
 ساشارّصفلا

 سلدنالا قرش

 قرشل هتيالو . هتأشنو هلصأ . قرشلا ةيال هب هبدن . ةيناغ نب ىيحي . ةيسرمو ةيسنلب ةيالو
 ةياورلا هلوقت ام . ةلطيلط وحن همدقت . ةينرأ نصح داجنإل ةيطبارملا تاوقلا ىف هريسم . سلدنألا
 دعب اهتالو « ةيقرشلا رئازحلا رابخأ . سلدنألا فرغ ىف تاوزفلا . نيطبارملا فارصنا نع ةينا رصنلا

 « رئازحلا مكحي هلالقتسا . ةيناغ نب ىلع نب دمحم . ركب نأ نب روناو . ىطبارملا حتفلا

 . اهب ةيناغ ىب ةلود مايقو

 هبي آلا حم

 ىلع « ةطسقرسم طوقس دعب لمتشي « نطبارملا دهع ىف سادنألا قرش ناك
 الامش ةدتمملا دعاوقلاو ىضارألا رئاس ةيسنلب عبتي ناكو « ةيسرمو ةيسفاي ىبالو

 ةيسرم عبتيو « ةقئوق ىح ًابرغ رحبلا نمو « ىلعألا رغللا ىتح ةبطاش نم
 ىح ًابونج ةدتمملاو « ةروقش رهن ىفض ىلع ةعقاولا دعاوقلاو ىضارألا رئاس

 . ةيرمأ ةيالو

 ىح ىطباردا حتفلا ذنم « ةيسرمو ةيسنلب ةإلو ركذ ىلع انيتأ نأ قبس دقو

 مهاريإ ق#إوبأ ريمألا « ةطسقرس طوقس ليبق ةيسرم ىلاو ناكو . ةطسقرس طوةس

 ةيسنلب ىلاو ناكو « فسوي نب ىلع نيملسملا ريمأ وخأ « نيفشات نب فسوي نبا
 « ةطسق رس طوقس نع انثيدح ىف انلصف دقو . ميت رهاطلا وبأ ريمألا رخآلا هوخأ
 هوخأ هب ماق ىذلا رودلاو « راصحلا ثداوح ىف ممن ريمألا هب ماق ىذلا رودلا

 . ةيليبشإ ىلاو ذئموي وهو (ه 014 ) ةموئشا وثشملا ةدنشك ةعقوم ىف مهاربإ
 اجسحوأ « اقرو نب رادي دمحم وبأ  ةيسرم ةيالو ىف مهاربإ ريمألا فلخو

 سفن ىف ىلوت هنأ رهاظلاو ءرادي فسوي نب دمحم برغملا نايبلا بحاص هيمسي
 قرش ىف « ةينارصنلا تاوزغلا ةأطو دادتشاب ردي رغش املو . ةيسناب ةيالو تقولا

 ةيناغ نب ىبحي هيلإ هجوي نأ « فسوي نب ىلع نيملسملا ريمأ ىلإ بلط « سلدنألا

 كلذ ناكو « ةيناغ نباب هيلإ ثعبو « هبلط ىلإ نيملسملا ربمأ باجتساف ء هتنواعمل

 « ةيناغ نبا نإ برغملا نايبلا بحاص انل لوقيو . (م7١١1؟١)ه هاه ةنس ىف
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 هيلإ مدق هنأ رهاظلا نكلو . ©0ةيسرمل ايلاو سلدنألا قرش ىلإ ذئدنع دفو

 اميح « دعب اهف الإ ةيالولا بوثب حشتي مل هنأو « ةيطبارملا شويجلل ًادئاق ةفصي

 ,© 9و ه#"4 ةنس ىف ردي قوت

 ايف بعل ىذلا « ىوارحصلا ةيناغ نب ىلع نب ىبحم ايركز وبأ ريءألا وهو
  هترسأت علطضاو ءرود ٍظعأ «ىطبارملا دهعلا رخاوأ ىف سلدنألا ثداوح ىف دعب

 « نيدحوملا دض « ةيقيرفإ فو « ةيقرشلا رئازحلا ىف « دعي اهف  ةيناغ ونب

 ةيارق نم ةينوتمل ىهو « ةيناغ مهمأ مساب « ةيناغ ونب ىع دقو . عارص رطخأي

 وأ « ىميلقإلا اهلصأ ىلع ةلالد مسإلا اذبم اهتيمستتن ناك ارو « نيفشات نب فسوي

 علطم دنع نوطبارملا اهحتتفا ىلا ىهو « ةناغ دالب ىلإ ةبسن ىرخأ ةرابعب
 2 بألا نود مألا مساب دلولا بيقلتو . ىربكلا ءارحصلا فراشم ىف مهتضبن

