضابإلا:رمعميلع“7124

389/3«برغملاخيرات:زوُبد*119-2



:راتفح*358-13/359.ةئيمالسإلافراعملاةرئاد“*

سورد:بوقعينبملاس“22(خم)ةَيبهذلالسالسلا

جاحلا*123ءيراضحلادعبلا:يريبعجلا“2(خم)

:ثارتلاةَيعمج“*93ء55بازمينبخيرات:ديعس

‹44جم؛ديعسجاحلاسرهف؛تاطوطخملاليلد

؟59جمزایتمسرهف؛117حمرديلآسرهف

.10وأجم؛بطقلاسرهف

“Smogorzewski: Abd- El-Aziz ses ecrits cet ses
sources, 13 “Lewicki: Une chronique Ibadite, 60,

63, 64. ِ

.وافيسءافسي:كلذكتدرو“
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ينيعرلايفاحجلاةقنفنبدابع

)م725/ه7:يفيح)

.فاحجلبجىلإةبسن«ىفاحجلاةقنفنبدابعوه

رمعنبفسوينميلايفيومألايلاولاىلعراثدقو

.لتُفىحم725/ه107ةنسيفقثلا

سادرملالبيبأجاهنملنيعبّتملاةارشلانموهو

.ةربابجلاةلتاقميف

:رداصملا

.1ءمالسإلاءلب:مالسنبا”

531

سابعلانببويأنبسابعلا
)م823/ه8:يفيح)

وهوءريهاشملااهتداقوءةسوفنلبجلاطبأنم

ماقمماف«ترهیتبمتسرنبباهولادعمامالًاددم

.سرافهئام

يبألًافلخءةسوفنلبجىلعهأالوو«باهولادبعنب

241

دحألادبع

.ينوانجلاديمحلادبعةديبع

ةريزجىلإًرفو«هرمأنهوىحمزحبهبراحفءلبجلاب
هعصوامكناکوءةيعرلایفلدعلاطس«ةبرج

ةرازغوةيسورفلاوةباهملانمريبكردقىلعنوخرؤملا
.عرولاومركلاوملحلاوملعلا

:رداصملا

134/1-135قةريسلا:ءايركزوبأ“

31-32(خم)ةسوفنلهأةريس:يروظطفبلا“

‹ريسلا:يخامشلا*76-1/77ءتاقبط:ينيجردلا“*

ءةيضايرلاراهزألا:ناميلسينورابلا*171-1

بکوميفةيضابإإلا:رمعميلع*175177

يفءاضقلا:زاحي*1/105111ق/2ح‹خيراتلا

571ءيمالسألابرغملا
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نوحتفنبسابعلاوبأ

(م9/ه3:قرخاوأ)

يفءابطخلاةمئاقنمضريغصلانباهرکذد.ترهیتيف

:رداصملا

:يخاَمشلا*105ءرابخأ:ريغصلانبا“

ةلودلا:زاًحب*263(طم)؛224/1(ع.ط)ءريسلا

.314ء٠6متسرلا
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يتازملاسيمالتنبدحألادبع

)م761/ھه144:ت)

نمناكءبرغملايفلئاوألاةّيضابإلامالعأنم

ةنسسادمغمةكرعمىفربربلاةداقرايخ

دبعباطخلايبأدنجاهيفمزهيتلام759/ه2



ىلعألادبع

صوحألايبأةدايقبئيسابعلاشيجلاىلعألا

.يساعلا

‹م761/ه144اغرواتةكرعميفكلذككراشو

ىلعألادبعباطلايبأعماهيفدهشتساف

.يرفاعملا

:رداصملا

‹118121-2119يمالسإلاءدب:مالسنبا“

.128ء5
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يرذفاعملاديبعنبحمسلانبىلعألادبع
(باطخلاوبأ)ينميلايريمحلا

)م761/ه144:ت)

يبأنبملسمةديبعيبأبهذملاذاتسأنعهملع

نيذلاةبراغملاةبلطلابىقتلاكانهوءةرصبلايفةميرك
.ه135ةنسملعلابلطلةديبعيبأىلإاودفو

باّطخلاوبأًمضنايقلتلانمماوعأةسمخدعبو
مهعملقتنافءةبراغملاملعلاةلمحىلإىلعألادبع

ناکو‹عوبرلاكلتيفةوعدلاةلصاوملبرغملاىلإ

.ه140ةنسكلذ

لاق‹مهتسردمومهخیشةرداغمبةبلطلامهاًملو

لاقوءایّنمتعمسامبٍتفا»:باّطخلايبال

‹ةمامإلااونلعأةَوقمكسفنأنممتسنأاذإ:مهعيمجل

.لتفیبنإف‹باطخلایبالاهدقعبمهيلعراشأو

اورَقَتسابرغملاىلإملعلاةلمحلصواًملو

ةروثببسبريبكبارطضايفذئنآتناكو-سلبارطب

يبألروهظلاةمامإاودقعو-ةئيرفصلاجراوخلا

اهوضرففءاهنعاًبغارناكوه140ةنسباطخلا

ةئنسوهللاباتكبمهيفمكحينأىلعاهلبقوءهيلع

242

ذبنوءفالتخالاكرتوةعاطلابمهيلعوءهلوسر
.قاقشلا

كلسوءنيدشارلاءافلخلاةريسببرغملاىفراسو

رمأنمتيمأامىيحأوءنيملسملاكلسمةتمألاب
.نيدلا

ىلإباطْخلاوبأهّجوتروهظلاةمامإنالعإدعب
ءاقبلانيباهيلاواورّيخفءةيضابْإلاهباحصأبسلبارط

ىلإليحرلاريفءءاشثيحجورخلاوأمهئاولتحت
.قرشملا

نمناوريقلارّهطينأ-كلذدعب-مامإلاعاطتساو

لهأةئاغتساىلذإءةكيرفصلاةموجفروةليبقروج

اهكاكتفابىهتناءاًديدشاًراصحاهرصاحفءناوريقلا

ایضاقوايلاومتسرنبنمحرلادبعنّيعوءمهيديأنم

.اهيلع

ىلعءه142ةنسسادمغمةكرعمىفرصتناو

.يساكبعلاصوحألايباةدايقبنيئيساكعلاشیج

ىلإابرغوءةقربىلإافرشهتلودناطلسًدتما
ىلإابونجوءخيمالسإلابرغملادالبةمصاعناوريقلا

.نارق

لداعلامكحلااذهوءتاراصتنالاهذهتّرمتساو

رفعجوبٌيساكبعلاةفيلخلايشخوءتاونسعبرأ

اشيجهيلإثعبفءهكلمةعزعزيفاهبقاوعروصنملا
ىضقيذلاءىعازخلاثعشألانبدمحمةدايقباًمْحخض

ةنساغرواتةكرعميف«هتمامإوباّطخلايبأىلع
.ه4

ةكيضابإلاكرتوءةكرعملاهذهيفدهشتساو

لعجامم...لبجوداولكيفثعشألانبااهقحالي

ىلعباّطخلايبأيلاو-متسرنبنمحرلادبع
سّسؤيل«ترهيتةقطنمىلإهسفنبوجني-ناوريقلا
.ةيمتسرلاةلودلا-كلذدعب-اهيف



:رداصملا

‹125-128‹121يمالسإلاءدب:مالسنبا"

60-1/75ءقةريسلا:ءايركزوبأ“131-0

؛22-4436‹19/1تاقبط:ينيجردلا“

81-1/84ءبرغملانايبلا:يراذعنبا2۹

:قيقرلاىناوريقلا“281/4.لماكلا:ريثألانبا“

هريسلا:ىخاَمشلا*211/1ءتارذش:ىلبنحلا“

ءةيفاشلاةلاسرلا:بطقلا*113/1125-4

‹ةَئيضابْإلاخيراترصتخم:ناميلسينورابلا"91-8
ةالو:يوازلا“42/4مالعألا:يلكرزلا*35-3

فراعملاةرئاد:ىكيول“46-47.سلبارط

زجوم:كاّعكلا“اهدعبامو92/10ء.ةّيمالسإلا

‹49ةبرجخيرات:بوقعينبملاس“167.خيراتلا

؛394/2464-439‹برغملاخيرات:زوُئبد“2

ىفةَيضابإلا:رمعمىلع“3241.651

35(خم)نابلانصغ:مازعأ“127/4.بكوم

جهنم:رصاندمحم“53-54ءتاقلط:يبايسلا“

ءيبرعلابرغملاءرانوبحبار“150-153قوعدلا

بجر“اهدعبامو65.ةيمتسرلاةلودلا:زاحخب“4

دبعتدوج*105-107ءرصمىفةَّيضابْإلا:دّمحم

:ةريمعنبا“7-28‹ةئيجراخلاتاقالعلا:ميركلا

‹يبهذملاعارصلا:بوذجملا“95-105ءةتانزرود

:يريبعجلا“ةئيمتسرلاةلودلا:يريرحلا“109-8

‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا*15-20.نامعةقالع

:يدوهزم“44‹يسايسلاركفلا:نوُدعنالهج“5

‹38-44(رم)يمالسإلاحتفلاذنمةسوفنلبج

دبع“35بازمينبخيرات:ديعسجاحلا*54-7

ءةَئيناظقيلابازيميداوةديرجبلاقم:يلكبنمحرلا

.3صم1926ريمفون65.ع

*Encyclopedie de I' Islam, 2èêm ed. vol 1, 1388.
*Encyclopédia Universalis (CD ROM). 1995. (thëêmes):

Mozabites.
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رابجلادبعنبا

(م15/ه9:قلبق)

يکسنالیتومقرشتسملاهار«ضئارفلاباتک»هل

243

رابجلادبع

(Motylinski)یفهرکذو‹يداربلاهلعفقودفوا/

.ةئيضابإلافيلآتىفهتلاسر

:رداصملا

/انباحصأبتكدييقتاهيفةلاسر:يداربلا"

.2/284ءةئيمالكلاجراوخلاءارآبقحلم

“Motylinski : les livres de Ia secte Ibadite, 7.
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يدارملاسيقنبرابجلادبع

(م748-757/ه131-140:نيبت)

ذخأءبرغملادالببلئاوألاةئيضابإلاةداقنم

عمكراشوءةميركيبأنبملسمةديبعيبأنعملعلا

ةزمحيبةروُتيفيمرضحلادلتنبثراحلا

نبهللادبعٌقحلابلاطمامإلاهلسرأيذلاءيراشلا

روجنمةنيدملاوةكمكاكتفال‹يدنكلايحي

.نييومألا

ءىندألابرغملاىلإثراحلاعمراّبجلادبعهجّناو
۰ 2 ۰. T7 ِ٤

‹يرهفلابيبحنبسايلإشيجًذضةروثسارتثيح

يبيجتلادوعسمنبهللادبعةيضابإلاميعزلتقيذلا

ةعيابملضفبهيلعرصتناوء(م743/ه126:ت)

.ةياملو‹؛ةسوفنوءةتانزو«ةراوه:لئابق

ديلتنبثراحلاهكيرشةقفربرغلاسلبارطمكحف
معوءلدعلاباهاساسوءاهنوؤشامّظنف«يمرضحلا

.حالصلاوريخلا

اهيلإاولسرأفءنييومألاةرامإلاهذهتقلقأدقو

مزهناو«ةراوهضرأبءاقللامَتِفءاهيلعيضقيلًاشیج

.شيجلا

امهلتقفءةَرِكلابيبحنبنمحرلادبعداعأو

مسجيفامهنملكفيسدمغأثيحءةليحلالمعتساو



ديمحلادبع

نبليعامسإمامإلاامهدعبةيضابإلاميابمثءاليوط

:رداصملا

لماكلا:ريثألانبا“57/1ريسلا:ءايركزوبأ“

دبعنبا“114/1ءريسلا:يخامشلاأ"4

:یراذعنبا”224‹«برغملاورصمحوتف:مكحلا

1/66پبرغملاوسلدنألارابخأيفبرقغملانايبلا

ىبحييلع“32ءةيضابإلاخيراترصتخم:ينورابلا*

:زوبد*1/34خيراتلابکومیفةيضابألا:رمعم

:يكستفيل“2/464.438.406ريبكلابرغملاخیرات

:يريبعجلا“8ء(نوقرم)ةرصبلابنيملسملاةعامج

:ميركلادبعتدوج“16ءايقيرفإلامشبنامعةقالع

ةسوفنلبج:يدوهزم*02646.ةَجراخلاتاقالعلا

ةالو:يوازلا“44-46(رم)يمالسأإلاحتفلاذنم

ءةبرجخيرات:بوقعينبملاس*44-45.سلبارط

.43‹يسايسلاركفلا:نالهج“61-0
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ىنازفلاديمحلادبع

)م9/ه3:ق)

:ىنايسولاهنعلاق«نادوسلادالبىلإهٌّجوتينألبقاهب
دالبیفناکوةوعدلالهءاملعنمریبکملاعوهو»

.اةسوفنلبجنمرهشةريسم‹نادوسلا

.بهذلاىفةراجتللادصقمذئموينادوسلاناكو

نرديوفورعميبآعمةلسارمريسلابتكهلتركذ

.داوجنب

:رداصملا

:ينيجردلا“8/1(خم)ريس:ينايسولا“

‹ةتيمتسرلاةلودلا:زاَّحب*327/2.تاقبط

ةبوجأ:فلخنبراًّهقلادبعوىتفنبوانج388-7

؛بكوميفةئيضابإلا:رمعميلع“21.نارفءاملع
.53/2ق3ح

244
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ةديبعوبأ‹ينوانجلا“سمحفنبديمحلادبع

)م826/ه1دعبت)

یفةسوفنلبجبوداجبرقءنواتنجإءاملعنم

نبباهولادبعمامإلايقلمُثءاهبملعلاذخأ.اييل
.متسرنبنمحرلادبع

تومدعب«سلبارطريحىلعالماعمامإلاهنيع
نمبرهينُحاحلإبلواحف

‹خياشملاوباُّهولادبعمامألا

‹ساتبعلانببوي
نأريغءةئيلوؤسملا
.لبقفهيلعاوُرصأ

ىلعةديدعتاراغحمسلانبفلخنشهدهعيفو

دنجلابمث٠فلطللاونيللابهدعوباههجاوف‹ةسومن

سيمخلاةئيشعةيناثلاةكرعملايفهيلعىضقفءةوقلاو

.ه211بجر3

ىلعمكتكرتدقلهللاو»:لبجلالهألهلاوقأنمو

لوسرنيبوينيباموء‹لاضلادوقتءةرّتينلاةحضاولا

.«لاجرهاللإهللا

ةسوفنلبجدهاشمنمض»:ينورابلاءايركزوبألاق
يفنيمرغتماَدَقتكيمحل|دبعیلصمنودصقي

.«نسادوکطم

:رداصملا

124-1/135قريسلا:ءايركزوبأ“

158/2221¢140/1(خم)ریس:ينايسولا“

‹107ء55ء34(خم)ةسوفنلهأةريس:يروطفبلا“

291/2؛‹70/11-71ءتاقبط:ىنيجردلا*108

(طم)156-1/163(ع.ط)‹ريسلا:ياشلا"305

3ء2(خم)لبجلادهاشم:دّمحمينورابلا*179

:ناميلسينورابلا*40رصتخم:عيبرلاوبأينورابلا*

:رمعميلع*32155166174رامهزألا

ةلودلا:زاخب“89/2.بكومىنةَّيضابألا

يفءاضقلا:زاحب*01209380‹ةئيمتسرلا

 



ةلودلا:يريرحلا“570‹؛ىمالسأإلابرفقملا

مالسإلادعاوقباتكشماه:يلكب“137ءةئيمتسرلا
ايفارغويلبيب:دمحمیسومویسیع”1/55‹يلاطيجلل

86صكع5م٠بتكلاملاعةلحمءیکیول

.92131تاسارد:ىکیول“

.سمحمدرو“
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ىنازفلاقلاخلادبع

(م9/ه3:ققلئاوآ)

لئاوآنموءايبيلبونجبنارفمالعأدحأ

.يتاردسلامصاعنعملعلاىقلت‹اهئاملع

بتکهتلقن«رصاهمسادرميبآىلإهبتكباتكهل
سفتلاىلعدامتعالاولكوتلاىنعملمحيوهوءريسلا

.هدحوهللميلستلاو

.اهماكحأوءامدلا

نبسورمعلرصاعمنافملاعىلإرداصملاريشتو
لوصأابنيفورعمنيباتکعضو(ه283:ت)حتف
.يناّرفلاقلاخلادبعوهملاعلااذهنأحجارلاو.مالكلا
رثأىلعامهلرثعيملهنأفسؤملانمو»:يمانلالوقي

.«نآلاىّنح

:رداصملا

117(خم)ةسوفنلهأةريس:يروطفبلا"

ريسلا:يخاّمشلا“293/2ءتاقبط:ينيجردلا“

يلع*189-190(طم)؛163/1-164(ع.ط)

51/2-52ق2ح«بكوميفةَّيضابإلا:رمعم

:Eng+191)خم)ةيضابْإلانعتاسارد:يمانلا“

.317-318.ةئيمتسرلاةلودلا:زاخب7

19245٭2ممالعأمجم

نمحرلادبع
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يبعصملا*يتركلانمحرلادبع

**.نمحرلادبعاب:بريهشلا

)م12/ه6:ق)

‹يرجهلاسداسلانرقلاىفبازيميداوءاملعنم

دمحمنبدمحأسائبعلايبأخيشلاديىلعذملتتلعل

.ركبنب

طشنيناكءةقطنملللئاوألانيرّمعملانمدعيامك

نمةبلطلااهدصقيملعللاًرانمتراصىَتحءةكيلميف

.بازیميداویرقعیمج

ءاملعىلإاهبثعبةلاسرريسلابتكهلتدروأو

ردقلاونيقيلاكءةديقعلالئاسميفمهيتفتسي«نالجراو

يفاكلادبعراّمعوبأاهنعهباجأفءةعاسلاطارشأو

.(ه570لبق:ت)يتوانتلا

تناكهیفو«ةكيلمةيرقةلبقاًمئاَقلازيالىّلصمهل
هيفماقتامكءبازيملىلعألاسلجملاتاسلجدقعت

هلإال»تارمتؤمبةفورعملاةَتيوسنلاةينيدلاتارمتؤملا

.«هللاالإ

دالوأ:امهوءهيلإنابسنتناتلیبقنجسینببو

.رديدالوأوللاخ

ضعبرکذیو«بازيميداوجراخيفيفوتدقو
سرام30/ه798ةنسىفىفتخاهنأنيقرشتسملا

؛هلساسأال«ماهيإلايفلاغيإاذهنأودبيوم7

زواجتيقرافعمةئقدلاهذهبخيراتلاطبضليحتسيهنأ

.نينرقلا

:رداصملا

:ينيجردلا“281/2(خم)ريس:يئايسولا“

42‹ةيفاشلاةلاسرلا:بطقلا“2/488‹تاقبط

خيرات:زایتم*1)حم)ةباّرعلاماظنلوحفُلؤم:زايتم*

:رَمعميلع”4263ء23¿15ء4(خم)بازم

 



نمحرلادبع

جاحلا“4208ح‹خيراتلابکومیفةَيضابإلا

لوحةلاسر:لوهحم“٤33«بازمينبخیرات:دیعس

جاحلا“415.16)م(بازیميداودهاشمةرايز

.(خم)م.ت.ن.م:فسويديعس

“Louis: Les mechaikhs, 3 “Cuperly:

Introduction, 44.

ريدقتلاوميظعتللءابلا“*“يثركلا:ةتلثمببتكيو“
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ناکربنمحرلادبع

)م1918ربمفون6/ه7:یفیح)

يفكراش.ايبيلبنارفوأقوزرمةَئيضايِإنم
اًوضعنيعوءىلاطيإلارامعتسالاٌدضةَتيبيللاةروثلا

.ةيسلبارطلاةتيروهمجللىروشلاسلجميف

:رداصملا*

.226ءلاطبألاداهج:يوازلا"

542

(ديزوبأ)يتاليحلادمحأنبنمحرلادبع
)م16/ھ10:قيناثلافصنلا)

اهبهتساردادب«نيلماعلاةبرجةريزجءاملعنم

هُت«يتالتلاميهاربإنبداودناميلسيبأخيشلاىلع
يبأدنعملعلانمًاديزتسمةسوفنلبجىلإلقت
لاحرلاطحًاريخأوءيتريمدنتلاحلاصنببوقعي

ثیح«نولوُطبسوماجلاةلاكوىلإًمضناوءةرهاقلاب

نملهنوءبازيموةبرجولبجلاءانبأنمهقافردجو
.رهزألاءاملع

لتقمدعبهيفسيردتلاىلوتفءهنطوىلإداعًهث

خيشلا:هتذمالتنمو.ه967ماعيتالتلاهخيش

ايیعسنبمساقو٤ينسيدوزغتلادعسنبدمحم
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ةباّرعلاماظنباصاخًاماتهايتاليحلاىلوأو
نمٌدعُيامكءةريزجلالهألكاشملحىلعفارشاإلاو

ميلعتلاحجهانميفلوقعملامولعجاردالنيعاسلا

.رهزألامظنیفهدجوامماسابتقا«ةبرجب

:رداصملا

وبأ*69-70(خم)ةلاسر:تيراعتنبا”

:يريبعجلا“37-1/38(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلا

.0329334ء220بازعلاماظن

543

(ديزوبأ)ىلعملانبنمحرلادبع
)1058-1106/ه:50010-450ط)

اًملاعاًخيشناك«رئازجلابغيرأخياشمنمهنأودبي

.مهؤامسأركذت‹ةبلطلانمريثكملعلاهنعذخأءائقت

ءغيرأدجسمبةباّرعلاةقلحللوألاسّسؤملاناك

.اهقثوأوءاهدوقعمكحأثح

:رداصملا

:يخاَمشلا“457/2-459.تاقبط:ينيجردلا“

.29بازمينبخيرات:ديعسجاحلا*32.ةيعامتجالا

544

یرسکنبمارهبنبمتسرنبنمحرلادبع
(م777-788/ه171-ھ160:مكح)

هترهشتقبطأءةئيضابإلامالعأربكأنمملع
اميظعناكفءرارصإلاوحومطلاوءاكذلايتوأ‹قافأآلا
نيبنمراکزليهسروتكدلاهربتعا.خيراتلاءامظعنم

.يمالسإإلاثارتلاوخيراتلايف«لئاوآةئام»

يناثلانرقلانملوألادقعلايفقارعلابدلو

ىلإهبسنيفعجريو.ريدقتربكأىلعٌيرجهلا
ضعبنأالإيدادجأمهف«سرفلاكولمةرساكألا

.

\



سلدنألاكولمءةقراذللاىلإهبسننوديعينيخرؤملا
تيبليلسنيلاحلااتلكيفهنأٌُمهملاوءمالسإلالبق

.مالسإللالبقكولملا

ءادألزاجحلاىلإهثمأوهوبأهبرفاس«قارعلانم
اًميتيكرتوءهلجأهافاوبألانأالإ‹ّجحلاةضيرف

اهنباواهذخأعربرغملجربةلمرألاتجّوزتمثءةلمرأو

.ناوريقلاىلإميتيلا

ةئيبرعةئيمالسإةنيدملَّوأ-ناوريقلاةنيدميفو

ءمولعلاءىدابممّلعتو«نمحرلادبعاشن-برغملاب

«عوبرلاكلتيفةَبضابأإالاةوعدلارشنفداصم

نإقرشملاىلإرفسلابةاعدلادحأهحصنواهبقّلعتف

.يضابإلابهذملاميلاعتنم

ىلإ-ملعلاةلمحةقفر-نمحرلادبعلقتناف

يفنينسسمخاوضقوم752/ه135ةنسةرصبلا

ىلإاوداعمث؛ةميركيبأنبملسمةديبعيبأةسردم

ءروهظلاةمامإةماقإوةاعدلادوهجةلصاوملبرغملا

مهسفنأنماوسنأتساوءةصرفلامهلتحمسىتم

.ةَوقلا

امبٍتفِإ»:هلوقبنمحرلادبعهذيملتةديبعوبأريم

ةدازتسالادار

.هملعةعسوهئاكذديزملءنيرخآلاهنارقأل

لئاسمجرخُينمملعأال»:هیرصاعمدحأهنعلاق

نبنمحرلادبعريغاذهاننامزىفةلبقلالهأءامد
.«برغملابمتسر

/ه145-140(يرفاعلاسلانبلعألادبع

دينممامإلااذهاهكتفانأدعب)م762--7

هتيالووءاداسفاهیفتئاعىتلاةَرفصلاةموجفرو

.ةئيسايسلاهتايلوؤسمىلوأنميهناوريقلاىلع

ناوريقلاةَيضابإنمنوكتياشيجمتسرنباداقو
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نمحرلادبع

يفباطخلايبأمامإلاةدناسملءامهيحاوضوسباقو
مازهناربخبءىجوفهنأالإه144اغرواتةكرعم

سباقىلإاًعجارىلوفءهيلإلصينألبقمامإلا
هيلعترّيْغتدقو«بقرتيافئاخاهلخديتلاناوريقلاو

اًديعبءطسوألابرغملاوحنهسفنبرارفلارّرَقكانهو

وحنهتاوطخيفوءرشابملانيئيسابعلاذوفننع
‹ةتيمتسرلاةلودلاةماقإالتاوطخطسوألابرغملا

يئشنمولودلايميقمىلإهماقمعفرتفوسيتلا

.تاراضحلا

-اًيلاحيرئازجلابرغلاب-ترهيتةقطنميفو

وه.جُجفوُسلبجبفرعيلبجبنمحرلادبعمصتعا
ثعشألانبدمحمنماًرارفهوعبتتانيذلاهتعامجو

.برغملاىلإةهُجوملانييسابعلاشويجدئاقيعازخلا

ءانبتروقنيصحلاناكملاةئفلاهذهتدجواملو

اوسَتسافءمهتاحومطومهبهذميوأتو«‹مهيوأتةنيدم

دبعريتخاف؛-«ترایت»‹«ترهات»-«ترهیت»ةنيدم

ةلقتسمةكيمالسإةلودلّوألًامامإمتسرنبنمحرلا
ةلودلا»مسابخيراتلايفتفرعءطسوألابرغملاب

ترجامكءنمحرلادبعدلاوىلإةبسن«ةتيمتسرلا
ىطسولاروصعلايفةكيمالسإلالودلاةيمستيفةداعلا

.نيسّسؤملاءابآءامسأب

ماعةيضابإللنمحرلادبعقمحاذكهو
ذنم«بهذملاةَتميأهيلإحمطيناكامم777/ه160

وههيلإحمطيناكاموءيبسارلابهونبهللادبع
عراستف.بعاتملافلتخملمحتنأدعبءهرغصذنم

نیکرابم

ةلودلاخّرؤم-ريغصلانباهفصو.ةمامإلاومامإلل

مهلَوَأءةديمحةريسبمهبراسف»:ًالئاق

يفالوءاًمكحهماكحأيفهيلعاومقنيملو«مهرخاو
لكىلإنابكرلاكلذبتراسو؛ةريسهريس

تنسحءريقفلاشعتناو«فيعضلايوقو...نادلبلا

ءةئشانلاةلودللنيدناسمهوحنةيضابإلا

_2-رلا



نمحرلادبع

اونمأو«مهربخهبلصتتانمعيمجمهفاخوءمهلاوحأ
نورداقمهناورو؛مهَودعنممهوزغيناکنمم

«...مهوزغينأنوفاخياوناكنمو«مهريغىلع

رشنوةلودلاسيسأتبنمحرلادبعفتكيملو
امهدحأ:نيباتككرتفءفيلأتلابلغتشالب«بهذملا

ءانلصيملهكنكلوءزيزعلاهللاباتكريسفتيف
علُطا‹ينالجراولافسويبوقعيوبأهركذي:يناثلاو

ىلإةسمخلاملعلاةلمحدحأنمحرلادبعنأامبو

ةلسلسمهيلعتزاجنيذلاءاملعلانموهف«برغملا

ذخأهنعوءةديبعىبأنعهملعذخأذإءنيدلابسن

ءاضعأضعبو«بامولادبعهنبا:مهنمءریثکقلخ

لعجوءهدعبنمةمامإللمهحشرنيذلاةعبسلاسلجم
يضرٍباّطْخلانبرمعلعفبءادتقامهنيبىروشرمألا
مظنءءانبورارقتسادهعنمحرلادبعدهعناكهنعهللا

بهذفءلاومألاعرووءلدعلاطسبوءةلودلاةرادإهيف
.نيثدحملاونيمدقألانمءةمامإلاروكشمةريسلادومحم

.م787/ه171ةنسهللاهمحریفوتو

٠رداصملا

2539ء20ء18رابخأ:ريغصلانبا"

:ءايركزوبأ*99ءةيقيرفإخيرات:يناوريقلاقيقرلا“

‹تاقبط:ىنيجردلا*75-5877-1/60ءةريسلا

1/84تبرثشملانايبلا:يراذعنبا2

؛196/1102(خڂم)ريس:ينايسولا“89-8

239/6-240‹ربعلا:نودلخنبا۰“2

139-124/1167-125ريسلا:يخاَمشلا“

دبع:زاكب*اهدعبامو92.ةئيمتسرلاةلودلا:زاخب"

669قريس:دادمنبا*هلك؛متسرنبنمحرلا
‹88107-101ء69ةيناشلاةلاسرلا:بطقلا“*

‹ةَئيضايرلاراهزألا:ناميلسىنورابلا91249

:ناميلسىنورابلا*38496-94981

خيراتزجوم:كاّعكلا“37-38خيراترصتخم
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؛بكوميفةّيضابإلا:رمعميلع9185

ةرئاد“78/4ءمالعألا:يلكرزلا*4129
بجر“اهدعبامو92/10ءةّيمالسإلافراعملا

دبعتدوج*106-109ءرصميفةَيضابْإلا:دّمحم

‹03003262ء27ءةئيجراخلاتاقالعلا:ميركلا

36ءيبرعلابرفملا:رانوبحبار“3107

راثمع“7374ء19ءةيمتسرلاةلودلا:يريرحلا“

ياينربيردنا“289/2ءجراوخلاءارآ:يبلاط

92رضاحلاويضاملانيبرئازجلا:نورخآو

108.109‹16ء‹يبهذملاعارصلا:بوذجملا“

خيرات:زوُئبد“20‹رئازجلاباتك:دمحأيندملا*

243/3651-301؛244/2تبرقملا

نيبملاس“15-26ءنامعةقالع:يريبعجلا“

تاقلط:يبايسلا*62-63ءةيرجخيرات:بوقعي

‹42ءيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج“55ءدهعملا

ءاركفواًخيراتةَيضابإلا:رصاندمحم“446

153-156ءةوعدلاجهنم:رصاندمحم“158-5

ءيقيرفإللالامشلايفةيمالسإلاقرفلا:لبدرفلأ

ةميألارابخأ:نسحيلعنسح“اهدعبامو7

:روابماز*ضرعوةساردريغصلانبالنييمتسرلا

ذنمةسوفنلبج:يدوهزم“تارسألاوباسنألامجعم

زيزعلادبعدّيسلا“18-44(رم)يمالسإلاحتفلا

زنرفزترافش“يمالسإلارصعلاءريبكلابرغملا:ملاس

ةقرفةمهاسمءبرغملابةيضابإلالئاوأ:(روتكدلا)
ليهس“(ةيناملألاةغللاب)مالسإلارشنيفةيمالسإ

:ثارتلاةيعمج“67-70.لئاوأةئام:راكز

‹6175ء6033:قئاثولاةّيفحصلاتاّفلملا

خیرات:يلکبنمحرلادبع“067876798

6٠.عءةئيناظقيلابازيميداوةديرجءنييمتسرلا

:رخصم1927يفناج.م1926ربمفونيف816

/(9٣۶)جمدمصرقيفءيمالسإلاخيراتلاجمانرب

.ةيمتسرلاةلودلا:ةَدام

“Bourouba: La vie intelectuelle, 6-16 *Lewicki:
L'cetat nord africain, 514 *Negre: La fin de

l'etat, 17 *Gouvion: Monographie du M'zab, 69,
84 *Zerouki: L'imamat de Tahert, 18, 120

*Cuperly: Introduction è l'étude, 48 *Cuperly:
Le M'zab et le pays de chaamba, 56, 69.
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(تدیزوبآ)“يراوزلاناميلسنبنمحرلادبع
)؟(

لحاطفنمةبرجبهمولعىَقلتوءةراوزةنيدمبدلو
داعءىملعلاليصحتلابهلاودهشنأدعبوءاهئاملع

مولعةتماعلاوةتصاخلاميلعتىلعفكعوءهنطوىلإ

ًالّمنتمهتايحمظعمىضقدقوءمالسإلادعاوقونيدلا

.جلابيفوتیّتحاًذشرمواظعاوهسأرطقسموةبرجنيب

:هتافلۇمنم

.تادابعلاهقفيف[اذك]«يلولولا».1

.«ةئيربربلابةئيرعشةموظنم».2
.«يمالسإلاهقفلالوصأيفرصتخملا».3

.(«يسودسلاةماعدنبةداتقدنسم4١

.(بيبحنبعيبرلاايتف».5

.«ةفوكلالهأنعتايدلاتاباتك».6

.«تاداهشلاباتك».7

.«سيلفتلاىفءاضقلاباتك»8

:رداصملا*

‹نيًيبيللانيفلؤملالیلد:مالعإلاةنامأ“

.193195ص

:تاظحالم

نمحرلادبع«‹يراوزلارمعنبنمحرلادع:درو"

.ریمعنبنمحرلادبعدمحمنبرمعنبدبعنب

546

يسوفنلاباوصنبنمحرلادبع
)م894/ه1:-ئیح)

لامتيبىلعاًنيمأةتيمتسرلاةلودلامامإهنيع

.ةحيصتلاوةبيهلاملعلاىلإعمجدقوءنيملسملا

249

نمحرلادبع

:رداصملا

ءريسلا:يخاًّمشلا*101ءرابخأ:ريغصلانبا"

دبعتدوج*239.ةيمتسرلاةلودلا:زاًخب*1

خیرات:يلاليجلا“69‹ةَيحراخلاتائالعلا:ميركلا

.1/78رئازحلا

547

حون؛نامیلسنبرمعنبنمحرلادبع

(م1914/ھ1332:ت)

يملعيفعربءبازيمبنجسييئبمالعانم

جاحلايضرفلانمهملعذخأ.رضئارفلاوباسحلا

تأرقوهتكردأ»:هنعلاقوءنونفمميهاربإنبحلاص

ذملتتامك‹باسحلاقرطىفةركتبمتاطابنتساهلو

.سيردتلايفهدعاسيناكو«شيفطابطقلاىلع

.يرارقلارافحميهاريإخيشلاهذیمالتنم

عباتمث؛حجحلاةضيرفءادألزاجحلادالبىلإهّجوت

ةنسلاسفنيفهتافوتناكاهيفونامُغةرايزلهريس

.بطقلاهخيشامهيفىفوتنيذللارهشلاو

:رداصملا*

279(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“*

ينبخيرات:دیعسجاحلا*٠1ناظقيلاوبا:صوصرف“

.134بازم

548

‹یسیعنبرمعنبنمحرلادبع

«يركبلادبريهشلايلكب
3نينئإلاءاسم:ت-م1901ربوتكأ3سيمخلا/ه1319:و)

(م1986يفناج13/ھ1406ىلوألاىدامج

‹فطعلابدلوءةقومرمةيصخشوءليلجملاع

يهنييذلاقيدصلاركبيبأىلإةبسنيركبلابفرُغو
.هيلإهبسن

 



نمحرلادبع

دجسملاهرضحمبديحوتلاءیدابمونارقلامّلعت

.اهبةيمسرلا

ءرمعلالبتقميفهرهظتساوميركلانآرقلاظفح

.م1921ةنسيف-نآرقلاةظفح-ناورإةقلحلخدو

جاحلاخيشلاهّمعىلعةعيرشلاوةغللامولعسرد

فسويخيشلانعذخأامك؛هدهعمبيلكبومحنبرمع

ىلإلقتنامث؛فطعلابناورراديفيلعومحريكينب

نعذخأو؛ةيسنرفلاةغللانمةدازتساللرئازجلاةمصاع

لاعفألاةيمالحرشيرهزألايبيرزلادولوملاخيشلا

.بهذلاروذشو

سوتىلإلفتنارمعجاحلاخيشلاهّمعةافولعبو

ةيبازيملاةّيملعلاةثعبلابقحتلاوم1922ةنسرخاوأيف

‹ميهاربإناظقيلاوبأخيشلااهيلعفرشيناكيلا

نبرهاطلادمحمخيشلاىلعةنوتيزلاعماجيفسردو

بيطلاخيشلاىلعةغالبلاو‹بدألاورّيسفتلاروشاع

نتمسردوءيناوغزلاخيشلاىلعلوصألاوءةلايس

.رفينلاقداصلاخيشلاىلعينومشألاباتك

مولعلااهبذخأدقفةينودلخلاةسردملايفاَمأ

دبعينسحنسحذاتسألا:اهيفهتذتاسأنمو‹ةيرصعلا

.يديبعلاخيشلاوءكاّعكلانامثعذاتسألاو«باهولا

وم1923ةنسنيبامسنوتبهدوجوةليطناك
ةثعبلاةياعريفناظقيلايبأخيشللًادعاسُمم19

ىلإناظقيلايبأخيشلالاقتنادعبوءةيبازيملاةيملعلا

مساقخيشللًادنسيهب‹يفحصلاهداهجديلرئازجلا

ديدش«سنوتباهاضقيتلاةّدملاهذهىفناكو

دبعخيشلا:يروتسدلارحلابزحلاعئالطبلاصتالا
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ء؛شيفطاميهاربإقاحسإيبأخيشلاوءيبلاعثلازيزعلا

يفو؛ىيحينبحلاصخيشلاوءيندملاقيفوتخيشلاو
تنوكتةثعبلاراديفدقعتتناكيتلاتاودنلاكلت

.ةينطولاوةيسايسلاهؤارآ

طقسمفطعلاىلإداعوةنوتيزلابهتساردىهنأامك

ىلعرئاشعءاسؤروةباّرعةدلبلانايعأعمجأءهسأر

لبقينأالإهعسيملفءاهبءاضقلابصنملهحيشرت

اذهتاعبتنمهجّرحتوءديدشلاهعانتمادعب«حيشرتلا

ةمكحمءاغلإرّرقتةيركسعلاةطلسلاباذإف؛فيظولا
ةتشتنممةطلسلاتصّلختكلذبو«فطعلا

ةدلبعامجإةهجاومنمتصّلختو«روتسدلاوسنوت

.اهلماكب

ةنسنييرئازجلانيملسملاءاملعلاةيعمجسيسأتدنع

ًاوضعنّيعوءةيسيسأتلاةسلجلاخيشلارضحم1

.يساسألااهنوناقةغايصةنجليف

هحئارهنم

ةبارعلاةقلحيفاوضعنّيعم1934يامرهشيفو

.فطعلاب

مكحب-ةيرئازجلاةيداصتقالاةمزألادادتشادنع

هتكرحيفهبنيعتسيلهدلاوهاعد-اسنرفلاهتيعبت
ةدعةراجتلاناديملخدوءءادنلاىبلفءةيراجتلا

امودناکهتنکلوءمايقريخاهیفهبجاوبماقو«تاونس

ةيسايسلاوةيفاقثلاوةيركفلاةايحلابببسلالوصوم
ناظقيلايبأخيشللنيعملامعنناكفرئازجلاةمصاعب

نمًمهملابيرعتبقلعتياماميس‹يفحصلاهلاضنيف

رئازجلابةيسنرفلافحصلايفردصتيتلاتالاقملا

نمديدعلاهلترشندقو؛نيناسللايفهعلضتلاسنرفبو

.«يركبلا»:مسابةاضممتناكو‹تالاقملا

ءاملعلاةيعمجتاطاشنيفكراشيناكامك

ةعامجيفازراباوضعكلذعمناكوءةمصاعلاب

ةكرحباقيثوالاصتاالصتمو«رئازجلابةيضابإلا
ةعامجلانمضهتكراشمكلذنم‹فطعلابحالصألا

 



يداويفةيحالصإةيماظنةسردملَّوُأتسّسأىتلا

ىحيجاحلانبدمحأخيشلااهريديناكوبازیم

يک
لقتناوايئاهنةراجتلاناديمكرتم1939ةنسيفو

ةرادإاهتسردمرادأف‹ميلعتللغّرفتيل«نايربىلإ

اوضعفءاهدجسميفادشرمواظعاويعم«ةمزاح

.ةقلحللاسيئرمث«نايربةباّرعةقلحيف
يففطعلابحالصإللاةعامجكراشم1945يفو

.اهلايفرشاسيئرنّيعوءةضهنلاةيعمجسيسأت
4
َء2

حتفلاةيعمجنايربيفهناوخإةكراشمبسّسأمث

.اهبةيملعلاةكرحلاىلعفارشإلل
هتمكاحمنايربىفاههجاوىتلاثادحألازربأنم

ةيئانجلاةمكحملايفةباّرعلاةقلحءاضعأعيمجووه

يفريزعتلاوبيدأتلاةطلسةسراممةمهتبءةديلبلاب

.فيرشلاهمرحكهتنمىلعدجسملا

‹ءارحصللاهدادتماوةيريرحتلاةروثلا

‹يميظنتلاويسايسلالمعلايفةلاّعفةكراشمكراش

ديهشلاهقيفرووهم7ماعضبقلاهيلعيقلأف

طايستحتلتقيذلاءررونملميهاربإناميلساب

.بذعتلا

عالدنادنعو

ةعدعبخيشلاحارسةيسنرفلاتاطلسلاتقلطأ

.م1962لالقتسالامويىلإهداهجًرمتساو«روهش

يمالسإلاسلجملاباوضعنّيعم1966ةنسيفو
.سلجملااذهلةعباتلاءاتفإلاةنجليفاوضعوءىلعألا

خيشلازجعنأدعبديعسيّمعسلجمةساثرىلوتو
‹هماتيأتايرخأيفهتاسلجروضحنعميهاربإضويب

.يلعومحريکبنبفسويخيشلاهبئانضرَمو
ءاقلإنعايحصزجع.نأدعب-تاينيعبسلايف
ةودنمّظن-دجسملايفةيمويلاداشرإلاوظعولاسورد

نمحرلادبع

«هتایحيفمويرخاىلإتّررمتسا‹نيدشرملاوةذتاسألا

كلذوءاذهانمويىلإتاودنلاهذهدفعتلازتالو

هودنو‹ءاعبرألاهودنےبفرعتو«نایربذدجسمب

:ةعوبطملاهلامعأنم

دبعنيدلاءايضخيشلل«لينلاباتك»قيقحت.1

ىفءهقفلاىفىضابإالابهذملادمتعمءىتيمثلازيزعلا

.(طم)ءازجأهنالٹ

وضحت.2 ليعامسإخيشلل«مالسإلادعاوقباتکقیقحت

.(طم)نيأزجيف‹يلاطيجلا

.(طم)«نيأزجيف«يركبلاىواتف».3

جاحلاخيشلاميدقتوريدصتء«يركبلاةصوا.4

.(طم)«يدارقلاميهاربإبويأ

طخبةمئاقيفاهدجنفءةعوبطملاريغهتاملۇمام

هذهتعبطدفو‹يبدألايئارتركذ»:اهناونعهدي

ةتكمتاطوطخمسرهف»قحلمیفةَماهلاةمئاقلا

اهتميقليهامكاهدروننأبسانملانمٌلعلوء«يركبلا

:ةيخيراتلا

ةساركلا«1947نايرببةباّرعلاةيضقىفةلاسر».1

.1-2ءةيناثلافىلوألا

قئاثولا»ىلعلمتشتةسارك.2

.(ءاقرزلاةساركلا)«ةيبازيملاةايحلاب

.تاساَرك7ىلإ1نمء«يركبلالئاسرةرهمج»3

.-1-2-3-4(تاساركلا)«ةسردملاريراقت».4

.1-2«يركبلاناويد».5

.1-2-3«ريراقتلا».6

ةقلعتملاةماعلا

ةصاحخ)4-1-2-3ء«يركبلابطخةرهمج».7

.«حتفلاةيعمجلةيبدألاريراقتلا».8

   



نمحرلادبع

.«تايناوخأإالا»ةسارك.9

خيشللوشيفطاخيشللضويبخيشلاةلاسر»ء0

.ةسيفنلاقالعألانمامهو«ينورابلاناميلس

«َةَمْئَألانمائدتبمنيدلابسن»ىلعلمتشیٌلجس.1

ةبسانمبتليقةبهسمةبطخ)ادجسملانيشدت».2
.1960ةنسنايربدجسمدیدجت

.«ةيوغللاقراوفلاوملعلانونكم»ةسارك.3

«ليجيفبازيمبحالصأإلاريسةصالخ».4

.1-2-3-4-5-6-7:تاساركلا

.1-2-3-4-5-6:«ةيخيراتتامولعم».5

.«نايرببيسردملاميلعتلاخيرات».6

.«1930ةنسلبقةيداصتقإلابازيمةايح».7

.1-2-3-4-5:تالجس:«يركبلالوكشك»8

رَمعمىبحييلعخيشلاةلئسأنعباوجلا.9

.«رکبنبدمحمدهعنمرئازجلابةيضابإلاةايحنع

.«ةفيرظةبوجأوةفيطلتكن"ةشاّنك.0

.اةعونتمقئاثو»ىلعلمتشتةسارك.1

ةلئسألا»باتكرثنوهو«ةيرثنلاةبوجألا»باتك.2

.1-2ينامعلانافلخخيشلل«ةيمظنلاةبوجألاو

:تاساركيف«يركبلايواتف»اتالجس.3

..غلإ-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

-1-2-3-4تاساركلا:«ةيهقفلاديياقتلا».4

.نجلاةلاسرىلعلمشتةريخألاهذهو6-5

ىلعٌصخألابلمشت«يتارّرحمنمةيبدأراثآ».5

.يوبنلادلوملانعيترضاحم

ملعلانونكم-:(متتاًملتاسارك)35ىلإ.6

نآرقلاضايريف--ىركذلاوةربعلل-خيراتلافئاطل-

يفقئاقح--ةميكحاياصوءةعجارملانسح-رخافملا-
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(ةسارك)-تاياورلاةسارك-ةروشملاويأرلا-خيراتلا

لمتشتةسارك-ةأرملانكر-ةسارك-صصقلانسحأ

ةرضاحم-يبازيملافالتئالا-ةيخيراتديياقتىلع

ثيدح»ةسارك-دادغببنيملعملايدانبينورابلاخيشلا
.ةعونتمديياقتلاةسارك-«فرظلا

'ريبلل'لةرضاحمةمجرت«بازيمخياشم.6

.بوکاج

:1ج:«ةديشرلاةءارقلاىلعةديفملانيرامتلا».7

)نیتماتریغ)(2)و(1):2جء(2)و(1)

.مامتلاةكيشوةسارك«بدألاوملعلا».8

.ةسارك«ةيضرملاقالخألاوةيمالسإلابادأآلا».9

.الابقتساواعيدوت(ححلاةساركا

.ماتريغءارهزیبتاماقمحرشا

.40

.41

.(ةنسةئامذنمهدعبوهيلإاسنرفءىجملبقبازيم».2

.«ەبيقعتويثركلارمتؤم».3
رهاظمبقّلعتتفقاوم»ضعبىلعيوتحيلجس.

.«اهلالقتسارجفدهعيفرئازجلاخيراتنم

ةيرثنةمكحنمرثكأةلباقم»ىلعلمتشتةسارك.5

.«اهلثمبةيمظنو

يبأیرکذ:ةمّيقتارضاحمىلعلمتشتةسارك.6
بازيميف[ءورقمريغ]...اعملاةايحلا-ناظقيلا
ةروسصيخلتلةمّدقم-ةباّرعلاماظنلوحتامولعم-

.ضويبخيشلاريسفتنمرونلا

.تارضاحملامسق(8)«يركبلالئاسرةرهمج».7

.ةديدعةطرشألب:طيرشلا.8
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.7ىلإ1نمتأالجس«ةعمجلابطخ».9

نألبقءهتثروةّمذىفةسيفنلاقالعألاهذهىقبتو

.مايألادياهببهذت



ىلإاوهُجوتءنايربءانبأنمةبخنهديىلعجّرخت

فلتخمىلإو«سنوتبةيملعلاةثعبلاىلإوءةايحلادهعم

نورمعيمهوءلالقتسالادعبةيرئازجلادهاعملا

.يرئازجلارطقلامومعيفزكارملافلتخم

تاعوبطملاوتاطوطخملابةيرثةبتكمكرتو
دقوءفطعلاهسأرطقسميفايلاحيهوءةسيفنلا

:اهعورشمراطإيفاسرهفثارتلاةيعمجاهلتزجنأ
.«بازیميداوتاطوطخملیلد»

ءهباتنافيفخضرمرثإنايربيفةينملاهتفاو

ىلوألاىدامج5ءاعبرإلامويهتزانجتعّيشو

نمريفغروهمجاهدهشم1986يفناج15/ه6

.ءارعشلاوءابطخلاهاثرو.رطقلاءاحنأفلتخم

:رداصملا*

يلكبنمحرلادبعخيشلاةيصو:يركبلا“
ميهاربإبويأجاحلاخيشلاريدصتوميدقت؛يركبلا

‹م1986سرام/ه1406بجرءفطعلاءيدارقلا

:يركبلا“دمحأوباهولادبعيركبلاينباةعجارمعم

:ميهاربإناظقيلاوبأ“ةيبرعلاةعبطملا«يركبلايواتف
ليلد:ثارتلاةيعمج“423ص(خم)ريسلاقحلم

ةبتكمةسرهف‹(3مقر)بازیميداوتاطوطخم

سلجمبقافتتا:ديعسيمعسلجم“هلكءيركبلا
م1963/ه1382‹لالهلاةيؤربىقلعتيديعسيّمع
.ص7
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يواطسفلاويللامنمحرلادبع

)م19/ه3:قيناثلافصنلا)

ءاًنيضرفوًاهيقفواًيوْغلناكءايبيلبةسوفنءاملعنم
.ًالداعاًيضافو

:رداصملا“

.2/225(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوب“

مالسلادبع
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(مساقلاويأ)رمعنب*ميحرلادبع

)ع1110/ھ504:دعبت)

يبأنعةكتسلاةباّرعلاةقفرملعلاذخأءهيقفوملاع

ةقلحىلإهّجوتمث(ه350-400:ط)نالسيودمحم

.هدنعاًدوعقسانلالَّوأنموهو«وایينبدعس

يفٌئفوسلاهنعیوروءةياورئنايسولاهنعىور

روجفنهمساعيضابإريغملاعلهترظانمتالاؤسلا

يفتاياورهلو؛ذاعمميمتوبأهيلإهلسرأءالطرخلا

.تاقلعملاباتک

مهبيجيناكاماونّودنيذلاةينامثلاةباّزعلادحأوهو

اوعمجفءحلاصيبآنبنالسيودمحموبأمهخيشهب

.«عويبلاواياصولا»:هباتک

.(م1110/ھ504:ت)ركب

:رداصملا

174/2٠؛72ء1/45(خم)ريس:ينايسولا“

باتك:لوهجم“(خم)تالاؤسلا:يفوسلا4۹

74958.59‹زیزیابناميلسقيقحت؛تاقلعملا

ثارتلا:يفيرش*265‹بازعلاماظن:يريبعجلا*

.3-4(نوٹرم)يدقمعلا

:ةظحالم

.نمحرلادبع:درو“
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مالسيبأنبمالّسلادبع

)م1058-1106/ه450-500)10ط

‹ةبازعلابتكيفلؤمدحأوهو«غيرأءاملعنمملاع

اًضيأفرعتءًاباتكنورشعوةسمخهذهةبازعلابتكو

ناويدبروهشملافّلْؤملاريغيهو.خايشألاناويدب

.ةباّرعلا



مالسلادبع

:رداصملا

147/2258(خم)ريس:ىنايسولا“*

(طم)ريسلا:يخامشلا“*2/456.تاقبط:ىنيجردلا“

ءيركبلاقيقحتءلينلاباتک:شیفطابطقلا“401

يمالسأإلاحتفلاذنمةسوفنلبج:يدوهزم“أ3

.293(رم)
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نوجزويبأنباروصنمنبمالسلادبع
*(باطخلاوبأ)يتازملا

)مآ1009-058/ه400-9:450ط)

دعاوقءاسرإيفاومهسأنيذلاةيضابإلامالعأدحأ

نبدمحمهللادبعيبأخيشلاةقفرءةبازعلاةقلحماظن

.(ه440:ت)يئاطسرفلاركب

ليبسيفوءاهبهملعىّقلتايبيلبةسوفننمهلصأ
«سلبارطىلإهنامزنئاعظعملحروهلهأرجهملعلا

هبًرقتساف؛ٌجحللقرشملادصقوءلبجلاىلإداعمث
موجهدعباهنعلحرمث«ةيليطسقبنيجرددالببماقملا

هنساهريمدتونيجردةعلقىلعةجاهنصنمشيج
.فوسأنكسوه0

ناكامكءيئاطسرفلاهللادبعوبأهخياشمزربآنم

هعملقتنا؛ليغنزنبديعسحونيبأذيمالتبجنآنم

ءايركزوبأهنعلاق؛غيرأدالببيلسينيتىلإ

ةرثكبعفتنانمموءداهتجالاريثكناك»:ينالجراولا

.«دابعلانمريثكهبعفتناوءداهجلا

:رداصملا

:ينايسولا“30-2/305ةريسلا:ءايركزوبأ“

167/2183؛103/1116-107(خم)ريس

404-2/408.تاقبط:ينيجردلا“222.276

ةيضابإلا:رمعميلع“72-2/73ءريسلا:يخامشلا*

:ىريبعجلا“*320/4ح113-3/119ح٩٤بکوميف

:دیعسجاحلا“104.186.‹48ء46بازعلاماظن

.28«بازمينبخيرات

:تاظحالم

يبأنبروظنمنبمالسلادبع:همسادری*

دبعوءةنوجزونبروظنمنبمالسلادبعوءنوجزو
.نوجزونبروصنممالسلادعوء؛نوجزونبمالسلا
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يرفاعملازيزعلادبع
)م771/ه154:ت)

ةنيدمىلعيزوزلملامتاحوبأمامإإلاهفلختسادئاق

.اهحتتفاامدعبناوريقلا

طبضلانموهنموهو-يراذعنبانأظحالملاو

بصنمنأمغر«هركذبدرفنا-برغملاخیراتیف

.ةداعهنأشىفخيالهالوتيذلاناوريقلاةفالخ

.م771/ه154ةنساديهشتام

:رداصملا

.90/1«برغملانايبلا:يراذعنبا“
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ءىراقلايوحنلاتسكشبزيزعلادبع

)م748/ه0:يفيح)

ةزمحيبُراصنأنمناکءكدلوملاٌئناریإملاع

.ةرونملاةنيدملاهلوحخددعبءيراشلافوعنبراتخملا

.هتبسنيفٌيربطلاهركذامكءءاّرقلانمٌيوحنوهو

:رداصملا

:نزوهلف*202.ممألاخیرات:يربطلا“

.143ءةعيشلاوجراوخلا
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نبهللادبعنبميهاربإنبزيزعلادبع
«نيدلاءايض»ببقلملاينيمثلا‹زيزعلادبع

:ت-م1718/ھ1130:و)

(م1808/ه1223بجر11تسلا

رفاسمث«هتدلببنارقلاظفحوءاهبًاشنودلو«بازيمب

‹نيثالثلانسىحاهبهدلاوكالمأريديلنالجراوىلإ
يلضفألاحلاصنبىيحيءايركزيبأخيشلامودقبو
یفةَركلادواعبازیمىلإ)م177/ه2:ت)

مولعيفغبننأىلإهتاقلحيفهمزالو«ملعلاليبس

.اهريغوقطنملاوةعيرشلاوةَيبرعلاةغللا

ةيادبدهعلاكلذناكفءاًريثكىذأكلذلجأنمىقالف

ىتلاو«تازیميداوبةَيرييغتلاةتحالصألاةكرحلل

.ميهاربإضوثتيبخيشلادهعدعبامىلإتّدتما

ةّمهمهيلإتدنسأم1786/ه1201ةنسيفو

‹يحالصاإلاويعامتجالالمعلامزالفءةباّرعلاةخيشم

سانلالزتعامثدء‹نمزلانماخدرةَنيدلاماهملاو

سمخرادزود‹فيلأتلاوىوتفلاوسيردتلابلغتشيل
.(رمأةتةَمألابزحاذإالإاهنمجرخيالنسةرشع

‹نامحیبنبميهار:ملاعلاهيديىلعجرحتنممو

هيلعتّرمدقو«نوُدعنبوُهحنبفسويخيشلاو

كلذبیرئافهلاغشنامظعمبعوتسافيلأتلانريغ

فلتخميفبتكلاتاهتمأنمريثكبةيمالسإلاةبتكملا

:ركذنهتافلؤمنموء‹نونفلا

.(خم)«جوربلالزانموكلفلايفةزوجرأ»1

رصنيبهَيئارحرشرصتخم(ةَينارونلارارسالا».2

.(خم)ةالصلايف
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زيزعلادبع

اءزجنیرشعوسيف‹«جاهنملاىلعجاتلا».3

دادعاوطبض.ءنامعةنطلسيفعبطلاتحتوهو

باتكنمسبتقملاجاوزلارومأيفرصتخم».4

.(خم)«جاهنملا

يبأخيشلل«نيرحبلاجرمحرش‹نيجوملامظاعت».5

.(طم)ء«ليتلاباتكهبلخأاملليمكتلا».6

نيآزجيفء‹«رطانقلارحبنمرهاوحلادقع».7

.(خم)

يفبهذملاةدمعء«ليلعلاءافشولينلاباتك»8

ثالثهنمدجوتوءتاّرمثالثهرصتخادقوءهقفلا

يلكبرمعنبنمحرلادبعخيشلاهققحءةطوطخمخسن

دّمحماخيشلابطقلاهحرشو‹تادلجمهالنيفعبطو

نأامك.اًدلجم7يفعبطوءشّتيفطافسوينبا

ءةيبنجألاتاغللاىلإةمجرتلابتيظحهئازجأضعب

.(Zء۷۶)سيزةمجرتو«(۸ںuعطعr)ريشوأةمجرت:اهنم

ءبیبحنبعيبرلادنسمبیترتيشاوحرصتخم».9
.(خم)ثيدحلايف

ةلآسميبأباتكنمسبتقملاحابصملا».0

ركبنبدمحمنبدمحأسائبعلايبألء«حاولألاو

.(خم)

ءنامعبعبطءمالكلاملعيفء«نيدلاملاعم».1

نبرمعثحابلالبقنمقيقحتلاوةساردلاددصبوهو
.تشقون(ريتسجامةلاسر)«سورضلاعالقليعامسإ

يفرصنيبأةكينونحرشرصتخم«رونلا2
.(طم)ءةديقعلا

.(طم)‹«ماكحألاضايريفماَسبلادرولا».3

ءنامعلهاعموهاماهنمةديدعتالسارم.4



زيزعلادبع

.ه1205ماعىلإاهخيراتعجريةطوطخميهو

.رداصملانمريثكيفةرئانتمیواتف.5

حلاصنبدمحمهديفحىلإتلقتناةيرثةبتكمكرت

.ةماقتسإلاةبتكممسابنجسيينببنآلايهو«ينيمثلا

:رداصملا“

دبعخيشلاةمّدقمءلينلاباتك:ينيمثلا“

‹نيدلاملاعم:ينيمثلا“12-16ءيلكبنمحرلا
ةمّدقمءليتلاباتكهبلخأاملليمكتلا*15-1

ةمدقم(خم)نيجوملامظاعت:ينيمثلا“ينيمثلادمحم
اهلقنءهخیراتيفنايب:نودعنبومحنبفسوي*
:شيفطابطقلا*ص2ء(خم).ةميدقةقرونمخسانلا

ملاعمةيشاح:شكيفطابطقلا“ةمدقمءلينلاحرش

تافّلؤمعومجم:نامحيبنبميهاربإ"(خم)نيدلا
38ء14(خم)ةيبهذلالسالسلا:رافح*و85(خم)

:زوئبد*2-5(خم)ةنتفنمتعقوامدييقت:لوهجم“

75(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“رئازجلاةضهن

4/237.خيراتلابكوميفةئيضابإلا:رمعميلع"

:مساقلاوبهللادعس“4‹مالعألا:يلكرزلا“

دعبلا:يريبعجلا“72/2-85:يفاقثلارئازجلاخرات

بازمينبخيرات:ديعسجاحلا“162:يراضحلا

254ءيسايسلاركفلا:نودعنالهج“284

(نوقرم)يحييمعةرضحمليلد:يحيساروب”
نم:ىفرخ"87ءَةَّميألابطق:تشوعأ*29-6
38‹ىململاطاشتلا:يرباجلا“54ءءارحصلاقامعأ
سیفطامامإلا:دیعسجاحلا“76/1قذبن:يرونلا“

6-8(خم)ةّميألابطق:دوعسمورمع5(خم)
ءيکيفيللامعأةيفارغويلبيب:دّمحمىسومویسیع"

:ناظقيلاوبأ*186.ع5جمءبتكلاملاعةلجم

ىلوألایدامج20خیراتب9.ع.بازیميداوةديرج

:ىكسفيجروغومسا2صم1926ربمفون26/5

قاحتلالاهنمبلطيءزايتمميهاربإخيشلاىلإةلاسر

ءاهبةيبرعلاةغللاذاتسألفغتشيلاينولوببنونفلارادب
نييعتلانايبةقيثو٭.ص2ءخيراتنودهديطخب

ةئيعمج“زايتمخيشلاةبتكم6ةقيثو.ءتالسارملاو

سرهفرديلآسرهفءتاطوطخملاليلد:ثارتلا

256

سرهفدمحمدیعسجاحلاسرهفءبطقلاةبتكم

‹ىسوموابابسرهف.جاحلبخيشلاسرهف.فطعلاب
...وسيردانباسرهفءيركبلاسرهف؛زایتمسرهف

م.ت.ن.م:ةماقتسالاةبتكمىلعةميقملاةئيهلا“

.(خم)

“Motylinsky: Encyclopedie de I’ Islam, 2em ed.

vol. 1, 58-59 “Smogorzewscki Z.: Abdelaziz ses

ecrits et ses sources, M,S Smogorzewski: etude
sur le waqf abadhite, 16 Zeys: legislation

mozabite, 46 “Louis D.: Les mechaikhs, 24.

*Aucher: Traduction “Zeys: Droit Mozabite: Le

Nil.
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زوألانبزيزعلادبع

(م9/ه3:ق)

همولعاهبىقلتءةيمتسرلاترهيتءاهقفنم
نباهنعلوقي.قرشملاوحنةلحرهلوءىلوألا

ء‹ناسللاهفسهنکلو...عرابهقفهلناکوا»:ريغصلا

.(مهلئاسمتالضعميفهنعلونغتسيو؛هروضح

ناظقيلایبأکنييمتسرلاةميألاصضعبعمهلو

.فئارط٨«دمحم

ةلحر»باتكهلنأيكستفيلقرشتسملامعزدقو

هنأعمءريغصلانبارابخأىلعًادمتعم«قرشملاوحن

:رداصملا

85-6187-0.62.ةميإلارابخأ:ريغصلانبا"

يلع“313393.394ءةيمتسرلاةلودلا:زاحب“

بجر“115/4ح.؛بكوميفةيضابإلا:رمعم
.155رصميفةيضابإلا:دمحم

“Lewicki: Les Historiens, 10.
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دوادنبزيزعلادبع

(م19/ھ13:ق)

ىلإلحرءبازیمب(تنينجات)فطعلاءاملعنم
ةيلقنلاوةَتلَقعلامولعلاذخأف‹ملعللاًبلطسنوت

‹ةنوتيزلاعماجءاملعنمتاءارقلاملعوديوجتلاو
قيتعلادجسملاباًمامِإواًخيشنيعهعوجردنعو
فاقوألاميظنتبماف‹ةدلىللاًيضاقو«فطعلاب

.ملعلارشنلهتايحسرکامكتكجسملاب

لآةريشعنمازيزعلادبعلآ»بءهتيرذبكقلت
.ريرح

:رداصملا*

124/1(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوب"
ينبخيرات:ديعسجاحلا“82/1-83ءةذبن:يروتنلا“

.107بازم

558

محنبحلاصنبزيزعلادبع

(م18/ه12:قيناثلافصنلا)

نميبازعوليلجملاعءبازيمبةكيلمنم
تاونسلابةخرؤمهديطخبتاقافتادجوت.خايشألا
.ه1199‹ه1196ه0

يداولايلعلاةئيهلاءديعسيمعسلجمسيئرناك
.بازیم

:رداصملا“

جاحلا“106(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوب“

.(خخم)م.ت.ن.م:فسويديعس

257

راهقلادبع

559

نوجزمنبزيزعلادبع

ميهاربإنبخيشلاةرامإدهعيفنواَتنجإسيئرناك

.هدادحجألوحةلاسراشابىنورابلاناميلسلو.ينورابلا

:رداصملا*

.26-1/27ءاشابناميلس:ناظقيلاوبأ*

560

یسومنبفسوينبزيزعلادبع
*ىبعصملالضفقانبا

)م1556/ه4:يفيح)

لآةريشعنم٤«بازیمبنجسييتبءاملعنم

ةعبطعوبطملا«نيعبرألاثيداحألاحرش»هلءلضفا

.دحاوءرجيفهيرجح

زيزعلادبعنيدلاءايضلًاطخباتكلااذهبسنيو

.ىنيمثلا

:رداصملا“*

86/1(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

رديلآسرهفءتاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج“

؛47484950515253:ماتقرألا

.10جمءحالصإلاسرهف؛71حمزايتمسرهف

:ةظحالم

.فسوينبىسومنبزيزعلادبع:كلذكدرو“

561

ينازفلافلخنبراهقلادع

)م9/ه3:ق(

.«اهبس»ةنيدمناسنمنافعروملاع

ىتفنباوانجنسحلايبأنعملعلاىَقلت



يفاكلادبع

وهوءباهولادبعَيمتسرلامامإلارصاعءينويدملا
ةئيملعةبوجأهلءىوتفلايفلبجلالهأدمتعم

؛نسحلانبنويروفسويابأاهبباجأءةريزغ
خيشلاويمانلاورمعروتكدلاهقّمحاماهنمانلصو

.«ناَرفءاملعةبوجأ»:ناونعتحتءيالطميهاربإ

.وانجهذاتسأعمهيهقفتالسارمهلو

:رداصملا

:ناَرَفءاملع164-1/165ءريسلا:ىخاًمشلا“
2ح٤بکوميفةَيضابأإلا:رمعميلع“21ءةبوجأ

.321.ةئيمتسرلاةلودلا:زاحخب*2/53ق

562

فسويبوقعييبأنبيفاكلادبع
يتوانتلادمحمنبفسوينبليعامسإنبا

(رامعوبأ)ينالجراولا

(م1174/ھ570:لبقت)

ئملعلاراهدزالارصعءاملعنمريهشملاع

ىفىنيجرالاهفَنصء«-سداسلانرقلا-نالجراوب

.(هھ550-600)ةرشعةيناثلاةقبطلا

٠بسنياهيلإونالجراوىرقنمتْواَنَتةيرقبدلو
ءايركزوبأ:مهنمءالجأخياشمىلعهنطوميفذملتتو

.يتازملايتامزيلاليعامسإ

نبفسويبوقعيويأذملتتلايفهقافرنمو
ىففيلآتلابحاص(ه570:ت)ينالجراولاميهاربإ
يفرامعيبأقيفرناكوءلوقعملاولوقنملامولع
.جحلاىلإهتلحر

سنوتىلإلحتراءنالجراوبهتساردمنَنأدعب
ةبقحلاكلتىفةرهازلااهدهاعميفهفراعملامكتسال
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لهألالغاوشنعداعتبالاةلحرلاهذهنمهتياغو

يبرعلاناسللاىلعبردتلاو«ليصحتللغّرفتلاو
اددعنینساهبٹکمف؛همولعيفرخبتلاو‹حيصفلا

ةيونسةيارجهيتأتتلظفءشيعلافيلاكتهلهأهافكو

ةبلطىلعاهنمهتجاحنمدازامقفنيءرانيدفلأاهب
تافصوءءاخسلاوةحامسلاقالخأبفرعفءملعلا

.ءاكذلاودجلاوعرولا

نيدلاءايحإلىدصتنالجراوىلإداعامل
نطاومفلتخمنمةبلطلاهدصقفءملعلاتاقلحب

وبآ:هذيمالتنموءةبرجةصاخبوء«برغملابةيضابألا

نبدمحمنبناميلسوءيحينبليعامسإيحي
.رموُينبناميلسو«قاحسإ

ًاصاخًامامتهافيلأتلابناجرامعوبأىلوأو

:هفيلآتنموءًامّيَقًايركفًاثارتكرتف

زیمتیو.نيآزجيفعقيءرجوملاباتك».1

امم.كسامتميمالكجهنموءلاعيبدأبولسأب

لاجميفةزيمةيضابإلاةيمالكلاةسردملابک

تافلۇميهاضيزجوملاباتكو.عانقأإلاوةرظانملا

يبلاطلاراجعروتكدلاهققحدقو.يلازغلاوينالقابلا

جراوخلاءارا»:هلعجفهناونعرّيغوةیماجةلاسرىف

.باتكلااذهىلعةيشاحبطقللو.«ةيمالكلا

لازيالء«يطوشلمللتالاهجلاحرشبات.2

بوقعيوبأمهنمءاملعلانمددعهاشحدقوءاطوطخم

اذهو.يشكيودسلاةتسوبأوءيبعصملافسوي

هققحدقوزجوملاباتكنعةيمهألقيالباتكلا

ةلحرمهاروتكدلهدادعإراطإيفسينورمعثحابلا

:(نوقرم)سنوتبنيدلالوصأوةعيرشلاةيلكب«ةثلاث
.(خم)‹«ةعاطتسالاباتك».3

.(خم)‹«ضئارفلاباتك».4

يبأريسبفرعُي««ةباّرعلاماظنيفةريسلاباتك»5

 



ةخسنلاىلعمالعألامجعمةنجلتدمتعا«رامع

يدوهزمدوعسمروتكدلاماقدقوءهنمةطوطخملا

ةنطلسبيرماضلاتاروشنمنمضعبطو ‹هقيقفحتب

.نامع

بازيميفةيضابإلاءاملععم«تالسارم»ك6

.(خم)«ىوتفلايفسانلادصقمناكذإءةناغدالبو

باتكىفتدروء(ةديقعلاىفتالسارم»هلو.7

.يفوسلاةفيلخنبنامثعورمعييألتالاؤسلا

نيدلانوؤشيفةميكحلاوقأهنعترثأامك8

.ةايحلاو

يحاوضنمليدنمابلبجىلعأيفنفدويفوت
نالجراولهُهروزيًادوجوملازيالهربقو«نالجراو

ارافنتساوءةيخيراتلاملاعمللاراكذتساياعلک

فالسألابءادتقالاونيدلاوملعلاىلإبابشلل

.نيحلاصلا

:رداصملا

.حةبتكمب(خم)ريسلاباتك:رامعوب

؛‹1/42(خم)ريس:ينايسولا“راتخمرصانلا

147/2148180£18612290269281›

40يص؛ميدقت/1‹تاقط:ينيجردلا“282

‹رهاوجلا:يداربلا*32425491-485

ةرئاد“441(طم)ريسلا:ىخامشلا*9.0221

نصغ:مازعأ“488/5-489.ةيمالسإلافراعملا

وبأ:ناظقيلاوبأ“183.219.221(خم)نابلا

:رمعميلع“.ص34(خم)يفاكلادبعرامع

:يبلاطلارامع“206/4212:بكوميفةيضابإلا

ةلودلا:زاحب“292/2؛219/1ءجراوخلاءارآ

:يريبعجلا“٠6حمالم:يريبعجلا“32ءةيمتسرلا

51‹يسايسلاركفلا:نالهج“119.ءيراضحلادعبلا

:وجاي*36ء29بازمينبخيرات:ديعسجاحلا“

ليلد:ثارتلاةيعمج“77-80.بوقعيوبأ

نباسرهفء47جمرديلآسرهفءتاطوطخملا
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هللادبع

ةلجمءيمالكلاقسنلاويفاكلارامعوبأ.يبلاطلارامع/د*

(م1977يقناج/ه1397مرحم)1عةلاصألا

.172-179ص

“Cuperly: Introduction, pp38, 68, 74, 92, 169,

180, 183, 187, 197, 204, 208, 225, 238, 263, 273.
“W.Dembski: Catalogue des manuscrits Arabes,

pp 80-82..

563

اکوم«فسوينبميركلادبع
:ت-م1933يرفيف4/ھ1351:و)

)م1960/ه0

ةئيريرحتلاةروثلابقحتلاءةرارقلاباكومةلئاعنم
ناكفءينطولابجاولاءادنلاًبيجتسمم1955ةنس

نيسحوءوسيورءةَبقلاءايحأيفنييئادفلاسيئر
رمعتسملادنعرهتشاوفرعءةمصاعلارئازجلابياد

ةبتربوهوءةخوخ:ىبرحلاهمساوءريغصلاضيبألاب

يسنرفلاشيجلانمهيلعبلطلادشاامدعبوء«دئار

ثيحء«سيرألابجيفالبسملمعولبجلاىلإدعص

.م160ةنسةكيربيحاوضبةكرعميفدهشتسا

اتيلختوهلضفبارعاهمسابيمسجهنةتبقلابو
.هتالوطبوهفقاومل

:رداصملا“

جاحلا*292/3ءنيّيبازيملارود:يروتنلا“

.221بازمينبخيرات:ديعس

564

يراوهلايطمللاهللادبع

(م9/ه3:قرخاوأ)

ءلوقنملاولوقعملايفةئيمتسرلاترهيتءاملعنم

يبأمامإللًارصاعمناكوءاهئاملعنعهملعذخأ

.(ه261-281:مكح)حلفأنبدمحمناظقيلا

يفةياغناكوءفيلأتلاوةرظانملاولدجلايفرهتشا

ىلعٌدرلاو/قرفلاىلعٌدرلايفبتكفءمالكلاملع



هللادبع

هنعیورو؛ةيلصاولاةلزتعملارظانيناكوءاهتالاقم

ترج«ةرظانمةياورريغصلانباةيمتسرلاةلودلاخرؤم

:الئاققبسلاباهرخآيفهلفرتعاءيلزتعمنيبوهنيب

.؟يطمللانبااياهتمتجرخ»

يفةمدقخوسروءلدجلايفهتناكملًارظنو

ءحلفأنببوقعيمامإلاهراتخاءناهربلاوةجحلا

نبانيبوهنيبىرجيذلاميكحتلايفهلثميلهمّدقو

يتلاةيلخادلاةنتفلارثإبفسويمتاحيأهيخأ

يترهيتلاعمتجملابوءةّصاخبةيمتسرلاةرسألابتملأ
.ةتماعب

:رداصملا

ريسلا:يخامشلا*82ءرابخأ:ريغصلانبا"

205‹زجوم:كاعكلا“رهاوجلا:يداربلا۹"أ1

مالعأمجعم:ضهيون“339ءةيمتسرلاةلودلا:زاحب“

55ءةيجراخلاتاقالعلا:تدوج“60ءرئازحلا

.236ءةيمتسرلاةلودلا:يريرحلا“

“Lewicki: Les historiens. “Cuperly: Introduction.

565

(دمحموبأ)*يلودجملاهللادبع

)م11/ه5:ق)

لبجطسوب«راجيمټ»نم«فراعهيقفوءملاعخيش

.یواتفكرتدقو.ةديدعةبهقفتالسارمهعمهلو

:رداصملا

ةلاسرلا:بطقلا“*180/2.ريسلاء؛يخامشلا“

.125ةيفاشلا

:ةظحالم

.ىلدجملا:درو“

260

566

(دمحموبأ)يبعصملاهللادبع

)م19/ه13:قلئاوآ)

‹ملعللابلطةبرجىلإاولحرنيذلانييبازيملادحأ

‹يبعصملابوقعييبأءانبأنيبًاركذهلدجنالانكأالإ
‹يبعصملاافسوينبدمحمهللادبعيبأءانبأنيبالو

يتلاةيبعصملاةلئاعلاهذهنمنوكيالدقهنأيأ

-بوقعينبملاسخيشلاركذيوءةبرجتنطوتسا
سرطقسمىلإداعهَ-هبرجهريزجخرۇم

.بازيمبهتافووهدالیمفيلاتلابو

.هذیمالتلجأنمناکو«ةبرجب

فسوينبدمحمخيشلاامهنّيعنّتممنينثايناثناك

وهغَّرفتيلءةباينلابةخيشملابصنميفيبعصملا

طقسمىلإعجروىبأهنأًالِإريبكلاعماجلابسيردتلل
.يخامشلاناميلسهناكمةخيشملاةباينىلوتف«هسأر

:رداصملا*

خيرات:بوقعينباملاس”ةلاسر:تيراعتنبا

.141ءفيرج

567

*يريصتنلاروصتنملاهللادبع

.(م11/ه5:قيناثلادقعلالبق)

«فوسيداوبروصنمينبنمءةعاجشلابركذينمم
.نامزروينبنموهو

(م1028/ه419:ت)نيکلبنبدامحدنجلتاق

ديزيوأرهشةّدملهلتاقوءةنالغورصقلهراصحدعب

.هللادبعهللاىّجنف

رزخينبنمدبعملظنمسانلاصلخيذلاوهو

.مهتامرحىلعىّدعتي



ةعبرأيريصتلاروصتنملاونبناكو»:ىنايسولالاق

.(هزمحو‹؛توعسمو

:رداصملا

ريس:ينايسولا*364/2ءةريسلا:ءايركزوب“
.195-2/196؛1/64(خخم)

:ةهظحالم

.ءايالبيرصتنلادروو‹يروصنملادرو

568

ريغصلايوغيولاهللادبعوبأ
(م12/ه6:ققلبق)

ء؛ملعلايفاًحخسارءوغيولهاىلعاًمكاحناك
.ىصمصمتلادمحمىبألارصاعم

:رداصملا

73(خم)ةسوفنلهأةريس:يرل

.19ء2/18ءريسلا:يخاَّمشلا“

569

مسالاىبألضملاىبأنبهللادبع

يداربلاميهاربإنبا

(م1431/ه835:دعبت)

ةبرجىلإهدلاوعملقتنامرمدلبجيفًاشنودلو

.سنوتبةنوتيزلاعماجبهتساردلصاوو‹هملعیقلتثیح

لبجبهنطوميفمكحلاوءاتفإلاوسيردتلايلو
ةرظانميفعابهلناكوءةئيملعلاةكرحلاطشنذإءرَمد
نمناکامك.يصفحلاسرافيبأنمزسنوتءاملع

نموءةبرجببيبزلايداوعماجبنيسردملاربكا
ءایرکزنبنامیلسعيبرلاوبأو‹یحیهنبا:هتذمالت

.يتيراعتلاسنويةاجنلاوبأو‹ينرفيلادمحأ

20*2م مالعأمجعم

هللادبع

:رداصملا

:رّمعميلع“575/2ءريسلا:يخاّمشلا“

:دّمحمظوفحم“154-3/156«بكوميفةئيضابإلا

:يريبعجلا“105/1ءنيّيسنوتلانيفَلؤملامجارت
2100224ةبارعلاماظن:يريبعجلا“10ءحمالم
9.

570

يلومرلا*مالسيبأنبهللادبع
)م11/ه5:قرخاوأ)

وهو«رئازجلاقرشبونجغيرأنمهيقفوملاع
يتلاوءةباّرعللنيرشعلاوةسمخلابتكلادحأفلؤم

يبوركبنبدمحمنبدمحأساَبعلايبوءيتازملا

.ريخلانبنسكامدمحم

:هناونعطوطخمدمحمدليعسجاحلاةبيتكميفو

لهيردنالو؛ادمحمانیبنلمالسنباهللادبعلئاسم»

.هريغلماهليه

:رداصملا

:ينيجردلا*2/258(خم)ريس:ينايسولا"

‹تاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج“2/456ءتاقبط

.١٠3ذلعسجاحلاسرهف

:ةظحالم

.مالسيبأنبمالسلادبعينيجردلادنعدرو“

571

ينساريلامساقنبركبحلاصيبأنبهللادبع

)م11/ه5:ق)

هلارقيناکوهيبأديىلَعذملتتءةبرجءاملعنم
.بوبحمنبارصتخملئمبتكلاضعب

هدلاوىلعةيهقفتاقيلعتوًاماكحأينايسولاهلدروأ

ةقلحةأشنرصاعدقو.هرصعءاملعنمهريغىلعو



هللادبع

.اهماظنيفنيطرخنملالئاوأنمناكهّلعلوةباّرعلا

:رداصملا

.34ء32ء1/29(خم)ريس:ينايسولا“

572

**ديعسنامثعيبأنب*هللادبع

(دمحموبأ)يبرجلاينايغدصلا

)م13/ه7:ق)

امءايحإىلعصرحءةيرجبةيضابأإلاءاملعنم
يداوعماجسَسأف‹عمتجملاحالصإبمتهاو«سردنا

.ملعلانمزئاكرو‹هللانمیوقتىلعبيبزلا

يفةلاسر»:اهناونعنالجراولهألاهَفَلأةلاسرهلو

ديعسجاحلاةبتكمبةخسناهنم«نيفلاخملاىلعدرا

.هیادرغبدمحم

:رداصملا

ءةيضابإلاءاملعتاقبط:دمحمينورابلا"
؛يراضحلادعبلا:يريبعجلا“6578582

:يريبعجلا*247ءةباّرملاماظن:يريبعجلا۹*2

سرهف؛تاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج“7.حمالم

.13فکیعسجاحلا

:تاظحالم

.نامثعديعسيبآنبادروو**هللادبعوبآدرو

573

نبورمعيبنبهللادبعوپا
*يتريمدنتلاسايلإروصنميبأ

(م967/ھ357:دعبيح)

نمهلصنأودبيوءايبيلبسلبارطةيحانخويشدحأ
هتبسنهيلعٌلدتامك؛ةسوفنلبجب«ترمدنيت»

.يقريمدنتلا

262

..»:هتریسيفينالجراولاءايركزوبأهنعلاق

هيلإعجرتنمو[سلبارطةيحانيأ]مهخيشناكو
كلذيفمهرومأيلويذلاوهناكو...مهرومأ

ءايركزىيحييبأمامإلالتقمدعباذهو«نامزلا
ةنسيفهيلعنيملسملايأرعامتجاوءيناجرألا

.م936/ه5

امك-ثدحريغنمخياشملاهلزعءريصقدمأدعبو

ییحیيبانبءايركزابأهناكماولوو-يروطغبلاركذ
.هللادبعيبانمًافكأهنأمهداقتعال‹يناجرألا

ّ یلوتینأةيناثةّرمهنماوبلاطامناعرسمهَتنَأريغ

ةياغىلإهتيالوتمادو«ضضمىلعلبقفءمهرمأ

.يداليملارشاعلا/يرجهلاعبارلانرقلافصتنم

ءةيضابأإلاءاملعنيبةيملعلاهتناکمىلعلدياًّممو

يباهبحاصداهشتسادعبءفاتلزنبالغيرزخابن

رأثينأدارأ‹م967/ه357ةنسدلخمنبديزيمساقلا

هلمجرتملاىلإليغنزنبديعسحونابألسرأفل

ةيضابإلاةعامجَنأبهباجأفءداهجلارمأيفهريشتسي
ةنسونامةعقومدعبةَصاخبفعضىفتراص

نإهتدعاسميفىناوتيالهنألإم23/896

.كلذةرورضلاتضتقا

:رداصملا

:يروطغبلا“201/1قريسلا:ءايركزوبأ“

‹تاقبط:ينيجردلا“49(خم)ةسوفنلهآةريس

349(طم)12/2(ع.ط)ريسلا:يخامشلا1

.ابكوميفةيضابإلا:رّمعميلع“
حتفلاذنمةسوفنلبج:يدوهزم“154-1/155ق/2ح

.139‹يمالسإلا

“Lewicki: Les Hakimes, 101-102.

نوعوهف«فيحصتبىنيجرالاتاقبطيفدرو”



574

(دوادوبأ)يفردلاییحیيبآنبهللادبع

)م11/ه5:قدعب)

ملعلاذأءايىيلب؛ةسومنلبجبفرديإةدلبنم

.اهب

هيخأةقفرءةسوفنبروُمزلهأىلعمكحلاىلوتو

.ةقطنملاترهدزاوءةسايسلاوريبدتلاانسحأف«ناميلس

تیصفأنبديزنبفسوييباينبااناکاذِإو

ىلعنيمكاحاناككلذكامهّدجوامهابأٌنِإفءىفردلا

.ةسوفنلبجبوداج

:رداصملا

يلع“30/2؛243/1ريس:يخاّمشلا“

.1/1G/2ح‹خيراتلابکوميفةيضابإالا:رَمعم

575

دمحأنبهللادبع

(م1112/ھ506:يفيج)

يديسضيْبألاهيرقبرق«مينغيداونمهلصأ

«دالوأعمبازیمىلإدفو؛رئازجلابترغ‹خيشلا

ىلفسلاةيرقلابدوعسمجاحلا:ةكيلمخيشمهلبقتساف

.م1112/506ةنس

ةرونباونكسنيذلاءهللادبعدالوأبسنلصأوهو

ىتبسلادالوأو«نجسيینببیسومدالوأو٠فطعلاو

.ةيادرغب

نمباباذكوءهمسابیّمسدجسمةكيلميفو

.ةميدقلاةنيدملاباوبأ

.یسیعيدیسخيشلاةربقمبهحيرضو

:رداصملا

.94-1/95ةذبن:ىرونلا“

263

هللادبع
ےس

576

يسوفنلانابآمانبهللادبع

لماعنالءيجاهنصلاسیدابنبٌرعملاذضاهبماق

ىنبةعلقىلإًاجلفءهبلطيفجوهدراطعملا

نمةعلقلايفنمعمولطقنبالماعلاهلتقف«نیجرد

مهنمءةئامسمخوالأمهددعغلبنيذلا«نيجردينب

.وافيينبفسويبوقعيوبأخيشلا

مهو»:ءادهشلاِءالْؤَحءامسأركذدعبينايسولالاق

.«رايخأراربأخويش

:رداصملا

.2/168؛1/57(خم)ريس:ينايسولا“

577

يميمتلايرملاضابإنبهللادبع

)م705/ه86:ت)

ينبنمءةبلعتنبميتنبضابإنبهللادبعوه
سعاقملآ«سيڦنبفنحألاطهردبعنبةًّرم

.ةيومألاةلودلاردصيفةيسايسلاثادحألا

نيملسملاقارتفاةنتفرصاعوءةرصبلاةنيدميفًاشن

كللادبعكردأو‹ةيواعمنامزيئبشدف‹ثادحألا

.ةباحصلانمًاريثككردأ«نيعباتلانمدعي«ناورمنب

ريغةبسنيضابإلابهذلابسنيضابإنياىلإو
عمجُتيتلاءةيضابإلارداصملاكلذىلعقفتتامكءةيسايق

رباجوههدعاوقعضويذلابهذملامامإنأىلعًاضيأ

نكلوء(م711/ه93:ت)ينامعلايدزألاديزنبا

نمةينلعلاهفقاوملضابإنباىلإهيلإةبسنلانعلدغ



هللادبع

جراوخللةرهاظلاهتارظاتنمو؛ةيضابألاىفلاخم

امكيحريغبمهلاومأومهئامدلالحتساو«نيملسملا
كلمل|دبعىلإهلئاسربرهتشاو‹ةعيشلاوةيردقلارظان

؛‹هتعامجءارااهيفنيبو»هلحئاصناهنَّمض«ناورمنب

مامإةروشمنعكلذلکيفردصيناکو.نيدشارلا

نإوءملعلايفەذىملتدوهف؛دیزنبرباجبهذملا

.اسهتمربكأناک

عافدلايفكراشءامادقمًاعاجشضايِإنباناك

دنعةدمعلاوءقيقحتلالهأمامإناك»:يخامشلا

نبهللادبععابتأبهباحصأفرعبابسألاهذهلو
الإمهسفنأىلعنوقلطياونوكيملفمهاًّمُأ«ضايإ
اوضرمهَّنكلوءةماقتسالاوقحلالهأوأءةوعدلالهأ

یفةيضابأإلاةملكتعاشو‹كلذلعبةسنلاهذهب

.يرجهلاثلاثلانرقلاةياهنىفةبراغملاتافلؤم

:رداصملا

:ينيجردلا“ظ1(خم)ريسلاباتك:راًمعوب”

‹ريسلا:ىخامشلا“*214/2؛7/1.تاثقط

:ةبيتقنبا"249ءقاقتشالا:ديردنبا*73-2

ءبرعلاباسنأةرهمج:مزحنيا“622ءفراعملا

1/134ءلحتلاوللملا:يناتسرهشلا"8

:دربملا“82-83ءقرفلانيبقرفلا:يدادقبلا“

رصتخم:ىنورابلا*162-1154/3163.لماكلا

نبهللادبع:ناظقيلاوبأ*17-18ءةيضابإلاخيرات

‹ريبكلابرغملاخیرات:زويد”ص7)م(ضابإ

:رمعمىلع*138-3/144؛32395398

:يمانلا“150/1ق/2ح.بكوميفةيضابألا

:.31Eng-3؛27-35»)خڂم)يضاِبإلانعتاسارد

65444ء5ء4یىاثعولاًةلازإ:ييايسلا"

:تافيلخ“77ءىضايرلادهعملاتاقلط:يبايسلا“

264

ءةيضفلادوقعلا:يثراحلا“75-85ءةكرحلاةأشن

(خم)ابهذمةيضابإلا:رصاندمحم“138-1

بلاطيدهم“74.ةيمتسرلاةلودلا:زاحب*30-6

ءرباجمامإلا:يفاوصلا“ءةّيضابإلاةكرحلا:مشاه

52‹يراضحلادصعبلا:يريبعجلا*166-1

ءمالعألا:يلكرزلا“12ءنامعةقالع:يريبعجلا*

259/1.بدألاخيرات:ناملكورب*186-4

خيرات:دیعسجاحلا“*37ءيسايسلاركفلا:نالهج“

ءيبهذملاعارصلا:بوذجملا*25بازمينب

183/1مالسإلاخيرات:ميهاربإنسح“104-8

:رمعقوراف“79ءةيمتسرلاةلودلا:يريرحلا“

:لوهجم“*28-29.نامعيفةّمضابإلاةمامإلا

ةيضابإلا:يالط“نوقرمءةيضابإلاةفرعميفةكراشم
ةكرحلا:دمحمدارغلب/د*4‹جراوخلانماوسيل

ةلاصألاةلحمءةيادرغوةتاردسوترهاتىفةيضابإلا

43-44صم1977يفناج/ه7مرحم)41ع

ةديرج؛ةمكحموةارشءةيضابألا:نوخلاديشر

(م1996ةيليوج/ه1417رفص)62عءندنلءروتنلا

صرقيفءدروملاةعوسومجمانرب*.74-76ص

D((جمدم ROM(هللادبع«ضابإنبا:ةّدام/.

“Cuperly: Introduction, pp 23-26, 30, 45, 69, 76,

145, 147, 149, 164, 236, 259, 313. "Ennami: The
Ibadi Studies... Muammar Ali Yahia: Ibadhism A

Moderate Sect of Islam, 5...Encyclopédia

Universalis (CD ROM), 1995. thème: (Oman).

:ةظحالم

0"ةيضابإلا*:ةيضاباةزمهةبراغملارسكي"
ةمجرترظناو."ةيضابألا":اهنوجتفيةقراشملاامنيب
.مجعملااذهنم001مقر

578

العلاوبأ‹ميهاربإنبهللادبع

:ت-م1882ربمفون8/ه0مّرحم1:و)

.(م1960ربمسيد25/ه9

نودوهونآرقلاظفحمث«بازيمبةرارقلايفدلو

جاحلاخيشلاديىلعمثءةدلبلابةيلبقلاةرضحملا



دهعمىلإلقتنامثءدجسملايفيكيربالاميهاربإ
ىلإىلوألاةثعبلانمضناكو«ىيحينبرمعجاحلا

ينببشيفطافسوينبدمحماخيشلاةميألابطق

.م1910/ه1328ةنسنجسي

ةعيرشلاوةغللامولعيفغزبونآرقلاظفحنأدعب

/ه1329ةنسدهعملابيكيربالاخيشلافلخ

ىيحينبرمعجاحلاخيشلافلخءُم1

يفهفلخیسيعنبميهاربإجاحلاةافوبوسردم

خيشلامهنمنيزرابلاءابجنلاهذيمالتىلعفارشألا
م1921/ه1339ةنسىڵلوتو«ضويبرمعنبميهاربإ

كلذكناكوءدجسملاىفداشرإللاوظعولاسورد

'.هفاقوأىلعامي

اًملو.ةيحالصأإلاهتكرحيفضويبخيشلادناس

م1937/ه1356يفةيريخلاةايحلاةيعمجتثئشنأ

.اهيفايرادإاوضعنبع

ةذعطاوغألانجسيسنرفلارامعتسالاهلخدأ

ديسلاةقفرهتايحبيدويداكابيذعتبّذعوءتاّرم

.دوادجاحلانبدیعسب

نونفیتشيفمظندقوءًاديجُموالقمارعاشناك

مظنو؛مكحو‹حدموءءاڻٹرو١٩فصونمرعشلا

.ٌتطلاىفكلذك

قاروألاوتاركذملاولئاسرلانهرهرعشلازيالو

.ةّيصخشلا

ضويبخيشلاىلعاهاقلأءاهمظنةديصقلّوأ
یأرنأفداصفسنوتىلإرفاسمثءاهنسحتساف

.ارعشاهفصوفةّرملّوألةرايسلا

دبع:مهنمءارعشءامظعلانماريثكحدمدقو

روتكدلا«ينورابلاىبحينبهللادبع«يبلاعثلازيزعلا
ةيوازسيئريناجيتلادمحأخيشلا؛لولجنبا
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هللادبع

ناميلسميعزلاةرايزةبسانمبةديصقهرعشنم

:اهعلطم«بازيملاشابينورابلا

اربصنملنيرسيرسعلاعمنإ

نحملاولاوهألاودئادشلاىلع

افرشالواًرعالوًادجملانام

نتفالبىَتفىمغولبالو

.ةنس79زهانيرمعيفيفوت

:رداصملا“

2/285(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

مالعأ:زوبد“281/1.177/2ءةضهن:زوبد*

الملارابخإ:العلاويأىسيع136/2.حالصإلا

يماصعلالطبلا:رمعرصان*(ځڂم)العلايبارابخأب

«ةذبن:يرونلا*هلک.(ځخم)ءهللادعالعلاوب

وبآ*144بازمينبخيرات:ديعسجاحلا“1/99

لوألاعيبر24)12عءبرفملاةديرج:ناظقيلا

.(م1930توأ20/ه9

579

نسحلانبهللادبع

)م16/ه10:قلبق)

‹ةئيربربلابراعشأهلءهنامزیفروهشملضافخيش

:رداصملا

.2/164ءريسلا:ىخاًّمشلا“

580

(دمحموبأ)يفيرزنولاريخلانبهللادبع

)م896/ه3:يفيح)

يبُنعملعلاذحخأءةسوفنلبجب“فريزرونيتنم

نمناکىحعربوءيسوفنلايوغيولاميسونبنابأٌرذ
.هسوفنءارفوخويش



هللادبع

نمموءركذسلجموملعةقلحهلوءامكاحناك

.ةلازغ:ةينادوسلاهئمأهرضح

ديبيتلا-(م896/ه283)ونامةعقودعبقبيملو

ةايحلاديقىلَع ةيضابإلاةداقوءاملعنمعمجاهيف
.ريخلانبهللادبعويروطغبلامساقلايبأىوس

ًاباتکعّيضنم»:لاقيف؛ملعلايفلثمبرضموهو

نبهللادبعلثمًاملاعرشعةسمخٍعّيضنمك

.ةريخلا

ينيدلاويعامتجالابناجلاسيسأتوعضويف(0

.ةبازعلاماظنل

.ةنس120نمبرقيامرّمع

:رداصملا

327/2؛5154/1261ریس:ءایركزوبأ"

07295(خم)ةسوفنلهأةريس:يروظطفبلا“

:ىنيجردلا*2/159؛1/134(خخم)ريس:ينايسولا“

ريسلا:يخامشلا*316-2/317؛89/1ءتاقبط

:رَمعمىلع203-1°

نبملاس”2/150-147/13/79-774/295

لئاضفلا:لوهجم“94ءةبرجخيرات:بوقعي
ةلودلا:زاحب*195ق(خم)ءاهقفلايفتايورملاو

برغملاىفءاضقلا:زاحب“318-319ءةيمتسرلا

24ءةباّرعلاماظن:يريبعجلا*571ءيمالسألا

:ىكستفيل“21ةسوفنلبجخويش:يكستفيل"

حتفلاذنمةسوفنلبج:يدوهزم*33ءتاسارد

.6285-138‹:ىمالسإلا

:تاظحالملا

؛بكوميفةيضابإلا

-.۰..٤ لعلو.نريزرونتو«فريزرولتو«فريزنوتدرو

..فريزنويتوأءفريزنو:وهحجرألا
.ةيربربلابيهو
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581

ءروباسنب*مساقلانبهللادبع

«ريغصلاةديبعيبأ»بىتكملا

)م750/ه3:يفيح)

ءنامُعبايسبةيرقنمهلصأءةلاخروهيقفوملاع
ملسمةديبعيبأنعهلًازييمتريغصلاةديبعيبأبفرع
.هملعوهلالخبهلاهيبشتو«ةميركيبأنب

ءرحبلاقيرطنعةراجتيفنيصلاىلإهتلحربرهتشا
برعلاتالحرمدقأنميهو«ه133ةنسكلذناكو

رايخنمهعمرفاسنمضعبووهناکو‹ةقطنملاىلإ

هیرحتبمهنيبرهتشاامك٠.نيصلايفبرعلاراجت

ينيصلاروطاربمألاهبقلىح.مارحلاهبّنجتولالحلا

.«ةبيطلاةيقالخألالارنج»:ب(نوزنيسنوس)

برعلاىنكسةقطنملاسيئرهللادبعخيشلاناك

اهيفثكمذإء(وشتناوق)ةنيدميفنيرخآلابناجألاو
تاكلتممعمجفءةراجتلاسراميءنينسلاتارشع

ةموكحلةيجراخلاةراجتللّيونسلالخدلاقوفتءةرفاو

.اهلماكب(نيس)ةرسأ

ماقانمءالضفدحأ»:تاقبطلابحاصهئنعلوقي

ىلعنيعتسملاوءراصعألاكلتءاهقفوءراصمألاب

نمادبنإرصقمالءراصنألاكئلوأنمنيدلاةماقإ

دصقلاىلععبطنممناكوءراصقإلادحأ
.(راصتقالاو

:رداصملا

‹250/2-254؛¢7/1ءتاقبط:ىنيجردلا“

:يبايسلا*97ء87ءريسلا:ىخامشلا*274278

‹مالسإلادعاوق:يلاطيجلا“49.جهانملاقدصأ
54ءةحالملاونوينامعلا:ديمحلادبعبجر“11

نيصلانيبةلدابتملاةيدولاتالاصتالا:ناينوزنانشت*

جهنم:رصاندمحم“8-9‹خيراتلاربعنامعو

يفةيضابإلا:رياجديعفيان“222-225ءةوعالا

 



نامع:رماعمعنملادبع“166ءيبرعلاجيلخلا

.22ةيرحبلااهداحمأو

:تاظحالملا

.مساقلايبأنبادرو

582

نيشرتءومحنبهللادبع

(م1955يام25/ه1374:ت-م1874/ھ1291:و)

1884نیبةنيطنسقبسردو؛نجسييسببدلو

1897نيبةبانعةنيدمبةرادإللايفلغتشابث؛م1887و

ىدأف«ةبانعبنييبازيملاةعامجسيئرنّيعوءم1922و

ايدامىسنوتلايروتسدلابزحلاةدناسمىفًازرابًارود

مويادئاقنّيعنجسيينبىلإهعوجردعبو؛ايونعمو
.م1934ربوتكأ7يفبّصنوم1934توأ4

:رداصملا*

جاحلا“51-52ءءارحصلاقامعأنم:يفرخ“

دیعسجاحلا“117-167ءبازمیبخيرات:دعس

.(خم)م.ت.ن.م:فسوي

“Brochiet: Livre D`or d` Algerie, 7.

583

ىضابإلانايحنبهللادبع

)م762/ه145:ت)

.ىندألابرغملاىفلئاوألانييضابإلاءامعزلادحأ

نبىلعألادبعباطخلايبأمامإلالتقمدعب
/ه144ةنساغرواتةكرعميفيرفاعملاحمسلا
ءايقيرفإلامشندمنيبةيضابإلالمشقَّرفتم1

عمنايحنبهللادبعًاجلمتناكيتلاةليوزاهنمو
.هباحصأ

نبدمحممهقحالو؛مهسيئرومهُخيشاهبناكف
لتفوءامهحتتفافءنادووةليوزىلإثعب»وثعششالا
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هللادبع

ناکوءنايحنبهللادبعلتقوءةيضابإلانمامهبنم

.يراذعنبالاقامك«ةليوزلهاسأر

:رداصملا

بجر“84/1ءبرغملانايبلا:يراذعنبا"

.19‹رصمىفةيضابإلا:دمحم

584

(دّمحموبأ)ينايسولا*”نَتْشَروزنبهللادبع

)م19-1058/ه400-9:450ط)

ءاملعلادحأوءيسنوتلابونجلابةمونكخياشمنم

حلاصيبأنعهملعذخأءهنمزيفةدلبلاكلتبةثالثلا

.مساقنبرکب

ةلأسمنعلئساذإ[ليغنزنبديعس]حونوبأ»ناك

نع[نتسروزنبهللادبعىنعي]ىتفلااذهلاق:لوقي

.«هدایقناو«هریقوتو«هراربإوهعوضخل‹حلاصيب

ةئالثءاملعنمدحاووه:ينيجردلاهنعلاق

«مهناوخإلاًرخفو«مهنامزءاملع»اوناك«نيّيمونك
ءاهونقتأورظنلامولعاوسردءمهناكملاًرارطو

ملفءاهونّودومالكلاةنايصبظافلألايناعماوزرحأو

نممجنالوءلداجمنيفلاخملانمذئنيحمدقي
‹مئاعدةقلحلاةبترناينبلمهوءلضانممهلايخ

دعب«مئاوقلانماهلاوناكف«تماقوتأدتبامهدنعو

امكاهوذخأوءاهبالطومولعلاليصحتيفاولاجنأ

ليمت«سويقتقفأبارودباوناکفءاهبابرأنعبجي
.؟سوفنلامهبةجيهب

فرعيناكهنمهبّرقتوءحونيبألهتبحصةّدشلو

يفهبحاصءهتذمالتنمبّرقملاوهفءحونيبأىتفب
.اقفاوماًيتاومهلناكوءهرافسأ

مساقنبرکبحلاصيبأذيمالتنمناکنإوهاف

يرصاعمنمربتعيهنأالإءليغنزنبديعسحونيبو



هللادبع

هللادبعو«يسوفتلاركبنبدمحمهللادبعيبأ

ةبازعلاماظنةماقإيفلضفلاهلناككلذلوءينويدملا

ناوركبنبدمحمهللادبعيبآعمبنجىلإاًبنج
مهدنع»نيذلاهيدعاسمنودريخألااذهةرهشلازاح

.ينيجردلالوقيامكء«تماقوتأدتبا

:رداصملا

‹288/2؛235/1قريسلاىايركزوبأ“

53/1-55(خم)ريس:ينايسولا*9351

:يخاَمشلا*395-2/399ء؛تاقبط:ىنيجردلا“

.2/69‹ريسلا

:تاظحالملا*

.نيتزوز.نتسوز.نيتسروز.نتزروز.نتزوز:درو*

585

)م79/ه132:ت)

دبعاهيلعهفلختسا«تومرضحبةيضابإلامالعأدحأ

وهجرخاملءعافدللامامإقحلابلاطىيحينبهللا

ضرأىففعضتتأدبهتوقَنأبَسحأامدعبءءاعنصىلإ

«يريمحلابركنبىيحيدئاقلاكلذيفهدضاعف«نميلا

نممهمدعيلةيضابإللزّهجتكلملادبعنأىأراًملو
دهنوةدنكنمةيضابإلاتاعامجلانأامكءنميلاضرأ

ديعسنبهللادبعلوحتّفتلاوتدشتحاناذمهو

جراخءتاّرمةّذعيومألاويضابإلاناشيجلاىقتلاف
ةكوشْتّوقتمثءرمألالّوأيفمزهنافء؛مابشنصح

ةيطعدمحمنبكلملادبعاومغرأوكلذدعبةيضابإلا
.حلصلادقعلوبقللزانتلاىلعيدعسلا

:رداصملا

155156£112/23‹ىناغألا:يناهفصألا*
ةقيقحلا:يبايسلا*251-252ءتاقبط:ينيجردلا*
ةعامج:ىكستفيل*126.128.130.زاجملاو

.7.نيملسملا
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586

نبدمحأنبديعسنبهللادبع
(دمحموبأ)يشكيودسلاكلملادبع

)م1658/ھ1068:ت)

ةماعزاهبىلوت.ةبرجةريزجبةكيضابإلاءاملعنم
خيشلاةافودعبم1625/ه1034ةنسةباّرعلاسلجم

هيلإعمتجيناکوءنيکالدحسميفنيمصاختملا

خيشلا:هتذمالتزربأنموءملعلاذخألةبلطلاوءاهقفلا

لبجىلإتلقتناوءملعلاةلطلاًرمرهدعبنمتدذدخشتا

.رئازجلاببازميداوىلإمث«ايبيلبةسوفن
:اهنمءفيلآتلانمديدعلاكرت

«حاضيإلاباتكنملوألاءزجلاىلعةيشاح».1

.(خم)ةالصلاعوضوميفءيخاتمشلارماعخيشلل

.هعبطوباتكلاقيقحتدنعاهنمديفتسادقو

ءاضيأيخاَتمشلل«تانايدلاباتكىلعةيشاح»2

‹اماشهنبالرطقلاحرشىلعرطقلاةيشاح3

.(خم)

خيشلاةبتكمب(خم)ءاةعمجلاةالصيفةلاسر».4

.بوقعينبملاس

.(خم).«ىیواتفةعومجم».5

نفدوم1658/ه1068ةنسةمركملاةّكمبيفوت

.اھب



:رداصملا

نبملاس*86-87(خم)ةلاسر:تيراعتنبا"

خيرات:بوقعينبملاس“6ق(خم)سورد:بوقعي
‹1/44(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ*51قبرج

٩«تټکومیفةَيضابإلا:رّمعمىلع“49

ماظن:يريبعجلا*215/4219؛184-3

13‹؛حمالم:يريبعجلا“224-225ةباّرعلا

ةيعمج*11‹يراضحلادصعبلا:يريبعجلا“

مقررديلآسرهف‹تاطوطخملالیلد:ثارتلا

جم٠بطقلاسرهف۽۽7حجم‹زایتمسرهف۽6

.26و

587

لماكوبيديلبلا؛حلاصنبهللادبع

:ت-م0/ه1277:و)

(م1956ربمفون25/ه6

رئازجلايفةراجتللًرقتساوءنجسيينيبدلو

فراعمهلتناكءرابکكلاءايرثألانموهو‹ةمصاعلا

نوؤشاهبىضقيءةيسنرفلاتاطلسلاىدلىربك

:كلذنموءهَّدضيروثلالمعلايفدعاسيوءةتمألا

يديسةربقمدحسمءانبیفهعسوهتکراشم.1

.ةمصاعلابروب

ماَيأيليملاكرابمخيشلاىمحنممناك.2

.طاوغألايفهداهج

ةماعلاةيالولاىدلهيعاسمىفةرارقلادفودّيأ.3

.م1908/ه1325ماعءاغبلارادقالغإلجأنم

طاوغألاىفاهتأشندنعةيريخلاةيعمجلادَكيأ.4

.هلاموهسفنباهرزأًدشوم1920/ه1339ةتس

ةفلجلاطبرتلقنللةسّسؤمًاشنأم1918ةفئاصيفو

.ةلفاحنيعبرأاهتالفاحددعغلبوءةيادرغوطاوغألاب

ديبعورشملاكرتم1934هنسنمليرفأيفو

هللادبع

ادهعماهبًاشنأو«نجسيينبةدلبيفًرقتساوهئانبأ

.رافحرکبيبنبميهاربإخيشلل

شيجنيومتبءةيريرحتلاةروثلايفكراشدقو
.ةحلسألاوداتعلالقنبوءةنوؤملابريرحتلا

:رداصملا*

182-183بازمينبخيرات:ديعسجاحلا"

.هریغويمعابابیسومهدلاوعمةلباقم:يمعاباب*

“Brochiet: livre d'or d'Algerie, 74.

588

يرصملادابعنبهللادبع
(م8/ه2:قرخاوأ)

هفنصءبيبحنبعيبرلامامإلارصاعءٍتفمهيقف
.برغملاخياشمنمضينيجرالا

باهولادبعمامإللباوجاهنمءةريثكىواتفهلو
.يمتسرلانمحرلادبعنب

بحاصملكتملايندملاداببعنبدمحموهسيلو

.داگتبعنباباتک

:رداصملا

:ينيجردلا“*131ءمالسإلاءدب:مالسنبا"
112/1113.ريسلا:يخاّمشلا*66/1ءتاقبط

78/2.بكوميفةَّيضابإلا:رّمعميلع“
.51/163‹مالسإلادعاوق:يلاطيجلا"

589

‹يخامشلادحاولادبعنبهللادبع

(م14/ه8:قدمب)

ملعلابةريهشلايخاّمشلاةرسأنايعأنمدحاو



هللادبع

اًغرواًملاعاًحيشءنرفيبريبكلادجسملاباًمامإناك

‹يضابإلاهقفللاًظفاحءةدابعلاوموصلاوةالصلاريثك

حلاصفيفعوبأ:هتذمالتنم.هرشنوهسيردتیلوت

.دحاولادبعنبديعسهوخأوءحوننب

.اًدبأةربابجلاحفاصي

:رداصملا

يلع“206-2/208ءريسلا:يخاَّمشلا“

.2/67ی2٠ح؛بكوميفةَيضابإلا:رمعم

590

بيقعنبهللادبع

(م758-761/ه141-144:نيبيح)

ةماتكىلعالماعمتسرنبنمحرلادبعهتيع

يبأةمامإدهعيفناوريقلاىلعاًيلاوناكامدنع

.ىلعألادبعباطخلا

:رداصملا

.27‹تاقالعلا:ميركلادبعتدوج“

591

ينايسولاىسيعنبهللادبع

)م11/ه5:ق)

‹يرجهلاسماخلانرقلايفلئاوألاةباّرعلادحأ

ابأوءريخلانبنسکامخيشلارصاع؛شادقرکنم

يبأنبنالسيودمحميبأخيشلاديىلعذملتت

.«عويبلاواياصولا»

نبوُمح:مهةّمهملاهذهيفةعبسلاهورصاعمو

270

؛نُمجيونبییحیوءنّمجيونبدمحأوءحلفأ
نبییحیوركبنبدمحمهللادبعيبأنبدمحأو

.ترايغتنبٌزعلاوءرمعنبميحرلادبعو«ريديي

أرقينمىلعاًديدشىسيعنبهللادبعخيشلاناك
.فالتخالاةفاخم‹فالخلالهأبتك

:رداصملا

174/2؛78/1(خم)ريس:ينايسولا“

268.

