
  ااألميیرريي..
  ووررحلة  االبحثث  عنن  "شهھاددةة  االميیالدد"!!

  باسلل  االررفاعي
 

أأحسنتت  مجلة  "ااألددبب  ااإلسالمي"  صنعا٬ً،  ووأأجاددتت  حيینما  خّصصتت  عددددهھھھا  االستيینن  ااألخيیرر  للحدديیثث  عنن  
فيیهھ  االمجالل  للعدديیدد  منن  االددااررسيینن  وواالمهھتميینن  فتناوولوواا  االشاعرر  االررااحلل  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي٬،  ووأأفسحتت  

شخصيیة  ااألميیرريي  ووشعررهه  بالعررضض  وواالتحليیلل٬،  ووتووقفوواا  عندد  جوواانبب  عدّدةة  منن  حيیاتهھ  ووعططائهھ٬،  فأثرروواا  االعدددد  
  بحقق٬،  ووأأدّدوواا  بمجمووعهھمم  بعضا ً منن  ووااجبب  االتكرريیمم  وواالتقدديیرر  لهھذذاا  االشاعرر  االكبيیرر.

االشعرر  االذذيي  عررفهھ  بهھ  أأكثرر  االناسس٬،  وومنن  مددىى  ووحيیاةة  ااألميیرريي  ووشخصيیتهھ  االتي  كانتت  أأووسع  منن  حددوودد  
ااألددبب  ووحددهه٬،  تستحقق  ددررااساتت  كثيیررةة  ووتناووالً  مختلفا٬ً،  غيیرر  أأنّن  منن  أألّح  بددهھھھيیاتت  االحدديیثث  عنن  شخصيیة  

متميّیززةة  كاألميیرريي٬،  أأنن  نعررفف  تارريیخ  ميیالددهه  ررحمهھ  هللا٬،  ووهھھھوو  أأمرر  ـ  على  بساططتهھ  ـ  ااختلفتت  فيیهھ  االرروواايیاتت  
ستغرربا ً أأنن  تخططئ  مجلة  "ااألددبب  ااإلسالمي"  في  تحدديیدد  ذذلكك  ووتعددددتت  حوولهھ  ااألقوواالل٬،  وولذذلكك  فلمم  يیكنن  م

  االتارريیخ٬،  ووقدد  سبقهھا  إإلى  خططئهھا  كثيیرروونن  غيیررهھھھا٬،  كانن  ااألميیرريي  نفسهھ  ووااحددااً  منن  بيینن  هھھھؤؤالء!!
  

  أأررقامٌم..  ووأأووهھھھامم!
  

ُتجمع  أأغلبب  االرروواايیاتت  وواالمصاددرر  االتي  تعرّرضتت  لحيیاةة  ااألميیرريي  على  أأنن  موولددهه  حددثث  في  مدديینة  حلبب  
االثاني  منن  االقررنن  االعشرريینن٬،  لكنن  ااالختالفف  سررعانن  ما  يیظظهھرر  لحظظة  االحدديیثث  عنن  سنة  االسوورريیة  خاللل  االعقدد  

  ذذلكك  االميیالدد!  
فابتددااء٬،  ووبالعووددةة  إإلى  جوواازز  االسفرر  االمغرربي  االذذيي  ظظلّل  ااألميیرريي  يیحملهھ  حتى  آآخرر  أأيیامم  حيیاتهھ٬،  وواالذذيي  

اتت٬،  تمّم  أأحتفظظ  بنسخة  منهھ  أأذِذنَن  لي  ااألميیرريي  بتصوويیررهھھھا  خاللل  تسجيیلل  لقاء  صحفي  معهھ  أأووااسطط  االثمانيین
٬،  وومثيیلهھ  )١۱(مم.؛  ووذذهھھھبتت  مصاددرر  متقددمة٬،  ككتابب  "منن  هھھھوو"  االمووسووعي    ١۱٩۹١۱٥تحدديیدد  سنة  االميیالدد  بعامم  

االلذذيینن  ااعتمدداا  على  معلووماتت  مستقاةة  منن  أأصحابب  االتررااجمم  أأنفسهھمم٬،  إإلى    )٢۲(  "االعرربي  عالممفي  االمنن  هھھھمم  "
 مم.  ١۱٩۹١۱٦تسجيیلل  ميیالددهه  بعامم  

 

 
 



 
٬،  )٣۳(مم.  نبذذةة  عنن  حيیاةة  ااألميیرريي    ١۱٩۹٤٨۸ررضتت  عامم  ووفيیما  أأفاددتت  مجلة  "االشهھابب"  االمصرريیة  االتي  ع

