
  



 

   ::اسمه ونسبهاسمه ونسبه

 ..جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائريجابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري

نل والرل  رج  من الجز ر   ئع الةرب با لد الق نل والرل  رج  من الجز ر  والشيييين  من بالل أحد أ ئع الةرب با لد الق شن  من بالل أحد أ وال

 الةربنل واسرقرت يف إفر قنا واسروطالرها فهو عربل األصع.الةربنل واسرقرت يف إفر قنا واسروطالرها فهو عربل األصع.

   ::مولدهمولده

سر الحع مل الود وفرل الواو بع بةدأا أاه وأل ةر ل بكسييير الحع مل الود وفرل الواو بع بةدأا أاه وأل ةر ل   ((لِنَوهلِنَوه))ولد بقر ل ولد بقر ل  بك

سكر  أربةوً  نلومالا على القر  زراعنل من ةرى مد الل بسييييكر  بنالها وبنن بسييييكر  أربةوً  نلومالا على القر   سكر  بنالها وبنن ب زراعنل من ةرى مد الل ب

سوى عروج الجالو  الجزائريومد الل بسييكر   ا   مسييوى عروج الجالو  الجزائري  ،،مالهامالها سكر   ا   م لوا لباأا اهلل من لوا لباأا اهلل من   ؛؛ومد الل ب

ص راه الجزائر والزروع والثوار واألهنار فهل والل جونلل يف صيييي راه الجزائر و  اً مولده عاع  اً مولده عاع الزروع والثوار واألهنار فهل والل جونلل يف 

 أي ومويف والده يف عامه األود فالشأ يف لجر أمه.أي ومويف والده يف عامه األود فالشأ يف لجر أمه.24312431

   ::نشأته وأسرتهنشأته وأسرته

سرمه أباأه وأجداده لااق القر ل للقرلً الكر ع  رواربوً  ل   ا   أسييييرمه أباأه وأجداده لااق القر ل للقرلً الكر ع  رواربوً  ل    ا   أ

شأ يف  ل  الجو الورد ن فأ رف  أمه على مةلنوه وم اننه القرلً الكر ع فالشييييأ يف  ل  الجو الورد ن فأ ييييرف  أمه على مةلنوه وم اننه القرلً الكر ع  فال

ألدل واألما ل فكوغرسييي  فنه األ حل الاا يييلل  الأليييدل واألما ل فك س  فنه األ حل الاا لل  ال وأمع وأمع   ،،ا    نر مةنن لها    نر مةنن لهوغر

ا  ،،لاظ القرلً يف القر ل ولع  بلغلاظ القرلً يف القر ل ولع  بلغ اله سييييرل عشيييير عامل اوأعَّ هبع وسييييِ شر عامل سرل ع اله  سِ ومةلع القراه  ومةلع القراه    ،،وأعَّ هبع و

 والكرابل يف القر ل. والكرابل يف القر ل. 

ا  ةلع ا  ((بسكر بسكر ي)ييي)وسول أً بوسول أً ب ا  ةلع ا نخل ل ل ةةلال و والاقه وأو الشن  عنسى مةرولال و والاقه وأو الشن  عنسى مةرو نخل

سبنع مةلنوهفاسيير هييره إلى ةر ره وأسييكاله يف داره وأ ييافه و دمه يف سييبنع مةلنوه سكاله يف داره وأ افه و دمه يف  هره إلى ةر ره وأ سر  فدرج فدرج   ؛؛فا

 اآلجرومنل ومالنومل ابن عا ر يف الاقه الوالكل ومألطلل ال د ث وغنره. اآلجرومنل ومالنومل ابن عا ر يف الاقه الوالكل ومألطلل ال د ث وغنره. علنه علنه 



سكر ))بع بةد  ل  ا رقع إلى بع بةد  ل  ا رقع إلى  سكر ب شا   هبا مثع:  ةنع الالةنول   ((ب شا   هبا مثع:  ةنع الالةنول فرةلع على م فرةلع على م

نه  ،،والطنب الةقبلوالطنب الةقبل نهوةد الزع الشيييين  الطنب الةقبل ومرلوي عل شن  الطنب الةقبل ومرلوي عل شن  و اً الشيييين    ،،وةد الزع ال و اً ال