592

ينجسيلاىسيعنبهللادبع

“م1706/ه1118:ت)

ملعتوسردءبازیمبنجسيينبنمليلجملاع

نيدلاوملعلارشنيفذجهعوجردنعوءرصميف

.(بازیمدادحجأىفةلاسر»هل

.نجسيينببدّمحمايبةربقمبمولعمهربقو

:رداصملا*

‹هخیراتيفنايب:نودعنبومحنبفسوي*

بطقلا“ص2ء(خم)ةميدقةقرونمخسانلااهلقن

ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ*ةيفاشلاةلاسرلا:شيفطا

نبفسوي*253/1ةضهن:زوُئبد“58/1(خم)

نمخسانلااهلقنءهخیراتيفنايب:نودعنبومح
ليلد:ثارتلاةيعمج“ص2ء(خم).ةميدقةقرو

.31و1/23وجم‹بطقلاسرهف‹تاطوطخملا

“Fable: L' histoire du M' zab, .1

:تاظحالم

يفيفوتهنأركذف:هتافوخيراتيففلتخا“
خيشلاخيراتاندمتعاو.م1168يفركذوه7

.(ه81:و)همدقتلنودعنبومحنبفسوي



593

يراوهلايئامللاجونامنبهللادبع
(دمحموبآ)

)19-1058/ه400-9:450ط)

ء‹ىضابإإلايركفلاثارتلااورثأنيذلاءاهقفلادحأ

اوعمتجاذإ«راغلاباحصأباوفرُعءاملعلانمةَعم

ةريزجبجامجمأراغيفءةيهقفةعوسومفيلأتىلع

ورمعوبأوٴءايركزنبیسومنارمعوبآ:مهو«ةبرج

نبرباجوءزانرجنبءايركزىيحيوبأوءيليمنلا

نيزوتربجموبآوءيتازملاحلصمنببابكو؛مامردس
.يتازملا

فيلأتلايف-ملعناميف-ةقباسلَوَأناويدلاو

رشعينثايفعقي«مالسإلاءاملعىدليعامجلا

.اطوطخملازيالوءهنمريخألاءزجلافلتءلءزج

ذإءارخأتمملعلابابلخدهتنإفهللادبعةأشنامأ

:هللاقفءةياملةليبقنمخيشهبًرمفامنغىعريناك

ةيحلنأو«منغلاريخيهةيحللااهاعرتامنغنأملعا»
اببسةلاقملاهذهتناكف«ىحللاوشيهمنغلاىعرت
يبأ:ةريزجلاخياشمىلإسلجفءليصحتللهغّرفتيف

مساقنبرکبحلاصيبأو.نيجوينباجسيروسم
.ينابرلاحمسلانبىسيعىسوميبو‹ينساريلا

:لاقويئامللاخيشلاهيقلفءهلهأىلإعجرمث

لضافتلاامكنإوعاملاذخأتاهلكناردغلانأملعا»

يفعّلضتىحءليصحتللداعف«ءاملااهيفىقبياميف
هذيمالتنمو؛فيلأتلاوظعولاوءاتفإللسلجفءملعلا

.يمارجلاريخلانبنسكام

يبأ:لاثمأءاملعلانمًاريثكدمحموبأرصاع

نبحلاصحونيبأوءءايركزيبأنبسنويمساقلا
ءمهنيبةديدعتاءاقلرداصملاركذتوءميهاربإ

.مهتاشقانمومهٹیدحلاجمتناكةيملعلئاسمو

271

هللادبع

.ةيضابأإلاريسلاوهقفلابتكیفةرثانتمیواتفهل

اعرواهيقفاميلعالجرناك»:ينيجردلاهنعلاق
.(ةنسحةنسوداهتجااذءادهاز

امہایضارلاحقیضىلعايندلایفادهازشاع

.ةراغيفاديهشلتُفوهلهللامسق

:رداصملا

:ءايركزويأ*45(خم)يتازملاريس:يتازملا*

(خم)ريس:ينايسولا“283/2؛241/1ءةريسلا

:ىنيجردلا*187/2-188؛15882

159349/2394395-1/160؛تاقبط

ءريسلا:ىيخامشلا*403-0414-409

«بکومیفةيضابإلا:رّمعميلع“71-2

نبملاس*121/3126ح؛2/262ق/2ح
ماظن:يريبعجلا“99-100ءةبرجخيرات:بوقعي

1651671680172173قةقبازىلا

293(رم)يمالسإلاحتفلاذنمةسوفنلبج:يدوهزم*

.5.حمالم:يريبعجلا“

594

يتاردسلادمحمنبهللادبع

*(دمحموبُأ)

e11)/ه5:ی(

فرعءةراجتلاوةوعدللنادوسلادالبىلإرفاسي

.هایندوهنیدرومآيفمزحلاب

:هلوقهنعرّتؤيوء«امّلكتماملاعناك»:ىنايسولاهنع

علوتنمهتئرويفوبتكناويدكرتولجريفوتاذٍإ»
اهبعلوتملافءكلذبعلوتيملنممهيفو‹بتكلاةءارقب

يأرءاملعلانمهريغلناكنإو«ةميقريغبهريغنمىلوأ

.اذهلفلاخم



هللادبع

:رداصملا

:يخامشلا*110/1(خم)ريس:ينايسولا“

.195(خم)نابلانصغ:مازعأ“2/156ءريسلا

:ةظحالم

.هللادبعوبأدمحمنبدمحمدرو"

595

(دّمحموبأ)*يثنللادمحمنبهللادبع

(م12/ه6:قلّوألافصنلا)

نوجزويبانبمالسلادبعونّمجيونبىيحيرصاع
‹مهذاتسأوخياشملاخيشناكوءملعلاهنعذخأيذلا

ذيمالتاهرضحينيتارزنيتيفملعةقلحهلتناكذإ

نبناميلسعيبرلايبأخيشلاةذمالتمهنمءنوريثك

:لشمنادلبلافلتخمنمو(ھ471:ت)فلخي

نمو.ةَتليطصقو‹بازلاو‹نالجراوو٠غيرأو٩٤«فوس

.يطوشلملایسیعنبنیروغبتملاعلا:هتذمالترهشأ

:رداصملا

؛؟107111£0106/1(خم)ريس:ينايسولا"

481/2.482تاقط:ينيجردلا“2/191

ةَيضابإلا:رّمعميلع“102/2ءريسلا:يخاَتمشلا“

‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا*345/4.بكوميف

:ةظحالم

.ةانثملاءاتلابءيتنللا:دروو*

596

(دمحموبأ)ىمصاعلاىتاوللادمحمنبهللادبع

:تم1040/ھ432:و)

(م1133/ھ528ةيناثلاىدامج8دحألا

ظفاحءغيرأدالببرايخألاخياشملانمليلجملاع

.ةيضابإلاخيراتةياوريفةدمعلاهيلعرابخألل

نبرصاننبدمحمنبهللادبع:ينيجردلادنعهّبسن

.يتاوللافسوينبلايم

دبعنبحلفأيمتسرلامامإللالماعلايمهّدجناك
يتاوللافسويهجدلاواَتمأَوءةوازفنىلعباهولا

.حلفأمامإللًاريزوناكف

غلباًملوءةقربدالبيفدلوهنأينيجردلاركذي

ذملتتوءغيرأدالبيفولجأىلإرجاهةنس18هرمع

فلخينبناميلسعيبرلاوبأ:مهنموءاهخياشمىلع

وبأوءيمارجلاريخلانبنسكامدمحموبأوءيتازملا

لقتناو؛فلخنبدیزیو«فسويىبأنبدوادنامیلس

.ءاملعلاءالؤهتاقلحنيبهمّلعتيف

ةعيضهلتناكوءةعارزلابلغتشاهنأرداصملاركذت

.«نسانعيإ»يفنيماجحلارصقيف

يفاعيلضاهيقفاملاعناكفءنونفلافلتخميفعرب

‹عالطالاعساوابيدأًارعاشو؛نيرسفملاءارآوريسفتلا

نمنجشيفثيدحلايرجيالءدهاوشلارضاح
ةغللادهاوشنمادهاشهيلعدشنأالإةايحلانوجش
.بدألاو

ءاياصولاولاٹمألاوظعاوملايفريثكمالكهل

.ماكحألاوىواتفلايفءاملعللتالسارمو

ظعاوملايفةميقةلاسرينيجردلاهلركذو

.حئاصنلاو

ةيضابإلانطاومنيبالقنتمهتايحنمًارطشىضق
.اهريغوةنالغووبازلاوغيرأنيبءامّلعموامّلعتم

نبناميلسعيبرلاوبأ:مهنمذاذفأءاملعهيلعجّرخت

هدمتعموهوءريسلابحاصينايسولامالسلادبع

هّنلبقامم...»:لاقذإةريثكلاةياورلاىفىساسألا

دمحمنبهللادبعدمحميبأيخيشنعهّييورو

لوطيًالثلهتلمهأهيلإدانسإلاناكاذإو...يمصاعلا
هنعدروأو؛(...مهرکذلءافجريغنم‹؛باتكلا



ءةيهقفوةيدقعءاراوءةيخيراتتاياورةَدعىنايسولا

.ارعشوءامكحو

دمحمىبأهلاخناويدنمهرثكأ»ناويدهل

.«[ىتاردسلا]

اهبىظحينأرعةّقدبهتافوخيراتينايسولادّدح

نامثماعهتافوتناک»:لاقءةيضابإلامالعأنمهريغ

ريخألایدامجرهشيفء.هئامسمخوةنسنيرشعو

.«رهظلاىلصامدعبدحألاموي‹هنمنيرشعونامثل

.ميهاريإوفسويودمحأ:ءانبألانمكرتو

:رداصملا

‹61109-2/1299(خم)ريس:ينايسولا*

145217£144/2؛60121£132133

2/0295؛تاقبط:ىنيجردلا“99232283

100/2156-102هريسلا:يخامشلا*480-0

199/4205ح٠؛بكومىفةيضابألا:رمعم“

.02728ءةيمتسرلاةلودلا:زاحب“

Lewicki: Melange Berberes Ibadites, 272-273

Lewicki: Documents inedits, 5,6.

597

خيشلايبأنبهللادبعنبدمحمنبهللادبع

نتملاةرتفيفشاعوءهرصموهرصعءاملعنع

نباةنتفدعبةيمتسرلاةلودلابتملأيتلاةيلخادلا
نبدمحمناظقيلایبدهعىلإتّدتمايتلا«ةفرع

.(م874-894/ه261-281:مكح)حلفأ

ةيئاضقلاماكحألابهتفرعموءهقفلايفهعلضتلًارظنو
يبامامإلادهعيف‹ءاضقلايلوتلهنامزءاهففهحشر

.(م894-1003/ه281-294:مكح)فسويمتاح

ءاضقلاطورشبمزتلاوءاريبكاغلبمملعلايفغلب

273

هللادبع

نسحألدعلاولمعلاوملعلاوعرولاونيدلانم

ثاثتحاىلعةطرشلاوةيسحلاةرادإعملمعوءمازتلا

اهيراجمىلإرومألاةداعإو‹عمتجملانمداسفلا

دهعىفايضاقهللادبعنبدمحمهوبأناكوءةيعيبطلا

نباامهركذءٍحلفأنبدمحمنبناظقيلايبأمامإلا

دعب]ترهاتةنيدممتاحوبلخداّمل»:الئاقريغصلا

عمج[حلفأنببوقعيهمعنيبوهنيبتناكيتلاةنتفلا

نميفمهراشتسافءاهتيضابإريغواهتيضابإدلبلاخياشم
لخداملكابأنإ:هلاولاقفءنيملسملاءاضقهيلوي

...خيشلايبأنبهللادبعنبدمحمىَلوكلوخدك
يفهيبأنودوهاموهللادبعىّمسيدلودمحملو

نحنامك«هنيدوهعروبملاعتنأوءملعلاوعرولا

.«ءاضقلاهالوومتنسحأومترشأ:لاق«هبنوملاع

.رداصملا

ءريسلا:يخامشلا*101ءرابخأ:ريغصلانبا"

203.ةيضايرلاراهزألا:ناميلسينورابلا“1#

ءاضقلا:زاحب“325-326ءةيمتسرلاةلودلا:زاحب*

مالعأمجعم:ضهيون“565ءيمالسإلابرغملايف

.192رئازحلا

598

ىنلباطنكهللادبعنبدمحمنبهللادبع

12/ه1348ناضمر12ءاعبرإلا:و)

18ءاعبرإلا:ت-م1930يرفيف

)م17ةيليوج15/ه1407ةدعقلاوذ

نميلباطتكهللادبعمخيشلافوسليفلارُكفملا

تتامءةريقفةلئاعناضحأیفاشن«نجسيیتبديلاوم

.هتّدجهتلفكفءغولبلانسكردينألبقهُمأ

عبرأهرمعو«نيتنس«ادنالبةيرق»ةيدابلايفیّضَق

.ةيبازيملاهتلىسنف«تاونس

يفةيرباجلاةسردملابقحتلاف«بازيمىلإداعو



هللادبع

ظفحوءةباتكلاوةءارقلاءىدابمذخأوءاهدهعلَّوأ

يفوءةيوناثلاةلحرملاىلإلقتنامث؛ميركلانآرقلا
.ةيئادتبالاتاونسلاذيمالتلاملعميعهسفنتقولا

املعمسارهاقوسةنيدمىلإكلذدعبلقتنا

ةنسسنوترطشمميمث
لصحتوءةينودلخلاةسردملايفمظتنافم3

ثالثدعبةيقيبطتلافراعملاليصحتةداهشىلعاهنم

تاغللاوةيرصعلافراعملاذخأاهيفو«تاونس

.ةيربعلاوةينيتاللاوةيسرافلا:ةيقرشلاوةيبنجألا

«نیماعةماقتسالاةسردمب

ىلعلّصحتو.نيقئافاغوبنواداهتجارهظأفءاّرح

ءرشععبرألاتاءارقلايفةنوتيزلاءاًرقنمتازاجإ

.م1959ةنسبادآلايفةيملاعلاةداهشلانو

ءاجرءسيرابىلإلالقتسالادعبةرشابمرفاسو

.هلمأقيقحتبهلحمستمل

لّصحتوءناضمرنابعةيوناثيفهسيردتراوجىلإ

.م1970ةنسةفسلفلايفسناسيللاةداهشىلع

‹ليصحتلانمةليوطلاتاونسلاهذهنوضغيف
:مهزربأنمءخياشملاوةذتاسألانمةلثنعذخأ

زايتمميهاربإخيشلاهلاخوءرافحميهاربإخيشلا

ينببةيرباجلايفونابابفسوينبدمحمخيشلاو

نبلضافلاخيشلاىلعمّلعتسنوتيفو؛نجسي
رثكأفةمصاعلارئازجلايفاًّمأو؛اصوصخروشاع
عيدبيروسلاروتكدلاهتيصخشيفاريثأتهتذتاسأ

.مسكلا

ةلاسرهاريناکو‹ميلعتلاوةيبرتلاةّمهملت

نيببّلقتفءاهئادأيفصالخإلالكصلخيوءةسّدقم
ثلثىلعديزتةّدملتايوناثلاوسرادملافلتخم
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ةسردمو«يئادتباةيرباجلاةسردملا:يهوءنرق

«سنوتبفاكلاةيوناثوءسارهاقوسبةماقتسالا

ناضمرنابعةيوناثوءةيدملاببنشنباةيوناثوسد

ينببءايركزيدفمةيوناثبَرقتسااريخأو«شارحلاب
هلمعبناجىلإم1987هتافوةنسىلإنجسي

.ىمالسألا

ىفنوُثِبنمذيمالتدهاعملاوسرادملاهذهىفهلو
.ةايحلاتالاجمفلتخم

ةردقلابمسادقو؟رعشناویدوتارضاحمواڻاحبأو

لوانتىفىمالسأإالاهاجتالاوىفسلفلاليلحتلاىلع

.اياضقلا

:هتافلۇمٌمهأو

:ةعوبطملا-ً

ىلعتمیقأةيرئازجندُم:ةيرفلوح»در.1

؛(ةرصاعملاةيداصتتالاتارايتلاومالسإلا».2

.یمعابابدمحمونتنيوىفطصمدادعإ

؛«ةرصاعملاةراضحلاهاحتملسملابابشلا».3

.یمعابابدمحمدادعإ

:ةطوطخملا-ب

:سفنلاملعوةفسلفلايف-الّوأ
يفيبارافلاونوطالفأنيبةنراقمةسارد».1

(ص141)«ةلضافلاةنيدملالهأءارآوةيروهمجلا

ملعوءمولعلاةفسلفوءةفسلفلا:يفرّرقم.2

.نيرصاعملاونيينانويلاةفسالفلاو«سفنلا

.ةفسلفلايفيوناثلايئاهنلامسقلارّرقم



نيينانويلاةفسالفلاخيراتيفتارضاحم.4

.نيرصاعملاو

.ةفسلفلاو

.قالخألاةفسلفيفتارضاحم.6

.سفنلاملعيفرّرقم.7

.ةيبرتلايفثحب.8

.ذيمالتللةمئالمقرطلالعجبحيفيك9

.(ةيجهنملالوحةرضاحم)

.يوبرتلاسفنلاملعيف.0

.(ثحب)نايسنلاوةركاذلا.1

.(ةرضاحم)غولبلاىلإةسداسلانملفطلا.2

:تايمالسإ-ايناث

.(ةرضاحم)ةيهولألاوةيداملا.

.(ةرضاحم)ملعلاومالسإلا.

.(ةرضاحم)لمعلاوملعلاىلإةوعدمالسإلا.

.(ةرضاحم)ملعلاوبدألا.

.(ةرضاحم)مالسإلايفمكحلا.

.(ةرضاحم)ةلادعلا.

.(ةرضاحم)ابرلا.

.داهجولمعورّهطتةدابعموصلا.8

ٹلثمةيحرسم)هموصخومالسإلانيبةأرملا

.(يرباجلادهعملاتالمحراطإىفءاعئاراليثمت

.9

:ىرخأعيضاوم-اٹلائ

.(ةرماسم)ةيخيراتلاةفاقثلايف.1
€ءّ

.هتافلؤموةميألابطقلفيرعتتاقاطب.2
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.م1970ابوروأيفةلوجلاةركذم.3

عيضاوملاوضارغألافلتخميفرعشناويد.4

.تابسانملاو

مولعلافلتخميفبتكةّدعلتاصيخلت.5

.نونفلاو

ىلعادهاشدعتءةَماهقئاثووتالسارمكرتامك

.ةربتعمةيخيراتةبقح

فالآةسمخنعلقيالاميوحتةمّيَقةبتكمفلخ
.هلاملجاهيفقفنأوءهلامرحنماهارتشا«ناونع

لالخوقالخأنميلباطنكخيشلازّيميامو

ةيركفءاراو«هيوفةظفاحوداموءاكذ.وهبهاومو

ءعبطلایفةدحو‹سفنلایفةّرعو؛هدیدسةفسلفو

.دودحهلسيلةعلاطملابمارغو

هنأامكءاهبرميتلاةيسفنلاتامزألاهتقهرأدقو

ريدقتيفهتيلاثمهتيعأف«يريربتلاركفلاعممجسنيمل
بعوتستمليتلاتاينهذلاهتبعتأوءاياضقلاوفقاوملا

.هرکفوهءارآ

رعاشلاهاٹرفم7هنسةمئاصیفةاحلارداغ

:هعلطمدیصقبقاودنامیلس

يديصقديقفلاحورىلإيدهأ

:رداصملا“

ركفملا:ىفطصمنتنيوودمحميمعاباب"
خم؛هراثآوهتايحيلباطنكهللادبعخيشلافوسليفلا

خيشلادنعيديدحجتلاركفلا:دمحميمعاباب“ص5

ص36.ءةطوطخمتاقاطب:یلباطنکهللادبع

ذاتسأيلباطنكهللادبعخيشلا:دمحميمعاباب*

فيشرأ:يلباطنك“ص14خم(ةرضاحم)ليجلا

ةيرفلوح:يلباطنك“يلباطنكهللادبعخيشلا

ةرصاعملاةيداصتقالاتارايتلاومالسإلا:يلباطنك“



هللادبع

بابشلا:هللادبعيلباطنكملسملابابشلا:يلباطنك“
©3ةنسلا«يرئازجلابابشلاةّلجمبلاقمءيروثلا
:نتنيوويمعاباب*3ص)م1962يرفيف)9ددع

ريكب:ةذتاسألااهنمتايصخشعمتالباقم

یسوم.يقدصدمحم.يالطميهاربإءةجاوخ

..یلباطنک

599

«ىلماكلابريهشلاساروبدمحمنبهللابک

م1904ربمسيد07/ھ1323ناضمر28سيمخلارجف:و)

(م1984ريوتكأ9/ه1405مًّرحم14:ت-

ةرسأناضحأيفاشن‹نجسييبديلاومنم

.لاحلاةطّسوتم

ىلإهدلاوهذحخأهرمعنمةسماخلاغلبامل

ناكفءةباتكلاوميركلانارقلاملعتيلبيتاتكلا

جاحلانبومحجاحلاةبغزلاخيشلالوألاهملعم

-ةملاقهنيدمىلإهدلاوهررفاسةعباسلانسيفو

نباةسردموءباَّتكلاهلخدأف-يرئازجلاقرشلايف

.ةيمسرلانودلخ

عجرم8ىلوألاةيملاعلابرحلاةياهنلبقو

؛نآرقلامتخكشوىلعناكوءهدلاوعمبازيمىلإ

ىأريذلا«شيفطاميهاريإقاحسإابأخيشلامزالف

ىلإهلسرينأهدلاوىلعحرتقافءغوبنلاتامسهيف

.سنوتبةيبازيملاةثعبلا

ةثعبلانمصناکو٤«سنوتبحومظطلاباشلاقحتلا

‹ينيمثلادمحمخيشلاوقاحسإوبأخيشلااهسأرييتلا

اهڑیدمناکو‹ةَرحلامالسلاةسردملخدهلوصوروفو

ىلإلقتنااهنموءيداريملايلذاشلاخيشلاكاذتآ
يشانمذاتسألافارشإتحتىرخأةينارقةسردم

نيتغللايفةيئادتبالاةداهشلازرحأتاونسثالثدعبو

.ةيسنرفلاوةيبرعلا
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2

هللوختيتلا‹عيوطتلاةداهشىلعلصحو٤«تاونس

.اسردملغتشينأ

ةملاقبةماقتسالاةيعمجتحتفم1929ربوتكأيف

بدتناف.ةّرحةسردمينيمثلادمحمخيشلاةرادإتحت

ء‹ةسردملاریوطتيفدهتجافاهبسيردتلليلماكلا

لإ‹يسنرفلارمعتسملالبقنمهَمحبعاصمیقالو

تاراطإلانمةبكوكهيديىلعجّرختفدمصهنأ

.ةزرابلاتايصخشلاو

اهاًمسةينآرقةيفيصةسردمًاشنأنجسيىنبىفو

.هلطعلالخاهيفلمعيءءايضلايبأةسردم

ىلإهاّدعتلب«يوبرتلالاجملاىلعهلمعرصتقيمل

:هتافلؤمنم.فيلأتلاوثحبلا

ءةيئادتبالاسرادملل«ىسردملاباتكلا».1

.(طم)

.(طم)ءاةيصولاليلد».2

.(طم)ء«ةيمالسإلاةعيرشلالوحتاصالخ».3

هيفو.(طم)ء«داقتعالامظنىفدارملاةياغ».4

اهتايبأحرشوءيملاسلانيدلارونخيشللةديصقرشن

.رُسيمبولسأب

ةمجرتنعةرابعوهو.(طم)ءدولخلاليبس».5

ميهاربإقاحسإيبأخيشلاهذاتسأةايحلةيحةيفاو

.شیفطا

:رداصملا*

فيرعتةقاطب:دمحمنبفمطصمساروب*

دبعساروب*ص6)خم(‹ساروبهللادبعخيشلل

تاصالخ:هللادبعساروب“هلكءةيصولاليلد:هللا

.هلك.ةيمالسإلاةعيرشلالوح

 



600

)م743/ه126:ت)

هَنأركذءيمالسإلابرغملابلئاوألاخياشملادحأ

لبليقوءيدزألاديزنبرباجمامإلانعملعلاذخأ
ءيميمتلاةميركيبأنبملسمةديبعيبأهذيملتنع

يناثلانرقلالئاوأيفدعسنبةملسنعهذخأو

.برغملادالببيرجهلا

تباجتساف«ةيربربلاةراوهةليبقىلعهتوعدزكر

ماعبرغملابةيضابإةلودلَّوأسّسؤينألواحوهل

دقوءابرغسباقىلإاقرشترسنمٌدتمَت«ےھه2

نبسايلإضهجأذإهذهةركبملاهتلواحمتلشف

هنسهلتقوهذههتردابمسلبارطيلاوبيبح
مهميعزلتقمنمةيضابإلابضغوم6/743

نامتكلاالإءيشلعفاوعيطتسيملمهَّنكلوءيبيجتلا

ةدازتساللءةرصبلاىلإهّجوتلاو
دعبروهظلاةمامإنالعإلنيقيقدلاميمصتلاوطيطختلا
.كلذ

:رداصملا

301ءبرغملاورصمحوتف:مكحلادبعنبا“
*91/1قريسلا:ءايركزوبأ“

خيرات:زوُئبد“44‹سلبارطةالو:يوازلا*7

ةلودلا:يريرحلا“410/2-411.برضغملا

42ءىسايسلاركفلا:نوُدعنالهج“64ءةئيمتسرلا

:رّمعميلع*60ءةبرجخيرات:بوقعينبملاس”

تدوج*33-1/35ق2حءبكوميفةَيضابإلا

2546-26ةَيجراخلاتاقالعلا:ميركلادبع

(رم)يمالسإلاحتفلاذنمةسوفنلبج:يدوهزم“

132بازمينبخيرات:ديعسجاحلا“46-4

:يريبعجلا“8ءةرصبلابنيملسملاةعامج:يكستفل“

.٩16‹نامعةقالع

‹تاقبط:ىنيجرالا

“Cuperly: Introduction, 47.

21®2ممالعامجعم

منء؛ملعلانم
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601

(دمحموبأ)ينتسلانيدوناونبهللادبع

)م11/ه5:ق)

يخامشلاهركذءةسوفنلبجبرومزينبةليبقنم

مهنامزخويشدنعنيملعتملاةعبسلاخويشلانمض

خويشلاءالؤهنمو««نالجراوىلإةسوفننممهلك

زعملانبومحوء‹يفزنزلانتفلخيخيشلا»:مهةسمخ
نبهللاديعو«سابعلايبأنبليعامسإوءيسوفنلا

يغاوزلامساقلاوءرومزينبنمينتسلانيدوناو

.«مهنامزوحلاصءاهقفءاملعمهوءيبرجلا

:مسابهتریسيفءايركزوبهنعیوريذلالعلو

يخامشلاهفصودقوءهلمجرتملاوهءنيدوناويب

.كرابملاخيشلاب

:رداصملا

ريس:ىنايسولا®205/1قةريسلا:ءايركزوبأ*

:يكستفيل“152/2»ریس:يخامشلا*1/58(خم)

.81.تاسارد

602

*ناعدیمنببسارنببهونبهللادبع

ينامعلايدزألارصننبكلامنب

e658)ناوج7/ه38رفص9:ت)

بهونبهللادبعوه.ملعىلعراننمرهشأ

كردأوءفزألاةلىقنم‹نامعبدلو‹يبسارلا

ىلإهجوتيذلانامعدفويفناکذإ«يملوسرلا

وهفءهلئابقونامعمالسإنالعإاله9ماعةنيدملا

يفكراشءةدابعلاوحالصلاويأرلاوملعلابفرع

ءالبلاىلبأو«صاَتقويبأنبدعسعمقارعلاحوتف

.نسحلا



هللادبع

رخأيفةئيمالسإلادالبلاىلعنتفلاتلبقأاًملو

مرکبلاطيبانبلعفصيفناکءنيدشارلادهع

هنسنيفصيفو.هبورحيفهعمكراشوءههجوهللا

اًملوءةداوهالبهدنجوةيواعمبراحم657/ه7

ةيواعمشيجيفحامرلاةئنسأىلعفحاصملاتعفترا

هللادبعىدامتءةليحوةعدخميكحتلاديريءمزهنملا

نمةريبكةفئاطعمءةَيغابلاةئفلاهبرحيفبهونب
تفّقوتوءاهلكأتتأةعدخلانأالإ؛عيلعدنج

بلاطيبأنبلعمامإلاضريملنإوءةكرعملا

داكيذلارصنلااهعمففوتفءنوصلخملاهبحصو

..هیرصانموةيواعمىلَعاقحاسنوكي

دنجنمةفئاطاهتضفريتلاميكحتلاةركفتءاجو

ةفئاطلايهو«هللالإمكحال»:اولاقواًعطاقاضفرعولع

ىلعةبردميهوءلاتقلاةلصاومىلعخلتتناكيتلا

لبقمهتتيلهاجيفءنيئيماشلاةقيقحفرعتكلذ

قارعلالهأنممهنيذلانيّيومألاةقيقحو«مهمالسإ
ىلإمهنمقارعلاىلإبرقأمهوأءماشلالهأءادعأ

ال»:اولاقنيذلانأةبذكىلإتافتلاالو.ماشلادالب

لاتقلافيقوتىلعاًئيلعاوضّرحنيذلامه«هللالإمكح
صيحمتلاودقنلامامأتبثتالاهتنإفءَدضاوفقوو

.لاجملااذهيفةبراضتملاةفلتخملاتاياورلل

اليصفتوةلمجميكحتلاضفربهونبهللادبعنإ
ههجوهللامّركعيلعباحصأنمةريبكةعامجووه
ال»:مهلوقل(ةمكحملا»مسامهيلعقلطأفءاهوركنأو
هوضفروءعقينألبقميكحتلااوضفر.«هللالإمكح

نماًيلعتحزحزيتلاةرئاجلاهجئاتنرهظتنألبق
.اهيفةيواعم

ةفوكلانمديعبريغاًناكمةمكحملاءالؤهذبتنااذكه

نالعإيفاوركفواهباورقَتسافءءارورحةقطنموه

مهرمأاولوادتف.«نيدشارلاةفالخاهبنويحيةمامإ

نوٻغارمهلکو‹مهئاملعىلعةمامإلااوضرعو‹مهنيب

تتبثأوءةمامإلا
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نبهللادبعزربيانهوءاهتايلوؤسمنمنوقفشماهنع
اهتذخأامهللاوف»:ًالئاقاهألوتيوفقوملاذقنيلبهو
هوعيابف«توملانماَقَّرفاهعدأالوءايندلايفةبغر

يأرلاوانأامو»:لاقفمالكلايفهودارأبثةمامالاب

هبوبغَنِإف«بغييأرلااوعد!بيضقلامالكلاو«ريطفلا

.(هضحمنعمكلفشكي

هيّورتظحالنظحاجلااهركذيتلاةياورلاهذهنمو

ملعنامدنعهتءافكزربتوءةلهولّوَأنمهریبدتنسحو

مد‹يدايإلاكلامنبدعمةيادبلايفاوعيابةمكحملان

هوعمسامليبسارلابهونبهللادبعىلإهنعاولدع
:هلاولاقو««اتیراشهللاعیابنمىلعمالس»:لوقي
.(ةدعقلانمتئربككلتفلاخ»

ءةمكحملاركفيفناريبكلاناهاجتتالازربيانهو
.يورتلاودوعقلاوأءةروثلاوجورخلاامهو

يأرلانسحبافوصومبهونبهللادبعناك
يذلايضابإلابهذملالوصأدوعتهيلإوءةدابعلاو
انلحضتيكلذكانهنمو.جورخلاىلعدوعقلالصف

اتيلعاومحقأ-نيرمآتملانمهيفنمب-خلعشيجنأ
ةمكحملاءالؤهةلتاقموبرحيفنيصلخملاهباحصأو
ه38ةنسرفصرهشنمعساتلايفناورهنلايفلئاوألا

دعبركفيملبهونبهللادبعنلم658ناوج17/

تءاشنكلوءعولعنعًالضفةيواعمةلتاقميفاًالطإ

يلعاهلاقدقوءهّجويالويلعَهّجوينأرادقألا
نمليأرال‹عاطيالنمليرال»:ةرسحبوءةحيرص

.«!عاطيال

‹يبسارلابهونبهللادبعىلإ.ةتيضابإلابسنت

وأجرخنملكوءةكيبهولاةئيضابإلا:لاقيكلذلو
قلطأوأءاّمساهسفنلذخكتاٌمألاةتيضابإلانعیشنا

...اهريغوةيثاتفنلاوةكيفلخلاوةئيراكنلاكمساهيلع

تمزتلايتلاءةتيبهولاةتيضابإلاتيقبوتضرقنااهلكو
.«يورتلاودوعقلا»:ضابإنبهللادبعجاهنم



ىلعةَيضابإلاصرحببسانكردأاذهانفرعاذإو

قرفنمضمهتقرفجاردإوأ.جراوخلابمهتكيمستمدع

‹نييبهولانمونيئيرورحلانمتناكنإوءجراوخلا

.جراوخلانمتسيلاهنكلو

بقلىحةدابعلاودهزلاببهونبهللادبعفرغ
لاق.اروقواًميكحيأرلانسحناك.تانفثلايذب

.برعلاءاحصفنمهَنأبظحاجلاهفصو؛رعشلاضعب

ةمكحملاسوؤرتدصُحناورهنلاةلتقميفو

يفنطمثءهلجرمثبهونبهللادبعديتعطتو
يذلانإ:ليقويلعىلإلمحوءهسأرٌرتحامثىنطب
نبدائيزو‹يجرألاباطخنبءیناهوهكلذلعف

َيراصنألابوثيأابألتاقلانوكينأمّلسيالوءةصفح

ئباحصلااذهللقعيالذإقةذاشةياورهدروتامك

.هللالوسربحاصوهبحاصبلمينأليلجلا

:رداصملا

جورم:يدوعسملا“119/2ءلماكلا:دّربملا“

ةنسثادحأءممألاخيرات:يربطلا“*56/3.بهذلا

؛42/1140ءنييبتلاونايبلا:ظحاحلا“ه8

:ديردنبا“386قرهمج:مزحنبا"2

211ءةريسلا:ءايركزوبأ“515.ءقاقتشالا

نبا“201/2202219ءتاقبط:ىنيجردلا“

:يداربلا“ه38ةنسثادحأ.لماكلا:ريثألا

تارذش:ىلبنحلادامعلانبا“118129.رهاوحلا

1119/2ربعلا:نودلخنبا“50/1-51.بهذلا

هبشعفد:ناظقيلاوبأ“51ءريسلا:يخاَتمشلا“

4/288مالعألا:يلكرزلا“7-15(خم)لطابلا

دمحأ“119-120.بومعشلاخيرات:ناملكورب*

ةنتفلا:نيسحهط“256-260ءمالسإلارجف:نيمأ

ءبرفملاخيرات:زوُتبد“(هونبويلع)ءىربكلا

67ءةكرحلاةأشن:تافيلخ“32137/3

جهنم:رصاندمحم“73ةيمتسرلاةلودلا:زاخب“

قرفلا:...*108-35115-42قوعدللا

بلاطيدهم“162.يومألارعشلايفةتيمالسإلا
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هللادبع

‹يسايسلاركفلا:نالهج“ةَيضابإلاةكرحلا:مشاه

138.‹141ءجراوخلاءارعشسابعناسحإ"8

43-44‹جراوخلارعشناويد:ساَّبعناسحإ“

ءارآ:يبلاطراًمع“48ءيراضحلادعبلا:يريبعجلا“

21.دهعملاتاقلط:يبايسلا*88-1/95«جراوخلا
:يفاَوصلا“48ءةَيّضفلادوقعلا:يثراحلاملاس“*

ريسلا:نامعءاملع“114ءديزنبرباجمامإلا

دروملاةعوسومجمانرب“304/2ءتاباوجلاو

D((جمدمصرقيف.ةثيدحلا ROM(يبسارلاةَدام/›

.بهونبهللادبع

“Cuperly: Introduction, 15, 23

M'zab ct le pays de chaamba, 53.

“Cuperly: Le

ذِإءانتبثأامباوصلالعلوءناعدي:دروو“

.امهريغومزحنباودیردنباهطبضاذکه

603

ىيحينبهللادبع

)م13/ه7:ق)

رشنلغيرأدلبىلإتالّقنتهلتناكمث«ملعلابلط
.هلاحرتوهلحيفسيردتلاوظعولاىڵلوتو«ملعلا

‹لهجلامواقوءةبارعلاريسونتسلاءايحإبماق
.ايندلانمدهزلاوملعلاليبسيفهتاقوأبىكضف

فطعلاناكسهيلعضرعهنأهدهزنمو

اهبعفتنيلةنيدملانمةبيرقاًضرأبازيمب(تّنيُجات)
ءملعلاليبسيفداهجلانعهلغشتنأةيشخاهضفرف

اهوذخُتيلنيملسملاىلعاهبتقّدصتىتنإ»:لاقو

.ةدلبلالهألةَقماعةربقمنآلاىلإتناكف«ةربقم

:رداصملا*

:ديعسجاحلا“79/1-80ءةذبن:يرونلا“

.33-34«بازمينبخيرات

 



هللادبع
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يسوفنلاينورابلاىيحينبهللادبع

)ع1914/ھ1332:ت-م0/ه1236:-و)

ملعلاذخأوءةسوفنلبجىرقىدحإوابكبدلو

ءىسيعهقيقشوءينورابلابويأنبديعسخيشلانع
/ه1251يلاوح)سنوتبةنوتيزلاىلإلقتناامك

:مهزربآنموءاهخويشنيعمنملهنيل((ع5

.ينورابلاىسيعنبديعسخيشلا

رهزألاعماجلزنم1943/ه1259ةنسيفو

دمحمخيشلاوءاقسلاميهاربإخيشلانعذخأو

مهريغوءيواطهطلاميحرلادبعخيشلاو‹ينومشألا
.كاذنآرهزألاباطقأنم

سلجمسلجرهزألايفمّلعتلابهلاغتشاءانثأو

ةيضاَبإاللةسردميهوء«سوماجلاةلاكويفملعملا
.ةرهاقلايئ

رشنىفنسحلارثألااوكرتنيذلاءاملعلانمناك
ةيبرتلاةّمهمبتماقسرادمىلعفرشأدقوءملعلا

ىتلاءةينورابلانرفيةسردماهنمءاليوطانمزميلعتلاو
لبجلايفةيفاقثلاةايحلاءارثإيفاماهارودتبعل
.يبرغلا

نمءةسايسلاوملعلاباطقأهيديىلعجّرختو

نبورمعوءاشابينورابلاناميلسخيشلاهنبا:مهنيب
.یسیعنبیحیءايركزوبأوءيتريمدنتلاىسيع
ملاسوءيبرجلاتيراعتنبيلعنبديعسو
.ينوهرتلادمحمو«يجاحيلعو«يشوشربلا

ناميلسهنبالنميألادضعلاهللادبعخيشلاناكو

.ةينورابلاةسردمللهسيسأتدنع

‹يعامتجالاحالصأإلايفنيصرلاهبولسأبزاتما

280

ىلعفلافارشأإلاةّمهمةينامثعلاةلودلاهيلإتلكوأدقو
ىفطصميلاولادهعلالخءيبرغلالبجلاناكسىلع
.فظن2ر

:اهنمةذعفيلاتهلو

ء‹«نيدلاةميأةفرعمىلإنيئدتبملاوةماعلاملس»1

اشابناميلسهلجناهققحءخيراتلايفةلاسريهو
.م1906/ه1324ةنساهعبطو

عصتلايفةديصق:اهنمةديدعدئاصق.2

بلطىلعهلحيوهنبااهيفيصويةديصقوءداشرإلاو

‹ةيرجحةعبطرصمبدئاصقلاهذهتعبطدقو.ملعلا

یسیعنبورمعرعشكلذكيوحي«ناويد»يف
.يتريمدنتلا

ةعبطعبطء«ىينايرغلالاؤسىلعباوجةديصق».3

.م1912/ه1330ماعرئازجلايفةيرجح

:رداصملا“

:رافح“118-119ةيفاشلاةلاسرلا:بطقلا“

ناميلس:ناظقيلاوبأ“12(خم)ةيبهذلالسالسلا

(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“34/1ءينورابلا

:رمعميلع“27(خم)يتأشن:ناظقيلاوبأ“1

‹131/2-135ق/2ح«بكوميفةيضابإلا

ء12ءناميلسةايح:مساقلاوبآينورابلا*331/4ح

256/1.380ةىضهن:زوبد*144ء8

خيرات:ديعسجاحلا“*4ءمالعألا:يلكرزلا*

‹تاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج“*149بازمينب

نيفلؤملاليلد:ةفاقثلاةنامأ“433رديلآسرهف

دبعخيشلا:دوعسمدمحمناربج“.235ءنييبيللا

ةلجملا(1)هراثآوهرابخأىفةساردىينورابلاهللا
)م1993(71-72عةيرانلاةيخيراتلا

.339-356ص



605

دوسألانبرمعنبىيحينبهللادبع
كيواعمنبثراحلانبهللادبعنبا

(ییحيوبأ)«يدنكلاثراحلانبا

‹قحلابلاط»بريهشلا

)م747/ه130:ت)

یفىضابإلابهذملاباطقأدحأوءةارشلامامإ

ىلإالوخیراتىلإرداصملارشتمل«ەسیسأتدوهع

‹هلامعأوهبقانمبتّمتهاامنيبءىلوألاهتأشنفورظ

.ىلوألا

حمسلانبىلعألادبعباطخلايبأعملقتنا

نممهرصاعنممذخأيلءةرصبلاىلإيرفاعملا
ءةميركيبأنبملسمةديبعوبأمهسأرىلعوءنيعباتلا
.امهيرصاعمنمریثكو‹بئاسلانبمامضو

ىّلوتفءنميلاهدلبىلإداعاملعهباطوألماًملو

ىلعمسيوقلالماعءةلبجنبميهاربإلءاضقلابصنم

ىلعيومأآلادمحمنبناورملماعوهو«تومرضح
روجلانمءاراملءلابهلًادهيملهنأالإ.نميلا

لحيام»:هباحصأللاق؛كديدشلاتفسعلاو‹رهاظلا

‹اهلعربصلاانعسيالو«یرنامىلعماقملاانل

ءاملعنمهريغوءملسمةديبعيبأهخيشىلإبتكف

رمألايفمهرواشيومهيتفتسيةرصبلابةيضابألا

.(لعفاف

نبراتخملاهزمحوباةروثلاىلعهدعاسوهحامك

‹نيصحلانبحلايلعوبأوءةبقعنبجلبو«فوع

...مهریغوبرحنبیحیو

ميقيلداهجلاوٌدجلادعاسىلعٌقحلابلاطرّمشف
‹م746/ه129ةنسنميلابةيضابإروهظةمامإلوا
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هللادبع

ةمامإلارادىلإهجّنافكلذىلعهباحصأهعيابو

یلوتسامتءةلماعمنسحأاهيلاولماعف«تومرضحب

اهيفنابأةبطخسانلايفبطخثيحىاعنصىلع
ىلإوءّقحلاهللانيدىلإةوعدلايفهجهنموهتوعد

.رئاجلامكحلاذبن

ةكمىلإيراشلاةزمحوبأهشويجدئاقهجّنامث

ءةيمالسإلاةمامإلالدعامهلهأىلعطسبيلةنيدملاو

.حلفيملهنأالإماشلاىلإهتاحوتفةلصاوملواحو

هيلإلسرأامناعرسذإاليوطهتمامإمدتملو

دمحمنبكلملادبعةدايقباشيع-دمحمنبناورم

ىلعكلذدعبىضقوءةزمحايأمزهف«يدعسلاةيطع
ىلعوم747/ه130ةنستومرضحبقحلابلاط

.م749/ه132ةنسايئاهنهتروث

خيشوهفءةيقلُحخلاهتافصركذيفرداصملاتبنطأ

لاومأنععيروتمءهتريسيفلداعءعرولاودهزلا

اهعيزوتىلإعراسذإءةيمأينبنئازخيفنيملسملا
.نيكاسملاوءارقفلانماهباحصأىلع

يتلالماوعلاٌمهأنمٌقحلابلاطةروثٌلعلو
.اهمجنلوفأبتلّيعو.ةكيوَمَألاةلودلاناكرأتضّوق

:رداصملا

117ء113ء7112ءمالسإلاءدب:مالسنبا"

ريسلاباتك:رامعوب“86/1(خم)ريس:ينايسولا“

‹تاقبط:ينيجردلا“ةريسلا:ءايركزوبأ*ظ1(خم)

J7 258/20265-262؛7418751

ءةغالبلاجهنحرش:ديدحلايبأنبا9۹

‹لماكلا:ريثألانبا“77-3/78خيرات:يبوقميلا*

36/10ءةياهنلاوةيادبلا:ريثكنبا“5392-88

جورم:يدومسملا“25ء6ءقةريصس:دادمنبا“

تارذش:يلبنحلادامعنبا“259/3.بهذلا

‹لحتلاوللملا:يناتسرهشلا“177/1ءبهذلا

:يناهفصألا“428ءةرهمج:مزحنبا“1

2ج.باسنألا:يرذالبلا“158ء111/23.يناغألا



هللادبع

ينورابلا“1/91(ع.ط)؛98(طم)ريسلا:يخامشلا

3079ءةيضابإلاخيراترصتخم:عيبرلاوبأ

دعاوق:يلاطيجلا“160/1ءرطانق:يلاطيجلا“

:يداربلا“1/64(يلكبققحملاشماه)مالسإلا

:يوكزألا“ةمغلافشك:يوكزألا*170.رهاوحلا

:يشاطبلا“(شماه)2/265.تاباوجلاوريسلا

:ضوعتافيلخ“139/1-158.نايعألافاحتإ

ءةيمتسرلاةلودلا:زاحب“126ء7116ءةكرحلاةأشن

ء42ء41زاجملاوةقيقحلا:ىبايلا*0368

65ء63ءيضايرلادهعملاتاقلط:ىبايسلا*5

دوقعلا:يثراحلا“289/4ءمالعألايلكرزلا“*

2/409‹ريبكلابرفملاخيرات:زوبد*ةيضفلا

بجر“126-142ءةوعدلاجهنم:رصاندمحم“

دعبلا:يريبعجلا*125ءرصميفةيضابإلادمحم

ركفلا:نالهج“108/1155.يراضحلا

ءةوعدلالهأةكرح:تشوعأ“143ءيسايسلا

ءةيجراخلاتاقالعلا:ميركلادبعتدوج“64-1

4/2؛‹386/1مالسإلاخيرات:ميهاربإنسح“5

فقاومىفةديدجةءارق:فورعمناميلسدمحأ

فراعملاةرئاد*...132-2105134ءجراوخلا

نيملسملاةعامج:يكستفيل“957/2فيمالسألا

‹ةرصبلاب

“Lewicki: LIbadiyya, 7 “Cuperly: Introduction,

29, 60, 289.
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يرازفلاديزينب*هللادبع

)م9/ه3:ق)

یواتفوتالاقمهل‹نيمدقتملانميبرغمملاع

.«ضفاورلاىلعٌدرلا»

باتکبحاصهرکذ‹یديزهَلقردرلااذهلو

."ةاجنلا"

نبىسيعل«ريبكلاديحوتلا»نأًاطخيمانلاركذ
.يرازفلاهللادبعباتكىلعدريرصملاةمقلع

282

:رداصملا

772133ءمالسأإلاءب:مُالسنبا”

نيدلرصانلادمحأ“183ءتسرهفلا:ميدنلانبا“

:ىنيجردلا*قّقحملاةمّدقمءةاجنلاباتك:هللا

ةلاسر:ىداربلا“477/2؛24/1149.ءتاقبط

تاسارد:يمانلا“2ءانباحصأبتكدييقتاهي

ةبتكمسرهفEnع:167`؛190‹(خم)ةيِضابإلانع

:ةظحالم

.هللادبعوبأ:دروو*
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ينالغولانوراهنببوقعينبهللادبع

(دّمحموبأ)
)م12/ه6:قلبق)

رئازجلاقرشترّقتبرقةنالغومالعأنمملع

ربتعاوءاًيَقَّشماًملاعناكفءريغصوهوملعلايتوأ

.غيرأيفةعبسلالادبألانم

'ٌنسلاثيدحىفوهو»ةنالغوخويشهاضقتسا
:مهوباجأفءةنالغواورازاملسلبارطخیاشممهبتاعف

ءريصتهيلإرومألاانيأروءيّورتلايفىتفلاانيأر...١

رومألافرعيلءانتايحرومأيفهانلعجو‹رودتهيلعو

«ءايحأانمدامهبّذهنوهبدؤن...اهلصافمواهفيراصتو

ىلعربصلاوءىذألالامتحاوملحلاوربصلاهملعنو

تقدصفءمهتايحيفومهتومدعبكلذكناكفء‹«ىذقلا

اًمزاعاًمزاحناك»:غينايسولاهنعلاق.مهتسارفهيف

ءةرثعهلدجوتملوءيشهيلعذخؤيملىحءايضاق
ًالِإهماكحأعيمجيفحالصلابالإمكحاممكحيملو
.«افعضواًرَبِكاهكرتىّبحاهيفثبلاملوطىلعةثالث

:رداصملا

19/1199/2(خم)ريس:ينايسولا“

.2/126ءريسلا:يخاّمشلا"



608

بلهملانبكلملادبع

)م7/ها:ق)

ابأمامإلارصاعءيضابإلابهذملاةميألئاوأنم

.تالسارمةَدعهعمهلوءديزنبرباجءاثعشلا

:رداصملا

:ديزنبرباج“196ءرباجمامإلا:يفاوصلا"

.رباجمامإلالئاسر
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متسرنبنمحرلادبعنبباشولادبع

)7-823/ه1-208:مكح)

ةّميألايناث«؛نمحرلادبعنبباُّمولادبع
وهوءثراولايبابيراذعنباهائنکءنيئيمتسرلا

.ةينكلاهذهدروأيذلاديحولا

دبعهيبأنعترهيتبمثناوريقلابَملعلاىقلت
نبعيبرلارصاع.ملعلاةلمحنمهريغونمحرلا

نبرباجوةديبعيبأدعبةرصبلابةيضابإلامامإبيبح

.دیز

رقوىرتشا«هنامزءاملعربكأنمعّلضتمملاع
اهحُفصتاًملفءةرصبلانمبتكلانماًريعبنيعبرأ
اهيفاملكينمّلعيذلاهللدمحلا»:لاقاهمَأواهأرقو
اهنعتلئسولنيتلأسمالإاهنمدفتساملو«لبقنم
.«اًسايقاهيفتبجأل

ترهيتبملعتاقلحهلتناكف«سيردتللرّدصتدقو

هنبامهنم«ریثکقلخهيديىلعجّرختوءةسوفنلبجو
یضقثیحءةسوفنءاملعنمريثكنعًالضفءحلفأ
ىلعظعولاسورديقليماوعأةعبسةسوفنلبجب

.ةالصلاهقفيفاهتنأرداصملاضعبركذتوةماعلا

يفاهسرامىتلاهتراجتهلغشتملاعرابارجاتناک
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باهولادبع

نعءكلذدعبهألوتيذلامكحلاالويبأدهع

ذخأءاشعلاةالصنمغرفاذِإهتداعنمناكفءةعلاطملا

.هيفرظنیاباتک

هَنأبيداربلاهفصواباتكباّهولادبعكرتدقلو

لهألاًباوجباّهولادبعهفكلأاترفسوهومخض
نباهنعلوقي؛اهيفهوتفتسالزاونولئاسميفةسوفن

باُهولاديعلناك»:ةكيمتسرلاةلودلاخّرؤمءريغصلا

اذهناكو...«لبجلاةسوفنلئاسم»)بفورعمباتك

ءاًمولعممهدنعاًروهشمةئيضابإلايديأيفباتكلا
ضعبنمهتذخأف...نرقنعانرقهنولوادتي

باَنِكلاٌلعلوهيلعتفقووهتسردفنيئيمتسرلا

اذهنمءزج(طم)«ةسوفنلئاسمبمويلافورعملا

.رفسلا

باّهولادبعمامإلادهعيفةئيمتسرلاةلودلاتغلب
دنللٌدنلاتاقالعاهلتناكفءةراضحلايفاًديعباًوأش

عموءةيقيرفإيفةبلاغألاعمو«سلدنألابنيّيومألاعم

تاقالعوءىصقألابرغملابونجيفنيّيراردملا
عموءءارحصلابونجايقيرفإعمةديطوةتيراجت

متسرنينمحرلادبعناكاذإف...قرشملاةَيضابِإ

َنِإفءةيلخادلااهتسايسبًبتهاوءةلودلاسسأعضودق

ةداهشنماهفرعنءىرخأاًداعبأاهلىطعأباّمولادبع
ءامخضاكلمناك...»:لوقيذإريغصلانبا

ةئيضابْإلارمأنمهلعمتجادق...اًرهاقاًناطلسو

ملامهلنادوءهلبقةيضابإللعمتجيملاممهريغو

ملامةدفحلاوشويجلانمهلعمتجاوء«هريغلندي

الموءسلبارطةنيدمرصاح...هلبقدحألممتجي

.«...ناسملتاهللاقيةنيدمىلإهرسأببرغملا

يفاًركذرثكألامامإلاوهءباّمهولادبعمامإلاو

ىلإدوعيكلذٌلعلو-اهريغوةيضابإلا-رداصملا
ءةينيدلاةايحلايفهكرتيذلاريبكلاريثأتلا

‹ةيسايسلاوءةيفاقثلاوءةيداصتقالاوءةيعامتجالاو



باهولادبع

رصمدودحنم.ةيركسعلاو

طسوألابرغملاىصقأىفناسملتةنيدمىلإءاّفرش

يبةلودنايحألاضعييفتامهتنإلبءاي

ةنسنيئالشواعبسماديذلاهدهعيفو

مهدجمةَمَققنوكيمتسرلافرع(هھ208-171)

ءةعارزلااوطّشن‹جراخلاولخادلايفيراضحلا

‹نمألااهلاورْفوو«ةراجتلااوجّوروءاهبابسأاورفوو

ةمصاعدصقفء«تقتراوةّيفاقثلاةايحلاتهزو
فلتخمنمسانلاوةبلطلاوءاملعلانيئيمتسرلا

تسفانتفءركفلاوريبعتلاةيرحباوحمسوءبهاذملا

ثحبلاىلإةجاحبلازتالراودأيفةفاقثلاوةراجتلا

.نييمداكألاونيثحابلالبقنمةساردلاو

هتلودتعستادف

يفراردم

ةَسضابإلامسقناباّهولادبعدهعيفو اهفرفىلإةَيض

ةمامإتركذأيتلاراكةقرفلثمةروهشملاةئيبرغملا

نعقاقشنالاتلواحيتلاةتيفلخلاو«باهولالع

مامإللةصلخمتيقبيتلاةئيبهولاوءةمامإلامسج
يه«ةئبهولا»مسايفةيسنلانإ:ليقتح‹ةمامإلاو

.سايقريغىلعةبسناَهَتنَأمغرءباُهولادبعمامإلل

ءاهرظانفةلزتعملاترهظباّهولادبعدهعيفو

؛ةسوفننمنوعلاًدمتساوءكاهراكفأضحدلواحو

.ةئيلقعلاةقرفلاهذهةرظانمل

نيتيمتسرلابصاننمًدضةيعافدبورحةّدعبماقو
هلمزهنيملفءةيملسلالئاسولادافنتسادعبىادعلا

‹ةدايقومكخوملعلجرباتهولادبعمامإلاناك
مكاحلاناكفنيقشنملارظانوهلتنادفةئيعرلاساس
بيلاودرادأوءلطبلاناكفشويجلاداقوءميكحلا

.اقشأتواًدجمهلتّردفةلودلا

.لشفلابتءابلايتغاةديكمهؤادعأهلرّتبد

284

ةبيهمةئيوقةلودلااكراتم823/ه208ةنسيفوتو

دهعللةيالوالبةمامإإلايفحلفأهنباهفلخوءناطلسلا

.دقعلاولحلاباحصأنمحيشرتبنكلوةقباس

:رداصملا

نبا“هلكءةسوفنلئاسم:باهولادبع“

نبا“637398ء55ء48ء36‹رابخأ:ريغصلا

قيقرلا*138-140ء0937110يالسإلاءدب:مالس
ءةريسلا:ءايركزوبأ*173ءةَئيقيرفإخيرات:يناوريقلا

‹1016/150(خم)ريس:ينايسولا“1.128

‹1/47.تاقبط:ىنيجردلا“2136157/2

292/2305315319؛484969

1/278ءبرغملانايبلا:يراذعنبا“3496

ءبرغملاىلحيفبرغملا:يبرغملاديعسنبا“
4/4156/287ءربعلا:نودلخنبا“1

ةلودلا:زاّخب“اهدعبامو162.ريسلا:ىخاَمشلا“

ءةيفاشلاةلاسرلا:بطقلا“اهدعبامو4؛ةئيمتسرلا

:ناميلسىنورابلا*083.109-107124

10119160163164‹ةَيضايرلاراهزألا

38-39خيراترصتخم:عيبرلاوبأينورابلا*

ةيضابإلا:رّمعميلع“188.خيراتلازجوم:كاعكلا“

ءمالعألا:يلكرزلا“65-4/68.بكوميف

ةرئاد“109ءةبوجأ:نوفلخنبا“334-4

:دّمحمبجر“93/10ءةتيمالسإلافراعملا

:ميركلادبعتدوج“110.رصميفةَّيضابألا

:رانوبحيار“3107-65‹ةئيجراخلاتاقالعلا

ء‹ةَيمتسرلاةلودلا:يريرحلا“36ءيبرعلابرغملا

‹جراوخلاءارآ:ىبلاطراَمع“8109,138

وٿبد*0رئازجلاباتك:دمحأىندملا“*2

451/3652-527؛2/0.237«برغملاخیرات

:بوقعينبملاس“56‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا“

:ليعامسإدومحم125ء64ء63فبرجخيرات

:نوُدعنالهج“202ءةممالسإلابرغملايفجراوخلا
حتفلاذنمولبج:يدوهزم“27؛يسايسلاركفلا

اًكفلملا:ثارتلاةيعمج“311(رم)يمالسأإلا

«نیمتسرلخیرات:ئکبنمحرلادبع“ةئيفحصلا

تاَفلمل



‹1620ء812.ع.ةَيناظقيلابازیمیداوةديرج

‹تاطوطخملالیلد:ثارتلاةَيعمجم1927ء6

.6جم؛حالصإلاسرهف؛54حجمرديلآسرهف

“Ennami: New Ibadi manuscripts, 68-69

“Bourouba: La vie intelectuclle, 6-16 “Liwicki:

L'etat nord africain, 514-517 “Liwicki:

Document inédit, 3-6 “Negre: La fin de l'ctat, 17

“Gouvion: Monographie du M'zab, 69, 84
*“zerouki: L'imama de Tahert, 129-135

“Cuperly: Introduction a l'étude, 295.
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“يتازملاينيزكلادوبع

)م968/ه358:ت)

.ةبلطلااهدصقيملعةقلحهلتناك«لضافلجر

نبديعسحونابآوفاتلزنبالغيرزخابأرصاع
‹يمطافلاملظلاًدضامهتروثيفامهدئيأوءليغنز
.ةروثلاوداهجلافوفصيفهذيمالتدّنجو

.م968/ه8

:رداصملا

:يخامشلا“*204/1قريسلا:ءايركزوب"

2/45ءريسلا

“Lewicki: Notices, 9

:ةظحالم

.نيزوکوانيتاکينبنمءديبع:دري”

611

يتازملارانمنبدوبع

(م11/ه5:قيناثلافصنلا)

دهزلابفرعءنالجراولهانمحلاصلجر

ءفاهزلانمهبارضأعمهرابخأتدروو‹ةدابعلاو
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ةديبعوب

رکبيبأنبیحیءايركزابأرصاعامك.ينايسولا
.ةريسلابحاص(م1078/ه471:ت)

فلخينبناميلسعيبرلايبخيشلللاخدوبعو

عمهلتعقواثادحأعيبرلاوبآأىوردقوءيتازملا

.هلاحخ

.يلعيبأنبنيدلفروصنماهَّنشةراغيفتام

:رداصملا

287.288.310قريسلا:ءايركزوبأ"

‹تاقط:ىنيجردلا“2/193(خم)ریس:ىنايسولا*

.81/2ريسلا:ىخامشلا*372/2402.404

“Lewicki: Notices, 9

612

جرعألاةديبعوبأ
)م9/ه3:ق)

يبأةمامإنمزءةيمتسرلاةلودلادهعيفشاع

ةغللاومالكلاوهقفلاباملاعاخيشناكوءناظقيلا

.ادهازاعرو‹قئاٹولاووحنلاو

نبا:هتذمالتنموءثيدحلاهلزنميفسرد

.ةيمتسرلاةمامإلاخّرؤمريغصلا

‹ملعلابهلًافرتعم‹؛لضفلابهلاًرقملكلاناكو

نعاوردصهقفلارمأيفاوفلتخااذإ«عرولابهلًامّلسم

مهتاكزهيلإنوثعبيةساملجسةيضابإنإىحءهيأر
.ءاشيثيحاهفرصيل

لجرلااذهانأتيأر»:ريغصلانباهنعلوقي

الجرسوۋؤرلادوسيفتيأرامفءهيلإتسلجو

.ناظقيلايبأىلعلوخدلاليلقناكوءهنمعشخأ

هبناجبهسلجيوءهلفقيناظقيلاوبأمامإلاناكو

.اماركإوًاريدقت«سلاجملاىف



ةديبع

:رداصملا

:يخامشلا*83-84ءرابخأ:ريغصلانبا"

راهزألا:ناميلسينورابلا“190-191(طم)ريسلا

يفةيضابإلا:رّمعميلع“243-244ءةيضايرلا

.7ء‹ةلودلا:زاحب*140-٤4/141«بکوم

613

(حلفأوبأ)ينالجبلاحلفأنبةديبع

)912-961/ه350-300)

هلزنمذخَّتاوةعساوةورثاذًٌفكلاعيخسناك

موقي‹ةديدعًارهشأمهضعبهيفٹکمیخياشمللیوأم

‹مهتمزالمبهملعىقلتیو‹هلامنممهمعطيومهب

هدنعةماقإلارثكأنّمموءمهتسلاجمىلعةبظاوملاو

.يتولاللانسادلجنبهللادبعوبأ:خايشألانم

یىسوموبأو«ينالجويلاعيبرلاوب:هدنعذملتتدقو

ىفيرحتلاوءهللةيشخلاديدشناكهَنِإهنعليق

.ةحالعلاولمعلايفًادهتجموءقزرل

:رداصملا

117-118(خم)ةسوفنلهأةريس:يروطفبلا“
.2/25ريسلا:يخامشلا

614

(دمحموبأ)ينيمرغتلاةراوزنبةديبع

(م10/ه4:ققلئاوأ)

.ةسوفنلبجبنيمرغتىلإبسني؛عرولماعملاع

؛كرتفقفويملوءاضقلاومكحلابصتنمىلوت

.نراشِإلهآنمقاحسإوبأهدعبهالوتو

رومأسانلاملعيوءهيفيتفيملعللًاسلجمذا

.دمامهنباوTHرورعز
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:رداصملا

56122(خم)ةريس:يروظطفبلا*

.211-1/214ءريسلا:ىخامشلا*

615

(رکبوبأ)نيدسأنبقيتع
)م9/ه3:ق)

‹ينودملایتفنبواجخيشلارصاعءاهيقفناک

.فلخنبراهقلادبعخيشلاو

ةبوجأ»نمرشعثلاثلاباوجلاةلئسأبحاصوه

ةفيلخورمعديهشلاروتكدلاهققحيذلاء«ناَّرفءاملع

:رداصملا

.38نافةبوجأ:ناَرفءاملع“

616

“يتارزلانامثع

(م13/ه7:ق)

.ينالدبألاوافيسخيشلانعملعلاذأ

مجننبحلاصربلاوبأخيشلاملعلاهنعذخأنَّممو

.يوارغملا

َنأِبةئيضابإلافيلاتلوحهتلاسريفيداربلاركذو
.لزاونلاوتاطقتلملالئاسميفاباتكهل

:رداصملا

بتکدییقتاهیفةلاسر:يداربلا*ريسلا:يخاّمشلا“

:بطقلا“2/294.زجوملاباتكبقحلمءانباحصأ

رتفد:بوقعينبملاس“.123ءةيفاشلاةلاسرلا

46(خم)ةلاسر:تيراعتنبا“(يريبعجلاهيلعلاحأ)

:يريبعجلا“204334‹203ءةباّرعلاماظن:يريبعجلا“

1/0.191‹جراوخلاءارآ:يبلاطلاراتمع*.7.حمالم

يتارازلا:درو"*



617

‹نامثاببريهشلايجيدلايتازملانامثعوبأ

)م9/ه3:ق)

.جيدةيرقنمدهزلاوكسنلاخيش

تامارکو‹ءاخسلاوراثيأالاوداىنيجردلاهنعلاق

ء؛كلاسملاجهنأدهزلاوكسنلايفكلس...ءايلوألا

.«كلاهملانعهدعبياميفهدهجىّرحتو

وزنُمهتنباو«نوزوميربربمالکبملكتيًارعاشناك

.هنایبوهلالختثروءةحلاصةرعاش

ريثكءلالظلارفاوءريبكعرازمكلذىلإوهو
.لاونلا

.نامڻابیلصم:لبجلادهاشمنمضو

:رداصملا

150/2-155(خم)ريس:ىنايسولا“

:يخامشلا“*308-2/313.تاقبط:ينيجردلا“

9-150‹ةلودلا:زاحب*177-1/180‹ريسلا

.2(خم)لبجلادهاشم:دمحمينورابلا“6

618

جايحينبدمحأنبنامثع

)م9/ه3:ق)

دهعيفاهئاهقفواهيمدقموترهيتخياشمنم

الاوناك»ءعماجلادجسملاببيطخءمتاحيبأمامإلا

:رداصملا

:زاحب*110ء7106.«رابخأ:ريغصلانبا"

.313ءةلودلا
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رافصلانبنامثع

)م9/ه3:ق)

ابأمامإلارصاعوةئيمتسرلاةلودلادهعيفشاع
تناكدقفءاهخياشمنعملعلاىقلت«ترهيتبمتاح

.برغملاقارعكاذنآملعلايفترهيت

.ترهیتدجاسمنمدجسمیفاًبیطخنامئعناک

:رداصملا

:ىحخاَممشلا®105ءرابخأ:ريغصلانبا“

‹266.ةَيمتسرلاةلودلا:زاتحب*1‹ريسلا

4.

620

ينغراملايفوسلاةفيلخنبنامثع
(ورمعوبأ)

(م12/ه6:ق)

دالبنمهلصأءنيزرابلاةيضابإلامالعأدحأ

.فوس

تاقلحهلتناك2ةَماهلاهفيلآتببهذملاىح

هتردقمبزاتماو؛لضافأءاملعاهيجّرختملعلل

رصعيفاشنءبهذملانععافدلايفةيلدجلا

زربأىقتلاوءنالجراوبةيملعلاةكرحلاهيفترهدزا

نبدمحأسابعلاوبأ:اهبهخويشنمناكفءاهمالعأ

عيبرلاويأو(م1110/ه504:ت)ركبنبدمحم

‹(م1078/ه471:ت)يتازملافلخينبناميلس

.ليعامسإنببويأناميلسوبأو

ميهاربإنبفسويبوقعيوبأهقافرنمو
دبعراًّمعوبأو‹(م1174/ه570:ت)ىينالجراولا

.(م1174/ه570لبق:ت)يفاكلا

 



نامثع

لقتنا؛«هرشنوملعلابلطيفتالحرلاریٹکناک

.سلبارطوديرجلادالبونالجراونيب

وبأوءحوتفلانبوانجنبزعملا:هذیمالتنمو

يصينكنتلانوميموءيسوفنلاىسيعنبىسيعىسوم

.يمغرولا

لهأةداعإعانقإلاوراوحلايفهجهنمبعاطتسا

هنعلاقنعاوُلوتنادعب«بهذملاىلإةَّماحلا

.«مالكلايفاميسالمولعلايفامامإناك»:يخامشلا

:هزربآنماًماهائیرکفاڻارتكرت

خسنهتمدجوتءطوطخم«تالاؤسلا»باتك.1
شيفطابطقللوءةسوفنوةبرجوبازيميفةديدع
يفةيضابإلارداصمٌمهَأنموهو؛هيلعةيشاح
ءهریيسيفيخامشلاعجارمنممجرمو‹ةديقعلا

.اهمجعميفمجعملاةنجلو

‹تابتكمةّدعيف(خم)ء«قرفلايفةلاسر2

.ةيرجحةعبطعبطو

:رداصملا

483/2-485.تاقبط:ىنيجردلا"

0103/2169170173ريسلا:يخامشلا“
ءةيفاشلاةلاسرلا:بطقلا*220ءرهاوجلا:يداربلا*
:رمعميلع*40-41ةماعلاملس:ينورابلا*3
ةلودلا:زاحب“222/4-225حءبكوميفةيضابألا

انثدابمهذه:نورخآوحلصمدمحأ“105.ةيمتسرلا

:دیعسجاحلا“118‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا“

؛بوقعيوبأ:وجاب*149.150بازمينبخيرات

رامع*53ةديقعةيضابإلا:ةميعطرباص“677

ةلاصألاةلجم“291/2ءحجراوخلاءارآ:ىبلاطلا

‹نالجراوبةيملعلاةكرحلانعحمالم:يمانلاورمع
سرام-يرفيف/ھه7لوألاعيبر-رفص)42-43ع

:يلدبعوبلايدهملا:ةلاصألاةلجم*6ص(ع7
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مرحم)41عءةيمتسرلاةلودلانعتاحمل

لیلد:ثارتلاةيعمج“2)م9771ىفناج/ه3971

سرهف232مقر«رديلآسرهف٠تاطوطخملا

.719/23-و-آجمبطقلا

*“Lewicki: Les historienes.

621
ّ

میهاربإنبنودع

(م1228/ھ626:يفيح)

نميبرغلابونجلاىلعةعقاولاثالثاةيرقسّسؤم

.مويلاىلإةيقاباهلالطألازتالو«نجسيينبةئنجأ

ةعاجشلاباوفرع«نوهُبويلَكَب:مهنمةوخإهلناك
ةنسبازيمنميقرويملااوجرخأذإةدجتنلاو

مويلاىلإءالؤهدافحألازيالو.م1228/ه6

.نجسيينبيفنيدوجوم

:رداصملا*

.17-18(خم)بازمخیرات:زايتم*

622

دیعساب؛ریکبنبنودع
)م1965/ه1385:ت-م17/ھ1325:و)

ىلوألادوفولانمضناكوءةيسنرفلاوةيبرعلانيتغللا
يفجّرختمث؛سنوتىلإةيبازيملاةيملعلاةثعبلل
لّصحتاهدعبوءةمصاعلارئازجلابةيبلاعثلاةسردملا

كلذدعبوءرئازجلاةعماجنمقوقحلايفةزاجإىلع
ةفاحصلايفنييبازيملااياضقنععافدلاةَمهمیلوت

ىلإبلاطملاوضئارعلاةباتكوءناظقيلايبأةفاحص

دينجتلاضفرةيضقيفةّصاخبوءةيسنرفلاتاطلسلا

.يسنرفلاشيحلافوفصيفيبازيلابابشلليرابجألا



يونسلارمتؤملايفةيريضحتلاةنجللابتاكوه

.ىقيرفإللالامشلابنيملسملاةبلطلل

ىفتردصىتلا«ةايحلاةديرج»لاماعابتاكناك

.ةمصاعلاب1933-4-1

اهبضراعيلءرايعملاةديرج»1934ماعردصأ
.«ميحجلا»:يدومعلانيمألاةديرج

.«ىرئازحلابونحلانيدمت»:ةيفحصلاهتالاقمنم

ىفةَيتطلاتاداشرأإلا»:ناونعبعوبطمهلردص

.«ةئيردحلاضارمألا

یفهذوفنلغتساذٍإءهتایحرخایفهتریستریغت

.نوُيبازيملاهيلعمقنف‹ةَتماعلاحلاصمعييضت

.ىلفسلاةكيلمىفرجنخةنعطبالوتقمتام

:رداصملا*

165176ءبازيمينبخيرات:ديعسجاحلا"

سرام22/1350ةدعقلاوذ14)26ع:رونلاةديرج“

(1932توأ/1351يناثلاعيبر20)47ع(2

.26/3/1995يفةيطخةلاسر:ديعسجاحلا“

623

رصاننبمساقنبرصاننبنودع

رفص18سيمخلا:ت-م1955ربمفون1/ه1374:و)

(م1988ربمتبس29/ه9

ةنسةايحلاةسردمبقحتلاءةرارقلاديلاومنم

.م1969ةنساهيفجّرختوم11

جّرختو‹م1972ربوتكأ15مويةايحلادهعملخد

؛ضويبميهاربإخيشلا:هتذتاسأنمو.م1979هنسهيف

.زوبديلعدمحمخيشلاو«ديعسيفيرشخيشلاو

قحتلامثءةنسةّدملةايحلادهعميفابقارمنّيع
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ةورع

نمسناسيللاةداهشلانوم1980ةنسرئازجلاةعماجب

.م183ماعةفسلفلادهعم

اًدجفّرشمةجردبريتسجاملاةداهشىلعلّصحتو
دنعيسايسلاركفلا»:هناونعثحببم1987ةنس

فسوينبدّمحماحخيشلاءارآلالخنمةَيضابإلا

.هتافودعبثارتلاةيعمجهتعبط.«شيفطا

سابعلاييألدابعلالاعفأطوطخمقّقحهنأركذُي
لبقهتفطتخاةينملانأالإهعبطلٌدعتسيناكوءكدمحأ

.هئاهنإ

ةسردملامّلعمواريدملغتشاةمصاعلابهتساردءانثأو

دهعمبةفسلفلامسقسيئروادعاسماذاتسأمث؛ةيادهلا

.ةفسلفلا

ةفاشكلاراطإىفٌداجلاهلمعةيفاقثلاهتاطاشننمو
.ةايحلاجاوفأنمضايدايقاوضعناكدقفءةيمالسإلا
.تامّيخملاطيشنتيفةءامكلاةداهشلانو

ةدارإلاةَوقوءةرشعلابيطوءةيلاعلاقالخألابرّيمت

.ليصحتلاوٌدجلاىف

فلتخمىفباتكفلأىلعديزتءةيرثةبتكمكرت

.نونفلا

رِإيفوتءةينطولاةمدخلابجاوءادأةرتفيف

هتجوزوهتدلاوووههتيحضبهذءميلأرورمثداح

.ةريغصلاهتنباو

:رداصملا*

رصاننودعةايحنمتاضمو:نالهجیفطصم“

.يسايسلاركفلا:نودعنالهج“ص1.نالهج

624

يميمتلاريدحنبةورع

)م678/ه58:ت)

اهيلإو9ةتيدأهئم‹يرجهلالوألانرقلامالعأنم

«ةتيدأنبةورع»:لاقيفءنايحألانمريثكيفبسني



ةورع

.سادرملالبوبأ:هوخأو

قحلالوقيناكءدمألاةنايدلاوعرولاوملعلايفغلب

اًضفار«هللالإمكحال»:لاقنملّوَأوهو«يلابيالو

.نيفصةكرعميفميكحتلل

دايزةيغاطلانامزىلإشاعفءاجنوناورهنلارضح

ءلوقلاهلظلغأفهسفننعاًمويهلأسيذلاهيبأنبا

دائيزنبهللاديبعهنباماَيأتناكنأىلإءهيلعىَقِبأف

.كلذكهتنبلتقوءهبلصوهلتقف

ضبقیتحةورعبلطدايزنبانأرداصملايورتو

فيك:هللاقوءهالجروهاديتعطقفهبلتٹموءهيلع

كيلعتدسفأو؛يايندَئلعتدسفأ»:لاق؟یرت

.«كَترخآ

لهأعفراملاهلاقيتلاكلتاهنمءةئيرعشدئاصقهل

:اهتموءحامرلاىلعفحاصملاماشلا

مرحمبمهلتقانيلعسيلو

محمريخهللاباتك:انلقف

:رداصملا

‹فراعملا:ةبيتقنبا“223ءةرهمج:مزحنبا"

خیرات:يربطلا“216ءقاقتشالا:ديردنبا۹"0

‹؛تاقبط:ىنيجردلا“175/6ءكولملاولسرلا

61869قريس:دادمنبا“12226

ةأشن:تافيلخضوع“67-1/68ريسلا:يخاّمشلا“

نامع:شقرقدّمحم*103106ء18ء7ءةكرحلا

خيرات:ميهاربإنسح“86ء80.ةئيضابإلاةكرحلاو

16-5/17ءمالعألا:يلكرزلا*380/1ءمالسألا

جهنم:رصاندمحم“80ءةيمتسرلاةلودلا:زاگحب*

49.‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا*91-92ةقوعالا

رباص“*169ءةيمالسإلاقرفلا:ىيضاقلانامعن“*

20.33قئيضابإلا:ةميعط
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625

يبيرع

(م894/ھ281:لبقيح)

ةيمتسرلاةلودلامامإءناظقيلايبأمامإللرصاعمماع

ةراوزءابدأوخياشمنموهو‹(م894/ه281:ت)

:رداصملا

.31«يتورابلاناميلس:ناظقيلاوبأ*

626

ترايغاتنبزعلا

)م961-1009/ه400-350)

ءارآلانيودتىفاومهسأنيذلاةباّرعلاءاملعلانم

دمحميبأخيشللًارصاعمناكذإءةيضابإللةيهقفلا

يفًايضاقناكهنأينايسولاريسىفةراشإتدروو

.نالجراوىرقیدحإءلاَوْنيِت

:رداصملا

.2/174؛107ء1/45(خم)ريس:ينايسولا

627

ییحیيبأنبميهاربإنبزیزعوب
(يلاغوبأ)ينورابلاءايركز

)م135/ه746:ت)

ىسيعنعملعلاذخأ«نييسوفنلانورابلآنمملاع

.هذاتسأةافودعب«ىربكلاةخيشملاىّلوت«يسيمرطلا

لازيال؛«زیزعىبأطقل»:بفرعفيلأتهل

لئاسميفوهوءهللادبعوبأهذيملتهنعهلقنءاطوطخم



يداوتابتکمیفحسرةذعهنمو‹هقفلاوةديقعلا

.بازیم

.نيدلابسنةلسلسهيلعتزاجنمموهو

:رداصملا

:ناظقيلاوبأ“194/2ريسسلا:يخامشلا“

ةيضابإلا:رّمعميلع“27-1/30ءينورابلاناميلس

خیرات:دليعسجاحلا“2/69/2115ح٤بکومیف

‹تاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج“85بازمىنب

628

:زيزعاببفورعملاةجاوخنبزيزعوبأ

)م1870/ه1287:ت)

ةكنحىتوأءاهئاسؤردحأو‹نالجراوباہشنم

ةشوشوبدارأاملذإءرومأللاًريدقتوءةَئيركسع

نیشرعلکنیباطایتحاینينأزیزعوبآمهيلعحرتقاف

املصاصرلابامرهلتقيةشوشوبلعجاممروس
.اًديهشتامفءةدلبلاىلعرطيس

:رداصملا*

.81-82(خم)نابلانصغ:مازعأ“

629

يراوهلايريسعلا

)م9/ه3:ق)

‹يريسعلاهللاقيلجر»:ًالئاقمالسنباهركذ

.«ملعلاعساوریصب٤هقفملاعلجر‹یراوه

«ةسوسىلإلقهتنانءاهصحفوناوريقلانکس

نموهوءةعساولاةورثلاملعلاىلإعمجهنأودبيو

.ىندألابرغملاةَيضابإ
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يلع

:رداصملا

159؛هخيراتومالسأإلا:مالسنبباول“

.1223‹ريسلا:ىخاَتمشلا*

630

ىناجلاىلعوبأ

(م11/ه5:یقلبق)

:لوقيثيحةرامإلاىَلوتهنأىلإيروطغبلاراشأ

يلعابأاوُدرمث«ثدحريغنمةرامإلانمهوعزن...١

يبأنبهللادبعيبأعزندعبكلذوء«تافيويفيناجلا

.اهنمروصتنم

:رداصملا

.49(خم)ةريس:يروطفغبلا“

631

ينارجايلايلعيبأنبيلع

)م11/ه5:ق)

دمحمهللادبعيبأذيمالتنموءىءاملعلاخايشألانم

‹(م1048/ه440:ت)ةباّرعلاماظنعضاوركبنب

.ةقلحلاءىدابمهيلعىقلت

يفةلأسميفوسلانامثعورمعوبأهنعیورو

ءايركزوبأهنعركذوءهتذمالتدحأهلعلفةديقعلا

.ةيلوصأوةيمالكلئاسمينالجراولا

نوکيدقوًاملاعيلعنبىسومنارمعوبأهنباناک

.هنعجّرختنمم

يلعيبأمسابتايصخشثالثينالجراولاركذيو
ء‹يتازملافلخينبناميلسلذاتسأىلوألا:ةدّرجم

نممّدقملجرةثلاثلاو«نيجردلهانممدققةيناثلاو

نيبواهنيبةقالعلاديدحتنمنُكمتنملو.ةوازفن
.هلمجرتملا



يلع

:رداصملا

‹0194195ء2/178(خم)ريس:ينايسولا“

191511525.تاقبط:ىنيجردلا“2

.2/174.ريسلا:ىخامىشلا*

632

”(رحلاوبأ)يربنعلانيصحلانبىلع

)م747/ه130:-ت)

ءةكميفيرجهلايناثلانرقلالئاوأيفشاع
‹(ه100-150)ةئلاثلاةقبطلانمضىنيجردلاهفّصو

.لئاوألاةيضابإلاةَّميأوءنيعباتلايعباتنموهف

نبرباجءاثعشلايبأةوعدلالهأمامإىلعذملتت

.ةميركيبأنبملسمةديبعابأمامإلارصاعوءديز

لهأءاملعهيلإعمتجيةكمبملعسلجمٌرحلايبأل
نايفسوبأهرضحيناكنَّمموءةماقتسالاوٌقحلا

.ليحرلانببوبحم

مكحلاةمواقميفءةارشلاعمهداهجبمهاس

يدنكلاىيحينبهللادبعشيجيفناكوءيومألا

.ءارقفلاىلعهبداجفهقزرهللا

احصنتنّيضَتء؛قحلابلاطىلإاهثعبةلاسرهل

يفدهزلايفهباحصأوٍْيَعلوسرلاةريسباريكذتو

.ةرخأآلاىفةبغرلاوءايندلا

مهلسرأنيذلاةّنسلادفولاءاضعأنمضريتخا

زيزعلادبعنبرمعلداعلاةفيلخلاةلباقملءةيضابألا

ةمألانوؤشومكحلااياضقيفمهفقاومومهئاراءالدإو

حيحصتىلعلمعلاهنماوبلطوءكاذمويةيمالسإلا

هئافلخوٍيَيلوسرلاجهنىلإةمألابةدوعلاو‹عاضوألا

.ربانملاىلعولعمامإلانعلةئنسعنمو‹نيدشارلا

يفرحلايبأةيجهنمنّيبتةفيرطةّصقينيجردلادروأ

292

.ةماقتسالاىلإةدوعللنيفرحتنملاديبذخألاوءةيبرتلا

؛ديدحلایفهودقو٤ذلمحمنبناورمدنحهرس

فوعنبراتخملاةزمحيبأةيارتحتةكميفلتقف

.ه130ىلاوح

:رداصملا

‹218/2؛5/17ءتاقبط:ىنيجردلا“

‹ريسلا:ىخامشلا“*12620263272-9

نبا“1/160161:رطانقلا:ىلاطيحلا“93-2

؛ىناغألا:ىناهفصألا“8-19ءةريسلا:دادم

«برغملاخيرات:زوبد“2325143144

14.نامعةقالع:يريبعجلا“175/2382

:يبايسلا“35ءيضايرلادهعملاتاقلط:يبايسلا“

49‹جهانملاقدصأ:يبايسلا*97¢زاحملاوةقيقحلا

.32‹رصميفةيضابإلا:دمحمبجر“

:ةظحالم

.نيصحلاوبدری

633

يبرجلايسيديلانايبنبملاسنبيلع

)م1708/ه0:تم5/ه1045:و)

حابرألاةموحنمهلصأءةيملعلاةكرحلاباطقأدحأ

ءناظقيلايبأبسحجاجمأوأ«يريبعجلابسحةبرجب

نعوءاهئاملعنعرهزألاعماجلايفملعلاذأ

.هذيمالتبجنأنمو‹نميألاهدضعناكوءيشحملا

ءاهبيترتويشحملاهذاتسأيشاوحعمجىلعفكتعا
.تعاضلهالولءةيلصألاخسنلانيبواهنيبةقباطملاو

حرشباتكىلعءاملعلانمةثالثيشاوحعمجامك
نبناميلسو‹ىشحملاهخش:مهو‹تالاهجلا

 



بازیميداوتابتكمو«هخسنالإةيضابإللةبرجةريزج

.ةاقتنمبتكلهتاخوسنمبررخزت

.ةبوجألابةقفرم«هخيشاهبلأسةريثك«ةلئسأ».1

.ىشحملاءاثرىفةينيس«ةيثرما»اهنمءمظنورعش.2

فاقوألابقلعتتلئاسماهنم««ىواتف».3

ينببرديلاةبتكمبةخسناهنمدجوتوءدجاسملاو

ءاهلاوحأو«ةبرجثداوحضعباهيفديفةلاسر».4

لازيالاهريصمنكلوم1689/ه1100مامت

.الوهجم

نبديعسهيلإاهبسنءاديحوتلاىفةلاسرا».5
.ىّشحملاهخيشاهيلعقلعدقو«تيراعت

ةنستولاالبدقعنملا«ىملعلاعامتجألارضاحم».6

.ةداهشلاةَيضَقيفرظنللم1692/ه3

ةنسبهتافوخيراتبوقعينبملاسخيشلادّدح

.م1708/ھ10

.ميزلابدوجومهربق

:رداصملا*

ةبرجءاملعمجارتيفةلاسر:تيراعتنيديعس"
34(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوب“84-89(خم)

ملاس“59٤10ق(خڂم)سورد:بوقعينبملاس“

122.123ء13فبرجخيرات:توقعينب

:يريبعجلا“1/158ءيراضحلادعبلا:يريبعجلا“

ء؛تاطوطخملاليلد:ثارتلاةَيعمج“13ءحمالم

جم؛بطقلاسرهف...78166جمرديلآسرهف

.23/1و؛3ج19/3و

22293*2م مالعأمجعم

634

(نسحلاوبأ)حلاصنبىلع

/ه9مَّرحم25ءاثالثلا:ت-م6/ه1324:و)

ناضحأيفعرعرتوءةرارقلابدلوءيبرمورعاش
.ةظفاحمةلئاع

دّمَحُمخيشلاديىلعميركلانارقلاظفح

.ةرشعةيناثلانسزواجتيالوهوءيسلبارطلا

ء؛سنوتىلإهذخأةباجنلاهدلاوهيفىأرالو

ويأخيشلااهسأرييتلاةيناثلاةيبازيملاةثعبلابقحتليل

.ةنوتيزلاعماجباريخأوءةينودلخلاةسردملايف

ىلإداعوءةيعامتجافورظلهتساردمطاقهنأريغ

سيردتللبدتنامث؛ملعلاتاقلحىلعبظاوف«هدالب

.ةركسبةنيدميف

؛ةًرحهسردمحتفو«ةيريخةيعمجنوكةركسبيفو

ةرارقلاىلإداعلباهبيميلعتلاهراوشملمکيملو

ةيمسرلاةسردملابميلعتلالعشملمحيفمهاسو«ةيناث

.اهتأشندنع

ةارجنمهفیارامل‹حاحلإبرامعتسالاهمحال

كلذناكوءةيبرعلاةغللاونيدلاةمدخیفصالخإو

:سرادمنملکيفلغتشافء«هرارقتسامدعلاببس

ءطاوغألاوءةيادرغوءنازيليغوءةرارقلاوقةركسب

.سارهاقوسوءةكيلمو

لاهحارسقلطيملو‹تاينبعبرألايفلمتعادفو

تنوكتاًملوءم1954يفةيريرحتلاةروثلاعالدناليبق

لبجباوقحتلانيذلالئاوألانمناكةسداسلاةيالولا

فقاوميروثلالمعلايفهلوءةداعسوببرق(ليحكوب)

e ٠

.هګرسم



يلع

نمهلزنمناكفءتاهطضالاطاشنلااذههلبيس

:ديدشتنعلضّرعتوءراوثلااهيلعدّدرتييتلانكامألا

وهرفامنيبءدمحموريكبةيدلوىلعضبقلاىقلأدقف

بارتلاربعةلئاعلالمشتّنشتفءةمصاعلابىفختو
.م1962ةنسلالقتسالادعبالإمَّمجتيملو«ينطولا

خيشلا:لاثمأركفلالاجرعمتاءاقلوتالاصتاهل

ءيبقعلابيطلاخيشلاو«سيدابنبديمحلادبع

.ةفيلخلآديعلادمحمرعاشلاو

يدانتاطاشنيفنيمهاسملاونيبظاوملانمناكو

ءاهريغوناظقيلايبأدئارجيفةيرعشلاهدئاصقرشن

وأةينيدةيسانممتالف١٤هرصعثادحألةارمهرعشو

:هراثآنم.ارعشاهيفلاقوالإةينطو

.(طم)ءحلاصنبيلعنسحلایبناويد».1

.(طم)‹«ىسألانيوىساملا»ناوید.2

.هعبطمتينالبقيفوتءرئاٹرعاش»ناويد.3

.(خم)؛دئاصقلانمةريبكةعومجم.4

.(خم)ءةّئاهلئاسروتاركذم.5

:رداصملا*

٠حلاصنبيلعنسحلايبآةمجرت:رمعرصان“

ميهاربإخيشللةلاسر:حلاصنبيلع”.ص3(خم)

25خیراتب(خم)‹(اتیب24)هحدميفةديصقو.زايتم

.مم6يام8/ه1344لاوش

635

‹يرصانلا«رمعنبيلع

ءرمعاويلعاب:بريهشلا

(م1980ةيليوج/ه1400ناضمر:ت)

اًسيئربختنا.ءبازيمبةيادرغةنيدمنايعأنم
.م1959سرام8مويةيادرغةَتيدلبل

294

عمتجافءةتيريرحتلاةروثلاةرصانملعاسمهلتناك

«راشيقيفلوأ»يسنرفلاعافدلاريزوبم1959ةنسيف

نالك»يركسعلاةيادرغةرئادسيئرو«ضويبخيشلاو
‹ىرئازجلابارتلاةدحوصوصخبضوافتلل«شالك

يأرلمييذلاهفقوميفضوُئيبخيشلادييأتو
امك«رئازجلانعءارحصلالصفلضفارلانييبازيملا

سينولنباةكرحداعبإلاضيأضويبخيشلاعمىعس
ةيادرغذاختتالىعستتناكذإ«بازيمنعةكيلاصفنالا

َنكلوءةروثلاضاهجإوءارحصلايفاهطاشنلاًركرم

.اهقيرطيفنيتينطولافوقوللشفلابتءابةكرحلاهذه
ةَتيلخلتاعامتجالازكرمةيادرغبٌيرصانلارجتمناك

.ةروثلا

خيشلاحالصإللاةيعمجسيئرلبئانبصنمئوت
‹م1957ةنسهعملقتعاوءحافكلايفهليمزركبابحلاص

ةّتستيمظعتنجسيفةيرامعتسالاتاطلسلاهتنجسو

ةروثلاةرصانموداهجلاالصاوامهجورخدعبوءرهشأ
هفلخركبابحلاصخيشلاةافودعبوءلالقتسالاىح

.هلجأهافاونأىلإةيعمجلاةسائريفيرصان

:رداصملا*

جاحلا“33ءةروثلايفيلامعأ:ميهاريإضوُتيب"

:ةكبوأدمحأ“.213215ءبازمينبخيرات:ديعس

.(خم)مجعمللةيبيرجتلاةخسنلاىلعتاظحالم

636

يبرجلايريخلاردينبىيحينبيلع

(م15/ه9:ق)

ذٳءهدهعيفمهزربأهلعلوءةبرجخياشمنمخيش
.ةريزجلايفهيلعدمتعملايتفملاوملاعلاناك

ءايحأإالةنوعملاهنمنيبلاطبازيمينبدفوهدصق

هنباالإدجيملفءيداولاعوبريفبهذملاوملعلا
ةينيدلاةّمهملاهذهلالهأ(ديعسيّمعبريهشلا)اًديعس



؛مهعمهذخألهنعمهللزانتوهبیځکضف‹ةيعامتجالاو

.هرظتنتيتلاةئقاشلاةّمهملاىّلوتيل

ًالِإدیعسهنباحيشرتىلإدمعيملهنأروهشملانمو

مهملحأومهاكذأهدجوفمهلكهدالوأنحتمانأدعب

:رداصملا

سرهف؛تاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج#

خیرات:دعسجاحلا#38ص٤«دیعسمعةيتكم)2(

.78بازميتب

637

)م1179/ه5:يفيح)

ذج«سنوتبونجءديرجلادالببنيجردمالعأنم
تاقطا»باتکبحاصىنيجردلادمحأسابعلايب

.(«ترغملابخياشملا

‹يبرغلانادوسلادالبىلإراُجتلارابكنمناك
.ةناغويلامىلإلصو

ةنسمالسإلاىلإيلامكلمةيادهيفببسلاوه

بلطامدنعكلذوءههقفوهملعلاًرظنم1179/ه5
ءارطمءامسلانملزنيلهگبروعدينأكلملااذههئم

نبٌئلعمهلثاغتسافيدشطحقمهباصأنأدعب

ترمعوءراطمألاتطقسفءءاقستسالاةالصبفلخي

.هدعبنمهنيعروكلملانمآفءراهنألاونايدولا

:رداصملا

517ء5516ء513/2ءتاقبطلا:ىنيجردلا“"

ةلاسرلا:بطقلا*57-458ريسلا:يخاَّمشلا“

ءاهقفرود:سايلإدمحأ“117-118.ةيناشلا

:رّمعميلع“97ءيلامةكلمممالسإيفةَيضابإلا

ةلودلا:زاّحب*128/3-129«بكومىفةئيضابإلا

‹ةوعدلاجهنم:رصاندمحم“8-29‹ةيمتسرلا

20.

638

(نسحللاوبأ)يبعصملافسوينبيلع

(م1773/ه1187:دعبت)

‹يبعصملافسويخيشلالجنوءةبرجءاملعدحأ

.ةَضابأإلاهمفیفةديدعلافبلآتلابحاص

ءةبرجبريبكلاعماجلاةسردمبهدلاونعملعلاذخأ

ورمعخيشلاىلعذملتتف‹ةدازتساللرصمىلإلحرمث

لغتشاهتدوعدعبو.يتالتلايبرجلاناضمرنبا

امك.دئاصقةّدعهلرعشللاًمظانءابيدأاًقذاحناك

:تیراعتنبديیعسهنعلاق.بتكلاهخسنبرهتشا

‹حيحصلاعماجلاىلعيشحملاةيشاحهطخبتيأرا

ىلعهدلاوةشاحو‹حاضيألاباتکوءدعاوقلاباتکو

.نیروغبتباتک

:رداصملا*

)م(مجارتلوحةلاسر:تيرامعتنبدیعس“

ءةبرجخيرات:بوقعينبملاس“*111-0

.139-8

639

)م1955/ه5:ت-م7/ه5:و)

يفنرفيلبجبدلو«نيلماعلاةسوفنلبجءاملعنم

هيقفلاديىلعنآرقلاظفحف‹هتأشنذنمملعللدرجت

هللادبعخيشلاىلعهقفلاءىدابمذخأوءلجمألاملاس

.ينورابلااشابناميلسدلاوءينورابلایحینبا

 



يلع

ةنسرهزألاعماجبةساردللرصمىلإرفاسمث

هًرطضاو«تاونسثالثاهبثكموم1910/ھ8

عماجيفهتساردلمكأف«سنوتىلإباهذللضرملا
.نيتنسةَدملةنوتيزلا

ءهسأرطقسمىلإم1915/ه1333ةنسداعو

ةنيدمدصقفءهترداغمىلعهتمغرأنتفلافورظًنكلو

نمسنوتىلإرجاهيلرهشآةينامثاهبيقبوءةراوز

.اًماعرشعدحأةّدملديدج

ةيحانباًيعرشاًيضاَقةيلاطيإلاةموكحلاهتنتيعف
غرفتيتاونسثالثدعبهبصنمنملاقتساوءةينايرلا

.فاقوألاودجاسملانوؤشةتيرومأمل

ةنسيفو.دجاسملايفنارقلاميلعتلدّرجتمث

ةيوازباًئيعرشاًّسردمىلاهألاهراتخام1942/ه1

ن؛تاونستساهبثکمو‹ةخاضبلاهیرقب«ينورابل'

‹ميظعتلاوةوافحلااهبدجيلةبرجىلإديدجنمرجا
ىحم1947/ه1367ةنسنمنآرقللاًمّلعماهبيقب
.هتافو

.ةبرجبغلاوةموحبقالمعماجةربقمبنفدو

:رداصملا*

.321(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوب”

640

:ٿ-م1919/ه7:و)

)م1980یفناج5/ه1400رفص27ءاثالثلا

نمءايبيلبتولانةنيدمبرّمعمىبحييلعخيشلادلو
.ةظفاحموةنّيدتمءلاحلاةطّسوتمةلئاع

یرقیدحإ«تیوکت»ةيرقنكستهترسأتناك

هدلاوهلخدأةساردلللُّهأتامدنعوتولانىحاوض

296

دبعيبازعلاخيشلاهيلعفرشيناكيذلاءةيرقلابانك

‹ةباتكلاوةءارقلاءیدابمذحخأفءيوابكلادوعسمنبهللا

.ميركلانارقلانماطسقظفحو

ةموكحلااهتحتفيتلاةيئادتبالاةسردملابقحتلامث

نيبهبهاومتلجتوءهغوبنرهظامناعرسوءةيلاطيإلا
ىيحيىسيعخيشلاهذاتسأرظنهيلإتفلاممءهئالمز

نماملاعايبيلتمدقتسانأفداصو؛يوابكلاينورابلا

مولعلانمةلمجوءئضابإلاهّقفلاسردیلةهبرجءاملع

ءيبرجلاينيللایحینبناضمرخيشلاوه‹ةيعرشلا

.هغارفتاقوأيفهمزالوهتاقلحىلإمضاف

ءةبرجىلإينيللاخيشلاعجرم1927ةنسيفو

.هتاقلحبقحتلاو‹حومّطلاهذيملتهقحلف

.رماعلاةنوتيزلاعماجفوفصىلإكلذدعبلقتنامث

رطشههجوامّميمسوترداغم17هنسينو

طحهبو«رئازجلاىفبازيميداوبةرارقلابةايحلادهعم

ء؛ضويبميهاربإخيشلا:مهنمخياشمىلعاهلالخ

ةَّمهمهيلإاودنسأفءةيملعلاةيافكلاهتذتاسأهنمسنآ

ءكحاونأىفاسردموابلاطناكفءدهعملابسيردتلا

نمةدازتسالاوثحبلايفعّسوتلاىلعهدعاسامم

.ةفرعملا

لطعلاىدحإىفف«سنوتبزربفىفاقثلاهطاشناًَمأ

هئالمزنمةيعمجاهبنوكوءةبرجدصقةيفيصلا
.ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاىّلوتتءةبلطلا

.داشرإلاوهيجوتلايفهطاشنزربةرارقلايفو

ةيعامتجالاوةيبدألاوةينيدلاهتالاقمرشنيناك

:اهنمتأالجملاودئارجلافلتخمبةيخيراتلاو

ءةايحلادهعمةبلطاهردصي:بابشلاةّلجم.1

.ةرارقلاب



ءىمالسإلازكرملااهردصي:نوملسملاةّلجم.2

ثوحبلاعمجماهردصي:رهزألاةّلجم.3
.ةرهاقلاءرهزألابةيمالساإلا

سلبارطبناردصت:ملعملاو«يسايسلاعوبسألا.4

.ايبيل«بورغلا

ء؛تايزلانسحدمحأاهردصي:ةلاسرلا.5

.ةرهاقلاب

‹ةيوبرتتاسسؤمةَذعسیسأتیفةربتعمادوهجلب

:هدوهجترمثأف

.وداجیفةيئادتباةسردم.1

ليعامسإخيشلادهعم)هاًمس:بلعمللادهعم.2

.«نيملعمللىلاطيجلا

.حتفلاةيعمجاهريدت‹سلبارطبحتفلاةسردم.3

ريدمىلإ«سردمنمميلعتلاةقورأيفجّردتدقلو

ماسفطومىلإ«(شّتفم)ٌيوبرتهجومىلإ«ةسردم
نيحىلإاهيفيقبو(ةرازولا)ميلعتلاوةيبرتلاةنامأب
.هتافو

لَّوأهقاحتلايفلتمتيف«يسايسلالاجملايفاّن

ققحتاملنعیلختامناعرسنکل‹ينطولابزحلا

ةسابسلالزتعافءبازحألاهذهنمیجرتةدئافالهنأ

.ةيلك

هرعش:بدالاباعولورّمعمىيحييلعخيشلاناك

بدأو«نيصربولسأبزاتماو.هثيدحوهميدق«هرثنو

ءةقئافتالاقمكبحوءةقيقراراعشأكبسفءميفر

.ةفداهتايحرسمعدبأو

‹يمالسإلاركفلاوخيراتلايفتافلؤمهجاتنإةدبزو

يذلا.«ةيمالسإلاقرفلانيبةيضابإلا»:باتكاهرهشأ
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يلع

.نيملسملاديحوتىلإةميكحلاهتوعدوءةيمالسألا

:تفرعىتلاهفيلاتةلمجو

:بتكلا-الَوا

تاقلحعبرأيفء«خيراتلابكوميفةيضابإلا».1

:(طم)

.يضابإلابهذملاةأشن:ىلوألاةقلحلا

.ايبيليفةّيضابإلا:ةيناثلاةقلحلا

.سنوتيفةّيضاَبألا:ةثلاثلاةقلحلا

.رئازجلايفةّيضابْإلا:ةعبارلاةقلحلا

ةدععبطءةيمالسإلاقرفلانيبةيضابإلا».2
.تاًرم

اهرخآتامةّدععبطءاةملسمةرسأرمس».3

.يمعاباب
ےس

دمحمقيقحتب؛ثارتلاةيعمجرشن

.«ظيلغلاقاثيملا».4

عبطوء(طم)«ةايحلالكاشموةيبيللاةاتفلا».5

.«ةايحلالكاشموةملسملاةاتفلا»٠:'ناونعتحتكلذك

.مورك-دمحأقیفحتب

.(طم)‹«ىولحلانمةهلآوأةثالثلاميناقألا»6.