 اهلالخو اهتافصب زاتمت مألا تناك ىتم اصوصخ « ةنوتملرسأ ىف ةعئاذلا رومألا نم
 فسوي دلو « ة ةشئاع نب دمحم ربمألا لثم « ىرخأ ةلثمأ كلذ نم انيدلو . ةيلاعلا

 ءامع زنم «فسوي نب ىلع « ىحي دلاو ناكو . ةمطافني دمحم دئاقلاو «نيفشات نبا

 مكح ىلو ىذلا « دمحم هوخأو يحي فرو . ةةنابتع وطب دعا ةقودسم هلق

 مث ىلع هدلوو فسوي دهع ىف « شكارم طالب ىف « دعب ايف ةيقرشلا رئازحلا

 نب دمحم هللا دبع ىنأ رمألا فنك ىف شاعو « ىتف وهو سلدنألا ىلإ ىحي ريع

 ةافو دعب ةيناغ همأ جوزتو « فسوي دهع رخاوأ ىف ةبطرق ىلاو « ىنوتمللا جاحلا
 ىلوت املو . هيلإ تدنسأ ةيالو لوأ تناكف « ةنجتسإ ةنيدم مكحل هبدنف « ىلع هيبأ

 ىلإ همامضنال « ةبطرق ةيالو نع جاحلا نبا لزع « هيبأ دعب رمألا فسوي نب ىلع
 انركذ دقو + ساف ىلاو ركب ىنأ نب ىبحب هيخأ نبال نيرصانملا ؛ هيلع جراوحلا

 ةيناغ نب :ىبح الئذنع لضفلاف .+ .ةتروث لقوبج ركخ ةيادب ف هجبورخ ريغ

 نيلاوملا ةداقلا نم هرغو جاحلا نبا نع "ىلع افع مث 1 هتعامجو جاحلا نبا نع

 *فسوي نب ميت رهاطلا ىأ هيخأ ناكم برغلا ةيالول جاحلا نبا نيعو « ىبحيل

 اهنمو « ةيسنلب ةبالول كلذ دعب جاحلا نبا بدن مث « سلدنألا ركح ىَلَو ىذلا

 . مدت" ايف هتاوزغو هرابخأ انلصف دقو ء ةطسقرس ىلإ راس
 فلت# نيب « ةيناغ نب ىبحب رابخأل ًارثأ « ةيلاتلا ماوعألا ىف دجن انسلو

 . (م١ ص سريبسه ةطوطخنا قاروألا ) برغملا نايبلا ىف ىراذع نبا ( ) ١

 . 541 ةحول (ىريزفلا ٠0 مقر لايروكسإلا طوطخم ) ةطاحإلا ف بيطمللا نبا (؟)
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 قئاف نم رهظ امل « شيحلا ةدايق ىف مظلي ذئدنع ناك هنأ رهاظلاو . ةالولا

 هه16 ةنس ردي اهلاو ةنواعم وأ « ةيسرم ةيالول هبدن ناك مث . هتعارب و هتعاجش

 هبش ثداوح ىف ىبحم مسا عملي نبحلا كلذ نمو . مدقت اهسح (م١111)

 سلدنألا قرش ىف ةيطبارملا شويحلا ةدايقب موقي وهف « ًاديدش اناعمل ةريزحلا

 « ةينواطقو نوجارأ ىف :ئراصنلا ىضارأل وزغلا رركي وهو « ةعاربو ةيافكب
 قرتخا اًئيح براحما وسنوفلأ تاوق ةمواقم ىف ظوحلمرود ودبي ايف هل ناك دقو
 (هه19ةنس ) نيدهاعملا ىراصنلل ةباجتسا اهم ماق ىثلا هتوزغ ىف « سلدنألا قرش

 لوحن مث « ًامايأ اهلهأ لتاقو ءرْئقُش ةريزج ىلإ زاتجاو « ةيسنلب ىضارأب اهف رمو
 . لح اْنيأ نوملسملا همواقو . ةيسرمو ةبطاش بوص كلذ دعب هجتاو « ةيناد ىلإ
 ا لا يا باو تاطمسل موت ميس ل و