ألافنل على  سلانل ال شر ف الةقند  ال ألافنل على الطنب الةقبل ةد درج بالوسجد الالبوي ال سلانل ال شر ف الةقند  ال الطنب الةقبل ةد درج بالوسجد الالبوي ال

شا   الدعو  إباً د ود ال جاز م   ال كوممشييا   الدعو  إباً د ود ال جاز م   ال كوم سةود لل السييةود لم حزمه يف دروج حزمه يف دروج فف  ،،ل ال

صوالراسيينر عد  سييالوات يف الةاصييو سالوات يف الةا سنر عد   شا خهوأو من أفا ييع مشييا خه  ،،ل الجزائر لل الجزائر لالرا  اً  اً   ، و، ووأو من أفا ع م

شا خهَجع، إ   ةرربه من أفا ع َجع، إ   ةرربه من أفا ع لهيه الوحزمل أبرأا الكبنر يف  خألنل الوالهيه الوحزمل أبرأا الكبنر يف  خألنل الوا شا خهم ، ، م

   يف الالهج اإلسحمل الأل نل.يف الالهج اإلسحمل الأل نل.  والووجه األ رب لسلو هوالووجه األ رب لسلو ه

صول )الجزائر( وعوع يف جوةنل الةلواه الو لال وا رقع الشييين  إلى الةاصيييول )الجزائر( وعوع يف جوةنل الةلواه الو لال  شن  إلى الةا وا رقع ال

شائبل ل ياك والرل  ا   الالوا  الجند  يف غرج الةقند  السييلانل وم اربل البدع الشييائبل  سلانل وم اربل البدع ال ل ياك والرل  ا   الالوا  الجند  يف غرج الةقند  ال

ط الوبارك والوالهج الأل نل م اربلا للبدع ط الوبارك والوالهج الأل نل م اربلا للبدع لإلسحع فاعرع الشن  يف أيا الو نلإلسحع فاعرع الشن  يف أيا الو ن

سنر  األمل اإلسحمنل الجزائر لوالخرافات لرألي نل مسينر  األمل اإلسيحمنل الجزائر ل أل نل م شر الوعل فةوع على  شير الوعل   ،،والخرافات لر فةوع على  

السلال فأ شأ مجلل )الداعل واللواه( الالاطقل بلساً  با  الوولد ن والرل أل السلال فأ شأ مجلل )الداعل واللواه( الالاطقل بلساً  با  الوولد ن والرل أل 

 جوةنل إصحلنل. جوةنل إصحلنل. 

سهو اً   رر أبواهبا  لها بالاسييييه سهو لواهتا  اً  وزعها بالاسييييه  ،،و اً   رر أبواهبا  لها بالا يف عاع يف عاع بع بع   ،،و لواهتا  اً  وزعها بالا

هل أييييييي ةدع إلى مكل لل ج والةور  والز ار  و اً ةأليييده بةد أداه فر هيييل 24312431 ألده بةد أداه فر  ي ةدع إلى مكل لل ج والةور  والز ار  و اً ة أ

ال ج الرجوع إلى بلده إال أً اإل و  الجزائر نن الوهاجر ن الوقنونن بالود الل ال ج الرجوع إلى بلده إال أً اإل و  الجزائر نن الوهاجر ن الوقنونن بالود الل 

واليي  اً م بًّا واليي  اً م بًّا   --رلوه اهللرلوه اهلل--لببوا له البقاه لحسرااد  ماله وال سنوا عوه عنسى لببوا له البقاه لحسرااد  ماله وال سنوا عوه عنسى 

الل الالبو ل ود  الل الالبو للل ود  هبا  ،،لل هباوموالى الووت  ةد ال ج   وموالى الووت  عاهه فرويف ب جا  اهلل د ةد اسيييير ةد ال ج و عاهه فرويف ب جا  اهلل د سر ةد ا و

فرأبر الشن  بيل  يف لبه للبقةل الوبار ل الود الل الالبو ل الطاأر  فألب فرأبر الشن  بيل  يف لبه للبقةل الوبار ل الود الل الالبو ل الطاأر  فألب   ،،مبا ر مبا ر 

 الود الل وألبره فألار علوها. الود الل وألبره فألار علوها. 