مم.٬،  فإنن  عبدد  االحليیمم    ١۱٩۹١۱١۱هھھھـ.  ووهھھھوو  ما  يیوواافقق  عامم    ١۱٣۳٢۲٩۹نقال ً عنهھ  كما  يیفتررضض٬،  أأنهھ  منن  مووااليیدد  سنة  
  ١۱٩۹١۱٧۷لة  عنن  شعررهه  أأنهھ  منن  مووااليیدد  عامم  خلددوونن  االكناني٬،  االصدديیقق  االمقرّربب  لألميیرريي٬،  أأفادد  في  ددررااسة  مططوو ّ 

لمعاصرريینن  االذذيي  تبّنتت  كتابهھ  "جمعيیة  االعادديیاتت"  االسوورريیة  إإلى  ؛  على  حيینن  ذذهھھھبب  أأحدد  االباحثيینن  اا)٤(مم.  
  !)٥(مم.    ١۱٩۹٢۲٣۳تحدديیدد  سنة  االميیالدد  بعامم  

مم.٬،  وواانفررددتت    ١۱٩۹١۱٤وولقدد  أأوورردد  مووقع  "رراابططة  أأددباء  االشامم"  في  تررجمتهھ  لألميیرريي  أأنّن  ووالددتهھ  كانتت  سنة  
٬،  وومجلة  االفيیصلل  )٧۷(٬،  وواالملحقق  االثقافي  لصحيیفة  "االجززيیررةة"  االسعوودديیة  )٦("ااثنيینيّیة"  عبدد  االمقصوودد  خووجة  

٬،  منن  بيینن  جميیع  ما  ااططلعتُت  عليیهھ  منن  صحفف  وومجالتت  وومصاددرر  مختلفة٬،  فأفاددتت  بأنّن  ااألميیرريي  منن  )٨۸(
مم.؛  ووأأوورردد  ذذلكك  أأيیضا ً االددكتوورر  خالدد  االحليیبي  في  ررسالتهھ  االمططبووعة  عنن  ااألميیرريي٬،  لكنهھ    ١۱٩۹١۱٨۸مووااليیدد  عامم  

يي  أأشارر  فيیهھما  إإلى  سّنهھ٬،  ررغمم  ما  مم.  ااعتمادداا ً على  ااثنتيینن  منن  قصائدد  ااألميیرر  ١۱٩۹١۱٦مالل  إإلى  تررجيیح  عامم  
مم.  ووقدد    ١۱٩۹٣۳٩۹أأووررددهه  منن  قيیامهھ  شخصيیا ً باالططالعع  على  جوواازز  سفرر  لألميیرريي  في  منززلهھ  بحلبب  صاددرر  عامم  

  !)٩۹(مم.    ١۱٩۹١۱٨۸حملل  االتارريیخ  ااألوولل  
  

 
  ووثائقق  متعاررضة!

  
وولقدد  كانن  ملفتا ً للنظظرر  أأنّن  ددووااوويینن  ااألميیرريي  وومؤؤلفاتهھ  االتي  صددررتت  في  حيیاتهھ٬،  حملتت  في  معظظمم  ططبعاتهھا  
نبذذةة  عنن  ددررااستهھ  ووووظظائفهھ  وونتاجهھ  االشعرريي  ووااألددبي٬،  منن  غيیرر  أأنن  يیرردد  في  أأيي  منهھا  ذذكرر  لسنة  ميیالددهه٬،  غيیرر  

نقلهھ  عنهھ  ووليیدد  االسامرراائي  في  ررسالة    ـ  فيیمالهھذذاا  ااألمرر  في  أأووااخرر  سنّي  حيیاتهھ٬،  ووذذكرر  أأنّن  ااألميیرريي  تعرّرضض  
  )١۱١۱(االحليیبي  في  ررسالتهھ    ٬،  وواالتي  نقلل  عنهھا)١۱٠۰(تقدّدمم  بهھا  لنيیلل  شهھاددةة  االماجستيیرر  بإحددىى  جامعاتت  لنددنن  

االتي  نقلتت  عنهھا  مجلة  "ااألددبب  ااإلسالمي"  كما  يیبددوو  ـ  بأنّن  وواالددهه  ااحتفى  بهھ  ووأأرّرخخ  ليیوومم  ووالددتهھ  على  ووررقة  
"ررووززنامة"  بالتارريیخ  االهھجرريي  وواالشررقي٬،  ووكتبب  عليیهھا  بخططهھ  ااألنيیقق  كلمة  ددعاء  للموولوودد  االجدديیدد  االذذيي  أأسماهه  