.«ةيناسنإلاميقلاومالسإلا».7

.«راصنألاونيرجاهملانيبنيطسلف».8

:لئاسرلا-ايناث

.(.طم)«یواتفوةبوجأ».1

.(.طم)«ةعمحلاةالص».2

.(.طم)«مالسإلايفرفسلاماكحأ».3

كارتشالابهفَلَأ«نخديوقلحيهتنكلملسم».4



يلع

(.خم)«ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألا».5

(.خم)ء«لاومألايفقوقحلا».6

:ثوحيلا-اغلائ

(.خم)‹يغوزملاليلخخيشللهشقانم.1

نبفسويبوقعييباةبوجألوحميقثحب.2
.نوفلخ

ةعوسومىلإهمّدقةّيضاَبْإلالوحثحب3

.ةيبرعلاةراضحلا

ءايركزيبألءاموصلاباتكىلعقيلعت».1

ءايركزیبأل‹«حاكنلاباتكىلعقيلعت».2

(طم).ينوانجلا

هققحيذلاء«ةسوفنخياشمريسباتكلةمّدقم».3

.يمانلاةفيلخورمعروتكدلاهذيملل

.(نسحم)ةيحرسم.2

ولءروشنملاريغاهنموءروشنملااهنمفهتالاقمام

:اهنم«بئاصمةّدعبهتايحرخاوأيفيلتبادقو

ةعونتملاللعلاوءهئانبأنجسوءةيسايسلاتاقياضملا

مدعو‹مضهلارسعومدلاطغضوسفنتلاصلٹم

ىفاديهشهبرىلإىضمف...ديلاتاذةلقو«نيعملا
ةيمالسإلاةَمأاللاكرات«فينحلانيدلاوملعلاناديم

‹؛صلخملادهاجملاو‹ملسملاملاعللایجاجذومن

.نوزرابءايطخهرثاملجسو؛نوديدعءارعشهاٹر
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:رداصملا*

ىفةزكرمةساردةيضابإلا:رّمعمىيحييلع"

رصاندمحمروتكدلاةمّدقم«مهخيراتومهلوصأ
.رتريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“*16-33ماجحوب

رثإباطخ:ومحراخف*(خم)رّمعمیحیيلع
ةنسيفبازيمبرمعمىحييلعخيشلالابقتسا
لاقم:ومحراخف*هلک.(خم)م1945/ه4

يفبازيمبرمعمیحیيلعخيشلاعمرمسةسلجيف
:رمعمىحييلع“(خم)م1945/ه1364ةنس

‹يمعابابیسومدّمحمةمّدقمءةملسمةرسأرمس

286ءنييبيللانيفلؤملاليلد:مالعإلاةنامأ“خ-أ

رمعمىحييلعخيشلا:ماجحوبرصاندمحم“
ذاقنإلاةلحم“هلك.نيملسملاةدحوىلإةوعدلاو

ناضمرء37ددعءوغاكيشبةرداصءةيبيللا

يفةءارق:ةناجوأديمح“(م1984هينوي/ه4

1ددعءقايحلاةيرودءقرفلانيبةيضابإللاباتك

144-155ص(م1998يفناج/ه1418ناضمر)

ةروكابرَمعمیحیيلعخيشلا:مساقجاحلبخيشلا“

ناضمر)1ددع.ءةايحلاةيرودءةايحلادهعمنم

.156-160ص)م1998ىفناج/ه8

641

يساکنبميهاربإنبةرامع

نوهبدالوأ؛نوهُبنبا

)م1961/ه1380:ت)

.بازيمبةرارقلاةنيدمديلاومنم

يفاًمّظومناك.ةيسنرفلاوةكيبرعلانيتغللابفّقشت
نّيعوءيرئازحلابونجلايفةكيسنرفلاةكيركسعلاةرادإلا
اهيفو.حلاصنيعيفةرادإللائماعًابتاكم1935ةنس

.اهيفسيردتللعوطتوةتحالصإةئادتياةهسردمًاشنأ

م1954ةنسىنطولاريرحتلاةهبجلةئيلخلّوأاهبًأشنأامك

داعوفيظولانععطقنام1959ةنسيفو.اهسأرتو
حتافيفهلجأهافاونأىلإهلاضنلصاووءةرارقلاىلإ

.هرمعنمسداسلادقعلايفوهو؛م1961يرفيف

 



:رداصملا*

:يرونلا*135/1.حالصإلامالعأ:زوُئبد“

م.ت.ن.م:جاحلبيفيرش”3/208‹نييبازيملارود

.(خم)

642

نايحنبةرامع

)م7/ه1:ق)

ملعلاذخأ.نيعباتلايعباتةقبطيفيخاّمشلاهفّنص

.دیزنبارباجمامالانع

.هرافسأيفهبحاصيناكورباجرجحيفاًميتياشن

.ةميركيبأنبملسمةديبعوبأمامإلاهيلعذملتتو

.«اًقداصاًملاع[ةرامع]خيشلاناك»:ميبرلالاق

:رداصملا

:يخاَمشلا“212/2؛تاقبط:ينيجردلا“

ةَيثيدحلاهتميقوعيبرلادنسم:ينيجاوتلا“88‹ريسلا

.16(خم)

643

ةَراَمَعا‹لاملاىسومحلاصنبةرامع

م1916/ھ1334:ت-م1884/ه1302:-و)

طقسمبنارقلاظفحءبازیمبنایربخويشنم

وُمحخيشلانعةيادرغبمولعلاءىدابمذخأمثءهسأر

دهعمبقحتلافهیادرغبهدوجوةهصرفمنتغاوتکمحابنب

ةساردلاىفهقافرنمناكو«نجسيىنببشّيفطابطقلا

.ميهاربإناظقيلاوبأخيشلا

ىلوتيوءنايرببسانلليتفينأشّيفطاخيشلاهزاجأ

ه1331ةنسمّلعتلانمداعاًملوءلهجلالالغأ

نمومجهلوحَفتلافءميلعتللیدصتم1913/
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رمح

نبدمحمجاحلاء؛حلاصوأيساك:مهنمءابجنلاةبلطلا

ةرافو٤«یحیيدوعسلاو«یسیعيدوعسلاومساق

.ناميلسشرطالاو«حلاص

الداكيةفرعملاوملعلانمةدازتساللافوغشّلظ

.ليللافصتنمىفالإدوعيالو‹رحسلا

؛سيردتلانعًالضفءنايرببدجسملاةخيشمىلوت

.اعروانيلناکو

‹يسنرفلارامعتساللاًبَتذناكيذلاهدلبدئاقبىلتبا

ءادباًمغتامو؛هدهطضاف‹رونتلاوملعللاًودعو

.م1916/ه1334ةنسهنطبيفلاضع

:رداصملا“

ةرامعاةمجرتيفةلاسر:نمحرلادبعىلكب*
361/2(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“(خم)

.1/378«رئازجلاةضهن:زوُتبد*

644

ينورابلارمع

)م1970/ه0:يفيح)

.ايبيلبةسوفنلبجبنيئينورابلاةلئاعلضافأنم
كلسلايفوءسيردتلايفةديدعبصانمدّلقت

مايقليبقةكيبيللاةكلممللاًريزوناكو.يسامولبدلا

مث‹م1969ةنسربمتبسىفءىفاّذقلاديقعلابالقنا

.نامعةنطلسىفةماقاللرجاه

يفنحويسيدقلاناسرفونابسإلا»:باتكهل

.«سلبارط

:رداصملا*

.289‹نيئيبيللانيفَّلؤملاليلد“



645

(صفحوبأ)يروطفبلادمحأنبرمع

)م1863/ه1280:ت)

اهبملعلاذخأءةبرجةريزجبروطغبلاةرسأءاملعنم

نمةدازتسالللقتنان‹يبعصملااًمحمنبفسوي

.سنوتبةنوتيزلاعماج

رٹکأوءةريزجلادجاسمبسيردتلایلوتهتدوعدعب

فلخملعلايفهعلضتلو.ريبكلادجسملابتناكهسورد

ىلوتوءةئيملعلاةخيشملاىفىبعصملافسويهخيش

.ةبرجبةبازعلاةسائر

.ىغلاولاقاحسإنبرمعلاًرصاعمناك

ةرسأءاملعرخآوهوم1863/ه1280ةنسيفوت

.روطغبلا

:رداصملا*

118(خم)مجارتيفةلاسر:تیراعتنبدیعس

نملاس“17ى(ڂخم)سورد:توقعينبملاس”

.13ءةبرجخيرات:بوقعي

646

ويکويک؛دمحانبرمع

)ع1962/ھ1382:لبقت)

يفةراجتلابلغتشا.بازيمبةيادرغةنيدمنمهلصأ
هلتناکو‹ةئيريرحتلاةروثلاناتبِإطشن.فيطسةنيدم
ةيناثلاوىلوألا:تايالولاءاسؤربةديدعتالاصتتا
تامدخمهلمّدقوءىربكلالئابقلايفو‹ةثلاثلاو

.هَتماه

:نئاخلاديىلعةيريرحتلاةروثلاءانثأدهشتسا

300

:رداصملا*

جاحلا“347/3.نييبازيملارود:يروتنلا“

.222بازمينبخيرات:ديعس

647

قوزرمنبا‹ميهاربإنبرمع

(م1932/ھ1351:ت-م1895/ھ1313:و)

ةريزجلابغلاوةموحبدلوءنيلماعلاةبرجخياشمنم

.م1895/ه1313ةنس

هوخأثيحرصمبموُتيفلاةنيدمىلإهرغصيفرفاس

.هلاخو‹ةدىمح۱

ء‹مولعلاوةغللاءىدابمذخأونارقلاظفحاهيفو

بّبطتمدنعجالعلاىلإهأجلأضرمبهينيعيفبيصأو
.هرصبهدقفألهاج

هتظفاحوء‹؛داتقولاهؤاکدليصحتلاىلعهدعاسو

ءسنوتبةتيملعلاةثعبلاراديفميقيناكو.ةئيوقلا

ديزنبرمعخيشلايتاتنهلاعماجيفهتذتاسأنمو

.ماوعلا

ةّمهمبموقيلةبرجىلإداعهتساردلمكأاًملو

عماجةسردمتسّسأتم1923/ه1344ةنسيف

هيديىلعجوختنّمِموءاهبميلعتلاىلوتفيسبايلا
.بوقعينبملاسخيشلاةمالعلا

:رداصملا“

ملاس“2/339(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ"

.18-19ق)م(سورد:بوقعينب



648

*قنعلاميهاربإنبرمع
:ت-م1882/ه1300:-و)

)م9561/ه5

.حالصألاوةيبرتلامالعأنمملع

هنيدمبهتساردةيادبتناكو.ةرارقلاةنيدمبدلو

طرخناوهسأرطقسمبنارقلاظفحلمكأمث«ةنيطنسق

زربأنمناكف(م1921/ه1339:ت)يكيلملاىحي

نجسيينبببطقلادهعمىلإهّجوتمثءهذيمالت
.م1897/ه1315ةنسفراعملانمةدازتسالل

كّنحملايسايسلاقنعلاريكبجاحلاهيقيقشممءةسبت

خيشلاناكوءةرارقلادسأبةنيدملاخيراتيففرعيذلا

يعامتجالاويسايسلاهداهجيفهالدنسلامعنرمع

.رامعتسالافورظكلحأيف

.ترقتيفةتصاخلاهتراجتبلقتسامث

ةيبرعةَينارقةسردملَّوأتأشنأىتلاءةَسبتةنيدميف

ناكفم1913/ه1331ةنسرئازجلايفةئيرصع

هعموءاهتسردمةرادإىفاًوضعوءةئيعمجلالامنيمأ

ةَيحالصإلاةكرحلااودناسنييبازيملانمةعامج

.مهلاومأومهفقاومبةسبتب

ناميلسخيشلاقفارم1914/ه1332ةنسيفو

ةافويفءشيفطاخيشلالآةيزعتلينورابلااشاب

يفنورابللاًدعاسماًملضناكو.بطقلاامهذاتسأ

.سنوتبةكيبازيملاةئيملعلاةثعبلاسيسأت

ةسردملابوءةنوتيزلاعماجبةبقحلاسفنيفقحتلا

.ملعلاوبدألانونفامهيفلوانتفءةينودلخلا

ناكيذلاوه...»:ناظقيلاوبأخيشلاهنعلوقي

301

رمح

وهاهركتبادقو...دئارجلابهلسارأوىنلساري

هتلسارو‹"موتخملاقيحرلا":هتديرجبينلسارف

«"حاورألاتوق:يتديرجب

ةنيدمدصقفم1924رخاوأيفهتراجتتسلفأ

يفو.ةئينآرقلااهتسردميفميلعتللغرفتيلنالجراو

يفسيردتللةنيطنسقةعامجهتعدتاّينيئالثلالئاوأ

ىلإم1934/ه1353ةنسلقتنامث.اهتسردم

سفنلةنيطنسقىلإداعاهدعبوءةلاسرلاسفنلةركسب

.ةمهملا

يتلاةقيملعلاةكرحلاعيجشتلةرارقلاباًريخأًرقتساو

دنسلامعنناکف«ضوئيبميهاربإخيشلامامإلااهداق

يلعدمحمخيشلاعجشيذلاوهو.ةايحلادهعمل

.«ريبكلابرغملاخيرات»:هباتكفيلأتىلعزويد

نيملسملاءاملعلاةيعمجىفالاّعفاوضعناكو

.نييرئازجلا

.ةبازعلاةقلحيفهتلوهكعيبريفطرخنا

ملعللاًبحمافايضماًميركناكهنأهلاصخنمو

.ءاملعلاو

.م1956يفناجيف«شاَرحلابيفوت

:رداصملا“

وبأ“313(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ*

45-2327.46-24(خم)يتأشن:ناظقيلا

261ء39/2؛381/1.رئازجلاةضهن:زوُتيد*

؛99/1قةذبن:يروتنلا“4272275

خيشلا*18ء14ءداهجوناظقيلاوبأ:رصاندمحم/د*

:دمحمماجحوبرصان“(خم)م.ت.ن.م:نودع

:ةظحالم

.ةنلثمفاق:قنملا“
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دیعس‹میهاربإنبرمع

(م1971/ھ1391:لبقت)

رشنىلإنيعاسلانموءبازيمبةرونبنايعأنم
رونلاهةسردميسُسۇمنموهف‹تلهأهمدخوملعلا

اهلناکيتلاةرونببةتحالصالارونلاةَعمجلةعباتلا

نمعدبلاولهجلاةبراحمويعولارشنيفلضفلا

.ةدلبلاىفةئيعامتجالاطاسوألا

:رداصملا*

.239/2‹رئازحلاةضهن:زوُبد“

650

ةنابصعوبناميلس‹ميهاربإنبرمع

:ت-م4/ه1332:و)

(م1977يرفيف18/ه7

.ساروألاةقطنمبةئيروثلاةكرحلالاجرزربأنم

عمةشمقألاةراجتبلغتشامث«بازيمبةرارقلابدلو

.ةنتابةنيدمبيناميلسلآ

تالاصتتاهلوءاهبنيّيبازيملاةتيلخسيئرناك

نبىفطصم:ةروثلايفىلوألاةيالولادئاقعمةرشابم

.رضخالايديبعهتفيلخعمهداهشتسادعبمث؛ليعلوب

ةاقالملاًرقمذختتافقروثلاةمدخلهرجتمرّحخس

ةحلسألاورئاخذللاًغدوتسمو.نيثيركسعلاةداقلا

.ةئيئاذغلاٌداوملاولاومألاوةشمقألاو

نّيعءةنتاببنيتيبازيملانمةيروثةنجلءاشنإدنعو
كيرحتوءتاعربتلاعمجيفاهرودلتثمتو.اهلاسيئر
‹ةنتاب:وهاهطاشنروحموءةروثلایفةكراشمللممهلا

.سواقنوءةتوتلانيعةكيربةلشنخسياف

ءهيوخأعمضبقلاهيلعيقلأم1958ربمتبس9يفو
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لاّمعلانمةعومجموءةنابصعوبرمعنباىسيعهليمزو

رارسأفشكلباذعلاًدشأاوبذعو«يناميلسةكرشيف

.ءيشبمهنمرمعتسملارفظيملفءةروثلا

هَتنَأو«يناميلسلأناتكدةقيقحرمعتسملاكردأ

اًرمأردصأفءطقفءارشلاوعيبللرجتمالةروثللزكرم

.م1959ربوتكأ23يفهقالغإب

:رداصملا*

يناميلسلآزكرم:یسیعةنابصعوبيناميلس“
ةنامأىلإةلسرمةقيثوءةيريرحتلاةروثلايفهرودو

روديبتةَيلصأقئاثو*ص3«(رم)نتانيدهاحملا

رود:يرونلا“ةيريرحتلاةروثلايفيناميلسلآناكد

.33-35‹24-3/30‹نيّتيبازيملا

651

:ت-م7/ه1253:و)

)م1922توأ13/ه1340ةّجحلايذرخآ

ءنيصلخملانيئينطولاوءنيلماعلاءاملعلادحأ

ءداسفلاولهجلانممعمتجملاريهطتلاوعسنيذلا

.دابعتسالاورامعتسالاةمواقمو

اهبفرعةينكهنأةقيقحلاو«ىلكب»بقلبفرع
سردوءنارقلاظفحاهيفوفطعلاةنيدميفدلو.هذج

ىلإلقتنامث؛دمحابنيوُمحهدلاوىلعمولعلاءىدابم

جاحلا:مهنمءاهخياشمىلعذملتتونجسيينبةنيدم
نامیلسنبدمحمءحوننامیلسنبرمعءوفابنبديعس
بطقلادهعمبلاحرلاطحاًريخأو؛مهريغووسيردانبا
يفسيردتلابطقلاهيلإدنسأواريكهمزالوشّيفطا
.هزوربوهتءافكل؛هدهعم

يفعربوءةئيوغللاوةكيعرشلامولعلايفغبن
برعلاباسنألظفحلاىفةيآناكوءكلفلاوباسحلا
يفةيدابلالئابقةتصاخبوء؛هرصعباسنأو‹ىمادقلا



بازیمخیراتنعًالضفءاهخيراوتواهنوطبوبونجلا

.هرئاشعباسنأو

ىفةلوهجملاقرطلاكلاسمو‹تاقوألاهفرعمىف

.ءارحصلا

١٠فطعلاهتدلبىلإداعبطقلادهعميفهجرخَتدعب

ملاسيبأدجسميفداشرإلاوظعولاىفههدلاوفلخف

.قيتعلادجسملايفم15/ه1303ماع

هخيشنعاهذخأيتلامولعلافلتخمسّردو

نآرقلارّسفوءلماكلاملاعلابهفصويذلاوهفءبطقلا

ءاًماعنيرشعوةسمخةذمل؛دجسملاسورديفالماك

.يواضيبلاريسفتىلعكلذيفادمتعم

اًدهعمهراديفحتففمهبيصنملعلاةبلطلصّصخو
بطقلاىلإمهلسريمثءدعاوقلامهلنتيبيميلعتلل
.سنوتبةنوتيزلاعماجىلإوأايلعلاتاساردلالامكتسال

ةخيشمىلوتذإ«ةريثكةئيعامتجاماهمهيلإتدنسأ
ةدلبلانوؤشىعرفءهتافودعبهدلاولافلخةيازعلا

‹تافارخلاولهجلابعتاهنيحتناكوءةئيعامتجالا

.نيدسفملاوداسفلاىلعاًديدشهيبأكرمعخيشلاناكو

يفهلاًراشتسمٌلظدقف«بطقلابهتلصعطقنتملو
.هيلعضرعتيتلاةصيوعلالكاشملا

يمعسلجملاّسيئرريتخافةكيناديملاهتربخهتلتهأو
سلاجملايلعلاةئيهلام1883يرفيف28مويديعس

.بازیميداوةبازع

يديسدالوأةروثرصانءينطولابناجلايفو

دورابلاوحالسلانملفاوقلابمهيلإثعبي‹خيشلا

سنوتبونجنماهدروتسيناكوءنؤملاوسابللاو

ىلعناكو؛ةَتصاخلاهلئاسوبءارحصلاربعايبيلنمو
يسءىلعالاىس:تاروثلاكلتةدايقبلاصتتا

۱.ةمامعوبو؛نامیلس
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رمع

يسنرفلادوجولاىلعهتروطخلو
برقتیمظعاتنجسيفهبجزوl(agitateur)غlشم

تاطلسلاهتربتعاي

هنعجارفإللادعبوم1915ةنسرهشأةّدعلطاوغألا

.هداهجلصاو

داقنيّيرئازجلاىلعٌيرابجإلادينجتلاضرفاًملو
.نوناقلااذهٌدضةيماحةكرعم

:مهزربأنمءنوديدعذيمالتهيديىلعجّرخت

نبريكببلاطلا«ضاَبَقميهاربإنبدوعسمجاحلا

ءريكبنبفسويخيشلا«ليعامسإجاحلانبميهاربإ
نبميهاربإبلاطلاءيلكبدمحمنبدوعسمجاحلا

خيشلا«فسوينبادوادنبناميلسخيشلاءناميلس

.يلکبرمعنبنمحرلادبع

ىلعرمعخيشلاناكيمالسإلاملاعلاىوتسمىلعو
دمحمخيشلامهنمةكيحالصإلاةكرحلاباطقأبلاصتتا

.م1903ماعرئازجلاىلإهئيجمدنعهدبع

ىلإةفاضإءرابجنزوايكرتءاملععمتالسارمهل
رداقلادبعخيشلالاثمأنمرئازجلاءاملعبهلاصنا

.بوهوملادولومو«يواجملا

تاطوطخملاسئافننمةمّيقةبتكمكرت

.تاعوبطملاو

ماعةّجحلايذنممويرخآيفهسأرطقسميفيفوت

.م1922/ه0

:رداصملا“

رمعخيشلاةمجرت:رمعنبنمحرلادبعيلكب“
(يرونلااهيلعلاحأ)ةحفص0يفيلکبومحنب

رمعجاحلاخيشلاةايحنعحمالم:ىحيجاحلايكب"

ةضهن:زوُئيد“*تاحفص7(نوقرم)يلكبوُجحنب
خيشلا:رصاندمحم/د*147/2-150ءرئازحلا

084/1قذىبن:يروتلا*128147.يدارقلا

119٤بازمينبخيرات:ديعسجاحلا“293-8

ةلاسر:رمعنبومحراخف1135146230



2(خم)ءديعسيمعسلجمخيراتنعةذبناهي

:ثارتلاةيعمج“45ءرئازجلامالعأمجعم:ضهيون“

صء؛ةمّدقملا؛ناورإةبتكمسرهف«تاطوطخملاليلد

ديعسجاحلا*(خم)م.ت.ن.م:نودعخيشلا“)ع9

.(خم)م.ت.ن.م:فسوي
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دوادنبرمع

(م1853/ھ1271:يفيح)

.بازیمبنجسيينبةدلبنايعأنم

سلجمهلسرأيذلابازيمدفونمضنجسيينبلم

ةدهاعمماربإلم1853ليرفأ22/ه9

ءطاوغألاتلتحانأدعبءاسنرفعمةيامحلا

.ةوقلاب
اودجيملذإءفقوملااذَحَىلِإنوتيبازيملاَرطضاو

ةضراعممغر‹ةدهاعملالإمهسفنأىلعءاقبإللةليسو

نمبازيمقحمىلإرمألاىدأولواهلمهنمقيرف
ةّميأألابطق:نيضفارلاءالؤهةمّدقميفوءدوجولا

.شيفطاخيشلا

:رداصملا*

.٤9«بازمیبخیرات٠.دیعصسجاحلا“

653

لقعموب؛دمحأنبدوادنبرمع

:ت-م1923/ه1341:و)

(م1996يرفيف14/ه1416ناضمر4

؛ثيدحلارصعلايفنالجراومالعأنم‹خرۇمهيقف

هيدلاونمعضروءةريقفةلئاعناضحأيفاهبدلو

.ةيلاعلاةيمالسإلاةيبرتلا
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دنعباّتكلاهدلاوهلخدأهرمعنمةسماخلاغلبامل

:ت)مازعأحلاصنبميهاربإجاحلاخيشلاىلإ

ابرهبازيمبنجسيينبىلإاهدعبرفاسو؛(ع5
نآرقلاظفحاهبوءيرابجإلايسنرفلاميلعتلانم

؛-ةثلثمب-ةَمَقّشلاىسيعجاحلاخيشلادنعهرهظتساو

ةيبرعلاةغللامولعيفهتساردهيفلكميل؛«ةرارقلاب
.ةيمالسإلاةعيرشلاو

ريكبنبميهاربإخيشلادنعايلعلاهتاساردلصاوو
دهعملايفيلعومحريكبنبفسويخيشلاو«رافح

.نجسيينببيرباجلا

رافحميهاربإهخيشهراتخام1945ةنسيفَو

يفامهلادعاسمنوكيلونابابفسوينبدّمحمخيشلاو
.يرباجلادهعملاذيمالتنمىرغصلاةقبطلاسيردت

سيردتلايفعرشفم1948ماعنالجراوىلإعجر

ةسردمبكلذدعبتفرعيتلانولهسنباةسردمب
ةباّرعلاةقلحيفاوضعريتخادحاوماعدعبو؛قافولا

ةقلحلاسيئرنوكيلحشرمن؛دجسملابادشرمو

الثممءديعسيعسلجميفازراباوضعوءايتفمو
۱۱.نالجراول

يفنيثحابللادصقمتراصءةيرثةبتكمعمج

امةّصاخبوءخيراتلاوةديقعلاوهقفلانونففلتخم

ةبلطىلعهتايحدعباهفقوأو.عيضابإلاثارتلابقّلعتي
.ملعلا

فرعتملاهتنأريغء؛بتكلاتاهُمَأنمديدعلاققح
:اهنمركذنءعباطملاىلإاهقيرط

؛هقّنح:شيفطابطقلل«ريسفتلاريسیت».1

هضرعمث«یسوموابابومحخيشلاةخسننمهحُحصو

.رافحمیهاريإهخيشىلع



فدمحأسابعلایبخيشلل«هلاسمیباباتک».2

حمستملفورظلانأريغ‹هقيقحتدعبهعبطىلعمزع

.كلذب

خيراتيفنابلانصغ:باتکلوحتاظحالم»3

.نیتسارکيفمازعأميهاربإخيشلل«نالحراو

اهبَتريتلا«يتالتلاردبلاطقلباتكةسرهف».4

.شيفطابطقلا

يشكيودسلايشاوح»عم«تانايدلانتمةسرهف».5

.«تانايدلاىلعىعصملاو

لوحثٹحبوء«(نوقرم)ةلقرومسالوحثحبهلو

دئاصقو.زیزبابميهاربإخيشلاةيعمبنالجراوخیرات

ةينيدلاتابسانملاىفتارضاحملانمديدعلاىقلأ

.ةينطولاو

اعجرمناکفءنالجراوخیراتلیصافتبعوتسا

خيراتلایفةيعماجلاتاحورطألاباحصأونيسرادلل
م

.ةّصاخب

N

: رداصملا

دووادنبرمعجاحلاخيشلا:ناميلسلقعموب”

اهيلتهللاليبسيفلاضنوداهجءهتايحءينالجراولا

ةرصتخمةذبن:دمحأجاحلامورك“هلك.خيشلاةيصو

ينالجرولالقعموبدوادنبرمعجاحلاخيشلاةايحنع

ص3هديطخب(خم)؛(هلمجرتملاعمةرواحمدعب)

روضحلةوعد:(ةبازعلاةقلح)نالجراوبقافولاةيعمج“
ةدعقلاوذ15يفرمعجاحلالقعموبخيشلانيبأتلفح

ةرصتخمةمجرتبةقفرمم1996ليرفأ4/ه6

ةقلح)نالجراوبقافولاةيعمج“ص4.خيشلل
تعبطءرمعجاحلالقعموبخيشلاةيصو:(ةبازعلا

.ص5«هنیبأتلفحةبسانمب
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لالمژزب؛دوادنبرمع

)م1928ةيليوج/ه7مّرحم:ت)

ةدلبنايعأدحأوءةينطولاةكرحلاىفنيطشانلانم

ةكرحلامعديفدمحايوريكبهتوخإعملمع

.يبلاعثللنميألادضعلاءينقزيلاىحينبحلاص

م1920ربمسيد6مويةئيسنرفلاتاطلسلاتماق

ةكرحلاهذهمهتدناسملنجسيينبنايعألزانمشيتفتب

ءمهيفهبتشملانمديدعلاءامسأتلُجسامكءاًئيلام

.لالمزبدوادنبرمعمهنیبنمو

يدفمهاثروم1928ةنسنمةيليوجيفيفوت

:اهعلطمةديصقبءايركز

اليترتانثلاودمحلالثئتر

الیيربېجەدعسيآندشنلاو

:هلوقاهنمو

تكمألافرشىرينمتّيملاامكنإ
الومخلازيالواهنة

:رداصملا*

طخبءهبمجرتملاىلإهنمةلاسر:ناظقيلاوبأ*
ريغ)ه1324لاوش:خيراتبهلعل.قنعلاركبيبأدي

خيراتب۰92.ع.بازيميداوةديرج“ص2ء(حضاو

:ديعسجاحلا*م1928ةيليوج21/ه1347رفص1

.172-173بازمينبخيرات
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قاود.دوادنبرمع

(م1970ريمتبس03/ھ1390:ت-م1883/ھ1301:و)

ىعامتجالالقحلايفنيلماعلاوءلاملالاجرنم



رمح

.ةعلاطملاٌبحوءءاملعلاةمزالمنمهتفاقثبستكا

يتلاماعلانواعتلاةيعمج»لةسائرلاةباينىّلوت

:ساسألااهفدهو؛م1937ةنسةمصاعلارئازجلابتست

.يرئازجلالامشلايفنييبازيملاحلاصمنععافدلا

يفاومهاسنيذلانايعألانمضناكم1938ةنسيف

ىنعييذلاء«ينركلانمحرلادبعاب#سلجمطاشنثعب
.ةَيبازيملاةمأللةيسايسلااياضقلاب

ماعنجسيينببةماقتسالاةئيعمجتسَسأتامدنعو

.ةَيعمجلاهذهلسيئرلواقاَودرمع

تاثعبللايونعموايدامنيعّجشملازربأنموهو

نيخيشللنيمُعدملانمو«سنوتىلإةيبالطلاةكيملعلا
يفميهاربإناظقيلايبأو«شّيفطاميهاربإقاحسإيبأ
.رشنلاوعبطلالاجم

رصنيبأخيشللةئينونلاةموظنملاةعابطلومامك

.يئاشولملاحوننبحت
‹ةملاقيفبثءةمصاعلارئازجلايفةراجتلابلغتشا

تاقالعءاشنإىلإنيّيبازيملاضعبةّمهتهجتتا

ربمفونيفتسّسأتفءءادوسلاايقيرفإعمةيراجت
نم«واق»ىفةراجتلل«ءايركزوقاّود»ةكرشم0

قاَود:ةداسلامضتءاًيلاحيلامةمصاعءوكامابةلامع

دیعسءايركزءحلاصنبميهاربإقاّوددوادنبرمع
.یحیهاخآو«يركزنبا

:رداصملا*

ماعلانواعتلاةيعمجليساسألانوناقلا“

ءاضعأعامتجانايب"ص12م1936خيراتي.رئازجلاب

ةافوةداهش“م1938يرفيف15خيراتب«يثركلاسلجم
ص1ءهدلاولةمجرت:قاودناميلس“هلمجرتملا

:ديعسجاحلا*240/2رئازجلاةضهن:زوُيد*

.قاودنامیلسهنباةلباقم“0«خیرات
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هللادعسنبرمع

(م1872/ه1289:لبق)

ضيحلايفةديصق"هلءةيادرغبةيضابإلاخياشمنم

ثحابلااهققح«بازيمبملعلاةبلطاهظفحي‹«هماكحأو

.نيزاُبرمع

.فطعلابناورإةبتكمب(خم)«تاقرولاحرش)هلو

:رداصملا*

لآسرهفءتاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج“

ةديصقلاصن“011ءناورإسرهف؛165جمردي

.(نيزابرمعثحابلاةزوحب)ةققحملا
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*يرصَمءبويأنبدیعسنبرمع

(م19/ه13:قيناثلافصنلا)

مولعيفاًعيلضناک.بازيمبنجسيينبنايعانم

ينبوء.ةماعببازيمبیوتفلاىفاغجرموةعيرشلا

‹ءاتفإلاوةعيرشلاوهقفلابحاصيأاینسوُمتن

اذهيفرداونهنعىكحتنيديجملاةامرلادحأوهو

.لاجملا

:رداصملا*

2/0.272303(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ*

:ديعسجاحلا“1/296رئازجلاةضهن:زوبد“

.(ځم)م.ت.ن.م

:ةظحالم

۰

.ديعسورمعدرو



658

سیسبا‹«يساکنبدیعسنبرمع

:ت-م1912/ھ1331:و)

(م1978ناوج9/ه1398بجر3

.اقف.اهبدلو.ةرارقلابنيزرابلاميلعتلالاجرنم

.ماصفلالبقهرصب

ةءارقلارادهدلاوهلخدأهرمعنمةسداسلاغلباًملو

دمحمخيشلاديىلعهظفحفءميركلانآرقلاظفحل

ةنسهرهظتساوء(م1948/ه1368:ت)يسلبارطلا

.ةنسةرشعسمخكاذنأهرمعوم7

ميركلانارقلاميلعتةنهملبدتنام1936ةنسيفو

ميهاربإخيشلاراديفتناكيتلا«بابشلاةسردميف

نأىلإءةرارقلابةايحلاةسردميفمثءالَوُأضويب

ءةنسنيعبرأنمرثكأسيردتلامزالدقوءهلجأهافاو

فلتخمنمنارقلاةظفحنمناليجهيديىلعجّرختف

رئازجلاقطانمفلتخمو.ءنالجراووبازيميداویرف

.اهجراخو

لغاشهلغشيالوءاهتعارزبينتعيضرأهلتناك

حالصإىلعهصرحالإ«ميركلانآرقلاظيفحتنعرخآ
ءاتفإلاوةيلئاعلالكاشملالحلدصقيناكفءنيبلاتاذ

.ءاسنلاهقفوثاريملاوضئارفلالئاسميف

شارفلاحيرطلظوءةكرحلانعيفصنللشهدعقأ

نأىلإ«تاريخلالعفىلعءءانبأثحيوءنآرقلاولتي

.هلجأهافاو

:رداصملا*

يفيرش“(خم)م.ت.ن.م:نودعخيشلا"
‹سيسبارمعحجاحلاديقفلا“(م)م.ت.نم:جاحلب

سرام/ه1412ناضمر)7ددعقايحلاةاتفةلجم
.(م1992

659

ينجسيلاناميلسنبرمع

(م1905/ه1323:لبقت)

هدئاصقنم؛بازیمبنجسينبنمرعاش

:ةطوطخملا

.«ةكمالةديصق».1

.«هجوزحدمولزغلايفةديصق».2

:رداصملا*

سرهفءتاطوطخملاليلدءثارتلاةيعمج*
دیعسیمعةبتكمسرهف؛18جمءديعسجاحلاةبتكم

.124جميركبلاةبتكمسرهف؛085جم

660

يدوب‹نامیلسنبرمع

م1986/ھ1406:تم1916/ه1335:و)

ةايحلادهعمبقحتلاءنايربهنيدمنايعأنم

.لئاوألاهتبلطنمناكوءةرارقلاب

ةَئيركفلاتاكرحلادناسوءةيلاعةئينطوحوربزتيمت

.بونجلاولامشلايفةَيحالصإللاو

ةّيملعلاةثعبلاةبلطنوؤشىڵلوتنمموهو

مادوءاهلغرفتيةثعبللاسيئرناكفءةرارقلابةَئيضوُتيبلا

ةنسىلإم1937/ه1356ةنسنمهتّمهميف

.م191/ه6

.نایربةياّرعسلجميفوضعناك

.م1959سرام8يفةئيدلبللاًسيئربختنا

عمجوةنوؤملابةئيريرحتلاةروثلايفكراش
.شيجللداتعلاوحالسلاو‹ةَيرودلاتاكارتشالا

اهيفلواحةَدعتابسانميفنايربةنيدمنععقاد

يفةمكحملاةَتيسامولبدلابزاتماوءاهلهأديدهتٌؤدعلا



رمع

ةمدخلرامعتسالاوءيسنرفلاشيجلاءالمعةلماعم

.ةكينطولاةئيضقلا

:رداصملا*

149/3-150رئازرجلاةضهن:زوُتبد“

:ذلعسجاحلا“3/201‹نييبازيملارود:يرونلا“

م.ت.ن.م:نودعخيشلا“213ءبازمينبخیرات

.(خم)

661

حون؛نامیلسنبرمع

(م1875/ھ1292:ت)

نعملعلاذخأ«بازیمبنجسینبهتیدمخیاشمنم

.یسیع

جاحلاةخيشمنامز.نجسيينبيفاًيضاقناک

.نجسيينبيفدهعمهلو«رابزایسیعنبدمحم

«ملعلارشنياًماعنيئالثاهيفثبلوءةكيلمىلإيفن
.اًغفاياهنيحةّميألابطقناكو

.فورحلارارسأملعيفعلضت

.يضَّرفلايلكبوُمحنبرمعجاحلاهذيمالتنم

ةئيملعةيبرتاهائبرءةشئاعاهاّجسانبفلخ
اهجّوزتىاسنلاماكحأبةفراعةلضافتناكفءةئينيد

نعاهتثروىتلاةنازخلاهلتبهو.ءشيفطابطقلا

.اهيبأ

:رداصملا*

01802729(خم)ةئيبهذلالسالسلا:راتفح“

‹0107/1108(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبآ*

107٥بازمينبخيرات:ديعسجاحلا*6149

16134182.

308

662

دّواذأ‹حلاصنبرمع

)م1960/ه0:ت-م7/ه15:و)

.ةيادرغخئاشمنم

ةثعبلابقاحتلالانمكلذهعنميملوءاريرضاشن

‹ةنوتيزاعماجنملهنللسنوتبةّيبازيملاةّيملعلا
/ه1364َىلِإم1940/ه1359نماهبثكمف

.م14

يفضويبميهاربإخيشللبابشلادهعمدصقمث

.ةعيرشلاوةغللامولعيفهقفتوءةرارقلا

ٌسمأىفتناكذٍإ«ةيادرغبهنطومىفًرقتسااريخأو

ظعولاسوردبةئيعامتجالاهتلاسربماقفءهيلإةجاحلا

.داشرالاو

وصيتوأءعبسلاتاءارقللاًنقتمنآرقللاظفاحناك

دحأهناديلهنإ:ليقىحقوالتلاياًبذع

عاونأوديوجتلادعاوقبةياردواتوصواظفح«بازيم

.م1960/ھ1380ةنسلاضعضرمدعبيفوت

اهلعجو‹يام/ةدعقلايديفهتافوناظقلاوبلعجو

.حجارلاوهٌهلعلَو«ليرفأ/ناضمريفزوبد

ا

G
s
.

:رداصملا*

551/2(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

0122‹107ء187/388رئازجلاةضهن:زوُيد“
:جاحلبيفيرش“71/1ءةذبت:يرونلا"5

.(خم)م.ت.ن.م

663

دیعسيسع«حلاصنبرمع
(م1834/ھ1250:يفيح)

.ةاضقلايضاقبرهتشا«بازیمبهیادرغنايعأنم



/ه1223:ت)ينيمثلازيزعلادبعخيشلاىلعذملتت

.(م188

‹؛صاصقلاباتكبطقلاهيلعارقءاليلجاًملاعناك

عمةلسارمهلوءةيادرغبةبارعلاةقلحيفاًوضعناكو

نايبلايتعنصبزاتما.ينامعلارصاننبناميلسمامإلا

.ناتّبلاو

نمءدیعسیٌّمعسلجملهديطخبةديدعقئاثوهل

بةحرؤمبازيمءاملعمسابةقيثواهمهأ

يلاهأنيبتعقوةنتفيفلصفلا»يفم1834/ه0

.«ةرارقلا

:رداصملا*

و85(خم)نامحيبنبميهاربإتاغڵؤمعومجم”
:زوئبد°130/1(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبا

.1/286ءرئازحلاةضهن

664

(صفحوبأ)يغاوزلاهللادبعنبرمع

)1009-1058/ه400-9:450ط)

ابأرصاعءحالصلاوريخلالهأيفروكذمخيش

رکبنبدمحمهللادعوبخيشلاهدنعلزنو«جونام

.ذافأودافتساف«تلجفاتب

.هقفلاوةديقعلاىف.«تاقلعملاباتک»لأ

:رداصملا

288/2؛258/1قةريسلا:ءايركزوبأ"

‹ريسلا:ىخامشلا*403/2ءتاقبط:ينيجردلا“

2/145.

665

یشکیودسلاناریونبيلعنبرمع

(صفحوبآ)

)م17/ه1:ق(

نمءةبرجخياشمنمءيناريولارمعمسابرهتشا
ملعلاذحخأو‹ةسومنلبجيفسرد٤شکیودسهموح

ءءاملعلانمددعصفحيبأديىلعجّرختدقوءنيدلا

.يبعصملافسويبوقعيوبأمهنم

:اهنمةديدعتافّلؤمهل

.(طم)‹جحلاكسانمباتك».1

.«ةكرابملاةديقعلا».2

‹«حاضيإلاباتکنمعويبلاباتكىلعةيشاح».3

ءايركزىبخيشلل‹«حاكنلاباتكىلعةيشاح».4

.(خم)‹ينواّنجلا

بوقعيابأ:ملاعلاهتذمالتنمعجارملاتركذ

:رداصملا

57(خم)مجارتيفةلاسر:تيراعتنبدیعس

:يريبعجلا*31/1(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ*

لیلدء؛ثارتلاةيعمج“141‹يراضحلادعبلا

سرهف؛225جمرديلآسرهف؛تاطوطخملا

٤«بازمينبخیرات:دعسجاحلا“*.20جم.حالصإلا

95.

666

(م1903/ھ1321ىلوألاىدامج8:ت)

ةريمدنتيفيتريمدنتلاىسيعنبرمعنامثعوبأدلو



رمح

مثهسأرطقسميفمولعلاءىدابمسردءايبيلبةسوفنب

.ينورابلاىينبهللادبعنعملعلاذخأف«نرفيىلإلقتنا
ةسوفنلبجىرقنيبلقتنيذخأءهميلعتلمكأنأدعب

‹ركنملانعىهنيو‹فورعملابسانلارميءاهدجاسمو

.ةاصعلاىلعاًديدشناكوءهتريسوهناسلبسانلاظعيو

هللادبعهخیشهلدهشعرابعاشوٌبتاكويول
خيشلاَنِإ»:لاقفملعلايفمُدَقتلابينورابلاىيحينبا

:اهنمبتكةّذعفل

.دیوجتلاملعيفباتك.1
بهاذملانيبةعقاولاتافالخلايفبانك.2

.ةئبهذملاتالداجملاوةتيمالسإلا

بیوصتوتاداقتعاونوتمىلعلمتشيباتك.3

.«ديوجتلاملعيفةموظنم».4

:ناونعتحتٍةِيَيلوسرلاحدميفرعشناويد.5

.«ةيّردلادئالقلا»

‹(مشاهةوفص»:ناونعتحتظعولايفةديصق.6.

:رداصملا*

ىلع“113/1(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ"

299‹نيفَلؤملاليلد:مالعإلاةنامأ“4
متخةيعدأ؛قيلحتلاءاعدءةزانجلاةالص:يريبعجلا“

دمحمناربج“4-5مشاهةوفصديصق٠نآرقلا

هرابخأيفةساردينورابلاهللادبعخيشلا:دوعسم
71-72عءةيبراغملاةيخيراتلاةلجملا(1)هراثآو

.350ص(م1993)

:ةظحالم

0۰

.ورمع.دروو

310

667

:تم4/ه1302:و)

(م1973ربمسيد29/ه3

لوألاهمّلعتىَقلت«بازيمبفطعلاةنيدمديلاومنم
ءىدابملاذخأوء؛ميركلانارقلاظفحثيحءاهب

.ةينيدلا

ةزرابلاتايصخشلابهكاكتحابو«شارحلابًارجاتناك

اًممءةيسايسوةيعامتجاةفاقثوةيبدأةعاجشبستكا

ةيعمجوءةينطولادلاخريمألاةكرحيفمهاسيهلعج

ىلإم1939ةنسرفاسذإ«نييرئازجلانيملسملاءاملعلا

نبديمحلادبعخيشلاهسأرتيذلادفولاةقفرءاسنرف

مهميءةيحانلايفنيلوؤسملابلاصتاهلناكو؟سيداب

يفةّصاخوءاسنرفهاجتمهقوقحنععافدللةيبازيملا

.يرابجألادينجتلاةيضق

ءبنيلوؤسملاضعبرارغإببسبضبقلاهيلعيقلأ
ءضيبلايحاونبةكرعمرثإضبقلامهيلعيقلأامدنع

يفافصنوةنسوءطاوغألانجسيفرهشأةعبرأىضقف

مثءهنسربكلارظناتومهحارسقلطأمث«ةديلبلانجس
قلطأبثءةديلبلالفاسأبةفورعملا«ونشةعينم»ىلإذخأ

قاروأبسحءلالقتسالاىحلمعلالصاوفءهحارس
.تاداهشلاوةلادعلا

:باتكهيلإبسني

.م1931ةنس«شارحلاب.(طم)«ةقيقحلانايب».1

21

قئاثو».2
م1951هنس

سوتيف.(طم)«بازیميداولةيمسر

.م1948ماع.(طم)«ماثللافشك».3

تحتناذألاةيضقيفلوطملاقمكلذكهلو

هلنأامك‹مكرذحاوذخاونمآنيذلااهيأاي»:ناونع



ناظقيلايبألرونلاوبرغملايتديرجيفتاماهسإ

كراشاَمَكِإَو«ةيبرعلانمانكمتمنكيملهنأركذيو

نماهبلغأءتالاقموبتكنمهلرشناميفةركفلاب

.ميهاريإناظقيلايبأخيشلاريرحت

ةنسفطعلاىفةيرصعةسردملَّوأًاشنأنمموهو

تسَّسأتيتلاةضهنلاةيعمجلةاونتناكدقوم2

.م1945ماع

:رداصملا*

عيبر21)16عءبرفغملا-:ناظقيلاوب”

؛برغملا-(م1930ريمتبس16/ه1349يناثلا

(م1930رىبمسيد9/ھ1349بجر18)28.ع

سرام12/ه1349لاوش22)36.عءبرغملا-

/ه1350ةدعقلاوذ14)26.عءرونلا-(ع1

22)58.ع‹رونلا-1-2ص(م1932سرام2

:يرونلا*4ص(م1933ربمفون22/ه1351بجر

مالعأ:زوبد“114/2-115.نيئيبازيملارود

‹بكوميفةَيضابْإلا:رّمعميلع“243/2.حالصإلا

‹156‹بازمينبخيرات:ديعسجاحلا“"4

م.ت.ن.م:نودعخيشلا“65212225226

.(خم)م.ت.ن.م:جاحلبيفيرش”(م)

668

يلکب‹«یسیعنبرمع

(م1971/ھ1391:لبقت)

حالصأإلانادمیفمهاس‹«تازیمبفطعلاةدلبنم

دضدهاجامكءبونجلاولامشلايفةضهنلاو

دينجتلاءاغلإببلاطثيحءىسنرفلارامعتسالا

.نيّيبازيملاىلعيرابجإلا

/ه1ماع١٠فطعلاةدلبب«بازيميفةَرحلا

.م12

311

.ةمصاعلابةراجتلالواز

فورعملايلکبنمحرلادبعخيشلادلاووهو

.يركبلاب

:رداصملا*

:نودعخيشلا“2/243ءرئازجلاةضهن:زوُيد“

669

دیعلب«یسیعنبرمع

:ت-م1880/ھ1298:و)

(م20قتاينيعبرألايف/ه14قتاينيتسلا

متحنأىلإءاهيفهمّلعتًادبو«ناگیربةدلبدلو

لالخنجسيينبةدلبىلإلحترا7ءميركلانآرقلا

بطقسوردرضحفءنيرشعلانرقلانملوألادقعلا

نععطقنامث«شيفطافسوينبدمحم|خيشلاةّميألا

ةعانصلةمصاعلارئازجلايفالحمذختتاوءةساردلا

.فافقلا

كلذيفهلوءنوحلملارعشلايفاًّصتخمناك

.ناگيربخيراتلوحباتکفلأو«ريبك«ناويد»

:رداصملا“

:ناملسرون“188/1ءرئازحلاةضهن:زوُتبد“

حالصإلامالعأ:زوُيبد“207-208ءيرئازجلابدألا

.1/196«رئازجلاىف

670

(صفحوبأ)ةتسوبيشكيودسلايبصقلا

(م17/ه11:ققلوألافصنلا)

يبأيشحملادلاووهوءنيزرابلاةبرجءاملعنم

.ةسارفاذءاعرواًملاعناكءرمعنبدمحمهللادبع



رمع

‹«فاصنإلاولدعلارصتخمحرشىلعةيشاح»هل

اهنموءيبعصملابوقعييبأودمحمهنباعمكارتشالاب

.يلعلحلاصجاحلاةبتكمبةطوطخمةخسن

فلسلاهيلعامللّوعملاعومجملا»باتكهلو
.(خم)لوألا

:رداصملا*

وب“4(خم)سورد:توقعينبملاس”

دعبلا:يريبعجلا*32/1(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلا

ليلد:ثارتلاةّتيعمج“147ء65.يراضحلا

وجاب“.6جم.حالصألاسرهف‹تاطوطخملا

671

مساقنبدمحمنبرمع

(م1927توآ5/ھ1346رفص6:يفيح)

.ًالداعاًيضاقهوباناكدقفءاضقراديفًأشن

ءاضقلاةيلوؤسمةماعلاةيالولاهيلإتدنسأ
.كلذباًريخسانلارشبتساف

:رداصملا*

6(443‹بازیميداوةديرج:ناظقيلاوب“

.(م1927تو5/ھ1346رفص

672

)م9621يفناج21/ه1382:ت)

ارجاتلغتشا٩«بتازیمبنجسينبةدلببدلو

.شارحلاب

رامعتسالاًدضٌيروثلالمعلايفاًريبكاطاشنرهظأ

ىحهتقحالو«باهرإإلاةباصعهيلعتدقعفءىسنرفلا

312

نمةعبسعمصاصرلابايمرهتلتقوهنمتنکمت

.م1962يفناج21يفشارحلابدهشتساو«هتعامج

:رداصملا“

جاحلا“320/3ءنيئيبازيملارود:يرونلا*

.222بازمينبخيرات:ديعس

673

رمعنبا؛دوعسمنبرمع

(م1938توآ31/ه1356بجر1:ت)

رادلخدونآرقلاظفحءبازيمبةرارقلاةنيدمنم

جاحلاخيشلانعملعلاءىدابمذخأثيحءفيمالتلا

لمکتسیل«نجسيينبةدلبىلإلقتنامث«ىيحينبرمع
.يلعلرمعنبحلاصجاحلاديىلعهملع

نيسردملانمحبصأةرارقلاىلإهعوجردنعو

یلوتمث«ییحینبرمعجاحلاهخيشدهعميفنيزرابلا
.هخيشةافودعبدهعملاةسائر

ةنسةكينآرقةكيملعةسردمسَسأتاونسعبرأدعبو
‹؛هسفنباهيفسيردتلاىلوتم1924/ه2

لازتاميهو؛اهترادإيفضوخيشلاعمكرتشاو

.هدافحأوهئانبأةرادإباهتلاسريدؤت

:مهنم«ذيمالتكرتوقنس45زهانيرمعنعيفوت

تاطوطخملابةيرثةبتكمو؛دمحأنبىسومجاحلا
فلا .هریغخسنوهخسن;نمةسيفنل

:رداصملا*

379/2(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

:يرونلا“13ء12ء7/38رئازجلاةضهن:زوّيد“
ينبخيرات:ديعسجاحلا“100/1ءقةايحنمةذبن

م.ت.ن.م:دمحأجاحلامورك“153232بازم

.(خم)



674

(م1606/ھ1014:يفيح)

م1599/ه1007نيباهترامإىّلوتءةبرجنم
.م1606/ه1014و

«هبرجنمهدرطوىجربلاهللادعهلعراٹامل

عجرو‹ىجربلالتفوهرصانف‹سلبارطيلاوبناعتسا

.هترامإىلإ

:رداصملا

100ء80قةبرجخيرات:بوقعينبملاس“

.223307ةباّرعلاماظن:يريبعجلا“

675

ينجسيلابوقعينبرمعنبىسومنبرمع

(م1852/ه1268ناضمر13ةعمجلا:ت)

ديدشوهوءةيبرعلاةغللاونيدلامولعيفعابهلناك

فسوينبدّمحمابطقلاَبحاصءيهنلاورمألايف

.ملحلالبقشكيفطا

ناكوم1816/ه1232ةنسةباّرعلاةقلحلخد

/ه1247يتنسنيبديعسيعسلجميفابتاک

.م1834/ه1250وم1

املکبوهلمعفءاهسبحبىصوأوةبتكمهدلاوًاشنأ

اهئارثإوءاهيلعةظفاحملاىلعدهجنميتوأ
هذهو.نطولاجراخنماهضعبیرتشا٩تاطوطخمب

ءبتكلاتاهّمَأنمريثكلاىلعشماوهوقيلاعتهل

.هديطخبةخوسنم

(خم)«نيبنذملاءافشورئابكلاقایرت»باتکفلأو

.ةديقعلايف

313

:رداصملا*

17ءةيبهذلالسالسلا:رافحميهاريإ

ةيعمج“44:ةنتفنمتعقوامدييقت:لوهحم“

ةمدقمءلضفالآسرهف؛تاطوطخملاليلد:ثارتلا

ةيعمج*053.087مقرتاقاطبلاو«ساروبىحي

.1ز:بطقلاسرهف.تاطوطخملاليلد:ثارتلا

676

وريو‹يرارقلايكيلماییحينبرمع

`.بلقلارون»بريهشلا

:تم1858/ھ1275:و)

.(م1921ناوج1/ه1339ناضمر7

يفباّنكلالخدوءةرارقلاةدلببىيحينبرمعدلو

نآرقلاظفحف؛تاونستسنباوهوءهسارطقسم

مولعلاءىدابمذخأفذيمالتلارادىلإلقتنامث«ميركلا

‹جاحلبخيشلامساقجاحلانبدمحمجاحلاديىلع

.دوعسمجاحلانبرمعجاحلاخيشلاو

سردوم1891/ه1309ةنسةيادرغىلإلقتنامث

هتساردلمکأفتوعسمجاحلانبركيابخيشلادنع

ينببشيفطافسوينبدمحماةميألابطقدنعايلعلا

۱.م1896/ه1314ةنسجّرختو«نجسي

عطقوراخفلاةعانصوةحالفلايفهمامعأوهابأدعاس

لبقءةلشنخةنيدمبةراجتلاسرامامك‹ليخنلابشخ

.م1891/ه1309ةنسملعللهغٌوْفَت

ميلعتلرّدصتفم1896/ه1314ةنسةسردمسّسَأ

رودهلًامامإواظعاوناكوءمولعلاىَّنشةرارقلاءانبأ

هذيملتهفصوءنيبلاتاذحالصإوءسانلاةيبرتيف

.*بلقلارون»:بقنعلاريكبجاحلا

هيسّسؤمنأذِإ«هدهعملادادتماةايحلادهعمربتعيو

.ميهاربإضويبخيشلامهسأرىلعوهتبلطرابكنم

ميهاربإجاحلاخيشلاةافودعبةرارقلاةخيشمىلوت

 



رمع

ىلإلسريناكوم1911/ه1329ةنسيكيربالا

ةنسنمءادتباةيملعتاثعبةميألابطقهخيش
كلتتهُجوتبطقلاةافودعبو.م1907/ه5

ةنسنمءادتبا«سنوتبةنوتيزلاعماجىلإتاثعبلا
.م1916/ھ6

رادبتاقبطلاماظنلسّسؤملاىيحينبرمعربتعي
.ناوريإذيمالتلا

ىلإرفاسيسنرفلارامعتسالاطغضهيلعٌدتشاامل

/ه1319-1322تاونسثالثهيفثكموزاجحلا

.م1904-1

هلاضنببسبءرامعتسالاهنجسهتدوعدعبو

لامعألاهيلعضرفوءتيمظعاتنجسيفءيركفلا

.ةقاشلا

.م1920ىلإم3نمًاسردموًاظعاورهشأ

ىتلا«بازيمبةيرسلاةيعمجلايفًازراباوضعناك

لالخلوبنتسإبةيمالسالاةعماجلاعورفنمربتعت

.ىلوألاةيملاعلابرحلا

ناظقيلاوبأةينطولاةفاحصلاخيش:هذيمالترهشآنم

خيشلاو«يلعاوومحريكبنبفسويخيشلاءميهاربإ

.ضويبميهاربإخيشلا

:رداصملا*

وبأ“2(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوب“

24-25‹10-311-14-7(خم)يتأشن:ناظقيلا

:ىفيرش“21ء2(خم)ايلعلايفادهأ:ناظقيلاوبآ*

(خم)بازمخیرات:زايتم“19-21ةقايحلادهعم

:زوبد*88(خم)نابلانصغ:مازعأ*4162

ويأ:رصاندمحم“207-1162/2209ةضهن
‹نيخيشلاةايح:ماجحوب*14ءةملكلاداهجوناظقيلا

314

دبعالعلاوبأىماصعلالطبلا:رمعرصان“45-8

جاحلا“1/98‹ةذبن:يرونلا*1-2(خم)٠هللا

.144-145ء1135‹ء133بازمينبخيرات:ديعس

.(خم)م.ت.ن.م:نودعخيشلا“

677

رتکمینبرمع

)م761/ه144:ت)

ةأرما«وجرد»تنبةينادمحلا«اًومد»دلورغصأوه

ميركلانارقلاملعتءايبېلبةسومنلبجمالعانم

ىقلتيناكف«سادمغمقيرطىفةلباسلانمهظفحو

اءزجنآرقلامهنمملعتيو«قرشملانمنيمداقلابرعلا

.هظفحیتحاءزج

لواناکف‹مهمراصءاملعلاهتسلاجموهداهتجابو

:هللاقيلزنمبةسوفنلبجبنآرقلاملعنم

.(نامطافإ»

حمسلانبىلعألادبعباطخلاوبأمامإلاهع

.باطخلايبأعماهيفدهشتسايتلاه4

:رداصملا

‹125‹120ء7118ء‹مالسإلاءدب:مالسنبا"

48؛ةبرجخيرات:توقعينبملاس“1/127.ريسلا

57/1ق2حءبكوميفةئيضابإلا:رَّمعميلع“
ةلودلا:زاخكب“9.نيملسملاةعامج:ىسكتفيل“

ذنمةسوفنلبج:يدوهزم“277279.ةيمتسرلا

يفةَيضابإلا:دّمحمبجر“37(رم)ىمالسإلاحتفلا

.150صم



678
.۰ٌ

نودعنبفسوينبرمع

(م1846/ھ1262:يفٌيح)

‹اًنيطخوءاحلصماًملاعناکنجسینبةدلبنم

هتذمالتنمءهرادبهحتفيذلاهدهعمىفميلعتلایلوت

:رداصملا*

ةّيعمج“132/2137ءرئازحلاةضهن:زوُتيد“

.116‹109‹128جمرديلآسرهف:ثارتلا

679

(م1828/ه1243ةّححلاوذ13دحألا:ت)

یّلوتءاردتقماًبتاكناك٩«بتازیمبفطعلانم

ءاضقلاىلوتامك«فطعلابملاسيبأدجسمبسيردتلا
.م6/ه12ىلإم7/ه1222ةنسنم

:رداصملا“

فالغلاةحفصءطءلينلاحرش:بطقللا۳

.1/82ءةايحنمةذبن:يرونلا“

680

نتنيو«فسوينبرمع
(م20/ه14:قلئاوآ)

ناظقيلاابآملع؟نجسيدينبنمءملاعوميرکعاجش

هنعذخأينألبقةئينملاهتفاوذإ«كلفلاملعنماءزج

.ريثكلا

؛ثادحألاضعبدييقت»:ناوتنعباًباتكفّلأ

.(خم)«تالسارملاوتاقافّتتالاو

:رداصملا*

.2/217(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوب”

315

نارمع

681

يسودسلانايبظنبناطحنبنارمع
*(كامسوبأ)«يراشلايدزألاينابيشلا

)م703/ه84:ت)

رباجمامالاةقبطنمٌعبات.نابيشنبورمعينبنم
.عخاتمشلاوغرنيجردلاهفّنصامك(ه93:ت)ديزنبا

۱۱.ةرصبلابًاشن

لثمةباحصلانماًردصكردأهنأرداصملاركذتو

هيلإتلاءةرصبلابةدعقلاةّميأنمناك.ةشئاع

ةعقوميفريدحنبسادرملالبيبألتقمدعباهتماعز

.كسا

لاعفأضفرىفلالبىبأهفلسكلسمكلس

ءامدلالحتساو«ضارعتسالاوفعلانمجراوخلا

ةَيضابإلاريغرداصملاَنكلو؛مهلاومأونيملسملا

اًددعهئاولتحتلعجتوءجراوخلاقرفنمضهفّنصت

.ةئيرفصلاكقرفلاهذهنم

‹جراوخلاسوؤردحأهَنأبدامعنباهفصو

.غيلبلامهرعاشو

بحاصوةتيرفصلانمةدعقلاسيئرظحاجلاهلعجو

رداصملاهذهركذتو؛مهفالتخادنعمهعزفمومهاوتف

ةارشلانمةأرمابجّوزتفءةنسلالهأنمناكهنأاًضيأ

.ةارشلاءامعزنمراصو«هبتبهذف؛ٌيحلاىلإاهدريل
ءةبسنلاهذهدروتالةَّيضابأإالارداصملانكلو

ركتتو؛نيمّدقتملااهتداقواهباحصأنمهلعجتو
ريفكتلاوضارعتسالاجراوخلاىلعةئيضابإلارداصملا

.لالحتسالاو

هبلطةارشلابهذملهباستنابنارمعرهتشاامل

ىلإبرهفءهحارسقلطأمثهنجسففسوينبجاّجحلا
ءنامغىلإًرْفْفءناورمنبكلملادبعهبلطثيحماشلا

مهئايحأنيبًالقنتمواًيفتخمدزألانمموقىلإًأجلو



نارمع

:ليقوكانهتامو

.م703/ه84ةنسةفوكلا

برقناسيسذوريفتامهًئنِٳ

باحصأهنعیوروةباحصلانعثيدحلایور

.احيصفاًرعاشناكامكءاًهيقْفاًنَدحمناكف.ثيدحلا

.ةديقعلاءادفوءارشلاىفهبهذمةرصنلهرعشرخس

حالصلاوعرولايفةياهنلاوه»:ينيجردلاهنعلاق

ةهازتلاوملعلانونفنمهللاهّصخاملءايندلاحارطاو

.«ناسللاهحاصفوءنانجلاهماهشو‹ملحلاو

هيفلاقو؛ةبطاقجراوخلارعشأهَنأبهتفصوو.ةعئار

عمتجينأًلقو«دهزلايفسانلارعشأهتنإ»:يدمآلا

:رداصملا

:مزحنبا“37/1ءنييبتلاونايببلا:ظحاحلا“

‹قاقتشالا:ديردنبا“318ءبرعلاباسنأةرهمج

08289.ن3/1(خم)ريس:ينايسولا“"3

‹226-1223/2232؛7/1ءتاقبط:ينيجردلا“

:ءايركزويأ“73-74.ريسلا:يخاَّسمشلا3۰

تارذش:ىلبنحلادامعنبا“(شماه)2/374ءةريسلا

50-18/61‹يناغألا:يناهفصألا*95/1ءبهذلا

0138ء010137ءجراوخلارعش:ساَبعناسحإ“

لماكلا:دربملا*146ءديزنبرباجمامإلا:يفاوصلا“

:ظاّفحلاةركذت:يبهذلا*4/7.تاقبط:دعسنبا*

233/2ةوفصلاةوفص:يزوجلانبا“1

خيرات:ركاسعنبا“قرفلانيبقرفلا:يدادفبلا*
نامع:شقرق“233/1ءبدألاخيرات:ناملكورب*

.ةأشن:تافيلخ*86.118ء81فكرحلاو

:ةظحالم

.باهشوبآ:درو*

316

682

يسلدنألاناورمنبنارمع

)م8/ه2:ق)

ماَتيأةئيمتسرلاةلودلايفةيضابإلاءاملعدحأ

«متسرنبنمحرلادبعمامإالارصاع«ترهيتيفاهتأشن

.ملعلاوعرولاوحالصلايفةيلاعةجردىلعناكو

يلوتلءرفنةّيسعمنمحرلادبعمامإلاهحتشر

يضرباطخلانبرمعلعفبايستدعبنمةمامإلا

.هنعهللا

الإ«هتريسوهتايحنمليصافترداصملانّيبتنإو

ةئيملعلاهتءافكوهتناكمىلعليلدحيشرتلااذهنأ

.ةئيسايسلاو

:رداصملا

:ينيجردلا“89/1ءةريسلا:ءايركزوبأ“"

:زاخب*154(طم)ريسلا:ىخاَمشلا1/46ءتاقبط

:يريرحلا“11534387‹ةَئيمتسرلاةلودلا

راهزألا:ناميلسىنورابلا“"108.ةئيمتسرلاةلودلا

|.2/99ةيضايرلا

683

يتريمدنتلاورمعوبأ

(م12/ه6:ققلبق)

نيت:وأ)تٽرمدنيتنمسايلروصنميبأةَتيرذنم

.(ةرمتد

.مهئاًرقوةسوفنلبجخويشنمضينايسولاهركذ

دعبلبجلاىلعمكحلاىلوت«يهنلاورمألاديدشناك
.يتريمدنتلاناميلسيبأ

:رداصملا

:يروطفبلا*159/2(خم)ريس:ينايسولا“

.60(خم)ةسوفنلهأةريس



684

يغاوزلايليمنلاورمعوبأ

)م1039/ه1:ت-م3/ه1:و)

باطقأدحأناكوءةبرجبدلوقّقحموملاع

‹حالصلاوملعلابنيروهشملااهخياشمنموءةريزجلا

امك؛جامجمأراغبمهناويداوُمْلَأنيذلاخايشألانموهو

مساقنبرکبنبحلاصيبآعمريبكلاعماجلايفسرد
.ينسارهيلا

نبٌزعملاشيجةليوزنارتوونبهلتقذإءًاديهشتام
ةنسكاذنأايقيرفإناطلس«ىجاهنصلاسيداب

.ةنس0زهانيرمعنعيفوتوم1/1039

:مهوخايشألانمةعبسفيلأتنم«ةبارعلاناويد»و
نبرباجوءىسومنارمعوبأوءيليمنلاورمعوبأ

وبأوءيتازملاريبجوبأوءحلصمنببابكو«مامردس

نبییحيءايركزوبأوءجونامنبهللادبعدمحم
مدقأنموهوأءزجرشعينايفباتكلاعقيو؛زانرج
.ةيمالسالاةيهقفلاتاعوسوملا

:رداصملا

ريس:ينايسولا“2/284ءةريسلا:ءايركزوبا”

‹تاقبط:ينيجردلا“163/2؛40/1137(خم)

ءةبرجخيرات:بوقعينبملاس“365-2409

؛بكوميفةيضابإلا:رّمعميلع“0100
5؛حمالم:يريبعجلا*2/109112ق/2ح
‹174-167175-168ةبازعلاماظن:يريبعجلا“

7,
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يفوكلايضابإلانيصحلانبورمع

)م7/ه1:ق)

.لئاوألاةفوكلاةَتيضابإنم«ميمتينبيلاومنمرعاش
يثرييتلاةديصقلاكلتاهنمءةيرعشدئاصقةّذعهل
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ورمع

ىرامكءنييومألاًدضديدقةعقويفةيضابإلااهيف

.فوعنبراتخملاوٌيحلابلاطىيحينبهللادبع

:رداصلملا

:يبايسلا3يتاغألا:يناهفصألا*

رعش:سابعناسحإ“115‹زاحملاوةقيقحلا

686

(صقحوبا)عيمجنبورمع

)م13/ه7:ق(

-ينيجردلادمحأساكبعلايبأخيشلانعملعلاذخأ

ناکوءاروظنمًاملاعوءاًمّلكتماروهشماًمامإناك

.هبرجةريزجبنيجورفيتعماجبنيسردملارابكنم

-هيلإةيوسنملا-«ديحوتلاةديقع»ةمجرتبماق.1

نرقلارخاوأيفتفثلأيتلاةيبرعلاىلإةئيربربلانم
اهظفحيناكيتلانوتملاىلوأيهوءةرجهلانميناثلا

اهحرشدقوءبازيميداوروصقعيمجيفذيمالتلا

:مهنمءاملعلانمريثكلا

.(م152/ه8

:ت١يتالتلاميهاربإنبدوادناميلسوبأ3

.)م1560/_ه679

:ت)يتالتلايبرجلاناضمرنبورمع.4

مساب:ىلوألا:نيتّرماهحرش(م1773/ه7

لأةبتكمب(خم)ءاديحوتلاةتكنىلعديضتلادقعلا»

.(خم)«ديحوتلاةتكنلديرملاةدمع»:ةئيناثلا؛رَذي

شّيفطافسوينبدّمحماخيشلاةّميألابطق.5

.(م1914/ھ132:ت)



ورمع

:رداصملا

:عيمجنبورمع“200/2ءريسلا:يخاّمشلا“

يبأخيشلاققحملاةمّدقمءاهحورشوديحوتلاةمّدقم

59برجخيرات:بوقعينبملاس“شيفطاقاحسإ
147-3/149؛«بکومیفةَسضابإلا:رَمعمىلع“

٠8حمالم:يريبعجلا“413‹برغملاخیرات:زويد

دعبلا:يريبعجلا“*254ةبازعلاماظن:يريبعجلا“

51ء؛يسايسلاركفلا:نالهج*124‹يراضحلا

خیرات٠ذيعسجاحلا“54‹ةَيمتسرلاةلودلا:زاخب*

لیلد:ثارتلاةيعمج“95150بازمینب

.3ز٠بطقلاسره‹تاطوطخملا

“Motylinski: L'aquida des Abadites .
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ىتالتلايبرجلاناضمرنبورمع

(صفحوبأ)

(م1773/ھ1187:ت)

.بسنياهيلإو«تالثتةموحيفةبرجيفدلو

ناميلسمعيبرلايبأنعةيادبلايفملعلاذأ
‹ةرهاقلابًرقَتساثیحرصمىلإلهعتنامن؛يتاليحلا

امك«نولوطنباعماجبةيضابإلاةسردملايفسردو
.فيرشلارهزألاعماجلابةئيعُوطتاسورديقليناك

لوقعملاملعنمنونفلاعيمجيفةيآناك
.لوقنملاو

یکیلملادمحمنبفسوينبيلع:هذیمالتنمو

يبأو‹يبرجلالوغلادمحأنبناضمروءيبعصملا

ديدعلايفهنمىكتشااماًريثكيذلاهرقفهعنميمل

.ملعلانمةيلاعةجردغلبينأ‹هتافلۇمنم

هلنأامك؛تارصتخملاويشاوحلانمديدعلاهل

318

:اهُّجهَأنيرشعلانعديزتهتافلؤمو
ءيئاشولملاحوننبحتفرصنيبألةئينونلاحرش.1

«ةئينونلاةموظنملاىلعةئينوميملاءىلآللا»:اهاكس

.(خم)

نيرظانلاةآرم:هاگمس‹نیروغبتلوصأحرش.2

ةتكمبءهفرو218يف(خم)‹(نیروغبتلوصأيف

.لوطمحرشوهوء«نجسيينبببطقلا

نيتملاةبخن»:هناونعقباسللرصتخمرخآحرش.3

.(طم)«نیروغبتلوصأنم

‹ىخامشلاىلعنبرماعلتانايدلاباتکحرش.4

.«تانايدلادوقعىفتانوميملاءىلآللا»:هناونع

دقعلا»:لّوألا:ديحوتلاةديقعىلعناحرش.5

رديلآةتكمب(خم)ءاديحوتلاةتكنىلعديضتنلا

:يناثلا؛ه1179ةدعقلاوذ6يفءهتايحيفتخسن

.(خم)«ديحوتلاةتكنلديرملاةدمع»

.(حخم)‹«ةديقعلانتمىلعةئيضملاةولؤللا»:باتك.6

راهزألا»:ةالصلايفةئيئارلاةموظنملاحرش.7

230يف(خم)ء«ةئيئارلاةموظنملاىلعةَيضايرلا
.هفرو

.(خم)ء«قيلعتلادوقعيفقيقحتلامظن»باتك.8

(خم)‹«قارشإلاةرهزلقاتشملاةضور»باتك.9

.عامتجالاوبدألايف

بدألايفءبيبللاةناحيروبيدألاةهزن»ا.0
نبملاسخيشلاةبتكمبةخسنهنم(خم)قالخألاو

.ةيرجببوقعي

يفءwاةَّكيجرزخلاةموظنملابارعإ»باتک.1

.(خم)وحنلا

بادآيفةيدضعلاةلاسرلاحرشىلعةيشاح».2

.(خم)‹ةرظانملا



َنأهتافلؤمىلععلطملااهظحالييتلاةزيملاو

.حوضولاوةسالسلابزاتميوءقارهبولسأ

:رداصملا

1/56(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“113-1

:يريبعجلا*258-259ءةباّرعلاماظن:يريبعجلا“

مجارتدمحمظوفحم“160-161‹يراضحلادعبلا

ركفلا:نالهج“242/1ءنيّئيسنوتلانيفَلؤملا
95ءبازمينبخيرات:ديعسجاحلا“65ءيسايسلا

:ثارتلاةيعمج“20-21ءىدقعلاثارتلا:ىفيرش“

؛48.167حجمرديلآسرهف.تاطوطخملاليلد

سره؛؟7ز3d‹16و/1جم١٠بلطقلاسرهف

لآسرهف؛105ءناورإسرهف؛31جم:زايتم

.398؛لضفا

“Smogorzewski: Abd-Al-AZziz ses ecrits, 23, 24, 25.
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ىمانلاةفيلخورمع

(؟-م1939/ه1358:و)

.اهدیتاذةلقىلَعةميركةلئاعناضحأيفىبرت

مّلعتو«ميركلانآرقلاظفحيباّيكلاىلإفلتخا

تولانتناكوءةيعرشلامولعلاوةيبرعلاةغللاءىدابم
خيشلااهسأرتةيحالصإةكرحوةيملعةضهنتايادبيف
يفةبيهملاخيشلاةروصتمسترافءرّمعمىيحييلع
ىفنايرغةنيدمىلإكلذدعبلقتنايذلالفطلاةركاذ

|.ةيوناثلاوةيدادعإلاةسردملايفسردثيحايبيل

خيشلاسلاجمىلإيكذلاباشلافالتخاناكو

هنمىقتسايذلاغوبنيلاةّصاخبخيراتلايفرّمعميلع

.ةرباثملاوةدارإلاوةيرقبعلا

319

ورمع

هلتناکو«‹يزاغنبةعماجبقحتلام18هنسيف

يتعماجنمنيدفاولاهتذتاسأعمةميمحتاقالع

دمحمدمحمروتكدلاعمةّصاخءةيردنكسإلاوةرهاقلا

ناکو٩ةقيمعةونبهقالعهبهتطبريذلا٤«نسح

ةعماجلامهتراتخانيذلالئاوألاءابجنلانمناك

هتّرطضام1965ثادحأنأريغصم

ةقفاومدعبءايناطيربوحنةَّركلاداعأامناعرسوءايبيل

.وُيعبىفطصمروتكدلااهريدملضفبءةيبيللاةعماجلا

يفىضمأوم1967ةنسايناطيربىلإرفاسف
اديفتسموءابقنماثحاب«تاونسسمخجدربمکةعماج
هثوحباهببتكيحبصأوةيزيلجنإلاةفاقثلانم

.هتارضاحمو

).PH.D(.هاروتكدةحورطأمّذَق

ةفاقثوءةيساَيسوةيركفةيرجترجهملايفبستكا
داوروركفلاوملعلالهأعمةريثكتاقالعوءةعساو

تاغللاوسانجألافلتخمنمةيمالسإلاتاكرحلا

.تاراقلاو

هئانبيفكراشيلهنطوَىلِإعجرم1971فيصيف

رباتملابفَّرشُينألّدبنكلوءةَيَلاةملكلاب
ىلإةطرشلازكارمنمفءربانعلاتاملظهتلبقتسا

نوجسلانزانزىلإاهنموءقيقحتلاتافرغ
.تالقتعملاو

ىلإلقنمث«يزاغنبةعماجيفهطاشنوهسيردتأدب
.سلبارطةعماج

م1972ةنسةعساولاةلمحلايفةيناثلقتعابُت

نمريثكهعمدهطضاوءةيفاقثلاةروثلا:راعشتحت

رمعمىيحييلعخيشلاهذاتسأمهنمءنيفَّفثملا
.نيتشسهبارقةنحملاهذهتمادو



ورمع

ءدالبلاةرداغمىلعرجنعجرفأنأدعبو

.ايقيرفإوءةينيتاللااكيرمأوءنابايلا:نيبريو

‹ةيكيرمألاةدحتملاتايالولاىلإكلذعمرفاسف

ةعماجيفيمالسإلاركفلاوةيبرعلاةغللاسيردتل

نابايلاىلإباهذلاىلَعمغرأنأثبلاموءناجيشتم

نمهمذقاممغرءةبرغلابرعشكانهوم1979ةنس

ناديملايفاميسالءةيمالسإلاةكرحللىلجتامدخ

.هترداغمنمماعلامامتلبقايبيلهنطوىلإداعءيبالطلا

يحاوضبهاعريحارو؛منغلانماعيطقىرتشاف

دیدحنملفتعافءمانغألايعربهاغتبمققحتيملو

.ةمكاحمنودءنجسلاىفهبجزو‹؛م1981هنسيف

.مويلاَىلِإهرابخأتعطقنام1986ذنمو

اموغوبنلاوقوفتلابهلدهشتيتلاءةميقلاهتاياتك

ءهلامعأنملمعةعلاطمىّنمتيوالإهنععمسدحأن

نمقيقحتبعتمتلاوأ؛هرعشنمديصقةءارفو

rهتاقىقفحت.

لوطأيهءانهاهلّجسنيتلاةمئاقلاهذهلعلو

روثعلايفلمألاىقبينكلوءروتكدلالامعألرصح
ائيَحهبدوجيىلاعتهللالعلوأ«ىرخأنيوانعىلع
.امركم

:هتافلؤم-الَّوأ

تحت؛ةيزيلجنإلاةغللابهاروتكدةحورطأ.1

Studies.اةيضابإلاىفتاسارد»:ناونع in!

»)]badismتعبطدقهَودبيوم1هنساهلان

ةيعمجتماق؛زترافشقرشتسملاركذامكنانبليف

دمحم.دةعجارموءةيبرعلاىلإاهتمجرتبثارتلا

رظتنتيهو.يمعابابدّمَحمووجابىفطصمورصان
هنأيمالسإلابرغلارادريدمانربخأامك.عبطلا

320

.عبطلاديقيهو«ىرخأةمجرتاهتمجرتىلعفرشأ

نيزاوملاراطإيفقافنلاةرهاظ»باتك.2

تردصم1973ةنسنجسلايفوهوهلأ«ةيمالسإلا

ةبتكملابةخسنهنمدجوتو.م1979ةنسىلوألاهتعبط

.سنوتبةينطولا

3.

North Africaنمةفشتكمةيضابإتاطوطخملفصو

.ایقيرفإلامش

Description of new Ibadi manuscripts from)

تنوكلتعمجولءدئاصقلانمةعومجم4

.ةضايفةيرعاشىلعدتاهلمجميفيهو«اناويد
لوسرلاحدميفةيزمه»:اهنيبنم.ةليبنسيساحأو

اهمظنةبرغلايفةديصقوء«مالسلاوةالصلاهيلع

ةديصقوءةانأوةاكشاهيفىرخأةديصقوءنابايلاب

قرفلااهتدشنأوءىابرغلاةلجمىفترشن«!هامأ»
دئاصقباتکنمضتعبطبننحلمةيمالسإالاةينفلا

:اهعلطمءةرسألاوملاىلإ

هللاظفاحلافيعزجتالهام

هانربخدقاقيرطانكلساَكَنإ

:هتاقيقحت-ايناث

ةحورطأباقحلمهققح«نوفلخنباةبوجأ».1

.م1974ءنانبلحتفلاراديفعوبطموهو«هاروتكدلا

راهقلادبعوىتفنباوانج:ناَرفءاملعةبوجأ».2

اهلمدقواهققح-ىلوألاةعومجملا-«فلخنبا
عبطلاىلعفرشأوقيقحتلالمكأوءيمانلاروتكدلا

‹ةنيطنسقءثعبلارادبعبطءيالطميهاربإخيشلا

.م1

ىلعلمتشي-ىلاطيحللتاريخلارطانقباتك».3

.ءةميقةمّدقمبروتكدلاهّلهتسا«ناميإلاوملعلايترطنق
روصوم1965ةنسءةرهاقلابةبهوةبتكميفعبطو

.رئازجلاب



«الغيرزخيبألنيفلاخملاعيمجىلعٌةرلا».4

‹موركدمحأثحابلاقيقحتلالمكأوءيمانلاهقّفح

.عبطلارظتنيانوقرملازيالو

«يطوشلملاىسيعنبنيروغبتلنيدلالوصأ».5

.هاروتكدلاباقحلم

:تارضاحملاوتالاقملا-اٹلاث

1968نيبامةيبيللا«ملعلا»ةفيحصترشت.1

‹يمانلاورمعلةيدقنلاتالاقملانماددعم1971و

ملاعلاومالسإلانماهفقوموةيبرغلاةراضحلا»:اهنم
اهلراتخاءةسييلجذامن«ثيدحلارعشلا»و«يمالسألا

ىرخأتالاقمو.«لزاهلاٌدحلانملوصف»:ناونع

تاباتكىلعدراهيفو«نآرقلايفٌرمغمأٌرمَر»:ناونعب
:هلاقمايوداهرثكأواهزربألعلوءموهينلاقداصلا

هتالاقمنمو.«بُانودبحيسملالظيىتمىلإ"

.«ةروئللتاملك»:ةريثملا

؛ةيلودوةينطوتايقتلميفتارضاحمةذع.2

‹نالجراوبىمالسإلاركفلاىقتلمبهترضاحماهنم

سداسلانرقلايفنالجراوبةّيملعلاةكرحلالوح

.يرجهلا

هعزعزتمل«ناميإلايوقءهنيدلايفويمانلاشاع
انقوملامعألالئالجبريصقلاهرمعلغشءريصاعألا

لخدالءاهريبدتهدحوهللءةثالثارومأةئمثنأ

.رصنلاوءقازرألاوءرامعألا:اهيفءرملل

.رداصملا*

:نازفءاملع“ةيضابإلانعتاسارد:ىمانلا“

1-44.يمانلاويالطةمدقمءنازفءاملعةبوجأ

:رزخوبأ“*ىمانلاةمدقمءتاريخلارطانق:ىلاطيحجلا“

یتسح“*ىمانلاةمدّقم‹نيفلاخملاعيمجىلعدرلا

57-59صءةرسألاومألاىلإدئاصق:رارجمهدأ

ةمجرتلةمدقمكىمانللةلوطمةمجرت:رصاندمحم“

:دوكانلا“ص5ءعبطلاتحتءہاروتكدللهتحورطأ
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م16هنسذنمفتخميمالسإبتاک:دمحمدومحم

هفمحص؛هفقاوموهتريس:ىمانلاورمعروتكالا

30/ه1413نابعش7تبسلا468ددع«ملاعلا»

.34-35صم13یفناج

689

حتفنبسورمعتخأ

(م9/ه3:ىقرخاوأ)

‹لبجلاخياشمنمهریغوسورمعنعتذحخأ

مناغنبرشبمناغيبأةنودمخسنىلعهتدعاسو

.بتكيوهوهيلعىلمتتناكفءىناسارخلا

یوتفبَنهلتتفأفم896/ه283ةنسونامةكرعم

:رداصملا

ةلودلا:زاحي“195/1ءريسلا:يخامشلا“

.380ءةيمتسرلا

690

يسوفنلاينكاسملاحتفنبسورمع

(م896/ه283:ت)

ًاشنوءٌّجحلاقيرطيفدلوءةسوفنلبجءانبأنم

.ةسوفنلبجبتابيحرلاضرأنمسرطقةيرقيف

هملعىَقلتوءحلفأنبدمحمناظقيلاابأمامإلارصاع

نعهللاليبسيفداهجلاهلغشيمذإءلبجلاخياشمىلع

.ةياردلاوةفرعملاوءداهتجالاوظفحلابفرُعوتنامز

روصنميبأةيالويفةسوفنلبجبءاضقلاىلوت



سورمع

الاثمناکف-حلفأنبدمحمنبفسويمتاحيبا

ناديميفالطبًاعاجشءّقحلايفائيرجءلداعلايضاقلل

ثاّفنةعدبىلعيضقيلمتاحوبأهاعدتساثيحءلاَرّنلا
نمدسفتتذخأيتلاءةيثافنلاةقرفلابحاصرصننبا

.اهثامنیلعواهيلعىضقفءةسوفنىلإوغيو
ملهقفلايف»اباتكفّلؤينأمهُهَتَأينيجردلاركذ

:هجوأةثالثىلعملعلاقّرفينأمزعءهتقيرطيفقبسُي

نماهنمدحاولُكِبقّلعتيامو.يأرلاوءَةَنسلاَو«ليزتتلا

.باتكلااذهزاجنإلبقةئينملاهتلجاعوء؟لئاسملا

ماقٹثح‹ىناسارخلامناغنبرشبمناغيبا

ءانثأةخسنهدنعمناغوبأكرتامدنعاهخاسنتساب

اهنيودتيفسورمعدهتجاف.ءترهيتىلإههجوت

حبصألهالولو‹هيلعیلمتتناكىلاهتخأانیعتسم

.تادوقفملادادعى

دمف‹ةديقعلاوهقفلایففيئاصتةعسو

ةنونيدلا»بنونعملاوىسورمعلابىّمسملاهباتکتب

نازفلهأنمخياشمهيلإهلسرأامدنعء«ةيفاصلا

ايلاحباتكلاوء؛لوصألايفاباتكفينأهنمنيبلاط

نبدمحأوةثكانلاىلعٌدرلايفةلاسر»هلنأامك
.(خم)‹«نيسحلا

ركذلَّوأنأيمانلاةفيلخورمعروتكدلاركذيو
یفءاحءىمالسإلابرغملايف«ةيضابإلا»حلطصمل

.ةيفاصلاةنونيدلا

نع:ملعلاتذخأو٨«هنعذأهلعلوزاجحلاببوبحم

.ةملاعلاهثتخأسورمع

نباوةسوفننيبونامةعقاوبسورمعدهشتسا
.م896/ه283ةنسبلغألا

322

:رداصملا

وبأ“(خم)ةيفاصلاةنونيدلالوصأ:سورمع“

ىلعدرلا:رزخوبأ“150ةريسلا:ءايركز

:يروطفبلا“يمانلاورمعققحملاةمدقمءنيفلاخملا

ریس:ينايسولا*92-4895(خم)ةسوفنلهأةريس

‹تاقبط:ينيجردلا“19-20ء3/113-6(خم)

320335-306/2314325؛84/189

:يداربلا*192/1.196ءريسلا:يخامشلا“

ينورابلا*20ءةبوجأ:نازفءاملع“219‹رهاوحلا

رًمعمىلع“252.253ءةيضايرلاراهزألا:ناميلس

:زوبد*137-1/143ق/2حءبكوميفةيضابإلا

نعتاسارد:يمانلا“392/3ءبرفغملاخيرات

:يريبعجلا167:082ˆ”؛191ء(خم)ةيضابإلا
ءمالسإلادعاوق:يلاطيجلا“109ءيراضحلادعبلا

:زاحب“288.326ءةيمتسرلاةلودلا:زاحب“1

لبج:يدوهزم“571ءيمالسإلابرغملايفءاضقلا

‹283-284(رم)يمالسإلاحتفلاذتمةسوفن

ءنييبيللانيفلؤملاليلد:مالعإلاةنامأ*291-0

278ء‹برغملاخيراتملاعم:نيسحسنؤم“0

زايتمسرهف؛تاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج“

.29ح/55جم

“Ennami: New Ibadi manuscripts, 80-81.

يربنعلا

(م9/ه3:ق)

.ةَيبلغألاةتيقيرفإبةّتيضابإلاءاملعدحأ

قرفًدضةّكيضابإلانعنيرظانملانمناك
ريمألارضحمبمهعمتارظانمهلتناكءفالخلا
.لوألاهللاةدايزيبلغألا

:رداصملا

تدوج“يبهذملاعارصلا:بودجملازيزعلادبع"

.101-102.ةئيجراخلاتاقالعلا:ميركلادبع



692

ريرحنبنوع

)م13/ه7:ق(

ىڵلوت؛ةيصفحلاةَئيقيرفإيفنرفيينبةليبقسيئر

.ينورابلامیهاربإنبءایرکزییحييبآةرامإيفاهتسائر

رشاعلانرقلاىلإهتيبيفةسائرلاترهتشاو

.يداليملارشعسداسلا/يرجهلا

هلحنم.ايندلاعاتميفاًدهازناکهنآهبقانمنم

.هتيرذىفهلهللاكرابف

:رداصملا

.19-20‹ىنورابلااشابناميلس:ناظقيلاوب"

693

ىخامشلادايع

(م1926ربمسیيد/ه1345یلّوألایدامج:يفيح)

نمزذنمملعلابةروهشملانيّيخاَتمشلاةلالسنم

يفعورفاهلءايبيلبةسوفنلبجنماهلصأوءليوط

.ودبيامىلعيبرجوهوءسنوتبةبرج

ةديصقهلترشنءارعاشهنوکنمرثكأهنعفرعنال

يداو"ةديرجيف«بازيميداولةبرجةقاب»:اهناونع
:اهعلطم‹هقفداصهگیرعاشنعمنت‹ةَتناظقيلا"بازیم

رئازجلاتاضوربفرطلاحرس

رضاتمويلابابشلانصغاهبف

تامساباهيفدجملاروهزو

رهاوزقفألابٌرزعلارودبو
0

:رداصملا

27خيراتي10ع‹١بازيميداوةديرج“

.م1926ربمسيد3/ه1345ىلوألاىدامج

323

ضایعيبانيا

694

‹ينايغدصلاطاریقنبرمعنبدايع

(تاكربلاوبأ)
(م1865/ھ1282:ت)

.سنوتبةبرجمالعأوءاملعنم

دمحمنبناميلسعيبرلايبأنعملعلاذخأ

.ةبرجةريزجبريبكلاعماجلاةسردمب

یفايلعلاديلاهلو».اًملعهرصموهرصعءاملعقاف

عجرملاهيلإوءةبرجبدوصقملاوهو«سيردتلاوريرقتلا

.«لزاونلاویوتفلايف

ةبازعلاماظنذاقنإاولواحنيذلاخياشملادحأوهو

.لاوزلانمةبرجب

:رداصملا*

:توقعينسملاس“37)ځم)ةلاسر:يتيراعتلا“

0232ةبارعلاماظن:يريبعجلا*142ءةبرجخيراتت

5.5314.

695
يتاوللاضايعيبأنبا

(م9/ه3:ق)

لقعلابفصتتاءةّيمتسرلاترهيتبدلبلاهوجونم

.ةمكحلاو

متاحيبأمامإلانيبةئيلهألاةنتفلاتعقوامل

هتمعو(م894-906/ه281-294:مكح)فسوي

ةمامإلالوح‹(م922/ه310:ت)حلفأنببوقعي

نيفرطلانيبطّسوتويتاّرملابوقعيوبألحد
متاحوبأمامإلامّدَقفءامهنيبةندهلادقعلنيعزانتملا

ءيتاوللادوكنممتاحابأوءيتاوللاضايعيبأنبا

هللادبعحلفأنببوقعيمامإلامّدقوءهبناجنماًمكَح
ىلإاولصينأماكحلاعاطتساوءهلبقنماًمكحيطمللا



یسیع

.ةنتفلاراناوئفطينأوءةوجرملاةجيتنلا

ناذللاامهميكحتلايفهقيفروضايعيبأنبانِ

‹لزانتلابحلفأنببوقعياعنقأواهبحاصلةمامإلااداعأ

.هتمكحوهتلزنمىلعلدياممءعارصلالفقأو

:رداصملا

.99«رابخأ:ريغصلانبا"

696

(یسوموبآ)یسیع
(م10/ه4:ق)

ءاملعىلعهملعلت«اببیلبةسوفنلبجءاملعنم
.هرصع

هللادبعيبأنبءايركزوبأخيشلايفوتامل
TAامولبجلاىلعامکاحناکيذلا‹يتريمدنتلا

.ىسيعىسومابأهناكماولوفخياشملاعمتجا

ىلعاظيلغ؛مكحلايفةبيهاذنيدلايفائيوَقناك
ىلإقوقحلالاصيإىلعاصيرحءنيمرجملاوةاصعلا

ةمساحلافقاوملانمديدعلاريسلاباکهنعیور

ملعلايفعابلوطو‹ةَئيصخشلايفوقنعمنتيتلا

.مكحلاو

:رداصملا

يفةَيضابإلا:رّمعميلع“ريسلا:يخاّمشلا

ةسوفنلبج:يدوهزم*185-1/187ق2ح٤بکوم

.1(رم)يمالسألاحتفلاذنم

697

يتازملايفردلاىسيعوبأ

(م12/ه6:قلبق)

.ايبیلبةسوفنلبجخياشمنم
ةمعننعاثدحتملوقيناكذإ«ريبكملاعهَنأبفرع

324

.(ملعهلکيمالك»:هيلعهللا

.مهئاًرقوةسوفنلبجخويشةمئاقيفينايسولاهركذ
.مرحلارهشألايفةدوسملاعمةكرعميفاذيهشلتق

:رداصملا

:يخاتمشلا*159/2(خم)ريس:ينايسولا"

.1/208‹ريسلا

698

(یسوموبأ)ينورابلامساقلايبأنبىسيع
)م1856/ه3:يفيح)

خيشلانعملعلاذخأءسنوتبةبرجخياشمنم

.يابلا

.سيردتلابالغتشموءماكحألاوهقفلايفاًملاعناك

.(ةكيسمادغلاةلاسرلا»:ةيقابلاهفيناصتنم

:رداصملا“

119(خم)مجارتيفةلاسر:تيراعتنبدیعس"

‹080134‹7076:ىراضحلادعبلا:ىريبعحجلا“

13.

699

‹یسیعنبمیهاربإنبیسیع
ناظقيلاوبأيدمح

(م1966يرفيف27/ه1385ةدعقلاوذ:ت)

ءناظقيلايبأخيشلاةكيرئازجلاةفاحصلادئارنباوه

.ةأشنلاودلوملايرارق

نعمث«ميهاربإجاحلانبوفاعخيشلانعهملعذخأ
هتساردعباتمثءسنوتبناظقيلايبأخيشلاهدلاو

.اضيأسنوتبمالسلاةسردمب

ةعابطلافمّلعتلةئيسنوتلاةعبطملابلماعقحل



ةماقتسالاةبتكميفيفلامعألاءابعألمحتداهب

.ينيمثلاخيشلابنجب

لّمحتفرئازجلايفهيبأبقحتلاسنوتنممجرامل
ةمصاعلارئازجلابةيبرعلاةعبطملايفهتايلوؤسمهعم
ناكو؛ةنسنيثالثةّدمةّمهملابماقو‹م1931ماعذنم

ملاعمسمطيفاسنرفجهنلايدحتةعبطملاكلتءاشنإ

.رئازجلايفيبرعلافرحلا

ةعبطملالازتالو.ةئيبرعلاةبتكملاسَّسأيذلاوهو

.اذهانمويىلإامهرودنايدؤتناتيبرعلاةبتكملاو

.هتالاقمبهيبأدئارجيفهتامهاسمنعًالضفاذه

نيبطبارلاقيرطلايفةرائيسثداحيفيفوت
ءاضعأدحأيطايخدمحمخيشلاعمءةرارقلاورئازجلا

.نيملسملاءاملعلاةيعمج

.ةرنؤمةدصقبهدلاوهاٹر

:رداصملا*

وبأ“5(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبآ"

خيراتب26.عءبازيميداوةديرج“ناويدءناظقيلا

وبأ:صوصرف“م1927توأ26/ه1346رفص

م.ت.ن.م:نودعخيشلا“63ءهتفرعامكناظقيلا

زيزباب*(خم)م.ت.ن.م:جاحلبيفيرش*(خم)

:دمحمماجحوبرصان”)خم(م.ت.ن.م:ميهاربإ

700

(يدهموبأ)یسومنبلیعامسإنبیسیع

(م1564/ه971ةدعقلاوذ:ت)

شرعنمهلصأ«بازيمبةكيلمةدلبمالعأنمملع
بهذملاىلعاشنرئازجلابلياندالوأبارعأ

نمراصفّيضابإلابهذملاىلإلّوحتمثءيكلاملا
.همالعأ

ذإءةَيضابإلادنعنيدلابسنةلسلسىفةقلحوهو

24®2م۔مالعامجمعم

یسیع

ديعسيّمعخيشلا:بازيمبهنامزخيشنعملعلاذخأ

.هذيمالتبجنأنموهو«يبرجلا

نبدمحمخيشلا:مهنمخياشموةَميأهنعذخأو

يتالتلاميهاربإنبدوادو«يسوفنلاينورابلاءايركز

وبأوءينجسيلازيزعلادبعنبدّمحمابوءيبرجلا
.ودودنبوئيحويلعنبديعسوءحلفأنبءايركز

نأدعبتسيالوءةكيلمةدلبيففاطملاهبًرقتسا

يهوءاهبملعللءايحإاهيلإههجويذلاوههخيشنوكي
ةيادرغبيبرجلاديعسيّمعخيشلااهأالوتيتلاةّمهملا

ةکیلمةخيشمىلوتدقناکوءةَتماعببازيمبوةَئصاخب
يفمويلكناعمتجيامهتنأامهبأدناكفهذاتسأدهعيف

مويلاىلإفرعيةيادرغوةكيلميتدلبنيبروهشمدهشم
نيباحتماناكوءملعلانونفناركاذتي"ْنَياَجْذَأ*مساب

.هللايف

داهتجالاومهفلاوملعلابىسيعيدهموبأرهتشا

نعحفانيناكفءۀيوقةضراعوءاكذيتوأوءعرولاو

هججحةميأللحضويوءيضابإلابهذمللهرايتخا
يبأخيشلاهليمزنععفادامك.رايتخالااذهبهعانتقاو

يضابإلابهذملاىبيذلا«يقوزرملاهللادبعدمحم

.هلٹم

:هراثآنم«ملعلانونففلتخميفةديدعفيلآتهل

:اهنمءةبوجألاودودرلاولئاسرلانمةعومحم».1

رَتفكيذلايلولهبلانسحلايبأيلولهبلاىلعهدر

.ةَيضابأإلا

يفنينعاطلاضعبىلعٌدرلايف»ةغيلبةلاسر2

بهذمتهلليمزنعاهيفعفادي«ئضابإلابهذملا

/ه929ةنساذهوءةماقتسالاوٌقحلالهأبهذمب

.م2

ىلإاهيفمهوعديء«نالجراولهأىلإةلاسر».3
.ميقتسملاطارصلا

 



یسیع

.«نآرقلاقلخيضفىفباوج»4

ىفهيلإتدروةلئسأىلع«نامعلهألباوج».5

.عورفلاولوصألا

ةَئيهولألاوةينادحولاو«ديحوتلاىنعميفةلاسر"6

.ةيبوبرلاو

.«ةداهشلاةملكبارعإيفةلاسر".7

.«طسقلانيزاوم8

:هتم«لیمجقئاررعشهلو

.دهزلاوحئاصنلاوبدألاوظعاوملايفةديصق*

.ةديقعلايفناتتيرعشناتعوطقم*

.لوهجملحرشاهلو«ناّبشلارشعمةَتيصوةموظنم

.«رعشناويد»هلو:ناظقيلاوبألوقي

دالوأدرطلنيضفارلانمىسيعيدهموبأخيشلاناك
جرخأوءهرمأىلعبلغاّملوءةكيلمنمهللاد
جرخيملةنسةرشعيتنثاهراديفمصتعاالعفءالز
.سانلل

.ةديدعتاماركريسلابتكهنعيورتو

ةفورعملاةربقملايف-هتضورتذخُتنايفوتامل

-«ىسيعيديسخيشلاةربقم»مويلاىلإهمساب
روصقللئمسرلامهسلجمداقعنادنعةبازعللاًرَقم

.عبسلا

وثيحخيشلاهذيمالتدحأةكيلمةدلبةخيشميفهفلخ

.م4/ه971هتافودعبودودنب

:رداصملا

؛نآرقلاقلخيفباوج:ىسيعيدهموب”
لهآىلإباتكىسيعيدهموبأ“سنوت.ح.ط
ةبتكمبيدهميبآلئاسر:يدهموبآ*(خم)نالجراو
122ةيفاشلاةلاسرلا:بطقلا“نحسيينيبةماقتسالا

ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“592108(خم)بازمخيرات:زايتم*

‹ينورابلااشابناميلس:ناظقيلاوبأ“1(خم)

؛بكوميفةَّيضابأإلا:رّمعميلع“31-1

251/1290291ءةضهن:زوُئبد4236-4

دعبلا:يريبعجلا“338ءةئيمتسرلاةلودلا:زاخب“

ينبخيرات:ديعسجاحلا“165-1/167ءيراضحلا

يداودهاشمةرايزلوحةلاسر:لوهجم“79بازم

ليلد:ثارتلاةتيعمج“18ء13ء12ء6(خم)بازيم

2.13٠حجمءديعسجاحلاةبتكمسرهف؛تاطوطخملا

1829.

“Louis: Les mechaikhs du M' zab, 2,3.
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”قديوحلا‹جاحلانبىسيع

:ت-م1859/ھ1276:و)

(م1954يام18/ه4ةّححلاوذ9

هماعكاشن.بتازیمبنجسييبةدلبنايعأدحأ

:نیئزیمبهركذالعهنأالإسانلا

ةمصاعلارئازجلابهتراجتٌلغتساهَتَأ-امهالوأ

يفمهلتصنتتيتلانيّيبازيملاجاتجحللىربكلا

.مهلاهماقأف«تافرع

يفنيّيسنرفلاطاتبضلازجعأتأىرخألاهتزيمو

.عزانمالباهماسوبزافوءةيامرلا

نفدوءتافرعيفةّجحلايذنمعساتلاموييفوت

.ةكرابملاةعقبلاكلتىفةميخلابناجب

:رداصملا*

خيرات:ديعسجاحلا“241/2ةضهن:زوُئبد“

.179-180بازمينب

:ةظحالم

.ةثلثمفاقب‹قديوحلا“
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يغاوزلا”ينايرلاحمسلانبىسيع

(یسوموبآ)
)م1039/ه431:ت)

.صالخإلاوعرولاوملعلابرهتشاوءةغاوزبًأشن

رکبحلاصاپأو.نيجوينباجسيروسمابأرصاع
.ملعلاامهنعذخأو«مساقنب

يفلئاسمءايركزوبااهنمدروأیواتفهلهیقفوهو
ةطلسبحاصوايلاوكلذىلإناکو‹هقفلاوةديقعلا

.لاملاةرثكوةعاجشلابرهتشاامكءءاضقو

.ةبرجبجونام

نبعملاموجهيفخياشملاةعامجنمضدهشتسا

.اروجواداسفضرألاىفاوثعو«هيرج

.ةبرجبةنابربىسيعيديسعماجبسنيهيلإ

:رداصملا

283/2.353قريسلا:ءايركزوبأ“

106ء43ء41ء28/133(خم)ريس:ينايسولا“

‹342/2350؛8/1تاقبط:ىنيجردلا“

65366367400.

:ةظحالم

ىلإةبسننوكيدقوءىنابرلاكلذكتدرو

ةبرجبعضوملمساوهو«رداصملايفامكنِ
ةنابز:بوقعينبملاسخيشلاركذدقو.حجرألاىلع
.نبراهسفنيهوءةبرجب

327
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«ىسيعاب»بریهشلانوهوبنبىیسيع

)م1853/ه0:يفيح)

هنعتفرعبازيمبةيادرغةنيدمنايعأدحأ

.راوحلانسحوةماهشلاوةَيسامولبدلا

عيمجنمجرخيذلادفولانمضةيادرغهتحشر

ةَيرامعتسالااسنرفةضوافملءبازيميداویرق

ماعةدهاعمتاضوافملاكلتهجتنتناکوءطاوغألاب

وحنيسنرفلايركسعلافحزلاتفقوأيتلام3

ىعرتاليتلا-اسنرفتضقننأىلإ«بازيمةقطنم
م2ةنسةدهاعملاكلت اهدوهع

:رداصملا*

.٤93بازمينبخيرات:دعسجاحلا“
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“)م1083/ھ460:ت)

وحنلايفعلضهلءبازيمبةكيلمءاملعنم

.باسحلاوءاضقلاوفرصلاو

/ه437ةنسدمحأيابخيشلاةخيشملايففلخ

.نايفخينبنمامهوىسيعوأهيخأعمم5

ىلعةَلادلاراثآلانمهلوم1083/ه460ةنسهتافو

صرحائ“تسوةهسمخيلاوحهنافتیلعوهلمع

.ليخنلاعرزوءةيدوألاولابجلايفاهرفحىلع

."نيجا
ةدلبيفةخيشملاوةدايقلابهوحخأدرفناهتافودعب



یسیع

:رداصملا“

:يرونلا*ةيفاشلاةلاسرلا:سشكيفطابطقلا“*

.1/94قذبن

louis: Les mechaikhs de M' zab, 13, 17-18

Louis: Les mechaikhs de melika, 4.

:ةظحالم

.م1050/ه442ةنسيفوتهنأيرونلاركذي*
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(ورمعوبأ)يسوفنلاناميمجسنبىسيع

e11)/ه5:ق(

خياشمنمواصأايبيلبةسوفنخياشمنم
.اًرقتسمواًنكسمرئازجلابنالجراو

يفهنعیورو-ريسلابحاص-ينايسولارصاع
نبناميلسعيبرلاايأرصاعامكرابخألاضعبهريس

ءهملعضعبىقلتهنعو(ه300-350:ط)نوقرز
ناكهلعلفءرتولاةلأسميفائيهففاَيأرهنعیورذ

.هذاتس

:رداصملا

10227234ء169/2(خم)ريس:ينايسولا*
.2/138ريسلا:يخاَمشلا“

“Lewicki: Les historiens, 58.
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”يرصم.دیعسنبیسیع
)ع11يام2/ھ1339نابعش23:ت)

؛بازیمبنجسيیتببشيفطابطقلاةذمالتنم

.يقتوًاملعوًاظفحهتبلطنسحأدحأوهو

ةمكحملابءاضقلاةيلوؤسمىيلوتلبطقلاهحّشر

ىلعةيسنرفلاةرادإلاتقفاوفءنجسيينببةيضابإلا
ةمكحملايفةاضقلالئاوأنمكلذبناکوحارتقا

.نجسيىنببةيضابألا

328

.م1916/ه1335ةنسلزعنأىلإءاًماعنيئالثوافي

:ةرابعلمحيةميدقلاقئاثولايفهمتخدجن

عمجهنألديامم«ةيبازعلاخيشنجسيينبةمكحم»

.دحاونآىفةباّرعلاةخيشموءاضقلابصنمنيب

.هرمعنمنيعبسلازواجتدقويفوت

:رداصملا*

نبومحنبفسوي*.ص2م17خیراتبهمتخ

ةفرونمخسانلااهلقن‹هخيراتيفنایب:نودع

(خم)ةكيبهذلالسالسلا:راگفح“ص2ء(خم)ءةميدق

جاحلا“269(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“4

.121ء.بازمينبخيرات:ذلیعس

“Cuperly: Interview du cheikh Bayyoud, 47

:تاظحالم

هَنأظحالملاو.يرصمضوعنتنيو:كلذكدرو“

الفهمتخاَمأو.نيبقللانيبعجارملايفطلخعقو

.يلئاعلامسالالمحي

ةيبازيملاباًمومعواولاو.جاحلاوىسيعدروو"

."نبا"ينعت
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نبناميلسنبفسوينبناميلسنبیسيع
(یسوموبأ)ىخامشلافسويبومعييبا

)م1202/ه599:-يح)

ءايبيلبةسوفنلبجب"نيمزغيت"ةيرقءاملعنم

لمكأنمموهلبءريسلادكيقءالضافاًخيشناك

ريسللنيظفاحلادحأوهف؛ىخامشلالوقيامكاهيلع

.هریغو«يروطغبلاکاهبانكنمهدعبنملاهلقن



 

:رداصملا*

(خم)ةسوفنلهأةريس:يروظطفبلا“

.192(ع.ط)؛551(طم)ريسلا:يخائمشلا“

“Lewicki: Une chronique, 60-63 “Lewicki:

Etudes, 91, 104, 111-112, 116 “Lewicki: Les
historiens, 58-59.
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حون؛ناميیلسنبیسیع

(م1089/ھ485:ت)

خالاهنأمعزو!ديفاديولاهركذبدرفناةيصخش

.بازيمبةكيلمةدلبسّسؤمدمحأيابخيشلليناثلا

نماًماعنيرشعةّدمةدلبلانوؤشىفهاخأفلخ

مهتفرعملواحوء؛ةَتصاخنييبازيملاو‹ةَتماعربربلا

.تفتخااهتنكلةمّيقابنككلذىفبتكوءةقيقدةفرعم

ىفادتسانلا۴مهولافالآذنمقرشملا

.مهتاداعومهتغلىلعةظفاحملا

:رداصملا*

“Louis: Les Mechaikhs du M’' zab; 17-18.
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العلاوبأ‹هللادبعنبىسيع

)م197/ه1417:ت)

م‹ةايحلادهعمبذملتت‹بازیمبةرارقلايفقثمنم

نمديزتسيلءةيبازيملاةثعبلانمضسنوتىلإرفاس

تاونسلايفهذةايحلادهعمبهتساردلصاوم‹فراعملا

.هسيسأتنمىلوألا

ترقتبارجاتلمعمثںئازجلابةنتابةنيدمبشاع

329

یسیع

.ةنسنيرشعىلعديزتةدمل«رئازجلاقرشبونج
هتيبیفهتاقوأرثكأىضقيناكفءةعلاطملابفرع

.سيراركلاوسيطارقلاوبتكلانيب

نموهو‹ةَناظقيلارونلاهدیرجلساریناک

(رعشناويد»هلوءناظقلایباةفاحصيفباتكلا

.طوطخم

:رداصملا“

خيراتب63.عءرونلاةديرج:ناظقيلاوبأ*

وبآ:رصاندمحم/د*م1933/ھ1351نابعش

متنم:نودعخيشلا“0188281تداهجوناظقلا

.(خم)متنم:ميهاربإزیزباب*(خم)
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يرصملاةمقلعنبىسيع

)718-767/ه100-3:150ط)

نمهعادوءرصملهانم‹برغملاخياشمنم

.اهئاملعقاّذحواهيملكتمنموهو‹ةَيضابأإلاةاعد

ضراعيذلا«ريبكلاديحوتلاباتك»:هتافلۇمنم

لامشنمملاعهّلْؤيةديقعلايففيلأتمدقأربتعيو

.ايقيرفإ

.تادوقفملادادعيففّلؤملااذهلازيالو

:رداصملا

ريسلا:يخاَتمشلا*269ءتاقبط:ىنيجردلا“

ءارآ:يبلاطرائمع*112/1(ع.ط)؛301(طم)
لامشبنامعةقالع:يريبعجلا“143/1ءجراوخلا

‹(خم)ةيضابإلانعتاسارد:يمانلا“14ءايقيرفإ

“Eng: 167 ‹ةوعدلاجهنم:دمحمرصان190

266.
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“ناولعنبیسیع

)م11/ه5:ق(

اهخياشمدحأو«بازيمبةيادرغةنيدممالعأنمملع

ىسيعاب»مسابةماعلادنعرهتشاو.ماظعلالئاوألا

.«ناولعوأ

ةقطنمىلإءارمحلاةيقاسلانمليقوءىصقألابرغملا

فسويخيشلاهدهعيفحلصملاةمالعلارصاعءةيادرغ

.هيتنبىدحإجّوزتو«يسوفنلايبضابإلارمونينب

وهف؛ةيادرغةقطنمبةّرملَّوأمايخلابرضنمموهو

ةمدقيبأبىّنكمل۱حينبدمحمهففراهسُسسۇمنم

.زيرحنبوُمحامهقيفرو(ةّمِجلاوهباب)

/ه222ناكلوألاسيسأتلانأذإم7/1084
.ةلزتعملافرطنمم3

ناولَعوأىسيعابخيشلانأتاياورلاضعبركذتو
خيشلاديىلعيضابإلابهذملاقنتعامثاًئعيشناک

.رمونينبفسوي

هباحصأعمطرتشا؛«هدهعيفهیادرغتسسأتاًملو

:ةيلاتلاطورشلامهيلإًمضنانمىلع

ةعموصوءدحاودجسمالإدلبلايفىنبي1
.ريغالةدحاو

.لدعلابمكحتةدحاوةعامجنوكتنأ.2

بجيلطابوهفلوألاريغدجسمثدحأنإ.3

ةيكلاملالماعتياذهیلعوءايلاخهعصومءاقبإوهمده

یلوتوءةيادرغةدلبناينبسَّسأتءائيشفائيشاذكهو

330

ىلإلوألااهخيشدعباهتخيشمناولعوأىسيعابخيشلا
.هتافو

هدوجومءمويلاىلإهمسالمحتةربقملازتالو

ةيبرغلاةهجلانميهوءاهيفنيفدربكأبارابتعاةيادرغب
يفهانكسةميخناكموءيبرجلاديعسيّمعدجسمل

دهعمبناجىلإهتربقموهحيرضراثاو؛بيرقدهعىلإ

:رداصملا

1962٠-20ء11(خم)بازمخیرات:زايتم“

‹تاطوطخملالیلد:ثارتلاةيعمج“657980

ةرايز:لوهحم“106فه/108رديلآةبتكمسرهف

تعقوامدييقت:لوهجم“2ء1(خم)بازمدهاشم
ةديرج“163/1ةضهن:زوبد“.26ءةنتفنم

ناوج/ه9مرحم)4عء؛ةيناظقيلابرفقملا

.(م1930

:رداصملا

.ناولعوأىسيعاب:دريو"
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“راغُمَق‹يلعنبیسيع

(م1962ليرفأ10/ه1382:ت)

يفهتراجتبًرقتسا«بازيمبةيادرغةنيدمنمرجات
.ةمصاعلارئازجلابيادنیسح

ةمّظنملايفلمعءاًطاشنوةكيروثدقنيناك

لکيفرامعتسالاهقحالفهرمفشتکاو‹ةَندملا

م1962لیرفأ10يفهناکديفمجوهنأىلإ«ناكم

.اردغدهتشسافرانلافاقيإدعب

:رداصملا*

جاحلا“319/3.نيّيبازيملارود:يرونلا"

.22‹بازمیتبخیرات:لیعس



:ةظحالم“

.ةمومضمةثلثمفاقب:راغمُق"

713

يزبخ.ةرامعنبىسيع
(م1955ةيليوج15/ه1375:ت-م1887/ھ1305:و)

بناجىلإفقونّممو«بازيمبةرارقلاتالاجرنم

ناكرأنموءةئيحالصإإلاهتكرحيفضوتيبخيشلا

ةموكحلااهبتفرتعاهئاهدوهيعاسمبوءةايحلاةئيعمج

رئاودلايفاهليكووءيفرشلااهسيئروهوءةَتيسنرفلا

يفاهبلمعو«رئازجلاقرشبةركسبةنيدمنطوتسا
.اهئايرثأنمايرثاكلامناكوءةحالفلاوةراجتلا

ىلعلمعوءةركسببةيبازيملاةعامجلاةسائرىلوت

ةَئينارقةسردمیھو‹يواشلاجاحلاوشبابديوانفحلا

فلتخمنمذيملتتةئامنماًوحنمضتاهبفرتعمرح

ةَيقيذدصلاةسردملارامعتسالاقلغأاّملو

عاطتساةئيدلبلاىفاهثاثأزجحوءةَسبتبةئيحالصألا

اهلقنوكانهفلتلانماهذاقنإيزبخةرامعنبىسيع

.ةركسمبةينارقلاةسردملاىلإ

ةئيلوؤسم-هيبأدعب-لمحتهنأكلذكهراثأنمو

.م1912/ه1330ةنسهدلاواهأشنأريدصتللراد

مسابلمحذإهايملاةئيضقيفراببجلمعبماقو
ةيالولاىلإةرارقلابةئيزاوترارئبزاجنإبلطةرارقلا
.دارأامناكفرئازجلابةماعلا

‹نيظفاحملاونيّيحالصإلانيبمئاقلافالخلابًمتها
ءلامودهجوةوقنميتوأامٌلكبهئاهنإىلإىعسو

.تاعامتجاةَدعكلذلدقعو
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:رداصملا*

:خيراتب20٠.عءةيناظقيلابرغملاةديرج“

رونلاةديرج“م1930ربوتكأ/ه1349ىلوألاىدامج

م1931ريمفون/ه1350بجرء11.عءةّئيناظقيلا

جاحلا“258270ء2/55رئازجلاةضهن:زوُيد*

:جاحلبيفيرش*
۳۰11.د.