 ناكو « ةدايقلاو برحلا نوئشب الاغشنا رثكأ ناك هنأ ديب « ©207سلدنألا قرش

 الو يا نوع جيروبلا : هتالوتما اهيوععاوقي راسل حف

 اهبلإ عره نم عم « اهداجنإل هتاوق ىف بح عره « ةغارفإ براحلا وسنوفلأ رصاح
 تحن تيشن ىلا ةكرعملا ىف داجنإلا تاوق ىبح داقو . نيرخآلا سلدنألا ةالو نه

 ىراصنلا ىلع ةقحاسلا ةمبزهلا تناكف « نيتروثأملا هتعاربو هتعاجشب ةغارفإ راوسأ
 , ؟9هعضوم ىف كلذ انلصف ايسح (م 1184 ةئس هياوي ) ه91/ ةنس ناضمر ىف

 ةعضب سلدنألا قرش ىلع ًايلاو « ةغارفإ ةعقوم دعب « ةيناغ نب ىبحم ثبلو
 ىضارألا ىف « ىرخأ ةوزغ ةصق ةيمالسإلا ةياورلا انيلع صقتو . ىرخأ ماوعأ
 تاوقب راصحلا اوبرض نييلاتشقلا نأ اهتصالخو . ةيناغ نبا اهف كرتشا « ةينارصنلا

 نبب دودحلا ىلع « ةلطيلط قرش عقاولا ©2ةبلرأ وأ « ةبنرأ ١ نصح لوح « ةفيثك

 قيضو « ةقطنملا كلت ىف ةيمالسإلا نوصحلا عنمأ نم ناكو « ةلاتشقو ةقنوق ةيالو
 رمألا ةبطرق ىلاو ضبنف «تاوقألا اهنع اوعطقو « نصحلا ةيماح ىلع ىراصنلا

 نب ىبحم تقولا سفن ىف دمتساو « نيفشات رممألا دمتساو ءركب ىأ نب هللا دبع

 نمو ةيسرمو ةبطرق نم « ةيطبارملا تاوقلا تعرهو « ةيسنلبو ةيسرم ىلاو ةيناغ

 نب ناتني وه « ردي ةافو دعب سلدنألا قرش ىلع ىلو ىذلا نإ انل لوقي ىراذع نبا نكلو )١(
 . 4١( ص سريبسه - ركذلا ةفلاسلا ةطوطخنا قاروألا ) ىنوتمللا ىلع

 عجادو . 4١#( ةحول ركذلا فلاسلا لايروكسإلا طوطخم ) ةطاحإلا ىف بيطخلا نبا (؟)
 ن0عوموع ععستمم : طلاسم ةامدساسصقمق (2ة ق8 عم28 1908) م* 152-154.

 . هانوءاذه ايلروأ نصح وأ « 0,«زو نصح ةيئابسإلاب ىمسي ىذلا نصحلا وهو ( 8١



 هو61-

 نصحلا داجنإل ةعرسم تراسو « ةيناغ نبا ةدايق تحن تعمتجاو « ةيليبشإ

 خرو . ةديدج تاوقب نملسملا ءاقلل نويلاتشقلا دعتساو . نؤملاب هدادمإو

 نكلو .(2(م 118: ) ه هاله ةنس ىف راصحلا اذه خيرات برغملا نايبلا بحاص
 كلانه سيلو . م /1١80 ةنس ىف ماوعأ ةدعب كلذ دعب هعضت « ةينارصنلا ةياورلا
 نملسملا نيب نطوملا اذه ىف تثدح ةعقوم نأ ىلع لدي ام « ةيمالسإلا ةياورلا ىف

 نيملسملا نب ءاقللا اذه نإ انل لوقت « ةيئارصنلا ةياورلا نإف كلذكو . ىراصنلاو

 شيحلانأ كلذو . ةسورفلاب مستت ةمتاخ ىلإ ىهتنا « ةلطيلط ىضارأ ىف ىراصنلاو
 « سراف فلأ نيثالث نم نوكتي « ةياورلا هذه لاوقأل ًاقفو ناكدقو « ىطبارملا