يیتت  بيینن  أأووررااقهھ  ووووثائقهھ  االتي  خلّفهھا  في  حلبب٬،  لكنهھ  "عمرر  صددقي"؛  ووأأفادد  ااألميیرريي  بأنن  هھھھذذهه  االووررقة  بق
منن  جماددىى  ااألوولى٬،  منن  غيیرر  أأنن  يیتذذكرر    ٢۲٩۹ااحتفظظ  في  ذذااكررتهھ  أأنن  ميیالددهه  بالتارريیخ  االهھجرريي  كانن  في  يیوومم  

االعامم٬،  ووعنددما  قامم  بمعاددلة  االتارريیخيینن  االهھجرريي  وواالشررقي  بالتارريیخ  االميیالدديي٬،  تبيّینن  لهھ  أأنن  ووالددتهھ  كانتت  في  
  !)١۱٢۲(مم.    ١۱٩۹١۱٦عامم  

ووقفتت  بنفسي  على  صووررةة  لألميیرريي  في  مقتبلل  االعمرر  ضمنن  ما  تبقى  منن  تررااثهھ  في  االمغرربب٬،  ُكتبب  وولقدد  
وو    ١۱٣۳٤٧۷ذذيي  االحجة    ٣۳تحتهھا  بخطط  وواالددهه  على  ااألغلبب:  "سحبب  هھھھذذاا  االررسمم  في  حلبب  نهھارر  ااألحدد  االمصاددفف  

  ؛  ووعمرر  في  االثالثة  عشررةة  منن  سنيیهھ"٬،  ووااليیوومم  وواالشهھرر  ووفقق  هھھھذذهه  االووثيیقة  يیخالفانن  ـ  كما  هھھھوو٢۲٩۹مايیسس    ١۱٢۲
ووااضح  ـ  ما  سبقق  ووأأفادد  بهھ  ااألميیرريي٬،  فإذذاا  ااستعملنا  جددوولل  مقابلة  االتوواارريیخ  االهھجرريیة  بالميیالدديیة  ووجددنا  أأنن  

  هھھھـ.  ١۱٣۳٣۳٤مم.  االموواافقق  لسنة    ١۱٩۹١۱٦تارريیخ  االميیالدد  ـ  ووفقق  هھھھذذاا  االمصددرر  ـ  كانن  سنة  
 



 
 

ااططلعتت  على  أأنن  تعاررضض  االووثائقق  وواالرروواايیاتت  ال  يیقفف  عندد  هھھھذذاا  االحدّد٬،  ذذلكك  أأنن  ووثيیقة  أأخررىى  ال  تقلّل  أأهھھھميیة  
مم.  أأفاددتت  بأنن    ١۱٩۹٥٩۹عليیهھا  بيینن  أأووررااقهھ٬،  هھھھي  صووررةة  عنن  قيیدد  سجلهّھ  االمددني  في  حلبب  تمّم  ااستخررااجهھا  عامم  

مم.؛  ووكأنما  ااستبقق  ااألميیرريي  تساؤؤلنا  فكشفف    ١۱٩۹١۱٨۸مصححا ً عنن  عامم    ١۱٩۹١۱٥تارريیخ  ميیالددهه  هھھھوو  عامم  
تغيیيیرر  في  سجلل  مم.  ااضططرر  إإلى  إإجررااء  ذذلكك  اال  ١۱٩۹٤٩۹للسامرراائي  أأنهھ  عنددما  تررّشح  لالنتخاباتت  االنيیابيیة  عامم  

ااألحوواالل  االمددنيیة  حتى  يیكوونن  ضمنن  االسنن  االقانوونيیة  االتي  تتيیح  لهھ  حقق  االتررشيیح٬،  ووأأنهھ  قدد  ااستعانن  بموواافقة  
ممثلل  ااألحوواالل  االمددنيیة  آآنذذااكك  في  االتغيّیبب  عنن  حضوورر  محاكمة  االتصحيیح  ليیحكمم  لهھ  بددعووااهه  ددوونن  تقدديیمم  

  شهھوودد!
ووعنددما  كتبب  االسامرراائي  في  ددررااستهھ٬،  االتي  بعثث  بهھا  إإلى  ااألميیرريي  ليیررااجعهھا٬،  متمنيیا ً أأنن  تتاحح  ألحدد  