.يزبخیسیعنبدمحم

167بازمیتبخیرات:دیعس

“Brochier: Livre d' or d' Algérie, 183.
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ماجحوب.رمعنبیسیع

(م1982ربوتكأ11/ه1402ةححلاوذ23:ت)

ءميركلانآرقلاظفحءبازيمبةرارقلانايعأنم

نعملعلاذخأوءنارقلاةظفحناورإرادىفطرخناو

قحتلامثءديعسيفيرشخيشلاوضوُيبخيشلا

ةنوتيزلاعماجيفسردوءةئيسنوتلاةتيبازيملاةثعبلاب
.ةَينودلخلاو

يفتالاقمهلوقةايحلادهعميفاطشناباشناك

.مهتاكرتميسر

هتايلوؤسمرئاسيفهملخهوبأيفوتاًَملو

مايقلاوء؛تالبلاةريشعةسائر:اهنمةيعامتحجالا

ةبلطعيجشتوءماتيألاولمارألانماهئانبأنوؤشب

.ملعلا

:رداصملا“

491/3(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“*

.3/144ءرئازحلاةضهن:زوُبد“*



715

(یسوموبأ)يسيمرطلایسیعنبیسیع

)م132/ه722:ت)

ءاعرواهيقفاملاعاخیشناکءیتفنبشیلدجویحی

.ميلعتلاوملعلابهلاغتشالجوزتيمل؛هتعامجدیس

ةقبطخيشناكذإءمالسإلاخيشبقلهيلعقلطأ

وبأيلاغوبأءيخامشلارماعنكاسوبأءيلاطيجلا

.یحینبمیهاربإنبزیزع

انلتكرتوءاجتالااذهىلإاهبالطتهُجوفءفيلأتلا

ىسيعخيشلاناكو.ةميقةيعيرشتوةيملعةورث
.كلذىفةودقلايسيمرطلا

امكنإوءطقفهتسردمىلعفارشإلابفتكيملو

‹يتروغزملاديزيبأةسردميفسيردتلاةّمهمىلإ
.اهباصألامهإلاوروهدتلانمائيشظحالامدعب

.نيدلابسنةلسلسيفةقلحوهو

هتبتکمنوكتنأیصوأهلجأوٽدبَسحأاًملو

ةداعاهكرتوءاهئاملعوةسوفنةبلطىلعًافقوةرماعلا

.هدعبلايجألاىفةديمح

:رداصملا

193-169/2195‹ريسلا:ىخامشلا“*

:ناظقيلاوبأ*126ءةيفاشلاةلاسرلا:بطقلا“

ةيضابإلا:رَّمعميلع“26-1/27ءينورابلاناميلس
دعاوق:يلاطيجلا*67-2/70ق/2ح.بكوميف

ه/1ءيلكبنمحرلادبعققحملاةمدقممالسإلا

.95بازمينبخيرات:ديعسجاحلا*

332
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كتافنبیسیع

)م7/ه1:ق)

ءارعشلانمدعيءةبلغتنبتاللاميتينبنم

ءةماقتسالاوةوعدلالهأةكرحتايادبيفلوحفلا

.هتاحوتفىفيراشلاةزمحابأكراش

.مهمفاوموةارشلاتالوطبنمريثكلایورو

:هيثريلاق«سادرملالبيبألتقمدعب

هفرعأتنكدقامكدعبتركتأ

:رداصملا

:دربملا“111يمالسإلاءدب:مالسنبا"

ناسحإ“220-223ءتاقبط:ىنيجردلا“لماكلا

.14-15.جراوخلارعش:سابع

717

يسوفنلاسانرفنبیسيع

)م9/ه3:ق(

ابأمامإالارصاعءةَيمتسرلاترهيتءاملعنم

/ه261-281:مكح)حلفأنبدمحمناظقيلا

.(م894-4

يفنأشهلوءعماجلااهدجسميفاًبيطخاهيقفناك
ءهسلجميفناظقيلاابأمامإلالباقيناكوءهقفلا
دنعوهو‹هتتصاخنمناكذإ‹هينيیعبصنسلجي

.ناكمبعرولانمةيضابألا

:رداصملا

86.87ء81رابخأ:ريغصلانبا"

.1/190‹ريسلا:ىخاتمشلا“
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يبازملامساقنبیسیع
(م1830ةيليوج/ه1246رفص:ت)

عوضوميف«ةّميألاركذيفةفيطلةلاسر»هل

ةتكمب(خم)اهرزاوجمدعوةبارعلاةداهشبذألا
.رثكأهنعفرعنالو.ديعسجاحلابوثتيأنبدمحم

:رداصملا*

ةئيعمج“(خم)ةفيطلةلاسر:مساقنبىسيع“

كيعسجاحلاسرهفءتاطوطخملاليلد:ثارتلا
.(ڂخم)م.ت.ن.م:دیعسجاحلا“12-1

719

دیعسابهیابنبمساقنبیسیع
)م1970/ه1390:ت-م8/ه1306:و)

ناک.ةعساوةفاقثبحاصءنايربةنيدمديلاومنم

.ايئاضقالیکو

ةيراجتلاةثعبلايفةرشعلاءاضعألادحأوهو

يفناج12نيبءةيسنرفلاةيبرغلاايقيرفإىلإةيرئازجلا

رشعنمبرسنتمىلعھ1936سرام1و
ءرجينلاترازوةديلبلانمتعلقأءةيركسعتارئاط

اينيغوءجاعلالحاسوءوغوطلاو«يموهادلاو

دصق؛يلاموءايناطيروموءلاغنيسلاوءةيسنرفلا
رئازجلانیہيراجتلالدابتلاةيقرتل«قوسلافاشكتسا

.ةروكذملاتارمعتسملاو

لوحم1936ياميفاباتكةثعبلاهذهتردصأ

تاقالعلا»يفاباتكهلمجرتملافلأوءةلحرلا

دارأف««نادوسلادالبوةيلامشلاايقيرفإنيبةيداصتقالا

هيلعرثعُيملوعبطُيملهنأريغم1939ماعهعبط

.نآلاٌدحىلإ

:رداصملا“

جاحلا.(خم)م.ت.ن.م:ديعسجاحلا“

.ىسيعنبمساقهلمجرتملادلوةلباقم:ديعس

333
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)ع1705/ه7:يفيح)

اهتعامجءاضقیّلوت«رئازجلابنالجراومالعأنم

نيذلاعمناكذإءةنيدملايفءامعزلانموهو‹ةئيضابإلا

نبالًافلخمهالعانبدمحأيالوملنالجراوةرامإاولو

.م1705/ه1117ماعرافغلادبعيالومهيخأ

:رداصملا*

.65(خم)نابلانصغ:مازعأ"

721

)ع1378/ه0:يفيح)

ءبازیمبةيادرغةنيدمناكسلنيتليبقىدحاإلدج

.ةتاردسلةعباتلا(4صr۹)ارمحةيرقنموهو

rierىيریفيدهرکذبدرفنادقو H.(yءDu۷)فاضأو/

دجناميلسنبدمحأنيبوهنيبةكرعمتعقوهنأ

(Hima(اميحنمهلصأيذلاةيادرغىفةيناثلاةليبقلا

اڏهوم1378/ه780ةنسكلذناکو«ةتاردسب

خيراتلالبقتسّسأتةيادرغةنيدمًنألرظنهيفخيراتلا

.نورقهنالثنعديزيامبروكذملا

:رداصملا*

“Duveyrier H.: Isedrcten et le shisme Ibadite, 208.
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“ينورابلاییحينبیسیع
(م1936/ھ1355:ت)

لبجبةريهشلانيينورابلاةلالسنمءلطبوملاع

ةدابقتحتةمّظنملاعافدلاةيعمجنمضطرخنا



یسیع

نوكيلايلعلاةئيهلاهتراتخامثءينورابلااشابناميلس

تقويفناكفءداهجلالئاضفبنيروهشملاةاعدلانم

.ُثحيومدتيفحزلاتقويفوءدشريوظعيةحارلا

فنأتساوهنطوىلإداعبرحلاءاهتنادعبو

نبرشعنمرثكأتولانبهلمعيفىضمأوءميلعتلا
.ءاملعلانمةبكوكهيديىلعتجّرخَتوءاًماع

‹ةَمميلعتلاهمهملصاوووداجىلإلمتنااهدعب

.اھبةكيوقةئيملعةكرحثعبيفاببسناكف
:رداصملا*

0169/2(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوب“

144.ناميلسةايح:ينورابلامساقلاوبأ“1

ةساردىنورابلاهللادبعخيشلا:دوعسمدمحمناربج"

‹ةيراغملاةيخيراتلاةلحملا)1(هراثآوهرابخأیف

.339ص(م1993)71-72ع

:هظحالم

نبىسيعمسايفقفَّستمالعأةّدعكانه“

.ينورابلاىح

723

ينورابلاییحينبیسیع

)م198/ه3471:و)

لبجبتولانبةروهشملانيّينورابلاةلالسنم

.ايبيلبةسون

لصحو(م1946-1951)ةرارقلابةايحلادهعمبسرد

.برغلاسلبارطةنيدمنمنيملعملامولبدىلع

ةئينارقلاتانبلاةسردملاًريدمف«سيردتلابلغتشا
.سلبارطبةئيئادتبالاسدقلاةسردمبلغتشامث«سلبارطب

:اهنم«بتكلانمديدعلاققح

يراوزلاناميلسنبنمحرلادبعل«يلولولا».1
.(طم)

334

دمحمنبهللادبعدمحميبأال‹(عماجلاباتک».2

.(طم)ةكربنب

.يعرشلاءاضقلانوؤشيفء«ناويدلاماكحأ».3

هقفلايفء«يناسارخلامناغيبأةنودم4

.(طم)ءىمالسإلا

:رداصملا“

.305ءنيّيبيللانيفّلؤملاليلد:مالعإلاةنامأ“

724

توُمعت‹ییحینبیسیع

(م1983ليرفأ9/ه1403ةيناثلاىدامج26:ت)

طقسميفهملعىقلت٤«تازیمبةرارقلاهنيدمنم

.ةئيرئازجلاةفاحصلادئارناظقيلايبأخيشلاو

‹ةينامثلاهدئارجرادصإیفهدعاسيل

.م7

ماع(«برغملا»هدیرجناظقلاوباخيشلاردصأو

ةديرجكلذكو«تومعتىسيعمسابم0

تقحالىتلاةيسنرفلاةرادإلاديكنمةَيقت««ناتسبلا»

.ىرخألاولتةدحاولاهدئارج

يفناظقيلايبأعمًاطيشنتومعتىسيعناكو

.رئازجلاباهعيزوتو

‹ةيعامتجاةفاقثاذناك»:نودعخيشلاهنعلوقي

.(ةيبازيملاةغللابازاتممابيطخواهوفمانسل

:رداصملا*

دمحم/د*47-48(خم)يتأشن:ناظقيلاوبأ*

:نودعخيشلا“24180-26ءناظقيلاوبأ:رصان

.(خم)متنم



725

ناظقيلاوبأيدمح.‹ییحينبیسیع

(م1890/ه1307بجر:ت)

ةفاحصلادئاردلاووهوءبازيمبةرارقلانايعأنم

.ميهاربإناظقيلاوبأخيشلا:ةئيرئازجلا

‹ىیازتراللسنوتىلإرفاسمن‹ةحالفلايفلمع

.اًریففناکو

نبمساقجاحلاخيشلاهقلحمزالونارقلاظفح

ناکوء«رافسأیفةَميألابطقبحاصجاحلبخيشلا

ىدلةَيهقفلالئاسملانعلاؤسلاوةعجارملاريثك

.ةَميألابطق

رشعةعبرألاهدحسممامإو‹ةرارقلابةبارعلاةقملح

.ظعولایفًاسوردىقليناکو.اًماع

نمريثكلةلاكولاو«سانلانيبدوقعلاقيثوتىلوت
.ىماتيلا

.هرمعنمنماثلادقعلايفيفوت

:رداصملا“

:زوُبد“103/1(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

ءناظقيلاوبأ:صوصرف“224/1.حالصإلامالعأ

.٤19«بازمیتبخیرات:دعسجاحلا“15

726

يبرعلايمشاهلانسكوصرينبىسيع

”(یسوموبآ)
e1106-1058)/ه450-10:500ط)

هنعىورءفيرشلابسنلاوملعلاوعرولاخيش

بّيطلاءاًبسنفيرشلاوه»:ًلئاقجاجأنبسنوي

نم.«يبنلامعنباءيمشاهلاءاًبلطمعيفرلاءابسكم
.هنعهللايضر-بلطملادبعنبساَبعلاةَئيرذ

نالجراولهاةغلبمساوهو"ىسيعالت"بنکس

335

.هيلإةبسن«ىسيعءامعبنموأنيع:ينعي
ابأرواشنأدعبءناكملاكلذنطقنملّوأوهو

اغلبمغلبوهايحأف‹يفرطلانولهسنببوقعيفسوي
نكسمناكملاناكدقوءسانلادصقمراصفءاًميظع

لظوءكلذلبقركبنبدّمحمهللادبعيبأخيشلا

یسیعدهعيفراهدزايف"ىسيعالت"عضوملااذه

هبارخبهللاىضقنأىلإءهدعبنمهينبونسكوصرينب

.م1228/ه626ةنسيقرويملاديىلع

.ريسلاباکاهرکدتامارکوتایاورىسيعلو

:رداصملا

ريس:ىنايسولا*311/2.ةريسلا:ءايركزوبأ"

؛9/1‹تاقبط:ينيجردلا*102/1-103(خم)

ريسلا:ىخاَمشلا®32373455-453

نابلانصغ:مازعأ*378(طم)164ء2/95(ع.ط)

؛بكوميفةئيضابإلا:رّمعميلع“216(خم)

4/343.

“Lewicki: Notice, 170-171 “Motylinski:
Bibliographic, 19 “Basset: Les sanctuaires, 110
“G. Sell: Inscription latine de I' Algeric, n 828,

1871 “Gorippe: Johaw, VIL, 436 ‘Lewicki: Les
historiens, III , 59-61.

:ةظحالم

.ينايسولادنع«یسیعنبیسوموبأ:درو*
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يتازملاتفوطينبىسيع

(م759/ھ142:يفيح)

نمناكءبرغملاىفلئاوألاةّيضابإلامالعأنم

دبعباطخلايبأٌدنجاهيفمزهيتلام759/ه2

.صوحألايبأةدايقبئسابعلاشيجلاىلعألا

:رداصملا

.118-119‹مالسإلاءدب:مالسنيا“

 



ةنسلايفةيامحلاةدهاعمٌماربإتاضوافملا

.ةروكذملا

يركسعلافحزلافقوينأدفولاعاطتساو

.بازیمةقطنمهاحشتایفيرامعتسالا

728

تيزلا«یسيع

)م1853/ھ1270:يفيح)

يفصالخإلاهنعفرعء«بازيمبةرارقلانايعأنم
.شاقنلايفةضوامفملانسحولمعلا

نمجرخيذلادفولانمضاهلتميلهتدلبهتحتشر

ةئيرامعتسالااسنرفةضوافملبازيميداوىرقعیمج

:رداصملا*

.99بازمينبخيرات:ديعسجاحلا“

كلتةجيتنتناكوم1853ةنسطاوغألاةنيدمب

336



ءافلافرح

729

خيشلانبلضاف

)م18/ه2:قلوألافصنلا)

.تالاةيرقنمهيقفوملاع

دجسملايفةينيدلاراثآلاءايحإوميلعتلابًمتها

.ادشرموًاظعاوواملعمناكف«تولانبىلعألا

نببوُتيأخيشلانعرمعمىيحييلعةمالعلاركذ

هلتناکو«لئاسرفْلُألضافخيشلانأدوعسم

رٹعُي‹نيساَرکوأسارکيفىواتفلانمةعومجم

تاراغببسبثارتلانمريثكلاقرتحادقفءامهيلع

.م1951ةنساهلهأاهرجهامدعبتولانىلعءادعألا

ةنامأاولمحنيذلاهدالوأملعلاهیذأنمم

.هتجرداوغلبيملمهناريغدعبداشرأإلا

:رداصملا*

.59(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

730

(رصنوبآ)يئاشولملاحوننبحتف
(م13/ه7:قلوألافصنلا)

ةيرفمالعأنم‹ثئعملأرعاشولفملاع

هلاخنعملعلاذخأءايبيلبةسوفنلبجب«تياشولمت
ءاظعاوءاملاعناكءميهاربإنبءايرکزیحیيب

.اًدهازءاًمّلكتمارعاش

337

:اهنم‹تافّلؤمةعهل

اهحرشدقوء(طم)«نيدلالوصأىفةَينونلا»1

ةئينوميملاءىلاللا»:ناونعبيتالتلاناضمرنبورمعو
ءيناريولایحینبمساقو‹«ةَينونلاةموظنملاىلع

.ارونلا»:ناونعبينيمثلازيزعلادبعو

ةذعاهحرشء(طم)«ةالصلاىفةيئارلا»ةديصقلا.2

‹يلاطيجلایسومنبلیعامسإخيشلا:مهنمءاملع

زيزعلادبعوءىنامعلادايزنبهللادبعءىناريولا

۔وسیردانبانامیلسنبدَّمحموءينيمثلا

.نارقلاقلخعوضوميف«ةئينونلا».3

.(طم)ءةيلطلاضيرحت»بةاتمسملاةتيئاحلا.4

.حورشاهيلعو

ةيافكوءدشرتسملاةلاسر»بةايسملاةيلادلا.5

.داشراالاوظعولايف(خم)ادشنتسملا

.«قالخألاىفةكيئابلا»ةديصقلا.6

.ةديقعلاوقالخألايفارعشناويد».7

يلكبنمحرلادبعخيشلااهحرش(خم)«تاماقم».8

.يركبلا

:رداصملا

:ركمعم“189/2-190.ريسلا:يخائمشلا“

:يلاطيجلا“99-101صadءبکوميفةَييضابإلا



جرف

‹جراوخلاءارآ:يبلاطراًّمع89/1ءمالسإلادعاوق

:يريبعجلا“386/3.برغملاخيرات:زوُئبد"8

دصعبلا:يريبعجلا“254-255.ءةباّرمعلاماظن

ءبازمينبخيرات:ديعسجاحلا“122.يراضحلا

‹تاطوطخملاليلد:ثارتلاةّيعمج“6231

؛نايطمسرهف؛15و‹3.ت.أ.بطقلاسرهف

راليلآسرهن؛27ج/3752ج6

.18:ديعسجاحلاسرهف؛7/062/135
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(م9/ه3:قلوألافصتنلا)

ملعلاذخأاهيف«ترهاتبةَيمتسرلاةلودلاءاملعنم

.باهولادبعنبحلفامامأإلانع

‹ةىلاعهحردملعلايفغلبفءمهفلاوءاكذلاهفلاح

نعًقشناوحلفأمامإلاأوانذإ«قيفوتلامرخهنكلو

.مامإللهتضراعميفاًدنساهلعجةمامإلايفءارآىت

ءافلخلادنعةوظحقلفقرشمل|ىلإهُجوت

نبرباجمامإلاناویدخسنتسااهبودادغببنيًئيساَبعلا

ىلإهعفدهدسحٌنكلو«برغملاىلإهبءاجوءديز
.هبعفتنيملوعاضفءناويدلاءافخإ

رَمعتملهتکرحنكلوءعابتألارضعبراانعبتتا

مهنموءةسوفنلبجءاملعاهلىّدصتذإءاليوط

.ريصقدمأدعبةتيثافنلاةقرغلاهذه

:رداصملا

:ءايركزوبأ*38110مالسإلاءدب:مالسنبا”
139-146(ج.ط)136-1/142(ت.ط)ةرسيسلا
:ىنيجردلا*19-20ص(خم)ريس:ينايسولا“
بلظطقلا*314/2؛79/1.112-82.تاقبط

:ناميلسىنورابلا“83صءةَيفاشلاةلاسرلا:شّيفطا
:كاّمكلانامثع“42-43.ءةَيضابْإلاخيراترصتخم
تاسارد:يمانلا“205‹رئازجللماعلاخيراتلازجوم
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:.162Eng-160؛‹¢8-182(خم)هَيضابألانع

330‹01210253305ةئيمتسرلاةلودلا:زاخب“
(رم)يمالسأإلاحتفلاذنمةسوفنلبج:يدوهزم*

111-3290.

“Muammar A: Ibadhism a moderate sect of islam,
33-34 “Lewicki: Les Repartitions, 311 Lewicki:
La Subdivision, 79 Lewicki: Melanges, 271

:ةظحالم

هتنألهيلعحلفأمامإلاهقلطأبقل:ثافن"

.«هتعدبعامسألايفثفنيا»

732

رازق
)م8/ه2:ق)

.اهراهدزادهعيفةيمتسرلاةمامأإلامالعانم

نبنمحرلادبعنبباَهولادبعمامإلارصاع

هبّصن‹(م787-823/ه171-208:مكح)متسر

.رمدلبجىلعًالماع
:رداصملا

.65-1/66.تاقبط:ينيجردلا“

733

(ییحیوبأ)ينسارهيلادوعسميبأنبليصف
)1155-550/1203-12:600ط)

.اهتيازعنموهوءةبرجةريزجببهذملامالعأنم

.ىوتفلاوملعلابفرع

وبُخيشلااهيفهدناسءةزرابةيحالصإةكرحداقو

لمحاحلاصاليجترمثأفءحلاصنبءايرکزیحی

.ةبرجبعباسلانرقلايفةيملعلاةكرحلالعشم

نمناكاملدّدجملاابىنيجردلاهفصوكلذلو

.«ضارقنالاىلعىفشأدقرّيسلا



:رداصملا

‹10/1.خياشملاتاقبط:ىنيجردلا“

؛449-450(طم)ريسلا:ىخاَّمشلا“2/505-4

ءةبرجخيرات:بوقعينبملاس“9-110)ع.ط)

.201242-202ةبارعلاماظن:يريبعجلا“3

:ةظحالم

.ينساريلاكلذكدرو"

734

نيجوينباجسيروسميبأنبليصف
(ءايركزوبأ)ينسارهيلا

)109-1048/هە0-440:نيبت)

دلو.سنوتىفةبرجةريزجبءاملعلاذاذفأنم

.ةسوفنةنيدمب

مْءةبرجباجسيروسميبأهيبأنعملعلاىقلت

راصفءةئيقيرفإبفاتلزنبىلغيرزخيبأخيشلانع
.اًهبقفاًملاع

وبامرع‹ةعبشلاًذضهتروبرزخوباماقامل

ىضقةروثلاهذهنأريغءاهيفةكراشملاىلعءايركز

.همزعققحتينألبقاهيلع

يبأو«سوماكدمحميبأعمسيردتلاىلوتمث

يفءينسارهيلاركبحلاصيبأوءيليمنلاورمع

امزاجنإًمتأنأدعبةبرجبنساريينبلريبكلادجسملا
.هئانبىفهدلاوأدب

يبا*لاغمأءانذمالتهدييلعجرحتدفو

نامیلسعيبرلايبأوء؛نوجزونبمالسلادبعباطخلا

نبدمحمهللادبعىبأةمالعلاوءينساريلاحلاص

.رکب

هللادبعابأهذيملتةركفلاديسجتلراتخافءةئيضابأإلا
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لیصف

ماظنلااذهنينقتبماقيذلاركبنبدمحم

كلذوءةباّرعلاماظنةيمستهيلعقلطأفء؛هسيسأتو
كلذبوءسنويوءايركز:ليصفْيدلوةدعاسمب

ماظنةأشنلةَيساسألاةركفلابحاصليصفربتعي

ةَتيروشملاةريسلا»:بماظنلايمسمثنموءةبازعلا

نبدّمحموءروْسِميبأنبليصفىلإةبسن«ةئيركبلا

.رکب

قالخألاوءةديمحلالاصخلاباًرّتيمتمناك

امك-هنوفصيهتذمالتنمريثكلالعجاممءةلضافلا

هذهةمظعىلعلديامب-ريسلابتكركذت
دقف«صلخملاغمتاحلاهمرككلذنموءةَيصخشلا

ًالإفرعتملءةكيّرسةقيرطبهذيمالتىلعقفُْيناك
.ةبلطلانعقافنإلاعاطقناوهتافودعب

.ئسنوتلابونجلابةئيضابإللةودقراصدقو

/ه440و420ةنسنيبهللاهمحريفوت

.م1048-8

:رداصملا

‹216/1(ت.ط)ءةريسلا:ءايركزوبأ*

230252.255(ج.ط).8240244

0106ء55ء40ء13/1(خم)ريس:ينايسولا“

8/10139.تاقبط:ىنيجردلا“126-5

218/22420254؛159-7189192

:ناظقيلاوبأ*ريسلا:يخايمشلا*364-1393

ةَيضابْإلا:رّمعم“8-34(خم)ركبنبدّمحممامإلا

284-3/296ح؛3/0103108ح«بكوميف

1.7377۰80برجخيرات:بوقعينبملاس“

29٠قباّرملاماظن:يريبعجلا*392110

نعحمالم:يريبعجلا“13334177185

ينبخيرات:ديعسجاحلا“4-5.ةَيملعلاةكرحلا

.35بازم

 



لضفلاوبأ

735

يرّمدلايداربلاميهاربإ

(م1407/ھ810:يفيح)

فورعملاءيسنوتلابونجلايفرمدلبجبدلو
.ةياوحلالبجباًيلاح

ةبرجةريزجىلإلقتنامثءهسأرطقسميفسرد

یسومنبشیعی:لاثمأاهخويشنعملعلاىقلتثيح

ءةسوفنلبجبنرفيىلإكلذدعبلقتناو؛ةريبعج

يخاًّمشلايلعنبرماعنكاسيبأخيشلاىلعذملتتو

اًملاعواًحيشحبصأف.(م1390/ه792:ت)

يفادبثيحةبرجىلإاهنمونشدیلجرا

؛اهبمّلعتيتلاةسردملابسيردتلایلوتفللارش

:اهنمءةَذعتافمّلۇمٌیداربلاكرتدقو

رارسأقئاقحنعفاشكتسالاوقداصلاثحبلا».1

بوقعييبأل‹«فاصتإلاولدعلاباتكيناعم
.هقفلالوصآيف(خم)ءينالجراولا

.(خم)‹«فالخلالهأضعبلباوج».2

ةخسنهنمء(خم)ةديقعلايف٤قئاقحلاةلاسر».3

.ةيرجحةعبطعبطو.ناورإةبتكمب

لهأوقرشملالهأفيلاتركذيفلصف».4

.رهاوجلانمض(طم)‹ابرغملا

اقحلم(طم)ء«انباحصأبتكدييقتيفةلاسر».5

.يكسناليتومقرشتسملا
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ءwدجاسملافاقوأقافنإةَئيفيكىفةلاسر6

.(خم)

ضعبىلعمئاحلاءافشباتكلتاراهطلاحرش».7

ينامعلارضتلانبادمحألةموظنميهوء«مئاعدلا

.(خم)

.(خم)ةَيدمعوهَهَقْف«ةيوجأوىیواتف»8

باتكهبلخأاممامتإيفةاقتنملارهاوجلا».9

‹ةئيضابْإلامالعأريسيفوهوء(طم)‹«تاقبطلا

هتاقبطيفينيجردلااهلفغأيتلا-لواةقبطلاركذو

ةَكِساَسلارداصملانمرهاوجلاربربتعيو.(ه1-50(_

.مجعملااذهل

:رداصملا

نبملاس“123ءةيفاشلاةلاسرلا:بطقلا“

يفةَسيضابإلا:رمعم“12)م(سورد:بوقعي

ءةبارعلاماظن:يريبعجلا“211ص/4حءبکوم

نعحمالم:يريبعجلا“8209248324

دحعللا:يريبعجلا“9ء8ةّيملعلاةكرحلا

ةسردملارود:يريبعجلا*125‹يراضحلا

‹يسايسلاركفلا:نوُدعنالهج“4647.ةَيضابإلا

دمحم“21‹جراوخلاءارآ:يبلاطراًّمع“4

105-1/108‹نيّيسنوتلانيفلؤملامجارت:ظوفحم
ةكيعمج“93بازمينبخيرات:ديعسجاحلا

جمءرذيلآسرهفءتاطوطخملاليلد:ثارتلا

سرهن؛255.ناورإسرهف؛9139

سرهف؛1ج6هءبطقلاسرهف؛12ءحالصإلا

تادنس:ةعفروبدمحم“32ء29ءديعسيّمع

٠عءايرثلاةَّلجم«يقيرفإلالامشلاةيضابإخيراتل
ةرثاد“14صم1945ريمسيد/65مّرحم2

191/9؛3/484.ةيمالسإلافراعملا

“Motylinski: Les livres de la secte Abadhite,

33-36.smogorzewscki Z.: Essai de

Bio-bibliographie; Rocznik Orjentalistyczny, Tom

V, 1927, p50, 51, 55.



736

هللادبعيبأنبىيحينبلوفلف
ريخلانبدمحم

(م1038/ھ430:يفيح)

ابأرصاعءائيخسانيكذاًملاعاحخيشناك

/ه504:ت)ركبنبدمحمنبدمحأساّبعلا

.(ھه0

.ميلعتللةقلحهلءيهنلاورمألايفاديدشناك

.امكحوةئيرعشدئاصقوتاروثأمكرت

25#2ممالعأمجم

لوفلف

:رداصملا

‹330/2(ت.ط)قريسلا:ءايركزوبأ*

(بوسنم)برغملاخياشمريس:ينايسولا.1

423/2451452‹تاقبط:ينيجردلا*46-5

‹ريسلا:يخاّمشلا“238/2(خم)ريس:ينايسولا*

2/94.

“Lewicki: Les historiens, 104.
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فاقلافرح

737

يبرجلايعاوزلامساقلا

(م1040-431/1135-529:نيبيح)

لئالقلاةّيضابإلاءاهقفنموءةغاوزةليبقنم

.يرجهلاسداسلانرقلايفةبرجهريزجب

ثارتنممهلصواملقنيفلضفلامهلنّمِموهو
اهوضاخيتلاةريثكلانتفلامغرءمهدعبنمليش

م1039/ه431ةنسسيدابنبعملاةلمحنمء

.م1134/ه529ةنسىراصنلاةلمح

:رداصملا.

ماظن:يريبعجلا*1/58(خم)ريس:ينايسولا“

ةكرحلانعحمالم:يريبعجلا*7-198قبارعلا

.7ءةيملعلا

738

(لضمفلاوبأ)يخاّمشلارمعنبا

)م188/ه1265:ت)

نعىّققلت.ملعلايفةقيرعلانييخاتمشلاةلئاعنم
قطنملاملعيفقّوفت ىّتحءهنامزخويشوهدلاو
.طخلاملعوكلفلاوماكحألاوضئارفلاولوصاألاو

ىلعتاقيلعتوحورشورعشلايفتافْڵلۇمةعهل

:اهتمهأ‹تاملۇؤملانضعب

342

هفيلآتلّوأىهوء«تالاؤسلاباتكىلعةيشاح».1

'.(خم)

زيزعلادبعخيشللء«لينلاباتكىلعحرش».2

.(خم)ينيمثلا

خيشلل«دابعلالاعفأباتكىلعةيشاحةلمكت».3

اهادبيتلاوءركبنبدمحمنبدمحأساكبعلايبأ

.(خم)يبعصملادمحمخيشلا

اهحرشدقوءديحوتلايفةموظنم:«ةؤلؤللا».4
.(خم)ايفاواخرش

لئاسروبتكةّدعلةريثكشماوههلنأامك
41

.ةبوجاو

:رداصملا*

ءاملعمجارتیفةلاسر:تیراعتنبدیعس

ليلد:ثارتلاةّيعمج*117(خم)ةبرج
`لآسرهف؛1جء1هءبطقلاسرهف«تاطوطخملا

.7؛‹لضفالآسرهف؛17حمردي

739

ةنورجات‹ليعامسإنبمساق

(م1959يرفيف9/ه1378:ت-م1930/ه1349:و)

.هسأرطقسمباًرجاتناک.ةيادرغديلاومنم

ليبقةتيلالقتساةئينطوتاكرحةّدعيفكراشو

لمعٹیحريرحتلاسيجىلإاهءانثأمضنانءةروثلا



ةّدعيفكراشوءزكارملادحأيفاًبتاكرمألالَّوأىف

دضاعوءةسماخلاةيالولايفشيجلاعمكراعم

.ةيئادفلاهلامعأيفمساقسيدعلبديهشلا

ةكراشمللةمصاعلاىلإةسماخلاةيالولاثوعبمناك
.ذيفنتلاوقيسنتلاءاضعأعامتجايف

`.ناميلسنادنموكلا

مساشيجلايف

.م1959يرفيف9يفدهشتسا

:رداصملا“*

295-3/296ءنيّيبازيملارود:يرونلا"

.12؛بازمیشخیرات.دعسجاحلا“

740

ىسيدبلايضاقلانبمساقلاوبأ

)م16/ه10:ق)

مساقخيشلابفرع.سنوتبةبرجءاملعنم

.ةكيرصملاهتجهللجأليرصملا

رصمىلإلقتنامثد«ةيرجبهدلاوديىلعذملتت

اراضيحةليوطةّماهبثك؛هملعتلمکیل

هةتصاخبوءنونفلاومولعلافلتخميفهنامزءاملع

ةبرعلاةغللامولع

عماجةسردميفسردثيحةبرجهدلبىلإداعمث

رشاعلانرقلانميناثلادقعلايفبيبزلايداو

تلآهيلإو؛ةباّرعلاةسائرىلوتامكءّيرجهلا

.ىوتفلايفةئيعجرملا

:رداصملا

114-115ءةيرجخيرات:بوقعينبملاس”

211242324قةبارعلاماظن:يريبعجلا“
38.
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741

سیدعلَب‹ريکبنبمساق
:ت-م1930/ه1349:و)

(م1962سرام6/ه1381لاوش1

.بازیمبةيادرغنم

ناكوءترايتبٌيراجتلاامهلحميفهيخأعملمع

ينطولاريرحتلاشيجل.ةئيندملاةمظنملانمضاطشن

نيومتلابيالوميركزهفلكذإءاهيحاوضوترايتب
هيلعتدًدشالو.تالاصتتالاوتاروشتملاعيزوتو

برهقانخلاةتيسنرفلاةيباهرإلاتاباصعلاقانا

اهبنيلضانملاىلُإمضناوءاسنرفب"نوجيد"ىلإ

نافيكلاجرببلزنو‹م1960ةنسرئازجلاىلإداع

رامعتسالانيعأتّلظف‹نيدهاجملاعمهحافکلصاویل

ةليليفنيتصاصرببيصأفهنماونكمتنأىلإ‹هقحالت

اهرثإلمحم1962سرام6/ه1381رطفلاديع

هبتقحلةكيسنرفلاةطرشلاّنكلءىفشتسملاىلإ

ءردصوهسأريفیرخأتاصاصرةّذعهيلعتقلطأو

هبتلتثمو

.ةيادرغبعراشهبيمس

:رداصملا*

314/3-315ءنيئيبازيملارود:ىرونلا“

.٤222بازمیبخیرات:دعسجاحلا“

742

يساکنبجاحلبنبمساق

:ت-م1804/ه1219:و)

(م1894/ھ1312يناثلاميبر

.ةرارقلايفةكيملعلاةضهنلاداورنم

؛جاحلبخيشلاهدلاونعهسأرطقسمبملعلاذخأ

بطقدهعمىلإًمضناثيحنجسيينبىلإلقتناو



مساق

جاحلاهيخأو«شّيفطافسوينبدّمحماخيشلاةميألا

نبديعسخيشلا:كلذكهخياشمنمو...ميهاربإ

رضحيناکو‹؛دمحابنبدمحمجاحلاو؛«فسوي

.حوننبناميلسنبرمعخيشلاتاقلح

سيردتلايفهابأفلخ؛حلصم‹ملاعءميیکح

.ةرارقلاةدلبىلعراونألاهنمعطست

خيشلاهذاتسأبتکهتِصاخبو‹بتکةَذعحسنبماق

.ةريثكةَيملعتالسارمامهنيبتناكو؛شّتيفطا

ىنغأدعتءةّماهلاتاطوطخملابةرخازةبتكمكرت

.ةرارقلابتاطوطخمللةبتكم

رمعنعع4ماعنمفيرخلارخاوأيفيفوت

:رداصملا

وبأ*28-30(خم)ةئيبهذلالسالسلا:راتفح“"
دهعم:يفيرش“90/1(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلا

4/331ح.بكوميفةئيضابإلا:رئمعم"15ءةايحلا
ةذبن:يرونلا“257/2-258رئازجلاةضهن:زوُتبد"
ينبخيرات:ديعسجاحلا*97/1.نيّشيازيملاةايحنم

.(خخم)م.ت.ن.م:دّمحمرصان*84بازم

743

(م1927/ه1346:يفيح)

.بازیمبةيادرغةنيدمديلاومنم

ةئيلارديفوأءباونلاةدحويفنيلماعلازربآنم

ناكذإم1927ةنستئشنأيتلارئازجلايملسمباون
ترفاسيتلادوفولانمضوءةنيطنسقةنيدميفاًوضع

.نيشيرئازجلاقوقحببلاطتلاسنرفىلإ

344

:رداصملا“

.175ءبازمينبخيرات:ديعسجاحلا“

744

*لاطءوُمحنبمساق

(م1877ناوج3/ھ1294:ت)

.م1859/ھ1276ةنسذنمةرارقلاباًيضاقناك

ناوج3مويلتقءاماعرشعةينامثهبصنميفماد

.م7

:رداصملا*

رصان*105بازمينبخيرات:ديعسجاحلا“

:ةظحالم

.لابوط:كلذكدرو“

745

ينورابلاءايركزنبمساقلاوبأ
(م1691/ھ1103:يفيح)

ةبرجبةنكاسلاةقيرعلاةئينورابلاةلئاعلامالعأنم

نبسيمخخيشلالاثمأءاملعلانمددععمكراش

نبفسويو«ينورابلاییحينبديعسو‹ينامغعلاديعس
ءاملعمصيذلاعرملعلاعامتجالایفيبعصملادمحم

ةنسةسوفنلبجبءنامعوةسوفنلبجوةبرجةريزج

.م1/ه113

.ةتيهقفلالئاسملانمددعىلعقافتتالامتو

:رداصملا*

۰122ء84قبرجخيرات:بوقعينبملاس“
13.



746

ينايغدصلايسنويلاديعسنبمساق

(لضفلاوبآ)

)م6241/ه1034:ت)

رشعيداحلانرقلايفةبرجخياشموءاملعنم
.«ةمالعلاملاعلاخيشلا»:بةبرجءاملعهبّقل.يرجهلا

نيبحالصإللىعسوءةبرجدجاسمضعبممر

نيرشعوةعبرأةّدملهنجسياهمكاحلعجاممءاهيلاهأ

.م102/ه1010ةنساًموي

دمحأنبناميلس:ءابجنلاهذيمالتنیبنم

.ىبعصملادمحمنبزيزعلادبعوءيتاليحلا

خيشلالاثمأءاملعلاضعباهبباجأةديدسةبوجأهل

.يشحملابريهشلاةتسيبأنبرمعنبدمحم

:رداصملا

نبديعس“1(حخم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوب

59ص(خم)ةبرجءاملعمجارتيفةلاسر:تيراعت
3/320ح.بكوميفةّكيضابإلا:رَمعم“

:يريبعجلا“223-224ةةبارعلاماظن:يريبعجلا“

دعبلا:يريبعجلا*12.ةّيملعلاةكرحلانعحمالم

.13‹يراضحلا

747

نامیلسنبمساقنبدیعسنبمساق
ينرفيلايبرغملايرماعلايخاامشلادمحمنبا

)ع1916/ه1334:ت)

يفءةسوفنلبجبنرفيمهتبجنأنَمزربأنمناك
.ىكرتلادهعلارخاوأ

نبیفطصم:َئفحصلابيدألابحاصف؛رصمبلزن

بهذملاهقانتعایفاببسناکثيح‹يرصملاليعامسإ

‹عدبلاوتافارخلاوليطابألانانثالاحفاكو.َيضابألا

345

مساق|

.ةئيركفلاهتكرحيفهدبعدمحممامإلاادناسو

رامعتسالالبقرصمبسنوتةلودلاًماعالصتقبّصن

.يسنرفلا

ةقراشملل«ساربنلا»ةلجميخاّمشلامساقًأشنأ
:اهنمتافّلؤمةّدعهلو.ةيراغملاو

لامكنامثعلءةمكحلاسأرحرشيفةمكحلا».1

.نيدلا

ٌيرهزألاةمالعلاىلعٌدرلايفمرتحملارهظلا».2

.ةَيضابإللراصتنالاهيف.ه1327ماعهفَكأ؛(مومط

يفء«نيفلاخملاىلعٌدرلاىفنيتملالوقلا»3

.(طم)ه1324ةنسهًّمَتَأةّيضابإلادئاقع

دئاقعيفءءةلصفلالهأىلعةّححلادرس4

.ه1306ةنساهفَلأءاهوحنوقالخألاوةّيضابإلا

.ةباحصلاوةيلوتلاوةءاربلاةلأسم».5

:رداصملا*

2/295(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

؛220ص/2ق/3حءبكوميفةَيضابإلا:رّمعم
نيفلؤملاليلد:مالعإلاةناسأ*325ص4ح

.5/256.ةئيمالسإلافراعملاةرئاد“316؛نيّيببللا

۰

748

رکبابمساقنبحلاصنبمساق

)م1962/ه2:ت-م8/ه7:و)

قحتلامث«حالصإلاةسردميفيئادتبالاهمّلعتىقلت

ميركلانآرقلارهظتساوءةرارقلابضويبخيشلادهعمب

لوازثيحسنوتىلِإرفاسم1952ةنسيفوءاهب
ىلعلّصحتىحهدلبىلإعجريملوءاهبهتسارد

.ةربتعمةداهش

ةضايرسراموءةيسنوتلاةفاّشكلانمضطرخنااهبو

.دوسألامازحلاةجرداهيفلانيتلاوديجلا

 



مساق

ىلإةفاضأإلاب-هعملمحهدلبىلإهعوجربو

نمناكف.وديجلاوةفاشكلا:نيتكرحلا-فراعملا

‹ةيرئازجلاةّيمالسإلاةفاشكللحالصإلاجوفيسّسؤم

وديجلاةضايرىلعبردنملَّوأناكمثءهلدئاقلَّوأَو

.بازيميف

ءاهبملعتيتلاةسردملابميلعتلاكلسيفطرخنا

ةسردم:ركبابحلاصخيشلاهدلاواهأشنأيتلاو

دشرملاةفيظوكلذبناجىلإلوازو.حالصاألا
.يحالفلا

رمتؤملانمهتدوعنيحةرايسثداحيفهلجأهافاو
ىفدقعيذلاءةيرئازجلاةّيمالسإلاةفاشكلللوألا

رمتؤملااذهيفحفاندقو؛لالقتسالاةادغةمصاعلا

ةفاشكلامسايف«ةيمالسإلا»ةملكىقبتنأىلع

هذهءاْغلِإنيضرغملاضعبلواحدقوءةيرئازجلا

امهلبنىحةدماصةفقوهللاهمحرفقووءةفصأ

.هللاقيفوتبد

:رداصم

جاحلا*29-30(خم)يتأشن:ناظقيلاوب*

:ةكبوأدمحأ“223بازمينبخيرات:ديعس

.(خم)م.ت.ن.م:دمحمرصان*(خم)م.ت.ن.م

749

جاحلبخييشلانبیسيعنبمساق
(م1942يرفيف11/ھ1361:ت)

جاحلانعملعلاذخأءبازيمبةرارقلامالعأنم
قحتلاوءذيمالتلارادلخدمث«ىسيعنبميهاربا
عماجبمثدنعسرديیحینبرمعجاحلاخيشلاب
.ةئيبازيملاةثعبلانمضةنوتيزلا

ناکثيحءسنوتبيعامتجاويملعويفاقثطاشنهل
يداويفحالصإلازئاكردحأوءةيبرعةبتكمبحاص
.ةَّماعبرئازجلاوءةصاخببازيم

346

ةكيملعلاةثعبلاةرادإيفناظقيلاابأخيشلافلخ

ةديرجءاشنإیفهیدعاسمنمناکو.سوتبةَبازيملا

روهظدونبةقيثوهعمىضمأدقف‹«بازيمىداو»

ينيمثلادمحمخيشلاةَتيعمبَىلوَتَيناكو.ةديرجلا

ىلإم1926ريوتكأنمكلذوءسنوتبةديرجلاةعابط

.م1929يفناج

:اھنم.«بازیميداوةديرجيفتالاقملاضعبهل

.«بجاوةَتحصلابءانتعأالا»و«بازيميداوبنويعلا»

:رداصملا*

وبأ**2/465(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

ينيمثلا:ناظقيلاوبأ“5(خم)ايلعلاينادهأ:ناظقيلا

ىلإلئاسر:خيشلانبمساق“3-4ص(خم)هفرعأامك

.حالصاإلامالعأ:زوُتبد“12ةقيثو؛ناظقيلايب

177ء40/241ءرئازجلاةضهن:زوُئبد*52

ةايحنمةذبن:يرونلا“82ء10/323؛

:ناظقيلاوبأ:رصاندمحم“100/1.نيّيبازيملا

خیرات:دیعسجاحلا“0.37188ء18ءةملكلاداهجو

يداوبنويعلا:خيشلانبمساق“185بازمينب

مَرحم17)90.عبازيميداوةديرجءبازيم

ةحصلابءانتعالا:خيشلانبمساق“2-3صه7

مرحم17(90ع‹بازیيمیداوةديرج؛بجاو

.2-3ص(ھه7

750

نوهُبنبىيحينبمساقنبیسيعنبمساق
(م1893/ھ1311:يفٌيح)

الءةقرو65نمفتلأتيةيمورجألاىلعحرشهل

.اطوطخملازي

.رثكأتامولعمهنعفرعنالو

:رداصملا*

سرهفءتاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج“

.د9‹ديعسجاحلا



751

ةباحسوبدمحمنبمساق

(م1957ريمتبس/ه1377:ت-م1914/ه1332:و)

امممناکءفيطسةنيدميفةراجتلابلغتشا

.ةئيسنرفلاوةيبرعلانيتفاقثلاب

ثداوحدعبةئينطولاةئيسايسلاتاكرحلايفجمدنا
نمدعباميفحبصأٹیحم15يامنماثلا

ةئيركسعلاوةئيندملاتاكرحللنيمّظنملانيلوؤسملا
شيجلانيبلاصتتالارودبماقو؛ةيحانلايفةروثلل

.ةيالولاءاسؤرو

-ةيحارجةئيلمعدعب-اسنرفنمهعوجررثإلقتعا

ريرحتلاشيجوريرحتلاةهبجيفنيلوؤسملاضعبعم

برق"ةيرضح"يفٌيركسعزكرمىلإاوذخأف«ينطولا
.م1957ةنسربمتبسيفصاصرلاباومدعأو«فيطس

:رداصملا*

جاحلا“314/3.نيّيبازيملارود:يروتنلا"

.٤222«بازمينبخيرات:دیعس

752

يناریولاییحينبمساق
)م1662/ه1073:ت)

قطنملاملعيفمّلضت.سنوتبهبرجةريزجنم

.مالكلاو

:اهّمهأنمءاهمظعمعاضتافّلؤمةّدعكرت

حوننبحتفرصنيبأل«ةينونلاحرش.1
يداوتابتکميفخسنةّذعدجوتء(خم).يئاشولملا
.بازیم

.(خم)‹«قطنملايفتالاؤس.2

347

مساقلاوبأ

.(خم)‹ةالصلايف««ةيئارلاحرش»3

:رداصملا

ةبرجءاملعمجارتيفةلاسر:تیراعتنبدیعس"

460.يراضحلادعبلا:يريبعجلا*55-56ص(خم)

ةكعمج“٤1«بازمیتبخيرات:ديعسجاحلا“

.2ه«بطقلاسرهف«تاطوطخملاليلد«ثارتلا

753

مساقلايبأنبىيحينب*مساقلاوبأ
يبعصملايوادرغلادمحمنبا

(م1690/ھ1102:ت)

.ذاذفألاةيادرغخياشمنم

ومحخيشلابريهشلادمحمهنياملعلاهنعذحخأ

.نيدلابسنةلسلسيفناتقلحامهوءجاحلاو

:اهنم«تافلؤمةّدعكرت

اطلغضعبلاهبسندقوء(خم)«ةيمورجألاحرش».1

.جاحلاوومحهتبال

.(خم)ءعيضاومةعيف«ةبوجأ».2

.(خم)ءةفلتخم«ةيرعشدئاصق».3

ء«نيديعلاةالصةديصق»حرشضعبلاهلبسن.4

رظنلانبامئاعدنم«موصلاةديصق»نماءزجو

.(خم)ءينامعلا

:رداصملا

هتيوجأوهتاخسنتسمهبفلم:جاحلاوومح“*

:جاحلاوومح*هلك(ځڂم)هبقلعتقئاٹووهدئاصقو

هبفلم:يحينبمساقلاوبآ"ةنوزملهأىلعباوج

يلمل“هلک(خم)هبقلعتتقئاثووهتالۇموەتاخسنتسم

جاحلاوومحةيصخشنعسبللاعفر:حلاصجاحلا

وبآ*هلکءىسومجاحلاريشبباتكبقحلمءهدلاوو

نايعأ*1757/1(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلا

 



مساقلاوبأ

ليصفت:ةقيرموب“(خم)ةيادرغلهأتاقافتا:ةيادرغ

(صم)بازيميداوبلويسلاهايمميساقتنعباوجلا

(صم)جاحلانبدمحمخيشلا:ريشبىسومجاحلا“

(خم)نايزيبأنبرهاطلاةلاسر:ناميلسلقعموب“هلك

7980‹40‹بازمينبخيرات:ديعسجاحلا“

:لوهجم*9(خم)بازيمدهاشمةلاسر:لوهجم“

يداوتاطوطخمليلد*انلئاوأنمركذياملةركذت

.ءزجلكيفنيفلؤملاوخاًّسنلاسرهفرظناو«بازيم
‘Robin:Le M'Zab et son annexion, 3

.مساقلب:دریو*

754

يبرجلايشكيودسلاسنوينبمساقلاوب
)م16/ه10:ق)

حلاصنببوقعيفسوييبأخيشلانعملعلاذخأ

خيشلاذاتسأربتعييذلاءيتريمدنتلافيفعيبانبا

بحاص(م1521/ه928)يخاتمشلاديعسنبدمحأ
.ريسلا

وبأديهشلامهنمنوريثكءاملعهيديىلعجّرخت
.(م1559/ه967)يتالتلاميهاربإنبدوادنامیلس

.نيدلابسنةلسلسهيلعتزاجنمموهو

348

:رداصملا

ةبرجخيراتيفةلاسر:يتاليحلادمحأنبناميلس“

.135‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا“19ص(خم)

755

(نايفسوبأ)يرصبلاربنق
(م717-719/ه99-101:نيبيح)

ناك.ديزنبرباجبهذملامامإنعملعلاذخأ

.اًدهازائيقتاخيش

هعمناکو«هناوخإىلعلدلهدلجوجاجحلاهنحس

.هيلعلدیملف«دیزنبرباج

ةيضابإلادفونمصنوكيلهدىہعوبامامإلاهراتخا

هعمضوافتللزيزعلادبعنبرمعلداعلاةفيلخلاىلإ

ءكاذنآةكيمالسإلاةلودلاهتيتلااياضقلاضعبلوح

لثمءنوُيومألااهثدحأيتلاعدبلاضعبىلعءاضقللو

:رداصملا

1/76ءريسلا:ىخامشلا“8ةريس:دادمنبا"

148/3؛0175/2382ءبرغملاخيرات:زوُئبد“

بجر“14ءايقيرفإلامشبنامعةقالع:يريبعجلا“

.4‹برغملاورصمىفةَيضابإلا:دمحم



بابک

ماللاوفاكلاافرح

756

يرارقلادّمحمانبيساک

(م17/ه11:قيناثلافصنلا)

.بتازیمبةرارقلانم

ىلوتءاًميظعاحلصموءاليلجاًملاعوالطبناك

.بازیميداوخيشعوءةرارقلادحسمةخشم

خيشلاهنبا:مهنمءاملعذيمالتهيديىلعجّرخت
هتبتکموهحالصإوهملعبرهتشايذلا«يساكنبجاحلب

.ةرماعلا

:رداصملا*

43/1(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ"

ةضهن:زوُتبد“31(خم)ةئيبهذلالسالسلا:رافح“
ةايحنمةذبن:يرونلا“157/2؛253/1ءرئازجلا
ءبازمينبخيرات؛ديعسجاحلا*97/1.نيّيبازيملا
84.'

757

(دّمحموبأ)يغاوزلاسوماك
(م1039/ھه431:ت)

.ةبرجبنيجوينباجسي

349

لیصفنبءايركزیحیيبأبناجىلإسيردتلاىلوت
ىلوتامك.رماعلاريبكلاعماجلاةسردمبروسميبأنبا

.ةريزجلانوؤش

.ه431ةنسةبرجىلعىجاهنصلاسيدابنبزعملا

:رداصملا

؛1/244(ت.ط)ةريسلا:ءايركزوبأ“*

خياشمريس:ينايسولا*256/1(ج.ط)2
(خم)ریس:ىنايسولا“2/14(بوستم)برشغملا

:ىخاّكمشلا*162/2-163؛3813940

خيرات:توقعينبملاس“*125/2126‹ريسلا

ماظن:يريبعجلا*100110ء80ء77قبرج

.199‹197‹178194£:ةباّرعلا

758

يتازملاحلصمنببابك
(م11/ه5:قلوألافصنلا)

يليمتلاورمعابأرصاعءةئيربربلاةتازمةليبقءاملعنم

ناكد‹يرجهلاسماخلانرقلاءاملعنمهعمنمو

/ه405ةنسءةيرجيفجامجمأراغناويديفلؤمدحأ
.م04

:رداصملا

:ينايسولا“284(ت.ط).ءةريسلا:ءايركزوبأ“



409/2؛‹9/1‹؛تاقبط:ينيجردلا*57/1(خم)

خيرات:بوقعينبملاس“75/2ءريسلا:يخاَّمشلا“

/2ق/2حءبكوميفةَئيضابإلا:رّمعم“101ءةبرج

167-168ءةبارصملاماظن:يريبعجلا*2

293(رم)يمالسإلاحتفلاذنمةسوفنلبج:يدوهزم“

.5ءةئيملعلاةكرحلانعحمالم:يريبعجلا“

759

راوسنببعک

)م8/ه2:ق)

اًيضاقناكءةرصبلابلئاوألاةئيضابإلالاجرنم

.اهيف

:رداصلملا

.133‹يضايرلادهعملاتاقلط:يبايسلاملاس”

760

يتازملايرزوتلامالسنب"باول

)م887/ه273:دعبت)

.ةقيرعلاةتازمةليبقءاملعنم

یفاوکرتشاهٌدجوخأوهذجوهُّمعف«مكحوملعةلئاع
ةنسىلعألادبعباطخلايبأمامإلاعمسادمغمةعقوم
.م759/ه2

يبأنعملعلاذخأوءهتنسرغصذنمةمكحلايتوآ

يبأنعرابخألاضعبىقلتو؛صینکنتلهآنمهبك
.يسوفنلاحلاص

لحرءعورفلاولوصألاباًملاعاًمامإواحخیشناک
‹نامُعءاملعوجاّجحلانمعمجعمىقتلاوٌجحلاىلإ
اهضعبلقنمالكلاملعيفلئاسمهلتناكدقو
.«ناهربلاوليلدلا»هباتكيفىنالجراولا

.«نيدلاعئارشومالسإلاءدبهيفباتك»:هتافلؤمنم

350

قرشتسملاوبوقعينبملاسخيشلانملكهققحيذلا

فّرحمناونعبةصخرمريغةبعطعبط.زترافشيناملألا

.«ةئيضابإرظنةهجونمهخيراتومالسإلا»:وهو

ينولوبلاقرشتسملارظنيفباتكلااذهربتعيو

.ايقيرفإلامشيفريسلابتكمدقأيكستفلشويدات

هاقتلاد٠حمسلانبفلخعملئاسرمالسنبالو

ربمسیدربمفون/ه271یدامجيرهش«ةيودنج»يف

.م4

:رداصملا

54-3656-41ءمالسإلاءدب:مالسنبا“

:يروطفغبلا“208/1.209(خم)ريس:ينايسولا“

‹ريسلا:يخاَّمشلا“42(خم)ةسوفنلهأةريس

:ظوفحمدمع“245(طم)160/2؛49/1(ع.ط)

:مالعإلاةنامأ“157/1ءنيّيسنوتلانيفَلؤملامجارت

ةلودلا:زاكب“321ءنيّيبيللانيفلؤملاليلد

لامشبنامُعةقالع:يريبعجلا“24ءةيمتسرلا

255ءيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج“9ءايقيرفإ

‹ةئيمتسرلاةلودلانمتاحمل:يلدبعوبلايدها"

.201صء41.عءةلاصألاةّلجم

"Lewicki: Document inedit,

10صشیعوبةمجرت

*Lewicki: Encyclopedie de Islam, 2ed, vol3,

p 951-952 "Ennami: New Ibadi manuscripts,

p83.

:ةظحالم

نبپاول»نأبوقعينبملاسخيشلاىري*
«مالسنبا»هسفنوه‹يخامشلادنعروكذملا«مالس

امهتنأحجريزترافشنأريغ؛مالسإلاءدببحاص

دّدعتل؛لّوألايأرلاانرتخادقو.ادحاواصخشاسيل
.نئارقلا



سوطام

761

ةنانکنبنزام
)م7/ه1:ق)

ناکءةوعدلالهارايخنم«بسارينبنمځىعبات

.ةدابعلانعرتفيالًادباع

ةورعولالبيبآيزيظنةنانكنبحربتهوخأووهناك.
.امهنامزيف

:رداصملا

ˆ«تاقبط:ىنيجردلا“77/1ءريسلا:يخاَّمشلا

.255-2/256؛1/7

762

.سوطامما
)م10/ه4:ی(

يباملاعلااهخشنعمولعلاتذحخأ٤ةريهشةملاع

صمصمتةدلبيفهتسردمبيصمصمتلابيصخدّمحم

ريمألایدلناضمربارتقادنعيقتلينممتناکو

لئاسمةركاذملكلذًّلعلو«ينورابلاناميلسعيبرلايبأ
.ىوتفلاوملعلا

ةملاعلاوءةملسملاةأرمللاجذومنأسوطاممأربتعت

ىفءاسنللةلثممتحبصأىحتقترادف‹ةلماعلا

.ةَمألااياضقةشقانلخياشملااهدقعييتلاةيملعلاسلاجلا

351

ىلعتماداهكنإليقدقوء؛موصلاةرثكاهنعفرع

:رداصملا

:رمعميلع*11-2/12ءريسلا:يخامشلا“

؛241/2ق/2ح‹خيراتلابكوميفةيضابألا

ء؛ينورابلاناميلس:ناظقيلاوبأ*370/4ح

113-12.

763

(فورعموبأ)**نوراهنب*سوطام
(م896/ه283:ت)

هرکذَءنسوُرشةنيدمنمءكهتجملماعملاع
۔ایبیلبةسوفنلبجءاًرقوخويشنمضينايسولا

يضاقلاو«سايلإروصتنمابأيمتسرلايلاولارصاع

.ملعلايفمهئاسلجنمناكوءحتفنبسورمع

ةوسنلاناكدقوء؟سوطامباتك»بىّمسيباتكهل

الءاقستساللنجرخاذإ»:لبجلايفءامإلاومدخلاو

هیفو«سوطامباتکلئاسمَنهنيبنركذيىحنعجري

اًمماذهوءناوخإللاباتكظعاوموءةلأسمةئامثالث

روطتىلعلديامكءباتكلاةيمهأوةرهشىلعلدي

يمالسإلابرغملابوةسوفنلبجبةيملعلاةكرحلا

.هبيمالسأإلاخيراتلانمةمّدقتملاةبقحلاكلتيف-امومع_

أ:تاملاعلاءاسنلانمضريسلارداصمدروتو

 



نسکام

ليلسكلذبنوكيو.هتدلاواهسمنيهاهلعلو«سوطام

ثرووءاهنعمولعلاءىدابمذخأهنوكحجرتيفءةملاع

مافّنصتعجارملاضعبنكلوءاهلاصخواهلالخ

یعبتو‹يرجهلاعبارلانرقلاةقطنمضسوطام

.قيقحتللةلأسملا

‹؛نسحلاءالبلاىلبأوونامةكرعميفكراش

.م896/ه3هنساهيفدهشتساو

:رداصملا

‹159/2؛23‹4/2‹(خم)ريس:ينايسولا“

:ىخامشلا*322/2.تاقبط:ىنيجردلا*2

رماغلاهيقفت:شيفطابطقلا“1/226227ءريسلا

.378ءةيمتسرلاةلودلا:زاحب*3

:تاظحالم

.سوطامنبادروو**.سوطومدرو*

764

يمارجلادمحمنبريخلانبنسكام

*ينرفيلاينايسولا

م1097/ھ491:ت-م1/ه5:قلوألادقعلا.و)

تاّمهمهيلإعفرتوءلئاضفلاعاونأهيلإبسنتملاع
.لئاسملا

‹نينسعبسنباوهوهرصبدقفوءناوريقلابدلو
يبأىلإتهُجوتف...نآرقلاتظفح»:هملعتنعلوقي
نمتنکو-هللاهمحر-حلاصيبأنبنالسیودمحم

عراب‹نهذلایکد‹لقعلايکذتنکو‹هتذمالت

.«بضخغلاعیرس‹بلقلاراح‹ظفحلا

ركبنبدّمحمهللادبعيبأنعكلذكملعلاذخأو

يبانبدوادناميلسيبآنعو‹(م1049/ھ440:ت)

يأنعوء(م1069/ه462:ت)ينالجراولافسوي

352

:مهنمذاذفألانمعمجاهيفجّرختفءملعللةقلحسَسَأ

هنعىوريذلا«يمصاعلادمحمنبهللادبعدمحموبأ

لهأىلعةسرشلاتاموجهلادصيفزرابرودهلو
ىّتح«ركنملانعايهان«فورعملابارمآناكو؛ْغيرأ

برضُي:لاثمألاهببرضُتنسكامو»:ينايسولاهنعلاق

.«طسقلابهرمأىلعةراجحلاب

لهاىلإعجرتنأهنامزيف«تالتنيت»تداكو

دحوءماوعأةثالثتمادةقلحاهيفسَّسأفءفالخلا

.نيقيلاعرزوكشلابهذأفءعيمجلااهيف

ءَةَمَألانوؤشحالصإوةوعدللرافسألاريثكناك

«فوسأو«يلسينيتوء-هدلب-نالجراونيبلقنتف
.ولجاوتالتنيتولاونيتو«سلبارطو

نأالإةّكميفءاقبلاىلعامزاعءٌبحلاىلإرفاسو

.هنطوىلإعجرفهتعنمهتايلوؤسم

يضابألاهقفلابتكنأريغ‹تافلۇمنسكامكرتيمل

.هیواتفوهمکحوهلاوقأنماریثكتور

:رداصملا

286/2.289.321ءةريسلا:ءايركزوبأ"

ريس:ينايسولا“9354361370374

76-635677084£2/14446(خم)

‹402/2.1412416421ء‹تاقبط:ىنيجرالا“

:مازعأ“2/8384ءريسلا:ىخامشلا*428434

يفةيضابإلا:رمعميلع“210(خم)نابلانصغ
:بوقعينبملاس“185-4/193ح.خيراتلابكوم

.27-28ةيمتسرلاةلودلا:زاحب“*111ءةبرجخيرات

“Motylinsky : Bibliographie, 42 ‘Lewicki: Notice,
169-1

نبنسکاممسابهرکذببوقعينبملاسدرفنا*
.يناوريقلاريخلا



765

متيجزيلاملا

(م12/ه6:قلبق)

ايهقفًايأرينايسولاركذء«سلنأ»نمةملاعةأرما

.زيزعلادبعنباوبيبحنبعيبرلابهذمهيفتبهذ
.عرولاوةنامألابترهتشادقو

:رداصملا

.1/57(خم)ريس:ينايسولا*

766

يراوهلانارحسنبكلام

)م759/ه2:يفيح)

دبعباطخلاوبأمامإلاهنّيعءةعاجشوةدايقلجر

(م761/ه144:ت)يرفاعملاحمسلانبىلعألا

نبدمحمسيجةهجاوملهزهجيذلاهشحجىلعًادئاق

دبعنبماوعلاةدايقبناكيذلاءيعازخلاثعشألا

/ه142وم758/ه141ةنسنيبيلجبلازيزعلا

.نارحسنبكلاملرصنلاناكوم9

يتلا(سادمغم»هکرعمتعفواهسمنةنسلايفو

صوحألايبأشيجىلعيرفاعملادنجاهيفرصتنا

.اهيفكراشنممكلامنوكيدقوءيسابعلا

:رداصملا

:تدوج“118/1(ع.ط)ءريسلا:يخامشلا“

.27ءةيجراخلاتاقالمعلا

767

جاحلبتنبهمام

)م1905/ه3:ةايحلاديق)

.ةيادرغةنيدمنمةملاع

ةنسنيثالثةَّدملاهبتايباّرعلاسلجمةسائرتلوت

353

ةمام

تنبةمامةسائرلبقكلذوم1905ىلإم1875نم

؛فارعألانمديدعلاىفتاحالصإبتماقو.ناميلس

.ةحماستمةحّنفتماهعروواهملععمتناكو

‹نيدلاوملعلااهنعتذخأناميلستنبةماملعلو

.ةدايقلاءىدابماهنمتقلتو

:رداصملا*

٤177«بازمینبخیرات:دیعسجاحلا

Goichon: La vie feminine au MZAB, 244, 246

768

“زاباب‹میهاربإنبنامیلستنبةمام

:ت-م1863/ه1280:و)

)م1931يرفيف2/ه1349ناضمر9

.ةيادرغبسويدالوأةريشعنمةملاعوةميعز

ينامحبجاحلادنعةغللاوهقفلاءىدابمتذخأ

فصنتظفحوءىیسوموأنںوھوبدنعوءىكيلملا

ديىلعاهتساردتلمكأمثءادّيجاظفحميركلانآرقلا

ىلعدمتعتتناكوءثونرعبوقعيلوألااهجوز

جاحلبتنبةمامدعبةيادرغتايبازعةسائرتوت

ال»تارمتؤمنمًاريبكًارمتؤمتسأرتوم1905ةنس

دقعيبازيمبءاسنلٌيوعدرمتؤموهو.«هللاالإهلإ

.اًئيونس

يفيسنرفلارمعتسملاٌدضةيداصتقاةهجاومتداق

تمرحو‹هعئاضبءانتقاءاسنلاىلعتمّرحف‹ةقطنملا

.هتغلبثيدحلاىح

يفقَّبطتوءنوناقلاةفصذخأتاهتارارقتناكو

يتلاتارارقلاةّصاخءبازيميداوىرقعيمج

.رمتؤملايفاهردصت

 



ةمام

‹ةيعوبسأسوردلاهميظنتةيملعلااهتاطاشننمو

ةيبازيملاةغللابميركلانآرقلايناعمونيدلاماكحأ

.ءاملعلاخويشلاعمهدیدعتالسارماهلو

:تاذف»هباتكيفناظقيلاوبأخيشلااهنعلوقي

يفبقاوثموجنهكلفلوحرودترمق»:«تايضابإلا
ةعلق...ةفرعملاورونلاوملعلاردصم؛ةيادرغءامس

ءاصعلاسئارفاهنمدعترتةبيهزءيهتلاورمألا
.(قاّسفلاو

فقاومبنرهتشاةأرماةرشعيتنثانمةدحاو«مالسإلا

.ملاعلايفةيلوطب
:رداصملا“

وبأ*23(خم)ثايضابإلاتاذف:ناظقيلاوبأ*
اهيفةلاسر:ومحراخف“*(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلا
نودروج"2(خم)ةيادرغبءاسنلاريهاشممجارت
:رمعميلع*مالسإلايفءاسنلاتاروث:نوريبي

جاحلا*584/4حء.خيراتلابكوميفةيضابإلا

:مورکوتشوعأ“177‹بازمينبخیراتِ:دیعس

ةايحنمةذبن:رمعةماعنلاسار“.100تاملسم

.هلك.(خم)؛نامیلستنبةمام

Goichon: La vie feminine au MZAB, 1/221-237

2/244-258.

:ةظحالم

.زابَب:بتكيو؛ميخفتلابقطني“

769

هللادبع‹زيزعلادبعتنبةمام

)م1922/ه1340:ت-م10/ه1270:و)

ملعلايفةخسارةلئاعفنكيفتعرعرتوتأشن

354

‹ةرامعابرمعخيشلانعةعرشلامولعلاتذخأ

ةكيعرشلاةمكحملابيضاقلاهنبالاهجّرزيذلا

.نامیلس:ةيادرغب

نبانامیلسنبدّمحماخيشلاةقلحرضحتتناکو

ينببءحونناميلسنبرمعخيشلاةقلحوءوسيردا

جرحتنمموءةركبمنسيفسيردتللتسلج
حلاصتنبةدوعسمةرامعاب'ةديسلا:اهديىلع

رمعخيشلايضاقلااهنباو‹(م1954/ه1374:ت)

.ةرامعاب

«تادشرملاةقلحيفاوضعةباّرعلاسلجماهحشر

ءاهلةسيئرتريتخام‹يوسنلاعمتجملاهجوتل

.مايقنسحأةوعدلارمأبتماقف.

ءةيوسنلا«هللأالإهلإال»سلاجمرضحتتناك

يداویرقعيمجنمءاسنلاعمجتةيونسسلاجميهو
تارارقلاذاختتاو«تادجتسملاسرادتل«بازيم

هذهحاجنيفغلابلارثألااهلو؛ةيعامتجالاوةَسنيَلا

':رداصملا*

رظناو*88-91‹تاملسم:مورکوتشوعأ“

نيميهاربإاهديفحعمنافلؤملااهارجأيتلاتالباقملا
نباحلاصتنبةلالةملاعلاوةرامعابزيزعلادبع

.نوماباسابناميلسخيشلاوءولول

770

دوعسمجاحلا‹رمعتنبةمام

)م1915/ه1334:ت)

.ةرارقلاهنيدمنمةملاعوةلطب

یشغتتناکوءاهسأرطقسمبمولعلاءیدابمتفلت

جاحلبنبمساقخيشلاسلجمنمفءءاملعلاسلاجم



ىلإءدمحأجاحلايضاقلاسلجمىلإ‹جاحلبخيشلا

ميهاربإجاحلاةقلحىلإمساقنبريكبجاحلاسلجم

دّمحماخيشلاةميألابطقسلاجمًاريخأو«ىسيعنبا

.ةرارقللهترايزدنعشيفطافسوينبا

ةامحلاعمتكراشوءءاجوهةنتفرصعتدهشدقو

.هضايحنعنيدئاذلاءدلبلانعنيعفادملا

:رداصملا“

وبأ“392/2(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ*

تشوعأ“15(خم)تايضابإلاتاذف:ناظقيلا

.84-87‹تاملسم:مورکو

771

ىتاردسلاهللادبعيبأنببوبحم

E)

)109-1058/ه400-9:450ط)

نمءحالصلاوملعلابنيروكذملانمزرابخيش

.نالجراوبرقةتاردس

دبعيبأخيشلاةبارعلاماظنمضاوديىلعذملتت

)م1049/ه440:ت)ىسوفنلارکبنبدمحمهللا

يفءايركزوباهنعیورو.ةيهَقْفءارآهنعترث

.ةديدعتاياورهريس

:رداصملا

؛267/1.268ءةريسلا:ءايركزوبأ“

188-1/189‹تاقبط:ىنيجردلا*32367

نابلانصغ:مازعأ“2/144ريسلا:يخامشلا“

.191(خم)
. u . 7

Motylinsky Lewicki:

Notice, 169-171

: Bibliographie, 42

355

772

يراوهلا*مکحم

)م83-871/ه8-258:نيبيح)

-رئازجلاقرش-ساروألالبجنمضاقوهيقف
.ةيمتسرلاةلودلادهعيف

يفايضاقهنّيعو«باهولادبعنبحلفأمامإلاهاعد

يفاديدشناکف«‹بصنمللهضفرمغرترهيتةمصاعلا

الإاوبأنيذلاةارشلابطاخمامإلانأةجردىلإٌقحلا

ىلإمتوعدمكحيو»:لاقفءايضاقيراوهلامكحم

اشنلجروهنکلوءهنيدوهعرويفمتفصوامكلجر

فرشلايذلالوءهردقردقلايذلفرعيالوةيدابيف

ىلعقوقحلامكيفيرجينأنوُبحتنكلوءهفرش

.«مكسفنألناهتماالو«مكضارغألصقنالبءاههجو

لوقنعناوتيملو‹؛مكحميضاقلالدعدقلو

ريمأنيبهدنعقرفالفءهللاعرشبءاضقلاوقحلا

.ةيعرومكاحنيبالو«رومأمو

-زيزعلاهللاباتکریسفتبحاص-دوههنبالعلو

.هملعنمدافتساو«هلعذأ

:رداصملا

45-52ةسميألارابخأ:ريغصلانبا“

(طم)؛167/1-168ريسلا:ىخامشلا“

1902/5‹حاحصلا:يرهوجلا**195-4

:يرشخمزلا*190/1ءةغالبلاساسأ:يرشخمزلا“

:مکحمنبدوه*303/1ءثيدحلابيرغيفقئافلا

.5-44‹قّفحملاةمّدَقم‹زيزعلاهللاباتكريسفت

:ةظحالم

فاكلاديدشتنودبو؛رسكلابمُكحمدریو"

يفيرشذاتسألاهحُحراموهوبوصألانألإ.مكحم

.مُكحم-قيقحتلادعب-
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دوعسمجاحلاوخأدمحم

)م123/ه517:ت)

سلبارطةقطنمىرقىدحإ«وطاسف»نمهلصأ
هيخأعم(م1083/ه470)ةنسةيادرغمدقءايبيلب

.ةدلبلامامإبصنمىڵلوتيذلادوعسمجاحلا

رييستدمحمجاحلاىلوتدوعسمجاحلانادقفدعبو
ريبدتلانسحولدعلابسانلاساسفءةيادرغنوؤش

.ةروشملاو

.فطعلاوةيادرغيفداشرإلاوظعوللاسورديقليناكو

.م1123/ه517ةنسةكرعميفيفوت

:رداصملا

.1/94قةذبن:ىروتنلا*

“Louis.D: Les Mechaikhs, 20.
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(هللادبعوبأ)يتاردسلادمحم

)109-1058/ه400-9:450ط)

نالجراوبةتاردسمالعأوءاملعنيبنمرهتشا

.رئازجلابونج

ترکذ‹كهزلاوعرولاةربخلاوملعلاىلإعمجخيش

.تاماركهل

هللايحبماقف؛مهرومأىلعنالجراولهأهالو
َنَأالإءةيوسلابمّسقوءطسقلابمكحوءمايقىح
هللانمیدهریغبهاوهعبتانمقريملكلذ

.هتلقرعلواحوهضراعف

نرقلانملوألافصنلايفيفوتهنأودبيو
:ت)ركبنبدمحمهللادبعابأَنأل‹ةرجهللسماخلا

.سلاریبکناکنالجراوبهرازامل)م109/ه0

356

:رداصملا

(ج.ط)259(ت.ط)ءةريسلا:ءايركزوب

:ىخامشلا"187/1.تاقبط:ينيجردلا"0

(خم)نابلانصغ:مازعأ*157/2ءريسلا

236-5.
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ينمومسلادمحم

)م1289/ه688:ت)

.سنوتبةبرجةريزجمهتدلونمم

اذهنشدنملَّوُأوهوءةبرجبمكحلاةخيشمىلوت
نيذلانيئينمومسلاةرسأنمبصنملا

.ةبازعللنوعضاخكلذيفمهو«مكحلا

ةنسةيرجةريزجىلعىراصتنلاةلمحًدضفقو

عاطتسااهنيحوءاهيفدهشتساوم1289/ه8

.ةريزجلاىلعءاليتسالاىراصنلا

:رداصملا

ةخيشماولو

1/156(رئازحلا.ط)خیرات:نودلخنبا”

ماظن:يريبعجلا“.(يريبعجلاهيلإلاحأ)6

.301310311َتَباَرَعلا
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يوابكلادمحموبأ

(م12/ه6:قلبق)

.ُواَبكةنيدمبةسوفنلبجءاملعنم

ءرازرصنوبأو١٩فسويیحیوباهذىمالتنم

.يتغزنتلالودجمو

.نيدلابسنةلسلسىفةقلحوهو

:رداصملا

بطقلا*1/65.ءتاريخلارطانق:ىلاطيجلا“

.105ءةيفاشلاةلاسرلا:شيفطا
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ينواسرملادمحم

(م20/ه14:قلئاوأ)

ىلإهرمألوايفلحرءايبیلبةسوفنلبجلهانم
ةيضابأإلاخياشموءرهزألاءاملعىلعةساردللةرهاقلا

.نوُلوُطِبمهتسردميف

ظعولاوميلعتلابصنملغشهدلبىلإهتدوعدعبو
.داشرأالاو

وزغلادريفنييبيللانيدهاجملاعممهسأو
.م1911ةنسايبيلىلعيلاطيإلا

يبرغلالبجلاىلعنمزلانمةّدمءاضقلاىلوتو

٠يبيللاداهجلاميعر‹ينورابلا

ةبلغلاتّمَتومهرمأىلعنويبيللابلغاًّملو

ةيقبماقأوةبرجةريزجىلإًاجتلاءيلاطيإلاوزغلل

.هتافوىلإاهبهتایح

:رداصملا*

.2/171(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبا

778

يدهنلادمحموبأ

)724-738/ه6-121:نيبيح)

نمضينيجردلاهركذء؛يرصبلايدهنلادمحموبأ
‹(م718-767/ه100-150)ةعلاشلاةقبطلامالعأ

.نيعباتلايعباتةقبطيفيخامشلاهفَّصو

ناك؛ةوعدلالهأبهذمللئاوألاراصنألانم

جورخلاىلإةرصبلايفريهامجلااعدءاعقصمًابيطخ
:هتيالو)يرسقلاهللادبعنبدلاخقارعلايلاوىلع

.هملظوهروجاشفاكل(م121-6/738-724

26«2ممالعامجمعم

:رداصملا

ةعامج:يوكيول*90/1ءريسلا:يخامشلا“

.4(ةرضاحم)ةرصبلابنيملسملا

779

حوننبدمحأيبأنبدمحم

(م1950/ھ1370:يفيح)

خيشلانعملعلاذخأءبازيمبنجسيينبنم
.رافحرکبيبآنبمیهاربإ

ءهرفسنممدقنيحءهخيیشحدميفةديصقكرت
:اهنم

۴ء

ينادهيذلاوهفهدمحا

يناهتلانمتايبأمظلل

اهلعلىرخأدئاصقةديصقلاهذهدعباندجودقو

.هفيلَأتنم

:رداصملا“

جاحلازايتمةبتكم(خم)دئاصتعومجم“

ةيعمجةبتكمبلصاألاقبطروصمص7ءميهاربإ

.ثارتلا

780

مساقلايبألضفلايبأنبدمحم

(هللادبعوبأ)يداّربلاميهاربإنبا

(م15/ه9:قلوألافصنلا)

بحاصيداّربلامساقلايبأخرؤملاملاعلالجنوه

بونجلابرمدلبجنمهلصأءةاقتنملارهاوجلا

.يسنوتلا

يفغبنفءةبرجببيبزلايداوبهدلاودنعمّلعت

ةافودعبنانبلابمهيلإراشملاخياشملانمناكو«مولعلا

.هدلاو



دمحم

ةقفرهلتناكوءةريزجلابةيملعلاةكرحلايفمهس

:رداصملا

328‹210ةبازصعلاماظن:يريبعجلا*4

.10‹ةيضابإلاةكرحلانعحمالم:يريبعجلا“

781

)م11/ه5:قيناثلافصنلا)

.ءامدقلانمينايسولاريغهيلإرشيملفءخيراتلاو

.ايلاحسنوتقرشبونجلحاسلالهأنموهو
ًاباتكرشعىئثافلادقفءةرظانملاوملعلايفعابهل
اذهلالخنمكلذمهفنو«راكنلاىلعٌدرلايفاه

:لاقنسكام»:ينايسولاريسنمبضتقملاصب.

هنأتننظفءلحاسلايفانأوءلحاسلايفدلاخ
لهأنمهتدجوكلذدعبورںاكنلانملجر

باهولادبعةمامإركنأنمىلعدريخيشءةوعدلا
.هللاهمحر

اهتنأحجارلاو«بتكلاهذهىلعرثعنملانآلإ

.روصعلافلتخميفةيضابإلااهلضّرعتييتلا

:رداصملا

‹:يخامشلا*79-80(خم)ريس:ينايسولا
ركبنبدمحممامإلا:ناظقيلاوبأ*76-2/86.ريسلا
.48-49(خم)
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(هللادبعوبأ)يفردلاییحييبأنبدمحم
)م10/ه4:ق)

.ءالضفلامهخياشموروُمزلهأءاملعنم

.امهریغوورمع

ءروُمزينبىلعمدقملوارداصملاهربتعنتو‹لدعلاب

.دوادىبأهيخألةسائرلاتلآهدعبو

٠یحیوبهوبأوءدوادوبهوخأاف«ملعتیبهيبناک

رادترهتشاو‹لضافأخويشمهلك‹ذدلمحموبهجو

ٍ۶

.(ةدعیباراد»بهدج

:رداصملا

:يدوهزم“30/2؛243/1ءريسلا:يخامشلا“

.144(رم)يمالسأإلاحتفلاذنمةسوفنلبج

“Lewicki: Les Hakims du Jabal Nafusa, 102-103

783

(هللادبعوبأ)ينايغدصلادمحأنبدمحم

)م13/ه7:قيناثلافصنلا)

دبعابأنأسنوتبةبرجةبارعلوحةقيثويفدرو
نماثلانرقلايفبيبزلايداوعماجسّسؤموههللا
ءالجأءاملعروصعلاربعهيفجرختيذلا‹ةرجهلل

:ت)ينايغدصلاحلفأنبءايركز:مهنم

مساقلايبأنبميهاربإنبناميلسو‹(م1497/ه3

.مهريغو)م1688/ه9:ت)يداربلا

:رداصملا

لاحأ(خم)ةبرجةبازعيفةقيثو:يتاليحلا“

‹206ءةبازعلاماظن:يريبعجلا“يريبعجلااهيلع

57268.
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باهولادبعنبحلفأنبدمحم

(ناظقيلاوبأ)متسرنبنمحرلادبعنبا

)4-894/ه1-281:مكح)

ءاددعدقعلاةطساووءنييمتسرلاةميألاسماخ

.اهبًاشنوترهيتبدلو

‹باهولادبعهّدجوءحلفأهيبأنعملعلاىقلت
:-هيرصاعمٌدحأ-ريغصلانباهفصوامكناكو

ًاعروادهازءةيحللاوسأرلاضيبأءةماقلاعوبرم»

.(ًاكسان

جرختف‹ةيمتسرلاترهيتبملعتاقلحهلتناك

نمناكوء؛مالعألاخياشملانمريثكلاهيديىلع

‹«نآرقلاقلخيفةلاسر»هلءفيلأتلايفنيرثكملا

ةعاطتسالايففَلأو‹نيفلاخملاىلعًةرلايفبتكو

وأاءزجنوخرؤملاهبدصقيامبر)اباتكنيعبرأاهدحو
اهنمءةفلتخمتاباوجوءةديدعلئاسرهلوء(ةلاسر

.ماَتيألاديهبتثبعاهبلغأوءانلصوام

‹حجارلاوهوم874/ه261ةنسةمامإلاىلوت
نيعبرأهمكحنملعجيلم855/ه241لاقضعبو

.م894/ه281ةنسهتافودكأريغصلانباَنألءةنس

كرتذإءاًدجةبعصفورظيفةمامإلابيلتبادقو
اهبتفصعنأدعبةرحانتمةتمألاركبوبأهوخأهل

عبسالإةمامإلاهلرقتستملكلذلءَةفّرَعنباةنتف
نمعمتجملافوفصةيفصتوميظنتيفاهاضقنينس
ٌثبواهيلعءاضقلايفلضفلاعجريهيلإفءةنتفلاراثآ

.ةنينأمطلاوملسلاونمألا

ةياهنانلعموءارصتنمترهيتناظقيلاوبألخديمل

الإ«فلساّيعهللاافع»راعشاعفاروءةفرعنباةنتف
لئابقلاعماحلصدقعثيحم1/ه268ةنسيف

هيبأةريسملصاويلءٌدجلادعاسنعرّمشوءاهلك

359

دمحم

دالبلاذقنيو«نمحرلادبعوباهولادبعهيدجوحلفأ
.اهراهدزاواهءانهاهلديعيوء«ىضوفلانم

ةفيلخلخأعمدادغببنجسهنأرداصملاركذتو

تضبق‹م874/ه261ةنسمكحلاهيلوتلبقسابع

هئادأءانثأٌجحلامسوميفسابعلاينبنويعهيلع

ملعتوءاددعنينسدادغبنجسيفىضقوءةضيرفلل
هَنأوةّصاخءةسايكلاوةسايسلانونفنمريثكلااهلالخ

يلوتلنجسلانمهجورخدعبيعدتساريمأعمناک
لعجيذلارمألاء-ىسابعلادمتعملاهلعل-ةفالخلا

ىلإةدوعلاهللّهسيو‹ناظقيلايبأحارسقلطيريمألا

.هتلوديفةمامإلارخالاوهىلوتيل«برغملابهنطو

دبعهدجمايآبالإهَيشتالناظقيلايبأمايتناکو

‹عرولاولدعلاو«ملعلاومكحلايفمتسرنبنمحرلا

.اهفالتخادعبةملكلاقافّتاو

ىلعاريبكاحاتفناهدهعيفةيمتسرلاةلودلاتفرعو

ةفلتخملابهاذملاءاهقفتهاثيحءءاملعلاوملعلا

سلاجملاتركوءةيمالكلاوةيهقفلاتارظانملاب
.تاقلحلاو

رشعةعبسهتكرتزواجتتملوم1ةنسيفوت

هنبا:مهنماددعروكذلادالوألانمفلخو«لرانيد

ةميألادحأبوقعيوءهبىنكييذلاناظقيلا

باهولادبعودلاخوبأوفسويودعبنمنييمتسرلا

.بهوو

:رداصملا

ء54.نييمتسرلاةميألارابخأ:ريغصلانبا“

ةريسلا:ءايركزوبأ“65961636591

:ينايسولا*147-148(ج.ط)143-144(ت.ط)

ءبرغملانايبلا:ىراذعنبا“15(خم)ریس

؛83/1-84.تاقط:يليجردلا“1

ءةاشقتنملارهاوجلا:يداربلا“320-2

183-1/190.‹رىيسلا:يخامشلا*200-3

 



ةرئاد“108ءةيفاشلاةلاسرلا:شيفطابطقلا“

ءمالعألا:يلكرزلا*93/10ءةيمالسإلافراعملا

ءةيضايرلاراهزألا:ناميلسينورابلا“65

خيراترصتخم:ينورابلا*2224.236

ءةمكاحلاتارسألامجعم:روابماز“45ءةيضابإلا

:مازعأ“198ءماعلاخيراتلازجوم:كاعكلا*4

ءريبكلابرغملاخيرات:زوبد*41(خم)نابلانصغ

يفةيضابإلا:رمعميلع“598-3652

نعتاسارد:يمانلا*74-4/79ح.خيراتلابكوم
:حباررانوب:168Eng.°£192‹(خم)ةيضابإلا

ءارآ:رامعيبلاطلا*37/2ءيبرعلابرشملا

ءةيمتسرلاةلودلا:يريرحلا“2/289‹جراوخلا

ءةيمتسرلاةلودلا:زاحب“153-2169-166

ةبرجخيرات:بوقعينبملاس“اهدعبامو4

؛برغملاورصميفةيضابإلا:دمحمبجر*65-4

:يريبعجلا“*219ءيسايسلاركفلا:نالهج*1

:نورخآوحلصميتهمدمحأ“353ءيراضحلادعبلا

؛بازيميداوةديرج:ناظقيلاوبآ*152.انئدابمهذه

.3ص)م1927(24ع

_Motylinsky:Les livres de la secte Abadites, 13

Motylinsky : Bibliographie, 23 Masqueray:

Chronique d'Abou Zakaria, 188 Lewicki: Slavia

Antiqua, VII,158-165Lewicki.T: Les historiens,

F.O IIL, 92 ‘Negre A: La fin de L'etat

Rustaumide, 17  Zerouki B: L'imamat de

Tahart, 151.
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يىلاطيجلابوينبدمحم

)م10/ه9:قيناثلافصنلا)

نبدمحأخيشلاريسلاباتكبحاصمعوه
.(م1521/ه928:ت)يخامشلاديعس

.«هقفلايفمظن»هلرکذءارعاشاهيقفاخيشناك

:رداصملا

.2/201ءريسلا:ىخامشلا“

360
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*رقرق«يسلبارطلاميهاربإنبدمحم
:تم1885/ھ1303:و)

(م1948ربمسيد25/ه1368رفص

نمبرغلاسلبارطبدلو«بازيمبنايربنمهلصأ
.ةيسوفنأ

ءاديوجتوةءارقهللاباتكلدّيجلاهظفحبرهتشا

.هیقفورعاشوهو

نسيفوءنينسسمخنباوهوباتكلالخد
دبعخيشلاءىرقملاديىلعميركلانآرقلاظفحغولبلا

تاءارقلابهظفحنقتأوءيقوزرملايناّرْفلارداقلا

.عبسلا

يفهقفلاوةغللاوفرصلاووحنلاءىدابمذخأو

اشابثوغردعماجبدومحمنباخيشلاةقلح

خيشللضئارفلاوريسفتلاسوردرضحوءسلبارطب

ةنوتيزلاعماجبقحتلامث«سلبارطيتفميمقلارصن
.م1904/ه1322ةنسكلذورهشأةعبسةّدمل

داحتالاةيعمجةسردميفةيكرتلاةغللامّلعتو
.سلبارطبةيرصعلايّكرتلاو

بطقلادهعميفبازيمباسوردرضحاهدعبو
ومحنبرمعجاحلادنعو«شيفطافسوينبدمحما
يواجملارداقلادبعخيشلادنعبازیمجراخو«يلکب

.ةمصاعلارئازجلاب

هدلاوةقفرلقتنام1911ماعايبيلايلاطيإتزغامل

كلذءنييلاطيإلاةقحالمنمابرهءنايربهتدلبىلإ
يقرتلاوداحّتالاةيعمجةسردمباسردمناكهَتنأل

ضّرحيناكوم1909/ه1327ةنسةيرصعلا

.ايلاطيإًدضنييبيللا
رارضإلالواحوءهلاومأيلاطيإلارمعتسملاقرح

.هترسأبكتفلاوهب



ميلعتةرارقلايلاهأهنمبلطرئازجلاىلإهعوجرب

لمعةسردمهلاوحتفومهءادنىّبلفء«مهئانبإلنآرقلا

جاحلا:مهنمذاذفألاءاملعلانمًاليججّرخواهب

نبديعسيفيرشخيشلاوءلداعشابريکبنبدّمَحُم

ديعسجاحلانبرمعخيشلاوء(نودعخيشلا)جاحلب

.سیسبا

خيشلادناس-تاينيرشعلا-ةقحلاكلتيفو

اسورديقليناكوءةيحالصإلاهتكرحيفضويب
۱.ةرارقلادجسمبداشرالاوظعولل

مهسيلةركسبىلإلقتنام1930/ه1349ماعيفو

ءاهلاريدمنّيعفءةيرصعلاءاخأإلاةسردمءاشنإيف

اقيفوتقفوفءةّمهملاسفنلةنيطنسقىلإاهدعبلّوحتو
.اریبک

ةباتكةبهوماهّمهَأنمءةديدعةيملعبهاومهل

دمحمهدئاصقنماضعبرشندقوءعيفرلارعشلا
تالاقمهلوءvرئازجلاءارعش»باتكيفيرهازلا

:ميهاربإناظقيلايبأخيشلاةفاحصيفةرثانتمةديدع

يفتالاقمو.امهريغو«ةمألااوء«بازيميداو»

.سيدابنباخيشلل«باهشلا"و«دقتنملا»ةديرج

.بازيمىلإخسنلاطخَلخدأنملّوأدعي

نيملسملاءاملعلاةيعمجءاشنإيفمهسأنمموهو

:رداصملا*

339/2(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

‹رئازجلاةضهن:زوبد“24قايحلادهعم:يفيرش“
121/2ءرئازجلاءارعش:ىسونسلا*2225

دمحم“229/2ءةيفحصلاةلاقملا:رصاندمحم*

دمحم“680ءثيدحلايرئازجلارعشلا:رصان

0.32188ء20ةملكلاداهجوناظقيلاوبأ:رصان

:ضهيون“102/1ءنييبازملاةايحنمةذبن:يرونلا“
ينبخيرات:ديعسجاحلا*204‹رئازجلامالعأمجعم

361

دلمحم

ةايحنعةذين:لداعشابريكب*٭176ءبازم

ص2.لداعشابریکبنبدمحمموحرملا

27)10ددع‹بازیميداوةديرج:يسلبارطلا“*

3ص(م1926ربمسيد3/ھه1345ىلوألایدامج

11ددع.ناظقلايبالرونلاةديرج:ءايركزيدفم*

ء1ص(م1931ربمفون24/ه1350بجر13)

:دمحمرصان*(خم)م.ت.ن.م:يفيرشجاحلب*2

:ةظحالم

.ةيلثمفاقبقطنبوبتكي*

787

ةرافوب‹ناميلسنبميهاربإنبدمحم

:ت-م1875/ھ1292:و)

)م191ربمسيد31/ه0

.اھبدلو«بازیمبنجسيينبنمميعز

برغلابركسعمةنيدميفم1907ةنسةرادإلالخد

يفم1912ةنسلدعشاببصنملغشمث«يرئازجلا

م1919ةنسةيادرغبءاضقلايلومثءهسأرطقسم

يضابأإلاسلجملايفاوضعهتافوىلإیھبدقو

.هيادرغب

ةذعىلعوماعلاليكولانمريدقتةلاسرىلعلصح

.هيمومعبتارم

سوباحلانينمتيفةديدعتاباتكکبحاصوهو

.اعمجواخسنبتكلابصاخمامتهاهلو

:رداصملا“*

جحلاعوضوميفةطوطخمةيضقأ:ةرافوب*

نمتردصم7خیراتب؛همتخاهيلعء«هریغو

ليلد:ثارتلاةيعمج“.ص17نحسبينبةمكحم



جاحلا“*6جم؛ذیعسجاحلاسرهف‹تاطوطخملا

.(خم)م.ت.ن.م:فسويديعس

“Brochier: Livre d'or, 72.

788

یسومنبمیهاربإنبدمحم

(م1731ليرفأ/ه1143لاوش:ت)

(Louis.D(.ديفاديولقرشتسملاهركذبدرفناملع

بازیمبنجسيينبهتمدقتساءنالجراونمهلص

ماعنمناضمريفاهنوؤشةرادإواهتخيشمیلوتیل
عبرأاهئاقبدعبكلذوم8ليرفأ/هه9

.خيشنودبةنسةرشع

.هتافودعبهنباهفلخ

:رداصملا“

“Louis.D: Les Mechaikhs, 24.

789

ةريجافت‹ميهاربإنبدمحم

)م1898/ھ1316:و)

ءیدابماهبیقلت؛بازیمبنجسیينبديلاومنم

.ةمصاعلابًارجاتلمعمثءمولعلا

؛قوزرنبدمحمنبكرابميلعةّوقبدناسدقف
.ينطولاريرحتلاةهبجليندملالوؤسملا

هقاحتلانيحىلإيوامساليعامسإعملمعمث
.م1957ةنسسنوتبةتقؤملاةموكحلاب

ءدونحجلاةجلاعموذيفنتلاوقيسنتللازكرمهّلحمناکو

مهنمةروثلاداوقنمديدعللىلجةمدخمقدقو

.يجنلوبلادومحمو«ساوحلايسو‹يديهمنبيبرعلا

دعبنجسفءم1957ةنسضبقلاهيلعىقلأ

362

سوسمينبنجسيفرهشأةّسةّدملديدشلابيذعتلا

.هحارسقلطأمثةمصاعلاب

ضّرعتو«لبانقلابهناكدرٌجفم1957ةياهنيفو

.قيرحتلاوبهنلل

لمعيلطوجحميهاربإديهشلاىلإضنااهدعبو
رجفةياغىلإنييرئازجلالامعلاداحتاىفًاوضعهعم
.م1962ةنسينطولالالقتسالا

:رداصملا*

.0177ء176ءنييبازيملارود:يرونلا"

790

(م787-823/ه171-208:نيبيح)

جوأيفةيمتسرلاةمامإلارصاعءيسايسولماع

نمحرلادبعنبباهولادبعمامإلاهنيعوءاهتراضح

ًالماع(م787-823/ه1-208:مکح)متسرنبا

.سوتبةوازمنىلعهل

:رداصملا

بطقلا“175-1/176ءريسلا:يخامشلا“

راهزألا:ناميلسينورابلا“يبقعلاىلعةرلا:شيفطا

133ءةيمتسرلاةلودلا:يريرحلا*165ءةيضايرلا

.60ءةيجراخلاتاقالعلا:تدوج“

791

ىیحينبمساقلاىبأجاحلانب“دمحم

ريهشلاىبعصملايوادرغلامساقلايبأنبا

.«جاحلاوومحب

)م1716/ھ1129:ت-م5/ھه1045-و)

.ملعلايفةقيرعةلئاعنماهباشنءةيادرغخيش

ىيحينبمساقلايبأخيشلاهدلاونعملعلاذخأ
.نيدلابسنةلسلسيفناتقلحامهو‹يبعصملا

 



ةّمهمبفلك٤مثءاوضعةبارعلاسلجيفطرخنا

ةفظودقتمدعو(يادرخبقيتعلاددحسملافةمامإالا

ةكرحلااوداقءاملعاهيفجّرخت«ملعةقلحهلتناك

ريغمهيفوئضابْإلامهيفءمهراصمأيفةيملعلا

ىسومنبسبخيشلا:مهنيبنمركذنو.ئضابإلا

‹يكيلملادوعسمجاحلانبرومعبوءينالجراولا

‹فيلأتلابلغتشاءلاجرلادادعإىلإةفاضإلاب
:هتافلؤمنميقباممو

.(طم)ءاةنوزمنمنعاطىلعڈر.1

(خم)‹«تاناويحلالاوبأةساجنيفةلاسر».2

.(خم)؛ةيزيجعتةلئسأنعاهيفباجأ«ةلاسر».3

‹(نالجراوماکحدحأهلأباتكىلعباوج»4

.(خم)؛ةيادرغدجسمبارحميفعضوو

.(خم)ء‹«ةيصوللجذومن5

ةديصقنمءزجو‹نيديعلاةالصةديصقحرش».6

.(خم)‹«ينامعلارظنلانبامئاعدنمموصلا

.(خم)‹«ةيهقفةبوجأوىواتف».7
‹ةفلتخمتائیهوتايصخشعم«تالسارم».8

.(خم)

:هنمفءارعشهمظناماَمأ

؛ةئماعنامعلهأحدميفةلوطمةديصق9

.(خم)؛ةئصاخفسوينباناطلسلاو

.ةمكحلاودهزلاىفةلوطمةديصق.0

ىلعٌدرلاىفةديصق:اهنمءةديدعدئاصق.1

ءنيدلابسنيفةديصقءهّقفلايفةديصق؛نعاط

363

دلمحم

خسنب-فيلأتلاىلإةفاضإ-اّمتهمناكو

بازیمتابتکمضعبيفوءةسيفنلاتاطوطخملا

.هدطخبتاخوسنم

لاجملاىفتازجتنملانمهبفرعاَممو

نیتاسببهايملاميساقتماظنلهؤاشنإءيعامتجالا

يقاوسنمنآلاىلإيقباممريثكلاوءةيادرغ

ىلعلادهمومعىفوهو.هریبدتبديش...ذفانمو

نيسرادلاىدلثحبلحمتلازالءةّذفةيرقبع

.ةحالفلاوٌيرلالاجميفنيّصتخملاو

حلاصابابخيشلاةربقميفنفدءهتافودعبو

.دوعسمجاحلانبروُمعبهذيملتهاثرو«ةيادرغب
:رداصملا*

هتيوجأوهتاخسنتسمهبفلم:جاحلاوومح*

:جاحلاوومح“هلک(خم)هبقلعتتقئاثووهدئاصقو

هبفلم:يحينبمساقلاوبةنوزملهأىلعباوج

يلعل“هلک(خم)هبقّلعتتقئاثوو‹هتافلۇموهتاخسنتسم

9ومحةيصخشنعسبللاعفر:حلاصجاحلا

*هلكء؛ىسومجاحلاريشبباتكبقحلم«هدلاوو

57/1۳ء47/1(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلا

ليصفت:ةقيرموب“(خم)ةيادرغلهأتاقافتا:ةيادرغ

(صم)بازیميداوبلويسلاهايمميساقتنعباوحلا

(ےصم)جاحلانبدمحمخيشلا::ریشبیسومجاحلا“

(خم)نايزيبأنبرهاطلاةلاسر:ناميلسلقعموب“هلك

1.4007980بازمينبخيرات:ديعسجاحلا"

:لوهجم“9(خم)بازيمدهاشمةلاسر:لوهجم“

يفةيضابإلا:رمعميلع“انلئاوأنمركذياملةركذت

دصمبلا:يريبعجلا*242/4ح؛خيراتلابكوم

؛بازيیميداوتاطوطخمليلد*.3‹يراضحلا

.ءزجلكيفنيفلؤملاوخاَّسنلاسرهفرظناو
رديلآسرهف-؛تاطوطخملاليلد:ثارتلا

.18ءديعسجاحلاسرهف-89/٠‹62-ه/9

*ً
هيعمج

“Robin:Le M'Zab et son annexion, 3

.لمحموبأ:كلذكدرو"



792

نوقرز.جاحلانبدمحم
)م1853/ه0:يفيح)

.بازیمبنجسيينبيمّدقمنم

لُشدتلابرفبازيميداويلاهأىأرامل

اودجيملءةقطنملايفيسنرفلارمعتسملليركسعلا

مهتيرحوءةيعامتجالامهتاموقمىلعظافحللاًرفم

يسنرفلالُخدتلامدعبيضقتةدهاعمماربإنمةيلخادلا

نمدفوكلذلريتخافءبازيملةيلخادلانوؤشلاىف

ءاريإىلاولّصوتو«نييسنرفلاةدقلاعمضوافتنايعألا
.طاوغألاب«م1853/ه1270ةدهاعم»بفرعيام

هتكنحل«نوقرزدمحمدفولااذهنمضريتخاو

.يسامولبدلاهقوفتوءةيسايسلا

:رداصملا“

.99بازمينبخيرات:ديعسجاحلا

793

(هللادبعوبأ)**دمحأنب*ريخلانبدمحم
)م158-1106/ه450-10:500ط)

بونجترقتةيحانبغيرأيداونمزرابملع

ءةوارغمينبىلإهتبسنينايسولاركذءايلاحرئازجلا
'.نساجنيينبىلإهبسنفيخامشلااأو

؛حالصلاوملعلابترهتشاءةفيرشةلئاعنموهو

نبريخلاهوبأفءركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاو

لوفلفهدیفحودمحمنبییحيهنباو؛هاّمعوءدمحأ
.مالعأءاملعمهلكدمحمنبیحینبا

هلبقوأ.يرجهلاسماخلانرقلالئاوآيفدلو
دّجحمهللادبعيبأمامإلانمانسرغصأوهف«لیلقب
هنأكلذىلعُلديو‹(م1049/ه440:ت)ركبنبا
(م1029/ه419:ت)نيغلبنبداًمحرصاحامل

.نسلاريغصناكةوارغم

364

«‹ةوارغمةيدكبهسأرطقسميفمولعلاءیدابمذأ

تدروأدقوء-ةبازعلاماظنسّسؤم-ركبنبدمحم

اهحرطيناكيتلاةيهقفلاةلئسألانمجذامنريسلابتك

نيذلادحأوهفكلذدعبةحالفلاوةراجتلابلغتشا

‹ءاهوحلصتساو‹(ىسيعالت»یمستًاتاوماضرأاويحأ

.ناكملكنمخياشملااهءاجوةقطنملاترمعف

نبريخلانبدمحمهللادبعابأنأركذو»:نيدهتجملا

.(ةريثكاياصوهنعتلماكتو

لوقيءْغيرأيداودجاسمدحأيفةالصمامإناكو

فعضىح[ةالصلايف]ىدامتًمث»:ينايسولا

.(اربکو

رصاعدقف؛دیزیواةئاملاىلعفينيوهوتامو

دبعلعبيفوتو‹(ه419:ت)نيغلبنبداًبحةنتف

11طنمضينيجردلاهفنصيذلاالعمنبنمحرلا

.(ه550-500)

:رداصملا

‹261/1(ت.ط)قةريسلا:ءايركزوبأ

‹14-1/15(خم)ريس:ينايسولا“5320/2

‹برغملاخياشمريس:ينايسولا*499116

ةسوفنلهأةريس:يروطفبلا*37-38ءهيلإبوسنملا

‹383-2/384.تاقبط:ينيجردلا“81(خم)

ءريسلا:يخامشلا*437-6454459
يلع*414416(طم)29-130/)ع.ط2

.4/174ح.خيراتلابكوميفةيضابإلا:رمعم

:تاظحالم

.رئيخلا:ءايلاديدشتبدريو“

.دّمحمنبريخلانبدمحم:مسابيخامشلاهرکذ



794

نبميهاربإنبخيشلانبدمحم

(هللادبعوبأ)ينورابلاءايركزىيحيىبأ

(م1345/ھ746:يفيح)

نعملعلاذخأءنييسوفنلانورابلآءاملعنم

ءايركزىيحييبأنبميهاربإنبزيزعيبأخيشلا
.يلاغيبأبفورعملاينورابلا

نونعملاهذاتسأفيلأتىفهللادبعوبأكراشدقو
.هحسو٨«هنعهاورنابا(زیزعىبطقل»ب

هنمدجون‹هقفلاوةديقعلالئاسمیفباتکوهو

.بازیميداوتابتكمبةطوطخمخسنةع

:رداصملا

وبأ“205/2(ع.ط)ريسلا:يخامشلا“

ةيعمج.1/2728(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلا

جم؛بطقلاسرهف-:تاطوطخملاليلد:ثارتلا

64جم.وسيردانبارمعجاحلاسرهف-...8و7و
ينبخیرات:دیعسجاحلا“24حم.حالصأإلاسرهف-

.85بازم

795

ناشوش.ةرامعارهاطلانبدمحم

)م1948/ھ1368:ت-م1865/ھ1282:و)

.سنوتبونجءرزوتدیلاومنم

هتساردمتمنءهسأرطقسمبهمولعءیدابمذأ

وأ«ةيلعلا»ةيرقبرقتساوءةنوتيزلاعماجبايلعلا
.ملك90دعبىلعةرارقلاةنيدميقرش«ةلاعلا»

ملعلاىلإايعاديداوبلاوىرقلانيبلقنتلابًمتها
‹علبنماهفاموةيفوصلاقرطًادقانء.ةفاقثلاو

‹ترقوتبةيناجيتلاةيوازلاخويشبةبّيطةقالعهلتناكو
.مهعدبنمريثكلااوذبنومهيفرْئأف

365

دلمحم

ىلععالطاهلءهقفلاباملاع«نآرقللاظفاحناك
.يبرعلابطلا

‹ةيضابأإلایفنعطو‹ىكلاملابهذملاىلعاشن

قاهزإ»:اهاًگسةلاسربشيفطابطقلاهيلعًدرف

.«لطاهلاملعلابلطابلا

جاحلايضاقلاليىلع‹«هعوجرنلعأوهأطخعجارف

راصف‹يضابإلابهذملاىّنبتومساقجاحلانبدمحم

.اهحخياشمبةنسحتاقالعهلو‹ةرارقلاىف

‹م1948رخاوأناظقيلاوبأاهلعجدقفهتافواأ

.ةرارقلانيفدوهوءةنسنينامثواسمخزهانيرمعنع

:رداصملا*

281/2(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

دمحم`229-226/2رئازجلاةضهن:زوبد“

796

دواددالوأ«ینایربلادمحمانبدمحم

تم4سرام/هه132يناثلاعیبر:و)

(م1985سرام12/ھ1405ةيئاثلاىدامج18نينثالا

سفنيفدلوءنايربةنيدمديلاومنمملعمِلاع
ءشيفطاخيشلاةميألابطقهيفيفوتيذلارهشلا

.الؤافتواكدِبتهمسابهدلاوهاجسف

لغتشايذلاهدلاوبايغلهتدلاوناضحأنيبىّبرت

روضحلهذخأتتناكفءةمصاعلارئازجلاىفةراجتلاب

.باّنكلادايتراىلعهلمحتو٠ملعلاسلاجم

ىلإهدلاوهلقنءهرمعنمةسداسلاغلبامل

ء؛بوقعينبحلاصخيشلاىلعذملتتفءةمصاعلا

.زايتمميهاربإخيشلاو



دلمحم

نمحارتقابو-ةيئادتبالاةلحرملاىهنأاّملو
ناوج1موييفوءةرارقلاىلإهدلاوهلقن-هخش

نبدمحمهبرتةقفرةرارقلاباشلالخدم5
دالیمضاخمشيعتيهواهفداصفءيماينباجاحلاب

.ةايحلادهعم

هباطقأنيعمنملهنيءدهعملالوصفنيبجّردتف
نبومحنبدّمحمخيشلاو«ضويبخيشلا:لاثمأ
.يفيرشنودعخيشلاو‹رصانلا

نيبنمناکفءبابشلاةيعمجيفطاشتنبكراش
.ادشنموارضاحموابيطخلئاوألااهئاضعأ

نایربىلإعجرنءاماعنیرشعةرارقلايفیضق

ناکو؛حتفلاةسردميفسيردتلاةرسأىلإمضناو

ابثاننّيعمث«نمحرلادبعيلكبخيشلااهريدمفلخي
.م1963ةنسريدملل

ناكفءةينايربلاةيضايرلاةيعمجلايسسؤمنموهو
اهتریسملوحةَماهقئاٹوبظفتحاوماعلااهبتإ

.ةيحالصإ)ل

ء؛سارعألاءايحإوديشانأللقرفءاشنإيفىعس

.حارفألايفعدبلاةبراحمو

‹ةبازعلاةقلحةيوضعلبدتنام1960ةنسيفو
صصحلهميظنتكلذنمء«مايق:رسحأهّماهمبماقف

.ةئشانللةالصلاميلعت

.شارفلاهدعقأف«ركسلاضرمهبملأم1980ةنسيف

رطاوخوتارضاحموبطخنمةيبدألاهلامعأكرت
.صاخسارکيف

:رداصملا*

(طم)‹ينايربلادمحمانبدخحمخيشلاةليضف

.ص8
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وجاحدالوأءوفابنبدمحابنبدمحم

(م1955ناوج6/م1374:ت-م1879/ھ1286:و)

نمرجاتوهوءبازيمبفطعلاةنيدمنايعأنم

.ةفلجلاىفكالملارابك

‹م1938ناوج5مويفطعلاىلعادئاقبّصن

ءاضعأةراشتسادعبءةيسنرفلاةرادإلانمنييعتب

.دلبلاب-رئاشعلاءاسؤر-ناَّمضلاةعامج

.م7ناوج23مويداوقلادئاقیّمسو

:رداصملا*

ةديرج“118ءبازمينبخيرات:ديعسجاحلا“

ىلوألاىدامج21)3ددعءناظقيلاوبأ:ناقرفلا

جاحلا“3(ص)(م1938تيلوج12/هه7

798

حلاصنب““دمحابنب"دمحم

یسومواباب«يوادلادمحأنبا

ةيناثلاىدامج7:ت-م5/ه1313:و)

(م1974ناوج7/ه4

ومحخيشلاهاخأفلخ‹بازيمبةيادرغءاملعنم

؛م1957/ه1376ةنسةيادرغةخيشميفدمحابنبا

.بازميداوةباّرعقافتاب

يفءاتفإلاوظعوللةقلحءاسنللًاشنأفءةيبرعلا

.نهلئاسم

.خم)«ةغئازلاةئفلاعدبلةغمادلاججحلا»باتكهل

.ةيحالصإللاةكرحلاجهنمهيفضراع(رّوصم



:رداصملا*

70/1ءنييبازيملاةايحنمةذبن:ىرونلا“

ةيعمج“212بازمينبخيرات:ديعسجاحلا“

جاحلا.کمسرهف؛تاطوطخملاليلد:ثارتلا

ميهاربإجاحلا.كمسرهف-48ء42جمءديعس

م.ت.ن.م::ةكبوأدمحأأ.مقرنود.ءيركزوأ

ديعسجاحلا“ةيعمجلاةزوحبء(خم)مجعملل

.(خم)م.ت.ن.م:فسوي

Louis.D: Les Mechaikhs, 20.