 (سيدنوعر وسنوفلأ ) عباسلا وسنوفلأ ةلاتشق كلم ناكو . ةلطيلط قيرط نم راس
 املف « اليجنرب ةكلملا هجوز اهلع فرشت ةيوق ةيماح ىلإ ةلطيلط ةياحع دهع دق
 ىلإ اليجنرب ةكلمللا تجرخ « ةلطيلط راوسأ رهاظ ىلإ ىطبارملا شيحلا لصو
 ءاهفئاصو عم نيملسملا ةداقلل تدبو « هتجاتلار هن ىلع لطملا ىلاعلا « رصقلا ؛ ةفرش

 اهناسلب هبنؤي « اهوسر ةيناغ نبا ىلإ تئعبو « ىلحلاو بايثلا رخفأب تنادزا دقو
 هشيج ىف مهرظتني روطا ربمإلا نأ نيح ىف « ةأرما هع عفادت دلب ةحاهمل مدق هنأل

 اوذخأو « نوملسملا داوقلا هؤالمزو ةيناغ نبا شهدف «(اخعروأ) ةبنرأ نصح دنع
 ال اعركت + مهلع ةلطملا ةكلملا ةلابق اونحني نأ الإ مهعسي ملو « رظنملا كلذب
 نصح ةيماح امأ . ةلواحم ةيأب اوموقي نأ نود « مهريس اوفنأتسا مث « ايظعتو

 حمس نكلو ( م 1150 ةنس ربوتكأ ) ملستلا ىلإ ةيابلا ف ترطضا دقق «ةبنرأ »
 , ؟0حابر ةعلق ىلإ ريست نأو نامألاب جرم نأ اه

 تلت ىتلا ةرتفلا ف « سلدنألا قرش ىف عقت مل هنأ « مدقت امم ودبي اذكهو

 تاوزغلا ىوس « ةقطنالا هذب» ةصاخ ثداوح « ةدنئاك ةعقومو « ةطسق رس طوقس
 قرش ناك دقو « ةيفاش ليصافت اهنع ةياورلا انيلإ مدقت مل ىلاو « ةضراعلا ةيلحنا
 كرتشت اك « ابف كرّتشيو ةريزحلا هبشىف ةماعلا ثداوحلا ىدص ددري « سلدنألا

 قرش ىف ءاوس « اهلك ةيطبارملا شويحلا تناك دقو « ةيسلدنألا تايالولا قاب
 . ةلماش ةدحوم تاكرح ىف ًامئاد لمعت « هبرغوأ سلدنألا

 ةياورلا نإف « سلدنألا نم ىرخألا ةيحانلا ىف تاوزغلا رابخأ نع امأ

 . (94 ص سريبسه - اهيلإ راشملا ةطوطخلا قاروألا ) برغملا نايبلا )١(
 قع 2. ]طردق : الولعمعو ةعقطع (كأب نقمتعي قلق عاوسوأ استمعت ق10215) :عجار 000

 م. 81



 دما هع

 تعقو ىلا ثادحألا ضعب نع « ةزجوملا ليصافتلا ضعب انيلإ مدقت ةيمالسإلا

 ىلاو رمع نب ريبزلا نأ كلذ نمو . ةريزحلا هبشل ىلع نب نيفشات ةرداغم بقع

 ةنس ) ةروم نصح حتتفاو « ىراصنلا ضرأل ًيزاغ هتاوق ىف جرخ « ةبطرق

 ىراصنلا ن نم ًاركسع ةربايو نيرثثش تاوق تدر ماعلا سفن ىو . (ه اهمال

 «ةرفاو ةلمح هنمترسأو تلتقو « ةيمالسإلا ىضارألا وزغ لواح ( نييلاغتربلا )