االباحثيینن  فررصة  ااالططالعع  على  ووررقة  "االررووززنامة"  االتي  أأشارر  ااألميیرريي  إإليیهھا٬،  فيیتأكدد  منن  االتارريیخيینن  وويیحسمم  
"ما  أأهھھھميیة  ذذلكك؟"؛  ااألمرر٬،  شططبب  عمرر  ااألميیرريي  هھھھذذهه  االفقررةة  بأكملهھا٬،  ووكتبب  إإلى  جانبهھا  بخطط  يیددهه  عباررةة:  

ووظظلّل  عمرر  ااألميیرريي  إإلى  آآخرر  حيیاتهھ  ال  يیملكك  ووثيیقة  تؤؤكدد  تارريیخ  ووالددتهھ  بشكلل  قططعي٬،  ووال  يیعيیرر  ااألمرر  كثيیرر  
ااهھھھتمامم٬،  وولذذلكك  فلمم  يیكنن  مستغرربا ً أأنن  يیشيیرر  إإلى  سّنهھ  في  بعضض  أأبيیاتت  قصائددهه  وويیخططئ  في  تحدديیددهھھھا٬،  فهھوو  قدد  

ةة  ووبنوّوةة"  االمخططووطط:  "في  االثالثيینن"٬،  ووكتبب  في  جعلل  ـ  على  سبيیلل  االمثالل  ـ  عنوواانن  إإحددىى  قصائدد  دديیوواانن  "أأبوو ّ 
أأنهھ  أأنشددهھھھا  ووهھھھوو  في  عتباتت  االثالثيینن  ليیلة    )١۱٣۳(تقدديیمم  االقصيیددةة  االتي  نشرر  بعضا ً منن  أأبيیاتهھا  في  دديیوواانن  "أأمي"  

هھھھـ.  ووهھھھوو  ما  يیوواافقق  شهھرر  حززيیرراانن/يیوونيیهھ  عامم    ١۱٣۳٦٤جماددىى  ااآلخررةة    ٢۲٩۹ذذكررىى  موولددهه٬،  ووكانن  تارريیخهھا  
مم.؛  ووال  يیخفى  أأنن  ااألميیرريي  أأخططأ  هھھھنا    ١۱٩۹١۱٥ـ١۱٩۹١۱٤فقق  ذذلكك  عامم  مم.٬،  مما  يیجعلل  تارريیخ  ميیالددهه  وو  ١۱٩۹٤٤

في  تحدديیدد  االسنة  وواالشهھرر  أأيیضا٬ً،  فأفادد  أأنهھ  "جماددىى  ااآلخررةة"  بيینما  سبقق  ووررأأيیناهه  يیحددثث  االسامرراائي  عنن  أأنن  
  موولددهه  تمّم  في  شهھرر  "جماددىى  ااألوولى"  كما  جاء  على  ووررقة  "االررووززنامة"  تلكك!  

 



مم.  ووأأفادد  في    ١۱٩۹٧۷٥االمهھررجانن"  االتي  كتبهھا  عامم  ووكذذلكك  فعلل  ااألميیرريي  في  قصيیددتهھ  "أألوواانن  منن  ووحي  
٬،  )١۱٤(مم.    ١۱٩۹١۱٦أأحدد  أأبيیاتهھا  أأنهھ  اابنن  تسع  ووخمسيینن  سنة٬،  مما  يیستووجبب  أأنن  يیكوونن  تارريیخ  موولددهه  هھھھوو  عامم  

ووعنددما  سألتت  هھھھاشمم  منقذذ  ااألميیرريي  عنن  تفسيیرر  هھھھذذاا  ااالضططرراابب  في  تحدديیدد  سنّن  وواالددهه٬،  أأررجع  ااألمرر  إإلى  
لة  االددوولة  االعثمانيیة  إإلى  االددوولة  االسوورريیة٬،  مؤؤكدداا ً أأنن  االذذيي  االفووضى  االتي  رراافقتت  اانتقالل  االتووثيیقق  منن  مررح

٬،  ووأأنّن  ززيیاددةة  سنة  في  عمررهه  أأوو  إإنقاصص  سنة  ال  يیقدّدمم  في  االنهھايیة  ووال  ١۱٩۹١۱٦يیعررفهھ  منن  فمم  االوواالدد  أأنهھ  وولدد  عامم  
  يیؤؤّخرر!

 
 معاددلة  بسيیططة!