وواصع بةد  ل  األ ي على مشا   الود الل فحزع للقل الشن  عور بري وواصع بةد  ل  األ ي على مشا   الود الل فحزع للقل الشن  عور بري 

شن  م ود الخناد ورئن  ةوالشيين  م ود ال افظ و يل  الشيين  م ود الخناد ورئن  ة شن  م ود ال افظ و يل  ال هاهتا و طنب هيياهتا و طنب وال

 مسجدأا الشن  عبد الةز ز بن صالل. مسجدأا الشن  عبد الةز ز بن صالل. 

ها  بوكل أييييييي لألييع على إجاز  من رئاسييل القهييا  بوكل 24332433بع بةد  ل  عاع بع بةد  ل  عاع  سل الق ألع على إجاز  من رئا ي ل أ

شر فالوكرمل للردر   بالوسيييجد الالبوي الشييير ف سجد الالبوي ال صب   له للقل  درج فنها فأصيييب   له للقل  درج فنها ، ، الوكرمل للردر   بالو فأ

 ..لكر ع، وال د ث الشر ف، وغنر  ل لكر ع، وال د ث الشر ف، وغنر  ل ماسنر القرلً اماسنر القرلً ا

 ::أعمالهأعماله

ا  --22 امدرسل  ..لودرسل الو ود للودرسل الو ود لبوزار  الوةارف و ل  يف ابوزار  الوةارف و ل  يف ا  مدرسل

ا  --11 امدرسل  ..بالودرسل السلانلبالودرسل السلانل  مدرسل

ا  --44 امدرسل    ..بدار ال د ث الود نلبدار ال د ث الود نل  مدرسل

ا   --33 ا مدرسل  بالجامةل اإلسحمنل.بالجامةل اإلسحمنل.مدرسل

ا وواعنلا   --55 ا وواعنلا مدرسل    ..الوسجد الالبوي الشر فالوسجد الالبوي الشر فببمدرسل

سحمل اً من الداعنن إلى إ شيييياه رابطل الةالع اإلسييييحمل  --66 شاه رابطل الةالع اإل وإ اعل القرلً وإ اعل القرلً ، ،  اً من الداعنن إلى إ 

 الكر ع.الكر ع.

 ::إمامته يف المسجد النبويإمامته يف المسجد النبوي

أللنن يف ةاد األسييييرا  سييييةد الةرنبل: أع الشيييين  أبو بكر الجزائري الوألييييلنن يف  شن  أبو بكر الجزائري الو سةد الةرنبل: أع ال سرا   ةاد األ

ي عالدما مأ ر إماع الوسجد الالبوي أيييي عالدما مأ ر إماع الوسجد الالبوي 23242324الوسجد الالبوي يف صح  الةألر عاع الوسجد الالبوي يف صح  الةألر عاع  أ

 الشن  عبد الةز ز بن صالل. الشن  عبد الةز ز بن صالل. 

 

 



 ::بعض تالميذهبعض تالميذه

ةل مخرج على  ييد ييه  ثنر من الطح  من الييدراسيييييات الةلنييا بييالجييامةييل  جام بال نا  سات الةل لدرا مخرج على  د ه  ثنر من الطح  من ا

أما يف  لنل الشر ةل أما يف  لنل الشر ةل   ،،ر والد روراه يف ةسع الراسنرر والد روراه يف ةسع الراسنراإلسحمنل يف مرللرل الواجسرناإلسحمنل يف مرللرل الواجسرن

  ي ر مالهع: ي ر مالهع:  ،،بالجامةل والوسجد الالبوي الشر ف فح   ألل عدد  ل  إال اهللبالجامةل والوسجد الالبوي الشر ف فح   ألل عدد  ل  إال اهلل

   ..عبد الرلون بن صالل بن م نل الد نعبد الرلون بن صالل بن م نل الد ن  الشن الشن 

   ..الشن  عد اً بن عبد الةز ز الخطنريالشن  عد اً بن عبد الةز ز الخطنري

   ..الشن  عبد الرلون بن صدول الجزائريالشن  عبد الرلون بن صدول الجزائري

   ..وغربلوغربلالشن  إدر   بن إبراأنع الالشن  إدر   بن إبراأنع ال

   ..الشن  لوز  بن لامد بن بشنر القرعاينالشن  لوز  بن لامد بن بشنر القرعاين

 الشن  الد رور لساع الد ن عاا ل.الشن  الد رور لساع الد ن عاا ل.