 ةلاتشق كلم سيدنومر وسنوفلأ ازغ ماعلا اذه رخاوأ ىو . هبالسأ ىلع توتحاو

 فلتخم نم سلدنألا ت تاوق تراسف « ةيلبرإ نصح رصاحو « سلدنألا ضرأ

 ثيح نم تداع مث « قيرطلا ف تفلخت اهنكلو « نصحلا داجنإو هدرل ءاحتألا

 , ©2ملستلا ىلإ هلهأ راصحلا قهرأ نأ دعب « نصحلا رطضاو « تنأ

 د 7 و

 لئاوأ ىف عقو امع « ٍفسوي نب ىلع نيملسملا ريمأ رابخأ نم مدقت ايف انثدحت

 نيونحلاو نيزيبلا نم ( رايلبلا رئازج ) ةيقرشلا رئازجلل هداد رتسا نم هدهع

 0-0 ةيقرشلا رئازحلا تناك املو .(م 1115) هه هم عازل 3

 ىف اهرابخأ نم ًافرط « انه لوانتن نأ انب ردجم هنإف ء« سادنألا قرشب ًامئاد

 1 . ةرئفلا كلت

 ءاهداد رتسا بقع رئازحلا ةيالوا نبيع نيملسملا ريمأ نأ « ذئدنع انركذ دقو

 ةيطبارما ةيناطاسلا لئاسرلا ضعب نم ودبي هنأ ديب 9ىنوتمللا ركب ىلأ نب روناو

 دادسلا ىنأ دئاقلل دمألا ةريصق ةيالو روناو ةيالو تقبس دق هنأ « انيديأ نيب ىلا

 ىف« شكارم ةرضح نم فسوي نب ىلع نع ةرداص ةلاسر ىف . ةيناد ىلاو
 رئازخلا داد رثسا بتع ىنعأ ءه 1٠١ ةنس لوألا عيبر نم نيرشعلاو ىداحلا

 « ةقرويم ىلاو دادسلا ىأ دئاقلا توم ىلإ نيملسملا ريمأ ريشي ء ربشأ ةعمضبب

 ةريسلا نسحب نأب حصنلا هيلإ ىدسيو « ديدهلا اهلاو ىلإ هرظن تحت ناكام دنسيو

 مزخلا لمعتسي نأو « قحلاو لدعلاو قفرلا قيرط كلسي نأو « ةريزحلا لهأ ىف
 بينتسي نأو « اهلهأ نم جرخ نم عاجرتسا ىف ىعسي نأو « اهلاوحأ طبض ىف

 ىف هدهج لذبي نأو « ةيناد رغثب صلختسااو لوطسألا ىلع رظنلا ىف هاضري نم

 .'(ب م ةحول هركذلا فلاسلا طوطخملا ) نامللا ظن ىف ناطقلا نبا ( ) ١

 . ١56 ص 4 ج ريعلا باتك ىف نودلخ نبا ةياور هذه 20(



 تالاهأ“

 ىلأ نبا هوتعملا هيفسلا هثدحأ » ىذلا دعب امسالو مهعور ةثدهو . سانلا ةلاهسا

 ©20, مهعيورتو مهشاحبإ نم دادسلا

 رغثل ًايلاو ناك دقو : دادسلا ىنأ نبا دئاقلا نأ ةلاسرلا هذه نم دافتسيو

 رخاوأ ىف اهدادرّسا بقع ةقرويم ىلع ىلو دق : هركذ مدقت امسح « ةيناد
 رئازحلا لهأ عم ةريسلا نسح مل هنأو « هتيالو نم ليلق دعب قوت هنأو ء هه0 ةنس

 فسوي نب ىلع نيملسملا ريمأ ماق م هتافو رثأ ىلعو . ةريصقلا هتيالو لالخ

 ىف الو : ةلاسرلا ىف دري مل ديدحلا ىلاولا مسا نأن م مغرلابو . هل فلخ رايتخاب

 لوأ وهو ءركب نأ ني ريثاو ىوح نكي ل فا عجلرلا عم دنيا » امجابيد
 نودلخ نبا ةياور ىف دادسلا ىنأ لافغإ امأ. دادرتسالا بقع اهلو « ىيقح لاو

 . ربشأ ةعضب زواجتت مل ىلا : هتبالو رصق ىلإ عجري هنأ رهاظلاف : هريغو

 امولظناكو . ماوعأ ةرشع ءاهز رئازحلا ىلع آيلاو ركب ىنأ نب روناو ثبلو
 مهطغي بابسأ مهأ نم ناكو . مهقاهرإ ىف دتشاو رئازحلا لهأب فصعف « ًامراص

 لخاد ىرخأ ةنيدم ءاشنإو : ةقرويم رغث كرت ىلع مهمغري نأ دارأ هنأ : هيلع

 بلغو ةروثلاب ةريزحلا تمرطضا ًاريخأو . رحبلا نع ةديعب نوكت . ةريزحلا
 ربمأ ىلإ اوثعبو : دافصألا ىف هوعضوو هيلع اوضبقو ؛ روناو ىلع راوثلا
 و: مهحيرص ىلإ ىل ٍرع باجتساف مهمامالظو مناوحأ نوحرشي نيملسملا