 
ا  قسنا  وولمم  يیكنن  ااألمرر  يیحتاجج  كلل  ذذااكك  االعناء٬،  ووما  كانن  تحدديیدد  عمرر  ااألميیرريي  بهھذذهه  االصعووبة٬،  لوو  أأنن

ميیالددهه  إإلى  سنة  قططعيیة  االثبووتت  ووقاررّنا  بيینهھما؛  وولعلل  منن  أأددلّل  ما  يیمكنن  االتعوويیلل  عليیهھ  بهھذذاا  االصدددد  هھھھي  سنة  
مم.  االتي  تخرّرجج  فيیهھا  ااألميیرريي  منن  االثانوويیة  االعامة٬،  ووسافرر  في  شهھررهھھھا  قبلل  ااألخيیرر  للددررااسة  في  فررنسا    ١۱٩۹٣۳٦

نّن  كلل  منن  أأنهھى  االددررااسة  االثانوويیة٬،  ٬،  ووكانن  ووقتهھا  على  عتبة  االثامنة  عشررةة  منن  عمررهه٬،  كما  تكوونن  س)١۱٥(
ووكما  ذذكرر  بنفسهھ  في  حدديیثهھ  مع  ووليیدد  االسامرراائي  عنن  ذذكرريیاتت  "بارريیسس"؛  ووبعمليیة  حسابيیة  بسيیططة٬،  نستنتج  ـ  

  مم.    ١۱٩۹١۱٨۸بناء  على  ذذلكك  ـ  أأنّن  تارريیخ  ميیالددهه  ااألررجح  هھھھوو  عامم  
سجيیلهھ  مع  وويیعزّززز  هھھھذذاا  ااالستنتاجج  أأيیضا ً ما  أأووررددهه  ااألميیرريي  خاللل  إإحددىى  تسجيیالتي  معهھ٬،  وووورردد  في  ت

االسامرراائي  أأيیضا٬ً،  منن  أأنهھ  كتبب  في  مقتبلل  عمررهه  قصيیددةة  في  ررثاء  ملكك  ااألفغانن  "ناددرر  شاهه"٬،  نظظمهھا  ووعمررهه  
مم.٬،  أأددرركنا  مررةة  أأخررىى  أأنّن  ميیالدد  ااألميیرريي  يینبغي  أأنن    ١۱٩۹٣۳٣۳سنة؛  فإذذاا  علمنا  أأنن  ووفاةة  االملكك  كانتت  عامم    ١۱٥

  مم.  ١۱٩۹١۱٨۸يیكوونن  بناء  على  ذذلكك  عامم  
ة  "االررووززنامة"  االمفقووددةة٬،  أأوو  ددليیلل  آآخرر  جدديیدد٬،  يیظظلل  تحدديیدد  يیوومم  ميیالدد  ختاما٬ً،  ووبانتظظارر  االعثوورر  على  ووررق

ااألميیرريي  وواالشهھرر  االذذيي  وولدد  فيیهھ  ضرربا ً منن  االتكهھناتت٬،  ووااألمرر  بمجملهھ  صفحة  ووااحددةة  منن  حيیاةة  حافلة  لررجلل  
  عظظيیمم٬،  تستحقق  االمززيیدد  منن  االددررااسة  وواالتحليیلل  وواالتحقيیقق.



 
  هھھھوواامشش:

  ٤٧۷٢۲ـ  "منن  هھھھوو  في  سوورريیا"  ـ  صص١۱
  ٥٤ـ  صص  "االعرربي  عالممفي  االمنن  هھھھمم  ـ  "٢۲
٣۳     جماعة  ااإلخوواانن  االمسلموونن  االمصرريیة  سنة  ـ   إإال  خمسة    ١۱٩۹٤٨۸"االشهھابب":  صحيیفة  أأصددررتهھا   وولمم  تصددرر  منهھا مم.