 الشن  صالل الوغامسل إماع و طنب مسجد ةباه.الشن  صالل الوغامسل إماع و طنب مسجد ةباه.

   ..الشن  الد رور عبد اهلل بن الشن  م ود األمننالشن  الد رور عبد اهلل بن الشن  م ود األمنن

   ..الشن  الد رور مخرار بن الشن  م ود األمننالشن  الد رور مخرار بن الشن  م ود األمنن

   ..لالبويلالبويالشن  الد رور عور بن لسن فحمه الودرج بالوسجد االشن  الد رور عور بن لسن فحمه الودرج بالوسجد ا

 ..الشن  عواد بن بحد بن مةنضالشن  عواد بن بحد بن مةنض

   ..الشن  عبداهلل بن فا ز الجهاللالشن  عبداهلل بن فا ز الجهالل

 ..الشن  عبد ال لنع  ألار السلالالشن  عبد ال لنع  ألار السلال

 وغنرأع. وغنرأع. 

ي ولكن مالزله عامر بطح  الةلعأيييييييي ولكن مالزله عامر بطح  الةلع23462346ألنع إلى الرقاعد عاع ألنع إلى الرقاعد عاع  وله وله   ،،أ

ص نل دروج يف مالزله ةبع النهر يف الراسييينر: أ سييير الرااسييينر ويف ال د ث: صييي نل  سنر ويف ال د ث:  سر الراا سنر: أ  دروج يف مالزله ةبع النهر يف الرا



البخاري وموطأ مال  فهحل عن دروسه يف ال رع الالبوي الشر ف وأل مسرور  البخاري وموطأ مال  فهحل عن دروسه يف ال رع الالبوي الشر ف وأل مسرور  

مه  جاز بده إ أا مل  ما بنن الوغر  إلى الةشيييياه وبدأ نالل األسييييبوع  مه يف جونل ل جاز بده إ أا مل  شاه وبدأ ما بنن الوغر  إلى الة سبوع  نالل األ يف جونل ل

 للردر  . للردر  . 

قع مكا با  الرلول بع ا ر قع مكاو اً أوالل عالد  با  الرلول بع ا ر شن  م ود بن مر ل بع ً الشيييين  م ود بن مر ل بع و اً أوالل عالد  ً ال

ا يف  ا يف ا رقع إلى ل ر الوسييجد الالبوي الشيير ف بجوار با  عور بن الخطا  وأ نرل شر ف بجوار با  عور بن الخطا  وأ نرل سجد الالبوي ال ا رقع إلى ل ر الو

 الروسةل الجد د  من الوسجد أماع با  الول  سةود القد ع.الروسةل الجد د  من الوسجد أماع با  الول  سةود القد ع.

 ::صفات الشيخ وأخالقهصفات الشيخ وأخالقه

شن  ز الشيييين   ورا ورا بالرفق واللنن فهو دمث األ حل لنن الوةشيييير   رلوهرلوهز ال شر اهلل  بالرفق واللنن فهو دمث األ حل لنن الوة اهلل 

صاات  صاامه  صاات صلبلا يف ال ق  صاامه  سلف مروا ل يف صلبلا يف ال ق  سلف مروا ل يف الةلواه الةاملنن فهو من بقا ا ال الةلواه الةاملنن فهو من بقا ا ال

ألغنر والاقنر واألمنر ملبسيييه ومسيييكاله ومر به ومطةوه ومشيييربه مل الكبنر والأليييغنر والاقنر واألمنر  شربه مل الكبنر وال سكاله ومر به ومطةوه وم سه وم ملب

هى عوره الود د  ا فهو رجع دعو  أم ا با ًّ هى عوره الود د وأيا ما لببه للةباد طلق الو نا أا ًّ ا فهو رجع دعو  أم ا با ًّ وأيا ما لببه للةباد طلق الو نا أا ًّ

 يف الدعو  إلى اهلل عز وجع م رسبلا ودعومه دعو  سلانل. يف الدعو  إلى اهلل عز وجع م رسبلا ودعومه دعو  سلانل. 