: تاظحالم

.دمحأدرو"*.دمحمأ:درو"

799

سیسبا‹؛دمحابنبدمحم

)م1961/ھ1381:ت-م1919/ھ1338:و)

.بازيمبةرارقلانم

لمعوءينطولاريرحتلاههبجفومصيفدهاج

ةلخلةلاملاةنامألاةَمهمبلفکتف‹ةداعسوببارجات

داوملابةروثلانومتتناكثیح«ةداعسوببنييبازيملا

.ةيروثلاتايصخشلارابکبهدیدعتالاصتاهلو

ليبقصاصرلابايمرءادفلاةحاسيفدهشتسا

.م11ةنسلالقتسالا

:رداصملا“

.3/327‹نييبازيملارود:يرونلا“

800

يماملج.دمحابنبدمحم

(م1957سرام30/ه1376:ت)

ناکو.شارحلابةراجتلاىفلمعءةيادرغةنيدمنم

ةيروثلاةرسألافوفصيفنيزرابلاءاضعألانم

.اهبنييبازيملل

367

دمحم

نجسعدوأفء‹ىئادفلاهطاشنلضبقلاهيلعيقلأ

بيذعتلانهرعضوو؛‹شارحلاب«فاكاورئك»

:رداصملا*

334-3/335‹نيبازيملارود:يرونلا“

.222بازمينبخيرات:ديعسجاحلا“

801

/ه9:ت-ع4/ه1302:و)

(م1940تیلوج6

دهعمبملعلاذخأءنيزرابلانجسيينبمالعأنم

نعوءشيفطافسوينبدمحماخيشلاةتميألابطق

مث؛يلعلحلاصجاحلاوءنوقرزليعامسإجاحلا

عبرأةّدمهيفثبلوءرصمبرهزألاعماجىلإلقتنا

.لوقعملاولوقنملاملعنمديزتسيتاونس

لمعو.ءنجسيينبةخيشمیلوتءبیدأوهيقف

.اهباسردم

ىنتعا«تاطوطخملارداونبةيرثةبتكملكلاموهو

هنأاهتايوتحمءاصحإنمرهظيوءاهديلجتواهعمجب

ةبتكملايفو؛يوغللابناجلابمامتهالاريثكناك

هتافودعبةبتكملاتلقتنادقو.هديطختاحخوسنم

ثارتلاةيعمجاهلتعضووءارديلآ»:هتريشعىلإ

.الماشًاسرهف

:رداصملا*

لآسرهف؛تاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج“

.181بازمينبخيرات:ديعسجاحلا*ردي

   



802

يتولآللاريصبنبدمحم
)م16/ه0:ىلبق)

نمدیدحتلابوءايبيلبةسوفنلبجخياشمدحأوه

َنأبيخامشلاركذوءعرولاوملعلابيتولّأللارهتشا

الوءهنامزىلإريشينُأنودء.ةغلابًامكحواياصوهل

.هتریسوهتایحنعیرخأليصافتىلإ

:رداصملا

:رمعميلع“250/1ءريسلا:يخامشلا"

.171/2ق/2ح‹خيراتلابكوميفةيضابإلا

803

فسوینب*رکبيبأنبركبنبدمحم
(هللادبعوبأ)يسوفنلايئاطسرفلا

(م1049/ھ440:ت-م956/ھ345:و)

زربأنموءبرغملايفةّيضاَبإلاباطقأدحأ
.نييعامتجالاونيينيدلانيحلصملا

تلءاضتيذلادوطلاوه»:هلوقبينيجردلاهفصو

وهو؛«دامثلاهبساقتاليذلارحبلاوءفاوطألاهنود

ملاعمَنّيبتنلو«راثآلاوريسلالئالجنمميظعضخ

:هدلوم-1

لبجبءاطسرفةئيدمبهللادبعوبأخيشلادلو
ةعباتلاةبارحلاةيريدمنم«واَبكةنيدميقرشءةسوفن
هلعجيف«هدالیمخیراتريسلابتكدّدحتملو؛تولالل

‹يرجهلاعبارلانرقلانمريخألاعبرلايفيريبعجلا
؛لمتحمريغخيراتوهوه400و375نيباميأ

هتماقإءانثأناككلذنأودبيوءناوريقلابليغنزنبا

368

ىلإهليحرلبقيأءيمطافلاٌرعملايدينيبةماحلاب

وهو؛ه345ةنسبهداليمخيراتنادذحيبوقعي

.حجارلا
م

:هملعت-2

مثءاطسرفهسأرطقسميفمولعلاءىدابمذخأ

رباكأديىلعنونفلانمهدازتساللندمةّذعنيبلقنت
يفف.ةماحلاوءةبرجوءناوريقلا:هنامزيفءاملعلا

يفوءةلآلامولعوةيبرعلاةغللانيعمنملهنىلوألا
ءايركزيبأخيشلادنعةعيرشلامولعنمىوتراةيناثلا
دنعةّماحلايفوءريبكلاعماجلابرّوسميبأنبليصف

هذیمالتنمناکفءليغنزنبديعسحونيبأهخيش

.هريسيفينايسولاركذيامكنيمدقتملا

يبأخيشلانعاثحبةيليطصقىلإاهدعبرفاس
‹عورفلاوهقفلاهنعذخأيلءءايركزنبىسومنارمع
ةلحرمنملوحتلاىلإهودطضاةبرجنمادفونأالإ

.ةبازعلاةقلحسيسأتوميلعتلاةلحرمىلإمّلعتلا

:هقزرردصم-3

ردصمريفوتيفهسفنىلعهللادبعوبأدمتعا

نعيعامتجالاويملعلالمعلاهلغشيملف«هتوق

ًامنغهسفنلذختتادقفءهنيميٌدكبقزرلابسكليعسلا
ردصماعّبتتمءقطانمةّدعنيباهبلقنتيةيشامو

«غيريداوو.فوسيداووءةسوفنلثمءالكلا

اماهنمةريثكتاعيضكلميناكامك.بازيشيداوو

هلاوسرغنلزیتروينبنإ:هلوقبينايسولاهيلراشأ
نفّلبوًرهَلكنييحو»ةليسف(500)ةئامسمخ

.«روشعلا

:ةباًرعلاةقلحسيسأت-4

مظنلانيبةيآلاوهماظنلهسيسأتبهللادبعوبأزيمت
.ةبازعلاةقلحماظن:ةثيدحلاوةميدقلاةيعامتجالا



اذهسيسأتليصافتركذيفرداصملاتبنطأ

اوقتلاءةبرجةبلطنمدفولةردابملاتناكدقفءماظنلا

-انركذامك-ةيليطصقىلإهقيرطيفوهوخيشلاب
يبأ-لبقنم-هخيشومهخيشةيصوهيلإاوخَلبو
سيسأتهنماوبلطينابروسميبانبليصفءايركز

مهرارصإدعبوءرمألالَّوَأىبأفءملعللةقلح

؛لوبقلانمادبهلاوكرتيملديدشلامهحاحلإو

ًاماظناهيفبّنريلرهشأةعبرأةلهممهيلعطرتشاف
.اوقفاوفءةقلحللنسحلارييستللاقيقدوًامكحم

ىبأنبليصفهذاتسأطيطختلاوريظنتلا

ةيروسملاةريسلا»بماظنلااذهفرعكلذلو«روسم
.«ةيركبلا

ةقلحلَّوأيفماظنلااذهءىدابمقيبطتيفعرشمث

نمبرقلاب«رَمْعَاةَدْلَبايهو.«يلسينيت»يفراغبهل
كلذوء-ايلاحرئازجلاقرشبونج-ترقتةنيدم

اذهبسنخيراتلاذهىلإوم1018/409ةنس

مّظنوزهجورفحدقو‹يعستلاراغلا»بيمسوءراغلا

.ضرغلااذهلاصيصخ

ميلعتلادّرجميفهفدههللادبعوبأرصحيمل

ءىدابمسرغىلإىعسامنإو«بسحفيرظنلاينيدلا

هيفلصفالةايحجهنمهنأىلعءهتبلطيفمالسألا
عقاولاوٌنصنلانيبالو«لمعلاوملعلانيب

برغملايفهتبلطعمرفسلاريثكخيشلاناككلذلو
ءابرغبازیميداوىلإاقرشةسوفننم‹يمالسإلا

نورمأيو؛مهنیدرمأسانلانومّلعيونوملعتي

قطانملانيبنمركذنوءركنملانعنوهنيوفورعملاب

‹ةيلاطصقءىلسينيت:هتقلحباهيفًرقتسايتلاةريثكلا
‹غيرأيداو«تلاجافتءقةبرجءقيامل«سلبارط

اذهلو.بعصمىنبةيداب«نالجراوءةرارطنقءةنالغو

.«حياسلادمحميديسا:بةماعلادنعخيشلافرع

یفهدعاسو

ءةقلحلارييستلةمراصةمظنأونيناوقطبضدقو

369

دمحم

ءايندلانعبوزعلانميبازععمج-باَرَعلامّسقف
ينعتالو.ٌماعلاحلاصلاةمدخوءةرخآلاىلعلابقإلاو

ةباثمبيهتاعومجمثالثىلإ-جاوزلانعةبوزعلا

:انرصعيفةفورعملاةيوبرتلالحارملا

-ةيئادتبالاةلحرملا-رغاصألا

-ةيوناثلاةلحرملا-طساوألا

.-ةيعماجلاةلحرملا-رباكألا

وبناکو»:هلوقبرثکآلیصامتينايسولادرویو

لبجب]نانسمأيف[يفزتزلاردينبدمحمبوقعب
‹مهيلاهأنمنيئدتبملاباّرعلابلجيهتداع[ةسوفن

نبدمحمخيشلااولصو١اذإف؛ريسلاودبذدألالسو

لبجلانمداوعأللااقلبوقعيوبأ:اولاقو

عطقينيردّسنبدمحمهللادبعوبأراججنلاو‹تامزح

دمحمهللادبعوبأخيشلااهبكريوءاحاولأتامزحلا

.«اهينسيواهحلصيو-مهيلعهللاةمحر-ركبنبا

هتمنمّلعتيءاسنللاسلجمخيشلامّندقو
يئاللاتاملاعلانموءةايحلاونيدلارومأيفهنيتفتسيو

.اهتخأوتخبلاٌمأ:هديىلعنجّرخت

ةباثمبناكدقفءيملعلابناجلابخيشلافتكيملو

لاوحألاٌصخأيفوءماكحألاورومألاعيمجيفمامإلا

.ةيعامتجالاوةيلئاعلاوةيصخشلا

يفهوعبتو‹عمتجملانوؤشبءانتعالاهذيمالتمُلعف

هوتروومكحملاماظنلااذهءیدابماوڻرووءهتريس

يداوىرقيفمويلاىلإامئاقةقلحلاماظنلازيالو

ءةينيدلا:عمتجملانوؤشريديءنالجراووبازيم

..ةيسايسلاوءةيداصتقالاوةيفاقثلاوءةيقالخألاو



دمحم

:حالصإلايفهبولسأ-5

يتلا«تالّشتتلاورافسألابوْلسأخيشلاعبتتا
ءالبلانولبيوءنحملاودئادشللةبلطلااهيفضّرعتي

نمرجحلاوء؛نيمسلانمثغلافرعيل؛نسحلا

حلصينممهنمف:هلحلصيامىلإالكهّجويوءزيربإلا

نممهنمو‹ميلعتللصّصخينممهنموءةينيدلاةدايقلل

عانقإللديرفبولسأىلعدمتعيخيشلاناكامك
.رييغتلاوماهفإللةيعقاولالاثمألابةناعتسالابءةّجحلاو

.اهنماريثكريسلابتكتظفح

:هنازحتمضعب-6

:هتازجنمنمو

ةيقابهراثآلازتالو‹ءاطسرفدجسملهؤانب-

.نايعلل

اهلاعشاإلىعسىتلاءةيكاكسلاةقرفلاةنتفلهتاكسإ-
.كاكسلاهللادابأ

.رامزروينبةليبقحالصإ-

بهذملاب«تيضزلتنمرغأ»ةدلبناكسعانقإ-
.لازتعالاىلعلبقاوناكدقو«ىضابإلا

:ەذيمالت-7

ًلعلوءىشنادلبنم«تاثملابخيشلاذيمالتدعي

نمو.ءايركزيبأانباسنويوءايركز:مهلئاوأنم

«یحینبرکبوبآوفكمحأسابعلاوبهنبامهزربأ

عيبرلاوبآو؛یحینبةلاصمو.لدعينببوقعيو

ةلسلسيفهفيدرناكيذلايتازملافلخينبنامیلس

.نيدلابسن

:هفيلات-8

فيلاتهللادبعيبالنابريسلاباتكنمركذنملّوأ

لکيفهلو»:هلوقيف«رکبيبآنبیحیءايركزوبآوه
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يفينيجردلاةلوقملاهذهيفهعبتوءاةريثكفيلآترف

فيلاترفلكيفهل»:ريسلايفيخامشلاوهتاقبط

نكراهيفناكهَأل«ناهربلاوججحلايفاهرثكأءةريثك

.«لاوقأومكحقالخألايفهلو«ناكرألا

ءهبتکنمادحاواناونعولوانلاودرويملمهنأريغ

حضتتيمثنمو؛همكحوهئارآبٌجعتاهدجيءةديقعلاو

امتنإو«فيلأتلادصقلابتكفّلؤيملهللادبعابأنأانل

.هللادبعيبأفيلآتبدعباميففرعتل

باتکاوههملعوخيشلاءارآعمجيباتکلمشأو

يف(خم)‹فلخينبناميلسهذيملتل«ةنوزخملافحتلا

.نيأزج

:هيفءاملعلالاوقأو.ةيقلخلاهتافص-9

الوءةيقلخلاهتافصوهبقانمركذىفرداصملاتبنطأ

:هيفهيرصاعمضعبةداهشلاجذومنأدروننأسأب

يبألثم»:ريخلانبنسكامدمحموبآهنعلاق-

نمريذناذه:هيفىلاعتهللالاقنملثمهللادبع

.«€4ىلوألارذكنلا

هيف»:يسوفنلاحلاصيبأنبدمحمهنعلاقو-

ءملاع:رصعلالهأنمهريغيفةليلقلاصخسمخ

.«ةسوفنةورذنم.عاجش٤«یخس؛دناعءعرو

:هتافو-0

ةنستناكخيشلاةافونأىلعرداصملاتعمجأ
ولجآپهراغماَدقةربقميفهربقوم1049/ه440)

لزنمالسلادبعباطخلاابأنإلوقيءايركزابأنأالإ

هللادبعابأدجوفم1050/ه441ةنسغيرأ
همدقمغرةمولعملاهذهبهدارمناو؛رضتحي

ضعبنمافيحصتخيراتلانوكينأحُجرنانلعجي
.خاّسنلا
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:هلوحتاساردلا-1

هللادبعيبأةيصخشبنوثحابلاوءاملعلاتها

يفةلوطملالوصفلانعالضف«ةّصاخةئيعماجلئاسرو
:ثوحبلاوبتكلانمركذنوءخيراتلاوريسلابتك

يبأخيشلل:«ركبنبدمحمهللادبعوبأمامإلا»-

.(خم)ميهاربإناظقيلا

‹يريبعجلاتاحرفذاتسألل:«ةبرجبةبارعلاماظن»-

.ةّقمعملاتاساردلامولبدلينلةلاسر

.ميهاربإجاحلازايتمخيشلل:«ةباّرعلاماظن»-

.رصاندمحمروتكدلل:«ةباّرعلاةقلح»-

ةلاسر«يوامسحلاصذاتسألل:«ةبارعلاماظن»-

.ةقّمعملاتاساردلامولبدلينل

يفةئيضاَبإلادنعةيوبرتلاوةكيعامتجالامظنلا»-
.تافيلخضوعروتكدلل:«نامتكلاةلحرم

بلاطلل:«ةباّرعلاةقلح»لوحسناسيلةركذم-

.زيزعلادبعةجاوخ

ماظنعوضومنمةديدعبناوجىقبتكلذعمو
قةصّصختملاتاساردلانمديزملاىلإجاتحتةبارعلا

‹يعامتجالاو«؛يركفلاو«يوبرتلاروظنملانمةضصاخ
.eيراضحلاو

:رداصملا

2320233‹218/1ءقةريسلا:ءايركزوبأ“

(خم)ريس:ينايسولا*...7255-252269

14771-65127131133

ء؛تاقبط:ىنيجردلا“...146-52157

5-1167168185-183192

392-3722397399408-403417

مامألا:ناظقيلاوبأ“61-2/67ءريسلا:يخامشلا“

ةلاسر:بوقعينبملاس*ركبنبدّمحمهللادبعوبآ

دمحم

وبأ“ناظقيلاوبأاهيلإلاحأركبنبدّمحمةمجرتيف

:رمعميلع“ةيقيرفإلامشيفةيضابإلا:ناظقيلا

169-4/184‹خيراتلابكوميفةيضابإلا

ةبازعلاماظن:حلاصيوامس“ةبازعلاماظن:يريبعجلا“

ةبارعلاةقلح:رصاندمحم“(خخم)ةبازعلاماظن:زايتم*

1601742£ء12ء10(خم)بازمخيرات:زايتم*

ءةيفاشلاةلاسرلا:بطقلا*3676895-90

ءةيفاشلاةلاسرلابطقلا“72-75ءةعسوملاةخسنلا

ءةبرجخيرات:بوقعينبملاس“39-8123

203-208(خم)نابلانصغ:مازعأ“95-90

:يماتلا“ه14/1ءمالسإلادعاوق:يلاطيجلا“

.Eng:168-169؛193»)خم)ةَيضابإلانعتاسارد

حمالم:يريبعجلا*114‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا

‹ةيمتسرلاةلودلا:زاحب“4ءةيضابإلاةكرحلانع
ةيويرتلاوةيعامتجالامظنلا:تافيلخ“1332

:نالهج“طسوألابرغملايفةيضابإلا:يدوهزم“*

؛ريکبيلعاو*479174ء؛يسايسلاركفلا

يفةراضحلاملاعم:ةنابصعوب“ةيضابإلادنعةمامإلا

ء13(ع.ط)ينالجراولابوقعيوبأ:وجاب“نالجراو

:تشوعأ“4385255646776-75

:لوهجم“ةيمالسإلاةراضحلالظيفبازيميداو

.23ء16ء15(خم)دهاشملاةرايزلوحةلاسر

“Lewicki.T: Document inedit (tr. Buiche Med)
11-12 ‘Fekhar: Les Communautes, 11, 23, 475
Louis.D: Les Mechaikhs, 4.
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جاحلبخيیشلانبومسحنبريکبنبدمحم
«لداعشاببريهشلاجاحلبخحيشلا«يساکنبا

/ھ1394:ت-م1889/ھ1307:و)

(م1974ناوج2

ةقيرعةلئاعليلسءبازيمبةرارقلاةنيدمنايعأنم

.ملعلاوةدايسلايف

دحأيفملعلاءیدابمقلتوء‹هسأرطقسمباشن

خيشلاىلعسردامكءدجسمللةعباتلابيتاتكلا

  



دمحم

خيشلابريهشلارقرقميهاربإجاحلانبدَّمَحُم
ةرارقلانايعأضعبسَّسأامدنعكلذوءىسلبارطلا

للةسردم ناکفءيسلبارطلاخيشلااهلبدتنافميلعتلل

ةنسهيديىلعنآرقلارهظتسانملّوأهلمجرتملا
.مم2

«رافحریکبنبميهاربإخيشلاةسردمىلإلقتنامث

ىلإ-دياقلابتاكيأ-دياقلاةجوخبصنملغش

ماقف‹ةرارقلابةييعرشلاةمكحملابلدعلابصنمبناج

خياشملانمهيرشاعمةداهشبءةهازنوةنامأبهلمعب

ىلعليلدانيديأنيبةيقابلاةليلقلالئاسرلاو«مهريغو
.كلذ

نبميهاربإةرامعدياقللابتاكهفيظويفىضق
.م1931ىلإم1921نم«نيتسرشعةبارقفسوي

نایربةمكحموةرارقلاةمكحمناضحأنیبیضفو

م1924ةنسنّيعفم1921ةنسيلاوحهفيظوأدب

يفوم1931ةنسلداعشابمثءةرارقلاىلعالداع

.نایربیفلداعشابنيعم4

ليثلاباتكىلعةّيِعرّشلاماكحألايفهدمتعم
خيشللماكحألاضايريفماّسبلادرولاوهليمكتو
نبدّمحمابطقلللينلاحرشو«ينيمثلازيزعلادبع
رونخيشللماظنلارهاوجباتكوءشيفطافسوي
.يملاسلانيدلا

ميهاربإخيشلااميسالخياشملابةلصلاقيثوناك
يفيرش)نودعخيشلاوءناظقيلاوبأخيشلاو«ضويب
ينوناقلابناجلايفساسألامهدمتعمناكذإ.(ديعس
اذهيفارمأنورّرقيالفءةايحلاةيعمجلمهئاشنإدنع
.هروضحوهتراشتسابالإنأشلا

حلاصلاةمدخيفتاعامتجالاىدتنمهرادتذختا
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.كلذيفادهجلأيملحوصنءتاجاحلا

نكيملف-فيظولالبق-ةراجتلايفلمعلالواح

.اهيفقفوف«فيظولا

ىلعهئانبألهتئشنتوءملعللديدشلابحبفرع

.ملعتلاوحالصلا

:رداصملا“

دّمَحُمموحرملاةايحنعةذبن:لداعشابريكي"

(خم)تالسارموقئاٹو“ص2ءلداعشابریکبنبا

نايرببيحامسحلاصديبتالسارموقئاثو*هئانبأديب

ديعسيفيرشخيشلاعمةلباقم:لداعشابريكب“
م1998ناوجلئاوآ(نودعخيشلا)

“Brochier: Livre d'or, 96
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“رجاتلا«يرکزنبا؛ناميلسنبریکبنبدمحم

:رخاوأت-م1869/ه1286:و)

(م20قتاينيئالثلا/ه14ىقتاينيسمحلا

دلواهبءبازيمبنجسيينبةنيدممالعأدحأ

لغتشاوءةسبتةنيدمىلإلحرهجرختدعبوءشيفطا

.ةراجتلاب

يراجتلاويملعلالمعلايفمهاسامك

نبسابعةكرحلنيدناسملانمناكذإءيعامتجالاو

ةيحالصإةسردملّوأربتعتىتلاءاهتسردموةيقيذصلا

م1913/ه2ةنسكلذوءرئازجلابرحةماظن

.اهترادإيفاوضعنّيعو

فرحلابةعبطمًاشنأم1918/ه1337ةنسيفو
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ىلعنيرويغلاضعبةدعاسمب«رئازجلايفيبرعلا

ةّدمةعبطملاتمادوءةينيدبتكةعاهبعبطو«مهنيد

دولوملاخيشلاعمًاشنأم1920/ه1338ةنسيفو

دولوملاخيشلاىلوتف««قيدّصلا»ةديرجيبيرزانب
بحاصواهريدمهلمجرتملاناكوءاهريرحتةسائر

.اهزایتما

ةدّدعتمءةيحالصإةينطوةيبرعةلجم«قيدّصلااو
اددع53اهنمردصءنينثامويلكردصتءبناوجلا

.تاونسثالثلالخيف

ةسردميفاسردمرجاتلادمحملغتشاكلذكو

ةيعمجسَّسأو؛نالجراوبةينارقلا«نولهسنبا»
حالصتسالادهاجىعسو؛ةمصاعلارئازجلابةيداصتقا
.يرئازجلابونجلاولامشلايفيضارألا

يف«ممألايقريفتيسةيبرتلا»:هتالاقمنم

.بازیميداوةديرج

نيملعملایوتسمروهدتباسيفةلاسرفَلأو

.«صلاخلانيدلا»:اهاًمسءيوبرتلاكلسلاو

:رداصملا*

دمحم“389/1390ءرئازجلاةضهن:زوبد“

:رصاندمحم“16ءةملكلاداهجوناظقيلاوبأ:رصان

نباكلاملاقمءةيمالسإلاةراضحلايفةيضابإلاةناكم

:يبننبكلام“101/2«بازيمةفايضيف»يبن

ينبخيرات:ديعسجاحلا“نرقللدهاشتاركذم

ناضمر)22ع:بازیميداوةديرج“182بازم

ناميلس*.3ص(م1927سرام4/هه5

١.(خم)م.ت.ن.م:لقعموب

:ةظحالم

.يلئاعلاهمساوه.ميجلاحتفب:رجالا

27373٭2ممالعامجمعم
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2 ۵ ۰ ۰ ٌ ۰ ۰ *يفيرش.رمعنبنودعنبجاحلبنبدمحم

(م1959ليرفأ/ه1378:ت-م1911/ه1329:و)

خیاشمنعمولعلاءیدابمذخأ‹ةرارقلانايعأنم

.ةديلبلاةنيدمىفكلذدعبةراجتلاسرامو؛هرصع

ناك.ىسنرفلارامعتسالاًّدضةينطولاةكرحلادناس

ةديلبلاةيلخىفةئالثلاءاضعألادحأةروثلاناَتِإ

يركسعلاةيلوؤسمتحتءةهبجلاوشيجلابةلصّنملا

لمعيناكوم1955ةنسلئاوأذنمءةكيالملولج

دادعإىیفوء؛ريرحتلاشیجنىيومتلتاعربتلاو

.ءىباخملاوءىجالملا

ةنسلئاوأيفبرغملاىلإ«ةكيالم»لاقتنارثِإىلع
ءةيلخلاءاضعأعيمجبرامعتسالالصتتام17

دمحم-كلذلةجيتن-لقّيعافءاهرارسأىلععلطاو

.م1959ةنسهابحاصوىفيرش

نوددهشتساءيشحولابيذعتلاوقاطنتسالادعبو

يهو‹هداهشتساهقينولهروصيرونلادروأدقو

فورظلوحPopieيماحملاىلإLaverneىسنرفلا

.هداهشتساوهلاتغا

:رداصملا*

ء؛نييبازيملاةايحنمةذبن:يروتلا*

‹بازميتبخيرات:دعسجاحلا“1/337-336

222.

:ةظحالم

.يفيرشآ:بتکیو*
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زيزعلادبع.جاحلبنبدمحم

(م1955/ھ1375:ت-م1892/ھ1310:و)

.بازیمبةرونبنم‹نيصلخملانيحلصمل|دحأ

رئازجلاب«وسيور»يحيفةراجتلابالغتشمناک
.ةمصاعلا

هناکدناکدفوءمويلَونمةيريرحتلاةروثلادناس

دعبمهتحلسأءافخإلازكرموءنييئادفللانمآًاجلم

.تايلمعلاذيفنت

ىلإاهبحاصًاجتلاءةيئادفلاتايلمعلاىدحإرثإو
مايلعبهناکدقرحأف‹رمعتسمل۱١هظحالفهناکد

.م1955رخاوأيفءةداهشلا

:رداصملا

.324-3/325‹نييبازيملارود:يروتلا

808

يوازفنلاىتوانتلا*رماتنبدمحم

ونبهطلسيذلاملظلاشياعءةتوانتنمملاعخيش
.نيّرمألامهنمقاذو«سانلاىلعرزخ

جتنتسنو؛نترمزيينبوةتوانتيفنيمذقملانمناك
:اهتنباللوقتيهوةحلاصلاهتجوزلباطخنمكلذ
ينبوةتوانتجئاوحيفبعتكدلاونأكلذو»

:رداصملا

ريس:ينايسولا*307/2ءةريسلا:ءايركزوب

ءريسلا:يخامشلا*2195-179(خم)

2129-128.

374

:ءاببدروو(ةثلٹمب)رماٹوأدمحم:همسادرو

.رمابنبدمحم

809

يدبلاستيتنبدمحم

(م761/ه144:يفيح)

نمناكءبرغملايفلئاوألاةّيضابإلامالعأنم

ىلعألادبعباّطخلاىبأدنجاهيفمزهيتلام9

.ىساكبعلاصوحألايبأةدايقبئسابعلاشيجلا

.نيملسملاانمم

:رداصملا

.118125-119مالسإلاءدب:مالسنبا"

810

(م9/ه3:ققلئاوأ)

.ةيمتسرلاترهيتیفنيزرابلامالعألانم

دقفءريعشلاوربلاةّصاخبوءةيعارزلاتاجوتنملا
.بوبحلانملامحألافالآةنسلاىفهتاكزتناك

-171:مكح)باهولادبعمامإلاًنِإىتح
نبدّمحموانأالول»:هيفلاق(م787-823/ھ8

.«...ثرحلابينرجنب

:رداصملا

بطقلا“204-205(طم)ريسلا:يخامشلا"

ةلودلا:زاحي“68-73ءيبقعلاىلعًدرلا:شيفطا



رصتخم:عيبرلاويأينورابلا“231-240ءةيمتسرلا

تاقالعلا:ميركلادبعتدوج“41ةيضابإلاخيرات

.53ءةيجراخلا

811

يسوفنلايتولأللانسادلجنبدمحم

(هللادبعوبأ)

(م912-961/ه300-350:نيبيح)

دلوتولالنمهلصأءايبيلبةسوفنلبجنممكاح

.اهخياشمدنعملعتوًاشنواهب

ءرخازلاملعلارحبناک»:هلوقبيخامشلاهعصو

يأرلاوملعلالهأقافتابلبجلاىلعمكحلاىلوت

.ةروشملاو

ينايسولاالوءايركزوباهرکذیالنأبيجعلانمو

يملعلاهزکرممغر؛(مهريیسيفينيجردلاالو

.يسايسلاو

:رداصملا

81(خم)ةسوفنلهأةريس:يروظطفبلا“

:رمعميلع“251/1-252ءريسلا:يخامشلا“

177-1/179ق/1ح.خيراتلابكوميفةيضابأإلا

.571ءيمالسإلابرغملايفءاضقلا:زاحب“

812

یندملابيبحنبدمحم

)718-767/ه100-3:150ط)

تتأشنيفىضابإلابهذملللوألاليعرلانم

:ت)ةميركيبأنبملسمةديبعابأرصاع

ريبكنأشاذهعرووهملعلناكو‹(م762/ه5
بیبحنبدمحمناكو»:تاقبطلابحاصلوقيدنع

375

دلمحم

ماقهدعوبربملو[لئاو]لاقرايخألاداًبعلانم

.«امهقنتعاوءامهيلإماقامهآراذإهتنِإف«بيبح

.ةهىصحس

:رداصملا

:يخامشلا*242/2ءتاقبط:ينيجردلا"

.90/1ريسلا

813

فسوينبحلاصنبومحنبدمحم

رصانلانبا«يساکنبدمحابنبا

(م1983يفناج2/ه1403لَّوألاعيبر17:ت)

دلوبازيمبةرارقلايفحالصأإلامالعأنمملع

ذخأامك«ىيحينبرمعجاحلادهعميفملعتوءاهب

.ضويبرمعنبميهاربإخيشلانع

نبديعسيفيرشخيشلاناعأنمربكأنموهو
يفبابشلادهعمةرادإيف(نودعخيشلا)جاحلب

هلامعأنموء-ايلاحةايحلادهعموهو-هتأشن

جمانربلل-ةذتاسألاضعبعم-هعضوةليلجلا

/ھ1344مرحملئاوأيفبابشلادهعمليوبرتلا
.م5

ةنسناذألاًادبفياّرعلاةقلحلخدوءىحالصالاو

.ابيرقتنيماعبهتافولبقالإهلزتعيملوم18

:رداصملا*

101/1(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

جاحلا“54ء10/323رئازحلاةضهن:زوبد“

متنم:رصاندمحم“5‹«بازمينبخیرات:دیعس

 



814

(هللادبعوبأ)دوادنبدمحم

(م1160/ھ555ناضمر:ت)

.ةيضابإلاريسلاباثتكوةاَورلانم

وهناکءرئازجلابغيرأيداوب«نينوت»نمهلص

:ينيجردلاامهفصوامكناميلسعيبرلاوبأهوخأو

ىوقتلالهأدامعوءحامسلاوملعلارحبامهالك»

."حالصلاو

ملهنأريغ«خيراتلاوريسلايفهللادبعوبأفل

عاضهباتكنلكلذءريسلاباحصأنمهريغكرهتشي

بتكديفأومدقأومظعأنمهنأكشالوءانلصيملو

نبمالسلادبعلوقكلذىلعلديءيضابأإلاخيراتلا

بتکاتكهتأرقباتكنسحأو...»:هيفميركلادبع

هيفيلبتكو«دوادنبدّمحمهللادبعوبأخيشلايلهب
.«...مهلكةوعدلالهأرابخ

امًاريثكيذلاهللادبعوبأنوكينأدعبتسنالو

:انملعهسفنوه-ةينكلاهذهب-ينايسولاهنعيوري
٠.دوادنبدمحم

.رداصملا

:ىنيجردلا*285/2(خم)ريس:ىنايسولا

ريسلا:ىخامشلا*505509-2/506ءتاقبط

110/2.

815

سوبدنبدمحم

)م9/ه3:قرخاوأ)

ياهعيسايسرودبماقءةيمتسرلاترهيتمالعأنم
ءةريشعمهرثكأوءاهاجسانلاعسوأنمناكدقف

.ًابلقمهعسوأو

376

متاحيبأمامإلانيبتعقويتلاةنتفلالتقيذلاوه

هرصقيفمتاحيبىلإبهذثيحء؛بوقفعيهّمعو

بصنمىلإهاداعأو٠«ترهيتةنيدملخدو‹مهعم

.ةمامإلا

:رداصملا

:ينورابلا*100ءةميألارابخأ:ريغصلانيا

.ةئيضايرلاراهزألا

816

نبنمحرلادبعنب*ءايركزنبدمحم
(هللادبعوبأ)يبرجلايواعلقلاينورابلاىسوم

)م1589/ه997:ت)

يفةقيرعلاةينورابلاةلئاعلاءاملعنمخّرؤموملاع

.ايبيلبيضابأإلاخيراتلا

ندمنمةعلقلاةنيدمىلإنوانجإنمهترسأتلقتنا

وبدرفتيتلاةبسنلاهذهبستكاهنموءةسوفنلبج

."يواعلقلا":ريسلاقحلميفاهركذبناظقيلا

ءنيدلاءىدابماهبذخأءنرفيبىلوألاهتأشنتناك

يبأةمالعلادنعمولعلانمديزتسيلةبرجىلإرفاسمث
يداوىلإهّجوتمثءيتالتلاميهاربإنبدوادنامیلس

نبیسیعيدهميبأاهخيشنعذخأيلرئازجلاببازيم

داعم1563/ه971ةنسيدهميبأهخيشةافوعمو

اساربنو‹نيدلاوملعلايفةودقراصنأدعبءهنطوىلإ

.فيلأتلاوميلعتللغّرفتف.‹قافآلايفهراونأمشت

‹ينورابلادمحمنبءایرکزهنبا:ەذىمالتنمرکذ

.يشكيودسلاناريونبرمعو

:هفيلآتنمرهتشاو



 

يسباقحلم(طم)«نيدلاةبسنةلسلسا».1

غلبنأىلإ«دحاونعدحاونيملسملانيدةبسن».2

ةنسأرثنكلذفلأدقويييبنلاىلإاهب

ءاتيب72يفازجرمظنلابهانثمثم1562/ه0

ارشنوامهنسحتسافيتالتلاهخيشىلعامهضرعو

.ةيرجحلاةعبطلا«يخامشلاريسبنيقحلم

ىلعنابسإلاىراصنلاةلمحخيراتيفةلاسر»3

باتكبةقحلمتعبطدقوم1574/ه916ةنس«ةبرج

.«ةبرجخيراتيفةبحألاسنؤم»:يبرجلاساروبأ

رابجنزونارهوىلعىراصنلاءاليتسايفةلاسر».4

.ةقباسللةعباتاهلعلو‹«سلبارطو

دوادديهشلاهخيشىلوألايفيثري«ناتديصق».5

.ىسيعيدهمابأهخيشةيناثلايفوءيتالتلا

۰
ر

الوءالداعًامكاحناكهلمجرتملانأركذبةيضابإلا

.ةبرجبملعلاومكحلاةخيشمىلوتنوكينأدعبتسي
سلجميفًاوضعناکهنأرمعمىيحييلعاندافأامك

يلاوحبازيمبهتماقإلَوَأديعسيشع

.م1553/ه61

يفءاملعلانمةعامجعماديهشينورابلايفوت

هتعلقىلعيديوسلاییحينبىيحيتاراغىدحإ
.نرفيب

:رداصملا

ريسبقحلمء...نيدلاةبسن:ينورابلا
قحلمءىراصتنلاةلمحةلاسر:ىنورابلا*يخامشلا

ءاملعمجارتيفةلاسر:تيراعتنبا“ةبحألاسنؤمب
.ةبرجخيرات:بوقعينبملاس“43-44(خم)ةبرج

ةبرجخیراتيفسورد:توقعينبملاس”116-5

وبأ*14(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“2ق(خم)

377

دمحم

ينورابلا*29-30.ىنورابلااشابناميلس:ناظقيلا
ناظقلاوباهيلإلاحأ‹«دادجألوحةلاسر:اشاب

هيلإلاحأ.بازيميداوتاقافتالةماعلاعناومباتک*

خيراترصتخم:عيبرلاوبأينورابلا“ناظقيلاوبأ

بکكومىفةيضابإلا:رمعمیلع*53ءفيضابأإلا

‹ةبارعلاماظن:يريبعجلا*234-4/332ح؛خيراتلا

دمحم“169‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا*5
جاحلا*97/1ءنييسنوتلانيفلوملامجارت:ظوفحم

ليلد:ثارتلاةيعمج*94بازمينبخيرات:ديعس

سرهف-55.‹43جمزايتمسرهف-ءتاطوطخملا

.54/7جم:ديعسجاحلا

“Motylinsky : Bibliographie, 42 “Levwicki:
Melange, 270-271 Lewicki: Les subdivisions, 79
“Lewicki: Les Historiens, 117-119.

:تاظحالملا

نبدمحم:ةيضابإلاخیراترصتحخميفدرو

.ءايركزيب

817

متسرنبنمحرلادبع
)م10/ه4ق)

ء؛سلدنألانطوتساءةيمتسرلاةرسألادافحأنم

.ترهیتبواهبسردو

حجنرطشلاببعالو‹كّنحمبیبطوءمیکحبيدأ

.عراب

نيذلاةسايسلاتالاجرنمهملعىلإةفاضالابناك

ءسلدنألادالبيفةباجحلاوةرازولابصنماوُلتحا

نبنمحرلادبعةيالودهعيفةرازولالوتدقف

.مكحلا

:رداصملا

نبا“83ءسلدنألاحاتتفاخيرات:ةيطوقلانبا"

ةلودلا:زاحب“272/2-273ءىاريسلاةّلحلا:راتألا

نيبمتسرلاةلود‹تیواثنسدمحم“374«ةيمتسرلا



ةفيحص“217218ءةيمتسرلاةلودلا:يريرحلا*

126كيردميفةسمالسإلاتاساردلادهعم

نبنمحرلادبعودمحمةرضاحم:اريغيفسوسيخرام“
نالجراوبيمالسإلاركفلاىقتلم.ةبطرقيفمتسر

275-298ص(م1977)
*

Provencal: Histoire de L'europe, 246.

818

يندملا“*ةمالسنبدمحم

)78-767/ه100-3:150ط)

‹نيعباتلايعباتةقبطنمضيخامشلاهفّنصملاع

.هتأشندهعيفبهذملللوألاليعرلانموهو

لاق...»:هعابًولعوهلضفانّيبمينيجرالالوقي

ىلعالإدحأىلعمّلسيماقةديبعوبأريملو:[لئاو]
امهآراذإهاف«بیبحنبدّمحمو«‹ةمالسنبلًمحم

.(امهقنتعاوءامهيلإماق

امم‹ملسمةديبعابأاهيففلاخةيهقفلئاسمهل

:رداصملا

242/2-243.تاقبط:ينيجردلا

.1/90ءريسلا:يخامشلا“

:ةظحالم

.ةملس:درو*

819

ینالدبألايسوفنلاناميلسنبدمحم

(هللادبعوبأ)

(م12/ه6قلوألافصنلا)

.ايبيلبةسوفنلبجبناليدبأءاملعنم
بلطىفةشيعملاءوسدياكوءةريقفةلئاعيفًأشن

.ملعلا

378

ىلعذملتتيلءنالجراوىلإناليدبأنملحرمث
رکبنبدمحمهللادبعيبأهخيشنمهیجوتباهخياشم
ملعلاءاميسنمهيفسّرفتامل(م1049/ه440:ت)

اهبةَباَرَحلاةقلحخياشمنعملعلاذخأف؛حالصلاو

ءروكذملاركبنبدمحمخيشلامهنيبنمناكوكاذنآ

عمسردو.(م1110/ه504)دمحأسابَعلاوبأهنباو

؛نالجراوبرقجاجاينبناريغيفةرمغنبدمحم

كلذلجأنمىقلتدقو.هقفلابتكىلعاهيففكعو

.ةديدشبعاتم

املاومألانمهيلعهللاحتفءاملعهباطوألماَتمَلَو
‹ٌصاخلاهلامنممهيلعقفنيوهتبلطملعينأهبعاطتسا

ةّصاخیرخأو‹ءاتشلابةصاخةسلأبمهوسکیو

.فيصلاب

.ةلأسميبأ:بفورعملاهباتكفيلأتركب

اَمَكبرَوءهناسلىفةدقعببيصأىَتتَحاليوطرّمع

ينالجراولاميهاربإنبفسويبوقعياأخيشلارصاع

فلآيذلاء‹(م1174-م1106/ه570-ه500)

هللادبعىبألةيهقفةلئسأنعاهيفباجأةلاسر

ةقبطلايفهلينيجردلافينصتنوكياذهلو.ينالدبألا

:رداصملا

(خم)ةئيهَقفةبوجأ:ينالجراولابوقعيوبأ"
‹171-473/12/172(خم)ريس:ينايسولا“.هلک

‹0387/2389.تاقبط:ىنيجردلا“.237ء9

(ت.ط)ةريسلا:ءايركزوبأ“*.420-7444

برغملاخياشمريس:ينايسولا“.392327

(طم)ريسلا:ىخاَمَتثلا“.43ء36(بوسنم)

:رمعميلع“.78/2-79(ع.ط)؛408-6

.4/314.بكومىفةَيضابإلا



820

‹مساقلبنبنامیلسنبدمحم

«مساقلبنبدمحماجاحلا»بميہهشل4

)م1630/ه0:يفيح)

نالجراونماهيلإرجاهءبازيمبةرارقلانمملع
.م1630/ه1040ةنسىف

.ةرارقلادجسممامإناكءةباّرعلاةقلحءاضعأنم

نيحنملعتشتيتلانتفلايفحلصلادوفوسأرت

.بازیميداوندمنيبرخال

وهوءروصقلاةباّرعتاقافتايفةرارقلالممربتعيو

يفايلعلاةئيهلايهوءديعسيمعسلجميفزرابوضع
.بازيميداوبىعامتجالامرهلا

.ةرارقلابةلابدالوأنميناميلسلآدجوهو

:رداصملا“

:زوُئبد“.42(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

.1/221.حالصإلامالعأ

821

ينجسیلاحلاصنبناميلسنبدمحم
وسیردانبا‹یبازیلملا

(م1896/ھ1313ةيناثلاىداج12:ت)

.اھبًاشنو«بازیمبنجسيينببدلوملاع

مهسأریلعو‹ءاملعلانمهیرصاعمنعملعلاذخاأ

‹(م1808/ه1223:ت)ىنيمثلازيزعلادبعخيشلا

الويفوتعنيمثلاًنألءاريثكهنعذخأيملهنأودبيو
رمعخيشلانعذخأامك؛ٌرسلاريغصهذيملتلازي

ةئميألابطقتاقلحرضحيناكهربكيفمثءجاحلاو

.شّيفطافسوينبدّمَحماخيشلا

379

دمحم

ملعلانمةدازتسالانمىمعلابهتباصإهعنمت.

دناسو‹ةَتحالصألاةكرحلارصانءاملعلانملحاطملا

هيمنبیسكلذناكفءعدبلاوداسملابراحو٠َبطقلا

.هللايفامهئاذيإو«بطقلاعمةرونبىلإ

هيفلبقتسييعرشلاميلعتللادهعمةرونببحتف
.بطقلادهعمىلإنولقتنيمثءذيمالتلا

هديىلعجرحتءميلعتلايفقوشمبولسأهل

ناميلسوميهاربإةثنالثلاهدالوأ:مهنم؛نوريثک

جاحلاو١٠فطعلانميلکبوُمحنبرمعو٠حلاصو

.قوزرمنبومحوءيلعلرمعنبحلاص

ةتافلوُمنمف؛امظنوارثنفيلأتلاىلعاردتقمناك

:ةطوطخماهلكلازتاليتلا

يفةكربلاونميلا»:ناونعب«ميركلانآَرقلاريسفت.1
دحأدنعةلماكريغةخسنهنمءاةمحرلاوىدهلاريسفت

.يلعلحلاصجاحلاةبتكمبىرخأوءهدافحأ

.خايشألاناويدنمةالصلاوتاراهطلا

.ةديقعلايفرصنيبأةينونحرش.3

.؟ثاريملايفناوخأإلاةيدهحاضيإيفتارفلا»

.ةقرو400يفوحنلايف«كلامنباةيفلأحرش»

رصنيبأل«ةيئارلاةموظنملاىلعرصتخمحرش».6

.ةالصلاىف

‹«بذهملارردلاورهوجلايفبهذلاكلسم».7
.اتيب3030يفعقيءينيمثلللينلاباتكلمظنوهو

رصتخملمظنوهوء؟ثاريملايفناوخأإلاةئيده».8

.يفاكلادبعراّمعيبألثيراوملا

.وحنلايف«ةئيمورجألانتممظن».9

.«خايشألاناويدنمتاراهطلاباتِكمظن».0

.4

.5



دلمحم

ميهاربإنبدوادنامیلسيبآحرشلالخنمديحوتلا.امظن«ىنسحلاهللاءامسأحرش».1

.ةجلاعملالاجرلانمةرشعملعامك«يخاتمشلا

ليبسيفدهاجوءئيسنرفلارامعتسالاًدضلمع

.نطولا

يفعیمجنبورمعل«ديحوتلاةديقعمظن».2

.اتي8

يوحتةنيرثةبتكمكرتتالوملاهذهىلإةفاضإلاب
ريثكلاوءنونفلافلتخمىفةردانةديدعتاطوطخم

.ارثنوارعشهلنأبٌیرهازلاركذيفةدوجوملازتالةبتكمل|هذهَو.هئانبأخسننماهنم

خيشل۱هدمحلديىلإتلقتنان‹ەدافحأعيمجودمحأ.الماشاسرهف

.هئانبأةزوحيفايلاحيهوءزايطمحونبنبميهاربإ/ ه3ةيناثلاىدامج12موينجسيينببيفوت
ليلدراطإيفاسرهفثارتلاةَيعمجاهلتعضو.م1881/ه1298ةنسليقَوم6

.بازیميداوتاطوطخمةدررابزاینبسنبكهاٹر

:ردا۳.نجسيينيبلضفالاةيتكمبةطوطخم

4%.

.108(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“*:رداصملا
Oةَّيعمج“.1‹رئازحلاءارعش:يرهازلا“راثآوةایحىلإلخدم:نورخآويمعاباب

رظنا؛زايطمسرهف-:تاطوطخملاليلذ:ثارتلاهلكء(نوقرم)وسيردانباناميلسنبدَّمَحماخيشلا
.تاكيلمتلا:زوثبد“0106133(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ*
:ةظحالم“جاحلا*.149/2؛285-1/286‹رئازجلاةضهن
دبع.109121146بازمينبخيرات:ديعس
نبرمعجاحلاخيشلاخیرات:يلکبرمعنبنمحرلا

823ليلَد:ثارتلاةئيعمج“.(زوتبدهيلإلاحأ)يلكبوئمح
ةنازخءوسيردانباخيشلاةبتكمسرهف-:تاطوطخملا
ج/66ھه/65ج/1/5862جمرمعجاحلا

.زايطم:ءاطلابكلذكبتكيو“

ةربدوب‹ناميلسنبدمحم

(م1957ةيليوج/ه1377:ت-م1900/ه1318:و)جمرديلآسرهف-؛فه/72ج/69ج8

لآةريشعنمءبازيمبةيادرغةنيدمديلاومنسرهف4تچمتسج91 ےسعنم«باریمبهیادرعهيمداومس389مقر؛لضفالآسرهف-؛3زء3و:جمءبطقلا
.فيطسةنيدميفةراجتلابلغتشاءةبشاشن.(خم)م.ت.ن.م:ديعسجاحلا“

بازحألانمضلمعيناكريرحتلابرحلبق822

ىلإضناةكرابملاةيريرحتلاةروثلاءانثأيفوءةينطولا*زایتم‹«یسیعنبنامیلسنبدمحم
داتعلاونؤملاوديربلالقنيم1955ةنسفيطسةيلخ

تحتةمصاعلايفٌماهمبتاّرمةّدعفلكدقوءيبرحلا7
یدلًاهوبشمراصهرمأفاشكنادعبو«قيوستلاراتس.بازیمبنجسيينببزايطملاةلثاعنم

.نيدّرمتملانيقَحالملاةمئاقيفلّجسفءرامعتسالا ةديقعحرشذإبطلاملعوئعرشلاملعلانيبعمج

(م1911/ھ1330:يفيح)

380



_————_—

راصحرثإضبقلاهيلعيقلأم1957ةيليوجىفو

ءانثأكلذدعبدهشتسافءاهيحاونو«ليفرينيم»ةنيدمل
.رهشلاسفنيفقاطنتسالاوبيذعتلا

:رداصملا*

جاحلا“338/3‹نييبازيملارود:يرونلا“

.222؛‹بازميتبخيرات:لعس

824

‹نالهج‹نامیلسنبدمحم

«تزاًسَواتبفورعملا

)م1971/ه1391:ت)

لاجمیففيلأتلابمتها؛بتازیمبةرارقلانمهلصأ

تامولعمنععجارملاانيلعخشتنأفسؤيوءخيراتلا

.ةيملعلاهتأشنوهتايحلوح

:هناونعاباتكرئازجلاةضهنيفزوبدخيشلاهلركذ

ريغءاطوطخملازيالو««هترسأوجاحلبخيشلاخيرات»

ثيدحلااهيفلصفء«ةرارقلاخيرات»نعةطوطخمهل

.ةرارقلاخيراتيفنيثحابلاضعبهدمتعا«ةنتفلادوهعنع

:رداصملا*

(شماه)152/2ء«رئازحلاةضهن:زوبد"

:دمحمرصان*241بازمينبخيرات:ديعسجاحلا“

825

يمونكلاينايسولا”نيردوسنبدمحم
(هللادبعوبأ)

)1009-400/1058-9:450ط(

نمةمونكىلإةبسنءنيتيمونكلاةثالثلاخياشملانم

.دیرجلابسویقتدالب

دمحم

قيقدفصوبمهفصووء؛مهنيبنمينيجردلاهركذ
وبأو«نيردوسنبدمحمهللادبعوبأ»:هيفءاجغيلب

نبيدومحنوميموءنتسروزنبهللادبعدمحم
ءاملعةثالثلارفنلاِءالْؤَهناك...نوُتينايسولانتسروز

اوسرد«مهناكملازرطو«مهناوخإلارخفو«مهنامز
ةنايصبظافلألايناعماوزرحأوءاهونقتأورظنلامولع

نيفلاخملانمذئمويمدقيملفءاهونّودومالكلا

مهدنعوءمئاعدةقلحلاةبترناينبلمهو...لداجم

اولاجنأدعبءمئاوقلانماهلاوناكف«تماقوتأدتبا

..اهبالطومولعلاليصحتيف

.؟سویقت

قفأبارودباوناکف

لامعأضعَبلالخنمفاصوألاهذهانلحضتتتو

:يتأياميفةلتثمتملاو«ملعلااذه

ذِإ«طّسوتملاميلعتلالّثمتتناكغيرأبهتقلحن1

نبدمحمبوقعييبأنمميلعتلايفجّردتييبازعلانأ

اذهنيردوسنبدمحمىلإريصيمث«ّيفزنزلاردي
نومّلعتيريخألايفَّوءوحنلاوبارعإلاونآرقلامهمّلعيف
رختفركبنبدمحمهللادبعيبأخيشلادنع ىلعجّرختف

دمحمةذمالتمهسفنأأمهوءذيمالتلانمتائملاهيدي

.وکپنا

هضرعهقفلايفهباتكفلااكمل-ملعلاىفهمدقخوسر

.اليلقالإهيفدزیملفءنيردوسنبدمحمخيشلاىلع

لماع-ولطقنبااهتنشةراغيفهللاٌهَمحَردهشتسا

-1016/ه406-454:مكح)سيدابنبٌرعملا

ينبعمةعلقلايف»لتُفوءركسعلاىلع-(2

۰.نیجرد

:رداصملا

؛235/1276(ت.ط)ةريسلا:ءايركزوبأ“

ريس:ينايسولا“.288(ج.ط)349-82

  



6

(خم)ریس:ينايسولا“.58(بوستم)برغملاخیاشم

‹1/128.تاقط:ينيجردلا“.127/1168/2

ريسلا:ىخاَمَتثلا*.4395/2399-397

وبأ*.70/2129(ع.ط)؛394-396(طم)

(خم)ركبنبدمحمهللادبعوبأمامإلا:ناظقيلا

.109فيرجخيرات:بوقعينبملاس“.36-5

.4/183ح.«بكوميفةَيضابلا:رمعمىلع“

:ةظحالم

.نيردُس:درو*

826

خيشنبدمحموبآ
)م10/ه4:ق)

ىنبىلإهتبسنوءاهداهزوغيرأدالبيحلاصنم

.ةنالغولهأنمراكو

قتعأوءتاّرمعبسبحهنأتاياورلاهنعتركذ
عبسهتيصوذفنأوجاسمعبسیبو٤«باقرعبس

.تارن

تقويفءرابآعبسرفحف؛نطولاةرامعلىعسامك

.هايملادراومهيفتزع

مهنمو‹ءاملعلاوخياشملاىلإهدیدعتارايزهلو

:رداصملا

.278-2/279(خم)ريس:ينايسولا"

827

ىنانسملايسوفنلا"حلاصنبدمحم

)1058-450/1106-10:500ط)

.ايبيلبءةسوفنلبجب(نانسماةسوفن»ءاملعنم

باتكهيلإبسني؛ةباّرعلابتكيفلؤمدحأوهو
نمةينامثهَليذلاء‹ناويدلااذهنماياصولا

382

‹هتعجارملخياشملارابكىلعضرعهفيلأتدعبوءةباّزعلا

دمحأسابعلاوبأو«فلخينبناميلسعيبرلاوبأ:مهو

.ريخلانبنسكامدمحموبأو٤رکبنبدمحمنبا

:رداصملا

257/2-258(خم)ريس:ينايسولا"

‹ريسلا:ىخامشلا“456/2ءتاقبط:ىنيجردلا“

يمالسإلاحتفلاذنمةسوفنلبج:يدوهزم“431(طم)

.293(رم)

:ةظحالم

.حلاصيبآنبدمحم:درو*

828

وشع‹نامیلسنبیسیعنبحلاصنبدمحم

(م1939/ھ1358:ليبقت)

ةسابخيشلاىلإهبسنيهتني«نجسيينبنايعأنم
.لضفالآةريشعدجلضفاو

‹ليصحتلانعهعنميملكلذنكلوءًاريرضناك

يفشيفطافسوينبدّمَحمابطقلاىلعسردف

.هدهعم

ءامسأصاوخو؛كلفلاملعبمهاهَبيجعلانمو

ريسفتلاريسيتلثم«بطقلاهخيشبتكعبطبىنتعا

.اناونعنيئالٹیلاوحبهتاعوبطمددع

ضعبعيبىلإًرطضاوءريثكلالاملاةعابطلايفقفنأ

.ملعلارشنليبسيفهكالمأ

:رداصملا*

وبأ*104-106(ح.ط)ءءيبنلاحدمناويد“

:ىحيساروب*2/385(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلا



829

ينیمثلا«یسیعنبییحینبحلاصنبدمحم
(م1970ربوتكأ13/ه1390:ت-م1897/ھ1314:و)

.نيصلخملااهلاجرونجسيينبةنيدمذاذفأدحأ

يفةلاّغفةمهاسممهاسوءةديدعنيدايميفزرب

.ةيسايسلاوةيعامتجالاوةيملعلاتاكرحلا

رئازجلاوبازيمخيراتيفةّماهتامصبكرت

.سنوتو

ليعاسإخيشلانعنجسييتببملعلاءىدابمذخأ

ءوسيردانبادمحمنبميهاربإجاحلاخيشلاو«نوقرز

.شيفطافسوينبدّمحماةميألابطقنعمث

هتساردلامکتسالسنوتىلإرفاسم1917ةنسيفو

:مهنمو«هئاملعديىلعهيفجّرختوءةنوتيزلاعماجب
نسحلاوبأخيشلاوءروشاعنبرهاطلادمحمةمآلعلا

.فسوينبدمحمخيشلاوراجنلا

هقاحلذنمةيسايسلاوةيملعلاةكرحلايفمهس

ناكو؛اهبةيبازيملاةيملعلاةثعبلاىلإضناذإ«سنوتب
قاحسإيبأخيشلاوءناظقيلايبأخيشللًادعاسم

يفندعباهتسائریّلوتمثءاهنوؤشرييستيفشيفطا
داقف.م1923ةنسرصمىلإقاحسإيبأخيشللاسنرف

.ةدايقريخةثعبلاينيمثلا

ميعزىلعهفّرعتدعبءيسايسلاكرتعملاضاخو
ءيبلاعثلازيزعلادبعخيشلاةيسنوتلاةينطولاةكرحلا

ةيذيفنتلاةنجللايفازراباوضعناكوءهبناجبفقوف

ەدوهجلكبىعسوءيسنوتلايروتسدلاٌرحلابزحلل

راجتلانمتاعربتلاعمجيناكفايلامبزحلامعال

ةقياضموًاتنعكلذهفّلكوءنييرئازجلاونييسنوتلا
.يسنرفلارمعتسملانمةديدش

ةيرئازجلاةموكحلاثوعبمناكهنأاضيأهلامعأنمو

.ةينطولاةيضقلاةمدخل«برغملاواكيرمأىلإةتفؤملا

383

دمحم

ًاحيحصتو‹ةباتكوءاطيطختناظقيلايبُأةفاحص

.سنوتيفاهعبطىلعافارشإو

ططخعضويفنيركفملانم»:ناظقيلاوبأهنعلاق

هيلإدهَعو...بازيميداوةديرجءاشنإلةضيرع
ىلإسنوتب[بازيميداو]ةديرجلاقيسنتوحيحصتب
.«م1929ةنسددعرخةياغ.

اهتسردمةرادإواهتسائریلوتوءرئازجلاقرشةملاق

.م1930ةنس

هئاقفرنموءيسنوتلايبدألايدانلايفاوضعناكو

.نيسحلبدمحمخيشلاو‹يوابكلايبرعلاخيشلا:هيف

‹يراجتلاناديملانعتاطاشنلاهذهلكهلغشتمل

ءةماقتسالاةبتكميفالثمتميداصتقالاهطاشنناكدقف

ثعبی«رئازجلاوسوتنیبلصوهزمهاهذخّنايتلا

ةينطولاةكرحلاءابنأببازيمبةضهنلاةداقىلإاهنم
تاعوبطمنمكانهردصياموءقرشملاو«سنوتب

.ةيبدأوةيركف

سنوتةايحيفماهرودبةيتكملاهذهتماق

ءنيينطولانمرارحأللاعمتجمتناكذإءةيسابسلا

.يسنوتلايروتسدلابزحلاءاضعأةّصاخبو

دعب-ةبيقروببيبحلايسنوتلاسيئرلاَلظكلذلو

افارتعاءةنسلكةبتكملاهذهروزي-ةسائرلاهيّلوت

هذهَنِإ»:لوقيو.سنوتىلعهیدایأواهبحاصدوهجب
.«رارحألالكلًاذالمةيامحلامايأيفتناكةبتكملا

ضعبعبطىلوتفملعلالاجمبينيمثلاخيشلاًجتها

:اهنمءينيمثلازيزعلادبعخيشلاهجبتك

املليمكتلاوء؛ماكحألاضايريفماسبلادرولا

هلمنعهيفاوةمجرتبهردصو‹لينلاباتكهبلخَأ

.ينيمثلازيزعلادبعخيشلاةايحرداصمٌمهأنمربتعت

   



دمحم

ملقهلوءةيعامتجاتالاقموءةيخيراتالوصفرّرح

:ناونعب‹يسونسلانيدباعلانيزلبرعلاةلجمیف

.«بازیمیداونعقئاقح»

نم‹نيينطولاوءابدألانملهيديىلعجرحت

.(ديفحلا)ينيمثلازيزعلادبعخيشلاه

.ءايركزيدهفم:ةيرئازجلاةروثلارعاش

.دومحناضمر:رئاثلارعاشلا0

نبرهاطلادمحمهخيشبةديطوةقادصهلتناك

.اريونتلاوريرحتلا»ريسفتبحاص«روشاع

زونکتلقنمث؛م1970ربوتکأ13مويسنوتبيفوت

ةبتكم»:مسابفرعتوم1990ةنسرئازجلاىلإهتبتكم

اهتايوتحممهانمو.نجسيينبيف‹ةماقتسالا

نماهريغوهديطخبزيزعلادبعخيشلاهجتافلؤم
اهنمطوطخملاءةيمالسأإلاوةيبرعلاةفاقثلازونك

.عوبطملاو

:رداصملا*

20(خم)هفرعأامكينيمثلا:ناظقيلاوبآ”

وبأ9٠(خم)شيفطاقاحسإوبأ:ناظقيلاوبأ*ةحفص

وبأ*242/3.451(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلا

ايلعلايفادهأ:ناظقيلاوبأ*30(خخم)يتاشن:ناظقيلا

عمتالسارمهیفوءهفيشرأ:ناظقيلاوبأ*25(خم)

ىلإلئاسر:ينيمثلادمحم“ىرخألئاسروءينيملا

؛1/289رئازجلاةضهن:زوبد“13ثءناظقيلايبأ

نمةتكن:رمعقاود**82/3؛241240

‹نييبازيملارود:يرونلا*50(خم)دّمحمابلآخيرات

‹185‹184.يدارقلاخيشلا:يدارقلا“"1

قامعأنم:حلاصيفرخ*8189190191

يبلامثلازيزملادبع:حلاصيفرخ“ءارحصلا

384

:ديعسجاحلا“85‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا“

٤5184185.201207٠«بازمینبخیرات

ةدعقلاوذ17)72عءرونلاةديرج:ناظقيلاوبأ“1

وأءارهزةليل:لاقم(م1933سرام14/ه1

یدامج25)14ع:بازیميداوةديرج“.ةرخافةبدأم

...3ص(م1927يفناج1/ه1365ةيناثلا

.(حڂخم)م.ت.ن.م:دمحمرصان*اهريغو

830

ينيمأ؛حلاصنبدمحم

(م1832-1847/ه1248-1264:نيبيح)

:ت)يرئازجلارداقلادبعريمألالامنيمأناك

هتمواقموءهتلودةماقإمايأءةفلجيحاونب‹(ع3

.م1847وم1832نيبنييسنرفلارامعتسالل

:رداصملا“

خيرات:ديعسجاحلا“256/1ءةذبن:يرونلا"

.٤65«بازميتب

831

يركز.حلاصنبدمحم

(م1911/ه1329:يفيح)

.نيينطولانجسيينبلاجرنم

نيتفاقثلانمًارفاواًظحلانفءاهبسردو«ةباّنعبدلو
رعاشةقفرسنوتبهتساردلمكأمثءةيسنرفلاوةيبرعلا

دبعيلماكلاينطولاحلصملاوءءايركزيدفمةروثلا
.ساروبهللا

«يرئازجلاقرشلاب«ةلاقلاوةبانعبةراجتلالواز
بعشلابزحفوفصيفةيريرحتلاةروثلالبقطشنو

تاكرحلادناسوءايقيرفإلامشمجنبزحو«يرئازجلا
ةيفحصتالاقمبتكامكءرامعتساللةضهانملاةينطولا

ءامسأباهعفويناكءنيرمعتسملاةمجاهمىفةيدقن

.ةراعتسم



‹نيدهاجملاوةروثلاةمدخلةعساولاهتراجترُخ

قلطأمثطوجحميهاربإهليمزعمضبقلاهيلعيقلأو

.بيذعتلاوقاطنتسالادعبهحارس

:رداصملا*

.16-2/18‹نييبازيملارود:يروتنلا“

832

*ییحی‹حلاصنبدمحم

)م1966سرام3/ه5:ت-م8/ه1326:و)

.بازیمبنجسيينبنمسايس

بختناامكم151ماعيفةدلبلاىلعادئاق٠س

.م1959سرام8يفاهتيدلبلًاسيئر

‹ةكيلمو«نجسيىنب:ةيبازيملاندملالميناك

عضويذلايراشتسالاسلجملايفةرونبو٠فطعلاو

.تاحاولاةلامعسأرىلع

:رداصملا*

آ

:ديعسجاحلانبىسيعجاحلانبهللادبع“

هيلعنجسىنبةمكحمب.ءةيفالخةلأسمىفءاضق

عيقوتةقيثولاىلع.ص2م1887خيراتبهمتخ

‹117ءبازمينبخيرات:ديعسجاحلا“هلمجرتملا

3215.

.يلئاعلاهبقل:یحی"

833

يندملا*دابعنبدمحم

(م8/ه2:ق)

يفمخضباتكهل«لئاوألاةيضابإلايملكتمنم
.«دابعنباباتك»:بفرعيءةيمالكلالئاسملا

نيبيتلاعجارملاورداصملايفةمجرتهلدجنملو
.انيديأ

385

:رداصملا

:يداريلا*51/1ءمالسإلادعاوق:يلاطيجلا“

يبألزجوملاباتكرخآءةيضابإلاتافلؤميفةلاسر
.2/284‹ىبلاطلارامعقيقحت؛رامع

“Motylinsky : Les livres de la secte Abadites, 8.

: ةظحالم

.دابعوب:اضيأدرو*

834

رابجلادبعنبدمحم

(م1927/ه1346:دعبيح)

ةيضابإلاةيعرشلاةمكحملاىلعايضاقنبع
يلعنبدوعسماهيضاقةافودعبءةمصاعلارئازجلاب

يداو»ةديرجىفناظقيلاوبأبتكفءاريخهبةيضابإلا

.«!اهيرابسوقلايطعأ»:ناونعتحتربخلااذه«بازيم

:رداصملا*

/ھه1345نابعش22)1ع؛بازیميداو*

.(م1927يرفيف5

835

ديمحلادبعنبدمحم
ينوانجلايسوفنلا*ريطغمنبا

(م776/ه160:دعبيح)

لبجبنواّنجيِٳةيرقنمءهيقفملاعو«لضافخيش

.هسومن

نملَّوَأوهلبءبرغملاةيضابإلئاوأنمدعي

ةديبعيبأىلعسردف«مّلعتللقرشملاىلإلحر
ءلعسنبةملسلبقءةرصبلابةميركيبأنبملسم

ىلعكلذوءبرغملاىلإةسمخلاملعلاةلمحلبقو

.ةرجهلللوألانرقلاسأر



دمحم

املعراصوءةسوفنليجهنطومىلإداعمث

موفينمدوجولءءاتفأإلانعَفكف‹ةديبعیبُ

.اهتاعبتهيفكيو«ةكهملاب

نمخيراتلابكوميفةيضابإلابحاصهّذعدقو
:نالجرالإةباحصلانيبوهنيبسيلذإإ‹نيعباتلايعبات

.دیزنبرباجوةديبعوبأ

يبأةلودةأشنكردأفءاليوطريطغمنبارّمع

ةنسيرفاعملاحمسلانبىلعألادبعباطخلا

ةنسيزوزلملامتاحيبأةلودوم757/ھ0

ةنسةيمتسرلاةلودلاوم770/ه4

هذخكتافءةلودلاهذهثادحأشياعوم777/ه0

لبجيفىوتفللاعجرممتسرنبنمحرلادبعمامألا
.هملعسلاجمرضحيناكوءةسوفن

:رداصملا

ريس:ىنايسولا“117/1ءةريسلا:ءايركزوب"

0143(طم)نيسلا:يخامشلا*160/2(خم)
ءةيفاشلاةلاسرلا:شيفطابطقلا*128/1(ع.ط)
‹3/188‹ريبكلابرفملاخيرات:زوبد“8

بكومىفةيضابإلا:رمعميلع“9386

27/1.04344ق/2حخيراللا

0315316ءةيمتسرلاةلودلا:زاحب“2/58ق/2ح

570ءىمالسإلابرفملايفءاضقلا:زاحب"
تاقالعلا:تدوج*191ءرباجمامأإلا:يفاوصلا*

لامشبنامعةقالع:يريبعجلا*46ءةيجراخلا

حتفلاذنمةسوفنلبج:يدوهزم*14ءايقيرفإ

.37ءيمالساإلا

.ريطغمنبديمحلادبع:دروو“

386

836

(هللادبعوبأ)خيشلايبأنبهللادبعنبدمحم

(م9/ه3:ق)

.ةيمتسرلاةلودلاةاضقنم

رصاعءاهئاملعواهتميأىلعذملتتو«ترهيتبًاشن

:ت)متسرنبنمحرلادبعنبباهولادبعمامإلا

يبامامإلادهعيفءاضقلاىلوتو.‹(م823/ه8

/ه261-281:مكح)حلفأنبدمحمناظقيلا

.ماكحألاوهقفلايفغبننأدعب‹(م894-4

مغر‹ءاضقلايفلدعلاوءنيدلايفعرولابرهتشا

ةلودلااهتشاعةبيصعةرتفيفءاضقلایلوتأ

.ةفرعنبدمحمةنتفدعبامةرتفىهو‹ةيمتسرلا

ناظقيلايبأللّلعتوءةّدمدعبهبصنملزتعاهنكلو
ىلعاوؤَرجتىح‹سانلاىلعةلاعهئانبأكرتببسب

.ءاضقلاةييه

:مكح)فسويمتاحوبأمامإلاهالوامك

هعرولءاضيأءاضقلا)م294-1/905-894

.قحلایفهتآرجوهلدعو

:رداصملا

77.101-80ءةميألارابخأ:ريغصلانبا"

:ناميلسينورابلا“189/1ءريسلا:يخامشلا“

:قيفوتدمحأيندملا“2ةيضايرلاراهزألا

خيرات:نمحرلادبعىلاليجلا“79يرئازجلاباتك

خيراتلازجوم‹نامثعكاعكلا"178ماعلارئازجلا

ءةيمتسرلاةلودلا:زاحب“205.ءرئازجللماعلا

ءيمالسإلابرغملاىفءاضقلا:زاحب“5326

دوه“4-68‹ةيجراخلاتاقالعلا:تدوج“4

٠ققحملاةمّدقمزيزعلاهللاباتكريسفت:مكحمنب
:حياررانوب*222ءيسايسلاركفلا:نالهج“2

.91تفاقثوهخيراتيبرعلابرغملا



837

تخبأسیدابيبأنبهللادبعنبدمحم

“ينشکیلاسیدابنبا

(م11/ه5:ق)

.ينشكيلاسیدابنبتخخيشلادیمحوه

«هراسیوهانغكلذىلعهدعاسو‹ةيسورفلابرهتشا

يفناسرفلاذاذفأنمراصىتحءةضايرلاهذهبمتا

.برغملا

:رداصملا

‹خيراتلابكوميفةيضابإلا:رمعميلع“
.147/4153ح

:ةظحالم

ءفاكلاىلعنيشلاميدقتب"ينكشيلا٠درو"

يربربظفلوهوءشُكيىلإةبسنينشكيلاحجارلاو
.ةلالحلاظفلهانعم

838

)م874/ه261:ت)

ةوظحلانو«ترهيتىلعدفوءناوريقلانمهلصأ

نبدمحمركبابأمامإلارهاصفءهاجوءارثاذناكو

ريفسنّيعوءرخآلاتخأامهنملكجّوزتذإءحلفأ
.مايقريخهترافسبماقف‹نادوسلادالبىلإمامإلا

یتحءهراصنأرثکفترهیتيفةفرعنباذوفنامنو

قبيملوءهلتناكةيلعفلاةرامإلانإ:ريغصلانبالاق

.مسالابةرامإلاالإركبيبال

راصدِءمامإلادنعهتناکمىلعهداًيحظاتغاو

اًببسكلذناكولتقلةديكماورّيدفءهلاراشتسم

يفةمراعةروثتماقوءةمامإلاناطلستزهةنتفل

387

دمحم

رقتستملوركبىبأبفصعتنأتداکترهيت

كلذناكوءنامزدعبالإناظقيلايبأهيخألعاضوألا

مكحفعضيفتمهسأيتلاةيساسألالماوعلانم

م9/ه296ةنسمهتلودلاوزونييمتسرلا

:رداصملا

61-68ةميألارابخأ:ريغصلانبا“

رصتخم:ينورابلا“83/1.ءتاقبط:ينيجردلا“

ريبكلابرغملاخيرات:زوبد*44ةيضابإلاخيرات

ةلودلا:زاحب“577-703579581

.79ةيجراخلاتاقالعلا:تدوج“47ءةيمتسرلا

839

یشکیودسلاشوطعنبدمحم

(م1154/ه548:يفيح)

ًذضاهنعاوعفادنيذلاءةبرجةريزجلاطبأنم

ةدايقيفنأشهلناكوءينابسإلاييلصلالالتحالا

مجهاملاريسأذخأدقوءاهلةيرحبلاليطاسألا

.م1154/ه548ماعنابسإلا

:رداصملا*

.300-301.ةبازعلاماظن:يريبعجلا“

840

زوُبديلعنبدمحم

:ت-ع9/ه1337:و)

*(م1981ربمفون13/ه1402مًرحم6

یقلتوءنایربةنيدمبزوتبديلعدمحمخيشلادلو

ءىرقملاذاتسألاىلعهسأرطقسمبىئادتبالاهميلعت

.سیسبافسوينبحلاصخيشلا

يفةيملعلاةثعبلابقحتليلةرارقلاىلإلقتنان

دهعمبةيوناثلاهتساردلوازيوءتاينيئالثلالئاوأ

نموءتاينيئالثلارخاوأيف-ةايحلادهعم-بابشلا



دمحم

خيشلاو«ضويبخيشلا:ةلحرملاهذهيفهتذتاسأ

باطقأنممهريغو...(نوُدعخيشلا)ديعسيفيرش

.هتالاجروحالصأإلا

ةثعبلاعمرفاسةرارقلابهتساردیھنُاامدعبو

.م2

-اهدشأىلعةيملاعلابرحلاو-م1944ةنسيفو

ءايبيلدودحربعءةرهاقلاىلإرفسلاةرماغمبماق

يزيفاركنتمءهيمدقىلعايشماهعطقىلإًرطضاو

.زيلجنإلانمارارف«عوبارعأ

كلتمينکیملذإءاعمتسمةرهاقلاةعماجبقحتلاو

.ايمسراهبقاحتلالاهللوختيتلاةداهشلا

صّصختف؛ةبيحرةيملعاقافاهمامأةرهاقلاتحتفو

فّرعتو.سفنلاملعو‹بدألاو‹خيراتلا:هسارديف

مهتاودنومهتارضاحمرضحو.يدنجلارونأو

.ةيركفلا

قحتلاو«بازیميداوىلإداعم8هنسيفو

هرابتعاب«ميظعلافتحابلبقُّتسافءامّلعمةايحلادهعمب
‹تاعماجلاباوبأاوقرطنيذلاةايحلادهعمريكاوبنم

.ةيمسرةداهشىلعلّصحتيملنإو

دهعملابةساردلاجماربريوطتيفريبكرودبماق
.ةيبرتلاوسفنلاملع:لثمءةديدجداوملخدأو

تاعماجلافرتعتنألجأنمدباكوءهجراخو

ةعدعبكلذهلمَتفدهعملاةداهشبةيرصملا

.م1963يفناجرهشيفةينضمتالواحم

‹نيثحابلاوةيلطلانمجاوفأهديىلعتجّرخت
ةيركفلاتالاجملايفريبكوأشهلناكنمم

388

روتكدلا:لاثمأءهلخادونطولاجراخءةيسايسلاو
ےس
دمحمروتكدلاءریکبنوهبابذاتسألاو«رصاندمحم

.ماجحوبرصان

نموءهمجنعطسوخيشلازربفيلأتلالاجميفو
:هلامعأ

تالاقمةّذعرشنيفليصألاهملقبهتكراشم-الّوأ

.م1948-1955نيباماميسالءرئاصبلاةديرجيف

تالاقملاهذهنمجذامنرصاندمحمروتكدلارشندقو

يمالسإلاجهنملاوزوبديلعدمحمخيشلا»:هباتكيف

.«خيراتلاةياتكل

ءريبكلابرغملاخيراتةباتكىلعفكع-ايناث

هجراخونطولاربعتالوجبماقوءديدجبولسأب
ءةصاخلاوةماعلاتابتكملانمءةيربخلاةّداملاعمجل

.ةّصاخةفصبءاملعلاهاوفأنمو

ادب-ةرشابملالقتسالادعبو-م1962ةنسيفو

:ةمحخضلاتاعومجملاهذهتقحالتف.هبتکرشنيف

وهو.ءازجأهتالنیفءريبكلابرغملاخیرات».1

رئازجلايفةيبرعلاةغللابردصيخيراتلايفباتکلَو

ُدعت»:يدنجلارونأركفملاهنعلاق.لالقتسالادعب

ةريبكلالامعألانمريبكلابرغملاخيراتةعوسوم
مهتردقكركفلاناديميفنييرئازجلاةردقىلعةلالدلا

ذاتسألاكثحابخرۇمموقينيحءبرحلاناديميف
اضرعتسم؛ةحفصفالاآةسمخنمرثكأةباتكبزوبد

اذهيفبتكاملكاعجارمءلايجألاهذهخيراتاهي

اههوشيتلاقئاقحلانمتارشعنعافشاكءددصلا

ةيطعدمحملوقيو.ç..بتكلاونوحخّرؤملا

نمبرغملاخيراتىّمصباتكلّوأاذه»:يشاربألا
.«ىنيتاللارامعتسالاوةميدقلاةسايسلافيز

.ءازجأةثالثىفءvةثيدحلارئازجلاةضهنا.2

.(طم)



ةسمخيف(طم)ء«رئازجلايفحالصإلامالعأ».3

مالعأخيراتيفمجعملااذهاهدمتعاىتلارداصملا

.نيرصاعملاةيحالصالاةكرحلا

قئاثولافلتخمبةينغءةيرثةبتكمكرتدقو
‹تالاقملاوتاساردلابةهلفاح‹ةلحخسملاوةروصملا

ىلإخيشلاثارتجارخإلصاويلداجلاَسرادلارظتنت

.دوجولا

.اھبنفدفءنایربهسأر

:رداصملا*

ةمدقملاةّصاخءريبكلابرغملاخيرات:زوبد"

دمحم“حالصإلامالعا:زوبد”رئازحلاةضهن:زوبد“*

ةياتكليمالسإلاحجهنملاوزويديلعدمحم:رصان

يفةرصاعملاةفاقثلاوركفلا:يدنجلارونأ“خيراتلا

نوركفم:يدنجلارونأ“309.311ءايقيرفإلامش

‹77ء20دادعألا:رئاصبلاةديرج“248ىابدأ

م1955ىلإ1948ةنسنم...7250312

‹زوبديلعدمحمخيشلاخيراتةودن:ةايحلاماغنأ“

.ص6ء1996يريفيف29/ه1416لاوش0

841

ىشكيودسلاىبصقلاةتسیبنبمساقلايبا

«ىشحملابريهشلا(هللادبعوبأ)

م1677/ھ1088:ت-م1614/ھ1022:و)

دلوءةبرجةريزجءاملعرهشأنمليلجملاع
بسنتءملعلايفةقيرعةرسأليلسوهوءاهبعرعرتو

منءةبرجبةلالقبرغلامش«نييبصقلا»ةموحىلإ

.ةريزجلاب«شكيودس»ةموحىلإاهدادجأدحألقتل
28389#2ممالعأمجعم

دمحم

.«يشكيودسلايبصقلا»:بهلمجرتملافرعكلذلو

نبدمحأخيشلاهّمعنعوءهدلاونعملعلاذخأ

نيعمنمهفاشتراوء‹ميركلانارقلاهظفحدعبودمحم

.ةيمالسإلاةعيرشلارحبنمهئاوتراوءةيبرعلاةغللا
ةنسرهزألاعماجيفسرديلهدلاوهلسرأ

ءةنسنيرشعونامثةّدماهبًرقتسا‹م1631/ه0

َمُثقرهاقلابةيضابإلاةسردملاباملعمبثاملعتم

نيبفرغوهمجنعطسثيحءرهزألاعماجباسردم
.ردبلابءاملعلا

هيلإتلاوم1658/ه1068ةنسةرهاقلانمداع

ديعسنبهللادبعهخيشةافودعبةقلحلاةسائر

نيبالّقنتمةيميلعتلاهتلاسرلصاوفءىشكيودسلا
يفيلاهألانيبمكحلاىلوتامكءةريزجلادجاسم
.مهتاعزانم

اعضاوتم«ءاكبلاريثكءاعروءيحلايفاديدشناک

.نيملعتملاوملعللاًبحموساناعم

يفهمدقخوسرىلعدهشتةزرابةيملعًراثآكرت
؛لوقعملاولوقنملانيبهعمجىلعوءمولعلافلتخم

غلبءةيضابإلابتكلاتاهَمأىلعةديدعشاوحهلف

‹يشحملابرهتشاكلذلوءةيشاحنيرشعاهددع

:اهنمو

خيشللء«مالسإلادعاوتبانكىلعةيشاح».1

يهو.ه1057لئاوآاهيفعرشءيلاطيجلاليعامسإ

.عبطلاتحتيهوتققح(خم).هفيناصتلّوأ

‹اهقفلاولوصألايفعضولاباتکىلعةيشاح».2

(خم).مخضرفسيفينوانجلاءايركزيبأخيشلل

يفبيبحنبعيبرلادنسمباتكىلعةيشاح3

ميهاربإنبفسويبوقعييبأبيترتبء؛ثيدحلا

ةسمخيفةعبطاهرخآ.ءتاّرمةَّدععبطءينالجراولا
.يالطميهاربإخيشلااهقيقحتبىنتعاءتادلجم

 



دمحم

اهيفكلسدقفءةتسيبأبتكلجأنمةيشاحلاو

هيلعلوسرلاثيداحأحرشيفليلحتلاوةنراقملاجهنم

.مالسلا

يلعنبرماعخيشلل«عويبلاباتكىلعةيشاح»4
(خم).يخامشلا

«فاصتإلاولدعلارصتخمحرشىلعةيشاح».5

ء؛يخامشلاديعسنبدمحأخيشللءهقفلالوصأيف

(خم).اهّمَتيملهنكلو

ییحيخيشللءحاكتنلاباتكىلعةيشاحا6

)خم(.ينوانجلا

دوهلزيزعلاهللاباتكريسفتءزجىلعةيشاح».7

.ةرقبلاةروساهيفلمكيملء«يراوهلامُكحمنبا

(خم)

ملعيفء«تالاهجلاحرشباتكىلعةيشاح8

(خم).يفاكلادبعرامعيبألمالكلا

سابعلايبأخيشللء«ةديقعلاحرشىلعةيشاح9

(خم).يخامشلادمحأ

سابعلايبألء«دابعلالاعفأنييبتىلعةيشاح0
(خم).رکبنبدمحمنبدمحأ

خيشلل‹«ماكحألاوحاكنلايباتكىلعةيشاح».1

(خم).ينوانجلايحي

‹ةيملعدئاوفاهيفءةيهقفلاةبوجألانمديدعلاهلو
.ةيضقألاولزاونلاماكحأهيفلّجسرتفدهلو

نبيلعوهوءهتذمالتزربأدحأهتافلؤمعمجدقو

یسیعنبدمحأاضيأهتذمالتنمو؛نايبنبملاس

.يسوفنلايوداجلا

نيتسلاوسماخلايفم1679/ه1088يفيفوت
.ةَّتسيبلآةربقمبنفدوءهرمعنم

390

:رداصملا

ءةتسىبأةمجرت:يوداجلاىسيعنبدمحأ“

(خم)رڌيلآسرهفءدعاوقلاباتكىلعةيشاحلارخآ

نبا“.ظ283ىلإ.ظ282صنم.ء157-ه/3

77-78(خم)ةبرجءاملعمجارتيفةلاسر:تيراعت

نبملاس“45/1(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوب“

4-9(خم)ةبرجءاملعيفسورد:بوقعي

272-224273-1227ةيازعلاماظن:يريبعجلا“

:يريبعجلا“147-148.يراضحلادعبلا:يريبعجلا“

:رمعميلع“13-14ءةيملعلاةكرحلانعحمالم

وبأ“189-3/192ح.خيراتلابكوميفةيضابإلا

رصاندمحم“ققحملاةمجرتءبيترتلاةيشاح:ةتس
8(نوقرم)يديهارفلامامإلادنسم:يرومرملا

فراعملاةرئاد“144.ءىسايسلاركفلا:نالهج“

لآسرهف-:ثارتلاةيعمج*5/254جءةيمالسأإلا

؛بلطقلاسرهف“9-ج/70.84-ه/94ردي

2-ب/97ج/14.زايطمسرهف“3/925/2و

ءديعسجاحلاسرهف“6.حالصإلاةيعمجسرهف“
8.

"Smogorzewski: Abd-al Aziz ses ccrits et ses
sourses, 26.

842

”حارشلا‹رکبوبرمعنبدمحم

(م20قتاينيتسلا/ه14قتاينينامثلا:ت)

يداويفةثيدحلاةيضابإلاةكرحلاناکرأنم

ءَةَمَألااومدخورامعتسالااوعراقنّمموءبازيم

دينجتلانوناقءاغلِإاسنرفنيبلاطمءاهنعاوعفادو

.بازيمبابشىلعضورفملايرابجألا

ةيحالصإإلاةكرحلاطاسوأىفهطاشنبافورعمناك
مر .ةنبطنسقب

ةَرحةسردمءاشنإيففطعلانايعأعممهسأ

.م1932/ه1315ةنساهبيمالسإإلايبرعلاميلعتلل



:رداصملا*

:دمحمرصان“243/2ءرئازجلاةضهن:زوبد“

.حرشلاةمجرت:دمحأيلکب“.(خم)م.ت.ن.م

:ةظحالم

.حرشلا:مسابركذ“

843

راخف‹رمعنيدمحم

29:ت-م1911/ه1330:و)

(م1987توأ24/ه1407ةجحلاوذ

نيتغللابفقثمءنيينطولااهلاجروةيادرغنايعأنم

.ةيسنرفلاوةيبرعلا

ىلإرفاسمءهسُأرطقسمبمولعلاءىدابمذخأ

سيدابنبديمحلادبعخيشلاسوردرضحو«ةنيطنسق

لوازفسنوتىلإلقتنامثرضخألاعماجلايف
.ةينودلخلادهعموءةنوتيزلاعماجبةساردلا

ةسردملًاريدموءارجاتاهبًرقتساوةنيطنسقىلإداع

نوؤشلايعاروءةنسنيرشعوحنةينارقلاىدهلا
.اهبةيبازيملاةعامجلا

ءةيحالصإلاوةيملعلاةكرحلاباطقأنمناك
نيملسملاءاملعلاةيعمجتاطاشنيفكراشو
يفوءةينطولاةكرحلايفمهسأامك.نييرئازجلا
.ةيضايروءةيفشكوةيريختايعمج

ةيئادفةكرحلًارّيسمناكةيريرحتلاةروثلانابِإو

شيجنيومتوءةحلسألاوفئاذقلاولبانقلاراضحإ
نييسنرفلايحيفهلارادذُخَكتادقو.ينطولاريرحتلا
.ةيمعتلاىفاناعمإكوربميديسب

دعبو؛م1957يرفيف18مويةيادرغيفنجس

نمربمتبس15ىفةنيطنسقىلإداعهحارسقالطإ

391

دلمحم

.انجستاونسسمخبةيسنرفلاةيركسعلاةمكحملا

:رداصملا*

مجعمللةيبيرجتلاةخسنلاىلعتاظحالم:ةكبوأدمحأ“

.80-3/81.نييبازيملارود:يرونلا*.(خم)

844

*زايتم.رمعنبدمحم

(م1892/ھ1310:ت)

.بازيمبنجسيينبنايعأدحأ

فسوينبدتمحمابطقلاةذمالتءامدقنمو

.رابزایسیعنبدمحمخیشللذيملتوهو«شيفطا

ليعامسإجاحلابطقلادهعميفهليمزهلدهش
.مولعلاوليصحتلايفقّوفتلابنوقرز

‹ةباَنعةنيدمبةراجتللهجوختدعبغفتهنأريغ
اهتموءملعلارشنلاهرُحخسفءةلئاطًالاومأعمجف

ءشيفطابطقلاهخيشللينلاحرشءازجأضعبتعبط
ثارتلاسئافننماهريغوءيلاطيجللرطانقلاباتكو
.يضابأإلا

مربيالفءهدلبيفةزرابلاةيعامتجالاهتناكمبزاتما

.هروضحبالإرمأ

بتكةنازخكرتوءم1892/ه1310ةنسيفوت

.هللادبعلماكوبهرهصدنعتناكءٍةمّيق

:رداصملا*

.2/265ءريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ*

:ةظحالم“*

.زايطم:ءاطلابكلذكبتکیو*



845

‹يبعصملاراغمأبريهشلاورمعنبدمحم

(م1669/ه1090:يفيح)

كيكفت»:هناونعتاقيملاوكلفلاملعيففيلأتهل

دجوتءاةيبكوكلازونكلاجارختسايفةيكلفلازومرلا
.لضفالآةبتكمبةطوطخمهنمةخسن

:رداصملا

لضفالآءزج؛تاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعج*

.020جم420مقر

846

يراوهلاميهاربإنبیسیعنبدمحم

(م11/ه5:ق)

دالبنمتیٍدْجَبِبهدلومناک«خيشلابينايسولاهبل
ةتاولتريغتاملذإءةتاولنمهتلئاعلصأوءغيرأ
تجًوزتوتيدجتىلإاهنيدبهّأترفةيوشحى

.ادّمحمهلتدلوفمیهاربإنبیسیعخيش

نامیلسوم1097/ه41:ت)ريخلانبنسکام

يفو‹نارمعنبمالسلادعوءينيفلزلایسومنب

.ركبيبأنبءايركزخيشلاباوقتلاقيرطلا
خيشلاةبازعلاماظنعضاوبىسيعنبدمحمىقتلا

(م1049/ه440:ت)ركبنبدمحمهللادبعيب

ملعلارشنلخيشلاتالحریدحإيفتسلومتبرق

ذخأأحجارلاو«غيرأدالببةقلحلاماظنءیدابمو

.همولعنمدامتساوهی

:رداصملا

ريس:ينايسولا*256/1ءةريسلا:ءايركزوبآ*

؛تاقبط:ينيجردلا*1236/2(خم)

114434.
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847

"راَبْزاهللادبعنبیسیعنبدمحم

)م1883/ه1:يفيح)

ةيملعماهمىڵلوت«بازيمبنجسيينبءاملعنم
.ةربتعمهنيدو

رجاهمنءهسأرطقسمبهرصعءاملعديىلعذملتت

ةقفرلقعلاولقنلامولعنمةدازتساللقرشملاىلإ

بطقلربكألاقيقشلاشيفطافسوينبميهاربإخيشلا

.ةميألا

اهئاهقفنيعمنملهنيةليوطةّذمنامعبًرقتسا
دجسمىلعاخیشنيعفء؛هنطوىلإداعمنء‹اهئاملعو

شيفطاميهاربإخيشلاةساردلايفهليمزعمدقع
عيمجنمةبلطلاامهدصقو‹دلبدجسمبملعللًاقلح

ءةفايضللتويبمهلتميقأف«نالجارووبازيمىرق

.ءاويإللتايلخادو

ءناسللاةحاصفوةضراعلاةّوقِبرابزأخيشلازاتما

رهتشاو‹سانلاتاموصخيفلصمفيويضقيناکو

ەذيمالتيفهرشنوءيسنرفلارامعتساللديدشلاهضغبب

هدلبدئاقنمًاًربتدقوءلالتحالاةمواقموةيرحلابح

.هتريسداسمل

رهظأف‹ةنيدملاٌيدعلامهاداملعافدلاةدابقیلوتو

.ةردانةعاجش

وهوم1883ةنسنجسييٺبيفايضاقنّيعدقو

.نجسيبةئيعرشلاةمكحملاةاضقنمضاقلّوأ

ربتعي«اهجالعيفاعرابسوفنلاضارمأبابيبطناك

رمعنبحلاصجاحلااضيأهذیمالتنمو٤شیفطا



يفقفنأوءبتكلاسئافننامعنمهعمبلج
ةعوسومكلميذلاديحولاوهو؛ةلئاطالاومأاهليبس

هذهبةرماعةنازخكرتوءادلجم72يفعرشلانايب

لا»:هتريشعىلإهتافودعبتداعدقو‹تاطوطخملا

يفالماشاسرهفاهلثارتلاةيعمجتزجنأوء«دلاخ

.بازیميداوتاطوطخمليلد:عورشمراطإ

:رداصملا“

:زوبد*1/95(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبآ“*

مالعأمجعم:ضهيون“282/1-283.رئازجلاةضهن

‹107ءبازمينبخيرات:ديعسجاحلا“12ءرئازجلا

لآسرهف-‹؛تاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج“9

.120ک/02.284ج/111رديلآسرهف-دلاخ

.(خم)م.ت.ن.م:فسويديعسجاحلا“

“Louis.D: Les Mechaikhs, 20. “Robin: Le M'zab, .33

:ةظحالم

.ًاطخوهو.رابزآ:ٌدملابضعبلاهقطني“

848

يساکنبجاحلبنبمساقنبدمحم

(م1901ةيليوج/ه1319:ت)

لیلس‹نيحلصملااهلاجروءةرارقلاءاملعنم

.حالصوملعةرسأ

دهعمىلإهلسرأمنء‹هدلاونعمولعلاءیدابمذأ

ىّئح؛هنيعمنملهنفءنجسيىينببشيفطابطقلا
رضحيناكوءةعيرشلاوةغللامولعيفغبنویوترا

.ةكيلميفناميلسنبرمعخيشلاسوردكلذك
CG

‹حالصأإلاورييغتلايفمهاسيلهدلبىلإداع۳

دحسملاهخيشمو‹ةباّرعلاةقلحةسائرةَمهمیلوتو

.داشرالاوظعولاسوردهلإتدنسأفءدلبلاو

اهيفجّرختلزنمبسيردتللتاقلحهلتناکو

393

دمحم

:مهنمءهدعبنملعشملااولمحنوصلخملاجر

.يحينبرمعجاحلاوءيكيربالاميهاربإجاحلا

.قنعلاريكبجاحلاو

فارحتالاوةليذرلاوداسفلاةبراحميفخيشلاىعس

.بابشلاطاسوأيفهرشنرامعتسالادارأيذلايقلخلا

ءاضقلابصنميّلوتلبطقلاهخيشهحرتتقا
ةّصغٌقحلايفهتبالصتناكوءهالوتفةرارقلاةمكحمب
هلاورّبدفءرامعتسالابانذأونيدسفملاقولحيف

ةنسراهنلاحضويفهرادبابمامأهولاتغاوةديكم

لهأةعينشلاةلعفلاهذهلٌرتهافم1901/ه9

.؟يضاقلاماع»:بةرارقلابماعلااذهفرعوءكلبلا

كرتدقو٤«يساکنبجاحلبخيشلاهذجوذحنفدو

ءاضقلاةيلوؤسملمحتيذلارمعهنباديىفةلاسرلا

.هدعب

:رداصملا*

72/195ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

ةضهن:زوبد“16-17قايحلادهعم:يفيرش

.حالصإلامال:زوبد*158/2-159‹رئازحلا

98/1.نييبازملاةايحنمةذبن:يرونلا۹“1#

خیرات:دیعسجاحلا“*8‹نيخيشلاةايح:ماجحوب“

ةديرج:ناظقيلاوبأ*119143144ءبازمىنب

. ®

15/ھه1346رفص6)43ددع؛بازیمیداو

.(م1927توأ

"P.Cuperly: Interview de cheikh Bayyoud, 47.

849

“"بوقعي.ريکبنبدمحمنبدمحم

(م1957/ه1377:ت)

.نجسيينببنييئطولالاجرلانم

ةروثلايفمهاسوءنالجراوبةحالفهلتناك



دمحم

ءةيبرحلارئاخذلاوةحلسألاعمجبًمتهافءةيريرحتلا

بانذأوةنوخلاًنكلوءريرحتلاشيجىلإاهلاسرإو
ضبقلاهيلعيقلأف‹رمعتسمللهرمأاوفشكرامعتسالا

لقنوءةحلسألاعمجةمهتب‹م1957ربمسيد10موي
دشأيقلفءنالجراوبءاضيبلانيعبنوطيقلاةباغىلإ

شفيملوءهيلإبسنامركنأهئنكلو«قاطنتسالاعاونأ

ىحءبيذعتلاةسارشوةوارضمغرءةروثلارارسأ

.كلذرثِإىلعدهشتسافءهؤاعمأتقتفنا

:رداصملا*

321/3-322‹نييبازىيملارود:يرونلا“

.222بازمیتبخیرات:دیعسجاحلا“

:ةظحالم“

.ةكلثمفاقبقطنیوبتكي"

850

(م1896/ھ1313:يفيح)

ريسلاقحلميفناظقيلاوبأهفّنصءرعاشهيقف
.رشعثلاثلانرقلانميناثلافصتلامالعأنمض

هنمأًربتفةيضرمريغةريساذهتايحلَويفناك
لاحنسحو«باتىحالملامامدحسملايفهدلاو

.كلذدعبسانلامأو

ءاڻريفةديصقاهنم.ةطوطخمرعشدئاصقهل

.زاجحلايضارأبقرشملاىلإهلةلحريفتام
:رداصملا*

98/1(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبآ“*

.389مقر؛لضفا

394

851

يراوهلاكاسمنبدمحم

(م881/ه268:دعبيح)

تّاتمايتلا«فلشلارهنبونجةراوهةرامإسيئر
هابرغ-ةعّلثمب-قيسةنيدمىلإاقرشةنيميداونم
.«لبجلا»اهللاقيةنيدماهتمصاعتناكو

دّرمتوءنييمتسرلاةطلسبةلاسمنبافرتعيمل
ىلإم874/261نمءنينسعبسةّدئملمهيلع

يفةيدرتملاةلودلاعاضوأًالغتسمم8/881

.ةفرعنبدمحمةنتفباقعأ

درمتىلعءاضقلاعاطتساناظقيلاابأمامإلاًنكل

ىلإلحترافء«هترامإرمأوهرمأءاهنإوءةلاسمنبا
ءارمألابةنسحةلصىلعناكذإءىصقألابرغملا

.ةسرادألا

رداصملا

وبأ“77-78ةميألارابخأ:ريغصلانبا"

ينورابلا“شماه1/147)ج.ط)‹ةريسلا:ءايركز

:كاّمكلا“45.ةَيضابإلاخيراترصتخم:عيبرلاوبا

خيرات:يليملا“174.رئازجللماعلاخيراتلازجوم

ءماعلارئازجلاخيرات:يلاليجلا“62-2/63‹رئازجلا

بکومیفةيضابإلا.رمعمىلع“1/128156

124‹ةئيمتسرلاةلودلا:زاحب”115/4ح‹خيراتلا

دبعتدوج“35ءيبرعلابرغملا:حباررانوب*

.5067‹ةيجراخلاتاقالعلا:ميركلا

852

هللاعرش‹؛دوعسمنبدمحم

م1378/1958:ت-م1927/ھ1346:و)

.اهبدلو«بازيمبةكيلمبنيينطولالاجرلانم

هللاعرشهئاكرشعمًارجاتسواقنىلإلقتنامث



 

تونجلانيومتلًازكرممهلحمناكو؛باهولا

ةروثلاتالسارملديربقودنصوء؛مهلأبخمو

.ةقطنملاب

تغلبشيجللتاعربتهللاعرشدمحمۂعمج

مهلاهمّدقوءم1958ةنسكنرففلأةئامسمخ

لقتعافءةيسنرفلاتاطلسللهرمأاوشفأةاشولانكلو

ذخأوءةنسلاسفننمتوأرهشيفءهئاکرشةقفر

دعبوءةكيربةنيدمنعملك12بدعبتةرطنقىلإ

ربمسيد4مويصاصرلابًايمردهشتسابيذعتلا

.م58

.ساروألالابجب«سواقنةنيدميفروبقموهو

:رداصملا“

307/3-308‹نييبازيملارود:ىروتنلا“

.٩222«بازمیٹبخیرات:لعجاحلا“

853

نيمألا‹یسومنبدمحم

)م1830/ھ1246:ت)

نموهوءبازيمبنجسيينبةنيدملاطبأنم
.دلاخلآةريشع

نععافدللبازيمهتلسرأيذلاشيجلاعممهاس
لوزنناَبِإءرئازجلايادمهبدجنتساامدنعء‹ةمصاعلا

رئازجلالالتحالجرفيديسءانيميفيسنرفلاشيجلا
.م10ةيليوجيف

:رداصملا“

نعالقن*64بازمينبخيرات:ديعسجاحلا“

:فسويديعسجاحلا“86ءبازيمخيرات:زايتم

.(خم)م.ت.نم

395

854

ينورابلاءايركزيبأنوراهنبدمحم

(هللادبعوبأ)

.ایبیلبةسوفتلبجماکحنم
الضافناکو«ءایرکزيبهدلاودعبمكحلایلوت

.اشابینورابلانامیلسميعزلادادجأدحأوهوءألداع

ينورابلانوراهنبدوادناميلسوبأخيشلاناك

الذِإءةقيقحاًمِإواميظعتاًِإ«يشيشاي»بهبطاخي
مکحخيشوهمآءمكحوملعخيشوهلهملعن
ابألزاونلانمهيلعلكشأاميفىتفتسيناكو؛طقف

.نوراهنبدوادنامیلس

:رداصملا

:ناظقيلاوبأ“181/2ريسلا:ىخامشلا“

.1/18ءاشابنامیلس

855

يسوفنلايلكردلا**سناينب*دمحم

(بينملاوبأ)

)815-864/ه200-5:250ط)

.ايبيلبةسوفنلبجمالعأدحأوه

حوريوودغيناكوءيتاردسلامصاعنعملعلاذخأ

.هعبننمفرتغييسمادغلاراردنبليعامسإىلع

ىيحييلعخّرؤملاهنعلاقوءةرتفلةراجتلاسرام

وذءهبرلعيطملاءهسفنلدهاجملا...»:ريعم

.'ةميركلارئاملاوءةريهشلابقانملا

ورمعهوخأو«‹يلكردلالاصليلخوبأهتذمالتنم

.سنانب

ةهجاوملةسوفنهتحشرهنأهلامعأروهشمنمو

 



دذلمحم

يمتسرلامامإلابلطاملءترهيتبةلزتعملاةيلصاولا

يركسعلاويملعلاددملانامحرلادبعنبباهولادبع

نيذلاةعبرألادحأسناينبدمحمناكفءةسوفننم

.ةيلصاولاةلداجمباولُّمكت

ذِإءميركلانآرقلايناعملةقيمعلاهتفرعمبرهتشاو

‹تاقثلانمهلكنآرقلاريسفتتذخأ»:هسفننعلوقي

نموهفءنيفرحوأًادحاوافرحالإمهنعهتملعتو

ركذتالذإءايوفشًاريسفتزيزعلاهللاباتكيرُسفم
نآرقلابهملعىلعدكؤتاهّنكلوءًافيلأتهنعرداصملا

-ةيمتسرلاترهيتهبتثاغتساهنأيفكيوءهمولعو
.ةيلصاولاةلداجمل-ذاذفألاءاملعلاببعتيهو

ثيفتستةأرماعمسٌجحلاىلإهقيرطيفهِّإلاقيو

.هملظنمهللاهاحنفءمهکلمىلإهوُرجف

دّفْفتي»ركنملانعىهنلاوفورعملابرمألاريثكناك

.0...هبرضاهّرضنمف؛قرطلاوتاّنجلاوعرازمل
و۴.7

يفيلصيناک-هنسربكمغر-هناهنعيورو

.راغيفدّبعتيو؛دجاسمعبس
:رداصملا

106/1(ت.ط)ةريسلا:ءايركزوبأ“

؛1/24(خم)ريس:ينايسولا*103(ج.ط)

:ىنيجردلا*2/160-9171-170291

رطانق:ىلاطيجلا*256/2-299؛57/1ءتاقبط

(ع.ط)‹ريسلا:يخامشلا*121/1.تاريخلا
دهاشم:دمحمىنورابلا*580(طم)1148-5

بكوميفةيضابإلا:رمعميلع“2(خم)لبجلا
ةلودلا:زاحب“٠17/2/22573خيراتلا

.4336-316‹ةيمتسرلا

:تاظحالم

مساليربربقطنوهودمامكلذكدرو"

.سيئاي:كلذكدرو**.ذمحم

396

856

ییحینبدمحم

e11)/ه5:قيناثلافصنلا)

ىلعتسَسأَتيتلايكروُمةيرقناكسءاسؤردحأ

نجسيينببونجءبازيميداوىلعفرشملالبجلا
)م1321/ه720ةنسنجسيتسسأان)-دعبنم-

.يرجهلابارلانرقلايفسَسأت«يكروُم»نأودبيو

.مركلاوءاخسلابرهتشاوءةحالفلابلغتشا

4S

۳

/ه477:ت)رمونينبفسويخيشلاديىلعيضابإلا

.داشرإلاوظعوللاسلجمهسفنلذْخَنامث.(ع4

بهذملاقنتعااعيشیحینبدمحمناک

:رداصملا

.83‹01080(خخم)بازمخيرات:زايتم

857

رماعاب‹مساقنبییحینبدمحم

(م1932ليرفأ/ه1350ةدعقلايذ:يفيح)

نرقلاعلطميفنييبازيملانييسايسلاونيفقثملانم

ةيبرعلانيتفاقثلابافراعناكءةكيلمنمهلصأءنيرشعلا
.ةيسنرفلاو

هختنام‹ةمصاعلارئازجلابةراجتلاسرام

رئازجلاةيدلبيفًاوضعدلاحخريمألاونوحلصملا

ةمواقمةّمهمةيدلبلاىفهتايرومأمنمذختاو؛؟ىطسولا

سيردإهوخأووهناکو‹ةيرامعتسالاةطرشلاملظ

ًدضهتكرحىفدلاخريمأللنميألادضعلاةباثمب
.م3هنساسنرفىلإهعميفنو‹يسنرفلارامعتسالا

لزاونلابٌمَتهيءاقتثومهتايحىهنأهنأودبي

ايلعلاةمكحملاىلإبازيمنمةعوفرملاةيئانثتسالا

.ةديلبلاب



ك’???

:رداصملا*

:يرونلا“23-2/24‹رئازحلاةضهن:زوبد*

:ناظقيلاوبأ“370/1-371ءنييبازيملاةايحنمةذبن

.3ص(1932)28عءرونلاةديرج

858

(م1962ناوج1/ه1:ت-م7/ه6:و)

.بازیمبنجسيينبنمدهاجم

لمعوءرئازجلاقرشةباّنعةنيدميفةراجتلاسرام

ةروثلاءانثأينطولاريرحتلاةهبجةيلخيفاوضع

دهاجملاهتدلبنباةيلوؤسمتحتءةكرابملاةيرئازجلا

.م1955ماعلئاوأذنمكلذو٠حلاصنبرمعزایتم

نأىلإنيومتلايفلمعم1957ةنسنمءادتباو

.ةبانعبم2

:رداصملا“*

جاحلا“332/3ءنييبازيملارود:يرونلا"

.222«بازمينبخيرات:ديعس

859

(بوقعيوبأ)يفزنزلايفردلاردينبدمحم

(م11/ه5:قلوألافصتنلا)

دبعابُأخيشلارصاعءايبيلبةسوفنلبجخياشمنم
‹(م1048/ه440:ت)يسوفنلاركبنبدّمَحُمهللا

.ينايسولانيردسنبدمحمخيشلاو
اهلحارمبةيوبرتلاةموظنملاةباثمبةئالثلاءالؤهناكو

.ةيعماجلاوءةيوناثلاو.ةيئادتبالا:ىربكلاةثالثلا

‹ةيئادتبالاةلحرملاىلوتيردينبدمحمخيشلاناك

بدألاوريسلاملعیفهليىلعذصمالتلاجرختيف

ىلإاهدعباولقتنيل؛ىرخألافراعملانعالضف

397

دلمحم

بارعإلاهدنعاومّلعتيفنيردسنبدمحمخيشلا

.هقفلاومالكلاولوصألامولعيفيسوفنلا

ءةسايسلانسحءاسيكاملاعيفردلاخيشلاناك

رومأيفهنمسيكأهَنأبركبنبدمحمخيشلاهلفرتعا

‹ةتانزىلعةيريزلاةجاهنصةراغرثإهللاقفءةسايسلا

اأايينمريختنأ»:اهعمفرصتيفيكرديفرعذإ

.!ةسايسلايفبوقعي

:رداصملا

2/216؛126-1/128(خم)ريس:ينايسولا"

ءريسلا:يخامشلا*428ءتاقبط:ينيجردلا“

رکبنبدمحممامإلا:ناظقيلاوبأ*163-2

بکوميفةيضابإلا:رمعميلع“35-36(خم)

ءةبرجخيرات:بوقعينبملاس“183‹4ح‹خيراتلا

*44-45‹ةبازعلاماظن:يريبعجلا*9

“Lewicki.T: Les historiens, 87-88” Maotylinsky:
Bibliographie, 42.