 ةيناغ نب ىبح وخأ : ىوّسملا ةيناغ نب ىلع نب دمحم وه « رئاززجلل ًاديدج ًايلاو

 رثازحلا ىلإ مد - ةبطرق لامعأ ضعب ىلع رظنلا ىلوني ذئدنع ناكو : رغصألا
 + روناو قباسلا مهلاوب هولعف ام ىلع اهلهأ رقأو + (م1175) ه 6٠١ ةنس ىف
 ل١١ رمأ ىف كنانه رظنيل شكارم ىلإ ادفصم هثعبو

 +. ةيقربشلا رئازحلا ةيالول ةيناغ نب د. نييعت نوكي نأ ردقلا ءاش دقو

 ةديدج ةلود مايقو : اهخرات نه ديدج دهع ىف اطوخدو .٠ اهاوحأ روطتل ًادهم

 ع رئازحلا طبض ةيناغ نب دمحم نأ كلذ . ةيناغ ىب ةلود ىه :٠ اهم ةلقتسم

 فسوينب ىلع نيملسملا ريمأ قوت ىح + اع همايأتلاطو : مزحو ةوقب اهكحو

 تاساردلا دهعم ةلجمب ترشن ةيطبارملا لئاسرلا نم ةعومجم نمض ةلاسرلا هذه تدرو )1١(

 .185- 188 ص ؛ 1451 ةنم ( سداسلا ددعلا ) ىكم دومحم روتكدلا ةيانعب ديردمب ةيمالسإلا

 : افيأ عجادو . ١8١ 6 ١98 ص ىشكارملل بجعملاو ء 150 ص 4 جنودلخ نبا (؟)

 4 ا ر عبعرأعو : 8هوونعزو اللقا. لع ا عه ستم م ءذص 1تاقمتاأق عم لمق
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 ةروثلا تماقو « برغملا ىف ةيطبارملا ةلودلا لاوحأ تبرطضاو « (ه هالال )

 نم اهلإ امو ةبطرق ةيناغ نب ىبجح هوخأ ىلوو « نيطبارملا ىلع سلدنألا ءاحنأ ىف

 خيراتلا كلذ نم ضوخم ذخأو ءاه 088 ةنس ىف فسوي نب ىلع نب نيفشات لبق

 ةنس ىف ةطانرغب ىفوت نأ ىلإ « ةرمتسم عئاقوو ًابورح « ىراصنلا عمو راوثلا عم
 ديطوت ىلع ىئانلا هزكرم ىف لمعي « ةيناغ نب دمحم ناك كلذ لالخ ىو . ه ه4
 هئالو ىلع ثبل دقف كلذ عمو . هبقعلو هسفنل اهم لالقتسالاو رئازحلاب هناطلس
 ىنبلو « نيملسملا ربمأل ةبطحلا ىف وعدي رمتساو « ةنوتل ةماعزو ةيطبارملا ةلودلل

 ناطبارملا لولف نم نيئجاللا لبقتسي سلدنألاب ةنتفلا مارطضا لالخ ناكو . سابعلا

 . هتياعرو هتياحم مهلمشيو « رئازحلاب

 اهنأ ودبيو . ةرئفلا كلت ىف رئازحلا ثداوح نع ةيفاش ليصافت انيدل تسيلو
 ةريزحلا هبش هب شيمت امع ةديعب « مالسو رارقتسا ةرتف ذئدنع زوجت تناك
 نكمتو« هناطلس ديطوتي رعش انيح ةيناغ نب دمحم ناكو . بوطحلاو ثداوحلا نم
 انهو . هللا دبع ريكألا هدلو هدهع ةيالول راتخا دق « رئازحلا مكحب هلالقتشا

 مث « رئازخملا مكح ىلع هتافو دعب هابأ فلخ هللا دبع نإ ليقف « ةياورلا فلتخت

 اهنْيح هللا دبع هيخأ ىلع دقح قاححسإ نإ ليقو . قاحسإ رغصألا هوخأ هتافو دعب هفاخ

 مكح اهرثأ ىلع وه ىلوتو « هوبأو هوخأ اهفلتق ةرماؤم ربدو « دهعلا ةيالول نبع
 .©9(مللهةرم همه٠ ةنس ىف كلذو « رئازجلا

 ىف هفنأتسنل « دحلا اذه دنع ةيقرشلا رئازحلا ثادحأ عبتت ىف فقن نحنو

 . بسانملا هعضوم ىف ىرخأ ةصرف

 م4. 8عا : : كلذكو ءلوء.ص 5 ج نودلخ نباو « 1١67 ص بجعملا ىف ىثكارملا )١(
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