سر ل الدمةل ومن رةره  وا لده أ ه لع ق رةنق القلب سيييير ل الدمةل ومن رةره  وا لده أ ه لع رفنق   ب الرفرفنق   ب الرف ق رةنق القلب 

سبلا  يبل بنده يف لنامه ةَط لنوا لا ةط ال دجاجل وال  يييا  وال غنرأا صيييابر م رسيييبلا  صابر م ر  يبل بنده يف لنامه ةَط لنوا لا ةط ال دجاجل وال  ا  وال غنرأا 

ا هلل الوالد القهار ا مرالسيييكل ا هلل الوالد القهار ا يييةل سكل ا مرال لع  قاض يف لنامه ةط إً وجد أ اق وإً لع لع  قاض يف لنامه ةط إً وجد أ اق وإً لع   ،، ا ةل

  وجد صرب.  وجد صرب. 

ا ومن سلع يف مالامه مرارل صلى اهلل علنه و ا ومنرأى الالبل  سلع يف مالامه مرارل صلى اهلل علنه و  والها لثه فنها على  والها لثه فنها على   رأى الالبل 

شر ف محزمل الأليييح  يف مسيييجده وليل  ال  أليييلل إال يف الوسيييجد الالبوي الشييير ف  سجد الالبوي ال أللل إال يف الو سجده وليل  ال   ألح  يف م محزمل ال

 ..فرو ه الخو  إال لورض أو سارفرو ه الخو  إال لورض أو سار



سلعا للوأليييطاى صيييلى اهلل علنه وسيييلعم بًّ م بًّ عاش عاش  صلى اهلل علنه و ألطاى  ألف  رابه ألف  رابه   لهله  ومن م برهومن م بره  ،،ا للو

سنر  الةطر )أيا ال بنب  ام ب(  ييييواله السيييينر  الةطر  سجد الالبوي سييييه يف الوسييييجد الالبوي درَّ درَّ وو  ،،)أيا ال بنب  ام ب(  واله ال سه يف الو

 الشر ف. الشر ف. 

س  ب السيي صابر الل وأألها و كره البدعل وأألها ولاربه الوبردعل فألييرب وصييابر   ب ال ألرب و الل وأألها و كره البدعل وأألها ولاربه الوبردعل ف

 رى ما ُ كِنُّ أأع البدعل  رى ما ُ كِنُّ أأع البدعل « « وجاهوا  ر هوًوجاهوا  ر هوً»»وأ ده اهلل عز وجع، ومن  قرأ  رابه: وأ ده اهلل عز وجع، ومن  قرأ  رابه: 

 له وألأع السالل واهلل لسبالا و ةع الو نع.له وألأع السالل واهلل لسبالا و ةع الو نع.

 ::ثناء العلماء عليهثناء العلماء عليه

شن الشيين ةاد عاله ةاد عاله  شن  لواد األ أليياري م ده الود الل: رأ   يف الوالاع الشيين    ال ألاري م ده الود الل: رأ   يف الوالاع ال لواد األ 

ا مثله ومةه  ا يف الد نا البسييل ا لع أر ألدل ا مثله ومةه أبو بكر الجزائري  وشييل وأو الب  لباسييل سل ا يف الد نا الب ا لع أر ألدل سل شل وأو الب  لبا أبو بكر الجزائري  و

ا أةع ماله فأولره بلباج الرقوى.  ا أةع ماله فأولره بلباج الرقوى.  خص ل ر الب  لبسل   خص ل ر الب  لبسل

شن  عبد الةز ز بن الشيين  عبد الو سيين الةباد: وبةد ا رقاد الشيين  عبد الةز ز بن   وةاد عالهوةاد عاله سن الةباد: وبةد ا رقاد ال شن  عبد الو  ال

سل من رئاسييل الجامةل اإلسييحمنل بالود الل الالبو ل إلى رئاسييل   --مةالىمةالى  رلوه اهللرلوه اهلل--باز باز  سحمنل بالود الل الالبو ل إلى رئا سل الجامةل اإل من رئا

بالر اض  اً  راه  بالر اض  اً الب وه الةلونل واإلف راه  ره  سييييألالل عن   --رلوه اهللرلوه اهلل--الب وه الةلونل واإلف وا لقن سألالل عن  ل ره   وا لقن  ل

الدروج يف الوسجد الالبوي والودرسنن فنه و خص بالس اد عن الشن  أبو بكر الدروج يف الوسجد الالبوي والودرسنن فنه و خص بالس اد عن الشن  أبو بكر 

 الجزائري. الجزائري. 