  منن  االعلماء     يیحتوويي  على  صوورر  مجمووعة   ببابب  أأسمتهھ  "سجلل  االتعاررفف  ااإلسالمي"   منهھا   كلل  ووااحدد   كانتت  تختتمم أأعدداادد٬،
أأووررددتت  االمجلة  نبذذةة    ٨۸٨۸حيیاةة  كلل  منهھمم؛  ووفي  االعدددد  االثالثث  ـ  صصوواالددعاةة  منن  مختلفف  بلدداانن  االعالمم  ااإلسالمي٬،  مع  نبذذةة  عنن  

  هھھھـ.!  ١۱٣۳٢۲٩۹عنن  ااألميیرريي  ووأأفاددتت  أأنهھ  منن  مووااليیدد  سنة  
ـ    ٨۸ـ  عبدد  االحليیمم  خلددوونن  االكناني:  "نظظررةة  في  شعرر  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي"  ـ  مجلة  "ددعووةة  االحقق"  االمغرربيیة  ـ  االعدددد٤
  ٤٤مم.  ـ  صص  ١۱٩۹٨۸١۱هھھھـ.  ـ  دديیسمبرر    ١۱٤٠۰٢۲ـ  رربيیع  ااألوولل    ٢۲٢۲االسنة
ـ  عامرر  ررشيیدد  مبيیضض:  "مائة  أأوواائلل  منن  حلبب".  اانظظرر  مووقع  "حلبب  عاصمة  االثقافة  ااإلسالميیة"  تحتت  بابب  "أأعالمم  منن  ٥
  حلبب".
  مم.  ٧۷/١۱١۱/١۱٩۹٨۸٧۷هھھھـ  االموواافقق    ١۱١۱/٣۳/١۱٤٠۰٨۸ـ  حفلل  تكرريیمم  ااألميیرريي  بتارريیخ    ٦ـ  "ااالثنيینيّیة"  ـ  جج٦
لجززيیررةة"  االسعوودديیة  ـ  االملحقق  االثقافي  ـ  االعدددد  ـ  عبدد  االعززيیزز  صالح  االعسكرر:  "ااألميیرريي..  هھھھكذذاا  كانن  معلِّماً"  ـ  صحيیفة  "اا٧۷
  مم.  ٢۲٦/٧۷/٢۲٠۰٠۰٤ـ    ٦٩۹

مم.  ـ    ١۱٩۹٨۸٨۸هھھھـ.  ـ  يینايیرر    ١۱٤٠۰٨۸جماددىى  ااألوولى    ١۱١۱ـ  االسنة    ١۱٣۳١۱ـ  مجلة  "االفيیصلل"  ـ  "منن  كّتابب    هھھھذذاا  االعدددد"  ـ  االعدددد  ٨۸
  ١۱٢۲٢۲صص

  ٤٠۰ـ٣۳٩۹ـ  دد.  خالدد  االحليیبي  ـ  "عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  شاعرر  ااإلنسانيیة  االمؤؤمنة"  ـ  صص٩۹
  مم.  ١۱٩۹٨۸٦"ليیددزز"  االبرريیططانيیة  ـ  قسمم  االددررااساتت  االعرربيیة  االمعاصررةة  ـ  تمووزز/يیووليیوو    ـ  جامعة١۱٠۰
  منشووررااتت  نادديي  جاززاانن  ١۱١۱   ـ   االمؤؤمنة"   االدديینن  ااألميیرريي  شاعرر  ااإلنسانيیة   "عمرر  بهھاء   االحليیبي  :   بنن  سعوودد   خالدد   دد. ـ

    ٤٠۰مم.  ـ  صص  ٢۲٠۰٠۰٦ـ    ١۱ااألددبي  ـ  طط
ا  إإلى  ااألميیرريي  لمررااجعتهھا  قبلل  تسليیمهھا  للجامعة٬،  ووقامم  ـ  عنن  نصص  االررسالة  باللغة  االعرربيیة  كانن  االسامرراائي  قدد  بعثث  بهھ١۱٢۲

ااألميیرريي  بإجررااء  تصحيیحاتت  بالغة  ااألهھھھميیة  عليیهھا٬،  ووهھھھي  ضمنن  ما  تبقى  منن  تررااثث  ااألميیرريي  في  االمغرربب  ووااططلعتت  عليیهھ  في  
  ززيیاررةة  خاصة.

  ٨۸٦ـ٨۸٥ـ  دديیوواانن  "أأمي"  ـ  صص١۱٣۳
  ٣۳ـ  دديیوواانن  "منن  ووحي  االمهھررجانن"  ـ  صص١۱٤
االعامم    ـ  ٥٧۷٧۷االعدددد    ـ  "االفتح"مجلة  ٬،  إإضافة  ل٬٤٧۷٢۲،  وو"منن  هھھھوو"  ـ  صص٥٤صصـ  ـ  اانظظرر:  "منن  هھھھمم  في  االعالمم  االعرربي"  ١۱٥

  ١۱٥صصهھھھـ.    ١۱٣۳٥٦  ررمضانن  ٢۲٢۲  االثاني  عشرر  ـ
  
 