860

ينورابلافسوينبدمحم

(م19/ه13:قيناثلافصنلا)

نعنيدلاوملعلاذخأءايبيلبةسوفنلبجءاملعنم

.ةسوفنبهنامزيفايبيلخياشمنمكردأنّمعوهيبأ

ةبيتكملاترثأءهمسابةروهشمةعبطمسّسأاهيفو

ةعبطملا»:يهوءةيضابإلابتكلاتاهُمأِبةيمالسإلا

.«ةينورابلا

:رداصملا*

.119(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ*

 



861

ىنايسولا*فسوينبدمحم

(م11/ه5:قلوألافصنلا)

.ايبیلبةسوفنلبجخياشمنم

دّمحمهللادبعابأخيشلاةباّرعلاماظنسّسؤمرصاع
بوقعيابأخيشلاو‹(م1049/ه440:ت)ركبنبا

.يفزنزلايفردلاردينبدمحم

ةيميلعتلالحارملانولثميةثالثلاءالؤهناكو

.ةيلاعلاوءةيوناثلاءةيئادتبالاةلحرملا:ةئالثلا

ةلحرملاةّمهمىلوتيفسوينبدّمحمخيشلاناكو
خيشلاةسردمنمذيمالتلاجرحتدعبذإءةيوناثلا

ىلإنولقتنيءريسللونارقللنيظفاحردينبدّمحم
نوصّصختيمثءةغللاوبارعإلامولعاوذخأيلهتسردم
لوصألامولعيفركبنبدّمحمهللادبعيبأديىلع
.هقفلاومالكلاو

:رداصملا

2/216؛126-1/128(خم)ريس:ينايسولا“

:ناظقيلاوبأ*162/2-163ءريسلا:يخامشلا“

ماظن:يريبعجلا*35-36(خم)ركبنبدمحممامإلا
.45ءةبازعلا

:ةظحالم

.نيردسكلذكدرو“

3862

تیراعتنبا؛دیعسنبفسوینب"دمحم

)م1949/ه1369:ت-م5/ه1292:و)

يفميركلانآرقلاظفحءةيرجبنايغدصخياشمنم

دحأهيفثبلوءةنوتيزلاعماجلخدمثءهتدلببيتاتك
.عيوطتلاةداهشىلعلصحىحءاماعرشع

يفشيفطابطقلادهعمادصاقبازيمىلإرفاسمث

398

اًمموءنينسثالثهيفماقأوم1908/ه1326ماع

لدعلارصتخماةصاخبو‹هقفلالوصأهدنعسرد

.هبرقيوبحيخيشلاناكو‹«فاصتنإلاو

یلوتم1911/ه9ماعهبرجىلإعجراًمل

دئاقلاعماجبمثءناميإلایبعماجبسيردتلا

.نایغدصب

ءاحنأفلتخمنمخياشملاهدنععمتجيناکو

ةملعلالئاسملاىفنوثحابتي‹رهشلاىفنيترم«هيرج

.لزاونلاوىواتفلايفنورظنيوءةيهقفلاو

:رداصملا“

393/2(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

9(خم)ةبرجخيراتيفسورد:بوقعينبملاس"

:ةظحالم

.دمحمأ:درو*

863

نالهجءرمعنبفسوينبدمحم

(م1957يام8/ه1376:دعبت)

.ةرارقلانمهلصأ‹نييروثلانيينطولانم

هناکدناکورئازجلابترغترهيتبةراجتلاسرام

انمآًاعدوتسمو«شيجلانيومتزکارمنماًماهًازکرم

تايلمعلاقلطنتهنمءلبانقلاورئاخذلاوةحلسألل

ىلإىرخأةّرمنويئادفلاعجريءاهتنالادنعوءةيئادفلا
.اوئبتخیومهحالساوعدويلناكدلا

لوصورثإضبقلايسنرفلارامعتسالاهيلعىقلأ

يام8ةليلىفهناكدىلإتاسدسملاقيدانصضعب

عدوأمث.قاطنتسالاوبيذعتلاتحتعضوفم7

.رهشأةينامثةبارقنجسلا

نينثاعممدعأفء"تودرال"'ةنكثىلإاهدعبلقن

مهثثجتقلع«صاصرلابايمرنييئادفلانم 2
م



 

٠

ربجأوءنيمويةّدملةيمومعلاةحاسلابةرجشىف

.اغيوختوابيهرترظنملاةدهاشمىلعنونطاوملا

ًاديعةعمجلامويذاختتالةاعدلانمديهشلاناك

نمةريبكةباجتساهتوعدتيقلوءنيملسمللةلطعو

.انمزةيراجتلامهتّالحمتقلغأفروهمجلا

يفةثالثلانييئادفلاءامسأتشقُتلالقتسالادعبو

۱.مهركذلاديلخت«ترهيتلةيمومعلاةحاسلا

:رداصملا*

304-3/306‹نىييبازيملارود:يرونلا*

.222؛بازمينبخيرات:ديعسجاحلا“

864
ء"شّیفطا«یسیعنبفسوینبدمحما

**ةميألابطق»بريهشلا

25تبسلا:ت-م1821/ه1237:و)

)م1914/ه2يناثلاميبر

ديعنبحلاصنبیسیعنبفسوينبدّمَحما:وه

دبعنبدمحمنبليعامسإنبىسيعنبنمحرلا

.شّيفطا«يصفحلاريكبنبزيزعلا

روصعلايفيمالسإلابرغملابيضابِإملاعرهشأ

نم.نجسيينبنمءاملعلابةريهشةلئاعنم

صفحنبرمعىلإهَبسنىهتنيوءدّمحمابلاةريشع
نيبسنوتبةكلاملاةييصفحلاةلئاعلانمءيتاتنهلا
هبتکضعُبيفَو‹(م983-625/1574-9(

ِ.باطخلا

جاحلاتنبيتتَسةئمامةدّيَسلا:يهفهممأامأ
نبرمعنبمساقنبفسوينبنودعنبديعس

399

:ةيملعلاهتأشنوهدلوم

اهبشاعوء‹هدلاواهيلإلمتنااملهیادرغبدلو

ءهدلاويفوتهرمعنمةعبارلايفوءىلوألاهتلوفط
هيفتمّسوت.هتدلاوةلافكتحتاميتيهكرتو

ظفحلنيتبرملادحأىلإهبتدهعفءغوبنلارداوب
لاجمهلحتفف.ْنامثنباوهَوهظفحوهمتخفءنارَقلا

سوردلاقلحوءاملعلارودىلإعراسو‹ملعلا

.دجسملاب

ميهاربإ:ربكألاهيخأنعهقفلاووحنلاءىدابمذخأف

ديعسخيشلانعقطنملاءىدابمىقلتو.فسوينبا

عمحونناميلسنبرمعخيشلاةقلحرضحيناكو

يفسنوينبابابخيشلاسوردرضحيناکامك

ٌدحلادعاسىلعرمش‹ءىدابملاهذهلهذحخألعب

ءاكذهرزاؤي‹للملافرعتالةميزعب‹ليصحتلاو

فرعتالملعلايفةبغروءةداّموةركاذوءّداح

.دودحلا

ءهنطومجراخةساردللرفاسيملءائيماصعاشن

ءاهخاسنتساوبتكلاءانتقاىلعَصرحلاهتبأدلعجو

ةلقمغرءنادلبلالكنماهئارتشاواهبلطيفدهتجي
.لاصتتالاةبوعصوءديلاتاذ

اهرصعةديرفربتعتءةَينغةبتكمهيدلتعّبحجتف

مولعلازكارمنعهدعبوءاهبحاصفورظىلإرظنلاب

.نارمعلاو
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نئازخضعبلهؤانتقا:ليصحتلاىلعهدعاساًممَو

زيزعلادبعنيدلاءايضخيشلاةنازخاهنمءءاملعلا

ةئيرثةبتكمكلمتاَهَنأمِلعةأرماَجّوَرَتدقوءينيمثلا
.اهيبأنعاهتثرو

سيردتللسلجىَتتَحءةرشعةسداسلاغلبيداكامو

يداوًمِلاعحبصأنيرشعلاغلباَمَلَوءفيلأتلاو

ءەتلوهكيفقلطملاداهتجالاةجردغلبمثءبازيم

لصألالماش»:هباتكيفهسفنبكلذركذيامك

.؟عرفلاو

:هدهعم

هيفجّرخت«نجسيينببسيردتللادهعمبطقلاًاشنأ
راطقأيفاوُثِبنا؛نودهاجمونوحلصموءاملع

ايانثيفمهمجارتتثبناوءيمالسإلاملاعلاوبرغملا
.مجعملااذه

ءتقولالالغتساىلعدمتعيسيردتلايفجهنمهل

مايةليطهسوردٌرمتست.نيقلتلايفزيكرتلاو

ءةعمجلامويالإءلاوزلاىلإىحضلانمءعوبسألا

.رصعلادعبءاسملايفاسوردديزيم

ءابجتنلاوءابرفلالإليلايفسرديالو

فيلاتللليلاصّصخيناكهتنأل؛نيقوفتملاو
؛هيلعةلطاهتملاتاءاتفتسالاولئاسرلانعةياجإلاو

‹ملعلايفاينافتم«؛سفنلاليوطءةّداَملاريزغناكو

.دحاولامويلايفافلتخماسردرشعدحأانايحأسردي

سيردتللةادأكعّلحملايربربلاناسللالمعتسيو

وأبايغلاىلعهذيمالتبساحيالوىءاضتقالادنع

مهعفديامبمهنعحورابعتمهنمىأراذإوىاطبألا
ةلئسألةَصاَخةيانعيلويوءزيكرتلاوطاشنلاىلإ

نعزجعيالوءاهلئاسمققحيواهبتكيفءهذيمالت
.سردلاءانثأولوءرداصملاىلإعوجرلا

لاهناءملعلايفةعسلاوءميلعتلايفجهنملااذهب
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اوردصوءةّيمالسإللاراطقألافلتخمنمةبلطلاهيلع

:ةايحلاعقاومفلتخميفنولماعلاجرمهلكوءهنع
.احالصإوءءاضقوءةدايقوءاميلعتوءافيلأت

:مهرهشأنمءتارشعلاهذيمالتددعغلبو

:بازیمنم

ةرهاقلاليزن:قاحسإوبأءشّيفطاميهاربإ-1

.ققحملاملاعلا

.يكيربالاميهاربإ-2

ةفاحصلادئار:ناظقيلاوبأىسيعنبميهازبإ-3

رئازجلايفةَيَِرَعلا
.یسومنبحلاصنبةرامعا-4

.دوعسمجاحلانبركباي-5

.فسوينبدیعسنبدواد-6

.يلعلرمعنبحلاص-7

.يلکبوٿمحنبرمع-8

.يكيلملاوريوىيحينبرمع9

.وسيردانبانامیلسنبدمحم-0

.روغادلاميهاريإنبرصانلا-1

.نوبدحفسوي-2

ملقلاوفيسلابدهاجملاركذثيف:ايبيلنماأ

.ينورابلااشابناميلس:ةيعادلا

.تیراعتنبديعسخّرؤملا:سنوتنمو

.يعافرلادمحأ:ةرّونملاةنيدملانمو

.ةخيشملاغلبنممريثكمهريغو

:هفيلات

اهبىنغأيتلاهفيلاتشّيفطاخيشلاراثآٌمهأنمو

مهضعباهذعدقفءاعونوائمكءةّيمالسإلاةبتكملا



باكنيبامءفلؤمةئامثالثلاغلبتاهنِإ:لاقو
.ةلاسرو

دقفءليلجلاثارتلااذهكرتيلءرمعلاهلعستتاو

ءةباتكلاىلعاصيرحناكوءاماعنيعستوةّسربع
وبأهذيملتهفصو٤«رفسالورضحيفاهكرتيال

فيلأتوأءملعسيردتيفالإفرعيال«نابناظقلا

؛نالجراوو‹ةرارقلاو٤«نجسىینبیففُلأف‹ابتک

.جحلاادصاقةنيفسلايفَوزاجحلاوءنايربو

لوقنملايفءةفرعملاعورففلتخمهفيلاتتلمشو

:لوقعملاو

:يهريسافتةثالثهل«نآرقلاريسفتيف

ه1326رئازجلاءةميدق1ط:«(ريسفتلاريسيت»

ءىبلحلاىبابلاةعبطم2طوءةمخضتادلجمعبسيف

نم؛نامغ‹ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازورش؛رصم

داعيو.اءزج14ىفم17هنسىلإ1982ةنس

.يّلطميهاربإخيشلاقيقحتبنآلاهعبط

هجضندعبهتک5ءاهُمهأوهريسافترخاوهو

ةلاسریحینیدرتوب:ثحابلازجدقو؛عوملعلا

املوحریتسجاملا .هلالخنمبطقلادنعريسفتلتلاجهنم

هنمةخسن‹(خم)«لمألامويللمعلايعاد»ه

وُثمحخيشلاةبتكميفىرخأو؛بطقلاةبتكمب

هادبممتيملريسفتهَتنِإ:ليقَو«ةيادرغبىسومواباب

لازيالوءنمحرلاةروسىلإىهتناوةمتاخلانم

ىفطصمذاتسألاهححص.ريبكدَّلَجُميفاطوطخم

يمعابابدمحمناثحابلاهفّمصوهطبضوءوجاب
.عبطلارظتنيوهو«يفيرشیىفطصمو

ةعبطملا1ط:«داعيملارادىلإدازلانايمه©

رشن؛برعلالجسعباطم:2ط؛رابجنز‹ةئيناطلسلا

ءم1980ةنسنمءادتبا«نامع‹يموقلاثارتلاةرازو

عبرأرمعلانمهلوهفيلأتيفأدبادَلَجُم13يفعقيو
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ةجرديناولعيکعثحابلالاندقوءةنسنورشعو

لالخنمبطقلادنعريسفتلاجهنميفريتسجاملا

.نايمهلا

:ديوجتلايف-2

.(خم)‹«يلاعتملاتايآليلاتلانيقلت»ه

.(طم)؛؟شروفرحعماج»®

:ثيدحلايف-3

عيبرلادنسمبيترتةداعإوهوء«بيترتلابيترت»

‹ينالجراولافسويبوقعييببیترتدعب«بیبحنب

.هه06‹رئازجلا‹ميدقعبط

قيقحتء٠«لسرلامتاخثيداحأيفلمشلاعماج»ه

(طم)ءاطعرداقلادبعدّيحم

(طم):«ةنامألاءادأبةنامضلاءافو»و

:ةَيوبَكلاةريسلايف4

.(خم)ء‹اةريسلالئاسم»ه

ةزوجرأةتينونلاوء(خم)««حيدملاةينونحرش»)ه

دمحمةئيربلاريخحدميفيبرغملانانونبااهعضو

.ْمَالَسلاِهيلَع

:مالكلاملعوديحوتلايف-5

‹ميدقعبطء«لطاهلاملعلابلطابلاقاهزإ»

.ه7

ءايلعيبرجلاىلعًدرلايفيلجلاناهربلا»

.(خم)

.(طم)‹«ةَنَحلافصويفةَنُحلا»ه

‹اديلقتالبديحوتلايفةّححملانايبىفةّحُحلا»

'.(طم)
‹اىنسحلاهللاءامسأحرشيفىنسألارخذلا»ه

.(طم)
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.(طم)ء«نيدلايفنعاطلاّيزيلجتإلاىلعٌدرلا»ه

.(طم)ءاةقرازألاوةئيرْفّصلاىلعٌةرلا»ه

.(طم)‹ىبقعلاىلعٌةرلا»۰

خيشلاةَمَدَقُمحرشوهوء«نيتملالوقلا»ه
.(طم)«يطوشلملاىسيعنبنیروغبیت

‹ىشكيودسللتانايدلاةيشاحىلعتاريرقتلا»*

|.(خم):«يبعصمللاهتكتتو
.(خم)؛نامثعورمعيبأل«تالاؤسلاةيشاح»

.(خم)ء«ةينونلاحرشىلعةيشاح»

.(خم)ءرامَعيبأل«زجوملاباتكىلعةيشاح»

.(خم)««نيروغبيتلوصأحرش»

(طم)؛عيمجنبورمعلءاديحوتلاةديقعحرش»

.(خم)‹«ينامعلارظنلانباةيمالحرش»

‹اةيرفلالهأبهذمضاحدإوةيؤرلامدع»

®

®

©

®

0

®

®

.(خم

دبعلء«نيدلاملاعمحرشءبالطللبابلاحتف»
.(خم)ينيمثلازيزعلا

:هقفلالوصأيف6

لدعلارصتخمحرشحرش:هللاحتف»®

هقفلالوصأيفةعوسوموهو‹(خم)ء«فاصنتإلاو

.ادّلَجُمرشعينثايفتناكلتعبطول«نراقملا

:هفيلأتتالاجمعسوأوهو:هقفلايف7

ةعوسوم:«ليلعلاءافشولينلاباتکحرش»

نراقيءةّيمالسإلابهاذملاءارآلةعماجةّئيهقف

هاريامحُجريوءةحتتفتمحوربلاوقألانيباهيف
يفةئضابإلادمتعمباثكلااذهءليلدلاوةتجحلاب

هقفلاتاعوسومناجلهتدمتعاو‹ىضاَبْإلاهقفلا|يلع
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.تيوكلاورصميفمالسأإلا

٠تيبفلأ124يفينامُعلايشاطبلاخيشلاهمظن
«بدألاوعورفلاولوصألايفبهذلالسالس»:ءاًّمَس

.(طم)

سراهفلادادعإلدهتجتثارتلاةّئيعمجنأامك
َصاخإاءزجلاتعبطدقوءليثلاحرشلةلماشلا

.ةيهقفلالئاسملاسرهفيقبوءةئينقَتلاسراهفلاب

ءاروحفلاةلازإوروجألاةلاطإ»

.(طم)نیزابرمع

.(طم)‹«صلاقلاملعلابهَونملاصلاخلابهذلا»ه

‹«بيدحلابلقلابيصختوبيدألاةفحتبيترت»

.يتالتلاناضمرنبورمعلباتكبيترتوهو.(خم)

ناضمرنبورمعخيشللطقللاباتكبيترت»
.(حخم)ء«يتالتلا

م-

ء؛لوهجمفلؤملء«تاقلعملاباتكبيترتا

.(طم)

مناغنبرشبمناغيبالىربكلاةنّودملابيترت»

.(خم)‹«ىناسارخلا

ةعومجميهوء(خم)ءةسوفنلزاونبيترت»

.ةئيضابإلاةّميَأضعبللئاسروةبوجأ

.(طم)

‹(رماعنبیسومطقلبیٹرتبرماغلاهقفت)

ءايركزيبألعضولا«ةيشاحلاوعضولاعماج»ه
هتيشاحو‹ينوانجلا ةَّمسيبأرمعنبدمحملهتيش

.(طم)‹يّشحملا

.(خم)دمحأساَكبَعلايبأل‹«ةلأسميبأةيشاح»ه

.(خم)‹يلاطيجلاليعامسإلءارطانقلاةيشاح»ه

.(خم)‹«نافلخنباباوجىلعةيشاح»



 

.(خم)««ةيئارلاحرشىلعةيشاح»)أ

اهققح.(طم)ءاطوعسلاوناخدلامكحا٠

راطإيف«جاحلابخيشلاىيحينبريكبذاتسألااهسردو

.رئازجلابنيدلالوصأدهعمبريتسجاملاةلاسر

باکىلعةيشاحيهو:حالفلاىلعىح

.(خم)ء؛يجخاتمَشللايلعنبرماعخيہشلل«حاضيإلا

هبتكٌهَنَأهيفركذ.(طم)ء«عرفلاولصألالماش»

.داهتجالاةجردغلبنأدعب

.(خم)‹«عّشوملامئاعدلاحرش0

رظنلانباتاموظنمضعبحرش:(مئاعدلاحرش»

.(طم)ءمئاعدلا:ةاّمسملاينامعلا

.(طم)‹«ةيناعلاناويدلاةلأسمىفةينادلاناونقلا»*

.(طم)ء«مأوتلاوةفحتلاباتك»ه

:قيقحتءديلولاىبأبيترت:(«بركلافشك»

.(طم)«يبيلصلايلعدمحم

.(خم)ء«ضرألاةرامعيفرصتخم»*

:خيراتلايف8

.(طم)ء«ضابإلآيقحمنعضارتعالاةلازإ»

.(طم)‹«ناکوأنوکينأزاجاميفناكمإلا»

‹(بازیميداوخیراوتضعبیفةضاشلاةلاسرلا»®

وهو؛(خم)ةعّسومیرخأو.‹(طم)ةرصتخمةخسنهنم

.مجملااذهلةئساسألارداصملانم

.(طم)ءةعماللاتازحجعملانمةعماجلاةريسلا»*

.(طم)‹«لوسرلاءامسأيفلوسغلا»

:ضورعلاوةغللاووحنلايف9

.(خم)ء«ليلخلاملعىلإليلدلاحاضيإ»«
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‹؟يوادلامساقلايبحرشىلعةيناثلاةيشاحلا»

جاحلاهيخأىلعذملتتيلازيالوهوهعضو.(خم)

.ميهاربإ

يفءقيقحتلاددصبَوُهَو«ءفيرصتلايفيناكلا»ه
.(خم)«ريتسجامةلاسرراطإ

‹ةئيمورجألاةفحتلانايبيفةئيقيقحتلالئاسملا»ه

.(خم)

.(خم)ء«نايبلانايب»*

.(خم)ء«ةيفلألاىلعيدارملاحرشىلعةيشاح»

‹ةئيمورجألاىلعدوادناميلسيبأحرشحرش»

.(خم)

.(خم)ءنيدلاماصعل«تاراعتسالاحرشحرش»

.(خم)‹'ينيوزقلادهاوشحرش»

.(خم)ء«عضولادهاوشحرش»ه

.(طم)‹«لاعفألاةيمالحرش» 0

نبال«بيبللاينغمنتممظن:بيرغلاةديصق»

نمهلوهمظنتیبفالآةسمخ-يفوهو.(خڂم)‹ماشه

.ةنسةرشعتسرمعلا

:ةغالبلايف-0

.(خم)‹«يناعملالهجةقبرنميناعلاصيلختا7

.(خم)ء"عيدبلاملعيفعيدبلاعيبر»٠
:قطنملايف-1

o(خم)‹'يرضخألاملسحرش».

.(حخم)ء٠فرشملادالبيفقطنملاحاضيإ»ه

:باسحلاوكلفلاوبطلاىف2

.(طم)بطلالصأيفّبحلاةفحت»ه

.(خم)ء«كلَفلانفيفكّلملاعلطم»ه
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.(خم)‹«كلَفلاكلسم»ه

.(خم)‹«يداصلقلاحرش»ه

‹هتيوبرتعيضاوميفةديدعدئاصقهل:رعشلايف-3

:اهنمءظعاومو.حئادمو

.(طم)ء؟مظنناويد»ه

.(خم)؛؛بطقلادئاصق»

.(خم)‹«ةيزاجحلاةديصقلا»ه

.(خم)‹«تازحجعملاةديصق»

.(خم)ءدئاصقعومجمنمض:«ةَيئابةديصق»

0

0

.(خم)ءاردبةديصق»

.(خم)«ةيوجأودئاصقعومجم»

:طخلايف-4

.عوبطم«؟مسرلاباتك»*
:ةفلتخمعيضاوم-5

.(طم)«زاغلأريسفت»

.(خم)‹«نيديعلااتبطخ»

.(خم)ءاةسمخملاحرش»

هبلانزغلللحوهو.(طم)ءءاملازغلحرش»
.ملاعلاءاملعهلحنعزجعءائيملاعاماسو

:يواتفلاودودرلاوةبوجألا-6

اهضعَبعمجءلئاهددعيواتفلاوةبوجألانمهل

اهبلغألازيالوءينجسيلافسوينبرمعخيشلا
اعجرمٌدعتو؛تابتكملانيباقّرفتموءاطوطخم

اماهنمركذن؛هرصعلزاونيفةّصاخءائماهايهقف
:يلي

.(خم)‹«نامُعلهألةبوجأ»ه

.(طم)ءاةراوزلهاباوج»ه

404

‹؟ىليلخلاهللادبعنبدمحمىلإباوج»ه

.(خڂم)

.(طم)«ةكَمخياشمباوج»ه

:تالسارملا-7

نموءرئازجلاندمفلتخمنمءاملعبطقلالسار

‹زاجحلاو‹نيرحبلانمتاَيصخشلسار.اهجراخ

‹ةبرجوءةسوفنلبجوءسنوتوءرصموءنامعو

مصاوعلاضعبو‹ةنيطنطسقلاو؛سافو‹رئازجلاو

.ةئيبوروألا

نماهيفتادّلجُستفللئاسرلاهذهتعمجولو

علصيام.ةَماهلاةَخيراَتلارابخألاو‹مولعلاعاونأ

ليبسىلعاهنمركذنءةصّصختمةئيميداكأتاساردل

:لاثملا

:«رئازجلابيسنرفلاماعلايلاولاىلإةلاسر»

يفةظوفحمءةنيطنسقبه1304لوألاعيبريفةخرؤم

.سنوفوربنوأسكإفيشرأ

.(خم)‹«لئاسرلاعومجم»

ةرادالاوبلطقلانيبلئاسرعومجم)»0

.(خم)‹ةَيرامعتسالا

يفرصعلاةردانتناكةتيعوسوملاةَئيِصْخشلاهذه

.ئملعلااهئاطعواهخوسر

متهالبءلاجملااذهيفهدوهجخيشلارصقيملو

ىلوتَو‹عدبلاولهجلاةبراحموءعيعامتجالاحالصإلاب

.نجسيينيبةَباَرَعلاسلجمةسائر

طسباملهلزتعامثىاضقلابصنمىڵلوتامك

ةنسبازيمةقطنمىلعهذوفنعيسنرفلارامعتسالا

.م2

رمعتسملاةعطاقمىلإاعدوءلالتحالاهجوىفةوقب



س

 

ةموحيفةميخبصنهنأركذيوءهعملماعتلامدعو

لوخدىلعاجاجتحا«نجسيينبوةيادرغنيبةبادبدلا

.ةقطنملااسنرف

ملألاهرصعي‹نيملسملاهدحوىلعاصيرحناکو

لذو«ناوهوةقرفنمء؛مهرمأهيلإلآامىلع
ملاعلادالبلكيفنيدهاجمللرصنللوعدي«رامعتساو

.ىمالسإلا

لمأىلعشيعينأىلإرّيَصَتلااذههعفددقو

:لوقيامكءةايحلاىفهتلاسر

رفكلايذلداَهجلاَوئبرةّمذخو

ٌةزألتوتملاوَتوَملاىّشْخَأثكامل

.ارُهَفيفُءرَملاَوةايحلااَمَفًالإَو

لخادامىلع-ةينامثعلاةفالخللادئتيؤمناكو

ةدحولّشمتتناكاَّهَنَأل-فارحنانماهماظن

.نيملسملا

هريغوءيناثلاديمحلادبعناطلسلاعمتالسارمهل

.نامعمامإو«رابجنزناطلسک

تيدهأدقفءهنيدىلعارويغ.همالسإباًرتعمناکو

نيطالسفلتخمنمريدقتلاتاداهشو‹نيشاينلاهل

‹ءاملازغلىلعباجأاملةّصاخبوءيمالسإلاملاعلا
ٌهَنِإَف«ىسنرفلامكاحلاناشينالإءايادهلاهذهليقف

دقهبخيشلاردصحشويلةموكحلالتشممءاجاًئمل

كلذنعلئساَمَلَوهيلعهقّلعيلئلفسلاهئادرفرطهل

.«هيلعىلعيالوولعيمالسإلا»:لاق

.هركفيف«ريتسجامللنيتلاسرثارتلاةيعمجتعبطدفو

29405#2ممالعامجم

دمحم

.؟شّيفطا

«ةكيدقعلاشيفطاا۱فموينبدمكمايشلءءارآ»

مهتم:نوريثكءاملعملعلايفخوسرلابهلدهش

ضعبوء؛نالحدينيزخيشلاوءهدبعدمحمخيشلا

.زاجحلاءاملع

نامُحِبملعلاُدَدجم-يملاسلانيدلارونخيشلاهبقلو

يفنرقةبارقىضقنأدعبءاعوبسأمادضرمبيفوت
.ئعامتجالاحالصأإلاو‹ئملعلاداهجلا

:رداصملا

ةيعمج:رظناو)هتاَمَلَوُمبلغأ:ةّمْئَألابطق“
.(بطقلاةيتكمسرهفءتاطوطخملاليِلَد:ثارتلا
لئامشلايفةَّيبهذلالسالسلا:راّفحميهاربإ”

قحلم:ناظقيلاوبأ*.ص51بلك(خم)ةَيشيفطلا

:رّمعميلع“.153/2(خم)ريسلا

.اهريغو325/4ح؛83/1ح.خيراتلابكوم

ورمع*.289-1/388‹رئازجلاةضهت;:زوبد*

۱الابطن:مساقلاوبدوعسم

بطق:ریکبتش*.هّلک(نوقرم)حالصإلاو

هللادع“.هلکدا0هراثآوهتایحةتةَّمئَألا

هتافلؤۇموةّمِيَألابطقلفيرعتتاقاطب:يلباطنک
نمةئيضابإلادنعٌيسايسلاركفلا:نالهج“.(خم)

.هلکفافسوينبدمحمخيشلاءارآلالخ

ىيحي.(نوقرم)ريسفتلاجهنم:يناولعيكع*

يفهبهذموسيفطافسوينبدّمَحمخيشلا:نيدرتوب
ةَئنسلالهأريسفتىلإةنراقمميركلانآَرَقلاريسفت

فراعمةرئادلينلاحرش:شوڭبیحی".هلك(نوقرم)

‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا“.هلك(نوقرم)ةيِمَالْسإ

يفةيضابإلا

حلاص“.رئازحلابانک:قیفوتدمحأيندملا“.83

:يبيکرهللادع“.52ءءارحصلاقامعأنم:يفرخ

‹مالعألا:يلكرزلا“.204ءيرئازحلاينيدلارعشلا



.208.يرئازجلابدألا:ناملّسرون“.33-8

:ديعسجاحلا“.227240صءيدارقلاخيشلا*
ی4 ةَيعمج“.134143ء121-122ءبازمينبخيرات

م1981ةنس؛بطقلاناجرهملامعأ:ةيمتسرلالبالبلا

:اهنم(ةيادرغبدمحمديعسجاحلاةبتكمبنوقرم)

.ةددعتملاريسافتلاوذسيفطاخيشلا:يالطميهاربإ-

نعاهيفيوريهئاضمإبةقيثو:يعافرلاةزمحنبدمحأ-

دجسملايفشيفطاخبشلاسيردتلوبقمتفيكهيبأ

ميلاعتنمةيرجظح:بوقعينبملاس-.يوبنلا
.ناجرهملايفةرضاحم:يلكبنمحرلادبع-.بطقلا

شّيفطاخيشلا:جاحلبخيشلاهبابنيادّمَحم-

ناجرهمللةملك:زيزبايميهاربإ-.حّتفتملادهتجملا

ينيمثلا-.نالجراوىلإسشيفطاحخيشلاةلحرنع

:جاحلبيفيرش“.ناجرهمللةيماتخةملك:دّمَحم
10-14ءةيضابإلاءاملعدعبدنعريسفتلاجهانم

‹6016‹ةّئفحصلاتاقلملا:ثارتلاةَّيعمج“

نوحلصم:ةّدعنبديجملادبع“.56578
.1989توأ4‹يعوبسألادهاجملاٍةَّلَجَمرابك

“Louis David: Les Mechaikh du M'Zab, .24-25

:ةظحالل

.لاعَت:ىِإ.ذخ:فط:ةَئيبازيملاب«ريفطَا»*

يف«دوجلاومركلانعةيانك»وهاَمر.لك:نشأ
.ةلئاعلاهذه

بقلبةئيضابإلادنعشيفطاخيشلارهتشاو**
.هيلعاملعحبصأىَتَح«بطقلا»

865

ىعصملادمحمنبفسوينبدمحم

(هللادبعوبأ)يبرجلايكيلملا

)م1792/ه1207:ت)

ءالصأيكيلملايبعصملافسوينبدمحموه

.ةافووةأشنوًادلوميبرجلا

خیاشمنمهریغنعوءملاعلاهدلاونعملعلاذأ

.هرصع

406

مهرصعرومأمهيلعرودتنيذلاباطقألانمناک

ُماهملاعيمجيفهدلاوبصنمىلوتءةبرجيف
‹؛مكحلاوءميلعتلاسلاجمةسائرنمةريزجلاب

.ريبكلاعماجلابىوتفلاو«سيردتلاو

يذلادفوللاسيئرةبرجبىروشلاسلجمهراتخا

سنوتءاملعةرظانملوء«بهذملانععافدلللسرأ

يفتالسارمامهنيبتناکوءيبرجلايابلاةرضحب

:اهنمةطوطخماهلكةديدعفيلات

حتفرصنيبألءةبلطلاضيرحتةديصقلحرش».1

.يئاشولملاحوننبا

ییحیلبوسنتملا‹(تاراجأللاىلعةيشاح».2

.ىنوانجلا

خيشللء«دابعلالاعفأنييبتباتكىلعةيشاح»3

نونفلافلتخمیف‹ةبوجأویرواتفولئاسر».4

.ةيعرشلا

‹ةبرجبريبكلاعماجلاةسردمبسيردتلاىلوتامك

يوادرغلايبعصملاركبيبأنبدوادقانعألاوبأ*
.انکسمىبرجلاءابسن

.ينورابلادمحمنبنامیلس®

ةريزجبراثدنالايفةبازعلاماظنذخأهتومبو

.هبرج



:رداصملا

ةبرجءاملعمجارتيفةلاسر:تيراعتنبا“

65(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“89(خم)

‹خيراتلابكوميفةيضابإلا:رمعميلع“

ةريزجخيرات:بوقعينبملاس“200-2/201ح

ءةبازمعلاماظن:يريبعجلا“135-138ةبرج

:ىريبعحلا*231-8274284310-231

:فسوينبا“16ءةيضابإلاةكرحلانعحمالم

:ثارتلاةيعمج“240.برغملاخيراتنمتاقلح

43جمرديلآسرهف؛تاطوطخملاليلد

جم؛يركبلاسرهف-28وءشيفطابطقلاسرهف-
.21-22ق

866

شیفطا؛فسوينبدمحم

)م1976/ه1396:ت-م4/ه1332:و)

/ه1332ةنسنجسيينبديلاومنمءملاعخيش

بطقلاةافومويهَّمأنطبيفانينجناكم4

یحیجاحلاهتمأالدجىلعمولعلاءیدابمىقلت

لصاويلم1920ةنسمناغتسمىلإرفاسمثيانغ

م1925ةنسىفو؛ةراجتلاىفهدلاودعاسيوهملعت

يفةيئادتبالاةساردلانمجّردتفسنوترطشههجوممي

ةطسوتملاةساردلاىلإءةينافرعلاوةيريخلانيتسردملا

ماعاهلخديتلاةيقداصلاةسردملايفةيوناثلاو

عبسدعبايرولاكابلاةجردباهيفجّرختوم11

يفةيلاعةداهشىلعلّصحتم1939ناوجيف

ةليمجلانوتفلاوماعلاميلعتلاةسردمنمةيبرعلاةغللا

.(ةيسنرف-ةيبرع)ةمجرتلاىفةداهشىلعو‹نيراطعلاب

سمنيفناكوءةنوتيزلاعماجبكلذدعبقحتلا

ىلوألاتاونسلاذيمالتنممسقلاسردموابقارمتقولا

407

دلمحم

دمحمخيشلافارشإبسنوتبنييبازيملاةبلطلاةثعبيف

.ينيمثلاحلاصنبا

هئالمزهقفریعسءهسأرطقسمىلإهعوجردعبو

ىلعاولصحتف‹ةيرصعلاةماقتسالاةسردمءاشناإل

ءاهلاريدمبختناو؛م1947ةيليوج10يفةصخرلا

خيشلااهيفهدعاسيتلاميلعتلاةّمهمىلإةفاضاإلاب

ینبب‹ةَرحلاةماقتسالاةسردمىلإةفاضالابةيموكحلا

بطقلاةتكمميظنتودہشنوءاشنإبماقيذلاوهو

ءدمحمابلاةريشعىفازراباوضعوابتاكناك

.هلجأهافاونأىلإیماتیولمارأةّذعلالکوو

:رداصملا*

ةمجرت:نجسيينببةيبطقلاةيفاقثلاةيعمجلا“

يفهارکذةيساتمب«شیفطافسوينبادمحمخيشلا

.ص4.م31يفناج/ه3بجر

867

:ت-م6/ه1313:و)

)م1988ربمتبس27/ه9مرحم16ءاثالثلا

.بازیمبنجسيينبديلاومنم

هرمعنمةسماخلاغلبنيحملعتلايفعرش

اهلالخرفاسرهشأةّنسمادملعتلانععاطقنادعبو

   



دلمحم

قرش-سارهاقوسىلإجاحلابهيخأعمةراجتلل

ذملتتفنجسيينبىلإعجرم1904ةنس-رئازجلا

ءوسيردانباناميلسوميهاربإ:مهنماهخياشمىلع
.ةروتبهللادبعنببويأو

قرشلانمندمةّدعيفةراجتلاىلإداعمث

لقتناف«هرمعنمةرشعةعباسلاغلبنأىلإ«يرئازجلا

هيخأعملمعلل-رئازجلابرغ-ةيرشمةنيدمىلإ
ديىلعنآرقلاظفحلصاوفءةراجتلايفاكيرشحلاص

.يبرغملانمحرلادبعيالومخيشلا

يسنرفلاملعلاتحتةيركسعلاةمدخلاىلإيعدتسا

متخثيح؛ةديلبلابىفتخاولّصنتفم1918ةنس

.نارقلاعمهتريسم

‹؛م1919ماعراعتسممسابسنوتىلإلاحرلادش

قحتلاو؛يلعابحلاصجاحلاةئعبىلإًمضناف

خيشلا:مهنمرابكخياشمنعذخأفءةنوتيزلاب
.ةلايصءيناوغزلاءرفينلادمحمءيسنوتلا

ةيرصعلامولعلايفاسورديزاوتلابرضحيناكو
.ةينودلخلاةسردملا

هيبألءاضرإبازيمىلإداعم1923ةيليوجيفو

جاحلانبرمعجاحلارمعنباخيشلاةسردمدصقمث

ميركلانآرقللارهظتسماهيفجّرختفءةرارقلابدوعسم
.م1925-1927نيتنسدعب

سرديليلعلحلاصجاحلاهاعدتساةنسلاسفنيفو

ىفاوضعنّيعوءدجسملاراوجبةديدجلاةسردملاب

.نجسيينيبةبازعلاةقلح

‹م1940ةياغىلإةديدجلاةسردملابسرديلظ

ةيملعلاهتاقلحوراّمحميهاربإخيشلاسوردرضحيو
.ةصصختملا

ىلإ«ققحتتهعيراشمو«رولبتتخيشلاراكفأتذخأ

روكذللةيرباجلاةسردملاءاشنإبابسأهلهللاايهنأ

408

نمةبلطلااهدصقوءاهتبصعاذيتلا؛م11هنس

ةسردملاسيسأتيفمهاسم1974ةنسيفو

.تانبللةيرباجلا

هؤاقلإىرخألالوقحلايفهتاطاشنزربأنمو

حيدملاةعمجلەۋاشنإوءءاسنلاىلعظعولاسوردل

.ىبعشلا

نم:ةباّرعلاماظنملسيفىقتراهينافتوهصالخإلو
ءةقلحلاةسائردّلقمث«فاقوألاىلعليكوىلإوضع
نيبجيجحلاةمدخلةيضابإلافاقوأللارظانلغتشاو
.م1978و162

ريتخا(يركبلا)يلكبنمحرلادبعخيشلاةافودعب

.م1986يرفيف6/ه1406ىلوألاىدامج

اهانغأو٤«بازیميداوتابتکمربكنمةبتكمكرت

حلاصجاحلاخيشلاةبتكمعمتجمدأ«تاطوطخملاب

بيترتلاوةسرهفلارظتنتيهو«نجسيينيبيلعل
.َىملعلا

:رداصملا*

خيشلاةليضفةمجرت:ةينآرقلاةيرباجلاةسردملا“
نعةذبن:لوهجم“.ص3(.رم)دمحمجاحلاونابب

نجسيينبدجسم“.ص3ءونابابخيشلاةايح

(.رم)ءوناببخيشلاميركتلفح:فيقثتلاةيعمجو

معسلجمبقافتتا:دیعسیمعسلجم”.ص7

.ص7م1963/ه1382؛لالهلاةيؤربقّلعتيديعس



868

)م11/-ه5:فدعب)

تلسانتو؛يلعوءزیرحاوءلوزيإ.مهادالوأكرت

:رداصملا“

.52ءةيفاشلاةلاسرلا:شيفطابطقلا“

869

رکبنب“*دومحم

)م9/ه3:ق)

ابأمامإلارصاعءةيمتسرلاترهيتءاملعنم

261-281:مكح)حلفأنبدمحمناظقيلا

.(م4-894/ه

نمناکوءاهخياشموترهيتةميأنعهملعىقلت
رابخأبحاصركذيءناظقيلايبأمامإلابسانلاٌصخأ
رادمناكوءلصألاغيبرعهنأنييمتسرلاةميألا

‹مهنيدنععفاديءمهتضيبىلعبدنيذلاةيضابإلا
ٌدرلاىفبتكلافّلؤيو‹مهتالاقميفقرفلاىلعدريو

.ركبنبدومحماهفَّلأيتلابتكلاهذهنم

:رداصملا

81-86ءةسمئألارابخأ:ريغصلانبا“

رهاوجلا:يداربلا*190/1ريسلا:يخامشلا“

:زاحب“205‹رئازجلاخيراتزجوم:كاعكلا“ةاقتنملا

ءةيمتسرلاةلودلا:يريرحلا“334ءةيمتسرلاةلودلا
26.

.دومحكلذكدرو“

409

راتخملا

870

نبىيحينبهللادبعنبفوعنبراتخملا
يراشلاينامعلايدزألا*يميلسلانزام

(ةزمحوبأ)

)م748/ه0یلوألایدامج:ت)

نامعبزجمةيرقبدلوءنيعباتلايعباتمالعأنم

نبملسمةديبعيبأنعملغلاذخأفءةرصبلاىلإلقتناو
مالعأنمنوثحابلادعيءةغالبلايفغبنوءةميركيبأ

.كلذىلعةدهاشهبطخلازتال«هرصعيفءابدألا

ىحينبهللادبعةروثلاددمملسمةديبعوبأهلسرأ

مهدهعرخآيفنييومألانايكتّرهيتلا؛ّيحلابلاط

نسحأوءددمریخناکوءنميلاوتومرضحةقطنمب

.٠

-۰

يفنييومألاةهجاوملٌيحلابلاطهثعبنميلانمو
ءافلخرخآدمحمنبناورملاتقلو«ماشلابمهرادرقع

ةنسةفرعموياهلخدفةكمبرموءةيمأينب

ةيمأينبدنجهلتاقفةنيدملالخدمثم746/ه9

يومألااهلماعاهنمبرهوءاهلخدومهلتاقفءديدُيف
.ناميلسنبدحاولادبع

يفارهشرشعةثالثةبارقيراشلاةزمحوبأًلظو
اهلهأهلفرتعاءاعروالداعوءاعرابايراحمءةنيدملا

روجنمافوخهودناسيملمهكأالإ«لدعلاوحالصلاب

.نييومألاشطبو

لاقةبطخوييلوسرلاربنمىلعةزمحوبأبطخ
ةزمحويأانبطخ...»:سنأنبكلاممامإلااهنع

تدرورصبملاتريحةبطخفوعنبراتخملا

لهااينوملعت...»:اهيفءاجايموءباترملا

الوًارشأ...انرايدنمجرخنملاَكِإءةنيدملا

مكيفنيدلامسرتيأريلامةنيدملالهأاي...ًارطب

.(؟افاع

 



راتخملا

ةكمنملكيفةريسلايراشلاةزمحوبأنسحأ

لوسرلااهكرتيتلاةّداجلاىلعسانلالمحوءةنيدملاو

ىلعارطيسمهوكرتيملنييومألاإف«لاحلاةعيبطبو
:لتق)دمحمنبناورمهيلإهّجوكلذلءنيمرحلا

دبعةدايقبءةّدعلاوددعلاريثكاشيج(749/ه2

نبراتخملابراحف‹«يدعسلاةيطعنبدمحمنبكلملا

ۇفاكتلامدعلةكموحنةارشلاقّرْفتوءةنيدملايففوع
يتلاةعقاولاتناكف«كلملادبعمهقحلف«نيشيجلانيب

رثكأىقلوءيراشلاةزمحوبأذفلادئاقلااهيفدهشتسا

'.م748/ه130ةنسكلذوءهفتحهعمنم

.رداصملا

نبا“112-113مالسإلاءدب:مالسنبا“

:يدوعسملا*108.224589.فراعملا:ةييتق

باسنأةرهمج:مزحنبا“257/3ءبهذلاجورم

نباةريس:دادمنبا“380.422428برملا

(ج.ط)ةريسلا:ءايركزوبأ“619٠42-9ادم

نبا“112-23/147ءيناغألا:يناهفصألا“1#

وبأ“161/2-187ءةغالبلاجهنحرش:ديدحلايب

‹تاقبط:ينيجردلا“.ظ1(خم)ريسلاباتك:رامع

170ةاقتنملارهاوجلا:يداربلا*2272-8

ةلاسرلا:شيفطابطقلا*92/1ريس:يخامشلا“

ريسلا:نامعءاملعنمةعومجم“85ءةيناشلا

1/133.نايعألاةفحت:يملاسلا“2/85ءتاباوجلاو

فاحتإ:ىشاطبلا“يراشلاةزمحوبأ:يريبعجلا“

8/71‹مالعألا:يلكرزلا*0139158ءنايعألا

:نزوهلق“30ءةيضايرلاراهزألا:ناميلسينورابلا*

:نسحميهارب]نسح“139-145ءةعيشلاوجراوخلا

:ملاسيبايسلا“4/2؛1/386مالسإلاخيرات

:ىبايسلا*0640137142‹يضايرلادهعملاتاقلط

خبرات:زوبد*97ء4481-45زاحملاوةقيقحلا

‹ةيمتسرلاةلودلا:زاحب*409/2ريكلابرغملا

189.يسايسلاركفلا:نالهج“369-8
:دمحمرصان*1/5‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا*

410

‹قرفلامجعم:يبرعلا“(خم)اركفواخيراتةَيضابإلا
.56-64ءةوعدلالهأةكرح:تشوعأ“1

:ةظحالم

نامیلسنبفوعنبراتخملا:كلذكهبسندرو“
.يرصبلايميلسلايدزألاكلامنبا

871

مسامقلايبأنبعسيلانبراردم

لوساونبوکمس

(م9/ه3:ق)

ةلودلاميعزعسيلانباءيراردملاريمألاوه

يمتسرلامامإلاةنباهوبأهجَّوزءةساملجسبةيراردملا

ةباثمبجاوزلااذهناكف«ىورأ:متسرنبنمحرلادبع

‹ةيراردملاوةيمتسرلانيتلودلانيبيسايسلادقعلا
ةيداصتقالاوةيسايسلاتاقالعلانيسحتيفمهاس

ایضابإنودلخنباركذامكهوبأناكوايضابإناك

ةغبصبةيراردملاةلودلاتغبطصاكلذلوءايرفص

هللادبعنإىتحءاهتارتفنمةرتفيفيضابإلابهذملا
اونوكيملةساملجسءارمأنإ»:الئاقلءاستيورعلا

يقيقحلامامإلانأينعياذهله...مامإبقلنولمحي

.«؟ترهيتيفدجوييذلاوهديحولاو

-هتجوزوخأ-باهولادبعمامألانأودبيو

ءءايرکزيبةياورتخصنِءرّمدلبجىلعهلمعتسا
نبالاهثروأمث«راردمينبةرامإىّلوتهنأملعنانكنإو
اهيفهعزانمث«نمحرلادبعتنبىورأهتجوزنمهل

.ةيناثلاعسيلاةجوزنمهوخأ

ىورأجوزمساقلايبأنبراردمنإلوقلالمجمو

ءارمآلبأوراردمینبءارمأنمريمأ«نمحرلادبعتنب

تحتاووضناو‹يضابإلابهذملاباويهذمتدعبنم
نمةرامإلايفمهسفاتفءترهيتبنييمتسرلاةلودةيار



 

نييراردملابهذميرفصلابهذملابًاكّسمتمىقي

.لوألا

:رداصملا

(ج.ط)115/1(ت.ط)ةريسلا:ءايركزوبأ“

ينورابلا“268-6/269.ربعلا:نودلخنبا“4

ةلودلا:زاحب“5‹ةيضايرلاراهزألا:ناميلس

يفءاضقلا:زاحب“384-385ء10ءةيمتسرلا

571.۱ءيمالسإلابرغملا

“Laroui A: His. du Maghreb, 103.

872

يىلطرهلانامدم

)815-864/ه200-5:250ط)

باهولادبعيمتسرلامامإلاهالوءيقتملاعخيش

)7-823/ه1-208:مكح)نمحرلادبعنبا

هذهرداصملاركذتملوءتايالولاىدحإىلع

.ترهيتب

:رداصملا

:يخامشلا“78ءةميألارابخأ:ريغصلانبا"

:ناميلسينورابلا“195(طم)؛169/1ءريسلا

برغملايفءاضقلا:زاحب“165ءةيضايرلاراهزألا

.564.يمالسإلا

873

يتسربتلاسادرموبا

(م9/ه3:قلوألافصنلا)

فصگتاءايبيلبةسوفنلبجلاطبأوءاملعنم

.ةرخافلابقانملاوءةيلاعلالئاضفلاو‹ةعاجشلاب

يف نييمتسرلانعتملاباطلايبأنبل

411

سادرم

مامإلاهنبادهعلئاوأوباهولادبعمامإلادهعرخاوأ

.حلفأ

يذلا‹ينوانجلادمحلادبعةدليعابدضاعرمن

.ةيفلخلاةقرفلاىلعىضق

:رداصملا

88.100-89(ج.ط)ءةريسلا:ءايركزوبأ"

01750277فيضايرلاراهزألا:ناميلسىنورابلا“

.120-121.ةيمتسرلاةلودلا:زاحب“9

874

سادرمبفرعي"ریدخنبسادرم

(لالبوبأ)يميمتلا**ةيدأنبا

)م670/ھ61:ت)

ةانمدیزنببكلامنبةلظنحنبةعيبرينبدحأوه

.هماأةيدأو«ةيدأ|بنسادرەپرهتشامیمننبا

مهنمةباحصلانماددعىقتلاوءهنعذخأوديزنبا

.مهنعهللايضر

لهأنمناكو«ميكحتلاركنأفنيفصيفكراش

.اهنماجنفءناورهنلا

ايراشنيعبرأنمنوكتتءةمّظنمةيرسةعامجًاشنأ

.يميرصلاسمهكوءيسودسلاثٽيرحمهنم

ةهجوبسانلاعانقإلتارظانملاوسلاجملادقعو

ىلعركنأامكءبترحلاىلعملسلارئافءهرظن

.نيدحوملا

قلطأمثءهنجسىلإدايزنبهللاديبعدمعو

نلعينأةيومألاملاظملاوطوغضلاهتّرطضاوحارس

ملسأةدايقباشيجهللاديبعهيلإلسرأفءمهنمهتءارب

 



سادرم

شيجةارشلامزهفءلجرفلأيفيبالكلاةعرزنبا

ناميإلاوةليحلاوربصلابكلذو«كسآةقطنمبدايزنبا
.خسارلا

‹م680/ه61ةنسرخأاشيجهللاديبعهيلإهّجوف

ىنزاملاةمقلعنبدابعةدايقبفالاةعبرأهماوق

لالبيباباورد‹رضخألانبدايعبروهشملأ

‹ةعمجلاةالصنوديمهواعيمجمهولتقو‹؛هحصو

ضرأنمدرجبرادوأجوتةقطنمبكلذناكو

.سراف

ريثكادهتجمناكوءعرولاوملعلابلالبوبأرهتشا
نموهو‹بهاذملاهتعزانتكلذلجأنم؛باوصلا

كلذنموء‹بدألابتکيفهریعودربملاهاورربصلاو

:هلوق

ىقتلاىفوءافولايفبهونبادعبأ

ةمالسيُجرأوأًءاقلبح

اكلامونصحنبديزاولتقدقو

ينتريصبويتيملستراي

اكتلوأالأیّنحیقتيندزو

هنعامسابعنبانعلفوننبنيصحیوردقو

وبأ“146.157-2/148ءةغالبلاجهنحرش

اممجعم:يركبلا“131/1(ج.ط)ةريسلا:ءايركز

نبا“4/94.خيراتلايفلماكلا:ريثألانبا“مجعتسا

مجعم:يومحلا“59/4.ءةياهنلاوةيادبلا:ريثآلا

:ينيجرذلا“1(خم)ريسلاباتك:رامعوبأ“نادلبلا

19٠ء6قريس:دادمنبا“214/2-226ءتاقبط

:ىخامشلا“118.ةاقتنملارهاوجلا:يداربلا*9

رطاتتقلا:ىلاطيجلا“6189-1/65ريسلا

22/1246361362165/2188

؛30/1.تاباوحلاوريسلا:نامعءاملع“3

‹79ء68ءةيفاشلاةلاسرلا:شيفطابطقلا*52

‹378-2/383ءريبكلابرغملاخيرات:زوبد“5

(نوقرم)اركفواخيراتةيضابإلا:دمحمرصان“1
نامعناَسحملسموبآ:دمحمرصان*21-1

:رصاندمحم80ءةيمتسرلاةلودلا:زاحب“(نوقرم)

:يبايسلا"126-81142-95قةوعدلاجهنم

ءةيضفلادوقعلا:ىثراحلا“74.زاجملاوةقيقحلا

:نالهج*4ںہاجمامإلا:يفاوصلا*120-7

‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا“30ءيسايسلاركفلا

دمحم“70ءةكرحلاةأشن:ضوعتافيلخ“749

32-33ء«برغملاورصميفةيضابإلا:بجر

فراعملاةرئاد“(خم)مالظلاحابصم:قيقرلا“

:يلكرزلا“185-13/186؛472/8ءةيمالسألا

ءةيضابإلاةكرحلاونامع:شقرق“87/8ءمالعألا

382/1مالسإلاخيرات:ميهاربإنسح“87-5

يمعاباب“*136-137ءجراوخلارعش:سابعناسحإ"

ةجمدملاصارقألاوتانرتنألايفةّيضابإلا:دّمحم

 

.ةيملاعلاةعوسوملالصف(رم)هلتقمدنعهاثروء«ليبسلالالبوبأباصأ»:هلوق
.ءارعشلانمريثكلا

:رداصملا

نبا“72/274.نيبتلاونايبلا:ظحاجلا"
نويع:ةبيتقنبا60۰-111ءمالسإلاءدب:مالس
:مزحنبا*7242/2‹1/163ءرابخألا
:ىربطلا“0223211ءبرعلاباسنأةرهمج
01582182‹لماكلا:دربملا*174/6خيرات
:ديدحلاىبأنبا“ديرفلادقعلا:هبردبعنبا"5

412

2c

Cuperly: Introduction a L'etude de L'Ibadisme,

19-23, 60, 306. "Encyclopédia Universalis (CD
ROM), 1995. thèmes: (IBADITES).

:تاظحالم

*

.ريدج:دروو

.هتدجليقوهمةيدألاقي”



 

875

)م12/ه6:ق(

يفةيدقعلالئاسمللايواروءمالكلاباملاعناك

.يفوسلاةفيلخنبنامثعورمعيبألتالاؤسلاباتك

دقيذلا-فسوينبىسيعخيشلانعهتاياورو
دمحمنبهللادبعخيشلانع-هيلعذملتتنوكي

.ىتنللا

:رداصملا

(ع.ط)531-532(طم)ءريسلا:يخامشلا

2/175

“motylinsky : Bibliographic, 23 “Basset R: Sanctuaircs,
110 “Lewicki.T: Les historiens, F.O III, 114-115.

876

زيزعلادبع‹زيزعلادبعتنبميرم

:ت-م1937تیلوج4/ھ1356:و)

(م1957سرام15/ه6

ةيرئازجلاةيريرحتلاةروثلا ءادهشنمةديهش
يهوءةكرابملا

ميلعتلاتلوازمثءةمومألاةسردميفتسرد

ملوءةيئادتبالاةداهشلاىلعتلّصحتنأىلإيئادتبالا
تقحتلاوءةيلئاعلااهفورظلةيوناثلاةلحرملالصاوت

محتفتاضرمملاةسردمب .ةضّرمم:ةداهشىلعتلصحتف

رئازجلابيعماجلاىفشتسملايفاهتُمهمترشاب
.راطقلایمشتسميفمد‹ةمصاعلا

عمطاشنبتلمعم1954ريرحتلاةروثعالدناعمو

تکراشفءةروثلاىلإتًّمضناو‹نيدهاجملااهناوخإ

دونجلاىحرجضيرمتبتّمتهاو«كراعمةدعيف
قئاثوبتکتكلذنعالضفتناكو؛مهعمةبراحملاو

413

رورم

.اهلزنميفةنقارلاةلآلابةروثللةّمهم

.م7سرام15مويفرشلاناديميفةلطبلا

:رداصملا*

جاحلا*272/3ءنييبازيملارود:يروتنلا“

.221بازمينبخيرات:ديعس

877

فوعنبراتخملاجوزمیرم

(م748/ه130:ت)

.ةوعدلالهأنمتالّطبلاءاسنلالئاوأنمةرعاش

‹يراشلاةزمحيبآ«فوعنبراتخملاجوزيهو

يهوةکميفهعمتدهشتساوءهبورحيفهتكراش

:زجترت
ملعألاتنبواديعجلاانأ

میرميمسافيمسانعلاسنمو

مذخمفيسبيراوستعب

:رداصملا

.23/144.يناغإلا:يناهفصألا*

878

يراوهلانارمعنبروزم

(م787-823/ه171-208:نيبيح)

ريخلابرهتشا‹مهنايعأونييمتسرلاهوجونم

مامإلاهالو«ريبدتلاوةسايسلانسحبفرعوءلدعلاو

)787-823/ه208-171:مكح)باهولادبع

.هلاريزوهبناجىلإهذخَتاهت«تايالولاىدحإىلع



نیزم

:رداصملا

(ج.ط)117/1(ت.ط)ةريسلا:ءايركزوبأ"

ينورابلا“145/1ريس:يخامشلا1۹#

:يكستفيل“165/2ءةيضايرلاراهزأآلا:ناميلس

:رمعمىلع*38.تاسارد

ءرئازجلاخيرات:يلاليجلا*462/2Gح‹خيراتلا

1/178.

بكوميفةيضابألا

879

(هللادبعوبأ)ينايسولاهللادبعنبنيزم

)158-1106/ه450-10:500ط)

هللادبعابأو«فلخينبناميلسعيبرلاابأرصاع

.ةباّرعلا

عفرتهيلإءاحلاصالضافوءاملاعاملعناك

ناكوءلزاونلاتلزنىتمهيأربىفشتسيو‹لئاسملا

يأرلا»:دّدرياماريثكواياصولاىلعفلختس

.0...ةراش,

ىيحيءايركزابأةريسلابحاصنأحجارلا
ىرقفیدحإلاونيتبهيلعذملتتينالجراولا

.نالجراو

لصيمل؛همکحوهیواتفهيفعمجاناویدكرت

.انيلإ
:رداصملا

362/2-374(ت.ط)قريسلا:ءايركزوبأ“

ىلإبوسنم)برغملاخياشمريس:ينايسولا"
‹1/57(خم)ريس:ينايسولا*080(ينايسولا

429/2-437.تاقبط:ينيجردلا*76-5142

.83/2ريسلا:يخامشلا“

880

بوقعيوبأهركذءةيربربلابًارعاشوًاخيشناك
.خايشألانعهتياوريفدمحمنبفسوي

:رداصملا

.2/164.ريسلا:يخامشلا"

881

ىسلدنآلادوعسم

)م8/ه2:قرخاوأ)

نمحرلادبعمامإلاكرتنيذلاةّنسلارفنلانموه

ةنسهتافولبقمهنيبىروشرمألامتسرنبا
.م787/ه1

الضافالجرناک»:هریسیفءایركزوبأهنعلوقي

.«نيملسملاخويشنمًاعروًاهيقف

هتناکموهعرووهملعنأريغءريثكلاهنعفرعنالو

دبعمامإلامهراتخانيذلانمضنوكيلهتحشر
.هدعبةيمتسرلاةلودلاةمامإيلوتلنمحرلا

يسلدنألادوعسمةفكتحجرنييمتسرلليناثلامامإلا

لوقيف«متسرنبنمحرلادبعنبباُهولادبعةفكىلع
هوردابفدوعسمىلإتلامةماعلانإ:ءايركزوب

باهولادبعاوردتباوءىفتختساومهلبرهفءهوعيابيل
هلمهتعيابملمهکرتبدوعسمعمساًملف‹ەوعیابيل

جرخ-هنعهللايضر-باهَولادبعةعيابممهتدارإو

نمملزانتبءهيبأدعبةمامإلاباهولادبعىلوتو

.هيلإةيعرلاتلام



بتکنمةداحلاهذهلعبةصخشلاهذهتمتحا

ًاعابطنايطعيامملبقنمةرومغمتناكامكءريسلا

.ةسايسلاوةهجاولانعهدعبوهعرونعًاحضاو

:رداصملا

(ج.ط)89/1(ت.ط)ةريسلا:ءايركزوبأ"

:يخامشلا“46/1.تاقبك:ينيجردلا“86-5

ءةيفاشلاةلاسرلا:شيفطابطقلا“145(طم)ريسلا

99/2ءةيضايرلاراهزألا:ناميلسينورابلا*7

38ءةيضابإلاخيراترصتخمءعيبرلاوبأينورابلا*
2350/3451456‹«برغملاخيرات:زوبد“

ةلودلا:زاحب“108.ءةيمتسرلاةلودلا:يريرحلا“

خيرات:بوقعينبملاس“115387ءةيمتسرلا

.70برج

882

(رفعحوبأ)يتانزلادوعسم

)م1167/ه563:ت)

.بازيمىلإم1077/ه470ةنسدمحم

نأفطعلالهأهنمبلطم1084/ه475ةنسيفو

؛نيتنسمهنيبثکمفءاملعمواظعاومهنيبلزني
ن

بهذيناکوءاميدخدّمحمابدهعيفةيادرغنكس

ةكيلمنطوتسامثءةبلطلاميلعتلةكيلمىلإمويلك

.ودبيامىلع

يفىسيعوأخيشلافلخم1092/ه485ةنسيفو

.ةدلبللةيسايسلاوةيعامتجالاوةيملعلاةخيشملا

ةرخابقرغثداحيفدقفم1107/ه501ةنسيفو
دعببازيمىلإعجرم‹ةطلامةريزجبرق۔اجحلا

.م1131/ه526ةنسيفةنسنيرشعوسمخ

ربكأو‹وريو»یتبجىتانزلادوعسمربتعيو

415

دوعسموب

:رداصملا

ماظن:زايتم“ةيفاشلاةلاسرلا:شيفطابطقلا

‹نييبازيملاةايحنمةذبن:يرونلا“1(خم)ةبازعلا

33«بازميتبخيرات:دیعسجاحلا“1/94

Louis.D: Les Mechaikhs, 1, 5, 9.

883

يكيلملادوعسموب

)م1154/ه548)

نمناکءةكيلمةنيدمىلإبسني«بازيملاطبأنم
رئازجلاوسنوتوةبرجيلاهأءادناوبلنيذلالئاوألا

يفاوئاعنيذلاءنابسأإلاةازغلاةيراحمل‹نارهوو

لحاوسبةدابإلاولتقلاعارشاورشنواداسفضرألا

يلاوحةيبيلصةلمحيف‹ىمالسإلابرغملا

.م1154/ه8

ًاريسأعقوف«بازيمهتلسرأيذلادفولاعمكراش

.نابسالادييف

:رداصملا“

.110‹106(خم)بازمخيرات:زايتم

884

ينسارهيلاءايركزيبأنبدوعسموبأ

)م12/ه6:ق(

ءاهبةقلحلاماظنيعفاروءةبرجةبارعرابكنم

روسميبأخيشللديفحوهوءذاذفألاءاملعلانمو

.نيجوينباجسي
ص
ى

-

یتشپهدعبنملثارتنمهلصواملقنىلعلمع

يجاهنصلاسيدابنبعملاةلمحبًاءدب‹هدهعیف

ةلمحبءاهتناوم1039/ه431ةنسةيرجىلع

.م1134/ه529ةنسةبرجىلعىراصتلا



دوعسم

لئاسموتایاورهلءلوصألابملاعوملکتموهو

ةفيلخنبنامثعورمعيبألتالاؤسلاباتكيفةيدقع

يبأخيشلاهرصاعمعمةيملعتالسارمهلو؛يفوسلا

:لبقت)ينالجراولايفاكلادبعرامع

.(م14/ه570

وبأ:همساتاماركَبحاصةيبعشلاةياورلاركذتو

ملعلاذخأيناکو«غيرأنمبازیميداوىت‹دوعسم

.فطعلاةدلببلبجيف

:رداصملا

:ينيجردلا*450(ج.ط)ريسلا:ءايركزوبأ"

ءريسلا:يخامشلا*300/2-302.تاقبط

نعحمالم:يريبعجلا*175-2451-450

‹198-200ةبازعلاماظن:يريبعجلا*7ءةكرحلا

.بازيمدهاشمةرايزلوحةلاسر:لوهجم“0

3.

885

دیعس‹حلاصنبمیهاربإنبدوعسم

«ضابقبريهشلا

(م1918/ه1337:ت-م1852/ھ1269:و)

نبدّمحماخيشلاةميألابطقةذمالتءامدقنمو

ىلعلصحامدعبهدهعمبقحتلا٠شیفطافسوي

دجسمباظعاووًامامإمثايبازعنّيعهجٌرخَتدعبو
ةسردملاباسردموءقيتعلادجسملابمثملاسيب

‹ةثيدحلاةضهنلاناكرأنمربتعيو.هتدلبيفةينارقلا

.ميلعتلاو

رابكلااهرضحيءهراديفهتصاخسروردهلتناك

416

دارأنملةعلاطمللصصحبناجىلإ‹راغصلاو

.فراعملانمةدازتسالا

ء؛ملظلاةبراحميفشّيفطابطقلاهذاتسأادناس

ٌذضاهضاخيتلاهكراعميفهراصنأنمناكو

عدبلاةتامإيفةريبكلاهتالوجىفوءرامعتسالا

.ننسلاءايحإو«تافارخلاو

ءاةوالتلالالخةيلصتلاضراعنمىلعّڈر»:هل

.نجسيينببلضفالآةبتكميفةمورخمةسخنهنم

:رداصملا*

2/185(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ

‹143/2؛377/1-378رئازحلاةضهن:زوبد“

84-1/85‹نييبازيملاةايحنمةذبن:يرونلا“8

ةيعمج“146بازمينبخيرات:ديعسجاحلا“

مقرلضفالآسرهف.ءتاطوطخملاليلد:ثارتلا

نبادمحأفيلأتنمهلمجرتملاةايحيفلاقم“0

ةيمستةقيثو“ثارتلاةيعمجةزوحبيلكبرمعجاحلا
‹اديعسميهاربإنبدوعسمجاحلاخيشلا»ةسسؤم

ء؛كمحابنبميهاربإنباديعسةسسؤملاريدمزاجنإ
.م1996رېمسيد

886

يريصنلايروصنملانبدوعسم
(م11/ه5:ق)

نيذلاهتوخإعباروهوءةوارغمنمرامزروينبنم

ةعبرأيريصنلاروصنملاونب»:ينايسولامهيفلاق
دبعوءسانلادّيَس:لاكشأمهتنأكءلابشأمهلك
.(ةزمحوءدوعسموهللا

دقفءةلوطبلاوةعاجشلابهتوخإودوعسمرهتشا
دامحدنجنمًاددعامهدحوهللادبعهوخأووههجاو

دوعسملتقفءاًماَيَأ(م1028/ه419:ت)نيغلبنبا

ةوارغمجربنمجورخللهللادبعًرطضاوءاحورجم
.يداّمحلادئاقللاملستسم



:رداصملا

.2/196؛64-1/65(خم)ريس:ينايسولا"

887

يريخلااللنبدوعسم

يبرجلايميجألا

(م19/ه13ق:لبق)

هلو«ننساوضئارفلاوءهقمفلاعورفوءديحوتلا

.تادابعلايفةروهشملا«ةيوداجلاةموظنملا»

:رداصملا*

ةيرجءاملعمجارتيفةلاسر:تیراعتنبا”

.91(خم)

888

ينمومسلاحلاصنبدوعسم

(م1560/ه967:ت)

ةخيشمتّلوتىتلاةينمومسلاةرسألادارفأنم

.سنوتبةبرجةريزجبمكحلا

نمبصنملااذهىَلوتنمرخآوهوءهدلاوفلخ
ماعهلالماعاشابثوغرداهيفهنيع‹«هتلئاع

.م1552/ه0

.يرحبلاديصلليموقلاناويدلازكرمهناكم

:رداصملا

(خم)ةبرجخيراتيفةلاسر:يتاليحلاناميلس

نباملاس“113ءةبحألاسنؤم:يبرجلاساروبأ“6

ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“29ءةبرجخيرات:بوقعي

‹305-306ءةباّرعلاماظن:يريبعجلا“579(ځڂم)

330-60.

417

دوعسم

889

دوعسمنبدمحمنبدوعسم

يلکب«ميهاربإنبا

(م1936/ھ1355:ت-م1883/ھ1301:و)

.بازيميداوب-تنينجات-فطعلاخیاشمنم

هيقفلاملاعلاىلعميركلانارقلاظفحفةفلجلاةنيدم

ةفاحنوهعرول«ةئنحلاروفصع»بهيّنكيناكومداخيشلا

.همسرناقتإونارقلاظفحىفاعرابناكو«همسج

رمعجاحلاخيشلاهّمعىلعذملتتف«هدلبىلإعجر

مت؛ةعيرشلاوةيبرعلامولعيفزربف«يلكبومحنبا

خيشلاةميألابطقلبتكامكءاّصاخًابيتاكهّيع

‹نييسايسلاوءاملعلاىلإةهّجوملاهلئاسرضعبشّيفطا
د

.ةريبكةوءليمجيبرغمطخنمهبزاتميامل

نآرقلاملعيلظوءقيتعلادجسملابةباّرعلانمناك

ءةليوطةّدملدجسملااذهةرضحمبهقفلاوديحوتلاو

.ذاذفألاولحاطفلانمةّلثهيديىلعجّرختف

:رداصملا*

:يروتلا*2/559ءريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ"

خیرات:دعسجاحلا“1/85‹نييبازيملاةايحنمةذين

دمحأفيلأتنمهتمجرتيفةلاسر“146بازمينب

.ةيعمحلاةروحب«يلکبجاحلانب

890

رکبابدمحمنبدوعسم

(م1895/ھ1313:و)

.بازیمبةيادرغةنيدمنايعأنم

لخدم1928ةنسيفق«ةيسنرفلاوةيبرعلابفقم
هنيدميفلدعشابةّمهمیلوتوءةيسنرفلاةرادالا

.م1934ةياغىلإةنيطنسق

 



ملسم

لَّوَأوهوءةنسلاسفنيفةيادرغبايضاقنّيعمث

ةيكلاملاوةيضابإللةعماجةمكحمىفاهبضاق

ىلعةقرفلكبةصاخمكاحملاتناكامدعبءدوهيلاو

.هدلح

:رداصملا*

“Brochier: Livre d'or, 26.

891

(ةديبعوبأ)

)م762/ه145:-ت)

«ءالولابئميمتلاةميركيبأنبملسمةديبعوبآوه
یفةيآناک«سرافنمهلصأءةئيدأنبةورعلىلوم

نسحو‹ريظنتلايفةءافكلاوةردقملايتوأءءاكذلا

تفرعءليلجملاعوءكنحمسايس؛ريبدتلا

يفةيسايسلااهتازاجنإربكأهيديىلعةئيضابأإلا
'.برغملاوقرشملا

هتياورو«يدزألاديزنبرباجمامإلانعملعلاذخأ

نمريثكلانعىوردقو؛هلثمنععیعباتةياورهنع
سنأوءيراصنألاهللادبعنبرباج:مهنمءةباحصلا
ديعسوبأو«ساَٿبَعنباوءةريرهوبآوكلامنباا
نعملعلاذخأامك؛نينمؤملامَأةشئاعوءيردخلا

نبرفعجنعوءّينامعلاعباحصلاساَبَعلانبراحص
امرٹكأوءماًمضنعورباجنعيوريناكو؛كاّمسلا
.يدبعلاراحصنعىور

ناکوءناهدلاحلاصحونيبأوراحصنمهقفأناك

هسفننطو.كاّمسلانبرفعجىلعَوءامهيلعمّدقملا
مّلعتلايفثكمدقفءهنمةدافتسالاوملعلابلطىلع

ميلعتلايفكلذدعبثکكم ۳
.ۍرخأةنسنيعبرأاذاتسأ

418

جاجحلانويعهلتضّرعتبوؤدلاهطاشنلارظنو
هنمجرخيملوءهنجسهلخدأفءيفقثلافسوينبا

هنعجرفأف‹م713/ه95ةنسجاّجحلاكلهىتَح

ةمامإىلوتفءّيوعدلاوئيملعلاهطاشنىلإدوعيل
ةنسيفوتيذلاديزنبرباجمامإلادعبةّيضابإلا
اهتمامإتفرعةئيضابإلاتناكاذإف.م711/ه3

‹ّيدزألاديزنبرباجمامإلاصخشيفةّيملعلا

ضابإنبهللادبعصخشيفةَئِيساَيّسلااهتمامإو

يبأصخشيفاعمامهتفرعاَهَنَِفءيميمتلايّرملا
سأرىلعهللاهثعبيذلاءةميركيبأنبملسمةديب

رباجفلخف؛اهنيدرمأةئمألاهذهلىيحيلةيناثلاةئاملا

تاحاجنللرنوتازاجنإوهلامعأعباتوديزنبا
يفهدهعلالخيفةيضابإلااهققحيتلاةريبكلا
.ٌيرجهلايناثلانرقلانملوألافصتلا

نعاديعبءةرصبلابرقبادرسيفةسردمًاشنأ

.ةَئيمأينبنويع

اهميلعتوفافقلامنصىَعَداهيومتلايفاناعمإو

لكشو.ةكيوَمَألاةلودلاًدِضرشابملمعيأركتأ

نيدلانوؤشماهمهسفنباهيفىلوتءةئيّرسةموكحهبش
.ةوعدلاو

تميريهاشمجّرختةئيرصبلابادرسلاةسردمينو
بيبحنبعيبرلا:لاثمأءاهتاعدوةّيضابألا

يبأوءليحرلانببوبحمنايفسيبأوءّيديهارفلا
فوعنبراتخملاةزمحيبأوءيمزراوخلاديزي
ىدنلجلاوءّيحلابلاطىيحينبهللادبعو«يراشلا

دبعباّطخلايبوءفلعسنبةملسوءدوعسمنبا

ءالؤهٌلكوءتنميلايرفاعملاحمسلانبىلعألا

ءمتسرنبنمحرلادبع:ةبراغملانمو.ةقراشم
يلبقلادوادوباو‹ىسمادغلاراردنبلیعامسإو

.ئتاردسلامصاعوءيوازفنلا

هدسع



نبملسمةديبعيبهمامإتحتةَيضابْإلاتفرع

يفاهلودةأشناهخيراتيفةَّرَملّوألةميركىبأ

نميلابٌقحلابلاطةلودكءقرشملاوبرشملا

‹نامعيفدوعسمنبىدنلجلاةلودوءزاجحلاو

يفحمسلانبىلعألادبعباطلايبأةلودو

..ةيقيرفإ

ةَئمَحَأزربيهتذمالتنممالعألامجارتعبتتو
يبأةمامإيفةئيضابإللتققحتيتلاتازاجنإلا

.هذسع

اراثآكرتدقفيسايسلاويوبرتلاهداهجنعالضفو

.يدبعلاراحصو‹كاّمسلانبرفعجوديز

نمةعومجموهوةديبعىبألئاسم»بانك.2

.(ةاكزلاىفباتك».3

.(ةديبعيبألئاسر»بفرعتلئاسر4

يفةرئانتميهوءلوصألاوعورفلايفیواتف.5

.بتكلا

نبلصاومهميعزمحفأوةلزتعملارظان.6
.ءاطع

.ءاغلىلاءابطخلانمظحاجلاهربتعا.7

ءةئيضابإلاريصمىفلاّعفلاهرودنأورغالو
تلعجهديىلعتقّفحتىتلاىربكلاتاحاجتلاو

:مكح)روصتنملارفعجابأيناثلاَيساَكبَعلاةفيلخلا
:هتافوهتغلبامللوقي(م753-774/ھ158-6

تبهذءنوعجارهيلإاَنِإَوهللاإ!؟تامدقوأ"

.«ةَئيضابأإلا

419

:رداصملا

.3/214؛230/1‹نييبتلاونايبلا:ظحاجلا“

(ج.ط)؛55/1(ت.ط)ةريسلا:ءايركزوب“

134/161٠(خم)ريس:ينايسولا*.60-987

دبعراَّمَعوبأ*.157/2186؛7133

:دادمنبا“.و2ظ1(خم)ريسلاباتك:يفاكلا

‹تاقبط:ىنيجردلا®.26ء19ء18ء9قريس

:ىلاطيجلا“.121£19202/246-238

؛83(طم)ريسلا:ىخاتمَتشلا*.65/1رطاتق
2/71.تاباوجلاوريسلا:لوهجم“.87/1(ع.ط)
ء87ةيناشلاةلاسرلا:سيفطابطقلا*.(شماه)

‹حيحصلاعماجلاحرش:يملاسلا.8108-107

:ينورابلا“.120/8مالعألا:يلكرزلا*.1

:رّمعميلع“.30-31ءةَّيضابْإلاخيراترصتخم

/2ح؛153/1-159.خيراتلابكوميفةئيضابإلا

11٠ء09ءءاثعولاةلازإ:ىبايسلا*.2/27ق

ء43‹يضايرلادهعملاتاقلط:يبايسلا.38-3

قيلعتءمالسإلادعاوق:يلاطيجلا*.547

2/0.383‹برغملاخيرات:زوتبد“*.1/74‹ققحملا
ضوع“.60432195-150/3653

يدهم“.103ءةَيضابإلاةكرحلاةأشن:تافيلخ

.63.قرشملابةَيضابْإلاةكرحلا:مشاهبلاط

.31/1-35ءلاركفواخيراتةَيضابإلا:رصاندمحم"

.106.ةّيقيرفإبيبهذملاعارصلا:بوذجملا“

.5ء4ءيديهارفلامامإلادنسم:يرومرمرصان“

:دمحمبجر“.67ءةيمتسرلاةلْوَدلا:يريرحلا"

بجر“.23ء22ءبرغملاورصميفةئيضابإلا
:يثراحلاملاس“.32ءةحالملاونوُتينامعلا:دمحم

ةلْوَدلا:زاحب“.139.156-149ءَةَّضفلادوقعلا

:رصائدمحم“65335339-75ةيمتسرلا

ء‹يسايسلاركفلا:نالهج“115-122ءةوعالاجهنم

.1/104:يراضحلادصعبلا:يرسيبعجلا*.8

رود:يريبعجلا*.13ء.نامُعةقالع:يريبعجلا“

:نورخآوينيجاوتلاينهم“.27.ةّيضابإلاةسردملا

مامإلادنسم:لوهجم“.135ء49نئدابمهذه

.14(خم)ةّيثيدحلاهتميقوبيبحنبعيبرلا



(ةرضاحم)ةرصبلابنيملسملاةعامج:يكستفيل"

.120ءققحملاقيلعتءةبوجأ:نوفلخنبا.5-4
*

ةيعمج.5؛بتازمیتبخيرات:ديعسجاحلا“

ةماقمرديلآسرهف-:تاطوطخملاليلَد:ثارتلا

٠عومجمنمض‹نومأملايدينيبةديبعیبامامإلا

.109مقر

‘"Ennami: New Ibadi manuscripts, 67.

892

ىتانزلاءيناهنبروسملا

(م772/ھ154:يفڻيح)

راث«برغملابةئيضابإلاةتانزةليبقنمراوثلادحأ

.ةئيقيرفإبةيمأينبةالُوروجًدض

رصاحوءةئيضابإلانمفالاةرشعنماشيجداق

«درمرازهببقلملاصفحنبرمعاهيلاواهيلعوةنبط

.درمرازهنمةعدخبمزهناهنأالإ

:رداصم

‹برغملاوةيقيرفإخيرات:يناوريقلاقيقرلا“
:نودلخنبا“.177/5ءلماكلا:ريثألانبا“.6
.59/2‹رئازجلاخيرات:يليملا“.329/6ءربعلا
.82ةَيجراخلاتائالعلا:ميركلادبعتدوج“

893

ةنصخنبليترجنبفداصم

)م9/ه3:ق)

ةلوذللةرصاعملاءةَيتانزلارمدینبةرامإسيئروه

:اهتمصاعو«يراخبلارصقيحاونبتناك.ةيمتسرلا
.سالطميت

ٍ
مهلكوءةلاسمنبالاعباتليترجنبفداصمناک

.ترهيتيفنيئيمتسرللنوسفانمةَيضاَبِإ

420

:رداصملا

:ىركبلا“104-107.نادلبلا:ىبوقعيلا“

1/156‹رئازجلاخيرات:يلاليجلا“.64ءبرغثملا

ةلْوَدلا:زاتحب“61-2/62ءرئازجلاخيرات:يليملا“

.124-133ءةيمتسرلا

894

ییحینبةلاصم

)1058-1106/ه450-10:500ط)

هللادبعىبخيشلادنعمُلعت‹كاتسنلاوءاملعلانم

؛«لوصألاىفرظنلاوةّجحلالئاسم»ركبنبدمحم

ةبرجةريزجبنالسيودمحميبخيشلاىلإفلخينب

.هقفلاهدنعملعتيل

.ةدلاخلاهمكحوهرئامب

:رداصملا

؛269/1(ت.ط)ةريسلا:ءايركزوبأ“
ريس:ينايسولا“281/1-282(ج.ط)2

(خم)ريس:ينايسولا“69(بوسنم)برغملاخياشم

؛تاقبط:ىنيجردلا“22279286

33/2(ع.ط)ريسلا:يجاكمتشلا“453-12
.215(خم)نابلانصغ:مازعأ“

895

ييرصملاليعامسإنبىفطصم

(م20/ھ14:ق)

ديىلعَئضابإلابهذملاىلإلّوحتءةيعادوملاع
/ه1334:ت)يجخاتمكشلادیعسنبمساقخيشلا

.)ع1916

اباتكافَلأو‹ةَيمالسإلاتأالجملاضعَباعماًرشْن

.«ةيمالسإلاةيادهلا»:ناونعب



 

:رداصملا*

.2/301(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ*

896

نامدسنببعصم

)م787/ه1:يفىح)

ةعبسلادحأوءاهمالعأوةيمتسرلاترهيتءاملعنم

باطخلانبرمعنينمؤملاريمأبءادتقاهدعبةمامإلا

ءحالصلانممهيفمّسوتاملكلْذَو هنعهللايضر
.لدعلاوءةَوَقلاَو«ملعلاو

‹دعبالوحيشرتلااذهلبقلیصامتهنعفرعنالو

ينبنأركذيشّيفطاخيشلاةتميألابطقناكنإو
كلذلواذهنامدسنببعصموٽبمه:لیقبازیم

نمرثكأةميدقلارداصملاىف«بعصمونب»:ةرابعدرت
.«بازیموتب»:ةرابع

:رداصملا

(ج.ط)؛89/1(ت.ط)ةريسلا:ءايركزوبأ"

ةلاسرلا:بطقلا“145(طم)ريسلا:يجخاَتمَسشلا“"5

‹برشملاخيرات:زوُتبد*87.107ءةيناشلا

0314ء115ءفيمتسرلاةَلْوَدلا:زائحب“452-3

.108.ةيمتسرلاةَلْوَدلا:يريرحلا“

897

فلخينبرامثوأ*نسادوكصم

(ميهاربإوبأ)ينامرغلايتازملايمجدلاكلامنبا
)م10/ه4:ق)

‹يرجهلاعبارلانرقلايفةئيضابإلاخياشمنم
هللادعدمحمابأو‹ىنودملالامجدمحمابرصاع

.ةدحاوةقفرىفاعماوُجحذإ«يئامللاريمألانبا

ةاودلاهنأش»اريبكابتاكواملاعوءاميركاخيشناك
.ماياةرشعيفاباَتكرشعدحأبتكذإ«ملقلاو

#230م۔مالعامجعم

داعم

:رداصملا

272‹188.198(خم)ريس:ينايسولا“

.2/153(ع.ط)ريسلا:يجاَمَسشلا“

:ةظحالم

.سادوکطم:دریو*

898

**(لوديموبأ)يراوهلايفزنزلا*نسادوكصم

)1009-1058/ه400-9:450ط)

نبدمحمهللادبعيبأخيشلاءاقفرنملضافخيش

لبسىلإادشرموةعادواظعاوناکء‹يسوفنلاركب

.لاعفألاولاوقألايفهتباصإبرهتشاءحالفلا

ناسللابهنعیوریامرثکأوءظعاومولاثمأومكحهل

.يربربلا

:رداصملا

324/2(ت.ط)ةريسلا:ءايركزوبأ“

:يجخاَتمَشلا°420/2-421:تاقبط:ينيجردلا*

.2/79(ع.ط)ريسلا

:تاظحالم

:كلذكدرو**نسادمکطم؛‹سادوکطم:درو*

.لودکم

899

)م11/ه5:ی)

ترقت-غيرأيفنيروكذملاةعبسلالادبألانم
َيقن»ادهازاحلاصالجرناکفولجأىلإلقتناء-ايلاح

.اهنوذ؛هدومحمبلقلا

تيبيوءولجأىلإيتأي[نأ]ةليللکيف»هبأدناک

رصعلايلصُيىحسلجملارضحيوءةقلحلاعمهيف



دبعموب

راغلادنعيذلاليليوينبهلهأىلإيضميفمهعم

ٹیح«رکبنبدمحمهللادبعىبآراغوهو‹اىعستلا

.ةباَرَعلاةقلحماظنسَسأت

ریخ»:لوقيركبيبأنبىحيءايركزوبأخيشلاناك
‹ميهاربإهدلو:ولجأنايتفریخو‹داعم:ولجأخویش

هترسأببرضف.«ذاعمتنبةشئاع:ولجأءاسنريخو

.لضفلاوملعلاونيدلاوحالصلايفلثملا

:رداصملا

190/2-192(خم)ريس:يىنايسولا"

:رّمعميلع“87/2(ع.ط)ريسلا:يجخاََثلا*

.365-4/366ح«بكوميفةَيضابإلا

900

ىنوانجلادبعموبأ

)م9/ه3:ق)

ةسومنلبجبوداجبرقنواتنجإهنيدمءاملعنم

ىتَحملعلابلطيفةنسنيرشعثكمو.رارطنقب
سانلااهدصقييتلاةّماهلاعجارملانماعجرمحبصا

.ةدافتسالاوءاتفتسالل

:رداصملا

28/2206(ع.ط)ريسلا:يخاَّمشلا
:رّمعمیلع*386/3«برشغملاخيرات:زوُتبد*

.2/197ق/2ح«بكوميفةَيضابإلا

901

(حلفأوبأ)حلفأنبدبعم
)م12/ه6:ق)

ناميلسعيبرلاوبأمهيلعدمتعانيذلاخياشملانم

ءاهتياوروهريسريرحتيفينايسولامالسلادبعنبا

.رايخالابمهمصونتممو

422

:رداصملا

109ء2/153(خم)ريس:ينايسولا"

.27-28ءةيمتسرلاةلْوَدلا:زاتحب“

902

وانجنبزيعملا

)م12/ه6:ق)

تالاؤسلاباتكهيلعضرعءريسلابعيلضوملاع

ءينغرملايفوسلاةفيلخنبنامثعورمعيبخيشلل

صفو .هحح

هنعیور‹ليعامسإهمساملاعربازيعملاخيشللو

.ةديقعلاىفلئاسمىفوسلا

:رداصملا

.7-9(خم)تالاؤسلا:يفوسلا“

903

*جاحلانبةزيعما

)م1870/ه1287:ت)

ةشوشوببراحءنالجراوبنيکوينبشرعدئاق
لاومألبهانلاءليبسللعطاقلا‹ءارحصلايفرماغملا

.سائلا

ءةشوشوبهيلعضبقفءهشرعوهتنيدمنععفاد
.صاصرلابایمرءاردغهلتقو

:رداصملا“

يلع“81-82ء68(خم)نابلانصغ:مازعأ“

جاحلا“2/420ق/4ح؛بكوميفةَيضابإلا:رّمعم

.102.بازمينبخيرات:ديعس

:ةظحالم

ةزريعمجاحلانبخيشلا:درو*



904

لضفملا

(م748/ه130:ت)

ٌيومألادئاقلامامايراشلاهزمحوبمزهنااتم

ةُكَموحنةرونملاةنيدملانمٌيدعسلاةئيطعنبدمحم
هبراحفءهلالخلضفملاةنيدملايفكرتءةمّركملا

.هولتقوةنيدملالهأ

:رداصملا

:يناهفصألا“257/3.بهذلاجورم:يدوعسملا“

؛تاقبط:ىنيجردلا“142/23.ءىناخغألا

.170ءةاقتنملارهاوجلا:يداربلا“2272-8

905

يسوفنلايروطفبلادمحمنبنيرقم
(م1203/ھ599:يفڻح)

دمحميبأنعملعلاذخأءةسوفنلبجءاملعنم

نبقيفوتىيحييبأوءيلدجملادمحمنبهللادبع

.ينواتنجلاىحي

ةلسلسهيلعتزاجنمم.اهيقفاملاعاخيشناك

0يشأریس(باتکفلاوا©هقفلايففتلأ

مجارتبنيينعمللةريبكةكيمَح
7ءيرجهلاسداسلانرقلالبفةسومنلبج

ةَّماهاصوصنهنمسبتقاويجخاتمَتشلا

/ه599ةنساذههفيلأتيروطغبلالمكأدقلو
.م23

ةمهأهليذلا«ةسوفن

دادعيفئئارتلائخيراتلاباّتكلااذهناك

يفبوقعينبملاسخيشلاهيلعرثعىحءتادوقفملا
.اطوطخماذهانمويىلإلازيالو«نيرشعلانرقلا

.مجعملااذهيفةدمتعملارداصملامهانموهو

423

لیقمنبا

:رداصملا

(ع.ط)؛244-245(ع.ط)ريسلا:يخاَمّشلا*
125ءةيناشلاةلاسرلا:شّيفطابطقلا“*2

دعبلا:يريبعجلا*37ء31ةماعلاملس:ينورابلا“

:زاحب“26نامةقالع:يريبعجلا*87ءيراضحلا

يدهملا*26؛يمالسإلابرقملايفءاضقلا
ةَلَجَمءةيمتسرلاةَلْوَدلانمتاحمل:يلدبعوبلا
:دمحمیسومویسیع*202صء41.عءةلاصألا

.ع.5جم٠‹بتكلاملاعلحمءيکيفيلةيفارغويلبيب

:تاطوطخملاليلَد:ثارتلاةّيعمج“85ص1

.3/50تلیعسجاحلاسرهف-

“Lewicki: Encyclopédie de l'Islam, 2ême ed, Vol
2, 1327. “Lewicki: Les historiens, 111-113.

“Lewicki: Une chronique Ibadite, 74-75.
‘Ennami: NewIbadi manuscripts, 84-85.

906

“لیقمنبا

بوقعيابأخيشلارصاعءايبيلبةسوفنخياشمنم

.يسوفنلاوافيينبفسوي

ايضاقةَيراناتایاورلانمرهظيامبسحناک

لجرولعةداهشبیىضق»دء؛كلذبحرصتملناو

همالفيسوفنلاوافيينببوقعيابأكلذغلبفلدعريغ

:روهشملاةسوفنيضاقلايأردمتعاَُتكَلَو.«هلذعو

ةنسونامةكرعميفىفوتملاحتفنبسورمع

.م23/896

:رداصملا

.1/56(خم)ريس:ينايسولا*

.لبقموب:كلذُكدرو“



907

(دمحموبأ)يفرديإلايلم

)4-912/ه250-6:300ط)

یوقتلاخيشءايبيلبةسوفنلبجخياشمنم
ءةوعدلالهأرايخنمناك.تاماركلاوعرولاو

ابأوءحتفنبسورمعخيشلارصاعءاعدلاباجتسم
نييسوفنلاليغنزنبديعسحون

:هتذمالتنم.ميلعتلابًمتهاوةحالفلاسرام

.يتغزنتلالودجمفسوي

وبا

:رداصملا

0159/2؛12/1-13(خم)ريس:ينايسولا“

.333/2-334.تاقط:ىنيجردلا“

(طم)ريسلا:ىخاَّمّشلا*.65/1ءرطانق:ىلاطيجلا

ةلْوَدلا:زائحب*.241/1-242(ع.ط)؛288-14
.150ءةيمتسرلا

908

ةكيلم

(م14/ه8ق)

نأبازیمدهاشمةرايزلوحةلاسرلابحاصركذ

يذلايناتحتلارصقلابرقنونكسياوناكةكيلملهآ

يتلا-ةأرملاهذهنماوبلطف«قرشملانميداولاىلع

٠نآلاةكيلمةدلبثيحىلإلّقنتلا-اهمساالإفرعنال

.اهلاكلمضرألاكلتتناكاَمَكُرءاهمسابتيّمسف
ةياورلاهذهلةرياغمةياورشّيفطابطقلاركذيامنيب

«ْتّشيِلْمَنأ»ةئيربربلابيهو««ةكيلم»ةيمستناب:امامت

یمستدالبنماهورمعلاجرلتّیمّسنوکتنأنكمي

.رئازجلاقرشيفةرشتنمةيغيزامأةليبق«شكيلم»

یرقنمةدلبرخآيهةدلبلاهذهنافورعملانمو

.ماعيلاوحتسّسأتذِإءاسيسأتةسمخلابازيميداو

.ما355/ھ756

424

:رداصملا“

.13(خم)بازیمدهاشمةرايز:لوهحم“

.ناكوأنوكينأزاجاميفناكمإللا:شيفطابطقلا“
.23بازمينبخیرات:دیعسجاحلا“

909

دانم

(م9/ه3:ق)

ٌهَنَأركذءهراهزأيفعنورابلادنعالإهركذدجنال

نبانمحرلادبعنبباّهولادبعمامإللالماعناك

.ةمالعلابهفصوو(ه171-208:مكح)متسر

:رداصملا

.2/165.ةَيضايرلاراهزألا:ينورابلا“

910

يتازملايمجدلا*نامثعيبآتنبوزنم

(م9/ه3:ق)

ءاهايندلىقتلاوعرولاودهزلاتراتخاةئيتازمةأرما

اهلنوكيلارجافاجوزاهقزرينأَىلاَعَتهللاتعدف

‹ةتنكجلالخدتف«ملظلاوىذألاىلعربصلارجأ

اهجوزناكفتمتاماهلناكف؛ةرخألابزوفتو

ةدايزيفاهناسحإواهربصوءهيلإنسحتواهيلإءيسي

.اهجوزكلهنأىلإمویلك

ذإءيتاردسلاسنوينبىيحيءايركزابأترصاع

ينتملعوةشحولايتنَعَتلزأ»:اهرازاكلهلتلاق
دحأال»:تلاقوةئيربربلاباتيبتدشنأفء٠...ملعلا

ليزيوءسوفنلامغبهذيفءادحأهللايفروزي
.(ةشحولا

ِءْيَشِبينايسولاانلظفتحا«ةئيربربلابةرعاشتناك
‹باسحلاوداعيملالوحروديناكو؛اهرعشنمليلق

.داشرالاوظعولاوتوملاوربقلاو



:رداصملا

.151/2-152(خم)ريس:ينايسولا“

ةلوُدلا:زاحب*.310/2-311ءتاقبط:ينيجردلا“

.346.ةيمتسرلا

:ةظحالم

يبتشن«‹نامثعتش:مسابكلذكتدرو“*

.نامڻابتنب؛نامث

911

ينورابلاءايركزيبأنبروصنموبأ

)م11/ه5:ق)

ةخيشملاوملعلابةروهشملانيتينورابلاةلئاعنم
اهبناكو؛ايبيلبةسوفنءاملعنمو.ةسائرلاو
ءطارصلاىلعاكلاسءامامإاخيش»ءايضاقامكاح

نبدوادعمتالسارمهل‹طاسقالابايضاقامكاحو

.ناميلسوباىنورابلاءايركزوبالعل«(نوراه

:رداصملا

.181/2-182(ع.ط)ريسلا:يخاَّمّشلا"

وبأ“.53ءةَيضابإلاخيراترصتخم:ينورابلا"

.1/18ءىنورابلااشابناميلس:ناظقيلا

912

دمحمنبميهاربإنبروصنم

)م10/ه4ىدعب)

نبرماعنبدمحمنبميهاربإنبروصنموه
.دابعنبتخبنبهللادبعنبیسوم

يفرهطمدالوأو«نجسيينببنانعادالوأعرفذجوهو

.نيتريبكلانيتريشعلانيتاهلبسنلصأوهف«ةكيلم

:رداصملا“

ء35-36ءةيفاشلاةلاسرلا:سيفطابطقلا"
42-1.

425

روصنملا

913

يتازملايتالسولاٌينغلادبعنبروصتنملا
)م11/ه5:ق)

فرشملالبجلا.ءتالسوبةئيضابإلاخياشمنم
.ناوريقلاىلع

نيرقوه:هنعتلاقو‹خياشملانمرداصملاهتلع

يفوملعلايفركبنبدمحمنبدمحأساغلايبأ

دمحمهللادبعيبأنعهنيرقلثمملعلاذخأءّنسلا

.هریغورکبنبا

:رداصملا

.82‹66/1(خم)ريس:ينايسولا“

.2/67(ع.ط)؛392(طم)ريسلا:يخاّمشلا

“Lewicki: Culte de belier, 198-199. “Lewicki:
Les historiens, 113.

914

بوقعينبىسومنبروصنملا

(م12/ه6:ق)

بونجترقتةقطنمغيرأدالببةنالغوخويشنم

مالسلادبعنبناميلسعيبرلاابأرصاع«رئازجلابقرش

هنعىوروءىلعألادبعنبهللادبعوءىنايسولا

نیسو
هالوتيايعامجنينسلاكلتىفةنالغوبءاضقلاناك

خويشىلإاعفارتفناصخشمصاختذإءخياشملا

.بوقعينبىسومنبروصنملامهنمناكوءةنالغو

:رداصملا

.117/1114(خم)ريس:ينايسولا“

‘Lewicki: Etudes, 33, et passim.
historiens, I11.

“Lewicki: Les

 



915

(متاحوبأ)يتاوللادوكنم

)م9/ه3:ق)

ةسايسلاوةسايكلايتوأءةيمتسرلاترهيتنايعأنم
ةندهلاتعقوالذإ«راوحلاوضوافتلانسحو
متاحيبأٌيمتسرلامامإلانيبرهشأةعبرأٍةَدمل
ةنسحلفأنببوقعيمامإلاهلسفانملاهّمعوفسوي

َمَدَق«يتازملابوقعييبأنمةطاسوبم6/899

نيبوهنيبميكحتلاوةندهلاهذهدقعلفسويمتاحوب

حلفأنبٌبوقعيمّدقوءيتاوللادوكنممتاحابأهّمع

.يطمللانبهللادبعهمسابضوافتلل

دوكنممتاحوبأاهلّمحتيتلاةيلوؤسملاهذهنإ
يفماقموذهنأىلعُلُدَتهليمزعمحاجنبيتاوللا

لحلايفٌمدقوءةعومسمةملكهلعئمتسرلاعمتجملا

فسويمتاحابأمامإلانأَوةَصاَخءةخساردقعلاو
عّبرتوءهّمعىلعفاطملاةياهنيفحجنيذلا

.ةّيمتسرلاةمامألاشرعن

:رداصملا

.99رنابخأ:ريغصلانبا“

916

*هَراَمْعَنهلمبةريهشلاةرامعاتنبهلنم

ميركلانآرقلاتظفحءبازيمبةيادرغتايباًرعنم

ءاسنلاماكحأهقفنمتنكمتوءبلقرهظنع

ةباَرَعلاىلعةلئسألاحرطىلعةأرجلااهلتناكو

ةلئسأوأاهتلئسأتناكأءاوس«باجحءارونمارهج

.تايتفتسملاءاسنلا

.*جاحْلبَأةتمام"لبقتايباّزعلاسلجمتسأرت

426

:رداصملا*

‘Goichon: La vie femminine au M'Zab,

.244-245

:ةظحالم

.ةرامعاتنبةنم:ةيربربلاب“

917

(سادرموبأ)يتسربتلايتاردسلارصاهم
)م9/ه3:ق(

هنأودبیو.ایبیليفةسوفنلبجبتسربتخیاشمرابکنم
رصاع.اهيلإبسنيتلاةكيسوفنلاةتاردسةليبقنم

:مكح)متسرنبنمحرلادبعنبباهولادبعمامإلا
.َيتاردسلامصاعخيشلاو‹(م208-1/823-787

.ةسوفنلبجيفهئاقبةليطباُّهولادبعمامإلامزل
ءعروءروماللسرامممزاحلجر»هنأهنعرکذو

ميیحرءدهتجمءنطفءقذاحءلقاعءهيجوهيب
‹نينمؤملاىلعليلذءراّجفلاىلعديدشءىءافعضلاب

.«قدصلاوًيحلارثؤيءمئالةمولهللايفهذخأتال

لصفدصقيترهيتىلإبهذاذإهتداعتناك

طقلو؛مهعورزنوداّصحلادصحاذإفءداصحلا
اياقبنمطقتلاءمهيشاوماوعروءلبانسلانوطاقللا
.ةنسةقفنداصحلا

لبجلهانمالاومأذخأيترهيتىلإهباهذيفو
.لالاتيبعفنل‹ترهيتةمصاعلاىلإاهعفديةاكزةسوعن

ءةياهنلامولعلايفغلب»:ئنيجردلاهنعلوقي

رمألايفاديدشناكوءةياغلاحالصلارمنمیرجو

مهرمأيفءارمألاعبتي‹ركنملانعيهنلاوفورعملاب

.(مهيلعددشیو؛مهاهنيو

عماهيفةرظانمهلوءءامدلاماكحأباملاعناك

.باهَولادبعمامإلا

نيذلاةقراشملانمةعامجنعيجخاّمشلایور



ابمّظعيمامإلااوأراكملاولاقف«برغملااوراز

:مهعمسنيحلاقف؟اذڏهمامإلامظعيمل«:سادرم

هددرا:مامإللاولاقف!ةكئالملاهلجتنملجأالفك

:مامإلاهللاقف...هعمثّدحتنوهلأسنلانيلع

ال:اولاقماقيلف«مهعمثدحتومهباجأف.مهبجأ

مقاذإف...هيلإنوسلجيفمامإلاىلعنولبقيخیاشم

.(مامإلاهيلإماقسادرموب

‹يئاطسرفلانيدبأخيشلا:ملعلاهنعذخأنمم

.سنويوي

يبأالبسنتدجاسمةثالثةسوفنلبجدهاشمنمضو

.رصاهمسادرم

:رداصملا

126-1/127(ت.ط)ةريسلا:ءايركزوب"

15/117٠(خم)ريس:ينايسولا*.126(ج.ط)

‹؛تاقبط:ىنيجردلا“.9125144159/2

؛172-177(طم)ريسلا:ىخاًمّشلا“.294-2
(خم)لبجلادهاشم:ىينورابلا*.0-154)ع.ط)

ىلع“14ء13ءرماغلاهيقفت:شيفطابطقلا.2

ةلوَدلا:زاحب“.193(خخم)نابلانصغ:مازعأ*
.317-145244318£.ةيمتسرلا

918

يوغيولايسوفنلايدهم
)م811/ه196:ت)

ردصلارصعيفءايبيلبةسوفنلبجءاملعزربأنم
ضرأهلتناكءملعلاةلمحنعملعلاذخأءلّوألا
.اهنمقزرتسيوءةعارزلاباهيفلغتشي

ترهيتبةلزتعملاةرظانملبدتنافةرظانملايفعرب

.مهماحفإنعباوادبعمامإلارصقدقو
ءلادجلاملعيفموقملاوه»:نيجردلاهنعلاق

427

يدهم

وهوءلالدتسالاوناهربلايفايلعلاديلاهليذلا

ىلعَو؛لاحملاةلاحتساونكمملاناكمإىلعٌجتحملا

.«لالضلاو

ةسوفنلبجنميعدّنسااملهنأهنعرداصملاركذتو

لبقماتيأةَدِعبيغيناكةلزتعملاةرظانملترهيتىلإ
يتنِإ:لاقهبايغناكمنعلئساًّملَفءةرظانملاداقعنا

نماملاعنيعبس-ةيضابإلا-ٌيحلابهذمىلإتددر
.فالخلالهأ

ثاّقنليطابأىلعهيفٌدُرَيٌيربربلاناسللاببانكهل
یضابِإبانكمدقأباّنِكلااذهربتعيو؛رصننبا
هعضوببسيفينيجردلالوقيو.ارثنفأةكيربربلاب

ٌيربربلاناسللاباهعضاواهعضوامف:ةّيِبرَعلاريغب
ملوفّفطيملمهعاصبمهلاكف؛ربربلااهلقانتيل
برعأالوءهنومهفيامظافلألانمٌدُعَيملو«سخيي

.«هنومهوتيثيحببرغأالو

دبعنبباُهولادبعمامإلاراصحيفدهشتسا

لانفءم811/ه196ةنسسلبارطةنيدملنمحرلا

.فيسلاوملعلا:ربكألاورغصألانيداهجلافرش

:رداصملا

‹110-111‹105-106(ت.ط)ةريسلا:ءايركزوبأ“

102-103(ج.ط)114-3116

ريس:ينايسولا*.109-8113-112116

؛60/1‹تاقبط:يىنيجردلا“.1(خم)

؛160-170(طم)ريسلا:يخاَمّشلا*.314-2

راهزألا:ينورابلا*819/2-1150(ع.ط)

يفةَيضابْإلا:رّمعميلع“.119/2ءةّئيضايرلا

٠برغملاخيرات:زوُئبد*27-2/35ق/2ح«بكوم

ةلؤَدلا:زاَكحب“36392503512

ءةيمتسرلاةلْوَدلا:يريرحلا*8336ءةيمتسرلا

21090.420ءيراضحلادعبلا:يريبعجلا*6

“Lewicki: Mélanges, 160, 171, 269, 328. “Cheikh
Bekri: Kharijisme, 90.
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يتازملاءايركزيبأنبیسوم

)1058-1106/ه500-450)

ناویديفّلؤمدحأوهو«تيدجيتءاملعنم

.اءزجنيرشعورسمخيفعقييذلاءخايشألا

نبیسومنارمعوبأهسفنوهنوکينانکمي
يذلاباتكلاءازجأددعيففالتخالامغر«ءايركز

.هفيلأتیفكراش

:رداصملا

:يخامشلا*114/1(خم)ريس:ينايسولا

56؛ديرحجلابةيضابإلا:ةيجاب*431(ح.ط)ءريسلا

293(رم)يمالسألاحتفلاذنمةسوفنلبج:يدوهزم*

920

همجلاوابابنبا

(م17/ه11:ققيناثلافصنلا)

.حالصوعرووذءبازيمبةيادرغنمءليلجملاع

دمحمخيشلاعمةديفمةئيملعتالسارمهلتناك
/ه1088:ت)يشحملاةئتسيبأنبرمعنبا

ةراهطباتكيفيفاهنمضعبرشدقو.(ع7

.ناويدلا

ةيادرغبةباحسىبأةلئاعهيلإدوعتبسنلصأوهو

.ةرارقلابو

:رداصملا*

:زوئبد*47(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبآ" (خم)بازيمدهاشمةرايز*251/1هرئازجلاةضهن
6-4.

428
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(نارمعوبآ)بوُئيأنبیسوم

)14/ه8:ق(

ذخأدقفءنيدلابسنةلسلسىفقلحلاىدحإوه
ذخأو.(م14/ه8:ق)يبرجلادمحأنبديعسنع

/ه903:لبق:ت)ىنايغدصلاءايركزىيحيوبأهنع

.)م148

.ءاملعلادنعةزاجأإلا

:رداصملا

.122ءةيفاشلاةلاسرلا:شكيفطابطقلا"

922

«ىسوهیمعبريهشلا؛دوادنبا

:ت-م1761/ھ1175لبق:و)

(م1814/ھ1230مًرحم20لبق

وهو.هنعملعلاذخأهلعلو(م1765/ه1179:ت)

.نالجراوخڂياشمنم

سابحأوءارشوعیبدوقعدعىلعانرٹعدقو

.بتكللاخاتسنناكو.هديطخبةبوتكم

انيديأنيبيقباًمموءرعشلاضرقياًّبيدُأناك
يفةطوطخمةخسناهنمءدهزلاوظعولاىفهلةديصق

.نالجراوبلقعموبناميلسثحابلاةبتكم

:رداصملا*

اهريغوهَسابحخيشلاةبتكمبةديدعقئاثو"
.ةديدعةَيوفشتالباقم:لقعموبناميلس“
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"”ينيرمزلايتازملا*ءايركزنبیسوم

(نارمعوبا)

(م1014/ھ405:يفيح)

.نيرمزنموهوا«تيدجت

يبأنعو‹مساقنبركبحلاصيبأنعملعلاذخأ

.يماحلادلخمنبديزيمساقلا

ةذمالتاهيفجّرختملعللةقلحبحاصناك

وبا:ءالؤھنمو‹ملعللةرانممهنملکناکو.اوداس

يذلا(ه440:ت)ىسوفنلاركبنبدمحمهللادبع

ملاعلاهنبااذكو‹ايلاطصقيفعورفلاهدنعسرد

.فسويبوقعيوبأيتفملا

ايندلانمينتافءيشىلعمدنأال»:لوقيوثالث
باتكةءارق:اهاكيِإيكرتلءايشأةثالثىلعيمدنك

.«نارمعيبأةسلاجموءةوعدلالهأةرايزو«تالاهجلا

ناويداومَكَأنيذلاةعبسلادحأنارمعوبأناكو

ءالؤھسأرناكوءةبرجبجامجمأراغيفةبازرعلا
.هيلإبسنفهديبهطخيذلاوهف

نببابكوءمامردسنبرباج:مهةعبسلاةباَرَعلاو
ورمعوبأوءيتازملانيزوتربجموبأوءحلصم
وبأوءىئامللاجونامنبهللادبعدمحموبأو‹يليمنلا

.ىسوفنلانانرجنبءایرکزیحی

هخسنىلوت».اًءزجرشعينثايفعقيفّنصملاو

هيلإبسنفءطخلاةدوجنمهللاهّصخاملنارمعوبأ

ًالإو‹نانبلالضفىوسمهيلعامهلسيلو«فينصتلا
هوعدوأاميفكيرشءناينبلالضفيفمهدحأكوهف
مدقأنمةبارعلاناويدربتعيو.«نانعةكرش

.ةئيهقْفلاتاعوسوملا

429

یسوم

هلوقكلذنمفءةغيلبمكحوءةروثأملاوقأهلو
نمدحاوفرحمّلعت»:ةريثكسلاجميف!ًرارم

مّلعتوءعورفلاملعيفةلأسمنينامثملعتكةيبرعلا
ىلإاًباتکلمحنموءةنسنيسةدابعكةدحاوةلأسم

لمحفلألمحامأكفباتكلاكلذهيفنكيملدلب

اذكهو.دلبلاكلذلهأىلعاهبقّدصتو«قيقدلانم

.«هبلطوملعلالضفيف
:رداصملا

؛242/1253(ت.ط)ةريسلا:ءايركزوبأ"

ريس:ينايسولا*253264(ج.ط)22352

ء1/38(خم)ريسينايسولا*61ء11(بوسنم)

:ينيجردلا*185/2258؛358-5789

159/11601692/1401تاقط

220ةاقتنملارهاوجلا:يداربلا*411-9

يبآزجومبقحلم)بتكدييقتاهيفةلاسر:يداربلا*

0ء74ء2/73‹ريسلا:ىخاّمشلا*290-291(راًبع

/2ق/2حءبکوميفةئيضابإلا:رَمعميلع“1

ملاس“227-228(خم)نابلانصغكمازعأ*2

خيرات:زوُئبد*98ةبرجخيرات:بوقعينب

ءةبارعلاماظن:يريبعجلا*3411ءبرغملا

ذنمةسوفنلبج:يدوهزم"2171-161260

نعحمالم:يريبعجلا293(رم)يمالسإلاحتفلا

0.348ءةيمتسرلاةلودلا:زاّكب“5ءةكرحلا

Motylinski: Les livres, 15.

ءايركزيبانب:درو

.يرمدلااذكوءينيرمالا:درو"

924

رماعنبيلعنبرماعنبسوم

(نارمعوبأ)يخاٌمشلاوافسينبا

)م144/ه807:تر)

.هسومفنلبجبنرفينمءصضئارفلاوهقفلابملاع

   



یسوم

(م1389/ھ792:ت)رماعنكاسيبأهدلاونعذخأ

.حاضيإلاباتكبحاص

يفسانلاعجرموهوءظعولاوسيردتلابلغتشا

نسحوىوقتلاوحالصلانمهبرهتشاامل‹مهلكاشم
.ريبدتلا

طقلبفرعزيزعيبأطقلجهنمىلعاًباتكفأ

دّمحمابطقللو؛اطوطخملازيال«هرماعنبیسوم
:ناونعبهلبیترتشیفطافسوينبا

ةطوطخمةخسنهنمو.ارماعنبىسومطقلبيترتب

.ةيرجحةعبطعبطو«نجسيينبببطقلاةبتكمب

:رداصملا

ءرماغلاهقفت)

زجومبقحلم)بتكدييقتاهيفةلاسر:يداربلا"
200/2ءريسلا:يخاَّمشلا“280/2(راّمعيبأ

ةيضابإلا:رّمعميلع“رماغلاهيقفت:شيفطابطقلا*

ليلد:مالعإلاةنامأ“2/118ق2ح؛بکوميف

ينبخيرات:ديعسجاحلا*486ءنيّيبيللانيفلؤملا

:تاطوطخملاليلد:ثارتلاةَيعمج“138بازم

.2زأ.بطقلاسرهف

*

Lewicki: chronique, 60, 64.