 

 الرسائل الجامعية حول الشيخ ومؤلفاته:الرسائل الجامعية حول الشيخ ومؤلفاته:

الشن  الشن  ""  ::بةالواًبةالواً، ، جامةل أفر قنا الةالونل بالسوداًجامةل أفر قنا الةالونل بالسوداًل د روراه يف ل د روراه يف أالاك رسالأالاك رسال

شه هنر  سنر وأام سر الراا سنر من  حد  رابه أ  شه هنر أبوبكر الجزائري ومالهجه يف الرا سنر وأام سر الراا سنر من  حد  رابه أ  أبوبكر الجزائري ومالهجه يف الرا

 وةد أجنزت الرسالل وأوص  لجالل الوالاةشل والوكو ل من:وةد أجنزت الرسالل وأوص  لجالل الوالاةشل والوكو ل من:، ، ""الخنرالخنر



 ا.ا.ا ورئنسل ا ورئنسل األسرا  الد رور: ألود عباج البدوي مشرفل األسرا  الد رور: ألود عباج البدوي مشرفل 

 ا.ا.ا  ارجنًّ ا  ارجنًّ الد رور: عور  وسف لوز  مالاةشل الد رور: عور  وسف لوز  مالاةشل األسرا  األسرا  

 ا.ا.ا دا لنًّ ا دا لنًّ م ود األمنن إسواعنع مالاةشل م ود األمنن إسواعنع مالاةشل   الد رور:الد رور:

  برار  برار    يف الراسنريف الراسنر  ههمالل الطالب الولند صد ق  الد أبوبكر درجل الد رورامالل الطالب الولند صد ق  الد أبوبكر درجل الد رورا

 ع.ع.14211421//22//  1313الووافقالووافقأي أي 23442344//44//22

 ::مؤلفاتهمؤلفاته

شن مونزت م لاات الشيين  سلو  وجزالل الا نب وةومه وةرهببسييهولل األسييلو  وجزالل الا نب وةومه وةرهب  مونزت م لاات ال سهولل األ ا ا ب

من الاهع فرآلناه إصحلنل ودعو ل لرقر ب وماهنع اإلسحع الأل نل الخالل من من الاهع فرآلناه إصحلنل ودعو ل لرقر ب وماهنع اإلسحع الأل نل الخالل من 

 البدع. البدع. 

 مالها:مالها:  ،،وةد ةاع برألنف عدد  بنر من الو لااتوةد ةاع برألنف عدد  بنر من الو لاات  

 مالهاج الوسلع ي  را  عقائد ولدا  وأ حل وعبادات ومةامحت.مالهاج الوسلع ي  را  عقائد ولدا  وأ حل وعبادات ومةامحت.  --22

 عقند  الو من ي  شروع على أصود عقند  الو من جامل لاروعها.عقند  الو من ي  شروع على أصود عقند  الو من جامل لاروعها.  --11

 أجزاه.أجزاه.  33ااسنر للقرلً الكر ع ااسنر للقرلً الكر ع أ سر الرأ سر الر  --44

 الةلع والةلواه.الةلع والةلواه.  --33

  داهات الرلون ألأع اإل واً. داهات الرلون ألأع اإل واً.  --55

 ..اإل ألاف فنوا ةنع يف الوولد من الغلو واإللجافاإل ألاف فنوا ةنع يف الوولد من الغلو واإللجاف  --66

 ..لقنقل الجهاد يف سبنع اهلل وم رمل الخروج على لا ع الوسلوننلقنقل الجهاد يف سبنع اهلل وم رمل الخروج على لا ع الوسلونن  --33

 ..لالكاح والطحل أو الزواج والاراللالكاح والطحل أو الزواج والارالاا  --88

 الورأ  الوسلول.الورأ  الوسلول.  --99

 الهرور ات الاقهنل ي رسالل يف الاقه الوالكل.الهرور ات الاقهنل ي رسالل يف الاقه الوالكل.  --2424