925

يسوفنلاءايركزنبىیحينبرماعنبیسوم

)م16/ه10:قدعب)

مولعبمامتهاهلءايبیلبةسوفنلبجءاملعنم

حلفأنبءايركزىیحييبةزوجرألاًحرشفّكأءةغللا

دعاوقلايف(م1498/ه903لبق:ت)ينايغدصلا

ينببرديلآةبتكمبةطوطخمةخسناهنموةتيوغللا

:رداصملا

لآسرهف:تاطوطخملاليلد:ثارتلاةئيعمج"
.116جمردي

430

926

ينورابلاناميلسنبدمحمنبيلعنبیسوم

)م1818/ه4:تر

.مالكلاملعوةرظانملايفنيزرابلاءاملعلانم

دمحمهللادبعيبأدنعءةبرجبلوقعملاملعذخأ

ةنوتيزلاعماجىلإرفاسمثءيبعصملافسوينبا

.فراعملانمةدازتساللسوتب

يبأدجسمبميلعتلاةّمهمىلوتةبرجىلإهعوجربو

نمةقبطهديىلعجّرختءنايغدصةموحبناميإلا

.ءاملعلا

ةَوفِبهمحفاواًيرصماًملاعرظانهنأهنعرثاو

مل»:سنوتءاملعليرصملالاقىَّنحءنايبلاوةّجحلا

ءاملعرظانهنأكلذوءاةبرجيفالإملعلادجأ

.مهتبكوسنوتبنیرخا

:رداصملا"

وبأ”119-120(خم)ةلاسر:تيراعتنبا

:رّمعميلع“303(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلا

:بوقعينبملاس“2/224حءبكوميفةَيضابإلا
خیرات:بوقعينبملاس“5-16)خم(سورد

.137.142فقيرج

927

دولجلايبأنبنارمعنبیسوم

(م1172/ھ968:يفيح)

ثوغردهالوءةبرجىلعدولجلاينبءارمألّوأوه

ةطلستأدبهدهعيفو.م968/1172)ةنساشاب

ةطلسلعضختتراصهترسأنل٠صلقتتةياّرعلا

.ةئيمسرلاسنوت

يفيسوفنلاينورابلابوُتيأنبديعسدشنيمهنعو

:ةسَمُخملاهتديصق



ٌدعلايفىفختالدولجلايبأخياشم

ٌدحلايفاهبنوميقياوناكخويش

دتعملكنمليوأتلابنادنمو

مهيلإبسنيوءغلاوةموحلامشمهرودراثاو

.«نيًيعشقاهموحب«خيشلاعماج»

:رداصملا

.334‹310311ةبارعلاماظن:يريبعجلا

928

"هيقف‹جاحلانبدمحمنبیسوم
:ت-م1893/ھ1311:و)

)م197ناوج4/ه1397ةعمجلا

ءیدابمذخأواهبدلو‹نالجراونملیلجملاع

نولهسنبفسويبوقعييبأخيشلاةرضحميفملعلا
.ويحابابةرضحمبةفورعملا

رمعجاحلاخيشلادهعمبقحتلاو«بازيمىلإرفاس
جّرختو‹(م1921/ه1339:ت)يرارقلاىيحينبا

ةئيعمجلاهنارقأعمسّسأهنطومىلإهعوجربو

نميأاًدضعتفقويتلام1930توأ7مويةيقافولا

و‹لقعموبلآةريشعرابکنمناکو

مهيفةروشملاو

يبأةرضحمبميلعتللغّرفتم1960و1942نيبو

‹ينافتلاوصالخإلايفیذتحیالاثمناكو«بوقعي

.هتذمالتنمنالجراوبعمتجملاتالاجرلجو

لئاوأيفنيعوءدجسملافئاظويفاطیشنناک

431

یسوم

نينسعضبدعبوءةبازعلاةقلحنمضتاتينيسمخلا

طاشنهلناكوءديعسابخيشلادجسملاًمامِإنّيع

اهدجن«بازیميداوةبازععمتاقالعو«زرابئلخاد
دفونمضقحتلاهتنأوةتصاخءةئماهلاهتالسارميف

يهوءبازيميداوبديعسيًمعسلجمىلإنالجراو
'.ةئمألانوؤشرييستوءايتفللايلعلاةئيهلا

ةئيرُثةبتكمنوكفءهرغصذنمبتكلاباغلومناك

دئارجلاوتاعوبطملاوتاطوطخملاسيفنب

خيشلاهّدجةبتكمذاقنإىلعلمعامك...تألجملاو

بناجىلإناکو.لالحمضالانمىسومنبهَساب

ءثادحألانّوديوءتاهَمألانمريثكلاخسنيكلذ

يفءنالجراونعةيخيراتلاتامولعملالُجسيو

ىلإقفويملنِإوءهتبتكمبدجوتةرثانتمتاصاصق
رظتنتتيهوءكلذلهتيلهأمغرباتكيفاهعمج

.نيققحملاونيثحابلا

ملاظممامأاًنيرجءيحلايفاذيدشناك

.هلاموهمسجوهركفبالضانمواًدهاجمءنيلوؤسملا

:رداصملا*

ناميلس“(خم)هلمجرتملاٌطخبقئاثو

ذيمالتونالجراونايعأعمةديدعتالباقم:لقعموب

خيشللةرصتخمةمجرت:لقعموبناميلس“هلمجرتملا

.(خم)م.ت.ن.م:لقعموبناميلس“هيقفیسوم

:ةظحالم

-يلئاعلاهمساوه:هيقف"

929

ينورابلالولابنبنوراهنبیسوم

(نوراهوبأ)يئاشولمتلا

(م10/ه4:قرخاوأ)

نعملعلاذأءعروءملاع٠خيش



یسوم

خياشمهراتخابث.ءاتفإلاىلوتو«سيردتلابلغتشا
يبأةافودعبكلذومهدلبىلعاًمكاحةسوفنلبج
.ميهاربإنبیسیعیسوم

لابجيفىربكلاةخيشملا-كلذلبق-هلتناك

؛نارفظوءهللزوترسيحاوننمءاهبونجوسلبارط

.سنوتةهجنمرمدلابجىلإ«سمادغو

اهيفًرقتسااهدعبوءةرامإلالبقنياَيِإروزيناكو

.ماقملانسحتساو

ملوءنيملسملارايخنمةحلاصةأرماهلتناكو

تناكربت»ةملاعلازوجعلاةنباجّوزتفءاهعمالي

‹ىيحيءايركزابأ:ءانبأةعبرأهلتدلوفء«ةئيتاردسلا

.دّمحموءميهاربإوءعيبرلاابأو

:رداصملا

:يخاًمشلا*159/2(خم)ريس:ينايسولا

ءاشابناميلس:ناظقيلاوبأ*201/2-204ءريسلا

لاحأ.خم)هدادجألوحةلاسر:ينورابلا*11-1

ءةيفاشلاةلاسرلا:شكيفطابطقلا“(ناظقيلاوبأاهيلع

:رمعمىلع“145ءناميلسةايح:ينورابلا*125

.189-1/191ق/2حءبكوميفةَيضابإلا

930

يبانبحلاصنبییحينبیسوم
ينجسيلايبعصملالضفلا
(م1790/ھ1205:يفيح)

نيمّدقملانموءلوصألاوعورفلايفملاعءخبازع

اهلدابتيناکةطوطخمتالسارمهلوءنجسيينبيف
.ينامغعلارصاننبناميلسمامإلاعم

يتبتکميفوءاحخسنواًعغمجبتكلابمامتهاهل

.اهنمجذامنرديلاوبطقلا

432

:رداصملا“

:تاطوطخملالیلد:ثارتلا

.119حجمرديلآسرهف-؛5ز؛بطقلاسرهف-

ةكيعمج“85ةقيثو

931

يرادنز‹یسیعنبییحينبیسوم

)ع1961/ه1381:ت-م5/ه1334:و)

ةنيدمباًرجاتلمع.بازيمبنجسيتبديلاومنم

-ساروألابةنتابةيالو-«شوروادم»

نُيعويروشلاهراوشمادبم1955ةنسيفو

اًرَقمهلحمناکو٤«شوروادميحاونىلعًالوؤسم

دمعتهفوءرماوألاردصتهنمو‹نييركسعلاةداقلل

‹تاكارتشالاوتاعربتلاعمجتو‹؛تاعامتجالا

عمةرشابمتالاصتتاهلتناكف‹ةحلسألاوةنوؤملاو

.ىلوألاةيالولاءاسؤر

رمعتسملاهلعمكحم158يام22موييفو

ٌقاشلابيذعتللضّرعتوءةملاقةمكحميفنجسلاب

.م1961ةنسدهشتساىحءريرملا

:رداصملا*

جاحلا“343/3ء.نيّيبازيملارود:يرونلا

.222بازمينبخيرات:ديعس

932

(نوراهوبآ)

(م898/ه283:دعبٌىح)

.يروطغبلامساقلايبأنعاًماعنيئالثةّدمليقلتلا

جّرختةسردمهلزنميفسّسأو«نيدلاةداقنمناك

مساقلايبنبءايركزیحیيبأ:لاثمأءاملعاهيف



يتاردسلارماعناّسحيبأوءيئاطسرفلاسنوي

اًغلبمتغلبو.هلامثلثةسردملاىلعققتيناك

سائلاملعول»:هرصعءءاملعدحأاهنعلاقىًحاريبك

دنعنومحدزيامكهرادبابدنعاومحدزالمهعفنيام

«ةرصبلابةديبعيبأرادباب

:رداصملا

0235‹ريسلا:يخاًمشلا*(خم)ريس:ينايسولا

286-287.ةئيمتسرلاةلودلا:زاّحب*164-0

لبج:يدوهزم451ءيراضحلادعبلا:يريبعجلا“

.287(رم)يمالسإلاحتفلاذنمةسوفن

933

«ىسومیمعبريهشلا‹ىسوم

e167)/ه1023:ت)

اهتبارعسلجمءاضعأدحأو«بازيمبةيادرغخياشمنم

.يداليملارشععباسلا/يرجهلارشاعلانرقلارخاوآيف

.قيتعلاةيادرغدجسمب

ةئيقاباهراثآلازتاليتلاواهبركذييتلاهلامعأنم

اوءاجنيذلاحيباذملابارعأناكسإهلوبق:مويلاىلإ
. سلطألايفروُمعلابجبعقيرصقوهو-«اياملا»نم

مهنكسأوم1586/ه994ةنس-رئازجلابيوارحصلا

.ةيادرغءايحأنميحيف
ةنسيفمثةتّئؤمةفصبخيشلا“کس

ةهَئاهنةمعصبم14/ه1003

ةردابملاهذههنملبقيملةباّرعلاسلجمنأودبيو
دعبوءنلعلانودارسهتخيشموهتسائرنمهجرخأف

ءنرقنمرثكأعئمسرخيشنودبةيادرغتيقبهتافو
اًديكأتو«تاردابملاكلتلثميفعوقولاةفاخمامر

433

نافدیم

ةئيهءاضعأعيمجهيفىواستييذلاىروشلاإدبمل
.ةباّرعلا

:رداصملا*

(خم)بازیمدهاشمةرايزلوحةلاسر:لوهجم“

1/68.نيتيبازيملاةايحنمةذبن:يرونلا*0

“Louis: Les Mechaikhs; 29.

934

يتاوللافسوينبلايم

(م823-871/ه208-258:نيبٌّيح)

يفةَيمتسرلاةمامإلارصاعءلداعملاعهقف

مكح)باّهولادبعنبحلفأمامإلاهنئيعوءاهجوأ

ىلعهلالماعواًلاو(م823-871/ه258-8

.ةوازفن

:رداصملا

:يخاَّمشلا*144/1(خم)ريس:ينايسولا

:رّمعميلع“203(طم)175/1(ع.ط)ريىلا

ةلودلا:زاحب199/4حءبكوميفةئيضابإلا
برفملايفءاضقلا:زاحب"107ءةّيمتسرلا

تاقالعلا:ميركلادبعتدوج"571ءيمالسإلا

.60‹هةَسحجراخلا

935

يلطربلانافديم

)م7-823/ه1-208:نيبيح)

ةسوفنلبجخويشةمئاقيفهركذبغينايسولادرفا
دعيضأقءيلطربلانافديما:لاقو‹؛مهئارفو

.«باهولا

:رداصملا

.159(خم)ريس:ينايسولا"



نوميموب

936

يلاطيجلادمحأنبنوميموبأ
)م896/ه283:ت)

ذنمملعلاءاميسهنأهيفتسّرفتوءةسوفنبدلو

نكسملعلاوركذلاسلاجمتدهشاذِإناكدقفءهرغص

ءاكبلارثكأاهريغلتمرصتنااذإوءكلذلهبلقًنأمطاو

.ٌىبصدهملايفوهوءقلقلاو

الملعةقلحهلتناكفءهئمأةسارفهيفتقدص

اذِإناكوءلاحرتلاوٌلحلايفءروتفلاوعاطقنالافرعت

.یواتفهلوءفافأقطناذإوءداجألئس

اذناکو.ةسومنلبجتحاتجايتلاةعاجملارصح

.راتقالاولالقإالانمهيلعناكامىلعربصوراثيإ

یفةنيرقهلتناکوءییحیٌمأهجوزبنوميموبآینتبا

.ريخلاوملعلا

:رداصملا

159/2؛17/1-18(خخم)ريس:ينايسولا

:ىخاّمشلا*294/2-296‹«تاقبط:ينيجردلا*

0284.ةيمتسرلاةلودلا:زاخكب“167/2ء.ريسلا

38.

937

(سابعلاوبأ)يتازملادمحأنب*نوميم

1155-1203/ه550-12:600ط)

لهأىلإبسني؛نيجردماكحوءاملعنم
ناکو‹نهذو‹لقعو«ءاکذوةنطفاذناکا».تیلصمت

‹ةعامجلاوعرلعيبمهالوماهمّدَقملبقنماردصم

.«الصفهلوقوالدعهمکحناکف

لاونارقلاوملعلاهنعذخأنيممَو؛ملعةقلحهل

.ىنيجردلاىتازملانامیلسنبدیعس:تاقبطلابحاص

ىیناعف؛هرصبدقفوء‹لاوطلانينسلارّمعدقو

434

.ةملظلاولاهجلاءافجنمنيّرمألا

يفنوميمىلصمركذيلبجلادهاشمنمضو
r1 ۰۰۰۶ٍ

يبآراغبفرعيراغمفيفرخاىلصموءلاطجيإ

.ںومیم

:رداصملا

.511/2-512.تاقبط:ىنيجردلا“

:يخاّمشلا“.63/1ءمالسإلادعاوق:يلاطيجلا“

دهاشم:ينورابلا“.112/2-113(ع.ط)ريسلا

13ءرماغلاهيقفت:شيفطابطقلا“.2(خم)لبجلا

.143-3/146ح.«بكوميفةَئيضابإلا:رّمعميلع“

*۰
.نوميموبا:درو

938

*سنیتنبنوميم

)م10/ه4:ق)

هيلإتلقتنا«نيدلابسنةلسلسهيلعتزاجملاع
‹ينرفيلايسوفنلاىسيعخيشلا:هذاتسأوهخيشنم

.ينالدبألاوافيخيشلا:هذيملتهنعاهاقلتو

نمٌصاخعونةئيضابإلادنعنيدلابسنةلسلسو
.ءاملعلادنعةزاجألا

:رداصملا

:يتاليحلا“.نيدلابسنةلسلس:ىينورابلا“

.47(خم)ةلاسر:تيراعتنبا".لبجلادهاشم

.123ءةيفاشلاةلاسرلا:شيفطابطقلا“

:ةظحالم

.ریسکت:دروو«سیتکت:درو



939

نبباهولادبعنبنوميم
متسرنبنمحرلادبع

(م787-823/ه171-208:نيبيح)

باّمولادبعمامإلاَنيتيِمَتْسْلاةئميألايناڻلنباوه
ناک‹(م787-823/ه171-208:نيبيح:مكح)

ىلعايلاوهدلاوهنيعءةدايقوةكيسورفبحاص
.ترهيت

ةنتفعمءابرإقّرموءهبلتثمذإ«ليلبالوتقميفوتو
.نیدنفنبديزي

باهولادبعمامإلادنعحصءليوطءاصقتسادعبو
مهمزهوءاشيجمهيلإزّهجفءهولتقنيذلامهراكنلانأ

.ةركنمةميزه

:رداصملا

(ج.ط)؛101/1(ت.ط)ةريسلا:ءايركزوب”

.43351/2-1/56‹«تاقبط:ينيجردلا*.8
:يركبلاو“.66-68ءراطعملاضورلا:يريمحلا“

.(بوُتيأنمحرلادبعامهيلإلاحأ)67«برغثملا

940

(ورمعوبآ)يسورشلادمحمنبنوميم

961-350/1009-8:400ط)

نمرمأبهيلياموةسوفنلبجىلعمكحلاىلوت

فرعو.يتريمدنتلاناميلسيبأدعبءنايعألاوخياشملا
|.همايأيفلدعلالبجلالهأ

:رداصملا

يلع*232/1233(ع.ط)ريسلا:يخاّمّشلا“
165-1/167ق/2حءبكوميفةئيضابإلا:رمعم
.51‹رصتخم:ينورابلا“

435

نوميم

941

RHE. . „| *#*# .¥

نتسروزنبيدومحنوميم

(ورمعوبأ)يمونكلاينايسولا

)ع1058--9/ه400-9:450ط)

دبعوبآ:خويشةثالثنييمونكلاءاملعلانمرهتشا

۔سويقتبشاعيذلانوميمورمعوبأو«نتسرور

۔نامیلسیبانبدوادملاعلاديىلعذملتت

يفةّصاَخءظافلألايناعموءرظنلامولعيفعرب
.هريسفتونارقلامهف

نعةياوراهنمءريسلابتكيفةديدعتاياورهل
بانكريسفتبحاصءيراوهلامكحمنبدوهمامإلا

.زيزعلاهللا

بحاصينالجراولاىيحيءايركزوبأهنعىور

رفاسًانومیمنِذإ»هبىقتلاوهرصاعهنأودبیوءةريسلا

.ایتفماهدجاسمیفسلجو«نالجراوىلإ

:رداصملا

؛203/1235(ت.ط)ةريسلا:ءايركزوبأ"

.132/1(خم)ريس:ينايسولا.360(ج.ط)

:يخاَّمشلا“.395-2/399؛تاقبط:ىنيجردلا“

ءءامسأركذ:ينورابلا“*.2(ع.ط)ريسلا

592-5.

“Lewicki: Notice, 169.
115-116.

“Lewicki: Les historiens,

:تاظحالم

يذلايلاطيجلانوميميبأنيبوهنيبطلخعقو“

نبا:درو*“.ه283ةنسونامةكرعميفيفوت

:درو*.وُمحنباودمحمنباو؛يدومح

.نترروز



نومیما

:رداصملا*942

:ةكبوأ“24(خم)ةلاسر:لوهحم““.نالُغَوناساًمخأبريهشلاء؛نوميمأ

"Anonyme: Légende du M'Zab, 95, .108-109
دجسمهيادرغبو‹دهزلاوكسنلاوةدابعلابفرع

:تاظحالم.نوميمأدجسمبفرعيهيفدّعتيناك

فرعيو“دلبلاحالفيأ:«ْنالُعَوَنَأنساًمخَأ»*التافارخوقراوخهيلإةيوفشلاتاياورلاتبسن
ٍ۰-۰1 .نوميمابویابمسابةيادرغيفيفةهبشلاهنمفاخياهضعبوءلقعلااهبملسي

.ةديقعلا

دنعتاعمتجملايفعیشنتاياورلاهذهلاثمأو

.قطنملابايغو.؛لهجلاعويش

436



رصاتلا

نونلافرح

943

میهاربإنبرصان

)م1228/ه6:يفيح)

.ةوارغمعورفنم‹نتيلصيينبىلإبستني

ءعافدلاةمامإاونوكنيذلاةكينامثلانايعألانموهو

نالجراوىلعمجاهامليقرويملاقاحسإنبىيحياومزهو

.م1228/ه626ةنساداسفضرألاىفثاعو«بازيمو

:رداصملا

.125(خم)بازمخیرات:زایتم*

944

روغادلا‹ميهاربإنبرصانلا

(م1909/ھ1327:ت-م1849/ھ1265:و)

ةبملعلااهتضهنيفاومهسأنيذلانايربخياشمنم
.ةثيدحلا

ىلعمّلعتللنجسيينبدصقمثهدلببنآرقلاظفح

هدنعثبلف‹«شكيفطابطقلادهعمبقحتلاوءاهخويش

هذىمالتٌبحأنمناکو‹ماوعأةرشعىلعدیزتهدم

غوبنلانمهيفىأراملءةئيفاضإسوردبهّصخيءهيلإ

هتقفرلهذيمالتنيبنمهافطصامث.ليصحتلايفٌدجلاو

.م1878ةنسٌجحلاىلإهتلحريف

رئازجلابقحتلا«بطقلادهعميفهجرتدعبو

31437«2م۔مالعامجعم

يفيواجملارداقلادبعخيشلاىلعسردفءةمصاعلا
ركذوءهنقتأفكلفلاملعهنعذخأوءةيبلاعثلاةسردملا

.هيفاباتكفّكأهنأ

‹ةئيوغللاوةئيعرشلامولعلايفنيغبانلانمناك
.ةئيسنرفلاخللاًنقتمو

‹ةسيقنلابتكلاعمجبمامتهاو‹ةعلاطملابمارغهل

نيبتقّرفَت«تاطوطخملازونكبةينغةبتكمكرتدقو

رديلآةبتكمباهضعبدجوتوءهتافودعبسانلايديأ

نمحيشرتبنايربةنيدمبءاضقلاروغادلاخيشلاىّلوت

هبثکموم1882/ه0ةنسبلطقلاهخيش

ةاشولاهيلعرثكاملهلزتعامثءةنسةرشسعيتنثا

.داتسحلاو

.دجسملايفسوردب‹ەدلېبملعلاىحأ

بلطلنطولاجراخرفسلاىلإبازيملهأتحيناك

ملف‹ةديدعلاهتالحريفهسهفنبكلذدسجوءملعلا

ىلإهرفسبهّجوتذإ«هربکيفىحملعتلانعفوتي

دمعامكءةئينودلخلاوةنوتيزلاخياشمنمدؤزتللسنوت

هناوحخإممهضاهنتسالم8هنسهبرجىلإةلحر

«نینسٹالئباهيلإهمودفدعبسنوتبهتافوتناکو

.م1909ةنسكلذو

 



:رداصملا“

199/2(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوي“

20/20147؛378/1رئازجلاةضهت:زويد“

ةايحنمةذبن:يروللا*11534/3

‹بازمیئبخيرات:دیعسجاحلا“102/1ءنيّئيبازيملا

ليلد:ثارتلاةّيعمج“*91335143144

.196جمرديلآسرهف-:تاطوطخملا

945

يلآلملا؛حلاصنبرصانلا

(م1947تو12/ه1326ناضمر24:ت)

ةئيملعلااهتضهنيفاومهسأنيذلاةرارقلاخياشمنم
.ةثيدحلا

.مساقنبميهاربإجاحلانعمولعلاءیدابمذخأ

رادبقحتلامثءهيلعهرهظتساونآرقلاظفحو

نبرمعجاحلادهعمىلإًمضناوء(ناوريإ)ذيمالتلا
.يكيلملاىيحي

خيشللاليمزناكوءةنوتيزلاعماجباهدعبقحتلامث
سنوتبةَيِبازيملاةتيملعلاةثعبلايفميهاربإناظقيلايب

رييستيفةتيرادإماهمىلوتوم1917/ه1336ةنس
.ةثعبلانوؤش

ةنسةباّرعلاةقلحيفطرخنافءةرارقلاىلإعجرمث
.م1938/ه7

نبميهاربإخيشلاةرزاؤموميلعتلايفدوهجبماق

.ةتيحالصإلاهتكرحيفضوُتيبرمع

ناضمر24يفمدلاطغضضرمببسبةينملاهتفاو

.م97توأ12/6

:رداصملا*

.3/467(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبآ"

438

946

(بوقعيوبأ)دمحأنبفولان

(م11/ه5:ق)

.ينوانجلاريخلانبىيءايركزابأرصاعلضافخيش
يبأنبناميلسعيبرلايبأخيشلاعمتالسارمهل

.ةَيملعلئاسموتالکشميفنوراه

:رداصملا

.٠180/2ريسلا:يخاًمشلا“

947

*Uرام**

(م787-823/ه171-208:نيبةايحلاديق)

تبجنأءةسوفنلبجىفتايلضفلاءاسنلاىدحإ
هقفلاقئاقدبةريبخةيكذةملاعتناكو.ءالجأخياشم

.ماكحألاو

دبعةديبعيبأةملعلايلوتيفلضفلااهيلإعجري

دبعمامإلادهعيفلبجلاةيالوينوانجلاديمحلا

:مكح)متسرنبنمحرلادبعنبباغولا
ةديبعويأىبأدقف‹(م787-823/ه208-1

مثكنمهبىلوأاًدحأةَّمُثنأملعتتنكنإ»:هلتلاقف

ىلوأكَتنَأملعتتنكنإورانلاىفةبشختنأفتمّدقت

النأدجوف.«رانلايفةبشختنأفترُخأتمثهبسانلا
.نيملسملارمأبمايقلاو‹ةنامألالمحتلإصحم

:رداصملا

/2ق/2حءبكوميفةئيضابإلا:رّمعميلع"
تشوعأ“238ءةئيمتسرلاةلودلا:يريرحلا“0

.44-48.تاملسم:مورکو

:تاظحالم

:نرام**ةّدجلايهةيسوفنلاب:ةكنانوأانان"
.مهفلاوملعلا



948

احناوبأ

(م1349/ه750:لبق)

ثداوحنامأونايسنلاةركذت»:(م1349/ه750ت)

بتكنمريثكلدييقتةباثمباهربتعنيتلاء«نامزلا

بسنت‹ثاريملایفتاسارک...»لارکذ2ةَيضابأإلا

زيزعيبأانّمعيخأركبيبأدالوألهذهءاجنلايبأىلإ

بحاصوه-اذه-ریرعويو«نوراهيبدالوأنم

.م1345/ه746يفيفوتىيحييبأنبميهاريإءطقللا

:رداصملا

ليلدبةقحلمءنايسنلاةركذت:يلاطيجل۱

.316-324صناورإسرهف«تاطوطخملا

949

يصمصمتلارصنوبأ

)م8/ه2:ق)

ةدلبىلإهتبسن.ةسوفنلبجءاملعلىلوألاةقبطلانم
.(جضنيت»نمهنِإلوقيينايسولاامنيب««صمصمت)»

ملعلاةلمحدحأ«يتاردسلامصاعنعملعلاىَقلت

همیرکيبنبملسمهدىعوبامهلسرأنيذلاةسمخلا

.برغملاىلإ(م762/ه145:ت)

.باهولادبعنبحلفأمامإلاةقبطنموهو

بانكهفّنصوءدهزلاوملعلايفلثملابرضمناك

.ءاعدلايباجتسماوناكنيذلالبجلاخويشنمضريسلا

ءلبجلاقطانمضعبیفهراکفأرشو‹حلفأمامإلانع

دبعةديبعابألبجلاىلعمامإلاَيلاوءىوانيلعجو

هفصيففوقولاويلاولاةرصنبرصنوبأماقف؛ديمحلا

.ةذاشلاهراكفأًاطخساَّنللاًنيبموثانءارآاًدتنفم

نبفلخةنتفنمرذحي-لبقنم-ناكهكنإ:ليقو

439

يدهن

.باّهولادبعمامإلانعٌقشنايذلاحمسلا

:رداصملا

1/176ءريسلا:ىخاًمشلا*157/1ءتاريخلارطانق

يلع“2/179ءةَيضايرلاراهزألا:ناميلسينورابلا“
.4126ح‹«بكومىفةَيضابإلا:رَمعم

:يلاطيجلا*161/2(خم)ريس:ينايسولا“

950

يضابإلاحلاصنبريصن

)م8/ه2:ق)

عمماقيضابإلاحلاصنبريصننأيراذعنباركذ
ىلعىلاولامتاحنبديزينبدواددضةروثبهباحصأ

اولتقوهومزهفءديزينببلهملاهيلإجرخفءةئيقيرفإ
ةرشعيفديزيَنبناميلسدوادمهيلإهّجوف؛ةعامجهنم
نمرثكأمهنملتقومهعبتف«مهمامأربربلابرهفءفالآ
.فالآةرشع

.ائيشرئاثلااذهنعةكيضابإللارداصملاركذتالو

:رداصملا

.1/99‹«برغملانايبلا:يراذعنبا”

951

يتانزلامصاعنبيدهن

(م9/ه3:قلوألافصنلا)

:مكح)باُهولادبعنبحلفأمامإلاةقبطنم

ىلعهلًالماعناك‹(م258-8/871-823

.رزوتوءةليوزو«سمادغيحاون

:رداصملا

:ناميلسينورابلا“176/1.ريسلا:يخاَّمشلا“

ةلودلا:يريرحلا*165/2ءةّيضايرلارامهزألا

.133ءةئيمتسرلا



حون

952

ينواسرملاديعسمزاحيبأنبحون

)م14/ه8:ق)

يلعنبرماعنكاسيبأخيشلانعملعلاذخأ

.(م1389/ه792:ت)ىخامشلا

نوريثکهيديىلعجوختءامّلعماًملاعاًدهازناک
.داشرإلاوءاتفإلاوسيردتلللبجلاعوبريفاوُشبنا

نتم:هتلاسريخاّمشلارماعخيشلافَكلَأدقو

ربتعيباتكلااذهوءحونهذيملتبلطلةيبلتتانايدلا

برغملاةَيضابِإاهبينعيتلاةديقعلابتكٌمهأنم

.سيردتلاوةيشحتلاوحرشلابةغلابةيانع

:رداصملا

:رّمعمىلع“204/2-205ريس:يخاّمشلا"

:يريبعجلا*2/118ق2حءبكوميفةئيضابإلا

ليلد:ثارتلاةّئيعمج“*124.؛يراضحلادعبلا

.4/4؛دیعسجاحلاسرهف-‹تاطوطخملا

953

رکبنبدمحمنب”فسوینبحونوبا

)م1155-550/1203-12:600ط)

.داهتجاوملعةرسأليلسو‹(م1049/ه440:ت)

440

‹يرجهلاسداسلانرقلايفنالجراومالعأرصاع

.ىفاكلا

امهذجرثامییحیءايركزوبأهنباوحونوبأىيحأ

یھنلاوفورعملابرمألابنیمتهماناکوركبنبدمحم

.ركنملانع

.رمألايفاعاطم«بولقلايفةبيهاذحونوبأناك

ريسلاباگتكةدمعوهو‹خيراوتلاظفحبزاتماو

عسوأناك»:هلوقبينيجردلاهفصو.مهتاياوريف
ىتمف.فلسلارابخأوةوعدلالهأريسهظفحعئاضب

هريغىفوأ[ىنيجردلاتاقبط]باتكلااذهىفتيأر

خيشلااذهوهفحونيبأنعةياورخياشملابتكنم
.(هفرعاف

:رداصملا

:ينيجردلا“2(خم)ريیس:ىنايسولا“

:يخاّمشلا“509/2-510؛48‹10/1.تاقبط

.112/2ريسلا

:ةظحالم

.ًاطخوهو.فسويحونوب:درو*



نوراهوبآ

ءاهلافرح

954

یسومنوراهيبأنبناميلسنبنوراه
(ءايركزوبأ)يسوفنلاينورابلانوراهنبا

)م11/ه5:ق)

هرمألّوُأىلوتءايتفماًملاعولضافاًحخيشناك

لبجىلعةرامإلاهيلإتدنسأمث«ىربكلاةخيشملا

.(ةسوفنلهألفهك»هَنَأبفصوفءةسوفن

:رداصملا

وبأ“180/2-181‹ريسلا:يخاكمشلا“

لوحةلاسر:ينورابلا*16/1ء.ناميلس:ناظقيلا

خيراترصتخم:ينورابلاعيبرلاوبأ*(خم)ءدادجأ

.53.ةَسيضابإلا

955

نارمعيبآیسومنبنوراه
(یسوموبُأ)ينايسولايّماحلانیردسنبا

)م10/ه4:ق)

.ةيضابإلا
يذلاينالجراولانايرمينبنوئنجحلاصابآرصاع

ىلعٌدرلاوديحوتلايفلئاسمهلعضينأهنمبلط

هلجعأو.حاولألايفاًباتكمهلفكلافءنيفلاخملا

441

.لاقماهيفلئاسمهيفتناككلذلو«هضرعيملفرفسلا

وبأاهمظنواهعمجامكإوءليغنزنبديعسحون

.یسوم

ملفءذيمالتللةقلحاودقعينأنالجراولهألواح

ءةناغىلإرفسلاىلعنوراهوبأمزعفكلذمهلمتي

ىٌحهتيبمزلفءةازغمهدجوفةرايغىلإهجو
.تام

:رداصملا

173/2-174(خم)رىيس:ينايسولا“

.2/127‹ريسلا:ىخأَمشلا*

956

سنوينبنوراهوب

)م10/ه4:ق)

عونيهيتلا‹نيدلابسنةلسلسيفةقلحوه

.ةيضابأإلاءاملعدنعةزاجإلانمٌنصاخ

نبءايرکزیحیوباهنعذخأوء(م925/ه313:ت)

.نوراهنبناميلسعيبرلاوبأو«سنوي

:رداصملا

.125ءةيفاشلاةلاسرلا:شّتيفطابطقلا“*

 



957

بوبحمنايفسيبأدج‹«يشرقلاةريبه
ربنعلانبليحرلانبا

(م7/ه1:یقرخاوأ)

يفيخاتمشلاهفّنصءةوعدلالهأءاملعلئاوأنم

.نيملسملالضافأنموهو‹نيعباتلاةقبط

نبرباجبهذملامامإهقفرفسوينبجاجحلاهامن

.نامُعىلإ(م711/ه93:ت)ديز

:رداصملا

نبعيبرلا:يوابكلا“76/1ءريسلا:يخاّمشلا“
.133ءاثدحمبيبح

958

يتانزلاةريرهوبا

(م761/ه144:يفيح)

يبأةمامإيفنيتيتاتنزلادئاقناکمدقمميعز

برحل«يرفاعملاحمسلانبىلعألادبعباطخلا
/ه144)اًعْرَواتةكرعمىفتاذلابو.ءنيتيساتبعلا
.باّطخلاوبأاهيفدهشتسايتلا((1

الأرشعةئتسسأرىلعةريرهوبأجرخاهدعبو
دئاقلاثعشألانباهجاووءةتانزةتيضابإنم

نممنوكينألمتحيوءيتاتنزلادنجمزهناف«يسابعلا
.ةهجاوملاهذهيفلتق

:رداصملا

:زاًخب“٭83/1.برغملانايبلا:يراذعنبا"

يمالسأإلابرغملا:لابقل“67-68‹ةَيمتسرلاةلودلا

.28.ةئيجراخلاتاقالعلا:ميركلادبعتدوج*

442

959

ردينبةريره

)م12/ه6:قلبق)

يبأدالوأبسنلصأوهوء؛حلصملضافملاع

؛«يکروم»اونکسوبازيمىلإاوجرخنيذلاءةريره
.نآلاىلإهتكيرذنجسيينبيفو.نالجراوباوناكو

.كلذكبسنلصأامهديعسومساقلاوبأهاوخأو

:رداصملا*

.15(خم)بازمخیرات:زایتم"

960

يناسارخلاةيطعنبلاله

(م751/ه134:دیعبت)

لَّوَأمايقرصاعءةوعدلالهأللئاوألاءامعزلانم
ىلإعجرمنائیرمصلبقناکو؛نامغيفروهظةمامإ

.ةَئيضابأإلا

:ت)ةميركيبأنبملسمةديبعيبأنعملعلاذخأو

.امهریغوبوبحم

.هيلعاورصتناف«نابیششیجهعملتاقوءهدنجل

ةماعزبةمالغلاشيجونامعشيجنيبلاتقلاعقومث

جنيملوءينامُعلاشيجلالكديبأفءةميزخنبمزاح

‹لالهو(م751/ه134:ت)ىدنلجلامامإلاىوس

.ةعدخكلذدعبلالهلتقو

:رداصملا

:دادمنبا“43-44ءةَمغلافشك:ىوكزألا“

215ءديزنبرباجمامإلا:يفاوصلا“9قريس

.52/1ءمالسإلادعاوق:يلاطيجلا“



961

يراوهلامحمنبدوه

)م9/ه3:ق(

يفليقءهريغنعوهيبأنعملعلاذخأ‹نقتمملاع

اموهوناوريقلايفليقو«ترهيتيفليقوء‹سلدنألا

.يفيرشجاحلبخيشلاةحُجر

ريسفتوهوءازيزمعلاهللاباتكريسفتاهفلؤمبرهتشا
اعزانتنيلجرنأرداصملاركذتهتّيّتمهألو«ليلج

تداکىٌح؛هتيکلميعديلکهيفامصاختو

دمحمىيبأىضاقلابادحاممءنالتتقتامهاتريشع

امهنملكماقف«نيفصنهميسقتىلإينودملالامج
.رخألافصتلاخسنب

اقيقحتيفيرشديعسنبجاحليذاتسألاهممح
.تادلجمةعبرأيفعبطو‹اًئيملع

متسرنبباهولادبعمامإللاًيضاَقدوهدلاوناك
هسفنادوهنأًاطخضعبمهوف(م823/ه208:ت)

.اًیضاقناک

443

:رداصلملا

دوه

ءزيزعلاهللاباتكريسفت:يراوهلامُكحمنبدوه"

ءةريسلا(ت.ط):ءايركزوبأ*قّقحملاةمّدَقم
برغملاخياشمريس:ينايسولا*360-2

128/1(خم)ريس:ينايسولا“68(بوسنم)

:يداربلا*345398399.تاقبط:ينيجردلا“

2/59ءريسلا:ىخاّمشلا“219قةاقتنملارهاوحلا

ليلدبةقحلم«نايسنلاةركذت:يلاطيجلا“

:نيكزوس“316-324صناورإسرهف«تاطوطخملا

ةئيضابْإلا:رّمعميلع“70/1ءيبرعلاثارتلاخيرات

نمتاقلح:فسوينبا”138ص/4>.ءبكوميف

‹ةئيمتسرلاةلودلا:زاّحب“158ءبرغملاخيرات

‹ةَيجراخلاتاقالعلا:ميركلادبعتدوج“*302-1

:ضهيون“2/713ءنيرّسفملامجعم:ضهيوت*3

.ةبارعلاماظن:يريبعجلا“338ءرئازجلامالعأمجعم

جاحلا“144‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا*3

ليلد:ثارتلاةَيعمج“79بازمينبخيرات:ديعس

جاحلاسرهف-14بأءبطقلاسرهف-«تاطوطخملا

‹ةَييفحصلاتاَتفلملا:ثارتلاةّيعمج*39ءديعس

.6013ء6012:قئاثولا

“Bibliothèques et manuscrits Abadiths $ Revue

Africaine, Vol. 100 , (1956) p379.



شیلدجو

واولافرح
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(فسويوبأ)يللمألاشيلدجو
)م12/ه6:فيناثلافصنلا)

فشكف«مولعلارحبيفضاخوءىقتلابزافنمم
.نيدلارهظأوءلهجلا

‹عمجهنعذخأو؛نوراهنبدوادنعملعلاذخأ

.(م13/ه7ق)میهاربإنبءايركزییحيوبأ:مهنم

ىتلا‹نيدلابسنةلسلسهيلعتزاجنمموهو

ىفةئيضابإلاءاملعىدلةزاجإللانماًصاخاعونربتعت
.برغملا

:رداصملا

.2/185(ع.ط)542(طم)ءريسلا:يخائمشلا“

963

(فسويوبأ)ينالجبلايفنبشيلدجو
)م9611-009/ه350-8:400ط)

ديدشركنملانعهانفورعملابرمآلماعملاع
.هسفنٌقحيفةكيرعلانّيلوهللايحيفةميكشلا

ىلعاصرحهيدينيبحوللاونوتيزلامرصيناك
.ليصحتلا

يفردلاديزنبفسويىيحييبأنعملعلاذخأ

444

و
ءاملعلانمديدعلااهيفجّرخَتملعةقلحدقعم۵

رشبلالهسوباو«یسومنبنامیلسعيبرلاوبآ:مهنم
.يتريمدنتلادمحمنبا

اعونربتعتيتلا«نيدلابسنةلسلسيفةقلحوهو

.ةئيضابإلاءاملعىدلةزاجإلانماًصاخ

قوسببستحملاةفيظوهيلإتدنسأنملّوأربتعئي

يفنممءاشينمعنميوءعيبلابءاشينملنذأايوداج
.ةهبشهلام

:رداصملا

(طم)24-2/25(ع.ط)ءريسلا:يخاّمشلا"

125.126ءةيفاشلاةلاسرلا:بطقلا“334-3

يلع“12/1-14ءينورابلاناميلس:ناظقيلاوب“

89-2/92ق/2حءبكوميفةئيضابإلا:رّمعم

.249.ةئيمتسرلاةلودلا:زاكب“

964

(دّمحموبأ)يدهمنب“"سالفسرو

م11/ه5:قلوألافصنلا)

.ةسوفنبوغيونم:ليقوءقيزرنم«مامإنبمامإ

ضعبهلأسف«سورشیتأوهتلغببكرهيبأةافودعب

ةلغباهنعتلأسول»:هلليقفءاهنسحيملفلئاسمنع
لخدوءهسفنكلذلترسكنافvاهنعكتباجألكيبأ

رشعينااهيفثكمفءةسوفنةنازخهيفو«ْمَلَوارصق
اجراخىرٌيالوءهيبأنيواودعلاطيوملعلاسردياًماع



 

.نونفلايفزربف«ناسنإلاةجاحلالإ

ناكف؛تالكشملاوةلئسألابخياشملاهبرجو

.اردتقم

هنعىوروءيئاطسرفلاىيحييبأنعملعلاذخأ

.بوقعينبفسويبوقعي.
/ه440:ت)ركبنبدمحمهللادبعابأرصاع

ابأرصاعوءةياملىلإرفسةبحصهعمهلو‹((ع9

.يتازملافسوينبفسويبوقعي

:رداصملا

257/1ءةريسلا(ت.ط):ءايركزوب“

برغملاخياشمريس:ينايسولا“269(ج.ط)2

؛20-1/21(خم)ريس:ينايسولا“75-76(بوسنم)

‹1/9‹تاقبط:ىنيجردلا“12211223

(طم)19/2(ع.ط)ريسلا:يخامشلا“"5

4ح؛بکومیفةَيضابإلا:رَمعمىلع”328-7

يمالسأإلاحتفلاذنمةسوفنلبج:يدوهزم*375ص

.4(رم)

:ةظحالم

.ًأطخيناثلاوناسالفسراو«سالفسراو:درو*

965

(فسويوبأ)نسحلانب”نويرو

(م9/ه3:قلئاوأ)

قطانميفرمألابنيمئاقلانمناکلماعملاع

.ابيلبونج«نازف

ذِٳ«اهبَسىلعدروو««نغارت»بةعقوميفمزهنا
.نيدسأنبميهاربإةقفرركاسعلادئاقناك

.مهبقاريوةاضقلانّيعيناك

ىلإتهُجويتلاةلئسألانمديدعلابحاصوهو

445

لیسو

دبعوءىتفنبوانجناملاعلااهنعباجأفءناّرفءاملع
.فلخنبراّهَقلا

ورمعروتكدلاةبوجألاوةلئسألاهذهققحدقو

.«ناَّرفءاملعةبوجأ»:ناونعتحت

:رداصملا

هلکء‹نارفءاملعةبوجأ:ناّرفءاملع“

(طم)ريسلا:يخاَّمشلا“(خم)ةريس:يروطفبلا“

يفةئيضابإلا:رّمعميلع“1/165(ع.ط)192-1
321ءةئيمتسرلاةلودلا:زاخب“53/2ح«بكوم
‹رذيلآسرهف-:تاطوطخملاليلد:ثارتلاةّيعمج“

.53ص

.نويزودريو"

966

(باطخلاوبأ)يغاوزلانيتنيسنب"ليسو
)م9612/ه300-7:350ط)

لقتنامثاهباشنءةسوفنلبجبةغاوزةليبقمالعأنم

ءليغنزنبديعسجونابأيقلاهيفوءايبيلبةليوزىلإ

ءنوقرزنبناميلسعيبرلاابأوءنتزوزنبهللادبعو

ةبالكنببوُتيأابأرصاعامك.ملعلامهنعذخأف

.(ةضير»بيغاوزلا

ةنيدمبءاضقلاىَلوتءهموقيفمدقمملاعوهو

.-اومیرب»وأ-«وضيو»

ىلإهرثأيقبدجسموهو**«؟تورصاتباًدجسمینب

دجسم»بفرعي(م1271/ه670:ت)ىنیجردلادهع

.؟لیسو

يبأةَيرذنمةيرفاعمةأرماتلاقهتافودعبو

امل:(م761/ه144:ت)ىلعألادبعباطلا

ةغاوزايمتيقبفّيحلاتام[ليسو]باطخلاوبأتام



ميسو

لاعنوءةجربألاكمئامعوءةجرخألاكنوطببءةمئاه

.«ةجّرعتمماكحأوءةجلبم

:رداصملا

0189‹186/1(ت.ط)ةريسلا:ءايركزوبأ"

197248256-200(ج.ط)236-5

؛112-115.ء109ء1/8.تاقبط:ىنيجردلا“

(ع.ط)281-282(طم)ريسلا:يخاًمشلا“2#
.بكومىفةئيضابإلا:رّمعمىلع“240-1

213.يبهذملاعارصلا:بوذجملا“2/149ق/3ح

.571‹يمالسإلابرغملايفءاضقلا:زاحب“*

۰٤“0
:دروتباامحجارلاوميسودرو

.تویرزابتو.تورزمی

967

ينيزمطلايسوفنلاسنوينبميسو

(سنويوبا)

)م3-871/ه8-258:نيبيح)

ةسوفننمهلصأ«ءاكدذوهکنحود‹ملاعهقف

.لبجلا

:مكح)باُّمولادبعنبحلفأمامإلاهني
ةرارطنقىلعاّيلاو(م823-871/ه258-8

نأىلإتاونسةَّدعاهيفثكموءىندألابرغملاب
.يفوت

/ه283:ت)دعسهمسا؛كلذكملاعنباهلناکو

:ةريسلانسحأوءةرارطنقةيالويفهدلاوفلخ(ع6
.هملعوهيبألالخثروامك

.هقفلایفاًباتكهلنأءايركزيبأصننممهفي

:رداصملا

‹136-1/137(ت.ط)ةريسلا:ءايركزوبأ"
؛تاقبط:ىنيجردلا“8-139(ج.ط)8

446

(ع.ط)237(طم)ريسلا:يخاّمشلا78-1

رامهزألا:ناميلسينورابلا*184‹1169-9

4/126‹بكوميفةئيضابإلا:رّمعميلع“5

ىفءاضقلا:زاحب“237.ةئيمتسرلاةلودلا:زاخب“

:ةَئيّضفلادوقعلا:يثراحلا“571ءيمالسإلابرغملا

‹ةَيجراخلاتاقالعلا:تدوج“128131133

60.

:Lewicki‘3 .)شيعوبةمجرت) document inedit,

968

(ةديبعوبأ)قشو

(م10/ه4:ق)

نبناميلسعيبرلاابأرصاعءةتارممالعأنموه
.ںوقرز

يفةئيقيرفإبناكوءةيدابلابةوعدلالهأخويشنم
.هتبلطبمايقلانسحأفميلعتللةقلحةخيشم

ىّتحهتبلطماعطإةنوؤمقشولمحتطحقةنسيفو
لصاويلءهتاكلتممعيبىلإًرطضافءهريماطمتدفن

ًرمتساو.ىبأففارصنالابهذيمالتهيلعٌحلأوءهميلعت
.!اغوجتامنأىلإكلذىلع

:رداصملا

259/2-260(خم)ریس:ينايسولا"

.59-2/60‹ريسلا:يخاّمشلا“

969

يسوفنلاجاردنبليكو

(م787-823/ه171-208:نيبٌىح)

مامإلاهنگيع؛ةروشمويارُثحاص‹فلخييبنم

:مكح)متسرنبنمحرلادبعنببامولادبع

ةصفقةنيدمىلعهلًالماع(م787-823/ه208-1

.سنوتب



:رداصملا

1/175(ع.ط)203(طم)ريسلا:يخامشلا"
بطقلا*165ءةَيضايرلاراهزألا:نامیلسىنورابلا*

:زوئبدتبلاحأ))يبقعلاىلعةرلا:شكیفطا

تاقالملا:ميركلادبعتدوج“*570‹ىمالسالا

.ةَيجراخلا

*Masqueray: Chronique, 299

) شیعوبةمجرت)
*Lewicki: Les historiens, 85-86.

*Lewicki: Document,8*

970

(دّمحموبآ)يرويرولانيتنو
(م16/ه10:قلبق)

ىلإهتبسنبسح-ةسوفنلبجنمهنأودبي

:يخاَتمشلاهنعلاق‹هيقفملاع.-يرويرو

.ىواتفهل.«قيقدتلاوثحبلا

:رداصملا

ځخيش»

.2/5ريسلا:ىخاتمشلا“

971

يراوهلا”نمجيو
)م10/ه4:ق)

نمهلصأءيتاردسلامصاعةمالعلاةيّرذنمخيش

رفاساهنموءةسوفنلبجىلإاهنملقتنامث؛تيورغات
.ًرقتساثيحنالجراوىلإ

.اًمَدقمایشوءالداعاًمكاحناكو

:رداصملا

:يخاّمشلا*61-62ء1/45(خم)ريس:ينايسولا“

.194(خم)نابلانصغ:مازعأ“1/248ءريسلا

:ةظحالم

“

.امجیو.نيمحسيو؛نامحجسيودرو

447

نرديو

972

يتازملايسانطفلانرديويبأنبا

يذلاوهو.هنامزيفغيرأدالبلخدبیرغلوا

.نیغلزنببيبحیّلصمىلعهِناَمْلَسَينيتدجسمینب
:رداصملا

.192/2(خم)ريس:ينايسولا"

973

(فورعموبأ)داوجنبنردیو
(م896/ه283:دعبيح)

.وغيونکس‹نيمدقملاءاملعلانمضاق

.نیجوينباجسي

نيدلابسنةلسلسهيلعتزاجنمموهو

.ارذ

ةءارقبفغشومامتهاوء‹ضئارملاملعبماملإهل

يفةّصاخبوءسانلانيبءاضقللهلئهأامم«بتكلا

زافًالمآهدصقنمف»ءتايدلاوثاريملالئاسم

ىلعَيمتسرلايلاولانكمهمزعوهئاكذلضفيو

ساّبعلانباٌحلفأةسوفن

ةنتفلاةيشخ(م896/ه283ةنس)ونامةعقوم

يأرلافالتخاو

انيحاًرجاتناکفورعمايأنأرکذو

لسرأوءهرصبدقفمثءاحالفهلنانجيفلغتشاو

دالببنطاقوهوءينارْفلاديمحلادبعىلإاًباِك

‹رهدلانم

   



ورسيو

باتكلاهدرواًملوءنيعلاءاودهنمٌدمتسي‹نادوسلا

ءبونذلاءادلءاودهللاهاطعأخيشلااذهلاًبجع»:لاق

ءكلذلفورعموبأبضغف.«!هنعهليزياملأسيوهو

ريخلانماًعاونأرصبلادقفبمرحهنأىريوهف
ءبتكلاةعلاطموءهللاعنصيفلئمأتلاورابتعالاك

.ركذلاسلاجمىلإيشملاو

:رداصملا

‹153/1154(ت.ط)ةريسلا:ءايركزوبأ“

(خم)ريس:ينايسولا“158251(ج.ط)9

8/1090ءتاقبط:ىنىجردلا*9-1157/2

ةيمست:لوهحم“71582/331-58

ريسلا:يخاَّمشلا“121(خم)ةسوفنلبجخويش

بكرميفةَيضابْإلا:رّمعميلع“263-264(طم)

155-156ءةبارمعلاماظن:يريبعجلا*131/2ح

ىفءاضقلا:زاحب“319ءةئيمتسرلاةلودلا:زاخب“

571.۱ءيمالسإلابرغملا

“Motylinski: Bibliographie, 45 “Lewicki: Etudes,
41-42.

974

(نامحدوبآ)ناملسنبوريو
)م139/ه0:يفيح)

اهتأشندعب«بازیمبةكيلملزننملّوآوه:ليق

كلبنوکيدفو.اهرمعوم9/ھ750ماع

.ةكيلمبوژيولآبسنلصأ
:رداصملا

.163-1/164رئازجلاةضهن:زوُيد“

975

حلاصيبأركبنب“نالسيو
(دّمحموبأ)**ينساريلامساقنب

(م1039/ھ431:دعبٌيح)

يباهدلاوةقلحيفةبرجيفسرد.مامإنباومامإ
ذخأو‹(م1039/ه431:ت)مساقنبركبحلاص

448

.روسميبانبليصفءايركزيبأنعكلذكملعلا

لاحهتاقلحيفهابأفلخيهملعتينسيفناکو
رثكفءةبلطلاحاحلإوةبغربةقلحسسمث«بايغ
ةقلحلاهذهتناكوءمهمامتهاًدتشاو؛مهددع

ريبكلادجسملاةلابقهتيبىلإاهبلقتنادقفءةلقنتم

ةطضامثرمدلبجىلإةنستاذاهبعلطمث«ةبرجب
رمدلهألهاكلقثينأةفاخممهحيرستىلإ
.مهماعطإب

‹ةتميألاوءاملعلانمعمجةقلحلاهذهيفجرختو

‹يتازملافلخينبناميلسعيبرلاوبأ:مهنم
نبییحیوءحلفأنبومحوءىيحينبةلاصمو
..ترایغاتنبٌرعلاوردينبیحيو‹نُمجيو
نبنسكامدّمحموباهتاقلحيفذيملتنسحأناكو

.ريخلا

یفهذىمالتهعمح‹عويبلاواياصولاباتکهل

قرشتسملاىأردقو٤«يضرفهيلعهوضرعم‹هتاقلح

.م1885لبقغيرأيفهنمةخسنيكسنليتوم

ريسلابتكاهنمتدروأةديدعىواتفكرتو
.ريثكلا

:رداصملا

2000252(ت.ط)ريسلا:ءايركزوبأ"

249(ج.ط)9295-293/2336343

ء17(بوسنم)برغملاخياشمريس:ينايسولا"3

ء1/40(خم)ريس:ينايسولا“95054

‹354/2359؛46-377130141

؛تاقبط:ينيجردلا“4.365430478

1/193-1922/359-354365-364430›

قحلمءانباحصأبتكدييقتيفةلاسر:يداربلا“*8

(طم)ءريسلا:يخاّمشلا“2/294؛راًمعيبآزجومب

:رمعميلع“54-2/55(ع.ط)؛6479

نبملاس“185-4/186ح.ءبكوميفةئيضابإلا

:يريبعجلا*95ء79ء77ءةبرجخيرات:بوقعي



.5 ‹حمالم:يريبعجلا“114ءيراضحلادعبلا

“Motylinski: Les livres, 18 *Dozy et de Goeje,
Description de l'Afrique et de l'Espagne par

Idrissi (texte arabe), 172 *St Gsel: Inscriptions
latine de ]l'Algerie, n 30, 849, 1069, 37%1
*Lewicki: Notice, 161, 171 *Lewicki: Les

historiens, 56-57.

:تاظحالم

درو**نالساو.نالسوءنالسياودرو*

.ينسارهيلا

976

***يمجدلا**بوقعينب“نالسيو

(دمحموبُأ)يتازملا

)961-1009/هە350-8:400ط)

مثءةيدابلاباًيعارهبابشيفلمعءةتازمةليبقنم
سردفءهربکیفدلخمنبديزيمساقلایبنعذخأ

.ةنسةرشعتسةذدملمالكلاو

449

نالسيو

هتداعوءهلهأادنعهسرديناکاًريبکاًناويدعمج

.نامزلكيفةءارقلانعروتفلامدع

بحاصهتنألهوسبحويمطافلاٌزعملالاجرهذخأ

نلحارساوقلطأمتءدلخمنبديزيمساقلايبأ

ريهجناكوءنآرقللةمئادلاهتءارقاوكتشانجسلالهأ

.توصلا

:رداصملا

‹200/1252(ت.ط)ةريسلا:ءايركزوبأ“

(ج.ط)9293/2295-294336343

برغملاخياشمريس:ينايسولا*9263

‹تاقبط:ىنيجردلا*50-51.ء17-19(بوسنم)

18127-1262/371-369.۱

:تاظحالم

*

يبآنبنالسيوريغوه**نالسياو:درو

دقوم11/ه95ينسارهيلامساقنبرکبحلاص

.يجمالا:درو***امهنيبباّتكلاضعبطلخ



نسایتاي

ءايلافرح

977

وُمحنب“نسايتاي
(م1046-1133/ه438-528:نيبيح)

.اهنماضعبعنايسولادروأ«ىواتفهل
مهنيبعقواملمهلتموءالاَونيتينب»مّدقمناک

.فالخلا

:رداصملا

:ينيجردلا*75/186(خم)ريس:ينايسولا“

.2/416‹؛تاقط

:ةظحالم

.سايتاي:يتيجردلايف"

978

رفعجنبرجاي
)ع1018/ه9:يفيح)

ركبنبدمحمهللادبعىبأدنعلئاوألاةبلطلانم

ةبارعلاةقلحماظنعضاوء(م1049/ه440:ت)
بوجترقتيهو٠غيرأېداوبولجايف‹يعستلاراغب

اذهءىدابمىقلتدقكلذبنوكيفءرئازجلاقرش

.اهرشنىلعلمعو‹ماظنلا

:رداصلا

:ناظقيلاوبأ*392/2ءتاقبط:ينيجردلا"

.25(خم)رکبنبدمحممامإلا

979

نيغلزنببيبي

(م787-823/ه171-208:نيبٌىح)

‹ةيشاملاىفةراجتلاباهعمجءةريثكلاومأبحاص

.منغلاولبإلانمفلآةئامكلميناكذإ

450

نباوانأالول»:هلوقباّهولادبعمامإلانعرهتشاو

انا‹نيملسملالامتیببرخلنيغلزنباو٤«ينرج

هتاکزبهلیومتىلعبأدنيغلزنبانأكلذ؛«ماعنألاب

.هتاقدصو

:رداصملا

ىلعٌدرلا:بطقلا“204ءريسلا:يخاّمشلا"

‹يضابألاخيراترصتخم:ينورابلا*8-73‹يبقعلا

:زاخب454/3.457‹ْبرغملاخيرات:زوُتبد“1

دبعتدوج“161.231240ةفةئيمتسرلاةلودلا

.3‹ةَحجراخلاتاقالعلا:ميركلا

980

(ءايركزوبأ)يوداجلاىيحي

(م11/ه5:ق)

اًخيشناکءةسوفنلبجبوداجةنيدمءاملعنم

.اًهيقف
ريغ»ء«هقفلاولوصألايفعضولاباتك»هيلإبسن

هنأهللاهمحريداربلامساقلاوبأهركذامقيقحتلانأ

يبخيشللكلذكبسُنو.«ينوانجلاءايركزيبال



 

.ينورابلاميهاربإنبییحيءايركز

ءاغلبلاىلعةضورعماهَتنأمعز»ءةيثرميوداجللو
.(اهونسحتسافيناعملالهو

:رداصملا

(ققحملاةمّدقم)عضولاباتك:ينواتنجلا“

191/2-192(ع.ط)551(طم)ريسلا:ىخاّمشلا"

.147‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا“

981

يراوهلاییحيوبأ
)م759/ه2:يفيح)

نمناكءبرغملايفلئاوألاةّيضابإلامالعأنم

هنسسادمغمةكرعميفربربلاةداقرايخ

باظطخلايبدنجاهيفمزهيتلام759/ه2

صوحألايبأةدايقبئسابعلاشيجلاىلعألادبع

.يسائبعلا

:رداصملا

.118-119يمالسإلاءدب:مالسنبا"

982

(ءايركزوبأ)يخاامشلا"علايبأنبىيحي

)14/ه704:-يح)

.ايبیليفةسوفنلبجب«نيمْرَعي»مالعأنم

.ينورابلاميهاربإنبزيزعيبأىلعذملتت
يفينامغلارضنلانبال«مئاعدلاحرش»باتکفلا

فذحعمءفاتصونباةقيرطهيفعبتتاءنيرغس
.دهاوشلا

نئازخولختداکتالذإءنانبلالضفيطعأدقو

451

:رداصلملا

يلع*193-2/194ريللا:يخاَمشلا"

.2/70ق/2ح.بكوميفةَيضابإلا:رمعم

“Lewicki: Chronique, 60, .63

:ةظحالم

.زيزعلادبعدرو“

983

(م9/ه3:قرخاوأ)

هوبأيفوتذِإم896/ه283ونامةكرعمىماتينم

.اهيف

بونجايقيرفإدالبىلإهتالحرنمةلحريو
وبأناكفءةقطنملاكلتكولمدحأبىقتلاءارحصلا

ءمالسإلاىلإهوعديو«هئالآوهللامعنبهرکذيیحی

ةئيعرلاتملسأفءهمالسإنسحوكلملاملسأىح

.مهكولمنيدىلعسانلا»وهلدعب

بلطقلااهدروأ‹تایاورولئاسمیحییباألو

.؟هسوفنلئاسمبيترت»يفشيفطا

:رداصملا

:بطقلا“311-313(طم)ريسلا:ىخاَتمشلا“

0451ءيراضحلادعبلا:يريبعجلا*388.ةئيمتسرلا

“Louis: Les mechaikhs, 21.

984

يتسارهيلاديعسنبرکبيبأنبییحي

(ءايركزوبأ)ينالجراولا

(م1081دعبوأ1078/ھ474دعبوأ471:ت)

دلوءينالجراولاركبيبأنبیحیءايركزوبأوه

نيمتهملادنعفرغاذكه.رئازجلابنالجراويف

  



یحی

قيقحتلادعبء«ثارتلاةئيعمجنلإءىضابالاثارتلاب

ءايركزىبحيابأهاخأبسنيينايسولاتدجوقيقدتلاو
وهفءديعسبدجركذيو«نسارهيينبىلِٳركبيبنبا
.«ينالجراولاينسارهيلاديعسنبرکبيأنبیحی»:نذإ

ةريسلا»باتكبحاصوهو.؛ملعىلعراننمرهشأ
ريسلاباحصألكدمتعاهيلعءاةميألارابخأو

‹يروطغبلاوءينايسولا:لثمءةَئيضابإلاتاقبطلاو
ىلإ...مهدعبءاجنموءيخاّمشلاو‹ينيجردلاو

لضفهل»:ينايسولالوقيهباتكنعوءاذهانموي
.(هتسارفوهتبهوهتفأرباًريخلأيملءاذهيفقبسلا

.يتازملافلخينبناميلس

ءيفوسلاةفيلخنبنامثعورمعوبآهنعیور
ةرضحملايفدقعتتناكامير؛ملعةقلحهلتناكو

.غيرأيداوبولجآبةميدقلا

نماناك»:روكذملاهيخأنعوينيجردلاهنعلاق

تاذةَلدأب(...)لئاوألاراثآنيفتقملاءلضافألا
دنعینغت‹؛عامسألاوبولقلاالمتحجحوعانقإ

دارماناكفءعارقلادنعةئيفرشملاينغتامةرضاحملا
.؟نيرادلادعابتىلعءنيرافلا

ناكو«قازرتساللةعارزلابلغتشيئنالجراولاناك
اوبلطو«مهسنؤيلنالجراولهآروزيءاًئيخساًميرك
مقأ:اولوق»:مهللاقفءباوسنأتسيلةماقإلاةَرَمهنم

ءوسنمهيلععلطااملءكبلقتميًليلقاندنع
.«مهلاوحأةءادرو‹مهتقيرط

‹مالكلاملعيفيواتفوةبوجأهلنوخرؤملاركذي
دجنانأالإ.تدقفاهتنأودبيءهقفلايفلئاسرو
اهنم.ةيمالكلاهئارآوهلاوقأبنودهشتسيءاملعلاضعب
يفهباتکةيادبيفميهاربإنبییحيلهسوبهرکذام
.ةديقعلا

452

بو خياشملاريسبمنهي«ةميألارابخأوةريسلا»هباتكو

نمونييمتسرلاخيراتوءةّصاخببرغملالهأنم

باتكلابولسأو؛مهدعبةئيضابإلاةيلوؤسمیّلوت

هتذمالتعمجنمهَنأبيحويامم؛جسنلامكحمريغ

عفداممء٠كاذناتعاشفيلأتلايفةقيرطيهو-

ةداعإىلإكلذدعبينيجردلادمحأساَبَعلاابأ

تاقبط»:هباتكنملوألاءزجلافَلأفهتغايص
.«برغملابخياشملا

نءةئيضابإلاىدلالوادتمءايركزيبأباتكٌلظو
ليمإ»يسنرفلاقرشتسملاهققحولوألاءزجلامجرت
ةَتيسنرفلانيتغللابهرشنو/(Masquءray.E)«ياركسام

!LeTourneau)همجرتن؛م1878ماعةَيبرعلاو

؛هترهشتناكانهنمو؛لمشأوٌقدأةمجرتءالماك

:تاعبطعبرأونيقيقحتبيظحمث

ريس»:ناونعبهتاعبطويبرعلاليعامسإقيقحت-1
يفةثلاثوءرئازجلايفناتنثاء«مهرابخأوةميألا

ءاجفاًريبكاًدهجهيفلذبيملققحملانأالإ.توريب
لمهأهتنألءاصقانءةئيملعلاطورشلابٌالخمهقيقحت
سيلوينايسوللهنأهنماًنظباتكلانميناثلاءزجلا

.ءايركزيبل

ةريسلا»:ناونعب«بوثيأنمحرلادبعقيقحت-2
‹؛سنوتبرشن‹ةئيميداكأةلاسريفء«ةميألارابخأو
.اروکشمادهجهيفلذبدقو

ةَتيعمجلةيساسألارداصملانمباتكلاربتعيو
سنوتةعبطهيفتدمتعاءمجعملااذهيفثارتلا
.ىلوألاةجردلاب

:رداصملا

؛14-1/15(ت.ط)ةريسلا:ءايركزوبأ*
ريس:ينايسولا*23-25(ج.ط)32371

ريس:ينايسولا“7477(بوسنم)برغملاخياشم



131/2250؛2/121092108-3(خىم)

0352/20427؛مء؛ي/1ء؛تاقبط:ينيجردلا“

قحلم)بتکدييقتيفةلاسر:يداربلا“451-8

‹ريسلا:يخاّمشلا*292/2(ةيمالكلاجراوخلاءارآب

:يبيرملابدألاخيرات:ناملكورب“*93-2

يلع“9ء؛مالعألا:يلكرزلا*93-3

:ضهيون“4/211ح.ءبكوميفةيضابإلا:رّمعم

ةلودلا:زاحب“341ءرئازجلامالعأمجعم

‹ىسايسلاركفلا:نالهج“اهدعبامو25.ةّيمتسرلا

:يريبعجلا*121ءيراضحلادعبلا:يريبعجلا“4

رودنمتاحمل:يلدبعوبلايدهملا*8ءمحمالم

41٠.عرئازجلاءةلاصألاةلجمءةئيمتسرلاةلودلا

لامعأايفارغويلبيب:دّمحمىسومویسیع“196ص

ةّيعمج*89/1/5؛بتكلاملاعةّلجم«يكيفيل
.1/50 ءدیعسجاحلاسرهف:تاطوطخللالیلد:ثارتلا

“‘Masquceray: Chronique d'Abou Zakaria, Paris,

Alger 1878 Lewicki: Encyclopedic de l'Islam,

1/171-172 “Lewicki: Notice, 154-155, 170-171

“Lewicki: Une chronique Ibadite, 74 “Lewicki:

Les historiens, 91-97 ‘Motylinski: Bibliographic,
27, 42, 70, n° 67 “Motylinski: Les livres de la

secte, 26-28 ‘Shacht: Bibliothèqucs, 397, n° 140

“Dembski: Catalogue des manuscrits, 78, 79-81.
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(ءايركزوبأ)فسوي*حونيبأنبىيحي
)155-1203/ھه550-12:600ط)

ناک.ركبنبدمحمهللادبعيبأخيشلاةدفحنم

.رئازجلابغيرأيفلداعلامامإلاةباثمب

:امهيفلاقوءهدلاوعمينيجردلاهلمجرت

مظنوءرحبلاناضيفبيرزيمولعلايفناضيفامهيلكلا
دئاوفهبنازتلبءرحنلادئالقیهابی«رردلابيرزي

ءايركزوبأامو...ركذلاةديمحرثاموءرهدلا

فيلاتهلو«هيبأنماظفحرثكأناكهنأهنعينوثدحف
ةديصقلااهنمةروهشملئاضفهلوءبهذملايف

هيقفلاىلإهتبطاخموءتاقتعالايفةديصقوءةئيزاجحلا

.«هریغوقاحسإيبأ

32٭2ممالعأمجم

ىح

ىلإاهبلقتناءيلسينيتبملعةقلحهلتناك
.غيرأنمناتدلبامهالكوءةنالغو

ةلعفغيرأىرقلهأنمدحأنععمسىتمناكو»

اموأ«رئابكلانمءيشلعفوأداسفنعءةعينش

نإوءةقلحلابهيلإضهنيهكنإفءةنتفلاىلإيضفي
«لعافلانمنكمتيىحءهضهنتساركسعىلإجاتحا
لتقنإتحبجووًقحتساوهيلعكلذتبثاذإف

ذفنألاكنلاوٌدحلابٌريزعتنإو«نجُسنجسنإولت
.كلذلةلثمألاضعبعئنيجردلادروأدقو.«هلككلذ

:رداصملا

.509-10/12/510ءتاقبط:ىنيجردلا*

:ةظحالم

نبحونيبآنبیحب:مسابًاطخدرو“

.فسوي
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(ءايركزوبآ)ییحييبأنبییحي

)م11/ه5:قلبق)

رمألمهدشريوءسانلاوعديءقطانملافلتخم

.مهنيد

.هتريسيف(م4/1081

.ةسوفتلبجبًامكاحناكهنأئخاَّمشلاركذو

:رداصملا

(ج.ط)205/1(ت.ط)ءةريسلا:ءايركزوبأ“

ركذ:ينورابلا“194/2ءريسلا:ىخاّمشلا“8

.592-595(ح.ط‹يخاّمشلاريسبقحلم)ءامسأ

‘Masqueray: Chronique, 299 ‘Lewicki: Les
hitoriens, 122.
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ينورابلابوُيأنبىيحي

(م1918/ھ1337:يفيح)

ءمكحلاوملعلايفةقيرعلاةتينورابلاةلئاعلانم

.ايالب

.قيقحتلاوظفحلاوةسرادملاىفهرمعىتنفأ

هيلعضرعف‹مهداشرإويملسملاميلعتبغتشامث

هيلعاوضرعوءىبأفمهترادإيفاًبصنمنوُتينامثعلا

.اًروتلبقيملفءاتفإلابصتنم

ءامعزلمع‹مالستسالاىلعايكرتتمزعامدعبو

نمو«ربربوبرعنمهناكسديحوتىلعئبرغلالبجلا

ًدضدحومعمالسإشيجنيوكتل«بهاذملافلتخم
بصنمغنورابلاىلوتفم1911ةنسعرلاطيإلاوزفغلا
ةئيروهمجللىروشلاسلجمليناثلاسيئرلا

ةئيملاعلابرحلارخاوأيفةسّسؤملاةئيسلبارطلا
.م1918ىلوألا

:رداصملا“

171(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوب"

44.91ء43اشابناميلسةايح:ينورابلا*

.225؛لاطبألاداهج:يوازلا“
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(ءايركزوبأ)«بوُيأنبىيحي
«تیتخبنبا»بريهشلا

)م11/ه5:ق)

:ت)ركبنبدمحمهللادبعيبأخيشلاةبازعلا
.)م0491/ھ440

یفىفوسلاهنعاهاور.یواتفوةَيدععلئاسمهل

۱.تالاؤسلا

454

نعةيانك«لئاسملاةنحطم»بتيتخبنبافرعو

.لئاسمللهقيقحتوءريزغلاهظفح
:رداصملا

(ع.ط)526-527(طم)ريسلا:يخامشلا“
2/171-170.
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(ءايركزوبأ)ينورابلاميهاربإنبىيحي

4t)م11/ه5(

ةسوفنلبجيفةرامإلاىڵلوت؛مكاحخيش

.هتريسنسحوهلدعلةيعرلاهلتداقناف

هیتفتسيناکوءنوراهنبناميلسعيبرلاابأرصاع
ءايركزابأرصاعوءتالسارمهعمهلوءلزاونلاىف

.ينوانجلاريخلانبیحی

‹«هقفلاولوصألايفعضولاباتك»ينورابللبسن
.ينوانجلافيلأتنملصألاىفوهيذلا

:رداصملا

:يخاّمشلا“(ةمّدقملارظنا)عضولا:ينوانجلا“

017/1ءاشابناميلس:ناظقيلاوبأ“181/2.ريسلا

174-148‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا“8

(رم)يمالسألاحتفلاذنمةسوفنلبج:يدوهزم*

. 13
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میهاربإنبنامیلسنبمیهاربإنبییحی

(لهسوبآ)ينالجراولانّمجيونبا
)1155-1203/ه550-12:600ط)

هدجوميهاربإهوبأفءملعلايفةقيرعةرسأليلس

ىلعألامهدجو«ميهاريإيناثلاهجوناميلس
‹رابكلاخياشملاةلمجيفنودودعممهلكءنّمجيو

.ريسلابتكيفركذمهلو

نعملعلاذخأو-اهراهدزانمز-نالجراوبًاشن

ءايركزيانععئخاَمشلااهركذتاياورهلوءهيبأ



/ه474دعب:ت)ينالجراولاركبيبانبیحی

.«ةميألارابخأوةريسلا»باتكبحاص(ع1

دمحأساَتبعلاوب:تاقبطلابحاصەذدىمالتنمو

:اهعلطمةديصقدشنيكلذ

یرخأاهدعبتلبقتساوةنستضم

یرشبلاهبءيجتاميرعشتيلايف
بحاصوهوءهعاونأوملعلايفةديمممكحهلو

ديحوتلاملعيفةديقعلا»:وهوهبرهتشاميففيلأت
اقيقحتيلربوكرايبروتكدلاهققحدقو«ريسلاوملعلاو

قحلمیفء‹(ىرحتلانمرفاوبیصبهفالوءاًصقان

.هاروتكدللهتحورطأل

نجسيينببدلاخلاوبطقلاورديلآةبتكميفو

:ناونعبباتكلانمةطوطخمخسنةبرجبةينورابلاو
.(«ضئارفلاوديحوتلاهفرعميفةديمعاا

يبآلئاسم»:ناونعبطوطخمناورإةبتكميفو
.(خم)«تاراهطلايفلهس

فرعياًمئاقلازیالدجسمنالجراوهنيدميفو

.ناتسبلاعراش«نیسیسينبةيحان«(لهسيآدجسم

:رداصملا

10لك1؛تاقبط:ىنيجردلا"

يفةلاسر:يداربلا“9قاقتنملارهاوجلا:يداربلا“

(ةيمالكلاجراوخلاءارآبقحلم)انباحصأبتكدييقت

(ع.ط)507-508(طم)ريسلا:ىخاًّمشلا“22

يلع“232(خم)نابلانصغ:مازعأ“2155-4

دمحم“226-4/228حءبكوميفةَيضابإلا:رّمعم

جاحلا“38:يخاّمشلاريسقيقحت:نسح

ليلد:ثارتلاةَيعمج“36بازمىتبخيرات:دیعس

رديلآسرهف-8ه‹بطقلهلاسرهف-:تاطوطخمل۱

ةَينورابلاةبتكملاسرهف-ءدلاخلآسرهف-45جم

.فطعلاءناورإةيتكمسرهف-

“Cuperly: Introduction, 158.

455
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دمحمنبمیهاربإنبییحي

(م1790/ه1205:يفيح)

نمموهوءاهتبازعخيشناکءبازيمبةكيلمنم
هتایاضقیف‹ينامعلارصاننبنامیلسمامإلالسار

نمضةقيثويفهعيقوتدجنوءبهذملاوعمتجملا
.نامحيبنبميهاربإخيشلاتافلۇؤم

:رداصملا*

.85(خم)تافّلۇمعومجم:نامحيبنبميهاربإ"
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يقراملاقاحسإنبىيحي

*(م1029/ھ420:يفڂيح)

ًذضهکرعمداق«بازیمدالب«؟يکروم»هیرفخيش

ريغءاهتبّرخواهيلعتمجهىتلا«ايكاز»ودبلاةليبق

.لتقومزهناها

هللادبعدالوأنيبهديىلعقافتتالاعفودقو

فصتلانأىلعءةرونبيفليعامسإيبأدالوأو

يبأدالوألةّيلبقلاةبحرلاوءهللادبعدالوأليفوجلا

.ليعامسإ

:رداصملا

اهيلعلاحأ)ه1121نامحدىّمعٌطخبةقيثو*
:زايتم“50-52يناثلاةلاسرلابطقلا“(زايتم

ينبخيرات:ديعسجاحلا“44(خم)بازمخیرات

(ځڂم)ةنتفنمتعقوامدييقت:لوهجم“22بازم

40.

زایتمرکذدقف.خيراتلااذهيفريبكقرفعقو"

باوصلاوه208ةنسديلابحاصوءه224ةنس

.ه420وهو؛بطقلاهيلإبهذام
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(ءايركزوبأ)ينوانجلاريخلانبىيحي
)م11/ه5:ی)

.نواَنجإةيرقنمءايبيلبةسوفنلبجبمالعألاءاملعلانم

اعونربتعتيتلا«نيدلابسنةلسلسيفةقلحوهو
.ةيضابإلاءاملعىدلةزاجإلانماًصاخ

نيئالٹونيتنثامّلعتلايفٹکمدا‹خياشملانمهریغو

.اًهيقفاًملاعاًحيشراصفءةنس

نبناميلسعيبرلاوبآ:مهنمءريثکرشبهنعذخأ

.نوراهنبدوادناميلسوبأوءةريسلا

اهبدوز‹سئافنلانمةهعومجمةَملعلاهراثآنم

:اهنمءةَيمالسأإلاةيتكملا

.(طم)‹اةسوفنةديقع».1

نبملاسخيشلاةبتكمب(خم)‹«ماكحألاباتك».2

ةيشاحيبعصملافسويبوقعييبأخيشللو.بوقعي
وهوءمورکدمحأونیزابرمعناثحابلاهققح.هيلع

.(طم)‹موصلاباتك3

هيلعقلعوهلمقرصمب(طم)ء«حاكنلاباتك».4
.رّمعمىيحييلعخيشلا

لوصألايفرصتخموهوءاعضولاباتك.5

عبطو«شيفطاميهاربإقاحسإوبأخيشلاهققحءهقفلاو
رمعنبدمحمةّنسيبأخيشلايشحمللو.تاّرمةَّدع
.«عمللا»:رخآناونعهلو.(خم)هيلعةيشاح

ءايتفواظفحهبتكىلعنودمتعيةسوفنلهأناك

هقفوديحوتلايفةديفمبتكاهتنألهبولسأةسالسل

.لاوقألانمحجارلااهيفعدوأ؛ماكحألاوتادابعلا

456

.رداصملا

205/1244(ت.ط)ةريسلا:ءايركزوبأ“

0470‹تاقبط:ينيجردلا“218255(ج.ط)

1/65‹تاريخلارطانق:يلاطيجلا*490-9

يبألزجوملابقحلمءانباحصأبتكدييقت:يداربلا“
(طم)ريسلا:ىخاّمشلا“288/2.ىفاكلادبعراًّمع

:بطقلا9"0100/2178(ع.ط)435535

يفةّيضابإلا:رّمعميلع“126ةةيفاشلاةلاسرلا

ركفلا:نوُدعنالهج“93-95ص/2ق/2ح«بكوم

117ءيراضحلادعبلا:يريبعجلا“51ءىسايسلا

جاحلا34-35ءةئيضابإلاةسردملارود:يريبعجلا*

ليلد:ثارتلاةَيعمج“95بازمينبخيرات:دیعس

‹3عأءهزأء4وأ.بطقلاسرهف-:تاطوطخملا

سرهف-72‹41جم:زايتمسرهف-6ز3/9و

.30.دیعسجاحلا

“‘Smogorzewski: Abdel-Aziz ses ecrits, 14
“Lewicki: Encyclopedie de l'Islam, 2ed, vol 1, 171
‘Fekhar: Les communautés, 27, 204, 407index.
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**(ءايركزوبأ)يسوفنلا*نانرجنبىيحي

)1009-400/1058-9:450ط)

سماخلانرقلايفنيزرابلاءاهقفلاوءاملعلانم

دبعونوقرزنبناميلسعيبرلاابأرصاعءةسوفنلبجب
.ملسمنبهللا

نموءهقلحلوحسانلاعمتجافسلبارطراز
:ت)روسميبنبلیصفنبءايرکزاهرضح

هيلعدقتنافءّنسلاريغصوهو(م8/1114

.ىوتفلايفهصُخرت

اوفَكَأنيذلاجامجمأراغباحصأةلمجنموهو

:مهبازعلاوءةبرجبم1014/ه405ةنس«ناويدلا»

ءحلصمنببابكو«مامردسنبرباجوءنارمعوب"

هللادبعدمحموبأوءيليمنلاورمعوبأو«ربجموبأو

.«نانرکنبییحیءایرکزوبأو«يراوهلاجونامنبا



ںی

:رداصملا
:رداصملا

(ت.ط)343/2-344ءةريسلا:ءايركزوبأ“

:ینایسولا*11(بوسنم)ریس:ينايسولا“25
‹خياشملاتاقبط:ينيجردلا“55/1٠58(خم)ريس
ريا:يخاّمشلا“394-2409

ىنةّئيضابإلا:رّمعميلع“403-1591

خيرات:بوقعينبملاس”2/262ق/2حءبكوم

168-169ةباَرعلاماظن:يريبعجلا“100ءةبرج
‹ةيملعلاةكرحلانعحمالم:يريبعجلا*7358

(رم)يمالسإلاحتفلاذنمةسوفنلبج:يدوهزم*.5

23.

:تاظحالم

.زانرجو؛نانرکدرو"

.ءايرکزییحیوبآ:دروو**

995

يتازملايتالسولارفعجنبىيحي

(ءايركزوبأ)

(م1110/ه504:يفڻح)

يداوبيبرغلاولجآنم«ميکحملاعوءةودقلضاف
.غير

.ةباّرعلانمهدلاوووهناك

هيلعىّقلتوءولجآراغيف(م1049/ه440:ت)

.ةيارعلاماظنءیدابم

ىلإوعديةوعدلالهأدالبنيبلّقنتلابفرع
حتمي‹نيتملاهلبحبماصتعالاوهللانيدبكُسمتلا

.تاقلحلارضحيوسرادملا

أ

‹عاتبتالوعبتتا»:هتالوقمنموةمكحلابفرع

.«عستتيالعروتنم؛عفترتالوضفخنا

.تاقبطلاوريسلابتكىفتاياورهلو

457

یحی

322/2.325(ت.ط)ريسلا:ءايركزوبأ"

ريس:ينايسولا*4042(بوسنم)ريس:ينايسولا"

‹420/2.تاقبط:ينيجردلا*70/198(خم)

:رمعميلع“67-2/68ءريسلا:يخاّمشلا“6

.3/354«بكوميفةكيضابإلا

“Lewicki: Les historiens, 98.
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جهاولا.ومحنبییحي

)م1995ه1415:ت-م10,ه1318:و)

.نيزرابلانايربةنيدممالعأنم

.ةردابملاحوروءاخسلاوطابضنالابفرع

َئيخسلابألاناكفءسنوتيفةراجتلابلغتشاو

مهنمريثكلاتاقفنبلفکتدقوءلاهبةيبازيملاةثعبلل
م

.ددملاعاطقناوةيداصتقالاةمزألاماتي

ذنمسنوتبةتقّؤملاةموكحلاءاضعأعمةرشابملمع

‹تاّململاوحلاصملاغيلبتبافلكمناكوم1955ةنس

سنوتبةتقؤملاةموكحلانيبرارسألاولئاسرلالقنو

.ةفلتخملاةيرئازجلاتايالولاو

:رداصملا*

219-3/222ءنىييبازيملارود:يرونلا“

يفرخ“نودعخيشلاعمةلباقم:وجابويمعاباب“
.هلمجرتملاةافوةبسانمبةلاسر:حلاص

997

(ءايركزوبأ)ينمومسلاءايركزنبىيحي
)م150/ه6:يفيح)

.سنوتبهبرجةريزجبمكخلاځخیاشمنم

هترسأبينايغدصلاديعسنبسنويخيشلاناعتسا
.ةئيدايقلاوةَئيسايسلااهتءافكل

 



یحی

ماعءةريزجلاخيشهتفصبءنابسإلاٌدضةكرعمداق

لحاوسوةبرجىلعمهموجهءانثأم1510/ه6

.يمالسإلابرغملا

:رداصملا

114ءةبرجخيرات:بوقعينبملاس"
امو0106108ءةبحألاسنؤم:ىبرجلاساروبأ“

213.0216ءةباّرعلاماظن:يريبعجلا*اهدعب

.78؛بازمينبخيرات:ديعسجاحلا*0329

998

ينورابلامیهاربإنبءايركزنبییحي

(ءايركزوبأ)

)م13/ھ7:ق)

.ايبيلبةسوفنلبجءاملعنم

دقتعُيو؛سانلاركذيوءتالبلايفلوجيءذيمالتل
.ةسوفنلاًمكاحناكهت

:رداصملا

.1/26ءينورابلااشابناميلس:ناظقيلاوب”

999

فسوينبدیعسنبییحي

(م1880/ھ1298لوألاعيبر:يفيح)

.ريسلاو

.ةعارزلابلغتشاوءهدلاونعملعلاذخأ

ناك«مسرلاوديوجتلانسحءنآرقلاةلمحنمهيقف

هتحالفىلإجرخاذإ9«ةَّرممويلكميركلانارقلامتخي

يفداعاذإو٩هحتفتسارجفلادعبةدلبلاباپنم

.ىقوتىّبحهبأداذهناكوءهمتخءاسملا

458

.بازمخيرات»:هباتکیف

تابتکمضعبيفهديطخبتاطوطخملازتالو

:رداصملا

219/2(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوب”

ليلد:ثارتلاةيعمج“43(خم)بازمخيرات:زايتم“
.53جمرديلآةبتكمسرهف-:تاطوطخملا

1000

يسوفنلايتولاللانايفسنبىيحي

(ءايركزوبآ)

(م961-1009/ه350-400:نيبيح)

.هسوفنلبجب«تولال»ءاملعنم

بيصخدمحميبأنيخيشلانعملعلاىَقلت
نسادلجنبدمحمهللادبعيبأو‹يصمصمتلا

.يتولاللا

هلعل)ميبرلاوبأمهنمريثكقلخهنعملعلاذخأ

.(يئاشولملایسومنبنامیلس

.ًاليوطاًنمزةحالفلاسرام

ءالضافاًملاعوءًالداعةسوفنلبجلاًمكاحناكو

ءاملعنمدقعلاوٌلحلالهأقافّتتابمكحلاىلوت
.لبجلا

:رداصملا

:يخاًمشلا“161/2(خم)ريس:ينايسولا“

(خم)لبجلادهاشم:ينورابلا250/1-151ءريسلا

/1ق/2ح.بكوميفةَئيضابإلا:رّمعميلع“1
حتفلاذنمةسوفنلبج:يدوهزم*176-3

.288(رم)يمالسإلا



1001

شاوح.نامیلسنبییحی

:ت-م60/ه1339:و)

(م1975ةيليوج4/ه5

.ةرارقلابةايحلادهعمجیرخوهو«هيادرغنم

قوشمبولسأهلوءةيبرعلامولعيفاًعلضتمناك

.سيردتلاوظعولايف

.تاءارقلاملعوديوجتلايفزربونارقلاظفح

مالسإلا»:ناونعب‹عوبطماهدحأءبتكةثالثلأ
.«ةيملاعلاتارّوطتلاو

:امه؛ناطوطخمنارخأآلاو

.(خم)««ميركلانآرقلانمرطشريسفت».1

.(خم)«(بازیميداوخيرات».2

ةافودعبرثأیانيباتكلانيذهلرهظيملو

.امهفلۇم

:رداصملا“

.71/1ءةذبن:يرونلا"

1002

ةرامعاب‹نمحرلادبعنبحلاصنبىيحي

:ت-م1867/ھ1284:و)

(م1938ناوج28/ه1357يناثلاعيبر29ءائالثلا

.بازیمبةكيلمةنيدمديلاومنم

ههجوىومثءهسأرطقسميفهملعءىدابمىقلت

:ت)شّیفطافسوينبدّمحماةميألابطقرطش

ةنسناطقيلاوبأهكردأ.(م1914/ه2

عمجىلعيلحملاباتكرخاوأأرقيم1907/ه5
هکراشيالوءهذاتسأدنععيرشتلالوصأيفعماوجلا

.دحأ

459

یحی

نموءنجسيينبيفسرديوهواقلحدقعيناک

ميهاربإناظقيلاوبأةئيرئازجلاةفاحصلاخيشهتذمالت

.(م1973:ت)

سمخهرمعوءةكيلمبةئيضابإلاةمكحملايفيع

هذاتسأنمرمأبم1892ةنسدعبءةنسنورشعو

هذهةليطوءةنس36ةّدملهبصنميفًرقتساوءبطقلا

.ليلقلاالإاهنمفنأتسيملو؛مكحهلضقنُيملةَّدملا

ةنسءاضقلانعهعاطقناو؛هرصبدَقْفدعبو

.اھباًذاتسأوةكيلمباًخيشكلذبناج

ملاعلابهلئاسرلئاوأيفشتيفطاخيشلاهفصي

مكاحلاءلداعلايضاقلاءيحلابيضاقلاءلماعلا

مالسإلارظنةهجوولدعلليُحوتملا‹عرشلاب

.«هماكحأرئاسىفيضابإلابهذملاو

زهانينسنعةكيلمبةرهاطلاهحورتضاف

:رداصملا*

:زوُبد“253(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“

:ديعسجاحلا“374/1378379ءرئازجلاةضهن

بازيميداو:ناظقيلاوبأ*135بازمينبخيرات

(م1938تیلوج5/ه1357ىلوألاىدامج7)1ع

12/ھ1357ىلوألاىدامج14)2.ع؛2-3ص

.2-3ص)م1938تیلوج

“Brochier: Livre d'or, 25
de Cheikh Bayyoud, 47.

“Cuperly: Interview

1003

)ع14/ه1332:ت)

لغتشاءنالجراوبنيرُشأتملامالعألانم

.سيردتلاب

 



ىح

.ورسمدمحمنبیسیعجاحلاهيلعجّرختممو

.نالجراوبةّيضابإلاةمكحملابضاقرخاوه

:رداصملا*

نمةرداصقئاثوودوقع“نابلانصغ:مازعأ“

ةمجرت:لقعموبناميلس“نالجراوبةّيضابإلاةمُكحملا

.ةجاوخاحلاصجاحلانبیحی

1004

يلضفالاىيحينباحلاصنبىيحي
(ءايركزوبآ)

:ت-م1714/ھ1126:و)

)م1788يام1/ه1202بجر5

يداویفخياشملارابکوءمالعألاءاملعلانم

.لوألااهثعابوهلبءةثيدحلاةضهنلانابإبازيم

نمءملعلاتیبلیلس.بازیمبنجسيينبنموه

.(م1425/ه828:ت)«لضفاو

‹نجسييببهسأرطقسميفمولعلاءیدابمىقلت

نرقلانملوألافصتلارخآيفةيرجدصقمث

ءاهخياشمعومجمنمةيادبلايفذخأف؛م18/ھ2

ليزن(م1774/ه1188:ت)يكيلملايبعصملا

.هبرج

هعجشفهلیصحتيفدهتجمريغأدبهنآركذيو
ةاونعفرتنأالإتبأةلمنٌدكلاوداهتجالاىلع

.رارصإب

ءةلصتمةنسةرشعيتنثاةبرجبميلعتلايفثكمف

تناکو‹هريغءيشلتفتليالملعللهّيلكاهيفعرفت

ةوىفاهعضيلبءاهأرقيالهتلصواذإهلهألئاسر

هثّدحتفاهارياليكلةّوكلاٌدسيمثءهترجحيفةقيمع

460

حتفليحرللًدعتساوهتساردًبتأاًملوءاهتءارقبهسفن

يفدجووءاوتامدقهترسألجاذإفاهأرقفلئاسرلا

نعهعطقلأرقولامةجعزملارابخألانملئاسرلا
.ملعلا

ةَيضابإلاةسردملاسوردمزالفرصمىلإلحربث

رهزألاعماجسوردوءةرماعلاسوماجلاةلاكوب
.رهازلا

بتكلاسئافنخسنبىنعيمّلعتلابناجىلإناکو

.ايلاحلضفالآتاطوطخمةنازخاهيوحتيتلا

صفحابأخيشلاملاعلاقفارةلحرملاهذهيفو

اذههحدمدقوءىبرجلاىتالتلاناضمرنبورمع

ةبتكمبةطوطخمةخسناهنمدجوتةديصقيفريخألا
.هناویدنمضشیفطابطقلا

ةتنسيلاوحبازيمهنطوىلإداعمث
.ةريثكمولعبهماملإدعبم1744/ه7

مّلعف.ةلماشةئيحالصإةكرحسسأعضويفعرش
يفٌدجلادعاسنعرَمشوءدّذسوهّجووءدشرأو

ءذيمالتللرادبداشرإللاوظعولاوميلعتلاوحالصإلا

ةسردمىلإتلوحتءهنكسمنمءزجلصألايفيهو

.ايلعلاتاساردللمسقةباثمب

ةكرحلااوداقءةبلطلالفاحجهيديىلعتجّرختف
نالجراووبازيمندميفمهنطاوميفةتحالصاألا

نيدلاءايضخيشلاو«ىسومهنبا:مهنمءْغيرأيداوو

ومحوءنامحيبنبميهاربإوءينيمثلازيزعلادبع
ءنوُدعنبفسويبوقعيوبأوءينجسيلاجاحلاو

.يوادرغلادمحمانبهبابو

ةبازعلاةقلحيفمظتنابازيمبهماقمةيادبيفو

تايقافتا)تانينقتهدهعيفتردصدقو«هتالبب

يحانمفلتخميفعمتجملاميظنتىلإفدهت(ةبازعلا
.هتایح



‹ءاملعلاذيمالتلانمةبكوكلاهذهىلإةفاضإلاب
:يلياميفهفراعموهبتكوهتازاجنإهليصحننأنكمي

.ةيشاحوةلاسرنيباصننيرشعنعلقيالامكرت.1

هلاغتشال«يتاذفّلؤميأخيشلانعرثؤيمل.2

ىبحيثحابلانأالإ«بتكلافيلأتنعلاجرلادادعإب

هزاجنإراطإيف-الومهلفشتكاساروبیسیعنبا

دايزنبادئاصقحرش"ناونعب-لضفالآسرهفل
.(خم)«اهريغوةعفشلاوبويعلاوماكحألايفينامعلا

ةاكزلاوجحلاوموصلادئاصقىلعحرش»هل3

هنم(خم)«ينامعلارظنلانبامئاعدنمناميألاةرافكو

.لضفالآةبتكمبةخسن

نجنعابأهووذاهثراوتيةئيرثةبتكمكرت.4
اهتارخذمءاصحإىلعثارتلاةّيعمجتلمع
يداوتاطوطخملیلد»اهعورشمراطإيفءاهليجستو

.(بازیم

شارفلامزالنالعب؛هنس6هرمعوهلحأهافاو

نفدوءهتبکريفنمزمضرمببسبتاونسثالثةَذم
.لضفاوةسابةربقميف

:رداصملا*

يلضفألاءاثريفةديصق:نامحيبنبميهاربإ

:دمحمنبهباب*(خم)(م1788/ه1202)هتافونيح

حلاصنبیحیءايركزيبهخيشحدميفةديصق

يفةديصق:دمحمنبهباب“.اتيب40(خم)يلضفألا

21(ڂم)حلاصنبیحیخيشلاةسردمسامطناركذ

16-20(خم)هفرعأامكينيمثلا:ناظقيلاوبأ“اتيب

.خم)حلاصنباىحيءايركزوبأخيشلا:ناظقيلاوبأ

52(خخم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“ق6(رّوصم

نمحرلادبعققحملاةمّدقمءلينلاباتك:ينيمثلا"
254-1/262.رئازحلاةضهن:زوُتيد“9-12«يلکب

334/4.472ح«بكوميفةئيضابإلا:رّمعميلع“

هلک.يحييمعةرضحمليلد:يحيساروب"

461

یحی

ءةذين:يرونلا*22ءرئازجلامالعأمجعم:ضهيون“

139-140برجخیرات:توقعينبملاس*1/76

81.179-7882بازمينبخيرات:ديعسجاحلا

:دیعسجاحلا“*162‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا

بطق:يوابكلا*34ء4(ةرضاحم)سيفطامامإلا

.4-6(ةرضاحم)هرودوةميألا

“Smogorzewski: Etude sur le waqf, 3 Louis: Les
mechaikh, 24, 65/4.

1005

(ءايركزوبأ)ميهاربإنبرماعنبییحي

(م1488/م894:ت)

يبانبميهاربإنبرماعنبیحیءايركزوبأ:وه

.خيشلانبدمحمنبزيزع

‹مهفلايوقءظفحلاريثكخيشءايبيلبةسوفننم
.ملعةقلحهلتناك

.ةاكزلايفةديصقمظنامكبتكلاخسنبمها

:رداصملا

.2/209‹ريسلا:ىخاَمشلا“

1006

ورمعنبهللادبعنبییحي

يريمحلاقايسلانبا

)م747/ه130:-ےح)

.عاركلايذلآنملطبدئاق

هللادبعمامإلاةروثدعبعافدمامإةَيضابإلاهعياب

دقوء(م747/ه130:ت)ٌقحلابلاطىیحينبا

يتلاندعةيدوأدحأيفٌيومألاشيیجلابهشحجىقتلا

ءهدنجددعهلقببسبمزهناهنأريغءاهبىمتحا

.هودعدنجةرثكو



یحی

:رداصملا

:يبايسلا“155/23ءيناغألا:يناهفصألا“

دهعملاتاقلط:يبايسلا“125زاجملاوةقيقحلا

.71؛يضايرلا

1007

ينورابلاىيحينبهللادبعنبىيحي

(م1927/ه1346:ت)

.ةقيرعلاةينورابلاةلئاعلاميعز

ىلإلقتنامثءرصمبرهزألايفو«سنوتيفذملتت
ثكيفطافسوينبدّمحماخيشلاةميألابطقدهعم

.(م1914/ه1332:ت)بازيمب

ىفینورابلااشابنامیلسميعزلاهاخأدعاسدقو

ىلإةناتسألانمةصاّوغىفرفاسهنأكلذنموء«هداهج

تيلايبيلبسلبارط .اهيلإهليحرلبقاهرابخأهلسّسحتيل

16ىفةئيسلبارطلاةئيروهمجلاتسَمَأتامدنعو

.ىروشلاسلجمسيئربئاننّيعم1918ربمفون
ناويديفهضعبرشنءرعشهلءخوعملأبيدأوهو

.(م1908/ه1326عبط)ناميلسهيخأ

:رداصملا*

35/1126ءاشابناميلس:ناظقيلاوبأ*

:زوُئبد*21.ناميلسةايح:ينورابلا*227/2232

دبعخيشلا:دوعسمدمحمناربج*377.رئازحلاةضهن

ةلجملا(1)هراثآوهرابخأيفةساردينورابلاهللا
-349ص(م1993)71-72ع.ةيبراغملاةيخيراتلا

30.

1008

دمحاببلاطلا‹؛رمعنبىيحي
(م1958/ھ1378:ت-م1916/ھ1335:و)

.يرئازجلاقرشلابةليلمنيعىلإلقتناهتأشندعب

462

ةيالو)سوقيسةيحاننيطلارثبيفةعرزمرييستىلوتف
.(يقاوبلام

شيجلاطاّبضذختادقفءةيريرحتلاةروثلايفكراش

هلقةليسوهترايسنمو«لاصتازكرمهتعرزمنم

.مهعئاضبلقنو

ةّدعهتعرزمشفءهرمأبرامعتسالاملعاًملو

الوءاديدشًاباذعهبذعو«ضبقلاهيلعىقلأو«تارم
هلتقفهنمرامعتسإلاسئيءشيجلارارسأشفيمل

طسوةقزممهتتثجىمرو«هبٌلتَمو«صاصرلابيمر
.ةدلبلا

بهنامدعبًادقحرمعتسملااهقرحأدقفهتعرزماأو

.تاناويحلاويشاوملانماهيفاملك

.سوقيسةيحانيفءءادهشلاةربقميفدوجومهربق
.«م1958ةنسديهشلايبازيملاربقاذه":هيلعبوتكم

:رداصملا*

.311/3-312نييبازيملارود:يرونلا“

.(خم)م.ت.ن.م:فسويديعسجاحلا“

1009

ينالدبألایسیعنبییحی

(ءايركزوبأ)

)م15/ه9:یلبق)

لبجیرقیدحإنالیدبأنمهنأهتبسننمرهظي

.ايبيلبةسوفن

ةغلبولوصفةعبرأيف«لوصفلايفباتك»هل
.م1885لبقيکسنلیتومهار؛ةدّيج

:رداصملا

.221ءةاقتنملارهاوجلا:يداربلا“

“Motylinski: Les livres, 19.



1010

ينورابلاییحينبیسیعنبییحي

(ءايركزوبأ)
)م1906/ه1324:ت)

.سيردتلاوفيلأتلاوهقفلاومكحلا

.ينورابلاىيحينبهللادبعهّمعنعملعلاىت

.تولالبءاتفإلاىلوتو

:رداصملا*

2/132ح«بكوميفةيضابْإلا:رَّمعميلع"

دمحمناربج“35/1ءاشابناميلس:ناظقيلاوب“

هرابخأىفةساردىنورابلاهللادبعخيشلا:دوعسم

71-72عءةيبراغملاةيخيراتلاةلجملا(1)ءراثآو

.350ص)م1993(

1011

رماعاب«یسیعنبمساقنبییحی

)م1930/ه9:تم10/ه1267:-و)

ةوقبرهتشا.ةكيلمبنايفخلآنملطبميعز
س۸

ىلعيرابجإلادينجتلاضرفم1919ةنسيف
‹؛بعشلارهاظتولوهكلاوبابشلالقتعاو.بازيم
نيّيلاغنيسلانمةقرف"ليبا"ماعلايلاولالسرأف

رماعابلخدتفءحالسلاةَوقببازيمدالبلالتحال

.ةلمحلافقواو

يفينامثعلاشيجلاليومتةكرحداقيذلاوهو

نيبسلبارطبرحيفتاًدعملاورئاخذلابسنوت
ةدايقبم1913َىلِإ1911ةنسنمايكرتوايلاطيإ

.ينورابلااشابناميلسخيشلا

ليختلانمافالآاكيرمأىلإلسرأم1912ةنسيفو

اكيرمأهيلإتثعبترمثأاملف««تؤاريِزات»عوننم

463

یحی

.اهليخننمةرمثلّوأنيشدترضحيلهلقنتلةرخاب

۔نیدایمةذعىفنیشاینةّدعهلتمل

:رداصملا*

:ديعسجاحلا*368/1372ءةذبن:يرونلا"

1012

يريمحلابركنبىیحي
م747/ه130:-ٌح)

نبهللادبعشيجيفكراشءةارشلانملطبدئاق

هللادبعنبىيحيدئاقلافلخوءّقحلابلاطىيحي

دنجنمددمهيلإضناوءهلتقمدعبيريمحلا

‹ّيبرعلارحبلالحاسيفمزهناهنأريغءةكيضابإلا
.تومرضحىلإًرفف

:رداصملا

:يبايسلا“155/23ءيناغألا:يناهفصألا“

.125-126ءزاحملاوةقيقحلا

1013

(ءايركزوبأ)شيلدجونبىيحي
(م14/ه8:قلبق)

ذخألماعاًملاعناكءايبيلبةسوفنخیاشمنم

.هريغوينورابلاميهاربإنبءايركزىيحييبأنعملعلا

ءريثكقلخريسلاوملعلاهنعذخأ٠ملعةقلحهلتناك

.ةئيضاَبْإلاىدلةزاجإلانمٌصاخعونيهو«نيدلا

:رداصملا

ةلاسرلا:بطقلا*190/2ءريسلا:ىخاجشلا“

.126فيفاشلا

“Lewicki: Les historiens, 98-99,

 



1014

يراوهلادمحمنب*نمجيونبییحي

(ءايركزوبأ)

)م174/ھ467:ت)

‹ْىَعَتلانّيدلا‹ئكذلانطفلا«ئكزلاعرولا»وه

لكهئاكذبفشاكلاءتيصقفاشلكهمهفبٌرقملا

ةرتفىضقوءْغيرأيداوبولجانكس.«ئفخضماغ

.تسلومتيفهرمعنم

نعوءنالسيودمحميبأخيشلانعملعلاذخأ

:مهورفنةَتتسنمنوكتتهبخنيفوافيينبدعس
‹نمجيوخيشلانبدمحأوءهللادبعيبنبوٿمح»

دبعو«ترايغاتنبٌرعلاو«نمجيونبىيحيهوخأو

بارعلامهو؛حلفأنبومحوءرمعنبميحرلا
ىلإنالسيودمحميبأدنعنماوهجوتنيذلاةئتسلا

اًدوعقسانلالّوَأمهوءهللاهمحردعسخيشلا

.(هدنع

ناكاماونّودنيذلاةينامثلاةذمالتلانمناك

هباتکاوعمجفءنالسیودمحموبآمهخيشهبمهبيجي
.«عويبلاواياصولا»

بحاصابيمسملعلايفهمدقخوسرلو
نبهللادبعدمحموبأهذيملتلاقدقفءضماوغلا
خيشلاىلعةلأسمتبعصاذإا:يمصاعلادمحم

ضماوغلابحاصىقلنىّنحاهدر:يللوقيفنسكام
.«یحیءايرکزابا

هدنعسردنّممو.«نينرازنيت"يفةقلحهلتناك

.يمصاعلادمحمنبهللادبع

ينايسولاهنعىورءراثاللنيظفاحلاةاورلانمدعي
ةفيلخنبنامثعورمعوبأتالاؤسلاباتكبحاصو
.ةتيدقعلئاسميفوسلا

:رداصملا

370/2(ت.ط)ةريسلا:ءايركزوبأ“

(خم)ریس:ينايسولا*76(بوسنم)ريس:ينايسولا“

106109-84.2107-88ء62ء45/161

2174/251755178276277؛135ء16

:يخاَّمشلا"415/2-417.تاقط:ينيجردلا“

؛بكومىفةَيضابإلا:رّمعمىلع“77/2ءريسلا

.40ح

*Motylinski: Bibliographie, 42 *Lewicki: Les

historiens, 99 *Lewicki:

Notice, 169 *Lewicki: Document inedit, 6-7

.(شیعوبةمجرت)

:ةظحالم

نامقيو.؛نيمجو.؛نيمجيوءنامجيودرو“

.(ةثلثمفاقب)

1015

(ءايركزوبأ)*يتمزيلابوقعينبىيحي
(م15/ه9:قيناثلافصنلا)

.سنوتبةبرجنميولملاع

غوللارمعنبدئازخيشلاهديىلعذملتت

.ىنايغدصلا

ةطوطخمهخسنهنمدجوت‹بدألاوةغللاففيلاتهل

.ةيادرغبديعسجاحلابوثيأنبدمحمةبتكميف

«ينترمزيلاىحيباوج»:ناونعبفلؤمهلو

.نجسيىنببلضفالآةبتكمبةخسنهنمء(خم)

:رداصملا

هيلإلاحأ)ةئيضابإلاءاملعتاقبط:ينورابلا"
ةتيعمج“217.ةباّرعلاماظن:يريبعجلا“(يريبعجلا

؛دیعسجاحلاسرهف:تاطوطخملاليلد:ثارتلا

.208.لضفالآسرهف3

:ةظحالم

.ينترمزيلا:درو*



1016

(ءايركزوبأ)يتاردسلاسنوينبىيحي

)815-864/ه200-5:250ط)

ةسوفنلبجخويشةمئاقيفينايسولاهركذ

ءلبجلاىرقنم«فزيِزْرَوْنيت»نموهفمهئارقو

نطقتتناكيتلاةليبقلاىلإيهفيتاردسلاهتبسناَتمأو

.نالجراویرقیدحإ«ةتاردسىلإالءةسوفنلبجب
هاوقتىلعلدنصصقةعريسلابتكتركذ

.ىلايللامايقةرثكوفورعملاهئادسإو‹؛هحالصو

ءالجأءاملعاهيفجّرختميلعتللةقلحهلتناك

.ينسارهيلانيجوينباجسيروسموبأ:مهنم

:رداصملا

(ج.ط)239/1(ت.ط)ةريسلا:ءايركزوبأ"

؛15‹13/1(خم)ريس:ينايسولا“"1

؛1/157؛تاقبط:ينيجردلا“153-152/2159

203/1ءريسلا:يخامشلا“312318-317

.194(ڂم)نابلانصغ:مازعأ“

1017

(ءايركزوبأ)ينايسولاريديينبىيحي

)م11/ه5:ق)

غيرأةقطنممهبرخزتتناكنيذلاخياشملانم

.يرجهلاسماخلانرقلايفرئازجلاب

.مساقنبرکبحلاص

امنونّودياوناكنيذلاةتينامثلاةباّرعلادحأوه

اياصولا»هباتكاوعمجفءنالسيومهخيشهبمهبجي

.«عويبلاو

نالسيودمحميبأخيشلاىلإرمدونببلط»دقو

مهلزاونلمهيلإدعقياًيباَرعمهدنعكرتينأ

465

یحیمآ

‹مهعمجو«ريسلایحأو«مهيدعقف(ریديينب

عيبرلاوبألاقو...هللابقحلىَّنحءمهرومأحلصأو
\

ناکو.

هقالخألةلثمأةَدعينايسولاركذءاًيْس«الضافاًحيش
.هئاخسوةلضافلا

نبدمحأساّبعلايبُنبقاحسإ:هتذمالتنم

.ركبنبدمحم

:رداصملا

174/2175(خم)ريس:ينايسولا“

.2/121ءريسلا:يخاَّمشلا“

1018

يلاطيجلانوميميبأةجوزءىيحيمأ

(م896/ھ283:ةايحلاديق)

يبأةجوزيهو«تيلصميت»نمةملاعةحلاصةأرما

ةنسونامةكرعميفلتقيذلايلاطيجلانوميم

لهأنمنويلغيبأخيشلانعنيدلاوملعلاذحأ

يوغيولاميسونبنابترْثآهتافودعبو««نيزك»

.اهلاذاتسأ

يفتظفحدقفءدئاصقللعيرسلاظفحلابترهتشا

يفيهواهتعمسةديصقنمايبنينامثلوألاعامسلا

.اهدشنيناكلجرنمٌجحلاىلإاهقيرط

؟نيسمأ»ةباّرعلصاو؛ںومیميباهجوزةافودعب

لكةليلكلوءاهراديفةيعوبسألامهتاعامتجا

.ةدابعلاوركذلاوةسرادملاوهَّقفتللسلامىهو.ةعمج

صيصختيفتركفةّئيسوفنةأرمالّوأيهو

ةيرقيفءةئيلخادلاماسقألابةزَهجمتانبللةسردم

 



فلخيوبأ

.«تیملج»يفیحیأىلصم:لبجلادهاشمنمضو

:رداصملا

:يروطغبلا*162/2(خم)ريس:ينايسولا“

233(طم)ريسلا:يخاًّمشلا“27(خم)ةسوفنريس

:رَمعميلع"1(خخم)لبحلادهاشم:ينورابلادمحم“

ةلودلا:زاب2/193ق2ح«بکومیفةَيضابإلا

؛تاملسم:موركوتشوعأ“280.ةّيمتسرلا

68-4.

1019

)م11/ه5:ق)

لئاسمةّصاخبوءهقفلالئاسميفعلضتهل
مساقنبركبحلاصابأخيشلانإىحءتاراهطلا

ىفهمدقخوسروهردقىلع-)م1039/ھ431:ت)

ضيحلا[ىف]ةلأسمهيلعتزاجاذإ»ناك-ملعلا

«هنماًضاوت«فلخينبایبأیف«فلخينباىلإاهر

:رداصملا

:ىنيجردلا*33/1(خم)ريس:ينايسولا“

.2/358.تاقبط

:ةظحالم

.كلذكفأالخينبا:درو*

1020

ىبازعلايراجمتلايسوفنلافلخينبفلخي

)5-1203/ه550-12:600ط)

ديعسنبدمحأساتبعلايبأخيشلادجوهو

.تاقبطلابحاصءينيجرالا

نامیلسيبأك‹نالجراووغيرأخياشمديىلعملعت

.نالجراوبليعامسإنببوثيأ

ةمالعفخيشلااَمأ»:ساتبعلاوبأهديفحهنعلوقي
تانلعمهنونفيفةبوجأوءةبانإوعوشخوذءةباتسن

هنعىورامةرشككلذىلعُلديو.«ةباصإلاب

.هباتكيفينيجردلا

نمهنوتأيسانلاوءاًهيبناًيضاقوءاعراباهيقفناك

هنودصقعيبهاذملاولئابقلاونكامألافلتخم

تاحارجلایفمهنیبیضعفیاًجاوفأهدنعنوعمتجيفا

دحأاهنعبغريالهمکحبنوضارمهلكءاهریغو

:نزاكساتمأوءهلوقهيلعدريالوءهبهذمةفلاخمل
.(«هملعىلإنيرقتفماوناكفةرضاحلا

ىفنانجهلناکدقفءةعارزلاهتوقردصمنأودبيو

.ملعةقلحاًضيأاهيفهلو«-سنوتبونج-ةطفنةباغ

ولءاهئشنموهمكحلاروئنمنم»ظافلأهنعتيور
.«نيدلاوايندللةعفاناهلك«نيواودتراصتدق

:رداصملا

‹010/1497/2498ء‹تاقبط:ىنيجردلا"

‹ريسلا:ىخاًمشلا*0505512519-513

؛بكومىفةيضابإلا:رَّمعمىلع“114-2

4/25.

1021

ينانسملايفزنزلابويأنبنتفلخي

(ديعسوبأ)

)1058-1106/ه450-10:500ط)

.ةسوفنلبجب«نانسمأ»نمهلصأ

برغملايفةكيضابإلازكارمنمديدعلانيبلق
خويشلا»عمهركذينايسولانإىح«مّلعتلليمالسإلا
ةسوفننميهلكمهنامزخويشدنعنيملعتملاةعبسلا

 



نبوُمح»:هلمجرتملادعبمهوء«نالجراوىلإ
هللادبعو«ساتبعلايبأنبليعامسإوءيسوفنلازعملا

مساقلاوءروُمزينبنمءينتسلانيدوناونبا

ةسمحخريغركذيملوةعبسمهتنأبلاقاذكهء«يغاوزلا

ةئالثةّدمل«نينوت»ىفهيلعذملتتيذلافلخينبا

.ماوعأ

هيلإراشياًخيشراصوءملعلايفملضتنأدعب
:فيلأتلاوميلعتللردصتءنانبلاب

جّرخت«ةنايطس»يفةقلحهلتناكفميلعتلااتما-

.لیصفنبءايرکزنبییحيءايركزوبأو

‹يفوسلانامثعورمعوبا.هلعاوورنيذلانم

.اًضيأهتذمالتدحأناكهلعلف

ءابدجةنسيفةّرمتاذجرخهنأرداصملاتركذ

اتئاماهيفيتلاهتقلحبةَيقيرفإيفةوعدلالهأةرايزل

.يبازع

ناويداوفَلَأنممناكدقفءفيلأتلااتمأو-
ريغوهوءنالجراووغيرأخياشمهعضويذلاةباّرعلا
عجرم:ينايسولاهنعلوقيو.جامجمأراغناوید

نمراصنأهلهللاحتفف[نالجراوب]«طاوامت»ىلإ

حاكنلابانكفَكأيذلاوهوءةباّرعلابتكيعضاو

.«اباتکنورشعوسمخيهو...تالاخلالئاسمو

هلاودهشو٤هرصعءاملعنیبةلاعةناكماًوت

:يفوسلاورمعوبأهيفلاقذإءملعلايفرُخبتلاب
ٹثیداحألهيوارناکو«هيقفملاعنتفلخيشل

نيبىرجوءهتومانغلبدقوءةوعدلالهونيلّوألا

:هلعل]ءاةيوارنوعبسهنعاوذخأاممباّرعلا

.[ةياور

467

:رداصملا

580165/2£1.48/1(خم)ريس:ينايسولا"

:ىنتيجردلا*911258-257260261

133/2‹ريسلا:يخاّمشلا*456/2.تاقبط

(رم)ىمالسإلاحتفلاذنمةسوفنلبج:يدوهزم*

23.

“Motylinski: bibliographic, 25-26, 29 ‘Shacht:
Bibliothèques, 391  ‘Lewicki: notices, 169-171
‘Lewicki: Les subdivisions de l'Ibadiyya, 79
“lewicki: Les historicns, 169-171.

1022

(مساقلاوبأ)يماحلاينايسولادلخمنبديزي

)م968/ه358:ت)

يفديرجلادالببةَتماحلايفترجيتينبنم

.سنوت

نونحسخيشلانعمالكلاملعولوصألاملعذخأ

رئاسوبدألاوةغللاوهقفلاوريسفتلاامأو«بوثيأنبا

.نوقرزنبناميلسعيبرلايبأنعاهذخأدقفنونفلا

رابکنمراصوءقفألايفحالوهمجنغزبامل

هتلزنمتمظعءداهتجالاةجرداوغلبنيذلاةميألا

هللانيدلٌرعملاىدلةّصاخىارمألاوسانلاىدل

ىلإبهذاذِإناكوء(م975/ه365:ت)يمطافلا

هلوحسانلاعّمجتوءهمودقلةنيدملاتزتهاناوريقلا

.هنولأسيوهنوتفتسی

ءاهرجأتسيضرأهلتناكدقفءةعارزلابلغتشا

نوتأينيذلاةبلطلاىلعاهنمقفنيءةربتعمةورثكلمف

دمحموبأهيديىلعجّرختفءراصمألاىتتشنمهيلإ
.هريغوءحلاصيبنبنالسيو

سلاجمةَّدعهلدقعوءهطالبىلإٌرعملاهبّق
:ةروهشملاهتملكهيفلاقىحءهببجعأوءةرظانملل

ةلزنملاهذهنأالإ.«هلثمبرعلادلتملفديزيايما”



.ر

-هومهكتاٌرعملاةيشاحنمةاشولانِإفءاليوطمدتمل

هموقبلالقتسالاديريهَنَأب-مهسفنأدنعنماًدسح

ةئماحلابهيلاوىلإلسرأفءنييديبعلاةكلممنع
.ةياشولاوملظلاديهشمساقلاوبأتامفءهلتقبهرمأي

نبیلغيرزخيبآهقيدصجورخَببسهلتقناکو

.ققويملفهلرأثيلفاتلز

ملعلايفهتنيرقتناكءةياغلااهمساةجوزهل
.حالصلاو

:رداصملا

0173/10176(ت.ط)ةريسلا:ءايركزوبأ"

1812185205209(ج.ط)195-4

82-057/183(خم)ريس:ينايسولا*اهريغو3

01010102ء1/8ءتاقبط:ىنيجردلا*2

126-9142160£340/2341370

325/1ءبرغملانايبلا:يراذعنبا“0483

:ىخاًّمشلا*52ءديبعينبكولمرابخأ:يجاهنصلا“

:رٌمعميلع33-2/36(ع.ط)346(طم)ريسلا

وبأ“223/4ح؛51-3/57حءبكوميفةَئيضابإلا

ةمّدقم(نوقرم)نيفلاخملاعيمجىلعٌدرلا:رزخ
‹مالسإلادعاوق:يلاطيجلا“جءبأ:يمانلا
ةسردملارود:يريبعجلا1۹‹ققحملاشماه

يفةئيضابإلا:دّمحمبجر“33ء32ءةَّيضابإلا
.234235فقتانزرود:ةريمعنبا“.115ءرصم
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لوزنبينغتسي

(م1228/ه626:يفيح)

وأ)نتيلصيينبنمهلصأءبازيملاطبأنم
.ةوارغمةليبقعورفنم(نتيلزي

ةنسبازيميقرويملاقاحسإنبىيحيمجاهامل
يفىرقلانمريثكلابرخامدعبم6/1228
ةينامثاونكيعوءعافدلاةمامإنوتيبازيملادقعءهقيرط

مهنيبنمناكوءةمامإلاهذهيفءاسؤرمهدیدانصنم

468

فئاكتبوهللالضفباوعاطتسافءلوزينبىنغتسي
.اروحدماًموزهميقرويملااودرينأنيّيبازيملادوهج

:رداصملا

(زايتماهيلعلاحأ)اًدجةميدقةلاسر:لوهجم“
.125(خم)بازمخیرات:زايتم*

1024

(روسموبآ)**ينساريلانيجوينب”اجسي

(م9/ه3:ققرخوأ)

ةيربربيهوءاجسيهمسا.سنوتبةبرجءامظعنم
.ماقتسا:ينعت

ةكيربربةليبقيهوءنساريةليبقىلإهتبسنو
لبجىلإ«نیواطتنمةّدتمملاىضارألاتنطوتسا
|.ةسوفن

ذخأونآرقلاظفحف.ءنيجويهدلاوةياعريفًاشن

نأهدلاوهلدارأ.هتيرقبيتاتكيفمولعلاءىدابم

خيشلاةقلحبهقحلأفءهرصعءاغبنىلعهتساردلصاوي
لبجيفسورشب«يتاردسلاسنوينبىبحيءايركزيب
ةلبقوءاملعلاىقتلمكاذنآةسوفنتناكوءةسوفن

ديىلعذملتتيلكانههدوجوةصرفٌلغتسافءبآلطلا
«نینسرشعهدنعٹکمفداوجنبنرديوفورعميبا

شيعلافظشبيقلفءاهنمىلوألاةنسلايفهدلاويفوت
ضيرحتبنييسوفنلادحأهبلفكتنأىلإءىشَبعاتم
.هلاوحأتنًّسحتفهخيشنم

يبأدنعمساقنبركبحلاصيبأعماّضيأمّلعتو
ىلإهدنعنماولقتناًبث»«سوطامنبناميلسعيبرلا

مثءانامزهيفنوسردي"كلمالس"هللاقيعضوم

يفاورقامهيلعاوضرعيلسوطامنباىلإاوعجرمهنِإ

نبادنعنماوعجرفءرهشأةَئتسيفاهحيحصتو
.«مهيلاهأىلإسوطام

 



خسنبلفتشاهلهأىلإَريسملااجسيدارأامل

.اهئانتقابمامتهالاديدشناكو4

نرقلارخاوأيفهتساردمامتإدعبةبرجىلإداع

هجوزهعمو«هنسنوالهرمعوءيرجهل١ثلاثلا

.ليصفامهنباوءةئيسوفنلا

ماقَأف‹ةوامحباهناكسهلبقتساهبرجبهلولحدنع

راصوءاُماعنيسمخةليطاًملعموامكاحمهيف

ينبنمملعلابرهتشانملواوهو.ىوتفللاًعجرم

دّمحموبأ:مهنمءاملعلانمريبكددعهيلعجّرخت

جونامنبهللادبعدمحموبأ.حلاصيبأنبنالسيو

وبأءيغاوزلاحمسلانبىسيعىسوموبأءيئامللا
.سومکدمحم

طّطخ‹«تاهجلافلتخمنمنيدفاولاهذيمالتةرثكل

ءانبيفعرشفءةكرحلامظنيو|مشلامليدجسمءانبل

ملفهتلجاعةئينملانأالإ«نساريينبلريبكلادجسملا

جرخياًعماجدجسملاراصفءليصفهنباهًمتأومتي

.نورقةّدعلءاملعلا

:يليامدجسملاءانبنعًالضفهبقانموهلامعأنم

ىنب‹ةريزجلاب"قوسلاةموح"ةنيدمسيسأت-
.ثلاثلانرقلارخاوأىف«سيردتلاوةدابعللاًدجسماهيف

نمءةئيبهولاىلإعجرف‹ةمكحلابهللاىلإةوعدلا-

.ةَيملخلابهذمىلعةريزجلابناك

ةانألاب‹؛ةسومنورٌمدوهعاوزنمرںاكنلاههجاوم-

هنماولانيملفءرئاودلاهبنوصّيرتياوناكوءثّيرتلاو

لیصف»:نيّكيسلبارطألادانسإىففءةبراغملادنعنيدلا

.«فورعميبأنعروسميباهدلاونع

433469«2ممالعامجعم

احسي

امهدحأاتمأءميظعنأشامهنملكلناكنينباكرت

وهويفوت(دهتجمءدهازءدباع.؛عرو»یسوموهف

عضاوء؛ليصفوهفرخأآلااًمأو؛ريغصباش

دمحمهللادبعيبأعمةبارعلاةقلحلةئيرظنلاسسألا

.ركبنبا

اهنماًضعبترکذ«ةريثكاًمكحو‹ةئيهقفًالاوقأكرت

.ريسلابتك

«فطعلااولزنوةسوفنوأةبرجنماوؤاجنيذلاروسم
نم-ايلاح-«ىسيعجاحلا#بقلنولمحينيذلامهو

.جاجحلالآةريشع

لازيالونفداهبوءةبرجبةلّالقةموحيفيفوت

.افورعمهربق

:رداصملا

‹189-190(ت.ط)ةريسلا:ءايركزوبأ"

...251-201254(ج.ط)283/2؛242-9

‹35-47‹27-29‹9-1/10(خم)ريس:ينايسولا“

‹8/1116ءتاقبط:ىنيجردلا*6157/2

7159-157329/2339-336348

ريسلا:ىخاَتمشلا*3359393400478

2265345-33(ع.ط)230-232(طم)

بطقلا“4(خم)مجارتيفةلاسر:تيراعتنبا“6

:بوقعينباملاسء40ءةيفاشلاةلاسرلا:سشكيفطا

يلع"101110ء7099-77ء30فيرجخيرات

322/4ح؛77/3-83ح؛بكوميفةَيضابإلا:رّمعم

‹073153165ء29باّرعلاماظن:يريبعجلا“

:يتازملا“1-5ءةكرحلانعحمالم:يريبعجلا۹*7
ء

.74(ققحملاشماه)ريس

:تاظحالم

.اجشيدرو“

.ينسارهيلادرو“
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(روسموبأ)يسوفنلايطانودألانتيیلصي

(م9/ه3:ق)

/ه171-208:مكح)باهولادبعمامإلارصاع

مكحفعضكردأىمتَحًاليوطرًّمعو‹(م823-7

.مهتلودرايهناو‹نييمتسرلا

اممامإلايفدجأملىحتشع»:هسفننعلاق

يفالوىتالوألايفالو؛يسقنيفالو؛كيرأ

ةعيفراهَتنأبتفصوةنبافلخوءةروثأملاوقأهل
.اهمساركذتالرداصملانأالإنأشلا

.رداصملا

:ينيجردلا*18-1/19(خم)ريس:ينايسولا"

ريسلا:ىيخامشلا*315/2-316.تاقبط

بكومىنةيضابإلا:رمعميلع“197-1

حتفلاذنمةسوفنلبج:يدوهزم*82/3ح‹خيراتلا

.283(رم)يمالسإلا

1026

**(ءايركزوبأ)يتولاللايتيكوتلا*نتيلصي

)85-864/ه200-5:250ط)

ءایبیلبةسوفنلبجیرقنمناتیرقتولالوتیکوت

امهنيبهلّقنتلامئبر«نتيلصيءايركزوبأبسنيامهيلإ
.هرشنوأملعلابلطل

ملعلاةلمحضعبنعحجارلاىلعملعلاذخأ

‹متسرنبنمحرلادبعمهوءبرغملاىلإةسمخلا
ءيلبقلادوادوبأوءىلعألادبعباطخلاوبأو

.يتاردسلامصاعو«راردنبليعامسإو

‹لئاضفلالکلاًملعناک»:ىنيجردلاهنعلاق

470

قرشملالهأنمالجرنإليق.«لهانلكلاًملعمو

ترهيتىلإهقيرطيفوهوةسوفنلبجراز

هتملکلاقفءلبجلاءاملعنعاهلهأهلأسف‹ةَتيمتسرلا

وهءايركزوبأوءءايركزوبأوهلبجلا»:ةروهشملا
.(لبجلا

سانلليتفيءلزاونلايفةسوفنلبجلهأعجرمناك

اهيلاولنميألادعاسملاناكوءرومألانمٌذجتسااميف

دبعمامإلادهعيفءينوانجلاديمحلادبعةديبعيبأ
ىلعضرعياميفمتسرنبنمحرلادبعنبباعوا
.ةئيسايسلاوةتيملعلااياضقلانمىلاولا

ىلإلسرأاململعلابباُهولادبعمامإلاهلدهش
كيلعفملعلايفافيعضتنكنإو...»:ًلئاقهيلاو

.«يتيکوتلانتالصيءايركزيبأب

:رداصملا

(ج.ط)125/1(ت.ط)ةريسلا:ءايركزوب

:ينيجردلا*159/2(خم)ريس:ينايسولا“124

:يخاَمشلا“71/1291/2294297ءتاقبط

ينورابلا“182-178183-179(طم)ريسلا

:رَمعميلع“153/2ءةيضايرلاراهزألا:ناميلس

:زاخب“45-2/46.خيراتلابكوميفةيضابإلا

.316-317ءةيمتسرلااةلودلا

:تاظحالم

.نتيلصي.تالصي‹نيتلصي‹نتالصيدرو"

.تبثأامحجارلاو

سماخلانرقلانمءنتيلصيمسابملعدجوي"
نبناميلسعيبرلايبُأعوه.(ه408ةنسيح)
وهوءًاليوطرّمعو.تسلومتبشاعءيتازملافلخي
:رظنا).امهنيبطلخلاعقياماًريثكو.هلمجرتملاريغ

:ينيجردلا253/1(ت.ط)ةريسلا:ءايركزوبأ
.(168-1/169‹تاقبط
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*(دّمحموبأ)يوابكلانتيلصي

)م10/ه4:ق)

ةسوفنلبجیرقنميهوءوابكىلإةبسنيوابكلا

.«يوابكلادمحموبأ»:همسابالهتينکبرهتشاوءايبیلب

الإاريكهبمتهتملةيساقٌمأناضحأيفاشن

سنوينبىسومنوراهابأخيشلاهبيبر1

ناكفءهتذمالتىلإهتمضفريخلاهيفسّرفتيملالجلا

.يفردلادیزنبفسويیحیوپاو‹يتسفتلهلافسوي

.ىخاتمشلااهنماضعبركذءةَيهقفالاوقأكرتامك

ليقىحءافیعضمسجلاليحناًريقفيوابكلاناك

.«هتّحخصوهملعوهلامبقصت:هيف

:رداصملا

286-0287(طم)ريسلا:ىخاَمشلا"

2ح٤بکومیفةَيضابإلا:رمعمىلع"308-7

.1/171ق

:ةظحالم

.أطخهنأودىيويلعوبآ:درو”
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ينيمرغتلابوقعيوبأ

(م11/ه5:ق)

نيمرغيتةدلبنمءهللايفديدشلماععروملاع
.ايبیلبةسوفنلبجب

يفينورابلاناميلسعيبرلايبآريمأللامكاحناك

.قحلايفائيوقءالداعءروُمزينب

.همكحوهماكحأضعَبيجخاتمتشلادروأ

471

بوفعي

:رداصملا

(ع.ط)اهدعبامو253(طم)ريسلا:يخاّمشلا"

لوحىنورابلااشابناميلىلةلاسر*.216-5

:ناظقيلاوبأ*(ناظقيلاوبأاهيلعلاحأ)(خم)هدادجأ

.1/15ءاشابنامیلس
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يتازملابوقعيوبأ

)م286/899:يفيح)

قوسهلو.ترهيتبةمحخضلاومأبحاصوه

مامإلااهنعلاقيتلاةئيوقلاةتازمةليبقسيئرناك
ةسوفنفويسبنيدلااذهماقامنِإ»:باّهولادبع

.اةتازملاومأو

يبأمامإلانيبةطاسونوكيللئابقلاضعبهتراتخا

.حلفأنببوقعيهّمعوءناظقيلايبأنبفسويمتاح

تداكىتلاةنتفلارانءافطإبةميكحلاهتطاسوتهتناو

ةنسمتاحيبأاهبحاصىلإةمامإلاةداعإبكلذو«لعتشت

.م26/899

:رداصملا

دبعتدوج“99-100.رابخأ:ريغصلانبا“

.53.69‹ةيجراخلاتاقالعلا:ميركلا
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سنوينبمساقلايبانببوقعي

يلیلیولانیجزونبا

)م11/ه5:ق)

غيرُدالببةتانزةليبقعورفدحأليليوينبمالعأنم
.رئازجلاقرشبونج

ركب.نبدمحمهللادبعيبأخيشلانعملعلاذخأ

«غيرأيفهتقلحبهتالقنتدنع(م1049/ه440:ت)



بوقعب

.ريسلابتكاهتركذةديفمةفيرطتاياورهعمهلو

مهنععمجنيذلانيزرابلاةاورلانمبوقعيربتعي

یورو.ةريسلاهباتکركبيبأنبىيحيءايركزوب

.اضيأهنعينيجردلا

:رداصملا

‹0260/1261(ت.ط)ةريسلا:ءايركزوبأ*

307/2308326364368؛265266

(بوسنم)ريس:ينايسولا*272276278(ج.ط)

ء:تاقبط:ىنيجردلا*728427177

592(طم)ريسلا:يخاَّمشلا*32382422
55.

“Lewicki: Les historicns, 123-124.
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یسومنارمعيبانبدمحانببوقعي

(فسويوبأ)ينرفيلافسوييبأنبا

(م1489ربمتبس/ه894لاوش:ت)

ناکءملعةرسأيفءةسوفنلبجبنرفيةدلبباشن
.نيملاعیسومهجودمحأهدلاو

بحاص-يخاّمشلامعنعسنوتبملعلاذخأ
دبعنعو.يخاّمشلادحاولادبعهللادبعيبأ-ريسلا
نبملاسخيشلارکذامك‹يداربلامساقنبهللا

.بوفعي

ىخاتمشلادمحأسابعلاوبأهذيملتهلعضو

ديحواًمَقحمناك»هَنِإ:هلوقاهنموةيفاوةمجرت
تعمستنکوءمولعلايفاًمامإرهدلادیرف١رصعلا

اًقّقحمناكو-يرومديبلانمةئيقيرفإةرضحسنوتب
يأ]هنماحنأسنوتيفام:لاقف...-مولعلايف

هنمذخأنمواهبهتبلطتناكوءملعلايفهتجردولع
.؟هریغىلعرختفي

472

نمدهاوشلاراضحتساىلعهتردقيفاديرفناك

ةتيوغللااياضقلايفءبرعلاةغلنمونآرقلا

ريسفتلايفهرصمءاملعىلعاقوفتموءةيبدألاو
تاءارقلاىلعنآرقلاارقيناكدقفءتاءارقلاملعو

.عبسلا

نوفلاخملاهاورامظفحي»ناكثيدحلاملعيفو

خيراوتلاملعوءهانعموهلكشوهطبضبنوقفاوملاو

مهعمرضحهتتنأكفءءاملعلاوةاورلاةيمستو

؛ةيافريكذتلاوظعولانمقئاقرلاملعو؛مهبحصو

.هقفلاو«هملععزفموهو

نمتبٌُجعتفسانلانيبمكحياًرارمهدنعترضح
لثمالإسانلانيبمكحينأيغبنيال:تلقفهليصفت

.هسردوقطنملاملعيفعربو.«اذه

ليلقٌءاطعواذخأملعلاسلاجمقرافيالناك
ماوعأةسمخهرمعرخآيفيقبهتنإ»:ليقىحمونلا

.«شارفلاىوطءاًمئانضرألاىلعهبنجعضوام

.ةدابعلاريثكناكو

يفهملععدويملهظفحوهملعةرازغعمهنأالإ
ء؛كلذىلعهتردقعمفيلاتكرتيملوءرتافدلاروطس

نمناكفءلاجرلارودصيفهملععدوأامتنإو
وبأو-ريسلاباتكبحاص-يخاّمشلاهتذمالت

.يداربلاهللادبعيبأنبىيحيءايركز

نم«نيسمأ»هذجةدلبىلإعجرهتايحرخاوأيف

.يفوتاهبوءةسوفنىرق

.رداصملا

(ع.ط)563-565(طم)ريسلا:يخاتمشلا"
۰2(خم)سورد:بوقعينبملاس*203-2

/2ق/2حبكوميفةئيضابإلا:رمعميلع“4
11.

“Lewicki: Les historiens, 92-93.
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باشولادبعنبحلفأنببوقعي
(فسويوبأ)متسرنبنمحرلادبعنبا

(م922/ھ310:ت)

ملعلاذخأهنأودبيءةيمتسرلاةلودلامالعأنم

لئسدفو‹هملعةرازغو‹ةَيوقلاهترکاذبرهتشا

لزنينأهللابذيعتسأ»:لاقف«؟نارقلاظفحتأ»:ةَرم

اندئيسىلعلّزرنملاباتکلابفیكفءهانعمفرعأو

يفدودعموهفءعرولاودهزلاوملعلايفةياغلاغلب

هنمنوُتيمطافلايشخاعاجشناكو.ةسايسلاومكحلا

.ةماماإلاءايحإ

مادوم895/ه282ةنسنيئيمتسرلاةمامإىّلوت
ترثكذإاًدجةبعصفورظيفءنينسعبرأاهيف

.مهريغةطلسلاىلعنييمتسرلاسفانوءنتفلا

یرجمنعاذيعبةغاوزىفزاحناوةسايسلالزتعا

نعمتاحوبأهيأنيايِصَأنأدعيوءرومألا
عقوأبُتءاهلبقءةمامإلاهيلعتضرُعوءةطلسلا

تضقةطاسوبتهتناةنتفهيخأنبانيبوهنيبةاشولا

نبالاهكرتيلةطلسلانمحلفأنببوقعيبحسنينأب
هتعیابيذلاُئيعرشلامامإلاوههال«متاحيباهيخأ

.ةَيعرلا

ةغاوزىلإعجرولزتعافهأطخكردأاذهبو

تماقتساوءرومألاتأدهفءةنتفلارانكلذباًّنفطم

.ةريسلا

ةلودلاطوقسدهشءنيئيديبعلاموجهمعمو

ثيح«نالجراوبةتاردسىلإهترسأباجنفءةتيمتسرلا
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بوقعي

وبأخيشلامهسأرىلعوءةوافحباهلهأمهلبقتسا
ءةمامإلاهيلعاوضرعف.نايرمينبنونجحلاص
لمجلارتتسيال»:ةروهشملاهتلوقملاقواهضفرف

ميظعرمأةمامإلانإيألثماهلسرأوءمتغلاب

ةَيضابْإلاهدقتفياموهوءةَيوقةئيعرىلإجاتحي

.كاذنا

.هدىمحاًراڻآاهبكرتو

نونجحلاصيبأخيشلاةربقميفنفدواهبيفوت
.نایرمینبا

:رداصملا

‹نيئيمتسرلاةميألارابخأ:ريغصلانبا“

(ت.ط)ةريسلا:ءايركزوبأ*100-6

(خم)ريس:ينايسولا*1/164-3178180

1/278‹برغملانايبلا:يراذعنبا“1138-7

ىخاًمشلا“291/2؛1/106ءتاقبط:ىنيجرادلا“*

112ةيفاشلاةلاسرلا:بطقلا*47-2/48.ريسلا

ءةئيضابإلاخيراترصتخم:عيبرلاوبأءينورابلا“
:زوُئبد”201(خم)نابلانصغ:مازعأ*48-7

:رمعميلع“605653-3/609.‹برغملاخيرات

ةلودلا:زاّحب“162ء4/62حء«بكوميفةَيِضابإلا

خيرات:يلاليجلا*اهدعبامو127ءةّيمتسرلا

ماعلاخيراتلازجوم:كاتعكلا“172/1.رئازحلا

تاقالملا:ميركلادبعتدوج“200.رئازجلل

‹رصمىفةَيضابإلا:دمحمبجر“69ء.ةَحراخلا

205ء46ءيسايسلاركفلا:نوُدعنالهج*4

ةعامج:يكيول“93/10.ةئيمالسإلافراعملاةرئاد“

.11ى٠5ةرصبلابنيملسملا

‘Nègre: La fin de l'etat, 14, 16.

 



بوقعي
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يتاردسلايفرطلا“”سوليسنببوقعي
(فسويوبأ)

)م9/ه3:ق)

رصاعو‹نيئيمتسرلاةميألاىلعترهاتبملعلاذأ

/ه160-171:مكح)متسرنبنمحرلادبعمامإلا

.(م787-7

جّرختوءاًملعماهبماقأو«نالجراوىلإلحترامث

.هخیشدعبنم

عجرمناكو«نالجراوبءاضقلابوقعيخيشلاىلوت
دادسوريبدتلانسحبزاتماامك«هنامزيفىوتفلا

هحئاصننماًريثكرداصملاتوروءرظنلادعبويأرلا
.همكحو

نطفلاءهيقفلاملاعلا»:هلوقبينيجردلاهمصو

بليناك...عيكزلاعرولاءعيكذلاناظقيلاءهيبلا
.«حصانلايأرلاخيش

ىلإسانلاكثبذننكيال»:هلوقهنبألهاياصونم
كريغنكيالوءهيلإكسفنكبدننمدكوأريخلا

‹بازيملاكسانللنكو.كنمثرحلاىلإقبسأ
.(ءامللءامسلاكو‹ناردأللليسلاکو

.نتفلااهتفلتأفيلاتهلنأرداصملاركذت

:رداصملا

؛تاقبط:ينيجردلا*102/1-104(خم)ريس:ينايسولا"
:ىخاَّمشلا*2332-334353455
288-289(طم)1-104(ع.ط)؛ريسلا
67-2/68.ةئيضايرلاراهزألا:ناميلسينورابلا“
ةَيضابإلا:رَمعميلع“194(خم)نابلانصغ:مازعأ*
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زجوم:كاّمكلا“142-145ص/4ح؛بكوميف

برغملاخيرات:زوُئيد“204«رئازجللماعلاخيراتلا

91ءىبرعلابرقملا:راتوي“392/3؛ريكلا

.319-320ءةئيمتسرلاةلودلا:زاكب"

:ةظحالم

.نولهسنب:ًاطخدرو”
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يتريمدنتلاحوننبحلاصنببوقعي

(فسويوبأ)

(م1510/ھ916:يفٌيح)

.ايبیلبةسوفنلبجب«ترمدنيت»لهانم

يبأخيشلاىلعذملتتللةبرجىلإلحرمثاهبشن

.يتيراعتلاسنويةاجنلا

:ت)يخاتمشلاديعسنبدمحأساكعلاوبآهتذمالت

.ريسلاتاتکبحاص)م1521/ه98

ضعبىلإههُجوهقفلاوةديقعلايفلاؤسهل

ةخسنهنمدجوتو.ةرظانملكشىلعنيفلاخملا

.نجسيينببرديلآةريشعةبتكميفةطوطخم

‹(خم)يسوفنلاةمالسلاؤسىلعةيهقفةبوجأهلو

.نجسينببلضفالآةبتكمبةخسنهنم

:رداصملا

لاحآ)(خم)مجارتيفةلاسر:تيراعتنبا“
135‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا*(يريبعجلااهيلع

مجارت:ظوفحمدمحم“11.حمالم:يريبعجلا“

خيرات:ديعسجاحلا“236/1ءنيّيسنوتلانيفلؤملا
ليلد:ثارتلاةّتيعمج“ه94بازمينب

لآسرهف؛89جمرديلآسرهف؛تاطوطخملا

.123.لضفا
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يدنكلايزوزلملايبيجتلا*ديبلنببوقعي

(متاحوبآ)

(م772سرام7/ه155لوألاعيبر27:ت)

.ءالولابةدنکینبنم

هجرديفوهوءمهريغوملعلاةلمحنعملعلاذأ

.اًملعوةناكمباطخلايبأمامإلا

دعبسلبارطبم762/ه145ةنسعافدلاةمامإبعيوب

٠حمسلانباىلعألادبعباطخلايبأةمامإىلعءاضقلا

لهسلكيفةئيضابإللثعشألانباةقحالمدعبو
هتقحالمىلعاوُدرنأالإةتيضابإلانمناكام«لبجو

نعاعافديزوزلملامتاحيبأةمامإتناكف«موجهلاب

يفساتبعلاينبةأالوشيجىلعرصتنينأعاطتسا

نمدحألعمتجيملشيجهلناكوكراعمةع

نيخرؤملاضعبهرّدقلبقهلثمةيقيرفإبةيضابإلا
ةنسهبكراشءّيدنجفلأنيثئالثوةئامئالثب

يلاوصفحنبورمعٌدضةروثلايفم768/ه1

ةنساهيلعىلوتساف«سلبارطةنيدمهبلخدوءةيقيرفإ

راشبنبدينجلاشيجةميزهدعبم770/153

.سلبارطىلعصفحنبورمعلماع؛يرسالا

ةئيقيرفإىرقًمأناوريقلارصاحفهتاموجهلصاوو

لعبم771/_ه154هنسةَيضاَبألااهلخدو‹برغملاب

يلاواهنمبرهناوريقلامتاحوبألخدامل

‹بازلابةنبطىلإاًمزهنمصفحنبورمعنيّيساكبعلا

يفتکراشوءاديدشاراصحهرصاحومتاحوبأهقحلف

هتعیابملبقمتسرنبنمحرلادبعشويجةنبطراصح

ةيضابإلاباهعمجةئيرفصلاشويجنعًالضفءةمامإلاب

.كرتشملاٌودعلا
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بوقعي

يزوزلملامتاحيبأةمامإبةكيضابإلاةرطيستكتف

مرمرعيساڪبعشيجمودقبعمسةنبطلهراصحيفو

ةفيلخلاهثعبءرصميلاويبلهملامتاحنبديزةدايقب
ىقتلاف«برغملابةيضابإلاىلعءاضقللروصتملا
يفم772/ه155ةنسلوألاعيبريفناشيجلا

يبنجمعضوميفهشيجومتاحوبأمزهناو«سادمغم
نمريثكعمدهشتساثيح(ةبودنجةنيدماهّلعل)
.هباحصأ

ةهجنمةئيضابإللاًراصتناةميزهلاهذهتناكو

ةكيضابإلانمريثكلابورهيفاًببستناكذإ«ىرعأ
ًادبثيحء«ترهيتعضومىلإءطسوألابرغملاوحن

ةئيمتسرلاةمامإلاسيسأتيفمتسرنبنمحرلادبع
.م777/ه160ةنساهتلودنالعإو

:رداصملا

128-131.ءمالسأإلاءدب:مالسنيا“

خيرات:يناوريقلاقيقرلا*322/2خيرات:يبوقعيلا“

073/1(ت.ط)ةريسلا:ءايركزوبأ“197ءةَيقيرفإ

نايبلا:يراذعنبا“73-80(ج.ط)84-8

262/5.لماكلا:ريثألانبا“88-1/94برغملا

:دامعلانبا“3674-1/40ءتاقبط:ينيجردلا“

نبا“173ءرهاوجلا:يداربلا*21236238

ءريسلا:يخاّمشلا*6/325جمءربعلا:نودلخ

‹ةَيضابْإلاخيراترصتخم:ينورابلا*1124-1

:يوازلا“124ءةيفاشلاةلاسرلا:بطقلا“35-4

خيرات:نسحميهاربإنسح“49-50ءسلبارطةالو
يفةيضابإلا:رّمعميلع“209/2.يسايلامالسإلا

خيرات:زوُبد*127/4ح؛139/1ح.بكوم

(خم)نابلانصغ:مازعأ“51653-3/0.75‹«برغملا

ةلودلا:زاّحخب“59/2.ءرئازحلاخيرات:يليملا*0

:يريرحلا*اهدعبامو84ءاهدعبامو69.ةّئيمتسرلا

تاقالعلا:ميركلادبعتدوج“89.ةئيمتسرلاةلودلا

63ءةبرجخيرات:بوقعينبملاس“30.ةَئيجراخلا

 



بوقعي
56-58‹برغملاخيراتنمتاقلح:فسوينبا*

ركفلا:نالهج“*105-113ءةتانزرود:ةريمعنبا“

ذنمةسوفنلبج:يدوهزم“158198ءىسايسلا

ةقالع:يريبعجلا*54-58(رم)يمالسإلاحتفلا

ىسيع“10.نيملسملاةعامج:ىكستفيل“22ءنامُع

ملاعلحمءيکیفیلةيفارغويلبيب:دمحمیسومو

.15/1/88.بتكلا

““Lewicki: Encyclopedie de ]l'Islam, 1/128-129
“Lewicki: The Ibadits in Arabia, 77, 90, 91
“Motylinski: Chronique d'Ibn Saghir, 5.

.بیبحو«بيبل:دريو"*
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تیناينبادعسينببوقعي
)م11/ه5:ق)

مهرکذبدرفتنيذلامالعألانمءنتتسينبنم

؛هخيراتوهدهعىلإريشينأنودءينايسولاعيبرلاوبأ

ءةئمهمتامولعمدحاوٌّنصنلالخنمانلمدَقهنألإ
هذهملاعملرشكأحيضوتبلیفکگحبلالعلو

.اهلامعأواهراثاوةَتيصخشلا

اهنمرومأةّدعينايسولاهدروأصننمجتنتسنو
4

:هگنا

يداوبءةوارغمةيدكيفةوعدلالهآسيئرناک-

نيئيلالهلاةرطيسنامزةكيضاتبإلانععافدلايوت-
ةاغطلاملظهللايففاخيالناكو‹برغملادالبىلع

.ةربابجلاو

أ

مهّودعهميزهو‹ةوعدلالهآنعهعافد:همقاومنم

ةئيضابإلاعطتسيملاًعينمانصحناكدقو««غذام»يف
.دعسينببوقعيةدايقبالإهماحتفا

حلاصلاهمدحخيفهلامبمهسأو.اًدجسمسَ-

.ماعلا

476

:رداصملا

.1/65(خم)ريس:ينايسولا
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(حلاصوبأ)“ينايوصلاحلاصنبولعي
م1124/ه513:ٿ-م1027/ھ418:و)

غيرأيداوبولجآةدلبنمريبكملاعوليلجخيش

.رئازجلاب
دمحمهللادبعيبأخيشلانعملعلاذخأهنأودبي

نمليلقريغددعاهيفجّرختولجأبةقلحخيشناک

ةلوقملااهنمءةروثأمامكحوء.ةّيهقفالاوقأكرت

نكميالءةبكرلاىلإةروفحمقيرطلا»:ةريهشلا

.هريغىلإكلذكتبسنو««ةبثولابالإاهنمجورخلا
نكلوءسانلارومأىليناكهنأريسلابتكتركذ

.ةيالولاهذهعوندّدحتمل

يبأخيشلاةافودعبضرملاهدعقأىتَحاليوطرّمع
/ه504:ت)ركبنبدمحمنبدمحأساّبعلا

‹م1124/ه513ةنسيفوتنأَىلِإ«(ع(0

:رداصملا

108-99/1109(خم)ريس:ىنايسولا“

410227-226/2247266-264

435477-2/436تاقبط:ىنيجردلا“

:رّمعمىلع“136/2-137ريسلا:ىخاَّمشلا“

.4318؛بكومىفةَيضابإلا

.ينيودصلا:درو*
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يبرجلايريخلايعاوزلاىسومنبشيعي
*(ءاقبلاوبأ)

(م1385/ه787لاوش10:ت)

.سنوتبونجرمدلبجبهدلبيفاشن

نبحلاصخيشلاىلعذملتتيلةبرجىلإهتهجوىلو

يداوعماجىلإةبرجبةئيملعلاةكرحلالقنيذلاوه

٤هدعبتًرمتساولهبهدوجوهدماهناصف‹بيبزلا

.اهبةبازعلاةسائرىلوتو

بحاصيداربلامساقلاوبأخيشلاهيديىلعجّرخت

.ىشكيودسلادمحأنبديعسو‹رهاوجلا

:اهنم‹ةنودماراٹآكرتامك

هيفلاخمضعبليبرجلاشيعيةايحلايبأباوج».1

.لضفالآةبتكمبةخسنهنم‹(خم)ء«مّميتلايف

يفمهريصقتىلعمهمولي«غيرأةبلطىلإةلاسر»2

خيشلاةبتكميفناتخسناهنمدجوتوءملعلابلط

.نجسييئببلضفالاوءزايتم

نوعاطباوتامنبذلاذيمالتلاوءاملعلايفةيثرم».3

.اًنيب42یفةَتيئاریهوءه750ةنس

.ليوطلارحبلانمء«هقفلاىفةديصق»4

:رداصملا

:بوقعينبملاس“200/2ءريسلا:يخاّمشلا“

تاقبط:ينورابلا"11-12ةقرو(خم)سورد

ركذ:يتاليحلا“(يريبعجلاهيلإلاحأ)ةيضابإلا
ماظن:يريبعجلا“(يريبعجلاهيلإلاحأ)ةبرجثداوح

267-205245268-203207‹ةباّرعلا

124.‹يراضحلادعبلا:يريبعجلا*8334
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الغي

:ثارتلاةَيعمج“8‹ةكرحلانعحمالم:يريبعجلا“

لآسرهف-55حجم:زايتمسرهف-‹تاطوطخملالیلد

090.لضفا

:ةظحالم

.ةايحلاوبأدروو٠ىحيوبأدرو“
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(رزخوبأ)ينايسولا**فاتلزنب“الغي

)م990/ه380:ت)

ءمالكلاملعيفعرب‹ةيضابإلاءاملعرابكنم

.ةزيمتمءارآبهيفدرفناو

ديرجلادالبنمةيليطسقبةماحلاءانبأنموهو
.ةيضابإلابةلهآهدهعيفتناكذإ«يسنوتلابونجلاب

ذأءهرصعءاملعةلجنعملعلاىّقلتواهباشن

نبناميلسعيبرلايبأنععورفلاوناسللاملعوبدألا

.بويأنبنونحسنعلوصألاذخأو؛يسوفنلانوقرز

دلخمنبديزيمساقلاوبأهليمزووهردصت

للينسارهيلا نمةبلطلاامهدصقوتاقلحادقعف‹ميلعتلل

.برغملابةيضابإلانطاومفلتخم
1

ءةتازمءايحأنيبةلقنتملاةسردملاةقيرطاجهتنا

ءايركزوبأوءليغنزنبديعسحونوبأ:هذيمالتنمو
.ينسارهيلاروسميبأنبلیصف

ةروثداقذِٳإ«يركسعويسايسطاشنرزخيبألناك

يبأهليمزلتقملاماقتناو«نييديبعلاروجًدضةحلسم

‹عافدمامإرزخوبآعيوبفءدلخمنبديزيمساقلا
ياغابىلإهّجوتوءيمطافلاٌرعملالاتقلاشيجدشحو
هلصينألبقرمألالُجعتهّنكلوم968/ه358ةنس

زعملاهرصاحفءنالجراووبازلاوغيرنمددملا

.هتروثتقفخأو

هقفارنّممو«ترجامتلتهللاقيلبجىلإبرهمث

يقبوءينرفيلاحوننبنيجويدمحموبأخيشلا

 



الغي

ىلإهمدقتساونامألاٌرعملاهاطعأبثكانهايفختسم

ةنسرصمىلإلحراًملوم969/ه359ةنسهطالب

يفهلتناکو«هبناجنمأيلهعمهذخأم972/ه2

خوسرىلعدهشتءاملعلاممتارظانمٌزعملاسلاجم

.ةرظانملاوملعلايفهمدق

وبأهفصوو؛«عروملاعالغي»:الئاقٌرعملاهفصو

اعماح‹ةدابعلایفادهتجماعروامامإناک»هَءايرکز

.اةسارفلاوملحلاوملعلاوريخلالاصخل

ىبآنع:نيدلابسنةلسلسهيلعتزاجنمموهو

نعفاتلزنبالغيرزخيبآنعليغنزنبديعسحون
نمينالجراولابوقعيوبأهّذعامك؛بویآانبنونتحس

.مالكلاملعيفءارأباودرفنانيذلاةرشعلاءاملعلا

ٌةرلا»:ناونعبًاباتككرتوم990/ه380ةنسيفوت

يبرغميضابإباتكمدقأهلعلو«نيفلاخملاعيمجىلع

ماكانلصو‹ةفاصلاةنونيدلالعبمالكلاملعيف

رظتنیانوقرملازيالومورکوتمحنبادمحأثحابلا

.عبطلا

ء«همسابیًّمستةريغصةحاسايلاحنالجراويفو

.«ْنالْعْلابابفرعت

:رداصملا

‹نيفلاخملاعيمجىلعةرلا:الغيرزخوب

ءةريسلا:ءايركزوبأ"(نوقرم)يمانلا/دقيقحت

194-6119820120302020206

‹يتازملاريس:يتازملا"3218.243340/2
؛تاقبط:ينيجردلا“*(خم)ريس:ينايسولا*9
340/2341؛112123143-136
220رهاوحلا:يداربلا*1476483
دعاوق:ىلاطيجلا*33-2/41ءريسلا:يخامشلا“
‹ةيفاشلاةلاسرلا:شيفطابطقلا*13/1ءمالسألا
10/48(طم)لينلاحرش:شيفطابطقلا“3

يلع“(ثارتلاةيعمجزاجنإلينلاحرشسراهف:رظنتو)

478

192ء(خم)ةيضابإلانعتاسارد:يمانلا347/4ح

جراوخلاءارآ:يبلاطلاراّمعاتصع:168.<اط>"؛

0‹ةيمتسرلاةلودلا:زاحب“2/289‹ةيمالكلا

:يريبعجلا“113.ءيراضحلادعبلا:يريبعجلا“1

ةيضابإلا:دمحمبجر“33ءةيضابإلاةسردملارود
ةتانزرود:ةريمعنبا“115ءبرغملاورصمىف

:تاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج*235-4
رديلآسرهف-4/49ديعسجاحلاسرهف-

ةخسنلاىلعتاظحالم:زيزبابميهاربإخيشلا".1

.ثارتلاةيعمجةبتكم‹(خم)مجعمللةيبيرجتلا

*
Ennami: New Ibadi Manuscripts, 82 Fekhar:

Les Communautc Ibadites, 14, 51, 59, 66, 350.

.ىلغي:ةروصقمفلأبدريو“

نبابرهتشاو؛دوادنبوأبوينبالغيوه

.هئمأفاتلزو.ءفاتلز

1040

حلفأنبناظقيلاىبأدمحمنبناظقيلا

باهولادبعنبا
)907-909/ه4-296:مكح)

فارحتالاةرتفشياعءةيمتسرلاةلودلاماكحرخآ
ةميألادهعىفهيلعتناكىتلاةيماسلاءىدابملانع
.لئاوألا

نعملعلاىقلتوءنييمتسرلاةمصاعترهيتبًاشن

قلعتيامالإهتريسنعرداصملاركذتالوءدمحمهيبأ
هادلولاتغاذدمف‹هلايتغافورظوء‹؛مكحلاهیلوتب

ناظقيلاامهابأابّصنو«فسويمتاحابأمامإلاامهُمع

.مكحلاهباصتغالهرصنتملوةيضابإلاهتعطاقف‹هناکم

نیماعیضقو؛«هدهحعيفلقالقلاونتملاترشتسا

نملوتقملاهيخأءانبأرأثةيشخءقلقوفوخىف

نمبرغملادالبلنييديبعلاشويجحاستكاوءةهج

 



——

ةنسترهيتىعيشلاهللادبعوبألصودقوءةيناثةهج

یلوتساف؛فعضلاةياغيفاهدجووم6/909

نمهعمناکنموَناظقيلالتقوءاهحابتساوءاهيلع
.نييمتسرلا

مامإلاعمنالجراوىلإبرهنمالإجنيملو

.حلفأنببوقعي

/ه294-296نمنيتنسناظقيلاةيالوتماد

لبءريخبةيضابإلاوخرؤمهركذيالو‹م909-7
.ةروجلانيطالسلاوءةملظلاكولملانمهنوُدعي

ءةيمتسرلاةلودلاتضرقناناظقيلايبُلتقمبو

.برغملادالبيفةيمطافلاةلودلااهباقعأىلعتماقو

:رداصملا

نيا“89-97ءةميألارابخأريغصلانبا"

:ينيجردلا“278-279‹برغملانايبلا:ىراذع

‹ةيضايرلاراهزألا:ناميلسىنورابلا“94/1ءتاقبط

خيراترصتخمءعيبرلاوبأينورابلا“2933-12

:رمعمىلع”49‹ةيضابأإلا

ةريزجخيرات:بوقعينباملاس“62/4حءخيراتلا

‹ةيمتسرلاةلودلا:زاحب“609-3/321برج

‹ةيجراخلاتاقالعلا:ميركلادبعتدوج“128-7

حيار“213.يبهذملاعارصلا:بودجملا“72-0

:بجردمحم“8‹هتفاقثويبرعلابرغملا:رانوب

.114‹111ءبرغملاورصميفةيضابإلا

“Negre: La fin de L'ctat Rustomide, 18, 21.

بكوميفةيضابألا

1041

يتازملایسيعنب*لودكي
(م440/1049:لبقت)

دمحمهللادبعابأرصاع«تیدجاتلهانمملاع

.(ع1049/ه440:ت)رکبنبا

دحأناكءالضفواملعهنامزلهأرايخنم
حلاصنمارثكموءلاملانمالقمهتايحىضق؛ةبازعلا

479

بوکنبا

هرمأبخياشملاربخيهنئادءاجو«نيدهلعوتام

انأ»:ركبنبدمحمخيشلالاقفءهئاضقىلإاوعراسف

هماقمل«لودکمنيدءاضقبىلوأوالامعيمجلاعسأ

.ةيقيرفإدالسهتافوتناکو‹هلضفو

:دراصلملا

(ج.ط)158/2(ت.ط)ةريسلا:ءايركزوبأ"

:ىخامشلا“383/2-384‹تاقبط:ينيجردلا*7

ركينبدمحممامإلا:ناظقيلاوبأ*151/2ءريسلا

بكوميفةيضابإلا:رمعميلع“17ء16(خم)

.4/174ح‹خيراتلا

:ةظحالم

.لوکنیدرو"

1042

“بوکينبا
(م896/ھ283:يفيح)

.ةيمتسرلاةلودلانمزةسوفنءاملعنم

نبميهاربإاهفبراحيتلاونامهعقويفكراش

ءملاعةئامعبرأاهنملتقوءةسوفنىبلغألادمحأ

عمًاريسأبوكينباذخأوم896/ه283ةنسكلذو

.بوقرعلاعوطقمناکوءاملاعنينامٹ

ناوريقلاىلإهجوتفءرسألانمرارفلانمنكمتو
هلتقبمقتناوءهبرهلبلغألانباظاتغافءاهيفنّصحتو

.نيرخأآلاىرسألاءاملعلل

:رداصملا

:يخامشلا*156/1ءةريسلا:ءايركزوبأ“

.232/1ءريسلا

:ةظحالم

.بوثينبا:مسابءايرکزوبأهركذ*



نيجوي

1043

(دمحموبأ)ينرفيلاحوننبنيجوي
)م968/ه8:يفيح)

ةسوفنلبجبنرفيىلإبسني‹نيلماعلاءاملعلانم

.ايبيلب

نبمالسلادبعاهألوتيتلاملعلاةقلحعّجشيناك

؛هحئاصنبمهعفنيوءهّنبلطونوجزويبأنبروصتنم

.ليصحتلاوٌدجلاىلعمهضّرحيو

يمطافلازعملاىلعفاتلزنبالغيرزخابأديأو
تلشفالوم968/ه358ةنسياغابةكرعميف

هللاقيلبجىلإرزخيبأعمًاجتلاءةروثلا

نيحةسوفنىلإرزخوبألقتنامث."ترجامتلت"
.نامألاٌرعملاهاطعأ

:رداصملا

‹1/206(ت.ط)ةريسلا:ءايركزوبأ“

عيمجىلعةرلا:رزخوبأ*219/1(ج.ط)332
؛تاقبط:ينيجردلا*٠5يمانلایيقفحت‹نيفلاخملا

رصتخم:عيبرلاوبأينورابلا*1/1405/2

.5455ءةيضابإلاخيرات

1044

*(جاحلا)فسوي

)م19/ه13:ق)

كلذو‹«٤بازیميداوتاطوطخملیلد»:اهعورشم

.وسيردانبالآةبتكميف

.هراثآ

480

:دراصملا*

ةبتكمسرهفءتاطوطخملاليلد:ثارتلاةيعمج“

.ج/73.وسيردانبارمعجاحلا

:ةظحالم

یقبتو؛نودعنبومحنبفسويوهنوكيدق"
.قيقحتللةلأسملا

1045

ينسارهيلاروسميبانبفسوي

(بوقعيوبأ)
)م1603/ه1012:ت)

روسميبةرسأنمءةبرجةريزجباطقأنم

يبأخيشلاىلإهبسنيهتني؛دوجلاوملعلايفةقيرعلا

نرقلارخاوأيح)ينسارهيلانيجوينباجسيروسم

.(م9/ه3

لغتشيملهتنکلءاباهمةودقوءاعاطماًمامِإناك

وعديءخويشلاولوهكلاةياعرلغّرفَتلب«سيردتلاب
ءداسفلاعمقیفدوهجهل.هريصبىلعهللاىلإ

.نيبلاتاذحالصإو

.ةريزجلاىفهمسابفرعياذدجسمیتب

:رداصملا

ءاملعمجارتيفةلاسر:تیراعتنبدیعس

(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ*47(خم)ةبرج

121-122.ةبرجخيرات:بوقعينبملاس“"1
/3ح؛بكوميفةكيضابإلا:رتعميلع“

.242ةبارعلاماظن:يريبعجلا“*177-182ص

1046

ينورابلا«بويأنبفسوي
(م20/ھ14:ققلئاوأ)

ةريهشلاةينورابلاةلئاعلانموهوءايبيلءاملعنم
.عيملعلاغوبنلاوةمامإلاوةماعزلاب



ايبيلخيراتيفاًماهاعجرمربتعت«تارکذمفل

.ةطوطخملازتالاهتنأودبينكلوءرصاعملا

:رداصملا*

ينورابلاهللادبعخيشلا:دوعسمدمحمناربج"

ةيخيراتلاةّلجملا(1)هراثآوهرابخأيفةسارد

.339-356ص(م1993)71-72عءةيبراغملا

1047

ولولوفاب؛روُمعبميهاربإنبفسوي

:ت-م1895/ھ1313:-و)

(م1980يفناج03ه1400رفص15سيمخلا

.بازیمبةيادرغمالعأنم

يفسيردتللسلجوءةيادرغبءاتفإلابصنمىلوت

طيرزقیسیعنبدمحأخيشلاةافورثإهتيب

.(م1933/ه1352:ت)

خيشلا:هتذمالتنمءةرونببكلذكسرديناكو

:رداصملا*

70/1ءنيّيبازيملاةايحنمةذبن:يروتنلا“

.(خم)متنم:مورک*(خم)متنم:ةكبوأ“
1048

يتاردسلاقاطلانبميهاربإنبفسوي

“(بوقعيوبأ)

(م11/ه5:ق)

.اهبايتفموايضاناك؛نالجراوءاملعنم

.ءاعدلايباجتسملانيعبسلادحأناكو

يبأدلاوليعامسإنبفسويبوقعييبألاخوه
.يتوانتلايفاكلادبعراّمَع

481

فسوي

.فسوينبليعامسإخيشلاربقىلوتيذلاوهو

:رداصملا

:يخاَمّشلا*.205/2(خم)ريس:ينايسولا“

.اهدعبامو1ءينالجراولا

:ةظحالم

ميهاربإنبفسويبوقعيوبأخيشلاوهسيل“
طلخيدقو‹روهشملافتلّوُملاينالجراولادانمنبا

1049

يتاردسلادانمنبميهاربإنبفسوي

(بوقعيوبأ)ينالجراولا

)م1175/ھ570:ت-م15/ه500:-و)

كرتء«برغملابةيضابإلاءاملعرهشأنمملع
ةبتكملاوءاصوصخىضابأإلاثارتلاىفةزرابتامصب

ركذتالو؛نالجراویرفنم‹ةتاردسبدلو

ىنيجردلاهلعجدقفءديدحتلابهداليمةنسرداصملا

/ه550-600)ةرشعةيناثلاةقبطلانمض

هلعجامنيب.هتافوةرتفلًارابتعاكلذو(م1203-5

(م1106-1155/ه500-550)ةقبطلايفينورابلا

ةنسهداليمنوكحجريقيقحتلاو.هدلومرابتعاب
.م1106/ه50

ىلعمولعلاءىدابمذخأوءةتاردسهنطومىفًأشن

بوينامیلسوب:اهبهخویشنمو‹نالجراوءاملع

ءايركزوبأو‹(م1129/ه524:-ت)ليعامسإنبا

ذملتتهنأعجارملاضعبركذتو؛ءايركزيبأنبىيحي
‹ينالجراولايتوانتلايفاكلادبعراّمعيبأىلعًاضيأ

ةساردلايفهلًاقيفرناكهنأتاياورلاهحُجرتيذلاو

.اخيشال

 



فسوي

.يّنغرملايفوسلاةفيلخ

رامعوبآو٤‹«بوقعيوب:ةنالغلاءالؤهربتعيو

نيذلاةيضابألاءاملعرهشأنم؛نامثعورمعوبآو

.صوصخاىلعمالكلاملعياوزّربو«ةَماهابتکاوفلخ

هسفنتقاتهنطوةفاقثبوقعيوبأبعوتساامل

ىلإلاحرلاٌدشف«ملعلابافوغشناكوءةدازتسالاىلإ

اهنملصحوءًاددعنينسةبطرقبماقأو«سلدنألادالب

لاثماهبالطنيبناکوءةيلقعلاوةيلقنلامولعلافلتخم

ىحءعساولاعالطالاوجلابدأللاوءردانلاغوبنلا

.«ظحاجلابهنوبقلينويسلدنألاناك

ىلإةعلطلاهسفنهتعفدىحاليوطًرقتسيملو
لخدوءنادوسلادالبىلإهّجوتفءديدجنملاحرتلا
ءاوتسالاطخنمبيرقىلإلصوىٌحايقيرفإلهاجم
فاشتكاىلإنيقباسلانموهوءهسفنبكلذيكحيامك

ةيملعلاهتاظحالمنّوددقفءةلوهجملاقطانملاهذه

ةيملعةلحرلاهذهتناكوءاهلهأوقطانملاكلتىلع

.ةيراجت

‹ٌجحلاةضيرفءادألزاجحلاىلإكلذدعبلحرمث

ةيملعلااهزكارمنمدافتساو«فقرشملامصاوعرازو
.اهئاملعو

تلعجف؛هتیصخشنیوکتيفتالحرلاهذهترتثأو

:ينيجردلاهفصوامكناكوءيعوسوملاملاعلاهنم

هيفكلفلاىرتفءعفنللرّخسملاءرخازلاملعلارحب»
ءَةَمَألكلئاضفلعماجلاءةّمهلاوردقلاعيفرلارخاوم

يفديهلخيشلااذهو...ةّمجمولعىلعيوتحملا

ءرابخألاوثيدحلايفوءناسللاملعوءنآرقلاملع

مولعلاوءمالكلاورظنلاملعوءراثآلاوريسلاةياوريفو

ءثيراوملاضئارفملعو؛ماكحألاواهتادابعةيعرشلا

482

مولععالطانملخيملو.«ثيدحلالاجرةفرعمو
ملعنمةعطقةنسلاةمزالمعملصحلبءنيمدقألا

.(نيمجنملاءامكحلا

«نینسعبسهرادبثکم٠ملعلاىلعهصرحةدشلو

‹بتكللاديلجتوءاخسنوافيلأتةباتكلاىلعافكاع

اهلكة.ديدعخستيفهتافلۇمضعبينيجردلایارو

.هدیطخب

هتظفحاماهنمءمولعلافلتخميفةيملعاراثآكرت

.نامزلاثداوحعمعاضاماهنمو«مايألا

:هتافلؤمنمو

عقيهنأرداصملاتركذ:«ميركلانآرقلاريسفت».1

ةرقبلايتروسريسفتهنميداربلاىأرءاًءزجنيعبسيف

.ةقروةئامعبسيلاوحيفنارمعلآو

يفهمظعمو:«لوقعلالهألناهربلاوليلدلا.2
ةعوسومةقيقحلايفهّنكلوءمالكلاملعونيدلالوصأ

‹ةفسلفوءخیراتومالکنم:نونفلافلتخملةرغصم

هاليفعقي...رابخأو‹مولعو«تايضايرو«قطنمو

'ديعسوبحلاصثحابلاهققحمت«ةّرمنمرثكأعبطءازجأ

.انوقرملازيالوءةثلاثلاةقلحلاهاروتكدةلاسريف

:«فالتخالاوهقفلالوصأىففاصتإلاولدعلا3

حث«قيقحتالبعبطىازجأةثالثيفاضيأعقي
.انوقرملازيالوءىمانلاةفيلخورمعروتكدلاديهشلا

ةساردوجابحلاصنبىفطصمثحابلاهيلعىرجأدقو

ينالجراولانيباهيفنراقءريتسجامةلاسريفةيميداكأ

تعبطو‹ىفصتسملايفيلازغلاوفاصنإلاولدعلايف
.نامعةنطلسبةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوةساردلا

ينيمثلازيزعلادبعخيشلاهحرشءناهربلاوليلدلاباتك

«نيرحبلاجرمحرشيفنيجوملامظاعت»:باتكيف
.نجسييتببةماقتسالاةبتكمبةخسنهنم(خم)

م



.تاًّرمةّدععبط«ثيدحلايف

تربتعا:(ادنسملالاجرمجارتيفةلاسر6

اهعورشمراطإىفءثارتلاةيعمجترثعمن«ةدوقمم

.نجسيينببرديلآةبتكمب

وهو:«برغملادالبخيراتیفبرغملاحوتف».7

نئازخضعبيفدجوتهئازجأضعبنإلاقيءدوقفم
نسحخّرؤملانعناظقيلاوباخيشلاركذوءايناملأ

.يكسنالتومهلعلو٠!ويکستننومقرشتسمل۱

تنوكلتعمجولةطوطخم:«ةيهقفةيوجأ».8

ريخألاءزجلايفاهضعبعمج:«ةعّونتملئاسر».9

.(طم)ناهربلاوليلدلانم

خيراتيفليحرلانببوبحمريسحرش0
.دوقفمحرشوهو:«قرشملابةيضابإلا

يفةديصقالإهنمقبيملوعاض:«رعشناويد».1

يفينيجردلااهنّودءليعامسإنببويأهخيشءاثر
.هتاقبط

ىلإهتلحرفصوىف:«ةيزاححلاةديصقلا».2

ءقيرطلالاوهأنمهوقالاموءاهيفهقافروحلا

دجوتءاتيب360يفعقتءاهدئاوفوةلحرلادهاشمو
.ةديدعةطوطخمخسناهنم

:ءاملعلاقالخأب«ملعلاةرازغىلإبوقعيوبأمسا

رداصملايورنوءسانلارئاسعمعضاوتلاو‹ربصلانم

.هقالخأةثامدوهعضاوتنمجذامن

نبميهاربإفاحسإوباهنباهتذمالترهشأنمو

.حوننببويانبناميلسوبأو«فسوي

483

فسوبي

طقسمبنفدوم1175/ه570ةنسيفهتافوتناك

:رداصملا

(خم)يهقفباوج:ينالجراولابوقعيوبآ”

وبأ"(خم)ءامسألاباتك:ينالجراولابوقعيوبأ“

بوقعيوبأ“ناهريلاوليلدلا:ينالجراولابوقعي

(خم)ريس:ينايسولا“فاصنإلاولدعلا:ينالجراولا

؛ي/1.خياشملاتاقبط:ينيجردلا*269ء2

دعاوق:ىلاطيحلا“2/461-40495-489501

قاقتملارهاوجلا:يداربلا*ه/1مالسأإلا

443-448(طم)ريسلا:ىخامشلا*221-0

عماجلاةيشاح:يملاسلا*105/2106(ع.ط)

خيراترصتخمءعيبرلاوبأينورابلا“3/1ءحيحصلا

ءةيضايرلاراهزإلا:ناميلسىينورابلا“78ءةيضابإلا

:ناظقيلاوبأ*.123ءةيفاشلاةلاسرلا:بطقلا“275

نصغ:مازعأ“ص61هلك(خم)بوقعييبأمامإلاةايح

ةيضابإلا:رمعميلع“221-185224(خم)نابلا

وبآ:وجاب“229-4/233ح‹خيراتلابكوميف

قيقحت:ديعسوبحلاص“71-120ءيتالجراولابوقعي

جراوخلاءارآ:يبلاطلارامع“(نوقرم)ناهاربلاوليلدلا

مامإلادنسم:رصانيرومرملا“293/2ءةيمالكلا

ء33ءةيمتسرلاةلودلا:زاحب“6-7.يديهارفلا

0.86225‹يسايسلاركفلا:نالهج“92304

وبأ:تشوعأ“120/1ءيراضحلادعبلا:يريبعجلا“

ركفلا:يمعاباب“35-49ء7ءينالجراولابوقعي

ةيعمج“(نوقرم)ينالجراولابوقعييبأدنعيفسلفلا

جمرديلآسرهف-:تاطوطخملاليلد:ثارتلا

سرهف-7ز/أء1ز/أ.بطقلاسرهف-378

مرحم)41ع:ةلاصألاةلجم“*23.حالصاإلا

وبأيلاليجلانمحرلادبع(م1977يفناج/ه7

.16-171.ناهربلاوليلدلاهباتكوينالجراولابوقعي

"Smogorzewski: Abd-al Aziz ses ecrits ct ses

sourses, 21-22. Lewicki.T:Les historiens,89-90

‘Fekhar: Les Communautes Ibadites, 10, 14, 407

etc “Metref Arezki: Isadraten Pompéi des sables,
Algerie-Actualité, No (16-22/02/1989) p29,



فسوي

1050

يتوانتلادمحمنبليعامسإنبفسوي
(بوقعيوبأ)

(م1081/ھ474:لبقٌئح)

.هتامارک

ءيفاكلادبعراَّمَعيبأ:ريهشلاملاعلادلاووهو

قاطلانبميهاربإنبفسويبوقعييبأتخأنباو

ةرسأيفدقعلاةطساووهفءاهيتفمونالجراويضاق

.حالصوداهتجاوملع

:ت)ركبيبنبیحیءايركزويهنعیور

ةريسلا":هباَتكيفرابخألاضعب(م1081/ه4

."ةئميألارابخأو

:رداصملا

.375/2(ت.ط)ةريسلا:ءايركزوبأ“
.81(بوسنم)برغملاخياشمريس:ينايسولا*

:مازعأ“.147/2-148(ع.ط)ريسلا:يخاَّمشلا“

.191229(خم)نابلانصغ

1051
ناسيقنبريخلانبفسوي

(م1097/ھ491:لبقيح)

.رئازجلاقرشبونجءغيرأدالبءاملعنم
/ه491:ت)ريخلانبنسكامخيشلارصاع
.نمزلانمةرتفلولجآةدلبءاضقىڵلوتو«(عم7

.هذهريغليصافتينايسولاركذيملو

:رداصملا

.1/88(خم)ريس:ينايسولا"

1052

يىفرخلا‹رصانلانبفسوي

)م1990/م1410:ت-م1917/ھ1335:و)

.نيرصاعملاةرارقلامالعأنم

م1924ةنسةتئادتبالاةايحلاةسردمبقحتلا

رقرقناميلسنبميهاربإ:نيذاتسألاىلعذملتتو

.حلاصنبيلعنسحلايبأو

ميهاربإخيشلاىلعملعلاىقلتوءةايحلادهعمبقحتلا

.ضويب

تاراطإنمتارشعلاجّرَحخفم1941ةنسميلعتلا

لكاهحاجنبدهشةزرابةئيجهنمهلتناكوءةرارقلا

هابأفلخوءطاشنبىعامتجالالاجملايفكراش

لامعألاىفاطشناوضعناكوءهتريشعةرادإيف

.(تاخْرَسلا)ةيعوطتلاةيعامجلا

‹ةرارقلاب-هللادعسةعرزمسهتعررميفيفوت

.ریبکيزئانجبکومهتزانجرضحو

:رداصملا*

.ةروصلابةقفرمءةيفاوةمجرت"

1053

م1826/ھ1242:ت)

ءقيثوتلاىفاعراباملاعناكءةرارقلاءاملعنم

.ةرارقلادجسملامامإوءةَباَرَعلاةقلحيفاوضعو

.مالكلاملعیفتاقيلعتو.ةئيملعتاقيقحتهل

هلتاقيلعتىلعانفقو»:ناظقيلاوباخيشلاهنعلاق
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‹ىنالجراوللناهربلاوليلَدلااهنم«بتكلاضعَبىلع

ةقدلابزاتميفهقيثوتاَمأ.يشكيودسللتانايدلاحرشو

.«ةطاحالاو‹طايتحالاو

دمحمجاحلارصاننبا:ةرارقلاندمهدافحأنم

نيعبرأنمرثكأناذألاىلعمواديذلاءوُمحنبا

.هنس

:رداصملا

.1/101(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبآ“

1054

رمعنبدمحمانبریکبنبفسوي
ىلعوُمح؛فسوينبا

)م1984/ه1405:ت-م7/ه1304:و)

دالوأةريشعنموهو١٠فطعلاةنيدمديلاومنم

هَّمأناضحأىفءاريقفاريرضاميتياشنءىفلخلا

لقتنامثءيلكبومحنبرمعخيشلادنع«فطعلاب

ىلإًمضنامث‹ةرارقلابىيحينبرمعجاحلادهعمىلإ

.نجسيينببشيفطاخيشلاةميألابطقدهعم

عمسنوتىلإرفاسم1917/ه1335ةنسيفو

‹ميهاربإناظقيلايبأخيشلاةسائربةيملعةثعبلّوأ

ةسردملايفوةنوتيزلاعماجيفايلعلاهتساردلمكيل

نبدمحمخيشلا:امهبهخیاشمةلمجنمو‹ةينودلخلا

ةمالعلاوءيلختلادمحممخيشلاوءيفنحلافسوي

خيشلاوءرفينلاقداصلاخيشلاوءروشاعنبرهاطلا

/ه1342ةنسهسأرطقسمىلإهتدوعدنع

نآرقلاةظفحراديفىوتفلاوسيردتلابلغتشام13

ءملاسيبدجسميفداشرالاوظعولابو‹"ناورإ"

34485*2ممالعأمجمم

فسوي

يتلام1921ةنسةباّرعلاةقلحىلإٌمضنانأدعب

.لوألاهخيشةافودعباهتسائرىلوت

ميهاربإخيشلافلخم1954/ه1375ةنسيفو

.نجسيينببيرباجلادهعملابسيردتلايفراّفحريكبنبا
شللابئانم2/ه1383ةنسىفنع خيشلل

نيحىلإءدیعسيمعسلجمةسائريفضويبميهاربإ
اسيئرهدعبريتخاف؛م1981/ه1401ةنسهتافو

هحرشوءميركلانارقللهريسفتهلامعأزربأنم

.دجسملابسورديفًءاقلِإ«مالسإلادعاوقل
«ةطوطخملازتالیواتفوتالسارمكرتامك

هتاباطخلمحتةيعمسلاةطرشألانمةعومجمو

.هظعاومو

نمرخآربتعيو.ايبيلوسنوتورئازجلايفنيزرابلا

.شیفطابطقلاةذمالتنمتام

:رداصملا*

نبفسويخيشلاليلجلاةمالعلا:دمحأمورك“

مورک“هلک(طم)«راثآوهتايحيلعومحریکب

خيشلا...اوقدصلاجر:دمحأمورك*ص2(خخم)

يام)2ددع لمألاةلجمءيلعومحريکبنبفسوي

.7-9ص(ع6

1055

تنیجوتنبفسوي
(م968/ھ358:يفيح)

بونجترقءغيرأيداوب"تینسکتردالبنم

.رئازجلاقرش

يفهدتيأوءليغنزنبديعسحونابأخيشلارصاع
يبهقفر‹ىمطافلاعملامیمنيباروجٌضةروثلا

 



فسوي

ىقلآرزخيبأةروثتلشفاًملَو.فاتلزنبالغيرزخ

.رزوتبٴرجسوحوتيبآىلعرضبقلاميمتيپادونج

شطبرنماهبهئامتحاوءنالجراوىلإهرارفیفهقفارو

‹ملعلاتحيٌهَنِكلَوسانلاةماَعنمفسويناكو

.هلهةمدخىفىعسيو

:رداصملا

(ج.ط)؛230/1-232(ت.ط)ةريسلا:ءايركزوبأ“

.151-1/152ءتاقبط:ىنيجردلا*.244-3

1056
A ً , :

نودعنبومحنبفسوي

(بوقعيوبأ)

)م1836/ه2:ت-م5/ه1158:و)

ةضهنلالاجرلئاوأو«نجسيينبءاملعنم

مساقةلئاعلهبىسێبيهتني٤«بتازیمبةثيدحلاةمملعلا

ملعلاذخأو.م1745/ه1158ةنسرخوأيفدلو

نعوء؛يلضفألاحلاصنبىحيءايركزيبأهخيشنع

.ينيمثلازيزعلادبعخيشلا

ىنبدجسمبّنسأاملينيمثلاخيشلاهفلختسا

.ءاتفإلاوظعولاوسيردتللنجسي

عجراًملوم1/ه1205ةنسجحلاىلإرفاس

ءاملعلحاطفىقلف٨«تاونسعبرأةرهاقلابماقآ

فرلأتلاوةوعدلابلغتشیلهنطوىلإداعورهزألا

م1813/ه1229ماعنايربىلإرفاسهنأركذو

يفهلهآنيبحالصإلليساکنبیسیعخيشلاةقفر

.مهنيبعفوعازن
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فاقوأمّظنف«نجسيينبةباًّرعسلجمةسائرىّلوت

.ةنيدملايضاقناكوءدجسملا

ةزاجإربتعتيتلاءنيدلابسنةلسلسيفةقلحوهو

9.ةَيضابإلاءاملعىدلةّصاخ

زيزعلادبعخيشلاهذاتسأللينلاباتكسرد

يساکنبجاحلب:ەذيمالترهشأنمو؛ينيمثلا

نبدیيعسجاحلاو٠«ییحينبناميلسو‹يرارقلا

بطقلاناكوءهملعةعسىلعدهشتتافلؤمكرت
تلقتناوهتمعنباوهدذٳءاهباًمتهمشیفطا

:اهنيبنمركذنءهيلإهبتكضعب

باتكهلعلوء(خم)«تاراهطلاباتكرصتخم».1

«هيلإبسني(خم)‹«ةنتفنمتعقوامدييقت».2

.هريغلتهبولسآةكاكرلالخنمودبيو

.(خم)ء«خيراوتلاضعبيفنايب"3

.(خم)زیزعىبأل«طقللاباتكلئاسمبيترت».4

ضعبىلعهلتعقو»:ناظقيلاوبأخيشلالاق.5

ةبلطضعبنمةديدعةلئسأىلعةديدسةئيملعةبوجأ

.«ةرارقلا

تاطوطخمدجوتوبكل۱حسنباًئمتهمناک

.نجسپینبتابتکمضعبيفهديطخبةديدع

:رداصملا*

هخیراتيفنايب:نودعنبومحنبفسوي”
ء12(خم)ةيبهذلالسالسلا:رائفح“ص2ء(خم)

وبأ“131135(خم)بازمخيرات:زايتم“7

(ةحفص20)هلك(خم)هفرعأامكينيمثلا:ناظقيلا
81/1100(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوب“

ء133/2؛282/1286رئازجلاةضهن:زوتبد"
م 507ص/4حءبكوميفةئيضابإلا:رممعم“4



239ء84.85بازمينبخيرات:ديعسجاحلا“

ةّيعمج“230ءرئازجلامالعأمجعم:ضهيون“

‹48جمرديلآسرهف:تاطوطخملاليلد:ثارتلا

‹10يء13و‹2/1و؛بطقلاسرهف؛اهريغو2

سرهف؛253ء049.1271ناورإسرهف؛18ي

:فسويديعسجاحلا“7/51ءديعسجاحلا

.(ځم)م.ت.ن.م

“Fable: Histoire du M'zab, 2 M. et F. Gouvion:

Monographie du M'zab, 328, 332.

1957

فسوينبوُمحنبفسوي

م1517/ه921:ت-م1401/ھ804:و)

عیبر3موياهبدلو«بازیمبنجسيينبخياشمنم
.م1401توأ20/ه804لوألا

نبوُمحءابآفلخفءةريبكةجردملعلايفغلب

يداوروصقةبارعهبتصنوءةخيشملاىففسوي

يذنم24مويعامجإلاببازيمىلعاًخيشبازيم
مويكلذناکوم12ةيليوج27/ه9ةدعقلا

.هدلاوةافو

3مویهتافوتناکوءالیوطفسويخيشلارُمع

.م1517ربمفون17/ه921مّرحم

اهركذبدرفتيتلاخيراوتلايفنأظحالنانهو

دجناماًردانانتنألءارظنديفاديولقرشتسملا

.ةَتَقدلا

:رداصملا

75/1ءنيّيبازيملاةايحنمةذبن:يرونلا“

.٤477«بازمينبخیرات:دعسجاحلا“

"Louis David: Les Mechaikhs du M'zab, 23.

487

فسوي

1958

خامشنبماشنبرظحنبردوحنبفسوي
(بوهقعيوبأ)

(م10/ه4:ققرخاوأ)

دحاولادبعدالوأبسنلصأوهوةسوفننايعأنم

.ةبرجىلإمث«نيمْرْغِيىلإهتكيرذتلقتنا«ةبرجب

:رداصملا

.46ءةيفاشلاةلاسرلا:بطقلا“

1059

(بوقعيوبأ)ينالجراولانوفلخنبفسوي

)5-1203/ه550-12:600ط)

ةيرقباشن«برغملادالببسداسلانرقلاةتميأدحأ

.نالجراویرقنمء«سوُطاَماَبني"

خيشلاوءيسوفنلاهللادبعخيشلانعملعلاذأ

.سلبارطبيسوفنلاىسومنارمعيب

نمهذحخأامضرعدقوءلوصألاوهقفلايفعرب

ىرقنم«نارفإبينشكيلاةمحريبأخيشلاىلعملعلا

.نالجراو

‹ينالجراولاميهاربإنبفسويبوقعيابأرصاع
ةفيلخنبنامثعورمعابآأوءىفاكلادبعراّمعابأو

ةدوجوملعلاهعسيفلشملابرضممهوءيفوسلا

تاساردلاباًعلومءقفألاعساومهلثمًاشنف؛فيلأتلا

.ةنراقملا

ضعبهعضوذِإ«بعاتمبولسألااذههيلعجو

ةرثكلءريصقريغانفونارجهلاوةَقطخلاىفءاهقفلا

بهذملابتكبةناهتسالاو«فالخلالهأبتكهتعلاطم

مهلنيبهتنكلوءمهرظنيفاهبكُسمتلايفنواهتلاو
ءرمألارخآهنممهمقوماورَْغف‹هفدهوهدنتسم

.هلضفباوفرتعاو

 



فسوي

:اهنمءهملعةرازغىلعدهشتفيلآتهل

نباةبوجأ»:ناونعتحتءيمانلاةفيلخورمع

.«نوفلخ

.(خم)ء«ةسوفنلبجلهأىلإةلاسر»هلو.2

:رداصملا

(قّقحملاةمّدقم)13-14ءةبوجأ:نوفلخنبا"
:ينيجردلا*63-1/64(خم)ريس:ينايسولا“

‹ةاقتنملارهاوجلا:يداربلا“495-2/499ءتاقبط

:مازعأ“2/106107.ريسلا:يخاَّمشلا“1

يفةئيضابْإلا:رمعميلع“188(خم)نابلانصغ

دعبلا:يريبعجلا*213-221ص/4ح؛بكوم

80-81.ينالجراولابوقعيوبأ:وجاب*.يراضحلا

رديلآسرهف-:تاطوطخملاليلد:ثارتلاةَئيعمج“

سرهف؛2/19جمكيعسجاحلاسرهف-78جم

.024ء.ناورإ

“Ennami: New Ibadi manuscripts, .79-80

1060

ينايغدصلاديزنبفسوي

(م1773/ه1187:لبقيح)

.نيلماعلاةبرجءاملعنم

تناكوءداسفلاعمقوءعمتجملاحالصإيفىعس

.هنامزيفمامالاةلزنمبناكورادمامأسيردتلاو

يكيلملايبعصملادمحمنبفسويخيشلارصاع

.)م1773/ه1187:ت)

:رداصملا*

.1/47(خخم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبآ*
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1061

*يقردلاتيصفأنبديزنبفسوي

(ییحیيوبأ)

.«فرديإ»ةدلب

:هسفننعلوقي.موجنلاملعيفاعرابناكوءةياغلا

.«حادقألابهتقّرفوءةعصقلابملعلاتذخأ»

دعبهيبألامللبجلابوداجةيرقىلعمكحلاىّلوت
رميماقوءةرخألاوايثدلانيبهتریسيفعمج.هتافو

:رداصملا

ءريسلا:يخاّمشلا“ةريسلا:ءايركزوبأ“

؛بكوميفةَئيضابإلا:رّمعميلع“243-1

حتفلاذنمةسوفنلبج:يدوهزم“171ص/1ق/2ح

.140(رم)يمالسإلا

“Lewicki: Les Hakims du Jabal Nafusa, 102-103

:ةظحالم

.يفرالادمحموبأ:وه*

1062

نامیمدسنبفسوي
)55-1203/ه550-12:600ط)

ديرجلادالببسويقتیرقنميهو«شاقدلهانم

.سنوتبونج

ناكءعرولاودهزلاخيشهتنأبينيجردلاهفصو
لهأنمةوعدلالهأخويشرخآوهو«ءاعدلاباجتسم

رخآيفهرصبيفبيصآأ.لاثمأومكحوظعاومهل

.هرمع



:رداصملا

:يخاًمشلا*522/2-523ءتاقبط:ينيجردلا“

.2/117.ريسلا

1063

روسميبانبناميلسنبفسوي
(م1560/ھ967:يفيح)

ةسردملانوؤشىلوت«نيلماعلاةبرجءاملعنم
.مايقريخهتتمهمبماقفءاهبدجسملاو

ةطساوناكذإءةريزجلاخيراتيفةفّرشمفقاومهل

مجهيذلايكرتلااشابثوغردنيبواهلهأنيبريخ

دواددهشلالتقوءاهيلعءاليتسالادیریةريزجلاىلع

فسويهّدرف‹م1560/ه967ةنسيتالتلاميهاريإنبا

.هتسایسوهتسایکنسحباهلهنعناميلسنب

:رداصملا

.37قيرجخيرات:بوقعينبملاس”

1064

(بوقعيوبأ)”نولهسنبفسوي
)1009-400/1058-9:450ط)

ركبنبدّمحمهللادبعيبأخيشللاًرصاعمناك

.ءايركزنبیسومنارمعيبأو

ناقتإبزاتماف«ليغنزنبدیعسحونیبأىلعذملتت

.ءاكذلاةَدحو‹لئاسمللظفحلا

ءاملععمهتاراوحوهتاءاقلضعبرداصملايورتو

فلاخدقوءةيصعلااياضقلاولزاوتنلايفهرصع

.لئاسملاضعبيفركبنبدمحمخيشلا

همسادلوهلوءةيبرتلايفاًميكحءقفرلاريثكناك

يفلئملاامهببرضىحءهبربلاريثکناکءبوثيأ

ءيشبهرمأينأدارأاذإفدلودلاولاوءهدلاودلولارب

فسوي

نکيملهاصعاذِإىحدارممهفيامبهيلإراشأ

‹؛بوقعيیبأکبالا»:امهيفليقف‹هدلاولاًئاعكلب

.«بوثيأكنبالاو

.هرمعرخایف

ء٤اگيحاباب»مسابةفورعمنالجراويفةرضحمهل

الاهناينبوءناسللاوهقفلامولعونآرقلااهيفمّلعيناك

ةيحالصإةسردملّوألرقمىلإلوحتدقوءامئاقلازي
.م1958/ھ1379ةنسذنمنالجراوب

:رداصملا

2/344(ت.ط)ةريسلا:ءايركزوبأ“

برفملاخياشمريس:ينايسولا*5366

‹2/166(خم)ريس:ينايسولا*

422-391/2424ءتاقبط:ىنيجردلا*9

(خم)نابلانصغ:مازعأ٭*2ريسلا:يخاّمشلا

ء‹ىمالسإلابرغملاىفءاضقلا:زاحب“209-8

خيشلا“.14:يسايسلاركفلا:نالهج“1

.ثارتلاةيتكم(خم)م.ت.ن.م:زيزبابميهاربإ

.نوهلسنبا:ًاطخدرو*

1065

يتازملانارمعيبأنبنارمعنبفسوي

(م11/ه5:ق)

.رئازحلاقرشبونج«غیردالببتیدجیتخیاشمنم

ةياًرعلاناويدفيلأتيفاوكراشنيذلاءاملعلانمو

.ًاباتكنيرشعوسمخيفعقييذلا

:رداصملا

:ينيجردلا“*2(خم)ريس:ينايسولا“

431(طم)ءريسلا:يخامشلا“456/2ءتاقبط

لبج:يدوهزم”56ءديرجلابةيضابإلا:ةيجاب“*

.23(رم)يمالسإلاحتفلاذنمةسوفن



فسوي

1066

(بوقعيوبأ)ينالغولاحوتفنبفسوي

)55-1203/ه600-550)

ءاهدجسمباندؤمناك.نالجراولهألضافأنم

الةثالث»:هلوقاهنمءريسلابتكاهتظفحمكحهل
نسحوءىذألاٌفكوءبيرلابانتجا:اهعمةبرغ

«بدألا

يبأنعملعلاىورءاًدهازاًملاعفسويناك

.ينالجراولافسوييبأنبدوادناميلس

:رداصملا

88189.113(خم)ريس:ينايسولا“

‹ريسلا:ىخاَّمشلا“تاقلعمل۱باتک:لوهحم“

(خم)نابلانصغ:مازعأ*52165166

20.

“Lewicki: Les historiens, .88

1067

حلفأنبناظقيلايبأدمحمنبفسوي

(متاحوبأ)

)م906-894/ه294-1:مكح)

.نيتيمتسرلاةميألاسداس

ةنسناظقيلايبأهدلاوةافودعبةمامإلاىلوت
.م894/ه1

ىلعهلعجدإ‹هتيالورومیفهدلاونيعيناک

فرعف؛ةراجتلالفاوقةيامحلءةتانزنمشيجسأر

ةافودعباًمامإهباودانكلذل9«هتءافكوهتردقسانلا

.ةراشتساللدقعلاولحلالهأىلإعوجرلانودءهيبأ

برحوعازنحلفانببوقعيهتمعنيبوهنيبثدح

490

جورخلاىلإمتاحوبأاهيفرطضاءتاونسمبرأتماد

.هل

رشعانڻا:ليقوءاًماعرشعةعبرأهكلميفمادو

ةنسناظقيلاهيخأءانبأهلاتغانأىلإءاُماع

.ةرامإلاىلعناظقيلاىلوتساوم906/ه4

متاحيبأمكحاوضتراسانلانأرداصملاركذتو

ذإءنيئيمتسرلاةلودلةياهنلاةيادبناكهدهعّنكلو
يتلام896/ه283ةنسونامةكرعمهلالختعقو

ةسوفنفويستناكو؛ةسوفنةكوشاهيفترسكنا

ماقاهدعاوسیلعو‹ةيمتسرلاةلودللاغرد

.اهناطلس

ء‹ةمكاحلاةلئاعلاءانبأسفانتاًءوسرمألادازبث

اذهلك...ترهاتيفةفلتخملافئاوطلاعارصو

.متسرينبمکحةياهنبلُجع

ةلودلاةّميَأرخآمتاحابأينيجردلادعدقلو

نكيملهدعبناظقيلامكحنلءةلداعلاةئيمتسرلا

.اًباصتغاواطّلستناکلبءائیعرش

راذتعاةديصقىترهاتلاداتمحنبركبرعاشللو

:هلوقاهنممتاحيبألحدمو

اهتكرتقارعلابيلةسنؤمو

اهلبقىساونلالاقامكتلاقف

ريستكارتنأانيلعزيزع
2نب۰ويينافجّاد

ريصقوهوليللايلعلاظطف

ةضغبناكامناكاممتاحابأ
رومأرومألادعبتأنكلو



رودتتارثئادلاومهتيرادف

ُةرمأسانلارثؤيوفعٌمركأو

ريدقوهوناسنإلاافعاماذإ

:رداصملا

‹142/1145(ت.ط)ةريسلا:ءايركزوب"

:يليجردلا*149169147188(ج.ط)2

:ىلاطيجلا“319/2352؛84/194.تاقبط

نيسلا:يخاَمشلا“65/1ءمالسإلادعاوق

278ءبرغملانايبلا:يراذعنبا“224-31

ىنورابلا“108.110.ةيفاشلاةلاسرلا:بطقلا“

وب265/2.291ةَيضايرلاراهزألا:ناميلس

ملاس“47ةَيضابإلاخيراترصتخم:ينورابلاعيبرلا

خيرات:زوُئبد”65-66ءةبرجخيرات:بوقعينب
:رّمعمىلع“599/3605653.ترقملا

:مازعأ“79-81ص/4ح.بكوميفةَّئيضابإلا

‹ةئيمتسرلاةلودلا:زاكب“42(خم)نابلانصغ

19ءةئيمتسرلاةلودلا:يريرحلا“127-6363

68-69.ةئيجراخلاتاقالعلا:ميركلادبعتدوج“

:دّمحمبجر“37ءيبرعلابرغملا:رانوبحبار“

فراعملاةرئاد*113ء7111رصمىفةَيضابإلا

24.عءبازيميداوةديرج“93/10‹ةَيمالسإلا

.3ص(م1927سرام18/ه1345ناضمر14)

“Négre: La fin de l'ctat Rustomide, 13, 14, 17, 18, 19.

1068

(بوقعيوبأ)يتوانتلادّمحمنبفسوي

)م11/ه5:ق(

يفاكلادبعراّمعيباريهشلاملاعلليناثلاٌدجلاوه

.يتوانتلا

حالصلاباوفرعءملعةرسأاهلكهتلالسو
وبأو«بوقعييبأنبليعامسإ:هؤانبأفداهتجالاو

يفاكلادبعراّمعوبأوءليعامسإنبفسويبوقعي

فسوي

بصقلانناوءءاملعمهلكاوناک«بوقعيیبنبا

ةّصاخبو‹ىناكلادبعراّمعوبوثألادولخو‹قبسلا

."زجوملا»هباتك

يذلاوهفسويبوقعيابأنأرداصملاضعبركذت

ةفيلخنبنامثعورمعىبألتالاؤسلاباتكىلمأ

.؟دحاورصعىفىناثلاهجوراّمعوبأشاعلهف

ابأىعديرخآصخشوهباتكلاىلمأيذلاامكإو

يبأذيمالتنمينايسولادمحم.ربفسويبوقعي

:رداصملا

رهاوجلا:يداربلا“147/2.ريسلا:يخاَمشلا"

(خم)نابلانصغ:مازعأ“(فراعملاةرئادهيلإتلاحأ)

.5/488.ةيمالسإلافراعملاةرئاد“9

1069

يكيلملايبعصملادمحمنبفسوي

“(بوقعيوبأ)
)م1773/ھه1187:ت-م1669/ه1079:و)

.وريولآةلئاعنم«بازيمبةكيلمةدلببدلو

م1692/ه1103ةنسهدلاوعمةبرجىلإرفاسبُت

.اھبًرقتساو

ىيحيخيشلا:مهنمءةريزجلاخياشمنعملعلاذخأ

دمحمنبنامیلسخيشلاو‹«يوداجلاديعسنبا

.يشكيودسلايلعنبرمعخيشلاوءينورابلا

سنوتىلإرفاسم1701/ه1112ةنسيفو

رضحثيحرصمىلإاهدعبجرعو«ملعلانمديزتسيل
ءاًملعءىلمدقوةبرجىلإداعمثءرهزألاباًسورد

سلجمسيئروءاهئاملعريبكوءةريزجلايتفمراصو
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فسوي

.ريبكلاعماجللةمزالمرثكأناك

جورخلاىلإهتّرطضاةريزجلابةنتفتعقواّملو

لبجبوداجىلإیحینبديعسهخيشةقفراهنم

ائیرج‹ءارمألاوماكحلاهمظعبر‹بناجلابيهمناک

.مئالةمولهللايفىشخيالءيحلالوقيف

برغملاةئيضابإلثممةئيكرتلاةلودلارظنيفناكو
.مهميعزويمالسألا

ٌطخلاوكلفلاملعبةدئيجةفرعمهل.مولعلايفةي
‹ةديدعيشاوحو‹ةدممفيلاتفص.ءايميكلاو

اهنمءةطوطخماهلك

.«بابلألاىلوأرذعىفبابلألاةفحت».1

ىسيعنبنيروغبتل«نيدلالوصأىلعةيشاح2

.«نيلالحلاريسفتىلعةيشاح».3

دبعراًمعيبأل‹«تالاهجلاحرشىلعةيشاح».4

ةشاحا. يف‹«ةنونلاىلعيناريولاحرشىلعةيش

۵

‹«فاصنأإلاولدعلارصتخمحرشىلعةيشاح».6

ملقلالوصأيفءيخاّمشلادمحأسابعلايبال

ءايركزيبأل«ماكحألاباتكىلعةيشاح».7
.ينوانجلاريخلانبیحی

ىفىخاّمشلارماعل«تانايدلاباتكىلعةيشاح»8

.ديحوتلا

.ىلاطيجللء«ضئارفلاباتكىلعةيشاح».9
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اًباوجاهبتكء«قوقحلاواياصولايفةلاسر»0

.يشونغلانابعشخيشلاىلإ

.«تاناويحلالاوبأسيحتت

.«مئارذلاةموظنمحرش».2

اًدَلجمتنوكلتعمجول«ةبوجأوىواتف».3

يابدمحمنباشابىلعىلِإاهبتكةلاسرهلو.4

نتيفةلاسر».11

‹ةئيضابإلامتشينيتيسنوتلادحأنأهغلبامل«سنوت

ةئيضابإلاةقيقحخيشلاهلنيبف‹مهتداهشدريو
.م1769/ه1153ةنساهبتك«مهبهذمو

ىلإةهّجومعوضوملاسفنيفةلاسرهلو.5
.م1756/ھ1169ةنسسلبارطيلاواشابدمحأ

هَيضابْإلانمنوريڻكذيمالتهيديىلعجّرخت

نباىيحيءايركزوبأخيشلا:مهرهشأنمءةَيكلاملاو
ءيخامشلادمحمنبناميلسوءيلضفألاحلاص

دمحأنبرمعوءينورابلامساقنبىسيعو
.يروطغبلا

نسحلاوبأودمحمهللادبعوبأ:هدالوأنمو

..مهريغو«ينهمجاحلاو؛يلع
ةافودعب«ه1187رفصنمدحألاةوحضيفوت

.نمزلانمنرقبةّنسيبأيشحملا

يبلعبيناثلاىشحملاغهیشاوحةرثكلو

س

.هس

:رداصملا*

ءاملعمجارتيفةلاسر:تيراعتنبديعس“

(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوبأ“*100(خم)ةبرج

123-135ءةبرجخيرات:بوقعينبملاس“1

:رّمعميلع“256/1رئازجلاةضهن:زوُميد"

؛199-201ص/3ح؛بكوميفةّيضابإلا
0228ةباّرعلاماظن:يريبعجلا*262ص/4ح



292430257£272£2730279289

141ءيراضحلادعبلا:يريبعجلا*91309

جاحلا“15-16ةكرحلانعحمالم:يريبعجلا“

139ء94ء81ء80بازمينبخيرات:ديعس

رديلآسرهف:تاطوطخملاليلد:ثارتلاةئيعمج“

؛ناورإسرهف؛55126128ء47.48جم

27٠وءبطقلاسرهف؛6.حالصأإلاسرهف4

سرهف؛440464467كلاخلآسرهف؛6)ز

.12.دیعسجاحلا

لدببّيطلاوبأديعسجاحلاسرهفيفدرو"

.اطخوهو.بوقعييبا

1070

(بوقعيوبأ)ينايسولادمحمنبفسوي

)م12/ه6:ق(

نبفسويبوقعييبأوءليعامسإنببويأناميلس
نامٹعورمعیبأو‹ىفاكلادبعرامعیاو«ميهاربإ

.يفوسلاةفيلخنبا

ريسلايفخياشملاءالؤهنعةريثكتاياورهل

.خيراوتلاو

راعشأيف«دييقتلابفرعياًباتككرتوءنامثع

.ةئيربربلاةغللابوهوءخايشألا

:رداصملا

ةلودلا:زاخب“*2/174‹رىيسلا:ىخاَمشلا“

.6347‹ةَئيمتسرلا

“Lewicki: Les historicns, 91.
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1071

(م1790/ھ1205:يفٌئح)

ةمالعخيش»:هَأِبنامحيبنبميهاربإخيشلاهفصو

.رهاب

هباوجةئيسايسلاوةتيملعلاهتناكمىلعلدياّممو
رصاننبناميلس:ينامعلامامإلاةئيحتهيفدريذلا

.م1790/ه1205ةنسرخآلا

:رداصملا

(خم)نامحيپنبميهاربإتافلؤمعومجم“
.و82-1

1072

رارسلادمحمنبفسوي

)م1878/ه5:يفيح)

.بازیمبنجسيينبةنيدمنايعأنم

ىرجأوم1875ةنسةنيدملاىلعاًدئاقنّيع

تابوقعلاىغلأف‹ةدلبلانوؤشميظنتىفتاحالصإ

.اهلدبنجسلالعجوءةَيلاملا

«نياروكيإ»تالفحو«ةئيرمحلا»تالفحعنمامك
.نييبازيملانمةئفاهييحتتناكةبخاصتالفحىهو

ةقطنميفاسنرفىلعرئاثلا-ةمامعوبىلإلسرأ

نيّيبازيملاةدعاسمهيلعضرعي-خيشلاديسضيبل

.م1878ةنسكلذوءرامعتسالاٌدضهل

:رداصملا“

17(حم)هنتفنمتعقوامديت:لوهحم“

.٤102بازميتبخيرات:دیعصجاحلا“



فسوي

1073

ينيجردلايرارطنقلاىسومنبفسوي

نيذلاةَنامثلاخياشملانمو«رارطنقءاملعنم

.ةباّرعلاناويداوفَلأ

ناكهنألإءهتایحنعايشرداصملالّصفتمل

ىلإسنوتخياشمهجرخأفءفارشألاباتكارقي

.مهعمهلاححلصوءةبوتلاىلإعراسفةّطخلا

يفةياورركبيبنبیحیءايركزوبأهنعیور

.«ةريسلا»هباتك

:رداصملا

369/2(ت.ط)ءةريسلا:ءايركزوبأ“

76(بتوسێم)برشفملاخياشمریس:ينايسولا“

:ينيجردلا*2/258268(خم)ريس:ينايسولا*

ذنمةسوفنلبج:يدوهزم*456/2.470.تاقبط

.23(رم)يمالسإلاحتفلا

‘"Lewicki: Les historiens, 126-127.

1074

يسوفنلايرارطنقلاثافننبفسوي

(بوقعيوبأ)

)م19/ھ440:ت)

لبجبراجميتنم‹ةوعدلالهآخیاشمةلمحنم

ابأوليغنزنبدیعسخیشلارصاعو«غيرآدالبنکس

.تالسارمویواتفهلءاّهیقفاخیشناک

اوناكفءهيرصاعمنيبةَتماهةيملعةلزنمًأوبت

.فالخلالئاسميفلصفللهيلإنوعجري

494

نبزعملالماعاهحابتسااًملنيجردةكرعميفلتقو

دهشتساو.م1049/ه440ةنساهلهأدابأو«سيداب

ةديقعلاوهقفلاىفهلاوقأضعبىنايسولادروأ

.مكحلاو

:رداصملا

‹0193/1210(ت.ط)ةريسلا:ءايركزوبأ“

...204242(ج.ط)344/2؛4229

55(بوستم)برغملاخياشمريس:ينايسولا“

؛87ء58/161(خم)ريس:ينايسولا“

1/0118ءتاقبط:ىنيجردلا*2169-6265

(طم)ريسلا:ىخابشلا“146150391/2

2-122)ع.ط)467-66

“Lewicki: Les historiens, 91-92.

1075

نسکوصرینبفسوي

(م10/ه4:ق)

فلخينبناميلسميبرلايبأخيشلانعملعلاذخأ
.يتازملا

.ةَئيهقفىواتفهلنأيخاّمشلاركذو

:رداصملا

.2/167.ريسلا:يخاَمشلا“

1076

“(بوقعيوبأ)لاميثنببوقعينبفسوي

(م11/ه5:ق)

فرشتبونج‹غيرأدالب.«تیدجتةدلبءاملعنم

.رئازجلا



فسوي
-_—_—_

:رداصملا“يآنببوثيأو؛نكاسنبناميلسخيشلارصاع

2016265.80(خم)بازمخيرات:زايتم".نارمع

2(خم)بازیمدهاشمةرايزلوحةلاسر:لوهحمماقأوءیدهمنبسالفسروشلانعملعلاذأ

o ؛رمونينبفسويدالوابسنلوحةلاسر:لوهحم“*1ِ9

2(شم).اًماعرشعیناةذماًبلاطهدنع
٠.ص6

1078ًأاشنهجهنیلعوءهنامزلهأملاعًالضافاًحخيشناك

یa..ساَتعلاوبأهدل (بوقعيوبأ)يسوفنلاؤافيينبفسويساتبعلاوباهدلو
)م1048/م440:ت)

اًدجماًحالفناکرارطنقةسوفننمحلاصلجر

هیواتفضعبفسويخيشلانعرداصملاركذتو

:رداصملا

فورعملابرمأالابلغتشاوءةياغلادهزلاىفغلب:يخاَّمشلا“2/223(خم)ريس:ينايسولا"
ءاملعلاىواتفظفحبًيتهاوءركنملانعيهنلاو؛بكوميفةيضابإلا:رّمعميلع“140/2ءريسلا
4/375.1ح

.مهتاداهتجاو

:ةظحالم

نوُييجاهنصلاحابتسااملنيجرديئبعملتقأتاز
أءیتازملابوقعينبفسوينبفسويدرو"

بوعينبسوپنبسوپدرو

د

يشلاهعمدهشتساوم1049/ه440ةنسمهتعلقلي
71الانابأما0هَنَأبينايسولاهفصو«صخشلاسفنهلعلو«بوقعي
دبع (يم)ريس:ينايسولا).اكروًاهيقفاًملاعناك

هللا

.يسوفنلانابآمآني
:رداصملا.(2/211

.56-1/57(خم)ريس:ينايسولا“1077

1079رمونينبفسوي
رصانلانبا«يرونبفسوي(م1084/ھ477:يفح)

)م1912/ه0:يفيح)ينبدجوهوءبازيمةقطنميربعملئاوُأم

.بازیمییسایسرابکنمدالوأدجوءةكيلموةيادرغب(نايفختآ)نايفخ

يداويلئممدفويفسيرابىلإرفاسيلحشر
ءايلعلاةَيسنرفلاتاطلسلاعمتاثداحمللءبازيم

يرابجأإالادينجتلانوناقلنييبازيملاضفرصوصخبیسیعابوءییحینبدمحمرهاص؛حلصم

‹جاحلانبفسويدالوأوءولولدالوأو«نیدومح

.زيعمادالوأو

.يبازيملاويرئازجلابابشلاىلعاسنرفهتضرفيذلا.هيتنبامهجَّوزذإءيناولعلا
جاحلاوءديعسويركز:دفولاءاضعأنمناكو.ةيادرغروصقضعبءانبدّدج

ىيحيوءحانجوبومحنبدمحأجاحلاوءيلعابحلاصىلعفرشملاءةعينملابنايفخىنبرصقبسنيهيلإ
.مساقنبریکبجاحلاومساقنب.اهتنحأ

495

 



فسوي

:رداصملا*

(خم)دیعسويركزةايحنمةذبن:لوهجم“
نييبازيملاةعامجنمم1913بةخّرؤمةلاسر*1
.(خم)م.ت.ن.م:فسويديعسجاحلا“

1080

نوبدحفسوي

)ع14/ه1343:ت)

لئاوأةيادرغبةّيملعلاةكرحلاىفاومهاسنيذلانم

'.نرقلااذه

نبدّمَحماخيشلاةئميألابطقديىلعمّلعت
ء؛هسوردروضحىلعاصیرحناکو.شّيفطافسوي

.ميركلانآرقلاظفحو

ةيادرغنمايمويباهذلانمهرصبدقفهعنميمل
‹نيدلايفهقفتلاوملعلانمةدازتساللنجسيينبىلإ

.عورفلالئاسملاظفاحايتفمراصىتَح

لوقيناكفءهقفلايفعّلضتلاببطقلاهخيشهلدهش
.«نوبدحفسويمكدنعويننوتفتستفيك":ةيادرغلهأل

طوطخمنيبةعيرشلاوهقفلاتاهتمأاهبةبتكمكرت

.عوبطمو

:رداصملا*

.257/2(خم)ريسلاقحلم:ناظقيلاوب“

:مجعملاةنجل“.379/1ءرئازجلاةضهن:زويد

.29ءةعمجلامويءحلاصنوبدحذاتسألاعمةلباقم

.مآ998يام

1081

(مساقلاوبأ)يليليولا“نوجزويبأسنوي
(م1048/ه440:لبقح)

.رئازجلاقرشبونجغيرأخياشمنم

ٹک|دشناكهتأب۱غلا۰و

دمحمهللادبعىبألاًيفاصماًقيدصوءادهاز‹لئاضفلا

ةقلحهيفًاشنأيذلاراغلاهلرفحيذلاوهوركبنبا

ةقلحلةّرقتسمةسردملنابلَّوُأكلذبنوكيفءةباّرعلا

يمسكلذلوم1018/409ةنسةسّسؤملاةباّرعلا

«يلسينيتةدلبيففورعموهو.يعستلاراغلاب

مويلافرعتةدلبلاهذهو.غيرأدالبیفولجاةقطنمب

.رئازجلابونجترقتبرق(رمعاةديلب»:مساب

:رداصملا

254/1255(ت.ط)قريسلا:ءايركزوبأ"

‹170/1.تاقبط:ينيجردلا*265266(ج.ط)

وبأ“170/1188.ريسلا:ىخاَّمشلا“8

.14(خم)دجاسملاماظنومالسإلا:ناظقيلا

:ةظحالم

.نيجزونبا.نکزيويبانبا:درو*

1082

ییحینبدیعسنبسنوي

(ةاجنلاوبأ)يبرجلايريخلاتيراعتنبا
م16/ھ10:ق)

.تیراعت

حلفأنبءايركزمساقلايبخيشلانعملعلاذخأ
مساقلايبنبهللادبعدمحميبأو‹ينايغدصلا

.يداربلا

يبأخيشلاىلعسردفةسوفنلبجىلإلحرو
.يتريمدنتلاحوننبحلاصفيفع

عماجيفسيردتلاىلوتوةريزجلاىلإعجرمث
.نايغدصةهجنم(وتاف»ةموحب«تیدجت

ديمهلتناك‹مالعألانمعمجهيديىلعجّرخت

:مهنم«بازيموةسوفنوةبرجيفعمتجملاحالصإيف



يبأخيشيتريمدنتلاحلاصنببوقعيفسويوبأ
ء؛سابحألاوبأدمحأنبميهاربإوءيخاّمشلاسائبعلا

نبديعسنامثعوبأوءينوانجلافسوينبةمالسو
نادعب«بازیمبملعلارشنللسرأيذلا«يبرجلايلع

.لهجلامالظهيلعقبطأ

ةنسةبرجىفةباّرعلاةقلحةسائرةاجنلاوبأىلوت

'.م1497/ه8

القةريزجلالهأنوؤشىفايلعلاةطلسلاهلتناكو

دقعتهفارشإتحتوءهتروشمنودرمأبیضقي

.تارارقلاذخّتَتوسلاجملا

ءةريزجلاىلعنابسإلاموجهدصيذلاشيجلاداق

.ينمومسلاءايركزوبأةبرجبمكحلاخيشذئمويناكو

نوُتيبرجلارحددقو.م1511/ه916ةنسكلذو

اومنغو«مهلوطسأنمةنيفس18اومطحوءنابساإلا
كلذلبقاولوتسادقنابسإللاناكوءريثكلالاومألانم

.ةياجبونارهوىلع

اهلجسءاًماكحأوىواتفةاجنلاوبأخيشلاكرت

:ناونعباهعمجوءينوانجلاةمالسهذيملت

يبأل«تالاهجلاحرشباتکىلعقيلاعت»هلو.«لئاسم

.ةطوطخملازتال.يفاكلادبعراّمع

تادییقتا»

يتلاءنيدلابسنةلسلسهيلعتزاجنمموهو

.ةيضابْإلاءاملعىدلةزاجإلانماًصاخاعونربتعت

:رداصملا

دیعس“”(خم)ريس:ينورابلادّمحمءايركزوبأ"
ء2428(خم)ةبرجءاملعىفةلاسر:تيراعتنب

:رَمعميلع“122ةيفاشلاةلاسرلا:بطقلا“9

:يريبعجلا“171ء3/163حءبكوميفةئيضابإلا

215216218296329قباّرمعلاماظن

10-11.ةّئيملعلاةكرحلانعحمالم:يريبعجلا“

رود:يريبعجلا“136.يراضحلادعبلا:يريبعجلا“

مجارت:ظوفحمدمحم“48ةَيضابإلاةسردملا
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خيرات:ديعسجاحلا*236/1ءنيثيسنوتلانيفَلؤملا
لیلد:ثارتلاةًّيعمج*378بازميتب

5489حمرديلآسرهف-:تاطوطخملا

169.

1083

روسميبأنبءايركزيبأليصفنبسنوي
(مساقلاوبأ)ينسارهيلانيجوينباجسي

(م11/ه5:ق)

يوقةماقلاليوطناك.نيلماعلاةبرجءاملعنم

.ةينبلا

.(م1009-1058/ه400-450)ةنماثلاةقبطلاىف

:يخاَّمشلاهنعلاق.ٌّنفلكىفةروثأمرابخأهل

.(خسکزملاع»

حرتقايذلاليصفءايركزيبأخيشلالجنوهو
مثءىلوألاهمولعىقلتهنعوءةباّرعلاماظنةركف

ركبنبدمحمهللادبعيبأخيشلاىلإهدلاوهلسرأ

هدنعسردفءماظنلااذهسسعضاو‹ىئاطسرفلا

.غيرأدالبب

؛سيردتلاوةدافإاللسلجاًملعسنويىوترااًملو

بناجىلإءةبرجبريبكلاعماجلابةقلحهلتناكو
.نالسيودمحمىبخيشلا

ماظنناکرآدیطوتوملعلارشنيفٌماهرودبماق

لمحيفءايركزهيخألاًرزاؤمناكو.ةبرجبةقلحلا

ةسائرىلوتمث.روسميبأذيمالتةافودعبلعشملا

.م1114/ه508ةنسءايركزهيخأةافودعبةقلحلا

يفهتعاربوءلئاسملانونفيفهفرصتبرهتشاو

.نيدلالوصأيفةّصاخبو«سيردتلا

.يتازملا

فلخينبناميلسعيبرلاوبأ

 



سنوي

:رداصملا

245/1(ت.ط)قريسلا:ءايركزوبأ

02560259(ج.ط)7249250270

1/038(خم)ريس:ينايسولا“1262283

0163/10167ءتاقبط:ىنيجردلا*9186/2

:ىخاَّمثلا“193-9£2/395-3930

82ءةبرجخيرات:بوقعينبملاس“68/2.ريسلا

029ةباّرملاماظن:يريبعجلا*19296

246:يراضحلادصعبلا:يريبعجلا*196-4

.046ءةئيملعلاةكرحلانعحمالم:يريبعجلا“

1084

يرتملاينايغدصلاسنوينبسنوي
)م19/ه13:ق)

‹ةئيملعلاةكرحلايفاومهاسنيذلاةبرجلاجرنم

.ملعلاونيدلاةمدخلهلامرخسو

حسفوء؛نايغدصب"ناميلوب"دجسمىنبيذلاوه
:ت)ينورابلايلعنبیسومخيشلللاجملا

لهأةدافإوءهيفسيردتلل(م1818/ه4

.ةريزجلا

:رداصملا*

ملاس“119-120(خم)ةلاسر:تيراعتنبا”

.16ةقرو(خم)سورد:بوقعينب

498

1085

يتازملا*يترمزيلاناريي

)م7-823/ه171-208:نيبيح)

نّيبتملوءهموقىلعباُهولادبعمامإلللماع
.هتيالوناکمرداصملا

نببوُئيأنبةفيلخٌخيشلاهدافحأدحألاق

ىلإانممالسإلاعطقنيملو...نارييانجو«نيرمز

.«مويلا

:رداصملا

:يخاًّمشلا“185/2(خم)ريس:ينايسولا"

228(خم)نابلانصغ:مازعأ“203(طم)ريس

:نامیلسىنورابلا“١٠513/3برغملاخیرات:زويد”

164-2/165.ةَيضايرلاراهزألا

.ىتمزيلاكلذكدرو“



ك
يرلتشر

نانبلتوريب
يسمللابيبا:اهبحاصل

دوسألاةيانب.ءارمحلا-(يرامعملا)يتاروصلاعراش

:638535Cellulaire-00613:يويلخ/7|:35033100961-1:نوفلت
نابل.توري5787-113.ب.ص/۴×:742587-0096111:سكاف

DAR AL-GHARB AL-ISLAM! B.P.:113-5787 Bcyrouth, LIBAN

2000/371/4/2000:مقرلا

توريب-بياتويبموك:ديضتتلا

توريب-0.ب.ص«رداصراد:ةعابطلا
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