 أيا ال بنب م ود صلى اهلل علنه وسلع..  ا م ب ي يف السنر .أيا ال بنب م ود صلى اهلل علنه وسلع..  ا م ب ي يف السنر .  --2222

  واد األمل يف صحح عقندهتا. واد األمل يف صحح عقندهتا.  --2121

 الرألوف  ا عباد اهلل.الرألوف  ا عباد اهلل.إلى إلى   --2244

شن ومبلغ رسييييائع الشيييين ، ، وغنر  ل  من الو لااتوغنر  ل  من الو لاات سائع ال سالل أ ثر من مائل رسييييالل   ومبلغ ر أ ثر من مائل ر

 إصحلنل أادفل جوة  مةنوها يف مجلدات  و  باسع رسائع الجزائري. إصحلنل أادفل جوة  مةنوها يف مجلدات  و  باسع رسائع الجزائري. 

 

 مصادر الترجمة :مصادر الترجمة :

 * علواه وماكروً عرفرهع، م ود الوجيو .* علواه وماكروً عرفرهع، م ود الوجيو .

سن فحمل، * مةلوو الوسييجد الالبوي الشيير ف، جول ومرمنب: د.عور لسيين فحمل،  شر ف، جول ومرمنب: د.عور ل سجد الالبوي ال * مةلوو الو

 أ.عبدالوأا  م ود زماً، أ.د.عد اً درو ش جلوً. أ.عبدالوأا  م ود زماً، أ.د.عد اً درو ش جلوً. 

 ..عبد اهلل الةحفعبد اهلل الةحف. . 23442344//24342434*أئول ال رمنن *أئول ال رمنن 

سع أئول الةسييييع أئول ال  ،،* مالرد ات ةراه طنبل الطنبل* مالرد ات ةراه طنبل الطنبل شر ف رع الالبوي الشيييير فة ب ث ب ث ، ،  رع الالبوي ال

سةودي )ملف وورد( للكامب أبو   للالوسجد الالبوي من بدا الوسجد الالبوي من بدا   للئوئوأأبةالواً بةالواً  سةودي )ملف وورد( للكامب أبو الةهد ال الةهد ال

ةد الةرنبل . وع األلد إبراأنع سييييةيد الةرنبل . وع األلد  س جب   1919إبراأنع  جب ر ي الووافق أيييييييي الووافق 23422342ر / /   33  //2222أ

 ..عع14241424

شن *  يييبكل ومالرد ات فهييينلل الشييين  هنلل ال سةود بن إبراأنع األسيييرا  الد رور سيييةود بن إبراأنع   *  بكل ومالرد ات ف سرا  الد رور  األ

يالشر ع ييييي ييييي ي  أي أي 23442344اً اً  ةب ةب  1313.  وع السب  .  وع السب  للكامب أبو إبراأنع سةد الةرنبلللكامب أبو إبراأنع سةد الةرنبل  الشر ع 

 ..عع14211421/ /   33/ /   33الووافق الووافق 

 * الووةل الرسول لاهنلل الشن  أبو بكر الجزائري.* الووةل الرسول لاهنلل الشن  أبو بكر الجزائري.

 ..القرعاينالقرعاين  لوز لوز   ––  454454* سلع الوصود إلى مراجع علواه مد الل الرسود * سلع الوصود إلى مراجع علواه مد الل الرسود 



 وفاته:وفاته:

  23492349 و ال جل  و ال جل   33األربةاه األربةاه ةبنع فجر ةبنع فجر يف الود الل الوالور  يف الود الل الوالور    مويف رلوه اهللمويف رلوه اهلل

ا،   9393، عن عور  اأز ، عن عور  اأز 14281428أغسط  أغسط    2525أي الووافق أي الووافق  ا، عامل   ،،بةد صراع مل الورضبةد صراع مل الورضعامل

شر ف، وصيييلل علنه صيييح  الجالاز  بةد مهر  وع وفامه يف الوسيييجد الالبوي الشييير ف،  سجد الالبوي ال صح  الجالاز  بةد مهر  وع وفامه يف الو صلل علنه  و

   ووري جثوا ه الثرى يف مقرب  البقنل. ووري جثوا ه الثرى يف مقرب  البقنل. 


